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الهيئة المشرفة على المجلة
رئيس المركز الديمقراطي العربي
د .عمار شرعان
رئيس التحرير:
د .فاطمة الزهراء نسيسة
دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة خميس مليانة ،الجزائر

رئيس التحرير التنفيذي:
د .سالم بن لباد
دكتور بقسم اللغة واألد العربي-جامعة البويرة ،الجزائر

مساعد رئيس التحرير:
د .فايزة حريزي
دكتورة بقسم األد العربي-جامعة بومرداس ،الجزائر

د .محمود فتوح
دكتور بقسم األد العربي-جامعة الشلف ،الجزائر

مستشار التحرير:
أ.د .أيمن محمد ميدان :دكتور بكلية دار العلوم-جامعة القاهرة ،مصر
أ.د .الغالي بن لباد :دكتور بقسم العلوم االجتماعية-جامعة تلمسان ،اجلزائر
د .محمد فتحي عبد الفتاح األعصر :جامعة الطائف ،السعودية
د .ليلى مهدان :دكتورة بقسم األدب العريب-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
د .نسيسة أمينة :دكتورة بقسم اهلندسة املعمارية-جامعة البليدة  ،02اجلزائر
د .أمال مقدم :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
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لجنة التحرير:
د .نوال بناي :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية –جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فوزية مصبايح :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .أم الخير سحنون :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .صادق حطابي :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .يوسق بوزار :دكتور بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فاطمة زعيتر :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فاطمة الزهراء النباتي :دكتورة بقسم اللغة العربية –املركز اجلامعي مغنية ،اجلزائر-
هبري فاطمة الزهراء :أستاذة جبامعة تلمسان ،اجلزائر

خالف دريس :أستاذ جبامعة اجلزائر  ،02اجلزائر

رئيس اللجنة العلمية:
عمار ساسي :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة البليدة  ،02اجلزائر

اللجنة العلمية واإلستشارية:
حاجي دوران :أستاذ التعليم العايل جبامعة آيدين إسطنبول ،تركيا
أيمن محمد ميدان :أستاذ التعليم العايل بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ،مصر
عبد الكريم سعيد المدهون :أستاذ التعليم العايل جبامعة فلسطني ،فلسطني
الغالي بن لباد :أستاذ التعليم العايل كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تلمسان ،اجلزائر
حسام العفوري :أستاذ التعليم العايل باجلامعة العربية املفتوحة ،األردن
عمار ساسي :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة البليدة  ،02اجلزائر
علي جبار الشمري :أستاذ التعليم العايل بكلية االعالم بغداد ،العراق
أشرف محمد زيدان :أستاذ التعليم العايل يف الدراسات اإلسالمية والتنمية جبامعة ماليا ،ماليزيا
حافظ المغربي :أستاذ التعليم العايل بكلية دار العلوم جامعة املنيا ،مصر
ذهبية أوموسى :أستاذ التعليم العايل كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
خالد كاظم حميدي :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة النجف ،العراق
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عبد الفتاح محمود إدريس :أستاذ التعليم العايل جبامعة األزهر بالقاهرة ،مصر
جمال مجناح :أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب واللغات جامعة املسيلة ،اجلزائر
فاطمة الزهراء نسيسة :دكتورة بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
زين العابدين سليمان :دكتور مبركز املوىل إمساعيل للدراسات واألحباث مكناس ،املغرب
جالل حسن حسن عبد اهلل :دكتور بكلية االقتصاد ،حقوق املنصورة ،مصر
عبد المطلب إيشيدان :دكتور جبامعة أنقرة يلدرم بايزيد ،تركيا
ليلى مهدان :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
محمود فتوح :دكتور بكلية اآلداب والفنون جامعة الشلف ،اجلزائر
محمد أحمد محمد حسن مخلوف :دكتور بكلية اللغة العربية بأسيوط جامعة األزهر ،مصر
سالم بن لباد :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
سمية قندوزي :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة اجلزائر  ،02اجلزائر
فاطمة الزهراء ضياف :دكتورة بكلية احلقوق واآلداب جامعة بومرداس ،اجلزائر
مريم بابو :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة سعيدة ،اجلزائر
طه حميد حريش الفهداوي :دكتور بكلية اإلمام األعظم جامعة بغداد ،العراق
خالد بن غازي الدلبحي :دكتور بكلية الرتبية جامعة شقراء ،السعودية
فايزة حريزي :دكتورة بكلية احلقوق واآلداب جامعة بومرداس ،اجلزائر
المختار علة :دكتور بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اجللفة ،اجلزائر
سام وليام :دكتور بكلية اآلداب جامعة حلب ،سوريا
محمد مكي :دكتور بكلية اآلداب واللغات ،جامعة املدية ،اجلزائر
محمد فتحي عبد الفتاح األعصر :جامعة الطائف ،السعودية
مولوجي قروجي صورية :دكتورة مبركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،اجلزائر
محمود خليف خضير عبيد الحياني :دكتور بكلية الرتبية جامعة املوصل ،العراق
أرزقي شمون :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة جباية ،اجلزائر
عبد القادر لباشي :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
جميلة ملوكي :دكتورة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تيارت ،اجلزائر
محمد الصديق بغورة :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة املسيلة ،اجلزائر
زينب قندوز غربال :دكتور باملعهد العايل للفنون واحلرف ،جامعة القريوان ،تونس
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نعيمة بن علية :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
نصيرة شيادي :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة تلمسان ،اجلزائر
رشيدة بودالية :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
بوخدوني صبيحة :دكتورة بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
أحمد حسن إسماعيل الحسن :دكتور بقسم اللغة العربية اجلامعة اهلامشية ،األردن
عبد العالي السراج :دكتور مبركز املوىل إمساعيل للدراسات واألحباث يف اللغة واآلداب والفنون مكناس ،املغرب
كريمة الرفاعي بوعثمان :دكتورة باملعهد العايل للفنون واحلرف جامعة القريوان ،تونس
يوسف بوزار :دكتور بقسم العلوم االجتماعية جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
عيشاوي وهيبة :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
مجاني باديس :دكتور بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة باتنة ،اجلزائر
كمال علوات :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
الطاهر غراز :دكتور بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة جيجل ،اجلزائر
طالل بن أحمد بن شداد الثقفي :دكتور بالكلية اجلامعية برتبة ،جامعة الطائف ،السعودية
نذير بوحنيكة :دكتور بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة الطارف ،اجلزائر
بن عطية كمال :دكتور جبامعة اجللفة ،اجلزائر
سميرة مالكي :دكتورة جبامعة وهران  ،02اجلزائر
آمنة شنتوف :دكتورة جبامعة تلمسان ،اجلزائر
أرزق يشمون :دكتور جبامعة جباية ،اجلزائر
ضياء غني العبودي :دكتور جبامعة ذي قار ،العراق
عبد الكريم حمو :دكتور مبركز البحث يف االنثروبولوجيا وهران ،اجلزائر
محمد بوعالوي :دكتور جبامعة املسيلة ،اجلزائر
زهراء خالد سعد اهلل محمد العبيدي :دكتورة جبامعة املوصل ،العراق
كريم كاتب :دكتور جبامعة التكوين املتواصل ،اجلزائر
مصطفى عبيد :دكتور جبامعة املسيلة ،اجلزائر
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التعريف بالمجلة:
جملة "الدراس ا ا ا ا ا ااات الثقافية واللغوية والفنية" دورية علمية دولية أكمة ،تص ا ا ا ا ا اادر عن أملانيا ،برلني عن املركز العريب الد قرا ي
وتعىن بنشر الدراسات والبحوث يف التخصصات التالية:
 .1األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية
.2اللغات والرتمجة واآلداب والعلوم االسالمية
.4العلوم الفنية وعلوم اآلثار
وكل الدراسات اليت هلا عالقة بالتخصصات السابقة.
تعىن اجمللة بالبحوث والدراسات االكاد ية الرصينة اليت يكون موضوعها متعلقا جبميع جماالت علوم اللغة والرتمجة والعلوم
اإلسالمية واآلداب ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية ،وكذا العلوم الفنية وعلوم اآلثار ،للوصول اىل احلقيقة العلمية والفكرية
املرجوة من البحث العلمي ،والسعي وراء تشجيع الباحثني للقيام بأحباث علمية رصينة.
مقاييس وشروط النشر:
ختص البحوث املرسلة اىل اجمللة اىل جمموعة من الشروط تتمثل فيما يلي:
 .1جيب أن تتوفر يف البحوث املقرتحة األصالة العلمية اجلادة وتتسم بالعمق.
. 2على ص ا اااحب البحث كتابة إمسو وعنوانو االلكرتوا واجلامعة والبلد الذي ينتمي اليو أس ا اافل عنوان البحث ،مع إرفاق س ا اارية
ذاتية وتكون يف صفحة خاصة ضمن البحث.
. 3ترتب املراجع واهلوامش يف هناية املقال حس ا ا ا ا ااب الطرق املنهجية املتعارف عليها ووفقا للتس ا ا ا ا االس ا ا ا ا اال العلمي املنهجي وتكون
بطريقة يدوية وليس آلية.
.4ترفق املقاالت مبلخص ال يتجاوز  10أسا ا ا ا ا ا ااطر باللغة العربية ويرتجم امللخص اىل اللغة اال ليزية أو العكس مع التطرق اىل
الكلمات املفتاحية.
.5حجم البحث ال يقل عن  10صفحات وال يزيد عن  15صفحة.
.6تكتب املقاالت حبجم  16بصا ا اايغة  Traditional Arabicبالنسا ا اابة للم وحبجم  12بصا ا اايغة Times New
 Romanبالنس ا اابة للهوامش ،أما بالنس ا اابة للغات األجنبية األخر يكون حبجم  12بص ا اايغةTimes New Roman
بالنسبة للم و 10بالنسبة للهوامش وبنفس الصيغة.
.7إرفاق البحث مبلخص باللغتني العربية واال ليزية.
.8على البحوث املقرتحة أن تراعي القواعد املنهجية والعلمية املتعارف عليها.
. 9ترسل املقاالت املقرتحة هليئة أمانة التحرير لرتتيبها وتصنيفها ،كما تعرض املقاالت على اللجنة العلمية لتحكيمها.
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.10جيب أال يكون املقال قد سبق نشره أو قدم اىل جملة أخر .
.11ترسل املقاالت اىل الربيد االلكرتوا للمجلة.
. 12متتلك اجمللة حقوق نشر املقاالت املقبولة وال جيوز نشرها لد جهات أخر اال بعد احلصول على ترخيص رمسي منها.
.13ال تنشر املقاال ت اليت ال تتوفر على مقاييس البحث العلمي أو مقاييس اجمللة املذكورة.
.14حتتفظ اجمللة حبق نشر املقاالت املقبولة وفق أولوياهتا وبرناجمها اخلاص.
. 15البحوث اليت تتطلب تص ا ا ا ا ااحيم أو تعديل مقرتحا من قبل جلنة القراءة تعاد اىل أص ا ا ا ا ااحاوا إلجراء التعديالت املطلوبة قبل
نشرها.
.16أال تكون البحوث املرسلة مستلة من مطبوعة ،او جزء من أ روحة.
 .17أن تتضمن البحوث املرسلة على قائمة املراجع تدرج يف األخري.
. 18ختضع كل البحوث املقرتحة للتحكيم العلمي املزدوج من رف جلنة القراءة وبسرية تامة ،حبيث:
حيق للمجلة اجراء بعض التعديالت الشكلية الضرورية على البحوث املقدمة للنشر دون املساس مبضموهنا. يقوم الباحث بتصحيم األخطاء اليت يقدمها لو احملكمني يف حال وجودها وإعادة ارساهلا للمجلة. لغات املقاالت :العربية ،واألمازيغية ،الفرنسية ،اإل ليزية ،األملانية ،اإلسبانية ،اإليطالية ،والروسية..19املراجع واهلوامش تكتب بالطريقة التالية:
إسم ولقب الكاتب ،عنوان الكتا  ،الطبعة ،دار النشر ،بلد النشر ،سنة النشر ،الصفحة.مهام إدارية:
 يرسل الباحث تعهد يبني فيو عدم نشر املقال يف أي جهة أخر  ،أو أخذ من مؤلف نشره سابقا.ترسل إدارة اجمللة للباحث اشعار باستالم املقال.البحوث املرسلة للمجلة ال ترد ألصحاوا سواء نشرت او مل تنشر. تسلم إدارة اجمللة للباحث الذي قبل مقالو وعد بالنشر بعد القرار اإلجيايب من رف احملكمني.متنم جملة لصاحب املقال نسخة إلكرتونية من عدد اجمللة الذي يتضمن مقالو.ترسل البحوث املقدمة للنشر عرب:البريد االلكترونيculture@democraticac.de :
مالحظة :جميع اآلراء الموجودة في المجلة تعبر عن وجهة نظر أصح ح ح حححابها ،كما ال تتحمل المجلة مس ح ح ح ح ولية االخالل
بقواعد الملكية الفكرية.
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افتتاحية العدد
بس اام ال الران الرحيم ،والص ااالة والس ااالم على املص ااطفى ،وعلى آلو أهل الص اافى ،ومن تبعهم بمحس ااان وو  ،اللهم
صلي وسلم على سيدنا أمد وعلى آلو وصحبو أمجعني ،أما بعد:
بفضال ال تعاىل ،وفقنا يف اصادار العدد اخلامس من جملة الدراساات الثقافية والليغوية والفنية ،الصاادرة عن املركز الد قرا ي
بكل ج يد ومثابرة ،نسا ا ا ا ا ا اااهم يف
العريب ،هذا املركز الذي دائما يفتم لنا أبوابو لرفع مرباس العلم واملعرفة ،وحنن على هذا الدرب ي
فسم الطريق ،أمام الباحثني يف جماالت ع يدة :الثقافية واللغوية والفنية وميادين أوسع يف اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية.
احتو العدد اخلامس ،على مقاالت علمية قييمة وخمتلفة املواضاايع ،حيث تنوعا الدراسااات وتعددت بني اجملاالت األدبية
والنقدية ،وبني اجملاالت السوسيولوجيا ،واجملال الديين وصوال إىل اجملال السياسي...
هذا التنوع املوضااوعي يف البحث ،ساااهم بشااكل كبري يف اثراء اجلانب العلمي للمجلة ،كما ساااهم يف فتم اآلفاق للباحثني
اآلخرين ،لدراسات أخر قصد الوصول اىل حقيقة علمية ،نكتشفها يف أعمال مستقبلية قادمة.
كل الباحثني ،على
ومبناسبة صدور هذا املولود اجلديد؛ نثمن حنن هيئة حترير جملة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية ،جهود ي
ما قدموه من جهد يف س ا ا ا اابيل البحث العلمي ،وهننئهم على اختار جملتنا هذه ،وال يفوتنا أن نتقدم بالش ا ا ا ااكر والعرفان إىل هيئة
التحرير وعلى رأس ا ا ا ااهم الدكتورة فا مة الزهراء نس ا ا ا اايس ا ا ا ااة ملا تبذلو من جهد جهيد يف تنظيم وإخراج األعداد ،دون أن ننس ا ا ا ااى
الدكتور شرعان الذي فتم لنا األبواب ،وساعدنا يف نشر وتوزيع أعداد اجمللة ،والذي يقدم لنا الكثري من الدعم ،وخاصة الدعم
املعنوي.
يف األخري نش ا ا ااكر اجلميع ،ونتمىن التوفيق لنا ولكم يف األعداد املقبل ،كما نرحب بكل األعمال اجلادة اليت تدخل ض ا ا اامن
اهتمامات واختصاص اجمللة.

الدكتور سالم بن لباد
رئيس التحرير التنفيذي
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Proverbs in Algerian Writings and Speech
- Survival or DemiseDR. SEKKAL (Babou) Meryem )Université/ Moulay Tahar (SAIDA)
Each nation is characterized by its culture which is an essential element to embody
and project people’s way of life. Culture is an amalgamation of basic components such
as traditions, food, music, poems, proverbs and so on. Proverbs or communication quotes
are popular sayings which contain advice about how to act and live. Most proverbs have
their origins in oral tradition; they involve encoding and intended messages which serve
as a repository of people’s wisdom and folklore. Proverbs are generally classified within
literary work as they accompanied the writers in their writings in order to sustain their
ideas and give them weight. In other words, when the writer strives to reach authenticity,
differentness and creativity, he commonly includes proverbs in his work. Further,
proverbs may also provide the paper with originality since they reflect the writer’s
environment, identity, language and traditions. Nevertheless, we cannot deny the fact that
proverbs are rarely used nowadays and this scarcity leads to their loss. For this reason,
the present research aims at investigating the extent to which Algerians writers may or
may not employ proverbs in their papers or daily life. Thus, a brief, survey has been
initiated on the Algerian literary works in addition to an interview done with specialized
teachers in literature and sociolinguistics and a questionnaire directed to master 2 students
to reinforce the credibility of our data. The results show that proverbs are seldom used at
present time and this can be due to the lack of their use and more importantly to the fact
of not being recorded in special or academic books.
Key words: Proverbs, folklore, culture, language, identity.
:ملخص
 الثقافة هي مزيج من المكونات.تتميز كل دولة بثقافتها التي تعد عنص اًر أساسياً لتجسيد وتوضيح نمط حياة الناس
 األمثال أو اقتباسات التواصل هي أقوال.األساسية مثل التقاليد والطعام والموسيقى والقصائد واألمثال وما إلى ذلك
 فهي تنطوي. معظم األمثال لها أصولها في التقاليد الشفهية.شعبية تحتوي على نصائح حول كيفية التصرف والعيش
 تصنف األمثال عموما في العمل.على التش فير والرسائل المقصودة التي تخدم كمستودع لحكمة الناس وفلكلورهم
 عندما يسعى، وبعبارة أخرى.األدبي ألنها رافقت الكتاب في كتاباتهم من أجل الحفاظ على أفكارهم ومنحهم الوزن
 قد تقدم، عالوة على ذلك. فإنه عادة ما ي تضمن األمثال في عمله،الكاتب إلى الوصول إلى األصالة والتنوع واإلبداع
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 ال يمكننا أن ننكر حقيقة أن، ومع ذلك.أيضا الورق بأصالة ألنها تعكس بيئة الكاتب وهويته ولغته وتقاليده
ً األمثال
 يهدف البحث الحالي إلى التحقق، ولهذا السبب.األمثال ناد ار ما تستخدم هذه األيام وهذه الندرة تؤدي إلى خسارتهم
 تم البدء في دراسة، وهكذا.من مدى قدرة أو عدم استخدام الكتاب الجزائريين لألمثال في أوراقهم أو حياتهم اليومية

استقصائية موجزة حول األعمال األدبية الجزائرية باإلضافة إلى مقابلة تم إجراؤها مع معلمين متخصصين في األدب
نادر
 تظهر النتائج أن األمثال ا.والعلم اللغوي االجتماعي واستبيان موجه لتدريب طالبين على تعزيز مصداقية بياناتنا
 واألهم من ذلك إلى حقيقة عدم تسجيلها، وهذا يمكن أن يرجع إلى عدم استخدامها،ما تستخدم في الوقت الحاضر
.في الكتب
1-

. الهوية، اللغة، الثقافة، الفولكلور، األمثال:الكلمات المفتاحية

Introduction

As is well known proverbs take up a considerable part in any culture. This pure
cultural heritage commonly reflects nation’s ways of life and portrays numerous
situations. Actually, the old generation’s speech was full of codified words whose main
role was to transmit wise and meaningful ideas. Thus, there existed proverbs to illustrate
current events i.e. marriage, divorce, nastiness, generosity and so forth. The main aim
behind the usage of proverbs was to direct and correct people and show them the right
way of conduct when they are faced to similar circumstances. Yet, proverbs started to
take place in any society after observing the same thing or event which is repeated many
times and the results are the same. So, the old generation will use specific words to
describe it. Therefore, proverbs come to use after many real experiences with the same
outcome. However, proverbs have not become the interest of the present generation and
their use is no more noticeable. From this point, we find it suitable to ask the following
questions:
1- Why are proverbs attributed to the old generation only?
2- What are the main reasons behind their loss in the Algerian society?
First, we may hypothesize that the new generation is no more interested in traditions
and they are rather following new high tech as they are also influenced by language
change. So, instead of finding proverbs we may encounter uncountable coded speech used
by them. Also, they do not care about preserving their heritage (outdated) as they are no
more conscious about their behaviours since we can hardly notice respect or consideration
for the parents, teachers and so on. Second, proverbs are lacking daily use and their
vocabulary contains some ancient words that need to be decoded. Thus, their
disappearance is also due to the phenomenon of language change.
برلين-ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي-2019 مارس-05 العدد-مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
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2-Proverbs
Proverbs or communication quotes are folk forms which belong to the oral
tradition. Their major functions are to direct and show people the rules of conduct in a
wise manner since they consist of advice about how to act and behave. Moreover, this
style of saying things encompasses the principal values and beliefs that are deemed
essential in any society. Their major influence is embodied in helping the individual to
shape his ways of thinking and to respond correctly to the circumstances he constantly
faces. Mele (2007.246) argues these features of proverbs in the following quotation:
Proverbs and some figurative expressions are intrinsically related to culture and
reflect and safeguard a society’s way of life…the proverb is valuable as it incorporates
materials, social and ideological features of culture such as…values, beliefs and morals
which are coded (linguistically) and passed down as tradition.
Typically, the messages communicated through proverbs include intended and
encoding connotations which need to be unraveled in order to grasp their real meaning.
Moreover, the majority of scholars acknowledge the difficulty of defining proverbs for
many reasons namely their moderate use by people notably the young generation and
the absence of context where they are sometimes required. Pfeffer (1997:1) asserts
that:
To date no one has successfully defined what a proverb is. In part, this is because
proverbs are such an integral part of our daily lives and language that we rarely give
them any considered attention. They are something that we grow up hearing and that
we internalize, using them as needed.
However, we can have at least an idea about the nature and the origin of proverb
when we look at some definitions such the one of Mieder (2004:3) who defines the
proverb as “a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth,
morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorable form and which is
handed down from generation to generation”. Ohtsuki (1989) quoted in Barajas
(2010:51) construes proverbs using negation forms as follows:
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Proverbs are not made up of only one word; their meaning is not the literal semantic
message of their individual words; they cannot be modified by addition or subtraction
of lexemes or syntactic order; and their authorship is not known.
They serve as a repository of people’s ancestor’s language, wisdom and folklore
and no body denies their vital role in preserving the ancient vocabulary which belongs
to different eras of the past. Proverbs though their conciseness are able to conserve and
condense cultural norms into short expressions. Kizza (2010) argues that “proverbs are
trusted expressions of wisdom that help to keep society functioning properly; they
preserve the dignity and eloquence of their language; and they keep the culture alive”.
Specifically, they attempt to show people the main rules of having effective and potent
relationships such as leading people to avoid being selfish and violent.
“” is an Algerian proverb used
notoriously in Tlemcen and is directed to persons who want to take or to own everything
(selfish). “” also used
to convince people to speak politely and not to be violent. Here, it is clearly discerned
that proverbs often result from distinctive situations and mirror also the prevailing
commonalities shared by people. Further, it is agreed that the use of proverbs is mainly
the old generation’s priority and this category of people who should be respectful and
respected is not supposed to use taboo terms. Consequently, euphemistic proverbs can
be the right alternatives to express their anger and disappointments. A person who does
not conform to his social role and does not take the matters seriously will obviously
encounter critics alluded or referred to through a proverb. For instance:
“/:”

is

a

communicative quote that is targeted to a person who likes to show off using others
properties, affairs or clothes rather than trying to work hard and succeed by himself.
It is obvious however that although few people use this kind of linguistic
utterances, we cannot deny their crucial role in carrying messages to guide and influence
people and their ability to preserve the ancient vocabulary. Indeed, this kind of saying
includes the values and beliefs of a society. These values and beliefs are in effect deemed
essential in life because they have a direct correlation to our needs as they shape our
manner of thinking and responding to any circumstances we face. Moreover, our acts are
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guided or done relying on our values, since they justify our actions and permit us to make
the right choice and decisions and also to treat people adequately without using prejudices
for example.
Accordingly, proverbs reflect not only cultural values and uniqueness but also
commonalities shared across the society. In a nutshell, they reveal ways of seeing life; for
instance, if a wife does not conform to her social role, she will immediately suffer from
social disapproval which will generally be expressed or shown through a proverb. And
because it is always linked with the transmission of wisdom and rules of conduct, it is
thus believed to serve and follow the traditions since they are transmitted from generation
to generation.
3-Content of Algerian Novels
Algerian writers such as Benhedougua, Tahar wattar, Ahlem Mostghanmi,
Mohamed Dib, Asia Djebbar Wacini Laraj and many others are considered as
benchmarks of Algerian writings. They have dealt with variable topics concerning the
Algerian society. S. Hassan (2017: 167/168) writes that:
Laraj exploited the potential of myth and storytelling to produce meaning and provide a secular
source of identity separate from the sacred space of Islam… Mustaghanmi’s work explores the
representation and imagining of Arab women, contrasting the male viewpoint of her narrator with
that of the young woman he idealizes, the novels also explore Algeria’s history, contrasting an
idealized nostalgia with current realities.
Holt (2008: 137) cited in Hassan (ibid): Beyond their subject, the novels are noteworthy for
the way that Arabic itself is used as a resource for meaning from rhymes and alliteration to the
shape of the word on the page or the pairing of masculine and feminine in constructions Intertextual references to poetry convey meaning and identity, and privilege Arab readers to whom
they familiar. Hassan (ibid) adds that: “Most fictional works published in Tamazight to date have
recorded folk tales and proverbs with only a small number of novels, including works by kabylie
writers.”

Therefore, Algerian writers have dealt with past and present themes so as to
achieve their readers’ needs and attain significant audience. Topics about Algerian war,
way of living at that era, role of women during the war, Algerian culture and tradition
represent the backbone of the Algerian novels. Nevertheless, works that include Algerian
proverbs can rarely be found and if so they are countable.
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4-Methodology
Proverbs are deemed to be the appropriate means which describes and explains
people’s culture and folklore. Thus, when investigating the pervaded proverbs and their
real meaning, we can easily grasp the norms of a given speech community. They enable
the researcher to clarify the ambiguities that surround life. Yet, their scarcity- though they
may guide people- leads us to scrutinize why they are neglected or more precisely no
more used. Respectively, a semi-structured interview was directed to teachers of literature
and sociolinguistics in addition to a questionnaire to the students of master two.
The collected data is analyzed qualitatively (interview) and quantitatively
(questionnaire).
The former is commonly employed to attain in-depth understanding and clarifications as
it approaches the researcher to his target population. The latter however, aims at
quantifying the data for the sake of generalizing the results obtained from a sample to a
larger population.
5-Analysis of the Interview
The interview was handled with 4 teachers from the university of Saida and
Tlemcen. Their answers were variable but there are some common views among them.
1- What do you think about the place of proverbs in Algerian novels?
The answers of the teachers turn around the idea that almost Algerian writers use the
French language to express themselves in their writings. They use it to write about
uncountable topics and matters which are retrieved from the Algerian society.
Consequently, it is obvious that Algerian proverbs are found in Algerian dialects and for
these reasons proverbs rarely appear in their writings. One teacher contends that even if
a big slice of the Algerian literature is written in French, we can easily find a considerable
amount of Algerian expressions. He added that the main objective of such a use is to
achieve the desired meaning and to transmit it to the reader. Among the recorded answers
we have noticed that teachers insist on the fact that at present the writers focus on modern
topics so as to attract the existed minority of readers as they argue that people in this era
are not fanatics of books whatever their content is.
2- What do you think about the inclusion of proverbs in literary works?
The majority agree on that proverbs are part and parcel of the Algerian culture and
they need to be preserved. The only way to preserve them is through putting them in
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records such as novels and books. Teachers emphasize on this act because this kind of
oral tradition can easily be lost as far as their users pass away i.e. the old persons die.
3- Are your students of master two interested in working on proverbs?
One teacher said that students nowadays do not care about their lectures anymore.
Instead they strive to succeed whatever the means is. However, some of them say that it
depends on the content of the lecture as they are learning British or American literature;
Algerian proverbs are not included in their lectures except in topics similar to what is
learned or sometimes in ice breaking or warming up activities. Another teacher said that
students’ interests are shown in their selection of the topics to be dealt with in their
dissertations.
4- What are the reasons according to you that have led to the disregardance of
proverbs?
For this question, teachers argue that the globalized era has led the new generation to
be preoccupied by what is found in the international arena i.e. new high technologies,
social media and games. The latter push the youth to employ the language variety that
serves their purposes rather than proverbs which are generally the particularity of the old
generation.
6-Analysis of Students Questionnaire
We have distributed the questionnaire to master two students but only 10 students
provided us with answers.
1- Do you use proverbs in your daily life?
yes …..

no …..

rarely…..

sometimes
….

Justify……………………………………………………………………………
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4,5
4
3,5
3
2,5

male

2

feale

1,5

total

1
0,5
0
yes

no

rarely

sometimes

The results show that few students use proverbs in their daily life and the rest said
‘sometimes’ ‘rarely’ or simply ‘no’. They justify their answers by the following points:
-

Proverbs are outdated as they prefer using new fashioned words such as ‘chriki’,
‘el-halla’, ‘rak fahem la3b’ and so on.

-

Some students especially ladies even add that the use of proverbs make them look
older.

2- What is your reaction after hearing a proverb? Justify
Appreciation…

astonishment….

showing interest….

reaction….
Others………………………………………………………………………….
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no

3,5
3

2,5
2

male
female

1,5

total
1
0,5

0
appreciation

astonishment

showing interst

no reaction

The above results show the reactions of students when they hear proverbs. Yet,
females said that they appreciate the proverbs in discussions and they show their interst
when herei,g them. The results of the other options of ‘astonishment’ have gained same
statistics among males and females. And the last option which is ‘no reaction’
demonstrates that the majority who show their indifference are males. The respondents
have also been asked to add other reactions which are not mentioned within the options.
Hence, one said that:
-

It depends on the proverbs, there are some proverbs that make you laugh whereas
others make us learn. In general I laugh and I try to understand what is beyond the
meaning.

-

While hearing a proverb , I feel happy to the patriotic preservation

3- What are the reasons according to you that have led to the disregardance of
proverbs?
New technology….
scarcity of their use ….
awkward and difficult
words …
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4,5
4
3,5
3
2,5

male

2

female
total

1,5
1
0,5
0
New technology

Scarcity of their use Awkward/difficult
words

do not suit current
situations

The answers of the informants reveal that new technology pervades the life of persons
i.e. it has its specific repertoire of words such as ‘lol’ which means ‘laugh out of loud’.
The options of ‘scarcity of their use’ and ‘do not suit the current situations’ have gained
equal statistics. Indeed if the word which is no more employed in a given speech
community will definitely disappear through time. Further, people use the terms and the
expression that serve their daily purposes of communication and as it is already know that
proverbs appear as a remedy or as an expression that will change the path of the
conversation.
4- Do you think they are important in our social life or not?
Yes………..

No……….

If yes, what is the utility of using proverbs?
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9
8
7
6
5

male

4

female
total

3
2
1
0
yes

no

The above diagram shows that the young generation is aware of the importance of
proverbs. So, we can say that the scarcity of their use is behind their silent disappearance.
As for the second part of the question, students say that proverbs preserve the culture and
traditions of their ancestors as they convey deep meaningful words and expression in
addition to morals that can be used or followed in order to avoid making the same
mistakes in life.
7- Results
The instruments employed in this paper (interview and questionnaire) lead us to the
following outcomes:
Algerian novelists rarely use proverbs in their works. Rather, they try to exemplify
the studied situation or to bring up their topic by using language or dialect which exists
at that era i.e. when the novels or the papers are written. Nevertheless, the morals that
are behind the proverbs provide them with a particular weight and significance, and for
this reason the interviewed teachers emphasize on their conservancy.
As far as teaching proverbs is concerned, teachers said that they exceptionally use
them especially that they belong to the literature genre, and students are taught British or
American literature not the Algerian one. Moreover, the actual generation is preoccupied
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by the novelties regarding only the latest apparatus and creations such as new and
advanced mobiles and computers. This act leads the youth to use specific terms so as to
transmit their ideas.
8- Conclusion
Strikingly, people often employ proverbs especially old generations to soften or
to substitute rude words that are frequently deployed metaphorically in order to replace
harsh terms. Consequently, understanding their metaphorical nature helps us to unfold
their authentic meanings. Proverbs requires additional explanation in order to achieve
their authentic meaning. For this reason, they are used to refer to distinct situations or acts
for the sake of making the addresses correct or think about their behaviours because
proverbs have morals and insightful stories behind them. Sometimes they are also used
for the sake of making others accepting their destinies according the outcomes of several
experiences which have been lived by the ancestors. Henceforth, as far as our paper is
concerned and according to the results achieved by the tools of investigation employed,
we have noticed that proverbs are no more the interest of the current generation and we
have to react or to find ways about how to preserve them.
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إشكاليّة المقاربة والطّريقة التّعليميّة؛ دراسة في المصطلح والمفهوم
The Problematic Approach and the Educational Method; A
Study in Term and Concept.
ال ّدفتو ن مجيلة غريّع (جامعة نابة /اجلزائر)
مل ّخص:
حّت جنعل منها تلك العمليّة اهلادفة إىل تكوين جيل معاصر ر ر ر ر ر ررر
إن العمليّة التّعليميّة اليوم حتتاج إىل جتديد يف الطّرائقّ ،
لمية
ّ

مينية ل س ر ر ر ر ر ر ر
بلعل ا.تهاج مرائق بملا باس ّ
يأخذ بأسر ر ر ر ر ر ررياة اييان ّ
العلمية بيجمن ا إتا .بوجودا بهات ط ّ
الساحة التّعليميّة ،بتضمن لألجيال سريب ن .اجحة تتح ّلق من خالهلا األهداف
بموضو يّة؛ حت ّد من اال.زالق املشهود ل ّ

فعالف ،بفيّيّة تطييق حسرن الطرائق بالوسرائل ب جنعها
ّرع ل فيّيّة تكوين متعلّمف ّ
امل ّسرطرن بححكامط ببد االهتمام ين ّ
فعال ،بفيّيّة حتليق ال اياس باألهداف الّيت يرغع يف جتسر ر ر رريدها ل املد اللريع باليعيدط بغدا
من جل صر ر ر ررلل متعلّ ّ

الّتفيز ل فيّيّة جتابز
.كون املتعلّ املوسو ة؛ بل بد ّ
االهتمام ّ
الرؤبس ،ب ن ّ
موج لي ل حتّيظ بحشو املعلوماس يف ّ
بحل املش ر رركالس ،بل يتع ّد هلك و النّلد باإلبداعط من
هذا اجلا.ع ال ّدس ر ر ر من التّعلي  ،و تكف املتعلّ من التّ ّكري ّ
بتطو س بذلك املّاهي لتّ ر ر رريد ف ر دمّة ب لميّة ،فت ّريس النّحرن ملراحل
هنا بد س اللّزن النّو يّة اليت رفها جمال التّعلي ّ ،
ايساسة (ّ.سيّة،
التعلّ بدءًا مبرحلة الطّّولة ،بصوال إىل اجلامعة آخذين بايسيان مجيع ّ
االجتاهاس الّا لة يف هذا العمليّة ّ

رلل للمعلوماس ،بل
تخض ن هذا ظهو مرائق بملا باس
باجتما ّية إخل)ط بمد ّ
تعليمية ،مل يعد فيها املتعلّ ّ
ّ
متلق سر ر ر ر ر ر ر ّ
نّرا فا الً بمشافا يف العملية التّعليميّة بالتّعلميّة.
جعلت من
ً
حوالس اياصر ررلة يف منحومة املّر ررطلحاس التّعليميّة؛ مد جيد اللا ئ ب الياحث امليتدئ ،التياسر ررا يف فه بعض
ظل التّ ّ
بيف ّ
يتنزل نا
املّر ر ر ر ر ر ررطلحاس ،اليت تسر ر ر ر ر ر ررتعمل يف األدبيّاس ّ
الّتبويّة ،بيت ّ توظيّها يف غري هلّها ول ملا بة ،بمريلةط ب لي ؛ ّ
ظل مستج ّداس املنحومة املّاهيميّة التّعليميّة
لكل منهما ،يف ّ
بال ّد اسة بالتّحليل ملّهومي املّطلحف ،لييان ايدبد ال ّدالليّة ّ

ايدي ةط

الكلمات المفاتيح :ملا بة ،مريلة ،تعليميّة ،مّطلد ،مّهومط
Summary:
. The process of education today needs to be renewed in methods and
methods, so that we make it the process of creating a contemporary
generation takes the reasons of scientific life and believes in his faith in his
existence and self. It is possible to adopt methods and approaches based on
scientific and objective principles that limit the slippage in the educational
arena and ensure that generations have a successful process through which
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to achieve the goals that are strictly regulated. Attention has been focused on
how to create effective learners, how to apply the best and most effective
ways and means to fine-tune an effective learner, and how to achieve the
goals and objectives he wishes to achieve in the near and long term. The
focus is on how to overcome this fat aspect of education, to enable the learner
to think and solve problems, but beyond criticism and creativity. From here,
the qualitative leap in the field of education began, and the concepts
developed to become more accurate and scientific, changing the perception
of the stages of learning from childhood, to the university taking into account
all the active trends in this sensitive process (psychological, social, etc.). This
has resulted in the emergence of educational methods and approaches, in
which the learner is no longer a passive recipient of information, but has
made it an active and involved element in the educational and learning
process.
In light of the transformations in the educational terminology system, the
reader or novice researcher may find confusion in understanding some of the
terms used in the educational literature and are misplaced in relation to:
approach, and method. Therefore, our research is based on the study and
analysis of the concepts of the two terms, in order to show the semantic
boundaries of each of them, in light of the modern educational conceptual
system.
Keywords: Approach, Method, Educational, Term, Concep.
:مق ّدمة
 بتزايد،ّو املعرفة

 بتض ر ر ر ر ررا،تطو س ايرفاس اإلص ر ر ر ر ررالحيّة التّعليميّة يف اللرن العشر ر ر ر ر ررين بالواحد بالعشر ر ر ر ر ررين
ّ

تطو س مّاهي
ّ رتمرن؛
ّ حوالس املس ر ر ر
ّ ّ ببطرائق ايّ ر ر ررول ليهاط ب ل إمر هذا الت، ببد االهتمام بأع ر ر رركال املعرفة،متس ر ر ررا ا

جديدن داخل املنحومة التّعليميّة تيلو س منها مّطلحاس جديدن حتابل استيعاة هذا املّاهي ط

)*(
 الّذي مد يلتي،املّاهيمي املعاصر داخل املنحومة التّعليميّة
الزخ
ّ بلعل "ملا بة"؛ من ه ّ املّطلحاس املتولّدن من
ّ
ّ
الّتبويّة؛ بلذا بجع فش ر ر ر ر ر ر النّلاة ن مّهوم
ّ مع بعض املّ ر ر ر ر ر ررطلحاس الّيت تس ر ر ر ر ر ررتعمل يف األدبيّاس-ا. حيا- مّهومها

بتلّي ال موض اللائ بينها ببف "الطّريلة"ط
ّ ،""امللا بة التّعليميّة

فما هو مّهوم "ملا بة"؟ بما هي بعادها ال ّدالليّة يف املنحومة التّعليميّة؟
:ثانيا؛ تعريف المقاربة

بتعرف فما يليل
ّ  يّعع،هي مّطلد حديث االستعمال
ّ تلّي معناها باملعاج اللّ ويّة العربيّة اللدتةط
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ّغوي:
 -1التّعريف الل ّ

()1

مادن ملربة؛ باملختّ ر ررر من الطّريق ،ب اللّ ر ررري من يوص ر ررل إىل مريق مويل
يعرف املعج الوس ر رريم بمعج اليس ر ررتان ّ
ّ
()2
بالرجوع إىل امللابل األجنل Approche؛ جند  ّ.حيمل معىن
بما ة يف األمر ي ترك ال ّلو ،بمّ ر ر ر ر ر ررد ال ّس ر ر ر ر ر ردادط ب ّ
()3
معف ،بمريلة اسررتعماهلا م لل امللا بة
د.و باالمّتاة و عرريء ب إ.سررانط بهي" الكيّيّة الّيت يتنابل ا موضرروع ّ
معريف ّ
ال ّ
()4
مي؛ تكن استنتاج املعامل التّاليةل
االجتما يّة لد اسة األدة"  ،ب بحسلامها ل التّ ّ
عليمي /التّعلّ ّ
ّو التّ ّ

السداد
ترك ال ّلو ،بمّد ّ

االمّتاة من األمر بلي الوصول إلي

معف
الكيّيّة الّيت يتنابل ا موضوع ّ

موام بامعيّة ،ب هداف حليليّةط
تلريع العلوم للمتعلّ  /احتماليّة الوموع يف اخلطأ
اسّتاتيجية تعليميّة تعلّميّةط

فما يس ررتعمل مّ ررطلد "ملا بة" ف ريا يف اللّس ررا.يّاس ،بيف تعليميّة اللّ اس ،هلك ّن اللّ ة بس رريلة للتّواص ررل بالتّيلي ،
حّت تّ ر ر رريد س ر ر رراس تّكريه ببس ر ر رريلة
فاهت ّ ا لماء ّ
الّتبية ،بس ر ر ررعوا إىل جعلها ميّعة لد املتعلّمف بس ر ر ررليلة فيه ّ

مادن تعليميّة فلم؛ بلكنّها يضررا بسرريلة لد اسررة مواد تعليميّة خر ط بمن هذا املنطلق؛ فتمكف
تعيريه  ،فهي ليسررت ّ
املتعلّمف من اللّ ة ال يلتّر ر ر ر ر ر ررر ل تعلّمها من جل معرفتها ،بل تكينه من ل ة معاصر ر ر ر ر ر رررن ،بتد ييه ل التّعيري،
بالتّواصل ا يف بضعيّاس بامعيّة ،بموام

االصطالحي:
-2التّعريف
ّ

حليليّةط فما هي امللا بة التّعليميّة اصطالحا؟

مادن تعليميّة مد تد ّس؛ ب ّبل امللا باس التّعليميّة ا تمدس يف س ر ر ر ر رراس ر ر ر ر ررها لتعليميّة اللّ اس( ،)5أل ّن
بأي ّ
للملا بة المة ّ
()6ط
( )
وفعاال وممتعا"
التّعليميّة يف بداياهتا مع فومنيوس ** " هتدف ن جتعل من تعلّم اللّغات سريعا ّ

لتّو اس الّل ة
بيعرف مّطلد "ملا بة" يف تعليميّة اللّ اس ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر" الكيّيّة اإلمجاليّة املمكنة لتعلي بتعلّ اللّ اس ،بفلا ّ
ّ

"()7
ض ر ر ر رل  Isabelle Grucaب Jean-Pierre
ببظائّها ،بفذا ال ّش ر ر ر رربغ الييداغوجيّة ،باالجتما يّة للتّعلي ط فما يّ ّ

 Cuqاستعمال مّطلد "امللا بة التّواصليّة"؛ للتّعيري ن المرونة الّيت تيّزها ،إضافة إىل مّهوم اياجة الّذي يطرح ضرب ن
جي"( ،)8بمن ؛ ا ترب
اسررتعمال "الوسااا ا التّعليميّة ايصاايلة الّيت من عررأأا ن تضرريّق الّجون بف ّ
جو اللس ر  ،بالعامل اخلا ّ

اس ررتعمال الوس رريلة التّعليميّة األص رريلة املي ّس ر ررن لعمليّة التعلّ ؛ ض رررب ن لتأفيد مي جوهريّة يف التّعليميّة مدتها بحدي هاط ب مد

صم  )9( Trocmé-FabreHélèneالعناصر الّا لة يف امللا بة التّعليميّة بفق املخطّم التّايلل
ّ

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
26

غدا

البارحة

اليوم

عا لة

مدرسة

أصدقاء
مشاريع
اهتمامات

صحة

متعلم

أخرى

خيال/أحالم

)
(
عليمي ايديث لي املعلّ
ينطلق املخطّم من المتعلّم هو العمليّة التّعليميّة *** فالعنّ ر ر ر ر ررر األف ر يّة يف املس ر ر ر ر ررا التّ ّ

()10
لتتحول الوضر ررعيّة
بإّ ا املتعلّ ط ببناءً لي  ،ب ل حاجاته ،بطموحاته ،وش ااخص اايّته يتأ ّس ر ر ال ّد س ،ببضر ررعيّة املعلّ ط ّ
التّعليميّة إىل بض ررعيّاس تعلّميّة ،بمن اسر رّتاتيجيّة باحدن للتّعلي إىل اسااتراتيايّات( )11تعلّميّة ،لنّ ررل باملخطّم إىل العالئق

املتشابكة باملتماسكة( )12بف العناصر املشكلّة للملا بة ،فهي مت ّرياس زئيليّة تتح ّدد بفق خّوصيّة املتعلّ  ،بالتّّا ل بفق
هذا املت ّرياس جوهر املشر ر ر ر ر ر ررافة( )13الّذي يضر ر ر ر ر ر ررمن جناح العمليّة التّعليميّة التعلّميّة ،فهي بذلك .حام مّتوح يتمحو ل
املتعلّ بينسر ر ر ر ر ر ررع ا تيامات بالعناصر ر ر ر ر ر ررر هاس العالمة ب من هلكل خّ ر ر ر ر ر ر ررائ

املتعلّ (معا ف ،بمموحاس ،باهتماماس،

الزمان ،باملكان ،باألهداف اخل)ط
صحة مشا يع ،الييت باألصدماء ،ب ّ
بعخّيّة ،بحاجاسّ ،

بمّطلد ".حام مّتوح"( )14الّذي استعمل  T.F.Hélèneمللابلت بر ر رر"ملا بة"؛ هو .حام يتّا ل مع هيط  ،بيسمد

بتحويررل املعررا ف الّيت يكتسر ر ر ر ر ر رريهررا املتعلّ إىل إجنررازاسط ببررالنّحر إىل املعلّ حررد مراف امللررا بررة التّعليميّ رة؛ فررامللررا بررة هي

االس ر ر رّتاتيجيّاس الّيت يت ّ من خالهلا املعلّ تّ ر ر ّرو منهاج د اس ر ر ّري ،ب،طيط  ،بتلوت  ،بفق ما ينعك إجيابا مع بض ر ررعيّاس
مّعلة لعمليّة التعلّ ط
املتعلّمف املت ّرين ،باملتج ّددن بكيّيّة سلسة بليّنة ،مع است ما بسيلة تعليميّة صيلة ّ
توجهاس معاص ر ر ر رررن يف التّعلي ؛ فامللا بة التّعليميّة تتأ ّفد د ائمها باس ر ر ر ررت ما الوس ر ر ر ررائل
بمبا ّن التل ّدم التّ
كنولوجي فرض ّ
ّ
السيو ن اإللكّتب.يّة بالرباق(( )15االّ.ت.ت) ،بغريها من الوسائل
عليمي ،ب ّ
التّعليميّة األصيلة الّيت ترتيم باصرها باياسوة التّ ّ

التّعليميّة األخر الّيت يأخذ اسر ر ر ر ر ر ررتعماهلا بعادا تعليميّة صر ر ر ر ر ر ررليّة من ميادئ التّعليميّة مدتها بحدي هاط ببناء ل التّعريّف
اللّ وي ،باالصطالحي خنل إىل ضيم األبعاد ال ّدالليّة للملا بة التّعليميّة جمتمع يف املخطّم املوايلل
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حري يتأ ّس ر ر ر ر ر
.حري ،باآلخر
تطييليط اليعد النّ ّ
فامللا بة التّعليميّة هاس بعدين؛ حد ا ّ
ّ

ل جمموع التّّر ر ر ر ر ّرو اس

معف بفق ما تّرض ر ر الّربق الّرديّة
بامليادئ ،باخلطواس الّيت يت ّ من خالهلا تّ ر ّرو الكيّيّة الّيت يت ّ بفلها معاجلة موض رروع ّ
مي موام مالث ناص ر ررر هيل متعلّ  ،باسر ر رّتاتيجية تعلّميّة ،ببس ر رريلة تعليميّة
طييلي؛ فهو موم تعلّ ّ
للمتعلّمفّ ،ما اليعد التّ ّ
صيلةط

مقاربة تعليميّة = استراتياية تعلّم  +متعلّم  +وسيلة تعليميّة أصيلة
عليمية" ل ا تيا ّأما مّر ر ر ر ر ر ررطلحف من بافد
عليمية". ،أيت للحديث ن "الطّريلة التّ ّ
بعد حتديد مّهوم "امللا بة التّ ّ
دل ل ع ر رريء؛ فحّ ا
مّاهي التّعليميّة ايدي ة ،الّيت ف ريا ما يلع اخللم بينهما بأن يس ر ررتعمالن بكيّيّة ش ر ر روائيّةط هذا بإن ّ
تعرف الطّريلة فما يليل
ّ
يدل ل ال موض اللائ يف مّهوميهما ،ب دم بجود حدبد مّهوميّة باضحةط ب لي ؛ ّ

ثالثا؛ تعريف الطّريقة:
ّغوي:
-1التّعريف الل ّ

يلابل املعج الوسرريم الطّريلة بال ّس ررين باملذهع ،بمجعها مرائق ،بهي الطّيلاس بعضررها فوق بعض( ،)16بجاء يف

لس ر رران العرة اتيم؛ تطا ق ال ّشر ر ريء يع ،التّتابع ،ب مرمت اإلبل إمراما ،بتطا مت يل تيع بعض ر ررها بعض ر ررا ،بجاءس ل

خ ّ باحد ،بجاءس معا()17ط فما ّأا مول ما يكون من النّخل بل ة اليمامة( )18بالطّريق مويلة بف املشر ر ر ررربع بال ّش ر ر ر ريء،
()19
حسع ما جاء مبعج الكلماس اجلامعة
يعرف الطّريلرة ل ّأرا
ّمرا براملعراج الّر.س ر ر ر ر ر ر ريّرة؛ فنجرد ّن Larousse de la langue française؛ ّ

معف تيّز سررريب ن منحّمة للّكر ،ي؛ ما
ا ايليلة بفق ميادئ ه ّددن ب.حام ّ

الكيّيّة الّيت تُعرض ا فكرن ما ،ب تُكتشر
جيع ن يتّيع الّرد للوصول إىل ايليلة ( ب اهلدف) ()20ط
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 -2اصطالحا:
()21
لكل الّذين
ّما اص ر ر ر ر ررطالحا؛ ّ
فيعرف يد الكر غريع الطّريلة ل ّأال جمموع موا د يلينيّة بس ر ر ر ر ررهلة ،تتيد ّ
()22
يعرف الطّريلة يف ميدان تعليميّة اللّ اس
يلتزمون ا التزاما دميلا؛ ن ال يعترببا صرحيحا ما هو خام.ط ب ّ J.P.Cuq

فيعرفرا الطّريلرة ل ّأرا
ل ّأرا؛ جمموع اخلطواس املتّيعرة بفق ميرد
منهجي باحردّ ،مرا  D.Costeبّ R.Galisson
ّ

املجسسة ل جممو ة متماسكة من امليادئ ب الّرضيّاس اللّسا.يّة ،بالييداغوجيّة لتحليق هدف
مجلة اخلطواس املد بسة ،ب ّ
()23ط
ه ّدد
رطالحي للطّريلة؛ تكن اسررتنتاج تلامعاس .راها ل د جة من األ يّة يف إ سرراء س ر
وي ،باالصر
ببناء ل التّعريّف اللّ ّ
ّ

معرفيّة للطّريلة ،تش ّكل است ناءاس تتميّز ا ن امللا بة ،بهي ّن الطّريلةل
املعريف املكتسع يف بضعيّة تعليميّة معيّنةط
 معيا ها الك ّ ّ-

حتّيليط
املرحلي؛ تلو
التّلو املعيا ي
ّ
ّ
الشخّيّة للمتعلّمفط
ضرب ن تذ ّفر املعا ف املكتسية ،بال مكان لتوظي املعا ف ّ

ا تماد منهجيّة بيداغوجيّة باحدن مع فافّة املتعلّمفط (املتعلّمون سواسية ال فربق بينه )ط

اال تماد ل الوضعيّاس التّعليميّة الطّويلةط

ال جمال فيها للخطأ ،فاخلطأ يع يّتتّع ن جزاءط

رابعا؛ بين المقاربة والطّريقة:
لتوضيد الّرق بف امللا بة ،بالطّريلة إليك اجلدبل التّايلل
طريقة

مقاربة
 -منطق التّكوين بالتعلّ ط

 يّة املسا تسيق يّة النّتيجةطميط
 اخلطأ ّمجعر لتعديل املسا التعلّ ّ

بكل متعلّم.
 اال.طالق من بضعيّاس ّخاصة ّ

 اال تماد ل بض ر ر ر ررعيّاس هاس داللة ( ّ.ر ر ر رروصيلة ،ب م لة يأيت ا املتعلّمون من الوامع).

 -ضرب ن استعمال بسيلة تعليميّة صيلة.

 -ميد االفتساة بالتّعلي ط

 االهتمام بالنّتيجة ،مهما تكن فا ليّة املسا ط -ال جمال للخطأ؛ اخلطأ يع يّتتّع ن جزاءط

 اال تم رراد ل بضر ر ر ر ر ر ررعيّر رة تعليميّر رة باح رردن لك ر ّرلالتّالميذ.
 اال تم ر رراد ل بضر ر ر ر ر ر ررعيّر ر راس بعي ر رردن ن الوامع(ّ.و مدتة ،ب م لة غري بامعيّة).
 -ال ضرب ن للوسيلة التّعليميّة.
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تحليا معطيات الادول:
حتول يف مّاهي
دل ل ع ر ر ر ر ر رريء فحّ ا ّ
معطياس اجلدبل تي ّف الّربق ال ّشر ر ر ر ر ر راس ر ر ر ر ر ررعة بف املّهومف ،بهذا بإن ّ
يدل ل ّ

كل
التّعليميّة؛ من اس ر ر رّتاتيجيّة للتّعلي إىل اس ر ر رّتاتيجيّة للتّعلّ  ،ي من الطّريلة إىل امللا بة بمن اس ر ر رّتاتيجيّة تعليميّة باحدن ل ّ
املتعلّمف ،إىل اسّتاتيجيّاس متع ّددن ملختل املتعلّمف بمن "املعامية ن اخلطأ إىل استعمال اخلطأ" ( ،)24فما تتأ ّفد ضرب ن
استعمال الوسيلة التّعليميّة األصيلةط

جمرد تس ررخري آلة باالس ررتّادن منها؛ إه الب ّد ن يكون هلذا
فما ّن اس ررتعمال التّلا.اس ايدي ة يف العمليّة التّعليميّة ،مل يكن ّ

التّس ر ر ررخري تأمري يف ص ر ر رمي املنهجيّة ،بيف فيّيّة النّحر إىل املوض ر ر رروع بنحرن ووليّة بموض ر ر ررو يّةط تتج ّدد فيها الطّرائق باملناهع

حّت جنعل منها تلك العمليّة اهلادفة إىل تكوين جيل معاصر يأخذ بأسياة اييان العلميّة،
(اصطالحا ،بمّهوما ،بمما سة) ّ
بلعل ا.تهاج مرائق مينيّة ل س ر ر ر ر لميّة بموض ر ر ر ررو يّة؛ حت ّد من اال.زالق املش ر ر ر ررهود ل
بيجمن ا إتا .بوجودا بهات ط ّ
الساحة التّعليميّة ،بتضمن لألجيال سريب ن .اجحة ،تتح ّلق من خالهلا األهداف املسطّرن بححكامط
ّ

فعالف ،بفيّيّة تطييق حس ر ر ر ر ر ر رن امللا باس،
ّ ر ر ر ر ر ر رع ل فيّيّة تكوين متعلّمف ّ
حوالس؛ غدا االهتمام من ّ
ل إمر هذا التّ ّ
فعالط بفيّيّة حتليق ال اياس باألهداف ،الّيت يرغع يف جتس ر ر ر رريدها ل املد
بالوس ر ر ر ررائل ،ب جنعها من جل ص ر ر ر ررلل متعلّ ّ
.كون املتعلّ املوس ر ر ررو ة؛ بل
الرؤبس ،ب ن ّ
ل التّحّيظ بحش ر ر ررو املعلوماس يف ّ

موج لي
اللريع باليعيدط بباس االهتمام ّ
بحل املش ر ر ر رركالس ،بل يتع ّد
بد ّ
الّتفيز ل فيّيّة جتابز هذا اجلا.ع ال ّدسر ر ر ر ر من التّعلي  ،و تكف املتعلّ من التّ ّكري ّ
هلك و النّلد باإلبداع ،ب فما مال ياسر اجلندي " ن .علّ الطّالع في

يّ ّكر ال في حيّظ ،بفي

ييحث بيراجع ال

بتطو س بذلك املّاهي لتّ ر ر ر ر رريد ف ر دمّة ب لميّة،
في يلر " ()25ط من هنا بد س اللّزن النّو يّة اليت رفها جمال التّعلي
ّ
االجتاهاس الّا لة يف هذا
فت ّريس النّحرن ملراحل التعلّ بدءًا مبرحلة الطّّولة بصر ر ر ر رروال إىل اجلامعة ،آخذين بايسر ر ر ر رريان مجيع ّ
ايساسة (ّ.سيّة ،باجتما يّة إخل)ط
العمليّة ّ

خاتمة:
ا.داحت املّر ر ررطلحاس التّعليميّة ،بت ّريس ميامسها املّهوميّة ،بت ّري الوضر ر ررعيّاس التّعليميّة/التّعلميّة ،اليت فرضر ر ررها ّر ر ررر

غدس في املعلومة تكاد تكون مرة إلينا من ضر ر طة ز ل لوحة املّاتيدط بما لوحظ من خلم يف اس ررتعمال مّ ررطلحي

لمي ،للليام ذا ال ّد اسررة ،اليت سررعينا فيها إىل
(امللا بة-بالطّريلة) بع ّد ا مّررطلحف ملّهوم باحد؛ ألفرب دافع
منهجي ب ّ
ّ
رد لالسر ر ررتعمال يف د اسر ر رراتنا ،ب ومنا
إبراز ايدبد املّهوميّة للمّر ر ررطلحف (ل ويّا-باصر ر ررطالحيّا) ،بإجالء املّر ر ررطلد األصر ر ر ّ
ص ر ر ر رلت إلي ال ّد اس ر ر ررة من
العلمي ،ب
العلميّة ،باألفادتيّة ،توخيّا لل ّدمة يف الوض ر ر ررع باالس ر ر ررتعمال
ّ ر ر ر رحيدط بما تو ّ
املنهجي ال ّ
ّ
ّ

مّا ماس دالليّة بف مّهومي املّرطلحف؛ سرييل ال تماد املّرطلد املناسرع يف امللام املناسرع ،بهو ضررة من د ء اجلهل
باملّاهي  ،اليت حتمل يف ميّاهتا عحنة دالليّة ،تتميّز ا ن غريها من املّطلحاسط
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بمد سّرس ال ّد اسة ل جممو ة من خّائ
خّائ

امللا بة التعليميّة:

-

منطق التّكوين بالتعلّ .

فل من مّهوم امللا بة بالطّريلة التّعليميّتف. ،وجزها فيما يليل
تيّز ا ّ

-

يّة املسا تسيق يّة النّتيجة.

-

مي.
اخلطأ ّ
مجعر لتعديل املسا التعلّ ّ

-

بكل متعلّ .
اال.طالق من بضعيّاس ّ
خاصة ّ

-

اال تماد ل بضعيّاس هاس داللة (ّ.و

-

ضرب ن استعمال بسيلة تعليميّة صيلةط

خّائ

الطّريلة التّعليميّةل

-

املعريف املكتسع يف بضعيّة تعليميّة معيّنةط
معيا ها الك ّ ّ

-

حتّيليط
املرحلي؛ تلو
ي
التّلو املعيا ّ
ّ
ّ

-

الشخّيّة للمتعلّمفط
ضرب ن تذ ّفر املعا ف املكتسية ،بال مكان لتوظي املعا ف ّ

-

ا تماد منهجيّة بيداغوجيّة باحدن مع فافّة املتعلّمفط (املتعلّمون سواسية ال فربق بينه )ط

-

اال تماد ل الوضعيّاس التّعليميّة الطّويلةط

صيلة ،ب م لة يأيت ا املتعلّمون من الوامع)ط

ال جمال فيها للخطأ ،فاخلطأ يع يّتتّع ن جزاءط
عليميُ ،حسر ر ر ر ر ر ررن ا.تلاء
من الياح ف يف امليدان التّ ّ

املّهومية بف املّر ر ر ر ر ر ررطلحف؛ يُسر ر ر ر ر ر ررتد
ببناءً ل هذا املّا ماس
ّ
املّ ررطلحاس مبا يتناس ررع بفحو املوض رروع املطربح لل ّد اس ررةط أل ّن يف ض رريم املّ ررطلد بحس ررن ا.تلاء منحومة مّ ررطلحيّة يف

معف؛ ضيم للموضوع املطربق ،لينتهي بالياحث إىل .تائع يّة دميلة بمنهحيّةط
جمال ّي ّ
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قا مة الهوامش:
*
حّت تليّد اس ر ر ررتعماهلا (.ع،
تطو مّاهي التّعليميّة؛ ظهرس ل ال ّسر ر ر راحة التدابليّة مّ ر ر ررطلحاس حتابل اس ر ر ررتيعا ا ّ
 مع ّّر ر ر رّ ر ر رري بعين  ،لكن بامللابل يواجهنا تداخل فيري بف
بذلك جمال اس ر ر ررتعماهلا) بتض ر ر رريم حدبدها ال ّدالليّة داخل ميدان ّ ،

املّاهي يحهر من خالل االس ر ررتعمال العش ر ر روائي للمّ ر ررطلحاس ل مس ر ررتو الكتابة العربيّة فما الّر.س ر رريّة ،بال ّدليل ل

تطو تعلي اللّ اسل  5000سر ر ر ررنة من التّا يك للكندي فلود جرمان يالحظ ش ر ر ر روائيّة يف اسر ر ر ررتعمال
هلك؛ ند تّ ر ر ر رّد ّ
Approche, Méthodeبفأ ّن ما مّهوم باحد مبّطلحفط ينحرل
- Claude Germain, Evolution de l’enseignement des langues:5000ans
d’histoire, CLE, Paris- France,1993,p264.
األجنيية تعليمها بتعلّمها ،امل املعرفة ،دغ ،الكويت،1988 ،
حجاج ،اللّ اس
ّ
بفذلك ما ب د ند .اي خرمة ب لي ّ
167،168 ،

الّتمجة من التّجريع إىل املما س ر ررة بالتّنحري ،ال ّدب.كيش ر رروس للنّش ر ررر بالتوزيع،
بحافظ الربي ،،ل ّ

توج ب سر ر ر ر ر ر ررلوة ةل Approche, Techniqueط بمنهع /مريق مبلابل
غ ،225 ،2003 ،1حف يلابال ّ
يجدي إىل بليلة مّطلحيّة تع ّكر صّو اليحث العلمي باملعرفة بالعل ط
جنل باحد بهو  ،Méthodeممّا ّ
1
همد خل
– ينحرل -املعج الوسيم ،مام بحخراج هذا الطّيعة؛ إبراهي .ي  /يد ايلي منتّر /طيّة ّ
الّواييّ /

اهلل

،بهمد ع ررومي مف ،ج،2دا املعا ف ،غ ،723 ،1972 ،2ب يد اهلل
لي طيّة ّ
محد ،ع رررف ل الطّيعل حس ررن ّ
مطول ،جزآن يف جملّد باحد ،مكتية لينان ،غ865 ،1992 ،1ط
اليستاين ،معج ل وي ّ

2
الزابي ،ال ر ّدا العربيّ رة
ّ ر ر ر ر ر ر رحرراح باملّ ر ر ر ر ر ر ريرراح املنري ،الطّراهر محررد ّ
– ينحرل خمتررا اللرراموس ،مرتّ رع ل مريلررة خمتررا ال ّ
للكتاة،دغ494 1983،ط

 –3ينحرل

- le petit Larousse illustré,

« approche :n.f.Action d’approcher ; mouvement par Larousse,2007,p102
quelqu’un», lequel on approche, on progresse vers quelque chose, ou
» « Manière d’aborder un sujet
 -4ير رنر رح ررر le petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la -
millésime, de Paul Robert, 2011 ; Le

langue française. Nouvelle édition

robert, p123ط
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« Manière d’aborder un sujet de connaissance quand au point de vue à la
» méthode utilisée : l’approche sociologique d’une étude littéraire
p62 le petit Larousse

لالستزادنل
illustre, Larousse. Edition 2013Paris

5
فل عر ر رريء؛ بسر ر رريلة مسر ر ررا دن ل حتديد األعر ر ررياء ،بالتّعيري ل الّكر -ميل ن
 يعترب فومنيوس ّن "اللّ ة ّبال بميل ّتكون بسيلة للتّواصلط ينحر:

Claude Germain, Evolution de l’enseignement des langues : 5000ans
d’histoire 86« La langue est donc vue d’abord et avant tout comme un
instrument servant à designer les choses et à représenter les pensées (avant
» )d’être considérée comme un instrument de communication
هلك ّن خاص رريّة التّواص ررل ال تيّز اللّ ة اليش رريّة فحس ررع ،فل ة اييوان هدفها التّواص ررل بف فراد اجلما ة اييوا.يّة الواحدن،
ب.عرب ّما تختلع يف فكر.ا؛ فهذا مر اخت ّ ب اإل.س ر ر ر ر ررانط ببناء لي ؛ فتمكف
لكن ن ّدد باللّ ة األع ر ر ر ر ررياء اتيطة بناّ ،
حع التّواصررل الّذي سرراس ر فلماسط
يطو في ّ
املتعلّ من تسررمية األعررياء اتيطة ل  ،بفذا تعيريا ن فكا ا من عررأ .ن ّ

الّرف ،ب يّة تعلّ فيّيّة بناء الكلماس العربيّة)ط
(سيتّضد هذا جليّا يف جزء ّ

 -فومنيوس() Comenius؛ االس ر ر ر ر الّالتي ،من األص ر ر ررل التش ر ر رريكي-1592( Jan Amos Kamensky
الّتبية ايدي ة؛ بلد يف  28آها  ،1592بتويف ام  ،1670تلّ ،
)1570ط ينحر ل املرجع ّ.سر ر ر ر ر ر ر ر ط ل85ط هو بو ّ

فرم التش رري ّكيون ،بالس ررلوفا ّفيون ،بح ّددبا
بما س التّعلي  ،بالتّيش ررري يف الكنيس ررة الرببتس ررتا.تية بفتع ف ر من  154فتاباط ّ
 28آها هفر ميالدا مو ًدا لعيد املعلّ  ،بميعت تش رريكيا ص ررو ت ل ب مة العش ر ررين فو ب.اط ينحرل جان يد اهلل توما،
املجسسة ايدي ة للكتاة-لينان غ،2011 ،1
التّعلّ بالتّعلي -مدا س بمرائقّ -
 -6ينحرل  ،Claude Germainاملرجع ّ.س ،

ل71ط

ل85ط

« vise à rendre l’apprentissage des langues ; rapide, efficace et
» agréable
 - 7ينحرل

, Renald

Dictionnaire actuel de l’éducation

LEGENDRE. Larousse, Paris,1988.
« La façon globale d’envisager l’enseignement et l’apprentissage des langues
selon les conceptions qu’on se fait du langage et de ses fonctions, de
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l’apprentissage, de l’enseignement et des conditions pédagogiques et
sociales dans lesquelles l’enseignement se donne »
Isabelle Gruca, Jean-Pierre Cuq , Cours de didactique du français

 ينحر ل-8

langue étrangère et seconde, collection FLE, PUG, 2003, Gémenos, France
p:244-245
Bérard E, L’approche communicative, Clé internationale

 لالستزادنل-

(coll.DEL), 1991, Paris
Authentique… doit également établir des liens étroits entre le monde de
« L’utilisation du matériel
طextérieure De classe et la réalité 25

، ّس. املرجع

-Trocmé-Fabre Hélène, J’apprends donc je suis, Les éditions
d’organisation, Paris, 1997, p189.
9

ّ  املتعلّ من املّرطلحاس الّيت اسرتعملتها-
ّ ،االجتاهاس الييداغوجية ايدي ة
ّيّة الّرد يف التعل.ألأا توجع ضرمنيّا إمكا

، بالذافرن، باخلطأ،ل ل اإلد اك

 باملياد ن ل ّشرخّريّة باإلضرافة إىل هلك يسرتو ع املّرطلد محولة مّهوميّة تتأ ّسر،ال ّذايت

 بالنّسيانط،باإلحساس
 ينحرل- -10

- Jean-Pierre Robert, (L’essentiel français), Dictionnaire pratique de
didactique du FLE, nouvelle édition revue et augmentée, 2e
édition,2008,OPHRYS,P10.« L’acteur le plus important du processus
d’apprentissage n’est pas l’enseignant mais l’enseigné, et c’est sur lui, sur
ses besoins, sur ses aspirations, sur sa personnalité, que se fondent le cours
et l’attitude de l’enseignant ».
11
تيجة لالهتمام. الّتبوي منذ ال ّس ريعيناس؛
ّ  ّ عرراع اسررتعمال يف امليدان، ا تيم مّررطلد اسااتراتياية باييان العسرركريّة بخطواس بميد يس ر ر رره يف، فهي تل ّدم آليّة،الّتفيز ل ال ّسر ر ر رلوك التّعليمي داخل الّّ ر ر ررل
ّ باملوم التّعليمي يف ح ّد هات ب

 بترا ي، ّفل متعل
ّ  يف املوم املش ر ررا ة بفق آليّة تتماع ر ر ر مع ميول باس ر ررتعداداس،زينها باس ر ررّتجا ها،افتس ر رراة املعرفة ب

ّر ر
ّ  امللكاس العلليّة باملعرفيّة داخل ال، بتايز املواهع،ا بوجود اللد اس باالس ررتعداداس املتّابتة. إتا، الّربق الّرديّة لدي
برلين-ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي-2019 مارس-05 العدد-مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
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ال ّد اس رريط ينحرل خليل يد الّتّاح محّاد ،بإبراهي س ررليمان ع رريك العيد ،ب.اهض ص رريحي فو ن اس ر رّتاتيجيّاس تد ي اللّ ة

الشاملة ،باال تماد ،مكتية األجنلو املّريّة،
العربيّة ،42 ،بلالستزادنل همد همد عرمابي ،املتعلّ امليدع بمعايري اجلودن ّ
الييداغوجية،
الّتبوي معج موسر ر ر ر ر ر ررو ي يف املّر ر ر ر ر ر ررطلحاس باملّاهي
غ ،141 2012، 1ب يد الكر غريع ،املنهل ّ
ّ

الّتبية ،غ ،1ال ّدا الييضاء،2006 ،
السيكولوجيّة ،ج ،2منشو اس امل ّ
بال ّديدافتيكيّة ،ب ّ

-871ط872

12
طييليط
 يع ّد التّماس ر ر ررك من بف العناص ر ر ررر املشر ر ر ر ّكلة ّألي ملا بة تعليميّة؛ باجع حتليل ل املس ر ر ررتويف؛ النّحري بالتّ ّ

باللول بالتماسك يجبل بنا للحديث ن التّّا ل ،بالتكيّ بف العناصر مبا حي ّلق فا ليّة اإلجناز-

...«affirme la nécessité, pour toutes approche, de constituer un ensemble
cohérent, tant sur le plan théorique que pratique » Claude Germain
,Evolution de l’enseignement des langues:5000ans d’histoire p170.
الكل يتح ّلق بجودا يف إما التّكامل ،بالتّّا ل بف العناصررر" ،فاملشررافة جوهر جناح ي
 -13إ ّن بجود األجزاء يف إما
ّ
مليّة تنمويّة"ط مداخلة للاها بوسليعة سلي -جامعة مسنطينة -2موسومة ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر "اإل الم بتنمية املوامنة املتكاملة للّرد

همد
اجلزائري "بامللتل الوم ،اخلام حول " التّنمية من منحو إ المي" يومي  10ب 11ديس ررمرب ،2013بدا الّلافة ّ

ي مليّة تنموية،
بوضياف ،بالية نّابةّ ،بف من خالهلا يّة إعراك مجيع العناصر هاس العالمة باجلزء ،باملجمّرن في لنجاح ّ
بباإلسلاغ ل العمليّة التّعليميّة بالتّعلميّة؛ فاألخذ بعف اال تيا العناصر هاس العالمة باملتعلّ -جوهر العمليّة التّعليميّة-

باملجمّرن في  ،من عأأا ن تجمّر إجيابا يف خمرجاس العمليّة التّعليميّة التّعلميّةط لالستزادن:

-Cyr P, Les stratégies d’apprentissages, Clé Internationale (Coll.DLE),
1998,Paris.
ّ -14بل ما اس ر ر ر ر ررتعمل مّ ر ر ر ر ررطلد "النّحام املّتوح"؛ يف إما ديناميكا-حرا يّة(فرع من الّيزياء ،يتنابل العالمة بف ايرا ن

تطو .حريّة املعلومة ّ ،مع .حريّة األ.حمة ،باليوم يس ر ر ررتعمل يف العلوم
تطو املّ ر ر ررطلد باتّس ر ر ررع مع ّ
بالطّامة امليكا.يكيّة)ّ ّ ،
الطّييعيّة باالجتما يّة-ب ن بدب .ا .سر ر ررتعمل يف ه ّ جمال من جماالس العلوم اإل.سر ر ررا.يّة ال بهو التّعليميّة-ط يلابل "النّحام

مادن ب إجناز ،ب معلومة)ط-ينحرل
امل لق"؛ بهو .حام ال يتّا ل مع هيط  ،بال يس ر ر ر ر ر ررمد بتحويل الكتلة (سر ر ر ر ر ر رواء فا.ت ّ
ريب ،دا اآلداة للنّشر بالتّوزيع ،غ1198 ،2009 39طب لالستزادنل
سهيل إد ي  ،املنهل ،ماموس فر.سيّ -
-Karim Sehaba, Gestion de l’ouverture des systèmes multi-agents, Mémoire
encadré par: Pascal Estraillier, présenté le 11/07/2002, composition du jury :
Michel Augeraud, Marie-Christine Lafaye Remy Mullot ,Bernard
Besserer,RonanChampagnat ,KarellBertet,Laboratoire d’informatique
)image,interaction,Université de la Rochelle P Introduction. (tiris.cnrrs.fr
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– De corteE,Geerligs T.Peters J.Lagerwey N.Vandenberghe R.(1996),Les
fondements de l’action didactique, De Boeck Université (Coll Pédagogie en
développement) Bruxelles. –Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du
français langue étrangère et seconde, Clé, Paris-France,2003, p16.
15
حتولت هذا ال ّشريكة ل يد ما ك .د سررن من
 رالرباق  ،ب ما يعرف بشرريكة االّ.ت.ت ،ب ال ّشريكة العنكيوتيّة العامليّةط ّ

للتحول و ّ ررر املعرفة الّيت هي
اترك ّ
األبل ّ
جمرد ع رريكة هدبدن إىل ع رريكة امليّة هي األفرب باألفّأ ،ب ص رريد االّ.ت.ت ّ
ّ
تعودها النّاس يف التّعامل ،باليحث ،باالتّّررال ،بيف مو خر ما فا.ت ،طر ل
مامرن ت يري الوسررائل ،باألسرراليع الّيت ّ
اليالط ينحرل ص ر ررا

يد اهلل بو س ر ررليمان ،و اس ر ررت ما فض ر ررل للحاس ر رروة يف جماالس خدمة اللّ ة العربيّة ب لومها ،جملّة

اجملمع اجلزائري للّ ة العربيّة ،جملّة ل ويّة لميّة يّ ر ررد ها اجملمع اجلزائري للّ ة العربيّة العدد ال ّسر ر رادس ،ال ّسر ر رنة الّال ة،2007،
 ،51بصا بلعيد ،األّ.ت.ت بجمتمع املعرفة ،املرجع ّ.س 140 ،ط
 -16ينحرل-املعج الوسيم،ج556 ،2ط
17
األبل من الكلمة يوس ر ر
-ينحرل لسر رران العرة اتيم ،لسر رران العرة ،ابن منحو  ،اد بناؤا ل ايرف ّ

لسان العرة بريبس ج،2

588ط

 -18ينحرل يد اهلل اليستاين ،معج اليستان،

خيّاغ ،دا

ط658

 -19ينحرل مرموف موليري ،معج الكلماس اجلامعة ،موال مأمو ن بحك  ،مسري عر ر ر ر ر ر رريخاين ،دا اجليل ،بريبس-لينان-
غ،2002 ،1

ط233

 -20ينحرل

Larousse de la

langue française, T2,1983,p149
الّحيد لسلسلة من األفكا العديدن؛ ّإما من
"فن التّنحي ّ
املّهوم مرة إىل املنهع من إىل الطّريلة ،ل ا تيا ّن املنهع ّ
جل الكش ر ر ر ر ر ر ر ن ايليلة حف .كون ا جاهلف  ،ب من جل الربهنة ليها لاخرين حف .كون ا ا فف "،ب لي ؛
األجنل؛ هو
ّ رل من إعرركال امللابلف العربيّف باملّررطلد
فاملنهع ول من الطّريلة بالطّريلة هتوان في  ،ب فضررل ال ّس ريل للتّن ّ
ّ

الّتمجة ،بأن .لحق
إ داف مّردن خر تكش ر ر ر االلتياس اللائ  ،لنش ر ر ر ّكل بذلك تعيريا اص ر ررطالحيّا ماد ا ل
،طي لية ّ
ّ
بالطّريلة مّردن تعليميّة ،بباملنهع مّردن ث-م ال-
21
الّتبوي ،معج موس ر ر ررو ي يف املّ ر ر ررطلحاس باملّاهي الييداغوجيّة ،بال ّديدافتيكيّة،
 ينحرل يد الكر غريع ،املنهل ّبالسيّكولوجيّة ،ج-594 ،2ط595
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 -22ينحرل

ط Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du 164

français langue étrangère et seconde p
«Méthode correspond en didactique des langues, à l’ensemble des procédés
» de mise en œuvre d’un principe méthodologique unique
-23

Daniel Coste, Dictionnaire de didactique des

ينحرل

langues,p341 Robert Galisson
«Une méthode, est une somme de démarches raisonnées basées sur un
ensemble cohérent de principes ou d’hypothèse linguistiques,
psychologiques pédagogiques, et répondant à un objectif déterminé ».
 -24ينحرل

- Robert Galisson, D’hier à aujourd’hui, la didactique des langues

étrangères. Du Structuralisme a fonctionnalisme, Clé, 1980, Paris, France,
» p57. « De la pénalisation de la faute à l’utilisation de L’erreur
 -25فداء ياسر اجلندي ،العرة بالعربيّة يف ّر الّو ن اياسوبيّة ،دا الّكر ،غ2003 ،1ط

19ط

قا مة المصادر والمراجع:
 باللغة العربيّة: بوسليعة سلي -جامعة مسنطينة -2موسومة ب ر ر ر ر "اإل الم بتنمية املوامنة املتكاملة للّرد اجلزائري "بامللتل الوم،همد بوض ر ر ر ررياف،
اخلام حول " التّنمية من منحو إ المي" يومي  10ب 11ديس ر ر ر ررمرب  ،2013بدا الّلافة ّ

بالية نّابةط
-

جسسة ايدي ة للكتاة -لينان غ2011 ،1ط
جان يد اهلل توما ،التّعلّ بالتّعلي  -مدا س بمرائق -امل ّ

-

الّتمجة من التّجريع إىل املما سة بالتّنحري ،ال ّدب.كيشوس للنّشر بالتوزيع ،غ2003 ،1ط
حافظ الربي ،،ل ّ

-

ريب ،دا اآلداة للنّشر بالتّوزيع ،غ ،39سنة 2009ط
سهيل إد ي  ،املنهل ،ماموس فر.سيّ -

-

صررا

يد اهلل بو سررليمان ،و اسررت ما فضررل للحاسرروة يف جماالس خدمة اللّ ة العربيّة ب لومها ،جملّة اجملمع

السنة الّال ة2007،ط
السادسّ ،
اجلزائري للّ ة العربيّة ،جملّة ل ويّة لميّة يّد ها اجملمع اجلزائري للّ ة العربيّة العدد ّ
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-

مرموف موليري ،معج الكلماس اجلامعة ،موال مأمو ن بحك  ،مسري عر ر رريخاين ،دا اجليل ،بريبس-لينان-غ،1
2002ط

-

-

يدافتيكية،
الييداغوجية ،بال ّد
الّتبوي معج موسر ر ر ر ر ر ررو ي يف املّر ر ر ر ر ر ررطلحاس باملّاهي
يد الكر غريع ،املنهل ّ
ّ
ّ
الّتبية ،غ ،1ال ّدا الييضاء2006 ،ط
السيكولوجيّة ،ج ،2منشو اس امل ّ
ب ّ
مطول ،جزآن يف جملّد باحد ،مكتية لينان ،غ1992 ،1ط
يد اهلل اليستاين ،معج ل وي ّ

-

فداء ياسر اجلندي ،العرة بالعربيّة يف ّر الّو ن اياسوبيّة ،دا الّكر2003 ،ط

-

األبل من الكلمة يوسر ر ر ر
لس ر ر رران العرة اتيم ،لس ر ر رران العرة ،ابن منحو  ،اد بناؤا ل ايرف ّ

-

الشاملة ،باال تماد ،مكتية األجنلو املّريّة ،غ2012 ،1ط
همد همد عرمابي ،املتعلّ امليدع بمعايري اجلودن ّ

-

الزابي ،ال ّدا العربيّة للكتاة،
ّر ر ر ر رحاح باملّ ر ر ر ررياح املنري ،الطّاهر محد ّ
خمتا اللاموس ،مرتّع ل مريلة خمتا ال ّ

-

همد خل
املعج الوسر رريم ،مام بحخراج هذا الطّيعة؛ إبراهي .ي  /يد ايلي منتّر ررر /طيّة ال ّ
ّ ر رواييّ /

اهلل

-

حجاج ،اللّ اس األجنييّة تعليمها بتعلّمها ،امل املعرفة ،دغ ،الكويت1988 ،ط
.اي خرمة ب لي ّ

لسان العرة بريبس ،دغ ،دسط

خيّاغ ،دا

دغ1983 ،ط

بهمد عومي مف ،ج ،2دا املعا ف ،غ1972 ،2ط
لي طيّةّ ،
محد ،عرف ل الطّيعل حسن ّ
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الاملة القرآنيّة -تركيبا وداللة – قراءة لسانية في ضوء منهج الدكتور خليا عمايرة * -

Quranic Sentence - Synthesis and Significance - Linguistic
Reading in the Light of Dr. Khalil Amayreh's Curriculum
دط همد لعربسي حامدي (جامعة اجلزائرل)02
ملخص:
حداميﹲ يلوم ل تعا.ق النحو بالداللة تعا.لا
* إ ّن القراءة اللغوية للن ّ هدفهال اس ر ر ر ر ر ررتجالءﹸ املعىن ،بهو منهعﹲ
ّ
ِ
الداليل الذي يلوم لي الن ّ ط
لألساس
محيميّا يث يكون الّه الّحيد للنّحو هو الّه الّحيد
ِّ
ممة اليالغة العربية ،ب األسلوةﹸ الذي جز الّّحاءﹶ
* ب مبا ّن اللرآن الكر هو الن ّ ﹸ املعجزﹸ الذي تّل ل ّ

ب حت ّد اليل اءﹶ ل ن يأتوا مب ل ططط فح ّن اختيا .ا للاملة القرآنيّة – تركيبا و داللة-في ضا ا ا ا ااوء علم اللغة الحديث ما
ِ
ِ
ِ
الّ ،،ب الكش ِ ن بعض من خّائ ِ
اليالغة اللرآ.يّ ِةط
سر هذا
فان ليكون إالّ
للوصول إىل ِّ
اجلمال ِّّ
* بالالفت لال.تياا يف الاملة القرآنية هو تعدد بج إ را ا ،فهي ال تس ر ر ر ر ررتلر ل بج إ رايب باحد ،بهذا التعدد
ّ ر ر ر طططب هو من جهة خر مراء يف
هو يف ح ّد هات ضر ر رررة من ضر ر ررربة اإل جاز اليياين يف اللرآن الكر بدليل ل مراء ّ .
تعدد املعاين ب بجه  ،استّاد من الد س الل وي املعاصرط

* إ ّن ص ررو ن ترفيع اجلملة اللرآ.ية ،هو ترفيع معلد ب متعدد ال حّ ررر ل  ،اس ررتو ع فل ناص ررر التحويل اليت ينحر
هلررا املنهع التوليرردي التحويلي الررذي ا تضر ر ر ر ر ر ر رراا الرردفتو ل خليررل مررايرن ،بهيل الّتتيررع ،الزيررادن ،ايررذف ،ايرفررة اإل رابيررة،
التن ي طططهلك ّن اجلملة اللرآ.ية هي ص ر صو ن لّحية للكالم املّيد التام املعجزط
الكلمات المفتاحية :اجلملة ،اجلملة اللرآ.ية ،املنهعط
The linguistic reading of the text aims to: Statement of meaning, a modern
approach based on the combination of the science of grammar and
significance, so that the correct understanding of the way is the same
understanding of the meaning of the text.
And because the Holy Quran is the miraculous text, which is considered the
most talk of the most incompetent, and challenged the Balogha to come up
with the same ... Our choice of the Qur'anic verse - a combination and a
signification - in the light of modern linguistics aims to reach the disclosure
of the secret of this artistic beauty and perception Characteristics of Quranic
rhetoric.
The most striking aspect of the Qur'anic verse is the multiplicity of its
expressions. This pluralism is itself a facet of the miraculous graphic in the
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Holy Qur'an, evidence of the richness of its text, its multiplicity of meanings,
and the abundance of its evidences.
The composition of the Qur'anic sentence is a complex, multiple and infinite
structure that has absorbed all the elements of conversion that came from the
transformational approach: order, increase, deletion, syllabic movement,
toning ... The Quranic sentence is smaller A verbal image of the full and
miraculou
مقدمة
السالم ل خري ال للف ،سيّد اخللق مجعف ،ب ل آل ب صحي  ،ب من تيعه
ة العاملف ،ب ّ
ايمد هلل ّ
الّالن ب ّ
بححسان إىل يوم الدين ب بعدل
مجال بيا ،ِ .ب س ررح ِر معا.ي ِ ،ب س ر ِ
رور يا ات  ،ب ِ
رهولة اس ر ِ
رتيعاة
إ ّن معجزنﹶ اللرآن الكر هي يف ب ِة س ررلوب  ،ب ص ر ِ

ف آيات ِ ب مجل ِ ،ب ِ
ِ
حّظ سو اِ ،ب ِ
مضام ِ
اإلتيان مب ل ِط
دم اللد نِ ل

فل ا ف متيّر ،ب ب ية
ب إ ّن استلّاءﹶ املعىن اللرآينﹼ فان ب مازال ب
موحد ،ب حلّةﹶ ِّ
سيحلﹸ ملّدﹶ ِّ
فل مجمن ّ
ّ
فل ابد متيتّلطططط
فل دا ية ميلّ  ،ب مسلك ِّ
فل ماصد منهل ،ب ّ
حجة ّ
فل مالع باحث ،ب حاجة ّ
ّ
اللرآ.ية با تيا ها
إ ّن .حام الاملة في القرآن الكريم من خالل ترافيي ِ املتع ّددنِ هو سر ر ر ر ر ر رراسﹲ يف فه معىن اجلملة
ّ
بحدنﹶ الن ِّ اللرآينِّط
ِ
ي ي
اييﹸ بحدنﹲ
فلﹶ د اسر ررة ل ويّة هلا غايةﹲ باحدنﹲ هي فه ﹸ الن ِّ ب جتليت ﹸ ب فش ر ر ﹸ معا.ي  ،ب الن ّ ﹸ الل ّ
إ ّن ّ
ويﹸ ّ
املنطومة ب .حام ِ
ِ
متالمحةﹲ من صو ت ِ
النحوي الذي حيكم ﹸط
ِّ
ب للد فان "املعىن" مشكلةﹰ منذﹸ .شأنِ هذا الّرِع من الد اسة بوصّ لما حدي ا ،حيث بذلت في جهودﹲ مكّّةﹲ
حول د اس ررت فا.ت يف بادئ األمر تنطلق من "الكلمة" ما رف بالوحدن الدالليّة بعد هلك ب إمكان اتّس رراع هذا الوحدن
ِ
بحداس املعىن ند بعض الياح ف ،ب ه ّ ﹶ من الكلمة ّ.سها إه
الداللية ،بعدها ظهر االهتمام بر ر ر ررل" اجلملة" با تيا ها ه ّ ﹶ
ال يوجد يف يه معىن منّّررلﹲ للكلمة ،بل معناها يف اجلملة اليت تلع فيها ،فالكلمةﹸ ال معىن هلا خا ج السررياق الذي تردﹸ
في ط
.توصلﹸ إىل املعىن اللرآين من خالل تعا.ق النحو ب ال ّدﹶاللة ا.طالما من بناء اجلملة
ب اإلشكال المطروح هول في
ّ

يف اللرآن الكر – ترفييا ب داللة – يف ضوء منهع الدفتو خليل مايرن ؟ط

ّما ن دبافع اختيا هذا املوضوع فيمكن حّرها يف النلاغ اآلتيةل
ِ
ِ
ي  ّ .إبدا ّي ،ب هي يض ررا س رراسﹸ الد اس ر ِرة الل ويِّة اليت
 -01لكون اجلملة ند اتدمف هي س رراسﹸ املعىن يف ّ
الرئي ﹶ يف د اسة اجلملةط
تتج إىل بص اجلملة ب حتليلها إلظها املعىن الذي يع ّدﹸ العنّرﹶ ّ
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حداميﹲ يلوم ل تعا.ق النحو ب الداللة
 -02إ ّن القراءة اللغوية للن ّ هدفهال اس ر ررتجالءﹸ املعىن ،ب هو منهعﹲ
ّ
ِ
الداليل الذي يلوم لي الن ّ ط
لألساس
تعا.لا محيميّا يث يكون الّه الّحيد للنّحو هو الّه الّحيد
ِّ
 -03إ ّن يّة "النحو" يف تّسري داللة الن ّ فان ع لﹶ الياح ف الل ويف مدتا ب حدي ا ،فهو نده األساسﹸ يف

ِ
فش ِ خّائ ِ
األساليعط

ممة اليالغة العربية ،ب األسر ر ر ر ر ر ررلوةﹸ الذي جز
 -04ب مبا ّن اللرآن الكر هو الن ّ ﹸ املعجزﹸ الذي تّل ل ّ
ِ
اجلمال
الّّررحاءﹶ ب حت ّد اليل اءﹶ ل ن يأتوا مب ل ططفح ّن اختيا .ا للجملة اللرآ.يّة ما فان ليكون إالّ للوصرروِل إىل سر ِّرر هذا
ِ
الّ ،،ب الكش ِ ن بعض من خّائ ِ
اليالغة اللرآ.يّ ِةط
ِّّ
 -05إ ّن .حام اجلملة اللرآ.ية من حيث ترفييها ب مريلةﹸ صوغها يف الطرف األ ل من اليالغة هو اإل جاز هات ﹸ

الذي بل الن ّ ﹸ اللرآينّﹸ ،ب إها ملنا اإل جازﹶ ال يعّ ،ن فش ﹶ سرا ا ب بيان غوا ا مرﹰا مستحيالﹰط
صرل إلي ال ربيون يف جمال الد اسراس الل وية
 -06للد اخّتس – منهعﹶ الدفتوِ خليل مايرن الذي يزابج بف ماتو ّ
ّ ر ر ر رت ب اّ.ردس ن
املعاصر ر ر رررن ب ماعر ر ر ررادا ل ويو.ا العرةﹸ اللدام ب اتدمون ،ب هذا املنهع هو مالئ لل تنا العربية اليت خ ّ

ألدل ل هلك ن خّها املوىل – سيحا .ز يف
غريها من ل اس ععوة العامل يف فوأا ت ل اإل جاز اليياين ب اليالغي ب ّ
ريب ميف ،ب هو املنزل للعاملفطط
الا – بنزبل اللرآن الكر ا فّاغ بلسان ّ
و هدفي من هلك هول

 -01الكشر ر ر ر ر ر ﹸ ن املعىن اللرآين الذي بد اهلل س ر ر ر ر رريحا .يف فوامن ترافيع مجل  ،ب مياين آيات  ،ا تمادا ل
الداللية اليت تنطلق من إبراز العالمة بف النحو ب الداللة من خالل رض
اللرآ.ية ،ب ل ال ّد اس ر ر ر ر ر ر ررة
اليناء النّحوي للجملة
ّ
ّ
املسر ر ر ر ر ر ررائل النّحوية ب منامشر ر ر ر ر ر ررتها ب من خالل رض آ اء النحويف اللدام ب اتدمف ،مع االسر ر ر ر ر ر ررتّادن من الد س الل وي
املعاصرططط
ّ ر ر ر ررفية يف اجلملة ،ب ترا ي اإل راة ب ت ّريا
 -02إبراز ّن ال ّد اسر ر ر ررة ايدي ة يف بناء اجلملة هتت بّتتيع الوحداس ال ّ

للتّعيري ن املعاين املختلّة،طططفلي اليحث النّحوي جامدا ص ر ر ر ر ر ر ر ّ خاليا من ال ّداللة ،بل هو بص ر ر ر ر ر ر ر

للعالماس اليت تربم

ناص ر ر ر ررر اجلملة الواحدن للوص ر ر ر ررول إىل املعىن ،ب من فما س ر ر ر ررنر فعل ال ّدﹶاللة فرع من فربع الد س الل وي ،ب ال ّدﹶاللة هي

املعىن ،ب اجلملة هي ه ّ الوحداس األساسيّة للمعىنططب جيع ن ينحر إىل العنّر ال ّدﹶاليل بوصّ .تاجا للعنّر النحويط
 -03إد اك بأ ّن الوص ررول إىل معرفة هذا الداللة ب ميها ،إّ ا يكون مبعاجلة النّ ررو الل ويّة ،ب حتليلها ب الكشر ر

ن موامن سر ر ر ر ررا ها ،ب في إها فان الن ّ الل وي هو من فتاة اهلل العزيز الذي هو ل ص ر ر ر ررو التّعيري ب ماها ب س ر ر ر ر ّرر
دتومتها ب ّلو عأأاط
ب للوصول إىل هذا األهداف سلكت اخلطّة اآلتيةل
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 -01تعريف الاملة لغة و اصطالحا
اجلملة ل ةًل

يلول ابن فا س س 395ه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررل "(مجل)ل اجلي باملي بالالم صر ر ررالنل حد ا جت نمع ب ِحر ُ اخلرلق ،باآلخر ُحسر ر ررن،
ال ال ِذين رف رّربا لرورال .رُِّزرل لري ِ
فاألبل مولكل
ر
ُ
مجلت الش ر ر ر رريء ،بهذا ُمجلة الش ر ر ر رريء ،ب مجلتُ حّ ر ر ر رلتُ  ،بمال اهلل تعاىلل ربمر ر ر ُ
ال ُلرآ ُن ُمجلرةً ب ِ
اح رد ًن ﴾ ،1بجيوز ن يكون اجلُمل من هذا لعِحر ِ رخلل "2ط
ر
ي
ي
يتضررد مما سرريق ن الّعل (مجل) يأيت مبعىن جتميع عرريء مع عرريء ،بيأيت مبعىن حتّرريل حسر ي
راة ب إمجال  ،بمد يأيت

مبعىن ايُسن باجلمال ،بما تخ

الياحث هنا هو معىن التجميع بالض ط

اصطالحا:
الاملة
ً

يلول الدفتو لي بو املكا م س 2015مل "بإن لّظ اجلملة مل يُس ررتخدم يف النحو إال يف ّ ررر متأخر .س ررييا؛ إه

هدد الداللة همد بن يزيد املربد يف فتاب امللتضع"3ط
فان بل من استعمل
مّطلحا ر
ً
الاملة القرآنية :مجلّة من فلماس بحربف هاس صر رواس يس ررّتيد لتِلُِّها الس ررمع بالّ رروس ،بالنطق ،بيتكون من
اجتما ها ل الش ر ر رركل الذي تيت لي . ،س ر ر ررق مجيل ينطوي ل إيلاع خّي ائع ،ما فان لِيرتِ إال بالّ ر ر ررو ن الّت جاءس
ي بج من الت يري ب التيديل ب النل ب الزيادن يضيع مع هذا اجلمال باإلبداع اللرآين4ط
ليها اآلياس ،ب ّ
ب ل الرغ من ن اللرآن ال ينضر ر ر رريم بشر ر ر رريء من ا يض النح ب بزا .املعربفة ،إال .ك تشر ر ر ررعر مع هلك بتوميع

موزبن من تتابع فلمات  ،يث يجل اجتما ها إىل بعض ررها ينًا مطربًا يّرض ّ.س ر ل ص رروس اللا ئ العريب فيّما مر إها
فا.ت مراءت صحيحة فما تالحظ لد مراءتك هلذا اآلياس.

إ ّن خري ما توص ر ر ر ر ب اجلملة اللرآ.ية ،فهيل بناء مد حكمت لينات  ،بِّ ُ.س ر ر ر ر رلت دق تنسر ر ر رريق ،ال ُِحت ن فيها بكلمة
تض رريق مبكاأا ،ب تنيو ن موض ررعها ،ب ال تعيخ مع خواهتا ،حّت ص ررا من العس ررري ،بل من املس ررتحيل ،ن ت ِّري يف اجلملة
فلمة بكلمة ،ب ن تست  ،فيها ن لّظ ،ب ن تزيد فيها عيئًا ،بصا مُّا ر مرك إها دس معا ضة مجلة يف اللرآن ،ن
ترجع بعد مول املطاف إليها ،فأ ا مل تخلق اهلل ألداء تلك املعاين غري هذا األلّاظ ،بفأ ا ض ر ر ر ر ررامت الل ة فل جتد فيها بهي
ر خض ما تجدي ب تلك املعاين مما اختا ا اللرآن هلذا األداء5.
 -02اإلعااز البياني في الاملة القرآنية:
بيتجل محهر اإل جاز اليياين يف اجلملة اللرآ.ية فيما يلي:
 التالؤم باالتساق بف فلماهتا بتالحق حرفاهتا ب سكناهتا ،بنح بديع يسّتيد ل السمع بالّوس بالنطقطخمل ب ضع يف الداللةط
ة -الداللة بأمّر يا ن ل بسع معىن تام متكامل :دبن اختّا ّ
ج -إخراج املعىن اجملرد يف محهر األمر ات امللموس ،بث الربح بايرفة يف هذا املحهر ّ.سر ر  ،يث جيد اللا ئ
إمناع العلل بإمتاع العامّة ،مبا يّي اجة النّ اليش ر ر ر ر ر ررية تّكريا ببجدا.ا يف تكافج باتزان ،فال تط

مون التّكري ل مون
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الوجدان ،بال مون الوجدان ل مون التّكري ،بهكذا جتد ب .ت تلر اللرآن ن العلل يّه باخليال يتّر ر ر ر ر ر ررو  ،بهلك خالف
املألوف باملعربف لد مراءن ي فالم ب فتاة آخرط
 -03مدى اهتمام اللغويين العرب القدامى و المحدثين بالامة:
مل تنل اجلملة ححا بافرا من االهتمام ند النحويف اللدماء ،هلك ّأ مل يّردبا هلا بابا مس ر ر ر ر ر ررتلال يتحدمون في ن
اجلملة ب مسامها ،ب بظائّها ،ب حكامها ،ب إّ ا جاء ايديث نها يف بواة النحو ،ب يعز السيع يف هلك ّن النحويف
اللدام اّ.ع اهتمامه يف فكرن العمل ب العامل ،ب ال يحهر يف اجلملة مر لعاملطططط6ط
فاجلملة نده هيل ما حيسر ررن السر رركوس لي  ،ب في تام املعىنططط ،ب مبا فان ّبل ظهو ملّر ررطلد اجلملة بّر ررو ن
املربد (285ه) يف فتاب امللتض ر ر ر ررع ،حيث يلول يف باة الّا لل " ب إّ ا فان الّا ل فعا أل ّ.هو ب الّعل
باض ر ر ر ررحة ند ّ
مجلة حيسررن ليها السرركوس ،ب جتع ا الّائدن للمخامع" ،7ب يسررتعمل ابن ج392( ،ه) لّظ الكالم مبعىن اجلملة يف

فل لّظ مستلل بنّس مّيد ملعناا ،هو الذي يسمي النحويون اجلمل"8ط
مول ل " ّ

ب ا.طالما مما سر ر ر ر ر ر رريق يف د اسر ر ر ر ر ر ررة بنية اجلملة العربية فان الّتفيز فيها ل اجلا.ع اإل رايب ،لييان العامل ب املعمول،

فأصر رريد مّهوم العمل النحوي يف النحرية النحوية ند اللدماء يلتضر رري بالضر رررب ن بجود مراف مالمة في  ،ب هيل العامل ،ب
املعمول ،ب ايرفة اإل رابية ( مز تأمري العامل باملعمول) ،9ظاهرن ب مل ّد نط
ب إن فان النحان اللدام ا ّ.ر ر ر ر ر ر ررع اهتمامه بنحرية العامل ،إّ ا فان هلك بدافع إجياد تربير منطلي يليل العلل
لد اس ر ررة الل ة ب تّس ر ررري ظواهرها تّسر ر رريا س ر ررليما ،إآلّ ّن م االن النحان ذا النحرية مد حدا

إىل االهتمام باملعىن النحوي

املتم رل يف اإل راة ف ر من نرايته برالنراتع الرداليل الكلي للّتافيرع الل ويرة ،فكرا.رت امل راالن يف تلردير العرامرل ،ب هرابلرة
لكل فالم منطوق ،س ر ررييا يف مجلة
تّكيك مكو.اس الّتافيع الل وية بّ ر ررو ن مد ،رجها ن داللتها ،ب ض ر رررب ن إجياد إ راة ّ

من التحديّاس ب املالححاس اليت باجهها التحليل النحوي اللد  ،تكن إمجاهلا يف النلاغ اآلتيةل
ّبالل فض بعض االسر ر ر ر ر ررتعماالس الّّر ر ر ر ر رريحة من ميل النحان ،ب اليت تتناىف مع ايك اإل رايب ،ب معايري النحو اليت
حيابل ن يّرضها ل االستعمال الل وي ،لضرب ن إجياد إ راة لكل فالم منطوق10ط

إ ّن ف ر اخلالف بف النحويف ب ع ررد جداهل هو يف العامل ،ب لو ّأ بض ررعوا .حريته

ل ص ررل ص ررحيد يتالءم

مع مييعة الل ة ب .سلها للل خالفه ب تلا بت آ اؤه "11ط
فلد صرريد ينحر إىل املنهع النحوي السررائد مدتا يف د اسررة األسرراليع ال وية ب تد يسررها ل  ّ.منّررع ل ميىن
ترافييها دبن معناها ،حيث فان الّتفيز ل اجلا.ع التحليلي دبن اجلا.ع املعنوي ،س ر رواء يف املس ررتو الوظيّي فاإلمياس ب
النّي ب الش ر رررغ ،ب يف مس ر ررتواا امللامي الس ر رريامي ،حيث ا ّ ر ررر النحو اللد يف ف ري من جوا.ي باإل راة دبن سر ر رواا ،بل
صيد اخللم بينهما بيّناط
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ما.يال مل يلق هذا املنهع النحوي اللد يف التحليل الل وي لينية اجلملة ميوال ،لد بعض الدا سررف ،ب صرريد الر ي
سررائدا دم .حرية العامل من لدن "ابن مضاااء " اللرمل إىل يومنا هذا ،حيث لّررلت هذا النحرية مسة الشرركلية يف التحليل
النحوي الذي يرتكز ل اللّظ ل حسر ر ر ر ر ر رراة الداللة ،فالنحو يني ي ن يكون ما.ون تألي

لكل ما جيع
الكالم،ب بيا.ا ّ

حّت تتس ر ر ر ر ر ررق العيا ن ب تجدي معناها ،ب ّن مّ ر ر ر ر ر ررر النحو ل آبخر
ن تكون لي الكلمة يف اجلملة ،ب اجلملة مع اجلملّ ،

الكل تضييق من حدبدا الواسعة ،ب ضياع ف ري من حكام .ح الكالم ب سرا تألي العيا ن ،ب التلليل من عأن العامل ب
مرا يف الكالمط
إ ّن إ ال املعىن ب الّتفيز ل اجلا.ع التحليلي دبن اجلا.ع املعنوي ،فلد النحو ه ل من اإل راة ،ب غليت لي

مسة التعليد ب الّررعوبة يف ف ري من األحيان ،اليت سررييت إىل ح ّد النّو من  ،ب م ال هلك إ راة االس ر املرفوع بعد(إها) يف
مول تعاىلل " إها الس ررماء ا.ش ررلت" ،م ّد با فعال بعد (إها) ،فيّ رريد التلديرل (إها ا.ش ررلت الس ررماء ا.ش ررلت) ،ب فان يكتّي
بح راة باحد لالس ر يف م ل هذا املوضررع ل  ّ.ميتد مرفوع مياسررا ل ي اس ر مرفوع تيد ب اجلملة االمسية ،يلول يد
اللاد مر ي يف هذا التأبيل ب ما مامل ل " ب مد بمع هذا اخللم النحان يف مش ر ر ر ر ر رركالس ف رين ،فل يس ر ر ر ر ر ررتطيعوا توجيهها إالّ
بالتلدير ب التأبيل ،ب يف هذا التأبيل عي .من التكلّ "12ط
.حام الل ة ،إه ّن

ّما ند الدا سررف اتدمف فريجع اهتمامه باجلملة إىل ّأا الوحدن اليت تتمّل فيها ه ّ خّررائ
فل ل ة جيري ل .حام خا ا ،ال تكون العيا اس مّهومة ،ب ال مّ ر ر ررو ن ملا يراد ا حّت جتري لي
تألي الكلماس يف ّ

ب ال تزي

رتلر يف ّ.وس املتكلّمف ب ملكاهت  ،ب نها يّ ر ر ر ر ررد الكالم يف
ن  ،ب اللوا.ف اليت تّل هذا النحام ب حت ّددا تس ر ر ر ر ر ّ

تسم مجل13ط
عكل بحداس ساسية ّ
ير د /تام حس ر ر رران ّن اجلملة هيل" اجملمو ة الكالمية" فيذلك الكالم هو يا ن ن جممو ة من اجلمل لذلك فهو
يتكون من ملية اإلس ررناد فيس ر ّرم اجلملة ب هي هاس الماس إس ررنادية م ل المة
ّ منها ،ب يض رري بلول ل " ّما الذي ّ
امليتد باخلرب ،ب الّعل بّا ل ب الّعل ب .ائع فا ل ب الوص املعتمد بّا ل ب .ائع فا ل "14ط
فما ير يد السالم املس ّدي ّن اجلملة املستللّة هي فرب بحدن وية يف الكالم ب تتميّز بشيئف ّبهلما ّن جزاءها
تّتابم ضويا ،ب ما.يهال ّأا ال تند ج يف بناء وي بسع منها15ط
مل مد من الكالم يّيد ال ّس ر ر رامع
ههع إبراهي .ي إىل تعريّ للجملة بلول ل " إ ّن اجلملة يف مّر ر ررر صر ر ررو ها هي ّ
معىن مستلالّ بنّس  ،سواء ترّفع هذا اللد من فلمة باحدن ب ف ر"16ط
هذا التعري جييز ن تّتّفع اجلملة من فلمة باحدن ،ي إ ّن فكرن اإلسر ر ررناد ليسر ر ررت الزمة لتشر ر رركيل مجلة ص ر ر رحيحة،
بالتايل مل يعلد تعريّا للجملة ل ساس اإلسنادط
ّر ر ر ر ر ر للكالم املّيد يف ي ل ة من الل اس ،بهي
ّر ر ر ر رو ن اللّّحية ال ّ
يذهع مهدي املخزبمي إىل ّن اجلملة هيل" ال ّ
املرّفع الذي ييف املتكل ب ن الّ ر ر ر ر ررو ن الذهنية فا.ت تألّّت جزاؤها يف ههن هي الوس ر ر ر ر رريلة اليت تنلل ما جال يف ههن
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املتكل إىل ههن السامعط باجلملة التامة اليت تعرب ن بسم الّو الذهنية التامة اليت يّد السكوس ليها تتأل من مالمة
ناصر ئيسة هيل املسند إلي ب املتحدث ن ب امليىن لي  ،املسند ،الذي ييىن ل املسند إلي "17ط
من خالل التعري جندا يش ر ر ررّتغ ن يكون اإلس ر ر ررناد حد ملوماهتا فالّتفيع الذي ال إس ر ر ررناد في فالنداء يس ر ر ررمي "
املرفع اللّحي"؛ إال  .ندما اع ررّتغ اإلس ررناد س رراس ررا للجملة فح ّ.مل يتم ّكن من إحداث فكرن فاملة يف س ررلوة ال ّشر ررغ،
فل منهما هي مجلة حتلق فيها عر ر ر رررغ اإلسر ر ر ررناد ،بمع هلك مل
أل ّن هذا األخري ّ
يتكون من مجلتف تربم بينهما دان ال ّش ر ر ر ررغّ ،
الشرغ
الشرغ إها .طلنا جبملة باحدن فح .ال يكتمل املعىن بلول ل« ليست مجلة ّ
يكتمل املعىن ،لكن تراجع ن هلك أل.نا يف ّ
مجلتف إالّ بالنحر العللي بالتحليل املنطليّ ،ما النّحر اللّ وي فجملتا ال ّشر ر ر ر ررغ مجلة باحدن ،بتعيري ال يليل اال.ش ر ر ر ررطا  ،أل ّن

يعربان معا ن فكرن باحدن ،ألّ.ك إها امتّ رررس ل باحدن منهما خلت باإلفّ رراح ّما جيول يف
اجلز ين املعلولف فيها إ ا ّ
ههنك بمّرس ما جيول في إىل ههن السامع»18ط
بيلر ّن اجلملة
ب ند يّاس حس ر ر ر ر ررن الكالم ب اجلملة هو ما ّترفع من فلمتف ب ف ر ،بل معىن مّيد مس ر ر ر ر ررتللّ ،
فحأا ال تسر ر ّرم مجلة إه ال
اخلربية إها بمعت صر ررلة للموصر ررول ب .عتا ب حاال ب تابعة لشر رريء آخر فجملة ال ّش ر ررغ ال جواب ّ

يكون فيها فالم مستلل بالسلع ب اإلجياة تنّرد ب  ،بيلتّر ليها بحدها19ط
 -04الاملة عند علماء اللغة المعاصرين الغربيين:

تدخل الداللة الّتفييية حدي ا حتت ما يطلق لي "علم داللة الاملة" ب"علم الداللة التركيبي" ب هو العل الذي
يهت بييان معىن اجلملة ب العيا ن ،ب مد ب د هذا العل ند ال ربيف من خالل اليحوث الداللية يف ل النحو التحويلي20ط
ب معىن اجلملة نده يع،ل بظيّة معاين جزائها ،ب معىن الوحداس اللاموسر ررية ،ب الّر ررالس الداللية بف مكو.اس
اجلملررةطططفمررا وا معىن الوحررداس الّر ر ر ر ر ر رررفيررة (املو فيمرراس املّردن) ب املعرراين اليت حتلق من الّر ر ر ر ر ر ررالس النحويررة بف هررذا
الوحداس21ط
ب يتعدد معىن اللّظ بتعدد س رريامات اليت يّ ررلد هلا ،ب هذا املعاين املتعددن هلا المة باملعىن األص ررلي الذي بض ررع ل
اللّظ ،ب األلّاظ ال تّيد ع ر رريئا غري معناها املعجمي حّت تجل ضر ر رربا خاص ر ررا من التّألي  ،ب يعتمد ا إىل بج دبن بج
من الّتفيع ب الّتتيع22
ب " املعىن إهن هو هّ ر ر ر ررلة التّا ل الداليل بف معىن األلّاظ من .احية ،ب معاين النحو اليت مامها املتكلّ بف هذا
األلّاظ من .احية خر ططط"23ط
بمد .ش ر ررطت ال ّد اس ر رراس اللّ ويّة يف بداية هذا اللرن ،بظهر يف هذا اجملال مناهع بمدا س ب لماء تع ّددس مناهجه

يف النّحر إىل اجلملة بحتليلها ،بمن هذا املناهعل املنهع الوصررّي ند " دي سررويسررري" بهو بص ر

الحواهر اللّ ويّة يف مرحلة

زمنيررة معيّنررة ببلعررة ج رافيّرة ه ر ّددن ،باملنهع املعيررا ي ،بهو منهع ي لّرع اللررا رردن ل النّ  ،فيجعلهررا مررا.و.ررا حتميّرا جيررع
احّتام بما ت ؛ فما يلوم ل فرض املعايري ب اللوا د في تتّخذ س رراس ررا للحك

رحة النّّ ررو
ل صر ّ

اللّ ويّةططط باملنهع
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التّوليدي التّحويلي ند " تشومسكي " بهو منهع يلوم ل فكرن " الّطريّة اللّ ويّة " يف ههن اإل.سانطط فاإل.سان يستطيع

إ.تاج اجلمل بالتّ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررعيري ما يف ّ.س ر ر ر ر ر ر ر  ،ب " الكّاية اللّ ويّة "( )COМPETENCEب األداء اللّ وي ( PER

) FORМANÇEط

ض ر ر رمنية للمتكلّ بلوا د ل ت  ،يث تتيد ل اللد ن ل
بتع " ،الكّاية اللّ ويّة ند تشر ر ررومسر ر رركيل" ّ
بأأال املعرفة ال ّ
رحة اجلمل الّيت يس ر ر ررمعها ،من
إ.تاج دد هائل من اجلمل من دد هدبد من الّو.يماس ال ّ
ّ ر ر روتية ،باللد ن ل ايك بّ ر ر ر ّ
بجهة .ضر ر ررر وية ترفييية ،اللد ن ل الربم بف األص ر ر رواس املنتجة ب جتمعها يف مو فيماس تنتح يف مجل ،ب اللد ن ل
بطها مبعىن ل وي هدد ،ب هذا فل يت يف ملياس ههنية داخليةط
ب ّما األداء اللّ وي فيتم ل يف مريلة اسر ر ر ر ر ر ررتعمال للكّاية الل وية بهو الكالم ب اجلمل املنتجة ،ب هو الوج ال حاهر

منية الكامنة يف الّل ة ،فالكّاية باألداء بينهما ترابم بميقطططفالكّاية ههنية ،ب األداء صر ر ر ر ر ر ررو ن ملا يف
املنطوق للمعرفة ال ّ
ض ررررررر ّ

الذهنططط )24ط

املكون األسر ر رراس ب الينية السر ر ررطحية بوصر ر ررّها خمرجا لللوا د
ب بعد التمييز بف الينية العميلة بوصر ر ررّها خمرجا للوا د ّ

املكون ال ّداليل الذي لت الد اساس اللسا.يّة التوزيعية ب الد اساس التوليدية ب التحويلية
التحويلية ،صيد من الالّزم إدخال ّ

يف مرحلة اليىن الّتفييية (1957م)ط

التطو الررذايت للنحريررة التوليررديررة ب التحويليررة فررا.ررت تلررك اليت مررام ررا فر ّرل من فرراتز
إ ّن ّبل هررابلررة جررادن يف ظر ّرل ّ
تيناا فيما بعد فل من فاتز ب
) )Katzب فودب )1963( )Fodorم) من جل إدماج الّتفيع يف ال ّداللة ،ب هلك ما ّ
بوسر ر ر ر ر ر ررطال )1964( )Katz et PosTaLم) ضر ر ر ر ر ر ررحت هذا اتابلة تع ّد من برز الت يرياس اليت مر س ل النحرية
التوليدية ب التحويلية ،إه تينّاها تشررومسرركي فيما بعد إل ادن صررياغة منوال التنحريي ب اإلجرائيططط ب دفعت بح ادن النحر يف
منوال الّتفيل الذي بضع سنة 1957م25ط
فما تند ج اجلملة ند لماء الل ة املعاص ر ر ر ر ررين ضر ر ر ر ررمن ما اصر ر ر ر ررطلحوا لي بالّتابم الل وي الذي ينطلق من ا.تلال
النحريررة الل ويررة العربيررة من النحرن " اإل رابيررة ب رراملهررا النحوي" الّتاميف إىل النحرن " الّتابطيررة" ب هلررك بف جزاء اجلملررة
الّتفييية ،ب منها إىل الن  ،الذي يشر ّكل " الوحدن التواصررلية" اليت ال ده فيها ،ب ال مّر لربم العلد بف ملية التواصررل
الرسالة ) ،ب مد توا د مّطلدل " ترفيع " بدلل " مجلة"
املشكلة من العناصر التواصلية ال المةل( املرسل - ،املرسل إلي ّ - ،

يف الك ري من األدبياس اللسا.ية العربية ايدي ةط

فحها فا.ت "اجلملة" مّردا ،يل بحدن ترفييية داخل الن  ،فح ّن هذا األخري  ،ب "الن " يش ّكل دد اجلمل اليت
حت ّدد بحدت الداللية ب اس ر ر ر ررتلالل الكياين بف  ّ.ر ر ر ررو

فل ،ب الّتفيع ال
املدب.ة) ،(corpusطططفالّتفيع باحد ب الن
ّ

ّر ر را إالّ إها ول مض ر ررمون معناا ع ر رررغ الداللية التواص ر ررلية بف عر ر رريكي ملية التواص ر ررل ،ب من فالنّ ر رريّة يف اال تيا
يكون ّ .

(اللساين) سيق من الّتفيييةط
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 -05منهج النظرية التوليدية التحويلية لصاحبها:ناووم تشومسكي في دراسة الاملة القرآنية:
ب مبا ّن موضوع ميح نا األساسي هو " اجلملة اللرآ.ية" فح ّن تنابهلا يف الد اساس الل وية املعاصرن ينّع ل
" النحرية التوليدية التحويلية" اليت تل د اس ر ررتها ند حدبد اجلملة ،ل " الّتفيع" ،26ب من حيث ا تيامها بالن

فحّ.نا

دل ل عرريء ،يف لد تواصررلي ،ب هي الد اسررة اليت هتت
سررنعتمد ل النحرية التواصررلية اليت ال تر الّتفيع فالما إالّ ما ّ
بالن

بجوبا ،ب  ،ب هنا ،د اسر ررة اجلملة اللرآ.ية ضر ررمن الن

اللرآين ،ب سر ررنجلي هذا امليحث رب ملا بة بف النحريتف

الل وي تف دبن إغّال النحرن "اإل رابية ب املها النحوي" الّتاميف مس ر ررتحلف يف هلك فل ل منهع الدفتو خليل مايرن ب
هو منهع معتدل جيمع بف الش ر رركل ب املعىن ،ب يعتمد ل ما جاء يف الّتاث العريب يف خطي الرئيس ر رري النحو ب اليالغة ،ب
يّررل هذا الد امة مبعطياس ل الل ة املعاصررر ،ب صاصررة توجي .حرية تشررومسرركي لتتسررق مع العربية ،فمنهع الدفتو خليل
هو موفق ببسيم بف الّتاث العريب ،ب اإلفادن من تطو العلوم ب االستّادن من ما توصل إلي ل الل ة املعاصر من .حرياس
يف جمال الد اس رراس اللس ررا.ية ب الداللية ،تكن ن يض رري إض ررافة جديدن ب يرس رري لينة خر للكش ر

ن بعض من س رررا

اإل جاز اليياين يف اللرآن الكر من حيث الّتفيع ب الداللةططط27ط
ب من  ،فررح ّن ايررديررث ن الّتابم يف الّتفيررع ،ب يف الن  ،هو حررديررث ن ترابم ل وي ،من حيررث ا.تمرراؤا إىل
فل باحد منهما ل اآلخر ،ب
الل ة ،إه ّإأا موجودن فيهما معا ،ب مبا ّن الل ة عر ر ر ر ر ر رركل ب داللة ،فاألحر ن .عاين تأمري ّ

خاص ر ررة ال ا.ية ل األبىل ،ل ا تيا ّن الكالم يولد من معىن يف ههن املتكل ليّ ر ررل إىل املعىن ّ.س ر ر ر يف ههن الس ر ررامع،
مرب ا مبيىنل (الشركل) يتوسرطهما ب يتم ل يف املادن الل وية التواصرلية الّروتية اليت تكون .طلية من جهة املتكل  ،ب مسعية من
جهة ال ّس ر ر ر ر رامعطططب األ جع ّ.نا .تعامل مع ***مدب.ة***هي (اللران الكر ) فالم اهلل املعجز الذي ال يأتي اليامل من بف
يدي ب ال من خلّ تنزيل من حكي

لي  ،فحها فان املتكل هو اهلل سيحا .ز يف الا من خالل فتاب املسطو ب امللربء،

ب الس ررا مع هو ن اليش ررر املوج إلينا هذا اخلطاة اإلهلي الذي ال يلتّ ررر ل العرة ب الناملف بالعربية ل ة اللرآن بل هو
للعاملف سالة ال تتليد بزمان ب ال حيدها مكان ،ب ال  ،مة بعينها ،مال تعاىلل بإِ .لرتررن ِزيل ِّ ِ
ف (. )192رررزرل
ة ال رعالرم ر
ّ
ر ُ ُر
ِ
ِ
ِِ
ك لِتر ُكو رن ِمن المن ِذ ِين ( )194بِلس ر ي
يب ُميِ ي
ف( ، 28﴾)195ب مال ّز يف الال
ان رررِ ُ
ف ( )193رلر مررليِ ر
بح األرم ُ
ب النر ُ
ر ُ ر
ر
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ ،29فالكالم معج متسررلسررل ويا ب دالليا رب جسررر ابطي يعلق داللة ببظيّة فل فلمة بأختها

داخل الّتفيع ،مش ّكال بحدن داللية حيسن السكوس ليها ،ب فذلك بالنسية للن ؛ لكن بألياس غري آلياس اجلملة30ط
ب مبا ن الن

(فل) يف آن باحد ،ب ل ّن الداللة هي بابم داخل اجلمل،
مجلة (بحدن) ب جممو ة من اجلمل ّ

ب فيما بينها ،ب لكي .توص ر ر ر ر ررل إىل داللة الن
اجلملي ب الّتابم النّر ر ر ر ر ر رري) ب مد
الن

اللرآين املشكلة ل ط

ال بد من د اس ر ر ر ر ررة بجودية التض ر ر ر ر ررافر بف .و ي الّتابم داخل الن

(الّتابم

المت باخلطاة الذي حيمل هالك الن ّ ب  ،هنا الّتابم بف اجلمل اللرآ.ية ب بف

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
47

ب ا.طالما من النحرية التحويلية التوليدية ب تّ ر ررحيحاهتا املتوالية يف ض ر رروء املنهع الذي ا تض ر رراا الدفتو خليل مايرن
فح ّن ميح نا املتعلق بينية اجلملة اللرآ.ية ترفييا ب داللة سررينطلق من هذا املنهع الذي ع رر.ا إىل آليت اليت تتمحو حول عرركل
الّتفيع(اجلملة) ب داللت (داللة الّتفيع) ل ملّوظ من اللولط
 -06منهج التحويا المعتمد في تحليا الاملة القرآنية:
ب س ر ر ر ر ر ررنعتمد ل موا د إ ادن الكتابة ب هي إحد تلك اإلجراءاس اليت نيت ا د اس ر ر ر ر ر ررة الّتفيع ،ب من خالل
تطييلها العملي تكن حتديد هوية الن

اللسا.ية اليت تلوم ل اآللياس ال المة اآلتيةل

 النحول(االس ب الّعلططط)ط الّتابمل( اال تياغ ب الربم)ط التحويلطب يت ه لك ل ما دن النحو التوليدي التحويلي التشررومسرركي ،فحاهرن التوليد تكن اسررلامها ل فل منل اجلملة
ب الن

معا ،ب إها مكن لحاهرن التحويل اسر ر ر ر ررلامها ل الّتفيع (اجلملة) فح ّن تطييلها ل (الن ) جند في صر ر ر ر ررعوبة ب

مشلة ،هلك ّن معىن التحويل يف الن ّ ال تكن تّو ا إالّ من خالل الّتفيع(اجلملة)31ط
هلك ّن معىن التحويل يف الن ال تكننا تّر ر ررو ا خا ج إما الّتفيع ،ب إالّ فكي بحمكا.نا ن .تّر ر ررو حتويال من
الذي

حّت من  ّ .إىل آخر؟ ب هذا التحويل إها ميل التّر ررو (العللي) ،ال ينشر ررّ. .ر ررا آخر غري الن
فلرن إىل خر  ،ب ّ
جراء ملية التحويل ،ب ص ر ر ر رريد مبوجيها الن ّ
.كون بّ ر ر ر ررددا ،ب يأيت هو من  .غريا ،فيكون غري الن الذي جاء من ّ
الذي بف يدينا؟ط

ب من يطرح السر رجال ن إمكا.ية ا تيا ل الّتفيع (اجلملة) اللا دن التحويلية األس رراس اليت ،بّتابم هذا األخري مع
حتولوا ه اآلخربن ،تس ر ر ر ّرم اإل ما التحويلي العام ب الش ر ر ررامل للن  ،ب هلك بعيدا ن التحويل املذفو الذي
إخوت الذين ّ
ينشأ من بحدن الن فكل ،ب هي الوحدن اليت هلا دب ها اهلام يف التأسي للنحو العاملي (32)GUط
مهما تخ ّ
فالرباغ العض ر ر ر رروي اللائ بف الّتفيع (اجلملة) ب بف (الن ) فكل ،ب بف هلك النحو ،يطرح تس ر ر ر رراؤال ّ
.و ية داللة الوحداس املجس ر ر ر ر ر ر رس ر ر ر ر ر ر ررة للّتفيع (الكلماس) ،فداللة الكلماس داللتانل داللة بظيّية وية ب داللة مّراداتية
معجميةط
فهل اإلجراء التوليدي التحويلي يّتد الطريق إىل حتويل ل سر ر ر رراس من الداللة النحوية فلم؟ ،م ّن املعج يلعع
دب ا املنوغ بر برأن حير ّدد الّر ر ر ر ر ر ررحي د من اخلرام .يف العالمرة النحويرة /املعجميرة داخرل اهليكرل الرداليل العرام للّتفيرع ،الغيرا
الّتافيع الّر ر ررحيحة ويا ب اليت ال تتماع ر ر ر ب اإلخراج الداليل التواصر ر ررلي للّتافيع ،ب ل بسر ر ررع تلدير ،ال تتماع ر ر ر ب
اإلخراج الرباغمايت؟ ب بعيا ن خر  ،هل الرباغماتية اختيا ترفيل ( وي بظيّي) ،م هي إختيا معجمي ،م اإلم نان معا؟
ما .وع ب مد العالمة بف الداللة النحوية ب الداللة املعجمية للكلماس ب الّي الّتفييية املتاحة يف ملية التحويل الذي
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يكون ظاهرا استيداليا ( ،Paradigmatiqueلكن ييل ساس ترفيييا( ،)Syntagmatiqueفالّتفيع ل ة ب الن
ل ة ،ب الّتفيع ل ة يف الن ط33
 -07منهج الدكتور :خليا عمايرة المعتمد في دراسة الاملة القرآنية:
ب من خالل هذا النحرية الل وية املعاصرررن اليت سررنسررلم مّرداهتا ب خمرجاهتا ل اجلملة اللرآ.ية ب الن ّ اللرآين لنا
.توصل إىل داللتهما بشكل وويل مبا يلتضي ل الل ة املعاصر من جهة ،ب مبا يتوافق مع مو بمنا النحوي ب الداليل اللد ،
ا.طالما من املنهع الذي ا تضاا الدفتو خليل مايرن ب الذي سنعرض معامل هذا املنهع يف الّّل املخّ

لط

د س الدفتو ل خليل العمايرن النحرية التوليدية التحويلية ،ب استعان ا يف حتليل اجلملة العربية ،لكنّ خال صاحيها
" تشررومسرركي " يف اسررتعمال ناصررر التحويل ،ب مّهوم الينية السررطحية ب الينية العميلة ،ب يعد نّررر ايدس فرضررية بعيدن
املنال ،يلولل " .أخذ الّكرن التوليدية التحويلية بطريلة خمتلّة ن مريلة تش ر ررومس ر رركي ،ب .طيّلها ل الل ة العربية ،ب ل
م لة ب بواة من الل ة العربية تهيدا لد اس ر ررة .لوم بوض ر ررعها يف إما أائي جنمع في األبواة النحوية يف مر فرب س ر ررع
املعىن "34ط
ب ير الدفتو خليل مايرنّ ،ن اجلملة 35هي اي ّد األده من الكلماس اليت حتمل معىن حيسررن السرركوس لي  ،ب
يسميها مجلة توليدية ،ب يشّتغ هلا ن تسري ل
اجلملة التوليدية االمسية ب هلا مر ّهال
 -اس معرفة +اس .كرنط

يتّرع منهال
م من اغ اليناء اجلملي يف الل ة العربية ،فهي توليدية ،ب ّ

ة -عي مجلة ( ظرف ب جا ب جمرب ) +اس .كرنط
ب اجلملة التوليدية الّعلية ب هلا مر ّهال
 فعل  +اس ( ب ما يس ّد مس ّدا ظاهرا ب مستّتا فما يف فعل األمر)طة -فعل  +فا ل  +مّعول ب ( بل ب مان ب مالث )ط
جر -فعل  +ضمري مّعول ب  +فا لط
يتّرع منها مد جيري فيها ت يري يف ميا.يها الّرفية ب فيما فيها من فو.يماس ما.وية
ب ير ّن هذا األمر مجيعها ب ما ّ

( النرب ب التن ي ) ،فيّتتع ل هلك ت يري يف املعىن ب ا.تلال يف تسمية اجلملة ،فتّيد اجلملة مجلة حتويلية يف معناها امسية
ب فعلية يف ميناها36ط
ب الدفتو العمايرن يتعامل مع الّتفيع الل وي املنطوق هات  ،فلد يكون يف إحد صر ر ر ر ر ر ررو ا توليديا إن فان يف حد
األمر السر ر ر ررابلة ،ب إن ت ّري اإلما صر ر ر رريد حتويلياّ ،ما إد اك ما جيري يف ههن املتكل إّ ا يجخذ من الّتفيع اجلملي ،فالينية
العميلة ت لها ندا اجلمل التحويليةّ ،ما الينية الس ر ر ررطحية فتم لها اجلملة التوليدية ب النوان ،ب ّما ايدس إلد اك ما يف ههن

املتكل فال حيتاج إلي  ،أل ّن ايدس فرضية بعيدن املنالط37
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مسوغات اختيار منهج الدكتور خليا عمايرة:
ّ -08

إ ّن منهع الدفتو خليل مايرن ،هو منهع معتدل جيمع بف الشكل ب املعىن ،ب يعتمد ل ما جاء يف الّتاث العريب

يف خطي الرئيسررف النحو ب اليالغة ،ب يّررل هذا الد امة مبعطياس ل الل ة املعاصرررن ،ب صاصررة توجي .حرية تشررومس ركي
لتتس ر ر ررق مع العربية ،فل ييتعد يف منهج الل وي ن مناهع الّتاث العريب ،ب مل ي ّل اإلفادن من تطو العلوم ب جتدد مناهع
لعل ما تكن التنوي ب مسوغا هلذا املنهع ب األخذ ب ما يليل
تنابهلا ،ب ّ

 ّ. -01يّّتق ن النحرية التوليدية التحويلية اليت مو ها تش ر ر ر ررومس ر ر ر رركي 38من س ر ر ر رريل من لماء ال رة ،يف اليحث يف
فل منهما
مدلول فل من املّ ررطلحفل بنية ميلة ،ب بنية س ررطحية ات ّ
ّر راال مبّ ررطلحي مجلة توليدية ب مجلة حتويلية ،فمعيا ّ
خمتل

ن اآلخر ،فيينما يعتمد تش ر ررومس ر رركي يف مّ ر ررطلد اجلملة التوليدية املومع الذي تكون في ب هو الذهن ميل خربجها

إىل حيّز هسوس .طلا ب فتابة ،ب يّتتع ل هلك ب استنادا إىل املومع الذي تكون في ب هو الذهن ميل خربجها إىل حيّز
هسرروس .طلا ب فتابة ،ب يّتتع ل هلك ّأا تكون بنية ميلة من حيث املومع يضررا ،ب يلابل هلك ب اسررتنادا إىل املومع
يسرم اجلملة ند ظهو ها خا ج الذهن مجلة حتويلية هاس بنية سرطحية بينما يعتمد " تشرومسركي" هذا جند الدفتو مايرن
يعتمد املعىن معيا ا يف داللة هذا املّ ر ررطلحاس ،فاجلملة التوليدية ندا هي اجلملة اليت تكون منطومة ب لكنّها ،ض ر ررع إلما
من مر اجلملة التوليدية  ،ب اليت يسر ر ررميها مع ما يتّرع منها اإلخيا اتايد ،ب ّما التحويلية ندا فتشر ر ررري إىل حتول املعىن يف
ههن املتكل إىل بعد داليل آخر ينّر ر رررف إلي املتكل مسر ر ررتعمال نّ ر ر ررا ب ف ر من ناصر ر ررر التحويل ،الّتتيع ب الزيادن ب
ايذف ب ايرفة اإل رابية ب التن ي  ،ف لد برز بذلك ددا من النلاغ اليت يلوم ليها الّتاث العريب ب تعتمد ليها العربية يف
اسر ر ر ر ر ر ررتعماالهتا ،فللّتتيع دب ا يف املعىن ب للحذف ميمة داللية ال يجديها الذفر ،ب للحرفة اإل رابية ميمة داللية ،ب فذلك
التن ي  ،ب ّما الزيادن فدب ها يلتضي ايديث ن بج ن اجلملة ب تعلق الكلماس يف الّتفيع اجلملي باليج نط

 -02ب مما ييدب باضررحا ّن مسر ّروغاس إمامة هذا املنهع ب األخذ ب  ّ.مد مد يف تسررمية اجلملة إىل ض ر ّ امليىن إىل املعّت،
ب الش ر رركل إىل املض ر ررمون ،فالعربنل" بّ ر ررد األص ر ررل" فاجلملة ندا تلوم يف تس ر ررميتها ل فيزتفل إحدا ا من فائز امليىنل
امسية ب فعلية ،ب ال ا.ية من فائز املعىنل توليدية ب حتويلية ،فهي توليدية امسية ب توليدية فعلية حتويلية امسية ب حتويلية
فعلية ،ب يف هذا يكون مد ض جهود النحان إىل جهود اليالغيفط39
 -03ا تمادا ل منهع باض ر ر ر ررد يف حربف اجلر ب المتها مبا تتّ ر ر ر ررل ب  ،ب صاص ر ر ر ررة مبا يس ر ر ر ررم

ربف اجلر الزائدن اليت

بأأا "خربجها فدخوهلا" فهي ندا نّر ر ر ر ر ررر توفيد يجفد اجلزء الذي تتّر ر ر ر ر ررل ب  ،ب ذا فال بجود
بصر ر ر ر ر ررّها النحان اللدماء ّ
فكل ميىن يف اجلملة يلابل معىن خذا مبذهع يد اللاهر اجلرجاين يف هذا ،ب هو ف ري الو بد يف اللرآن
للحرف الزائد نداّ ،
الكر  ،ب م ال يف سر ر ررو ن اليلرنل ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ ،ب يف مول تعاىلل ب ما ل يف ﮖ ﮗ ﮘ﴾ ،فمحل الشر ر رراهد يف اآلية

األبىلل ﮁ ﴾  ،الياء حرف جر بصر ررلة تّيد توفيد ب تلوية املعىن ،ب (ضر ررا ين) خرب (ما) جمرب لّحا ،منّر رروة هال ،ب إن
هل الشراهد يف اآلية ال ا.يةل
ا تربس( ،ما) مهملة تيمية ،فالضرمريل(ه ) ميتد  ،ب (ضرا ين) خربا جمرب لّحا مرفوع هال ،ب ّ
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ضمة ملد ن
ﮗ ﮘ﴾ ،ف ر ررل(من) حرف جر بصلة تّيد توفيد ب تلوية املعىن ،ب (خالق) ميتد مجخر مرفوع ،ب المة فع ّ

ل آخرا منع من ظهو ها اعر ر ر ر ر ر ررت ال اتل رفة حرف اجلر الزائد ،ب يف مول تعاىلل ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ ،ب هل
ضمة
الشاهدل ﭵ ﭶ﴾  ،فر ر ر ر ر ررل(من) حرف جر بصلة تّيد توفيد ب تلوية املعىن ،ب (بيل) ميتد مجخر مرفوع ،ب المة فع ّ
ملد ن ل آخرا منع من ظهو ها اعت ال اتل رفة حرف اجلر الزائدط

 -04ب مما يّتتع ل هذا النلطة ندا ايدي ة يف ما يس ر ر ررمي ظاهرن التالزم ب هي اليت يتعامل يف ض ر ر رروئها مع فلمتف ب
ف ر من حيث الوظيّة ب املعىن فالكلمة الواحدن ب إن فا.ت ترفييا غري هلكط ب هذا الحاهرن مائمة بف فل من الّعل ب
الّا ل ب ا متالزمان جيوز الّّ ر ررل بينهما خالفا لينود التالزم األخر ب هي اجلا ب اجملرب  ،ب املض ر رراف ب املض ر رراف إلي  ،ب
املوصول ب الّلة ،ب التابع ب املتيوعط
فيهذا ترتيم فل فلمة يف اجلملة لتحلق معناها فيها بيج هتا ،بالّعل يف اجلملة الّعلية ،ب بامليتد يف االمسية ،ب هلك
بعد ن تأخذ اللّحة حرفتها اإل رابية مم ال صرفيا لياة وي ،فتحلق الكلمة بذلك ميمة داللية توصل مع غريها يف الّتفيع
إىل املعىن الداليل للّتفيع بكامل ط
 -05ب ملا فان اهتمام دط مايرن يف امليىن ب املعىن معا فح ّ.مد ههع إىل د ون تّ ر ر ر ررني النحو العريب ل س ر ر ر رراس توحيد
امليىن ب املعىن ب لي

ل سر ر ر ر ر ر رراس العامل ب ايرفة اإل رابية اليت يّتفها العامل ل باخر الكل يف اجلملة فما فعل اتنا

اللدماء حّت صرريد النحو نده

ل باخر الكل  ،فهو ال ي ّل ايرفة اإل رابية ،ب هي ندا نّررر حتويل ،بل هي فو.ي

س ر رراس من فو.يماس الكلمة ،ب اجلملة ،فال ينحر يف اجلملة إن مل حتلق ما يس ر ررمي صم س ر ررالمة امليىن ،سر ر رواء فا.ت ايرفة
اإل رابية هاس ميمة داللية ب ال ميمة هلا يف الداللة ،ب ذا فال بجود ندا للحرفة التلديرية ب اتلية حتليلا للمنهع الوصّي
يف التحليل الل وي ،فهو يد و إىل د اسر ر ر ر ر ر ررة فل باة من بواة الل ة من حيث معناا ،فم ال باة التوفيد يشر ر ر ر ر ر ررمل التوفيد
اللّحي ب املعنوي بالضمري العائد ،ب بنع ب بئ ب بضمري الّّل ب غريهاط
ب الواضر ررد ّن الدفتو مايرن جتابز معح منامق اخلالف بف النحان الكوفيف ب اليّ ر رريف ،ب بف ان فل مد س ر ررة
فيما بينه حول مض ر ر ررية باحدن ،ب م ل هذا ظاهر يف فيّية معاجلة باة املدح ب الذم ،ب باة الض ر ر ررمري العائد ب ل ة فلوين
الرباغيث ،ب حربف اجلر ب غريها ،ب لكن مما ييدب باضحا يضا  ّ.يف منهج تيل ف ريا لألخذ مبنهع هل الكوفة ب صاصة
يف ظاهرن التلد  ،ب يف حتليل ف ري من املسر ررائل اليت تعتمد بوا ا النحوية ل ايرفة اإل رابية ،ب ما يلول فيها النحان بعامل
ب معمول باجع ايذف فما يف اإلغراء ب التحذير ب االختّا

ب التعجع ب الندبة ب االست امة ب املّعول مع ب املّعول

ل ططططب غريهاط
إ ّن مما يدفع إىل األخذ ذا املنهع هو م ايرت ملنهع تشررومسرركي يف النلاغ الرئيسررة في فيما ال ينطيق ل العربية يف
متابعة املعىن ،ب فذا يف ض ر ر ر ّ املعىن إىل امليىن مسر ر ررتو يا بذلك اغ العربية ب سر ر ررالييها ،ب إمكا.ية ،ريع مسر ر ررائلها يف منهع
بصّي متكاملط
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 : -09تطبيقات منهج الدكتور :خليا عمايرة على الاملة القرآنية:
هناك ناص ر ر ر ر ررر تدخل ل اجلملة التوليدية الّعلية ،ب خر تدخل ل اجلملة التوليدية االمسية ،فتجدي معىن جديدا
فتتحول اجلملة إىل حتويلية امسية ب فعلية ،ب يلتضرري هذا العنّررر اجلديد حرفة يف امليتد ب اخلرب ب يف الّعل،
يضرراف إليهاّ ،

ب ال يكون هلذا ايرفة دب يف املعىن ب إّ ا هي حرفة امتض ر ر ر ر رراء لي غري ب إّ ا الدب للعنّ ر ر ر ر ررر هات  ،ب ينس ر ر ر ر ررحع هذا ل

(فان) ب خواهتا ،ب (إ ّن) ب خواهتا ب يف مس ر ر ر ر ر ر ر من فعال الش ر ر ر ر ر ررربع ب الرجحان ب امللا بة) ، 40فّي مول تعاىلل رفا رن
الناس ُمةً ب ِ
اح رد ًن﴾ ،هي نّر حتويلي ،صلها التوليديل
ُ ر
فحأا تش ررري إىل حدث مع ما
اس ّمةﹲ باحدنﹲ ،ب إها ما دخلت ليها(فان) ب هي نّ ررر زمن ال غري ،ب لذا ّ
( ) النّ ُ
فحأا تّ رريد
فيها من إع ررا ن إىل الزمن تنتهي المتها ذا الياة ب تّ رريد م ال فعال تاما حيتاج إىل ما حيتاج إلي الّعل التامّ ،

م الل

(ة) فانططططط الناس ُمةً ب ِ
اح رد ًنط
ُ ر
(ج) إ ّنطططططالنّاسﹶ ّمةﹲ باحدنﹲط

الضمة ل األصل يف اللياس الل وي ،ب يف
فكلمة (النّاس) يف (  ،ة ،ج ر ر ر ر ر ر رر) هي امليتد  ،ب لكنّها يف ( ) خذس ّ
(ة) ظلّت ل ما هي لي ب خذ اخلرب( ُمةً) الّتحة امتض ر رراء لر ر ر ر ر ر ر ر ر رر(فان)طططط ،ب يف (جر ر ر ر ر ر ر ر ر رر) خذ امليتد الّتحة امتض ر رراء
ل ر ر ر ر ررل(إ ّن)ططط ب ّما اخلرب فهو ل ما هو لي  ،ب هذا يذ ّفر.ا مبا تلول فئة من النحان يف توضيحه

مل (فان ب خواهتا) ب

مل (إ ّن ب خواهتا) بأ ّن األبىل تدخل ل اجلملة االمسية فتنّ ر ر ررع اخلرب ب يس ر ر ررم خربها ب ييل امليتد مرفو ا ب يس ر ر ر ّرم
امسها ،ب ّما ال ا.ية فتنّ ررع امليتد ب يس ررم امسها ب ييل اخلرب مرفو ا ب يس ر ّرم خربها ،41فيكون حتليل اجلملة (ة) فما

يليل

فانل نّر اإلعا ن إىل الزمن املاضيط
النّاسل ميتد مرفوع ب المة فع طططط( ب مسند الي مرفوعطططط)
ّمةل خرب اخذ الّتحة امتضاء لر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررل (فان) ( ،ب مسند خذ الّتحةططط)( ،مياسا ل ما جاء ن العرة) ب يكون

حتليلها من حيث املعىن فما يليل

نّر زمن ماض (مسند إلي  +مسند)
= مجلة حتوي لية امسية حتولت يف معناها إىل الزمنططططب يكون الّتابم بف فلماهتا فما يلي(يشري س السه إىل مرفز
اال تياغ)ط
فان

الناس
ُ

ّمةً

ّما اجلملة (جر) فتحليلها فما يليل
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إ ّنل نّر توفيدط
النّاسﹶل ميتد خذ الّتحة امتضاء أل ّن (مسند إلي خذططط)
ّمةﹲل خرب مرفوع ب المة فع طططط(مسند مرفوعططط)

ب يكون حتليل معناها فما يلي42ل

نّر توفيد (ب .رمز ل بالرمزل )Ne
 (Neمسند إلي  +مسند)
= مجلة مجفدن بكاملها مبجفد باحد ب هي مجلة حتويلية امسية ،ب يكون الّتابم فيها فما يليل
إ ّن

ّمةﹲ باحدنﹲ

النّاس

ألمة باحدن ،ب يكون إ را ا فالس ر ررابلة مع اإلع ر ررا ن إىل ّن الالم يف
ب مد يض ر رراف إليها نّ ر ررر آخر فتّ ر رريد (د) إ ّن النّاس ّ

(ألمة) هي نّ ررر توفيد تجفد اجلزء الذي تلتّ ررق ب  ،ب هذا هو ي هل الكوفة الذين يربن ّن الالم ندما تدخل يف خرب
ّ
(إ ّن) فما يف مول تعاىلل ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ 43تكون الم توفيد تجفد اخلرب بحدا ب (إ ّن) تجفد االس ر ر  ،44ب الدفتو خليل
ير ّن (إ ّن ب ّن) تجفدان اجلملة اليت يرتيم فيها اخلرب باليج ن اليت هي امليتد  ،ب تجّفد الالّم اخلرب بحدا ،فيكون حتليلها فما
يليل
 ( eمسند إلي ( e +مسند)45
= مجلة حتويلية امسية مجفدن مبجفد باحد ب اخلرب فيها(املسند) مجفد مبجفدين46ط
فحأا مد تّيدل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ،47فيكون إ را ا فما يلي
ّما اجلملة (ة) ّ
ﭓل نّر ّ.ي

ﭔل ميتد ( ب مسند إلي ) مرفوع ب المة فع ططط
ﭕ ﭖل متعللان مبحذبف مسند (خرب) ،ب حتليل معناها فما يليل
نّر ّ.ي (مسند إلي ( e +مسند))
= مجلة حتويلية امسية منّية ،املسند فيها مجفد يف املنّ ط
ب يكون ا تياغ الكلماس فيها فما يليل
ليست

النّا

ل

عيء
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فل منها دب ا يف املعىنط
ب مد حيّل اجتماع نّري حتويل ب ف ر يف مجلة باحدن ،يجدي ّ

حّت ّدها دد من النحان
ب مد يأيت يف ص ر ر ر ر ررد اجلملة التوليدية االمسية دان تّيد التوفيد بد جة مو ممّا تّيدا (إ ّن ب ّن) ّ
املّس ر ر ررين مّيدن أل فع د جة من د جاس التوفيد ،48ب هيل (إّ ا) ب ليس ر ررت مكو.ة من فافة ب مكّوفة فما لّنا هذا ند
النحان ل ح ّد تعيري الدفتو خليل مايرن ،49فالعريب فان يتكل مبا يف ههن س ررليلة ،دبن معرفة بالعاملة ب الكافة ،ب ما
فان اللول ذين املّ ررطلحف إالّ لتربير ايرفة اإل رابية اليت هي الض ر ّرمة –هنا – ل االس ر ر بعد (إّ ا) يف مول تعاىلل ﭽﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ  ،50فلد فّت (إ ّن) ن العمل بدخول (ما) ليها ،ب يف حليلة األمر هي دان بر سر ررها تّيد معىن بعين  ،ب
ال تلتضي حرفة ،فتيلي فل من امليتد ب اخلرب ل حاهلما ،ب يكون إ را ال
إنّمال نّر ررر توفيد ،ب إ راة اجلملة بعدها فما هو يف إ راة اجلملة التواليدية األصر ررل ،ب لكن اجلملة بكاملها مجلة مجّفدن
ب هي حتويلية امسية ،ب هكذا ايال فيما يسر ر ر ر ر ر ر ّرم خواس (إ ّن) ند بجودها دباس ل غري ما هي لي ملتضر ر ر ر ر ر ررية حالة
النّ ر ررع يف امليتد باس ر ررتت ناء (ليتما) اليت جاء االس ر ررتلرا ملا جاء ن العرة رفة امتض ر رراء ل امليتد ب بدبأا ،فتكون هذا
األدباس يف إ را ا هللة معناها ،ب اإل راة فرع املعىن ،فهي دان تن ب ترج ب استد اك ب تشيي ط
فتتحول إىل حتويلية امسية ب فعلية ،ب لكنّها
ب من األدباس اليت تضر رراف يف صر ررد اجلملة التوليدية االمسية ب الّعليةّ ،

حتمل معىن غري الذي فا.ت تّيدا ميل دخول األدانل (هل ب اهلمزن) جاء يف اللرآن الكر مول سيحا .ل ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ ، 51فاجلملة التوليدية الّعلية هيل سر ر ر ر رريت إن فتع ليك اللتال)vs) ،فدخلت ليهال (هل) لتحوهلا إىل
مجلة حتويلية فعلية تّيد االستّهام ،ب لّتتيم ترفيييا مبا يرتيم ب الّا ل ط
 -10تطبيقات على عناصر التحويا:
الترتيب:
يع ّد الّتتيع من برز ناص ر ر ر ررر التحويل ،ب هو ملية إجراء ت يري ل ترفيع اجلملة ،يث يعمد املتكل إىل مو في
حل التأخري فيلدم  ،ب إىل ما ح ّل التلد فيجخرا ،فتلدم الّا ل ل الّعل ،ب املّعول ل الّعل ،ب ل الّا ل ،ب
تلد اخلرب ل امليتد طططإخل ،إلجراء ت يري يف املعىنط
ب مد تنابل اللدماء هذا األسر ررلوة ب د سر رروا بعناية ،ب ّدبا فنّا من فنون الييان ،يلول اجلرجاينل " ب هو باة ف ري
يّّت لك ن بديع  ،ب يّضر ر رري لك إىل لطيّ  ،ب ال تزال تر
الّوائد ،ج ّ اتاسر ر ررن ،باسر ر ررع التّر ر رررف ،بعيد ال اية ،ال يزال ّ
مش ر ر ررعرا يربمك مس ر ر ررمع  ،ب يلط لديك مومع  ،تنحر فتجد س ر ر رريع ن امك ب لط ندك ن مدم في ع ر ر رريء ب حول
فحأ توا ب داللة ل تكنه يف الّّرراحة،
اللّظ ن مكان إىل مكان ،52ب مال الزفشرريل " هو حد سررياة اليالغةّ ،
ب ملكته يف الكالمططط ب يلع يف الكالم يف فّول من حيث املعىن"53ط
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ب التلد ب التأخري تأيت ب العرة للعناية ب االهتمام ،مال سررييوي ل "طططفحن م ّدمت املّعول ب ّخرس الّا ل جر

مجخرا يف اللّظطططب هو ريب جيد
األبل ،ب هلك مولكل ض ر ر ر ر ر رررة زيد´ا يد ʾاهلل ،ألّ.ك إّ ا دس ب ّ
اللّظ فما جر يف ّ
ىن ،ب إن فان مجيعا يهماأ ب يعنياأ "54ط

فأأ يل ّدمون الذي بيا .ه ّ ل ب ه بييا.
ف ريّ ،
هذا باإلضر ر ر ر ر ر ررافة إىل ما جاء ب بع ب جز فتاة بياين رفت الل ة العربية ب هو – اللرآن الكر – الذي ب د في
التلد ب التأخري يف صر ر ر ر ر ر ررو متعددن منهال تلد املّعول ل الّا ل ،ب املّعول ل الّعل ب الّا ل ،عر ر ر ر ر ر رري اجلملة ل

الّا ل ب الّعل ،ب تلد اخلرب ب الّضالس ب هلك يف حدبد  ّ .ليها النحان ل ّن ب اء فل تلد غرضا يتعلق باملعىنط
ب من .واع التلد ب التأخري يف اجلملةل
 تلد اخلرب املّرد ل امليتد لاألص ر ر ر ررل يف امليتد ب اخلرب ن يتل ّدم امليتد ل اخلرب ،55ول(زيد مائ ) ،ب ( خوك .ائ )طططب إن تل ّدم اخلرب ل
امليتد فهذا يع ّد نّرا من ناصر التحويل يف ل الل ة املعاصر ،يأيت ل رض من غراض التلد املرتيطة مبعاين النحو منهال
السامع ،ب من مول تعاىلل
السامع إها فان اخلرب بيل ال يعلم ّ
 -1إفادن التخّي ل إلزالة الوه من ههن ّ

ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ  ،56فّي مول س ر رريحا .ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ يّيد ّ.ي الريع ن اللرآن ،ب ّما تلد الحرف فهو يّيد
النّي ن املذفو  ،ب إميات ل ريا ،فلو مالل( ال في يع) لنّي الريع ن اللرآن ب ميت يف غريا ،فيكون تعريضر ر ر ر ر ر ررا بالكتع
األخر  ،ططط م ّدم (الريع) ل اجلا ب اجملرب أل ّ.بىل بالذفر ،ب مل يلل سر ر ر ر ر ر رريحا .ب تعاىلل( ال في يع) ل ح ّد مول
(ال فيها غول) أل ّن تلد اجلا ب اجملرب يشر ر ر ر ررعر مبا ييعد ن املراد ب هو ّن فتابا غريا في الريع فما مّر ر ر ر ررد يف اآلية ب لئال
بأأا
يّيد ميوس الريع يف س ررائر فتع اهلل تعاىل ،57ب يف مول ل (ال فيها غول) مّ ررد ب تّض رريل عر اجلنة ل عو الد.يا ّ
ال ت تال العلول فما ت تاهلا عو الد.يا فلي فيها ما يف غريها من العيع58ط
مسور
ة -تلد اخلرب الحرف ب اجلا ب اجملرب ل ب هو ف ري الشي باملوضوع السابق ،لعلمنا ّن امليتد إها فان .كرن لي هلا ّ
يف االبترداء بجرع تلرد اخلرب الحرف ب اجلرا ب اجملرب  ،فتلرد اخلرب هنرا باجرع ،ب لي ألمر بالغي ،ب ال يس ر ر ر ر ر ر ررأل ن
ال رض من هذا التلد  ،ب إّ ا يسأل ن سيع تلدت إها فان امليتد صايا ألن ييتد ب  ،ول يف الدا خوكط
فالتعيري الطييعي ن يتل ّدم امليتد ل اخلرب فتلولل ( زيد يف الدا ) بل( خوك يف الدا ) ،فهذا إخيا ّبيل إها فان

املخامع خايل الذهن ،فحها ملتل ( يف الدا زيد) ب (يف الدا خوك) فان املعىن ّن املخامع ينكر ن يكون زيد يف الدا

يحن  ّ.يف املكتع ب لي يف الدا طططفتلول ل ل (يف الدا خوك) ال يف املكتع ،فهذا من باة
ب ّن خاا يف الدا  ،ب ّ
االختّ ر ر ر ر ررا  ،ب هو ه ّ غرض من غراض تلد الحرف ،ب اجلا ب اجملرب  ،ب م لت ف رين يف اللرآن الكر ب يف س ر ر ر ر ررو ن

اليلرن ،ب يف سو ن اليلرن تل ّدم اخلرب ب تأخر امليتد يف األ اغ اآلتيةل

النمم األبلل [ اخلرب(ظرف مكان متعلق مبحذبف) +امليتد (معرفة)] ،ب د هذا النمم يف الّو ن اآلتيةلالّاء بامعة يف جواة
الش ر ر ر رررغّ +لظرف مكان متعلق مبحذبف خرب ملدم ب مد ب ،ل الّتد لتض ر ر ر ررمن معىن اإلع ر ر ر ررا ن ،ب ميلل لتض ر ر ر ررمن معىن
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اخلطاة( +بج )امليتد مجخر(مضاف)( +اهلل) مضاف إلي  ،ب دس هذا الّو ن يف مجلة باحدن جاءس يف هل جزم جواة
الشرغ فما هي يف اجلدبل اآليتل
1

تّحيد مّهوم ب اجلملة االمسية يف الّ ر رراء بامع ر ررة يف جواة الشر ر ر ر ر ر رررغ +لظرف مك ر رران متعلق فررر بج الل ِ
ّ
ر ُ
ه ر ر ررل جررزم ج رواة مبحررذبف خرب ملرردم ب مررد ب ،ل الّتد لتضر ر ر ر ر ر ررمن ر معىن
اإلتان

115

الشرغ ملّت.ة بالّاء اإلع ر ر ر ر ر ر ررا ن ،ب ميلل لتضر ر ر ر ر ر ررمن معىن اخلطاة( +بج )املي تد
مجخر(مضاف)( +اهلل) مضاف إلي ط
الزيادة:
يعرب نها النحان بالّضررالس،
ب يلّررد بالزيادن نّ ررا من ناصررر التحويلل ما يضرراف إىل اجلملة النوان من فلماس ّ
ب التتماس ،59ب هي الكلماس اليت ال تدخل ل الّتفيياس النحمية ب ل الّتافيع اجلملي اليت ال تدل ل معىن يف
العمق ،ب إّ ا تّيد بظيّة ترفييية ب مد تعد لو.ا من لوان الزخا ف ،60ب بعيا ن خر هي نّ ررر من ناص ررر التحويل ب ما
يضاف للجملة النوان (اجلملة التوليدية ،األصلية) من الكلماس ،يعرب نها النحان ب ر ر ر ر ر ر ررل" الّضالس ب التمماس ب غريها ،ب
يعرب نها اليالغيون بالليد ،يضرراف إىل اجلملة األصررل لتحليق زيادن يف املعىن ،فكل زيادن يف امليىن ،تعطي زيادن يف املعىن ،ب
ّ
م ال ل (حض ر ررر همد) مجلة توليدية فعلية ،ب ند إض ر ررافتنا هلا فلمة (بامسا) ت ريس اجلملة من توليدية فعلية إىل حتويلية فعلية،
ت ل األبىل بنية سر ر ر ر ررطحية ،ب ت ل ال ا.ية بنية ميلة ،ب هكذا حتولت اجلملة من معىن إىل معىن آخر ،ب هو بيان حال همد
ند ايضو  ،مال اجلرجاينل "إ ّن من عأن اجلملة ن يّري معناها باليناء ليها عيئا غري الذي فان"61ط
ب م ال يف سررو ن اليلرن اجلملة اآلتيةل يلول اهلل سرريحا .ل ﭽﭖ ﭗطططط﴾ ثم أضاااا اس ساابحانه ل ﭘ ﭼ ليف حال
ميام املجمنف لر يف الّ ررالن ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭼ ،ب ال بد لكل فلمة تض رراف إىل اجلملة ن تس ررري يف خم امليىن ميل ن تعطي
كل باة
معىن ،إه ّأا مم ل ص ر ررريف لياة وي ،ب باالس ر ررتلراء الذي مدم س ر ررلّنا من النحان ب الل ويف اللدماء فح.نا .عرف ل ّ
يعرب نها رفة ،فكلمة ﭘ ﭼ جاءس مم ال صر ر ر ر ر ر رررفيا لياة ايال ،ب تكن ن يكون غريها في  ،فيلالل
وي حالة إ رابية ّ
فحأا مل حت ّلق اليند
خاعر ررعف بل خاضر ررعف ب هالءططططاخل ،فحن مل تأخذ الكلمة ايرفة اإل رابية املخّ ر رّر ررة للياة النحوي ّ
األبل من بنود فوأا مجلة ص ر ررحيحة يف الل ة العربية ،ب هو س ر ررالمة الينية الش ر رركلية ،إه ّن س ر ررالمة الينية الش ر رركلية يف اجلملة
ّ

لكل باة جيع ن
العربية تلتض رري ن حتلق ايرفة اإل رابية مياس ررا ل ما جاء ن العرة ب بيّن النحان بوض ررع حرفة إ رابية ّ
تررأخررذا الكلمررة اليت تررأيت مم لررة لليرراة يف اجلملررة ،إالّ ن تكون مينيررة فتكتّي رفتهررا (حرفررة الينرراء) دبن ن تكون يف هررل
 ّ.ر ر ررع ب فع ب جر ب جزم ،ب مياس ر ر ررا ل ما جاء ن العرة من بج املطابلة يف العدد ب اجلن  ،ب .س ر ر ررمي هذا فل
القياس اللغويط
النمم ال اينل [ ايال مّردن من باب اجلما ة] ،ب د هذا النمم يف الّو اآلتيةل
(-1الّو ن األبىل)ل حال من باب اجلما ة ب دس هذا الّو ن يف ع مجل فما هو با د يف اجلدبل اآليتل
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1

اتافحة ل الّلواس

(م ر ررا.تف) ح ر ررال من باب اجلم ر ررا ر ررة ،ه ر ررذا ب جوز ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭼ
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تعليقل(هلل) بر(ما.تف) ب املعىن ال يأبااط
فل عريء/
ب يف مول تعاىلل ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ  ،62اجلملة اللرآ.ية حتويلية ،صرلها التوليديل اهلل ماد ل ّ

ب هي مجلة امسية تّيد اإلخيا اتايد ،تتكون منل م+خ+جا ب جمرب (مضاف+مضاف إلي )ط

لكن اهلل سرريحا .من خطاب ال يريد اإلخيا فلم ،بل لعلم سرريحا .ن بعضررا من مرض ر الللوة التنكرين للد ن اهلل
ّ

ب الوا ف فيها ،اد يف إخيا ا ّ.ي التوه ب إزالة الشك ب الريع الذي يتو املتنكرين فجاء خطاب يف هذا اجلملة اللرآ.ية
فأما الزيادن فيحرفل(إ ّن) ب هي حرف مش ر رري بالّعل للتوفيد ،ب هذا الزيادن هي
هوال ب هلك بالزيادن ب التلد ب التأخريّ ،
نّ ر ر ررر حتويل ض ر ر رراف معىن جديدا يف اجلملة ب هو تلوية املعىن ب إزالة التوه  ،ب هذا التوفيد ب تلوية ايك مل تتوم

ن

فل عيء) ل خرب (إ ّن)
زيادن ايرف الناسك بل ضاف املوىل تيا ك نّرا حتويليا آخر ب هول تلد اجلا ب اجملرب ( ل ّ
ب هول("مديرﹲ) ب هذا التلد فائدت هول لالهتمام ب  ،ب زيادن خر ب هي من ناص ر ر ررر التحويل هي ص ر ر رري ةل(مدير) ل
بزنل فعيل ،ب هي من صي امليال ة يف تلوية املعىن ب توفيداط
فاجلملة اللرآ.ية اليت جاءس هولة يف مول سيحا .ل
فل عيء مديرﹲ" = نّر حتويل يّيد التوفيد ب تلوية املعىن(اس (إ ّن)+جا بمع+خرب(إ ّن)
"إ ّن اهلل ل ّ
 + eاس (إ ّن)+جا ب مع+خرب(إ ّن)+صي ة (فعيل)
وس رملِ ًكا 63اجلملة التوليدية ب النوانل بعث مالوس ملكا لك = مجلة توليدية فعلية
مرد برر رع ر
ث لر ُك مرالُ ر
وس رملِ ًكا= مجلة حتويلية فعلية بعنّ ر ر ر ر ررر زيادن يّيد التحليق ب التوفيد ب هو (مد) ،ب بتلد اجلا ب
مرد برر رع ر
ث لر ُك مرالُ ر

اجملرب (لك ) لالهتمام ب

 ،ب بزيادن (م ة) فضلة(+حا)  ،ب الّضلة تعّ ،أا ليست من األفان األساسية للجملة ،فلو

حذفت ال يجمر هلك ل املعىن األس ر ر رراس ر ر رري للجملةط.ب لكن بجودها يزيد اجلملة توض ر ر رريحا ب بيا.ا ،ب يف اللرآن الكر فل
مافي لي يأيت ملعىن ملّ ررود ،ب ّما (مالوس) هو للع ب لي امسا ،فامس ل ع ررابل ،جاء ل بزنل فعلوس م لل جرببس ب

ملكوس ب هيوس ،ب من ماغوس ،ب د هفرا يف اجلملة اللرآ.ية ذا الوص ر ر ميال ة يف مول مامت  ،ب .عت ند موم ذا

الّررّة ،ب إن ف ان هو فالحا من بيت حلري ،ب هو م ري للجدل ب االسررت راة يف ن يتخذ "ملكا" ند موم املسررتكربين ،ب
اهلل سيحا .يد ك بعلم ّن ب ،إسرائيل ال يلربن مبلكم ب ز امت ليه ب هو ما عا إلي سيحا .ل ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ  ،64ب دم إمرا ه مبلكيت ليه هو ما جعل اخلطاة اللرآين يأيت جبملة هولة بالتحليق ب التوفيد(مد)
ب هو من ناصر التحويل بالزيادن ،ب باملّعول (مالوس) لنّي التوه

نده من خالل هفر الّّة الشائعة ند موم ب هي

مول مامت  ،ب بذفر (ملكا) ب هي بيان اهليئة اليت فان ليها لنّي التعجع ب االسر ر ررت راة من ا،اه هذا املنّر ر ررع الذي هو
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ألأ من لية اللوم بز مه ل ﭽ
يف تلدير موم ال يكون لس ررّلة اللوم ببض ررعائه  ،ب يف ز مه ّأ بىل ذا املنّ ررع من ّ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼط
مراحل التحويلل
 -1اجلملة النوانل بعث مالوس ملكا لك ط مجلة توليدية فعلية
 " -2مد بعث لك مالوس ملكا " = مجلة حتويلي ة فعلية بعنّر ر ر ر ر ر ررر زيادن يّيد التحليق ب التوفيد هو (مد) ،ب بعنّر ر ر ر ر ر ررري
الّضلةل(املّعول ب )(+ايال) فما عر.اط
 حتليل امليىنل مدل نّر توفيد ب حتليقطبعثل نّر ماضطططم
ضمري مستّت يعود إىل لّظ اجلاللةل فا لططططفا
لك ل جا ب جمرب مدم لالهتمام ب
مالوسل مّعول ب ططططم ةط
ملكال حالططططططحا
ة -حتليل املعىنل نّر توفيد ب حتليق(+م+فا+مع+حا)
جر -مرافز الربم بأجزاء اجلملة فاآليتل
وس رملِ ًكاط
مرد برر رع ر
ث لر ُك مرالُ ر
الحذا:65
هو نّر حتويل ،ب يع ،ي .ل

يف اجلملة النوان التوليدية االمسية ب الّعلية ل رض يف املعىن ،ب تيل اجلملة حتمل

معىن حيسن السكوس لي ب م ال يف اللرآن الكر ل

ّ روا مواض ررع  ،ب طوا األبج املمكنة في  ،بفس رربا بعض العِلل الكامنة
للد اهت النحان مدتًا بحاهرن" ايذف" ،ب ح ر
ُ
صر ر ر را يف باة .ائع الّا ل  -بإن رببا ن هذا ايذف مبّ ر ر ررطلحاس ف رين،
ب اءرا ،بحتدموا ن يف مياحث ف رين  -خّ ر ر ررو ً

م لل االس ر ررتتا باإلض ر ررما  ،بالدليل ل هلك ما ه رفرا ص ر رراحع" اليحر اتيم " مناء تعليل ل مول ابن طية مناء إ راب
ِ
ع الل ِ ﴾66؛ حيث مالل "فلول ل مضرراف إىل الّا ل املضررمر ،ال يع ،ن املّررد ُض ر ِمر في
ح ِّ
للول تعاىل ُ :حيينو.رر ُه رف ُ
رمرا لِ رما مد ا من" فحيه " ،...ب يرع ،باملضرمر اتذبف ،بهو موجود يف اصرطالح النحويف؛ ،ل
الّا ل ،بإ ا مساا مض ً
ن يسررم ايذف إضررما ًا" ،بهلك ألن اللّحترف فليهما  -مّررد ايذف باإلضررما  -جتتمعان يف مادهتما الل وية يف معىن
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اإلسر ر ر ر ر ر ررلاغ ،بمن جل هلك فسر ر ر ر ر ر ررنتطرق ليعض الّربق املوجودن بف هذا املّر ر ر ر ر ر ررطلحاس ال المة" :ايذف ،باإلضر ر ر ر ر ر ررما ،
باالستتا ".
ب مد حذف امليتد يف سو ن اليلرن يف األ اغ اآلتية منهال
النمم األبلل [ امليتد (هذبف) +اخلرب(اس مّرد)] ،ب د هذا النمم يف الّو اآلتيةل
منهال الّو ن اآلتيةل امليتد هذبف(هو) +اخلرب(مضاف) ،ب دس هذا الّو ن يف مجلتف جاء مومعها اإل رايب فاآليتل
 اجلملة االمسية معّتضة بف الكالم السابق ب الالحق ال هل هلالب د هذا يف الّ ر ر ر ر ررو ن اآلتيةل (بديع )ʾخرب مليتد هذبف تلديرال (هو) ،هذا ب مرئ جبر (بديعﹻ) ل  .بدل من
الضمري يف (ل ) ل مذهع الكسائي ،ب اتللون ال جييزبن إبدال ظاهر من الضمري ،ب مرئ بنّي ل  ّ.منّوة ل
املدح بّعل هذبف ب (بديع) مضاف ب (السمواس) مضاف إلي من اضافة ال ّّة املشيهة ملّعوهلا ،ب فا لها ضمري مستّت
تلديرال هو ،ب هو اس فا ل ب هو بىل(+ب األ ض) معطوف ل سابل ب هو(السماباس)ط ،ب دس هذا الّو ن يف مجلة
باحدن فما هو با د يف اجلدبل اآليتل
1

مضررايا اإلتان ب اجلملة االمسية (برديع) خرب مليترد هرذبف تلرديرال (هو) ،هرذا ب مرئ جبر (برديعﹻ) ل .ر بردل بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ِدي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ُرع 117
ب التوحيدل معّتض ر ر ر ر ر ر ر ر ررة بف من الض ر ر ررمري يف (ل ) ل مذهع الكس ر ر ررائي ،ب اتللون ال جييزبن إبدال ظاهر من الس ر ر ر ر ر ر رمراب ِ
اس
رر
الكالم الس ر ر ررابق الضمري ،ب مرئ بنّي ل  ّ.منّوة ل املدح بّعل هذبف ب (بديع) مضاف رباألر ِ
ض
ب ال ر ررالح ر ررق ال ب (السمواس) مضاف إلي من اضافة الّّة املشيهة ملّعوهلا ،ب فا لها ضمري مستّت
هل هلاط

تلديرال هو ،ب هو اس ر ر ر ر ر ر ر فا ل ب هو بىل(+ب األ ض) معطوف ل سر ر ر ر ر ر ررابل ب
هو(السماباس)ط

فّي مول تعاىلل ﯖ ﯗ ﯘ﴾ معىن حيس ررن الس رركوس لي  ،فهي مجلة ،حذف فن من فاأا ،ب هو الض ررمري(هو)،
ب مد حذف امليتد هنا للّد اإلجياز ،ب هو ال رض من التحويلط
 -02موامع مجلة األمر اتذبفل
ب د هذا يف النمم اآليتل [إهل ظرف متعلق بّعل هذبف يف هل ّ.ر ر ر ر ررع] ،ب د هذا النمم يف الّر ر ر ر ررو ن اآلتيةل إهل
ظرف متعلق بّعل هذبف يف هل  ّ.ررع تلديرال اهفربا ،ب باب اجلما ة ض ررمري متّ ررل فا ل  ،ب دس هذا الّ ررو ن يف ع
شرن مجلة جاء مومعهال معطوف ل فعل هذبف تلديرال اهفر ،منها هذا امل ال ،فما هو با د يف اجلدبل اآليتل
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الت ر ر ررذفري بنج ر ر رراهت من مر ر رتر ر رعر ر رل ر ررق مبر ر رح ر ر ررذبف إهل ظرف متعلق بّعل هذبف يف هل ّ.ر ر ر ر ررع ب إه ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ 49
فيد فر ون

معطوف ل ل اهفر

تلديرال اهفربا

بأمل مد ممكن من الكلماس ،ب هو
ب مد اهت العرة بايذف بلّررد اإلجياز ب إ الم السررامع الشرريء ،ب املعلومة ّ
ف ري يف اللرآن الكر  ،ب حاديث س ررول اهلل – ص ررل اهلل لي ب س ررل – يلول اجلرجاينل" هو باة دميق املس ررلك ،لطي
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املأخذ ،جيع األمر ،عر ر رريي بالسر ر ررحر ،فحّ.ك تر ب ترك الذفر فّر ر ررد من الذفر ،فالّر ر ررمت ند اإلفادن زيد ل فادن ،ب
جترردك لط

مررا تكون إها مل تنطق ،ب

حّت ،رب ،ب ترردفعهررا حّت
مررا تكون بيررا.ررا إها مل تل ،ب هررذا مجلررة مررد تنكرهررا ّ

لكن جاء رب
تنحر ،67ب لذلك ميلل " الّر ر ر ر ر ر ررمت بل من الكالم) ملن تكلّ فالما بال فائدن ،فهذا حذف للكالم فلّ ّ ،
معف استد
موم
ّ

فدل السكوس ل ما هو بل ط
هذا ايذفّ ،

ج ،بابال (يف الش ر ررجا ة العربية) مال في ل " مد حذفت العرة اجلملة ،ب املّردن ،ب ايرف ،ب ايرفة ،ب
ب لد ابن ّ

لي عيء يف هلك إالّ ن دليل لي 68ط
الحذا في التراث البالغي:

ايذف ند اجلاحظ :مل يذفر تعريّا صرررحيا بلعل ما يربز ندا ن ايذف :ھب إسررلاغ بعض العناصررر من الن
ل رض من األغراض الييا.ية ،مع بجود دليل ل اتذبف"69ط
ب ما الشر ر رري

اجلرجاين فلد رف بأ ّ.ل " إس ر ررلاغ س ر ررييا خّي

(فعولن) بحيذف لن )من فعولن لييل (فعو )فينتلل إىل(فعل )بيسم
بمما يلول يف باة ايذف ":ھب باة دميق املس ررلك ،لطي

م ل( لن )من مّا لف لييل (مّا ي )فينتلل إىل

هذبفا)70

املأخذ ،جيع األمر ،ع رريي بالس ررحر ،فح.ك تر ب

ترك الذفر ،فّ ررد من الذفر ،بالّ ررمت ن اإلفادن ،زيد ل فادن ،بجتدك .طق ما تكون إها مل تنطق،

ما تكون بيا.ا

إها مل تل ،بھها مجلة تنكرها حّت جترب بتدفعها حّت تنحر ،ب .ا فتع لك بديئا م لة مما رض يف ايذف
ص ر ررحة ما ع ر رررة إلي  ،ب مي ايجة من هلك لي ططط" ، 71بف اجلرجاين من خالل ھها الن

.يهك ل

ھم مجالياس ايذف ،ب

يحهر من خالل بص ر ررّ ل ن دم(الذفر(ايذف )مد يكون يف مواض ر ررع فّ ر ررد ب بل من النطق بالذفر ،بالّ ر ررمت ن
اإلفادن ھب زيادن ل فادن ،بھب ظھ ب بف من اإلفّاح.
حذا المفعول " :للّعل ابطة بكل من الّا ل باملّعول ،بإن تنو ت جهتهما فا تيام بالّا ل إلفادن بمو

لي "،72

باملّعول ب حيذف لعدن غراض منهال
-1إفادة االيااز مع الش ا ا اامول يف و مول تعاىلل ﭽﯥ ﯦ ﯧ

ﭼ73

مالوا مسعنا ب ّ ر ر ر ررينا" 74فحذف مّعوال الّعلف

بالتلديرل مسعنا مولك ب ّينا مرك ، 75فر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررل (مسعنا) ب ( معنا) مجلتان حيسن السكوس ليهما = مجلة حتويلية فعلية
.واهتالمسعنا مولك ب ّينا مرك ،فهما مجلتان توليديتان فعليتان ،مّد فيهما اإلجياز بايذفطط
مراحل التحويلل -1ﯥ
 -1ﯦ ﯧ = مجلة حتويلية فعلية ساسهال (مسعنا مولك ب ّينا مرك) ط
التحول هول يذف املّعولف لعلمهما من امللام
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 -2مرفز اال تياغل
مالوال مسعنا (م ة) ب ّينا (م ة)
 -2تحقيق البيان بعد اإلبهام :بهلك لتلرير املعىن يف النّ بيك ر هلك يف فعل املش رريئة ب اإل ادن ب وھما،.....76
و مول تعاىل" :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ،77بال يكاد يأيت مّعول املش رريئة إال يف األمو ال ريية املتعجع منها فلول
تعاىل ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ" 78لو د.ا ن .تخذ هلوا،ال ،ذ.اا من لد.ا إن فنا فا لف"
اجلملةل لو عاء اهلل  /مجلة حتويلية صلها التوليديل
عاء اهلل إههاة مسعه ب بّا ه ط
[حرف ط +لو ( ف+فا +م ب (مضاف+مضاف إلي ) +حرف ط +معطوف(مضاف+مضاف إلي )]
ابم +نّر ر ر ر ر ر ررر حتوي ررل يّي ررد امتن رراع المتن رراع عر ر ر ر ر ر رررغ غري ج ررازم (ف+ف ررا +م بر ر (مض ر ر ر ر ر ر ر رراف+مض ر ر ر ر ر ر ر رراف إلير ر ) +حرف
ط +معطوف(مضاف+مضاف إلي )]
فهي مجلة حتويلية بزيادن نّررر التحويل"لو" إلفادن امتناع المتناع عرررغ غري جازم ،ب بايذف ب هول حذف مّعول
الّعلل(عاء) بعد (لو) ب هو فعل يك ر حذف مّعول م ل الّعلل( اد) ،حّت فاد ال ينطق ب إالّ يف الشيء املست رةط
الحركة اإلعرابية:
لي امللّ ر ر ر ر ررود من اإل راة املّهوم الض ر ر ر ر رريق الذي يلابل "اليناء" ب الذي يعرف باألمر الحاهر ب امللد الذي جتلي
العوامل يف آخر االس ر ر املتمكن ب الّعل املضر ررا ع ب هو فما مال األووين (س900ه)ل" ما جيء ب لييان ملتض ر ر العامل
(طط) ب ّرفوا بأ ّ.ل ت يري باخر الكل الختالف العوامل الداخلة لي لّحا ب تلديراططط" ، 79ب إّ ا امللّ ر ررود هلك املدلول
الواس ررع الذي يش ررمل ،ريع األس رراليع العربية مبا حتوي من دباس هلا بظائ خمتلّة ب متنو ة ل اللوا د النحوية ب مل ما

يتّل بييان موضع املّرداس من اجلملة ب مواضع اجلمل بعضها من بعض ب ما مد يسا د ل هلك ب يكون مب ابة الوسائل
ب األدباس ب العالمة الدالة80ط
.يف ما يف
فاإل راة امللّر ر ر ر ر ر ررود إّ ا هو حتديد .وع الكلمة ببظيّتها ب مجيع الكلماس ب املرفياس يف اجلملة ،فأن ّ

اجلملررة من فعررل ب فررا ررل ب ميتررد ب خرب ب مّعول بر ب حررالط ب غريهررا بيرران العالمررة ل بظيّررة الكلمررة ب املراد من
التحليل يف هذا هو تّ ر رروير خمتل األبواة اليت يتكل بواس ر ررطتها الّكر ب إد اك العالماس بف ناص ر ررر اجلملة للوص ر ررول إىل
املعىن ،ب هلك أل ّن املعاين املعجمية للمّرداس ال تجد إىل فه مجلة من اجلمل مبّردها ما مل تأخذ بعف اال تيا معطياس
ديدن تسره يف التمكف من املعىن املراد فاللرائن املعنوية م ل مرينة اإلسرناد ب التخّري

ب التعدية ب فيها ال ائية ب املعية ب

الحرفية ب غريها81ط
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ب األفيد يف اإل راة تنابل األس ر ر ر ر ر ر العامة للتحليل النحوي لد العرة اللدام ب فذا مرق حتليل اجلملة ب ،تت
بتلد مرق التحليل ند اتدمف82ط
تنرابل النحران ايرفرة اإل رابيرة براليحرث ب الرد س ،ب تيراينرت آ اؤه يف تعليلهرا ،مرال ابن فرا سل " من العلوم اجلليلرة
اليت اختّت ا العرة اإل راة الذي هو الّا ق بف املعاين املتكافئة يف اللّظ ،ب ب يعرف اخلرب الذي هو صل الكالم ،ب
لوالا ما ميز فا ل من مّعول ،ب ال مضرراف من منعوس ،ب ال تعجع من اسررتّهام ،ب ال صررد من مّررد  ،ب ال .عت من
تأفيد" ،ب مال يضر ر ر ر ر ر ررال " فح ّن اإل راة هو الّا ق بف املعاين ال تر ّن اللائل إها مالل " ما حسر ر ر ر ر ر ررن زيدا" مل يّرق بف
التعجع ب االس ر ر ررتّهام ب الذم إالّ باإل راة" ،فّي اإل راة تيّز املعاين ب يوم

ل غراض املتكلمف ،ب هلك ّن مائال لو
ل مرادا ،فحها مالل ما حس ررن زيدا ب ما

مالل (ما حس ررن زيد) غري معرة ،ب ( ض رررة مرب زيد) غري معرة ،مل يوم
حس ر ر ر ررن زيدﹲﹲﹲﹲ ،ب ما حس ر ر ر ررن’ ز ي
يد؟ بان باإل راة ن املعىن الذي ادا ،ب للعرة يف هلك ما لي ل ريها ،فه يعرفون
بايرفاس ب غريها بف املعاينط

ب مال ابن ج – ،يف باة اإل راة-ل " هو اإلبا.ة ن املعاين باأللّاظ ،ال تر ّ.ك إها مسعت فرم س ر ر ر ررعيد باا،
سعيدا بوا ،لمت برفع حد ا ب ّ.ع اآلخر الّا ل من املّعول"83ط
ب عكر ً
ب ير الزج ر رراجي ّن حرف ر رراس اإل راة دبال ل املع ر رراين ،يلولل"طططجعل ر ررت حرف ر رراس اإل راة تني .ن ه ر ررذا
املعاين"84ط
ّمرا مطرة فلرد ههرع مرذهيرا خمرالّرا فير النحران يف النحر إىل ايرفراس اإل رابيرة ،إه ير ن ال ميمرة للعرامرل يف األمر

اإل رايب( ،ايرفاس اإل رابية) ل باخر الكل يف الّتفيع اجلملي ،ب ّن هذا ايرفاس فا.ت بأمر ص ررويت ،ب تكن ن تعلل
تعليال صر ر ر رروتيا ،يلولل " إّ ا ربت العرة فالمها ،أل ّن االس ر ر ر ر يف حال الوم يلزم السر ر ر رركون للوم  ،فلو جعلوا بصر ر ر ررل
فلما بص ر رلوا ب مكنه التحريك،
بالس ر رركون يض ر ررا لكان يلزم اإلس ر رركان يف الوم ب الوص ر ررل ،ب فا.وا ييطئون ند اإلد اج ّ
جعلوا التحريك معاميا ل سكان ليعتدل الكالم"85ط

ب للد مدم ابن متيية م اال لتحديد املعاين باإل راة ،مالل" طططب لو ّن مائال مالل هذا ماتل خي (بالتنوين) ب مال
لدل التنوين ل  ّ.مد متل  " ،86ب مهما يكن من مر فح ّن ف ريا من النحان يّسر ر ر ر ررربن
آخرل هذا ماتل خي (باإلضر ر ر ر ررافة) ّ
بأأا اإلبا.ة ن املعاين ،ب التمييز بف املعاين ب الوموف ل غراض املتكلمف"87ط
العالمة اإل رابية ّ
فاإل راة إها يكش ر ر ر ر ر

ن املعاين ب يّرق بينها ل ح ّد تعيري اجلرجاين " ،مد ل ّن األلّاظ م للة ل معا.يها

حّت يكون اإل راة هو الذي يستخرجها88ط
حّت يكون اإل راة هو الذي يّتحها ،ب ّن األغراض فامنة فيها ّ
ّ

ّما ايرفة اإل رابية يف منهع الدفتو مايرن ،فتعد نّ ر ر ررا من ناصر ر ررر التحويل ،يلولل " ايرفاس اإل رابية موجودن

يف الل ة العربية فو.يماس صيلة فيها ،ينطق ا العريب ليّيد معىن معينا ،ي ريها ليّيد الّو.ي اجلديد معىن جديدا"89ط
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ب ايرفة اإل رابية اليت تعد نّ ر ر ررا من ناص ر ر ررر التحويل هي الّتحة ،تدخل ل اجلملة فتحول اجلملة من معىن إىل
آخر ب هلك يف بعض األبواة النحوية منهال اإلغراء ب التحذير ،ب االختّا  ،ب ف االستّهاميةطططإخلط
فحها مال املتكلّ  ،م الل األس ر ر ر ر ُرد (بالض ر ر ر ررمة) ،فح ّن ال ّسر ر ر ر رامع يد ك  ّ.مد اد .لل خرب لي غري ،ب لكنّ إن مالل

األسدﹶ (بالّتحة) ،فح ّن املعىن يت ّري إىل معىن التحذير ،الذي هو يف ههن املتكل  ،ب يريد ن يّّد ن  ،ب ال يستطيع ت يري

غري فو.يمررا آخر يف الكلمررة ت ّريس الّر ر ر ر ر ر ررو ن الررذهنيررة اليت ترتيم ررا الكلمررة
ي فو.ي يف الكلمررة غري هررذا الّو.ي  ،فررحّ.ر إن ّ
ّ
بسر ر ر رريعطططفجملة " األسر ر ر ررد" مجلة حتويلية ،صر ر ر ررلها التوليدي (هذا األسر ر ر ررد ّ ،)ʼجر ليها حتويل بايذف ،فيليت فلمة

لكن املتكل ال يريد اإلخيا اجملرد يف اجلملة التوليدية (هذا األس ر ر ر ررد ،)ʼب
(األس ر ر ر ررد )ʼلتش ر ر ر ررري إىل مجلة خربية لي غري ،ب ّ
ضمة إىل فتحة اليت هي نّر التحويل
التحويلية بايذف(األسد ،)ʼإّ ا يريد معىن آخر ،فعمد إىل ت يري ايرفة اإل رابية من ّ

الررذي .لررل اجلملررة إىل املعىن الررذي يريرردا املتكل ب هو معىن التحررذير الررذي هو يف ههن املتكل ب يريررد ن يّّ ر ر ر ر ر ر رد نر ،

فالتحويل هنا جر بالّتحة ب مد جاء ملعىن التحذير ،فهي فن يف الكلمة تشر ر ر ر ر ر ررري إىل املعىن ب ليسر ر ر ر ر ر ررت .تيجة لعمل امل
هذبف ال جيوز إظها ا90ط
التنغيم:
يدل ل ا تّاع الّ رروس ب اخنّاض ر مناء الكالم ،ب هذا اال تّاع ب االخنّاض ال يكون إالّ ملعىن،91
هو مّ ررطلد ّ
ب يكون جمرالر يف اجلمرل املنطومرة ب ال مر لر يف فترع النحو العريب ل مسر ر ر ر ر ر ررتو التنحري ،أل ّن ران العرة ا تمردبا الل رة
املكتوبة ند التلعيد ،ب مل يعتمدبا النطق ،ب ملا مل يكن ل مر يف ايرفة اإل رابية فلد سر ر ر ر ر ر ررلط النحويون ،ألن النحو ل
ييحث يف حرفاس آباخر الكل  ،إالّ فيما يتعلّق باالسر ر ر ررتّهام هذبف اآلدان ،يلول دط مايرنل " ب إ ّن التّاهت – ي النحان
– إىل التن ي في غري منّو

لي ب ال مر إلعا ن مياعرن إلي "92ط

فالتن ي ميلا ملا جاء يف الد اساس الل وية املعاصرن ب صاصة يف ال رة ل بظيّة وية بداللية مهمة ،ب هو ال يكون
يف اجلمل ب الّتافيع إالّ ملعىن ،ب من ّ يع ّد العنّ ر ر ر ر ر ررر الرئي يف التمييز بف اجلمل ،فاجلملةل( حض ر ر ر ر ر ررر خالد) مجلة تلريرية
خربية إها .طلت بتن ي مستو ،ب لكنّها مجلة استّهامية إها .طلت بتن ي صا دط

ب يف منهع دط مايرن ،التن ي ندا نّ ررا من ناصررر التحويل ،ي ّن دخول الن مة الّرروتية ل اجلملة التوليدية
تتحول إىلل فترع التلميرذ
حيوهلرا إىل مجلرة حتويليرة ،فراجلملرة التوليرديرة (فترع التلميرذ الرد س) ب  .متهرا مسر ر ر ر ر ر ررتويرة تكن ن ّ
ّ
الد س ،بن مة ص ر رروتية ص ر ررا دن لتّيد الدهخ ب اإل جاة ،فاجلملة يف بض ر ررعها ال اين ب ال الث هي مجلة حتويلية فعلية ،جاء

التحويل فيها باستخدام الن مة الّوتية للوصول إىل املعىن بعين ط
ّما اليعد ال الث للجملة فمومعي يلّد اجلملة يف مومع اخلرب ب النعت ب ايال ب املضاف إلي طططإخلط

ب التن ي يحهر جليا يف ل التجويد ب حكام التالبن اليت تنّر ررع ل اللرآن الكر  ،فهو فتاة اهلل س ر ريحا .جاء
يف بصّ ل " طططهو فالم اهلل املعجز ،املتعيد بتالبت  ،طططامللربء يف السطو ب اتّوظ يف الّدب ططط
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تلرك هي نراصر ر ر ر ر ر ررر التحويرل اليت بىن ليهرا الردفتو خليرل مرايرن منهجر  ،ب هي اليت تنلرل اجلملرة من توليرديرة إىل
حتويلية ب ذا يكون مّهوم التوليد ب التحويل ندا م ايرا ملّهوم تشومسكي فما عر.ا إىل هلك سلّاط
خاتمة:
إ ّن الاملة القرآنية إبداع اليا ي – ّز يف الا  -ب اء اليحث ،جاءس ممة يف اإل جاز اليياين مجلّة من فلماس
يتكون من اجتما ها ل الشركل الذي تيت لي ،
ب حربف هاس صرواس يسرّتيد لتِلّها السرمع ب الّروس ب النطق ،ب ّ

ي بج من
.سر ر ر ر ر ر ررق مجيل ينطوي ل إيلاع خّي ائع ،ما فان ليت ّ إالّ بالّر ر ر ر ر ر ررو ن اليت جاءس ليها اآلياس الكرتاس ،ب ّ
الت يري ب التيديل ب النل ب الزيادن يضيع مع هذا اجلمال ب اإلبداع اللرآين * ترفييا ب داللة*ط
ب الالفت لال.تياا يف اجلملة اللرآ.ية هو تعدد بج إ را ا ،فهي ال تسررتلر ل بج إ رايب باحد ،ب هذا التعدد هو

 ّ.ب خّوبة طائ ب تعدد إععا طططب
يف ح ّد هات ضرة من ضربة اإل جاز اليياين يف اللرآن الكر ب دليل ل مراء ّ
هو من جهة خر مراء يف تعدد املعاين ب بجه  ،اس ر ر ر ررتّاد من الد س الل وي املعاص ر ر ر ررر ب بوج خ ّ **النحو التوليدي ب
التحويلي ** الذي جاء ل يد العامل الل ويل **.ا وم تشومسكي**ط

إ ّن د اسر ررة الاملة القرآنية بشر ررليها التركيبي و الداللي ب يف ضر رروء علم اللغة الحديث هدف ل اسر ررتلّ ر راء المعنى
سر من سرا اهلل الكامنةططط ب هو ما سعينا جهد.ا ،ب بذلنا فل
القرآني ب هو معجزن بيا.ية ال تزال مائمة إىل يوم الدين ،ب ّ
املسالك لنا .ل ند ساحل ط
حية اىل يومنا هذا مدين دبن ع ر ر ر ر ر ر ررك لللرآن الكر  ،فلوالا ليادس هذا الل ة فما بادس الل اس
بلاء الل ة العربية ّ
ِ
دب.ررت ررا ال لررافرة
األمريررة اللرردتررة ،ب هي من اللّ رراس العررامليّرة اليت ظلّرت ُهرافحرةً ل موا رردهررا الل ويّرة اللرآن الكر  ،حيررث ّ
اإلسالميّة ب العربية ب سائر العلوم ب خمتل اآلداة ب الّنونططط
إ ّن صررو ن ترفيع اجلملة اللرآ.ية ،هو ترفيع معلد ب متعدد ال حّررر ل  ،اسررتو ع فل ناصررر التحويل اليت ينحر هلا

املنهع التوليدي التحويلي ب هيل الّتتيع ،الزيادن ،ايذف ،ايرفة اإل رابية ،التن ي طططهلك ّن اجلملة اللرآ.ية هي ص ر ر ر ر ر ر ر ر
صو ن لّحية للكالم املّيد التام املعجزط
ب ذا الزخ الذي بل ت اجلملة اللرآ.ية فا.ت جديرن باليحث ب التحليل ب حرية بأن تد ك بنيتها ب تعرف س ر ر ر ر ر ر ر
حتليلها ب تّه مناهع حتليلها للوص ر ر ر ر ررول إىل د ك داللتها ب مض ر ر ر ر ررامف معناها ،ب مبا ّن ميح نا هذا مليد بش ر ر ر ر ررربغ اليحث
العلمي ا تمدس ل إ طاء امل ال ال ايّر ،ب يف بعض األحيان اإلعا ن ب التلميد ال التّريد ،ب اخلالصة ال التّّيل ب
فل موضوع م ا في ن يكون نوا.ا مليحث لمي آخر طط
فان بحمكان ّ

إ ّن بناء اجلملة اللرآ.ية – ترفييا ب داللة -فهي ت ل إ جازا يف ميناها ب إ جازا يف معناهاطط ،فالشر ر ر ر ر ر رركل اخلا جي

لاياس مل يأس ي ا ،ب إّ ا بض ر ر ررع يكمة معينة ،ب للداللة ل فكرن خاص ر ر ررة ،ب مد يكون املعىن يف اجلملة باحدا ،ب لكن
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فل آية مع ص ر ر ررد ها لوجدس ّن العجز مناس ر ر ررع لذلك
يف التّّ ر ر رريل ب .وع املخامع ب تختل  ،ألّ.ك لو .حرس إىل جز ّ
الّد تاماط

اللرآ.ية ،ب فما ميل فح ّن اإل راة  ّ.ر ر ر ر ر ر ر املعىن ،فمن خالل
فما ّن ل راة دب هام يف بيان مدلوالس اجلملة ّ

إ راة اجلملة اللرآ.ية تعرف هوية اآلية ب دالالهتا ب بعادها. ،ع ال يطلع التّّيل إالّ بلد الوفاء بالداللة ب هو ما سعينا
إبرازا يف هذا امليحث العلميط
مفتاح الرموز و الكلمات
ترتيع

اجلملة اللرآ.ية

ر ر ر ر ر ر ر ر ر رنر ر ر ر ر ر ر ر ر روان املر ر ر ررومر ر ر ررع اإل ر ر ر ررايب اإل راة التّّيلي للجملةط

م اآلية

مر ر ر رروضر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروع للجملة
اجلملة اللرآ.ية
01

تّ ر ر ر ر ر ر ر ر رح ر رير ررد ب اجلملة االمسية يف الّ ر رراء بامع ر ررة يف جواة الشر ر ر ر ر ر رررغ +لظرف مك ر رران متعلق فررر بج الل ِ
ّ
ر ُ
مّهوم اإلتان ه ر ر ررل جررزم ج رواة مبحررذبف خرب ملرردم ب مررد ب ،ل الّتد لتضر ر ر ر ر ر ررمن ر معىن

115

الشرغ ملّت.ة بالّاء اإلع ر ر ر ر ر ر ررا ن ،ب ميلل لتضر ر ر ر ر ر ررمن معىن اخلطاة( +بج )امليتد
مجخر(مضاف)( +اهلل) مضاف إلي
ترتيع

الرمز ب الكلمة

داللت

01

()GU

النحو العامليل Grammaire Universelle

02

(Paradigmatique

استيدال

03

()Syntagmatique

ترفيع

04

تالزم

05

ترابم بف الكلماس

06

سه يشري إىل اجتاا الكلمة

07

متضمن
ّ

08

Ne

نّر توفيد

09

e

نّر توفيد

10

خطوغ سية للّّل بف اللسمف األساسيف

11

فلمة هذبفة من اجلملة
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تتضمن
ّ

12
13

)(S.S

 Surface structureالينية السطحية

14

)(D.S

 Deep structureالينية العميلة

15

( م ة)

مّعول ب

قا مة الهوامش:
-1الّرمانل32ط
 -2محد بن ابن فا س بن زفرياء اللزبي ،الرازيل معجم ملايي الل ة؛ تد /همد يد الس ررالم ها بن. ،وفمربل 2010م،
481ط

ج ،1

-3الدفتو ل لي بو املكا مل ملوماس اجلملة العربية؛

20ط

-4الدفتو ل همد همد دابدل اإل جاز الّتفيل(اجلملة اللرآ.ية)
. -5دير محدانل الحاهرن اجلمالية يف اللرآن الكر  ،دا املنايرن1411 ،هر1991/م ،السعودية،
-6د/ن ام

ل188ط

فضر ر ررلل ترفيع اجلملة اإل.شر ر ررائية يف غريع ايديث ،امل الكتع ايديث للنشر ر ررر ب التوزيع ،األ دن – إ بد -ميعةل،1

1425ه2004/م،

ل17ط

 -7املربدل بو العياسل امللتضع ،حتليقل همد يد اخلالق حيمة ،امل الكتع ،بريبس(،د س) ،ج17/1ط
 -8ابن ج ،،بو الّتد مانل اخلّائ  ،حتليقل همد النجا  ،دا الكتع العلمية ،مّر(،د س) ج17/1ط
 -9بو املكا م ليل صول التّكري النحوي،
 -10حسان تامل الل ة العربية معناها ب ميناها،

ل ،260-259دا غريع للطيا ة ب النشر ،اللاهرن (2006ط
ل ،32غ  3دا ال لافة امل رة (1985ط
ل،26

 -11حسر ر ر ر ر ررف همد اليطا.يةل سر ر ر ر ر ررلوة التعجع يف الد س النحوي اللد بف املعىن النحوي ب املعىن الداليل،
الّّحة اإللكّتب.ية للمجلة ،جملة جامعة اخلليل لليحوثل اجمللد ( )10العدد (2015 ،)1ط
 -12عنوف .سرين يد اهللل اجلملة الوصّية (د اسة وية) مرفز د اسة الكوفة ،جامعة الكوفة 2007ط
 -13إبراهي مّطّ ل "إحياء النحو" ،مطيعة جلنة التألي ب النشر ،اللاهرن ،غ1992 ،2م،

لط2

-14تام حسانل " الل ة العربية معناها ب ميناها" ،دا ال لافة ،الدا الييضاء ،دطغ2001 ،م،

لط194

 -15يد السررالم املسرردي" " اللسررا.ياس ب س رسررها املعرفية" ،الدا التو.سررية للنشررر ،تو ، .ب املجس رسررة الومنية للكتاة،
اجلزائر1986 ،م،

لط6

-16إبراهي .ي ل " من سرا الل ة" ،مكتية األجنلو مّرية ،اللاهرن ،غ1978 ،2م،

ل من-276ط277

-17مهدي املخزبميل " يف النحو العريب .لد ب توجي " ،دا الرائد العريب ،بريبس ،لينان ،غ1987 ،2م،

ل31
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-18املرجع السابق،

لط31

-19دي سوسريل " هاضراس يف األلسنية العامة"،

لط28

-20د/همود كاع ر ررةل التحليل الل وي يف ضر ر روء ل الداللةل د اس ر ررة يف الداللة الّ ر رروتية ب الّ ر رررفية ب النحوية ب املعجمية ،دا النش ر ررر
للجامعاس ،غل2011 2م اللاهرن،
ّ.-21س

لط123

لط123

 -22يد اللاهر اجلرجاين ل سرا اليالغة ،همود عافر ،مطيعة املدين 1991م
-23فّررول "جملة النلد األديب" دد األسررلوبية م 5دد 1سررنة1984م م

لط4

ل 19ملال مّهوم النح ند يد اللاهر اجلرجاين مراءن يف

ض رروء األس ررلوبية د ّ. /ررر حامد بوزيدط ب اجلاحظل فتاة اييوان ،تد /يد الس ررالم ها بن ،دا اجليل ،بريبس غ1412/هر ر ر ر ر ر ر ر رر1992/م
ج ،132/3ب همود كاعةل الداللة اللّحية ،األجنلو،

ل39ط

-24د /ام فضل ل( ترفيع اجلملة اإل.شائية يف غريع ايديث) ،امل الكتع ايديث ،إ بد ،األ دن،

ل68ب69ط

/ -25دل محد حسرراينل(الينية الّتفييية – يف حاة اللسررا.ياس التوليدية ب التحويلية  -جتلياس ايدامةل يّررد ها معهد الل ة العربية ب
آدا ا جامعة بهران ،العدد األبل السنة األبىل 1992م ،ديوان املطيو اس اجلامعية بهران،

لط73

-26مالع مف زهر الدين ل آلياس الّتابم يف الّتفيع الل وي سر ررو ن اليلرن – وهجا ،-مذفرن ،رج لنيل ماجسر ررتري يف اللسر ررا.ياس،
فلية اآلداة ب الل اس ب الّنون ،مس الل ة العربية ب آدا ا ،جامعة بهرانط السنة اجلامعيةل 1432ه2012/مط
 -27د /ام

فضلل ترفيع اجلملة اإل.شائية يف غريع ايديث،

ل  84امل الكتع ايديث ا بد األ دن 1435هر

 2004مط -28سو ن الشعراءل 195 – 192ط
 -29سو ن الّرمانل 1ط
 -30مالع مف زهر الدينل (آلياس الّتابم يف الّتفيع الل وي) سر ر ر ر ر ر ررو ن اليلرن – وهجا -مذفرن ،رج لن يل عر ر ر ر ر ر ررهادن
ماجسررتري يف اللسررا.ياس مس ر الل ة العربية فلية اآلداة ب الل اس جامعة بهران حتت إع رراف ل /د صررّية مطهري ،السررنة
اجلامعيةل1433هر2012/مط
 -31املّد ّ.س ل 4ط
-32آلياس الّتابم يف الّتفيع الل وي،
ّ.-33س ،

ل 4ط

ل 5ط

-34د /خليل مايرنل يف و الل ة ب ترافييها ،ل ،69ب اجلدير بالذفر ّن فكرن الدفتو مد مثرس ب ميّلت ل النحو العريب ب
آتت فلها ،فلد مام دد من الياح ف ب الطلية بتطييق .حريت ل بواة من النحو العريب ،مس ر ررت مرين من خالهلا حدث ما توص ر رل
إلي الد س الل وي املعاصر يف حتليل الل ة ب بيان داللتهاططط
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
67

ي ت يري يف اجلملة
-35اجلملة التوليدية ب النوان ب املنتجة ،هيل اي ّد األده من الكلماس اليت حتمل معىن حيسررن السرركوس لي  ،ب ّ
حيول اجلملة إىل مجلة حتويليةطططبا تيامها باملعىن الداليل يكون بالّ ررو ن الذهنية األبىل للمعىن الذي يرمي إلي املتكل ب يلّ رردا،
النوان ّ
فيعرب نها جبملة تكن ن تد ج يف حد األمر الرئيسر ر ر ر ررة للجملة التوليديةطططب تكون مجلة خربية بسر ر ر ر رريطة ال ترفيز فيها ل عر ر ر ر رريء ،

هدف املتكل منها .لل خرب إىل السررامع لي إالطططب ال يلّررد بالسررطحية الّتفيع الحاهر ب الوج املنطوق من اجلملة ،بل هو تعيري
يلّرد ب مرة امل عىن ب دم دخول يف الّتفيع اجلملي الذي يشرري إىل معىن هول من املعىن اليسرري ،ب إىل املعىن املرفعطططط) .لال من
فتاةل يف و الل ة ب ترافييها – منهع ب تطييق ،-
 -36املرجع السابق،
 -37السابق،

ل-178ط179

ل88-87ط

ل60ط

-38يع ّد " تشومسكي" اعهر ب حدث ل وي يف العامل املعاصر ،ب هو مجس النحرية التوليدية التحويلية ،اللائمة ل د اسة اليىن
ب الّتافيع الل وية ،ب الكش

ن الينية السطحية ) ،(S.Sب الينية العميلة ) ،(D.Sهذا النحرية اليت .شرها تشومسكي يف فتاب "

الّتافيع النحوية " ،تعد حاليا من ف ر النحرياس الل وية ا.تشررا ا يف اجلامعاس األمريكية ب األ ببية ،جاءس فكا " تشررومسرركي" يف
فتاب مو ن نيّة ل املد سر ررة السر ررلوفية اليت ت لها " بلو مّيد ب سر رركينر" ،هذا املد سر ررة يف بسر رراغ العلماء السر ررابلف يف مريكيا ب
ب بباط ب من األفكا اليت مرحها يف فتاب  ،حيث ا ّ.ررع اهتمام باجلملة ،فلد ّدها ه بحدن ل وية ،ب اهتمامك باملعّت ب إ طائ
دب ا با زا يف اسررتنياغ اللوا د الل وية ،ب تّريل بف النحول) ،(Syntaxب اللوا د ) ،(Grammarب ّن اللوا د اصررطالح عررامل
يضر ر ر ر النحو بالّ ر ر رررف ب النحام الّ ر ر ررويت ،ب ملد ن املتكل ل إ.تاج اجلمل اليت يس ر ر ررمعها من ميل ب فهمها ب غريها من اآل اء اليت
جعلت يأخذ مرفزا مرموما بف دا س ر رري ل الل ة املعاص ر ررر ،ب .حريت الل وية ب جدس مّّ ر ررلة يف العديد من فتي منهال " .حرية النحو"
تشررومسرركي ،ترمجةل مرتضر جواد بامر ،ضرواء ل الد اسرراس الل وية املعاصرررن ،مدخل إىل األلسررنية ،النحو العريب ب الد س ايديث،
.حرية تشومسكي الل وية ،موا د حتويلية لل ة العربية ،جوا.ع من .حرية النحوط
 -39ترفيع اجلملة اإل.شائية يف غريع ايديث ،د اسة بصّية حتليلية،

ل86ط

 -40الر ر رردفتو خلير ر ررل مر ر ررايرنل يف و الل ر ر ررة ب ترافييهر ر ررا منهع ب تطييق ر ر ررامل املعرفر ر ررة للنشر ر ر ر ر ر ررر ب التوزيع ،غ1/ل
1404هر1984/م،

ل.101

 -41ا.حر السيوميل اهلمعل111/1ط
 -42ا.حرل خليل مايرنل ي يف بعض اغ الّتفيع اجلملي يف الل ة العربية يف ض ر ر رروء ل الل ة املعاص ر ر ررر ،اجمللة العربية
للعلوم اإل.سا.ية الكويت ،دد8ط
 -43سو ن اليلرنل45ط
 -44ا.حر اهلمعل ،40/1الالماسل للزجاجيل

ل60ط

 Ṿ-45تع ،نّر توفيدط
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 -46يف و الل ة ب ترافييهال

ل103ط

-47سو ن اليلرنل113ط
 -48يف و الل ة العربية ب ترافييها،
ّ. -49س ،

ل107ط

ل107ط

-50سو ن اليلرنل11ط
-51سو ن اليلرنل246ط
 -52بو بكر ي ر ررد الل ر رراهر بن ي ر ررد الرمح ر رران بن هم ر ررد اجلرج ر رراينل دالئ ر ررل اإل ج ر رراز ،حتليقل د /هم ر ررد التنجي ،جل ،1الطيع ر ررة
األبىل1955/م،

ل83ط

 -53بو يد اهلل بد الدين همد بن يد اهلل بن اد الزفش رريل الربهان يف لوم اللرآن ،تد /همد بو الّض ررل إبراهي ،
غ1376 ،1/ه1957/م ،دا إحياء الكتع العربية ،يس ر ر اليابلي ايلل ،دا املعرفة بريبس لينان ،ج 233/3ط ب ما
بعدهاط
-54سييوي ل الكتاة ،حتليقل يد السالم همد ها بن ،الطيعةل ،03ج،1/

ل24ط

-55الرضي االسّتاباهي ،عرح الرضي ل الكافية البن اياجع ،تد /طدل يوس حسن مر ،ج 1395 ،93/1ه1975/م،
جامعة ما يو - .لييياط
-56سو ن اليلرنل2ط
-57ابن اياجع يب مرب همد يد اهللل اإليضر ر ر ر ر ر رراح يف عر ر ر ر ر ر رررح املّّر ر ر ر ر ر ررل ،تد /إبراهي همد يد اهلل ،دا سر ر ر ر ر ر ررعد الدين ،غل1
ج2014 ،101/1مط
-58مومع الدفتو ل محد فلحيل موسو ة إ راة اللرآن (إ راة سو ن اليلرن)ط
 -59جالل الدين السيوميل ع اهلوامع يف عرح مجع اجلوامع ،املكتية التوفيلية ،مّر ،جل 7/3ط
-60د /ي رردا لي إبراهي الراجحيل النحو العريب ب ال ررد س اي رردي ررث ،دا النهض ر ر ر ر ر ر ر ررة العربي ررة ،بريبس1979 ،م،
لط152
 -61دالئل اإل جاز،

ل411ط :

-62سو ن اليلرنلط20
-63سو ن اليلرن لط247
-64سو ن اليلرنلط246
تحل
-65ايذف هو .ليض الزيادن ،ب هو النل الذي يلحق اجلملة النوان بّر ر ر ر ر ر ررنّيها التوليدية االمسية ،ب التوليدية الّعلية ل ن ّ
اجلملة تّيد معىن حيس ر ر ررن الس ر ر رركوس لي حاملة المسها الذي فان هلا ميل إجراء التحويل ليها بايذف (النل )ب ند لماء النحو
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التوليديل هو نّر ررر من ناصر ررر التحويل الذي يت ل رض يف املعىن باجلملة ،ب م ال ل من جند يف االمتحان؟ جياةل[ همد] ،فكلمة
[ همد] ،حتمل حتمل يف س ر رريامها معىن حيس ر ررن الس ر رركوس لي = مجلة حتويلية فعلية .واهتال جند همدط فهي مجلة توليدية فعلية مّ ر ررد
فيهال اإلجياز بايذف ،ب هو ف ري يف العربية فهو من خّائ

اليالغة العربيةل فّتك الذفر فّد من الذفرططط

-66سو ن اليلرنلط165
ل113ط

 -67دالئل اإل جاز،

 -68بو الّتد مان بن ج،ل اخلّائ  ،اهليئة املّرية للكتاة ،غ ،4/ج . ،360/2وفمربل2010مط
-69مّطّ عاھ خلوف ،سلوة ايذف يف اللرآن الكر ب مرا يف املع ،باإل جاز ،دا الّكر ،مان ،األ دن ،غ .
 ، 283 ،1281بج 2009 ،211 ،276 ،281,2 ، 278م،

. ،: 15لال ن اجلاحظ الييان بالتييف ج

: 21 1,
-70الشري

اجلرجاينل التعريّاس ،دا الكتع العلمية بريبس ،لينان ،د.غ,د.تا ،ل 84ط

 -71يد اللاھ اجلرجاين ،دالئل اإل جاز يف ل املعاين،تد :همد ع ر رريد ض ر ررا ،دا الكتع العلمية بريبس ،لينان. ،
د.غ،د.تا ،ل 11ط
-72مرتض

ل عرا نل مستوياس التحليل األسلويب ،امل الكتع ايديث ،غ،1

ل 112-111ط

-73سو ن اليلرنل93ط
-74سو ن اليلرنل 93ط
-75ينحر :مّطّ

يد السالم بو عادي ،ايذف اليالغي يف اللرآن الكر  ،مكتية اللرآن ،اللاھ ن،د.غ,د.تا،

ل

57ط
 -76يد العزيز تيقل ل املعاين،

ل 112ط

-77سو ن اليلرن لط20
-78سو ن األ.يياء ل17ط
 -79عرح األووين ل لّية ابن مالك ،دا إحياء الكتع العربية ،اللاهرن ،جر،1

ل-47ط48

 -80الدفتو الس ررعيد ع ررنومةل بنية اجلملة العربية ب س ر ر حتليلها يف ض رروء املنهع التوليدي التحويلي ،امل الكتع ،غ،1
اللاهرن،2010 ،

لط17

-81د /تام حسانل الل ة العربية معناها ب ميناها ،دا ال لافة ،الدا الييضاء،
-82املرجع السابق،

ل ،94ب ما بعدهاط

ل18ط

 -83اخلّائ ل35/1ط
 -84اإليضاح يف لل النحو،

ل ،69ب ما بعدهاط
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 -85السابق،

ل70ط

 -86بو همد يد اهلل بن مسل بن متييةل تأبيل مشكل اللرآن ،تد /محد صلر،

ل ،41دا إحياء الكتع العربيةط

 -87العالمة اإل رابية،

ل218ط

 -88دالئل اإل جاز،

ل ، 75تّّيل ايرفة اإل رابية يف العالمة اإل رابية يف اجلملة بف اللد ب ايديث،

ل-109

400ط
 -89يف و الل ة ب ترافييها،
 -90السابق،

ل155ط

ل158ط

 -91د/تام حسانل مناهع اليحث يف الل ة،
 -92يف و الل ة ب ترافييها،

ل  ،164غ 2دا ال لافة بريبس 1974ط

ل34ط

فهرس المصادر و المراجع:
أ -المصادر:
* اللرآن الكر ط
* ابن ج ،،بو الّتد مانل اخلّائ  ،حتليقل همد النجا  ،دا الكتع العلمية ،مّر(،د س) ج17/1ط
* بو همد يد اهلل بن مسل بن متييةل تأبيل مشكل اللرآن ،تد /محد صلر،
*

ل ،41دا إحياء الكتع العربيةط

محد بن ابن فا س بن زفرياء اللزبي ،الرازيل معج ملايي الل ة؛ تد /همد يد الس ر ر ر ر ررالم ها بن. ،وفمربل 2010م،
481

ج ،1

* اجلاحظل فتاة اييوان ،تد /يد الس ر ر ر ر ر ررالم ها بن ،دا اجليل ،بريبس غ1412/هر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر1992/م ج ،132/3ب همود
كاعةل الداللة اللّحية ،األجنلو،ط
*

ضرري الدين همد بن ايسررن االسررترباباهي النحوي (686ه)ل عرررح الرضرري ل الكافية البن اياجعل تد /طد يوس ر

حسن مر ،93/1 ،جامعة ما يو1395 – .ه1975/م ،لييياط
* املربدل بو العياسل امللتضع ،حتليقل همد يد اخلالق حيمة ،امل الكتع ،بريبس(،د س) ،ج17/1ط
*

يد اللاھ اجلرجاين ،دالئل اإل جاز يف ل املعاين،تد :همد ع ر ر ر رريد ض ر ر ر ررا ،دا الكتع العلمية بريبس ،لينان. ،

د.غ،د.تاط
*

يد اللاهر اجلرجاين ل سرا اليالغة ،همود عافر ،مطيعة املدين 1991م ط

*

عرح األووين ل لّية ابن مالك ،دا إحياء الكتع العربية ،اللاهرن ،جر1ط

* سييوي ل الكتاةل تد /يد السالم همد ها بن ،24/1 ،مكتية اخلاجني ،غ2014 ،3م اللاهرنط
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* يد الرمحان بن يب بكر ،جالل الدين السرريوميل ع اهلوامع يف عرررح اجلوامع ،ج ،111/1املكتية التوفيلية ،يد ايميد
اهلندابي2010 ،م مّرط
* ي ر ررد الرمح ر رران بن إس ر ر ر ر ر ر رح ر رراق الي ر رردادي النه ر رراب .ر رردي الزج ر رراجي(س 337ه)ل الالم ر رراس ،تد /م ر ررازن املي ر ررا ك ،غ،2/
1405ه1985/م ،دا الّكر دمشقط
الزجاجي (س 337ه)ل اإليضاح يف لل النحو ،تد /د/مازن امليا ك،دا النّائ  ،غ 5/بريبسط
* بو اللاس ّ

* بو يد اهلل بد الدين همد بن يد اهلل بن اد الزفشر ر ر ر ر ر رريل الربهان يف لوم اللرآن ،دا إحياء الكتع العربية ،غ،1
همد بو الّضل إبراهي  ،دا إحياء الكتع العربية ،يس الياجي ايلل 1376ه1957/م ج 233/3ط بريبس لينانط
ب -المراجع:
*
*

إبراهي .ي ل " من سرا الل ة" ،مكتية األجنلو مّرية ،اللاهرن ،غ1978 ،2م،

إبراهي مّطّ ل "إحياء النحو" ،مطيعة جلنة التألي ب النشر ،اللاهرن ،غ1992 ،2م،

* بو املكا م ليل صول التّكري النحوي،
*

ل2ط

ل ،260-259دا غريع للطيا ة ب النشر ،اللاهرن ()2006ط

تام حسانل " الل ة العربية معناها ب ميناها" ،دا ال لافة ،الدا الييضاء ،دطغ2001 ،م،

* د/تام حسانل مناهع اليحث يف الل ة،
*

ل من277-276ط

ل194ط

ل  ،164غ 2دا ال لافة بريبس 1974ط

/دل محد حسر رراينل(الينية الّتفييية – يف حاة اللسر ررا.ياس التوليدية ب التحويلية  -جتلياس ايدامةل يّر ررد ها معهد الل ة

العربية ب آدا ا جامعة بهران ،العدد األبل السنة األبىل 1992م ،ديوان املطيو اس اجلامعية بهرانط
* الدفتو خليل مايرنل يف و الل ة ب ترافييها منهع ب تطييق امل املعرفة للنشر ب التوزيع ،غ1/ل 1404هر1984/مط
* ا.حرل خليل مايرنل ي يف بعض اغ الّتفيع اجلملي يف الل ة العربية يف ض ر رروء ل الل ة املعاص ر ررر ،اجمللة العربية للعلوم
اإل.سا.ية الكويت ،دد8ط
*
*

دي سوسريل " هاضراس يف األلسنية العامة"ط
د /ررام

فض ر ر ر ر ر ر ر ررل ل( ترفي ررع اجلمل ررة اإل.ش ر ر ر ر ر ر ر ررائي ررة يف غري ررع اي رردي ررث) ،ررامل الكت ررع اي رردي ررث ،إ ب ررد ،األ دن،

1435ه2004/مطط
*

يد السرالم املسردي" " اللسرا.ياس ب سرسرها املعرفية" ،الدا التو.سرية للنشرر ،تو ، .ب املجسرسرة الومنية للكتاة ،اجلزائر،

1986مط
*

الدفتو ل لي بو املكا مل ملوماس اجلملة العربية ،دا غريع للطيا ة ب النشر ر ر ررر ،موسر ر ر ررو ة اجلملة العربية ،غ ،1جملد،1

اللاهرنل 2012مطط
* عنوف .سرين يد اهللل اجلملة الوصّية (د اسة وية) مرفز د اسة الكوفة ،جامعة الكوفة 2007ط
* همد محاسة يد اللطي ل العالمة اإل رابية يف اجلملة بف اللد ب ايديث ،دا غريع للطيا ة ب النشر ،غ2001 ،1م
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*

الدفتو ل همد همد دابدل اإل جاز الّتفيل(اجلملة اللرآ.ية)

*

د/همود كاعررةل التحليل الل وي يف ضرروء ل الداللةل د اسررة يف الداللة الّرروتية ب الّرررفية ب النحوية ب املعجمية ،دا

النشر للجامعاس غ2011 2م اللاهرنط
*

مهد املخزبميل " يف النحو العريب .لد ب توجي " ،دا الرائد العريب ،بريبس ،لينان ،غ1987 ،2مط

*

.دير محدانل الحاهرن اجلمالية يف اللرآن الكر  ،دا املنايرن1411 ،هر1991/م ،السعودية،

*

د /يدا الراجحيل النحو العريب ب الد س ايديث ،دا النهضة العربية للطيا ة بالنشر بالتوزيع ،غ1986 ،1م بريبسط

*
*

يد العزيز تيقل ل املعاين ،دا النهضة العربية للطيا ة ب النشر ب التوزيع ،بريبس ،غ1430 ،1ه2009/مط
مّ ررطّ ع رراھ خلوف ،س ررلوة ايذف يف اللرآن الكر ب مرا يف املع ،باإل جاز ،دا الّكر ،مان ،األ دن ،غ .

 ، 283 ،1281بج 2009 ،211 ،276 ،281,2 ، 278م. ،لال ن اجلاحظ الييان بالتييف ج 1ط
*

الشري اجلرجاينل التعريّاس ،دا الكتع العلمية بريبس ،لينان ،د.غ,د.تاط

*

همد خطايب  ،لسا.ياس الن

*

ينحر :ص رريحي إبراھ الّلي ،ل الل ة النّ رري بف النحرية ب التطييق ،دا مياء اللاھ ن غ1 ، 1421ه - 2000م

مدخل إيل ا.سجام اخلطابة املرفز ال لايف العريب ،بريبس ،غ  1991. 1مط

،ج 2192-ط
*

مرتض

*

مّطّ

*

الدفتو الس ر ر ر ررعيد ع ر ر ر ررنومة ل بنية اجلملة العربية ب س ر ر ر ر ر حتليلها يف ض ر ر ر رروء املنهع التوليدي التحويلي ،امل الكتع ،غ،1

ل عرا نل مستوياس التحليل األسلويب ،امل الكتع ايديث2014 ،م ،بريبسط
يد السالم بو عادي ،ايذف اليالغي يف اللرآن الكر  ،مكتية اللرآن ،اللاھ ن ،د.غ,د.تا،ط

اللاهرن2010 ،مط
الماالت و الدوريات:
*

فّر ر ر ر ررول "جملة النلد األديب" دد األسر ر ر ر ررلوبية م 5دد 1سر ر ر ر ررنة1984م م

ل 19ملال مّهوم النح ند يد اللاهر

اجلرجاين مراءن يف ضوء األسلوبية دّ. /ر حامد بوزيدط ب
المواقع اإللكترونية:
* حس ررف همد اليطا.يةل س ررلوة التعجع يف الد س النحوي اللد بف املعىن النحوي ب املعىن الداليل،

ل ،26الّ ررّحة

اإللكّتب.ية للمجلة ،جملة جامعة اخلليل لليحوثل اجمللد ( )10العدد (2015 ،)1ط
* مومع الدفتو ل محد فلحيل موسو ة إ راة اللرآن (إ راة سو ن اليلرن)ط
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رسا ا جامعية:
*

مالع مف زهر الدينل (آلياس الّتابم يف الّتفيع الل وي) سو ن اليلرن – وهجا -مذفرن ،رج لنيل عهادن ماجستري يف

اللس ر ر ر ر ر ر ررا.يراس مس ر ر ر ر ر ر ر الل رة العربيرة فليرة اآلداة ب الل راس جرامعرة بهران حترت إع ر ر ر ر ر ر رراف ل /د صر ر ر ر ر ر ررّيرة مطهري ،السر ر ر ر ر ر ررنة
اجلامعيةل1433هر2012/مط
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الحبي ا ا ا ا ا ا ا ااب السايا ا ا ا ااح نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااقدا
مراءن يف فتاب (هذا اجملاز…مراءاس دبية)
Habib Sayeh as a critic
”A reading in his book « That metonymy ... Literal readings
همد (املرفز اجلامعي-تيسمسيلت /اجلزائر)
دط فايد ّ
ملخص:
ايييع الس ررايد فاتع جزائري ،فتع اللّ ررة اللّ رررين ،بلكنّ حاز ع ررهرن فرب بوص ررّ فاتيا بائيا ،ص ررد ل إىل
بائي جزائري

األبل (زمن النمربد) ملش ر ررافل ،فكان ص ر رراحع ّبل .
اآلن تس ر ررعة  ّ.ر ررو بائيةط ّرضر ر ر ّ .
ّر ر ر الربائي ّ
مكتوة باللّ ة العربية تّر ر رراد ا السر ر ررلطة يف تا يك اجلزائر املسر ر ررتللّة ،بمن خالل هذا الو مة اليح ية ابل تلد السر ر ررايد ال
صرح مرا ا برفض هذا اللّلعط .نطلق يف س الوص اجلديد
بوصّ فاتع مّة ب باية ،بلكن بوصّ .امدا ،مع العل ّ ّ.

للسرايد من فتاب (هذا اجملازطططمراءاس دبية) ،بهو فتاة ُ.شرر سرنة  2014بمجع في مجلة ملاالس فان .شررها يف جرائد
تضمن الكتاة بهو يلع يف ( 357صّحة) ،حيث سنرّفز
بجمالّس جزائرية ب ربيّة ،ب ّ
فل ما ّ
ايق إّ.نا هنا لن .ل ّدم مراءن يف ّ
الرباية بالشعرط
األبل بالّاين ،بمد ّ
ل اللسمف ّ
ضمنهما السايد مراءاس يف ّ
إّ.نا بمن خالل هذا املس ررع  ،ابل س رراس ررا بصر ر

اع ررت ال الس ررايد ل النّ ررو

الّيت اختا ها ،دف ص ررد

الرباية بالشررعر ،ل مل منامشررة صررنيع يف
مل يف اللسررمف ،فايديث ن ايييع السررايد النامد هنا يلتّررر ل .لد ّ

اللس ال الث الذي فردا لللّة اللّرين حيث مر ( 17جممو ة مّّية) يف ث آخر بحهن اهللط
الكلمات المفاتيح :ايييع السايد ،النلد. ،لد الرباية. ،لد الشعرط

Abstract :
“Habib Sayeh” is an Algerian writer, who has written short stories,
however he is known more as a novelist. He has published nine novels until
now. His first novel, "The Time of Nimrod” has created him problems, as it
was the first Algerian novelist text written in Arabic to be confiscated by the
authorities in the Algerian history after the independence.
This paper attempts at presenting Sayeh not as a novelist or a story
writer, but as a critic even he refuses this title absolutely. We start in
establishing this new description of Sayeh from his book (This metonymy..
Literary readings), which was published in 2014 and in which he has
collected a set of articles published previously in different Algerian and
Arabic newspapers and magazines, Actually, we will not provide a reading
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in the whole book( 357 pages) but we focus on the first and the second parts,
which Sayeh included readings in novel and poetry.
In this attempt, we mainly try to describe the writer work on the
selected texts, in order to study his work in the two parts. Speaking about
Habib Sayeh the critic within this framework is limited to the criticism of
novel and poetry, hoping to discuss its work in the third part, which is allotted
to the short story( he has read 17 stories) in another research,
Key words: Habib Sayeh, Criticism, criticism of the novel, criticism of
poetry.
كتاب (هذا المااز...قراءات أدبية) بطاقة فنية:صد الكتاة سنة  ،2014ن الشرفة الومنية لالتّال بالنشر باإلعها  ،بيلع يف ( 357صّحة) من اللطع
املتوسر ر ررم ،ص ر ر ر ّد ا صر ر رراحي بوص ر ر ر

"إأا جممو ة مراءاس يف ّ.ر ر ررو
ام حي ّدد مييعة الكتاة بمضر ر ررمو ، .يلولل ّ

بائية

بمس ر ر رررحية بع ر ر ررعرية بمّ ر ر ر رّ ر ر ررية ب.لدية بيف فتع خر بملاالس س ر ر ر ر لوجوا ُفتّاة ،جنزس يف الّّتن ما بف -1994
 ،2013بُ.ش ر ر ر ر رررس فلّها ب ميا يف ص ر ر ر ر ررح بجمالّس جزائرية ب ربية ،ال حيكمها ترتيع فرب.ولوجي بال ،ض ر ر ر ر ررع ال تيا اس
األبلوية" ،1بمد تّع السر ررايد مادن الكتاة بفق ما ب د يف هذا التّر رردير ،مع اإلعر ررا ن إىل بعض الّر ررّحاس اليت سر رريلت
خّّها السايد للحديث ن المت بأد ا بالشيك همد بلكيريط
مسام الكتاة ّ

الرباية باملسرح) بيلع يف الّّحاس ()99-18
اللس ّ
األبلل ب نوا( .يف ّ
اعت ل في السايد ل

شرين ّ.ا بائيا ،ب.

مسرحي باحد ،ألف ر من شرين فاتياط

اللس ال اينل ب نوا( .يف الشعر) ،يلع يف الّّحاس ()156-100ط
مر السايد يف هذا اللس ( 10جممو اس ععرية) لتسعة ععراءط
اللس ال الثل ب نوا( .يف اللّة) ،يلع يف الّّحاس ()235-157ط
مر السايد يف هذا اللس ( 17جممو ة مّّية) ،ألف ر من (ُ 10فتّاة)ط
اللس الرابعل ب نوا( .بجوا) ،يلع يف الّّحاس ()308-236
حت ّدث في السايد ن ف ر من شرين بجها ملافيا
اللس اخلام ل ب نوا( .مراءاس خر ) ،يلع يف الّّحاس ()351-309ط
خّّ السايد ملواضيع ملافية فكريةط
ّ
صاحب الكتاب ...ترجمة مختصرة:ايييع السايد ما

ب بائي جزائري من مواليد بالية معسكر سنة . ،1950شأ بيلطن بسعيدن ،خريع جامعة

بهران ،اض ر ر ر ر ررطرت الحربف لالس ر ر ر ر ررتلرا بأد ا جنوة اجلزائر ،بمرحلة اس ر ر ر ر ررتلرا ا تلك مّرس ف ريا يف فتابات  ،ترمجت بعض
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 ّ.رروصر ر إىل الّر.س ررية ،بترج هو ن الّر.س ررية بعض النّ ررو
النّو
-

من بينها .

(ع رررف اللييلة) لرع رريد ميموين ،ص ررد ل

اآلتية2ل
اللرا  ،جممو ة مّ ر رّر ررية ،احتاد ،الكتّاة العرة-سر ررو يا1979 ،ط بصر ررد س ن املجس ر رسر ررة الومنية للكتاة-
اجلزائر1985 ،ط

 الّ ررعود و األس ررّل ،جممو ة مّر رّ ررية ،مجسر رس ررة  ،enapاجلزائر ،غ ،1981 1بص ررد س الطيعة ال ا.ية ناملجسسة الومنية للكتاة1986 ،ط
 زمن النمربد ،باية ،املجسسة الومنية للكتاة ،اجلزائر1985 ،ط هاك اينف ،باية ،cmm ،اجلزائر1997 ،ط اليهية تتزيّن جلالدها ،جممو ة مّّية ،احتاد الكتّاة العرة-سو يا2000 ،ط -تاسخت ططدم النسيان ،باية ،دا اللّية-اجلزائر2002 ،ط

 املوس بالتلسيم ،مّ  ،احتاد الكتاة اجلزائريف ،اجلزائر2003 ،ط تلك اتية ،باية ،منشو اس  ،anepاجلزائر2002 ،ط مذ.يون لون دمه يف فّي ،باية ،دا ايكمة ،اجلزائر2008 ،ط زهون ،باية ،دا ايكمة ،اجلزائر2011 ،ط املوس يف بهران ،باية ،دا العف للنشر-اللاهرن ،مّر2014 ،ط هذا اجملازططمراءاس دبية ،املجسسة الومنية لالتّال بالنشر باإلعها -اجلزائر ،دغ2014 ، فولينيل الزبربر ،باية ،دا السامي2015 ،ط-

.ا بحايي  ،باية ،دا مي -اجلزائر بدا مسكلياين-تو2018 ، .ط

الرواية لدى الحبيب السايح:
نقد ّّر
خّ

األبل من فتاب للرباية باملسرررح بلكنّ مل يشررت ل سررو
السررايد اللس ر ّ

ل .

مسرررحي باحد نوا.

األبل حيث مر
(حنحلة مو ن ل جناح السررلطنة) لّرراحي سررعيد محودي ،يف حف حازس الرباية مسرراحة فرب يف اللس ر ّ

ّ. 20ا بائيا جلّها للكتّاة الشياة من اجليل اجلديد فما يسميه السايد. ،و دها يف اآليت سع ترتييها لدي ل
(عرف اللييلة) لرعيد ميموينطالّتاس (ملحمة الّا س الّذي اختّ ) لكمال مرب ط
 ّ.(-و س باعا) هلاجر مويد يط
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( تياس املتاهة) ألمحد يد الكر ط(خطون يف اجلسد) يسف المط(السماء ال امنة) ألمف الزابيط(سرادق ايل بالّجيعة) لعز الدين جالبجيط(خنلة الوجع) خلريي بلخريط( وه باهلل) للسعيد بوماجفط(مليل من العيع يكّي) لزهرن الديكط( شاة الللع ليست سوداء) لنعيمة معمريط(صتة) لسهام دبيّيط(بللي ) لعالبن فوسةط( طر الدهشة) البن الربيع همد األمفط(جيال ايناءططمنابع املسك) لعيد اللاد برغوثط(-فّو

التي ) لعيد الوهاة بن منّو ط

(الّجون) يّنابي زاغزط( صاصة باحدن ال تكّي) لعيد اللاد بوضربةطألي مهت ّ باألدة اجلزائري توزيع املادن الّيت اعت ل ليها السايد عكال بفق اآليتل
بتكن ّ
األبل،
من حيث بيولوجية النا .الحظ ّن السررايد مر ّ. 04ررو .سررائية من مجلة النّررو املشررت ل ليها يف اللسر ّ
بمن حيث اجلن األديب فال لية للرباية بعش ر ر ررين  ّ.ر ر ررا ملابل  .مس ر ر رررحي باحد س ر ر رريق ِهفراّ ،ما من حيث اجليل ،فح ّن
السررايد فرد مسرراحة بسررع لنّررو ُفتّا ا من عررياة اجليل اجلديد بامتّررر ل ّ.ررف من اجليل السررابق حد ا لرعرريد
بوجد ن باآلخر يّنابي زاغز ،بإها جئنا إىل اللّ ة مكننا اللول إ ّن جل النّو ُفتيت صال بالعربية ،بافتّ بنّف ُفتيا
يف األصل بالّر.سية لرعيد بوجد ن ب عيد ميموينط
األبل من فتاب مس ر ر ررا اس بع (التعري باإلع ر ر ررادن. ،لد الش ر ر رركل-
مس ر ر ر ّرمنا جهد الس ر ر ررايد النلدي يف اللسر ر ر ر ّ

يتّرع ن ل تّني النا
التجني . ،لد اللّ ة ،التّني  ،بهذا األخري ّ
خر ط

بتّني الن ) دبن ّ.ي إمكا.ية بجود مسا اس

ايول (التعريف واإلشادة):
أ-المسار ّ

جل تلك
.سية فيرين من مراءاس السايد األدبية يف فتاب (هذا اجملاز) ُ.شر ضمن اجلرائد ،فّي اللس ّ
األبل م ال ّ

اللراءاس يلع يف مالث ص ر ررّحاس ،ما يعّ ،أا من حيث ايج ليس ر ررت اع ر ررت اال .لديّا مجس ر رس ر ررا ،يُعىن مبجمل هموالس
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الن  ،ب لي فح ّن برز .رر رّ يسرتنتج املطّلع ل تلك اللراءاس ّأا ملاالس صرحّية هتدف سراسرا إىل التعري بنّرو
عرفة ذا األدة ،بغاليا ما تخت الس ر ر ر ر ررايد مراءات التعريّية
دبية جزائرية ،بهذا ص ر ر ر ر ررنيع غاية يف األ ية يف ظل ملّة الربافد املُ ّ
جل النّو الّيت تنابهلا السايد يف اللسمف –بيف
تلك باإلعادن بالتنوي  ،تشجيعا لّاحع الن  ،خاصة إها لمنا ّن ّ

الكتاة إمجاالّ. -و

صحا ا ينتمون إىل ال ُكتّاة الشياة من اجليل اجلديد ل ح ّد تعيري السايدط

هي اليافو ن لد صررحا ا. ،ذفر م ال (خنلة الوجع) خلريي بلخري ،ب( شرراة

م ّدم السررايد مراءاس يف ّ.ررو

تمد األمف بن الربيع  ،ب(جيال
الللع ليس ر ر ر ر ررت س ر ر ر ر رروداء) لنعيمة معمري ،ب(صتة) لس ر ر ر ر ررهام دبيّي ،ب( طر الدهش ر ر ر ر ررة) ّ
يوجهها
ايناءططمنابع املس ررك) لعيد اللاد برغوث ،ب( مّر ر األع ررياء) خلليل حش ررالف ،ب غ مالححاس ديدن ص ررا مة ّ

الس ر ررايد ألص ر ررحاة النّ ر ررو  ،إالّ  ّ.ادن ما تختت مراءت الن
االستمرا  ،بهو من خالل اختيا النّو
يلول السايد يف ختام حدي

بالتنوي باجلهد امليذبل ،باإلع ر ررادن باملوهية ،بالد ون إىل

مهتما بالتعري باألمساء بالنّو
ييدب ّ

ن.

اجلديدن خدمة لألدة اجلزائريط

(الّتاسطط ملحمة الّا س الّذي اختّ ) لكمال مرب ل "إ ّن فمال مرب يف
ّ

متحر ن من ميد اإل.شرراء ،مبعناا اللّرّرري بالربائي،
(الّتاس) مد م ّدم إضررافة للما ايكائي اجلزائري ،من خالل جتربة تيدب ّ

الّتبوي باألخالمي" ،3ببالنربن اإلجيابية ّ.س ررها يعلّق ل .
مأس ررو ن باس ررتعا ن اخلرافة يف بُعدها
ّ

(.و س باع ررا) ل المية

باألفادتية هاجر مويد ي ،الّيت حس رري بربايتها تلك "تأخذ هلا مومعا يف دائرن الس رررد اجلزائري املعاص ررر" ،4بيُش رريد الس ررايد
بّر ررنيع خليل حشر ررالف صر رراحع .

( مّ ر ر األعر ررياء) فيلولل "خليل حشر ررالف باحد من ال ُكتّاة اجلزائريف الشر ررياة
ن

املهمومف بس ر ر رجال الكتابة الس ر ر رررديّة ،ه ّ البد ن يوص ر ر ررل يف جتربت اللادمة إىل جتابز مطياس اليداياس ،أل ّ.يكش ر ر ر
مد اس إبدا ية سررتجّفدها األيام" ، 5بيف السررياق هات يشرريد السررايد بلد اس الكاتع (صرراحع النّررو الك رين) ز الدين

ّ ر ر ر (س ر ر ررادق ايل بالّجيعة)ل " ز الدين جالبجي م ل جيل من ال ُكتّاة
جالبجي ،يلول ايييع السر ر ررايد بعد مراءت ّ .
الّتدد يف اإل.ش ر ر رراء ،بلتش ر ر رركيل
اجليّدين بالطموحف ،تلك الوس ر ر رريلة التعيريية بامتدا  ،بهذا ع ر ر رررغ س ر ر رراس الختزال اجلهد ب ّ

مسررتوياس السرررد سررع ما تلتضرري امللاماس" ّ ،6إ ّن السررايد يف خض ر خطاة اإلعررادن هذا ،يتومّع يف ختام مراءن ف ر

من  .ميالد فرراتررع جررديررد ،م ررل خريي بلخري " ّ إّ.ر البررد من اللول خريا إ ّن خريي بلخري اللررادم من مرردينررة العف
مل ن مر س م لها لد م ال يف مر التجربة ،هلك يع ،تّاؤال
الّررّراء بالية النعامة ،رفتع (خنلة الوجع) بشررجا ة دبيّة ّ

مشرب ا مبيالد فاتع آخر ينضاف إىل سجل ُفتّاة اجلزائر الكيرين بّد ها" ،7بيف تضا ي خطاة اإلعادن الذي عر.ا
إىل بعض اهج  ،يربُز املسع التعريّي الّذي يد و إلي السايد بتا س ط
يتلم ما ئ فتاة (هذا اجملاز) للحييع الس ر ر ررايد ،بهو فتاة مجع في مراءات األدبية ل مد
ّ

عرف بنّو
( )2014/1993النز ة التعريّية ،بسهولة بيُسر ،أل ّ.بضمن ديد الّّحاس يُ ّ
إىل االع ر ر ررت ال ليها ،بالتعري

ش ر ر ررين س ر ر ررنة

األدة اجلزائري ،بيد و

بأص ر ر ررحا ا ،فيخامع جال الّ ر ر ررحافة ب س ر ر رراتذن اجلامعاس بملية معاهد بفلياس اآلداة

ليطاليه باالضطالع بدب ه يف ترمية االهتمام بالن

األديب اجلزائري ،بهو م ال يّتتد اعت ال ل .

( تياس املتاهة)
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ألمحررد يررد الكر بلول ر ل " ترراحررت يل مراءن .

( تيرراس املترراهررة) ألمحررد يررد الكر ن ترب االمالع ل مررا يكتي ر

الرباية خاصررة مرا حيويا بضرررب يا ،يضررطلع بشرران صررد ترافم امليع ر الّررحافيون املختّررون ،بجمال معاهد
الشررياة يف ّ
اآلداة العلميررة ،من خالل توجي ر الطليررة اليرراح ف إىل امليرردان" ،8بهو مررا ال منررا

اإلص رردا اس غري املعربفة لألسر ر لد هل االختّ ررا

من الليررام ب ر للتعري

بعش ر ر ر ر ر ر رراس

فما بالنا باللا ئ العادي ،خاص ررة يف ظل ص ررعوباس .ش ررر بتوزيع

الكتاة األديب ل بج اخلّو ط
ب-المسار الثّاني (نقد الشكا):
ي ِ
ّد ايييع السايد يف منايا مراءات بعض األحكام النلدية ،باإلعا اس املتعلّلة ساسا بالشكل ،فهو يست رة
ُ
حيا.ا إص ر ررا بعض الكتّاة جتني فتاباهت باملج ّع ر رر الشر ررائع ( باية) ،فما ينتلد ملّة احّتافية دب النشر ررر الّيت ال تُعري األمر
وي للنّ ر ر ر ررو  ،األمر الّذي ت ّكننا من اللول إ ّن الس ر ر ر ررايد غ مّ ر ر ر ررر املس ر ر ر رراحة
ية ،بال تُعىن حّت مبس ر ر ر ررألة التدميق اللّ ّ

لكل  .بد اهتماما بأجناسرية النّرو ما ين ّ ن ملد ن .لدية ال يُنكرها من يعرف السرايد بوصرّ بائيا
املخ ّ
ّرّرة ّ
ملتد ا  ،بهو إىل هلك ما ئ متابع للحراك األديب بال لايف بالنلدي يف اجلزائر بالومن العريبط
ينطلق الس ر ر ررايد يحة ايديث ن جناس ر ر ررية النّ ر ر ررو

ال هالة من فه جيّد آللياس الكتابة الس ر ر ررردية ،فهو يف

فيلول يحة

يلل ن بعف سرنة ،يتتيّع السرايد حيا.ا التلامعاس األجناسرية يف بعض النّرو
السراحة األدبية منذ ما ال ّ
اع ررت ال ل ( .ع رررف اللييلة) لرع رريد ميموين ،إ" ّ.يتلامع لي فلم مع بنية ل ليلة بليلة ،بلكن يض ررا مع تلنياس

مسر رررح ايللة بتوظي ايكوايت (اللوال) ند فافي ب لولة حّ ر ررا" ،9يف إعر ررا ن إىل لمف هلما مللهما يف تا يك املسر رررح
اجلزائري (بلد يد الرمحن فافي ،ب يد اللاد لولة)ط
مر ا حيمل املج ّع ر رر األجناسر رري ( باية)" ،ب .ا امر با.تحا

بيحة التعليق ل ( .الّتاس) لكمال مرب  ،يعتربا مّر ررر .
ِ
الرباية ند
فل صرّحة ّ . ،فمال مرب األعر ّد مّررا ( 68صرّحة) ممّا مر ت من النّرو املنسروبة إىل جن ّ
متج ّدد رب ّ
ال ُكتّاة الشررياة من اجليل اجلديد" ،10ليل ّدم إعررا ن جناسررية خر يجّفد من خالهلا ّن هذا الن ّ جعل يزداد "بلوجا يف
جو ايكاية اخلرافية" ،11ما ّد ب إىل تلرير اآليت ن .
ّ

(الّتاس) فهو لدي "حكاية خرافية استعا س هلا اس باية"،12

بال تخّي هذا النز ة التّر ررنيّية لد السر ررايد من خالل اهتمام باال.تسر رراة األجناسر رري للنّر ررو  ،بهو اهتمام بالشر رركل

الربائي بتّريعات ط
جرة الكتابة املسرحية ،ب سلوة السرين
(خطون يف اجلسد) يسف الم ،فري السايد ّن صاحي ّ

ّما ن .
ّر ر  ،13بيُّ ر ّررح الس ررايد  ّ.حيا.ا حيتا يف بصر ر
الذاتية ،باليومياس بالّتاس ررل يف ّ .
فحين بد جة ما احّتس يف توصرري .
ّ

ب تلرير جناس ررية .

ما "بللحليلة

(س ررادق ايل بالّجيعة) مبعيا يعيدا إىل .وع من .واع اجلن الربائي ،بالرغ من

ّن هلك لي من اختّاصي ،بد جة ما يحت ل ّ.سي ن .حر إلي من زابية التجريع" ،14بيتساءل السايد حيا.ا
ن دبافع .سرية النّرو

الرباية ،بهو يعتلد  ّ.مر مشرّتك لد ال ُكتّاة الشرياة من اجليل اجلديد ،فّي تلدت .
إىل ّ
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( شر ر رراة الللع ليسر ر ررت سر ر رروداء) لنعيمة معمري يلولل "بفنت ب .ا أي الن تسر ر رراءلت ّما خا .عيمة معمري ،م ل
الرباية ّ تُل ّدم خمطومة إىل دا النشرر؟" ،15بايق
غريها من الكتّاة الشرياة ،ملا ّمر س أائيا ن تنسرع ّ .
ّرها إىل جن ّ
إّ.نا يف ث سررابق بصررلنا إىل .تيجة فحواها ّن الس رواد األ ح من النّررو الربائية اجلزائرية املكتوبة بالعربية يف الّّتن بف
( )2010/1990تتلامع يف اس ر ر ر ر ر ررتعمال مج ّع ر ر ر ر ر ر رر جناس ر ر ر ر ر رري باحد هو ( باية) فالرباية اجلزائرية "ظلّت مرتيطة يف غلع
ّ.وصها بالتعيف األجناسي الرئي ططط هو تسمية اجلن األديب ( باية)"16ط
ج-المسار الثّالث (نقد اللّغة):
لف ،ع ّرق ّام يّر
األبل من فتاب إىل عر ّ
ينلسر تعليق السرايد ل اللّ ة يف النّرو الّيت .امشرها يف اللسر ّ
في بعض الكتل اللّ ويّة الزائدن بالنّاياس السر رررديّة الّيت فان من األحسر ررن لّر رراحع الن لو سر ررلطها فليّة ،بيد و حيا.ا

غل إ ادن ميع النّررو
.

بعد التخلّ

من تلك الكتل الزائدن ،بعر ّرق يتعلّق بأخطاء النحو بالّرررف بما عرراب  ،يلول ن

( ص ر رراص ر ررة باحدن ال تكّي) لعيد اللاد بوض ر ر رربة ،إ ّن ميعة جديدن "بعد إ ادن التّ ر ررّي بالتدميق اللّ وي ،بترفيع

اجلمل خاص ر ررة ،بجتنّع ع ر رررح اهلامخطططباال.تياا إىل بعض االختالالس يف الينية الس ر ررردية ببعض امليال اس بجتنع الحاهرن
التكرا ية بعررذة يا اس ايشررو ،بالّيت فلّها من ّ.اياس السرررد املش ر ّوعررة ل فعل اللراءن ،سررتجّفد ّن يد اللاد بوض رربة
ييف ن موهية مادمة"17ط
بيحة اعررت ال ل .

(جيال ايناءططمنابع املسررك)لعيد اللاد برغوث يعيع لي "بعض الّتاخي يف الضرريم

النحوي" ،18بيتعامل الس ررايد بش ر ّدن ندما تك ر األخطاء اللّ وية ،فن

(صتة) لس ررهام دبيّي م ال "ال تلك ما يش ر ّد إلي

ما ئ لال تياك الكيري الّذي يطال ل ت ل وا بص ر ر ر ر ر رررفا بإمالء بترفييا ،بهي مطياس لك رهتا إض ر ر ر ر ر ررافة إىل الش ر ر ر ر ر ررربح التعليمية
19
ِ
ِ
مجايل بالّطرن الّيت ال
بّ.اياس خر ف رينُ ،حتد ُ
ث تشررويشررا يُيطل اللراءن"  ،بايليلة إ ّن ال تشر ّدد يف هلك فالن األديب ّ
تليل ن تطال الن خطاء وية بصرفيةط
الرابع (التصنيف):
د-المسار ّ
إ ّن مراءن الن

تجدي ال هالة إىل هابلة تّر ر ر ر ر ر ررنيّ  ،ب حيا.ا تنطلق تلك اللراءن من تّر ر ر ر ر ر ررني ميلي ل ب
األديب ّ

لّاحي  ،بيالحظ متّّد فتاة (هذا اجملاز) لّاحي ايييع السايد ا .يرّدبا حيا.ا ن .ز ة تّنيّية تربز من العنابين
الّيت صد

ا السايد مراءت لكل . ، .ذفر م ال العنابين اآلتيةل

معوم يف أر الحكاية الخرافيةط
 -الّتاس لكمال مرب ّ

 جنوح الكتابة و السيرة الذاتية يف معرفة الزماق لرعيد بوجد نط روايات قصيرة (صتة ،بللي  ،طر الدهشة)طبمد الححنا بعد تّح
الن ط

األبل من فتاب  ّ.يف بعض اتطاس يُّررنّ النا  ،بيف خر يّررنّ
مل السررايد يف اللسر ّ
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-1تصنيف الناص:
يُّررنّ السررايد الكاتع حيا.ا بالنحر إىل اجليل الّذي ينتمي إلي  ،يلول ن عرريد ميموين ،إ " ّ.حد ابرز ُفتّاة
بهمد هيع خاصرة"،20
اجليل املّر .الّاين م ل م ل الطاهر جاببس ،من حيث اإلضرافة النو ية ملا ّسرسر فاتع ياسرف ّ
ب حيا.ا يعتمد الس ر ررايد معيا اجلهة اجل رافية ،فهو يلول صّ ر رريّ ر ررة معيّنة ملس ر ررها يف  ّ.ر ررو جالبجي باخلري عر ر روا ب يد
الرزاق بوفية ،بفلّه من الشرق اجلزائري21ط

بيّ ررنّ فمال مرب  ،بهاجر مويد ي ،بامحد يد الكر  ،بحس ررف الم ،ب ز الدين جالبجي ،ب.عيمة معمري،
ب يد اللاد برغوث ،ب يد اللاد بوضربة ،ضمن ال ُكتّاة الشياة من اجليل اجلديدط

-2تصنيف النص:

يُّنّ السايد النّو يّنة فتاب  ،يف منايا اعت ال ليها ،بيو د التّني يف العنوان الّذي يُّ ّد ب التحليل،
األبل من فتاب ل
بمن التّنيّاس الوا دن يف اللس ّ
(الّتاس) لكمال مرب يف خا.ة (خرافة) ال ( باية)،
 يُّ ّضر رل الس ررايد اس ررتنادا إىل معطياس  ّ.رريّة ن يّ ررن ّ ّ .
فهو يز " ّن فمال مرب إّ ا يكون من خالل مّردا فتابة باية ،مد .شرأ من غري مّرد حكاية خرافية ،بيعض
املتّرع ن امللحمة"22ط
املعايري األساسية لذلك اجلن األديب ّ
تضمن العنوان الّذي ص ّد ب مراءت .
 بيف إعا ن تّنيّية خر ّ ،هذا الن

(معرفة الزماق) لرعيد بوجد ن ،ما داللت ّن

جيند و الكتابة السريهاتية23ط

 بيض ر ررع الس ر ررايد  ( ّ .تياس املتاهة) ألمحد يد الكر ض ر ررمن خا.ة تواتر ِهفرها يف الد اس ر رراس النلدية اجلزائريةاملهتمة بالنتاجاس األدبية الّاد ن إبّان تسعيناس اللرن املاضي. ،لّد األدة االستعجايل24ط
ّ
 بيد ج .-

ّما .

(سرادق ايل بالّجيعة) جلالبجي ضمن خا.ة ( باية التجريع)25ط

(خنلة الوجع) خلريي بلخري فّنّّ بأ ( ّ.باية تسجيلية)26ط

 -بجند ن الس ر ررايد مل تّ ر ررنيّا ع ر رركليا ندما بصر ر ر

 ّ.ر ررو (صتة ،ببللي  ،ب طر الدهش ر ررة) بأأا باياس

الرباية ال ع رريء فيها مّ ررري ب مويل"27ط بهذا
الرباية هي ّ
مّ رررين ّ ،ص ر ّررح ا ّ.يرفض هذا التّ ررني "ما دامت ّ
ي الشخّي يف حف ا ّن التّني بفق معيا ايج موجود بمعمول ب  ،تتضمن الد اساس النلدية ،بمعاج
مّطلحاس األدة بالنلد28ط
نقد الشعر لدى الحبيب السايح:مل من تلك الّيت اجلها يف اللس ر
خّ
ّ ر الس ررايد اللس ر الّاين من فتاب للش ررعر ،باع ررت ل في ل ّ
مدب.اس ّ
مدب.ة ،بمن حيث
فل ّ
األبل ،بلكنّها م ل اهج اللس ر ر ّ
ّ
األبلّ ،
متنو ة من حيث اجليل الّذي ينتسر ررع إلي صر رراحع ّ

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
82

العمر اإلبدا ي ،بمن حيث اجل رافية باللّ ة بالنمم الش ر ر ر ر ر ررعري يض ر ر ر ر ر ررا ،ب.و د يف اآليت تلك النماهج مرتّية فما ب دس
لدي ل
 (في ايال) لربيعة جلطيط (ملام اليوح) لعيد اهلل العشيط ( ياحوليا) لعيد اللاد ا ييدط (إفراما للتائ ) ت ّمد سحابةط ( غرق فيك) لسعيد محوديط (توعيد الذافرن) جملذبة العيدط ( مّة ايمأ املسنون) لعيد الكر ينينةط (فا ل ايرب) لرمزي .ايليطتمد األمف سعيديط
. ( -ا يا .ت) ّ

تمد األمف سعيديط
( -ماء هلذا الللق الرملي) ّ

مسررمنا .لد الشررعر لد ايييع السررايد مالمة مسررا اس تتداخل حيا.ا ،بيتّرع نها ما يشرريهها ،بتلك املسررا اس هي
(التعري باإلعادن باإلمراء) ،ب(النلد بالتوجي ) ،ب(إيراد النماهج بالتعليق ليها)ط

ايول (التعريف واإلشادة واإلطراء):
أ-المسار ّ

فل
من املالححاس العامة الّيت يس ر ررتطيع ما ئ فتاة الس ر ررايد اس ر ررتنتاجها بس ر ررهولة ،النز ة التعريّية أل ّ.يعلن يف ّ
هطررة .يتر التعري برراألدة اجلزائري فتّرابررا بفِتررابرراس ،غري ّن مررا يلّررت اال.تيرراا ّن الس ر ر ر ر ر ر ررايد يتنررابل فتررابرراس األمسرراء
املكرس ر ررة بجلّه من ص ر رردمائ بالك ري من االحتّاء باإلمراء بالتو ّسر ر رع يف التحليل م ل .تاجاس (جلطي ،ببوماجف،
ّ

بينينة ،بالعشي) يف الرباية بالشعر باللّة اللّرين ل السواءط

مل ) يف افتتاحياس اعت ال ل اجملمو اس الشعريّة فلّها يف

رحي ضر التعري (الّتمجة الشخّية للشا ر بتلد
ِ
مهمة جدا ،أل ّن املعلوماس اخلاصررة باألدباء بالشررعراء
عرركل إعررا اس ،بجدير بالذفر ّن تلك اإلعررا اس غ مّرررها ّ

يف اجلزائر ببنتاجاهته ج ّد مليلة ،ل ّن خطاة اإلع ررادن يكاد يلتّ ررر هنا ل الش ررعراء اجلدد ( يد اللاد ا ييد)
ب(همد األمف سر ررعيدي) ،بغاليا ما يتضر ررمن هذا اخلطاة توجيهاس بتّر ررويياس
ب(جمذبة العيد) ،ب( مزي .ايلي)ّ ،

.شررري إىل بعضررها يف املسررا الّاينّ ،ما اإلمراء فخ ّ ب السررايد الشررعراء األصرردماء ،به يف هذا الكتاة من األمساء
املكرس ررة ،خاص ررة بيعة جلطي ب يد اهلل العش رري ،دبن فه ّن هلك مهاد.ة من الس ررايد ب ا ياز هل  ،بمد حاز .تاج
ّ
يد الكر ينينة بهو صديق السايد (سنواس د ا بما بعدها) إعادن بإمراءط
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ب-المسار الثّاني (النقد والتوجيه):
املدب.اس اإلبدا ية للكتّاة الشررياة من اجليل اجلديد
يوج السررايد بعض املالححاس النلدية مناء اعررت ال ل
ّ
ّ
جتنع بعض األمو يف جتا
ل ح ّد تعيريا ،بغاليا ما يُذيّل تلك املالححاس بتوجيهاس يد وه من خالهلا إىل ّ

همد األمف سعيدي ،مول ل
الالحلة ،ب د م ال يف الّّحاس الّيت ّ
خّّها للمجمو ة الشعرية ( .ا يا .ت) للشا ر ّ

همد األمف سعيدي سيُحا ة يف ّ.وص اللادمة غواية ّ.وص السابلة ،بأن يطرد
"غري ا ّ.الب ّد يل من ن تنيأ ّن ّ

بتأمال فيريا يف
منها صر ر ر ر ر ر ررو ها ُ
بمجلها بتكرا اس موافيها بحربف بيّها ،لتكون جديدن خمتلّة ،هلك يع ،مراءن ف رين ّ

29
همد األمف
مشر ر ررهد الشر ر ررعر" ط ّ إّ ّ.
يوج الشر ر ررا ر إىل توظي السر ر رررد يف الشر ر ررعر "بللطامة الكامنة ،الّيت تّر ر ر ّرو ّ
صر ر ر رل يف خالل جتا ب الالحلة إىل منا ة ّن النّ الش ر ر ررعري العمودي من
فحين
س ر ر ررعيدي يتوافر ليهاّ ،
 ّ.مد يتو ّ
ألين ترب هلك ه ّددا سرراسرريا ملوضرروع
بايرُ ،حي ّلق املتعة باللّذن معا حف يني ،ل حكاية ،ل مّررة ،ل سررردّ ،

الن " ،30ب ن جممو ة (فا ل ايرب) لرمزي .ايلي يلول إ ّن ل تها سررليمة جدا يف حدبدها املعجمية بالّتفييية بالينائية

"لوال بعض ما فان الب ّد ن تخضع للتدميق يف اي ّد اإلمالئي"31ط
ج-المسار الثالث (إيراد النماذج والتعليق عليها):
األبل الّذي فردا
هذا النمم من العمل ال يتعلّق فلم باللس ر الّاين من فتاة السررايد ،بل حيضررر يف اللسررمف ّ

بلكن النماهج الش ررعرية موظّة بك رن يف اللسر ر اخلا
للرباية باملس رررح بالّالث بمد ُ ،في باللّ ررة اللّ رررين يض رراّ ،
يتخري ملامع
بالشر ر ر ررعر بتُحهر الطابع التعريّي للعمل النلدي لد السر ر ر ررايد فما تربز خطاة اإلعر ر ر ررادن باإلمراء ألّ ّ.

تُعجي 32ط
خاتمة:

تيف لنا بعد مراءن فتاة السايد (هذا اجملاز) ،ية العمل الذي مام ب صاحي  ،خا
ّ

يف الشق املتعلّق بالتعري

األبل بالّاين ل ل
بالنتاجاس األدبية اجلزائرية ،فهو اعت ل يف اللسمف ّ

 ّ. 20ا بائياط. -

مسرحي باحدط

  10جممو اس ععريةطّرف ا ،بمن خالهلا ّرف بأف ر  25ميد ا جزائريا ،ال يعرفه إال مليل ،باسر ر ررت ناء بعض األمساء اللليلة املكرسر ر ررة،
م ل بيعة جلطي ب عيد بوجد ن بالسعيد بوماجفططط ،ما يرفع من الليمة املعرفية بالتا تخية ملنجز السايدط
م ّكننا اعت النا هذا من الوموف ل مسا اس سلكها العمل النلدي للحييع السايد (التعري  ،النلد بالتوجي ،
التّ ر ررني ططط) ،باملالححاس الّيت تض ر ر ّرمنها الكتاة يّنة هذا الو مة اليح ية جديرن باللراءن باالهتمام باألخذ ا فهي

يتذبق اإلبداع بيتابع النتاجاس من حيث ترافمها الكمي بالنو يط
صاد ن ن ما ئ هّتف ّ
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بال بد من اللول يف أاية هذا اليحث إ ّن الس ر ر ر ررايد لي .امدا متخّر ر ر ر رّ ر ر ر ررا –بهو ص ر ر ر ررال يرفض ن حيمل هذا
الّ ر ررّة -ببالتايل معح آ ائ النلدية ال تعدب ن تكون جمرد ا.طيا اس .لدية ع ر ررخّ ر ررية ل وية بمض ر ررمو.ية تّتلد إىل
الرؤية املنهجية املجسر رس ررة باملوجهة للعمل اإلبدا ي فأغلع ما عر رر.ا إلي ُ.ش ررر يف مدن فردهتا بعض اجلرائد للحييع
السايد ،فهي ك هلك خمتّرنطبال ححنا يضا ن السايد تسيطر لي اال.تلائية من خالل النّو

اليت ،ريهاط

إحاالت البحث:
 -1ايييع الس ر ررايد ،هذا اجملازططمراءاس دبية ،الش ر رررفة الومنية لالتّ ر ررال بالنش ر ررر باإلع ر ررها -اجلزائر ،دغ،2014 ،
الّّحة ال ال ة بعد ال الف الرئي ط
 -2ينحرل فتاب هاك اينف ،دا ايكمة-اجلزائر ،دس،
 ،307بالنّو

،2007

اليت مل يرد هفرها يف الكتابف لكهاط

 -3ايييع السايد ،هذا اجملازططمراءاس دبية ،
ّ. -4س ،

151ط بفتاب تلك اتية ،دا الرحيا.ة للكتاة-اجلزائر،

23ط

27ط

 -5ن،

37ط

 -6ن،

55ط

 -7ن،

59ط

 -8ن،

39ط

 -9ن،

19ط

 -10ن،

21ط

 -11ن،

نط

 -12ن،

22ط

 -13ينحر ّ.س ،
 -14ن،

55ط

 -15ن،

69ط

45ط

الربايرة اجلزائريرة املعراصر ر ر ر ر ر رررن ،جملرة اليالغرة بالنلرد األديب-امل رة ،العردد  ،12خري
 -16فرايرد ه ّمردّ ،

،2018

61/60ط

 -17ايييع السايد ،املّد ّ.س ،
 -18ن،

79ط

 -19ن،

74ط

95ط
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 -20ن،

19ط

 -21ينحرل ن،
 -22ن،

53ط

21ط

 -23ينحرل ن،

29ط

 -24ينحرل ن،

40ط

 -25ينحرل ن،

55ط

 -26ينحرل ن،

57ط

 -27ن،

73ط

 -28يراجع ت يال ال حّررال إبراهي فتحي ،معج املّررطلحاس األدبية ،املجسرسررة العربية للناعررين املتحدين ،تو، .
د غ،1986 ،

همد اللاضر ر ر رري ،دا
186/176ط بجممو ة من املجلّّف ،معج السر ر ر ررردياس ،إع ر ر ر رراف ّ
229/207ط

همد لي-تو ، .غ،2010 ،1
ّ
 -29ايييع السايد ،املّد السابق151 ،ط
 -30ن،

نط

 -31ن،

145ط

 -32ينحرل ن،

156/103ط
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بين اللسانيات المعرفية ولسانيات التوليدية التحويلية
دراسة مقارنة
Between cognitive linguistics and transformational generative
Linguistics study in the fundamentals and concepts
دط دمر ر رري جلر ر ررول (جامعة املسيلة-اجلزائر(
ملخص:
عهد املسا املعريف للّكر اللساين ايديث مو اس فكرية ديدن ،بعد تلك اليت حدمها دي سوسري لعل برزها تلك اليت
جاء ا تش ر ر ر ررومس ر ر ر رركي ،باملتم لة يف النحرية التوليدية التحويلية ،باليت حدث ا مو ن يف خريطة الّكر الل وي ،بداية من
النّ ر ال اين من اللرن املاضرري ،بهذا بعد تلويضررها لعدد من الد ائ اليت مام ليها ل الل ة ايديث ،ب مامت صرررح
جديد تختل فلية يف صول بميادئ بداية من مييعة الل ةط
لكن بمع مطلع مثا.يناس اللرن املاض رري ،ظهر تيا يهت مبختل

املعا ف اليت تجمر الذهن اليش رري ،باليت تكن إد افها

ن مريق اجلهاز الل وي ،جاء فملابل للنحو التوليدي التحويلي الذي بضع تشومسكي.
الكلمات المفتاحيةل اللسا.ياس املعرفية ،التوليدية التحويلية ،النحو اإلد افي ،بنية الل ةط
The cognitive path testified to the modern intellectual revolutions of tongue
thought, after those created by de Saussure perhaps those that Chomsky,
generative theory, that the latest revolution in linguistique thought map,
starting from the second half of the last century, and this after undermine
number Of the pillars of modern Linguistics, and established a new
architecture differs completely in its origins and its beginning from the nature
of language
But with the early 1980s, a stream framed by knowledge different cares the
human mind, which can be recognized byLinguistic device, as opposed to as
transfer developed by obstetric Chomsky.
Keywords: cognitive linguistics, manufacturing obstetric, cognitive
grammar, language structure.
 موضوع البحث -عر ررهد املسر ررا املعريف للّكر اللسر رراين ايديث مو اس فكرية ديدن  ،بعد تلك اليت حدمها دي سر رروسر ررري لعل برزها تلك
اليت جاء ا تش ررومس رركي  ،باملتم لة يف النحرية التوليدية التحويلية  ،باليت حدث ا مو ن يف خريطة الّكر الل وي ،بداية
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من النّ ر ر ر ال اين من اللرن املاضر ر رري ،بهذا بعد تلويضر ر ررها لعدد من الد ائ اليت مام ليها ل الل ة ايديث ،ب مامت
صرح جديد تختل فلية يف صول بميادئ بداية من مييعة الل ةط
لكن بمع مطلع مثررا.ينرراس اللرن املرراضر ر ر ر ر ر رري ظهر تيررا يهت مبختل

املعررا ف اليت تجمر الررذهن اليشر ر ر ر ر ر ررري ،باليت تكن

إد افها ن مريق اجلهاز الل وي ،جاء فملابل للنحو التوليدي التحويلي الذي بضع تشومسكي.
من هذا املنطلق ابل يف هذا الد اسة املوسومةل ب ر ل بف اللسا.ياس املعرفية بلسا.ياس التوليدية التحويلية -د اسة ملا .ة
 -ن .لدم ملا بة جديدن لكل منهما ،باستخال

ايدبد الّاصلة بف لسا.ياس النحرية التوليدية التحويلية باللسا.ياس

املعرفية ،بمنامشة املرتكزاس باألس اليت مامت ليها فل .حرية ،ب.لي مواز.ة بينهما ملعرفة حدبد فل منهاط
بب ية توضريد األمو جاء اختيا .ا هلذا املوضروع ب رض ايديث ن ماضري اللسرا.ياس املعرفية بتا تخهاط بالّتفيز من جهة
ل الرباد الذين يُعّتف بريادهت هلذا االجتاا ،من خالل الوموف ل اجلذب التا تخية اليعيدن هلذ ايلل املعريف اجلديد،

باأل مال باألفكا الرائدن اليت ع ّكلت تا يك حلل اللسا.ياس املعرفية بفذا سياماس ظهو ها ،ب عهر التوجهاس املنضوية
حتت لوائهاط

يش ررري امللال يض ررا ن ه األفكا اتو ية باليت تكتس رري ية خاص ررة بالنس ررية إىل اللس ررا.ياس املعرفية فما هو ايال يف
مضيةل املشّتك الداليل ،باالستعا ن ،بفش

ن ه التجلياس اليت بم

ليها عهر اللسا.يفط

لعل من ه اإلعرركاالس الكرب اليت تنامشررها اللسررا.ياس املعرفية ،تلك اليت تتعلق باهلندسررة الينيوية ،بالوظيّية للمعا ف
اللسر ررا.ية املكو.ة للملكة الل ويةط بهي إعر رركاالس حتيل ل ا.ش ر ر االس الذفاء اإل.سر رراين الالهدبد ،بتربهن ل ا تياغ
اللس ر ررا.ياس باأل اغ املعرفية األخر  ،اليت تش ر ررت ل ل الل ة م ل ل النّ  ،ب ل األ ّ ر رراة ،بالذفاء االص ر ررطنا يط
بتربهن ل مييعة النموهج األبستمولوجي الذي تشّتك في مع بامي العلومط
فررل هررذا ررابل ا لوموف لي ر بفق منرراهع متعررددن ،جتمع بف املنهع التررا تخي حينمررا .ج خ ليعض الحواهر باللضر ر ر ر ر ر ر ررايررا
اللس ر ر ر ر ررا.ية ،ببف منهع بص ر ر ر ر ررّي حتليلي يس ر ر ر ر ررتعف بعدد من اآللياس باإلجراءاس املنهجية ،فاالس ر ر ر ر ررتلراء ،باالس ر ر ر ر ررتنياغ،
باالسررتدالل ،فضررال ن بعض األدباس املنهجيّة العامة فالوص ر بامللا .ة ،بغريها من إجراءاس خمتلّة من عررأأا اختيا
فرضية اليحث الرئيسية ،معتمدين ل بعض املراجع اللسا.ية مجعت بف املراجع العربية باملراجع األجنييةط

أوال :اللسانيات المعرفية الماهية والنشأة
تعد اللس ر ر ر ر ررا.ياس املعرفية من املّ ر ر ر ر ررطلحاس اجلديدن يف الد س الل وي ايديث ،جاءس ض ر ر ر ر ررمن موجة اجليل الرابع من
اللسا.ياس ،الذي عهد بدايت الرمسية يف مثا.يناس اللرن املاضي بالوالياس املتحدن األمريكية ،هتت مبختل املعا ف
اليت تجمر الذهن اليش ررري ،باليت تكن إد افها ن مريق اجلهاز الل وي ،تس ررم باللس ررا.ياس اإلد افية ند اليعض ب ند
اليعض اآلخر يس ر ررم هذا االجتاا اجلديد "بالنحو املعريف" ( )Grammaire Cognitiveفملابل للنحو التوليدي
التحويلي الذي بضع تشومسكيط
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يعرفها املهتمون ذا اجملالل بأأا الد اسة العلمية املنتحمة لأللسن اليشري ،من خالل الوحداس ،بالتيويياس املسجبلة ن
تنحي الوحداس اإلد افية ،ببّر ر ر ر ررّة خاصر ر ر ر ررة التيويع ،التشر ر ر ر رركيل ،التم يل ب املنطقط فهي تيا ب حرفة جتمع دد من
النحرياس اليت تشّتك يف األس باملنطللاس ،لكنها ،تل يف اليناء بالتوج بجماالس العناية ا(1
تعترب من املياحث املتطو ن يف بلد املنشر ر ر ررأ الوالياس املتحدن األمريكية ،بهي ليسر ر ر ررت .حرية من للة ل ّ.سر ر ر ررها ،بل هي
.حريررة متّتحررة ،افتس ر ر ر ر ر ر ريررت موهتررا بترراسر ر ر ر ر ر رركهررا .تيجررة اّ.ترراحهررا ل ف ري من العلوم  ،منهررا ل النّ  ،األّ.تبولوجيررا،
اللسا.ياس اياسوبية ط
يتّق باد الد س اللس ر ر ر ر رراين ايديث ل ن اليداية الّعلية هلذ ايلل املعريف اجلديد بد س ر ر ر ر ررنة  1956ب مد جتل هلك
خالل املجتر العاملي املنعلد يف جامعة فامربيدج يف اجتماع ع ررهري بف .عوم تش ررومس رركي ،ب امل النّ هربت س رريمون
 ، Herbet Simon.بما فف منسكي(املخت

يف الذفاء االصطنا ي) ،فلد حابل هجالء ن يّلوا اىل .حرية امة

يف معرفة فيّية اع ر ر ررت ال الدمار اليش ر ر ررري ،حي ما يعا املعلوماس الل وية  ،من خالل امللكاس اليت يطو ها بباخلّ ر ر ررو
ملكة الل ة 2هلك ن هذا األخرين تتطلع جهازا صر ر ر ر ر ر رروتيا تريد ن تيحث ما حيدث يف الدمار ندما يتللي املعلوماس
الل وية بيتعامل معها بتلنية فهو ينتع فالما ا تمادا ل ما خز .من معلوماس دماغية ط
أعالم اللسانيات المعرفية:
للد حضي التيا اللساين املعريف با.تشا دبيل باسع بافيت حرفة لسا.ية معرفية ضخمة ،خاصة مع ظهو فتاباس عهر
مجس ر ر ر رس ر ر رري األ بعة ه ل بجو ج اليكوف  G. Lakoffب ب.الد ال.لافاير  R .Langackerبجيل فوفو.يي G.
 Fauconierبعا ل فيلمو  Ch. Fillmoreط
افتس ر ر ر ر ر ر ررع هرذا التيرا عر ر ر ر ر ر ررر يتر مع إ.ش ر ر ر ر ر ر رراء "الرابطرة الردبليرة للس ر ر ر ر ر ر ررا.يراس املعرفيرة" ( cognitive linguistics
)associationط
ع ر ر رركل هجالء اللس ر ر ررا.يون العرفا.يون إجتاها معرفيا جديدا ،مسي باللس ر ر ررا.ياس املعرفية ب اللس ر ر ررا.ياس العرفا.ية فلد بض ر ر ررعوا
تّررو اس جديدن فا.ت مب ابة التأسرري الّعلي هلذا العل من خالل جممو ة من الرؤ بالتّررو اس اجلديدن باألفكا اليت
مللوهاط .ذفر منها الّكرن اليت .اد جافد.وف ا باليت تشري إىل ن الينية الداللية هي الينية التّو يةط
ي ي
التطو الل ويط بترفيزا ل
.حرا لتأخرا يف موافية سر ر ر ر ر ر ررلسر ر ر ر ر ر ررلة ّ
ب ضر ر ر ر ر ر رررب ن التخلي بّر ر ر ر ر ر ررّة أائية ن مرفزية اإل راةً ،
املكو.اس يف النحو ،بال مرفزية اإل راة ،بال اجتاهية املعاجلة من خالل مكو.اس
مّطلحاس جديدن فالتّافد ،بترر روازِّي ّ
الّرد ببضع ب المت بالل ة ببالعامل ضمن ما هو فائن في بفما يجبل الذهنط

ل ّن الل ة تعد مب ابة اتو اجلوهري يف ال ّد اس ررة األلس ررنية،

بمن اإلض ررافاس اليت جاء ا جافندبف بفريل تأفيده
ِ
الرئي يف ملا بتهر ر ر
ب ّن مجيع اليُىن اللّسا.ية جاءس لتخدم املعىن بال ّداللة باليت غدس اتو ّ
العرفا.يّة ط
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 ايصول المعرفيا ا ا ا ااة:يشر ررري ف ري من الدا سر ررف يف اجملال األلسر رر ،ن اللسر ررا.ياس املعرفية جزء ال يتجز من جممو ة املياحث اللس ر را.ية ،املسر ررمان
املياحث اإلد افية  ،باليت تشتمل ل جممو ة اجلهود اليح ية اليت تعد الل ة ملكة ههنية بإد افيةط
تعود ص ر ر رروهلا املعرفية إىل تلك التيا اس املتّ ر ر ررا ة اليت ظهرس يف الوالياس املتحدن (تيا اللس ر ر ررا.ياس ايدي ة /تيا ل
النّ املعريف) غي ة يف فل منهما يف احتواء اآلخر ما باللذان فان يس ر ر ر ر ر ررتندان يف فكر ا إىل اللس ر ر ر ر ر ررا.ياس املعرفية باليت
تعتمد يف ساسها ل ن ل
بالل النحو العام يدخل يف إما النموهج الكالسيكي للنز ة املعرفية cognitivisme
ما.يا ل النحو املعريف الذي يستند إىل وهج خر يوص

حيا.ا بالينائي ،بهي النز ة الينائيةconstructivisme

ت ل هذا التيا النهع املعريف يف الل ة ،بالذي تطويرا من ميل(ال.لكا ) يف فتاب املّن يف جملدين ل
األبل ل س ر ر النحو املعريف الذي ص رريد .لطة اال.طالق ايليلية لنش رروء جمال اللس ررا.ياس املعرفية 3بال اين لاليناء
النحوي (تّو اس تشا لز فيلمو ب تطويرها من ميل مالية الجنافري ديل غولدبرر) ط
بفي يعترب ن الوحداس األسراسرية يف الل ة هي موز ،ب تزابج تلليدي مكون من ترفيع معاين ( ل املعاين) مع تيويع
صر ر ر ر ر ر ررويتط فنحريراس النحو املعرفيرة نردا تلردم مّراهي مزيرة لوحرداس الل رة بموا ردهراط فهو يّّتض ن الّتافيرع الل ويرة
مدفو ة من ملياس معرفية امة ب ند ص ر ر ررياغت هلذا املّاهي النحرية اس ر ر ررتخدم بش ر ر رركل مك

العديد من ميادئ ل

النّ ال شتاليت بعي العديد من اليىن الل وية جبوا.ع من اإلد اك اليّريط
للد د هذا املنعرج النحري يف حالة النحو املعريف ،إىل إ ادن النحر يف الّرضر ر ر ر ر ر ررياس النحوية ،باسر ر ر ر ر ر ررت ناء التيا ما بعد
الوظيّي الذي يشكل حالة خاصة تستحق تطو ا خاصا من ميل دد الياح ف األب ببيفط
إن ية لس ررا.ياس معرفية إها ادس ن تكون معرفية ،فحأا س ررتواج بالض رررب ن بعض الّ ررعوباس ،إما ن تعود إىل التّ ررو
التلليدي لل ة با تيا ها .حاما من العالماس ا يف المة الش رركل باملعىن بيف هذا ايالة لن يتعلق األمر إال باللس ررا.ياس
(باملّهوم التلليدي للمّطلد)
يلول  lazardل يف هذا الشر ر ر ررأن إن الّر ر ر ررّة فيرين لاللسر ر ر ررا.ياس املعرفية هي اللسر ر ر ررا.ياس العامة بفلم )" 4فهو يعترب ن
تس ر ر ررمية اللس ر ر ررا.ياس املعرفية يا ن مّ ر ر ررطنعة ال حتتّظ مبعناها خا ج الوالياس املتحدن  ،بيف فل األحوال ند فل من مل
يتعرض لسلطة النز ة التوليدية التحويلية بالذي ت عربغ بجود اللسا.ياس املعرفيةط
ب أا ،رج ن ميدان ّ،ر رّ ررها هابلة إجياد معليالس خا جية للحواهر اللسر را.ية املوص رروفة  ،ب اس ررتنتاج خّ رروص ررياس
امة للذهن اليش ر ررري ا.طالما من املالححاس ،بيف هذا ايالة لن يتعلق األمر باللس ر ررا.ياس ،ألن هذا النمم حيتمل خطرا
بهو ا الل اللسا.ياس يف اجلا.ع املعريف ببطريلة خر هو جتاهل خّوصياهتا"(5
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ترتيم اللس ر ررا.ياس املعرفية ا تياما بميلا ب الد اس ر رراس النّس ر ررية ،اليت هتت بعمل الدمار ،بمتابعة العملياس العللية ،املختلّة
فلد اهت صحاة هذا االجتاا يف د استه لل ة غ اختالف منطللاهت  ،بعد تليل استلاللية النحام الل وي نده ؛
فه يربن ن ال اّّ.ررال بف املعرفة الل وية بالتّكري بشرركل ام" 6فه يعا ضررون ما يذهع إلي تشررومسرركي يف .حريت
التوليدية ب تيا من ن تطو الل ة ند الطّل يأيت فليا من وهج وي مسر ر ر ر ر ر ررتلل يف الدمار ييىن بالكامل بتعليماس
خاصة ب "

7

إن املعرفة الل وية فما ير هجالء جزء من اإلد اك العللي ،الذي ال تيز بف املعلوماس الل وية  ،باملعلوماس غري الل وية،
بالذي يتأمر ببلون ،مبحيم اإل.س ر ر ر ر ر رران بجتا ب اليومية املختلّة ،فالعملياس العللية اليت تتحك يف التّكري اإل.س ر ر ر ر ر رران بيف
العامة مبستوياهتا املختلّةط
تكوين املعرفة بشكل ام ط هي ّ.سها اليت تتحك يف املعرفة الل وية بيف تشكيل الينية الل وية ّ

فهناك " مس ررتو باحد تعا في املعلوماس الل وية باملعلوماس األخر ايرفية باليّر ررية بالس ررمعية غري الل وية للوص ررول

إىل جممو ة من املعلوماس ال يني ي التمييز داخلها بف ما هو ل وي بما هو غري ل وي"( 8بهو املستو الذي يطلق لي
مستو الينية التّو ية"  conceptual structure9ط
بالل ة ال تنّّ ررل نده

ن اخلربن اإل.س ررا.ية اليت تش رركلها التجربة ،باليت تجمر يف الطريلة اليت .د ك ا األع ررياء ب ّ.ررور

ا مّاهيمنا املختلّةط بالتعيري ن األع ر ر ر ررياء باملّاهي  ،بهو بعد ل وي يتأمر بال ع ر ر ر ررك بكيّية إد افهاط فالل ة ليس ر ر ر ررت
مستللة ب م للة ل هاهتا بال تكن بص

.حامها الداخلي بصور موا دا بموا.ين مبعزل

من الينية التّو ية ب املعرفية اليت تجس مليادئ امة يف اخلربن اليشرية تجمر مياعرن يف بنية امليادئ الل وية املختلّةط
بالسجال الذي تتمحو حول الد اساس يف هذا ايلل اجلديد هول
يهما بىل باليحثل هو الحاهرن املد بس ر ر ر ر ررة (الل ة م ال) م في يّه العلل اليش ر ر ر ر ررري هذا الحاهرن ؟ بهل تكن ألي
ظاهرن ن تنّّل ن آلياس إد افها؟ بهل تجمر مييعة الشيء املد رك (ل وي  ،مسعي  ،بّري  ،ملسي … ) يف تشكيل
ُ
آلياس إد اك خاص ر ر ر ر ر ررة ب يف الدمار اليش ر ر ر ر ر ررري م أا آلياس باحدن يطيلها الدمار ل األع ر ر ر ر ر ررياء املدفة ل اختالف
مييعتها؟ ببعيا ن خر هل االختالف يف اإلد اك اختالف .و ي تّرض مييعة الشيء املد رك م هي آلياس ال يجمر فيها
ُ
ت يري الحواهر املدفة؛ ألأا تنطلق من بنية معرفية باحدن؟
تنحر اللس ر ر ر ر ر ر ررا.ياس املعرفية إىل الل اس الطييعية ل أا تتأل من بحداس داللية ،ببحداس فو.ولوجية ببحداس مزية
(بهي جتميع للوح ر ر ررداس الّو.ولوجي ر ر ررة مع الوح ر ر ررداس ال ر ر ررداللي ر ر ررة)ط بالنحو اإلد افي ،م لر ر ر ر م ر ر ررل النحو الين ر ر ررائي
( ،) Construction Grammarب ل

ك العديد من النحرياس اللس ر ر ر ر ر ررا.ية الرئيس ر ر ر ر ر ررية ،فحن النحو االد افي

يُسلم مّهوم الوحداس الرمزية ل النحو يف الل اس الطييعيةط
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يّّتض  Langackerفذلك ن الينياس اللس ر ر ر ر ر ررا.ية تتأمر بدبافع من العملياس اإلد افية العامة ،ب مناء ص ر ر ر ر ر ررياغت هلذا
النحرية ،فلد اس ر ر ر ررتعان مبيادئ ل النّ الش ر ر ر رركلي (اجلش ر ر ر ررطالت) ب سر ر ر ر ر ملا .اس بف الينية الل وية بجوا.ع اإلد اك
اليّريط
 ميدان اللسانيات المعرفي ا ا ااة وأهم خصا صها:ييحث ميدان اللسا.ياس املعرفية يف ديد اللضايا املتّلة ا ببلية العلوم .ذفر منهال
بالل اليحث ن اهج ت يلية لللوا د املعرفية ب الّضاءاس الذهنيةط
ما.يال اليحث يف اهج االفتساة الل ويط
مال ال اليحث يف األس العّيية لل ة اليشريةط
ب ما ن ه خّائ

هذا التيا املعريف فيمكن إمجال يف النلاغ التاليةل

 -1الينية الداللية هي الينية التّو ية بالتخلي ن مرفزية اإل راةط
 -2تلدتها ملّطلحاس جديدن فالتّافد بتوازي املكو.اس يف النحوط
 -3هتدف إىل اليحث ن المة الل ة بالذهن بهي هو الد اسة ط
 - 4الّتفيز ل

المة بنية الل ة باألعياء اخلا جية نها ط

ثانيا :اللسانيات التوليدية التحويلية:
ظهرس اللسا.ياس التوليدية التحويلية فرد فعل لسيطرن اللسا.ياس الوصّية ،اليت فان يتز مها بلومّيلد بالذي فان يعتمد
يف د اس ر ر ر ررت لل ة ل خمتل املس ر ر ر ررتوياس اللس ر ر ر ررا.ية إىل جا.ع حتليل للكالم ل املومع بم الّئاس املجلّة  ،بمل تكن
لس ر ر ررا.يات هتت مبتكل الل ة  ،بال بدب ا يف إجناز الكالم بتكوين  ،بل فا.ت تكتّي بوص ر ر ر ر
جترييياط

الكالم بص ر ر ررّا موض ر ر ررو يا

10

بيف ظررل هررذا الحربف ،ظهرس اللس ر ر ر ر ر ر ررا.يرراس التوليررديررة التحويليررة اليت تز مهررا تشر ر ر ر ر ر ررومسر ر ر ر ر ر رركي ( avram noam
 11chomskyيف تلك ايلية الزمنية يف فتابة الشررهري " محاهر اليىن الّتفييية ،)1957( ، sntactic structure
فكان مب ابة ال و ن العلمية اجلديدن ل
جد ي يف االجتاا اللساين الوصّي

ل الل ة الوصّي ،ببج اليحث اللساين يف اجتاا لالين طببالتايل إحداث ت يري

12

يلّ ر ر ر ررد النحرية ﺍلتوليدية بأأا مجمو ة من ﺍللوﺍ د ﺍلتي تعمل من خالﻝ دﺩ من ﺍلمّرﺩﺍﺕ ل توليد دﺩ غير
محدﻭﺩ من ﺍلجمل ط
ب ﺃما ﺍلنحرية ﺍلتحويلية فتُعنر بتطييق مجمو ة من موﺍ د ﺍلحذﻑ باالس ر ررتيدال ﻭاإلضافة ﻭت يير ﺍلمومعية ل ﺍلجمل
ﺍلنوﺍﺓ للحّوﻝ ل

دﺩ غير متناا من ﺍلجمل ﺍلّحيحة ط
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بمد مدم تشر ر ر ر ررومسر ر ر ر رركي هذا النحرية من خالل الد س اللسر ر ر ر رراين بفق منهجية جديدن تعتمد ل املوضر ر ر ر ررو ية بالتجريد
العلمي ،بحسن صياغة الّرضياس فكان سييا ئيسيا يف حتليل معطيات الل وية ب العلمية حتليال موضو يا بباضحا ،بهو
ما جتس ر ررد ل

ض الوامع من خالل .حريت اجلديدن  ،بخمالّا يف  ّ.الومت للهدف الذي فا.ت تتوخاا اللس ر ررا.ياس

اليلومّيلدية
للد جتابز تش ر ر ررومس ر ر رركي بص ر ر ر

الل ة من التحليل الس ر ر ررطحي إيل التّس ر ر ررري العلمي الدميق  ،بحتليل ترفيع الينية الل وية ،

بحتويلها من بنية إىل خر مس ر ر ررتندا إىل حدس املتكل  ،بمعرفتة الض ر ر ررمنية بلوا د ل ت بتلك املعرفة هي اليت فان يّ ر ر رريوا
إليها يف د است ط
إن متكل الل ة بر ي  ،هو موضوع الد اسة اللسا.ية فهو ماد ل إ.تاج دد ال متناا من اجلمل  ،فكان مد حدد هدف
لسر ررا.يات يف حتليل ملد ن املتكل ل إ.تاج اجلمل اليت مل يسر ررمعها من ميل ،ب ل ن يّهمها ،بحدد مل اللسر رراين يف
صر ر ر ر ر ر ررياغة اللوا د اليت مبلدب ها إ.تاج الل ة مادن اليحث ،13مسر ر ر ر ر ر ررتّيدا من النتائع اليت توصر ر ر ر ر ر ررل إليها النحو التلليدي ،
بالوصررّي ل حد س رواء ،ط فا.تلادا للنحو التلليدي ينحّررر يف عرركل العام  ،بتعريّات بموا دا ال امضررة  ،بمع هلك
فلد " ا ّتف تشومسكي بيعض جوا.ع اللون يف النحو التلليدي14فلد ا ّتف بكون النحو التلليدي يعطي تطو ا ف ر
ملا  ،بمالءمة لطييعة الل ة15ط
فّي فتاب الس ر ررابق خرج تش ر ررومس ر رركي متأمرا بنحرية جافيس ر ررون ،الذي فان ير ن الّو.يماس هي مالمد مميزنطبهو ما
ظهر من خالل فتاب " النحام الّ ررويت لل ة اإلجنليزية  "the sound patlern of englishالذي مل يلتّ ررر ل
الل ة اإلجنليزية فلم بل سر ر ررع إىل جعل تلك اللوا د فلية  ،بهو جتل يف .حرية تشر ر ررومسر ر رركي التوليدية التحويلية ،فهو
ير ن العل الّو.ولوجي التوليرردي  ،يتنررابل الّو.يمرراس فوحررداس متميزن يف املعىن  ،بالنحريررة التوليررديررة التحويليررة ؛ ال
تتنابل هي األخر مرق تد ي األصواس الل وية

16

ما تشررومسرركي ل النحرية السررلوفية  ،با.تلدها ا.تلادا عررديدا ،طفحها فا.ت الينيوية ترفز ل بص ر

الّتافيع الل وية،

بحتليلها  ،فحأا بامللابل شر ر ر ر ررت الدب الذي يلوم ب املتكل مم ال يف الكّاية الل وية  ،باللوا د الّطرية  ،فما شر ر ر ر ررت
الدب الذي يلوم ب املعىن يف الل ةل "إن النحرية الديكا تية يف الل ة  ،تتعا ض تاما مع النز ة الينيوية املعاص رررن  ،بوص ررّها
.ز ة ص ر ررو ية ( ع ر رركلية) هتت بتحليل الل ة املكتوبة ب املنطومة  ،ليجفد لنا ن اإل.س ر رران ييتكر يف فل يحة ،ب ن امله يف
الل ة دائم ررا هرو ( اإل.سان متكل الل ة )"17ط
إها فان تش ررومس رركي مد أل من الّكر الديكا يت الذي فان يجفد دائما ل اللد ن اإلبدا ية يف العلل اليش ررري ،مش ر رريا
إىل ن العلل مشّتك بف مجيع بناء اليشر  ،مما يجفد ل ن آلية التّكري تيل باحدن بمتكافئة بف مجيع الناسط 18بيف
هذا تهيد ملا مساا تشومسكي ؛ بر رر" النحو الكلي " طبمادامت الل ة خاصية من خّائ

اإل.سان دبن غريا من اييوان
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– أل .يتميز لي بالعلل – فمعىن هذا ن الل ة مرتيطة بالتّكري  ،بالتّكري من .تاج العلل املشر ر ر ر ر ر ررّتك بف مجيع الناس
فما ينا سابلا ،مما يجفد ل بجود موا د ل وية مشّتفة بف مجيع الناس  ،هي املختزلة يف اللد ن ب امللكة الل وية ط
هذا األفكا جعلت تش ر ر ر ررومس ر ر ر رركي يكتش ر ر ر ر ر
يف مد ات

ن ل .س ر ر ر رران تيز ل وي ملا .ة جبميع الكائناس األخر  ،بهو املتجلي

ل اإلبداع الل وي ( بلو تعلق األمر بألّاظ بترافيع مل يسر ر ر ر ر ر رريق ل ن مسعها ) مما يوضر ر ر ر ر ر ررد ن املتكل هو

هدف الد اس ررة اللس ررا.ية ند تش ررومس رركي  ،بهو هدف ف ر إفادن ،فو .ال يلتّ ررر ل بص ر
هلك إىل توفري ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر روا ماد ا

اللد ن فلم ،بل جتابز

ل " تليي فّاءن األبص ر ر ر رراف املختلّة لللرن differeet accounts of

 ، compètenceبالتوغل فيما ب اء د اس ر ر ر ر ر ر ررة الل اس الّردية ،إىل مييعة الل ة اليشر ر ر ر ر ر رررية فكل  ،بهلك ن مريق
"اجلوامع اللسررا.ية " liguistic universalsط ب ذا الوسرريلة ينعلد األمل ل اللسررا.ياس في تسرراه يف فه مييعة
العلل اليشريط
 قواعد استعمال النحو التوليدي بالمنظور التشومسكي:تتّق فل الد اساس ا .ال تكن للنحو التلليدي* 19مبعناا العام باخلا

ن حيّر هلك العدد الالمتناه من تلك الّتفيياس

املختلّة للجمل اليت تكن لل ة ن تولده ر ر رراط
بلكن بامللابل ب ل العك من هلك تكن ن يلوم النحو التوليدي ب ل سرراس التوليد الرياضرري لي احتواء الالمتناهي
الل وي ،حيت يّر ررار النحو التوليدي** 20يف هيئة صر رري ياضر ررية تكن من خالهلا توليد مجيع ترفيياس اجلمل السر ررليمة لل ة
مرراط ي ن امتالك املتكل هلررذا اللوا ررد ممف جبعلر مرراد ا ل إ.ترراج رردد ال متنرراهي من اجلمررل بواس ر ر ر ر ر ر رطررة تطييق

هررذا

اللوا د اتدبدنط إه من املتناهي ّل ل الالمتناهيط
ب لي تكن اللول إن النحو التوليدي فان سييا يف حل جممو ة من املشافل مالت الّتاث اللساين؛ فلد ا.ي ق يف سياق
ما .عت بال و ن املعرفية اإلد افية لسر ررنواس اخلمسر ررينياس ،بسر رراه يف تطوير هذا املعرفة اليت خذس هتت باآللياس الداخلية
للّكر بالنش ر ر رراغ اإل.س ر ر ررا.يف ،با ترب الل ة – اليت هي تعيري ن فكر اإل.س ر ر رران – خاص ر ر ررية بشر ر ر ررية تيزا ن بامي الكائناس
األخر  ،باليت تستلزم استعماال ال متناهيا جملمو ة متناهية من الوسائل ط
ب ل هذا األس ر ر ر ر ر ر رراس تكن ا تيا النحو التوليدي دا فعالة لتّسر ر ر ر ر ر ررري الحواهر الل وية فحاالس التلد بالتأخري ب ايذف
باإلض ر ر ررما ط إض ر ر ررافة إىل هلك يّّتض النحو التوليدي التحويلي منائية الينية الل وية ( )di-strataمبع ،ن هناك بنية ههنية
ميلة ( )deep structureط
تشمل العناصر الكاملة للملولة الل وية تتحول إىل بنية سطحية منطومة ( )surface structureلذا فالنموهج يتكون
من مكو.ف ساسف ا ل
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المكون التركيبي :الذي تنتح داخل ناصر ر ررر الينية العميلةط ضر ر رراف تشر ر ررومسر ر رركي إىل .حريت بعدما فان يف وهج األبل،
يا ن ن و ترفيل صرف ال يعري جلا.ع الداللة ي اهتمامط
والمكون التحويلي***21ل الذي حيدد اليدائل املمكنة لينيته ا السر ر ر ررطحية فحها د.ا ل سر ر ر ررييل امل ال ت يل ايدث الل وي
هلجوم جممو ة من اللّو

ل بنك يف الليل بفلا مليد منائية الينية ستشمل الينية العميلة ،املم لة للّو ن الذهنية العناصر

املكو.ة للحدثل الّعل بالّا ل باملّعول ب بزمن ايدث ،بناء ل هذا الينية العميلة تكن إخراجها ل ص ر ر ر ر ر ر رو ن حد
بدائل اليىن السطحية التاليةل
 هاج املتحاهرين الشرمة تناء النها ط هومجت الشرمة من ميل املتحاهرين أا ا ط الشرمة هامجها املتحاهربن يف النها ط.ستش

ن تشومسكي حيابل بم بف هذا املّاهي ال المة (النحو  ،التوليد  ،التحويل) ليس .حريت اللسا.ية ،اليت اللّد

منها « بص

مد ن املتكل السامع امل ايل املنتمي إىل شرين ل وية متجا.سة بصّا بنيويا بتّسريها »

22

 مراحا تطور النحو التوليدي :مما العر ررك في ن اللسر ررا.ياس التوليدية مل تحهر دفعة باحدن ،بل رفت تطو اس خمتلّة منذ بداية النلاش حول هذا املسر ررألة
فلد احتدم اجلدل ب لدس املجتراس باملناظراس اليت مل تتوم منذ ص رردب النموهج التأس رريس رري بدايةمن (س ررنة  ،)1957بال
يزال النلاش مستمرا إىل يومنا هذا فما يحهر من خالل مراحل تطو هذا اللسا.ياس"
ب اليت تكن حّرها يف ف ري من املستوياس خنتّر منها ع مستوياس23ل
المس ااتوى ايول ل يتجل األبل يف مجل "اليىن الّتفييية  "1957حيث حّر ررر تشر ررومسر رركي جمال د اسر ررت يف
الّتفيع () Syntaxeط أل .ييحث ن .حرية يف ع ر رركل آلة حتليلية تد س األ اء اخلاص ر ررة بطريلة جتريدية دبن الرجوع إىل
ل اس خاصة بباستلالل ن املعىن (ما يه هو الّتفيع فلم) ط
المسااتوى الثاني ل فيتجل يف النموهج املعيا (سررنة  ،)1965الذي اد تشررومسرركي يف سرريام تأفيد األصررناف
األبلية للنحو التوليدي بطريلة باضحة تتم ل يف امّتاح صياغة باضحة للسريب اس "اإلبدا ية" لل ةط بهنا .تحدث ن منائيةل
اللد ن/اإلجناز ،بمّهوم الينية العميلة ،باملكون الداليل التأبيليط
بيتم ل المسا ا ا ا ااتوى الثالث ل من مس ر ر ر ر ر ررتوياس تطو النحو التوليدي يف األ مال اليت مام ا بعض الياح ف يف جمال الداللة،
بخاص ر ر ر ر ر ررة متي ،الداللة التوليدية من م الل الفوف  ،Lakoffبمافويل  ،Makawleyبفيلمو Fillmoreططط بيع،
هلك ن التم يل الداليل حيدد بواسطة الينية العميلة بالينية السطحيةط
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بالمسااتوى الرابع ل فيتم ل يف األ مال اليت مام ا تش ررومس رركي يف الس رريعيناس ( )1977من جل ض رريم التحويالس
ن امليادئ بالوس ر ررائم الذي امّتح تش ر ررومس ر رركي (س ر ررنة  ،)1981يف إما .حرية الربم العاملي اليت امتازس بالطابع اللالل
 ، Modularالذي حد من ظاهرن تعدد النماهج الل وية بتشتت بسائل صياغة النتائع اللسا.ية بإبالغها ،باإلضافة
إىل تسهيل امللا .ة بف النحرياسط مريق ضيطها مبجمو ة من الشربغ .حرا للوهتا التّسريية لتيسيم املكون التحويلي،
 المنطلقات الفكرية والمرتكزات اإلبستمولوجية للنحو التوليدي التح ا ااويل ا ا ا ا ااي:ترتكز بتتررأس ر ر ر ر ر ر ر

النحريررة التوليررديررة ل منطللرراس الّكر الّلسر ر ر ر ر ر ررّي العلالين لكررل من "ديكررا س" ب"هرراميولررت" ،يلول

تشومسكيل « إن النحرية الل وية .حرية لال.ية حيث إأا تعىن بافتشاف ايليلة العللية الكامنة حتت السلوك الّعلي »24ط
بيتجل تأمر تش ر ر ر ر ر ررومس ر ر ر ر ر رركي باالجتاا العلالين يف فتاب "اللس ر ر ر ر ر ررا.ياس الديكا تية" ()1966ط يف حف يش ر ر ر ر ر ررهد فتاب "الل ة
باملسجبلية"  1979ل تأمرا الواضد بأفكا "هاميولت"ط
بمل يلتّر ر ر ررر تأمر تشر ر ر ررومسر ر ر رركي ل اآل اء العلال.ية فلم ،بل تعداا ليشر ر ر ررمل اإلفادن من آ اء مجا ة "اليال امللكي" يف الل ة
بالنحو ،فتشر ر ر ر ر ر ررومسر ر ر ر ر ر رركي ّ.س ر ر ر ر ر ر ر يلول؛ إن وا ممامل لنحو مجا ة الياة امللكي ،بهلك يف فتاب ل "النحو العام بالتّكري
" Grammaire générale et raisonne
مفاهيم االتااه التوليدي:
تسع فل .حرية جديدن إىل إمياس مكا.تها ضمن الساحة املعرفية اليت تشت ل فيها بهلك باجّتا مجلة من املّاهي
اجلديدن اليت تنحها الّرادن بالتميز من جهة ،بتش ر ر ر رركيل س ر ر ر ررند .حري تلوم لي بيكس ر ر ر رريها مليولية لمية من جهة خر ط
بهذا ما فعلت النحرية التوليدية اليت اسررتطاع مجس رسررها بضررع جهاز مّهومي ضررخ بمائز ،يعد حّرريلة تشرررة لكل ما فان
سائدا يف جمال الد س اللساين من اجتاهاس بمدا س؛ بمن هذا املّاهي جندل
 1مّهوم اللد ن  /الكّايةل Compétenceلحدد العامل الل وي ".يكوال بيت" الكّاءن مائالل " فل إ.س ر ر ر ر رران بال يتكل ل ة ما ،ماد يف فل يحة ن يّ ر ر ر ر ررد بش ر ر ر ر رركل
تللائي ،ب ن يتلل بيّه

ددا ال متناهيا من اجلمل الّتفييية مل يس ر ر ر ر ر رريق ل فلم ن .طق مبعحمها ب مسع بعض ر ر ر ر ر ررهاط فل

إ.سان يتكل تلك إهن بعض اللد اس اخلاصة جدا اليت تكن ن .سميها فّاءن "(.25
من خالل هذا اللول ،يتيد جليا ن الكّاية  /اللد ن هي معرفة املتكل – املستمع امل ايل الضمنية بل ت منذ الطّولة،
باليت تس ر ررمد ل بتوليد مجل جديدن مل يس ر رريق ل ن مسع ا ،فتش ر ررومس ر رركي ينعتها بأأا مّهوم جمرد ،مائ يف الذهن ،إه تعد
"مب ابة .حام جمرد – مكون من موا د حتدد الشكل باملعىن األصلي لعدد غري متناا من اجلمل املمكنة "ط
بيتجل اهلدف الرئي من د اسة اللد ن ال ل وية يف بضع منحومة من العناصر املّتابطة (.سق) من اللوا د تسا د ل توليد
باس ر ر ر ررتنياغ فل العيا اس ب اجلمل يف الل ةط بهذا النس ر ر ر ررق من اللوا د يلوم ل مالث فائزل املس ر ر ر ررتو الّتفيل ،املس ر ر ر ررتو
الّو.ولوجي ،املستو الداليلط
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 -2اإلنااز اللغوي  /ايداء الكالمي :Performance
يلّ ر ر ر ر ر ر ررد باألداء  /اإلجنازل " مد
الكالم"

ما.ة الّتمجة الّعلية لتعليماس اللوا د مناء إ.تاج الكالم اتلق ب فه املسر ر ر ر ر ر ررموع من

26

إن األداء الكالمي هو االس ر ر ر ررتعمال الّعلي لللد ن الل وية ،ي حتليق الكّاءن الل وية يف مجل ب موال تكن مالححتها بكيّية
مياع ر رررن ملموسر ر ر ة ،غري ن هذا اإلجناز ييل .س ر ررييا الختالف من ع ر ررخ

آلخر حس ر ررع اختالف موض ر رروع الكالم بمكا، .

بملافة الّرد ،بهيط االجتما ي بالنّسر ر ر ر رري ،فما يتأمر بعوامل خا جة ن .طاق الل ة؛ فاال.تياا ،التعع ،االّ.عال ،بالذافرن
بباإلضررافة إىل هذا املّاهي  ،هناك مّاهي خر تشرركل مع ما سرريق هفرا العمود الّلري الذي يرتكز لي االجتاا التوليدي
بهر رريل
 -1الينية العميل ر ر ر ر ر ر ررةل يلّد بالينية العميلة بأأا التّسري الداليل للجملة،27مبعىن اللوا د باليىن األساسية اليت تكن حتويلها
لتكون مجلة الل ة ،ببالتايل فهي جمموع اللوا د املخز.ة يف ههن املتكل ،باليت تتمحهر ل عكل بىن سطحية متعددن؛ فهي
إفراز للمعىن ،ما دام دب النحو التوليدي ،التحرك داخليا من العمق إىل السر ر ررطد ا تمادا ل اللوا.ف اتللة هلذا التحوالس
ّ
تتكون في ال ّداللة بما يتّّ ررل ا من مّاهي ب فكا  ،ب ل العموم تتض ر ّرمن الينية العميلةُ
ألأا تعك مس ررتو العمق الذي ّ
ا.ف الينية اللّ وية ي موا.ف بناء اجلملةط
النحام
األساس الذي تتولد من مو ُ
ر
ر

بتتميز الينية العميلة جبملة خّائ

هي فالتايلل

 ت ل اليىن األبلية املولدن يف موا د النحو ن مريق املستو الّتفيل باملستو املعجميط إأا اجملال الوحيد إلفرار امللء املعجميط هي فل اليىن اخلاضعة للتأبيل الداليلط -تلك اليىن اللابلة للتحويل إىل بىن سطحية سليمة

28

 موحدن بمشّتفة بف مجيع الل اس يلول تشومسكي « إن الينية العميلة اليت حتدد املعىن (ططط) مشّتفة بف فل الل اسبهلك ألأا ليست سو ا.عكاس ألعكال الّكر"

29

 -2الينية الس ر ر ر ر ررطحيةل يلّ ر ر ر ر ررد ا هلك النحام املكون من ملوالس Catégoriesبمكو.اس ترفييية تكون برمتها مرتيطة
مياعرن باإلعا ن الّيزيلية إىل الينية العميلة اليت تكون بدب ها يا ن ن .حام من امللوالس باملكو.اس الّتفييية
بتعرف الينية الس ر ر ررطحية بأأا هلك التم يل الّ ر ر ررويت للجملة

31

30

ي أا الينية الحاهرن للعيان رب توايل الكلماس با.تحامها يف

سرلك اجلملة من حيث النطقط فهي الّتفيع اللّحي املشراهد اخلاضرع لتسرلسرل وي معف ،يلول دط التهامي الراجيل "هي
يف اص ر ر ر ررطالح التوليديف بنية اجلملة فما هي منجزن فعال ،هي إهن الينية املرئية ،الينية املالححية اليت تكن ن توصر ر ر ر ر

م ال

32
كل الّيزيائي للجملة ي صواهتا امللّوظة فالينيةر العميلةر تعرب ن املعىن يف فل
بألّاظ "املكو.اس األبلية" بهي تعك ُ ّ
الش ر
السطحيط
الل اس ،ب تتحول هذا الينيةُ إىل بناء ل املستو
ّ
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ب لي تكننا ن .ستش مما سيق ن ا لينية السطحية ت ل ايالة النهائية باألخرين يف التا يك التحويلي للتوليدط
 -3متكل  /مسررتمع م ايلل يلّررد تشررومسرركي باملتكل  /هلك املسررتمع امل ايل ي الشررخ

الذي تطابق فّايت الل وية

إجنازا الكالمي ،مبعىن إ .متكل  /مسر ر ر ررتمع ال تخط ،.ال يسر ر ر رره  ،ال ينس ر ر ر ر ،طططإخ بهو املم ل للعشر ر ر رررين الل وية بخمتزهلا،
بهو عخ

غري متحلق بامعيا ،بل مّّتضط

 -4الكلياس الل وي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررةل يعد هذا املّهوم ،املرتكز الذي تستند لي النحرية التوليدية ،هلك ن اهلدف من االجتاا التوليدي
امة – حس ر ررع تش ر ررومس ر رركي – معرفة اآللياس بالعالماس اجلامعة باملوحدن بف األ اء اخلاص ر ررة بالرابطة فيما بينها يف إما
ما يسر ر ر ررم ة "النحو الكلي" الذي يّيد بجود المة ب الماس بموابت مشر ر ر ررّتفة بف مجيع األ اء املختلّة ،بمد مس ر ر ر ر
تشومسكي الكلياس ىل 33ل فلياس مادية ديدأا معرفة السماس املشكلة املادن لوص

الل اسط بفلياس عكلية تتعلق بأ اغ

بظواهر اللوا د النحوية ،بإمكا.اس بطها حّت .تمكن من الوص ر ررول إىل اجلملة النوبية ايابية لللا دن النحوية املش ر ررّتفة بف
مجيع األ اءط
مّل اللولل إها فان هدف تشومسكي يف اليداية مد ترفز مسعاا ل توليد فرب مد من اجلمل ،من دد هدد من اللوا د
ن مريق التحوي ل فح .يف اآلب.ة األخرين ابتكر بر.اجما جديدا ملق لي اس ر ر ر ر ر ر ر "الرب.امع األد.وي" اللّر ر ر ر ر ر ررد من االبتعاد
بالنأي ن تلك التحويالس املعلدن ،باالهتمام بتش رركيل مجل بس رريطة مش ررّتفة بف مجيع األ اء ،بهذا إن دل فح ا يدل ل
العمق الرؤيوي للتوليديف ب ل ن هذا االجتاا دائ التطو ال ير ط
أهم أسس النظرية التوليدية التحويليا ااة:
تعتمد النحرية التوليدية التحويلية ل جممو ة من األس ر ر ر بالض ر ر روابم اليت تكن ا تيا ها ايجر األس ر ر رراس يف ت ييت د ائ
هذا النحرية جنملها يف النلاغ األتيةل
بالًل اللوا د التحويلية ينج ند اتيا ها مجل صولية ال غري ،فما حتدد فل اجلمل اتتملة يف الل ة"34ط
ما.يًال التمييز بف الينية العميلة بالينية السطحية35ط
مالًال ا تيا اجلملة الوحدن الل وية األساسيةط

ابعال التّريق بف الكّاية باألداءل فالكّايةل مد ن ابن الل ة ل فه ترافيع ل ت بموا دها بمد ت من ال ناحية النحرية،
ً
ل ن يرفع بيّه

لّحًا ب فتابةط

ددا غري هدبد من اجلمل ،بيد ك الّواة منها ب اخلطأ ،ب ما األداءل فهو األداء الل وي الّعلي
ً

خامسال اإلد اك الل وي باللد ن الل ويةل بهي صّاس إ.سا.ية تكمن يف النوع اليشري بليست مكتسيةط بتنلس اللوا د
ً

التحويلية إىل مسمفل اختيا ية ،بإجيا يةط
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ر الل ة ليست مد ن إد افية مستللةط
ة ر النحو هو ملية خلق للمّاهي مما يع ،ن الل ة مزية بتطييلهاط
ج ر املعرفة بالل ة تأتري من االستعمال الل ويط
بهذا الّرضر ر ر ررياس ال الث ت ل د اللسر ر ر ررا.ياس اإلد افية ل النحو التوليدي ،الذي يّّر ر ر ررل بف امللكة اإلد افية ،باللد اس
اإلد افية غري الل وية ،بفذلك هي د ل

ل الداللة املش ررربغ بالّ رردق ،بالذي يلي امليتال ة الداللية اس ررتنادا إىل ص رردمها

ب فذ ا بالنسية للعاملط
تكن اللول ن اللسر ر ررا.ياس اإلد افية ترفز ل التم يالس الذهنية ،بالّر ر ررريب اس اإلد افية ،بإأا بد س مجخرا يف النحر إىل
اخلطاة بالّرض ر ر ر ر ررية ال ال ة توفر فرص ر ر ر ر ررة فيرين للس ر ر ر ر ررا.ياس اإلد افية في تد س الطييعة االجتما ية التّا لية لل ة ،بهلك الن
االستعمال هو تّا ل اجتما ي ،بيستعمل املتكلمون خرباهت من جل توصيل تلك اخلرباس إىل اآلخرين36ط
تتلك اللسر ر ر ررا.ياس اإلد افية إمكا.ية فرب لتسر ر ر رراه يف .حرية الل ة اليت تتجابز الل ة الرمزية ألأا تسر ر ر ررتند ل اال تياغ بف
التم يل الداليل بالتم يل الّرويت بهذا اال تياغ بف هذين اللطيف املختلّف يشرري إىل مّهوم العالمة الل وية ند دي سروسرري
مع فا ق جوهري بهو ا تيامية العالم ر ر ر ر ررةط
مبنحو اللسرا.ياس التوليدية ت ل ﺍلل ة ﺃفضل مرﺁﺓ تعك

بّوﺭﺓ ﺩميلة ﻭﺃمينة ﺁلياﺕ ﺍلتّكير في لل ﺍإل.ساﻥ ،ﻭبناﺀ ليها

ﺫهع بعض ﺍلل ويين ﺇل ﺃﻥ ل ﺍلل ة ﺃه مجاﻝ لمي يكش

ن ﺇ.سا.ية ﺍإل.ساﻥط

 الفرق بين اللسانيات المعرفية واللسانيات التوليدي ا ا ا ا ااة:بال ل م لت اللس ررا.ياس املعرفية االجتاا املعا ض للمد س ررة اليت سر رس ررها تش ررومس رركي فيما يتّ ررل بالنحو التوليدي التحويلي
بالّرضياس حول الكلياس الل وي ر ر ررة فما عر.ا سابلا فلد فا.ت مب ابة مو ن حليلية ل هذا التيا ط
ما.يا ل مجيع اليىن اللسا.ية جاءس لتعدم املعىن بالداللة اليت غدس اتو الرئي يف ملا بته العرفا.ير ر ررة ط
مال ا ل اللسر ررا.ياس الت وليدية تعتمد ل التجريد العلمي يف صر ررياغة الّرضر ررية الّعالة اليت بحمكاأا حتليل املعطياس الل وية
حتليال موضو يا باضحا ط
أهم نقاط التقاطع واالختالا:
مواطن االتفاقل
إن املعىن الل وي يتكامل مع جوا.ع التجربة ب اخلربن األخر بت ل هذا األمر ت ريا جوهرياً يف اجملر العام للد س اللس ر ر ر رراين
الذي سر رراد يف اللرن العش ر ررين إه فان مثة اجتاا ام ل رض التمييز الّتفيل لل ة بمسر ررتو االسر ررتعمال بهو التمييز الذي م لت
منائية دي سوسري (الل ة باخلطاة) ب ستمر االهتمام بالل ة بوصّها .حاماً ترفيييا جتريديا ب لت
د اسة اخلطاة يف اإل ث اللساين التوليديط
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مواطن االختالا:
أوال :على مستوى اللغ ا ااة:
ت ل الل ة بسيلة هامة لتنحي بمعاجلة ب.لل املعلومة فهي تشكل دان من دباس املعرفة ترتيم بالتّكري ا تيامًا بمي ًلا؛ بأفكا
دبما يف مالع ل وي ،حّت يف حال تّكريا اليام،ط بمن خالل الل ة حتّ ر ر ر ر ررل الّكرن فلم ل بجودها
اإل.س ر ر ر ر رران تّ ر ر ر ر ررار ً
الوامعيط باألساس الذي يهمنا هو الداللةط

بيف امللابل جند ن التوليدية التحويلية يذهع باالجتاا اآلخر إه يعد الل ة ب إضر ر ر ر ر ر ررافة إىل فوأا جممو ة المتناهية من اجلمل
عكالً فهي فذلك ت ل جممو ة اللوا د الشكلية بالي ،النحوية اليت هلا دالالسط
بيد ن هلك ال يع ،ن النحو التوليدي لي ميح اً إد افياًط امله هنا هو النحر إىل الل ة لي بوص ررّها معرفة بالل ة بل إأا
بذاهتا عكالً من عكال املعرفة ،بال بد من حتليلها ميلاً هلذا الّه مع الّتفيز ل املعىنط
ايساس الثانا ااي :على مستوى المعا اانى
مّهوم املعىن يف اللسر ر ر ر ر ر ررا.ياس املعرفية ديناميكي بمرن بهلك أل .يت ري ال تيام بل بتشر ر ر ر ر ر رركيل املنا ،بالت يرياس يف هيطنا
تتطلع ن .كي األصررناف الداللية مع التحوالس اليت حتّررل يف هذا اتيم مما يّتك هامشراً ب مكا.اً لحالل املعاين ،لذا ال
تكن ن .نحر إىل الل ة بوص ر رّها بنية مابتة فما فان األمر يف لس ررا.ياس اللرن العش ر ررين ،ب.نحر إىل املعىن بوص ررّ متأص ررال يف
التجربة مما يع ،إن املعىن الل وي يتكامل مع جوا.ع التجربة ب اخلربن األخر ط
بيف امللابل جند ن املعىن يف التوليدية التحويلية ل من األ ية بعدما حابل إبعادا تش ررومس رركي يف بداية األمر لكن س ررر ان ما
تدا ك األمر ب إد اج يف الد س الل ويط
خات ا اامة:
بخالص ر ر ر ر ر ر ررة اللول ببعرد ن مرافرت حلرة نرا حول بعض اجلوا.رع الّكريرة ليعض التيرا اس اللس ر ر ر ر ر ر ررا.يرة ايردي رة ب.ع ،را
اللس ر ررا.ياس املعرفية باللس ر ررا.ياس التوليدية باليت مازال اليحث فيها مس ر ررتمرا مكننا الولوج يف منيا ا من اسر ر رتخال

النلاغ

التالية ل
أوال :باللسر ررا.ياس املعرفية جزء ال يتجز من جممو ة املياحث اللسر ررا.ية املسر ررمان املياحث اإلد افية باليت تشر ررتمل ل
جممو ة اجلهود اليح ية اليت تعد الل ة ملكة ههنية بإد افيةط بال بد لنا هنا من ن يز بف اللسر ر ر ر ررا.ياس املعرفية من جهة ببف
النحو التوليدي من جهة خر  ،إه ن النحو التوليدي يعد ميح اً إد افياً فذلكط
ثانيا :إن مييعة العالمة بف اللس ر ر ر ررا.ياس املعرفية بالنحو العام هي ن مميزاس الوحداس اللس ر ر ر ررا.ية تّس ر ر ر ررر باخلّ ر ر ر ررائ
املنطلية لعوامل هذا الّكر الذي ت لها مزيا بالدالالس اللس ر ر ر ررا.ية ال تلعع ي دب معريف مميز ب الل ة بالنس ر ر ر ررية ألص ر ر ر ررحاة
النحو املعريف تّتد عرخا ل املعرفةط
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ثالثا :مدمت النحرية التوليدية التحويلية تّو اس معرفية جديدن من خالل .لدها للمنهع اللساين التوزيعي الذي تأس
ل االمّتاض اخلا جي بالس ر ر ر ر ررطحي لل ة با تي ا العلل اإلما املرجعي لذلك ب ن افتس ر ر ر ر رراة الل ة ال يتأت إال بفق ميد ين
امنف ا الكّاءن الل وية باألداءط
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الصين
تعليم اللّغة العربيّة في ّ
Teaching the Arabic language in China
دط آمنة عنتوف (مرفز اليحث العلمي بالتل ،لتطوير الل ة العربية)
مل ّخص:
يتزايد اإلميال ل تعل اللّ ة العربيّة من ميل الشر ر ررعوة؛ فاجلامعاس العربيّة تزخر بك ري من اجلنسر ر ررياس األب ببية باآلسر ر رريوية

باإلفريلية باألمريكية اليت تريد تعلّ اللّ ة العربيّة من جل الد اسررة ب العمل ،زيادن ل هذا ،بعض ال ّدبل سررعت إىل تعلي
ّ ر ر ر ر ر ر رف يف تعلي اللّ ة العربيّة ،بهي من ه ّ التّجا ة اليت د ّمتها بعض ال ّدبل
العربيّة يف مومنها األصر ر ر ر ر ر ررل ،بمنها جتربة ال ّ
العربيّة ب ل

سها اململكة العربيّة السعوديةط

الّف ،مع هفر االسّتاتيجياس
أدف من خالل هذا الو مة اليح ية إىل تسليم الضوء ل بامع اللّ ة العربيّة با.تشا ها يف ّ
املعتمدن يف تعليمها ،ب ه املشافل اليت تعّتض متعلميهاط

الّف ،التّعلي  ،االسّتاتيجياس ،املتعلمفط
الكلمات المفاتيح :اللّ ة العربيّةّ ،
Abstract:
Demand is growing to learn Arabic by peoples, Arab universities are replete
with much of the European, Asian, African and American nationalities who
want to learn Arabic in order to study or work, Moreover, some countries
have sought to teach Arabic in their native countries, Including the
experience of China in the teaching of the Arabic language, which is one of
the most important experiences supported by some Arab countries,
especially Saudi Arabia.
In this paper, we aim to shed light on the reality of the Arabic language and
its spread in China, mentioning the strategies adopted in its education, and
the most important problems facing its learners.
Key words: Arabic language, China, Education, Strategies, Learners.
مق ّدمة:
تّرض اللراءن العلمية الوا ية توسريع األفق يف مراءن الل ة بمضراياها ،بيف إما العالمة بف الل ة باجملتمع تكن التمييز
بف المة موجهة ب المة ّوية ،فالعالمة العّوية تّرض ر ر ر ررها وامل دن توج الس ر ر ر ررياق الل وي تيعا مل رياس غري ملّ ر ر ر ررودن
نون ،بينما العالمة املوجهة تكن ن تحهر يف النحرن الوا ية لللضرايا الل وية اآل.ية بهابلة التنيج مبسرتليلها ،بالتأمري يف هلك
املس ر ررتليل ن مريق ،طيم لمي ينطلق من اسر ر رّتاتيجياس مد بس ر ررة بهلك ما يس ر ررع ل التخطيم الل وي بتحهر األم لة
الوامعية من الس ررياماس املختلّة ن الل ة ليس ررت مبنأ

ن التخطيم  ،فّي ف ري من الييئاس ع ررهدس اللض ررايا الل وية ّدن
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هابالس للتخطيم الل وي ،جند بعضررها ب خّق اآلخر بتّابس بعضررها بف هذا بهاك ،بمن التجا ة املشررهود هلا بالنجاح
التجربة الّررينية يف تعلي الل ة العربية باليت اخّتهتا نوا.ا ليح ي ،ب اإلعرركالية املطربحة هيل في خططت الّررف لتعلي
الل ة العربية ؟بماهي املشكالس اليت باجهتها؟
بحّت جيع ن هذا اإلعكالية سأحابل تد ي مداخليت بالعديد من العناصر املتم لة يفل
اجلهود العربية بالّينية يف تعلي الل ة العربية للّنيفط
املناهع املعتمدن يف تعلي الل ة العربية ط
التخطيم لتطوير تعلي الل ة العربية ط
مشكالس تعلي الل ة العربية يف الّفط
الطموحاس املستلليية لتعلي الل ة العربية يف الّفط
التحليل االسّتاتيجي لتعلي الل ة العربية يف الّفط
.1بدايات تعليم اللغة العربية في الصين:
أ -تعليم اللغة العربية في المساجد:
تشرركل تعلي الل ة العربية يف املسرراجد مع ا.تشررا اإلسررالم بزيادن دد املسررلمف يف الّررف ،فيد هذا النوع من التعلي يف
زمن جيا جين ألسررن مين ( 1566 – 1522م) ،ل يد السريد خو د .تشرو ( 1597 – 1522م) العامل باملعلّ
املسر ررل من مومية هوي يف ملامعة عر ررا.شر رريط فكان يليل الطلية يف بيت بيعلمه جما.اً الل ة العربية بالعلوم اإلسر ررالمية،
ا.تلل إىل املسرجدط فيد هذا النوع من التعلي يف ملامعة عرا.شري بامتد تد جييا إىل ملامعاس خنان ب عرا.دب .بيو.نان
بما.س ر ر ررو ببكف بغريهاط ب فان التعلي يف املس ر ر رراجد بازدها ا يش ر ر ررمل النح االبتدائية باإل دادية بالعالية ،بفا.ت حالتها
م ل حالة الدبل العربية ،حيث املساجد يف الدبل العربية تلوم بدب املدا س1ط
ب -تعليم اللغة العربية في المدارس
بعررد مو ن ررام  ، 1911ب.تيجررة لتررأمري ايرفررة ال لررافيررة اجلررديرردن املتم لررة يف ملررابمررة اإلمربيرراليررة باإلمطرراع رف املسر ر ر ر ر ر ررلمون
الّينيون تد جييا اجلوا.ع السليية للتعلي يف املساجد ببد با بح.شاء مدا س حدي ة ،بهي املدا س اليت تد س فيها الل تان
الّ ر ر ر ررينية بالعربية بهي تليل بالد املس ر ر ر ررلمف ئيس ر ر ر رريا بتد س املواد ال لافية الّ ر ر ر ررينية بالعربية يف بمت باحدط ببعض هذا
املدا س ابتدائية منها املد سررة االبتدائية اإلسررالمية األبىل من الد جة ال ا.ية يف العاصررمة ( ،)1908بمد سررة سرريهجف يف
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عررابيا ،)1906( .بمد سررة مويالن يف تشررف جيا ،)1906( .باملد سررة االبتدائية اإلسررالمية للد جة ال ا.ية يف تشرريت
ع رريها؛ ببعض ررها متوس ررطة منها املد س ررة العامة يف وال غريب الّ ررف (فا.ت املد س ررة اإلس ررالمية ام  ،)1928بمد س ررة
داتش ر ررن للمعلمف يف جينان (ا.تللت إىل بكف ام  ،)1925باملد س ر ررة اإلس ر ررالمية للمعلمف يف ع ر ررا .هاي (،)1928
بمد س ر ر ر ر ر ر ررة مي  .دا املتوسر ر ر ر ر ر ررطة يف فون مين مبلامعة يو.يان()1930ط بمد ،رج يف م ل هذا النوع من املدا س معح
العلماء املس ررلمف م ال األس ررتاه همد ما فف باألس ررتاه يد الرمحن .ان تش ررا .بغري ا من امل لّف املس ررلمف الذين فا.وا
الدفعة األبىل من الطلية الّينيف املوفدين إىل جامعة األزهر مبّر2ط
ت -تعليم اللغة العربية في الاامعات:
بد تعلي الل ة العربية يف الّررف ام 1943م ندما ف األسررتاه يد الرمحن .اجون بعد ،رج من جامعة األزهر حامال
عهادن العاملية بهو ستاه يف اجلامعة املرفزية .ان فين اليومط
بيف ام 1946م .شر رر ّ، .ر ر
مسررلمف لد اسررة الل ة العربية فتخّ ر

الل ة العربية ألبل مرن يف اجلامعة الّر ررينية ،ب ميل الشر ررياة الّر ررينيون مسر ررلمف بغري
بصررا هجالء الطلية بعد ،رجه فواد ب لماء ب سرراتذن سررا وا مسررا ة فيرين

يف إمامة الماس بف الّررف اجلديدن بالدبل العربيةط .شررئت ايكومة  ّ،ر

الل ة العربية يف اجلامعاس بمعاهد متعددن،

منها الشجبن الدبلوماسية بجامعة االمتّاد بالتجا ن بجامعة الد اساس األجنيية بغريها من اجلامعاسط
بمنذ تس ر ر ررعينياس اللرن  20م بمع تطو االمتّ ر ر رراد الّ ر ر رري ،بزيادن االّ.تاح ل العامل اخلا جي ف ر التيادل االمتّ ر ر ررادي
بالتجا ي بف املنامق الّينية املختلّة ببف الدبل العربية فيد س بعض امللامعاس هتت بح داد مّتمجف لل ة العربية طب.تيجة
هلك إ.شرراء ّ،ر

الل ة العربية يف ع جامعاس امليمية ب ذا تكون الل ة العربية تد س يف  13جامعة بمعهدا اليا

يف الّ ر ررف اليوم ،بإمجايل ض ر رراء هيئة التد ي

و  120فردا بإمجايل دد الطالة املنتس ر رريف و ل مالع معحمه

ليسا .بمليل منه مالة املاجستري بالدفتو اا3
بهذا ما يجفدا الدفتو همد الّر ر ررا ي خيري الل ة العربية يف فلية الل ة العربية جبامعة الد اسر ر رراس األجنيية حيث بف ن
داد الطلية تتض ر ررا

 ،بمل تعد ملتّ ر رررن ل موظّي الدبلة الّ ر ررينية ايكومية بص ر ررا  ّ،ر ر

الل ة العربية ع ر ررائعا جدا

ملا .ة بالّّتاس الس ر ر ررابلة إض ر ر ررافة إىل هلك افتتاح مس ر ر ررام لتد ي الل ة العربية يف ف ري من اجلامعاس الّ ر ر ررينية ايكومية
ليّل ددها إىل و 20جامعة  ،هذا إىل جا.ع شراس املعاهد باملرافز اخلاصة بمن اجلذير بالذفر ن داد الطلية يف
بعض املعاهد تضا

إىل 4٪200

خالل الس ر ررنواس األخرين ،ازدادس التيادالس ال نائية بف الّ ر ررف بالدبل العربية يف ع ر ررّت اجملاالس ،بتاع ر رريا مع هلك تحهر
العديد من املجس ر رس رراس اخلاص ررة اليت تعمل ل تلد منّ ررة معلوماس للجا.يف ،مبا فيها ع رررفة جتا ية هدبدن حتمل اس ر ر
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
107

النافذن الّ ر ررينية العربية ،يش ر رررف ليها تش ر ررف يو .ب،ت

هذا الش ر رررفة بتلد اخلدماس التجا ية للمجس ر ر رس ر رراس الّ ر ر رينية

بالعربية ،بتتلك مرفزا لتعلي الل ة العربيةط يف بكف منذ غسط 2006مط
.2مساعدات عربية
يجفد الدفتو بالياحث عرروي تشررين موا الذي يعمل يف فلية الل ة العربية يف جامعة الد اسرراس األجنيية يف بكف ن مضررية
الل ة يف الّ ر ر ررف  ،ححيت مبس ر ر ررا داس ربية فيرين طمنذ تأس ر ر رري الّ ر ر ررف اجلديدن  ،بفدس الدبل العربية خرباء ب س ر ر رراتذن
،بمد سف إىل الّف إلللاء الد بس العربية  ،ب مشافة الزمالء الّينف يف تألي اللوامي ،بالكتع املنهجية  ،ب إجراء
التنلي د الل وي ل

مال املّتمجف الّينيف طبفان من بف هجالء مساء دبية المعة فالربائي السو ي الشهري حنا مين ط

بيلل تعلي الل ة العربية يف الّر ررف اهتماما متزايدا من دبل ب حكوماس ربية ،فما ب دس صر ررحيّة الشر ررعع اليومية
الّر ر ر ررينية ،فلد ترب ت دبل اإلما اس العربية املتحدن  ،مبنحة ليناء "مرفز اإلما اس لتد ي الل ة العربية بالد اسر ر ر رراس العربية
اإلسر ررالمية " يف جامعة الد اسر رراس األجنيية يف بكف ،بهو يا ن ن بناء ع موابق بكامل جتهيزات الالزمة ،إضر ررافة إىل
مكتية ربية طفيما هدس اململكة العربية السررعودية معهدا ل ويا إىل جامعة بكف طفما سررا دس يف إ.شرراء "صررندبق همد
مكف للد اسر ر رراس اإلسر ر ررالمية" بترب ت غرفة التجا ن بالّر ر ررنا ة يف ديب ،إل.شر ر رراء "صر ر ررندبق ديب –عر ر ررا .هاي لتعلي الل ة
العربية ،بيف ام 1990م هدس اململكة العربية السعودية معمال ل ويا فما ترب ت إليها يف ام 1995م إل.شاء فادتية
مافف للد اس رراس اإلس ررالمية يف جامعة بكف بيف ام  1995ببّض ررل تربع ص رراحع الس ررمو الش رريك زايد بن س ررلطان آل
أيان األجنيية بيكف ،ببد اس ر ر ررتخدام مسيا بيف ام 1997م ،هد املكتع اإل المي التابع لس ر ر ررّا ن مجهو ية مّ ر ر ررر
العربية لد بكف إىل دد من مس ر ررام الل ة العربية يف اجلامعاس الّ ر ررينية .حمة الس ر ررتليال اللنواس الّض ر ررائية بإىل جا.ع
هلك بغريها من الدبل العربية إىل مسر ر ررام الل ة العربية يف اجلامعاس الّر ر ررينية فتيا ب مطيو اس بمواد صر ر رروتية ببّ ر ر ررية فما
ترس ررل إليها بع ة جامعة الدبل العربية لد بكف دب ياهتا بمنش ررو اهتا جما.ا فما يياد ف ري من الس ررّراء العرة باملس ررتش ررا ين
يف السر ررّا اس العربية يف الّر ررف إىل إل اء اتاض ر رراس ب الكلماس يف اجلامعاس الّر ررينية بإضر ررافة إىل هلك للي جممع الل ة
العربية بالّف للتد ي بالد اساس تأييدا بمسا دن من ميل اليع اس الدبلوماسية العربية يف الّف يف ف ري من .شامات ط5
.3مشكالت وتحديات تعليم اللغة العربية في الصينل
إن تعل الل ة العربية بوصرّها ل ة ما.ية هي ملية ههنية با ية الفتسراة السريطرن ل األ اغ الّروتية بالنحوية باملعجمية
رب د اسررة هذا األ اغ بحتليلها ،بمن املشرركالس اليت يعاين منها الطالع الّرري ،مشرركلة تعل .طق األحرف العربية ف مة
بعض املشكالس اللهجية بالنطلية باجلسمية بمردها إىل األسياة اآلتية
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.1تأثير اللهاات المحلية الصينية:
يتكل هايل املنامق املختلّة باللهجاس املتياينة هاس اخلالفاس الش ر ر ر ر ر ر رراسر ر ر ر ر ر ررعة ،مما جيعل الطلية املتلدمف من اء اليالد
حييطون باملشكالس املختلّة يف د اسة .طق األحرف العربية فتجلع هذا الّّة مشافل فيرين يف تعل الل ة العربية باخللم
بف األحرف املتش ر ر ر ر ررا ة النطق بغاليا ما ينحر املرء الل اس الّ ر ر ر ر ررينية املختلّة ل أا هلجاس ل الرغ من ن متحدمي
الل اس الّ ر ررينية املختلّة باليت تنتش ر ررر فل باحدن منها يف منطلة معينة ،بيض ر رراف إىل هلك هذا الل اس تنلس ر ر يض ر ررا إىل
هلجاس بتع ّد اللهجة "بافنجهوا" هي األف ر ا.تش ررا ا بيتحدث ا ما ال يلل ن 850مليون .س ررمة بتلوم ل س رراس ررها
الل ة الّينية الّّح بمن ه اللهجاس األخر ط
ل ة gamبيتحدث ا مليون. 20سمةط
ل ة hakaaبيتحدث ا  30مليون .سمة
ل ة minanيتحدث 40مليون .سمة بمن بينها الل ة التايوا.ية  taiwanishبيتحدث ا  15مليون .سمة
ل ة wuبيتحدث ا 77مليون
ل ة yueبيتحدث ا  80مليون .سمةط
تكتع الّ ر ر ر ررينية بنحام فتابة فكرية تس ر ر ر ررم "ها.دز" اليت اخّت ت ميل  4000ام بالتلميذ حيتاج إىل 6000حلرفا ليلر
جريدن ب ف ر من هلك ليلر الكتع اللدتة يف الّف يستعملون ايربف امليسطة اليت هلا عكال ميسطة ط
الل ة الّ ررينية ال حتتوي ل جبدية بإ ا حتتوي ل فلماس فالرمز من اليس ررا لليمف بمن ل ألس ررّل بما تخال هلك
يعترب خطأط
اللوامي باملعاج الّ ر ررينية إّ ا تعتمد ل .حام دد اخلطوغ يف الرمز الواحد فتجرد الكلمة من اخلطوغ الزائدن بما تيل
بعد ئذ تعد خطوم بيأخذ مكا .يف اللاموس6ط
املّردن ال تعرف التّري بهلا فلم لواحق مليلة جدا ،بتكننا اللول باختّا إن عكل املّردن الّينية ال جيعلنا .عرف من
خالل إن فان امسا ب فعال ب صّة ب مجادا ب إ.سا.اط
بمن خوا

اللهجاس الّر ر ر ررينية ن جند ن  ّ.الكلمة تكن اسر ر ر ررتخدامها يف بظائ

ديدنط بمن .افلة اللول ن .ذفر

هنا ن تلسرري مّرداس الل ة الّررينية إىل فّررائل (فاالسر بالّعل بالّررّة بالضررمري إخلط) فما يف الل اس األب ببية م الً ال
معىن ل ط فكلمة  SHANGالّ ر ر ر رريني ة تعىن األ ل ب الس ر ر ر رريد ،بهي بالتايل هنا هلا بظيّة االس ر ر ر ر ر ط بإها ما جاءس يف
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الس ر ر ر ر ررياق التايل  SHANG PIENمبعىن الناحية العليا فحأا تجدي بظيّة الّ ر ر ر ر ررّةط بيف امل ال التايل SHANG
MAمبعىن تتطي ايّان فحأا تلعع دب الّعلط ما يف العيا ن  MA SHANGفحأا تجدي بظيّة حرف اجلر.
ل  .تكننا اللول إن السياق بالكلماس اتيطة بالكلمة بترتييها هو الذي جيعلنا .لر إن فا.ت الكلمة امسًا ب فعالً ب
صر ر ر ر ر ر ررّة ب حرف جر فما يف امل الف  SHANG MAب MA SHANG.بهذا الكالم ينطيق فلم ل ل ة
الكتررابررةط مررا ل ررة التحرردث فلهررا لواحق خمتلّررة ،جتعررل من الكلمررة امسًرا بكررل بضر ر ر ر ر ر رروحط فمن املمكن ن ترردخررل الالحلررة

 ، TZUبهي فلمة تأيت يف السر ر ر ررياق األديب مبعىن ابن ب صر ر ر ررل فملطع اعر ر ر ررتلامي بال .رب (بينطق  ds).ببذلك تنشر ر ر ررأ
فلماس تشر ر ررري بوضر ر رروح ل أا مساء فما يف األم لة التالية( : I-TZUمبعىن فرسر ر رري فوتي ) ب( TU-TZUمبعىن
بطن)ط بهناك ملطع آخر يف هلجة بكف بهو  ERHبالذي يع ،إن جاء مس ررتلالً «ص ررل» ،ما إها جاء فالحلة بدبن
.رب فح .يدل ل التّ ري.
بيف الل ة الّينية ال جند ي مر للتذفري بالتأ.يث ،فالضمري  T´Aيشري بشكل هذا بدبن ت يري للمذفر باملج.ثط فما ن
مجعا ،ببالتايل تكن ن يكون معىن الكلمة اآلتية«  HOأر»
عر ر ر رركل الكلمة بحدا ال ينلء إن فا.ت الكلمة مّردن ب ً
ب « أا » بف ًلا للسياقط بل عا ن ل الكلية يلجأ الّي ،للطريق اللدتة املنتشرن بهي التكرا  ،ب حياً.ا تضاف الالحلة
 MENللداللة ل اجلمع يف الضمائر ،فما يف األم لة التالية:


. WOا ،ين  Wo-MENن. ،ا



. NIت ،ك . NI-MENت  ،ف



T´Aهو ،ر  ،هي ،ها  T´A-MENه  ،هن
بفما يف االس فح.نا ال جند ًمرا للعالماس اإل رابية يف الضمائر.
فما  .لي من العجع ال جند ع ر ر ر ر رركاالً خمتلّة للّعل للتعيري ن املّرد باجلمع بالزمن باملي ،للمعلوم باملي ،للمجهولط
.حرا ل ياة التّري فيها.7
بمن الطييعي ن .جفد هنا ل اللول إن ترتيع الكلماس يف الل ة الّينية ل موا د صا مة ً
.2مشكالت في تعلم بعض الحروا الصعبة في النطق:
ندما يس ر ر ر ر ر ررمع الّ ر ر ر ر ر ررينيون بعض األحرف م ل الراء باللاف بال ف يش ر ر ر ر ر ررعربن بأن لّاظ هذا األحرف غريية ب أ ال
يسر ر ررتطعون .طلها مما يّتك حاجزا يف د اسر ر ررة .طق الل ة العربية بيجمر ل التعلي بالد اسر ر ررة بهناك مشر ر رركل يتعلق باجلا.ع
اجلس ر ررمي ألن بعض هذا ايربف الّ ر ررعية ال توجد يف ل ته فينل

الطلية اخلربن باإلحس ر رراس بلّحها مما جيعله

اجزين

ن تد يع ضاء النطق للّحهاط
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.3التأثيرات السلبية لأللفاظ الصينية في تعلم نطق ايحرا العربية:
بيتم ل هذا التأمري يف التشر ر رراب بف بعض ايربف الّر ر ررينية بايربف العربية يف النطق فال يسر ر ررتطيع الطلية التخل

من

هذا التأمرياس ب ّ.األمر مع الل ة االجنليزية فذلكط
 .4أوجه الخالا بين اللغتين:
بيتم ل يف بجهف ا
 اختالف النطق بف الل تف العربية بالّينية بسيق ايديث نة-ترفيع اجلملة بف الل ة العربية بالل ة الّينية األم
فالل ة العربية تيل إىل املياد ن إىل التعيري ن املرفز امللّر ر ر ر ر ر ررود يف ترتيع الكلماس فيتلدم املض ر ر ر ر ر ر رراف ل املض ر ر ر ر ر ر رراف إلي
باملوص ر رروف ل الّ ر ررّة بغريها ل كن جند الل ة األم ك هلك فعل س ر ررييل امل ال يف الل ة العربية تلول ههع إىل ميدان
اجلامعة ،لكن ص ر ر ر رريحت ترمجة هذا اجلملة إىل الّ ر ر ر ررينية ما يتيادل إىل ههن هو ن هذا الرجل ههع إىل اجلامعة بمن هنا
يتضد االختالف يف ترفيع اجلملة يف الل تفط 8
بهناك اضطراباس خر يلع في الطالع الّي ،باملتعللة مبستويف ا مستو الّتفيع بمستو اإلفرادط
*مستوى التركيب:
بهذا النوع من الل ة يدخل اضر ر ر ر ررطراباس عر ر ر ر ررّت جراء ما يلع في املمتحن من مالححت بجها ترفيييا بإ رابيا ن بج آخر
ف ر ال تكن ايك

لي باخلطأ ال من األحوال ،بيّس ر ر ر ر ررر هذا االض ر ر ر ر ررطراة هلك التعليد يف س ر ر ر ر رراليع حتليل الّتفيع

بمعادالت الذي بص ررّ األس ررتاه الدفتو فخر الدين ميابن بالتض ررليل حيث حيدث خالل هذا العملياس التحليلية س رراليع
التعيري ن العنّر الواحد يف مومع معف ببظيّة خمّّة9ط
بهذا املشكلة تواج بامع الد س العريب بف الطالة الّينيف ميل مالمة لود بملا جتد مريلها للحل حّت اليوم بمن خالل
النماهج التالية سيتضد حج املشكلة بهي من اختيا املستو الرابع
النوع ايول :تخيير الطالب بين خيارات فيها تركيبان صحيحان جا زان محتمالن وإن اختلفا وظيفة.
مثال، :يري الطالع بف ايال املّردن بالتمييز
ملا مسع حسن هذا اخلرب فاد يطري طططط
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ح ج -فَا َر ًحا د -فَ ِر ًحا
ِح ة – فَا َر ٌ
فَر ٌتختل ايال ن التمييز بأن األبل مشررتق غاليا بال اين جامد غاليا ،فمعىن فاد يطري فررررحاً ي من الّرح تييز بهو جامد ،
بمعىن يطري فر ِرحا ي يف فرح بهو حال فعالم يأيت املمتحن ما يف جممو ة اختيا اس بفال ا جائز ممكن بمل يستّد عيئا
سو إياق االضطراة بذهن الطالعط
النوع الثاني :تخيير الطالب بين خيارات فيها تركيبان صحيحان أو أكثر متحدان وظيفة وإن اختلفا رتبة .
مثال، :يري الطالع بف ترافيع متماملة يف املعىن
مل يتكل عيئا طططططيعرف حليلة األمرط
 برغم أنه ة -رغم على أنه ج -مع أنه د -إالّ أنّهبإال  ّ.فال ا ممكن س ر ر ر ر ررائ ص ر ر ر ر ررحيد
يف هلك امل ال حش ر ر ر ر ررد .حائر دبن ده .حر فيما بينها من تامل بتلا ة ،فمع ّ .
اختيا ا يف هذا امل ال بمع هلك مل ينتي املمتحن مل ل هلكط
مثال، :يري الطالع بف بجهف سائ ف ويا
ّ بيع طططط من جمموع الوحداس السكنية يف املشربعط
 /مالمة خام

ة /مالث خام

ج /مالمة األخام

د /مالث األخام

فهنا تخري الطالع بف بجهف سر ر ررائ ف من بج جميء العدد املضر ر رراف يف اجلملة ب ا التنكري بالتعري  ،فح .من امللر يف
اللا دن ن العدد إن يد تعريّ فحن فان مضافا فالطريق في ن تعرف املضاف إلي بأن تدخل في األل باالم تضي
إلي العدد ببناء لي فكل من االختيا ين املد جف يف اختيا اس اإلجابة صر ر ر ر ر ر ررحيد مالمة خام با تيا التنكري  ،بمالمة
األخام صحيد با تيا التعري 10ط
مستوى اإلفراد:
جيد الطالة ذا املستو اضطراباس متكر ن يسييها حد مالمة .واع من األسئلةل
جيد الطالة ذا املستو اضطراباس متكر ن يسييها حد مالمة .واع من األسئلةل
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النوع ايول ل ن يض ر ر ر ر ررع باض ر ر ر ر ررع االختيا بعة اختيا اس تتكون من فلماس متلا بة املعىن بيطلع منه ن تختا با باحدا
إلفمال اجلملةط
النوع الثاني :ن يأيت مبّردن يف السجال حتتها خم بيطلع من ن تختا مّردن ترادفها يف املعىن من اختيا اس بعةط
النوع الثالثل ن يأيت باملّردن بيطلع من اختيا ض ّد مناسع هلا من بف اختيا اس بعةط
باللاس املشّتك بف األ.واع ال المة هو  .ال فرق يذفر بف بعضها ب بينها مجيعا بهذا ما يتضد من االمتحانط
الادول ايول :عينة من أسئلة اختيارية المطلوب فيها إكمال الاما بكلمة مناسبة
التسلسل

.

1

إن ميد الكلية ططططمسابلة اللراءن بيوزع اجلوائز ل الطلية الّائزينط

2

حي ّق لكل منّا طططط ي

4

فا.ت يدا اإل.سان طططللعيخ

3

السجال االختيا ي

ّو الّف السريع تخلق فرصا ،ال طططهتديدا

فالمالحظ يف االختيا اس األ بعة يف فل س رجال مبعزل ن الوامع الداليل املعجمي ايليلي باجملازي للمّرداس اليت حددهاط
فّتاا حيشر ر ررد مّرداس متلا بة متماملة ظنا ا .يضر ر ررع ا لطالع يف مضر ر رريق ال ينّذ من إال الطالع الوا ي بال يد ي بذلك .
بمع الطالع الوا ي بغري الوا ي يف اض ر ررطراة ال حيل إال ن يض ر ررع الطالع إجابت غري ملتنع ا من جل ايّ ر ررول ل
الد جة ال غريط
الادول الثاني :عينة أسئلة اختيارية المطلوب فيها اختيار مضاد مناسب
التسلسل

.

1

بعدما عراء ميل فيري الدبال اس اخنّض سعر الدبال

2

صيحت عوا ع املدينة خالية من السيا اس بعد بماس الدبامط

3

منحمة "تيا املستليل الليناين" تنّي ّاهتام سو يا بتوّمها يف تّجري دمشقط

4

السجال االختيا ي

مرح ليك موضو ا مد يكون اليعض غري منتي ل ب يستهف ب بإ .موضوع الّلسّة الدينيةط
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هنا يطلع من الطالع ن تختا فلمة مضر ر ررادن للكلمة اتددن يف صر ر ررلع الن  ،فيخريا بف اختيا اس ال فا ق بف مجيعها
فمررا يف امل ررال م  ،2ب بف معحمهررا فمررا يف امل ررالف 1ب 3ب بف امنف منهررا فمررا يف امل ررال م  ،4بلي

هلررك إال

ال ّا تلك املّرداس يف مالع استعمايل معف مما يعرض الطالع لالضطراةط11
.5عدم كفاءة الخبراء العرب :
بيتم ل هذا يف بعض اجلوا.ع منها أ يعتمدبن مرق التد ي ايدي ة بال س ر رريما فيّية تد ي

الل ة العربية ل ري الناملف

ا باالختيا اس امللدمة سابلا خري هليل ل هلكط
.6نقص المعاما اللغوية:
.حرا تدبدية املخّرّراس ألمسرام الل ة العربية يف اجلامعاس الّرينية ،فال تتوافر املوا د املالية إل.شراء املعامل الل وية الكافية
تدين مستو الطالة الل وي باملتجسد يف ضع
ل رض تريناس الطالة الل وية ممّا فض إىل ّ

االستماع بايوا ط

 .7نقص المساعدات المادية والمعنوية من قبا الحكومات العربية:
هناك برامع تعابن منائية بف ايكومتف الّررينية بالعربية يف إما تيادل الطالة الوافدين ب.رُّذ بعضررها بشرركل منتح ب ت
بالنتائع املرجون لكن بعضها اآلخر ييل حرب ل ب ق بمل يّتج إىل فعلط
فهناك بزا ن خليجية ل سررييل امل ال بضررعت عررربما صررا مة يف ملية اختيا الطالة الوافدين م ل عرررغ ايّررول ل
د جة يف اختيا  TOFELHGاالجنليزيط
فاملسا داس العربية موجودن فما سيق الذفر بلكنها ضئيلة جداط
إض ر ررافة إىل .ل

الّتتيياس بف خمتل

مس ر ررام الل ة العربية يف الّ ر ررف يف تألي الكتع املد س ر ررية فهي غري موجودن بف

جامعة بكف بجامعة الد اس ر ر ر ر رراس الدبلية بيكف ببش ر ر ر ر ررا .هاي ببالتايل لن تأيت النتائع املرجون ممّا يزيد من ص ر ر ر ر ررعوبة تنحي
االختيا الل ويط12
.4واقع مناهج اللغة العربية في الصين:
بتتم ل هذا املناهع يف منهجف املنهع اللد باملنهع اجلديدط
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أ /المنهج القديم:
اليت

األبل النّ ررو
هو ّبل منهع لمي موحد لتعلي الل ة العربية يف الّ ررف ،بهو منهع يتكون من مالمة مس ررام اللس ر ّ
تتنابل جهة التعلي باالمتحان ،اللس ر ر ر ر ر ر ر ال اينل املالحق اليت تتنابل ع مالحق بهي جدبل النطق بالنحو ب سر ر ر ر ر ر رراليع
التعيري املختلّة باملها اس الل وية بجدبل االمتحا.اس بمائمة املّرداس األس رراس رريةط ّما اللس ر ر ال الث فهو توض رريد للمنهع

فل مس بالتّّيل يف املستوياس ال الثط
فما ح ّدد املنهع ّ
ب /المنهج الاديد:

بد س م ّدن الد اسة يف فلياس الل ة العربية تت ري حيث حتولت من ع

سنواس إىل بع سنواس تسايرا مع فلياس الل اس

األخر يف اجلامعاس الّ ر ر ر ررينية بمن ّ بد مش ر ر ر ررربع املنهع اجلديد من ام 1993م حّت ام 1997م،
التعلي للجنة الّتبية بالتعلي العالية الّينيةط

فع إىل إدا ن

ب هو بضع بنّاء ل ساس املنهع اللد يلع يف جملّد باحد يتنابل مسمفل
القسم ايول للمرحلة األساسية ل حيمل اس منهع تعلي الل ة العربية للميتدئف يف اجلامعاس الّينية مدهتا امللر ن سنتف
يف بع مس ر ر ررتوياس بيد متطلياس التعلي من املنهع اجلديد للميتدئف  ،يلع هذا يف جملد باحد يتنابل مس ر ر ررمف ل اللسر ر ر ر
امللر ن سنتف يف بع
األبل للمرحلة األساسية حيمل اس (منهع تعلي الل ة العربية للميتدئف يف اجلامعاس الّينية )م ّدهتا ّ

مس ر ر ررتوياس ط ي فل فّ ر ر ررل يعترب مس ر ر ررتو ّ ،ما القساا اام الثاني فهو للمرحلة العالية حيمل اسر ر ر ر (منهع تعلي الل ة العربية
للّ ررّوف املتلدمة يف اجلامعاس الّ ررينية) ،م ّدهتا امللر ن س ررنتف يض ررا ل

بع مس ررتوياس بيد متطلياس التعلي من املنهع

اجلديد للميتدئف تنابل املستويف يضا ب ا املستو السادس باملستو ال امنط
بمما سرريق يتضررد ّن هذين املنهجف يعتربان منهجا باحدا ل املسررتو اجلامعي يف اجلامعاس الّررينية  ،إه ال يوجد هناك
حد فاصل بف املرحلتف يف اجلامعة من حي ث ن فلية الل ة العربية يف ي جامعة بالّف مل تّرق بف املرحلتف فرما باضحا
بإّ ا تتلدم املس ررتوياس مع التلدم الس ررنوي حس ررع الّّ ررول الد اس ررة فس ررل يتعاىل فل فّ ررل بفل س ررنة بمن فال دا ي
لتسمية املنهجف للمرحلتفط
 .7رسم السياسة اللغوية لتعليم العربية في الصين:
.1إرساء المفاهيم اإلياابية لتعلم ايصوات العربية:
بتتم ل هذا املّاهي يف الل ة صوتا بالل ة تلليدا بالل ة مابلة للتّحيد ط

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
115

ي زيادن اهتمام الطلية بد اسر ر ررة األص ر ر رواس با تيا ها سر ر رراس تعل الل ة  ،ب يضر ر ررا ا تماد التمريناس اليت تلوم ل
األص رواس بتلليدها ألأ يتخذب .سررلوبا ضرررب يا يف املسررا الد اسرري  ،بفذلك يسررا د يف تّررحيد النطق بحتسررف األداء
النطلي بخاصة الطلية اللادمف من منامق اللهجاس الّينية اليت تتاز بعدم التمييز بف .طق ايربف م ل السف بالشفط
.2استخدام نظريات علم ايصوات الحديث في تعليم اللغة العربية:
املعلوماس الّ ر ر رروتية باس ر ر ررتخدام ل اللس ر ر ررا.ياس للطلية امليتدئف من جل التمييز بف الّ ر ر رروتف املختلّف يف الل ة

تد ي
العربيةط

.3تفعيا السياسة اللغوية لتعليم العربية في النظام التربوي :
االلتزام السررياسرري بنشررر الل ة العربية لتعلي العربية فل ة ما.ية بإحد املكو.اس الرئيسررية لد

العالماس ال لافية بف الّررف

بالعرةط
.4تسايا ايصوات وتحليلها :
من خالل مرق ف رين منها التلليد للطالع بعد االس ررتماع إىل .طق املعل بتكرا التلليد للطالع بعد االس ررتماع إىل
.طق املعل بتكرا التلليد للطالع بعد االستماع إىل صوس التسجيل بتلد

رض بأخطاء الطالع للمعل بالتسجيل تر

مبرحلتف امنتف "التسر ر ر ر ر ررجيل من الطالع "ب"التحليل من املعل " ّما التحليل فهو من ه املهام التعليمية  ،أل .مدخل إىل
معرفة وامل ميام الطالع بأخطاء ص ر رروتية بفيّية افتش ر رراف األخطاء لذا فمن الض ر رررب ي االس ر ررتعا.ة بالربامع العلمية خالل

الليام بتحليل األصواسط
.5اختبار ايصوات الشاما:
إن اختيا األص ر رواس هو .تائع جتربة تعلي املرحلة الّر رروتية بمدخل إىل مرحلة اللوا د النحوية باألسر رراليع الل وية  ،بجيع
االهتمام ب بعد تعلي األص ر ر ر ر ر ر رواس لعالج مشر ر ر ر ر ر رركلة النطق تكن اية األمو اآلتية يف ملية تد ي التحدث بهلك من
خاللل
 -1تزبيد الطالة بيعض املعلوماس حول جهزن النطق اليت يوظّها اإل.سان يف ملية إخراج النطقط
 -2تزبيد الطالة صطة بمريلة صررحيحة يت العمل ل سرراسررها خالل التمرن ل النطق باالسررتماع إىل .طق األسررتاه
با.تياا بغريها من األمو ط
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-3اتياع خطة تلد ايربف العربية يف ملية التد ي حس ر ر ر ر ر ررع خما ج صر ر ر ر ر ر رواهتا ي ن يكون ترتيع ايربف يف الربامع
التد يسيةط
 -4إن .طق بعض ايربف العربية تكتنّ صعوباس معينة تلابل الطالة الّينيفط13
.8عوا ق تعليم اللغة العربية الفصحى في الصين:
 -ضع

التنسيق بالتكامل بف املجسساس الّتبوية الّينية يف تعلي الل ة العربيةط

 -ملة توافر املعلمف الك ء بضع

تأهيله ط

 .د ن مسايرن املناهع الد اسية للعّر ايديث بحيان الدا سف بتليية غياهت باحتياجاهت ط مّو .حام التلو بافتلادا الختيا مياسي معيا يط صعوبة تعل األصواس العربية للّينف بمنها الضاد بالدالطط .د ن برامع تعل مها ن التحدث للّينيف بالتد يع ل النطق الّحيد بالسلي ط. -ل

اليحوث بالد اساس العلمية يف جمال التلابل الل وي بف العربية بالّينيةط

خاتمة:
من خالل ما مدمناا يف هذا اليحث ما تكن اإلعر ر ر ر ررادن ب ن ما يدل ل جناح الّر ر ر ر ررف يف التخطيم الل وي لتعلي الل ة
العربية ب غ ما هفر.اا من بعض املشافل بالّعوباس ما يليل
*زيادن دد مسام الل ة العربية بمجسساهتا بالّفط
*زيادن إميال الطالة الّينيف امللتحلف بربامع تعلي الل ة العربية باملجسساس الّتبويةط
*مند اجلامعاس الّينية د جة الدفتو اا يف الل ة العربية
*االتّامياس بف الدبل العربية بالّف يف جمال تعل الل ة العربية يف الّفط
*تنوع مجس ر ر ر ر ر رسر ر ر ر ر رراس تعلي الل ة العربية يف الّر ر ر ر ر ررف باملتم لة يف اجلامعاس باملعاهد العالية باملدا س اإل دادية بال ا.وية بيف
املساجد بفذلك دب اس متخّّة مّد الزيا ن ب العمل يف بلد ريبط
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*توافر املناهع الد اسية باملجسساس الّتبوية الّينيةط
التوصيات:
 إجياد مّ ر ر ر ر رراد بديلة لتمويل مش ر ر ر ر رررب اس تعلي الل ة العربية للّ ر ر ر ر ررينيف بهلك من خالل تعابن الدبل العربية ن مريقالتمويل ب إ ساء فّاء متخّّف لتنّيذ هذا االسّتاتيجيةط
 إجراء وث يف مش ر ر رركالس تعل الّ ر ر رريني ف الل ة العربية بهلك من خالل اهتمام الياح ف ل مرائق التعلي من حيثهيكل ل اللسا.ياس باملها اس الل ويةط
 تّ ررمي برامع يف مها اس الل ة العربية للّ ررينيف باملتم لة يف االس ررتماع باتادمة باللراءن بالّتمجة الكتابية ب الش ررّهية معبضع برامع الكّتب.ية لتعلي املها اس بطريلة تّا لية باستخدام املنهع التواصليط
 إ سر ر ر ر ررال معلمف إىل اجلامعاس العربية للتعمق يف د اسر ر ر ر ررة الل ة العربية بآدا ا ب ملافته بهلك بّر ر ر ر ررّته باح ف زائرينبتعايشه مع جملتمع العريبط
قا مة الهوامش:
1- China radio international Arabic.cri.cn/81/2007/10/30/181/8587chtm
-2الل ة العربية يف الّف chin.org.ch/Arabic/188103htem
 -3عوي تشين موا ،الل ة العربية يف الّف ايدي ة ،بكف ،صحيّة الشعع اليومية ب.الين 2014/09/19،
 -4جناح محد الحها  ،الل ة العربية يف الّف باليابان  ،جريدن املدينة ،2014/11/14 ،
الل ة العربية يف الّف ،ملال من االّ.ت.ت ،عيكة الّف

2

5-chin.org.ch/Arabic/188103htem

-6الل ة الّينية –املعرفةhttps://www.marefa.org -
 ّ. -7الرابم بامللال
 -8إياد يد اهلل ب باعا بو بكر ب محد باغدبان ،تعلي بتعل الل ة العربية يف ماليزيا بف التحدياس بالطموح ،املجتر الدبيل
لتعلي الل ة العربية آفاق بحتدياس ،ماليزيا بالّ ر ررف  ،فلية الل ة العربية ،جامعة الد اس ر رراس األجنيية بيكف الّر ر رف74 ،
بما بعدها
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-9ينحرل خالد بن مسعود العّيمي  ،اللرا اس النحوية بالتّريّية جملمع الل ة العربية باللاهرن –مجعا بد اسة بتلوتا –إىل
أاية الدب ن ايادية بالستف ام 1415م1995/م،غ، 1دا التدمريية ،ابن حزم 2003 ،م
-10مّ ررطّ همود حس ررف ع ررعيان  ،اض ررطراباس تطييق اللوا د ل األس رراليع املعاص رررن لد غري الناملف بالعربية –
اختيرا املسر ر ر ر ر ر ررتو الرابع لل رة العربيرة براجلرامعراس باملعراهرد الّر ر ر ر ر ر ررينيرة وهجرا-دليرل العربيرة ،فليرة الل راس األجنييرة جرامعرة
اللومياس ،الّف ،

5ب6

 -11املرجع ّ.س 7 ،
 -12يل عين هوا  ،تا يك االسالم يف الّف ،دا النشر االجتما ية ،دطغ1998،م

 720ب 725

-13ينحرل همد همود يد اللاد لي ،جهود العرة يف تعلي الل ة العربية يف الّ ر ر ررف ؤية اس ر ر ر رّتاتيجية ،مجتر الدبيل
ال ررال ررث ديب اإلم ررا اس االسر ر ر ر ر ر ررت م ررا يف الل ررة العربي ررة بمسر ر ر ر ر ر ررتليله ررا يف الوم ،العريب بال رردبيل  6،فتوبر 2014م،
26ب27ب 28بتّرف
قا مة المصادر والمراجع:
-1خالد بن مسررعود العّرريمي  ،اللرا اس النحوية بالتّ رريّية جملمع الل ة العربية باللاهرن –مجعا بد اسررة بتلوتا –إىل أاية
الدب ن ايادية بالستف ام 1415م1995/م ،غ ،1دا التدمريية ،ابن حزم 2003 ،م
-2مّ ر ررطّ همود حس ر ررف ع ر ررعيان  ،اض ر ررطراباس تطييق اللوا د ل األس ر رراليع املعاص ر رررن لد غري الناملف بالعربية –
اختيا املسرتو الرابع لل ة العربية باجلامعاس باملعاهد الّرينية وهجا-دليل العربية ،فلية الل اس األجنيية جامعة اللومياس
،الّف ط
-3يل عين هوا  ،تا يك االسالم يف الّف ،دطغ ،دا النشر االجتما ية1998،م
المقاالت والروابط االلكترونية:
 -1إياد يد اهلل ب باعا بو بكر ب محد باغدبان ،تعلي بتعل الل ة العربية يف ماليزيا بف التحدياس بالطموح ،املجتر الدبيل
لتعلي الل ة العربية آفاق بحتدياس ،ماليزيا بالّف ،فلية الل ة العربية ،جامعة الد اساس األجنيية بيكف الّفط
-2همد همود يد اللاد لي ،جهود العرة يف تعلي الل ة العربية يف الّ ررف ؤية اسر رّتاتيجية ،مجتر الدبيل ال الث ديب
اإلما اس االست ما يف الل ة العربية بمستليلها يف الوم ،العريب بالدبيل  6،فتوبر 2014
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-3عوي تشين موا ،الل ة العربية يف الّف ايدي ة  ،بكف ،صحيّة الشعع اليومية ب.الين 2014/09/19،م،
 -4جناح محد الحها  ،الل ة العربية يف الّف باليابان  ،جريدن املدينة ،2014/11/14 ،
الل ة العربية يف الّف6-chin.org.ch/Arabic/18 China radio international
 -7ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر رل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر رع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب ر ر ر ر ر ر ر ر ر رير ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

يف

الّ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررف

international

radio

China

Arabic.cri.cn/81/2007/10/30/181/8587chtm chin.org.ch/Arabic/188103htem
 -8الل ة الّينية –املعرفةhttps://www.marefa.org-
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المصرح نقا ش والمسكوت عنه رسا ا
"الوش ا ا ا ااام" :ذاكرة جس ا ااد بين
ّ
« The Amazigh tattoo : a Body memory in between declared
» shapes and unspoken messges
دط زينع مندبز غربال ) جامعة اللريبان تو( .
ملخص:
يُع ّد الوع ر ر مما س ر ررة ض ر ررالعة يف التا يك ،بهو ع ر رركل من ع ر رركال االع ر ررت ال ل اجلس ر رردّ ،رب ب بمن خالل
األمازي -م ال -ن ب يه بأ ية اجلسررد ،با تيا ا صررو ن الّرد ،فجزء من اجلما ةط فعالماس الوعررام مسررتوحان بشرردن من
الرمزية التلليدية بإعررا اس هاس مّررد جتميلية ،بمائية ،سررحرية بحّت دينيةل من هلك ايّاظ ل الذاس باأل.واع ،خّرروبة
األ ض بالنسراء ،يادن املوت بالسرحر الومائيط فكي فان يضرو هذا الوعر ند األمازي ؟ جتلّيات ؟ بإىل ي مد ييل
هلاها "الوعام" مرا جسدا بهافرن؟
الكلمات المفتاحية :الوعام ،اجلسد ،الذافرن ،الرسائلط
Tattooing is a deep practice in history and it is a form of work on the body.
It is exploited by the mazigh for instance to express Their awareness of the
the body importance to the individual image as a part of the group. The tattoo
signs are deeply inspired from Traditional symbolism and signals of
aesthetic Preventive, magical and even religious Intentions. To mention but
a few ;Self-preservation and species ,Fertility of land and women , worship
of the dead And preventive magic.
How was the presence of tattoo to the Amazigh ? its manifestations? To
?what extent does this tattoo have its effect on body and memory
تقااااااااااااااااااااديم:
غريع مر هذا اجل س ر ر ررد في يتداخل يف خمتل جماالس التّا ل اتيطة باإل .س ر ر رران من فلّ جهة باجتاا  -يتداخل
يف امل الدين باالتان ،يف امل االجتماع بالتجمع ،يف امل الرموز بالوض ر ر ر ر ررعياس العالئلية اليومية بف الي ش ر ر ر ر رررط
بضع اجلسد مرآن صاحي ب نوا .ينما فان يف ح لّ بترحال  ،يّحي بيّاحي ّ ،
يتّرف في لكن دبدط بلعلّ
بع اجلسد من ايرياس املشربمةط
يُع ّد الوع ر ر ض ر رربا من الرس ر ر ل اجلس ر ررد لوس ر رروم بتعليماس حتمل دالالس ملوس ر ررية باجتما ية بهو يف مناملنا يف وال
إفريليا ضرا ة يف اللدم بفان يلّرد ب اسرّتضراء اآلهلة بملع اخلّرع ،ب مبا داللة اخلّرع هلا يضرا معاين إحيائية جنسرية
لذا ا تيم ند سلّنا من الرببر االمازي مبعاين األ.ومة باخلّعط 1غري ن الوع األمازي ي يتميّز ن غريا من سوم الوع
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مدب.ة حيّة ن مسرا
بكو .ظاهرن "حياتية"؛ اجتما ية بّ.سرية ب ّ.تببولوجية بحضرا ية بملافية بهويتي ط فالوعر يا ن ن ّ
اإل.سر رران األمازي ي بهويت يف منطلة وال فريليا .لكن بعد ن ُ ّد الوع ر ر األمازي ي المة مميّزن بفا مة يف حيان اجملمو ة،

ما مد هافحت ل مومع يف الومت الراهن؟ بيف صر ر ر ررو ن حّظ الشر ر ر رركل ،هل مازال متمسر ر ر رركا باملعىن؟ بفي
اآلن؟ إ ث بترفة حيّة ام .لائخ للزينة ال غري؟

يُنحر إلي

الوشم :حفريات في نصوص التأريخ:

.I

تّننت ال شر ررعوة منذ اللدم يف فن الرس ر ر

ل اجل سر ررد بتعيرياس خمتلّة بل اياس متنو ةط بيعترب الوع ر ر

مر التا يك ُ .رف الوع ر ر ر ر ر ر فّن ب مز لك ري من
من مدم تلك املما سر ر ر ر ر ر رراس ،إه ظهر يف خمتل اي ضر ر ر ر ر ر ررا اس ل ّ
املّاهي  ،فلد اسر ر ر ر ر ر ررتخدم للعديد من الدالالس هاس املعاين ند الشر ر ر ر ر ر ررعوة ،ب ل الرغ من  .لي حكرا ل بلد ب
حضا ن دبن غريها إال  .ييل مرتيطا بشكل ب بِخر ب لافة اجملتمع اخلاصة ب ط هذا بمد ا تيم الوع يف اليدء بالديا.اس
اللدتة اليت ا تربت مزاً لديا.تها بآهلتها فما رف فوسرريلة تا بة الشرريطان باللضرراء ل السررحر األسررود إىل غري هلك من
الدالالسط
رفت جممو ة من الش ررعوة اإل.س ررا.ية ظاهرن الوع ر اجلس رردي ،ميل ن ينتلل إىل ع ررعوة حوض اليحر األبيض
املتوس ررم ،فلد ا تيطت مبجمو ة من العلائد بالعياداس بالديا.اس اللدتةط بفان الوعر ر معربفا لد الّ ررينيف ،باليابا.يف،
باهلنود ،باألفا مة ،بالّرس ،بالّرا نة املّ ر ر ر رريف ،باليو.ا.يف ،بالربمان بغريه من ايض ر ر ررا اس باجملتمعاس اليت تعاميت ل
بج اليسيطةططط بيع ،هذا ن الوع ظاهرن مدتة يف اجملتمعاس اليشرية ،فعل سييل امل ال؛ فلد رف منذ مد الزمان يف
مّررر ،حيث بجد ل بعض املومياس املّ رريةط فما اسررتخدم املّ رريون اللدماء فعالج ظنا منه  .ييعد ايسرردط فيما
ا،ذت بعض الش ر ررعوة فلربان لّداء النّ

مام اآلهلةط فما فان الوعر ر ر تعويذن ض ر ررد األ باح الشر ر رريرن ،ببماية من ضر ر ررا

السحر؛ فلد ر ل ج ث تعود إىل العّر ايجري ايديث ،باليت ت يت املما ساس اللدتة للوع ط فما استخدم الوع
لتحديد اال.تماء الليلي ،بتييز جممو ة بشرية معينة من غريهاط ض إىل هلك ،فلد " فان الوع يف فجر التا يك ها مابع
بدائي ميلي ،حيث فا.ت الليائل تتخذ من بعض اييوا.اس حاميا بص ررديلا ب ما.ا هلا ،فتجعل من س ر مومما حتتّل ب ،
بتّ ر ر ر ررنع ع ر ر ر ررا ن ل بيوهتا ب س ر ر ر رريوفها ب بوا ل ص ر ر ر رردب جاهلاط بيحل هذا اييوان مزا هّتما لد هذا الش ر ر ر ررعوة
ب جياهلاط3 "2
بفان الوع ر ر ر ر ند الليائل األفريلية الطريلة الوحيدن للتمييز بف ميائلها ،يف حف فا.وا يف غينيا يلججبن اىل تلوين
اجس رراده فتعيري ن حالة معينة ب ايّ ررال س ررالة تعرب ن ع رريء ما ،بال .س ررتطيع ن .تجاهل دب اليحا ن يف .ش ررر هذا
التلليد ،فما مد يرمز الوع ر ر ر ر ر إىل اللون اليت تسر ر ر ر ررا ده

ل ،طي املّر ر ر ر ررا ع بخمامر اإل ا فلد يعتلد م ال ن س ر ر ر ر ر

''الديك'' ل اللدمف حيمي اليحا من ال رق بفتابة يا ن ''تسر ر ر ر ر ر ررك جيدا'' تعطي الدافع ملواجهة العواص ر ر ر ر ر ر ر بالت لع
ليهاط
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بمد رف اجملتمع األمازي ي هذا الوع فذلك ،فلد استم ّد الرببر العناصر الزخرفية للمّنو اس الّخا ية باجللدية بالّضية
من الوعر ّ.سر  ،بالتزال ميائل الرببر تسرتخدم بعض الكتاباس بالرموز الزخرفية يف تزيف بيوهتا اللدتةط بهلذا. ،ر ن املر ن
الرببرية التزال حتمل يف بعض املنامق الحاهرن من جسر ر ر ر ر ر رردها بوا ت ل حد حربف الل ة الرببريةط فما ن ظاهرن الوع ر ر ر ر ر ر ر
ا.تشرس يف وال فريليا إبان الديا.ة املسيحيةط يل ميل دخول اإلسالم .حرا للتأمري املياعر الذي فا.ت تا س اإلمربامو ية
الربما.ية آ.ذاك ،فما ن الوع ر رف يف مجيع ال لافاس اآلدمية ،با تيم ا فتعيري جسرردي ،ل مدلوالس ،تل من ملافة
إىل خر ط"4

لون وآخر موشم ...محماٌ وقااااااااااااااااااااااراءات
جسد مُ ّ
قبيلة جنوب افريقيا...
ب مبا مد يكون هذا الوع ر .تاجا للتأمر بالديا.ة املسرريحية ،فلد ظهر الوع ر مدتا يف دبل وال فريليا ،فحّت اللرن السررابع
امليالدي ،فا.ت تسكن امل رة العريب ميائل مازي ية تدين ليعضها بالديا.ة املسيحية .حرا للتأمري املياعر الذي فا.ت تا س
اإلمربامو ية الربما.يةط بيحهر .لخ الّ ر ر ررليع موع ر ر رروما ل جياا النس ر ر رراء ،بإن فنا .رجد الداللة الرمزية هلذا الوع ر ر ر تعود
ساسا يرف التاء بالل ة األمازي يةط"5
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غدامس الليبية ...رسوم وشيفرات
ب مبا فان هلك .تاجا للتأمر بالديا.ة اليهودية ،فلد فان اليهود يشمون مّاهل بيسموأ بعالمة الّليع ،بمد فا.ت هذا
العادن معربفة ند املسر ر ررلمف يف جنوة بهران باجلزائر .6بمع ن اإلسر ر ررالم حا ة الوع ر ر ر مع حترت للرس ر ر ر إال ن ودت
ظلت ملحوظة يف العهد الع ماين مع تشررتت الليائل العربية يف الّررحراء مبا إ ال.ا للخربج ن اللا.ون االجتما ي بض رربا
من ال و ن ضد اللي الرمسية اب تأمرا بال لافة االمازي ية الرببريةط
.II

ما الوشم7؟:
يعرف الوع -يف الل ة -بالعالمة ب الرس ب الوس فوق مرف من مراف جس اإل.سان ،فأن يكون فتّا ب

ه ا ا ب يدا ب همنا ب جيهة ،با تماد آلة حادن ،ب إبرن باخزن ،ب حناء ملو.ةط ما مجع فلمة بعر ر ر ر ر  ،فوع ر ر ر رروم ببع ر ر ر ررامط
بغاليا ،ما يكون الوع للتزيف بالتنميق بالتحيري بالتجميلط بيف هذا ،يلول ابن منحو يف معجم (لسان العرة)ل" بع ل
ابن ويلل الوس رروم بالوع رروم العالماسط ابن س رريدال الوعر ر ما جتعل املر ن ل ه ا ها باإلبرن حتش رروا بالنئو  ،بهو دخان
الشر ررح  ،باجلمع بعر رروم ببعر ررامططط بالربع ر ر الربمعط ببع ر ر اليد بوال غرزها بحبرن ه ليها النئو  ،بهو النيلعط باألع ر ر
يضال الوع ط باستوو ل سأل ن يشم ط باستووت املر نل ادس الوع ب مليت ط بيف ايديثل لعنت الواوة باملستووة،
ببعضر رره يربي ل املوتشر ررمة ،مال بو ييدل الوع ر ر يف اليد بهلك ن املر ن فا.ت ت رز ظهر فّها بمعّر ررمها بحبرن ب مبسر ررلة
حّت تجمر في
اسررتخل

حتشر رروا بالكحل ب النيل ب بالنئو  ،بالنئو دخان الشر ررح  ،فيز ق مرا ب تخض ر ررط بيف حديث يب بكر ملا
مر  -ضرري اهلل نهمال عرررف من فني  ،ب مساء بنت مي موعررومة اليد ممسرركت ي منلوعررة اليد بايناءط

ابن ويلل يلال فالن ح يف ّ.سر ر ر ر من املتش ر ر ررمة ،بهذا م ل ،باملتش ر ر ررمةل امر ن بوت اس ر ر ررتها ليكون حس ر ر ررن هلاط بمال
الياهليل يف م اهل هلو خيل يف ّ.س من الواوةط مال بو منّو ل باملتشمة يف األصل موتشمة ،بهو م ل املتّل ،صل
موتّر ررلط ببعر رروم الحيية باملهانل خطوغ يف الذ ا ف ...بيف ايديثل ن دابد  -لي السر ررالم -بع ر ر خطيئت يف فّ فما
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فع إىل في معاما بال عرابا حّت بشرا بدمو ؛ معناا .لشها يف فّ .لخ الوع ط بالوع ل الشيء تراا من النياس يف بل
ما ينيتط ب بوت األ ض إها يت فيها ع ر رريئا من النياسط ب بوت الس ر ررماءل بدا منها برق ...بمن ميلل بع ر ر النيت إها
بّرس بل ط ب بع الربقل ملع ملعا خّيّا؛ مال بو زيدل هو بل الربق حف يربق ...بمال الليثل بوت األ ض إها ظهر
عرريء من .ياهتا ،ب بع ر فالن يف هلك األمر إيشرراما إها .حر في  ...ب بوت املر نل بد مديها ينتأ فما يوع ر الربقط ب بع ر
في الشرريعل ف ر با.تشررر؛ ن ابن األ رايبط ب بع ر الكرمل ابتد يلون ن يب حنيّةط بمال مرنل بع ر

.ضررج ط ب بوت

األ ناة إها ال.ت بمابتططط"ط8
بيّه  ،مما س رريق ،بأن الوع ر ر

يا ن ن المة س رريميوميلية ب يلو.ية يض ررعها اإل.س رران ل مراف جس ررم  ،فأن يكون

فوق ععرا إلزالة الشيع ،ب يف بجه إلخّاء جتا يد الزمان ب.دبب  ،ب فوق فتّ  ،ب يف ه ا  ،ب يف يدا فّا بمعّما،
ب يف مراف السر ر ررّل  ،م لل الّخذ ،بالرجلفططط بينلخ هلك فل باإلبرن ب بِلة حادن ،تأل الوع ر ر ر بايناء ب الكحل
ب النيل ب النئو ب ما يسم فذلك بدخان الشح ط ببعد هلك ،يتخذ مر الوع يف اجلس لو.ا ز ق ب خضر.
بمن هنا ،فالوع ر ر ملية دميلة جدا ،تتميز بلوا دها بع ر ررربمها بملوس ر ررها اخلاص ر ررةط بمن  ،فالوع ر ر
باخّتاق للجلد عررلا بفيا باحّتاما بتشررطييا بتطهريا بخدعررا .ب لي  ،فالوع ر

يا ن ن فّ ر ررد9

يا ن ن س ر تزيي ،ب مزي ،يكون اهلدف

من هو حتيري اجلسد بتنميق جلداط بمن ميل ،فان ينلخ بايرب الّي ،ب مبواد فحمية ب عحمية ،ب مبادن ايناءط
بتطلق فلمة ) (Tatouageل الوعر ر  ،بهو اسر ر بولينيزي مش ررتق من ) (tatouب  (tatahou).ب )(Taمعناها
دب .املالح فوك 10للمرن األبىل ل ع ر ر رركل) ، (Tatowبحتولت ،يف الل ة اإلجنليزية ،إىل)، (Tatoo
الرس ر ر ر ر ط بمد ّ
بهي فعل11ط يف حف ،يسم الوع يف الل ة األمازي ية بر  ،Thigaazبالسيما اللهجة الريّية منها.
.III

الوشم ايمازيغي؛ ذاكرة جسد  /ذاكرة شعب:
يتميز اإل.سرران األمازي ي ن بامي األجناس األخر بحاهرن الوع ر  ،بهي ظاهرن اجتما ية بّ.سررية ب ّ.تببولوجية

بحضررا ية بملافية ببجودية بهويتي ط إه يعترب الوع ر ميسررما سرريميوميليا ب يلو.يا تيز اإل.سرران األمازي ي ن بامي الش رعوة
األخر ط فالوع ر ر يا ن ن بميلة مكتوبة بمدب.ة بعر ررهادن حليلية بصر ررادمة ن مسر ررا اإل.سر رران األمازي ي بهويت بفينو.ت
بإ.سيت ببجودا ايضا ي ،يف منطلة وال فريليا.
يف تو ، .ظهر الوع ر مع األمازي  ،ال س رركان األص ررليف لليالد ،إه يعترب ت رام اً ريل اً بموغ الً يف ال لافة ا ألمازي ية
بجزئا من هويتهاط ي س ر ررم الوع ر ر ر بالل ة األمازي ية "تِكاز" ،بامّتن س ر ررا س ر ر ر اً باملر ن ببد جة مل بالرجال ،فلد
غاليية النساء األمازي ياس بعوم .
بيتضد ،مما سيق هفرا ،بأن اإل.سان األمازي ي مد رف الوع  ،فما رفت الشعوة السابلة ،بل إن "الوع سيق املالب
إىل الوجودط فاإل.س ر رران األبل ب اإل.س ر رران يف بىل مدا ج حيات بهو ما .طلق لي "اس ر ر اليدائي" مد  ،بزخرفة جس ر ررم
بطرق خمتلّة ،هذا الطرق ييدب أا مازالت مجيعها اسررتخدمت من مرف اجملتمع األمازي ي ،بمنها ّ،رريع املر ن األمازي ية
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جلدها بالّرري اس باأللوان من خالل بخزاس اإلبر ،بهو ما يسررم بالوع ر الذي مازال تا س حّت اآلن يف بعض املنامق
الريّيةط"12
ب لي  ،تكن اللول بأن الوع ر ر ر ر المة س ر ر رريميائية مازي ية بامتياز ،بظاهرن ّ.تببولوجية ملافية بحض ر ر ررا ية ببجودية ا تيطت
باإل.سرران األمازي ي اللد  .يتخذ الوع ر بعداً مجالي اً لد األمازي بي عترب من ه بس ررائل زينة املر ن موال حياهتا،
فهي اليت توعر ر
خمتل

ند س ررن اليلور لتعلن رب األ ع رركال بالرموز بالرس رروم دخوهلا مرحلة الن ض ررعط بت ض ررع الوعر ر يف

منامق ج سر ررمها ،فالوج بالذ اع باليد بال ّر ررد بالنهدين بالرجلف بمنامق خر من ج سر رردها ،ليتحول

إىل لوحة فنية ،امع اآل خر بت شر ر رركيالس مد بسر ر ررةط في ّر ر رريد للوع ر ر ر داللة مجالية إغرائية سر ر ررريالية تّلهها املر ن
األمرازي يرة ج يردا ،في

ال بهي اتمرل باخل طرا مرة يف آنط مرا الرجرال فيكتّون بيعض الوعر ر ر ر ر ر ر رروم يف ال يرد با لرذ اع

باأل جلط
يكتع يد النو إد ي

ن "اجلسر ر ر ررد األ .وي بفتنة الكتابة" يلولل "إن املر ن الواع ر ر ر ر ميد ة تكتع لتضر ر ر ررع لذن الن

ب

الرمز املكتوة بيد املتللي هفرا ب  .الفتشاف أاياس اجلسد األ .وي االعتهائية ،ينتلل ربها اجلس من .حام األيلو.ة
إىل اجلس الالهويت"ط لذا فكتابة اجلسد ال تكون ي ية فهي ادن ما حتمل يلو.اس م ل "عسة" ل اجليهة اب "صليع"
ل الذمن اب "جنمة" ند مهاتنا خاص ر ررة ب.لوش اب ع ر رراماس ع ر ررييهة بالوسر ر ر الذي جندا يف الس ر ررجاد التلليدي "املرموم"
بلعل حيدد اال.تماء باهلوية يضا اب ييعد ايسد ،فما ا لم ن مهاتنا أن يضعن عاماس فلم ل اجليهة اب الذمن بيف
اخلد حيا.اط

تنفرد المرأة ايمااازيغيااة في المنطقااة المغاااربيااة بااالوش ا ا ا ا اام ،الااذي يبرز
أحيانا جبينها ورقبتها وحتى قدميها .هو أول ما يلفت انتباهك حين
تتحدث يي امرأة كبيرة في السن من أصا أمازيغي.
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"الايا ايخير من النساء مع وشم بالوجه في شمال إفريقيا"
يذهع الياح ون يف موضرروع الوع ر إىل اال تلاد بأن الوع ر
ل جس ررد املر ن هو دليل ل االفتمال بالنض ررع اجلنس رري لديها ب المة
العافية باخلّ ر ر ر رروبة" ،فال تُوعر ر ر ر ر إال الّتان املجهلة للزباج ،فما يعترب داللة
الرعد بمع بواد
ل افتماهلا مجاال،ططط بيُّيد الوع بوابة يو ّ
لسن ّ

الشابة إبراز مّاتنها ،با الن .ضع .ومتها"ط13
تود من خالل املر ن ّ
الزباجط بهو يف هذا ايالة يُّيد محهرا مجاليا ّ

التحول من مرحلة ملرحلة خر  -م ل اخلتان بالنس ر ر ر ر ررية للذفو  -يكون
يُع ّد الوعر ر ر ر ر ر يف دن جمتمعاس ،مل من ملوس ّ

حتول بالنس ررية إل.اث من الطّولة لس ررن املراهلةط فهو ترميز لنوع من التلو دينية ب هي بحية ،ب ند بعض
الوعر ر مل
ّ
اجملتمعاس تّاضر ر ررليّة فتعري ملراتع اجتما ية ب منزلة من ل سر ر ررل السر ر ررلطة ب تعيري ل الشر ر ررجا ة باللون باليطخ يف
املنافساس ب محائية فحجاة ب حرز حيمي من الشر بالعف ب الجية بغريها من الوظائ باالستخداماسط

. IV

رسوم وتعاليم /آيات ودالال ت:
التابو (totem-tabou) 15ا معتلدين سر ر ر ر ر ر ررحريّف ،حيتّه ما.ون
تنش ر ر ر ر ر ر ررأ الرموز ادن من الطّوم  14ب ّ

م حتر بتلدي بمعتلد
فل شر ر ر ر ر ر رررين يلابلها موم يكون ه ّ
التيجيل بالتحر ل اية اتافحة ل بناء اجملتمع التلليديط ب ّ
الرمزية فّيلة بطرد األ باح الش ر ّرريرن بمّ ررد إس ررعادا بحتليق غيات م الط فالرمز مل تخلق للتزيف
س ررحري ،بتكون التم يالس ّ

عر ماط
فلم بلد ما فان سالحا هجوميا بدفا يا ض ّد ّ
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رجل الطاغي ل سر رروماس الوع ر ر حيث تتكون من ناصر ررر امل لث باملعيناس
لعل األعر رركال اهلندسر ررية بالزخرفية ت ل السر ر ّ
ّ
باملربع بخطوغ منحنية بمنكسرن ب.لاغ متعامدن ب متلامعة بجنوم عاسية ب سداسية هاس خطوغ مستليمةط بمد مست
بمتّر ة للتعيري ن دالالس مزيةط
األعكال اهلندسية (امل لث باملربع بالدائرن) متداخلة ّ

بمد ا،ذ الوع ر ر دن عر رركال هندسر ررية ب الماس سر رريميوميلية ب موز دالةط فهناكل النلطة ب سر ررلس ر رلة من النلم ،باخلم
املس ر ررتلي  ،بما يتّرع ن من زخا ف بس ر رريطة بمرفية بمعلدن ،بالزخا ف الّ ر ررلييية الش ر رركل ،بالزخا ف النجمية الش ر رركل،
بزخا ف ل ع ر ر رركل) ، (Vباألع ر ر رركال الدائرية ،باملنحنياس املتماملة بغري املتماملة ،باخلطوغ املتوازية ،باخلطوغ امللتوية،
باخلطوغ املائلة باملن حنية باملنحرفة ،باخلطوغ املتشابكة ،باخلطوغ املتداخلة باملتلامعة ،بامل ل اس ،باملربعاس ،باملستطيالس،
باملعيناس ،بالدبائر  ،بحربف تيّينار ،ب الماس زائد ،باألع ر ر ر ر رركال املن للة باملنّتحة ،ب الش ر ر ر ر ررا اس العس ر ر ر ر رركرية ،ب الزبايا
املتعا ضة ب اللائمة ب املتوازية ،باألعكال النياتية باييوا.ية بالطييعية ،باملشيكاس ،باألعكال اخلماسية ،بالتيجان...
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ه ر ر ر ر رن ر ر ر رراك
ع ر ر ر رركال
م ري ري رع ري ر ر ررة
ت ر رت ر رحر ر ّرول

جمردن ،بيزداد جتريدها إىل اي ّد الذي يتعذ مع ل املرء ن يد ك صر ر ررل تلك الرموزط فرمز العف الوامية م ال
إىل عر ر رركال ّ
ا،ذ عرركل اخلطوغ املنكسرررن باسررتخدم يف النسرريع باملّررار باملشر والس اخلشررييةط با،ذ عرركل املربّعف املتلامعف ،بعرركل

امل لث حيا.اط

توحي اخلطوغ الر سر ررية بال ياس ،بباجتاا من ل إىل سر ررّل ،بسر رريع هلك ن العف تتيع اجتاا ال لل يف مراءن اخلم حيث
تيذل جمهوداً مل من هلك اجملهود الالزم للراءن خم رفة ص ر ررا دن ببنّ الطولط إن ظاهرن اجلاهبية األ ض ر ررية هي إهن -
بالنسية إلحساسنا -ايرفة الطييعية ،بفل حرفة مضادن تتطلع جمهودا فرب حّت .تحلق ،فّعود مستو مائل ف ر مشلة
من .زبل ط
موز ب س ر ر ر ر ر رروم بزخا ف تتناملها األجيال رب الذافرن اجلما يةط هذا الذافرن هي حافحة الّتاث بمد بص ر ر ر ر ر ررّها بول ببرس
"بأأا امللكة اليت جتمع بحتّظ املدفاس املاضية بما يرتيم اط بهي يف الوامع الّكر الذي تخزن هافرن املاضي"16ط فالرمز
هو االعر ررا ن الّر ررادمة اليت توضر ررد تا تخية الّتاث الشر ررعل بمعا.ي ط لنسر ررتنتع من رضر ررنا لعدد من الرموز املتناملة ل همل
الرمز بهو الذي يضّي ل األعياء املاديّة معىن معينا فتّيد موزاط
اجلسد ن اجملتمع هو الذي حي ّدد ميمة ّ
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من برز الرس ر ر ر ر ر رروم املنت ش ر ر ر ر ر رررن ند غاليية
األمررازي يرراس المررة زا ئررد ( ،)+ترس ر ر ر ر ر ر ر ر
ل اخل ررد بتع ،حرف ت رراء يف ايربف
األ مر ر ررازي ير ر ررة ،بهو اخت ّر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا لكلم ر ررة
" تر ررامطوس" ،اليت تع ،األ.
فم ر ررا ،تل

اجلمي لر ررةط

مع ر رراين الرموز ح س ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررع

موض ر ر ررعها يف اجل س ر ر ررد ،فاليت ترس ر ر ر

ل

النهدين م الً حتمل دالالس اخلّوبة .
عالمة زا د ( )+وتعني حرا تاء في الحروا ايمازيغية
فذلك ما س األمازي الوعر ر ل اياس ميية ،إه فا.وا يعتلدبن  .ي ش ررّي من األمراض بيطلع اخل ّ رروبة للعامر،
بيدفع اي س ر ر ر ر ررد با لعف بحيمي من األببئةط فكا.وا يووون .لطة جبا.ع األ.

للحماية من مراض األ س ر ر ر ر ررنان ،ب

جبا.ع العف للوماية من األمراض اليت ت ّر ر ر ر ر ر ر رريع العيون  .فما ن للوع ر ر ر ر ر ر ر ر بظائ

غييية ،بفان يعتلد  .ييعد

األ باح الشريرن بييطل السحر ،بييعد الّلر باليجس ،ن مريق الرسوم بالرموز اليت ت وضع بدمة م تناهية .

حول الوش اام جس ااد المرأة ايمازيغية إلى لوحة
ّ

فن ي ااة مقروءة غن ي ااة ب ااالرموز والرسا ا ا ا ا ااوم ،تروي
لألجيال الالحقة سا ا ا ا ا اااايا هذه الحض ا ا ا ا ا ااارة،
وتعكس الن ظا ا ااام القيمي والث قا ا ااافي لتلا ا ااك

الماتمعات 17 .
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بمن بف ف ر الرموز ا س ر ر ررتعما الً النحلة ،ايلزبن ،ال عيان ،س ر ر ررنابل اللمد ،ا ل ش ر ر ررم  ،العلرة ،النجوم ،غ ّ ر ر ررن
الزيتون ،ب موز خر حتمل معاين ف رين ،ببعضها يرمز ملكان فل مييلة مازي ية . 18
خالتي مريم ...الوشم ،خطوط ال يمحوها الزمن...
.V

الوشم :اللباس الثالث:
للوع ر ر ر ر ر ر ر  ،يف ال لررافررة األمررازي يررة ،بظررائ

رردن،

"حيث بم األمازي الوع ر ر بطلوس رره العلائدية ،فل يكن
الوعر ر بص ررمة ا مش ررينة ،بل فان يس ررع لتحليق غراض
مجالية ب مال سحرية ب ميية ب حّت ج رافية"19ط
يتخذ الوعر ر  ،يف ال الع ،بعد مجاليا بإس ررتيتيليا ،إه يض ررّي
الوع ل املر ن مسة ايسن باليهاء باجلمالط لذلك ،تضع
األ .يف خمتل

مراف جس ر ر ر ر ررمها ،بخاص ر ر ر ر ررة جهة الوج ،

ببالضرريم حينما تنلش ر يف الذمن ،باجليهة ،باأل ، .باخلدط
بال رض من هلك هو جذة اآلخرين ،بإما ن إ جا  ،فما
هو حال ف ري من األمازي ياس ينما بجدن مبعىن ن الوع ر ر ر ر ر ر " .وع من املافياج يس ر ر ر ر ررتعمل موما ند النس ر ر ر ر رراء من جل
التجميل ،بإما ن اإل جاة ،فيستحيل اجلسد فّّحة لللراءن ،ب فن

يّيد الوع في فخطاة20ط

فما حيتل الوعر ر ر منزلة بس ر ررط بف اللياس بالعريط يل إن الوعر ر ر هو اللياس ال الث للجسر ر ر املكس ر ر ّرو باللياس باجلسر ر ر

العا ي معا 21ط ب ف ر من هذا يتحول اجلس ر  ،رب فعل الوع ر  ،إىل لوحة تشرركيلية مجيلة ،حاملة ألعرركال خلطوغ م رينط
بيف هذا الّر دد ،يلول الرسررام الد افي (هاين فرينكل) مائالل " حيا.ا ف رين جتدهن [ األمازي ياس] يف ايلول ب املسررالك
الو رن باجليال يرددن صيحاس غنائية ال يضاهيها من ايدن باجلمال سو مرآ تلك األعكال املرسومة بعناية فائلة ل
خدبدهن ب هموأن ب جياههن ب حيا.ا نامهن ب يديهن. ،سر رراء تتوحد فيهن سر ررطو ية الرمز بالرسر رروماس املّعمة خضر رررن
بز مة ،مع سطو ية الوجوا بمكامن مجال يّر ل حتدي مسون الطييعة بصعوبة ظربف العيخ بمشاق التحمالس اليومية
طط مجال تتوحد في ايليلة باخليالطط الطييعة باإل.سر ر ر ررانطط باأللوان باملالمدطط الّر ر ر ررو باألص ر ر ر رواسطط ال ناء بالرس ر ر ر ر ل
اجلس ر ر ر ر رردططط" ط  22بيع ،هذا ن الوع ر ر ر ر ر فان املحهر ايليلي جلمال املر ن األمازي ية ،بتعيريا حليليا ن مد حس ر ر ر ر ررنها
األخاه الذي فان ي ري إ جاة اآلخرين افتتا.ا بعهون بلذن.
فما امّتن الوع ر ر ر ر ر ر ر

ند األمازي بالوظيّة السر ر ر ر ر ر ررحرية ،يث فان يلي األمّال من األ ف ،بحيمي اجملتمع من األ داء

املرتليف ،بحيّنه من األ باح الشريرنط فأن الوع مب ابة تواصل سيميائي بف اجلسد باأل باح اخلّيةط بمن  ،فلد حتولت
الوعرروم إىل عرركال هندسررية ب الماس سررحرية تلي اإل.سرران من عررر الطييعة ،بحتمي من حسررد اإل.سرران ،بجتعل يف منأ
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ن الّلر بصر ر ر ررّعاس اللد بتلليات اخلطرينط بتلي من ف اآلخر ،بحترس ر ر ر ر من .حرن الرميع بلّتت ايامدن ب املنتلمة ب
اللاتلةط فما فان الوع يضا مزا للنجاح بالنجان ،بيعد فذلك سييال لتحليق ال ربن بال ىن بالرفاهية.
بهكذا يتيف لنا بأن " ،بعض الليائل األمازي ية [تستخدم] الوع إلبطال األ مال السحرية ب ضد مال الشر ب تيمة
بامية من ايسد بالعفط بالتزال هذا املما ساس سا ية حّت اآلن يف بعض املنامق امل ربية خاصة اجليلية ،حيث تلوم بعض
الليائل يف منطلة الري مبما س ررة الوعر ر باللون األخض ررر للتعيري ن الس ررالم بالس ررعادن باألمن ،باللون األس ررود ض ررد العف
بايس ررد ،بيحهر دب ا الس ررحري ند بعض األمازي يف الذين يعتلدبن ن الوعر ر فوق العف من ع ررأ .تلوية اليّ ررر ،ب ل
جا.ل اجليهة إلبعاد آالم الر س"23ط
بمن  ،فالوظيّة الس ررحرية هي الوظيّة األف ر ا تياما بالوع ر ر  ،فما ند ف ري من الش ررعوة اليدائية ،بالش ررعوة األفريلية،
بالشر ر ررعوة األمازي ية ،إه يتحول الوع ر ر ر إىل دان سر ر ررحرية ملواجهة اللو ال امضر ر ررة باخلّية ،مع التحّر ر ررف ضر ر ررد الشر ر رررب
امليتافيزيلية.
يعرب الوع ن ملافة موممية بملوسية تن ن دالالس اخلّوبة بالعطاء بالرغية يف الزباج ،باال تلاء من امل اجلسد و
امل الربحط بيف هذا ،تلول الياح ة امل ربية فاممة فائزل" فان إجناز الوعر ر ر ر جزءا من ملوس الكها.ة ،تلوم ب امر ن فاهنة،
تكون مد خضعت لطلوس التكري

ند ضريد بيل متخّ  ،حيث تر يف منامها هناك بأأا تستل إبرن الوع ط عأأا

عر ررأن الشر ررا ر الذي ييد حلة إبدا بالنوم إىل جوا ض ر رريد حد األبلياء ،فما أا مد تسر ررتلهم من إحد املما سر رراس
العريلاس اللوايت حيول سررنهن املتلدم يف ال الع ،دبن االسررتمرا مبما سررتها ،فييح ن من يكمل مسررريهتنط بمن هنا ،فلد
فان الوعر يضررا ينجز يف جواء ملوسررية مّحمة بالرموز بالدالالس اليت تكّل االتّررال بعامل املا ب اء ،بفان يلّررد منها
اسر ر ررتجالة .ع اآلهلة ب ضر ر رراها باتلاء .لمها بغضر ر رريهاط بمن مثة ،فا.ت مما سر ر رراس الوع ر ر ر الطلوسر ر ررية تيت ي ملع الزباج
للعازبة ،بملع اخلّر ر ر رروبة للعامر ،فما  .موما يرج من التحّر ر ر ررن من العف الش ر ر ر رريرن ،بد ء فل األض ر ر ر ررا الوامعة منها
باملتومعة"ط24
بهكررذا ،يتيف لنررا بررأن الوع ر ر ر ر ر ر ر
بالتخل

يررا ن ن مل

موممي غ ،الرردالالس ،ال ررايررة منر جلررع اخلّر ر ر ر ر ر رروبررة بالعط

اإلهلي،

من فّتن العزببة ب ية اال.تلال إىل فّتن الزباج ببناء األسرن ،باالّ.ها يف اجملتمع الليلي.

خاتمة:
يع ّد الوع ظاهرن ملافية مازي ية بامتياز ،ا تيطت باإل.سان األمازي ي منذ اللد  ،بمازالت هذا الحاهرن مستمرن
إىل يومنا هذا ل الرغ من موم

اإلسالم الرافض للوع  .هذا ،بيعرب الوع ن فلسّة اال.تلال من الطييعة إىل ال لافة،

ب اال.تلال من الشر ر ر ر ر ررّهي إىل املكتوة ،ب اال.تلال من املرفز إىل املهمخ باملختل  ...بمن  ،فالوع ر ر ر ر ر ر تعيري ن هوية
ا إل.سر ر رران األمازي ي بفينو.ت بحضر ر ررا ت بإ.سر ر رريت ط بغاليا ،ما فان الوع ر ر ر ملّت.ا باملر ن اليت فا.ت تسر ر ررتعمل الوع ر ر ر للتزيف
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بالتجميل باالحتّال جبس ر رردها ع ر ررعو يا بال ع ر ررعو ياط بمن هنا ،فلد افتس ر ررع الوعر ر ر  ،يف ال لافة األمازي ية ،دن بظائ ل
مجالية ،بسحرية ،ب الجية ،بجنسية ،ب ّ.تببولوجية ،باجتما ية ،بّ.سية ،ببجودية ،بفلكية ،بتييزية ،ب يلو.ية..
قا مة الهوامش:
 -1مجيل محدابي ظاهرن الوع يف ال لافة األمازي ية ،ملال .شر يف االحتاد االعّتافي يوم 2014 – 10 - 25ط
. -2لال ن حسف ياسي" ،الوع لد ميائل فريليا الوسط :الذاس باملوضوع" ،الّّحة .84
 -3مومع مرصد الذافرن الشعييّة
http://marsad.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
 -4ليث اخلّاف ،ملال "الوع ر ر ر ر ر ر ر ببحدن الّلكلو العريب" ،جملة الّتاث الشر ر ر ر ر ر ررعل ،العراق ،العددل ،10السر ر ر ر ر ر ررنة ،11
1980م ،الّّحة .182
 -5بللاس ر ر اجلطا ي ،ملال "الوع ر ر فحاهرن س رريميوميلية يف ال لافة األمازي ية" ،س ر رجال ال لافة األمازي يةل اليناء بالنحرية،
منشو اس فلية اآلداة ،بجدن ،امل رة2000 ،م ،الّّحة .72
 -6يد الكيري اخلطيل ،االس العريب اجلريد ،الّّحة .89
 -7مجيل محدابي ،ظاهرن الوع ر يف ال لافة األمازي ية (ظاهرن سرريميو-سرروسرريولوجية). ،شررر يف االحتاد االعررّتافي ،الطيعة
األبىل 2016ط
 -8ابن منحو ل لسان العرة ،مادن بع  ،حرف املي  ،دا صاد  ،بريبس ،لينان ،ميعة2003م.
 -9مبا معناال دمي. -زفط
 -10جيمس كوك ب القبطان كوك (James Cookاإلجنليزية) (  27فتوبر  1728 - 14فرباير ) 1779فان
ا ا بمستكشّا إ.كليزيا ،يعد حد ه املستكشّف األب ببيف يف ّر التوسع االستعما يط
 -11يد الكيري اخلطيل ،االس ر ر ر ر ر العريب اجلريد ،ترمجةل همد بني  ،منشر ر ر ر ررو اس كاظ ،الرباغ ،امل رة ،الطيعة األبىل
2000م ،الّّحةل.67
 -12بللاسر ر ر ر اجلطا ي" ،الوعر ر ر ر فحاهرن س ر ر رريميوميلية يف ال لافة األمازي ية" ،سر ر ر رجال ال لافة األمازي يةل اليناء بالنحرية،
منشو اس فلية اآلداة ،بجدن ،امل رة2000 ،م ،الّّحة .67
 -13جريدن العرة ،السنة  ،38العدد  ،10083الّّحة 20ط
 -14الطوم ل "هو ي فيان ت ل دب الرمز لللييلة ،ب حيا.ا يلدس با تيا ا املجس

ب ايامي".

 -15التابول "ج .تابوهاسل فلمة بولينيزية تطلق ل (اتحو يف .حر اجملتمع) ،ي ما تعتربا راف اجملتمع ( ب السياسة
ب جهة خر ) من اترماس (بلي حتما بفق الشريعة اليت يدين ا هاك اجملتمع) بإن فا.ت يف بعض األحيان تلرن لد
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اليعض مبّهوم "ايالل" ب"ايرام"ط فالتابو ي خم محر ال يليل اجملتمع جتابزا ب ض النحر ن مد فون (التابو) مرب ا ب
حّت متناسلا مع اللوا.ف بالشرائع".
16- Paul Robert, le robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française, Paris 1920, page 351.
 -17تّرروير تىن األ اعرري ،مّررو ن الّوتوغرافية من صررل مّررري ت ،،باليت تتخذ من لندن ملراً هلا ،ادس ن تومق ما
تيل من هذا املما س ررة (التوع رري ) ،بتس ررتكش ر الس رريع من ب اء تراجع ع ررعييتها .مض ررت األ اع رري اجلزء األخري من العام
 2017يف مريلها رب املنامق امل ربية باجلزائرية بالتو.سية ،إه مجعت صو اً لر 100امر ن فوق سن السيعف غالييتهن يعملن
بالز ا ة بالّيد.
 -18مراجع ن الوع ر ر لالمالعل بمن بف تلك الد اسر رراس جند فتاة "اجلمال باهلوية األ .وية ،األبعر ررام الرببرية ملنطليت
بسركرن بتلرس" للياح ة الّر.سرية لوسريان بربس ،بالّراد ن "دا خطاة" ،الكتاة فان .تاج ث ميق لّك مالسر
ا لرموز باألبع ررام ،بفان منطلل ص ررو التلطتها "إيليان بفر" يف ديد منامق اجلزائر مناء مزابلتها لعملها فممرض ررة ،ص ررو
موزا خضراء بز ماء ل جسادهن ،حالة خاصة تنّرد ا ال لافة األمازي ية العريلةط بمحل الكتاة عهاداس
لنساء حيملن ً

حية لنسرراء من منطليت الليائل باألب اس ،فرب منطلتف ينتشررر فيهما الوع ر يف اجلزائر ،بمامت "إيليان بربس" مبزج الّ رو
بالش ررهاداس بما مسعت من اللّر ر

مال س رريس رراه يف
الش ررعيية ،لتنتع حد مجل اليحوث ن موض رروع الوعر ر  ،بمدمت ً

ايّاظ ل جزء بدا يتالع من هوية بمو بث اجلزائريف.
 -19بللاس ر ر ر ر اجلطا ي" ،الوع ر ر ر ر فحاهرن سر ر ر رريميوميلية يف ال لافة األمازي ية" ،س ر ر ر رجال ال لافة األمازي يةل اليناء بالنحرية،
منشو اس فلية اآلداة ،بجدن ،امل رة2000 ،م ،الّّحة .72
 -20مرجع سابق ،الّّحة .73
 -21يد الكيري اخلطيل ،االس ر ر ر ر ر العريب اجلريد ،ترمجةل همد بني  ،منشر ر ر ر ررو اس كاظ ،الرباغ ،امل رة ،الطيعة األبىل
2000م ،الّّحة .80
. -22لال ن همد جنويب ،الوع ر ر ر ر ر ر بف الرموز باألعر ر ر ر ر رركال بامل رة ،جريدن بيان اليوم ،امل رة ،دد  23ديسر ر ر ر ر ررمرب
1998م.
 -23بللاس ر ر ر ر اجلطا ي" ،الوع ر ر ر ر فحاهرن سر ر ر رريميوميلية يف ال لافة األمازي ية" ،س ر ر ر رجال ال لافة األمازي يةل اليناء بالنحرية،
منشو اس فلية اآلداة ،بجدن ،امل رة2000 ،م ،الّّحة .72
. -24لال ن فاممة الزهراء ز ي ل (الوع ر ر تيز هويايت ب.ضر ررع جنسر رري) ،مومع هسر ررربي  ،امل رة ،مومع ممي ،بتا يكل
2009/06/08م.
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سوسيولوجيا التنظيمات والعما في الازا ر
"البحث عن الذات"
Sociology of organizations and work in Algeria” search of self
دط بن هامل مجيلة (جامعة تلمسان /اجلزائر)
ملخص:
تند ج هذا الد اسة ضمن سياق سوسيو ابيستيمي ،فلد مر ل اجتماع التنحيماس بالعمل يف اجلزائر مبراحل ديدن
ا.عكسر ر ر ر ر ر ررت ل مييعة اليحث بالتد ي  ،ها مرحلة السر ر ر ر ر ر رريعيناس باليت مسيت باملرحلة الذهيية ،بمن هنا فان ملختل
الحربف اليت اع ر ر ررتها اجلزائر تأمريا ل املنحومة اجلامعية بّ ر ر ررّة امة ،ب ل

ل االجتماع بّ ر ر ررّة خاص ر ر ررة ،الذي ا ترب

آ.ذاك لما تنمويا ،بمن هنا هدفت الد اسررة إىل معرفة ية هذا ايلل ب ين يتمومع ،في تتشرركل املعرفة العلمية يف هذا
ايلل ،بمد مسا ت يف العملية الّتافمية ،ما مييعة املما سة ث/تد ي ط
الكلمات المفتاحية :ل اجتماع التنحيماس بالعمل ،اليحث ،التد ي  ،املما سة السوسيولوجية ،الّتاف املعريفط
Abstract:
This study falls within the context of Socio-Epistemi. The sociology of
organization and work in Algeria has undergone many stages, which have
been reflected in the nature of research and teaching. The most important of
these was the seventies, which was called the golden phase. Hence, the
various conditions experienced by Algeria influenced the university system
in general, In particular, which was then considered a developmental science,
and hence the study aimed to know the importance of this field and where to
be located, how scientific knowledge is formed in this field, and the extent
of its contribution to the cumulative process, what the nature of the practice
Research/teaching.
Key words: Sociology of organization and work, search, Teaching,
sociological practice, cognitive accumulation.
مقدمة:
من خالل إجناز.ا ألمربحة دفتو اا باملوسر ر ر ر ر ر ررومة ة " ل االجتماع التنحيماس بالعمل بالت ري االجتما ي يف اجلزائر حالتا
مجعتا تلمسان ببهران( )1تيف لنا ن مال ب اث بإجنازاس الياح ف اجلزائريف ا تمد صحا ا ل مراجع ب مساء معينة
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باليت ا ترب.اها مب ابة مراجع مجسر ر ر رس ر ر ررة يف هذا ايلل. ،ذفر منها ل س ر ر ررييل امل الل الد اس ر ر ررة األبىل اليت جنزس من مرف
ال المي " لي الكنز ،غريد مجال ،سررعيد عرريخي" ،بمد ا تمد هجالء ل هذا املراجع فيما بينه فما مال الياحث "همد
بشري" إما بالتي ،ب املنامشة ب النلد اليناء(.)2
.تكل هنا ن مرحلة مهمة من مر الس ر رروس ر رريولوجيا ،مرحلة بص ر ررّت باألزمة بتش ر ررعيت ا تياماهتا ،فمنه من جعها إىل
زمة ل االجتماع هات  ،بمنه من بطها باملجسر ر رس ر ررة اياض ر ررنة ،التيعية لل رة ،لماء االجتماعططط ،ا تياماس ص ر رريحت
متكر ن بمتدابلة ،بيّ ر ررعع ل الياح ف إجياد حلول هلا ،مرحلة اتس ر ررمت بض ر ررع التنحري اللائ ل جدلية التنحري بف
اتلي بالكوين ب سلمة هذا ايللط
إن من بف املّا ماس اليت توصلنا إليها يف الد اسة السالّة الذفر إضافة إىل ما سيق هو نل
* .س ررية هتش ررمة جدا من األس رراتذن تعتمد ل
من الطلية تعتمد ل

مال جزائريف من حيث اليحث بالتد ي  ،ببامللابل .س ررية ض ررئيلة جدا

مال باح ف جزائريف من حيث املطالعةط

*فما ن بعض اياالس ص رررحت بال رف باحث اجتما ي جزائري متخّ ر
هذا التخّ ر ر ر

يف جمال التنحيماس بالعمل ،ملابل ترفز

يف املرتية األبىل من بف التخّ ر ر رّ ر رراس املوجودن يف ل االجتماع باجلزائر ،بهلك حس ر ر رع االحّ ر ررائياس

األخرين من مرف اللجان الييداغوجية الومنية (.)3
*.سية اليييليوغرافية امللّتحة للطلية من مرف األساتذن ضئيلة جدا هي األخر فيما تخ
*تدابل مساء يف الس ر ر ر ر ر رروس ر ر ر ر ر رريولوجيا العامة من مرف الطلية فيما تخ

التس ر ر ر ر ر رراؤل اخلا

األ مال اليح ية اجلزائريةط
بأه

لماء اجتماع التنحيماس

بالعملط
مّا ماس ديدن يّعع تدبينها مجيعا ،باليت ستجد فحواها ضمن هذا الد اسة ،ا.طالما من التساؤل التايلل
اواء من حيث
كيف يمكن تفس ا ا ا ااير اهمية ووزن وثقا هذا التخص ا ا ا ااص مقارنة بض ا ا ا ااعف وتااها لما هو محلي س ا ا ا ا ً

بحث/تدريس أو الباحثين؟
فرضيات البحث:

التجاهل لكل ما هو هلي مرتيم بطييعة اليحث بالتد ي يف اجلامعة اجلزائريةط
/ 1جتاهل الطلية ألمساء ب مال باح ف جزائريف مرتيم بلّو معريف لطييعة اليحث بالتد ي ط
/ 1جتاهل األساتذن ألمساء ب مال ية هلية مرتيم بالالتراف املعريف هذا اجملالط
 /3جتاهل األساتذن ألمساء ب مال ية هلية مرتيم با.لسامية النخع ال لافية بالعلمية بضع

العالماس بينهاط
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تحديد المفاهيم:
القصور المعرفي ل يعرف اللّو املعريف ل ة ل  .ال يكون ند املرء املعرفة الالزمة إلمرا عيء ب التحدث ن ط
البحث العلميل هو ملية افتش ر ر رراف بتنليع ن املعرفة ،ن مريق اس ر ر ررتخدام س ر ر رراليع لمية دميلة بمنحمة ،من جل
تطوير معرفة ب افتشاف الماس جديدنط
التدريسل يعترب التد ي من بف ه الوظائ الرئيسر ر ر ر ر ر ررية للجامعة ،إه مبوجي يت إ داد فواد بش ر ر ر ر ر ر ررية مجهلة ،بتكوين
مواهع بع ر ر ررخّ ر ر ررياس ،بيعتلد اليعض ن التد ي فن ف ر من ل  ،ملا يتطلي من خرباس بمجهالس بملوماس تسر ر ر رمد
بأداء العملية التد يسية بنجاح ،بيرتيم التد ي اجلامعي بطييعة ب.و ية اليحث العلميط
التراكم المعرفي ل يعترب الّتاف املعريف من ه خّ ر ررائ

اليحث العلمي ،بيلّ ر ررد بالّتاف املعريف إض ر ررافة جديد يف جمال

معف بناءً ل ما سر ر ر ر ر ر رريق من مرف باح ف ارخرين ،ي اال.طالق من اث سر ر ر ر ر ر ررابلة يف جمال معف ب دم اال.طالق من
العدمط
النخبل "جيمع مّكرب النخية ل ن املّهوم يشر ر ر ر ر ر ررري إىل الّئة اللليلة من اليشر ر ر ر ر ر ررر الذين يتحلق هل مد من السر ر ر ر ر ر رريطرن
بالتحك يف الّئاس األخر  ،بلكنه تختلّون اختالفا فيريا حول األس اليت تنهض ليها هذا السيطرن"( .)4فما يشري
مّهوم النخية إىل "جمموع األع ر ررخا الذين تتلكون مس ر ررتوياس ليا من ؤبس األموال ل اختالف .وا ها سر ر رواءً ل
الّعيد السياسي ب األسري ب االمتّادي ب يف جمال اختّاصه ب ما إىل هلك ،به يف غلع األحيان من األ ضاء
غري العاديف يف اجلما اس املختلّة"(.)5
التااها ل يتخذ معىن التجاهل ل ة معاين ديدن ،غض  ،جتابز ،ت اىب ،ل ،المياالنططط ما امللّود ب هنا يف نا هو
االغّال بملة االهتمام ب دم االفّتاثط
المحليل ل ةل داخلي متعلق مبوضع معف ،ب خا

مبنطلةط بامللّود ب يف نا فل األ مال باأل اث املنجزن من مرف

الياح ف اجلزائريف بحول اجلزائر بالضيمط
االنقس ااامية :تع ،اال.لسر ررامية اال.شر ررطا إىل ّ.ر ررّف ،بيعود تا تخها إىل ابن خلدبن "العّر رريية" ،بدبفا "تلسر رري العمل
االجتما ي" بغريه  ،بت

اال.لسامية األفراد باجملتمعاسط

منهج الدراسة:
ت ل املنا هع اخللّية النحرية لتحليل بتّسرري خمتل مواضريع العلوم االجتما ية ،إه هناك المة بف املنهع باملوضروع ،حيث
ن مييعة املوض رروع هي اليت حتدد .وع املنهع املس ررتخدم ،فاملناهع العلمية ،تل باختالف مواض رريع بإع رركالياس اليحث،
فلد ا تمد.ا ل املنهع الوص ر ر ررّي التحليلي من خالل مجع املعطياس بال حتليلها بتّس ر ر ررريها" ،مجع ايلائق باملعلوماس
بملا .تها بحتليلها بتّسريها للوصول إىل تعميماس مليولة" ()6ط بهذا ما ينطيق ل مجيع الد اساس دبن است ناء ،ب ل
االجتماع خاصة ،فالتحليل خاصية ل االجتماع ،ي تلد املعرفة ل عكل بص  ،حتليل مضموأا بتّسرياط
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العينة والماال المكاني والزمني للدراسة:
/1العينة :ولت العينة ض ر ر ر ر ر رراء هيئة التد ي  ،بالطلية ،فّيما تخ
لذبي التخّر ر  ،ببس رريع ملته ض ررّنا من هل
ما فيما تخ

ض ر ر ر ر ر رراء هيئة التد ي فان اختيا .ا بالد جة األبىل

اث ب مال يف هذا التخّر ر  ،بمد ضر ر حج العينة مالمف مّردن،

العينة اخلاصة بالطلية فلد مست فل ملية ماسّت 01بماسّتّ، 02

ل االجتماع التنحيماس بالعمل

تلمسان ببهران ،ببل حج العينة  43مّردنط
/2حدود الدراسة:
ا تيم اجملال املكاين للد اس ر ر ر ر ر ر ررة جبامعيت تلمس ر ر ر ر ر ر رران ببهران بال رة اجلزائري ،بمد فان اختيا .ا هلاتف اجلامعتف با تيا ا
الوحيدتف اللتف يوجد ما هذا التخّ ر ر  ،ما فيما تخ

اجملال الزم ،فلد امتدس الد اس ر ررة ما بف  2015ب ،2017

بف االستطالع بمجع املادن العلمية ،ببناء املوضوع ،بغريها من مراحل اليحث العلميط
/3أساليب جمع البيانات واالحصا يات المستخدمة:
اس ر تخدمنا يف هذا الد اس ررة تلنية االس ررتما ن ،بممنا بعرض ررها ل بعض األس رراتذن ألجل التحكي ط ما يف ما تخ

تلنياس

التحليل فلد اس ررتعنا يف معاجلة الييا.اس بالرب.امع اإلحّ ررائية Statistical Package for the Social SPSS
 Sciencesمن خالل جدابل بسيطة بمرفية ،بيستخدم هذا الرب.امع لتحليل املعلوماس االحّائية يف ل االجتماعط
تحليا النتا ج:
للد بضرحت بعض الد اسراس يف هذا اجملال باليت تكاد تكون منعدمة ،باسرت ناء مداخلة ل مينة سرا دي بعنوان "تد ي
سر ر ر ر ر ر رروسر ر ر ر ر ر رريولوجيا العمل يف اليحث ن املعىن" ،يف امللتل الوم ،الذي ا.علد بوهران يف لّف بامنف ( ،)2002بالذي
خلّت فيها إىلل
ن مد س ر رري ل االجتماع التنحي بالعمل مل يكو.وا ملتزمف لميا يف النلاش النس ر ررل للت ري يف اجملتمع ،ض ر ررع
املستو العلمي بال لايف للتد ي

ب تراجع

د تد جييا إىل االفتلا ل املستو النو ي بالكيّيط

*األسر رراتذن فا.وا غري مهتمف با ملعرفة اليت حيملوأا للطلية ،هناك مشر رركل اال.سر ررجام بف األسر رراتذن فيما بينه ببينه ببف
الطلية ،ل االجتماع التنحيماس بالعمل خذ فمرجعية اإلما النحري باملّاهيمي املنتع من مرف اجملتمعاس ال ربية ،ال
توجد بابم بف األسرراتذن فيما بينه  ،بال يشرركلون مجا ة لمية بإ ا جممو ة فراد ،االتّررال فوظيّة بيداغوجية ال يوجد
يف إما جامعاتناط" ()7ط
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من خالل بعض املجعراس املهمة اليت حابلنا اال تماد ليها يف هذا الد اسة سوف .تطرق للجدابل التاليةل
الادول رقم )01( :المصادر المعتمدة حسب لغة تكوين ايساتذة.
ل ة التكوين
العربية

الّر.سية

الل تان معا

00

12,5%

10,0%

00

33,3%

8,3%

10,0%

مّاد خمتلّة

100,0%

66,7%

79,2%

80,0%

اجملموع

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

مّاد يف العلوم االجتما ية ال ربية 00
املّاد املعتمدن

اجملموع

مال جزائريف

يتيف إهن من خالل هذا املعطياس ن ل ال نس ررع ت لت يف اس ررتخدام مّ رراد خمتلّة إال أا مّ رراد بمراجع ألغلع
مهاس الكتع يف السوسيولوجيا ال ربية ل بج اخلّو

دبفا  ،فا ل ماف  ،مشال فربزيي  ،فيليع بري.و ،فريديريك

هزبرر. ،طوين غيد.ز ،غريتزططط ببعض الد اس ر ر ر ر رراس اجلزائرية بالعربية م ا بية بمش ر ر ر ر رررمية ،ب،تل هذا املّ ر ر ر ر رراد باختالف
امللايي املد سر ر ر ر ر ر ررة ،بهذا ما يعك مييعة اليحث بالتد ي الذي يعتمد يف غالييت ل مّر ر ر ر ر ر رراد يف العلوم االجتما ية
ال ربية ،إها ما ضرّنا إلي الّئة ال ا.ية اليت تعتمد ل هذا األخرين بنسرية 50ط%12ط ببامللابل فحن .سرية 30ط %8فلم
تعتمد ل

مال جزائريفط

بالتسرراؤل الذي يطرح ّ.س ر هو ملاها هذا اال تماد اللوي للمراجع األجنيية؟ هل بسرريع ملة املراجع اتلية م ماها؟ ما هي
املرجعية اليت يستند إليها الياح ون يف توظيّه هلذا املراجع؟
إن اال تماد ل املراجع اتلية دليل ل تلد معرفة مرتيطة بوامعنا بخ ّوصياتنا ،يف حف ن ملة ب دم استعماهلا
ي يت العك  ،ببالتايل اال تماد ل مجلّاس جنيية ،

بامعا م ايرا لوامعنا ،بمن جهة خر مد يّس ر ر ررر هذا (ض ر ر ررع

اال تماد ل املراجع اتلية) من جهة بضررع الد اسرراس السرروسرريولوجية امليدا.ية ايليلة ،بمن جهة ما.ية ب ياة الماس
ض ر ر ر رروية بف الياح ف ،ف "غياة التواص ر ر ر ررل بف الياح ف بتلاسر ر ر ر ر املعرفة بينه من جهة ب دم بض ر ر ر رروح الرؤية لأل مال
باملنتجاس يف هذا امليدان من جهة خر "()8ط يشر ر رركل ائلا ،فالياح ون ال يشر ر رركلون مجا ة لمية ،بال يتواصر ر ررلون فيما
بينه  ،بال يعرفون إجن ررازاس بعضر ر ر ر ر ر رره اليعض بال يطلعون ليه رراط ف "غي رراة اال ّتاف بالتل رردير املتي ررادل بف املّكرين
بالياح ف ،الشيء الذي تنع تشكيل جممو ة تضامنية يف أاية االمر"( )9فما مد تكون الل ة هي األخر إحد العوائق،
سر رواءً بالنس ررية للطالع مام االمالع ل هذا الّتاف املعريف ،بالذي يكتع ادن بالل ة األجنيية ،هلك ما ميت لنا العديد

من الطلية خالل ملابلته  ،إه جيدبن ص ر ر ر ررعوبة يف االمالع ل ما يُكتع بل ة االرخر ،ب بالنس ر ر ر ررية لألس ر ر ر رراتذن ،فعادن ما
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تشر رركل ل ة اليحث ب الكتابة ب التد ي ا.لسر رراما ما بف الياح ف ّ.سر رره  ،بهو ما برزا " يد الناصر ررر جايب" ض ر رع
الماس النخع ال لافية بالعلمية يف اجملتمع ب ما مساا باال.لسامية بف النخع ،بضع دب ها يف المتها باجملتمع()10ط
للرد فرد العرديرد من اليراح ف ل جتراهرل بإ.كرا فرل مرا هو هلي "ططط يرث .ر ينطلق يف ال رالرع األ

لي من

إ.كا االرخر فحسع ،بل من جهل ب /ب جتاهل بجودا تاما" ( ،)11بإال في لنا ن ّ.سر هذا الرجوع اتتش ل .تاج
اتلي ،ب باألحر ليعض الياح ف اجلزائريف الذين يعترببن فأمطاةط "فالسر ر ر ر ر ر ررمة ال الية هلذا اإل.تاج ل .د ت هو النزبع
و التلومع ل الذاس بالتحجر يف موالع دغمائية ترفض التعا ض بالتنامض بالت اير" ( )12بهذا ما جيعل من اإل.تاج
اتلي حيي األد اج املكتيية باتيم اجلامعي دبن ن يعرف صد خا ج هذا األخريط
فما مد تكون مييعة ب.و ية بعض األ اث اتلية سر ر ر ر ر ر ررييا يف االبتعاد ن فل ما هو هلي "لذا تيل األ اث اتلية
باس ر ر ر ر ر ررت ناء بعض ر ر ر ر ر ررها اللليل ليمة إه تجدي يف حس ر ر ر ر ر ررن األحوال إىل جتميع مائّة من املعلوماس التجزيئية يعاد ترفييها يف
إعكالياس مّطنعة ال تتالءم بالوامع"()13ط
إن االسرتّادن من التجا ة ال ربية باالمالع املك

للمراجع اخلاصرة ا لي

ييا ب تّريطا إل.تاجنا ،بلكن اللّرو

يف فيّية اس ررتخدامها باالس ررتّادن منها بتوظيّها يف جمتمع تختل تاما ن .حريا ،فما الّائدن من اس ررتعمال مراجع جنيية
،

جمتمعاس ال جمتمعاتنا املتميزن صّر ر رروصر ر ررياهتا ببل اهتا اخلاصر ر ررة ال ل تنا اليت ،تل

نها ،باالبتعاد ن الّتاف العلمي

املعريف اتلي ،فحّت بإن مل تجدي الس ر ر رروس ر ر رريولوجيا دب ها ل فمل بج يف مرحلة األزمة " ،فمع هلك اُجنزس د اس ر ر رراس
جادن بمجس ر ر رسر ر ررة بتكو.ت مطاة للتّكري يف هلك حّت بإن فا.ت هذا األ مال الد اسر ر رراس مل تُعرف بشر ر رركل الئق ،بمل
تُنشر ررر بشر رركل فاف ،بحّت بإن موبلت باحتلا من اخلا ج ،م لما جتاهلتها بسر ررائل اإل الم ،اليت فان بحمكاأا ن تضر ررمن
.شر ر رررها ،فحن ايوصر ر ررلة ليسر ر ررت منعدمة ،م لما يريد ن يو نا بذلك االجتاا اجلزائري الذي يريد جتريد هذا األ مال من ية
ميمة" ( .)14إن هذا الرجوع اللوي للمراجع األجنيية "يومعنا يف دد من العوائق املعرفية حيث .نا بدل ن .نتع معرفتنا
من بلرد.را فرح.نرا ّ.تج إىل العربيرة ؤيرة خرا جيرة متحيزن بجزئيرة"( .)15بهرذا مرا يتطلرع د اس ر ر ر ر ر ر رراس بفترابراس ميردا.يرة ،ي
سوسيولوجيا ميدا.ية خاصة بالوامع اجلزائريط
أهم علماء اجتماع التنظيمات والعما في الازا ر حسب رأي ايساتذة.
للد جابت غليية العينة ن ال المي غريد مجال ،سعيد عيخي ب لي الكنز ه ه من يطلق ليه بعلماء االجتماع
يف ميدان التنحيماس بالعمل ،به من يطلق ليه املجسسون بكل تأفيد ،ببد با بنّ اللضايا اليح ية بناءً ل الد اسة
األبىل اليت جريت يف هذا اجملال ،إضر ر ررافة إىل محد ه ،،جياليل الياب ( ،فلودين عر ر ررويل ،ج لول يد اللاد . ،و الدين
مواللططط) من ّ.

اجليررل ،بمن اجليررل ال رراين. ،ررذفر بشر ر ر ر ر ر ررري همررد ،موالي ايرراج ،زمو زين الرردين ،للجع يررد اللرراد ،
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العياع رري نّ ررر بغريه ممن س ررا وا يف تلد

مال يف هذا امليدان ،بالذين ال .س ررتطيع حّ ررره ط فرجل العل يعرف إما

من خالل التكوين الذي ما س  ،بمن خالل مليت الذين يذفرب .فمرجعية ،ب من خالل الساحة األفادتية ي امللتلياس
بالندباس بغريها ،إال  .بالرغ من ا ّتافاهت هذا جند ن .سر ر ر ر ر ر ررية اال تماد ل هذا األمساء من جهة ،باملراجع املطالعة
بامللّتحة ل الطلية من جهة خر بهو ما سييين اجلدابل املوالية معافسة هلذا اال ّتافاسط
يف حف ج ابت بعض اياالس ةل ال رف باحث اجتما ي جزائري متخّر ر ر ر

يف جمال التنحيماس بالعمل ،بإ ا

هناك باح ف مدموا إسهاماس ية ترتيم ذا اجملالط
الادول رقم )02( :المراجع المطالعة من طرا الطلبة
التكرا اس

%

مراجع جزائرية

3

6,8

مراجع ربية

6

13,6

مراجع غربية

19

43,2

مراجع خمتلّة

8

18,2

دم املطالعة

8

18,2

44

100,0

اجملموع

ييف اجلدبل ن ل .سر ر ر ر ر ر ررية ة 20ط %43ا تمدس يف مطالعتها ل مراجع غربية متم لة بالد جة األبىل يف فل منل
فا ل ماف  ،ماف فيرب ،ميشر ر ررال فربزيي  ،بيا بو ديو ،فريديريك تايلو  ،إلتون مايو ،إ فريدبا ر ،جو ج فريدمان. ،توين
غيد.ز ،بيا .افيل ،فليع زا يّيان ،الن تو ان ،يف حف بل ت .س ر ر ر ر ررية من املعوا ل مراجع خمتلّة 20ط %18مع ّ.
النسية ملن مل يطالعوا ي فتاةط
بينما بل ت مل .س ررية 80ط %6ملن املعوا ل مراجع جزائرية متم لة يف فل من غريد مجال. ،و الدين موالل ،س ررليمان
محهر ،محد ه ،،بشري همدط
إن مييعة املراجع املطالعة تتماع ر ر ر مع اللوائ اليييليوغرافية امللّتحة ل الطلية من مرف األس ر ر رراتذن هلك ما س ر ر ررييين
اجلدبل املوايلط
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تكن اللول من جهة ن مريلة التد ي هي اليت تّ ر ر ر ر ررنع الّرق ،إه جند ن بعض األس ر ر ر ر رراتذن يعطون للطلية بطاماس مراءن
،

ل الطالع ل األمل مراءن فتاة لياحث جزائري حّت بإن

مجلّف جزائريف بالد جة األبىل ،بهذا الطريلة حتت

ف رران اإل.ت رراج مليال ،فم ررا بف هل ررك فوزي العريب إه جن رردا يلول "ال جن ررد الع رردد الك ررايف من اإل.ت رراج العريب يف ف ري من
املوضر ر ررو اس بهناك دد متزايد م ن لماء االجتماع العرة ،إال ن املكتية العربية تعاين حاليا من فلر للكتاة االجتما ي
العريب ألن هلررك تنعك

ارمررا ا ل مالبنررا بجنررده يعرفون الك ري من لمرراء ال رة ،بمررا يعرفو.ر ن لمرراء العرة مليررل

جدا"( .)16بمن جهة خر فلد بف اجلدبل م ( )01ملة اال تماد ل املراجع اتلية من ميل األسر ر ر ر ر ر رراتذن ،ببالتايل
بموجها
في للطلية يف هذا ايالة ن يتوجهوا للمراجع اتلية اجلزائرية ،يف الومت الذي يعترب في األسررتاه مد ّسررا بمشرررفا ّ

بمرعداط

الادول رقم )03( :البيبليوغرافية المقترحة من طرا االساتذة.
التكرا اس

%

باح ف جا.ع

16

36,4

باح ف جزائريف

4

9,1

معا

7

15,9

ال توجد امّتاحاس

17

38,6

اجملموع

44

100,0

ما يالحظ من خالل هذا اجلدبل تلا ة النسررع بف "ال توجد امّتاحاس" ،ب"باح ف جا.ع" ،حيث جابت .سررية
60ط %38بعدم بجود امّتاحاس من مرف األس ر ر ر ر رراتذن فيما تخ

اليييليوغرافية ،يف حف جابت .س ر ر ر ر ررية 40ط%36بأن

الياح ف األجا.ع ه من يُلّتح ليه  ،متم لة يف األمساء السر ر ر ر ر ررابلة الذفر (اجلدبل م  ،)02تليها .سر ر ر ر ر ررية 90ط%15
"باح ف جا.ع بجزائريف" ،لتيل مل .سية 10ط" %9باح ف جزائريف" متم لة هي األخر يف األمساء السالّة الذفرط
إهن يعترب هذا اجلدبل تتمة للجدبل الس ر ر ر ررابق ،فحها ما بطنا بف اجلدبلف جند ا تّاع .س ر ر ر ررية ما يُلّتح ل الطلية من
باح ف جا.ع ،ملابل ا تّاع .سية امال ه ل هذا الكتع ،بهذا ما يدل ل ن الطلية يلرؤبن تيعا ملا يُلّتح ليه ط

يف حف جند ن .سر ر ر ر ر ررية من ال تُلّتح ليه مراجع معينة تتج هي األخر
السابق ،بمد يّسر هلك بطييعة التد ي املعتمدن هي األخر

و مّر ر ر ر ر رراد غربية إها ما ما .ا هلك باجلدبل

ل ما هو جنل فما بضحنا هلك سابلاط
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أهم أسماء السوسيولوجيين البارزين في التنظيمات والعما حسب الطلبة.
يعترب هذا التس رراؤل تتمة للجدبلف الس ررابلف ،فّيما تخ

مساء الس رروس رريولوجيف األجا.ع فلد ت لت إجاباس مجيع فراد

العينة يف فل من جو ج فريدمان ،فريديريك تايلو  ،إميل دبفا  ،ماف فيرب ،إلتون مايو ،ميش ر ر ررال فربزيي  ،فا ل ماف ،
تون بودبن ،فيليررع زا يّيرران ،هنري فررايول ،بيررا .ررافيررل ،فلررد تكر س هررذا األمسرراء بف مجيع ايرراالس ،متم لررة يف الرباد
من املرجعية الّلسّية بالنحرية

الكالسيكيف األبائل" ،إن ما يُعاة ل السوسيولوجيا يف اجلزائر دم مد هتا ل التخل
باملنهجية جلزائر سر ررنواس السر ررتيناس بالسر رريعيناس املرتيطة بالتّكري الّلسر ررّي املافسر رري بالنحرياس االجتما ية الكالسر رريكية
الدائرن يف فلك "( )17ط يف حف ت لت مساء السر ر ر ر ر ر رروسر ر ر ر ر ر رريولوجيف اتليف يف فل من غريد مجال. ،و الدين موالل ،لي
الكنز ،سليمان محهر ،محد ه ،،موالي اياج ،جياليل الياب  ،سعيد عيخي ،مر د اس ،بشري همد. ،اصر ماسيمي،
زمو زين الدين ،هذا األمساء تكر س بف فراد العينة خاصررة مجال غريد ،باسررت ناء مثا.ية حاالس مل جتع لألس ر
التساؤل اخلا

بالسوسيولوجيف اتليف ،األمر الذي جيعلنا .ل موم

ن هذا

ايائر ب تنع ن تلد ي تّسري ،ما فيما تخ

السروسريولوجيون العرة فلد جابت امنيت شررن حالة فلم باألمساء التاليةل سرا ي حنّي ،سرامل األبيض ،معن خليل مر،
محد زفي بدبي ،مسري مف ،همود الذبادي ،ابن خلدبن ،مالك بن .ل ،ميا ي همد امسا يل ،همد ابد اجلابري ،بهي
األخر لألس الشديد مساء يف السوسيولوجيا العامةط
بناءً ل هذا املعطياس بإها ما ما .اها باجلدبلف الس ر ر ر ر ر ر ررابلف ( م  02ب )03تكننا اللول ن الطلية يعرفون الك ري ن
الس رروس رريولوجيف األجنييف بهذا ما يّس ررر ا تّاع .س ررية االمالع ل هذا املراجع يف ملابل ما يلّتح ليه  ،يف حف تلل
.س ررية معرفته للس رروس رريولوجيف اتليف بالعرة خاص ررة ،بهذا ما يّس ررر ملة املراجع املطالعة ،بامللّتحة ليه يف هذا اجملال
من جهة ،بمن جهة ما.ية ملة ا تماد األساتذن ليهاط
خاتمة:
ظلت املما س ر ررة الس ر رروس ر رريولوجية يف هذا ايلل تتميز من جهة بالتيعية لل رة سر ر رواءً من حيث اليحث ب التد ي

ب

املرجعيررة املعتمرردن ،بمن جهررة مررا.يررة بررالتجرراهررل ملررا هو هلي ،فلررد ا،ررذ ل اجتمرراع التنحيمرراس بالعم رل االمررا النحري
باملّرراهيمي ال ريب فمرجعيررة ل ر يف اليحررث بالتررد ي  ،فيررالرغ من ن غررالييررة فراد العينررة جررابررت بررأمسرراء هلررا بزن يف هررذا
التخّ ر ر ر ر ر ر ر  ،إال  .ر مل جنررد مرا باض ر ر ر ر ر ر رحررا لررذلررك يف املرجعيررة املعتمرردن من مرفه  ،ملررابررل ترردابل مسرراء الرباد ال ربيف
الكالسر ر ر ر ر ر رريكيف ل حسر ر ر ر ر ر رراة الياح ف اتليف ،بيعود هذا إىل مييعة ب.و ية التد ي  ،باليحث الذي ييتعد ن العملية
الّتافميررة ،بإىل ا.لسر ر ر ر ر ر ر ررام النخررع العلميررة بال لررافيررة بضر ر ر ر ر ر ررع

الربابم بالعالمرراس فيمررا بينهررا ،فمررا يعرراة ل اليحررث

السر رروسر رريولوجي يف اجلزائر  .ينطلق دبما من اليداية ،بيف هذا اإلما جند .ذير معربف يلول " ن اليحث يف اجلزائر لي
ترافمي ب ن .عود دائما إىل .لطة اليداية"(.)18
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إن التوج و تطوير الس ر رروس ر رريولوجيا بإمياس هويتها ييد من هنا ،إه  .ال يكّينا فلم اس ر ررتعراض العوائق بامّتاح ايلول،
بإ ا ن اجة إىل حتيف هذا العل بفق املسرتجداس ،باال ّتاف باآلخر ،باملسرا ة يف تكوين بح منّتحة تتعد ايدبد
املعرفية باجل رافية ،بإمامة بابم لمية ملافية يف عكل مجا اس لميةط
تكن اللول بناءً ل ما س ر ر رريق ن ل اجتماع التنحيماس بالعمل ينتع معا ف بعيدا ن اجملتمع ،يف ظل العوائق الس ر ر ررالّة
الذفر ،إضافة إىل وائق خ ر  ،فعملية إمياس الذاس تيد مبما ساس املشت لف بال ،مبا ينتجو .بيد سو ، .ي الشربع يف
مما ساس جديدنط
قا مة الهوامش:
( ) 1بن هررامررل مجيلررة ،ل االجتمرراع التنحي بالت ري االجتمررا ي يف اجلزائر حرراالس جررامعررة تلمس ر ر ر ر ر ر رران ببهران ،مربحررة
دفتو اا ،جامعة تلمسان2017 ،ط
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إ داد بتنس ر رريق بتلد بش ر ررري همد ،غريد مجال الس ر رروس ر رريولوجي باأل .رببولوجي ص ر رراحع ال نائية ال لافية ،دا فنوز للنش ر ررر
بالتوزيع ،تلمسان اجلزائر،2017 ،

61ط

( )3محزابي س ر ر ررهام ،نابين املاس ر ر ررّت ّ،ر ر ر ر

ل االجتماع ب دد تكرا اهتا ل مس ر ر ررتو اجلامعة اجلزائرية ،تلرير ملدم

أل مال اللجنة الييداغوجية الومنية للعلوم اال.سا.ية ،مسنطينة2017 ،ط
( ) 4محد ،زايد ،النخع السياسية باالجتما ية مدخل .حري مع إعا ن خاصة إىل تشكلها يف اجملتمع املّري ،حترير محد
زايد ،النخع االجتما ية حالتا مّر باجلزائر،2004 ،www.kotobarabia.com ،

09ط

( )5مّر ر ر ر ررطّ حداةط بنية النخع يف اجلزائر ،حترير محد زايد ،النخع االجتما ية حالة اجلزائر بمّر ر ر ر ررر ،مرفز اليحوث
العربية باالفريليةwww.kotobarabia.com ،ط ،2004

21ط

( ) 6جيدير ما.يو ،منهجية اليحث ،دليل الياحث امليتدئ يف موضر ر ر ررو اس اليحث ب سر ر ر ررائل املاجسر ر ر ررتري ،تر ملكة بيض،
بدبن سنة،

101ط

(7) Kadri Hasna Amina, L’enseignement de la sociologie du travail ; à la
recherche d’un sens, sociologie et société en Algérie, coordination Lakjaa.A,
sociologie et société en Algérie, éditons casbah, Alger, 2004, p111.
( ) 8صررايي همد ابراهي  ،األ .رببولوجيا باأل .رببولوجيا الدينية يف اجلزائر ناصررر من جل حوصررلة املعا ف ،وث املجتر
الذي .حم مرفز د اسرراس الوحدن العربية ،مرفز يف األ .رببولوجيا االجتما ية بال لافية(بهران ،اجلزائر) ،اجلمعية العربية لعل
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،2001
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01ط

( )12املرجع ّ.س ،

01ط

(13) EL Kenz Ali, Au fil de la crise, 4 études sur L’Algérie et le monde
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65ط
(18) Bachir Mohammed, Abdellaoui Linda, Regards sur la sociologie en
Algérie, Entretien avec Nadir Marouf, Lhomme, le sociologue et
l’anthropologue. 2015.
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نشر التكنولوجيا الحديثة في طل الفوارق الجغرافية
The diffusion of new technologies and spatial inequalities
) عادل بن حسين (جامعة تونس –تونس.د

Résumé:
Face à une société grande consommatrice de communication et avide d'information, la
diffusion des NTIC est un facteur incontournable de la mutation socio-économique dans
les années à venir ; une nouvelle hiérarchie va apparaître avec de nouvelles disparités.
Alors quels sont les effets de diffusion des TIC sur la croissance économique? Y a -t- il
une fracture numérique? Quel lien pourrait-on établir entre fracture numérique et niveau
de développement ?
Les statistiques relatives au secteur des TIC montrent qu’au jour d’aujourd’hui, il existe
un écart important, quel que soit l’indice retenu d’ailleurs, entre les trois grands groupes
de pays que sont les pays développés, les pays émergents et les pays dits les moins
avancés ou encore selon une autre distinction ; les pays de l’OCDE et les autres. A
l’échelle internationale, l’indicateur qui revient le plus pour montrer l’existence d’une
fracture numérique est le taux d’accès à la téléphonie (fixe et mobile) par centaine
d’habitants.
Mots clé : réseaux, télécommunication, Tunisie, espace
Abstract
Faced with a major consumer of communication and hungry for information,
dissemination of ICT is a major factor in the socio-economic change in the coming years,
a
new
hierarchy
will
appear
with
new
disparities.
So what are the effects of diffusion of ICT on economic growth? Are there any digital
divide? What link could be established between digital divide and level of development?
The statistics on the ICT sector show that today there is a significant gap, whatever the
index used by the way, between the three major groups of countries that are developed
countries, countries emerging countries and so-called least developed or according to
another distinction; OECD countries and others. At the international level, the indicator
which is most to show the existence of a digital divide is the rate of telephone access
(fixed and mobile) per hundred inhabitants.
Keywords: networking, telecommunications, Tunisia, space
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:ملخص
شرر التلنياس ايدي ة امل سراسري يف الت يري االجتما ي باالمتّرادي يف السرنواس اللادمة؛ سريحهر تسرلسرل هرمي. يعترب
جديد مع بجود تيايناس جديدنط
تش ررا تكنولوجيا املعلوماس باالتّ رراالس ل النمو االمتّ ررادي؟ هل هناك فجون ممية؟ ما هي الّ ررلة.إهن ما هي آما ا
اليت تكن ن تنشأ بف الّجون الرممية بمستو التنمية؟
 ب ض النحر ن املجعر، توجد حّت اآلن فجون فيرين. تيف اإلحّاءاس اخلاصة بلطاع تكنولوجيا املعلوماس باالتّاالس
 الدبل الناعئة بما يسم مل اليلدان وا ب بفلا لتمييز، بف اجملمو اس الرئيسية ال الث لليلدان باليلدان املتلدمة، املختا
 فحن املجعرر الذي يعود إىل حد فيري إلظها،آخر؛ دبل منحمة التعابن االمتّرادي بالتنمية بغريهاط ب ل املسرتو الدبيل
بجود فجونط
 الّضاءط، . تو، االتّاالس، الشيكاس:الكلمات المفاتيح
Le défi que l'humanité est appelée à relever, dans cette transition vers une nouvelle société
sans frontière, où l'information devient la source de tout progrès, c'est d'éviter la rupture
et la cassure et d'adopter de nouvelles formes de pensées, de nouvelles façons d'agir.
L'invasion de l'immatériel doit être perçu comme l'émergence de l'esprit à tout niveau: la
finalité est de voir la solidarité s'affirmer en lien solide entre les sociétés de demain et à
l'intérieur de chaque société, préservant le droit de tous les peuples au développement, au
bien être et à une vie décente, pour que le nouveau siècle marque le début d'une meilleure
ère, pour toute l'humanité, sans aucune exclusion ou marginalisation.
L'effort doit venir d'abord des forces vives de chaque société, mais la solidarité
internationale et la coopération restent des facteurs déterminants pour garantir le succès.
C'est dans cette direction qu'a été engagée l'expérience tunisienne pour prévenir les
conséquences d'une éventuelle fracture numérique.
La fracture numérique est une expression récente, qui signifie, tendance à l'élargissement
de l'écart, entre riches et pauvres, dans le domaine de l'utilisation des nouvelles
technologies de l'information. Les étapes parcourues par ce pays et sa démarche de
développement intégral, y compris celui de la nouvelle technologie de l'information,
méritent d'être analysées comme modèle sud méditerranéen, et retenues comme
éventuelles solutions, pour la fracture numérique qui menace la paix sociale, à l'intérieur
de chaque pays, et les relations internationales à l'échelle planétaire.
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La problématique de ce travail consiste à déterminer si l'insertion des TIC dans l'espace
géographique est un facteur de disparité spatiale et par conséquent facteur de
marginalisation sociale et quelles sont les caractéristiques de cette fracture numérique ?
I- La fracture numérique ; un constat empirique :
L’expression « fracture numérique »1 désigne généralement le fossé existant entre des
personnes, des ménages, des entreprises, des gouvernements et des zones géographiques
situées à divers niveaux socio-économiques en ce qui concerne à la fois les possibilités
d’accès aux TIC, comme les ordinateurs et l’Internet, et leur utilisation. Ce fossé peut
varier considérablement entre les pays avancés et les pays en voie de développement ainsi
qu’au sein d’un même pays.
En 1984, Sir Donald Maitland publiait le rapport « Le chaînon manquant », dans
lequel il soulignait que le manque d’infrastructures de télécommunication dans les
pays en développement entrave la croissance économique. En 1996, M.Pekka
Tarjanne (alors Secrétaire Général de l’UIT) lançait le projet du « droit de
communiquer ». L’idée était de contribuer à pallier le manque d’information dont
souffrent les pays en développement. On retrouve aujourd’hui cet objectif au centre
du projet visant à organiser un sommet mondial de la société de l’information
(SMSI), qui aura lieu à Genève en 2003 et à Tunis en 2005.
Mesurer la « fracture numérique » est un des soucis majeurs d’un nombre croissant
d’institutions internationales comme l’UIT, le PNUD, la CNUCED et l’OCDE. Celle-ci
propose une mesure (2001) qui se base sur; « In addition to communications
infrastructures, important indicators appear to be computer availability – and potentially
the availability of alternative access through TVs or mobile phones – and Internet access.
The digital divide among households appears to depend primarily on two variables,
income and education.
Other variables, such as household size and type, age, gender, racial and linguistic
backgrounds and location also play an important role. The differences in PC and internet
access by household income are very large and increasing, but access in lower income
groups is rising. Largely through its effects on income, the higher the level of education,
the more likely individuals are to have access to ICTs».
Quand nous parlons de fracture numérique, il faut rappeler que celle-ci prend deux
formes; une forme quantitative et une autre qualitative. Ce qui signifie qu’il ne suffit pas
de combler cet écart quantitativement pour que l’on puisse parler d’effet de rattrapage.
Le concept de « fracture numérique » ne renvoie pas à une définition précise et stabilisée
en analyse économique. A l’instar de la « nouvelle économie », ce terme a été fabriqué et
popularisé par les médias et les décideurs publics. Il désigne au sens large les inégalités
1

Rapport sur le développement humain en Tunisie, PNUD, 2001
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économiques et sociales générées par les technologies de l’information et de la
Communication. Cette notion se décline en fonction de la problématique et du contexte
abordé. Tantôt elle désigne la non accession de certaines catégories sociales aux TIC.
Ainsi aux Etats-Unis, le débat porte sur la non accession de certaines catégories de la
population aux services de base (Téléphone) ou à l’Internet. En Europe, le débat a porté
davantage sur la couverture géographique de certains territoires par les opérateurs privés
de téléphonie après les vagues de déréglementation. Ainsi, une fracture « économicogéographique» risque de marginaliser certains territoires et certaines populations. En
France, le débat a porté sur la couverture géographique du haut débit. Ainsi, bien qu’une
grande partie du territoire soit couverte par les opérateurs, le haut débit reste cantonné à
certains territoires et marginalise ainsi les autres ! Enfin, les institutions internationales
ont abordé le débat sous l’angle de la marginalisation des pays en voie de développement
contenu de leur retard en « équipement technologique ». Il existerait ainsi un fossé
numérique entre les pays « connectés » et ceux qui n’ont pas encore un usage courant du
téléphone !
D’un point de vue conceptuel, peu de définitions précises ont été proposées. Elles
renvoient à des conceptions différentes des fractures numériques. Au risque d’une
simplification abusive, on peut distinguer quatre types de définitions.
La première définit la fracture numérique comme l’accroissement des écarts de
raccordement à l’Internet et plus généralement de diffusion des TIC.
La seconde concerne l’accroissement des inégalités liées aux impacts économiques du
secteur TIC sur le reste de l’économie. La troisième concerne les inégalités liées aux
usages des TIC.
Enfin, la dernière part du constat que la fracture numérique concerne avant tout les
inégalités concernant les modalités d’apprentissage et des connaissances générées par les
TIC.
La première définition d’ordre strictement technologique relève des infrastructures.
Au sens strict, la fracture numérique désigne l’écart des taux de croissance des taux
d’équipement en Internet. En novembre 2001, 40% des utilisateurs d’Internet résident aux
Etats-Unis et au Canada, 30 % en Europe et 25% en Asie Pacifique. Le reste du monde
compte pour uniquement 5% des utilisateurs d'Internet. Ici les indicateurs utilisés sont le
nombre d’internautes par mille habitant, le taux d’hôtes d’Internet, la capacité de
computation globale, etc…
Au sens large, elle consiste à interpréter la fracture numérique comme une écart du stock
des TIC dans une économie donnée (Connexions Internet, PC, Téléphone portables,
téléphones fixes, etc..). La fracture numérique concerne l’accroissement de l’écart de
l’équipement en TIC entre deux zones géographiques données. Elle désigne, en quelque
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sorte, une ligne de partage entre les territoires qui utilisent les TIC et ceux qui ne l’utilisent
que marginalement. La mesure de la fracture numérique ajoute aux indicateurs
précédemment cités ceux relatifs au taux de pénétration des PC, au nombre de téléphones
fixes par mille habitant, au nombre de téléphones portables par mille habitants, etc…
La seconde définition, se rattache à la première, et concerne davantage les effets
économiques des TIC. Elle mesure leur contribution à la croissance économique, aux
exportations, à la productivité et à l’emploi. Il convient de mesurer ici les impacts
économiques et les efforts entrepris en matière de TIC par un pays donné. L’idée
maîtresse concerne les effets multiplicateurs potentiels des TIC. Ces derniers peuvent être
résumés de la manière suivante : les industries des TIC en 1997 ont compté pour 3-4% de
l’emploi, 6-9% de la valeur ajoutée,
10-25 % des exportations et 25-40% des dépenses de R&D aux Etats-Unis, au Japon et
en Europe. Vraisemblablement des effets similaires sont attendus des pays qui
l’utiliseront.
Ainsi, la fracture numérique désigne la divergence des trajectoires des sentiers de
croissance provoquée par les impacts économiques des TIC. Certains auteurs définissent
un seuil de 5% de la part des TIC dans le revenu national comme seuil critique permettant
de séparer les pays dont la croissance pourrait être accélérée et ceux qui demeureraient
sur le sentier de croissance faible.
La troisième définition possible de la fracture numérique concerne davantage les usages
des TIC que leur stock. Il s’agit d’apprécier la manière dont les TIC sont utilisés par les
agents économiques et la manière dont ils permettent de vérifier le triptyque « better,
faster, cheaper ». En d’autres termes, comment les TIC permettent aux agents d’abaisser
les coûts de production, d’augmenter le volume des transactions et d’améliorer la qualité
de leurs prestations. La fracture numérique porterait ainsi sur des pays à taux
d’équipement équivalents qui utilisent les TIC de manières différentes. On s’intéresse ici
aux volumes des transactions commerciales par Internet, la vente directe, le nombre d’eentreprises, la baisse des prix (l’effet déflateur)… Cette définition permet ainsi de
constater qu’il ne s’agit pas d’investir massivement en TIC et de les produire mais de leur
utilisation rationnelle par les agents économiques. Les dimensions culturelles et sociétales
sont présents ici.
La dernière définition de la fracture numérique est liée aux modalités d’apprentissages et
à la nature de l’acquisition des informations et des connaissances par les TIC. En d’autres
termes, si l’on part du postulat que l’équipement en TIC constitue un préalable
(infrastructure) et que les usages permettent d’accroître les performances, il s’agit
d’examiner comment les agents apprennent à utiliser les TIC. Les inégalités liées aux TIC
seraient liées aux inégalités des formes de l’apprentissage.
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Récemment l’OCDE (2001) a formulé une définition qui semble tenir compte de
l’ensemble de ces dimensions et constitue une référence dans la littérature. La fracture
numérique est définie comme:
« The gap between individuals, households, business and geographic areas at
different socioeconomic levels, with regard both to their opportunities to access
information and communication technologies (ICTs) and to their use of Internet for
a wide variety of activities. The digital divide reflects various differences among and
within countries. The ability of individuals and businesses to take advantage of the
Internet varies significantly across the OECD area as well between OECD and non
member countries. Access to basic telecommunications infrastructures is
fundamental to any consideration of the issue, as it precedes and is more widely
available than access to and use of the Internet.”
1. Y a –t- il une fracture numérique ?
Les statistiques relatives au secteur des TIC montrent qu’au jour d’aujourd’hui, il
existe un écart important, quelque soit l’indice retenu d’ailleurs, entre les trois grands
groupes de pays que sont les pays développés, les pays émergents et les pays dits les
moins avancés ou encore selon une autre distinction ; les pays de l’OCDE et les autres. A
l’échelle internationale, l’indicateur qui revient le plus pour montrer l’existence d’une
fracture numérique est le taux d’accès à la téléphonie (fixe et mobile) par centaine
d’habitants.
Ce taux était, en 1998, de 7.8 pour les pays hors OCDE et de 72.1 pour les pays de
l’OCDE. En octobre 2000, sur les 94 millions de hôtes internet dans le monde, 95.6%
appartiennent à la zone OCDE et le reste 4.4% au reste du monde. 52% de ce dernier taux
revient aux pays suivants ; Taipei, Singapour, Hongkong et Israël et 24% au Brésil,
l’Argentine, Malaisie et Afrique du Sud. L’Afrique représente 0.25% et son taux est
entrain de décroître. (Source UTI)
L’indice « hôtes internet par millier d’habitants » confirme l’existence de cette fracture
numérique. En effet, alors qu’en 1997, ce taux était de un à 267 entre l’Afrique et
l’Amérique du nord il est passé de un à 540 en octobre 2000.(source UTI).
Rappelons pour commencer les statistiques publiées dans le rapport sur le
développement humain du PNUD « Human Development Report 2001 »sur le
Pourcentage de jeunes nés avec le numérique dans la population totale, par région et par
niveau de développement, 2012
Tableau 1
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Source : UTI, 2012
La mise en commun des accès à Internet est une utilisation commune dans de nombreux
pays en développement ou à économie intermédiaire. Ceci est le cas de la Tunisie pour
laquelle l’accès à Internet à travers des moyens collectifs reste la voie la plus immédiate
de généralisation et de démocratisation des accès au réseau.
La Tunisie a été le premiers pays arabe à se connecter à Internet. Puisqu’une première
connexion supportant la messagerie électronique a été établie en 1987 avec le réseau
EARN/BITNET via Montpellier (1200 bauds). Deux ans plus tard, une connexion X.400
était réalisée avec le CENT à Paris sur un support X.25. Les premières expérimentations
relatives au protocole TCP/IP ont eu lieu en 1990 entre l’IRSIT et l’INRIA (Institut
National de Recherche en Informatique et Automatique, France) mais l’accès au réseau
Internet ne deviendra effectif qu’en 1991 grâce à une ligne X.25 d’une capacité de 9,6 Kb
en direction de l’INRIA. Cette même année, la Tunisie est devenue membre des réseaux
EUNET et EUROPEN.
Malgré cela, la position de la Tunisie en terme du nombre d’utilisateurs d’Internet reste
au dessous de la moyenne mondiale et arrive à peine au niveau de la moyenne asiatique.
Une fracture numérique au vrai sens du terme apparaît lorsqu’on retient l’indice « nombre
d’hôtes Internet », c'est-à-dire le nombre d’ordinateurs connectés à Internet. Car dans ce
cas, le rang de la Tunisie est encore une fois derrière tout le monde (y compris l’Afrique).
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Cette situation trouve sa source dans un certain nombre de raisons dont voici les plus
importantes :
- La connexion à Internet se faisant par l’intermédiaire de lignes téléphoniques fixes, le
retard dans celui-ci explique en partie le retard dans l’Internet ;
- Le taux de diffusion de l’ordinateur est faible en Tunisie ;
- Le coût de connexion à Internet est relativement élevé ;
- La densité de la population n’est pas élevée, ce qui rend l’investissement en
infrastructure élevé.

Source : UTI, Décembre 2003

Pour la Tunisie
Abonnés au réseau internet ( en millier )
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Source : INS

Source : UTI, Décembre 2013

Pour la Tunisie
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En ce qui concerne le commerce électronique, le constat est le même. Il apparaît selon
des sources statistiques concordantes, dont nous reprenons ici, que la part de l’Afrique et
du moyen orient est aujourd’hui négligeable, pire encore, cette part est entrain de décroître
Le développement du e-commerce dans le monde est une réalité indiscutable. Le nombre
et le volume des transactions électroniques augmentent exponentiellement d’une année à
une autre. Dans cette évolution, un certain nombre de vérités statistiques doivent être
soulignées :
- Le commerce électronique s’est développé dans les pays les plus équipés en
technologies des communications mais aussi dans ceux où le secteur bancaire est
technologiquement très avancé.
- Plus de 80% des transactions se font entre les entreprises (B to B).
- Dans les échanges B to B ce sont les Etats-Unis et la Corée du sud qui se taille la part la
plus importante.
- Le commerce B to C est dérisoire. Il ne semble toucher finalement que certains biens
dont les caractéristiques se prêtent à ce type d’échange : ordinateurs, logiciels, CD, livres,
billets de transport,…
- Tous les pays africains et du moyen orient réunis représentent moins de 1% du volume
des échanges électroniques internationaux.
- Les institutions internationales défendent l’idée que c’est en passant par le
développement du e-government qu’il est possible d’améliorer les résultats des PVD dans
ce domaine.
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Si l’on s’intéresse au e-commerce comme usage commercial de l’Internet à la fin 2002
en Tunisie, nous nous apercevons qu’elle n’est pas très éloignée de la situation générale
des pays en développement.
 Le nombre de sites Web utilisant les paiements électroniques : 42 sites en 2002
par rapport à 32 en 2001.
 Le volume des échanges électroniques en Tunisie : 692000 dinars dont 627000 en
dinars électroniques et 65000 par les cartes.
 Le nombre de transactions électroniques a été de 19141 en 2002 contre 3592 en
2001.
 Une grande partie de ces transactions sont relatives aux paiements de factures de
certains services de base comme, l’eau, l’électricité, les télécommunications…..
 En matière de commerce B to C les expériences tentées sont relatives aux
domaines suivants: réservations dans le domaine du tourisme, TTN (Tunisian
Trade Net), Les Magasins Générales, RAKAN (entreprise d’exportations de
produits divers).
Ces informations, qui ne sont pas exhaustives, permettent de donner une idée assez claire
sur le caractère dérisoire du volume du e-commerce en Tunisie. Nous y ajoutons que selon
des sources contactées pour les besoins de cette étude, il nous a été confirmé que les
expériences en termes de e-commerce des Magasins Générales (une enseigne de grande
distribution tunisienne) ou de l’Office de l’Artisanat de Tunisie sont une faillite.
On peut citer presque 299 sites transactionnels parmi un total de 5232 sites, mais on
remarque qu'il n'existe pas une activité continue sur la plupart de ces sites puisque la
majorité sont lancés dans le cadre de projets pilotes ou selon des événements périodiques.
Certains sites commerciaux ont échoué faute d'étude de projet approfondie sur les divers
plans (technique, marketing, financier, logistique).
Dans le cadre du suivi des réalisations des statistiques du commerce électronique,
l'observatoire du commerce extérieur du Ministère du commerce et de l'artisanat a été
chargé du suivi des réalisations des transactions commerciales électroniques.
Un projet de mise en oeuvre d'un tableau du bord du commerce électronique est en cours.
Parmi les principaux indicateurs retenus, on citera :
Indicateurs de l'agence nationale de certification électronique (ANCE) : (Agence
nationale de certification électronique - www.certification.tn - 17 Avril 2007.)
Tableau 2: Indicateurs ANCE
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Année
Indicateurs

Année
2016

2015
Mai Juin Juil Aout Sept Oct
Nombre de sites certifies

54

62

58

64

61

607

952 961 980 998

59

62

Nombre de Certificats d'échange électronique
1032 1052

Indiquant que les certificats de l'Agence nationale de certification électronique sont
incorporés dans le navigateur web Internet Explorer de Microsoft, pour cette raison, il
n'est pas nécessaire d'utiliser les certificats étrangers comme « Verisign ».
Indicateurs des paiements électroniques (SPS-SMT & e-Dinar)
Tableau 3: Indicateurs paiements électroniques

Montant en millions de dinars SPS-SMT e-Dinar Total
National

1280

14889

16169

International

5844.6

98.4

5943

Total

7124.9

14987.2 22112.1

2-Les obstacles au commerce électronique

Malgré ces résultats assez décevants il semble que les décideurs privés (hôtels, agences
de voyage, …) et publics sont décidés à continuer dans la voie de l’expérimentation de
toutes les voies susceptibles de faire réussir la composante électronique de leurs échanges.
Leurs arguments peuvent être résumés ainsi :
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- Aujourd’hui, le commerce électronique ne représente que 5% du total du commerce
dans le monde. C’est une part dérisoire qui montre que même dans les pays les plus
développés il a beaucoup de mal à décoller.
- Le développement technologique rapide du secteur bancaire tunisien pourrait permettre
de mettre à la disposition du consommateur tunisien les outils nécessaires pour faciliter
ses échanges électroniques.
- Le comportement des consommateurs tunisiens des produits échangés électroniquement
devrait se modifier en faveur d’un usage plus intense grâce à la généralisation, toute
relative, des cartes de paiements.
- Les politiques économiques ciblées en faveur de l’augmentation de l’usage des TIC,
comme celle relative à « un ordinateur à 1000 dinars » ou de la baisse continue des coûts
d’accès devront avoir un effet dans le moyen terme en terme de nombre d’usagers ou de
e-acheteurs potentiels.
Après avoir qualifié la situation en Tunisie comparativement aux autres pays et avoir
souligné l’important retard à la fois en termes d’équipement d’anciennes et de nouvelles
technologies, il convient d’examiner les usages et les éventuelles fractures numériques
constatées.
D'après les résultats relatifs aux obstacles au développement du commerce électronique
cités dans l'enquête, on peut définir deux groupes d'obstacles selon leurs importances :
Le premier groupe : dépend du niveau de la culture numérique du cyberconsommateur
Tunisien et peut être traduit par un manque d'informations sur les avantages du commerce
électronique et de l'insuffisance des actions de sensibilisation et surtout en ce qui concerne
la confiance et la sécurité des activités en ligne (71%).
L'expérience du commerce électronique n'a pas été réalisée par une majorité de personnes.
Sans une telle pratique, elles doutent de l'efficacité de cette activité surtout dans l'usage
des moyens de paiements en ligne. De plus, certains incidents dans les pays étrangers en
rapport au vol de cartes bancaires ou d'usurpation d'identités ont crée une méfiance et une
crainte des activités en ligne. Il est donc primordial de développer la confiance sur
Internet.
La sécurité est essentielle et assure un environnement fiable pour les transactions
électroniques. Cet obstacle est détecté dans tous les entretiens avec les chefs d'entreprises
qui affichent un manque de confiance dans le commerce électronique et les paiements en
ligne. Ce sont des préjugés évoqués en s'inspirant des expériences des pays développés et
les entreprises tunisiennes craignent fortement d'être visées par des attaques pareilles.
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Actuellement, le consommateur ne perçoit aucune valeur ajoutée s'il n'existe pas
d'incitatifs ou d'encouragement pour faire ces achats en ligne. Sous forme d'incitatifs
fiscaux (l'exonération de TVA, des soldes, des promotions), ou bien d'autres incitatifs
d'opportunités (le gain de temps, le choix, la qualité, l'exclusivité...) ces encouragements
attireraient plus de consommateurs à adopter le commerce électronique.
Le second groupe : concerne l'environnement du commerce électronique spécialement :
a) La non convertibilité du dinar un obstacle aux achats internationaux
Les achats internationaux (achat à partir de sites étrangers) sont nécessaires pour faire
décoller le commerce électronique. Cette idée a été fortifiée par la déclaration de 61% des
répondants. Et actuellement à cause de la non convertibilité du dinar Tunisien, il est
impossible d'acheter depuis les sites marchands étrangers, et vu le développement de cette
activité en Europe, et en Amérique du Nord, une gamme importante de produits, qu'on ne
pourra pas trouver en Tunisie, est offerte comme les livres, les études et il sera fort
intéressant de permettre l'achat de ces biens.
En attendant la convertibilité totale du dinar tunisien et afin de permettre les achats en
ligne depuis l'étranger, l'Etat Tunisien à lancer la Carte d'allocution touristique.
L'expérience d'utilisation de cette carte est en cours de test et, elle se limite à la réservation
en ligne d'hôtels. Des futurs usages comme l'achat de biens depuis l'étranger sera bientôt
possible.
b) Infrastructure des télécommunications insuffisante
Le débit d'Internet est l'obstacle le plus revendiqué par les internautes (53%). En effet
malgré les efforts fournis par l'Etat pour la modernisation de l'infrastructure des
télécommunications, il s'avère que la capacité technique de l'infrastructure actuelle à ne
supporte pas la charge actuelle ou en remarque une faiblesse et une instabilité (certaines
coupure) du débit d'Internet ainsi que la saturation, dans certaines zones, des lignes ADSL
en plus les frais de connexion demeurent encore élèves.
c) Manque d’ Incitations
Le consommateur ne perçoit aucune valeur ajoutée s'il n'existe pas d'incitatifs ou
d'encouragements pour faire ces achats en ligne. 43% ont déclaré qu'il n'y a pas
d'incitations pour faire des achats en ligne (Promotions, Tarifications, Offres spéciales...).
Généralement, ce sont des incitatifs fiscaux comme l'exonération de TVA, les soldes, les
promotions ou bien d'autres incitatifs (des opportunités, le gain de temps et éviter la foule
de déplacement).

برلين-ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي-2019 مارس-05 العدد-مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
161

d) l'offre de biens et de services sur le Web est faible
. Le nombre de sites web a suivit une expansion remarquable. Le nombre de sites qui était
de 2 en Décembre 1996 a atteint 169 en Juillet 1999 et 6573 sites en 2007. Mais cette
expansion est très inégale à travers le territoire et vient se calquer sur les disparités
spatiales existantes.
A travers la ventilation des sites on va observer comment le territoire se dessine
à travers le web par les spécialisations exprimées.
Les cartes représentées illustrent l’ancrage de l’inégalité spatiale : la domination Tunis
quand à la concentration des sites web: ce sont les sites consacrés à l’économie qui sont
les plus prisés (30%) viennent ensuite ceux de l’actualité et de presse et c’est seulement
en en quatrième lieu qu’on trouve les sites de tourisme après ceux des institutions.

source : INS
Cette évolution est marquée par une répartition très inégale avec des implications
territoriales, en effet l’étude de la répartition des sites web dans l’espace nous révèle un
renforcement de la littoralisation. En Tunisie, le nombre des sites de commerce
électronique est 299 sur un ensemble de 5232 sites en ligne.
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Source : ATI
L'année dernière, la valeur des transactions pour les dépenses électroniques internes a été
de 16.170 MD (Observatoire du Commerce Extérieur-2007- Ministère du Commerce),
soit une multiplication par 8 par rapport à 2005. Parmi ces sites transactionnels, 87% sont
des sites de services de réservation, de billetterie. Dans ce cadre, 37% des enquêtés ont
indiqué il existe un réel manque de biens sur Internet.
Bien qu'on ait préparé une enquête sur le commerce électronique qui visait les entreprises,
on n'a pas lancé l'exécution de cette enquête et il s'avère intéressant de mentionner certains
obstacles soulevés par les opérateurs économiques, et en se basant sur mon expérience
professionnelle en tant que cadre dans la direction du développement du commerce
électronique au Ministère du Commerce et de l'Artisanat lors d'un programme qui
concerne un certain nombre d'entreprises et qui vise le développement des échanges
commerciaux électroniques. Ces obstacles peuvent être énumérés comme suit :
Certaines entreprises préfèrent maintenir le modèle d'affaires actuel. Cette attitude peut
être expliquée par une vision stratégique limitée surtout en matière d'intégration des
affaires électroniques dans les procédures du travail. Si ces entreprises se méfient du
commerce électronique c'est par manque de compétences ou par crainte de courir le risque
de perte ou d'échec financier ou de rentabilité. Ceci peut être justifié aussi par les obstacles
figurant dans ce rapport.
Certaines entreprises ne sont pas sûres des avantages qu'elles peuvent avoir par
l'adoption du commerce électronique et ceci à mon avis s'explique par le fait que la
majorité des chefs d'entreprises sont dépassés par les technologies d'information et de
communication, ce qui est du a un manque d'information et à l'absence de veille
stratégique sur les expériences étrangères de concurrents.
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Les entreprises croient que leurs biens et services ne se prêtent pas aux transactions
effectuées sur Internet et ce, en partant de l'hypothèse que le consommateur Tunisien
manque encore de culture numérique et que l'achat en ligne ne fait pas partie de ses
habitudes.
e) Manque de confiance et lourdeure des moyens de paiements (e-dinar & SPS-SMT)
D'âpres l'enquête, 27% des personnes enquêtés ont déclaré l'inefficacité des moyes de
paiement. Actuellement, en Tunisie il existe deux solutions de paiement électronique.
Celle de la Poste Tunisienne, le e-dinar : ce moyen permet des micro paiements mais il
s'avère que la procédure d'obtention est longue : il faut se déplacer vers les bureaux de la
Poste pour avoir la carte; ensuite il faut l'activer et la verser dans le porte-monnaie virtuel
via le site de la Poste. Cette procédure est ennuyeuse selon le consommateur; certains ont
proposé la vente des cartes e-dinar dans d'autres lieux comme les publitels (comme la
vente des cartes de recharge du GSM).
La seconde solution de paiement est le serveur de paiement sécurisé de la Société
Monétique Tunisie. Cette solution permet d'effectuer les paiements par la carte bancaire.
Le problème, c'est que la plupart des cyberconsommateurs ont peur d'introduire les
coordonnées de leurs cartes bancaires et se méfient de cette procédure, ce qui montre qu'il
y a un manque d'information sur les connexions sécurisées et les certificats électroniques
et leur utilité pour la confiance et la sécurité des transactions.
f) Cadre juridique inadéquat (Facture électronique, preuve électronique,..)
En ce qui concerne ce volet, 26% des enquêtés ont mentionné que le cadre réglementaire
du commerce électronique demeure insuffisant et nécessite un suivi de l'évolution des
législations qui encadrent l'économie électronique tant au niveau national
qu'international, notamment le commerce électronique et les services de la société de
l'information, la signature électronique, les métiers de la confiance dans l'environnement
électronique.
Il est primordial de faire la mise à jour des diverses législations touchées par l'émergence
de la nouvelle économie numérique dans les divers domaines (Commerce,
communications, tourisme, banques, services...). Il faut notamment prendre en
considération la reconnaissance fiscale des documents électroniques afin de permettre de
dématérialiser les échanges économiques interentreprises.
En ce qui concerne le volet B2B, la législation relative aux marchés publics ne permet
pas les entreprises de faire leurs achats et approvisionnements en ligne, puisque les
entreprises sont contrôlées par des règles strictes et des commissions de marchés.
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Aussi il est temps de former des experts juridiques en technologies modernes comme la
signature, la certification, l'archivage électronique afin de se protéger contre toutes les
fraudes et les attaques qui existent dans l'environnement de la cyberéconomie.
La sensibilisation et l'information sur la législation relative à l'économie numérique
auprès du consommateur et des acteurs économiques se révèlent importantes dans la
diffusion de la confiance dans cette nouvelle économie.
II- Une fracture numérique qui n'a pas perdu en intensité
Plus de deux ans et demi après le lancement de l'initiative du G8 sur la fracture numérique,
de l'adoption d'une charte sur "la société mondiale de l'information" et la création d'une
Dot Force ad hoc, la problématique de la fracture numérique n’a rien perdu de son acuité.
Si l’accès aux technologies s’est développé à des degrés et à une vitesse variable dans
l’ensemble des régions du monde, y compris les plus pauvres, les écarts ne se sont pas
résorbés. On retiendra qu’aujourd’hui encore : 2 Américains sur 3 se connectent à Internet
contre 1 sur 160 en Afrique ou 1 sur 20 en Amérique Latine. De même, si le taux de
pénétration des ordinateurs est supérieur à 60% aux Etats Unis, cet indicateur est à peine
supérieur à 2% pour les pays arabes ou 0,7% en Afrique.(source UTI)
Au-delà des déclarations d'intention, des constats et de la multiplication des rapports sur
le sujet, la problématique de la fracture numérique est aujourd'hui insérée dans les
réflexions portant sur l'aide au développement et constitue souvent une priorité des
gouvernements.(UTI)
L'appréhension du phénomène et la définition de politiques et programmes ad hoc sont,
bien évidemment différentes selon qu'on raisonne en termes de retard de la pénétration
des TIC (dont les infrastructures de base des télécommunications. Au-delà des
déclarations d'intention, des constats et de la multiplication des rapports sur le sujet, la
problématique de la fracture numérique est aujourd'hui insérée dans les réflexions portant
sur l'aide au développement et constitue souvent une priorité des gouvernements.
L'appréhension du phénomène et la définition de politiques et programmes ad hoc, bien
évidemment différentes selon qu'on raisonne en termes de retard de la pénétration des
TIC (dont les infrastructures de base des télécommunications) ou de disparités au sein
d'un pays ayant atteint une certaine maturité. La multiplicité des facteurs et leur acuité,
selon le pays ou la région du monde considéré, induit la mise en place d'actions
spécifiques qui ne sauraient se borner à des mesures pratiques liées à l'accès physique aux
technologies et à l'information. Un "modèle" général n'est de fait pas transposable et
l'approche des différents pays sur le thème apparaît souvent comme différenciée
(approche très libérale de retrait de l'Etat aux Etats Unis qui appuient sur le rôle du privé
; approche plus mesurée en Europe) et a parfois évolué.
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D’après notre enquête, la fracture numérique est identifiée de la façon suivante. Les
utilisateurs de l’Internet sont en majorité localisés dans certaines régions et en zones
urbaines, ils sont en majorité les plus éduqués et les plus riches, principalement des jeunes
de sexe masculin.
Les résultats de l’enquête et la comparaison du cas de la Tunisie aux pays similaires
ainsi qu’à un pays développé comme la France, ne suscitent pas de grande surprise. La
fracture numérique accentuée par l’Internet se situe sensiblement aux mêmes frontières
que dans tous les pays du monde de niveau économique comparable à celui de la Tunisie.
Le graphique ci-après schématise cette fracture au sein de la population tunisienne.

Source : enquête ( Voir thèse de doctorat « les télécommunications et l’espace
économique et sociocultrel : l’enjeu, février 2008)
1- Des politiques volontaristes dont les effets sont toujours attendus:
Si des initiatives régionales ou multilatérales (UIT, UE…) se sont développées au cours
des dernières années en Afrique du Nord et au Proche Orient, force est de constater,
qu'elle demeure caractérisée par la faiblesse de la pénétration des TIC même si elle
connaît une croissance rapide dans la plupart des pays.
La mesure de la fracture numérique reste de prime abord globalement liée à la faiblesse
des principaux indicateurs quantitatifs traditionnels (pénétration d'Internet, nombre de
PC, volume du commerce électronique...) qui peut s'expliquer, non seulement et dans
plusieurs pays, par les carences en infrastructures de communication ou par la faiblesse
des revenus, mais aussi par des facteurs plus qualitatifs (analphabétisme, barrière de la
langue...).
Les gouvernements de la région ont mis en oeuvre des politiques volontaristes qui, au
delà du développement des infrastructures (notamment facilitée par la déréglementation
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du secteur et des plans ambitieux, comme en Tunisie), des mesures tarifaires et la
multiplication des centres d’accès publics ou privés, sont également marquées par des
initiatives récentes originales ("Internet gratuit" en Egypte, ordinateurs à crédit à des prix
abordables en Syrie et en Egypte…).
TABLEAU4 : Taux de pénétration par pays (télécommunications fixes et mobiles
(téléphone),
utilisateurs internet )
Sources: UTI

2-La stratégie Tunisienne en matière de TICs :
Il existe une grande corrélation entre les technologies de l'information et de la
communication, les affaires et le commerce électronique. C'est pourquoi il est primordial
de citer les indicateurs généraux en matière de connectivité, qui représentent la base des
affaires électroniques.
La stratégie Tunisienne en matière de développement du secteur des technologies de la
communication s'inscrit pleinement dans les préoccupations qui ont conduit la Tunisie à
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l'organisation d'un Sommet mondial
www.smsitunis2005.tn -15 juillet 2005).

sur

la

société

de

l'Information

(-

Cette stratégie s'articule autour des axes suivants :
Le développement, la modernisation et la mise en oeuvre des nouvelles technologies
pour une infrastructure des communications en adéquation avec les besoins d'une
économie de plus en plus basée sur le savoir, avec notamment le renforcement et
l'extension des infrastructures téléphoniques fixes et mobiles et le développement des
réseaux de transmission de données en mettant à profit les nouvelles technologies.
Le renforcement de la plate-forme organisationnelle et réglementaire aux fins d'asseoir
l'ouverture du secteur à la concurrence avec notamment le renforcement de la fonction de
régulation et le développement de la présence d'opérateurs privés.
Le renforcement des capacités humaines, techniques et technologiques par le
développement des capacités de recherche, de formation universitaire de base et continue,
et par la large diffusion de la culture numérique contribuant à la mise en place de la société
de l'information et du savoir.
Le développement d'un tissu d'entreprises privées innovantes et performantes, à fortes
valeurs ajoutées, résolument inscrites dans la perspective d'un marché globalisé et
international, contribuant à faire de la Tunisie un pôle régional d'excellence et de
rayonnement technologique.
Cette stratégie nationale a déjà permis une meilleure diffusion de la culture numérique et
une meilleure connectivité dans le pays. En effet, le nombre d'utilisateurs d'Internet a
atteint 1 393 500 en Février 20077(Portail du Ministère des technologies de
communications- http://www.infocom.tn/index.php), et les indicateurs de connectivité
sont encourageants comme le montre le tableau suivant:
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Tableau 5 : Indicateurs Tics
Nombre d'abonnés au réseau Internet
Nombre d'abonnés (connexion à haut
débit)
Nombre de Publinets
Nombre de comptes emails
Nombre d'Internautes
Nombre de noms de domains
Nombre de sites web (informationnel et
transactionnels)
Taux d'équipement de PC pour les foyers
Étudiants dans les branches des N.T.I.C
(10%)
Nombre de fournisseurs de service internet
(FSI)
Nombre de Société de services
et d'ingénierie en Informatique (SSII)

184310
69043
238
179440
1294910
6406
5232
7,2%
35.000
12 (7 publics+5 privés)
129

Il faudra mettre l'accent sur le rôle de l'Internet haut débit et la croissance rapide d'Internet
qui a un impact indéniable sur de nouvelles approches de l'économie avec le commerce
en ligne. Dans ce cadre, il existe une forte volonté politique de moderniser l'infrastructure
des télécommunications, ce qui permettrait un accès rapide aux services offerts sur la toile
et l'atteinte de l'objectif de 1.4 millions d'abonnés d'ici 2011 avec 5 millions d'utilisateurs
de l'Internet mobile.

Un ensemble de réalisations peuvent être citées dans ce cadre :
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L'ADSL (ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line.): ces dernières années, on
remarque la généralisation de l'usage de cette technologie de communication. En effet,
les fournisseurs d'accès Internet proposent une gamme de produits aux particuliers et aux
entreprises.
Le Wimax25(Wimax: Worldwide Interoperability for Microwave Access.) en tant
qu'accélérateur : il a été décidé le déploiement en Tunisie du Wimax à partir de 2007,
avec une priorité donnée aux zones non couvertes par Internet et l'ADSL. Pour le Grand
Tunis, le Wimax sera déployé dans une logique de renforcement du haut débit et ce, afin
d'améliorer la qualité des connexions. Un premier test a été effectué lors du festival de
l'Internet Organisé par l'association tunisienne d'Internet et de multimédia (Association
tunisienne d'Internet et de multimédia - www.atim.org.tn - 03 Août 2006) et un projet
pilote a été démarré en Novembre 2006 dans le Gouvernorat de Sfax par Divona Télécom
(
Transmission de données par satellite - www.divonatelecom.com -21 Mars 2007, c’est
le Premier Opérateur de Télécommunications par Satellite en Tunisie).
3- Une fracture numérique qui diffère selon les technologies
La fracture numérique est particulièrement aiguë en Tunisie et reflète l’hétérogénéité
socio-économique des pays de la région. Néanmoins, dans le domaine de la téléphonie
mobile, cette fracture entre pays développés et pays émergents et entre les régions, s’est
réduite au cours des deux dernières années grâce aux taux de croissance record enregistrés
notamment au développement de l’économie informelle de ce secteur. En revanche, pour
les technologies liées à Internet, peu de progrès ont été faits compte tenu de la cherté des
équipements informatiques même si le phénomène des cyber-cafés a permis d’accroître
considérablement la diffusion d’Internet. Les pays les plus pauvres d’Asie (Birmanie,
Cambodge, Laos) restent néanmoins à la traîne et certains d’entre eux ne disposent pas
encore de réseau de téléphonie mobile.
L’existence de pays leaders dans le secteur des nouvelles technologies plaide en faveur
d’une coopération intra-régionale accrue entre les gouvernements. La multiplication fin
2001 des « e initiatives » au sein des différentes instances régionales (ASEAN, APEC,
ASEM) marquait une réelle volonté politique mais celle-ci n’a pas été suivie d’effets
tangibles en l’absence d’appui significatif des industriels du secteur des TIC.
L'avènement des technologies de l'information et de la communication n'a fait que creuser
l'écart entre ceux qui ont accès à ces technologies et les autres.
Dans ce contexte, l'échange d'information en vue d'améliorer la sécurité alimentaire sera
essentiel pour tous les acteurs concernés, à savoir les gouvernements, le secteur privé, les
universités, les organisations d'agriculteurs et la société civile dans son ensemble, selon
les experts de la FAO.
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"L'information a pris une dimension politique. Elle est indispensable aux marchés, aux
prix et à la sécurité alimentaire. La Consultation qui se tient à la FAO se concentrera sur
la manière dont notre Organisation pourrait mieux aider ses Etats membres à accéder, à
analyser et à utiliser les informations pour la sécurité alimentaire et la production agricole
durable", souligne Francisco Perez-Trejo, responsable du Centre mondial d'information
agricole WAICENT, le cadre stratégique de la FAO pour la gestion de l'information
agricole.
"Grâce à l'Internet, l'information est disponible aux quatre coins du monde, mais cela ne
signifie pas que tout le monde est nécessairement bien informé. C'est pourquoi la gestion
de l'information est si importante", explique Perez-Trejo.
La Consultation passera en revue notamment les moyens et les mécanismes susceptibles
de combler la "fracture numérique" entre agriculteurs riches des pays développés et
communautés rurales pauvres des pays en développement. A cet effet, la FAO préconise
un meilleur échange d'information et des utilisations novatrices des technologies de
communication modernes qui peuvent accroître la production vivrière de façon
écologiquement rationnelle et durable.
Les ruraux sont particulièrement handicapés par la "fracture numérique" dans le contexte
actuel de mondialisation. Ils souffrent notamment du manque d'infrastructures de
communication dans leurs zones. Pour empêcher, d'autre part, que l'écart ne se creuse
davantage entre les populations urbaines et les populations rurales, des fonds publics
seront nécessaires pour compléter les investissements privés afin d'apporter la radio, la
télévision et les technologies de l'information jusque dans les zones rurales. On estime
qu'il faudrait pour cela quelque 100 millions de dollars par an, selon le Programme de
lutte contre la faim présenté en juin dernier par la FAO à ses Etats membres.
Parmi les mesures préconisées la mise sur pied de mécanismes opérationnels pour la mise
en œuvre du mandat de la FAO lié à la gestion de l'information en matière d'alimentation
et d'agriculture, sur l'amélioration de la coordination et sur la création de directives et de
normes ainsi que sur d'autres initiatives proposées par la FAO afin d'accroître les flux
d'information et de communication portant sur des aspects clés des réseaux d'information
et des systèmes spécialisés comme FAOSTAT.
Force est de constater que la diffusion des cybercafés est l’expression de la littoralisation
accentuée par l’installation des équipements de télécommunications et aussi l’expression
d’une fracture numérique entre le littoral et l’intérieur du pays et entre la capitale et le
reste des zones avoisinantes.
Les tableaux suivants présentent la répartition des Publinets ( centre public d’Internet)
entre zones côtières et intérieur du pays puis entre la capitale et les autres villes.
L’exploitation de ces chiffres est basée sur l’hypothèse plausible que le nombre de
Publinets dans une ville donnée correspond à la demande potentielle ou exprimée.
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L’augmentation du nombre de Publinets dans une ville prouve que les Publinets existants
sont rentables (et donc qu’ils y sont fréquentés) et que la demande peut encore justifier
de nouveaux Publinets (les promoteurs de Publinets ne s’engageant dans ces démarches
lourdes et onéreuses que s’ils ont de solides raisons de penser que le marché potentiel de
leur publinet est suffisant pour leur assurer la rentabilité du projet).

Zones côtières

Intérieur du pays

(Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, (Zaghouan, Kébili, Tataouine, Gafsa, Sidi
Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Bouzid, Tozeur, Kairouan, Kasserine, Béja,
Sfax, Gabès, Médenine)
Jendouba, Kef, Siliana)
Nombre
Publinets
232

de Evolution 2010-2012
+ 186 %

Nombre
Publinets
27

de Evolution 2010-2012
+ 12,5 %

Le taux de population habitant dans les zones côtières est d’environ 70 % du total du
pays. Le nombre de Publinets y est en revanche de près de 90 %.
Répartition des Publinets entre les gouvernorats du Grand Tunis et les autres
gouvernorats .

Grand Tunis
(Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba)

Nombre
Publinets
140

de Evolution
2012
+ 400 %

Reste du pays
(Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir,
Mahdia, Sfax, Gabès, Médenine
Zaghouan, Kébili, Tataouine, Gafsa,
Sidi Bouzid, Tozeur, Kairouan,
Kasserine, Béja, Jendouba, Kef,
Siliana)
2010- Nombre
de Evolution 2010Publinets
2012
119
+ 55 %

Le nombre d’habitants dans la zone du Grand Tunis représente environ 25 % de la
population totale tunisienne. Le nombre de Publinets y est par contre de près de 55 %.
Ces chiffres montrent clairement une première inégalité entre d’une part les zones côtières
et les zones de l’intérieur du pays, et d’autre part le Grand Tunis et le reste des
gouvernorats.
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Cette inégalité se manifeste tant au niveau du nombre de Publinets disponibles que de
leur évolution, elle-même conditionnée par la demande.
Les Publinets sont implantés uniquement dans les villes importantes et chef-lieux de
gouvernorats. Aucun Publinet n’est installé dans un village en zone rurale, même dans les
petites villes.
Ces inégalités sont schématisées dans le graphique ci-dessous : La répartition des
utilisateurs, reflétée par la densité de Publinets par région, sur le territoire tunisien fait
clairement apparaître des inégalités importantes entre les différentes régions

Source : enquête
Il y a donc proportionnellement plus de 3 fois plus de Publinets dans les villes côtières
que dans les villes de l’intérieur du pays. La croissance y est par ailleurs plus de 10 fois
plus importante.
Une deuxième inégalité peut être identifiée entre le Grand Tunis et le reste du pays.
Nous la représentons sur le graphique ci-après.

Source : enquête
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Pour le cas du Grand Tunis, le nombre de Publinets dans la capitale et ses environs est 4
fois plus important que dans les autres villes. Ces constatations montrent que ce sont les
populations urbaines, et plus particulièrement, celles du Grand Tunis, qui profitent des
accès Internet publics.
Conclusion :
Les perspectives de développement du commerce électronique suscitent une multitude
d'études de marketing, par sondage, pour déterminer les caractéristiques et les motivations
des utilisateurs. L'utilisateur est alors vu exclusivement comme un consommateur de
produits ou services, dont on recherche les caractéristiques particulières - âge moyen,
niveau de revenu - et les comportements.
L'analyse des pratiques et usages va bien au delà en recherchant comment un utilisateur
va utiliser l'Internet pour répondre à un besoin spécifique : si une "pratique de l’Internet"
est définie comme "un enchaînement répétitif d’actions effectuées par un utilisateur ou
groupe d’utilisateurs, dont certaines mettent en oeuvre l’Internet, dans le but de réaliser,
dans un environnement donné, une fonction déterminée", un usage résulte d'une pratique
habituelle de cet enchaînement par un groupe de personnes.
L'étude des usages et pratiques de l'Internet permet une approche directe de l'impact du
déploiement de l'Internet sur la société. L'Internet a cette caractéristique spécifique qu'il
s'agit, contrairement à la plupart des systèmes technologiques, d'un outil appropriable par
l'utilisateur. Face aux applications prescrites par les concepteurs de produits, visant
généralement à uniformiser le comportement de l'utilisateur pour accroître la cible du
produit, l'Internet donne à l'utilisateur la faculté de concevoir lui-même des applications
correspondant exactement à ses propres besoins et aux usages qu'il entend l'impact social
peut s'avérer considérable : il faut prendre conscience du rôle accélérateur de l'Internet
dans la transformation et la création d'usages
La collecte des usages ouvre différentes possibilités :
- Permettre l'étude des usages eux-mêmes, de leur genèse, de leur évolution et de leur
impact sur la société ;
- Organiser une capitalisation et un partage d'expériences de certains de ces usages de
façon à constituer une base d'expériences à l'intention des utilisateurs et à réduire leur
courbe d'apprentissage de nouvelles utilisations du réseau ;
- Favoriser le croisement inter-domaines des pratiques de l'Internet En France,
l'Observatoire des Usages de l'Internet propose explicitement de mettre en place une
expérience de collecte et d'échange d'usages et d'expériences d'Internet dans différents
domaines, marchands (PME/PMI, commerce électronique...) ou non marchands
(associations, formation, santé, développement local...) : les usagers eux-mêmes ou des
observateurs proches décrivent leurs propres usages ou ceux qu'ils côtoient selon une
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méthode commune, spécifiée. D'autres Organisations (ORAVEP, OTV, VECAM…) 1 ont
déjà une expérience de recueil d'usages et d'expériences des NTIC.
Ainsi pourrait se constituer une base de connaissance sur les usages d'Internet qui
permettrait de mieux appréhender l'utilisation d'Internet dans différents domaines, ses
impacts sur les organisations et la société, de faire des études de synthèse et de mieux
prévoir les différents scénarios d'évolution possibles d'Internet.
Cette base permettrait la "mutualisation" de certains des usages collectés, choisis en
fonction de leur caractère novateur et potentiellement utile à d'autres utilisateurs. Une
harmonisation des méthodes et des résultats avec des centres homologues dans d’autres
pays, permettrait de développer l’échange d’expériences et le dialogue au niveau mondial
et de constituer un réseau mondial d’observatoires des usages de l’Internet.
Pratiquer ainsi, face à des besoins analogues, des pratiques différentes peuvent se
développer selon l'environnement des utilisateurs et ses composantes sociales,
économiques, et culturelles. Par ailleurs, au-delà d'usages individuels, en permettant
d'organiser la communication au niveau d'un groupe de personnes géographiquement
dispersé, l'Internet autorise des usages et pratiques coopératives dont La connaissance et
l'intelligence que nous avons de l'Internet en tant qu'outil stratégique d'une évolution vers
une société globale est encore très embryonnaire. Les données disponibles ne sont pas
rassemblées et exploitées de façon systématique en dehors de créneaux d'application tel
que le commerce électronique où au contraire prolifèrent des sondages et études dont la
transparence et la rigueur scientifique sont parfois contestables. Contrairement à d'autres
infrastructures telles que les transports, les télécommunications ou les médias, peu de
statistiques et d'analyses de ces données sont accessibles au public. Bien souvent celles
qui existent sont utilisées hors contexte.
La maîtrise et la disposition de l'outil sont concentrées entre les mains de quelques zones
favorisées (et probablement aussi d'une minorité de personnes dites "info-riches). Une
"tension technologique" est également maintenue par un renouvellement très rapide des
technologies, matériel et logiciel, mises en oeuvre par l'Internet qui favorise
l'obsolescence rapide des équipements. Néanmoins, le déploiement de l'Internet profite
de la baisse des coûts du matériel et de celle, moindre, des télécommunications. Le risque
d'une fracture informationnelle entre info-riches et info-pauvres est bien exprimé.
Dans l'établissement d'un réseau d'observation et de partage d'expériences de l'Internet,
les pays en développement devraient être actifs, car ils représentent la majorité des
utilisateurs potentiels de l'Internet et ce sont maintenant leurs points de vue et leurs
besoins qu'il faudrait davantage prendre en compte, celui des initiateurs du réseau étant
1

ORAVEP : Observatoire des ressources pour la formation ; OTV : Observatoire des Télécommunications dans la Ville ; VECAM :

Veille Européenne et Citoyenne sur les Autoroutes de l'information et le Multimédia.
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déjà largement représenté dans le système existant : plus de transparence, une vision
multiculturelle du réseau. Ce n'est pas à l'Internet de nous guider vers l'avenir, mais à nous
de bien maîtriser l'Internet pour qu'il soit l'outil approprié à la construction de la société
future telle que nous voulons l'édifier.
Mais comment cela se reflète de manière concrète au niveau régional ? Est-ce que
les infrastructures de télécommunications suffisent en elles seuls pour désenclaver
les zones d’ombre ? Une approche d’analyse des flux est un indicateur intéressant
pour refléter le dynamisme économique d’une région et de désenclavement des zones
d’ombre. Comme Internet le GSM est aussi une autre composante des TIC dont les
effets de sa diffusion ont certaines similitudes avec celles de l'Internet car elles sont
aussi source de fracture numérique.
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استاابة المتلقي الامالية لطبيعة الصورة المر ية
دراسة تحليلية لفيلم حراقة بلوز للمخرج موسى حداد
The recipient's aesthetic response to the nature of the visual image
Analytical study of the film haraga bleus By the director Moussa
Hadade
تة بن افرادجية (جامعة مست امن  /اجلزائر)
ملخص:
اختلّت األ اغ التعيريية بف األفراد ببافيت العّررر ب التطو التكنولوجي ب صرريحت تجمر اف ر ل اجملتمعط صرريد الّرد
يتطلع ل حداث العامل فلها رب هات

همول فلم ملا يوفرا من بسائم إ المية ب اتّالية فيرينط

السررينما من بف الوسررائل اجلماهرية اليت ترفت بّررم تها يف اجملتمع خاصررة بعد ايرة العاملية ال ا.ية ين .شررأس مو ن ا المية
بس ررينمائية بف االحتاد الس رروفيايت ب مريكاط تواص ررل هدا التأمري اىل يومنا هداط ب ص رريحت الل ة الس ررينمائية س ررالة حيمة
حيابل املخرج من خالهلا إظها ب معاجلة فل مضية حساسة تستحق ن ترس يف فيل سينمائيط
هدا الل ة السر ررينمائية هلا موا دها ب صر رروهلا اتّق ليها باد ب .لاد السر ررينما لتربز مجالية اللّر ررة يف مشر رراهد خمتا ن بدمة ب
لي

شوائيةط

يتحلق مجال هدا الّو ن الّيلمية ل حساة موضوع الّيل ب سلوة معاجلت ب للطات املختا ن ،سنلوم بد اسة حتليلية
لّيل حرامة بلوز ب ابراز الطييعة اجلمالية لّو ن الّيل ب تأمريها ل املتلليط
مصطلحات الدراسة :الّو ن ،ل اجلمال ،التلليط
Abstract :
The expression patterns among individuals differed, the age and
technological development became more and more influential.
The individual is looking at the events of the whole world via mobile phones
only because of the great media and communication.
Cinema is among the collective means that left its mark in society, especially
after the Second World War, where a media and cinematic revolution
developed between the Soviet Union . This effect continues to this day. The
cinematic language has become a great message in which the director tries
to show and address every sensitive issue worthy of being painted in a movie
; This cinematic language has its rules and its origins agreed by film critics
and critics to highlight the aesthetics of the story in carefully selected scenes,
not random. The beauty of this film is achieved at the expense of the subject
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of the film and the method of treatment and selected clips , we will study
and analys the film of "Harraga Blues" and highlight the aesthetic nature
of the film's image and its impact on the recipient.
keywords: image, aesthetics, reception.
مقدمة:
تشر ر رركل الّر ر ررو ن السر ر ررينمائية .افدن حليلية ل العامل ب بسر ر رريلة مجاهريية تجمر ل ألفراد ب اجملتمعاس  ,فهي بسر ر رريلة من
بسائل اخلطاة اللساين ب غري اللساين بلو س ل تها اخلاصة ب هي الل ة السينمائية تعتمد ل الّو ن ,الّوس ب ايرفة
تتجا .فيما بينها لّتس صو ن فيلمية تعا موضو ا معينا تجمر ب ل املتللي ط
جاءس مال عا ل سا.د س بريس ب بالن باخت لد اسة هدا الّو ن ب مكو.اهتا ب الّتفيز ل اليالغة العامة للّو ن
ل ة السررينما ل ة مرفية تتكون من للطاس ب زبايا تّرروير ،إضرراءن ،لوان ،صرروس طططاخل تتنابل موضررو ا معينا ينللها الّيل
إىل املشاهد من خالل الشّرن اخلاصة بالسينما ط
ايديث ن اجلمالياس يف جمال الس ر ر ر ررينما مليل ملا .ة بالّنون األخر فلد فز الياح ون ل املض ر ر ر ررمون ف ر من اجلا.ع
اجلمايل ب يتحلق اجلمال يف الس ر ررينما بتناغ إيلاع للطاس الّيل ب اختيا زبايا التّ ر رروير املناس ر ررية ،الديكو املناس ر ررع ،ب
التجا .بف الزمان ب املكان ب تناسرق املوضروع مع الشرخّرياس املختا ن ب مكان التّروير ط حابلنا ايديث ن مجالياس
السررينما ب تأمريها ل املتللي يف فيل جزائري يعا مضررية جزائرية حسرراسررة فيل حرامة بلوز للمخرج موس ر حدادطفكي
مرس مجالية صو ن فيل حرامة بلوز ل املتللي؟
من خالل هدا الو مة اليح ية تطرمنا إىل معىن الّ ررو ن ب ل اجلمال ،تطرمنا اىل الطييعة اجلمالية للّ ررو ن الس ررينمائية ب تأمريها ل
املتللي يف فيل حرامة بلوز للمخرج موس حدادط
تحديد المصطلحات
الصورة:
الّو ن هي تلك اللححة اليت .لتلطها للذفر  ،هي داك الدليل ل بموع حدث ما ط
تعد الّو ن متعة ب معلومة مرئية .ومق ا ملوامع ب عخّياس ب حداث ب موام حتّز املتللي ل مشاهدهتا ب فه معا.يها1ط
الّ ررو ن هي املادن األبلية الّيلمية حتمل ل ة خاص ررة مش ررحو.ة بالرموز ب الدالالس يس ررتعف ا الس ررينمائيون إليّ ررال سر رائله

ب

التوص ر ررل اىل اهلدف املرجو ،ه ما تيز الّ ر ررو ن الّيلمية هو ايرفة ب الّ ر رروس حيث ن حرفة الّ ر ررو ن ب تتابع الللطاس تجدي اىل
االحساس بالوامع بهدا ميعا بحضافة الّوس الطييعي للمكان ب الّوس املّاحع ل من موسيل ب حوا 2ط
علم الامال:
فان السجال ما اجلمال؟ مرفز النحرياس اجلمالية منذ العّو الكالسيكيةط فلد آمن اإلغريق مند اللد بأ .ال بجود جلميل بطيع
بل هدا اجع اىل هواء الناس ب مستو ملافته ط
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ب مال الّي اغو يون* ن اجلمال يلوم ل النحام ب التمامل (السيمّتية)ب ل اال.سجام
ب ا ترب فالمون اجلميل مسررتلال ن ميد الشرريء الذي يحهر ب ييدب ل  .مجيل فاجلميل صررو ن للية3ط من حيث فل الل ة
فان اجلمالياس فا.ت تع ،د اسة االد اك ايسي 4
ل اجلمالل اع ررتق مّ ررطلد ل اجلمال ب اجلمالياس من الكلمة اإلغريلية ب اليت تش ررري اىل فعل االد اك ب اللابلة ل د اك بمن
هنا فان ماموس افسّو د يعرف اجلمالياس بأأا املعرفة املستمدن من ايواس ط
حسع فا.م فان ل اجلمال هو العل املتعلق بالشربغ اخلاصة باالد اك ايسي  5ي يكمن يف ا.سجام الّه ب املخيلة بّضل
حرية حترك املخيلة ط6
ما هيلل ير ن الّن هو اجلمال ب هو بربز الّكرن اتسوسة ب الّكرن هي مضمون الّن7ط
تعد الس ر ررينما فن مائ بدات ب هلا من اجلمال ب االبداع ما ييهر اجلمهو ب يش ر رردا اىل متابعت ب االدمان لي  ,فلد يني ي النحر اىل
الّو ن السينمائية بعواملها اليّرية ب الّوتية ب ايرفية ب بكل املجعراس اليت ت لها يف عكل متكامل لند ك مد مجال فل ما فيها
من حرفة ب صوس ب لون طططاخل8
التلقي:
ملية التللي هي ملية مشّتفة بف املتللي ب الن

األديب جاءس هدا النحرية لتلد للمتللي السلطة يف العمل األديب بعد ن فان

مهمشا لعلود خلت ب صيد يشا ك يف صنع املعىن ب صيد للمتللي مهمتانل
 _1مهمة اإلد اك املياعر ب هي بىل اال.طيا اس اليت يّنعها اللا ئ ل الن
 _ 2مهمة تّعيل الدهن الدي يستعمل فيها اللا ئ خيال دف فك الرموز ب ال موض الدي يكتن الن

ط9

.شررأس .حرية التّللي مع أاية السررتينياس من اللرن العش ررين بأملا.يا ،ل يد فل من األسررتاهين "ها.ز ببرس يابس ( ( Hans
Robert Jaussب"فو لّ ا .ايز )"(Wolf gang Izerمن جامعة فو.س ر ررتا (constance) .ب من الحربف اتيطة
ب الّلسّاس اليت مهدس لحهو .حرية التللي حيث يعترب ا سطو بل من عا اىل بجود المة بف العرض ب اجلمهو ب هدا من
خالل األمر الرردي حيرردم ر العرض نررد التللي باملسر ر ر ر ر ر ررم بررالتطهري ط فز فيهررا فررل من يررابس ب ايز ل دب املتللي يف العملي رة
االبدا ية ب ترفز ل املتللي ب المت بالن

األديب ،بالكش

ن مجاليات  ،بفيّية تللي ط

الطبيعة الامالية للصورة المر ية و تأثيرها على المتلقي:
اجلمالياس مّررطلد ا تيم بكل ما هو مجيل ب جداة تكن تطييق د اسرراس ل اجلمال ل فل الّنون باآلداة غ ن اجلمال
ييل مس ر ر ررألة ع ر ر ررخّ ر ر ررية ب دبق فردي إال ن لماء هدا اجملال بض ر ر ررعو س ر ر ر ب موا د امة تكن اإلمتداء ا بهل ب ع ر ر ررهره
فالمون ب هيجل ط
مع توس ر ررع ال لافة ص ر رريد ايديث ن التذبق الّ ،ف ر من اجلمال الذي تلجأ إلي خنية اجملتمع للّتفي ن النّ ب لكن ص ر رريد
مادن اسر ر ررتهالفية من ميل اجلميع مبا في السر ر ررينما اليت تعد بسر ر رريلة مجاهريية جتلع اجلمهو ب تجمر في بكل ما حتمل من معاين بف
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للطاهتا ,حيث ن الّ ر ررو ن الس ر ررينمائية ال ،امع اليّ ر ررر فلم ألن ل ة الس ر ررينما تتميز صّ ر رروص ر رريتها يف توجي اللراء ل اختالف
عرائحه ب ملافاهت ب تنابالهت ط
لّه خّرروصررية اخلطاة السررينمائي جلأس الياح ون اىل د اسررة ب حتليل الّررو ن السررينمائية ب فك عررّراهتا لّه مد تأمريها ل
املتلليط10
الّن السينمائي هة تعيري تشكيلي ل اللّ

صو ت األبىل هي السينا يو يّتج إىل للطاس ب مشاهد ساسها الّو ن املتحرفةط

هذ ا الّررو ن _الّررو ن السررينمائية_ ،ضررع لنّ عررربغ الّررو ن الّنية يف الّنون األخر فتسررتّيد من صررو ن الد اما يف السررينا يو ب
من الّ ررو ن التش رركيلية يف التكويناس ' الض رروء ,األلوان طططاخل ط بمن املوس رريل يف توزيع األصر رواس ب املجمراس ب إيلاع داء املم ل
للحوا ط11
جناح الّيل فذلك يعتمد ل ل املعز ,العوام  ,االّ.عال ,ايرفة ,ب اإليلاع ط
ص ررو ن الّيل ب تتابع حدام تس ررتهوي اجلمهو ب ت ري بايي ب ت ري في ال ض ررع ب اخلوف بتلود.ا إىل ايرفة معها فل هدا زيادن
إىل صررو ن الشررخّررياس ب ص ررا اهتا تلدم للجمهو ط ب حّت جتذبنا الّررو ن ب تشررد.ا إىل متابعة الّيل بجع ن يكون .يض الّيل
متّابتا ب خاها12ط
هدا فل يشكل جا.ع من مجالية السينما ألن مجالية الّو ن الّيلمية تتحلق فذلك بتداخل بعاد الّو ن ال المة  ,املرئي ,املسموع
ب املجمرط
ب فلما تناسلت األبعاد هدا زاد تأمري الّو ن ل املتللي خاصة ادا فان الّيل يعا الوامعط
يف د استنا هدا ممنا بد اسة حتليلية لّيل يعا الوامع اجلزائري  ,فيل حرامة بلوز للمخرج موس حداد ب مد تأمري مجالية الّو ن
الّيلمية ل املتلليط
إن مجال العمل الّ ،ال يكمن يف مجال موضو بل يف مجال سلوة التعيري ن هدا املوضوعط13
سررلوة التعيري ن موضرروع ايرامة يف فيل حرامة بلوز للمخرج موس ر حداد هو سررلوة غري مياعررر ب هي بّررمة املخرج موس ر
حداد يف معاجلة اللضايا ايساسة فما عاهد.اا سابلا ب التمسناا يف العديد من افالم م ال يف فيل بناء .وفمربط
ال يتحدث ن الحاهرن لوحدها بل يل جبوا.ع املوض ر ر رروع ب يتطرق إىل فل ما يجدي اىل تلك الحاهرن اخّت.ا جممو ة من املش ر ر رراهد
اليت بجد.ا أا س ر ر ر ر ر ر رراسر ر ر ر ر ر ررية يف الّيل ب تلخ

ه األحداث ,ممنا بتحليلها .عرض .تاج يف اجلا.ع التطييلي من هدا الو مة

اليح يةط
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دراسة تحليلية لفيلم حراقة بلوز للمخرج موسى حداد
البطاقة الفنية للفيلم:
نوان الّيل ل حرامة بلوز HARRAGA BLUES
املخرجل موس حداد
النوعل فيل بائي اجتما ي مويل من جزئف
سينا يو بحوا ل مينة جبابي حداد بموس حداد
املدنل اجلزء االبلل  01:03:18اجلزء ال اينل 01:12:09
النسخة االصليةل بالل ة العربية
السنةل اجلزائر 2015
ملخص الفيلم:
تدب حداث الّيل حول ظاهرن ايرامة يف اجلزائرط مّرة عرابان جزائريان من اسرر ميسرو ن ايال حيلمان باهلجرن اىل الضرّة
األخر من املتوسر ر ر ر ر ر ررمط حيابالن مجع املال بكل الطرقط ب مام فذة ن األبلياء ب خوف من حلة املوس ي امر حده
اىل موا ة املوس ب يعيخ بشع حادمة يف حيات ط تتطو احداث اللّة يف ا ماق اجلزائر العميلة ط
تحليا الفيلم:
لتحليل الّيل فمنا باختيا مشاهد ينا أا ت ل ه حداث الّيل
حتليل تعيي،ل
املشهد االبلل
بداية الّيل ل ييد املخرج فيلم بللطة  ّ.ر ر ر ع ر ر راملة للا ة الس ر ر رينما ين
يعرض يل ب اللا ة مملوءن ضرروضرراء الّيل ب ضرروء خافت .اتع ن الّيل
املعرض
بللطة فيرين للشرخّرية الرئيسرية االبىل يان للطة فيرين ب هو يشراهد الّيل

ينتلل اىل للطة الشرخّرية الرئيسرية ال ا.ية

زين بنّ زابية التّوير بحرفة الكامرا مابتة ب هنا تعرفنا ل اه عخّياس الّيل
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لينتلل بعدها اىل زابية جا.يية لتض ر ر ررهر فتاتان االخر متحجية ب ال ا.ية ال لتتكل االبىل ل اهلات ب يك ر الض ر ر رروض ر ر رراء
ليها يف اللا ة ب ايديث بأن هذا سلوك لي حضا يط
بعدها تخرج زين ب يان من اللا ة

املشهد ال اينل
يحهر زين ب يان يف مكان باسرع مطل ل اليحر فاتيد الية اجلزائر اين يتيادالن
ايديث
بل ن غنية ص رراد ن من س رريا ن مرفو.ة باجلا.ع ب يلول زين (تعرف ع رركون اا
ي  ،ب ال غري تسر ر ر ر ر ر ررمع برك) ب ب هذا ديل ل تطلعه

ل العامل ب ملافته

الواسعة
ير الّديلان باخرن فيرين فيشري يان اىل ن ذا الياخرن  9سا اس تّل اىل
يل فا.ت ليلول زين أ هاهيون ل ما ما ة ب لكن سيعودبن ل ما الياخرن الكيرين
هنا إعا ن اىل موضوع الّيل ّ.ه من خالل ه الللطة من يريد الذهاة ي ايرمة في ط
املشهد ال الثل
باص ر ر ر ر ررل املخرج بس ر ر ر ر ررط ملختل

حداث الّيل ين يحهر

الّ ر ر ر ر ر ر ر ررديلف داخ ررل مله االّ.ت .ررت ب زين يتح رردث رب
سر ر ر ر رركايع ألخي الذي يعيخ يف اسر ر ر ر رريا.يا ب هو سر ر ر ر ررا دا
للحرمة أل .بنحرا ال يوجد حل خر للوص ر ر ررول اىل الض ر ر ررّة
األخر من املتوسمط
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املشهد الرابعل
تدب حداث هذا املشررهد يف رض اليحر ين
يتواجد زين مع جممو ة من الشر ررياة ل ما
ما ة حيلمون فله بتواجده بالضّة األخر
للمتوسر ر ر ر ر ر ررم حيرث تعطرل هرك اللرا ة ب برد
التخاص ب الشت بف ايرامة ب سائق اللا ةط
تحهر صو ن الشاة اخلائ زابية ادية ,للطة
ملربة
الس ر ررائق الذي يجفد هل  .ال يوجد حل خر ب أ يف رض اليحر ل مل ن يلتلطه حد املر ن من هناك ميل فواس
األبانط
املشهد  5ل
تطو اس الّيل ظهو الشياة بزي موحد خضر
يف زابية ادية ,للطة امة ط
يتواجررد الش ر ر ر ر ر ر ريرراة ل مررابلررة األفررل ل ما
سر ر ر ر ر ر ررّينة اللواس اليحرية اليت التلطته من رض
اليحر
يعابد الشررياة اهتامه ب عررتمه لسررائق اللا ة
,لينيهه زين بايمد ب الشر ر ر ر ر ر رركر هلل ألأ حياء يرزمون هدا دليل ل

مل اللواس اليحرية اليت تعمل جاهدن ال.لاد

آالف الشياة ل ما موا ة املوسط
املشهد 6ل
بصر ررول الشر ررياة اىل امليناء ,ينزل اجلميع متجهف اىل سر رريا اس الشر رررمة  ,ظهو للطة متوسر ررطة للوا ة مرمية باجلا.ع ,
سيا ن ايماية املد.ية  ,اضافة اىل مساع موسيل مي ا ب ضوضاء املكان ط

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

207

املشهد 7ل

يان يف مريل اىل منزل خال يف نابة  ,تّرروير من األ ل
ب إظه ررا من رراظر مييعي ررة خالب ررة  ,يتوم

يف مك رران مجي ررل

(فو .يخ جيجل) ليسّتيد (ابراز الطييعة اجلميلة للجزائر)

يسمع يان صوس مّل يطلع النجدن أل .ي رق يف رض
اليحر فيلّز ملسا دت
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يف تلك األمناء ب بزابية ادية ب للطة متوس ررطة يحهر ع رراة ل ما د اجة يتوم

ند مش رراهدت الس رريا ن لوحدها يتج

.حرا اىل زابية مريية يداء ب سرا ة يد ل األ ض ,للطة متوسرطة لريان يف اليحر ينلذ الشراة
يّررل اىل السرريا ن ين يكتشر

تتواصرل األحداث حّت

يان  .تعرض للسرررمة ط يطمئن الطّل بعد فوة السرريا ن  .سرريحل املوضرروع ب ال دا ي

للللقط
املشهد8ل

حديث زين يف اهلات مع هل ب عوق األة ب األم لسماع خرب ن ب دموع األم تسيل فرحاط
املشهد 9ل

بص ر ر ر ر ررول زين ب التلائ مع يانط الذهاة اىل ع ر ر ر ر ررام .اليحر ين
حيابل زين إمناع يان بعدم ايرمة فيلع خالف بينهما
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املشهد 10ل
مع أاية الّيل ب بعد أاية املطياس السيئة الّت تعرض هلا زين ب يان
بم زين ل حافة ااجلدا مطل ل اليحر فاتد الية اجلزائر ط
يأيت يان ب هو ميتس ر جيلسرران ل املد جاس اخلا جية للكاتيد الية مام مجع غّري من الشررياة ب األمّال املتواجدين يف
الساحة لالستمتاع باملنحر ب اهلوء النلي يان يأفد لزميل دم ايرمة ب ال التّكري فيها جمدداط
القراءة الداللية (التضمينية )
يف حتليل ا لّيل .لوم بد اسة العالماس املستعملة يف الّيل ب ترتيع دالالهتا داخل اجملتمع ب حداث اللّةط
حتديد زمان ب مكان الّيل ل
العنّر الزماينل
-1

اهلندس ر ر ر ر ر ررة املعما ية ل معما الّيل ييف املدن الكرب للجزائر ب املنامق اجلميلة لليالد يف ب.لها ايايل ّ.ه ن

اللّة تدب حدامها يف الزمن اياضر
فذلك بعض اليناياس األمرية فاتد الية اجلزائر  ,العما اس اليت تعود اىل ايلية االسر ر ر ر ر ر ررتعما ية فدليل ل ايّاظ ل
الّتاث املعما ي ب تشجيع السياحة
ل غرا مناظر للمطا ب ملاهي فيعة باجلزائر تدل ل املستو املعيشي للشخّيتف الرئيسيتف يف الّيل
مشاهد للر اجلزائر بطرازها اليسيم ب حيان .اسها اليسطاء ب الذين تتازبن بالكرم ب اجلود
-2

الديكو ل معح ص ر ر ر ررو الّيل يف اخلا ج ها الديكو مييعي مع الّتفيز ل املنامق الس ر ر ر ررياحية اجلميلة يف اليالد

باإلضافة إىل الديكو الداخلي للمنازل ( منزل زين ب يان) اللذان ي يتان املستو املعيشي هلما
-3

اللياسل اهلندام يف هذا الّيل ملختل عخّياس الّيل يتميز بالعّر.ةط

املخرج تعمد دم هفر تا يك اللّ ر ررة ب لكن من خالل فل هذا ّ.ه ن األحداث تدب يف الزمن اياض ر ررر ب ن مض ر ررية
ايرمة ال تنتمي إىل جيل معف ب مستو معيشي معفط ب ذا تتحلق دتومة الّيل بصالحيت لكل األزمنة ب األبماس ط
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العنّر املكاينل
فيل حرامة بلوز هو فيل جزائري  100باملئة ,بمد تّ ر ررويرا يف حياء ب س ر رركناس  5مدن جزائرية هي بهران بس ر رريدي
بلعياس ب العاص ر ررمة ب مس ر ررت امن ب نابة طب ض ر ررمن بناياهتا ايدي ة ب مناظر مييعية تش ر ررتمل ل مناظر الواجهة اليحرية
للجزائر ( ب ،صاف ب ال زباس)
افلتها صو الكاتيد الية بالعاصمة بما يشي املنازل بحسيا.يا ط
مل حيّ ر ر ر ر ر ررر املخرج مدينة باحدن يف تّ ر ر ر ر ر رروير حداث الّيل دبن ن يِ ر هذا ل مجالية الس ر ر ر ر ر رررد الد امي ب تتابع ب تتايل
الللطاسط
األمافن اليت يلّررده ا الشررابان تدل ل املسررتو املعيشرري هلجالء ,من هنا ّ.ه ن املخرج اد إبراز فكرن ن ظاهرن ايرمة
ال تلتّر ل فئة بعينها بل مست فل املستوياسط
العنوانل
ن ملية اختيا نوان الّيل دميلة ب حتتاج ملنهجية معينة ب د اسر ر ر ر ر ر ررة معينة حّت يكون العنوان مطابلا ألحداث الّيل ب
جيذة اجلمهو ف ر ط
التحليل الل وي للعنوان ل
حرامةل فلمة حرامة دخيلة ن الل ة العربية تدابل اس ررتعماهلا للداللة ل التس ررلل ال ري ما.وين ب ا تيطت باملهاجرين ال ري
عر يف الذين يعرببن اليحر دبن تأعرين ( احراق فل الومائق حيث يّيد املهاجر غري الشر ي بدبن بمائق اميا اهلوية )
بلوز لهي فلمة مّتمجة ترمجة مياع ر رررن للكلمة  BLEUSباالجنليزية ب هي .وع موس ر رريلي ص ر ررويت ينحد من غاين يف
الوالياس امتحدن االمرفية ط يت ىن في امل نيون زأ ب مأسيه
ب مد اس ررتخدامها اس ررتخداما ملّ ررودا لالع ررا ن اىل .وع من التحر ب مواجهة الّ ررعاة ب التعيري الّ ررادق ن املعا.ان ب
املأسي ب هذا هو جوهرها ين تعمد املخرج إستخدام هذا اللّظ جملمو ة سياة هي ل
موسرريل اليلوز ل حتافي التحر ب تعرب ن املأسرري اليت يعيشررها من يعزفها ب يسررتمع هلا هي تاما ما توفر لي الّيل من
خالل مّة الشابفط
باالضافة اىل لّحة بلوز بكتابتها بالل ة االجنليزية ب هي مجع لكلمة ز ق بفذالك داللة ل الرب ب هو جوهر الّيل ب فذا
السماء يف داللة للمناجان الربا.ية للحرامة من هول حوادث ال رقط
مرجعية الفيلم و ثقافته:
موضوع الّيل من ح اجملتمع حيكي مّت بطريلة خمتلّة بعيدن ن اجلا.ع التلليدي ط
س صو ن مالمد األسرن اجلزائرية ط
ا تمد املخرج ل مزية الييئة املكا.ية ب فدا الشر ر ررخّر ر ررياس املختا ن يف العمل الد امي من خالل املزج بف الديكو املنزيل
اليسيم للعائلتف ب املناظر الطييعية اخلالبة لليالد ب فدا الّتاث املعما ي ال ري الذي بجع ايّاظ لي ط
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الّيل مستمد باألساس من املد سة الوامعية مع تأمرا العميق بكل ما هو فر.سي ب دم إظها هدا لنا,
دم ا تماد الّيل ل فئة معينة فلم ب ن هدا الحاهرن ت خمتل عرائد اجملتمعط
مييعة العالمة ملتينة داخل االسرن اجلزائرية ب بف االصدماء
الش ر ررهامة ب حع ا ملس ر ررا دن ,ب .لم يف الّيل مي غري مليولة ب هي الكذة ب الس ر رررمة اليت التمس ر ررها املخرج يف مش ر ررهد
سر رررمة السر ررا ة ب ايداء من مرف عر ررخ

جمهول ب منيوه يف بسر ررم جمتمع ب الكذة ل الوالدين يف مضر ررية ايرمة اليت

باءس بالّشل أل .لي من السلوك ايسن الكذةطب يف األخري الكادة تخرج من اخلاسرين دائما ط
است الل املناظر الطييعية اخلالبة جلدة املتللي ف ر إىل مشاهدن حداث الّيل إىل آخرهاط
صو مّو ن من األ ل  dronneإلبراز مجال اليالد اف ر ط
تناسق بف املوسيل ب تتابع الللطاس  ,خّة الللطاس ي املو.تاج ط
استعمال موسيل الشياة ّرية حدي ة جلدة ف ر الشياة املتللي ألن الّيل باألساس موج هل ط
هنا تربز مجالية الل ة السينمائية يف جا.ع الّوس ط
الّيل دب إيلاع خّي مع اختيا الللطاس املتوسطة ب الكيرين لّتد اجملال بسع للمشاهد ليشعر باالّ.تاح باال تياح ف ر
خاصة ب معح الللطاس بف ز مة اليحر ب السماءط
تناغ باضد بف الّو ن ب الّوس املّاحع ب إيلاع الللطاس زاد من مجالية املشاهد املختا ن يف الّيل ط
نتا ج عامة
مرح املخرج موس ر ر ر ر ر حداد لحاهرن اهلجرن ال ري الش ر ر ر ر ررر ية رب موا ة املوس يف فيل جزائري مد اد لألههان بعض تلك
املِسي اليت يعيشها اجلزائري ط
الحربف االمتّادية ب االجتما ية مد تكون سييا مياعرا يف سلك مريق ايرمة
بالنس ر ر ررية للش ر ر رراة زين م ال العمل الدائ الذي ال ماملا ث ن  ,فرغ توفرا لعمل بس ر ر رريم ب لكن دخل ال يس ر ر ررمد ل
بتكوين ائلة فهو يّكر يف ايرمة للعمل خا ج اليالد ب الرجوع باملال الكايف لالس ر ررت ما يف بلدا ب الزباج فمن املس ر ررتحيل
االست ما باللليل يف اجلزائر ألن فل عيء غايل ل عاة بسيم ال تلك دخل فيريط
بالنسرية لريان ظربف معيشرت بف إخوت الّر ا ب زبجة بي اليت تلا ب يف السرن ب هابلت ترفه يعيشرون يف احته

ل

حد مول ط
تعرض يان للس ر ر ر ر رررمة ب هو يف مريل إىل منزل خال فناية ل  .تكن لنا حّت يف بمننا تواجد.ا بدبن ب بمائق ب فأ.
حراق يف بلدا ب .لتم عررعو باخلوف ب الللق جراء هدا  ,بينما ترك زين فل بمائل مدا ب دهع اىل بلد خر دبن ي
بميلة ب غ دالك مل يشع ال باخلوف ب ال بالللق جراء دالكط
اخلالفاس داخل االسرن اجلزائرية ب النزا اس ط
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غياة الوازع الدي ،ب الو ي ال لايف لد الش ر ر ررياة طمما د إىل س ر ر ررلك مريق املوس دبن التّكري يف واميها ند اهلل أل.
تعترب ا.تحا حياسع لي اإل.سانط
يلدم الّيل .وع من الشر ر ر ررياة الناجد الذي اسر ر ر ررت مر يف بلدا ب هدا لتلد بعض التّاؤل للشر ر ر ررياة ب ا .بحمكان ي فرد
االست ما ب النجاح دبن التّكري يف اهلربة من الومن ط
يف مشررهد اين التل يان ب زين بّررديق مد هلما يّسررر هل في
بسيم مدين ب من فل عخ

صرريد صرراحع مال ب هالس فرب ب في بد مبيل

ب استطاع ن يعمل ب يّل إىل د جة الرخاء جيهدا ب مال ب يف بمن ,هدا دليل ل ن

معح الش ر ررياة اجلزائري مل جيدبا من يوجهه ب من يلوده إىل الطريق الّ ر ررحيد حّت ينجحوا يف بلده ط ب هدا س ر ررالة
موج ايل من لديه اللد ن ب السلطة ل توجي الشياة ب مسا دهت للتأسي ملشا يع .اجحة ب الليام بأ مال تكنه
من النجاح يف اييان ب العيخ يف فاهية فام يتمىن اجلميع ط
خضرروع فئة من الناس لسررلطة املال حّت ب إن فان ال من حيان األعررخا

_ السررماسرررنط ب غ د اية املسررئولف ذا ب

معامية اللا.ون هل إال ن دده يتزايد ب مله يتواصل ل حساة باح عياة يربن يف الضّة األخر من املتوسم
حيان الرفا هية غ أ يعلمون ما ينتحره من معا.ان ب لكن يتليلوأا ب ال يتليلون املعا.ان يف بلده ط
.لتم يف الّيل حتلي لشرخّرية الّرد اجلزائري حيث يعترب مزاجي بطيع ّرل ب لكن صرّة الوفاء ب ايع ب الشرجا ة
ت لع ن
بفر املخرج موس ر حداد من خالل فيلم مزجيا من الوحدا س املشرركلة لل ة بشررليها اللّحية ب السررينمائية ,حيث ن هدا
األخرين تض بحداس خمتلّة تاما ن اللّحية ط
بج املخرج من خالل الل ة الس ررينمائية س ررالة اىل اجملتمع اجلزائري ن مض ررية اهلجرن ال ري الش ررر ية ,بظ

ناص ررر مرئية ب

مس ر ر ر ررمو ة بحتلان ب بحيلاع خّي زاد من مجال الّ ر ر ر ررو ن الّيلمية اليت المت إ جابا مام اجلمهو املتللي ب الذي مس ر ر ر ررت
الحاهرن بطريلة ب بأخر ط
إىل جا.ع موضوع ايرامة ا املخرج مواضيع خر بطريلة غري مياعرن .دفر منهال
ميعة الشاة اجلزائري املتّتد ب الذي جندا يف ما اس السينما خمتلم بف هفو ب إ.اث ب لكن صّة الع ّيية تط
غ  .يف مكان هادئ ال حيع الّوض ط ا تّاع األصواس ل الينت اليت فا.ت تتكل يف اهلات

لي

مناء الّيل ط

مشكل السكن يف بداية الّيل ين يلع خّام بف ة زين ب خوا املتزبج لليحث ن منزل يليق ائلت الّ رين يف حرية
بعيدا ل اإلخونط
الطييعة اخل البة للجزائر ب هدا س ررالة للجا.ع الس ررياحي للجزائر بإبراز املناظر اخلالبة ب املنامق املطلة ل اليحر جبياهلا ب
ماهلا ب فأ .يذفر.ا ن هدا اليلد س ر ر ررياحي ب مجيل جيع ن افظ لي ب ال أمل ب .عرف في جنلع إلي الس ر ر ررياح من
فل العامل ط
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الّتاث املادي املوجود يف اجلزائر ب الذي .لتم في فذلك اجلا.ع الس ر ر ررياحي يف تّ ر ر ررويرا لكاتد الية العاص ر ر ررمة بالس ر ر رراحة
اجملاب ن ين يلتلي األمّال ب الشياة للّتفي ن النّ ط
حسر ررن الضر رريافة ب الكرم ب هدا ما التمسر ررناا يف ائلة الطّل الذي جن من ال رق بّضر ررل يان ب في اسر ررتليلت العائلة ب
حيت ب غ  .غريع ب لكن دخلت منزهلا بكل ا تياحية ب هدا من صّاس ب مي اجملتمع اجلزائري
إضافة إىل حع املسا دن ب األخون بف األصدماء يف فل املوام ط
صر ررّة املسر ررا دن ب ايع ب الشر ررهامة يف الّرد اجلزائري يف موم

يان الذي مدم امليل الكامل الذي ب م ل م املتوفية

مدم لزبجة بي اليت فا.ت تعاين من مرض يلزمها ملية جراحية مبيل باهض فرغ فكرت الراسر ر ر ر ر ر ررخة حول اهلجرن إال .
ن حيان زبجة بي ب إخوت الّر ر ا ال تس ررابي مثنا مام هدا امليل ب فذلك مل يس ررمد لنّسر ر ن يّتك باا يطلع يد
املسا دن من ال ري ب هدا هي عهامة اجلزائري
مالحظة:
بعض املشرراهد ضرريّت يف الّيل املوج للتلّزن اجلزائرية ب مل تكن يف الّيل السررينمائي املعرض يف ما اس السررينما ,م ال
جممو ة األمّال الدين تأخربا ن ايافلة ب بكاء الطّلة الّر ر ر رين لعدم بص ر رروهلا بافرا حّت تلوم برفع العل اجلزائري ب هي
ال تلك حّت النلل للمد س ر ر ررة هن ا دليل ل املعا.ان اليت يعيش ر ر ررها مّال اجلزائر ,بص ر ر ررول األمّال إىل املد س ر ر ررة ل  .ام
النش ر ر ر رريد الوم ،ط بفي ال يّكر الطّل يف اهلجرن إن بجد الكيا يهربون من هدا اليلد ب هو ال تلك حّت بس ر ر ر رريلة .للل
للمد سة ب لكن يسع جاهدا فل صياح حّت ال يتأخر ل حتية العل ب الوموف مستعدا للنشيد الوم ،فهو حيع بمن
بلكن معا.ان الّ ر يّتمجها بايرمة يف فربا خاصة ان مل تتحسن بضا
.حرن زين اىل العل بعرد جنراتر من املوس بطريلرة توحي اىل حرع الومن ب ردم تكرا جتربرة اهلربة من الومن مرن خر ط
فرغ هابلت للحرمة فرها لطريلة يش ب غ ما ا.اا ب لكن ييل حع الومن غل من فل األمثان
ميل حتية العل يردد املدير ع ررياة فن ب جواة األمّال مس ررتعد دليل ل ن بناء اجلزائر مس ررتعدبن من جل الومن يف
ي بمتط
خاتمةل
من خالل د استنا هدا املوسومة ب ر ر ر ر ر ررل استجابة املتللي اجلمالية لطييعة الّو ن املرئيةط د اسة حتليلية لّيل حرامة بلوز ملخرج
موس ر ر ر ر ر حدادط إبراز اجلزا.ع اخلّية لحاهرن اهلجرن ال ري الش ر ر ر ررر ية حيث حابلنا حتليل فيل حرامة بلوز بإبراز ه النلاغ
اليت تطرق إليها املخرج يف توجي س ر ر ر ررالت ب تطرم اىل مواض ر ر ر رريع دن جا.يية ،للت حداث الّيل ط ب ض ر ر ر ررافت ملس ر ر ر ررة فنية
جعلت حداث الّيل مشومةط
محلت الّو ن الّيلمية للّيل سائل مشّرن حتليلها فيما سيق فحضافة إىل املوضوع الرئيسي ن ايرمة بج املخرج سالة
للحّاظ ل العالماس داخل األسرن اجلزائرية ب بف األصدماءط
اتافحة ل الطييعة ب مجال الييئة محهرا هدا يف تلك املناظر اخلالبة املّو نط
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اتافحة ل الّتاث املعما ي ال ري للجزائر الذي يعد مكسع تا تخي ب سياحي حي ط
تشجيع السياحة يف اليالد أل .تتوفر ل مافن سياحية خالبة غ ن األمافن امتّرس ل الشمال بباجهة اليحر إن
فا.ت يف اجلزائر العميلة ملا ا.ته الّيل من إبراز فل هدا اجلمال ط
معاجلة موضرروع ايرمة ب باألحر إبراز جوا.ع خّية هلدا الحاهرن مبا يكون هدا الّيل سررييا يف .زع هدا الّكرن من دهن
الك ري من الشياة بحهن اهلل ط
املخرج موس حداد بفق اىل حد ما يف توصيل سالة ايرمة ب واميها ط
إعتمل الّيل ل مادتف للتعيري الّ ،اجلمايل ل تعيري صويت لساين ,من خالل ايوا ب املوسيل ط
تعيري بالّررو ن  ,ن مريق خمتل الّررو ن ب إيلا ها ,حيث التمسررنا ف رن الّررو ل ايوا ب ترك الّررو تعرب ن ّ.سررها
مّاحية مبوسيل

ّرية معربن ن ايدثط

توفر الّيل ل الك ري من مي اجملتمع اجلزائري ب الّتفيز ل حع الومن ب اليلاء ب العمل ب تطوير بمننا اجلميل مبناظرا
ب بطييعة .اس ط
قا مة الهوامش:
 -1يد الياسم سلمان ,سحر التّوير ,فن ب ا الم  ,ة غ ,اللاهرن ,الدا ال لافية للنشر ,ة س ,
 ّ. -2املرجع السابق

11

الّي اغو يونل تياع الّيتاغو ية ب هي مد سة فلسّية خوية ,دينية ,يرتكز اهتمامه
اليت بضعها فيتاغو ط املوسو

4ط

ل تطوير ميادئ العلوم بالرياضياس

ايرن بيكيييدياط
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 ّ.-7املرجع السابق ,

61

70

-8جان فوفتو ,تر تاظر فاتد  ,فن السينما ,ة غ ,سو يا ,منشو اس بزا ن ال لافة 2012,
-9همود ياس يد الواحد  ,مراءن الن

47

ب مجالية التللي ,غ, 1مّر  ,دا الّكر العريب , 1996 ,

22
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-10جان فوفتو ,مرجع سيق دفرا,

34

 -11ليل مهدي يوسر ر  ,جادبية الّ ررو ن الس ررينمائية ,د اس ررة يف مجالياس الس ررينما  ,غ , 1لينان ,دا الكتاة اجلديدن
املتحدن ,فريل ,2001
املرجع السابق

ّ.-12

19,20
35

-13عافر يد ايميد  ,مرجع سيق دفرا ,

22

قا مة المراجعل
1ط يد الياسم سلمان ,سحر التّوير ,فن ب ا الم  ,ة غ ,اللاهرن ,الدا ال لافية للنشر ,ة س
2ط

عر ر ر ررافر يد ايميد ط التّضر ر ر رريل اجلمايل طد اسر ر ر ررة يف سر ر ر رريكولوجية التذبق الّ ،طبم ط امل املعرفة الكويت
,ما س 2001ط

3ط دين هوتان طتر ظافر ايسن ط ل اجلمال طغ 1املكتية العلمية , snedيوليو 1961,
4ط ابية يد املنع

ياس  ,اي اجلمايل ب تا يك الّن ,د اس ر ر ر ر ر ر ررة يف اللي اجلمالية ب الّنية  ,غ , 1بريبس دا

النهضة العربية
5ط جان فوفتو تر تاظر فاتد  ,فن السينما ,ة غ ,سو يا ,منشو اس بزا ن ال لافة 2012,
6ط ليل مهدي يوس ر ر ر  ,جادبية الّر ر ررو ن السر ر ررينمائية ,د اسر ر ررة يف مجالياس السر ر ررينما  ,غ , 1لينان ,دا الكتاة
اجلديدن املتحدن ,فريل 2001ط
7ط همود ياس يد الواحد  ,مراءن الن

ب مجالية التللي ,غ, 1مّر  ,دا الّكر العريب 1996 ,
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التعزيز غير اللساني للخطاب المنطوق
Non-verbal reinforcement of operative speech
) الازا ر/حيزية كروش (جامعة الشلف
) فرنسا/سامية شهبي قمورة (جامعة ستراسبورغ
:ملخص
 فهو يلجأ إىل تلك ايرفاس اإلعا ية، سان إىل استعمال دد من الوسائل الل وية بغري الل وية ليعزز خطابات. يعمد اإل
 حيث يعمل فل من املرس ر ر ر ررل، باملترر رعا رفرة بف فرادا،اجلس ر ر ر ررمية بمجلة املواض ر ر ر رريع اتال ليها يف الوامع املعاش داخل اجملتمع
ُ
 بغاليا،باملرسررل إلي ل اسررت ما النواتع الاللّحية ب ية إتام ملية التواصررلية بكامل امللايي ا ِإلفر ره ِامية باملعايري التخاميية
.ما يولد املتكل معاين متعددن باستعمال آلياس م ايرن مابلة لالستيعاة من ميل املتللي
 إما لتوضيد،لق ضمن اخلطاة حال إمحام يف السياق املطلوة، ببالتايل فاملرسل يسد الّراغاس اليت من عأأا ن
 ب التدليل ليهاط، ب تعزيز فكرن، لي
.  ايوا، التواصل، اإلعا اس،  املرسل إلي، املرسل، التعزيز الل وي: الكلمات المفتاحية
The person uses a number of linguistic and non-linguistic means to reinforce
his or her letters. He resorts to these physical gestures and the whole range
of subjects referred to in the reality of the pension within the society and the
familiarity between its members. Both the sender and the addressee invest
the verbal products in order to complete the communication process In all
interpretive and rhetorical standards, and the speaker often generates
multiple meanings using different mechanisms that can be understood by the
recipient.
Thus, the sender fills the gaps that would be created within the discourse
when it is implicated in the required context, either to clarify the confusion,
or to reinforce the idea or to demonstrate it. On this basis we raise the
following
Keywords: language enhancement,
communication, dialogue.
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sender,

addressee,

signals,
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اخلطاة الل وي تخض ررع جلملة من املعايري اللس ررا.ية بغري اللس ررا.ية اليت تس رره يف ع ررد باص ررر الدب ن التواص ررلية ،بتض ررمن
س ررالمتها بتامها ،من خالل تش رركيل الّه الش ررامل لد املتللي ،إه يس ررتعف املرس ررل بِلياس متنو ة إل.ش رراء س ررالت بفلا
للسياق الذي ينتع في املنجز الكالميط
ِ
املخامع باملخامرع؟ بهل تكن ا تيا هذا
اإلعر رركاليةل في تكن ن تسر رره النواتع غري اللّحية يف تشر رركيل ايوا بف
ِ
(املخامع باملخامرع)؟
النمم من التواصل غري الكالمي تعزيزا للحوا املياعر بينهما
الّرض ر ررياسل لكل إع ر رركالية دد من الّرض ر ررياس اليت يلّتحها فل باحث ،ب ل غرا هذا األخري حابلت تلد فرض ر رريتف
مهمتف مل ل حتليلهما مناء اخلوض يف غما اليحث ،ب ال
 مبا تكن ن تنوة الل ة غري اللسررا.ية ن الل ة اللسررا.ية يف ف ري من األحيان ،بل بتكن ن تكون ف ر بالغة بتوصرريالمن املنطوقط
ة -مبرا التعزيز غري الل وي يكون ّويرا اب إ ا ديرا ،ل ا تيرا ن املوم

اب الس ر ر ر ر ر ر ريراق هو الرذي يتحك يف امللّوظراس،

بايرفاس اجلسما.ية بغريها من اآللياس التواصليةط
املنهع املتيعل ال تكن ن تتض ر ر ر ر ررد معامل ي ث دبن اال تماد ل منهع معف يرس ر ر ر ر ر ر إحدامياس امللا بة ،هلذا ا تمد.ا
املنهع الوصّي املد

بِلياس التحليل باالستنياغ باالستلراءط

 .1التعزيزات غير اللفظية في الدورة التخاطبية:
تلوم الدب ن التخاميية بف فراد اجلما ة الل وية الواحدن ل مجلة من امليكا.يزماس الل وية بغري الل وية ،حيث يتشكل
اإلما التواصررلي ضررمن تيادالس لسررا.ية مضرريومة بأسرريلة اجتما ية حتدد م الل ة املسررتعملة سررع مييعة لسرران فل من
املرسل ب املرسل إلي  ،لكي تت العملية التواصلية بفق مسا اإلبالر باالستليال.
ال تكن حتليق التواصررل السررلي بح.تاج خطاة مشرركل من ل ة مّهومة لد املنّررت( ،فالتواصررل ال يّرريد ممكنا إال
ألن الن

املنّر ر ر ر ر ر ررت يّه مّر ر ر ر ر ر ررد املتكل ]،)[1بيف ف ري من األحيان حيتاج املتكل إىل جا.ع الل ة املنطومة جممو ة من

اإلعا اس بايرفاس باملالمدطططاليت تساه يف تعزيز إ.تاج املّردايت بتد

خزا .الل وي ،ليشكل جيولوجية ل وية خاضعة

للوا.ف بيولوجية بملافية ،ب لي تّيد الدب ن التخاميية معززن بتواصالس غري لسا.ية،لضمان سالمة الّه ،ببالتايل تكون
الرسررالة يا ن ن مزيع من األلّاظ باإلعررا اس اليت تتطلع اسررتعمال ف ر من مسررتليل (األهن،بالعف،باللم ططط) ،فّي
ف ري من األحيان يستطيع الّرد معرفة ما يسرا اآلخر من خالل إعا ات بماله ينشد الشا ر معلع:
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تُ ِسنر اهلررو إِال إِ رعا رًن

ِ
رصابِ ُع][2
ُهنر ر
اك رب إِال تُشريُ األ ر

يلوم التواص ر ر ررل غري اللس ر ر رراين بتعزيز اخلطاة الل وي بإغناء الرس ر ر ررالة ن مريق تد يمها بايرفاس لض ر ر ررمان اس ر ر ررتمرا ية
التواصل  ،فما ا .يعرب ن االّ.ع االس باملنعكساس النّسية،إه يلجأ املتللي إىل فك عّراس اجلوا ح من جل الوصول إىل
بعض املعاين اخلّية اليت جزس األلّاظ الل وية ن إيّ ر ر ر رراهلا م الل يف حالة الّرح ب األمل الش ر ر ر ررديد جند املتكل يلول ل .ا
اجز ن التعيري ن فرحيت الش ررديدن  /ملي الش ررديد،بهو يّ ررد حرفاس موجهة إىل الّ ررد

و منطلة الللع ،ب يليض

يدي إض ر ررافة إىل ت ري ماله بلرمبا حّت لو( .االمحرا ،باالص ر ررّرا ،بامتالء العينف بالدموعططط)،بهلك ب ية التعيري ن تلك
الكتلة الكيرين من املشا ر اليت مّرس الل ة املنطومة ن التعيري نها.
باإلع ررا ن موما هيل" يا ن ن الماس بإع ررا اس تّ ررد ن الش ررخ

بالوج ب اليد] ،"[3باهلدف منها الداللة

ل املعاين اليت يريد املرء من ب ائها إيّال املعاين إىل األههان باإلعا ن" بحدها مد ت  ،ن اللّظ يف الداللة ل املعىن،
بمد تلّتن باللّظ فتجفد داللت بتلويها يف  ّ.السامع بالرائي فهي ترمجة ل "[4] .
من املالحظ ن اإلعر ررا ن هي المة غري ل وية تكون معززا المنطوما بالنسر ررية للشر ررخ

النامق املتكل (ال األبك ب

األص ر ر األبك  ،ي الّامد خلاصر ررية النطق)،ب لي فح .يف هذا ايالة التكن ا تيا ها بديال مطللا للكالم،بإ ا تأيت ل اياس
توفيدية ب توض ر ر ر ر ر رريحية بأس ر ر ر ر ر ررلوة ا ّ.ر ر ر ر ر ررها ي ب متماهي مع اإل.تاج اللّحي يف ع ر ر ر ر ر رركل حرفي إتائي متالحق ،بمنتح
ا تياميا،يلول ال زايلل" الوجود يف األ يان  ،يف األههان  ،يف األلّاظ  ،يف الكتابة،فالكتابة تدل ل اللّظ،باللّظ
يدل ل املعىن الذي يف النّ ب الذي هو م ال املوجود يف األ يان]"[5ط
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إنتاج الكالم

الصورة

الصورة السمعية

الصورة الذهنية

تجسيد حركي

المرئية

المرجع

الدال

ش جرة

الواقع الخارجي

الجهاز النطقي

المدلول

مفهوم مخزن
في العقل (نبات
أخضر له
أوراق...

حركة جسدية أو
تغير
فيزيولوجي

الجسم

العقل

الفهم
اإلحالة

إشارة،إيماءة...

التعزيز

اإلبالغ

مخطط يوضح أركان الدورة التخاطبية المرفقة بتعزيز غير لغوي
اهلدف من هذا املخطم هو إبراز ي ة التعزيزاس غري الل وية املرافلة للكالم ،فالنتاج اللّحي اإل.س ر ر رراين مرفق جبملة
من اإلع ر ر ر ررا اس ب التكويناس املادية الحاهرن للعيان  ،ب املنعكس ر ر ر رراس ايرفية املجس ر ر ر ررلية ل .س ر ر ر ررق داليل يوافق اإلص ر ر ر رردا
املّردايت،إه توج ر فررل حرفررة إىل غررايررة معينررة ال رض منهررا إمرا بامع خررا جي،بإبالغ ر لاخرين ،فينتلررل اللّظ من اهليولررة
السر ر ر ر ر ر ررمعي ر ررة،إىل هيول ر ررة إت ر ررائي ر ررة ،فيح ر ررابل املنتع اسر ر ر ر ر ر ررت الل مجيع م ر ررد اتر ر ر موظّ ر ررا خمتل

الوس ر ر ر ر ر ر ر ر ررائم الل وي ر ررة،بغري

الل وية )(paralinguistiqueاملّاحية للنتاج املنطوق.
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فما تكن ن تتياين الرس ر ر ررائل غري اللّحية بف األفراد من حيث موض ر ر ررو ها بد جة الو ي ا بد جة الس ر ر رريطرن ليها،
ببامللا .ة مع الرسر ر ررائل اللّحية  ،فحن املد الوظيّي هلذا الرسر ر ررائل هدبد ،إه ن الرسر ر ررائل اللّحية تسر ر ررتخدم إل سر ر ررال ي
س ررالة" فلد تس ررتعمل الرس ررائل غري اللّحية لد

ب لنّي الرس ررائل اللّحية،ب إها ما اس ررتعملت لد

الرس ررائل اللّحية فح.

جيع ن يكون هنالك اتساق بف .و ية الّوس ب لوا،بحرفاس ب بضاع اجلس .
فما ن الد

مد يتياين من حيث .و  ،بملدا ا بمن عخ

إىل عخ  ،فما مد يكون يف د جة اتساق ايرفاس

مع بعضررها  ،بلي فلم مع السررلوك اللّحي بغري اللّحي ،باإل.سرران يكون حيا.ا ماد ا ل التعيري ن ّ.س ر باّ.عاالت
من خالل ايرفاس باإلحياءاس ب بضاع اجلس ف ر من الكلماس"[6].
ييدب ن الكالم ن التعزيزاس غري اللّحية يدفعنا إىل حتليل اغ سر ررلوفية جتسر ررد الييداغوجياس الكالمية ،اليت تدفع
املتللي إىل اس ر ر ررتلراء املنطوق،باس ر ر ررتكناا ايرفاس الوا دن يف غمرن اخلطاة(الدب ن التخاميية) ،حيث يّرض ل املس ر ر ررتليل
إ طاء داللة حادية ل ع ر ررا ن ايرفية ،فلد تكون ايرفة مزامنة للنطق  ،ب مد تأيت بعدا مياع ر رررن بلرمبا تّ ر ررد .تيجة ملع
املتللي جراء دم فهم ملا يلال ،إما لعجز ل وي من ميل املرس ر ر ر ررل ب للّ ر ر ر ررو يف التللي لد املرس ر ر ر ررل إلي ،ببذلك تكون
الرسررالة .امّررة .و ا ما من حيث الشررّراس املتيادلة مما حيتاج ترمجا.ا آخر حيلق ال اية امليت ان من الكالم سررع معايري آ.ية
تول بف املعاين ب،لق تواعجا دالليا يضمن الّه املطلق.
فلد ن اإل.سان تكمن يف بم باستعمال حلائق مرئية ،بيف  ّ.الومت إصدا فعال با ية تتجابة مع دبد الّعل
الناجتة ن اآلخر ،فهذا األ.س ر ر ر رراق التواص ر ر ر ررلية امتداداس للتواص ر ر ر ررل اللس ر ر ر رراين املعزز بل ة غري ملّوظة ،موامها فيان متحرك
(اجلسد) بهذا األخري" ل خطاة إتائي خا "[7].
خالص ر ررة اللول إن مجلة ايرفاس اجلس ر ررمية بالت رياس امللمحية باملنعكس ر رراس الس ر ررلوفية امللّ ر ررودن منها باال تيامية هلا
فا ليتها يف تعزيز الدب ن التخاميية ملا تجدي من فعالية يف اإلفهام ب اإليضاح باإلفّاح باملّدامية بالتأمري.
.2تعريف التواصا غير اللساني:
ت ل التواصل غري اللساين ملية حيوية هب مييعة فيزيولوجية،تتحك في ضرب اس بيولوجية،بهو إىل حد ما ل ة املية
مشر ر ر ر ر ر ررّتفة ،إه جند الك ري من ايرفاس متدابلة يف العديد من اجملتمعاس ل اختالف ملافاهتا بديا.اهتا بميائعها ايياتية،
بالتواصر ررل غري اللسر رراين يف مّهوم العام هول"تواصر ررل بدبن ل ة األلّاظ  ،ي بدبن حتليق مسعي بصر ررويت] ،"[8ب لي فحن
اللوالع اللّحية باألمر األفوس ر ررتيكية هتدف إىل حتّ ر رريل ملية اإلبالر ،فهيئاس اجلس ر ر بتوجهات (الالمنطوق) تعك
املعززاس السلوفية تّرض الّو ن الّادمة يف اخلطاة الل وي من زابية منامضة بأسلوبية ا.زاحت ن املنطوق  ،ببالتايل مبا
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يّر ر ر ر ر ر ررد ن .لول أا تعرب ن امليتافيزيلياس اليت ال تكن إد افها إال من خالل دالئل تر بالعف اجملردن ،فحما ينتع نها
تّديق تام ب تّنيد.
يلول إدبا د هولل"يعترب الس ر ر ر ررلوك الّ ر ر ر ررامت هو األص ر ر ر ررل يف حيان اإل.س ر ر ر رران مادام يش ر ر ر رركل .س ر ر ر رية افرب يف امل
التواصر ررل] ،"[9بجمموع هذا السر ررلوفاس األ .ربولوجية باألخالمية ،بحّت العاداس بالطلوس ت ل بجها آخر لل ة اإل.سر ررا.ية
ال تكن االسر ررت ناء ن يف ي حال من األحوال ،إه ت ل العامل املرئي الذي اسر ررتومنت التجا ة الذاتية املسر ررابمة للسر ررريب ن
االجتما ية ،حيث يّرض ل املتكل اسر ر ر ر ررتخدام جسر ر ر ر رردا فكتلة متكاملة ،بموائمة للسر ر ر ر رران النطاق لتوليد ف هائل من
ايرفاس املعربن باملوافلة لسياق اخلطاة.
حدد ها يسون بعض العناصر املتّلة بالتواصل غري اللّحي ،بحّرها يف:


التعابري املنجزن بواسطة اجلسد (حرفاس ،مالمد ،إعا اسططط) ،بتنتمي إىل عّرن اإلجناز.



العالماس النحامية فطريلة اللياس ،بتتم ل يف الشّرن االصطنا ية.



استعمال اجملال بت ل الشّرن السيامية.



اآلما اليت حتدمها األصواس باأللوان م لل .حام إعا اس املرب الشّرن الوسيطة.

فما حدد الدا سون بعض األس املعمدن يف حتليل .حمة التواصل ب.ذفرها فاآليت:


العالمة  (le signe) :بهي العالمة بف الدال باملدلول،فكل خطاة منطوق ب مكتوة هو .سق من العالماس
الل وية ،ما العالماس غري الل وية هي .حام اإلعا اس غري امللّوظة ول امللّلاس ب الماس املرب .



األيلو.ة (icone):ت ل هس ر ر رروس لشر ر ر ر يء ب ية إبراز اخلّ ر ر ررائ

بالس ر ر ررماس املميزن هلذا الش ر ر رريء م ل لالّ ر ر ررو

الّتوغرافية


املجعر (indice):بهو ما يعرب ن عيء خّي فالدخان فهو مجعر للنا إها مل تحهر للعيان.



الرمز(symbol):هو فل المة تشري إىل هوية عيء م ل ايمامة مز للسالم،امليزان مز العدالة [10].

.3العالقة بين التواصا اللفظي و التواصا غير اللفظي:
تساه ايرفاس املولدن ن اجلس اخلاضع لضوابم الكالم امل رسيع بضوابم ل وية يف خلق مزيع فالمي بغري فالمي،
ُ
حيث "يتعف ل املتكل توظي خمتل بسائل الييان" ،مما جيعل املتكل يسافر جنو األبعاد الالمتناهية يف اجلسد بالذاس
الستلراء فل األ.ساق الل وية ،اليت مبلدب ها توصيل املّهوم ب تعزيزاط
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الطّل الّ ر ر ر ر ري ل س ر ر ررييل امل ال يف بىل مراجل افتس ر ر رراب لل ة جندا يلّظ مبّرداس غري مّهومة ،فحها التم يف
املتللي دم الّه  ،ب الّه النس ر ر ررل جلأ إىل اس ر ر ررتعمال معززاس إع ر ر ررا ية تدفع املس ر ر ررتليل امللّ ر ر ررود إىل مراءن تلك اآللياس
ايرفيررة ،بد اس ر ر ر ر ر ر ررة املالمد اليرراديررة ل الوجر  ،رردف حتليق الّه  ،ب تعزيز املّهوم األبيل – بيف غررالررع األحيرران تكون
تعزيزاس ملّودن للتأفيد ل ال رض " -ليكون اجلسد بل ت ايية اجلسر الواصل بف مريف الدب ن التخاميية ،فهو "ينّتد
ل إِعرراماس الذاس فينعك

ليها ،لي دب اجلسد بتشكيلت الحاهرن ،بل تية ّ.ية للعيو من اجلسد الرباين إىل اجلسد

اجلواين] ، "[11ي ن اجلسد هو حد األدباس التعيريية اليت يرتكز فيها املستليل ل اللنان اليّرية بشكل ساسي ،لكن
من غري إمّاء لدب األهن  ،ألن الد اسة تتعلق بالتعزيز ال اليديل.
ب لي تكن اللول ن اجلسررد يعد اآللية املرفزية بالسررياسررية املعتمدن من ميل املتكل يف إمالق تعزيزات غري اللّحية يف
خطاة مولد ض ررمن س ررياق هدد ،يس ررمد بح.تاج ل ة ص ررامتة حتش ررو الرس ررالة الل وية مع العل ن التواص ررل غري اللّحي لي
خمططا ل دائما ،بغاليا ما يأيت من غري .ية من فال مريف التواص ر ر ر ر ررل (املرس ر ر ر ر ررل باملرس ر ر ر ر ررل إلي ) ،بهو ف ر فا لية يف ملية
اإلفهام ،بتكن إمجال العالمة بف هذين التواصلف يف بعض األمو املتعا ف ليها ،باملوضحة لطييعة الرابطة اليت جتمعهما،
.ذفرها فيما يأيت:


اإل ادن(التكرا )ل بتلوم ل إ ادن املنطوق بأسررلوة صررامت مرئي م ل مول صررل باهلل لي بسررل ل"من فان ل
ابنتان ب ختان فأحسن إليهما يف الد.يا ما صحيتاا فنت .ا هو يف اجلنة فهاتف".



التنامضل تكن للس ر ررلوك غري اللّحي ن ينامض الس ر ررلوك اللّحي ،م لل ملع املدير من حد املوظّف إحض ر ررا
بعض األب اق للزبون

ع ر ررا ل بطرف ين بأن حيض ر رررها ،يعود املوظ ليلول بعدم بجود األب اق املطلوبة،

إها فاملوظ تلل سالتف يف آن باحد ،األبىل لّحية بال ا.ية غري لّحية.


اليديلل تكن للتواص ر ر ررل غري اللّحي ن يكون بديال للتواص ر ر ررل اللّحي ،فم ال مالمد الوج يف ف ري من األحيان
ت  ،ن الكالم ،بهذا ما جندا ند الّ اليك .



التكميلل تكن لالتّ ر ر ررال غري اللّحي ن يكون آلية مكملة لالتّ ر ر ررال اللّحي فم ال االبتس ر ر ررامة بعد ن تطلع
عيئا.



التأفيدل ب يت هلك باسر ر ررتعمال بعض األسر ر رراليع الّر ر ررامتة ،لتأفيد الرسر ر ررالة بتعزيزها،م ل ترفيز املسر ر ررتليل ل
مالمد الوج ليتأفد من صحة العيا ن املنطومة.



التنحي ل يسررا د االتّررال غري اللّحي ل تنحي ب بم االتّررال بف املشررافف م لل إ طاء إعررا ن لشررخ
ليكمل ايديث ،ب يتوم

ما

ن [12].
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بهذا العالمة ،

مريف الدب ن التخاميية ل حد سر ر ر رواء،إه ن فال من املرس ر ر ررل باملرس ر ر ررل غلي يعمل ل د اس ر ر ررة

اال.طيا اس األبىل ملعرفة املعاين الس ر ر رريميائية املتوا ية خل املّرداس ،ب لالمتناع مبا يلال ،فاالتّ ر ر ررال غري اللّحي يس ر ر ررمد
بالولوج إىل امل املشر ر ر ررا ر فيد ك ما بداخل الّرد إها جاد اسر ر ر ررتلراء تلك اآللياس غري املنطومة،بما مد يجفد صر ر ر ررحة هذا
العالمة مول حنّي يسر ر ر ر ل" فأ.ا إها تكل مسع يف  ّ.الومت فالمي،ب ل فرض  ،.ال مسع فأ.ا س ر ر ررتطيع ل فل
حال ن الحظ األمر الذي حدمت يف السامعف،بهذا ما جيعل ،غري فالمي"[13].
ب ل هذا األسرراس فحن بترين مل التواصررل غري اللّحي ل .سرران النامق ترتكز ل بج ن مرئية ،تضررمن توافر ايّرريلة
الداللية ل .تاج الكالمي املرفق باسّتاتيجياس حرفية تعززا.
.4التعزيز غير اللغوي:
يف ف ري من األحيان تعجز الل ة ن التعيري بدمة ما يريد املتكل إيّ ر ر ررال مما يدفع باملرس ر ر ررل إىل خلق تلنياس حرفية
بفيزيولوجية تسابق الل ة لتعزز هلك اليعد الّيزيلي ،الذي حيتاج إىل تزابج متميز بف األصواس املنطومة بالل ة الّامتة اليت
تكتس ر ررد اجلس ر ررد،يف ظل مما س ر رراس فيزيائية متماهية ،تّتد فق ايوا النّس ر رري املرهتن بالّ ر ررو ن اخلا جية للمتحدث ،حيث
تس ر ر ر ر ررت ا حواس املتللي ألداء بظيّة املعاينة باملالححة،بهذا األخري تنطلق من تربية ايواس إىل بلور املّاهي ،بمن املّاهي
إىل األفكا بمن األفكا إىل النشاغ السلوفي ،الذي يكسر اللومعية الشعو ية املختز.ة ضمن ما ب اء املسموع ،ليستيطن
املتللي الّو ن املرئية لتعزز لدي ملية الّه ب التللي بّّة امة.
تتعدد املعززاس غري اللّحية بتتنوع سع حاجة املرسل إىل تنشيم اجلوا ح املجدية للوظيّة املناسية ملضمون اخلطاة
املتدابل خالل الدب ن التخاميية ،دف إفمال العملية التواصر ر ررلية ،ف اليا ما حتتاج الّكرن إىل ا تسر ر ررامها يف مالمد املتكل
ب صر ر ر ر ررابع بتطيق ل زبايا حسر ر ر ر رردا ،لكن بفق معايري تضر ر ر ر ررمن تعزيز املّهوم بإميات بالرفع من مسر ر ر ر ررتو اإلمناع من جمرد
اإلمكا.ية إىل الّعلية املطللة،اليت تُرن ِهع ميلا ملدا ج متتابعة بمتناسر ر ر ر ر ر ررلة،تزيد من احتمالية تليل الّكرن،بشر ر ر ر ر ر رررغ ن يتميز
سر ر ر ر ر ر ررلوب غري املنطوق باملرب.ة فيّرض إ ادن التأمري ايرفي الذي يتيّع حاجة املتللي ،ببذلك تتطو بيداغوجية التواصر ر ر ر ر ر ررل

،ا.طالما من تضافر الوسائم الل وية بغري الل وية هللة ا.دماجا ا تياميا،بف الرسائل الل وية بغري الل وية.
فاملتللي ال يكتّي باملسموع ب املكتوة ،بل هو يف ث دائ

ن مزيد من الرسائل املختلّة اليت من عأأا ن تعزز

االسر ر ررتليال لدي بتجفد مشر ر رررب ية اللول الّر ر ررادق مبحابلة جادن من يف اسر ر ررت الل فل مامة االسر ر ررتليالية ملابل التلاغ فل
املنيهاس الّاد ن ن املتكل باملها اس السيكولوجية سواء امللّودن منها ب غري امللّودن ،بتكن هفر بعض املعززاس غري
اللّحية ل سييل امل ال ال ايّر فيما يأيت:
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تعابري الوج ل تّّ ر ر ر ر ر ررد تعابري الوج ن العديد من املعاين الس ر ر ر ر ر رريميائية،بل تكن اللول أا اص ر ر ر ر ر رردق من اللول
املنطوق ،فهي ،رج ن إ ادن املتك ل يف ف ري من األحيرران ،ل ا تيررا أررا فعررال ال إ اديررة،تعرب ن اّ.عرراالس
عررعو ية ّوية ،ال مد ن للمرسررل ل التحك فيها فلها ن تعرب نل ايزن بالسررعادن بامللل بالتعع باالسررتنكا
بالتأفيد بالالمياالن بالتعجع باملوافلة بالرفض ،بمد ع ر ر ر ررا س الد اس ر ر ر رراس ايدي ة إىل ن مالمد الوج هي اليت
حتدد صر ر ررّاس اإل.سر ر رران ،فما أا سر ر رررع الوسر ر ررائل اليت تنلل ايالة النّسر ر ررية للّرد ،فذلك تعطي" تعابري الوج



معلوماس ن بلد الّرد بجنس ب مرا بمهنت بمكا.ت االجتما ية بغريها من اخلّائ

الّردية"[14].

ايرفةل بتض حرفة ا ليدين باللدمف بالر س ،ببامي اجلوا ح املتحرفة ،باليت تعك مد

احة باالستلرا بالنسية

للّرد ب اهتمام  ،م الل ترفع اليد يف اتكمة بحظها الك للداللة ل السر ر ررل  ،بإعر ر ررا ن الطرد باليد اب النّي
بهي إعر ر ر ر ر ررا ن تع ،الرفض] ،[15فما ت ل ا للدم المة خر من الماس ل ة اجلسر ر ر ر ر ررد ،فاالجتاا الذي تتخذا
اللدم هو اآلخر ل داللة ،يلول ع ر ر رري
توحي ما إها فان مليال ل هذا الشررخ
بوضوح .ا مهت جدا ذا الشخ


رفةل " حف يكل عر ر ررخ

ما عر ر ررخّر ر ررا آخر فحن اجتاا إعر ر ررا ن اللدم

م ال ،فلو فا.ت هذا اللدم تسررري و هذا الشررخ

فحن هذا يع،

بما يلول "[16].

الل ة الرمزيةل بهي تضر ر مجيع .واع التعيري ،بالرس ررائل الض ررمنية اليت ييع ها الّرد لاخر ول التلميد بايواجع،
اإلعا ن باللل  ،التعليلاس....



حرفاس الر سل تدل حرفاس الر س ل معان خمتلّة ،بتولد س ررائل تواص ررلية هامة فاخلوف ،بالليول ب الرفض،
ف اليا ما جند املتكل ي ري من بترين فالم ل حسرع دبد الّعل اليت ينتجها املتللف فتحهر مبُنر رع رك رسراس حرفية
يلوم ا الر س ،مما يزيد من فا لية املتكل ب ينلّها.



اللم ل هو احد ايواس اخلم

اليت ال تكن االس ررت ناء نها ،بيكون بأحد اجلوا ح (الر س ب اليد ،ب ض رراء

اجلسر ر األخر ) ،حيث تعمل ل .لل س ررائل متنو ة س ررع حاجة املتواص ررلف ،يلول محد خمتا مرل " مبا
ن اللم يعتمد ل اجللد الذي يلوم بوظيّة متميزن يف اس ررتليال الرس ررائل ،فهو يعد من بف الوس ررائل املعتمدن
لتحليق التواصر ر ر ر ر ر ررل مع اآلخرين] ،"[17ي  .اللنان اليت تربم الّرد مبا حييم ب يف العامل اخلا جي ،لتمكن من
معرفة ما يدب حول من حداث ،باس ر ررتليال الذبذباس الّ ر رروتية اليت تّ ر ررد ن املتكل  ،ببذلك يكون ض ر ر روا
مستليال بمكمال لعملية التللي.


الّوسل مبميزات ا لن مية باإليلا ية املتنو ة بف ا تّاع باخنّاض ،بسر ة ببمء ،بمالمة بتع ر ،فح .يعك مجلة
من االّ.عاالس اليت توحي بدالالس خمتلّة تناس ر ررع هلك الس ر ررياق اخلطايب الذي يكون في املتكل  ،بتعد ظاهرن
التن ي حد برز الحواهر الّ ر رروتية اليت تأخذ مكا.ا باس ر ررها من الدب اس ايوا ية ،ف اليا ما يّه الس ر ررامع مّ ر ررد
املتكل (سجال ،تعجع ،إخيا ططط)ن من خالل .ربن صوت .
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التعابري ايس ر ر ررية بالّيزيولوجيةل م لل لون الوج بتّ ر ر رريع العرق بالتش ر ر ررنع باال.تعاش الذي يدل ل

دن معاين

حسع ايالة االّ.عالية اليت تعّتي املتكل .


العيونل ترس ررل العيون بتس ررتليل العد يد من الرس ررائل غري اللّحية يف آن باحد ،فاخلجل بالّ رردق بايزن بالتعع
بالكرا بال رين ،بالشك باالحّتام بايذ بالللق بايزن.

" ت زلت العرة يف العيون ،فأجادس بت زلت ن اإلمالل يف بص ر ر ر ررافها فأفادس بتنزلت ن بج غلطتها إىل حض ر ر ر رريض
السيع فيها ،فأمالت األ طاف ب مادس بفتحت باة األبصاف"[18].
مال بعض األ راة:
ربرجمل ُ لرذني رمل تررل رو فِي

كو ربال ر ِّد ال نذُ.وة
لر رع ر

رصلنرا رن .ررلطر رع ُ بِلرّ يظ

فررترر رمج ِ
ت العُيُو ُن ر ِن الللُوة.
ر ر

بتعد ل ة العيون من ه حرفاس ل ة اجلسد ،فهي تعرب ما يعجز ن اللسان ،إضافة إىل ن الوصول إىل .تائع حليلية
للخطاة الشرّوي ب املكتوة مهما فا.ت د جة ترميزا ،بهلك بواسرطة تشرريد الينية الل وية العميلة ،فالعف هاهتا تكشر
ن ما يف  ّ.صاحيها من املعاين مال الشا ر:
الض رىن ترُي ِدي ِّ
ضم ِريا
ف ّ
الذي يف ر
رب ر ُ

رف بالنجو اي ِد ِ
يث امل رهم رسا.
ربتررع ُ
ر ر
ُ

العف بل من الّ ر ر ر ر ر رروس يف العيري ن الش ر ر ر ر ر رريء اخلّي ،بإظها غري املرئي ،يلول هيجلل " حّت الدمعة ل األحزان
فض ايزن تلم محهرا لذلك األمل اليامن" ،بالنحر من ه
وان ،بحّت موزها فيها للشجي سلوان ،بألن اإل.سان إها ّ
العوامل اليت ّ،تق دباخل اآلخر ،إه ت ل " النحرن الداللة األف ر ملا لل ة اجلس ر ر ر ر ر ررد ،إأا تعمل بكل بض ر ر ر ر ر رروح ل .لل
األحاسي باالّ.عاالس بالعوام بالتعابري بتشا ك فيها فلها بتي ها بتوحي ا"[19].
ا لعف مرآن الللع بتعيري ما يكن اإل.سان من مشا ر فهذا األخرين با تيا ها جزءا من العضوية اإل.سا.ية فهي تشكل
سلوبا تواصليا يست ل اآلخر لتعزيز فهم  ،بيست مرا املتكل لعرض فكرت .
ط املحهر العام باللياسل تكن ن يعرب اللياس اليسرريم آب املنسررج

ن اهتماماس الّرد ،فاللياس تكن ن يعرب بشرركل ام

ن الّرد يف حد هات :
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حالت النّسر ر ر ر ر ر ررية بالعامّية باالّ.عالية م لل األسر ر ر ر ر ر ررود يف اليلدان ال ربية يدل ل ايزن ،بغاليا تلي املالب
السوداء يف اجلنازاس.



س ر ررلوفيات ايياتية م لك ع ر ررخ

حيع لي املالب الرياض ر ررية ،داللة ل النش ر رراغ بفلن هذا الداللة .س ر رريية ل

تنطيق ل مجيع الناس.


بظيّت م لل للمحامي لياس ر ر ر ر ر ر ر اخلا

يف اتكمة للداللة ل مهنت فاملالب الرمسية هلا دب فيري يف افتمال

هوية الّرد.


بضع االجتما ي باالمتّاديل الكل يعل ن املالب هلا دب فعال يف إبراز الوضع االجتما ي فال  ،ال يلي
فالّلري ،بالّلري ال يلي فال .،



اال.تماء الوم،ل بت ل جا.يا من العاداس بالتلاليد جزءا من اهلوية الومنية ،ب حد ه العناص ر ررر غري الل وية لوليد
حو ا فعال بف الشعوة امة ،ببف فراد اجملتمع الواحد خاصة[20].

10املكان بالزمانل "اللرة باليعد تعيري ن فد بهن ب مون الّر ررالس بف الناس] ،"[21فذلك األمر ّ.س ر ر بالنسر رريةلتواتر الللاء ب تيا دا زمنيا ،فاملسافة ت ل ميكا.يزما حتاب يا حيدد العالمة بف املرسل باملستليل ،بمد مس الّضاء الّاصل
بف املتللي باملتكل إىل مالمة منامق:


منطلة ل بهي املنطلة األبعد من املتكل بخمّر رّ ررة لألغراة الذين ال .عرفه فأن يس ررتومّك ع ررخ

لسر رجالك

ن الومت ،إه ال يتعد تلك املسافة.


منطلة ةل منطلة خمّّة للمعا ف فزمالء العمل.



منطلة جل منطلة تسمد بالتالم اجلسدي ب الوموف باجلوا (الوالدين ،باألبالد)...

هذا ال يلّر ر ر ر ر ر ررد ب مطعية التّر ر ر ر ر ر ررني بإلزاميت  ،فهو ال ينطيق ل فل األفراد بإ ا تختل من فرد آلخر ،بمن جمتمع
جملتمع ،سع العاداس باألديان بال لافاس باال.تماءاس.
ط األلوانل لأللوان معان خمتلّة " حيث اس ررتخدم اللون منذ مدم العّ ررو ع ررعا ب مزا لش رريء معف ،بما يزال يسر رتخدم
بف إ.س ر رران العّ ر ررر ايديث ،إه ص ر ررا تلليدا ب ع ر رري تلليد اس ر ررتخدام اللون املناس ر ررع ،بمن األلوان ما خذ ص ر ررّة الرمزية
بّ ر ررو ية ا تيامية ،ال يحهر فيها الربم بوض ر رروح فم الل يف مّ ر ررر اللدتة فر ون يرتدي تاجا بيض ر ررا لريمز إىل س ر رريطرت ل
مّر السّل "[22].
بجند األلوان آلية حوا ية س ر ر ر ر ر رريميائية تدل ل اال.تماءاس الومنية ،فلد جندها يف الراياس اليت ترفع باليت ترمز للدبل،
فاجلزائر م ال تستخدم اللون األخضر مزا للخضرن باخلّع بالنماء ،باللون سر من سرا الّه " بإن فان رضا ال يلوم
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بذات بالبد ل من مكان بزمان] ،"[23فما ن ف ريا من الشعراء جلئوا إىل تلوين األعياء ب ري لواأا ايليلية (بهذا يعك
استخدام ما حيمل اإلحياء اللوين ،بحيمل دالالس تضمنية ،إه  .يعمد إىل الدالالس العميلة للون)[24].
م ل:
.رر ّور يرروًما فررو رق الرم ِل األرمسرر.
ضر.
مر رمر رخ ر
ِ ِ
نجوم.
ربُمّأرس الن ُ
ضر.
ربهُبِ رد ال رل رم ُر األرخ ر
يسرتعمل اإل.سران العديد من اآللياس غري اللّحية لتعزيز حوا ات اللّحية ،ب ية حتليق الّه باإلفهام بفتد منواس تواصرلية
بشر رركل خمتل  ،تسر رره يف خلق .وع من اإلد اك املياعر ررر ،باال تماد ل تأبيالس سر رريميائية حتتاج إىل املالححة ايسر ررية،
بهذا ل فا لية فيرين يف إحياء ملية ايوا بإ طاءا ص ر ر ر رري ة حية .ش ر ر ر ررطة ،فايوا املتكامل حاجة ماس ر ر ر ررة البد من توافرها
ضمن اجملتمع.
خاتةل تخضت هذا الد اسة ن مجلة من النتائع املتوصل إليها .ذفرها يف اآليت:


التواص ررل بف اليش ررر ال يكون بواس ررطة الكالم املنطوق فحس ررع ،بإ ا يتعداا ليش ررمل ص ررو ا خر  ،من ها ل ة
اجلسد ،باليت تتم ل يف ايرفاس اجلسدية هاس الدالالس اخلاصة فا.ت مستللة ب موافلة لل ة املنطومة.



تعزيز الدب ن التخاميية بِلياس لّحية تخلق حوا مّعما باملعاين بالدالالس ايية.



تسريع سائل غري ل وية مناء ايوا بف املرسل باملرسل إلي يضمن ملييت الّه باإلفهام.



مد تكون سالة االتّال الّامت تة مّرين ،بلكن تأمريها مد تتد لي ري سلوفياس ب اداس اآلخرين.
الواحد لييان معىن ما.



تضافر ف ر من بسيلة يف املوم



الوج فنحام متكامل يش ر ر ررمل العنينف باأل .باأله.ف بالش ر ر ررّتف بالذمن بالّ  ،ل فا ليت يف ملية التواص ر ر ررل،
حيث يسه فل ضو يف تكوين املحهر الكلي للوج  ،بالذي بدب ا يشكل دان إليّال األفكا .
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قا مة الهوامش:
ينحرل هوس ر ر ر رررل ،الل ة ،ترل همد س ر ر ر ررييال  ،يد الس ر ر ر رالم يد العايل ،دا توبلال الدا الييض ر ر ر رراء امل رة ،غ،5

)1

.71 ،2010
ينحرل ابن منحو  ،لس ر ر رران العرة ،تعليقل خالد اع ر ر ررد اللاض ر ر رري ،خالد اع ر ر ررد اللاض ر ر رري  ،دا الرحيان ،اجلزائر،

)2

ج،6غ ،1مادن عو ،2008 ،
)3

.282

مر يد الرحي  ّ.ر ررر اهلل ،تدين مس ر ررتو التحّ ر رريل ب االجناز املد س ر رري – س ر ررياب ب الج  ، -دا بائل ،مان

األ دن،غ2004 ،1
)4

450

يررد اهلل همررد سر ر ر ر ر ر ررليمرران هنرردباي  ،اليالغررة اللرآ.يررة يف التّر ر ر ر ر ر رروير برراإلع ر ر ر ر ر ر ررا ن ب ايرفررة اجلسر ر ر ر ر ر ررميررة،مطيعررة

األما.ة،مّر،غ.8 ،1،1995
ال زايل  ،معيا العل يف املنطق ،املطيعة العربية،مّر،غ.30،36 ،1927 ،1

)5

إبراهي

)6

غ،2005 ،1

يد اهلل فرج الز يلاس ،اض ر ررطراباس الكالم ب الل ة ب التش ر ررخي

ب العالج ،دا الّكر ،مان ،األ دن،

.31
.45

)7

مجيل يد اجمليد ،اليالغة ب االتّال ،دا ال ريع  ،اللاهرن ،مّر،2000 ،

)8

محد زبز ،جملة الل ة ب االتّ ر ر ر ر ر ررال ،خمرب الل ة العربية ب االتّ ر ر ر ر ر ررال ،منش ر ر ر ر ر ررو اس دا األديع ،ع،2005 ،1
.56

)9

إدبا د هول ،مّة اييان ،ترل .حمي لوما ،دا الكتاة ،اللاهرن ،مّر،1987،

)10

ينحرل مالس خمتا  ،داللة األعياء يف الشعر العربية ايديث ،دا اليشائر،2002 ،

)11

.8
.102

يد اهلل همد ال دامي ،املر ن ب الل ة ،راملرفز ال لايف العريب ،بريبس ،لينان ،ج ،2غ،1998 ،1

.70

.43

)12

ينحرل بو صيع صا  ،االتّال اجلماهريي ،دا الشربق ،مان ،األ دن ،غ،1988 ،1

)13

حنّي يس ر ر ر ر ر ر ر  ،هاض ر ر ر ر ر ر رراس يف ل النّ الّتبوي ،ديوان املطيو اس اجلامعية ،بن كنون ،اجلزائر،2003 ،

.82
)14

محد خمتا مر. ،ا بالل ة باجملتمع ،امل الكتع  ،مّر ،غ،2002 ،1

)15

ين حرل .عي لوية ،وث لسا.ية بف و اللسان ب و الّكر ،املجسسة اجلامعية للد اساس ،بريبس ،لينان ،غ،2

،1984

.129

.275
رفة ،ملاها من حولك غيياء ،دا األفق ،اللاهرن ،مّر ،غ،2007 ،1

)16

عري

)17

محد خمتا مر. ،ا بالل ة باجملتمع،

.237

.123
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بو الّر ررّاء خليل بن بيك الّ ر رّدي ،صر رررف العرين ،تدل همد يد اجمليد المتف ،اآلفاق العربية ،ج ،2غ،1

)18
،2005
)19

.54
صروفية السرحيّتي بن حترين ،اجلسرد باجملتمع د اسرة  .ربولوجية ليعض اال تلاداس بالتّرو اس حول اجلسرد ،دا

همد لي ،مان ،األ دن ،غ،2008 ،1
)20

.92

ينحرل العريب يد اللاد بو ع ر ر ر ر ر ر رريّة ،ل الداللة باملعج العريب ،دا الّكر ،مان ،األ دن ،غ،1989 ،1

.56
.57

)21

املرجع ّ.س ،

)22

محد خمتا مر ،الل ة باللون ،امل الكتع ،اللاهرن ،مّر ،غ،1997 ،1

)23

.ذير محدان ،الضوء باللون يف اللرآن الكر باإل جاز الّويت ،دا ابن ف ري ،دمشق ،سو يا،2002 ،

.29

)24

ينحرل ماهر همد هزاع الزباهرن ،اللون بداللت يف الشعر ،دا ايامد ،مان ،األ دن ،غ،2007 ،1

.37

.165

قا مة المصادر والمراجع:
إبراهي

)1

يد اهلل فرج الز يلاس ،اض ررطراباس الكالم ب الل ة ب التش ررخي

ب العالج ،دا الّكر ،مان  ،األ دن،

.2005،
)2

محد زبز ،جملة الل ة ب االتّال ،خمرب الل ة العربية ب االتّال ،منشو اس دا األديع ،ع.2005، 1

)3

محد خمتا مر ،الل ة باللون ،امل الكتع ،اللاهرن ،مّر ،غ.1997 ،1

)4

محد خمتا مر. ،ا بالل ة باجملتمع ،امل الكتع ،مّر ،غ.2002 ،1

)5

إدبا د هول ،مّة اييان ،ترل.حمي لوما،دا الكتاة ،اللاهرن،مّر.1987،
بو صيع صا  ،االتّال اجلماهريي ،دا الشربق ،مان  ،األ دن،غ.1988 ،1

)6
)7

مجيل يد اجمليد ،اليالغة ب االتّال ،دا ال ريع  ،اللاهرن،مّر.2000،

)8

حنّي يس  ،هاضراس يف ل النّ الّتبوي ،ديوان املطيو اس اجلامعية  ،بن كنون،اجلزائر.2003 ،
رفة ،ملاها من حولك غيياء ،دا األفق ،اللاهرن ،مّر ،غ.2007 ،1

)9

عري

)10

بو الّر ررّاء خليل بن بيك الّر ررّدي ،صر رررف العرين ،تدل همد يد اجمليد المتف ،اآلفاق العربية ،ج ،2غ،1

.2005
)11

صروفية السرحيّتي بن حترين ،اجلسرد باجملتمع د اسرة  .ربولوجية ليعض اال تلاداس بالتّرو اس حول اجلسرد ،دا

همد لي ،مان ،األ دن ،غ.2008 ،1
)12

ماهر همد هزاع الزباهرن ،اللون بداللت يف الشعر ،دا ايامد ،مان ،األ دن ،غ.2007 ،1

)13

يد اهلل همد ال دامي ،املر ن ب الل ة ،ر املرفز ال لايف العريب،بريبس ،لينان،ج،2غ.1998 ،1
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يررد اهلل همررد سر ر ر ر ر ر ررليمرران هنرردباي  ،اليالغررة اللرآ.يررة يف التّر ر ر ر ر ر رروير برراإلعر ر ر ر ر ر ر ررا ن ب ايرفررة اجلسر ر ر ر ر ر ررميررة،مطيعررة

)14

األما.ة،مّر،غ.1995 ،1
العريب يد اللاد بو عريّة ،ل الداللة باملعج العريب ،دا الّكر ،مان ،األ دن ،غ،1989 ،1

)15

مر يد الرحي ّ.ر ر ررر اهلل ،تدين مسر ر ررتو التحّر ر رريل ب االجناز املد سر ر رري – سر ر ررياب ب الج ، -دا بائل ،مان

)16

األ دن،غ2004 ،1
)17

ال زايل  ،معيا العل يف املنطق ،املطيعة العربية،مّر،غ1927 ،1

)18

مالس خمتا  ،داللة األعياء يف الشعر العربية ايديث ،دا اليشائر،2002،

)19

ابن منحو  ،لسرران العرة ،تعليقل خالد اعررد اللاضرري ،خالد اعررد اللاضرري  ،دا الرحيان ،اجلزائر ،ج،6غ،1

.102

مادن عو 2008
.ذير محدا ن ،الضوء باللون يف اللرآن الكر باإل جاز الّويت ،دا ابن ف ري ،دمشق ،سو يا.2002 ،

)20

.عي

)21

لوية ،وث لسر ر ررا.ية بف و اللسر ر رران ب و الّكر ،املجس ر ر رسر ر ررة اجلامعية للد اسر ر رراس ،بريبس ،لينان ،غ،2

.1984
)22

هوسرل ،الل ة ،ترل همد سييال  ،يد السالم يد العايل ،دا توبلال الدا الييضاء  ،امل رة،غ.2010 ،5
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_الثابت والمتحول عند أدو نيس _قراءة في التراث العربي وآليات تأويله
Adonis's variable and invariable –reading in the Arabic
heritage and its methods of interpreting_
)_02_ زيل ّام (جامعة اجلزائر
:ملخص
ة يادية يف الس ر رراحة.يس ر رري "ال ابت باملتحول "من املش ر ررا يع الّكرية اهلامة اليت حتتل مكا.يعد املش ر ررربع الّكري األدب
 س ر ر ر ررعيا من إ ادن جتديد الّتاث العريب بفق ؤية، بهلك لتنابل مض ر ر ر ررية الّتاث بايدامة داخل ال لافة العربية،النلدية العربية
اجتاا محاهر اإلتياع باإلبداع يف الّكر باألدةط

ن موم

 فما تن،ال رة/حدامية غايتها هاب ن اآلخر

 فياحث بدا س لّتاث العريب ال لايف يف،بهو خيا منهجي س ر ررجل في يادت يف الد اس ر رراس العربية اإلس ر ررالمية ايدي ة
 مد سررة يف الد س النلدي العريب بمراءن جادن تلا ة الّتاث بوصررّ منحومة عرراملة بمتكاملةطلذا،فليت مدعررنا صيا ا هذا
مدم هابلة جادن يف مراءت للّتاث من خالل مشر ر ر ر ر ر رررب النلدي الكيري الذي ت ل يف " ال ابت

ي. تكن اللول إن دب

حرية ربية يف مراءن الّتاثط.  دا يا من خالل إىل بناء،باملتحول
 اإلتياع باإلبداعط، الّتاث بايدامة،الكلمات المفتاحيةل ال ابت باملتحول
summary:
Adonis's project"the variable and the invariable" is one of the most
important
Intellectual project that has a high value in The Arabic Critical part
because he dealt with the issue of heritage and modernity in the Arabic
culture in order to renew the Arabic culture in the order to renew the Arabic
heritage depending on the modern vision that aimed at debating the other.
"westerns ".it also aimed at expressing the attitude towards the
manifestation of the tradition and the innovation in thought and literature.
As researcher in the Arabic cultural heritage, his systematic choice was
in privileged position in the Islamic Arabic modern Studies which led him to
him to the establishment of the Arabic critical school, and to achievement of
a meaning full reading which make the heritage as a complete and
comprehensive system.
We can say that Adonis tried to give a meaning full reading about the
heritage from his big critical project :(the variable and invariable ) in
establishment of the Arabic theory in reading and heritage.
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مقدمة:
إن مضر ر ر ر ر ررية الّتاث بايدامة اليت مرحها من ميل النلاد بالياح ف باملّكرين العرة املعاص ر ر ر ر ر ررين ابتداء من اللرن
التاس ر ررع ش ر ررر ،خاص ر ررة بعد محلة .ابليون بو.ابرس ل مّ ر ررر ،فتحت معض ر ررلة ع ر ررائكة د ت إىل االهتمام باهلوية العربية،
باالحتّاء بالّتاث العريب خوفا من الض ر ر ر ررياع بالزبال هذا من جهة ،بمن جهة خر ض ر ر ر رررب ن جتديد الّتاث بجعل يس ر ر ر رراير
الرفع ايضا ي ال ريب ،باخلربج ب من دائرن التخل بالتلليدط
بمد وجلت تلك ال نائية ند الياح ف حتت مسر ر ر ر ر ر ررمياس دن حسر ر ر ر ر ر ررع خلّية فل .امد .ذفر منهال اللد باجلديد ،
الّتاث بال و ن العليدن بايدامة  ،اإلبداع باإلتياع  ،بغريها من املّر ر ر ر ر ر ررطلحاس طبفان اجلدل بف تلك ال نائية مائما م نذ
اللد  ،ت ل يف الّ رراع الذي فان موجودا بف النلاد العرة اللدام  ،بف من ههع إىل مسررايرن الّكر األصررويل اللد
يف بناء اللّ رريدن العربية الّتامية ) مود الش ررعر(  ،ببف اح يتمس ررك بالعناص ررر األس رراس ررية لللّ رريدن ايدامية ،بيد و إىل
التحر من باسع التلليد ،ببناء الشعر بفق آلياس .لدية جديدنط
بلعل تش ر ر ر ر ر رريع الد اس ر ر ر ر ر ررف العرة اتدمف بالّكر ال ريب ايديث  ،دفعه إىل ملا بة بد اس ر ر ر ر ر ررة الّتاث من جل تلريع
بجهاس النحر بف الد س العريب اللد بايديث  ،بفذا مراءت مراءن جتديدية تتناسع مع بح العّر ،بتستشرف ملستليل
زاهر للوامع العريب ط
ب لي ههع معح الدا س ر ر ررف باملّكرين العرة خاص ر ر ررة بعد هزتة  ، 1967إىل هابلة ترمي الييت العريب  ،باخلربج
من الض ر ر ر ر ررع باال.كس ر ر ر ر ررا الذي ص ر ر ر ر رراة اجملتمع العريب ،باال.طواء باال .الق ل الذاس  ،فكان ن ظهرس إىل الوجود
مشرا يع فكرية فرب هامة اهتمت بالد س الّتاث اللد  ،باليحث ن العالمة املوجودن بف الّتاث بايدامة يف ظل السريل
اجلا ف للد اساس ال ربية ل اجملتمع العريب طبجند من بينها ل مشربع " .لد العلل العريب للجابري" بمشربع "  ،بمشربع
" من ايدامة إىل بح ايدامة لط يد الرمحن " بمشررربع " من العليدن إىل التجديد يسررن حنّي " بمشررربع " من الّتاث
إىل ال و ن لطيع تيزي" ،طبمشربع "ال ابت باملتحول" ألدب .ي ط
فل هذا املشر ر ر ررا يع سر ر ر ررعت إىل د اسر ر ر ررة بحتليل الّتاث باملنهع الذي تراا مناسر ر ر رريا إل ادن مراءت  ،مراءن جتديدية  ،بهنا
اختل النلاد حول اآللياس بالوظائ املنهجية األس رراس ررية باملناسر رية باليت من ع ررأأا حتليل الن
ههع إىل توظي األدباس بالوسائل املنهجية املستمدن من الد س ال ريب التدابيل بتطييل ل الن

الّتامي العريب فهناك من
العريب اللد "،فط

يد الرمحن " ،بهناك من د ا إىل اس ر ر ررتخدام األجهزن املعرفية باملناهع ال ربية التطييلية  ،بهذا ما جس ر ر رردا الياحث " همد
فون "  ،ببف اح يسررتخدم اآللياس النلدية ال ربية بيكيّها مع الن

العريب اللد ط م لما فعل النامد باملّكر السررو ي

محد لي سعيد املد و " دب .ي "
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بفا.ت غاية من تلك املجلّاس هو د اسرة مشركلة الّتاث بايدامة  ،باليحث ن املعىن ايليلي للمّهومف ا.طالما من
املنحومة العربية الّتامية  ،مّد حتليق أضة ربية بداية من الت يري الوامع العريب ،ببصوال إىل حدامة تساير التطو اياصل
يف ال رة طدبن التخلي ن اهلوياس باألصول باللواعد.
حاجة المفكر العربي إلى نقد التراث:
للد ما ة املّكر العريب ايديث الّتاث بدافع اياجة اليت مالها الوامع الذي فان يعيش ر ر ر ر ر ر ر بف الرجوع إىل ماضر ر ر ر ر ر رري
األجداد ببف ميول الوافد ال ريب  ،مما جعلت تلك ال نائية املّكر العريب يدخل يف هاج  ،ظل يسرريطر لي ملدن مويلة ،
بداية من ّر النهضة إىل يومنا هذا ط
لكن اياض ر ررر العريب فرض ل هذا املّ كر العودن إىل الّتاث ليجد في متنّسر ر ر  ،بهكذا " ظلت مراءن الّتاث حاجة
ملحة لرس ر صررو ن اياضررر بالدفاع ن تلك الّررو ن من خال اليحث املسررتمر ن عررر ية مّلودن ما فّتء الدا س ال ريب
ايديث ييحث نها "1ط
ب تكل النامد املّر ررري زفي جنيع همود ن هذا األزمة الّت بمع فيها اللا ئ العريب يف ظل الّ ر رراع اللائ بف الّتاث
بايدامة ال ربية  ،هذا األزمة اليت ظلت اّّ.ام يف الذاس العربية ط
ب مد مرح هلك ن مريق دن إعر ر ر رركاالس ،مل يتوصر ر ر ررل إىل اإلجابة نها  ،بظلت اللة يف األههان الياح ف ،إه "
في .وائ بف الّكر الوافد الذي ب ريا يّل ت منا ّ ر ر ر ر ر ر رريا  ،ب ّ.لت من  ،ببف ترامنا الذي ي ريا تّلت منا رببتنا ب
ّ.لت منها ؟ إ .تال ن يكون الطريق إىل هذا املواءمة هو ن يضررع املنلول باألصرريل يف جتاب ا يث .شررري بأصررابعنا إىل
فوفنا فنلول ل هذا هو عكسيري مائ إىل جوا يب العالء املعري  ،فكي
بهنا بم

إهن يكون الطريق؟ "2ط

املّكر العريب حائرا مام هذا ال نائية الّتاث بايدامة  ،فل يسر ر ر ررتطيع اخلربج منها  ،ب صر ر ر رريحت ت ل لدي

هاجس ررا ب معض ررلة يف اخلطاة العريب املعاص ررر  ،ب لي " فحن تلك التس رراؤالس ّ.س ررها اليت مازالت يش ررت ل ليها اخلطاة
العريب املعاص ر ر ر ررر يف د اس ر ر ر ررت للّتاث  ،باليت اختزلت يف منائياس منحت اال.طياع بأأا تكون منائياس ض ر ر ر رردية  ،من ف رن ما
تكر س يف اخلطاة العريب ط بمن تلك ال نائياس ل األصالة _ املعاصرن  ،اللد  /اجلديد  ،الّتاث  /ايدامة "3ط
ببالتايل اح معح الدا س ر ر ر ررف يلربن بأن ملا بة الّتاث تتطلع الو ي باملناهع ال ربية ايدي ة  ،من جل الوص ر ر ر ررول إىل
مراءن موضو ية مناء د اسة الّتاث باستنطاق األبج املضيئة في  ،فما ن املعرفة باآلخر هو السييل الوحيد لاللتحاق برفي
بمسر ر ررايرت ط بهذا ما جعل الياح ف جيمعون ل ن السر ر ررييل الوحيد للتلدم بالسر ر ررري و املسر ر ررتليل هو املزابجة بف الّتاث
بايدامة بهو موم ال مّر من  ،ألن هذا التلابل " يعود إىل ن باد اخلطاة النهضر ر ر ر ر ر رروي  ،يف غمرن اجتهاده إلياق
العرة بالرفع ايض ررا ي ال ريب  ،مل جيدبا بدا من اجلمع بف املرجعية ال ربية  ،با تيا ها وهجا للنهض ررة  ،باملرجعية الّتامية
بوصّها هوية ملافية ال هيد نها  "4ط
بإها فان باد النهض رروي من م ال همد يدن بع رركيع س ررالن بص ررربي الش ررميل ببطرس اليس ررتاين بس ررالمة موسر ر
بزفي جنيع همود بغريه مد ملوا ل جتسيد التمّّل الذي بجدس في ال لافة العربية ّ.سها  ،يف ضل سياق تا تخي
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تيز بتخل اجملتمعاس العربية ل مجيع األص ررعدن  ،ببالزح االس ررتعما ي ل العامل العريب  ،فحن الّ رري اليت امّتاحوها
لرفع التحدي ايض ررا ي مل يكن ليخرج ن .طاق التوفيق بف ما ا ترب من ص ررلع ال لافة العربية ببف ال لافة ال ربية طلذلك
" فا.ت الرجعة إىل الّتاث حرفة بدائية جعية بأسر ر ر ر ر ر ررلو ا  ،تلدمية بدبافعها فتعيري ن التحّز اللومي ملواجهة التحدياس
االستعما ية اللدتة  ،اجلديدن "5ط
بهنا يتيف لنا ن حتدياس تّررّية املنطلة من االسررتعما  ،دفع بالنلاد بالياح ف إىل بجوة العودن إىل ماضرري األجداد
باينف إلي خللق تواصل دائ بف اياضر باملاضي ببف األجداد بجيل املستليل  ،حّت ال تكون فجون بال ا.لطاع مع هذا
الّتاث  ،ببالتايل يّيد امل ل ماد ا ل مواجهة فل ما يّرض لي العّرط
ب لي فالعودن إىل الّتاث ع رركل ند الياح ف العرة بس رريلة مللابمة اآلخر  ،خّ رروص ررا بعد اهلزن العنيّة اليت حدمتها
ال و اس العربية اإلس ر ررائيلية  ،بمون ملابمة لكل بافد غريب من ب اء اليحا  ،بهنا فان " الّتاث بالنسر ررية هل بسر رريلة امللابمة
بالدفاع ن الذاس يف مواجهة اآلخر  ،خّ ر ر ر ر رروص ر ر ر ر ررا بعد النكس ر ر ر ر ررة  "19676فما يعترببن ن " الّتاث ال زير ماد ا ل
تنشرريم خاليا امللابمة اليت تتلكها بتزبيدها مبختل األدباس باألسررلحة اللمينة بالدفاع ن مداسررت فلما د ت الضرررب ن
إىل هلك "7ط
لكن املالحظ ل بعض الد اس ر ر ر رراس العربية ايدي ة أا تيزس بالس ر ر ر ررطحية بالتس ر ر ر رررع  ،بهلك لعدم الو ي باملناهع
ال ربية الوافدن مما زاد من حدن املعضر ر ر ر ر ر ررلة ،ببلي امل ل العريب يتخيم بف منائية الّتاث/ايدامة  ،ب لي " س ر ر ر ر ر ر ر اخلطاة
العريب لنّسر ر منذ هلك ايف ،الدائرن اليت ما زال يس رريد يف فلكها إىل يومنا هذا  ،فمنطق التوفيق ال تكن ن تخلق س ررو
فكر مهادن حييد ن ايلول اجلذ ية  ,بيكتّي باملعاجلة اآل.ية  ،اليت تس ادن بالتسرع طبهلذا فحن التّو الذي بناا باد
النهضة يف أ اية يف اللرن التاسع شر ببداية اللرن العشرين  ،فان من سياة بربز مشكلة الّتاث بايدن اليت مرحت ا
"8ط
بهذا التسر ر ر ر ر ر رررع د باللراء اتدمف إىل زيادن يف حدن األزمة اليت بمع فيها . ،تيجة ابتعادا ن السر ر ر ر ر ر ررياماس التا تخية
باالجتما ية اليت .شأ فيها الّتاث  ،ب اح يد سو .مبعطياس خاصة غربية متعللة مبجتمع ل .حم بموا.ين اخلاصة
بهنا البد من الياحث العريب الد اية باملستعا ال ريب من مّطلحاس بمّاهي بمناهع  ،حّت يتسىن التعامل مع تلك
اآلليراس بالوظرائ

منراء مراءتر للّتاث بعيرد ن التسر ر ر ر ر ر رررع بالعجلرة  ،بفرذا بعيرد ن التهرافرت ل املعط األجنل اجلراهز

،ليتمكن بعد هلك من ملا بة النّ ر ر ررو بحتليلها ع ر ر رركال بمض ر ر ررمو.ا بغايت يف هلك هو اليحث ن دالالهتا باس ر ر ررتنطاق
معناها ط
لكن من جهة خر حينما .لا ة الّتاث ال .نحر إلية ل  .حليلة مطللة بأائية ال تكنها الت يري بالتأبيل  ،فما
 .صر ررن يعيد ،با لرغ من بجود سر ررياماس تا تخية باجتما ية خاصر ررة بجدت  ،بإ ا هو دان لتوجي الّرد بت يري سر ررلوف
و األفض ر ررل ب لي فاجلدل اللائ حول مراءن املاض ر رري " يس ر ررتلزم ن .نحر إىل الّتاث بوص ر ررّ  ّ.ر رروص ر ررا ال مداس ر ررة هلا ل
اإلمالق  ،ال بوصّ حلائق مطللة بأائية بملدسة يف آن  ،بإ ا يشكل معيا للحيان يوج السلوك بيلود الّكر "9ط
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ب لي فحن إخض ر ر رراع النّ ر ر ررو

للعملية اللرائية لي حتريّا للن

الّتامي  ،بإ ا هي ملية حترير الذاس بالن

ايلائق املطللة بالنهائية  ،بهتد الكيا.اس امللدسررة  ،بمن جتعلنا اللراءن " .تحر من سررلطة النّررو

معا من

لننتلل إىل سررلطة

التأبيل  ،بسلطة التأبيل ليست هاس مييعة استيدادية بالنّو  ،ب ما تكن ن .طلق لي ملية اإلسلاغ يف اللراءن ،
بإ ا هي هاس مييعة جدلية تجفد ل ن التأبيل س ر ر ر ر ررلطة املة حتر الذاس من بهام ايلائق املطللة بالنهائية بحتر ها من
لد النل

بالشعو بالدب.ية "10ط

ببذلك يّ ر ر ر رريد التأبيل ملية لتحليل النّ ر ر ر ررو

الّتامية بالنحر إليها ل أا مادن مابلة للد اس ر ر ر ررة بالتّكيك ال فيان

مابت ملدس ط
بهنا يتيف لنا .نا حينما .لا ة الّتاث ال .عطي ف ر من ميمت  ،بإ ا .نزع لي اللداس ر ر ررة بالس ر ر ررلطة ،ب.د سر ر ر ر فأي
.

من النّررو  ،صررحيد ن هذا الّتاث ل ميزن خاصررة فو .تراث بجدا جال بذلوا مّررا

جهده من جل إ.تاج

هذا األ مال العحيمة اليت مرس املكتية العربية اللدتة  ،بمومعنا من هذا الّتاث ال .يحث يف ما جنزا هجالء بإ ا اليحث
ن الوجوا املسكوس نها يف هلك الّتاث  ،لعلنا ّ.لد ا حاضر.ا بّ.نع مستليلناط
فما  .ال تكن مراءن الّتاث  ،إال باالسر ر ررتّادن من املعطياس باآللياس بالوظائ اليت يطرحها العّر ر ررر  ،س ر ر رواء فا.ت
ربية .تجها النلد العريب ايديث  ،ب بافدن اس ر ر ر ر ر ررتعا ها من النلد ال ريب ايديث  ،بهنا تكون املعرفة هاس بعد إ.س ر ر ر ر ر رراين
فهي ليسرت ملكا أل حد دبن اآلخر  ،بهذا ما جيعلنا .لر اجلاحظ ب يد اللاهر اجلرجاين م لما .لر "دي سروسرو " بد يدا
" ب.د س .لاد.ا املعاص ررين م ال " مّررطّ .اص ر " ب" جابر ّررّو " ب" يد السررالم املسرردي " ب" ب ابد اجلابري"
ب" " حسررن حنّي" ب" لي حرة " م لما .د س " يتشررا دز" ب " يكو " ب" إيكو " ب" فوفو"  ،بهكذا يّرريد اجلدل
اللائ بف األ.ا باآلخر غ ،بم مر بمعطاءط
ب غ هذا اجلدال بالسجال بف الّتاث بايدامة  ،فحن اليحوث بالد اساس سا ت بلد فعال يف حتريك فكر الياحث
العريب موما  ،بالّكر النلدي بشر ر ر ر ر ر رركل خا

 ،ب فرزس جممو ة هائلة من اللراءاس النلدية ايدامية  ،بتلّتح يف ّ.

الومرت جممو رة من اليردائرل املنهجيرة باإلجرائيرة باجلمراليرة اليت تيشر ر ر ر ر ر ررر بل رة .لرديرة جرديردن تتردابهلرا فوفيرة من اليراح ف مع
االّ.تاح ل ياح ال رة الوافد11ط
قراءة التراث العربي وإشكالية المنهج
إن إع ر ر ر ر رركالية املنهع من إع ر ر ر ر رركاالس اليت مرحتها الد اس ر ر ر ر رراس العربية النلدية  ،بهي معض ر ر ر ر ررلة باجهها معح النلاد
املعاصر ر ررين ند مواجهته للنّ ر ررو

الش ر ررعرية اللدتة،ب لي فعملية اختيا املنهع املناس ر ررع للعملية اللرائية يتطلع جهدا

فيريا من مرف الدا سف ،حّت يّلوا إىل األدان األجنع للتحليل النّو بحتليق املعىن املنشودط
ببالتايل " باتت إعكالية املنهع يف الد اساس العربية موضو ا اللا مل حيس في بعد بالرغ من سيل الد اساس
النلدية اليت رفت هذا اللض ر ررية  ،بال تكننا ايس ر ر يف هلك باللول إن هذا املنهع الّ ر ررا ب هو بحدا اللاد
ل فش مكنون النّو

بطريلة إمالمية فما .ر يف د اسة بعض اتدمف" 12
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بهنا ال ك
بميزن يتّ ر ر

ل ن هذا املنهع صا هلذا الد اسة ب تلك إال إها رفنا خلّية فل منهع  ،ألن لكل منهع خّوصية
ا ن غريا بايديث ن املنهع يف بنية ال لافة العربية موضر رروع صر ررعع املنال  ،أل .إعر رركال مازال إىل يومنا

هذا مل جند ل ي حل بهلك " يعود باألس ر رراس غل بنية ال لافة العربية املعاص ر رررن التعرف حالة دم اال.س ر ررجام بف مكو.اس
الذاتية  ،بصراع هذا املكو.اس ك اختالف املذاهع بالرؤ باملوام "13ط
ب لي فجل الد اساس يف ال لافة العربية تعيخ حالة من االّّ.ام بف الذاس بالذببان يف اآلخر  ،بهذا التنامض
باالختالف جعل النلاد ب الدا سر ر ر ر ر ررف يلعون يف دن مطياس بال جيدبن هلا حلول بهلك ك تنوع يف اخللّياس بالرؤ
باملوام ط
بإها نا ن املحهر األس ر ر رراس ر ر رري هلذا املعض ر ر ررلة بجد.اا " يعود إىل ميول ب فض ملافة اآلخر الوافدن من بيئاس
معرفية بعيدن م ن حيث اخلّرروصررياس التا تخية بايضررا ية ن ترامنا العام بالشررعري بوج خا

 ،بهذا ما يدفعنا إىل ا تيا

العالمة اليت تربطنا باآلخر ال لايف هي جوهر االختالف بف دا سي الشعر العريب اللد طططط" 14ط
بلعل املتأمل إىل تا يك الد اساس العربية بايرفة األدبية يالحظ ن الليناس األبىل هلذا السجال يعود بالد جة
 القراءة الحداثية للتراث عند أدو نيساألبىل تا تخيا إىل زمن النهضر ر ر ررة العربية  ،بحنف الشر ر ر ررا ر العريب إىل الّتاث العريب اللد من جل إمامة الل ام لي من
جل اليحث ن األبج املضيئة في حّت يلتدي مباضي األجداد ط
األمر الذي دفع بحهو اجتاهاس تد و إىل اإلصررالح يف مجيع امليادين بخاصررة اجلا.ع الّكري ببالتايل " فحن مشررربع
النهضررة بلد ما هو حل اسررتشرررفت اللححة العربية ايدي ة  ،بلد ما مرح دن إفراهاس بصررعوباس اسررتحالت يف معح
األحيان فوابي تلض مضجع اإل.سان العريب بحتيل ل اال.تحا ية بالعدمية طط" 15ط
ب لي فلد مرحت النهضة موضوع د اسة بمراجع تراث األجداد  ،لكن هذا امللا بة تطليت اليحث ن املنهع األجنع
هلا مع مرا ان اخلّرروصررية العربية هذا من جهة  ،بيف  ّ.الومت التعايخ مع السرريل اجلا ف للد اسرراس بالنحرياس ال ربية
ايدي ة اليت استطا ت الدخول إىل بيت امل ل العريب
تعترب النهض ررة اال.طالمة األبىل للنلاد العرة املعاصر ررين للراءن الّتاث العريب  ،ببذلك تعددس الرؤ باملناهع اللرائية ل
من هنا ههع معح النلاد إىل د اسة املنحومة الّتامية من جل استنطام لليحث ن اجلوا.ع املضيئة في
بالتأسي ل باال.طالق من لعيخ اياضر اجلنوح و املستليل ط
بلعل دب.ي باحد من الذين ما بوا الّتاث العريب اللد  ،ب وا في من خالل بط بسر ر ر ر ر ر رريامات املعرفية بالتا تخية ل
،بهلك من جل اخلربج بلراءن جديدن حدامية تكن من مسايرن الّكر العريب ايديث  ،بالد اساس ال ربية املعاصرن ط
من هنا تكن مرح دن تسر رراؤالس حول من املّكر دب .ي يف مراءن الّتاث بمد إمرائ لللراءاس اليت سر رريلت فلراءن
م حس ر ر ررف لألدة اجلاهلي  ،بغريا من الد اس ر ر رراس اليت حابلت د اس ر ر ررة بحتليل الّتاث لليحث ن فوامن  ،بجعل مطية
للنهوض بالوامع العريب بحتدي ط
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-

ما اخللّياس النلدية باملعرفية اليت ا.طلق منها د ب.ي يف مراءن الّتاث ؟

-

هل ا.طلق د ب.ي يف ملا بت للّتاث من الّتاث العريب م  .اسلم .حام ايدامة ال ربية ل الّتاث ؟

-

في ص ر ر ر ررار دب .ي

ؤيت يف التأص ر ر ر رريل هلذا الّتاث يف فتاب "الثابت والمتحول" ؟ بهل حلا اس ر ر ر ررتطاع بناء

.حرية ربية خالّة لد اسة الّتاث العريب ؟
الخلفيات المعرفية والنقدية لقراءة التراث عند أدو نيس
/1أدو نيس والحداثة النقدية الغربية
فررا.ررت للحرردامررة النلررديررة ال ربيررة بررال األمر يف منهع دب .ي ب ؤيت ر يف تلو الّتاث  ،فلررد اتكررأ املّكر ل املنهع
ال ريب بخمتل املنطللاس النلدية باملعرفية األملا.ية بالّر.سر ر ررة يف د اسر ر ررة بحتليل الن

الشر ر ررعري الّتامي العريب  ،بهو بنّس ر ر ر

ص ر رررح بذلك يف الك ري من مومن بيف العديد من فتي  ،بداية من فتاب املوس ر رروم بال ابت باملتحول إىل فتي املتأخرن  ،بمد
جاء يف إحد فتي النلدية مول الذي يجفد هلك ل"طحف مر اميو بمن جيري جمراا  ،مر ع ر رررمي العريب يف ص ر رروس غريبل
اهلرة من .حام العلل  ،باال تاء يف حيوية اجلس ر ر ر ر ررد بتّجر اللو الالمنطلية  ،فالس ر ر ر ر ررحر  ،بايل  ،بالرغية  ،باخليال ط
بحف مر يلك بمن جيري جمراا  ،مر التّ رروف العريب  ،غوص ررا يف ماهية اال.س رران ببحدن بجودن بهش رراع ررة امل طبحف
مر الس ر ر ررو يالية مر فذلك التّ ر ر رروف العريب  ،ع ر ر ررطحا بإمالء باخنطافا طب حف مر دا.يت  ،ب غوت ب لو افا  ،ب غو.ا
يكلوف ،

ضرواء ربية تتألأل يف د بة اليت تدفها فتاباهت ال ربية ل هفر هذا األمساء  ،ت يال ال حّررا  ،ألمول ن

تأمره هنا بالشعرية العربية هو .وع من للاء الذاس باآلخرطط" 16
بجاء هلك التأمر صر ر ر ر ر رررحيا يف فتاب " الشر ر ر ر ر ررعرية العربية "  ،بلول ل " حع ن ّتف بأ ،.فنت بف من خذبا من
ملافة ال رة  ،غري  ،.فنت فذلك بف األبائل الذين ما لي وا ن جتابزا هلك  ،بمد تس ر ر ر ررلحوا بو ي بملوماس تكنه من
ن يعيدبا مراءن مو بمه بنحرن جديدن  ،ن حيللوا اس ررتلالهل ال لايف الذايت طبيف هذا اإلما حع ن ّتف يض ررا  ،.مل
تعرف ل ايدامة الشررعرية العربية من داخل النحام ال لايف العريب السررائد ب جهزت املعرفية  ،فلراءن بود لري هي اليت غريس
معرفيت بأيب .واس بفشر ررّت يل ن عر ررعريت بحدامت بمراءن ما ال مي هي اليت بضر ررحت يل فأس ر ررا الل ة الشر ررعرية ب بعادها
ايدي ة ند يب تام بمراءن اميو ب.رفال ببريتون هي اليت مادت ،إىل افتشاف التجربة الّوفية بّرادهتا ب ائها ط بمراءن النلد
الّر.سرري ايديث هي اليت دلت ،ل حدامة النحر النلدي ند اجلرجاين  ،خّرروصررا يف فل ما يتعلق بالشررعرية بخاصرريتها
الل وية التعيريية "17ط
بت ل هذا االحتكاك ند دب .ي جزءا من حرية اإلبداع اليت تا س ر ر ررها اللا ئ ل  ّ.ر ر ررو

بعيدن ن إما ا ال لايف

غية من يف ايوا باال.ي ها  ،فيجفد من خالل مراءت لل لافة ال ربيةل" ن تا يك هذا اللراءن يشر ر ر ر ر ر رركل خربجا ن ال لافة
األم ملعرفرة .تراج اآلخر  ،بهو جزء من ايوا ال لرايف الرذي طططيعتمرد ل تلرد اللرا ئ مراءن لنتراج غري .تراجر بفق منرائية
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ال رة  /العرة  ، "18باليت تكن ر من تكوين ب ي مل ررايف .ل رردي يلّتة من املنجز ال ل ررايف ال ريب ليكون ملوم ررا للن
باملنجز العريبط
بير دب .ي

ن حدامة ال لافة العربية منوغ مبد احتكافها بال رة ،بيف هذا الّ رردد يلولل" فّي تا تخنا مل تنهض

ال لافة العربية ،باملعىن الدميق لكلمة النهوض إال باتّ رراهلا باآلخر ،التّ رروف اتّ ررال باآلخر ،ابن س ررينا بالّا ايب بابن ع ررد
مرامرت ملرافته

ل العالمرة براآلخر  ،ايرفرة العلميرة مرامرت ل العالمرة براآلخر ،ص ر ر ر ر ر ر ررا س للرذاس العربيرة هويرة بردءا من

المتها باآلخر" 19طاليت تسمد ب راء بغىن الد اساس الل وية بالنلدية ط
 /2التراث و التأويا ايدونيسي
إن حالة ا لّتحال ال لايف بال رق الذي تعيش ر ر ر ر ر ايرفة ال لافية العربية يف املّاهي اللدتة باملناهع املسر ر ر ر ررتهلكة تدفعنا إىل
إ ادن النحر يف باتنا بتا تخها بإ.لاه ما تيل من صيد.ا ايضا ي ط
للد بدس لنا مهمة إ.لاه املاضي من خالل إ ادن بناءا ضرب ية جدا بحامسة يف ن هات  ،م لما فا.ت يف .حر دب.ي
هالك الرجل الذي يل

بف الضررّتف " ضررّة ال رة السررعيد با.تّررا ات  ،بضررّة الشرررق اتيم زائم بخوف من اللادم ،

طططض ررّة املاض رري املش رررق بض ررّة املس ررتليل اجملهول "  ،20بهذا ال يع ،ا.تلاص ررا من املاض رري بتلليال من ميمت  ،بل ل
العك إ .ترسيك ل تان بأن بل خطون يف مريق بناء املستليل هي الو ي باملاضي ط
ببالتايل " فاملاضرري ل بجودا املسررتلل دبن عررك  ،مبعىن ل بجودا تا تخيا يف املاضرري ( بجودا باملعىن األ.طولوجي) ،ما
باملعىن املعريف (اإلبس ر ررتيمولوجي)  ،فح .مس ر ررتمر يش ر رركل اياض ر ررر  ،فما يعيد ب ينا الراهن إ ادن تش ر رركيل طإن العالمة بف
املاضي باياضر ذا الّه  ،المة جدليّة"21
بمن هذا املنطلق يكاد يكون دب.ي

ل املس ر ر ر ر ر ررتو النحري بالتطييلي ف ر النلاد إد افا هلذا العالمة اليت تلوم ل

منائية اهلدم باليناء  ،باليت تسررع إىل إ ادن مراءن ال لافة العربية  ،باليحث ن املوامن املضرريئة في  ،باليت توافع ايدامة ،
بلعل مشرب " ال ابت باملتحول " دليل ل هلكط
لكن ال يع ،ن الرؤية األدب.يسية خالية من فل رن ببعيدن من فل .ل

ببالتايل تيل هابلة مهمة ل د ة الو ي

بالتأبيل طبهنا "يّريد الو ي بالّتاث فافة ب ملية اجّتاح ب هدم دف بنائ  ،ال تكون إال ن مريق اسرتيدال املناهع
بالطرق اللدتة املجدية إىل ايليلة ّ اليحث ن بدائل جديدن "22
ب لية يكون التأبيل اآللية الوحيدن اليت من عررأأا الوصررول إىل حليلة هذا الّتاث با تيا ا النافذن اليت .طل منها للتطلع
للمستليل بفه حاضر.ا بهباتناط
/ 3قوانين التأويا ايدونيسي
إن الليض ل املشر ررربع األدب.يسر رري تتطلع ما ئا با يا بحّر رريّا بدا سر ررا حاملا بهلك .حرا ملا حيمل هذا الياحث من
فكر يهرة من فل ميد بفل لال  ،فاملهمة _ إها _ سر ررتّر رريد مضر ررا ّة مام اس ر رّتاتيجياس التأبيل ال ائمة باملسر ررتعّر ررية
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الّر يف مرق ملتوية
حيا.ا ف رين " باجلهد الذي ييذل النامد حياهلا هو مون فائلة ل االستد اء باالستحضا ططططبالكر ب ّ

بمنعطّاس ف رين "23ط

بهنا ل املجبل ن يتس ر ر ر رلّد بِلياس التأبيل جتعل يكابد املّ ر ر ر ررا ع من جل الوص ر ر ر ررول إىل املعىن باهلدف املنش ر ر ر ررود ،
فالطريق عاق باملسافة مويلة " فأدب  .ي تنحك االخنراغ يف حوا ات ،بهو الرجل العابر لل لافاس  ،بهذا الّرصة ليست
جما.ية  ،بلكنها تدفعك إىل افتس ر ر ر رراة ملكة حجاجية تس ر ر ر ررمد ملرافلة الّيلس ر ر ر رروف يف ع ر ر ر ررطحات الّكرية بال لافية األدبية
باألخالمية  ،بفذا الدينية "ط 24اليت تسا دا ل اللراءن بالتحليل ط
بهنا تكن ن .س ررتش ر ر ميادئ التأبيل ندا أا تحو س ل

دن موا.ف بهلك مناء ملا بت الّتاث بتكن حّ رررها

يف ل
 /مبدأ االختيار واالنتقاء
للد ما س دب.ي
" ال يّتك النّرو
امليدع صاحع الن

ل الّتاث فرض س ر ر ررلطت  ،دبن ب ي ب باألحر دبن التليد مبنهع لمي ينطلق من فهو بالتايل
معف مرتيم ب ّدفيت فتاة  ،مل يّكر
حرن _ من دبن اختيا _ ألن االختيا يأسرر النّرو يف حج ّ
األصلي يف إجنازا إهن فاالختيا هو مل هامخ للن

املا فا ضا سلطت جديدن تنّلت من منش .الن
ب ل ي فأدب .ي مد خرج الن

الشعري سر ان ما حيل هل املا ليّيد هو

لتتحول إىل صاحع االختيا "25ط

الّتامي من سر رريامات ليدخل يف غابات باسر ررتنطام ما ال ينطق ب بهذا في متل للن

بغموض يف املعىن ط
بهنا .الحظ ل دب .ي

 .حول بّض ر ر ر ررل التأبيل املرحلة الش ر ر ر ررعرية العربية إىل إما ا جديدا يث حتر ا من امل

اللد  ،بهلك با تيا 26ل
_ ا تيا الشعر فن يتطلع بيتخط ط
_ جيع ن تنشأ مع فل عا ر مريلت اليت تعرب ن جتربت بحيات ال ن يرث مريلة امة أائية يف الشعرط
_ ل اللا ئ ن يرم إىل مستو الشا ر ،بلي

ل الشا ر ن يلدم لللا ئ فكا ا بأسلوة يعرف اجلميع ط

بمد ا تربس األسر ررتاهن مال منّر ررو يف فتا ا " إس ااتراتياية التأويا عند أدو نيس"  ،ن دب .ي مد اسر ررتمرس مع
التحول فلد اختا الشررا ر العريب " جربان خليل جربان " يف ملدمة
النحرن اال.تلائية  ،حّت يف ما يسررمي اياضررر ببداياس ّ
للش ر ررعر العريب بوص ر ررّ .ل ّ ر رررا فلد خرج الش ر ررعر من التلليد األ م إىل ايدامة  ،بفذا يف فتاب ال ابت باملتحول م اال

حيول الش ر ررعر إىل فعل حيان بإتان  ،بفي مش ر ررعريرن غنائية مش ر ررعية بلهع التمرد
للنتاج ال و ي األخالمي الّ ر ررويف " 27فّي ّ
ل الوامع  ،بالتطلع إىل بامع ف ر مسو ب

"28

بهنا بصّ بأ .صاحع ايدامة العربية ال ا.ية فهو عا ر ؤيويا يطمد إىل ت يري العامل  ،مد يّّ ب يّسرا ب ي ّرياط
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ببالتايل ال يكون لتأ يك الشر ر ررعر العريب _حسر ر ررع دب .ي _ ميمة إالّ إها امتد و املسر ر ررتليل  ،فكل مشر ر ررربع يطمد
للتطلع  ،لذا" فالشررا ر العريب اجلديد يف م امرات هذا يتّج و املسررتليل  ،يف هتيام غامر ،مد ّفا ن فل جزء من العامل ال
يعرف هو جزء آخر من ّ.س مل يكتشّها بعد  ،بيف هذا اهليام يد ك ن جديدا ايليلي يعا.ق اللد ايليلي"ط29
ّ ر ر ر ر ر رايف بدمها املتج ّدد  ،بلكن هذا العالمة اليت يلدمها
ب ذا يّ ر ر ر ر ر رريد الش ر ر ر ر ر ررعر ذا الرؤيا يكون بح اييان ب.يعها ال ّ

دب.ي بف اللد باجلديد هي المة جدلية  ،ل الرغ ممّا في من اال.تلائية  ،فهي تعىن التّا ل الدائ بايرفة املستمرن
اليت جتعل ايديث ن مرف سافن مرا مستحيال "30
ب لي فالعالمة املوجودن بف اللد باجلديدن هي المة تّا ل ال المة إتياع لذلك فهو " ملزم جبعلها يت ريان بيتحرفان
بيتيادالن املوامع  ،بسرريع التشرراب اياصررل بينهما  ،فال يّرريد اياضررر خاضررعا للماضرري  ،بال ييل املاضرري سررري ّرررا
"31ط بهنا يّر ر رريد الّتاث دان فّيلة ل زماس العّر ر ررر اليت ،

اجلما ة ببالتايل " فالّتاث هو املخزبن النّسر ر رري لد

اجلماهري بهو األساس النحري ألبنية الوامع "32ط
بهنا جند دب.ي ينادي بتجدد الّتاث  ،فالّتاث يسررا د اجلماهري ل حل مشررافله بفذا زماس العّررر  ،با تيا ا
املخزبن النّسي لد اجلماهري بالدافع الرئيسي للتطلع و املستليلط
لكن التأبيل ند دب .ي يتحول إىل لعع ال تت للمنهع العلمي بّلة بل هو خاضع بال لألهواء بامليوالس بدب ها
يف إمياس الذاس ط
ب لي يّيد " االختيا ي ري معىن اال ياز لنّو
دب.ي

ل حساة ّ.و

خر  ،فهي تعرب ن فعل االختزال تا سر

ل النّو ب ل الشعراء معا  ،بيتم ل هذا االختزال يف دم معرفة الشا ر اجلاهلي بّو ن منّردن بإ ا يتعرف

لي ض ر ررمن صر ر رواس األخر " 33بهنا في ميد يرية الش ر ررا ر بمتل للن

بفرض لي س ر ررلطة جتعل لن ييوح بكل ع ر رريء

سو ما يريدا هذا اللا ئط
ة /مبدأ حوار مع ايصا
يتمّّل ايوا مع األصل ند دب .ي ،يف  .فان يلا با الّتاث العريب ب مناء د است مام برصد مالث مراحل هيل
_ مرحلة الليولط
_ مرحلة التساؤل ط
_ مرحلة التحولط
فا.ت مرحلة القبول ن تربم المة الش ر ر ر ر ررعر اجلاهلي بالوامع بالييئة  ،با تيا الش ر ر ر ر ررعر يف تلك ايلية الزمنية فان هب
بظيّة مجالية بّ.عية ،بهناك صيد بسيلة اتّال اإل.سان بالعامل الذي يعيخ في بيطلق لي مبرحلة الليول  ،بمد بصّها
بأأا مرحلة اإلتياع باأللّة ال مرحلة اخللق باإلبداع ط
ببالتايل فالشرعر اجلاهلي _ حسرع دب.ي _ صرو ن مطابلة للوامع ب.سرخة من  ،لذلك فالشرا ر يلوم بوصرّ بصرّا
حس رريا ل" فيّ ررّ بيش ررهد لوجودا من خالل التأ يك ل  ،إه مل تكن غاية الش ررا ر العريب ن ي ّري العامل ب يتخطاا ب تخلق
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املا آخر ،بإ ا فا.ت غايت ن يتحدث مع الوامع  ،بيّ ررّ بيش ررهد ل طحيع األع ررياء حول لذاهتا بملا ت ل  ،بيض ررع فل
عيء حيث يّرح ب بيّيد من طال حيابل ن ير يف الوامع ف ر مما في  ،بإ ا حيابل ن يراا بكل ما في "34ط
بهنا يّر ر ر ر رريد الشر ر ر ر ررا ر ابن بي ئت يتم ل الوامع اجلاهلي الذي يدب حول  ،فال يسر ر ر ر ررتطيع اخلربج لي  ،فهو حف ييدع
الشعر ا.طلق من فكا جاهزن بترافماس معرفية سابلة افتسيها ن مريق .حرا ايسي للعامل باألعياء يجمر فيها بيتأمر ا
 ،بلعل ل" ما غيع اي التأبيلي ند الشا ر اجلاهل بناء ل حتليالس دب.ي  ،فهو ير ن هذا الشا ر ما فت .ينحر
إىل األعر ررياء بأفكا مسر رريلة . ،ابعة من اسر ررتعادن مسر ررتوياس اإلد اك املخز.ة ن مريق حاسر ررة النحر اليت ماملا ملت ل
صد جمموع الّو الشعرية جبهو ية ال تسمد ن حييد نها "35ط
ب لي فالشر ررا ر اجلاهلي لدي هو مّر ررو فوتوغرايف يعرب ن اييان اجلاهلية فما يراها دبن ن حييد نها  ،فهو يّ ر ر
األعياء بصّا حسيا بسيطا باضحا  ،لذال " فالشا ر اجلاهلي ينحر إىل األعياء بأفكا مسيلة فان حيسها بيراها فما هي
بسرريطة باضررحة ل ال ،ي .بالنسررية إلي ية داللة متعالية ب ي معىن ميتافيزيلي ،

ن عررعو ا باالّّ.ررال نها هو عررعو

فامل بذات املس ر ررتللة  ،فّي اجلاهلية تعا ض جوهري بف الذاس باملوض ر رروع  ،غري ن بينهما جدال يهدف ب الش ر ررا ر إىل
الليض ل األعياء  ،فهو جدل اّّ.ام تلك بيسيطر  ،ال جدل احتاد "36ط
بهنا ييف دب .ي

ن العالمة املوجودن بف الييئة اجلاهلية بالشا ر هي المة جدلية هدفها .زبع الشا ر و السلطة

بايك بامتالك لألعياء لذلك تكون خاضعة ل  ،فهو النل بهو السلطان بهو اللائد ب ئي اللييلةط
ببالتايل تّر ر ر ر رريد الطييعة اجلاهلية مكا.ا بحلال لتجا ة هلك الشر ر ر ر ررا ر حيلق في تّا الت اليومية دبن هابلة من إىل
ت يري الوامع املعاش لذلك يلولل" فليست الطييعة يف اجلاهلية ميمة  ،بهي ال تنطوي ل خالق ما بال تعل عيئا  ،فان
اجلاهلي ل العك ير فيها بحدت املر ية بيتيلن ال ص ررديق ل غري بس ررالت  ،بفا.ت ،لق يف ّ.سر ر إ ادن اللون باليلف
ببسيّ ببطولت يلينا فليا "37ط
ب فد دب.ي

ند مراءت للشر ر ر ر ر ر ررعر اجلاهلي  ،ن اللا.ون الذي يتحك يف الييئة اجلاهلية هي ما.ون ال اة  ،اللوي

يأفل الض ر ر ررعي  ،بيف هذا يلر ن العالماس االجتما ية اليت حتك إفراد اجملتمع اجلاهلي مينية ل اللون باليلاء لألص ر ر ررلد
بان هذا اللون هي ساس حتديد مّري اإل.سان بيف هذا الّدد جندا يلول ل " بفان بجود الشا ر يف امل فهذا ال ما دن
ل غري اللون مائما ل اليحث بالللق بحرية ايرفة بالعمل إىل حد األمّر ر ر ر ر ر ر فيلين بذات بمّ ر ر ر ر ر ررريا ينيعث من فون هذا
بتجدا حّت يف الّشل بالسلوغ  ،بيف اجلنون باجلرتة فاملطهر ايليلي
العامل دبن ما دن فينّّل بيّتاجع بيعلن استلالل ّ
بالنسية إىل الشا ر اجلاهلي  ،هو يف اييان ال فيما ب اء اييان "38ط
بيتابع دب.ي حدي

ن س ررلطة الدهر ند الش ررا ر اجلاهلي بتجلي الكِبة ند الش ررا ر العريب  ،حيث تكون العالمة

مع هذا الدهر المة حيكمها الّراع  ،من جل اليلاء بالوجود  ،حيان ب موس بيف هذا يلول ل" ب  ،باهلر اللون اخلا مة
اليت ال تكن ملابمتها تأخذ فل عيء بت ري فل عيء  ،مام هذا اللون حي الشا ر اجلاهلي  .اجز بال حيلة ل  ،إأا
ليسر ر ررت مون املوس  ،بل مون ايرفة األفلية اليت تد ج يف تيا ها ظاهرن ال ياة ( غياة ايييية باألهل باللييلة )  ،إ .عر ر رريء
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خّي  ،س ر ر ر ر رريأيت من اخلل مّاجئا  ،ال ي لع  ،بجميئ حتمي _ اآلن ب غدا ب بعد هنيهة _ هذا اللون ليس ر ر ر ر ررت ظاهرن
ابرن  ،بإ ا هي م اييان " 39ط حينها يّر ر ر رريد هذا الشر ر ر ررا ر فا سر ر ر ررا متمردا ل هذا الدهر  ،حامال لّر ر ر رريحة الرفض
بالكّاح من جل إمياس الوجود بالعيخ بلونط
بتكن تلخي

مرحلة الليول يف الشعرية اجلاهلية ند دب.ي إىل .لاغ ساسية ل

مل يكن الشا ر اجلاهلي  ،ينحر إىل األعياء برؤيا فشّية بإ ا فان حيسها بيراها فما هي بسيطة باضحة ط
الشعر اجلاهلي ععر عهادن  ،مل تكن غاية الشا ر العريب ن ي ري العامل ب يتخطاا ب تخلق املا آخر ط
العالمة بف العامل ب عرريائ من جهة  ،بالشررا ر اجلاهلي من جهة ما.ية  ،تسررري يف غاية الوضرروح ل بفلا لّررريب ن ّررية
ل إ ادن الشا ر باألعياء معا ط
الشعر اجلاهلي يّد ن حساسية متمردن بلد ما هي ليّة الكرم – االستسالم باخلشوع مام الضي – هو الوج
اآلخر يف سييل التملكط
الشر ر ر ر ر ر ررعر اجلاهلي هو هذا اجلدل اتع املّرح ايزين الّاجع بف الدهر املعت باليطولة الشر ر ر ر ر ر ررّافة بف ايتمية بايرية ،
بالّالبة بالعّوية بالضرب ن ،باال.ي اق"40
ما .سر ر ررتنتج من خالل هذا العرض هلذا املرحلة إأا مرحلة تأمري بتأمر  ،فلد دها دب.ي صر ر ررو ن ميق األصر ر ررل ن
الشعر اجلاهلي بالشعر فهذا املرحلة هو ععر لّة بإتياع ال ععر فش ب ؤيا بت يري طلذا فان الشا ر اجلاهلي ت يع لدي
الرؤية التأبيلية ،املينية ل الرفض بالتجابز باهلدم  ،بل فا.ت .حرن حسية ملتّرن ل اليسامة بالوضوح ط
_ مرحلة التساؤل
ههع النامد دب .ي إىل إ ادن مراءن الّتاث ( الش ر ررعري بالنلدي)يف مرحلة التس ر رراؤل  ،باليت م لت فنيا مرحلة التحول
باخلربج من مود الشعر العريب  ،بم لت اجتما يا مرحلة الرفض لللي السائدن بإ ادن النحر فيها ط
فلد فان ه الشررا ر اتدث هو الرغية اجلاهة يف خلق س ر إبدا ية جديدن مستها الّرادن  ،ال ،ضررع لسررلطة التلعيد
املس رريلة بال إلمالءاس ع رركلية بمجالية ال تنيع من الذاس الش ررا رن ّ.س ررها " ألن اال.تلال من الليول إىل التس رراؤل هو اخلم
الذي ترمس ايس رراس ررية الش ررعرية العربية بف امرئ اللي ب يب العالء املعري يف الليول ض رري بممأ.ينة بيلف  ،بيف التس رراؤل
ترد ب فض بع ر ررك  ،الليول فرح باألص ر ررل بالنيع  ،بالتس ر رراؤل ملق ليهما  ،إ .املس ر ررا الذي تتد بف حتمية االبتعاد نها
بالرغية يف العودن إليهما باليلاء فيهما ط الليول المة ال ياس  ،بالتس رراؤل المة حتول "  ،41ببالتايل فالتحول _ حس ررع
الياحث _ هو الرفض ب دم التلليد بالد ون إىل اإلبداع باخللق بجتنع اإلتياع ط
فما ا ترب دب.ي مرحلة التساؤل هي مرحلة تلدي الذاس الشا رن بالسمو باأل.ا  ،هذا األ.ا اليت استطا ت اخلربج
بالشعر من دائرن اخلمول إىل دائرن ال و ن ل امليتذل باملألوف  ،بمد مرح املّكر بتكل

ن العديد من الشعراء الذين ما با

ن التلليد ب ن السر ررلطة با تيا ها امل يم الذي يل ضر ررد التحول باإلبداع بالتلدم بمن هجالء جند ل يب .واس  ،يب تام ،
بش ر ر ررا بن برد  ،املتنل  ،بابن الربمي ب يب العالء املعري حيث ملوا ل تأس ر ر رري مريلة ع ر ر ررعرية خاص ر ر ررة غايتها التجابز
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با لرفض بال و ن بيف هذا الّ ر ر ر رردد يلول ل" ص ر ر ر رريد لد الش ر ر ر ررا ر باإلض ر ر ر ررافة إىل هاج التعيري  ،هاج جديد هو فيّية
التعيريط فل يعد الشرا ر يليل فل ما يناجي ب ميع  ،بمنها ن للشرعر با تيا ا فنا  ،خاصرية جوهرية هي التجابز املسرتمر
بالتطلع إىل فاق ف ر توسعا بجدن "42ط
ب لي فالتحول ند النامد هو ال حيمل الشر ر ر ر ر ر ررعر مومّا يف هات بإ ا يكون هب ؤيا بمومّا إجتاا العامل  ،فالشر ر ر ر ر ر ررعر هو
فش باستيطان بتوجا بتساؤال و التجديد باملستليل
_مرحلة التحول
جتلت مرحلة التحول يف الش ررعرية العربية _ حس ررع دب.ي _ يف مالث ص ررو س رراس ررية ابتداء من النّ ر ر األبل من
اللرن العشرين  ،بهي43ل
صو ن التلليدية بالسلّية
صو ن ال و ن التجديدية يف الشكل باملضمون
صو ن الربما.طيلي بشليها الكئيع بالتجميليط
فّي الوج األبل من الش ر ررعرية العربية ( التلليد) الحظ دب.ي

ن الش ر ررعر العريب تحهر يف ع ر رركال ب اغ اتيا ية ،

تن ن هافان اللّيدن العربية اللدتة  ،بمو بث السل ط
فالش ررعراء الذين اتيعوا هذا االجتاا مد لّوا ع ررعرا يتماع ر ر مع موا د الش ررعرية العربية الس ررالّة فل ييد وا بمل تخرجوا ن
الليود اليت بضعتها العللية السلّية يف بناء الشعر ط بمد حدد هذا الّّتن بشعر النهضة الذي مل يلدم ي جهد يضي

ب

ي ّري يف فل ما يتّر ر ر ر ررل باإلبداع الشر ر ر ر ررعري  ،بفان معح عر ر ر ر ررعرائ ينحربن الطييعة حوهل بأ ف تا تخية  ،فا.ت الطييعة يف
ععره من الكلماس ب التعابري باألبصاف اجلاهزن املتدابلة باملتوا مة"44ط
بمد اة دب.ي

موال النلاد الذين تكلموا ن ععر النهضة ب ائدها الشا ر املّري همود سامي اليا بدي  ،ب مربا

بأن اليا بدي فان ل الّضررل يف جتديد سررلوة الشررعر  ،بل السرريق يف النهوض ب بعدما رف ضررعّا يف العّررر اال طاغ
ب يام اأزام الدبلة العربية مام امل ول بالتتا  ،با ترب ععر اليا بدي يا ن ن صو ن طية من الشعرية العربية ط
بتكن ن خنل

ن السرييل الذي جعل دب.ي ييف ن اليا بدي عرا را للنهضرة يرجع إىل اال تيا اس اآلتية45ل هو

ن عررعر اليا بدي محل اللي الرئيسررية لللومية العربية  ،بتذفري العرة بّتامه الشررعري اللد الذي رف اخلمول بالضررع
يف هود غابرن لذلك جاء ععرا لينّض ال يا ن النتاج العريب  ،باال تزاز ب بدفع لالستمرا ية ط
ا تيا الّّ ر رراحة خاص ر ررية ربية  ،بهذا اخلاص ر ررية محلها ع ر ررعر اليا بدي ،ب رب نها  ،فهوجاء ليحهر فيّية اس ر ررتعادن
عا ر النهضة للّّاحة العربية السالّة بهابلة اتافحة ليهاط
جعل عر ر ر ر ر ر ررعر اليا بدي صر ر ر ر ر ر ررو ن للمحافان  ،فهو م من اغ اللّر ر ر ر ر ر رريدن العربية اللدتة اليت حافحت ل ميمها
بخّ ر ر ررائّ ر ر ررها  ،ببجع ل الش ر ر ررا ر ن يلتزم ا منها ( الديياجة اللوية  ،العيا ن العمودية اخلليلية  ،مواض ر ر رريع اينف إىل
األبمان  ،جزالة اللّظ ،متا.ة العيا ن) ط
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تس ر ررمية ع ر ررعر اليا بدي بأ .ع ر ررهر اليعث باإلحياء  ،ب ن النحرن التلليدية .عتت بأ .با ث لللد من مرمدا  ،مزق ن
فّا .ب زاح ن هيول النسيان "46
بالواض ر ر ررد ن مما س ر ر رريق يتيف لنا ن ا.طلق من الس ر ر ررياماس االجتما ية ب ال لافية اليت جس ر ر رردس تلليدية اليا بدي ل
س ر ر رراس  .حاف املاض ر ر رري اجمليد ب رب ن األجماد العربية ب اليطوالس  ،خاص ر ر ررة ب ن اجملتمع العريب اش الويالس حتت
ايك الع ماين خالل مربن اال.كسررا ب اال طاغ ب الضررع  ،ب سررع بكل جمهودات إىل التمسررك يل ينلذا من هذا
الحالمية بهن تس رراءل دب.ي

ن إع رركالية اإلبداع يف ّ ررر النهض ررة بلول لهل تكن ا تيا تلدم ايرفة الش ررعرية بّهمها

لربح العّر ب التعيري ن م بعودهتا إىل ماضي األجداد بايّاظ لي ؟
جاءس إجابة ن هذا اإلعكالياس يف الّو ن ال ا.ية من صو مرحلة التحول يف الشعرية العربية "حف د ك ن مّهوم
النهضة ال تكن ن تختزل يف بعث املاضي ب استحضا ا ب إحياء عكال ب .سام اإلبدا ية اليت حللت غاياهتا يف إما
زماين بمكاين مل يعد متوفر لنا  ،هلذا ضحت النهضة هي هلك اال تياغ اجلذ ي مبّهوم الت يري "47ط
بهنا ،رج الل ة الش ررعرية من مّهوم النمطية التلليدية اليت حتافيها ع ررعرية اليا بدي ب معح ع ررعراء النهض ررة إىل حع
بسررع تالم فيها الكش ر ب االسررتيطان ببصرروال إىل الرؤية ب التأبيل  ،فهذا الل ة حسررع دب.ي هي فعل ب .وان حرفة
 ،ب خزان ماماس طب الكلمة فيها ف ر من حربفها ب موسر ر ر ر ر ر رريلاها ب هلا ب اء حربفها ب ملامعها دم خا

ب دب ن حياتية

خاصة  ،فهي فيان يكمن جوهرا يف دم ال يف جلدا  ،ب مييعي ن تكون الل ة هنا إحياء ال إيضاحا "48ط
ب بالتايل ا ترب دب.ي

ن عر ررعرية الل ة ال تكتمل بالعودن باملاضر رري ببص ر ر

فض ب جتابز ب ت يري ب فشر ب حتول طب من هذا املنطلق مدم لنا دب.ي

بطوالت اجمليدن بل تكتمل حف تكون ل ة
الشرا ر النل جربان خليل جربان ل سراس

 .اس ر ررتطاع ن تت ل هلذا الل ة اليت محلت فلس ر ررّة التموج بالرؤيا باالس ر ررتيطان فل ت هي ل ة ص ر رروفية إبدا ية ال ل ة طية
متوا مة حتمل مومّا من الوامع باييان بالوجود بالكون " فّي .تاج مناخ مو ي خالمي صر ر ررويف حيول الشر ر ررعر إىل فعل حيان
ططططمع جربا ن تيد يف

التمرد ل الوامع بالتطلّع إىل بامع ف ر مسوا ب
بإتان طبفي مشر ر ر ر ر ررعريرن غنائية مشر ر ر ر ر رريعة بلهع ّ
الشعر العريب ايديث الرؤيا اليت تطمد إىل ت يري العامل  ،مع جربان ييد معىن آخر للشعر العريب ايديث  ،فّي .تاج مو ن
ل املألوف آ.ذاك من اييان باألفكا بمرائق التعيري مجيعا "49ط
بمد حتدث دب.ي يف جل فتي ابتداء من فتاب " ال ابت باملتحول جزء ( ص ر ر ر ر رردمة ايدامة ) ن مكا.ة جربان خليل
جربان  ،هذا النل الرؤيوي الذي خرج من دائرن التلليد إىل فضرراء الكش ر باالسررتيطان  ،بعررعرا هو سررالة .يوءن ؤيا "
بالرؤيا يف دالالهتا اجلوهرية بس ر ر ر ر ر رريلة من بس ر ر ر ر ر ررائل الكش ر ر ر ر ر ر

ن ال يع ب هي العل بال يع  ،بهنا تتداخل جدلية الرؤيا

بالكش باإلبداع يف مجلة دب.ي الشهرين فل ائي فشاف بفل فشاف ميدع  "50ط
ما الّ ر ر ررو ن ال ال ة باألخرين من ص ر ر ررو التحول حس ر ر ررع املوم األدب.يس ر ر رري فلد خذس اجتاهف خمتلّف ض ر ر ررمن حيز
الربما.طيلية يرفز فيها االجتاا األبل ل املضمون باملعىن  ،بينما فز ال اين ل الّو ن الشعرية ب الشكلية
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بجند من ه هجالء الشر ر ر ر ر ررعراء الذين م لوا املوم األبل  ،فوزي معلوف بهمود م  ،بإبراهي .اجي الئق جديدن
فيما بف األعياء بالكائناس  ،بيكون ايل

ض هذا العالئق بمادن ب.سيجها  ،ايل إهن بسيلة فشوف ال يتوصل إليها

الشررعو يف حالة ب ي ط في تسررتعيد النّ الوحدن األبىل الضررائعة  ،بتدخل يف تواصررل مع الطييعة باهلل  ،مع ض اليشررر
بمساء األلوهة فايل عكل من األعكال اليت تتيد لنا إ ادن التماس مع سرا الكون  ،ي مع مواا اخلالمة "51ط
ما املوم ال اين من الّ ر ر ررو ن ال ال ة ّ.س ر ر ررها  ،فلد م ل الش ر ر ررا ر إلياس بون ع ر ر رريكة  ،حيث حابل ن يّض ر ر ررد العامل
بيعرضر يف مناخ يشرعر.ا ضرو األمل باخلطيئة بالشرر ،حيث يالحظ ن اإل.سران يف هذا العامل ضرحية الشرر بمطية لألمل ،
الذي جيعل يلجأ إىل ايل الربما.سر ر ر ر رري خللق امل مواز لعامل املرفوض  ،بحتليق .شر ر ر ر ررون فنية يت لع فيها ل هوال الوامع
املعيخ "52
من خالل ما س ر ر رريق .الحظ ل دب.ي

 .ما ة األص ر ر ررول لييف لللا ئ أا مطية للتلدم بالت يري ال م من التلليد

باالجّتا  ،بفذا جعلها منا ن اياضر بسند املستليل  ،ب ن س الكتابة ايدامية هي ميول األ صل بد است بمراجعت من
جل اليحث ن األبج املضيئة في  ،بهذا ما تتطلي ايدامة املعاصرن هو ملا بة األصل ال فض فليا53ط
بهنا يتيف لنا ن دب .ي ا.طلق من خلّية معرفية تد و إىل التجديد ا.طالما من املاض رري لعيخ اياض ررر باس ررتش ر رراف
املستليل ط
ج/مبدأ االنحياز:
ل لد ما ة دب .ي الّتاث العريب يف فتاب " الثابت والمتحول " با.تلاء اهج تد و إىل تربير مومّ ب ؤيت لذلك "
فأدب .ي خالل تأسيس ملشرب ال لايف من ال ابت باملتحول حّت  ،مد مل ل ا.تلاء اهج هددن من اخلطاة العريب
 ،هذا النماهج تتكر يف جمموع مال فيعل من عأن باحدن  ،بيجس التيا ية خر "54
باملالحظ ل دبن ي

ند ملا بت للّتاث العريب مد بس ر ر ر ر ر ررم يدا " ملّ ر ر ر ر ر ررافحة مكنو.ات  ،فح .يف ايليلة ييع من

تدة يف بص ررال ايرفة بّعل ايوا  ،فت دب هذا املس ررألة منان تّر رري
مرمدا بهكذا ّ
بنسق جديد "55ط

ايرا ن إلي  ،بمناس ررية تكن من مدا

من هنا يتيف لنا ن دب .ي من اجليل التلدمي الذي ههع إىل مراءن الّتاث  ،بهلك جلعل منان تواص ر ر ررل مع املاض ر ر رري
العتيد بهذا لعيخ اياضررر باسررتش رراف املسررتليل  ،فمراجعة هويتنا بملافتنا تتطلع ب يا ب ملا بالّتاث العريب باليحث ن
األبج املضيئة في
لكن املتأمل لللراءن اليت جاء ا دب .ي

ند د اس ر ر ر ر ررت للّتاث  . ،بم املنحومة املعرفية للّتاث بس ر ر ر ر ررياماهتا التا تخية

بالس ررياس ررية بفذا الدينية  ،فهو مل يد سر ر مبعزل نها (األدة ب الدين بالس ررلطة بالس ررياس ررة )  ،بمد بىن مومّ بفق ميد ين
بهو ين ساسف ا ل
_ال ياس باإلتياع
_ التحول باخللق باإلبداع
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بمن خالل هذان االجتاهان ما س دب.ي س ر ر ررلطت ل

دن خطاباس جعلها تد يما ملومّ س ر ر ر رواء من .احية ال ياس

اإلتياع ب التحول باخللق ،بجند من ها:56
اخلطاة العريب الّلهي ل " الن

"  ،ابن حزم  ،الطربي  ،ابن تيمية

يف مواجهة الن

اخلطاة العريب الّكري ل اللاضي يد اجليا  ،اإلمام بو حامد ال زايل ط
اخلطاة العريب النلدي ل األصمعي  ،اجلاحظ  ،اآلمدي ط
خلطاة العريب السياسي ل " ايرفاس ال و ية "  ،األملياس املهمشة  ،الز.وج باللرامطة باخلوا جط
بمد خضر ر ر ر ر ر ررع دب .ي تلك اخلطاباس مبا تخدم ميد ي ال ياس بالتحول  ،مع  .غيع خطاباس خر فان هلا
بمع بميزان يف التا يك العريب  ،لذا فعملية اال.تلاء الذي سا ليها الياحث مد فعت من ميمة ّ.و ب .لّت من ميمة
خر بهلك لتجسيد مومّ بتد يم مبا يجس لرؤياا اليت تد و إىل التحديث بالتجديد  ،بالتخل

ّ.و

من التلليد

ب طيت ط
ببالتايل " فالتّ ررني الش ررعرية العربية بفق ل نائية ال ابت باملتحول مد دفعت باليحث دب.ي إىل الس ررري و التحيز،
بالرضر رروخ للموجهاس باملرجعياس الذاتية اليت ماملا اد

دب .ي التنّر ررل منها  ،ببالتايل دس ب إىل حجع ايليلة اليت

تيل ماله فل باحث "57ط
بهنا يحهر لنا ن دب .ي

مد بج ال لافة العربية بإ.تاج العلل العريب خلدمة مرجعيت الذاتية  ،لكن اللراءن النلدية

الوا ية تتطلع من فل باحث ن يتحر من هاتية بان يتحل باملوضو ية للوصول إىل حلائق لمية باضحة املعاملط
ب غ هلك ييل مشر ر ررربع دب .ي يف ال ابت باملتحول بال األ ية يف مراءن املنحومة املعرفية الّتامية فمالمسر ر ررة ماضر ر رري
األجداد باليحث ن الوجوا املضيئة في  ،جعلنا .راجع حاضر.ا ب.ستشرف مستليلنا ط
بيعد فتاة" ال ابت باملتحول" مشربع .لدي  ،ب" فاحتة النحر يف الّتاث  ،بهو بل فتاة س للراءن الّتاث مراءن
حدي ة " 58د س في دب .ي ال لافة العربية فينية ملافية جامعة بموحدن تسر ررري الماهتا ايافمة يف جممل اإل.تاج العريب
اإلسر ر ر ر ر ر ررالمي ل تياين مطا ات بتعددها بهو الو ي ذا الينية – ما اختا ن يلا ة بجها باحدا من بجوا التعيري نها
اإل.تاج األديب بالش ررعري – بإ ا حر

ل ملا بتها يف فليتها هاهيا لليحث ن الربابم الداخلية اليت حتك الّتاث العريب

 ،بفذا معرفة النح املادية الرمزية بالّكرية التخييلية بالتلريرية باجلمالية للنّر ر ر ر ر ر ررو

العربية اللدتة ط ب لي اختا دب .ي

ذا الّتفيية الش ر رراملة ملوض ر رروع مراءت لّتاث العريب اإلس ر ررالمي « ن تخوض يف حتدي لمي غري مس ر رريوق بمراءن بنية ال لافة
العربية برمتها منتيها إىل ما جيمع بف فرب ها ب مشر ر رراجها من مشر ر ررّتفاس معرفية »59طمن جل الوصر ر ررول إىل مراءن مضر ر رريئة
للّتاث العريب  ،بسعيا من إىل بناء .حرية ربية هاس بعاد معرفية بحضا ية املية ط
قا مة الهوامش:
 -1 حسررن خمايف ل املّهوم باملنهع يف اللراءاس العربية املعاصرررن للّتاث النلدي ،منشررو اس افريليا الشرررق  ،الدا
الييضاء  ،امل رة  ،2016 ،دغ،

ط64
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-2 زفي جنيع همود ل جتديد الّكر العريب  ،دا الشربق  ،بريبس  ،لينان  ،1992، ،غ،9
-3 حسن خمايف ل املّهوم باملنهع يف اللراءاس العربية املعاصرن للّتاث النلدي ،
-4 املرجع ّ.س

،

ط6

64ط

ط64

-5 حس ر ر ر ررف مربن ل النز اس املادية يف الّلس ر ر ر ررّة العربية اإلس ر ر ر ررالمية  ،دا الّا ايب  ،بريبس  ،لينان ،1988، ،
ج،1غ،6

8ط

-6 همود مريي ل سئلة النلد األديب العريب ايديث خالل العلدين السابع بال امن من اللرن العشرين (الّضاء
ال لايف باليناء املنهجي )  ،دا األمان  ،الرباغ  ،امل رة ( ،د غ )،
-7 املرجع ّ.س ،

ط100

ط98

 -8 حسن خمايف ل املّهوم باملنهع يف اللراءاس العربية املعاصرن للّتاث النلدي ،

66ط

-9 مّر ر ر ر ر ررطّ بيومي يد السر ر ر ر ر ررالم ل دبائر االختالف ( مراءن الّتاث النلدي – دا مي للنشر ر ر ر ر ررر  ،اللاهرن ،
 2015م ،غ ،2
-10 املرجع ّ.س ،

46ط
47ط

 -11 ينحر  ،همود مريي ل سر ر ر ر ر ر ررئلة النلد األديب العريب ايديث خالل العلدين الس ر ر ر ر ر ر ررابع بال امن من اللرن
العشرين (الّضاء ال لايف باليناء املنهجي ) ،
-12 مّطّ ويعة ل اللراءن التأبيلية للن
ايديث  ،إ بد – األ دن 2013 ،م،
-13 املرجع ّ.س ،

ط99

-14 املرجع ّ.س ،

ط99

-15 املرجع ّ.س ،

ط100

 99ط
الشعري اللد – بف افق التعا ض ب فق اال.دماج – امل الكتع

ط99

 -16 دب .ي ل سياسة الشعر  ،دا اآلداة  ،بريبس –لينان 1985 ،م ،غ71- 70 ،1ط
 -17 دب .ي ل الشعرية العربية  ،غ1985 ،1م،

86

ّ -18 ررام العسررل ل اخلطاة النلدي ند دب .ي ) مراءن الشررعر وهجا ( ،دا الكتع العلمية  ،بريبس –
لينان 2007 ،م 1428 ،ه،

ط149

-19 ص ررلر بو فخر ل حوا مع دب .ي  ،الطّولة  ،الش ررعر  ،املنّ  ،املجسر رس ررة العربية للد اسر راس بالنش ررر ،
بريبس –لينان 2000 ،م ،غ،1

ط75

 -20 مال منّر ر ر ر ر ر ررو ل اس ر ر ر ر ر ر رّتاتيجي التأبيل ند دب .ي  ،امل الكتع ايديث  ،ا بد  ،األ دن  ،غ،1
،2012

ط156
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ّ. -21 ررر بوحامد بوزيد ل إعرركالياس اللراءن بآلياس التأبيل  ،املرفز ال لايف العريب  ،امل رة ،غ،2008 ،8
ط228
 -22 مال منّو ل اسّتاتيجية التأبيل ند دب.ي ،
-23 املرجع ّ.س ،

159ط

-24 املرجع ّ.س ،

ط159

ط156

 ّ -25 ر ررام العس ر ررل ل اخلطاة النلدي ند دب .ي  ،دا الكتع العلمية  ،بريبس –لينان  ،غ،1،2007
29ط
 -26 دب .ي ل ملدمة للشعر العريب  ،دا العودن  ،بريبس – لينان  ،غ1979 ، 3
 -27 مال منّو ل اسّتاتيجية التأبيل ند دب.ي ،
 -28 محد لي سعيد ل ملدمة للشعر العريب ،
-29 املرجع ّ.س ،

43ط

164ط

79ط

142ط

 ّ. -30 ررر حامد بوزيد ل .لد اخلطاة الدي ، ،دا س ررينا للنش ررر  ،اللاهرن – مّ ررر  ،غ،1994 ،2

ل

ط156
 -31 مال منّو ل اسّتاتيجية التأبيل ند دب.ي ،
ّ.-32 ر حامد بوزيد ل .لد اخلطاة الدي، ،

165ط

ط157

ّ -33 ام العسل ل اخلطاة النلدي ند دب .ي ،

ط39

 -34 دب .ي ل ملدمة الشعر العريب ،

24ط

 -35 حييرع بو هر ل تش ر ر ر ر ر ر ركرل املوم

النلردي نرد دب.ي ب.زا ميراين  ،رامل الكترع ايرديرث  ،جردا ا

للكتاة العاملي  ،إ بد  ،األ دن  ،غ1429 ،1ه ،2008 ،
 -36 دب .ي ل ملدمة للشعر العريب ،
-37 املرجع ّ.س ،

ط25

-38 املرجع ّ.س ،

25ط

-39 املرجع ّ.س ،

ط28

-40 املرجع ّ.س ،

29ط

-41 املرجع ّ.س ،

ط37

-42 املرجع ّ.س ،

4

ط138

ط24

-43 حييع بوهر ل تشكل املوم النلدي ند دب.ي ب.زا مياين ،
 -44 دب.ي ل ملدمة الشعر العريب ،

149ط

78ط
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-خصا صه و مرتكزاته- الخطاب العلمي في الفيسبوك
نموذجا
""عبد اس عيسى لحيلح
ً
The scientific discourse on Facebook - its characteristics
and its foundations Abdullah Issa Lahilh" model "
)اجلزائر/بسمة زحاف (جامعة– م اليوامي

:ملخص
لميا
ً تنطلق هذا الو مة من فرضررية ِّد غلع ما يركتُي ُ " يد اهلل يسر ييلد" ل صررّحت الّيسرريوفية خطابًا
مجسر ر ًسر را ينّتد في ل ّباد "الّض رراء األز ق" ليطلعه ل ي يف جمرياس الوامع العريب اإلس ررالمي امةً بمس ررتجدات ب
،إحد مض رراياا الّتامية؛ بناءً ل اس ررتحض ررا ا ؤاا ب مربحات الّكرية بفق اغ خطابية ب دباس ل وية بتلنياس حجاجية
ي
يًا تختزن يديولوجيةً معينةً بيعتمد ل منهع تأبيلي تا ًن.خطاة ص ر ررف لس ر ررا
يس ر ررتهدف إيلاع التأمري يف املتللي من خالل

ية ال ربية بالعربية يف مراءن املعطياس مراءنً جديدنًط بهذا ما سر ر ررنلا ب.لدي تا نً خر ؛ يزابج بف النحرياس اللس ر ر را. بحتليلي
هذا اخلطاة العلمي ببيان مرتكزات ط

شرها "ييلد" مّد جتلية خّائ. إجرائيًا يف بعض امللاالس اليت

. عبد اس عيسى لحيلح، المرتكزات، الخصا ص، الفيسبوك، الخطاب العلمي:الكلمات المفاتيح
Abstract :
This paper based on the hypothesis of considering all what "Abdullah
Aissa Lehilah" has written on his face book page as an established scientific
discourse. He tries, through his discourses, to make the users of blue space
know his point of view, in general, about the Arab Muslim world events, its
developments or one of its legacy issues by declaring his opinion and ideas
using different discourse styles, linguistic tools and argumentative
techniques.
Thus, he aims to make an impact on the reader through a linguistically
effective discourse, following a specific ideology and using sometimes an
interpretative method and sometimes an analytical-critical one; he mixes the
occidental and Arabic theories on a new reading data this what we are going
to procedurally compare in some articles that "Lehilah" has published in
purpose to make clear all the characteristics of this scientific discourse and
its rules.
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keywords: scientific discourse, face book , characteristics, Abdullah Aissa
Lehilah.
مقدمة:
فل ال لافاس ب ل املستويف االبستمولوجي ب النّعي ب غ هلك فح .مل
يكتسي اخلطاة العلمي يةً بال ةً يف ّ

تيامجا يف حرفة إ.تاج املعرفة ربيًاط
ظ باهتمام الياح ف يف النسق املعريف ايضا ي العريب؛ األمر الذي يعك
حي ر
ً
بملومات اليت يتأس ر ر ر ر ر ر ر ليها مع تييان
إن ما يه نمنا ضر ر ر ر ر ر ررمن هذا الطرح فلِّ هو؛ حتديد ماهية اخلطاة العلمي ِّ
اس س رر ي
خّ ررائّ ر املميِّرزنِ؛ .حرا أل يت من حيث مد ت التّس ررريية الواص ررّة يف .لل املعا ف بالعلوم بحتليق مّز ي
يعة ُمج رس رس ررة
ر ً
األمة العربية اإلسر ررالمية إىل النسر ررق ايضر ررا ي العاملي ،بيتأف ُد هلك مع االّ.تاح
معرفيًا بهاس جدب حتليلية ،فّيلة بح ادن ّ
اياصل يف موامع التواصل االجتما ي اليت سهلت ملياس امل ردا ر رسة ب امل امّةط
ُ
إشكالية الدراسة:
بناءً ل ما سيق ،يربم اليحث اإلجابة ن إعكالية فكرية جدلية بهيل
خّوصا -خطابًا لميًا؟
موما -بيف ُم ردب.اس "ييلد" –
ً
 هل تكن ن جند يف الّيسيوك – ً
بتند ج ضمنها هذا األسئلة الّر يةل
 ماهي خّائ

ملومات ؟
اخلطاة العلمي؟ بماهي ّ

 هل تنطيق خّائ

اخلطاة العلمي ل فتاباس "ييلد" يف صّحت الّيسيوفية ؟

 بهل هلذا اخلطاباس مرتكزاس ترم
أهداف الدراسة:

ا إىل د جة "العلمية"؟ بماهي هذا األس إن ُبِج ردس؟

تس ر ررع هذا الو مة إىل إمياس بجود خطاة لمي يف "الّيس ر رريوك" من خاللل االس ر ررتعراض التأص ر رريلي لتحديد
وهج للتحلنق من
مّهوم اخلطاة ب ماهية اخلطاة العلمي مع اليحث ن خّ ر ر ر ررائّر ر ر ر ر بمرتكزات يف ملاالس "ييلد" فأ ي
صررحة الّرضرريةط ا تمد.ا ميد تحافر املناهع يف ملا بة املوضرروع باملرابحة بف ما يتأسر

لي لسررا.يًا بتدابليًا بابسررتمولوجيًا

مع إما ن بعض السياماس باملرجعياس االجتما ية بال لافية تا نً ب التوسل بأدباس املنهع التحليلي النلدي تا نً خر ط
منهاية الدراسة:

ج بف
ا تمد.ا يف هذا الو مة ل املزابجة بف النحري بالتطييلي؛ إه .طرح يف ملا بتنا هذا تّ ر ر ر ر ر ر ر نوًا .لديًا يُزا ِب ُ

ِّل اإلما املعريف العام الذي
التنحري باإلجراء التحليلي فهو تنحري من جهة بموفنا ند جممو ة من امللوالس النحرية اليت ُت ُ
يض ر ر ر رريم إيلاع مما س ر ر ر ررتنا التحليليةط بمن ه امللوالس مّهوما اخلطاة باخلطاة العلمي اخّت.ا بعض ملاالس " يد اهلل
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يس ر ييلد" السررتخراج خّررائ

اخلطاة العلمي ابتداءً ،فمرتكزات التأسرريسررية ل مسررتو الشرركل باملضررمونط بخنت

اليحث بأه اخلالصاس اليت فشّت نها حلة املعاجلةط
 .1مفهوم الخطاب وتطوره:

تُع ند مّهمة "اخلطاة" خيا ًا منهجيًا ُم ِه ًما يتعف تنل مّ ر ر ررد الو ي صّ ر ر ررائ

"اخلطاة العلمي" ند " يد اهلل

يس ييلد"ط

 .1.1البنية المعامية للخطاب:
يعود مّر ر ر ر ر ر ررطلد اخلطرراة إىل مررادن "خطررع" ببررالرجوع إىل معرراج الل ررة العربيررة جنررد "ابن منحو " ينُ ن يف
ع
ع يف اللومل لل فيه ُخ ر
طيةًط رخ طر ر
ع رخطرريةً فهو رخطيعط خ طر ر
ع ،رتخ طُ ُ
معجم ل ن ص ر ر ر ر ر ر ررل "اخلطاة" من رخ طر ر
ِ
ِ
ِ
ع
ع ِبدال ملع صر ر ر ر ر ر رردامتر  ،ر
ع فهو خطيعل فان با ًا يف اخلطابرةط رخطر ر
ع تخط ُ
بخطر ر
ع فهو خامع بخطيعط خطر ر
رتخط ُ
ّا باجه بالكالمط اخلطاةل الرسالة ()1ط يتكش لنا من خالل ملالة "ابن منحو " ن
فال.ةرل مليها للزباجط
خامع عخ ً
ر

اخلطاة سررلوة فالمي يُوظُِّّ املتكلِّ ُ لتيلي سررالةً ما إىل املر رس رل إلي ط هذا بمد تكون الرسررالةُ عررّهية ب فتابيةًط فما أا
ر
تتضمن "مراجعة الكالم" مبعىن املشافة ب التنابة بف املتخاميف مناء الّعل التخاملط

.2.1

المفهوم االصطالحي للخطاب:

يع ند "اخلطاة" حد املّر ررطلحاس اليت ما مّهوم جدالً باسر ررعا بف الدا سر ررف؛ فل يّر ررلوا إىل مّهوم مو ي
حد ل
ً
ُ
بلعل من ها تعري "يوس منتّر" الذي حدا بلول ل » فعل التحلق الّردي
ً
.حرا لتعدد اجتاهاهت ب زبايا .حره إلي ؛ ّ
()2
بتنوع
للس ر ر رران« فاخلطاة ذا التوص ر ر رري مما س ر ر ررة فالمية تأخذ ع ر ر رركل الّردا.ية؛ بهذا ما يرب تياينن ع ر ر رركال اخلطاة ّ
فيّيرراتر بصر ر ر ر ر ر ررو حت نللر ط فنجررد "اخلطرراة الرردي "،ب"اخلطرراة اللررا.وين" ب"اخلطرراة العلمي"ططط بيف التعري

جتررابز لّكرن

عرف بناءً ل صر ر ر ررو ت الشر ر ر ررّهية بخاصر ر ر رريت
"الشر ر ر ررّهي بالكتايب" معيا ًا للتمييز بف اخلطاباس بغريها يف حف ن اليعض يُ ّ
التدابلية فيلول "اخلطاة" هول » امللّوظ من جهة اع ر ر ر ر ر ررت ال يف التواص ر ر ر ر ر ررل «( )3بامعة تواص ر ر ر ر ر ررلية ب فعل اجتما ي ب مل
حجاجي تّا ليط
 .2مفهوم الخطاب العلمي:
ي
فل ملية تواص ر ررل لس ر رراين مجمر بالرؤية
رحع ل » ن
إها بص ر ررّنا ي خطاة بالعلمية؛ فحن هذا التوص ر رري ينس ر ر ُ
العلمية ،بيهدف بالد جة األبىل إىل .لل هتو ً لمي ب موم .حري إزاء اإل.س ر ر ر ر ر ر رران ب الطييعة«( )4فاخلطاة العلمي

فيلية اخلطاباس األخر البُد ل من بنية ل وية تتشابك فيها امل ستوياس الّوتية بالّرفية بالّتفييية بالداللية مع ملتضياس
ِّم فكرًن ب يًا مج رس ر ر ًس ر را ها هتو لمي تطييلي ب تأصر رريلي يُعىن بلضر ررايا إ.سر ررا.ية ب ما يتّر ررل ا ب
امللام التخامل لتُلد ر
ملوماس يتأس
بكل ناصرهاط بهذا ُحييلنا مياعرًن إىل ِّ
خر متعللة بالطييعة ّ

ليها اخلطاة العلمي دبن غرياط
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 .3مرتكزات الخطاب العلمي:
يلوم ل جممو ة من املرتكزاس اليت تجمِّرا،
ألي خطاة ،يلضرري ً
مردا بأن هذا اخلطاة ُ
إن اإلمرا بالطابع العلمي ّ
حّرها فيمايليل
بتكن ُ
 .1.3المرتكز اإلبستمولوجي:
()5
ي
خطاة لم يي من
ي
بيلّ ر ررد ب » حتديد مييعة املعرفة ب هدافها بمس ر ررلماهتا ب سر ر رس ر ررها« يف ال الع ال تخلو ّ

إما معريفط بمساءلة هذا النوع من اخلطاة إبستمولوجيًا؛ تع ،اليحث يف مييعة هذا املعرفة ب صوهلا بغاياهتا ب.لدها ن
مريق ص ررد محاهر التجديد بالطرافة فيها بح ادن النحر يف املطلر رلاس( )6باملس ررلماس باللطعياس اليت يش رريع مل رد يد زمنية مويلة
ُ
أا صحيحة بال حتتمل التخطئة ب الشكط
ِ
ع " يد اهلل يسر ر ييلد" األفادتي بالنامد بالش ررا ر
ُتخرام ُ
ِ
يوس
من صرردمائ – خمتلّي األ ما ب املسررتوياس العلمية -بينامشرره يف ديد اللضررايا الشررائكة باملُختررلر فيها؛ فيلي ُ لر ر
الطييع الوا ي مبكمن الداء ،فّتاا يُش ِّررح اللضرية تشرريد ِّ
املتمكن املسرتو ع ألبعادها؛ ب مبا حّحُ مسرطًا من اللرآن الكر
منح هذا العمق يف الطرح املجصر ر رل
باع ر ررت ال يف مربحت لنيل الدفتو اا ل "اجلدلية التا تخية يف اللرآن الكر " هو الذي ر
()7

دادا معتربن
رب ص ررّحت يف مومع "فيس رريوك" ً

للضررايا معلدن جدا؛ فمسررألة الوالية م ال؛ اليت يلول فيها حتت نوان " بالية النّاق"ل » "الوالية" مّررطلد مرآين صررمي

بهو هو ي يف منحومة املّاهي بالتّر ر ّرو اس اللرآ.ية ،لكن الّ ر رراع ل السر ررلطة بف العلوية بالع ما.ية جىن ل املّر ررطلد
جنايرةً فيرينً؛ حيث رف رل ردا معناا بفاد يّلدا حض ررو ا لد فريق منهما ،بإن حض ررر فيِ روج ِ مته ط فيف تض ررخي العلوية هلذا
تاما ،بل
املّطلد ببف تلز الع ما.ية ل  ،صا حضو ا بف املجمنف باهتًا يشي بّو بظالل بإحياءاس ليست من مييعت ً
هي من مييعة اإلسلاماس املذهيية لي ط

ب"الوالي ررة" ب رراغ معنوي ميمي بف مرفف ،ب جممو ررة مراف ل ري ا تي ررا اس ّ.عي ررة يكون فير ر االلتل رراء ب لير ر
االفّتاقط بل يف "املّرداس" ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر "الراغع األصّهاين" تعري لطي هول ن حيّل عيِن فّا ًدا حّوالً لي بينهما ب
لي منهما ،بيُس ر ر ررتعا ُ هلك لللرة من حيث املكان بمن حيث النس ر ر ررية بمن حيث الدين بمن حيث الّ ر ر رردامة بالنّ ر ر رررن
باال تلاد بهلذا ا ترب اهلل اإلتان باليةً لليام بابم ميمية معنوية غري ّ.عية بف املجمنف؛ فلالل نﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅﲆ التوبةل 71ط با ترب الكّر باليةً لليام بابم ميمية معنوية غري ّ.عية بف الكّا ؛ فلال يف ع ر ر راأ ل نﭐ ﲛ جب
ص مبﲠ األّ.رالل 73ط مرا النّراق فلي يلوم ل بابم ميميرة معنويرة غري ّ.عيرة ،فلهرذا مرال فير بّنرا الكر ل ﭐنﭐ ف ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘﲙ التوبةل 67ط ألن املنافق ينافق املجمن بينافق الكافر بينافق املنافق «( )8ينطلق "ييلد" يف هذا امللالة
ّ رو مرآ.ية بتا تخية بل وية مما يعك
ص رل ملّهوم "الوالية" بناءً ل اس ررتلراء ّ .
من معرفة ابس ررتمولوجية؛ فيُر رج ّ
ر
إحكام ل ر
جديدا ملّهوم "الوالية"
ص ر ر ررول الدين الذي يرفد من إىل ل الل ة فالتا يك اإلس ر ر ررالمي يف ّ ر ر ررو ا األبائل ليل ّد رم تأص ر ر رريالً ً
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املتعا رف لي ب الذي ينتلد من خالل اس ررتيالء املجس ر رس ررة الس ررياس ررية ل هذا املّهوم -س ر رواءً فا.ت لوية ب ما.يةً –
ايق هلذا املّرطلد؛ هذا األخري جند "ييلد" لييا .سرلسرلةً من الدالالس
باسرت الهلا ل للتمكف هلا ل حسراة املعىن ّ
اللسا.ية ("املّرداس" ل ر ر ر "الراغع األصّهاين") اليت است مرها لتلد املّهوم ايليلي – بز م  -التأصيلي ملّطلد "الوالية"

احتع ل بع ّدن  ّ.ر ررو
بهو مجس ر ر ؛ إه ّ
اجلا.ع الليمي االجتما ي هلذا املّهومط

ض ر رد يف جممو ها مّهمتر ُ ملّ ر ررطلد "الوالية" فما ت ِربُز
.للية من اللرآن الكر ترع ُ

يس ر ر ر ررتهدف "ييلد" يف معح ملاالت خلخلة املّاهي املس ر ر ر ررل

ا ،بتّكيك اآل اء اجلاهزن ب امللولية بامللوالس

ص ر ر رل لنشر ر ررأن السر ر ررلّية تا تخيًا ،فيحهر
االختزالية اليت ا.طيعت يف الّكر العريب مربً.ا مويلةً؛ بلذلك جندا يف خطاة آخر يج ِّ

يف هتافت ما يُسم "السل الّا "
معاديًا لألصولية السلّية؛ لذلك ينتلد ّاد اءر ُمترّ ّد يها للّالح بتزفية ّ.سه  ،فيُ ِّ ُ
بمّهوما أل .تخال صر ر ر ر رريد اآلية اليت تد و إىل دم تزفية النّ ؛ مال تعاىلل نﭐ مج ﲩ محﲫ ع ﲭ
رطلحا
ً
مّ ر ر ر ر ً
ﲮ ﲯ ()9ط بيف أاية املطاف ،يلولل » بللد ضر ر ر ر ر ر رررس هذا "السر ر ر ر ر ر ررلّية" بالدين حف طرت  ،ببالعلل حف ل ت

بحددس مدا ا بجمال ؛ ألأا ميدس ي فه ي جديد بالّه اللد  ،برضر ر رررس باملسر ر ررلمف حف بر س هل سر ر ررلطة الحاملف ب
اجلائرين ،فأفسر ر ر ر ر ر رردس ليه د.ياه ط بليعل الناس ن املراحل املزدهرن يف التا يك اإلسر ر ر ر ر ر ررالمي فا.ت من فعل حرفاس غري
"س ر ررلّية" ب ع ر ررخا

يك من جديد فّي ربن بفكرن بمنهاج« ( )10رح رك ر "ييلد"
غري س ر ررلّيف ،بإن ع ر ررئت فامر با التا ر

ي مردبدية (إجنازاس ملية) مد يتوه الناس أا من مكاسررع صررحاة هذا التو نج ،
بّسرراد مّهوم "السررلّية" بجردا من ّ

بل بيرُو ّج مُرراءرا إىل النحر بالتّكر بتأمل التا يك حتّيالً للّائدنط

إن هذا الّعل هو جوهر املسر رراءلة اإلبسر ررتمولوجية ب التّعيل امل مر للعلل النلدي يف مراءن مّاهي ر هي من صر ررمي
العليدن اإلسررالمية – فما يف النموهجف السررابلف -تشرري بوجود مالمد خطاة لمي يتحر املوضررو ية يف مراءن مّاهي
مشر ر رركلة؛ يسر ر ررتلر  ،يسر ر ررتنتع ،بينتلد ليعيد صر ر ررياغتها بناءً ل منا اس يديولوجية معينة ،ب غ هلك فحن اخلطاة العلمي
فمما سة لمية ال يتطو بينضع إال اتف الّو تف » الّتاف ب اللطيعة؛ فّي ايالة األبىل تضاف جمهوداس املتأخرين
مستمرا ل الوترين ّ.سها بيف ايالة ال ا.ية تكون حرفية ل من العلوم
حدا
إىل جمهوداس املتلدمف مع بلاء جمال الرؤية مو ً
ً
مينية ل االتّ ر ر ررال باال ّّ.ر ر ررال يف اآلن ّ.سر ر ر ر « ( )11بتكن اللول ن خطاباس "ييلد" تند ج ض ر ر ررمن "اللطيعة" ألأا
تش ر ر ررت ل ل .لد مض ر ر ررايا ترامية بغري ترامية خللق تّ ر ر ررو اس بديلة مياينة لتلك التّ ر ر ررو اس التلليدية الس ر ر ررائدن اليت يراها مل
جهازا مّاهيميًا بمّ ر ر ررطلحيًا لس ر ر ررا.يًا من املو بث
ضر ر ر را بالنحر إىل اس ر ر ررتلهامها ً
معلوليةً بجدب  ،بهذا اخلطاباس ترافمية ي ً
العريب اإلسالمي؛ مم الً يف لوم دن يست مرها " ييلد" إلضّاء اليعد االبستمولوجي ل خطابات ط
.2.3

المرتكز التداولي:

()12
ِ
للمخامع باملخامع ببضر ر ر ر ر ر ررع اخلطاة «( )13فهو –فما
تيعا
اخلطاة العلمي خطاة تدابيل » يتحدد ً

سررلّنا. -سررق لسرراين بالد جة األبىل يتوس رل الماس ل وية بغري ل وية (جدابل ،إحّرراءاس خطاماس ،سرروم بيا.يةططط)
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يربطها بعناصر ر ر ر ر ر ررر امللام التخامل إلحداث "التيلي " الذي هو هدف

اخلطاة؛ لذلك فالتدابلية من مساس "اخل طاة

العلمي" أل .فيلية اخلطاباس يسر ر ررتهدف إمناع املخامرع مبضر ر ررامين  ،من خالل ل ت اخلاصر ر ررة اليت يُرا ر مالءمتها ملسر ر ررتواا
العلمي باالجتما ي باسررتعدادات لالخنراغ يف هذا الّعل التواصررلي ،بهذا ينطيق ل خطاباس "ييلد" فامل الف السررابلف
بغري ا ،فما يتيد "ييلد" خيا التعليق للمنامشررة بالتّا ل ألصرردمائ "املخامريف" فخاصررية يلّتحها مومع "فيسرريوك" هذا
من جهة ،من ي
ركل مد ي
جهة خر يوظّ الل ة بشر ر ر ي
ض ر ر رد يف ملال "ل ة اجلسر ر ررد" الذي مول في ل » إن
بس بدميق؛ فما يت ّ
اجلس ر ررد اإل.س ر رراين – رفت بس ر رركو - .يا ن ن منحومة ل وية ،تكاد تكون متكاملة ،بهلك إها اس ر ررتنطل ب .طق ب من
حيسن مراءت  ،ب من حيسن استعمال ل مراءط بهلذا ميلل إ .بليضة اليد –فلم. -ستطيع فتابة  500فتابة مّهومة ،بإها
فران "هيردغر" مرد ا ترب "الل رة بيرت الكرائن" ،فرحن "ابن ريب" مرد ا تربهرا "الوجود" ألن الكينو.رة بال ل رة ردمططط«

()14

ضر ر رد ملاص ر رردا بتكون مرة إىل ت يري
فاملزابجة بف العالماس الل وية بغري الل وية ( 500فتابة مّهومة) تُ ِّيف دالالت  ،بتُو ّ
منا اس مرُرائ ِ
ف
عر ُ
ر
بمحله ل التس ر ررلي بِ ائ باإلمرا بأمربحات ( ية ل ة اجلس ر ررد يف التخامع) ،فما  .يس ر ر ُ
رتعف مبا يُ ر
بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر"حجاج السلطة" هو حجاج تأييد؛ يد .تيجة مضية ما ( )15بيتمحهر يف خطاباس "ييلد" ل صو ن دلة .للية
(آياس مرآ.ية حاديث .يوية ،عر ر ررعا  ،فالم لماء ،حك ططط) يسر ر ررتش ر ر ر ِهد ا ليُرعلي ِمن صر ر رردمية اللول؛ بتُّر ر ررن هذا
النلول ل أا » حجع جاهزن تكتسرع موهتا من مّرد ها بمن مّرادمة الناس ليها بتواترها«( )16فالن ّ امللتير البن

ريب ب فذا "هيدغر" ططط بغري ا فما س ر رريأيت يف تتمة اخلطاة ،هذا النّ ر ررو هلا مليولية لد املخامرع؛ بس ر رريع بجود
ف األمة ب الِمها ب حد مطاة التّر ر ر رروفططط ب "ما تن هيدغر"
ِع ر ر ر ري اتِّّاق بف الناس ل عر ر ر ررخّر ر ر ررهما (ابن ريب ا ُ
فيلس رروف ملاين ب امل ل ويططط ) هذا املكا.ة العلمية الراس ررخة تض ررّي ع ررر ية لكالمه ؛ مما يرفع اخلطاة ليجعلر يف ل

ايجية؛ ببالتايل يضمن إفحام املخامرعط
مراتع ّ

 .3.3المرتكز القيمي:

فل خطاة لمي الّتبيع هلا،
بيتجل يف جممو ة الليّ العلمية ب املعرفية األخالمية بالسر ر ر ررلوفية اليت يسر ر ر ررتهدف ّ
تيعا أليديولوجية صاحع اخلطاة ّ.س ط فحها نا ن هذا الليّ يف ما يكتي " يد اهلل يس ييلد"
ب،تل هذا الليّ ً
ّ.وصا زاخرن بالليّ من مييلل
يف صّحت الّيسيوفية؛ لّينا
ً
 الوطنية :فما يف ملال " ترمية اهلوية"()17ط

 تفعيا العقا النقدي :املنادان بح ادن مراءن الّتاث الدي ،بجتديدا؛ فملال ماها يف بهاء يب هريرن؟ ( )18بيّناس
الييّنة()19ط

 التمسا ا ا ا ااك بالهوية :مناهض ر ر ر ر ر ررة ميّ النحام العاملي اجلديد يف ملال املوس ر ر ر ر ر رروم " ن الّتبية حتدث
حت ّدث()21ط

()20

ن األزمة

 التديُّن الوسطي :ها بة ال لو يف الدين م ل ملال "مولوا للناس حسنًا"()22ط

 االحتفاء باينا :تعزيز "األ.ا" املسلمة من غري فِرب فملالل "اجملتمع اجلزائري باأل.ا"( )23ب ملال " .ا"()24ط
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توج تيمة الن ّ خلدمة ملاصر ر ر رردا بهي مسة متلر ن يف
هذا ع ر ر ر رواهد للتم يل ل ميام خطاباس "ييلد" ل ميمة ب ميّ ّ
فل خطابات ط
ّ
 .4خصا ص الخطاب العلمي:
ي
ِّ
خطاة خّرروصرريات اليت
لكل
البُد ن  ُ.رس رل ر يف املنطرلرق بضرررب ن معرفة اخلطاباس بالتمييز بينها ،ب خاص رةً ن » ّ
حتلق صالرتر املميِّزن ل ن غريا من اخلطاباس«( )25لذلك يتس ن اخلطاة العلمي بع ّدن خّائ فا مة؛ بهيل
 .1.4الموضوعية:
بتلض ر رري االلتزام بامللايي العلمية الدميلة يف مرح املوض ر ررو اس ،ببيان ايلائق بش ر ر ي
ركل منس ر ررج مع الوامع ،إأا
يّدق
ضرة من املنطلية ب الالتنامض ،بالتجرد من األهواء بالنز اس الذاتية اليت من عأأا ت ييع حليلة املوضوعط بهذا
ُ
ل النماهج اليت اسرتشرهد.ا ا سراب ًلا ،ب ما سريلحق؛ ول » حدامة ال يع م غيع ايدامة؟ ايدامة يف زمةططط زمة يف
فل عيءططط زمة يف مّرداس اخلطاة،
اخلطاة الذي مل يعد ماد ًا ل ن يلول ي عيء؛ أل .فان مد اد  .سيلول ّ
جتردس هذا املّرداس من اال.تماء فّلدس فل ما يعينها ل ن تشر ر ر ر ر ر ررري ،بفل ما ُت ّكنها ن حتدد ططط زمة يف
بهلك ملا ّ
االجتاا؛ ألأا ما ادس ن تسر ر ر ر ر ر ررلك مري ًلا مطربمًا ،فحلت بامّةً حتابل التملّ من ظلِّهاططط إأا زمة ايدامة اليت .تجت
ّ
حدامة األزمة ،بمد فان بىل ا ن تّعل هلكططط بمن ّ صررا س دبا.ية ،يسررهل اسررتّزازها باسررتد اجها إىل حيث تشرررع

يف "التنررابز برراألللرراة" فيررامي األيررديولوجيرراس دفررا ً را م را تيل من زبررائنط للررد جزس ن مراءن ال يررع ،ب جزس ن
تيف هلا ن ال يع "ضرررب ن لال.ية" يف صررو ن من الّررو  ،بلي بالضرررب ن ن يكون ال يع ما ن في  ،إ ا
إ.تاج  ،بعدما ّ
مد يكون ماهو فينا مكنوً.ا؛ ألن اإل.س ر رران فائن ي
روع
جزس ن تتّ ر ررور ّ.س ر ررها موضر ر ر ر
غيع ف ر من فائن ع ر ررهادنط بللد ر
ُ

جتابزا للعلل فّ ر ر ر ر ررا س تعلّ الناس في
مراءن ،بليس ر ر ر ر ررت ما ئًا فلدس لال.يتها ببعض للها ،فكان منها ما ظن الناس ً

ي غيع-
يّككون ما في حيكمون فال ،بفي ينللعون ،ما في ين رسر ر ر ر ر ر ررون فالط إن ايدامة اليت من غري غيع – ّ
عر ر ررربع يف املوس« ( )26يح ِهر "اخلطاة" موضر ر ررو يةً بجتردا فيريين من " يس ر ر ر ييلد" يف ِ
.لدا ايدامةر بالنحر إىل .تائجها
ُ
ُ
بفلرا يف الليّ ند اإل.سر رران املعاصر ررر ،تكِ ُن التحلق منها بامعيًاططط
غري املرضر ررية يف الوامع اليت فرزس ً
جزا يف مراءن ال يع ً
سورُ لنا ربمسر ب م الر بالعلميةط
هذا املوضو ية اليت ا.طيع ا اخلطاة تُ ِّ

 .2.4اللغة الخاصة:
يتوسر رل اخلطاة العلمي ل ةً خاصر رةً هاس جهاز مّ ررطلحي يتالءم بمييعة موض رروع اخلطاة ،فما يتميز معج

اخلطاة العلمي بدب يال؛ تتس ن مدلوالهتا بر ر ر ر ر ر ر ررل » الدمة ب الوضوح باإلجيازططط ال تليل االلتياس ب اإلحياء باإل ام ،بمن هنا
يكون الّتفيز بالً ل الل ة العلمية اليت تيل إىل الدمة اليت تعّ ر ر ر ر من اخلطأ«( )27ب اخلالية من » اإلحياء بالّتاف  ،بهدد
الداللة ،بغري مابل لالعر ر رّتاك بالّتادف بترافيي غري مكر ن ب ال تعيد ّ.س ر ررها ،ب و معناا باس ر ررّتس ر ررال يت ّ يف ع ر ر ي
ركل بحيد
اليعد ،باإلض ر ر ر ر ر ر ررافة إىل منطلية الّتافيع«()28ط إن دمة ل ة اخلطاة العلمي مردنها ا تماد ل ة مزية ب» فلما فا.ت هذا
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ي
غموض ،فا.ت ف ر اس ر ر ر ر ر ررتحس ر ر ر ر ر رراً.ا «( )29تتأ ّفد هذا
الرموز مض ر ر ر ر ر رريومةً متكاملةً معربًن ن حتليلنا للوامع دبن إمناة ب
السماس يف اخلطاة العلمي اآل" .حدامة ال يع م غيع ايدامة؟" من إمعا ُن "ييلد" يف توظي الل ة العلمية الواصّة
الدميلة اليت تعتمد االختزال ن مريق مّر ر ر ر ر ررطلحاس م لل حدامة ال يع غيع ايدامة ضر ر ر ر ر رررب ن لال.ية ،األيديولوجياس،
فررائن غير ي
رامخ فير
رع فررائن ع ر ر ر ر ر ر رهررادن ،مراءن ،مررا ئ ،لال.يررة ،جتررابز العلررلططط بيف غريا فمررا يف اخلطرراة املوايل الررذي ينر ُ
ُ

يت للّرد الر ر ر " .ا" يف إما جمتمعي؛ أل .مد يف
"ييلد" مّهوم "األ.ا" مائالًل » جاء اإلسالم من ميدإا حّت فمال  -ليُ ر

مضرراء اهلل بتلديرا  .ال ُحياسررع الناس إال فراد بلن حياسرريه
بل حياسرريه

ي
بتالش يف اجلما ة /اللطيع
ل ملدا ما حللوا من تيّع

ل ملدا ما حللوا من " .ا"ه يف اإلما اجملتمعيل ﭐنﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ األ.عامل94ط

حجة للّرد إال دين اهلل ،فأ.تجت "الدين املوازي" اللائ ل مدس ر ررية الّه اليش ر ررري
بللد دفت اجلما ة /التجمع  .ال ّ
لدين اهلل ،من خالل هاك صا س " .ا" خطأ ،بل صا س " .ا" خطيئة ،فما يلوهلا املتديّنون إال متيو ةً ب ر ر ر ر ر ر ر " وه باهلل من

()30
ض ر ر ر را؛ ول األ.ا ،اجلما ة ،اللطيع ،اإلما اجملتمعي
.ا" ططط «
فاجلهاز املّر ر ر ررطلحي حاضر ر ر ررر بلون يف هذا اخلطاة ي ً
ِ
املخامع مع بُعدها ن اإلمناة بفذا الل ة املوحية األدبية
الدين املوازيططط باإلضافة إىل دمة الل ة بعّافيتها ن ملاصد
ِ
بغاياس اخلطاة العلمي التيلي يةط
التنميلية ألأا تتناىف

االتِّساق ِ Cohésion
ِ .3.4
واالنساام : Cohérence
بيُلّ ر ر ُرد باالتّس ر رراق تلك الوس ر ررائل اليت تتحلق ا خاص ر ررية االس ر ررتمرا ية يف ظاهر الن ّ Surface de text
ب.ع ،بحاهر الن ّ هنا األحداث الل وية اليت .نطق ا ب .سمعها يف تعاميها الزم ،باليت خنطّها ب .راهاططط باليت تنتح يف
ميان ي
ركل ِ
عر ر ر ر ر ر ر ي
وية ،بهي ال تُشر ر ر ر ر ر ر ِّرك ُل  ّ.ر ر ر ر ر ر را إال إها تتحلق هلا من بسر ر ر ر ر ر ررائل السر ر ر ر ر ر رريك ما جيعل الن ّ هتّحًا بكينو.ت
باسر ر ر ررتمرا يت ()31ط تربم هذا األدباس الشر ر ر رركلية تّر ر ر ررو اس امل الن ّ هاس الطييعة الداللية التجريدية()32ط هذا اخلاصر ر ر ررية
ا.تحاما دالليًا بمنطليًا ،تتشر ر ر رابك في معا.ي
فل خطاة ً
متحللة يف الشر ر ر رواهد الس ر ر ررابلة؛ إه تنتح تّ ر ر ررو اس " ييلد" يف ّ
حلائق منحمة ب
ايامل للمضرامف الل وية ِمن
ر
بمّاهيم بشركل تسرلسرلي صرّي ،تخضرع ملشرربمياس األسرلوة العلمي » ُ
.تائع مس ررتنيطة ب مرق للتحليل ب فرض ررياس لالختيا «( )33فتتض ررد موا هذا األس ررلوة -العلمي -يف مجع املعطياس
بتنسررييلها بالتد ج يف معاجلة املسررألة تد جا تشرري ب الّررياغة اللسررا.ية للخطاة ،مع تأ ي
رن بال ي يف إصرردا األحكام ا.طالمًا
ً
بكل حي ياهتا ،بتعضيدها بايلائق بالرباهف الكافيةط
من استيعاة املسألة ّ

 .4.4قابلية التااوز:
تيعا تدبدية العلل اليش ر ر ررري املنتِع هلذا املعرفة ،ب ف ر خّ ر ر ررائ
إن املعرفة اإل.س ر ر ررا.ية .س ر ر رريية ً
ُ
مرافةً هو مابليتها للتجابز مبعىن » إمكان تعدد اخلطاة العلمي ب.سييت بخّوصيت بظرفيت با تيا تعدد جماالس التّسري
اخلطاة العلمي

()34
ي
خطاة مهما بل موت من حيث األسرراس االبسررتمولوجي ب املردبدية التحليلية ،البُد من
فكل
ب اليحث باالحتجاج«
ّ

.سر ررييت أل .بليد خّر رروصر ررية معرفية ب ظرفية حضر ررا يةط بهذا ينطيق ل ما يكتي "ييلد" ل صر ررّحت فطابعها العلمي
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بمون فرضررياهتاططط فهي إن فا.ت حتح
جيعلها ممكنة التخطئة ألأا .سرريية من حيث املعرفة اليت تُلدِّمها ،بفيّياهتا التّسررريية ّ

باملليولية ند فئاس فهي خامئة ند خر بإها فا.ت ص ر ررايةً اآلن فلد تتجابزها غريُها من اخلطاباس العلمية اليت تّومها

ّمونً لميةً بمليوليةً؛ بال دل ل هذا خطابُ املوسر ر ر ر ر ر ررومل "العاملية اإلسر ر ر ر ر ر ررالمية ال ا.ية" الذي يلول في ل » تلّتة العاملية
اليهودية ال ا.ية من حتلنلها بكامل مزيتها ،بهلك بحمامة اهليكل ي
فّعل خا للمشر ر ر ر ر ر ررربع اليهودي العاملي ،ل .لاض ّمة

ربية ب إس ر ر ررالمية تعيخ تّك ًكا مر ًيعا بمرييًا ل مس ر ر ررتو مجيع اإليديولوجياس املجس ر ر رس ر ر ررة؛ إما مطريًا ب موميًا ب مذهييًا
مائّيًاط مال تعاىلل نﭐ ري ﲒ ﲓ ف ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ جب اإلس رراءل 6ط بإ .لّي صررا اإلسررالم ن حيدث

هذا التّكك ،الذي .راا ُتختت با سا السلّية ،با تيا ها اإليديولوجية الوحيدن اليت تشي ل الناس بتليّ ط
بيدمربن اهليكل مز
بكل ما ترمز إلي ّ
بسررتيد العاملية اإلسررالمية ال ا.ية ندما يتحرك ياد هلل – بهلل فلم -حير بن اللدس ّ
املجامرن العاملية ل اإلس ر ر ررالم –با تيا ا "هيل" العّ ر ر ررر -ﭐنﭐ مث ﲧ مج ﲩ مح ﲫ ع ﲭ ﲮ ﲯ مس ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ اإلسرراءل 7ط "هي صررو ن للدما الشررامل الكامل الذي يط

فل عرريء بالذي ال
ل ّ

ييلي ل ع ر رريء"ط س ر رريّد مطعل "الحالل" بلن حيدث ع ر رريء من العاملية اإلس ر ررالمية ال ا.ية –ميدا.يًا -إال إها فا.ت هناك
املية ميمية تّررو ية ،يتحر خالهلا الناس من هذا املذهيياس املو بمة ن "السررل الّررا " باليت جعلت تا تخنا فلّ مطليًا
احدا ،بجعلت املسررل إما مشررربع ماتل ب مشررربع متيل ،يليلون ل دينه بيدخلو .في
بدماء الذي يلتسررمون إتاً.ا ب ً

()35
ملع العامل« ط يلّتح "ييلد" بديالً
فو ً
فل من يس ر ررتعجل حترير اللدس ن ُحيّرر مُد رس ر ر ر ي مرلير ؛ ألن اللدس ُ
اجاط فعل ّ
يلّتح ل "العاملية اإلس ر ررالمية ال ا.ية" اليت س ر ررتزيد "الس ر ررلّية
للوض ر ررع العريب اإلس ر ررالمي الراهن؛ الذي ب ر
صر ر ر رّ باملتأزم املوبوءُ ،

األصر ر ررولية" اليت بعر ر رركت ل اال سر ر ررا ط بيشر ر ررّتغ "ييلد" لليام "العاملية اإلسر ر ررالمية ال ا.ية" ن يت ّ تأمريها برؤية ميمية

يتيناها الّرد ميل اجملتمعط إن هذا التّر ّرو بليد اسررتلراء تا تخي موضررو ي جملرياس الوامع العريب اإلسررالمي بملا .ت مبا حيدث
ح الوجاهة املنطلية بالوامعية فلد يكون متهافتًا بامللا .ة مع غريا
ل الّر ر ررعيد ايضر ر ررا ي العاملي ،بإن فان ل ما يُ ّربُا بتنر ُ

من التّو اس اليت مد تّوم مونً يف تّسري الوامع ب ايُك

لي ط

خاتمة:
تكن إمجال خمرجاس اليحث فيمايليل
اخلطاة العلمي خطاة خا  ،ل ملومات بخّر ررائّ ر ر  ،فما  .يسر ررت مر بنياس ل وية بتدابلية للّتبيع ألفكا
مذهيية تيناها صحا ا ،بيريدبن تيلي هاط
دبن هب يديولوجيةط
بم ِّ
" يد اهلل يس ييلد" فادتي بعا ر ُ
يع ند "ييلد" من األفادتيف الذين غريبا .حرن الناس بتعامله إزاء حد موامع التواص ر ررل االجتما ي "فيس ر رريوك"؛
هلك  .حول صّحت إىل منرب للمدا سة ب ملتل للم امّةط
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ي
بشكل ّوي بفق ما يّيض لي من
دبن
ّ
يتضد من صّحة "ييلد" ن ل مشرب ًا تنويريًا إصالحيًا؛ فهو ال يُ ّ
خوامر ،بل بطر ي
يلة مجس ر رس ر ر يرة تس ر ررتهدف توجي املخاميف لتّعيل العلل النلدي ،ب ية مراجعة املس ر ررلماس بإ ادن
ر

ضيم املّاهي بالتّو اسط

تتس ن خطاباس "ييلد" الّيسيوفية بع ّدن خّائ ر بهيل ا تمادا املوضو ية يف مرح اللضايا مع توظي الل ة
تنحها مست "العلمية" ب غ جودهتا فحن إمكا.ية
اخلاصررة هاس االتّسرراق الشرركلي باال.سررجام املّهومي؛ بهذا ما ُ

جتابزها مطربحة؛ األمر الذي يُعلي من مابعها العلميط

ميامها ل س ر ر منهجية ب إبسر ررتمولوجية ،بمرتكزاس
مما يُجّفد الطابع العلمي خلطاباس "ييلد" الّيسر رريوفية؛ ُ
ِ
فمخامع
تدابلية تسر ر ر ر ر ر ررت مر إمكا.اس الل ة العربية بينياهتا املختلّة لعلد المة تواصر ر ر ر ر ر ررلية .اجعة بف "ييلد"
بخمامريي بش ر ر ر ي
ركل يض ر ر ررمن خلق بيئة تيلي ية بتّا لية تُ ّربج مّاهي بتّ ر ر ر ّرو اس "ييلد" ب ؤيت يف مض ر ر ررايا بعينها؛
ماصدا من هلك إمنا ه بِ ائ  ،دبن تعس ب مما سة اإلفراا بالتشيث بالرؤية األحادية الضيّلةط
ً
ال ،لو خطاباس "ييلد" الّيسر رريوفية هاس الّر رري ة العلمية من ميّ يُريد صر رراحع اخلطاة اإل الء منها؛ ب ل
سها اللراءن النلدية الوا ية لنّو الّتاث العريب اإلسالميط

قا مة الهوامش:
 -1ينحر( ،مجال الدين همد بن مكرم) ابن منحو  ،لسان العرة ،دا صاد  ،بريبس ،غ  ،1997 ،6مادن {خطع}،
99-98ط
 -2يوس ر ر منّر ررر ،ملال اخلطاة العلمي خّر ررائّ ر ر بمرتكزات  ،منشر ررو اس خمرب اللسر ررا.ياس ب الل ة العربية ،فلية اآلداة
بالعلوم اإل.سا.ية باالجتما ية ،جامعة باجي خمتا  ،نابة ،العدد  ،6جوان،2009

42ط

. -3و الدين السد ،األسلوبية بحتليل اخلطاة ،دا هومة للطيا ة بالنشر بالتوزيع ،اجلزائر ،1997 ،ج2
-4يوس منّر ،ملال اخلطاة العلمي خّائّ بمرتكزات ،

11ط

47ط

 -5حافظ إمسا يل لوي ،اللس ررا.ياس يف ال لافة العربية ايدي ة ،و ملا بة ابس ررتمولوجية ،خمرب اللس ررا.ياس ب الل ة العربية،
فلية اآلداة بالعلوم اإل.سا.ية باالجتما ية ،جامعة باجي خمتا  ،نابة ،العدد ،2006 ،2

ط10

-6ينحر ،يد العايل بنعيد العايل بسر ر ررامل يّوس ،د س االب سر ر ررتمولوجيا ،دا توبلال للنشر ر ررر ،الدا الييضر ر رراء ،امل رة غ،3
،2001

ط5

 "-7يد اهلل يسر ر ر ييلد من مواليد  31ديس ر ررمرب 1962م يف بلدية "جيملة" بالية "جيجل" تلل تعليم األبل جبامع
اللرية حيث حّظ مس ر ر ر ر ر رطًا من اللرآن الكر  ،دخل املد سر ر ر ر ر ررة االبتدائية بيلدية "الولوج" بالية سر ر ر ر ر رركيكدن ،تابع تعليم
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املتوس ر ر ررم مبتوس ر ر ررطة "ايس ر ر ررن بن اهلي " بدائرن "الش ر ر ررّلة" بالية جيجل ،ما التعلي ال ا.وي فتابع ب ا.وية "الطاهري" بمنها
حتّرل ل عررهادن اليكالو يا فا.تلل إىل معهد اآلداة بالل ة العربية جبامعة مسررنطينة ب.ال منها عررهادن "الليسررا " .بعدها
س ر ررافر إىل "اللاهرن" لي ِ
كمل د اس ر ررات العليا فنال ع ر ررهادن املاجس ر ررتري" من جامعة " ف و " التحق جبامعة األمري يد
ُ
ليعمل سر ر ررتاهًا فيها ،حتًّ ر ر رل ل عر ر ررهادن الدفتو اا ن مربحت املوسر ر ررومة " اجلدلية التا تخية يف اللرآن
اللاد بلسر ر ررنطينة
ر

الكر " بهو يعمل –حاليًا -س ر ر ر ررتاهً ا مبعهد اآلداة باألدة العريب جبامعة جيجل بالش ر ر ر رررق اجلزائري"ط ينحر ،مومع املعرفة،
51 2018/05/05 ،https://www.marefa.org/ل18ط
-8ينحر 5 ،https://www.facebook.com/aissa.lahilah.7 ،فريل 36 ،2018ل09ط
-9النج ل 32ط
-10ينحر 3 ،https://www.facebook.com/aissa.lahilah.7 ،فريل  ،2018ط54ل08
-11يوس منّر ،ملال اخلطاة العلمي خّائّ بمرتكزات ،

ط49

-12اجلياليل دالش ،مدخل إىل اللس ر ر ر ر ررا.ياس التدابلية ،ترمجةل همد حيياتن ،ديوان املطيو اس اجلامعية ،اجلزائر،

-40

ط41
 -13بشري إبرير ،يف تعليمية اخلطاة العلمي ،جملة التواصل ،العدد ،8جوان ،2001

ط73

-14ينحر 7 ،https://www.facebook.com/aissa.lahilah.7 ،فريل  ،2018ط33ل22
 -15ر اللزبي ، ،عرح التلخي

يف لوم اليالغة ،عرحل همد دبيد ي ،دا اجليل ،لينان ،غ،1982 ،2

ط175

 -16العمري همد ،يف بالغة اخلطاة اإلمنا ي مدخل .حري بتطييلي لد اس ر ر ر ر ر ر ررة اخلطابة العربية اخلطابة يف اللرن األبل
وهجا  ،دا ال لافة للنشر ب التوزيع ،الدا الييضاء ،غ1986 1ط 65ط
ً
-17ينحر 23 ،https://www.facebook.com/aissa.lahilah.7 ،فريل  ،2018ط50ل07
-18املرجع ّ.س  19 ،فريل  ،2018ط13ل10
-19املرجع ّ.س  28 ،فريل  ،2018ط46ل14
-20املرجع ّ.س  03 ،ماي  ،2018ط40ل13
-21املرجع ّ.س  01 ،ماي ،2018ط52ل10
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-22املرجع ّ.س  17 ،فريل  ،2018ط47ل21
-23املرجع ّ.س  14 ،فريل  ،2018ط37ل08
-24املرجع ّ.س  13 ،فريل  ،2018ط15ل09
 -25لي بمّة ،إعكالية املّهوم يف اخلطاة العريب املعاصر ،مراءن اجتما ية (سوسيولوجية) ،جملة التعريع املنحمة العربية
للّتبية بال لافة بالعلوم ،العدد ، 19املرفز العريب للتعريع بالّتمجة بالتألي بالنش ر ر ر ر ررر ،دمش ر ر ر ر ررق الس ر ر ر ر ررنة العاع ر ر ر ر رررن،2000 ،
ط131
-26ينحر 25 ،https://www.facebook.com/aissa.lahilah.7 ،ما س  ،2018ط28ل22
-27صا بلعيد ،الل ة العلمية ،دا هومة للنشر بالتوزيع ،اجلزائر،2003 ،

ط116

 -28همد مّتاح ،دينامية الن " (تنحري ب إجناز) ،املرفز ال لايف العريب ،بريبس ،لينان ،غ،1990 ،2
-29الش ر ر ر رري

54ط

وهجا ،جملة الل ة العربية اجملل
بوعر ر ر ررهدان ،بامع اخلطاة العلمي يف التعلي اجلامعيل اخلطاة اللسر ر ر رراين
ً

األ ل لل ة العربية ،اجلزائر ،العدد،2002 ،6

ط269

-30ينحر 13 ،https://www.facebook.com/aissa.lahilah.7 ،فريل  ،2018ط15ل09
-31ينحر ،مجيل يد اجمليد ،بالغة الن ّ مدخل .حري بد اس ر ر ر ر ر ررة تطييلية ،دا غريع للنش ر ر ر ر ر ررر بالتوزيع ،اللاهرن مّ ر ر ر ر ر ررر،
15 ،1999ط
 -32ينحر ،دي بوجرا.د بديس ر ر ر ررال  ،الن
1998

باخلطاة باإلجراء ،ترمجةل تام حس ر ر ر رران ،امل الكتع ايديث ،غ 1مّ ر ر ر ررر،

299ط

-33بشري إبرير ،يف تعليمية اخلطاة العلمي،

ط74

 -34يد اللاد الّاسر ر ر رري الّهري ،سر ر ر رراسر ر ر ررياس اخلطاة العلمي باخلطاة اللسر ر ر رراين ضر ر ر ررمن املنهجية يف األدة ب العلوم
اإل.سا.ية ،دا توبلال للنشر ،الدا الييضاء ،امل رة ،غ،2001 ،3

ط44

-35ينحر06 ،2018 /05/08 ،https://www.facebook.com/aissa.lahilah.7 ،ل20ط
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قائمة المراجع
أوالً :المصادر والمراجع العربية
1ط (مجال الدين همد بن مكرم) ابن منحو  ،لسان العرة ،غ  ،6دا صاد  ،بريبس 1997 ،مادن {خطع}
2ط مجيل يد اجمليد ،بالغة الن ّ مدخل .حري بد اسة تطييلية ،دا غريع للنشر بالتوزيع ،اللاهرن مّر 1999ط
3ط اجلياليل دالش ،مدخل إىل اللسا.ياس التدابلية ،ترمجةل همد حيياتن ،ديوان املطيو اس اجلامعية اجلزائرط
4ط اخلطيع اللزبي ،،عرح التلخي
5ط دي بوجرا.د ب ديسال  ،الن

يف لوم اليالغة ،عرحل همد دبيد ي ،غ ،2دا اجليل ،لينان 1982ط
باخلطاة باإلجراء ،ترمجةل تام حسان ،غ ،1امل الكتع ايديث مّر1998 ،ط

6ط صا بلعيد ،الل ة العلمية ،دا هومة للنشر بالتوزيع ،اجلزائر2003 ،ط
7ط يد العايل بنعيد العايل بسامل يّوس ،د س االبستمولوجيا ،غ ،3دا توبلال للنشر ،الدا الييضاء امل رة2001 ،ط
8ط يد اللاد الّاس ر ر ر رري الّهري ،س ر ر ر رراس ر ر ر ررياس اخلطاة العلمي باخلطاة اللس ر ر ر رراين ض ر ر ر ررمن املنهجية يف األدة ب العلوم
اإل.سا.ية ،غ ،3دا توبلال للنشر ،الدا الييضاء ،امل رة2001 ،ط
9ط العمري همد ،يف بالغة اخلطاة اإلمنا ي مدخل .حري بتطييلي لد اس ر ر ر ر ر ر ررة اخلطابة العربية اخلطابة يف اللرن األبل
وهجا  ،غ ،1دا ال لافة للنشر ب التوزيع ،الدا الييضاء1986 ،ط
ً

10ط همد مّتاح ،دينامية الن " (تنحري ب إجناز) ،غ ،2املرفز ال لايف العريب ،بريبس ،لينان1990 ،ط
11ط .و الدين السد ،األسلوبية بحتليل اخلطاة ،دا هومة للطيا ة بالنشر بالتوزيع ،اجلزائر 1997 ،ج2ط
ثانيًا :الدوريات و الماالت:

1ط بشري إبرير ،يف تعليمية اخلطاة العلمي ،جملة التواصل ،العدد ،8جوان2001ط
2ط حافظ إمسا يل لوي ،اللس ررا.ياس يف ال لافة العربية ايدي ة ،و ملا بة ابس ررتمولوجية ،خمرب اللس ررا.ياس بالل ة العربية،
فلية اآلداة بالعلوم اإل.سا.ية باالجتما ية ،جامعة باجي خمتا  ،نابة العدد  2ديسمرب2006ط
وهجا جملة الل ة العربية اجملل
3ط الش ر ر ر ر رري بوع ر ر ر ر ررهدان ،بامع اخلطاة العلمي يف التعلي اجلامعيل اخلطاة اللس ر ر ر ر رراين
ً
األ ل لل ة العربية ،اجلزائر ،العدد2002 ،6ط

4ط لي بمّة ،إع رركالية املّهوم يف اخلطاة العريب املعاص ررر ،مراءن اجتما ية (س رروس رريولوجية) جملة التعريع املنحمة العربية
للّتبية بال لافة بالعلوم ،العدد ،19املرفز العريب للتعريع بالّتمجة بالتألي بالنشر دمشق ،السنة العاعرن2000 ،ط
5ط يوس ر منّ ررر ،ملال اخلطاة العلمي خّ ررائّ ر بمرتكزات  ،منش ررو اس خمرب اللس ررا.ياتت بالل ة العربية ،فلية اآلداة
بالعلوم اإل.سا.ية باالجتما ية ،جامعة باجي خمتا  ،نابة ،العدد 6جوان2009ط
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أشكال السلطة في التاربة القصصية الازا رية
" الزهرة والسكين لزهرة بوسكين و بيت النار لفاطمة بريهوم اختيارا "
The forms of authority in the algerian short story experience
Flower and knife zahra bouskin, house of fire fatima brihoum
selection
ف لول حو ية )جامعة مست امن /اجلزائر)
ملخص:
حابلت اللاصر ررة اجلزائرية ن تل يف ّ.ر رروصر ررها ند بعض من جوا.ع المة األ .بالسر ررلطة يف عر رركاهلا ال المة(سر ررلطة
الذفو ن ،س ر ر ررلطة اجملتمع ،س ر ر ررلطة الدين) ،هلك ن مجلة التّ ر ر ررو اس الذهنية ب املعتلداس الش ر ر ررعيية الس ر ر ررائدن يف اجملتمع مد
بجهت التّكري حول األ .يف اجتاا م لوغ ب من مثة تسر ر ر ررع اللاصر ر ر ررة اجلزائرية يف مّ ر ر ر رّر ر ر ررها اللّر ر ر رررين إىل ز ز ة هذا
ّ
املعطياس اجلامدن  ،فمحابلة لتدعر ر ررف بداية السر ر ررلوك املتحر ب االبتعاد ن النمطية السر ر ررائدن ،ب امليد ة اجلزائرية ذا إ ا

هي تّو معا.ا ن الذاس األ .وية يف ها ن فينو.تها املستللة بعيدا ن جممو ة السلطاس الرمزية ؛ فما هي إهن جتلياس
السطلة يف اللّة اللّرين النسائية؟
هتدف هذا الد اسررة إىل الوموف ند محاهر ب جتلياس السررلطة يف اللّررة النسرروية اجلزائرية اللّرررين  ،سرريما ب ن السررلطة
مبختل ع ر ر رركاهلا ما اّ ّ.كت جتلِد بلس ر ر ررون املر ن اجلزائرية امة ب األدبية امليد ة بّ ر ر ررّة خاص ر ر ررة  ،ب هو ما جعل اللاص ر ر ررة
اجلزائرية تستد يها يف ّ.ها بّو ن مياعرن ب غري مياعرن  ،لّها بذلك تكسر جدا الّمت ط
الكلمات المفتاحية :اللّة اللّرين اجلزائرية ،زهرن بوسكف ،فاممة بريهوم ،سلطة الذفو ن ،سلطة الدين ،سلطة اجملتمع.
Abstract :
Algerian writer essay to stand in their texts when certain aspects of the
female relationship of power in the three forms of (the authority of
masculinity, community authority, religious authority), so that, among other
perceptions of mental beliefs and popular prevailing in society has thought
of the woman in a wrong direction, and from there the Algerian Alqasp in
short stories that seek to destabilize these static data, an attempt to launch the
beginning of the liberal and move away from stereotypical behavior
prevailing, And the Algerian creative woman It is the perception of the
suffering of the feminine ego in its search for its being independent of the
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group of the symbolic powers. So, what are the manifestations of the
?competence in the news of the women
This study aims to hold the aspects and manifestations of power in the new
feminist Algerian, in particular, and that the power in its various forms has
always whipped hard Algerian women in general and literary creation in
particular.
توطئة:
الرؤ الّكرية ب املالمد اجلمالية ،
للد اس ررتطاع الس رررد النس رروي العريب ن يّرض ّ.سر ر ظاهرن دبية متميزن ل مس ررتو ُ
"فلد لن ن حضررو ا املتماهي بالراهن ال لايف ب السررياسرري ب االمتّررادي ب االجتما ي ب املندغ بالوجع األ .وي اللاد
ل التعيري ن مياهع األ.ومة ب خمابفها خاللا بذلك خّ رروص ررية هاس ص ررلة مياع رررن بطييعة األ .الييولوجية ب النّس ررية ب
ظرفها االجتما ي اخلا "1؛ إه ربس الكاتية العربية يف سر ر ر ر ر ر ررردها ن فهمها اخلا

يي ياس العامل اخلا جي الذي لطاملا

احتكر الرجل لوحدا رحق تّر ر ر ر ر ر ررويرا ب التعيري ن  ،تاما م لما حت ّك يف جمريات ب بمائع  ،بيد أا مل هتمل العوامل الداخلية
لأل .العربية  ،فحّرس ميلا ،ب خاضررت يف التّاصرريل الّ ر رين ،ب هكذا اسررتطا ت ن تُّر ّرو الداخل فما اخلا ج  ،ب
ن جتمع بف ما هو خا يتعلق ا ب بف ما هو ام يتجسد يف الراهن العريب بلضاياا يف عّت اجملاالسط
للد جاء إسر ررهام اللاصر ررة اجلزائرية يف فن اللّر ررة متأخرا .و ا ما باللّر ررة اللّر رررين الرجالية ،فكا.ت اليداية ايليلية لللّر ررة
النس رروية يف اجلزائر مع بل ص ررو ن مّر رّ ررية* لزهو ب.يس رري س ررنة  1955بعنوان جناية ة  ،ب مد بد س اللّ ررة النس رروية
اللّرررين يف اجلزائر بداية سرراهجة عرركال ب مضررمو.ا ؛ حيث إأا " من حيث الشرركل فا.ت خطابية النربن ،مهزبزن الّررو ن
ضعيّة اييك ب اإلحكام الّ ،،ما من حيث اتتو  ،فلد فا.ت منربا ب بسيلة للو ظ ب اإل عاد "2ط
لكن اللّررة النسرروية اللّرررين مل تليث ن رع رلت مريلها و النضررع ب التطو مع ماصرراس جزائرياس م ل زهو ب.يسرري ب
مجيلة ز.ري ب زبليخة السعودي ب مجيلة عا ب .و ن سعيدي ب زفية الل ططط
ّ رها ن
ب ملا فا.ت املر ن اجلزائرية ضررحية مجلة من الحربف اجتمعت يف إفرازها وامل خمتلّة ب متعددن  ،فلد ربس يف مر ِّ
موضررو اس تتّررل بشررخّررها ب مييعتها ،فهي .

بال ب خريا  ،ب لذلك يُنحرر إليها .حرن خمتلّة ،تاما م لما تطرمت إىل

موضر ررو اس تتّر ررل بوامعها الذي هتيمن في األ راف املو ب ب التلاليد اجلامدن "،ب هي راف ب تلاليد حتاصر ررر بومأهتا
الرجل بلد ما حتاص ر ر ررر املر ن يف حيان ف رين  ،ب من مثة محلت مّ ر ر ر رّ ر ر ررها يف داخلها جر ن التحدي ،ب مو ن جذ ية ض ر ر ر رد
التلاليد املتعسّة  ،اليت غذهتا ههنية الرجل ب ماضوية اجملتمعط"3
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" إن غياة املر ن ب تأخرها ن الرجل يف جمال اإلبداع اللّر رّ رري ب الربائي يف العلود الس ررابلة ،مل يكن .تيجة مّ ررو هايت
ندها ،بلد ما فان مّر ر ر ر ر ر ررو ا يف اييان العامة ال لافية ب االجتما ية  ،اليت مل تتد هلا الحهو ب التعيري ن هاهتا فنيا ب
دبيا"ط4
اسر ررتطا ت املر ن العربية يف سر ررردها ن تلتح املسر رركوس ن يف ال لافة العربية  ،ب تلّتة من املمنوع  ،ب ال بأس يف هلك
مادامت الكتابة النسر ر ر ر رروية امة فتابة جريئة مسر ر ر ر ررتّزن تنّتد ل امل اير ب املختل  ،م ِامرًن ال هتادن  ،ترفض ن ترفن إىل
املألوف ،ب تلّز ل النمطي ب العادي السائد ط
ب ملا فان موض رروع الس ررلطة من برز املوض ررو اس اليت حض رررس يف الس رررد النس رروي العريب ،فيحق لنا التس رراؤلل ما امللّ ررود
بالسلطة؟ ب ما هي عكاهلا ؟ ب ما هي جتلياس حضو ها يف اللّة اللّرين اجلزائرية؟
 -)1حضور السلطة في السرد الازا ري:
عرركلت السررلطة باحدا من اتاب األسرراسررية يف اخلطاة السررردي العريب  ،ب خاصررة يف عررل املتعلق بالرباية ؛ فنالحظ ن
الرباية العربية" ا تيطت باأليدبلوجيا السر ررياسر ررية ا تياما بميلا  ،هلك ما تكن مالححت ل مسر ررتو التطو التا تخي الذي
مرس بحربف تا تخية ب ملافية جعلتها تنتلل من فّتن إىل خر  ،حاملة معها إيديولوجياس ب ؤ
ميّز الرباية العربية  ،فلد ّ

متياينة ب جترننيا للتكرا 5ط

ب مل تكن الرباية اجلزائرية بد ا من هلك فلّ  " ،فا تيطت الرباية السررياسررية اجلزائرية بالوامع اإليديولوجي التا تخي  ،م لها يف
هلك م ل الرباية العربية اليت س ررايرس التطو اس االجتما ية ب الس ررياس ررية ب ال لافية اليت ميزس اجملتمع اجلزائري" 6؛ ب هكذا
سررا س الرباية اجلزائرية جنيا إىل جنع مع مجلة التحوالس السررياسررية ب اإليديولوجية اليت رفتها اجلزائر بداية بّّتن االحتالل
ب بصوال إىل يومنا هذا ط
تش ر رركل الرباياس ال و ية جزءا مهما من اإل.تاج الربائي اجلزائري ا.طالما من س ر رريعيناس اللرن املاض ر رري ،إه م لت ال و ن جتربة
تعنا يف الرباية اجلزائرية اليت تتخذ من ال و ن
ملحمية فريدن من .و ها اس ررتعادها الربائيون اجلزائريون يف  ّ.رروص رره ؛ فحها ما ّ

اجلزائرية موضررو ا هلا سررنجد ن السررلطة اليت هتيمن ب تّرض ّ.سررها هي سررلطة االسررتدما الّر.سرري  ،الذي حرم اجلزائريف
من حله يف العيخ الكر  ،ب بعد ميام الدبلة اجلزائرية املس ر ر ررتللة تينّت الك ري من النّ ر ر ررو الربائية إيديولوجيا الس ر ر ررلطة،
فومّت" لتعا ض إيديولوجيا السر ر ر ر ر ر ررلطة  ،ب تطرح زمة ايرية ب الدتلرامية ب التجابزاس االجتما ية اليت ُتخّيها خطاة
السلطة االعّتافي"7ط من ه الرباياس اليت ا.تلدس السلطة السياسية ايافمة باية ) هافرن اجلسد( ألحالم مست ا ي ؛
حيث حتضر هذا السلطة يف الرباية بوصّها املسجبلة ن فيد ايرياس الّردية ب العامة .
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بإها فا.ت السلطة السياسية حتضر بشكل فيري يف السرد اجلزائري  ،مع اختالف يف اإليديولوجياس باألفكا السياسية ،
فحن .و ا آخر من الس ررلطة يربز هو اآلخر بإن بلد ي مل . ،لّ ررد بذلك س ررلطة الذفو ن بس ررلطة اجملتمع ،بس ررلطة الدين،
بهي فلها اغ ملافية  ،تا س سطوهتا يف اجملتمعاس اليشرية امة ،بالعربية منها خاصة.
باآلن .سررتطيع ن .تسرراءل :ما هي تلك املوضررو اس املرتيطة بالسررلطة اليت ع ر لت املر ن اجلزائرية يف سررردها اللّ رّرري؟،
بفي

حضرس السلطة بما هي بعادها؟

هلك ما سررنحابل اإلجابة ن يف هذا اليحث ُمررفزين يف هلك ل جممو تف مّ رّرريتف للاصرراس جزائرياس ال )الزهرن

بالسكف) لللاصة زهرن بوسكف  ،ب (بيت النا ) لّاممة بريهومط
 -)2أشكال السلطة في القصص النسوية القصيرة:
عامل املر ن العربية امة ب اجلزائرية خاص ررة يف ال الع األ
تُ ر

ل أا تابعة لاخر/الرجل ،تليع حتت بص رراية األة ب األخ

يف اليداية ،حتت بصر رراية الزبج  ،ب خريا حتت بصر رراية األبناء  ،ب هي تكتسر ررع بجودها ا.طالما من المتها بالرجل يف
حياهتا يّاً فا.ت صررّت  ،فهي الينت ،ب األخت ،ب الزبجة ،ب األم ،ب ما هاهتا ايليلية فحأا تتضرراءل حّت تنتّي تاما ،

ب من هنا مند الرجل ّ.س ايق املطلق يف السيطرن ل األ .ب ممعها  ،ب توجي سلوفهاط

ب فما ملت الذفو ن ل ب د األ .تأسر ر ر ر ر رريسر ر ر ر ر ررا ل فون ملافة الّحولة هي ال لافة املهيمنة. ،ر اجملتمع فذلك تا س
سر ررطوت ليها ،فيحددها لأل .السر ررلوفياس اجلائزن هلا ب املمنو ة ليها ،ب إها ما حابلت املر ن اخلربج ن موا.ف اجلما ة
ومِيرت بالتهميخ ب اإلمّاء ط
ب إضافة إىل سلطة الذفو ن ب اجملتمع تّطدم املر ن بشكل آخر من السلطة هو سلطة الدين ب باألصد بالتّسري الذفو ي
للن

الدي،ط

بناء ل ما سريق حابلت اللاصرة اجلزائرية ن تل يف ّ.روصرها ند ي
بعض من جوا.ع المة األ .بالسرلطة يف عركاهلا
ال المة (سررلطة الذفو ن ،سررلطة اجملتمع ،سررلطة الدين)  ،هلك ن مجلة التّررو اس الذهنية ب املعتلداس الشررعيية السررائدن يف
بجهت التّكري حول األ .يف اجتاا م لوغ  ،ب من مثة تسررع اللاصررة اجلزائرية يف مّ رّررها اللّرررين إىل ز ز ة
اجملتمع مد ّ

هذا املعطياس اجلامدن ما دام "فل امّتاة منها ملسر رراءلتها  ،ب إخراجها من ال ياس إىل الس ر رجال ب الشر ررك  ،يد ّع ر رن ليداية
السر ر ر ر ر ر ررلوك املتحر من النمطية  ،ب دخول الّكر إىل زمن التجربة " ،8ب امليد ة اجلزائرية بذلك إ ا تّر ر ر ر ر ر ررو معا.ان الذاس
األ .وية يف ها ن فينو.تها املستللة بعيدا ن جممو ة السلطاس الرمزيةط
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أوال :سلطة الذكورة:
إن التّرمة بف الرجل ب املر ن ليس ررت بليدن اليوم  ،بل إأا مدتة مِ ردم التا يك  ،فلطاملا ُد الرجل مرفز األس رررن  ،لذلك س رراد
اال تلاد ن فومية الذفر ب دب.ية األ .حليلة من صر ر ر ر ر ر ررنع الطيعية  ،فهي .اجتة ن جممو ة فربماس ميعية بينهما ،غري ن

ايلائق العلمية مد ميتت ن هذا الّتاتيية إ ا اصررطنعها اجملتمع " ،فسررليية املر ن ليسررت صررّة ميعية يف املر ن ب لكنها صررّة
غري ميعية .تجت ن ضر ر وغ اجملتمع ب فيت لنموها ،ب فذلك يض ررا مجيع الّ ررّاس األخر اليت لّ ررلها اجملتمع باملر ن ب
األ.ومة ب فلها صر ر ررّاس غري مييعية دخيلة ل املر ن السر ر رروية " 9؛ ب معىن هلك ن املر ن تيدب اجزن ضر ر ررعيّة ألن اجملتمع
فرض ليها ن تيدب فذلك ،ب هلك حف ما س ليها الكيت ب اللمع ب جعلها خاضعة جملمو ة من التلاليد املتوا مةط
"يتش رركل املنحو النس رروي جتاا فعل الذفو ن يف س ررياق س ررردي ئي  ،يتكون من خالل اس ررتحض ررا العالمة بف املس ر ِ
تعمر
رتعمر ( املر ن)  ،إه يع ّد النلد النسر ر رروي املر ن الياح ة ن حريتها ب إ.سر ر ررا.يتها مسر ر ررتعمرن للرجل املتسر ر ررلم ب
(الرجل) ب املسر ر ر ر
اللمعي ل بج العموم؛ لذلك تحهر ص ر ر ر ررو الرجل موما يف .س ر ر ر رراق طية مائمة ل اس ر ر ر ررت الل املر ن ب اض ر ر ر ررطهادها

بأساليع ن

ديدنل ها الضرة ب االغتّاة  ،ب بذاءن اللول  ،ب سجنها يف الييت ،ب مّاد ن يها ططط"10

لت دب املر ن ل هذا النحو جمرد سلعة يف يد الرجل املهيمن ليها سواء فان باً  ،ب زبجاً ،ب خاً  ،ب ابناًططط
ادن ما تتنابل اللاص ررة مواض ررع التأزم يف الما س املر ن بالرجل  ،ب هنا يحهر الرجل يف ت يالس العن العض ررلي ل بج
التحديد ،فنجد الضر رررة ب اإليذاء اللّحي يّر ررل باملر ن إىل د جاس االأيا ب مبا املوس ؛ بناءً ل هذا ايي ياس مجيعها
مزرم اجملتمع املر ن ب اختّ ر ر ر رررها يف اجلس ر ر ر ررد  ،فحها فان الرجل مد تيّز بالعلل ب ايكمة ب اللد ن ل اإلبداع اخلالق" ،فحن
املر ن ل العك من هلك خملوق س ر ررجف جس ر رردا ،ب ال تكن ن يرم إىل مس ر ررتو متلدم فكريا ،ألن هذا املس ر ررتو من

اختّا

الرجل "11ط

صرتان اجلزائريّتان يف جممو تيهما اللّرّرية اليت بف يدينا اللهر باللمع اللذين تا سرهما السرلطة الذفو ية
للد صرو س اللا ّ

املهيمنة ،فحضررر يف مّ رّررهما الرجل فرمز للسررلطة ،ب هي بذلك تزيد النلاة ن ؤية اآلخر الذفر الذي يّر ّرر ل ن
يستلع األ.ومة ب يدفعها إىل اهلامخططط فكي جتلت السلطة الذفو ن يف اللّة النسوية اجلزائرية اللّرين؟
أ -الذكورة و شهوة القتا:

هتمخ األ.ومة  ،بمن
ع ر ررهدس اجملتمعاس العربية منذ اللدم هيمنة ال لافة الّحولية، ،تّي بالرجل بع ّدا العنّ ر ررر األمو  ،ب ِّ
هنا فان إصرا الرجل ل ب د األ .جسديا ب فكريا ب لليا ،فمن عهر صو العن يف الذافرن العربية مّة عهريا ب
هو يهتك فل ليلة األ.ومة املسترلية يئدها صياحا ططط
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تتيد ع ررهون اللتل يف مّ ررة ) ع ررهرزاد الزمن األخرس (من اجملمو ة اللّر رّ ررية) الزهرن بالس رركف (لللاص ررة اجلزائرية زهرن
بوس رركف لتحيل ل تا يك من اض ررطهاد األ .باس ررتال ا ،حيث ي دب الزباج اغتّ ررابا جس ررديا تياف اجلما ة  ،فتلول
اللاص ررةل ":يف الليلة املوالية يعتذ فكل جل) ريب (بحتابل هي ن تش رركل مش ررهدا آخر من مش رراهد ع ررهرزاد ..يكاد
يسر ررهو ..يكاد ينام ..ب ند امّتاة الّجر تخرج مسر رردس ر ر بي رس يف جسر رردها صر رراصر ررة ماتلةططط فتموس عر ررهرزاد الزمن
األخرس ب،رج من زيها زهرن منتّرن هابلة ن تنيت ل جدا ية من الشوك"12ط
تربز ل مسرتو هذا امللطع العالمة) عرهرزاد ( مذفرن إيا.ا بتلك األ .الذفية اليت اسرتطا ت ن ترابر املوس بتتّاداا
بدهاء  ،فلد فا.ت يف فل ليلة تل

ل امللك عهريا مجل ايكاياس ب ف رها تشويلا حّت إها ملع الّياح سكتت
ليلة بليلة بعررهرزاد

ن الكالم املياح ،بألأا مل تكمل حكايتها فحن امللك فان يججل متلها يوما آخر ،بهكذا مرس ل
يف فل ليلة تس ررحر رملِكها بأخيا ها بخرافاهتا بحكاياهتا طللد حافحت ع ررهرزاد ل حياهتا ألأا اس ررتطا ت ن حتكي،
بلو مل تكن تتلك رملر ركة ايكي لكا.ت خسررس يف مواجهة املوس ،بمن مثة اسرتطا ت عرهرزاد بّضرل ايكي ن تّرا ع
سلطة الذفو ن مم لة يف بطخ عهريا بتنتّر ليها.

بحيضر يف امللطع دد من اللرائن الل وية اليت تنتمي إىل ايلل الداليل )اللتل( ،بهي )مسدس (ب) صاصة( ب)ماتلة) ب
)فتموس( ،فهي مجيعها لّاظ توحي باملوس الذي يطا د األ .يف اللّ ر ر ر ررة ،بل إأا تتجابز هلك فتحيل ل بطخ
السلطة الذفو ية اليت ،نق فل فعل  .وي متمرد بصا خ بتلمع ط
" تحهر ض ر ر رررب ن مواجهة العن

باللهر بايوا فطييعة ملافية ،بهو بالطيع اختيا جريء ،باس ر ر ر رّتاتيجية لعرملة س ر ر ررلطة

الرجال ،بهي فذلك سلطة حضا ية ل النساء تستحضر إىل األههان يلرية عهرزاد يف مواجهة لعية املوس بدبجنوا.ية
عهريا  ،للد فان ايوا خشية خال
ل حضو ا اخلا

بالنسية للمر ن املضطهدن يف عخّية عهرزاد فأصيحت فيما بعد وهجا ملافيا

باسّتاتيجيت املناهضة لللهر املرضي الذي سيطر ل عهريا " ،13فلد ا،ذس عهرزاد يوما من ايوا

بسيلة ،اتل ا امللك فرا ا من مّري سيلت إلي ميلها .ساء ف رياسط
ب -الرجا وقهر الذات اينثوية:
حيابل الرجل مهر األ .بإخض ررا ها بوص ررّها الطرف األض ررع يف .حر اجملتمع بال لافة ،بخاص ررة إها ما ع ررعر برغيتها يف
التمرد ل األبض رراع اللائمة ،فّي مّ ررة ) فما مل يكن من ميل (من اجملمو ة اللّر رّ ررية) بيت النا (لللاص ررة اجلزائرية
فاممة بريهوم جتد الش ررخّ ررية األ .وية ّ.س ررها يف مواجهة مع األة من جهة باألخ من جهة خر  ،حيث ينلمان ليها
جممو ة من السلوفياس اليت يريان فيها دم مرا ان أل راف اجملتمع ،فتلول" :فياد يب ل
تّرفاتك ال تعجي ،بخربجك يللل،

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

269

-

إين يف سن تسمد يل بأن ميز.

فلال خي  :ن يف جمتمع يطلع استّسا اس ن تّرفاتك.
-

ب .ا لست جمربن ل إ طاء تلرير مبوا يدي...

مل ت فالمي أل ّن خي صّع ،بمل ييد هلك لنّس إالّ لكو .هفرا.
فافتشّت ،امر ن تشي آالف النساء ،بمد ا تلدس ميل ين خمتلّة.
فشهاديت ليست مرسومة ل بجهي ليحذ اآلخربن يف تعامله معي"14ط
ال تواج اليطلة يف اللّ ر ررة جال باحدا بإ ا جلف ا األة باألخ ،بفال ا يرفض س ر ررلوفها يف اجملتمع ،هلك ن ف رن
خربجها ت ل يف .حر ا ييا يأباا اجملتمع ،بمن هنا جاء تعنيّهما هلاط
بملا فا.ت" السررلطة املطللة يف حر ا ضررد الذاس األ .وية ،ل جتد مريلا فضررل من العن

اجلسرردي باللّحي بالنّسرري،

بّررو ت اليدائية "15؛ فلد تي ّد ممع الذاس األ .وية يف هذا امللطع يف محهرين امنف  ،يتم ل األبل يف التعني اللّحي
الذي ما سر فل من األة باألخ ل اليطلة ،بال اين هو تعني جسرردي جاء .تيجة لتّام النلاش بف األ .من جهة
باألة باألخ من جهة خر  ،بهكذا جاءس الّررّعة لتعرب ن مّر د جاس مهر املر ن ،بهو الّعل الذي بطت األ.
اليطلة بالذفو ن حتديدا ،بهلك رب االس ر ررت ناء ،تلول":مل ت فلمي ألن خي ص ر ررّع ،بمل ييد هلك لنّسر ر ر إالّ لكو.
هفرا"ط16
للد ع رركلت الّ ررّعة بالنس ررية إىل األ .يف اللّ ررة ص رردمة حليلية جعلتها تعي بض ررعها ايليلي يف اجملتمع ،فنللتها من
خا.ة املختل إىل خا.ة املتشراب  ،هلك ن الشرخّرية األ .وية الرئيسرة يف اللّرة فا.ت تحن أا بل ت من العل بالنضرع
ما تنحها اللون باالس رتلاللية اللتف تكناأا من الوموف يف بج التس رلّم الذفو ي ،بلكنها .تيجة للّررّعة ضررحت تد ك
أا يف .حر الرجل لن تكون إال املر ن اليت يس ررتض ررعّها بيض ررطهدها بحيجر ليها بيّ رراد حريتها ،بهكذا فحن املر ن يا
اصرن بالسلطة الذفو ية بشكل ب بِخر.
فان مستواها الّكري بحتّيلها العلمي تحل ُه ر
بهكذا يعمد الرجل يف ظل هيمنة ملافة الّحولة إىل ممع األ .باستال ا ،فيّر ل ب دها جسديا بّ.سيا ،فما حيابل
ن يّرض ليها طا معينا من الس ر ررلوك مس ر ررتعينا باللون بالعن  ،بتزداد ح ّدن هذا العن

صاص ر ررة إها ما بدس الذاس

األ .وية غية يف التمرد ل سيطرن الرجلط
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 ثانيا :سلطة الماتمع:كرس اجملتمع امة بالعريب اجلزائري خاصررة رب جممو ة من التّررو اس باملعتلداس هلك الّه العميق اللابع يف الضررمري
يُ ِّ
اجلمعي لألفراد بالذي ير يف املر ن – اآلخ ِر املختل ِ جسررديا ب فكريا  -فائنا ده ال تتلك من الّا لية ب الكّاءن ما
حتلريها ،بمد
جيعل من مسر ر ر ررابيا للرجل ،ببالتايل تُر ِّس ر ر ر ر ُك هذا اللنا ةُ املسر ر ر ررتندنُ إىل فكرن املرفزية الذفو ية دب.ية املر ن ب ر
تعرضررت األ .بّعل هذا الّتسرريك املمنهع لّكرن الدب.ية العللية بالعملية بحّت الشررعو ية إىل ملية مسررك باسررتالة ،بل
للد إضررّاء املشررب ية ل هذا العملية من خالل مسررمياس اللييلة) الشرررف ،العُرف ،العاداس بالتلاليد( ،...بمن مثة
حابل اجملتمع تنميم العلل األ .وي با تماد املنع إىل اإلل اء ب ايجر ،فكي

يف اللّة النسوية اجلزائرية اللّرين؟ ،بما األبعاد اليت ا،ذهتا؟ ،بما موم

جتلت الليود االجتما ية اليت حتاصررر املر ن

األ .منها؟

أ -الماتمع و استراتياية هدم اينوثة:
يع ّد حضر ررو املر ن يف اجملتمع العريب امة ب اجلزائري خاصر ررة بوصر ررّها هاتاً فا لة مرا مرفوض ر راً ؛ هلك أا تلتح فضر رراءاس
هفو ية بامتياز ،ب تلدم ص ر ررو ن م ايرن ن تلك الّ ر ررو ن النمطية الرتيية اليت مسها هلا الّكر اجلمعي ؛ لذلك يس ر ررع اجملتمع
ل ن ينّي ن املر ن ص ر ررّاس اإلبداع ب الّا لية ،يف حف .راا حيابل ن يُّ ِرغها يف مالع مابت يرض ر ر

ن  ،ب هو األمر

الذي حتابل ن تّ ر ّرو ا اللاص ررة فاممة بريهوم يف مّ ررة ( التحليق حتت األ ض) من اجملمو ة اللّ رّ ررية بيت النا  ،حيث

تزيد اليطلة النلاة ن ي
جا.ع من معا.اهتا الداخلية يف جمتمع يرفض ن يتليلها هاتاً  .وية فا لةً ط

تحدِّمة ن دن فعلها ل مرا األهل بتزبجيها بهي بعد مّلة تعش ر ررق فرا يس ر ررها " بمتها مل فض بمل بافق ألن
تلول ُم ر
املوم تع ّداين .فنت حل ن فون مائدن مائرن فكسرس جنحيت بحتولت إىل دجاجة بياضة؛ فأجنيت بنائي ال المة.
بمن بمتها ب .ا حابل ن تأمل مع بامع ايال فما اسررتطعت ،بما فضررت ،بفلما مّد الكيل يب محلت حلائل بترفت
مّايل ب ائي ب دس إىل بيتنا ألبد من جديد !ب فتع فأحل ق ياما" ،17حيض ررر التذفر يف هذا امللطع بوص ررّ " آلية
فنية لتّعيل التخييل بتوليد معطياس اهنة بأحداث ماضية تنتمي إىل الذاس الّردية باجلمعية ،فما لو ن التذفر يف السرد
يّضري إىل اللول بسرريب ن األفعال باألحداث ببّتابم اآلما يف ما بينها" ،18فالشرخّرية األ .وية الرئيسرة تسرّتجع هفر
ماتة من زمن الطّولة بالّرريا ،يوم حر مت من الد اسررة من مرف األهل الذين مل يربا فيها غري مشررربع زبجة مسررتليلية
م ل شر ر رراس الزبجاس ،بهي بذلك إ ا تعرض بداية مأس ر رراهتا لتنّذ رب هذا االس ر ررّتجاع إىل حياهتا اياض ر رررن يف بيت
الزبجية.
تتكر يف هذا امللطع ّدن دبال ل وية حتيل ل معاين التحليق بالطريان ،بهي ) مائدن مائرن( ،ب) جنحيت( ،ب) حلّق)،
ّ
بترتيم هذا الدبال بنوازع النّ بدباخلها العميلة ،فنالحظ ن اليطلة تسر ر ررت رق يف حزن تشر ر رروب مرا ن فيرين ،إ ّ.حل
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الطّولة املّلود ،ب مُل املسربق ،يوم فا.ت ،طّم ملستليل با د تُت ن في د استها لتّيد ميطان مائرن ُحتلِّق يف السماء،
ّن هذا ايل مد ض رراع با.دمر مع مجلة املّلوداس األخر يوم ِ
ُجربس ل ترك ملا د الد اس ررة يف س ر ُن مي ّكرن من جل
الزباج.
تلول اليطلة يف أاية امللطع":بفلما مّد الكيل يب محلت حلائل بترفت مّايل ب ائي ب دس إىل بيتنا ألبد من جديد!
ب فتع فأحلّق ياما" ،19تتالزم الكتابة بالتحليق يف هذا العيا اس فت دب مزابلة فعل الكتابة بالنس ر ررية إىل اليطلة حتليلا
مزيا ،إ .اهلربة من بامع مر ،ببذلك تتحول الكتابة إىل معادل لّعل التحليق ،للحل الض ر ر ر ررائع ،فيجدي ا.تّاء فعل
الكتابة بطييعة ايال إىل ا.تّاء فعل التحليق.
ب -المرأة و سلطة العادات و التقاليد:
حتضررر العاداس بالتلاليد يف اللّررة النسرروية اجلزائرية اللّرررين بوصررّها باحدن من برز السررلطاس الرمزية اليت حتاصررر املر ن
اجلزائرية بحتابل ن تّرض ليها طا هددا من السر ررلوك االجتما ي ،بهي يف هلك تسر ررتمد ّموهتا بعر ررر يتها من اجملتمع

فرس جممو ة من األ راف االجتما ية حّت غدس معطياس مابتة بمس ر ر ر ررلماس ال حيق ألي فان التش ر ر ر رركيك يف
الذي ّ
يلينيتها ،بل للد ص ر ر رريحت هذا األ راف تزاح األبامر بالنواهي الدينية  ،فاملر ن جمربن ل اخلض ر ر رروع ملنحومة العاداس
بالتلاليد السر ررائدن يف اجملتمع الذي تعيخ في  ،بهي مليولة يف هذا اجملتمع إها ما خضر ررعت أل راف االجتما ية ،ب ما إها
جتر س ل جتابز هذا األ راف فحأا ست دب جمرمة اصية ي ت بشرف اللييلة بدّ.ست ملدساهتاط
ّو اللاصة فاممة بريهوم يف مّة )ا.تحا الشوق) من اجملمو ة اللّّية)بيت النا ( معا.ان الزبجة اليت تّطدم ي
بوسم
تُ ِّ
توج فعاهل ب تّ ر ّررفاهت من دبن ن يكون هل مد ن
س ررري تا س في العاداس االجتما ية س ررلطةً ماهرن ل األفراد ،ب ِّ
ل مواجهة هذا الوامع املأزبم ،بيف امللطع اآليت يتجل جا.ع من جوا.ع هذا السررلطة ،فالزبج ال يسررتطيع ن يتواصررل
الّا مة ،تلول اللاصة":بهو ييتس هلا يف حضرن بي  ،أل .حيع ؤيتها تشي مام
مع زبجت يف ظل الرمابة االجتما ية ّ

هكذا مال  .ل  .ال جيرؤ ن يناديها بامسها ب حي ّدمها مام العائلة ليلول ليل ما إن تطأ مدم ال رفة :اع ر ر ر ر ررتلت
إليك"20ط

لعل ه ما يلّت النحر يف هذا امللطع هو ن الزبج/الرجل بالزبجة/املر ن ييدبان فال ا خا ِضر ر ر ر رعف أل راف اجلما ة،
بهكذا ت دب املأسرران ف ر وولية ب ملا ،فهي ال تتوم ند حدبد اجلن ب إ ا تتجابز هلك لتشر ّكل يف بعض فّرروهلا
السلطة االجتما ية ،فالرجل يف مّة) ا.تحا الشوق (يحهر فما املر ن مّعوال ب ال فا ال ،إه
مأسان اإل.سان يف مواجهة ّ
.راا اجزا ن التلرة من زبجت اليت ا تضر رراها لنّس ر ر  ،فما  .ال تتلك اللد ن ل ن تخاميها بامسها ب ُجيري معها

حوا ا مهما فان مّرياط
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بفما يف مّر ر ررة) ا.تحا الشر ر رروق (تتيد األ راف االجتما ية يف مّر ر ررة) من هواج امر ن تتنكر للعامل (لللاصر ر ررة زهرن
تلر الشرخّرية األ .وية الرئيسرة يف اللّرة
بوسركف باحدن من ه األعركال السرلطوية اليت تلهر الذاس األ .وية ،بلذلك ّ
ن تسري يف الشا ع الرئيسي ،متحدية بذلك ما.ون اللييلة الذي يّرض ليها ب ل بناس جنسها ن يتسلّلن رب الد بة
اخللّية ،حيث تلول":بلكن ،ب .ا تأمل مرييت ال ا مة يف يلو.ة التلاليد اليالية ..مرييت النيلو.ية اليت س ر ر ررر ان ما تنكمخ
حتت و

ايضررا ن ..مر س فجأن ن سررري يف الشررا ع الرئيسرري" ،21تّ ر اليطلة يف هذا امللطع اللرية ة) ال ا مة يف

يلو.ة التلاليد اليالية( ،بملا فان ال رق معناا الرس ر رروة يف املاء فلد بص ر ررّت اليطلة اللرية مبا س ر رريق ألأا تعاين يف .حرها
الرسرروة يف جممو ة من العاداس بالتلاليد اليت ّا نها الزمن بجتابزها التا يك ،بلكنها مع هلك تّررر ل التمسررك ا
بلونط
 ثالثا :سلطة الدين:جيع ن يتس ر حدي نا ن س ررلطة الدين يف اجملتمع العريب امة باجلزائري خاص ررة  ،من منطلق مراءن با ية ب متيّ رررن هلذا
املوضرروع هي تلك اليت تنطلق من إد اك ب ياع للحدبد اليت تّّررل بف الدين بوصررّ سررالة مسابية با.ية ببف الدين تأبيال
بشر رريا مد تخض ررع ل اياس خمتلّة ،بمد تنيهت اللاص ررة اجلزائرية إىل هذا اللض ررية ،فل يكن ليها ن تكتع لتعيد بناء دين
جديد ب إ ا لتّ ررحد زبايا النحر اليت ف ريا ما التيس ررت مبا هو ال دي ،ب ص رريحت تش رركل بعدا مق من العليدن"،22
بهكذا صو س يف مّّها هابالس الرجل ممع املر ن ا.طالما من تّسري هفو ي للنّو

الدينية.

.تيف مما سريق ن اللاصراس اجلزائرياس مد ص ّرو ن يف مّرّرهن اللّررين الّرراع بف املر ن بالسرلطة يف عركاهلا ال المة

) سلطة الذفو ن ،سلطة اجملتمع ،سلطة الدين( ،حيث حتابل سلطة الذفو ن ن تلمع األ .بت تاهلا جسديا بّ.سيا ،فما
حياصر رررها اجملتمع بعادات بتلاليدا ب راف االجتما ية ،لي هذا فحسر ررع بل إن الرجل مد ا،ذ من الن

الدي ،بسر رريلة

خر يكرس ا دب.ية املر ن ا.طالما من تأبيل هفو يط
اإلحاالت و الهوامش:
 -1 بجردان الّ ر ر ر ر ر ر ررائ  ،عر ر ر ر ر ر ررهرزاد ب غوايرة السر ر ر ر ر ر رررد مراءن يف اللّ ر ر ر ر ر ر ررة ب الربايرة األ .ويرة ،الردا العربيرة للعلوم،
بريبس،2008،غ1ط 9
 * عركل من عركال الل
ف ،متكاملط

يلدم في امليدع جممو ة من الّرو تعرض بعض محاهر اييان يف افتلا برر ُف إىل بناء

 -2 بادي فوغايل ،التجربة اللّ ر ر ر ر ر رّ ر ر ر ر ررية النس ر ر ر ر ررائية يف اجلزائر ،احتاد الكتاة اجلزائريف ،اجلزائر ،2002،غ1ط
14،15ط
-3 املرجع ّ.س ط 65ط
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 -4 و

الدين موس ر ر ر ر ر ر  ،تأمالس يف إبدا اس الكاتية العربية ،اهليئة املّ ر ر ر ر ر ررية العامة للكتاة ،مجهو ية مّر ر ر ر ر ررر
11ط

العربية( ،دغ)1997 ،ط

 -5 الل سر ر ر ررنلومة  ،املتخيّل ب السر ر ر ررلطة يف المة الرباية اجلزائرية بالسر ر ر ررلطة السر ر ر ررياسر ر ر ررية(د اسر ر ر ررة) ،ابطة فتّاة
االختالف  ،اجلزائر  ،2000 ،غ1ط 40ط
-6 املرجع ّ.س ط 62ط
-7 باسر ر ر ر ر ر رري ،األ رج ،اجتاهاس الرباية العربية يف اجلزائر ث يف األصر ر ر ر ر ر ررول التا تخية ب اجلمالية للرباية اجلزائرية،
410ط409

املجسسة الومنية للكتاة1986 ،ط

ط

-8 زهو فرام ،خطرراة بّراس اخلرردب ملررا بررة يف اللول النسر ر ر ر ر ر ر ررائي العريب ب امل ريب ،ؤيررة للنشر ر ر ر ر ر ررر ب التوزيع،
ط
اللاهرن ،2009،غ1ط ط7
. -9 وال السعدابي ،د اساس ن املر ن ب الرجل يف اجملتمع العريب ،املجسسة العربية للد اساس ب النشر ،بريبس،
 ،1990غ2ط

36ط

 -10 حس ر ر ر ررف املناص ر ر ر رررن ،مراءاس يف املنحو الس ر ر ر ررردي النس ر ر ر رروي ،امل الكتع ايديث ،األ دن ،2013،غ1ط
09ط
-11 همد .و الدين فاية ،اهلوية ب االختالف يف املر ن-الكتابة ب اهلامخ ،-افريليا الش ر ر ر ر ر رررق ،الدا الييض ر ر ر ر ر رراء
امل رة ،دغ،دسط 34ط

1

-12 زهرن بوسكف ،الزهرن ب السكف ،احتاد الكتاة اجلزائريف ،اجلزائر ،2003 ،غ1ط

20ط

-13 أال مهيداس ،اآلخر ب الرباية النسر رروية العربية يف خطاة املر ن ب اجلسر ررد ب ال لافة ،امل الكتع ايديث،
األ دن ،2008 ،غ1ط

35ط34ط

-14 فاممة بريهوم ،بيت النا  ،صواس املدينة ،مسنطينة ،2004 ،غ1ط

17ط

 -15 ليندا يد الرمحان ،ت يالس األة يف الرباية النس ر ر ر رروية العربية املعاص ر ر ر رررن ،دا فض ر ر ر رراءاس للنش ر ر ر ررر ب التوزيع،
األ دن ،2007 ،غ1ط

46ط

-16 فاممة بريهوم ،بيت النا ط
 -17 املرجع ّ.س ط

17ط

48ط

 -18 يد العايل بوميع ب آخربن ،الكتابة النسائية التخييل ب التللي  ،احتاد فتاة امل رة ،2006 ،غ1ط
32ط
 -19 فاممة بريهوم ،بيت النا ط 45ط
 -20 املرجع ّ.س ط

81ط

-21 ط زهرن بوسكف ،الزهرن ب السكفط ط46
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 -22 آمال منّو  ،اخلطاة األديب النسوي بف سلطة املتخيل ب ب سجال اهلوية بيعة جلطي ب حالم مست ا ي
وهجا ،جملة ّمان،ع2006، 135ط

78ط

قا مة المصادر و المراجع:

 -)1بجدان الّ ررائ  ،ع ررهرزاد ب غواية الس رررد مراءن يف اللّ ررة ب الرباية األ .وية ،منش ررو اس االختالف ،اجلزائر ،الدا
العربية للعلوم ،بريبس،2008،غط1
 -)2بادي فوغايل ،التجربة اللّّية املسائية يف اجلزائر ،احتاد الكتاة اجلزائريف ،اجلزائر ،2002،غط1
 -)3و الدين موس ر ر ر ر ر ر ر  ،تأمالس يف إبدا اس الكاتية العربية ،اهليئة املّ ر ر ر ر ر ر ررية العامة للكتاة ،مجهو ية مّر ر ر ر ر ر ررر
العربية،1997،دغط
 -)4الل سررنلومة  ،املتخيّل ب السررلطة يف المة الرباية اجلزائرية بالسررلطة السررياسررية(د اسررة) ،ابطة فتّاة االختالف
 ،اجلزائر  ،2000 ،غط.1

 -)5باسرري ،األ رج ،اجتاهاس الرباية العربية يف اجلزائر ث يف األصررول التا تخية ب اجلمالية للرباية اجلزائرية ،املجس رسررة
الومنية للكتاة.1986 ،
 -)6زهو فرام ،خط رراة بّر راس اخل رردب مل ررا ب ررة يف اللول النس ر ر ر ر ر ر ر ررائي العريب ب امل ريب ،ؤي ررة للنشر ر ر ر ر ر ررر ب التوزيع،
اللاهرن ،2009،غط1
. -)7وال الس ررعدابي ،د اس رراس ن املر ن ب الرجل يف اجملتمع العريب ،املجسر رس ررة العربية للد اس رراس ب النش ررر ،بريبس،
 ،1990غط2
 -)8حسف املناصرن ،مراءاس يف املنحو السردي النسوي ،امل الكتع ايديث ،األ دن ،2013 ،غط1
 -)9همد .و الدين فاية ،اهلوية ب االختالف يف املر ن-الكتابة ب اهلامخ،-افريليا الشر ر ر رررق ،الدا الييض ر ر ر راء امل رة،
دس ،دغط
- -)10أال مهيداس ،اآلخر ب الرباية النس ر ر رروية العربية يف خطاة املر ن ب اجلس ر ر ررد ب ال لافة ،امل الكتع ايديث،
األ دن،2008 ،غ.1
 -)11فاممة بريهوم ،بيت النا  ،صواس املدينة ،مسنطينة،2004 ،غ.1
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 -)12ليندا يد الرمحان ،ت يالس األة يف الرباية النس رروية العربية املعاص رررن ،دا فض رراءاس للنش ررر ب التوزيع ،األ دن،
 ،2007غط1
 -)13يد العايل بوميع ب آخربن ،الكتابة النسائية التخييل ب التللي  ،احتاد فتاة امل رة ،2006 ،غط1
 -)14آمال منّر ر ررو  ،اخلطاة األديب النسر ر رروي بف سر ر ررلطة املتخيل بس ر ر رجال اهلوية بيعة جلطي ب حالم مسر ر ررت ا ي
وهجا ،جملة ّمان،ع135،2006ط
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اللغة ايمازيغية بين الطرح البنيوي واالستخدام الوظيفي :مسارات في إشكالية الوعي بايزمة الهوياتية
Amazigh language between structural proposition and
functional use: Pathways in the problematic of awareness of
the identity crisis.
اجلياليل ماد (جامعة تلمسان /اجلزائر)
همد فحلي (جامعة بهران /2اجلزائر)
ملخصل
تكن اللولل ن اال ّتاف األخري بالل ة األمازي ية فل ة بمنية باإلمرا ا دستو يا ،اد مرح الك ري من النلاعاس،
بلعل اجلدل األف ر حض ررو ا بتوس ررعا فان حول تعليمها ،با تيا الل ة األمازي ية حتمل إع رركاالس متعرجة ميعتها مس ررا اس
متعددن من األزماس السرروسرريوملافية بالسررياسررية ،ب ن .عّتف ن األزمة الل وية لألمازي ية ،ليسررت بليدن جزائر االسررتلالل
اليت ادس منذ إ الن تعليمية الل ة األمازي ية ،بالكل يعل مد مسرا ة األمربحة الّر.سرية « رة/بربر» ميل االسرتلالل
ببعدا ،لتّجري املس ر ررألة األمازي ية بالنّك فيها ،فحن اال ّتاف بتعلي الل ة األمازي ية ادس معها جذب األزمة اهلوياتية بف
التيرا اس النخيويرة األمرازي يرة داخليرا ،حول ايرف الرذي تكترع بترد س بر  ،ألأرا تعراين زمرة ترافيييرة ،ب بف النخرع اليت
ترفض األمازي ية بتزيد من تّ ر ر ر ر ررعيد األزمة اهلوياتية للجزائريف ل الّ ر ر ر ر ررعيد الل وي ،بحّت العرمي ،إأا حلا متاهة بد س
تعود إلفراز زماس بيداغوجية بالد جة األبىل للمد سة اجلزائرية ،بللهوية الومنيةط بترفيز.ا يف هذا الو مة سيكون ل األزمة
اهلوياتية اليت بلدس زمة بيداغوجية تعليمية يف تد ي الل ة األمازي ية يف املنحومة الّتبوية يف اجلزائرط
الكلمات المفتاحية :تعليمية الل ة األمازي ية ،الطرح الينيوي ،االستخدام الوظيّي ،األزمة اهلوياتيةط
Abstract:
It can be said that the recent recognition of Amazing language as a
national language and its constitutional recognition has re-introduced many
debates, and perhaps the most controversy and expanding debate was about
its teaching as the Amazing language carries tortuous problems typified by
multiple tracks of sociocultural and political crises. And we recognize that
the linguistic of Tamazight is not the result of Algeria independence that has
returned since the declaration of Amazing language teaching and everyone
knows the contribution of the thesis (Arabs/Berber) before and after
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independence to blow up the Amazing issue and molding in it. So the
recognition of Amazing language teaching re-established the roots of the
identity crisis between the Amazing elite currents internally about the
character that you write and study with it, because it suffers from a
compositional crisis or between the elites that reject the Amazing and further
escalate the identity crisis of Algerians on the linguistic and even ethnic
levels. It is really a maze that began to return to the emergence of pedagogical
crises primarily for the Algerian school and national identity. Our focus in
this paper will be on the identity crisis that generated a pedagogic educational
crisis in teaching Amazing language in the educational system in Algeria.
Keywords :Amazing language teaching, Structural proposition, Functional
use, the identity crisis
مقدمة:
ِ
مال اهلل ز بجل بِمن آياتِِ خلق الس ر ر رمو ِ
ي ِِ
اس رباألر ِ
ف ﴾ 1إن
ض رباختِ ُ
الف رل ِس ر ر رنرتِ ُك ربرل رواُ ِ.ك إِن ِيف هرل ر
ك آليراس لِّل رعالم ر
ر ر ر ُ
رر
تعدد األلس ر ررن آلية من آياس اهلل ،خ ب خلل بجعلها ض ر رربا بم ال للعاملف ،بهنا تكن اللولل إن اللس ر رران ب الل ة هي
املعرب ايليلي ،ن اهلوياس بل هي املكون األمو يف إ طاء توسيماس لألجناس باأل راق ،ن فينو.ته بهويته .
ف ال مراء ن ما تر ب الل ة األمازي ية يعرب ق ن األزمة اهلوياتية ،بتلك ايالة السر ر ر ر ر ر رريكولس ر ر ر ر ر ر ررا.ية اليت يعيشر ر ر ر ر ر ررها العرق
األمازي ي ،الذي رفها منذ ّ ررو س رريلت دخول العرة باملس ررلمف للش ررمال اإلفريلي. ،تيجة التش ررتت بف رن العّ رريياس،
اليت س ر رريطرس من حيث هلج اهتا املنتش ر رررن يف املنطلة امل ا بية ،ب دم ا.ض ر روائها حتت منيع بمّ ر ررد ل وي تلجأ إلي  ،بيكون
حافحا هلا من اال.دما ما هلجاهتا ،بلعل هذا ما مق ب اق تطو الل ة األمازي ية ،بشر ر ر ر ررهاداس الك ري من الياح فط بمن
هنا يتضر ر ر ر ررد ن األزمة الل وية األمازي ية ليسر ر ر ر ررت بليدن جزائر االسر ر ر ر ررتلالل ،بلي هلا ي المة باإلسر ر ر ر ررالم بالعرببة ،بإ ا
تّر ر ررا دس .تيجة اإليديولوجيا اإلسر ر ررتعما ية ،اليت خللت األزمة للتّرمة بف العرة بالرببر ،بسر ر ررا ت النخع املّر.سر ر ررة يف
إحياء األزمة* ،ب ن .ش ر ررهد ودن اليعض إىل توجي اإلهتام لل ة العربية ،إن هذا الطرح ا ي من ف الّ ر ررواة بايليلة،
بإن زمة األمازي ية مطيو ة ل العديد من املسر ررا اس ،اليت بضر ررعت بّر ررمتها بزادس من تعميق زمة الل ة للعرق الرببري،
سر رواء فا.ت تا تخية ب إس ررتعما ية ب رمية ب س ررياس ررية ،ب ن هنا .ل

ل هابلة الدبلة اجلزائرية ،فتد الياة مام تعلي

الل ة األمازي ية باإل ّتاف ا فل ة مسية ببمنية ،بلكن تيل مسررا اس األزمة الل وية بالنسررية لألمازي ية ،مابعة مام ترمجتها
من الس ررياق الينيوي إىل الوظيّي ،ي ترمجة مّرداهتا بمّ ررطلحاهتا يف العملية التعليمية ،اليت تلل زمة حليلية مام العديد
من اإلعر ر رركاالس ،اليت فضر ر ررت إىل زمة بيداغوجية ،بال تعدد الل اس األمازي ية ب دم بضر ر رروح الرؤية يف ترمجتها بفتاباهتا،
ب دم تطويرها لّتم إىل مّ رراف الل اس من الناحية العلمية ،فالل ة األمازي ية هلا .س ررق متعرج ألزمتها ،بهي مرهو.ة ب طاء
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سريوسريوسرياسري ،بما مّردا بال طاء السريوسريوسرياسري ،هو إخّاء زمة هوياتية ميلة ،تسرتلي سرياماهتا من التا يك اليعيد
بايديث يضا ،مبعىن غ إ ّتاف الدستو ا فل ة ما.ية بإد اجها يف املنحومة الّتبوية ،إال ن صي ة تد يسها تيل ميهمة
إىل ايد الذي جيعلها غري ماد ن ل تلّظ مّرزاس تلك املسر ر ر ر ررا اس السر ر ر ر رروسر ر ر ر رريوملافية اليت ب متها ،بالتهجف الذي مو س
ليها ،لكن تد ي الل ة األمازي ية يكون من حيث الّتفيية الل وية بمرجعياهتا التد يسررية ،من خالل مرح إعرركال وي
يتم ل يف املرجعياس التد يسررية ،هل تد س بالل ة العربية؟ م بال ة الّر.سررية؟ م بايرف الرببري؟ بهذا يف حد هات إعرركال
معريف بإبسر ر ر ررتيمولوجي ،يعك بشر ر ر رركل ب بِخر األزمة اهلوياتية ،ي ن األزمة هلا مسر ر ر ررا اس ليسر ر ر ررت بليدن اليوم ،بل هلا
مسا اس متتالية حّت ميام الدبلة الومنية ،ب بهلا األزمة السياسية بايضا ية بصراع النخع األمازي ية ،باإلستخدام التعليمي
لل ة األمازي ية ،يتطلع حسررما بيداغوجيا يف فيّية تد يسررها ،بهذا يتوجع مرحا سرروسرريوتا تخيا ،بإ ادن النحر يف تا ا،
مع اإلهتمام صّائ

الل ة األمازي ية الّتفيييةط بمن هنا تكننا مرح التساؤالس اآلتيةل

في ساه اإل ّتاف بالل ة األمازي ية يف إ ادن إحياء األزمة اهلوياتية للعرق األمازي ي؟
بما مد معا.ان الل ة األمازي ية من زمة ترافييية يف ظل صراع النخع يف اجلزائر؟
الفرضيات:
تعترب مب ابة حللة منهجية مهمة يف اليحوث األفادتية ،فهي فحجراء تكن الياحث من الس ر ر ر ررري صطواس باض ر ر ر ررحة و فه
بتّسري إعكالية د است  ،با تيا ها حال مجمتا ليح  ،ب لي فا.ت الّرضياس فاآليتل
 اإل ّتاف بالل ة األمازي ية بترسيمها يف املنهاج الد اسي ،اد إحياء اجلدل حول األزمة اهلوياتية للعرق األمازي يط صراع النخع يف اجلزائر د إىل تعميق األزمة الّتافييية لل ة األمازي يةطالمدخا النظري:
تكن ا تيا املشركالس باألزماس الل وية يف اجلزائر تتحملها اهلوياس برمتها ،بلعل د اسرتنا لألزمة الل وية األمازي ية تتطلع
مدخال تّس ر رررييا ،تكننا من خالل تّس ر ررري هذا األزمة ،ب لي جلأ.ا إىل .حرية «س ر رروس ر رريولوجيا اهلوية» ،اليت ا تنت بتّس ر ررري
الحواهر اهلوياتية ،بهنا تكن اللول ن العامل األبرز يف بناء اهلوية هي الل ة ،إه تعترب ايّر ررن ايّر ررف يف مد سر ررالمة ب
تأزم اهلوية ،ببالتايل ممنا باال تكاز ل منهجية «الّه بالتحليل» بفق الرؤية الّييريية لر ر ر ر ر «ماف فيرب» ،ألن فه اهلوية
يف بعادها التا تخية باإلجتما ية بالسررياسررية تكن من املدلوالس اليت تسررمد بّه األزمة  ،بال عررك ن ودن ي ملافة ب
رمية من العرمياس مل نامش ر ررة الل ة ،فهي حتما س ر رروف تعود ببلون إىل املس ر ررألة اهلوياتية ،لليحث فيها ن حلول ملش ر رركالهتا
اللس ر ر ر ر ر ر ررا.ية بالل وية ،بلعل األزمة الل وية للعرق األمازي ي يف اجلزائر مرحت بالزالت تطرح دن ،غ اإل ّتاف ا فل ة
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بمنية بإد اجها يف املنحومة التعليمة ،بهو ما جعل العديد من الياح ف يعيد النحر فيها ،رب العديد من املداخل النحرية
اليت حابلت تّسر ررري اإلعر رركالية الل وية ملختل ال لافاس باأل راق رب اليحث بالتلّر رري اللسر رراين داخل اجلزائر بخا جها،
لتّسر ر ررري ما مست ايرفاس األمازي ية من التوتر اهلويايت ،بتضر ر ررا ة النخع حول مرق تعلي الل ة األمازي ية بفيّية فتابتها،
بتطويرهاط
بمن هنا .لول ن هناك تضر ر ررا با بف الطرح الينيوي باالسر ر ررتخدام الوظيّي ،ي ما .عتربا اّّ.ر ر ررال للّكر ن الوامع ،فحف
.عود ألغلع الكتاة بالياح ف ،فان تّ ر ررو اهت يف إجياد حلول تكون ع ر رري باألم ولة ،اليت ال .س ر ررتطيع توظيّها مليا ،ب
ن فكا ه ال حتمل ي حياد ميمي صو

األزمة األمازي ية ،يف حف ن االس ر ر ر ر ر ررتخدام الوظيّي لل ة األمازي ية يف مكمن

الّ ر ر ر ر ررعوبة ،غ اإل ّتاف ا بهابلة فك العزلة بالتهميخ نها ب هابلة فتد األبواة مامها ،إال ن زمة الل ة األمازي ية
حتمل ملا يف بعادها الوظيّية ،سواءر ل املستو الّتافيل ،من و بصرف ب مريلة الكتابة ،باإلضافة إىل الّراع بف
النخع ،إن هذا الش ر ر رركل بد يعيد األزمة اهلوياتية لألمازي ف ر مما ينامخ املس ر ر ررألة الل وية ،ب لي فحن هذا الد اس ر ر ررة د.ا
فيها التعرض ليعض املسا اس اليت ادس جذب االزمة بعد اال ّتاف بتعلي الل ة االمازي يةط
 :1تعليم اللغة ايمازيغية والعودة إلى جذور ايزمة الهوياتية:
للد صرريحت اجملتمعاس املعاصرررن تزخر بالتنوع بالتعدد بتّررا د ال لافاس العرمية يف املطالية لومها ،يف ّررر صرريد من
خّر ر ر ر ر ر رروصر ر ر ر ر ر رريات االّ.تاح ل اآلخر باال ّتاف بايرياس الّردية باجلما ية ،إه تعترب اجلزائر باحدن بف ف ر الدبل اليت
مرحت بالزالت تطرح فيها األزمة الل وية باهلوياتية املوصر ر ر ر ر ر ررولة بالعرق الرببري ،ببالتايل ال ينكر حد اليوم ن إد اج الل ة
األمازي ية يف املد س ر ررة اجلزائرية ،اد ياح األزمة اهلوياتية إىل الواجهة من جديد ،حيث ن حدن اإل ّتاف ا فل ة بمنية،
مل يكن دن تعليمها ،بلعل العامل األبل يف ترسر ر ر رريك األزمة اليت احتضر ر ر ررنها اجملتمع اجلزائري ،فا.ت فمخل

ل سر ر ر ررتدما

ال لايف ،الذي مو س ليها من ميل الّر.سيف مييل ببعد اإلستلالل ،حيث ن الك ري من د ان النز ة الرببرية ه يف حليلة
األمر يدافعون ن الل ة الّر.س ر ررية ،بيس ر ررتعلمون الل ة األمازي ية فس ر ررتا ملش ر رررب ه فلم  ،اهلادف إىل إزاحة الل ة العربية،
بإحالل الّر.س ر ر ررية هله ا ،ب ن .ش ر ر ررهد تلك ايالة االغّتابية اليت بلدس زمة س ر ر رريكولس ر ر ررا.ية جتعل اليعض يتكل الّر.س ر ر ررية
فمحررابلررة إلميرراس تردا ن العربيررة ب.كررايررة يف د رراهتررا ،إه ينحر اليعض إليهررا ل أررا الّررا ررل ايليلي لألزمررة الل ويررة
لألمازي  ،ببذلك فحن الد ون إىل إ ادن اإل تيا لل ة األمازي ية مأخرا بتعليمها هو .وع من الض م السياسي فلم ،بمجعرا
ل ص ر ر ر ر ر ر رراع خنيوي يف اجلزائر ،بف املعربف من جهة ،بالّر.كوفو.يف من جهة خر ط فتا تخا.ية األزمة الرببرية تعد إحد
الرفائز اليت مّت منذ العلود املاضررية ،باليت تعود بداياهتا إىل أاية النّر األبل من اللرن املاضرري ،مع جهود اإلسررتعما
الّر.س ر رري رب«اليع ة العلمية« ،ب»معهد الد اس ر رراس الرببرية» يف با ي  ،حيث فان يُّ ر ررد

الرببري» «1918- 1915م»،

دادا من جملة »األ ع ر رري
ً

مع « جملة هسر ر ررربي « ،اليت صر ر ررد س بداية من العام 1921م ،باليت فان يعدها
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ضياغ فر.سيون بمستشرمون ،باإلضافة إىل  .رببولوجيف بسوسيولوجيف فر.سيف 2.الذين استطا وا تّكيك الينية ال لافية
باإلجتما ية للمجتمع اجلزائري ،خدمة ملشرب ه االستعما ي ،مما مسد باستمالة الد اساس ل ساساس رميةط
إن هررذا األمربحرراس فرران هلررا التررأمري الكيري يف بزبر ايرفررة الشر ر ر ر ر ر ررعييررة الرببريررة ،اليت حرردمررت ا.رردالع األزمررة الرببريررة يف
األ بعينياس ،بعد ما مدم لي » مّ ر ر ررايل اياج» ،بح س ر ر ررال مذفرن لألم املتحدن حيدد فيها معامل اهلوية اجلزائرية س ر ر ررنة
 1948ين حددها يف العرببة باإلسررالم بشرركل حّررري ،مما بجد في ّ.ررا الرببرية  .دن فعل ن الذاس ب إسررلاغ
أله مكون من مكو.اس الش ررخّ ررية اجلزائرية ،بهو اإلمتداد األمازي ي ،بال ع ررك ن للس ررلطاس اإلس ررتعما ية دب بيد يف
دن الّعل هذا ،اليت فان اهلدف منها تأز اهلوية الومنية ،بض رررة ي مش ررربع بم ،يف الّ ررمي  ،للد م لت هذا األزمة
فاحتة بملدمة للعديد من اإل.زالماس ،اليت عر ررهدها املشر ررربع التحر ي اإلسر ررتلاليل فيما بعد ،3مع اإل ّتاف  .من اخلطأ
جتاهل اهلوية األمازي يةط
هذا األخطاء اليت ا تكيتها التيا اس املنادية بالتعريع ،جعلت ايرفاس األمازي ية تسرره يف إ ادن األزمة ال لافية ،للمجتمع
فردن فعل تتميز بالعن

حيا.ا ببايوا حيا.ا ،لتّّ ر ر ر ررد ن مربحاهتا فلما مسحت هلا الّرص ر ر ر ررة ،بحتوهلا من اهلامخ إىل

املرفز يف العديد من املناسياس ،خاصة ندما تعلق األمر اليوم بتعلي األمازي ية ،غ ن املتتيع هلذا ايرفة منذ .شأهتا سنة
 1949باس ررتئّ ررال جذب ها من جسر ر ايرفة الومنية ،يف هلك الومت جتديد بع ها بلون بتأس رري األفادتية الرببرية يف
با ي س ر ررنة  ،1967مبيافة بتويل ب،طيم فر.س ر رري ،بتنّيذ هلي جزائري حتت منعة متنو ة ،4فجعلت الك ري ممن تأمر
باألمربحاس بالتنحري الّر.س رري ،ي ايل يف املس ررألة األمازي ية إىل حد منادان اليعض بح.ش رراء منطلة الليائل الكرب ط بهنا جند
«مالك بن .ل» يلول صّو

الل ة ن اإلستعما الّر.سي سع ن جيعل من الّرد خائنا ضد اجملتمع ،الذي يعيخ في ،

بما.يا حابل ن حيلق خيا.ة اجملتمع ل يد اليعض ،بصّرو
ممزق بتّرم بتوز

الل ة األمازي ية ،ادس فر.سرا ن تزق اجلن الرببري فكل

ل م ب ببية ،في تذهع بحدت  ،بهي منية حيل

ا بعض السياسيف األمازي  ،الذي ي تنمون فل

فرصة بمناسية لتي ،الدفاع ن املسألة األمازي ية ،5خاصة .نا اليوم .عايخ وهج فرحاس مه ،،بحرفة املاك اليت سست
حكومة مجمتة يف فر.سرا ،ب صريد هلا ل خا  ،بهي تسرع إىل ضررة الوحدن الومنية ،جة الدفاع ن الل ة األمازي ية،
لكن ييل ت يلها هدبد ،بع ر ررعييتها منعدمة ،يف منطلة الليائل ،اليت تيحث ن إحياء الل ة األمازي ية ،لكن دبن املس ر رراس
با هلوية الومنية ،بهذا التيا املعتدل هو من يشكل األغليية ،بالنسية ملسألة الل ة األمازي ية فمكون ساسي للهوية الومنيةط
فاإل ّتاف يف العلدين األخريين بتعلي األمازي ية بترس ر ر ر رريمها فل ة بمنية يف الدس ر ر ر ررتو  ،اد مرح األزمة اهلوياتية ،مما مسد
لليعض بالعودن ألمربحاس م مو ن بالنز ة العرمية ،ألن مرح املسر ر ر ر ررألة الل وية حتما تدفع اليعض إىل الرجوع ملسر ر ر ر ررألة اهلوية
األمازي ية اجلامعة بهنا جند «همد ما ن» يلول بأن هوية الش ر ر رريء موابت  ،اليت ال تتجدد بال تت ري ،بتتجل بتّّ ر ر ررد ن
هاهتا دبن ن ،لي مكا.تها ،لنليضها ماملا بليت الذاس ل ميد اييان ،إأا فاليّمة بالنسية ل .سان يتميز ا ن غريا
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بتتجرردد فررا ليتهررا ،بيتجل بجههررا فلمررا زيلررت من فومهررا موا ئ الطم  ،دبن ن ،لي مكرراأررا بمكررا.تهررا ل ريهررا من
اليّماس"6ط
إن إد اج االمرازي يرة يف املنحومرة الّتبويرة د إىل ودن اجلردل بالنلراش حول تلرك األمربحراس اليت ت ري اهلويرة األمرازي يرة،
إأا اللضر ر ررايا اليت خللتها زمة املطالع األمازي ية سر ر ررابلا ،فتد ي

األمازي ية ،توحيد األمازي ية ،ايك الذايت" للمنامق"

األمازي ية ،المة ال زب العريب بنشر اإلسالم ...إخل ،7باليت تتياأا ايرفاس األمازي ية املنابئة للنحام السياسي ب للعرببيف،
بتعتلد أ املسجبلف ن زمتها ،دبن الشعو باألزمة الضا بة يف الزمن اليعيد ،فحينما .عود ملسا ايراك الرببري جندا مد
مام بالعديد من االحتجاجاس اليت بصر ر ر ررلت إىل العن  ،خّر ر ر رروصر ر ر ررا ندما .عود ملا حدث يف ال ما.يناس ل خلّية منع
الكاتع «مولود معمري» من إل لاء هاضر ر ر ر ر ر رررن ل  ،حيث فا.ت هذا ايرفاس دائما ما تتي ،مربحاس الدفاع ن اهلوية
األمازي ية بل تها ،غ ن بعضر ر ر ر ر ر ررها محل مشر ر ر ر ر ر ررا يع ب فكا خطرين ،بلكن بعد« حداث  «2001دخلت التنحيماس
التلليدية ب للها التعيوي ب صرريدها الشررعل ل سرراحة األحداث بصرروال إىل اإل ّتاف ا فل ة بمنية ،بالذي فان مب ابة
سر ررحع لليسر رراغ من مرف السر ررلطة لكل ت يل سر ررياسر رري" عر ررر ي"للمنادين ذا املطالع .8بهنا تكن ا تيا ن غلع
األحزاة السياسية ،اليت حابلت ن تتّد املشهد فمدافع ن اهلوية األمازي ية ،فمحابلة إل.كا رببة اجلزائر بإسالمها
ب إمياس إسر ررالمها ،دبن رببتها ب إمياس رببتها املسر ررتعمرن دبن إسر ررالمها ،بجدس ّ.سر ررها تطرق ب تلّل بوابا فتحها
الّراحتون األبائرل ،بلئن فران مرق األبواة ال يّيرد ،فرحن هرابلرة غللهرا ال يعيرد الترا يك ،9بلرذلرك فرحن اللّز اىل الو اء من
مرف اليعض يعد مب ابة هابلة لت ذية اهلوية االمازي ية ب هابلة لّه هاهتا ،حيث تربز هذا األفكا فمشر ر ر ر ر ر ررربع ليعض
االحزاة الرببرية ب ايرفاس اليت تلزم ّ.س ر ر ررها بأأا االحق بالدفاع ن املطالع االمازي ية ،غ ن  ّ.ر ر ررا هذا التوجهاس
لي

بالك ري ب املسر ر ر ر ر ر رريطرن يف املنامق األمازي ية بلكن تكن ت ذيتها بجتييشر ر ر ر ر ر ررها مبرب الومت من مرف بعض االحزاة

السياسية الرببرية اليت تست مر يف وام

األفرادط

بلذلك لو د.ا إىل السلطاس السياسية يف تعاملها مع هذا املطالع ،سوف جند أا خرجت املسألة األمازي ية من ميضة
األحزاة الرببرية ،بإسر ررلاغ عر ررر يته  ،بهو ما جعل الدبل تسر ررا ع إىل هتدئة الشر ررا ع االمازي ي ،دبن ن يتي ،ي بسر رريم
سررياسرري دب ا يف املسررألة باالسررت ما فيها ،ب ن .عّتف ن الك ري ممن تينوا اهلوية األمازي ية بالدفاع نها فا.ت مربحاهت
ف ر إمالما ،خاصة إها تعلق االمر بالوحدن الومنية ،بهذا ما تكن ن حيدث عرخا يف اهلوية بيهدد األمن الوم ،،بلذلك
مامت اجلزائر بّس ررد اجملال مام األمازي ية بإفس ررا ا مكا.ة يف بمنها األص ررلي ،ببذلك ص ررحيت الدبلة هي املياد الوحيد
إىل تلد حلول ترسك من اهلوية األمازي ية ،متجنية الدخول مع ي مرف للحوا ب تيا سياسي يد ي  .يتيىن املطالع
األمازي ية ،بهذا حّت ال تعطي ي فرصة لتحول بعض األحزاة بالشخّياس إىل موز بالنسية للمسألة األمازي ية ،فم ال
«حرفة العربش» اليت تينت املطلع االمازي ي ،جند الس ر ر ر ر ر ررلطة حاب هتا ،لكن من جل تّكيكها بإفلادها مّ ر ر ر ر ر ررداميتها يف
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املنطلة ،بلي من جل تلد تنازالس يف ما تخ

الل ة األمازي ية ،بهنا حّت تيل الس ر ر ررلطة بحدها هي اليت تلدم ايلول

بتستيعد ي هابلة ملما سة الض م ليهاط
بلكن منذ ا ّتاف الرئي اجلزائري يد العزيز بوتّليلة باألمازي ية ،فل ة بمنية ب مسية يف الدسررتو الّرراد يف فرباير/عررياغ
 ،2016بإ ال .اإلحتّال بعيد س السر ر ر ر ررنة األمازي ية ،يف  12يناير/فا.ون ال اين من فل سر ر ر ر ررنة ،تّاممت املنابعر ر ر ر رراس
السياسية باإل المية بالّكرية بف ّ.ا األمازي ية ،بالرافضف لّرضها يف املنهاج الد اسي بخمتل املستوياس اإلدا ية.10
اليت مّحت بح ادن األزمة اهلوياتية ،إه بد س تعيد .و ا من التش ر ر ر ر ر ررلق بالّر ر ر ر ر ر رراع بالعودن إىل مربحاس رمية ،بف العرة
باألمازي حول اتدداس اهلوياتية للجزائر ،بمد ا.طللت املس ر ررألة األمازي ية فعليا مع» ميشا ااو بلير» الذي تكن ا تيا ا
بل من د ا إىل توظي

منائية« العرة/الرببر» ،باليت ص رريحت فيما بعد ملولة مجمرن جلميع الدا س رراس الكولو.يالية ،11

حيث تتحول األزمة يف الك ري من األحيان من الل ة بتعليمها إىل مرح مس ر ررألة الوافد ،إأا مس ر ررألة خطرين تس ر ررتهوي الك ري
من الذين يعودبن إىل مربحاس ترفض ررها الوحدن الومنية ل ع ررافلة «فرحات مهني» ب ن ال .رفض اهلوية األمازي ية ب
تعليمها ،بلكن ال .وافق ل النز ة الرببرية اليت تسررت مر يف مسررألة الل ة باسررتخدامها فأيديولوجيا ،للتعيية بايشررد باسررت ا ن
العوام  ،إه تسر ر ر ر ر ر رراه يف حتويل األزمة الل وية إىل ص ر ر ر ر ر ر رراع رمي يهدد الوحدن الومنية ،فحن ودن هذا األمربحاس ل
مس ر ر ر رراحاس باس ر ر ر ررعة جتعل الل ة معامة ،بحينما .تحدث هذا األزمة األمازي وفو.ية فح.نا .تحدث ن ع ر ر ر رريء يه يف الومت
اياضررر ،ما يربوا ن شرررن بلدان يف امل رة الكيري بالّررحراء بالسرراحل ،لكن امل رة باجلزائر ا من بعيد ،اليلدان اللذان
يتوف ران ن العدد األه من السافنة األمازي وفو.ية ،ب ا اليلدان اللذان تطرح فيهما" املسألة األمازي ية " دن ف ر.12
بهنا .عود لنلول ن اخلطون اجليا ن ،اليت مطعتها اجلزائر بّتس ر ر ر ر رري الل ة األمازي ية فل ة بمنية يف الدس ر ر ر ر ررتو  ،اد اجلزائر إىل
مسررا اس األزمة اهلوياتية ،بال عررك ن ترسرري األمازي ية يف املد سررة اجلزائرية صرريد من الضررربة اليت باتت تشرركل هاجسررا
حليليا ن إجياد حل غ تد يس ر ررها ،بل توس ر ررعت حّت بص ر ررلت إىل الطيلاس الش ر ررعيية هذا املرن ،ب ن .ش ر ررهد تحاهراس
لألبلياء التالميذ يف بالية جيجل يرفض ر ر ر ر ررون إجيا ية تعلي بالده لألمازي ية ،بل حّت بعض الطيلاس األمازي ية مل تتلل
اإل ّتاف بتد يسر ر ررها بايماس الذي فان منتحرا يف األبسر ر رراغ األمازي ية .ملاها؟ ألن الك ري من األمازي يف يلولون :ملاها
"سر رريضر رريّع" بالده الومت باجلهد يف تعل األمازي ية اليت ال يطالريون ا غدا يف امليا ياس باإلختيا اس اخلاصر ررة بالش ر ر ل
بالتوظي  ،باليت تشّتغ الّر.سية بالعربية بلي األمازي ية؟13ط
ملّتح بفرضررية اسررتحالة تشر نكل ل ة مازي ية موح ّدن لسرريع بسرريم فما يلولل
بلعل هذا ما جعل بعض الل ويف ينطلق من ُ
« يد الرزاق دب ا ي» ّن العربية تلعع دب الل ة املشر ر ر ر ر ر ررّتفة يف اجلزائر بل باليلدان امل ا بية فلها ليسر ر ر ر ر ر ررت فكرن تد ي

غري لميّة ،لكن ا.تشا ها يف الحرف الراهن لن يكون – لألس – دليال ل حتسن
الليائلية يف حد هاهتا إهاً سخيّةً ب ر
املعا ف األلسنية للجماهري ،بلد ما سيكون دليال ل تعاظ تأمري فكا «فرحاس مه »،عي االّّ.الية14ط
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بهنا تكن اإل ّتاف بأن تعلي األمازي ية باس مّتاحا يف يد اليعض ،لّررع النا ل الزيت بالعودن إلمحام اهلوية الومنية
ضمن هذا الّدام ،بمرح األزمة ل أا سياسية فلم ،متناسف األزمة السوسيوملافية للعرق الرببري ،ب بم اإلمّاء لل ة
األمازي ية بالعرببة ،بايليلة ن العربية فا .ت ل ة حض ر ر ر ررا ن ،بلذلك من الطييعي ن ،ض ر ر ر ررع الل ة امل لوبة لل ة ال الية ،فما
يلول ابن خلدبنل « امل لوة مولع بتلليد ال الع» يف حف ن بلاء الل ة األمازي ية ماصر رررن ل التطو .تيجة هيمنة الل ة
ال الية ب ل ة ايضر ررا ن ال اليةط بيشر رري هذا إىل حد ما تأخر ل تنا بامللا .ة مع ل اس العوملة ،فاإلجنليزية .تيجة مون ايضر ررا ن
ال ربية بلكن بالعودن ل لس ر ررري التا تخي بف األمازي ية بالعربية ،ييدبا مد اإل.س ر ررجام الل وي ،الذي لع دخول املس ر ررلمف
فدخيل بل ته  ،حيث خرجت من ح الليائل الرببرية الك ري من العلماء رب تا يك اجلزائر بامل رة اإلسالمي الذين فتيوا
بالعربية ،مع اإل ّتاف بعدم إلزام التعريع باإلسالم لألمازي  ،فما فعل بعض املعربف ،بهلك ن "بترين الدخول يف اإلسالم
فا.ت سر ر ر رررع من بترين إ تناق الل ة العربية يف اجلزائر ،لذلك فحن مربحة إلزامية اإلسر ر ر ررالم بالعربية خطأ باضر ر ر ررد ،ب رفت
العربية باألمازي ية بتعايشر ررهما ألف ر من شر رررن مربن بظهرس املسر ررألة الل وية مع اجلزائر املعاصر رررن بظهر معها التشر ررنع"،15
بهذا دليل ل اللعية الكو.ية ،اليت تتسرة إلينا حتت غطاء العوملة ،ي إما ن املكو.اس داخل الدبلة الومنية بتّتيتها جة
ايرية بتشر ر ر ر ر ر ررجيع ال لافاس اتلية ،باإل.تلال ب نا من جمتمع اهلوية الواحدن ب ال الية ،مع إحّتام اهلوياس األخر إىل جمتمع
الطائّية باتاصّة م ل العراق بلينان ،ب ف ا.ستان بعد حرة 2003ط
للد س ر ررا الرببر بالعرة بنّ الس ر ررياق التا تخي بالل وي ،الذي س ر رره يف بناء حرفة لمية مازي ية بلس ر رران ريب ،حيث
يلول «جوزيف بوريلي " »"j.bourillyن اإلس ر ر ررالم ل العامل األفرب يف تعريع الرببر ،فالتعلي الدي ،بالّ ر ر ررالن فا.ت
جتري بالل ة العربية" ،16فهذا يوحي باال.س ررجام الرببري العريب يف خمتل اجملاالس ،بلي الل وي فلم ،ب ذا الش رركل ير
الرببر أ ا تنلوا اإلسالم بتعلموا ل ت  ،يف حف مل يتنكربا هلويته الل وية ،بمل ير الرببر رب مسايرهت للجن العريب ن
األمازي ية صر ر رريحت ماصر ر رررن مام العربية ،ألن العربية ل ة دينه بل حافحوا ل اإل مف معا ل ة الدين (العربية) بل ة العرق
(األمررازي يررة) هنررا تكن اللول ن جررل العلمرراء امل ررا بررة فررا.وا من العرق األمررازي ي الررذي بر وا يف الل ررة العربيررة ابن معطي
الزبابي ب يد ايميد ابن بادي بغريه ف ريط
 :2أزمة التراكيب اللغوية وتعدد اآلراء النخبوية:
للد فا.ت األجبدية األمازي ية يف بداية مراحلها األبىل من بجودها تتكون من حربف صر ر ر ر ر ر ررامتة ،هي املعنية بالتيّينار ،بمد
فا.ت ح ربفها س ررتة ش ررر حرفا ب أا ص ررا ن مالث ب ش ررين فهذا الزياداس املتأخرن تلابل الّتحة بالكس رررن اليت فان يكتع
ا األمازي اللدام  ،17ما اليوم ب غ ن بعضررها مكتوة من مرف م لّف هبي مسررتو تعليمي يال ،فهجالء الكتاة
دب.ون خليم ما ينطلون ب ص ر رروتيا ،بهذا ليس ر ررت فتابة ،بل هي
األمازي يون يحنون أ "يكتيون" ،لكنه يف ايليلة ي ّ
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مدبن ربف التينية يف ال الع ،بع ررتان بف الكتابة ،اخلاض ررعة لللوا د النحوية ،باإلمالئية ،باليت من ع ررربغ
جمرد فالم ّ
إتلاأا بتعلمها يف املد سة18ط
بهنا تكن اللول ن مول الّّتن اليت غييت فيها فتابة األمازي ية ،ببلائها حييسررة املشررافهة جعلها تنحّررر ب،ضررع للشررربغ
باتيم الذي فرض ل .س ررليتها الل وية ،بلذلك جند بعض الكتاة املعاصر ررين .يهوا إىل خطو ن التعري الوظيّي الش ررائع
لل ة ،بالذي يلوم ل أا دان ببسرريلة للتيلي  ،هلك .نا إها حّ رر.ا الل ة ضررمن هذا التعري التيسرريطي ،بمّ رر.ا مهمتها
يف دب التيلي ب التعيري ،ا.تّت فافة الّربق األس رراس ررية ،اليت تّّ ررل بف الل ة اللومية بالل ة األجنيية ،فأص رريد بحمكان ية
مة ن ،تا الل ة ،اليت تس ررتعملها باإل تماد ل املّاض ررلة بف الل اس ،من حيث .ض ررجها بمد هتا ل اإلس ررتيعاة،19
ي إ .يس ررتحيل ال ّّ ررل بف الل ة باهلوية ،ألن هذين النس ررلف متالزمف دبما ،فعودن األزمة الل وية األمازي ية حتما تتالزم
بعودن األزمة اهلوياتيةط
بإها د.ا إىل الوامع جند تش ررخيّ رراس األزمة الل وية لألمازي متياينة إىل حد ما من الوض رروح ،حيث جند «س ااعيد بن عبد
اس الدارودي » يلول ن الد ون الرببرية مامة ل األس ر رراس العرمي  ،بإن اد ت غري هلك ،با تكزس ل الل ة بّ ر ررّتها
الّ ررخرن الّ ررلية بالراس ررخة ،اليت تكن الوموف فومها ب ياس إليّ ررال س ررالة ايرفة األمازي ية بحتليق مطاليها بالوص ررول إىل
هدافها ،20لرد اإل تيا لألمازي ية ،بفذلك جند يض ررا «أحمد بن نعمان» يلول ما الل ة الرببرية األص ررل فهي مض ررمحلة
اض ر ررمحالال فليا يف اليالد ،س ر ر رواء ل مس ر ررتو الّتاث املكتوة ب التدابل الش ر ررّهي اليومي ،بمل ييل يف اجلزائر اليوم إال
اللهجاس املتّر ة نها منذ مربن ،باليت ييل ددها يف اجلزائر بحدها ما يّوق العشر ررر هلجاس رب فافة جاء الومن،21
إن هررذا امللولررة جتعلنررا .عّتف ن األزمررة الّتفيييررة تطرح ل

رردن مسر ر ر ر ر ر ررتويرراس ،برردايررة مررد توفر التوليّرراس اجلررامعررة ،بف

اللهجاس بمد ا.ضر ر ر ر ر ر رريامها بنسر ر ر ر ر ر ررق ل وية باحد ،تكن ن يكون مل جبميع اللهجاس ،بمد ا ّتاف اهلوياس الل وية
الّر ية باتّامهاط أل .حّت ندما يكتع األمازي يون مازي يته  ،فحن غالييته يكتيوأا بطريلة تنّر من مراءهتا ألأا فتابة
غري مّهومة بغري سر ررليمة ،ال حتّتم اللوا د اإلمالئية بالنحوية اليت ،ضر ررع هلا فتابة ية ل ة ،بهي فتابة غري سر ررليمة بال
حتّتم موا د الكتابة ،بهلك لسرريع بسرريم ،هو ن صررحا ا مل يتعلموها يف املد سررة ،ألن عررربغ الكتابة باللراءن ألية ل ة
هي تعلمهما يف املد سة بواسطة معل خمت 22ط
بلكن بالرجوع لر ر ر«عمر تقي» فهو يعترب الل ة األمازي ية هي «ل ة الزاي» بهي ل ة مائمة بنّسها بليست هلجة متّر ة ن
ل ة خر  ،بهلا هي هلجاهتا املتّر ة نها املنتش رررن يف الش ررمال اإلفريلي بدبل الس رراحل اإلفريلي ،بيعترب يض ررا أا ما زالت
ل ة حية يتخامع ا األمازي يون بيكتيون ا امه ب فكا ه  ،23إأا .وع من األدلوجة اخلالية من اييادية باملوضو ية،
إها ما ما .ا هذا الرؤيا بد بة الوامع الل وي األمازي ي ندما يتحدمون نها بفأأا ال تعاين من ية زمة ترافييية بما حيدث
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من ص ر رراع حول فتابتها .اهيك ن اإلع ر رركالياس األخر  ،غ ما مامت ا النخع األمازي ية من مجع بتألي لللوامي
باملعاج فمحابلة لتطويرها باإل تلاء اط
فايليلة ن الل ة األمازي ية تنتمي إليها فل اللهجاس اإلمليمية هلجالء ،ببالتايل فحن بحدن املّرداس مر ال جدال في  ،من
جز الكنا ي إىل باحاس س رريون يف مّ ررر ،بمن املتوس ررم إىل النيجر ،فما ن األس ر ر الرئيس ررة لل ة من و ب ص ر رواس هي
اإلع رركال با تيا ها ظلت تلابم زلة هذا اللهجاس ن بعض ررها منذ مربن ،ألن الوحدن الل وية تلوم س رراس ررا ل منحومة
من األفكا املتلا بة ،حّت بلو اختل املس ر ر ر ررلك الحاهري ،24ب لي فحن هذا العزلة جعلت هون باس ر ر ر ررعة يف تعميق األزمة
الل وية ،إىل ايد الذي ا ّّ.ر ر ر ررلت هلجاهتا فليا ،ببص ر ر ر ررلت إىل حد اختالف مض ر ر ر ررموأا بف الناملف ا يف خمتل املنامق
اجلزائرية بامل ا بية موماط
بهنا جند «ابن خلدبن» ي رب تراجع الل ة األمازي ية ن بامي الل اس إىل ف رن العّ ر ر رريياس ،اليت س ر ر ررا ت يف تش ر ر ررتت الل ة
باسر ر ر ر ر ر ررتيداهلا باللهجاس ،ببالعودن إىل اليحث يف جماالس متعددن ،لعل الل ة اإلجتما ي ،ب ل النّ اإلجتما ي ب ل
اإل.سرران اإلجتما ي بالل وي ،إه جندا يشررري إىل األ ية املرفزية ل تياغ اياصررل بف الل ة باهلوية ،بيحهر هلك من خالل
اتس رراق تّ ررو اتنا بش رركل س رريع ن هوياس بعض ررنا بعض ررا ،بناء ل مريلتنا يف الكالم25ط بهذا ما حيدث بالنس ررية للس رران
األمازي ي ،من جتاهة بتنافر حول هلجات  ،اليت تلّتة يف الكالم باالصر رواس بتيتعد يف املعاين ،بهو ما يعد إع رركاال اللا
يف بساغ لماء الل ة باللسا.ياس يف اجلزائر ،بهو اجلدلية اللائمة صّو

ما إها فان يتوجع تّني هذا النسق الل وي

يف خا.ة الل ة ،ب تّنيّ يف خا.ة اللهجة ،بسيع افتلا ا إىل .حام مزي هجائي ب موا د وية ب صرفية موحدن بف مجيع
مس ر ر ر ررتخدمي هذا النس ر ر ر ررق ،ل امل س ر ر ر ررتو الوم ،،لذلك ير اليعض  .جممو ة من اللهجاس اتلية ،26إأا مربحاس
ادس جبدل باسر ر ررع ببد س تسر ر ررتحك يف تعميق األزمة الل وية بمضر ر ررا ّة األزمة الييداغوجية داخل املد سر ر ررة اجلزائرية ،يف
املنامق االمازي ية. ،تيجة تد يسر ر ر ر ر ر ررها ا تمادا ل املنطوق حسر ر ر ر ر ر ررع اللهجاس باختالف الكتابة ،بهذا ما يجفد ن إد اج
األمازي ية يف ايليلة ما فان إال فعال ب دبد فعال ،سهمت يف إ رادن إ.تاج األزمة اهلوياتية ،لعدم إمكان الوصول إىل بناء
مش ر ررربع تربوي موحد بدائ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  27حول تعليمها ،ب لتطوير األمازي ية ،ببالتايل يتض ر ررد ن اإلمرا بتد يس ر ررها بجعلها ل ة
اختيا ية فان للتهدئة ،بهنا تكن اللول ن اإل.تلال باألمازي ية من املسررتو الشررّوي إىل املسررتو الكتايب املنشررود صررعع،
ل ياة موا د الكتابة باللراءن التابعة هلا فال يُليِل حّت األمازي يون ل مراءن النّو

املنشو ن باألمازي ية ألأ ال يعرفون

في يلر بأا ،بهو ما يع ،أ ال يّهموأا28ط

نإها د.ا إىل بامع الل ة األمازي ية ،س رروف جند ن تد ي هذا األخرين ،حيمل .و ا من األ ياء ال لافية الض ررا بة يف التا يك
اليعيد للس رران األمازي ي ،ب ن .ش ررهد تد يس ررها يف الك ري من املدا س مبنطلة الليائل مجخرا بطرق خمتلّة بمتياينة ،حس ررع
اللهجا س املوجودن ،بهنا جند اليعض يتسر ر ر رراءل ن مد اللد ن ل تعلمها؟ بمد اإلسر ر ر ررتّادن من تعلي الل ة األمازي ية
من مرف الك ريين ،ألبنائه ؟ ،فحن ترس ر ر ر ر رري األمازي ية با تيا ها حد هذا املطالع ،مل يكن .تيجة املطالية ا ،بلكن فان
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هلك بلرا سررياسرري الحتواء األزمة بعد ا.تشررا ا ل و اس العربية ،إال ن تد يسررها بلي مرا متعللا مبيوالس التالميذ ب غياهت ،
بهي تد س اليوم لي ً إجيا يا بللمتعل حرية اإلختيا 29ط
بهذا ما يّسررر تنامض اإل.تلاداس املوجهة من ميل اإلسررالمف باألمازي يف للمد سررة اجلزائرية ،فّي الومت الذي ير في
اإلسالميون ن املد سة اجلزائرية مد ُخربت بّعل الّكر الّرا.كوفوين الالئكي ( االمازي يف الت ريييف) ،ير األمازي يون ن

املد س ر ر ر ررة اجلزائرية مد ُخربت بّعل الّكر اإلس ر ر ر ررالمي الرجعي (التعربيف) ،الذي يعتلد ن تا يك اجلزائر ييد مع الّتد
اإلسر ر ررالمي ،متجاهال بذلك فل اإلمتداداس التا تخية املاميل إسر ر ررالمية للجزائر ،30بمد م ل هذا الّ ر ر رراع بجها با زا من
بجوا النض ر ررال من جل التحر الوم ،،بملابمة االس ر ررتعما باالس ر ررتيالة باالحتواء فا تيطت الل ة بلض ر ررية التحر الوم،

بّّة ساسية جذ ية 31ببالتايل فان صعوبة الوضع الل وي الذي خلّ اإلستعما بخلق املسألة األمازي ية زاد من تعميق
زمة الل ة األمازي ية ،بتهميش ر ررها بإمّ ر رراء فل ما تت إليها بّ ر ررلةط بهنا حدث ا.لس ر ررام هويايت خطري س ر رريطر ل التنحري
الل وي لعلود ،بإىل غاية العلود األخرينط
يف ظل هذا الوضر ررع اهلويايت املنلس ر ر باملتس ر ر
ل سررت ما يف مسررلماس جاهزن ،بتوظي

شر رراعر ررة اليناء ،بضر ررع هذا الوامع النخع الّا لة م ر ر ر ر ر ر ر ر ررام التحدي املطربح
ناصررر اهلوية الومنية اتمية بالدسررتو يف ص رراع خّي ،مّررد حتليق عررر ية هذا

الّئاس املتّا ة ،مبا تخدم يف امللام األبل توجهاهتا بمّايهاط بالنتيجة ن ف ررل توج يجس بطريلة خمتلّة لشر ية معينة،
حس ررع ما تخدم  ،32حيث تعيخ النخية صر رراع اهلوية بف التيا اإلس ررالمي بالوم ،من جهة بالتيا العلماين يف ايرفة
األمازي ية من جهة خر  ،بمد رف هذا الّ ر ر رراع هطاس ديدنً يف «اجلزائر» الراهنة ،برزها ما يسر ر ررم بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر"معركة
الحرا" .33بلعل زمة ايرف اليت تكتع ب األمازي ية استهلت الك ري من التضا ة باألمالمط
إن املتمعن يف فيان هذا األمربحاس جيد حلا زمة هوياتية ضررا بة يف التا يك اليعيد ،ألن الل ة األمازي ية املشررّتفة اللدتة
ال توجد إال يف ههان لماء األلسر ر ر ر ر ررنية ،بال يع أا تتميز ن هلجاس اليوم ،34ي ن إعر ر ر ر ر رركالية الل ة األمازي ية حيال
زمتها الل وية ،جتعل املتمعن يف مّر ر ر ر ر ر ررد غلع هلجاهتا ،ليسر ر ر ر ر ر ررت هددن مبنيع مازي ي. ،تيجة للتّكك الذي رفتها منذ
مربن ،بلعل هذا ما يّس ر رررا «أحمد بن نعمان» با تماد هلجاهتا ل الل ة العربية منذ الّتد ب الّر.س ر ررية ،اليت ألت منها
بعد االحتالل ،بهنا تكن اللول ن الل ة األمازي ية لي هلا مّ ر ر ر ررد ل وي فّ ر ر ر رريد ،تكن اإل تماد لي  ،بهو ما يّس ر ر ر ررر
جز الل ة ن التطو بسررر ة فيامي الل اس فالّر.سررية ،اليت بجدس منذ مربن مريية باسررتطا ت ن توافع التطو ألن هلا
مّد ا بمنيعا تنهل من ي الل ة الالتينيةط
فنحن .شر ر ررهد العديد من اإل.لسر ر ررام حول ايرف ،الذي تعل ب الل ة األمازي ية ،فهناك تيا اس متياينة ،تد وا بعضر ر ررها إىل
ايرف الرببري ألأا تر ن تعلي األمازي ية بايرف العريب يعد خطرا ل الل تف مد يجدي إىل زبال إحدا ا بهو يض ر ر ر ر ر ررا
يجدي إىل ض ر رررة اهلوية األمازي ية ،يف حف ير اليعض بأن الل ة األمازي ية تس ر ررتلزم الكتابة بايرف العريب ،إلض ر ررافة املزيد
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من اال.ردمراج بف الل رة العربيرة باألمرازي يرة ،بخلق س ر ر ر ر ر ر ريراق هويرايت منردمع ،مرا الطرف ال رالرث فرح.ر ير تعليمهرا برايرف
الالتي ،متأمرا بال ة الّر.س ر ر ر ر ررية بتلّ ر ر ر ر ررا من العربية ،بير ن تعليمها بالتيّينار جمرد إدخال إىل الّتاث ب املتاح  ،لذلك
تعاين الل ة األمازي ية من دم اإلسر ر ررتلرا ل مسر ر ررتو الكتابة يف حف ييل تدابهلا ل األلسر ر ررن غري فاف السر ر ررتمرا ها
فل ة يف املسر ر ر ر ر ررتليل لد األجيال ،بهو ما يّتج الّ ر ر ر ر ر رراع اخلّي بف د ان ايرف الّر.سر ر ر ر ر رري بالعريب للّ ة ،بهو ص ر ر ر ر ر رراع
يديولوجي ف ر من تكينًا لتمازي ت ،بإ ادن اإل تيا هلا فل ة ،35بلعل امتداداس األزمة الييداغوجية للحرف األمازي ي،
ليسر ر ر ررت مرتيطة حلا بِ اء لال.ية ،تريد اخلربج من دبائر األزمة اإليديولوجية ،بل تنطلق من مسر ر ر ررتل غري ميايل بالوضر ر ر ررع
الل وي املررأزبم للهويررة األمررازي يررة إه جتررد د رران ايرف الرببري متررأمرين بررايرف الالتي. ،،تيجررة ن غليه خرجيي املرردا س
الّر.س ر ر ر ررية بتأمره بال لافة ال ربية ،بهابلة التخل

من العرببة ،بتردا ل ما فان مّربض ر ر ر ررا يف ظل جمتمعاس ص ر ر ر رريحت

مّتوحةط بينحر الطرف املعرة للحرف األمازي ي بنحرن .ابعة من إس ر ر ر ر ررالمية اهلوية األمازي ية بالتحامها بال لافة العربية ،فما
حيتع الطرفف باحتواء األمازي ية ل فلماس التينية ب ربية ف رين  %35من اللاموس الليائلي يا ن ن فلماس ربية36ط
بهنا جند الناع ررم األمازي ي« فيق بومش رررن» من منطلة باتنة ع رررمي اجلزائر ،يلول نل «ت يري حربف فتابة الل ة األمازي ية
فيريا ل هذا الل ة» ،مضر ر ر رري ًّا  .ل «ال جيع السر ر ر ررماح
من حربف التيّينار إىل ايرف الالتي ،ب العريب سر ر ر رريكون تعديًا ً
بعيدا ن حربف ي
باغتيال هذا الل ة اليت جيع ن تكون ل ة مائمةً بذاهتا ،بتّرض ّ.سر ر ر ر ر ر ررها ربفها بترافييها بمعا.يها ً
ل ة خر حّت لو فا.ت العربية» 37.بلعل غلع املنادين بايرف الرببري التيّينار حيابل الوص ر ر ررول إىل مرحلة تأس ر ر رريس ر ر ررية
للهوية األمازي ية األص ر ر رريلة ،اليت تكون مائمة بذاهتا ،بلعل ؤيته مينية ل ن الل ة مهما فا.ت ه خطر من ن تكون
جمرد ص ر رواس ب دباس للتّاه ب التعلي  ،فهي ل مس ر ررتو املاض ر رري الذافرن اجلما ية ايافحة خلالص ر ررة جتربتها يف التا يك
بحّيلة ما سست لنّسها من ساليع النحر بالّكر38ط
فيما تر الناعر ر ر ر ر ر ررطة «فاممة بن جلّول» «ضر ر ر ر ر ر رررب ن فتابتها صطوغ الل ة العربية حّت يتسر ر ر ر ر ر ررىن للجميع مراءهتا بفهمها
ببر س هلك باللولل «إن حرف التيّنار ال يس ررتطيع فك مالمس إال
باس ررتعماهلا ،بيس ررهل ل الناع ررئة تعلمها بس ررر ة»ّ ،
ملية مليلة من الش ر ررعع اجلزائري ،بهو ص ر ررعع يف الكتابة ب ع ر رري بالّلكلو » ،ميينةً ن «األمرة هو ا تماد ايربف العربية

تعرب ن هويّة اجملتمع اجلزائري فضل من ايربف الالتينية املستو دن» ،جدير بالذفر  .إىل غاية فتابة هذا األسطر مل
اليت ّ
ُحيس ر ر ر بعد الش ر رركل الذي س ر ررتكتع ب األمازي ية 39.إ .دليل ل توظيّي س ر ررياس ر رري ،من مرف اجلميع ،الكل يريد ن
ينتّر ر ررر لتّر ر ررو ات  ،مع إغّال ية الل ة األمازي ية من دم  ،حيث يريد املعربون إ.تاج ل ة مازي ية رف ريب ،بهذا من
جرل التكري لل رة العربيرة ،بينمرا د ران التيّنرار فييح ون ن هويرة م رايرن ب،تل

ن مرا هو معربف ،من تيرا ربيب يف

مواجهر ررة تير ررا فر.كوفويل ،مر ررا د ر رران ايرف الالتي ،،فه يطمحون إىل التلرة اىل ال رة ن مريق التكري

للحرف

الّر.سي ،فه يريدبن اللول إن الرببر صوهل آ ية بليست ساميةط
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خاتمة:
من املالحظ ن اإل ّتاف بالل ة األمازي ية فان ل ص رردا فيريا يف اآلب.ة األخرين. ،تيجة إد اجها يف س ررلك التعلي  ،بهنا تن
اإل ّتاف  .غ جعلها مسأل ة اختيا ية إال أا ادس مرح األزمة اهلوياتية ،بيرجع هلك إىل التالزم بف اهلوية بالل ة ،إىل
ا تيا الل ة الرفن األس رراس رري يف بناء الش ررخّ ررية اإل.س ررا.ية بلكن بالعودن ه املس ررتخلّ رراس ،جند ن إد اج األمازي ية يف
املنحومة التعليمية ،خلق مللا هوياتيا بل ويا للعرق األمازي ي ،ببعث اخلوف ند العديد من النخع اجلزائرية ،ألن اإل ّتاف
ا يف هذا الومت بالتحديد جيعل الك ري من ايرفاس تست مر يف مزيتهاط
ما من الناحية التعليمية فحن األمازي ية غ اإل ّتاف ا ،فهي تعاين من زمة ترافييية ال تكن الت اضر ر ر رري ن ما ،لّ من
اإلغّتاة باإلسررتالة داخل اهلوية األمازي ية ،ب دم بضرروح الرؤية اللسررا.ية يف الكتابة باللوا د النحوية لّررعوبة إجياد منهل
فّ ر ر ر رريد تنهل من الل ة األمازي ية ،بهو ما مق ب خر من تطو ها ،بال ع ر ر ر ررك ن تعدد هلجاهتا بتياينها يف االلّاظ باملعاين
ص ررعع يض ررا يف إجياد س رريل يل هذا اإلع رركال ،باإلض ررافة إىل معرفة ايرف بف النخع األمازي ية فيما بينها ببف النخع
املعربةط
قا مة الهوامش:
 -1سو ن الربمل اآلية22ط
* -ا.حر امسا يل مرين باخرن ،مسر ر ر ر ر ر ررتليل الدتلرامية يف اجلزائر ،حيث تنابل العالمة املتأزمة بف النخية املعربة بالنخية
املّر.سة ،بفيّية توظي الل ة االمازي ية فنوع من الض مط
 -2همد مّياح ،األمازي ية يف امل رةل جدل الداخل باخلا ج ،املرفز العريب لأل اث بد اسة السياساس ،الدبحة ،تشرين
األبل  /فتوبر،2011 ،

ط2

 -3حامي حسرران األزمة اهلوياتية يف اجملتمع اجلزائري بف التنازع اإليديولوجي ب التوظي السررياسرري ،جملة العلوم اال.سررا.ية
باإلجتما ية ،جامعة ماصدي مرباح ب ملة ،العددل  ،29جوان ،2017

56ط

 -4محد بن .عمان ،غ ،2فر.سر ررا باألمربحة الرببريةل اخللّياس األهداف الوسر ررائل باليدائل دا األمة ،اجلزائر،1997 ،
ط41
-5غاضع مناصرية آمال ،األدلوجة الل وية ببناء اهلوية ال لافيةل وهج اجلزائر ،حولياس مالة للعلو االجتما ية باإل.سا.ية،
العددل  ،11جوان ،2015

ط72

 -6همد ما ن ،غ ،1خمامر العوملة ل اهلوية ال لافية ،أضة مّر للطيا ة بالنشر،1999 ،

.6
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 -7همد بودهان ،غ ،2يف اهلوية األمازي ية للم رة ،منشو اس تابيزا،2013 ،
-8حامي حسان  ،مرجع سيق هفرا،
 -9محد بن .عمان ،مرجع سابق،

ط3

57ط
ط136

 -10مان يياين ،تّ ر رررحياس .ائية ض ر ررد الل ة األمازي ية ت ري جدالً يف اجلزائر ،موم ال ريب اجلديد. ،ش ر ررر يف 7فرباير
 ،2018االمالعل ،2018/10/01ا.حر الرابمل https://www.alaraby.co.uk
 -11همد مّياح ،مرجع سيق هفرا ،

ط2

 -12سامل عافر ،تازي ن س را ل األمازي يون اليوم ،ترل يدااهلل ژا ب ،د.ون سنة ،دبن ميعة،
 -13همد بودهان ،مرجع سابقط

ط4

ط133

 -14ياسررف تاليل ،الل ة األمازي ية يف اجلزائر ل بف مماملة السررلطاس بال مياالن النخع. ،شررر يفل  11يناير، 2015 ،
اإلمالعل  ،2018/10//10ا.حر الرابمل https://www.almounadila.info
 -15خول ررة م ررال ررع اإلبراهيمي ،املس ر ر ر ر ر ر ر ررأل ررة الل وي ررة ن ررد اجلزائريف التع ررددي ررة ال تل ي الوح رردن الومني ررة ،ت ررا يك االمالع
( ،)2016/12/05السا ة (18ل ،)22ا.حر املومعل www.djazairess.com
 -16ز الدين املناصرن ،املسألة االمازي ية يف اجلزائر بامل رةل التعددية الل وية ،امربحةل لي فهمي خشي  ،دا الشربق
،د(غ ،س)،

99-98ط

 -17مر تلي ،الل ة االمازي ية بمّطلحاهتا اللا.و.ية ،مطيعة فضالة ،اتمدية  ،امل رة ،1997 ،

20ط

 -18همد بودهان ،مرجع سابق ،ص -131ط132
 -19يد العزيز العاعو ي محد بعليكي بآخربن ،مضايا يف الو ي العريب املعاصر ،مرفز د اساس الوحدن العربية ،بريبس،
لينان ،غ،2013 ،1

ط267

 -20سعيد بن يد اهلل الدا بدي ،حول رببة الرببرل مدخل إىل رببة األمازي يف من خالل اللسان ،منشو اس فكر،
غ،2012 ،1

ط7

 -21محد بن .عان ،مرجع سابق،

ط186

 -22همد بودهان ،مرجع سابق،

ط131
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 -23مر تلي ،مرجع سابق،

ط19

 -24العريب لون ،غ ، 1االمازي رب التا يكل .حرن موجزن يف األصرول باهلوية ،التنوخي للطيا ة بالنشرر ،الرباغ ،امل رة،
 ،15ط16

،2010

 -25جون جوزي  ،د(غ) ،الل ة باهلوية ل مومية– إمنية -دينية ،ترل يد النو خرامي ،امل املعرفة  ،الكويت،2007 ،
18ط
 -26البن مري فنو . ،حرن ص ر ر ر ر ر ر رين ل إعر ر ر ر ر رركالية الل ة ب اهلوية يف اجلزائر. ،شر ر ر ر ر ررر يف  ،2009-11-09اإلمالعل
،2018/10/01

 .ر ر ر ر ر ر ر رح ر ر ر ر ر ر ررر ال ر ر ر ر ر ر ر رراب ر ر ر ر ر ر ررمل http://amir-fennour.over-blog.com/article-

74357050.htmlط
 -27د ي

لي ،األبعاد اهلوياتية ب ها.اس اإلصر ررالح الّتبوي يف املد سر ررة اجلزائرية ،جملة املسر ررتليل العريب ،مرفز د اسر رراس

الوحدن العربية ،العددل  ،457ما س ،2017
 -28همد بودهان ،مرجع سابق،
 -29د ي

لي ،مرجع سابق،

ط101

ط132
ط100

 -30غما ي ميل "،عسر ررون سر ررنة من التعدد الل وي يف املد سر ررة اجلزائرية ص ر رراع هوياس ينتهي إىل األمية" ،جملة املوام
للد اسرراس باليحوث يف اجملتمع بالتا يك ،العددل ،07منشررو اس جامعة معسرركر ،الرعرراد للطيا ة بالنشررر ،سرريدي بلعياس،
،2012

ط65

 -31يد العزيز العاعو ي محد بعليكي بآخربن ،مرجع سابق،
 --32د ي

لي ،مرجع سابق،

ط270

ط98

-33همد مّياح ،مرجع سيق هفرا،
 --34العريب لون ،مرجع سيق هفرا

3ط
ط9

فل ما تريد معرفت حول الل ة األمازي ية بمشركالهتا يف اجلزائر ،مومع سراسرة بوسرت. ،شرر يفل 18
 -35إبراهي هوا يّ ،
فرباير ،2016,االمالعل. ،2018/09/29حر الرابمل /https://www.sasapost.com/tamazight
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فل ما تريد معرفت حول الل ة األمازي ية بمش ر ر رركالهتا يف اجلزائر ،مومع س ر ر رراس ر ر ررة بوس ر ر ررت. ،ش ر ر ررر يفل 18
إبراهي هوا يّ ،

فرباير ،2016,االمالعل. ،2018/09/29حر الرابمل /https://www.sasapost.com/tamazight
 -36العريب لون ،مرجع سيق هفرا

ط32

 -37يد اللاد بن مسررعود  ،األمازي ية ليسررت ل ة ،بسررأمتل إبنيت إها تكلمت ا 21 ،فرباير ، ،2018,مومع سرراسررة
بوست .حر الرابمل/ https://www.sasapost.com/amazigh-circulation
 -38يد العزيز العاعو ي محد بعليكي بآخربن ،مرجع سابق،

ط268

 - -39يد اللاد بن مسعود  ،مرجع سابقط
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"الساالّت اللغويّة في ماموعة البشير خريف ايقصوصيّة "مشموم الفا
The Linguistic records in Béchir Khaief s fictionnel collection
"Machmoùm el fel"
( . تو/ الّاضل النايلي ) جامعة سوسة
:مل ّخص

، التزم في الوامعيّة أع فتابة،حرباُ اليشري خريّ يف بداياس جتربت ِ اإلبدا يّة
مّوصي
 ما إبدا ّي،"الّل
ّ سي.تو
ّ "مشموم
ّ
ّ
سر ر ر ر ر ر ررتلر ا بمن خالهلا. افذن.  ط بمد مّلت ل ة هذا املنج ِز اإلبدا ّي.بامعيّة ع ر ر ر ر ر ر ر ّكلت مو ا موا امل امرن األدبيّة يف تو
ت خّيّة مائزن هلذا املنجز اإلبدا ّيط بملا فان هان هذا الو مة اليح يّة استجالء.ألأا فا
ّ تنوع السجالّس الل ويّة
ّ ظاهرن
ّ
ّس ررنا النحر يف جتلياس هذا.  آلينا ل،تنوع الس ررجالس
ّ ّتاح هذا املّ ررنّ اإلبدا ّي ل حليلة.العالماس الدالّة ل ا

املّهوم بتتيّع العالماس الدالّة ل جتلّي يف املتون ال ّداخليّةط
 مائرا هكيّا باآلخر صد ط. لييل بامع الكتابة الدليل ل فو،سي غاد بغ الكتابة يف الوامع.تو
ّإأا ملسة بفاء مليدع
ّ
. الساالت اللغوية، المدرسة ايدبية، الواقعية:الكلمات المفاتيح

Abstract:
« Mashmum Alfull » is a collection of short stories that was written by
Albashir Khrayf in the early days of his creative experience, in which he was
committed to realism as a writing approach. This approach, indeed,
represented one of the stages of literary adventures in Tunisia. The language
of this creative achievement represented a window through which we can
read the phenomenon of linguistic overlap as it was a special privilege for
this creative achievement. Since this research paper is designed to clarify the
signs of the openness of this creative work on the reality of linguistic
interference, we have chosen to consider the manifestations of this concept
and follow the signs that reflect these manifestations in both the main titles
and the sub ones as well as in the internal matrix.
This is a touch of loyalty to a Tunisian outstanding writer who left the writing
field in fact, but kept an evidence that writing is in reality a judicious bird
and the Other is a mere echo.
،الّحّي
 بمن ما ما ة امللال، فمن ما فان يف عكل مذ ّفراس،التنوع
ّ  ل ال راء ب، .تش ّك رل املنجز اإلبدا ّي يف تو
ّ
ص رية يف
ّ بلعل ّها حض ررو ا الن ّ األمّ رروص ر ّريط إه ف رين هي اتابالس األمّ ررو
ّ ،ت ب غرييّة.بآخر فان يف الس رررين هاتيّة فا
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بلكن امللا باس النلديّة التو.س رريّة ا.كيّت س رراس ررا ل  ّ.ررو دبن خر ب رعر ر رلها الم دبن
تو ، .بف ر ُه المهاّ ،
حّت باس ايديث يف الن ّ األمّرروصر ّري ملّررو ا ل مجا ة "حتت السررو " ب ائده األديع " لي الدب اجي"،
س رواه ّ ،
الذي بصّ بعض الن ّلاد بأة لألمّوصة يف تو .ط

فل الّضل هافان للوامع تسجيال ب.لال من فضاء املمكن إىل فضاء
بمد فان هلذا الن ّ
األمّوصي ،يف بوافريا األبىلّ ،
ّ
ي ،تنهل منهما لتعود إليهما إبدا اط
تخي بايض ر ر ررا ّ
املتخيّل ،إه غاليا ما فان اجلوا بايوا بف األمّ ر ر رروص ر ر ررة بس ر ر رريامها التا ّ

باليشررري اخلري ( )1983/1917مل يش ر ّذ ن هذا اللا دن ،بمل تّل االسررت ناء ،بل فان من بلئك األدباء الذين تشر ّرربوا
صيل املعا ف ربردخيلها ،الرافد منها بالوافد ،يلول يف هلك همود مرعو.ة يف ُم رجلّّ ِ "من الم الرباية يف تو" .ل "باليشري
ر
اخلري مل يتّ ر ررنّع التحديث بمل يتكلّ التجديد غ تش ر رريّع مبّ ر رراد ال لافة الّر.س ر رريّة بمراءت لعديد الرباياس اليت فا.ت

الّنط بلكن مل حيابل هافاهتا بال التشر ر رريّ بأصر ر ررحا ا بل فتع ّ.ر ر رروص ر ر ر ُمسر ر ررتلهما الييئتف اليت اش
تعترب يف مليعة هذا ّ
يتحول إىل
فيهما ،بيئة اجلنوة
التو.سي حيث .شأ ببيئة العاصمة حيث اعت ل معلّما يف إحد املدا س االبتدائيّة ميل ن ّ
ّ

مكتع ي
هام"

1ط

مّوصي3ط بميزنُ هذا الك ّ اإلبدا ّي ن فان
ائي 2ببعضها اآلخر
ّ
بلليشري خريّ العديد من األ مال األدبيّة ،بعضها ب ّ
لكن ال ريع ،يف مر هذا امليدعّ. ،و ا من .ش ررر مال ط
فمرن فان باية ب خر فان مّ رروص ررةّ ،
مائما ل س ررنّة التّدابلّ ،

ب ّ .اليشرري خريّ  ّ .ممكن في .طالع الوامع بعيون األدباء ب رباُ جيد النامد ضرالّت حتليال بتأبيالط بما جممو ة "مشرموم
الّل" 4سرو وهج من األ مال اإلبدا يّة اليت تسرتهوي الياحث تدبّرا .مد فان االختيا ل ظاهرن "الساالّت اللغويّة
ّ
في ماموعة البشااير خريف ايقصااوصاايّة "مشااموم الفا" نوا.ا هلذا الو مة اليح يّة ،تكرتا هلذا امليدع الذي فا ق السرراحة

بّ.جر ماماس "الل اس" في  ،في تتّا ل تلا با بتيا داّ. ،و ا بحض ر ر ررو ا،
اإلبدا يّة لنلا ة منجزا إبدا يّا تو.س ر ر رريّا تليدا
ّ
تللّّا بامتدادا؟ط
األديب ،بينر ُ ببف غريا من األجناس محاهر تايز ،لذلك فان
الّل" ّ . ،مّر رروصر ر ّري 5من حيث جنس ر ر
ّ
"مشر ررموم ّ
هاج اليحث يف هذا املا األمّ ر رروص ر ر ّري التو.س ر ر ّي ،دبن غريا من املتون ،إه غلع امللا باس بالد اس ر رراس النلديّة ف ريا ما
ّ ر ر رة اللّر ر رررين ،بفأن هناك تلّر ر ررري ،فناد ا ما فان االهتمام باألمّر ر رروصر ر ررة بحتديدا مال
جعلت بجهتها الرباية لت ّل الل ّ
6
تنوع الس ر ررجالّس الل ويّة
اليش ر ررري خري ط بملّا فان األمر فذلك حّز.ا اليحث يف هذا العمل اإلبدا ّي ،بمالمس ر ررة محاهر ّ
مي اجملمو ة األمّوصيّة ن الماس هلكط بمد بدا جليّاّ ،ن ظاهرن
في ط لذا فا.ت ال اية من هذا الو مة العلميّة اليحث ّ

ويف للسر رران الواحدط ب سر ررياة هلك ديدن فاييان
تع ّدد السر ر ّ
رجالس الل ويّة ،ت ّ الل ة حيث خلّّت تّا ال بف .و ف ل ّ
عّت مدتة بحدي ة ما ئة بمناخيّة بمزاجيّة بيولوجيّة متشابكة يف .سيع مع ّلد"7ط
الل ويّةل "،ضع ّ
ملجعراس ّ

تنوع السررجالّس الل ويّة صرريحت األ.واع األدبيّةّ. ،رروصررا رم ِر.رة بمّتوحة ،تسررمد بالتع ّددط باألمّرروصررة .وع
هكذا ببّعل ّ
ديب ،منّتد ،بمستو ع ل ريا من األ.واع ل اختالف ل اهتاط
ّ
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الفا".
 -1تاليّات الساالّت اللغويّة في العنوان
ايصلي " :مشموم ّ
ّ
إ ّن العنوان ،تية بىل من تياس الن ّ اجلامع ،ل بظيّة إغرائيّة ُتا س ر ر ررها ل اللا ئ عر ر ر ر ّدا ال.تياه بإمالة ل  ،فهو
لّل" نوان جامع فما ههع إىل هلك اليشررري الوسرراليت،
ذا ايضررو ل " ّبل عرريء يش ر ّد اهتمامنا"8ط ب نوانل "مشررموم ا ّ
الوا دن

الّل نوان جامع ،بلي هو نوان إحد األماصرري
بهو يلولل "بحسررينا ن ُ.شررري يف هذا امللام إىل ّن مشررموم ّ
يف هذا اجملمو ة ،فهو بذلك يربم ن يتطابق معها تطابلا معنويّا عامال". .9ياعرا يحة استكشاف اجملمو ة األمّوصيّة،
رايف ،املضر ر ر ر رراف في يف المة جتاهة مع املضر ر ر ر رراف إلي  ،ليكون بج التالمي العذببة ائحةط بيأخذ هذا
إه هو مرّفع إضر ر ر ر ر ّ

"الّل" ،ل ا تيا ال ا.ية تييزا لألبىل
العنوان تش ر ر ر ّكل بتام من هاك التلا ة بف اللّحة النكرن "مش ر ر ررموم" بال ا.ية املعرفة ّ
بإظها ا هلاط ب ن  ّ.ر ر ر رروس بالعنو ِان حيضر ر ر ر رر.ا احتّال الكاتع باملرجع الطييعي الذي تّل مهاد صر ر ر ر رجِر ،يللي بحالل ِ لي ِ
ر ر
ُ
ّ
ّ
الطييعي تّ ُل يحة حنف الل ة إىل مو اليداياس األبىل،
العود إىل املرجع
بيرهي ُ مامةً تأمرييّة ل اللا ئ تليّال بتّالط هذا ُ
ّ
الرحع بجنّة خ ِ
ِ
لد الش ر ر ر ر ررعراءط بمد يُ ري العنوان يف ههن اللا ئ ،حتديدا التو.س ر ر ر ر ر ّري ،اّ.تاحا ل تلك األغنية
إىل الّض ر ر ر ر رراء
يت مد ن الل ة األمّوصيّة
الّل" للم ّ،
ي (  1904ر  ،)1977هذا ما ي ُ
همد النو ّ
التو.سي ّ
التو.سيّة الشهرينل "مشموم ّ
ّ
الّ،،
لكن ال ّداللة ،تل ُ من سرياق إىل آخر ،من سرياق الت ّ ،بالطييعة إىل سرياق التخي ِيل ّ
ل االمتياس من ل ة الشرعرّ ،
نائي نوا.اط
بتلك المة بىل من الماس تضاي السجالّس الل ويّة لينّتد الن ّ
األمّوصي ل الن ّ ال ّ
ّ

 -2تاليّات الساالّت اللغويّة في المتون الداخليّة:
هامة من تا يك
إ ّن الرحلة يف الن ّ األمّ ر رروص ر ر ّري التو.س ر ر ّري ،ع ر ررائلة ،إه هي م امرن يف املنجز اإلبدا ّي الذي بسر ر ر مرحلة ّ
تنوع الس ررجالّس الل ويّة يف هذا املا األمّ رروص ر ّري يف املتون الداخليّة،
األدة التو.س ر ّري ،لذلك فان الرهان ل تّل ظاهرن ّ
أل ّن الن اإلبدا ي غاليا ما يس ر ررتد ي س ر ررجالّس ل وية خر ط بهو بذلك يجّف ُد ّنل "تداخل مس ر ررتوياس الكالم بتنويعات ِ
ّ
ّ
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
جل
يُ ُ
تيد تنشرريم الل ة اجلما يّة اليت يت ن اسررتيعا ا هاتيّا بلّررد ملا بة الوام ِع بتشررخيّ ر مجاليّا ،م لما يُسرره ُ يف إغناء الس ر ّ
رلويب للن ّ طططبتش ر يل الذافرنِ هاس الّرري ة الّسرريّسررائيّة "10ط بييدب  ّ .اليشررري خريّ للوهلة األبىل من النّررو
األسر ّ
ملوضررا للحواجز ،بفعل الكتابة في ابر يدبد غري .و يّة بغري جناسرريّةط الر يع ّد هلك من محاهر
اليت ال تجمن بايدبدّ ،
ِ
التحر ؟
حتر الن ّ بجتابزاِ للليود اليت تُسيّج ُط فهل يُسعّنا اليحث يف هذا األمر ّ
مبرب اس هلذا ّ
ّ
األدبية ،بمد جند يف آ اء بعض الن ّلاد تربيرا،
فل االهتمام " ّ .الرباية" دبن غريا من األ.واع ّ
للد بلت امللا باس النلديّة ّ
إه ير اليشر ر ر ررري الوسر ر ر رراليت الربايةل "جنسر ر ر ررا إمربياليّا آفال لألجناس بمن مزامحتها أل اغ اخلطاة ب باجها" ،11لذلك

فا.ت الرباية مدا

.لدي غزير ،دبن س ر ر ر ر رواها ،بمد يكون هلك من معايع .حرن الدبن بالتحلري لألمّ ر ر ر ر رروص ر ر ر ر ررة بما
ث ّ

النلدي ل الرباية بي ّل
ينكع اليحث
سرريلها من جناس دبيّة خر من عررعر بم ّ
ّ
ّ رة بمسرررحيّةط لي من ال ريع ن ّ
غريها؟ هذا فض ر ر ررال ن فون غلع مناهع اليحث بخاص ر ر ررة العربيّة فا.ت متّّ ر ر ررلة بالربايةل "إه يالحظ املطّلع ل مناهع
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مدب.اس مّرروصرريّة ،بإّ ا اسررتم ّدس
النلد اللّ رّر ّري ايديث ّامة في ّن النحريّاس اليت ّ سررنّها مل تسررتنيم غليها من ّ
النلدي ،ب غ هلك
ائي األسر رراسر ر ّري"12ط باألمّر رروصر ررة يف تو .ليسر ررت مبعزل ن هذا "العزبف"
ّ
من خمزبن اخلطاة الرب ّ
آلينا ل ّ.سررنا ن .نحر يف مسررالة "السررجالّس الل ويّة" يف موم األماصرري الّر يّة اليت تُش ر ّكل الن ّ اجلامع "مشررموم
وي يف منجز اليش ر ررري خريّ اإلبدا ّي "مش ر ررموم
الّل" ،لنل ند محاهر التلامع بالتداخل ،لّنا ُّ
.تيف مرق الّ ر ررور الل ّ
ّ

الّل"ط
ّ

ير ما ئ هذا اجملمو ة األمّ ر رروص ر رريّة ّن الل ة فيها ل ميلاس ،ب هي فّ ر ررائل مّتوحة هلك ما مد يكون مدخال
حتتل مكان الّر ر رردا ن يف الد اما األدبيّة يف هذا اللرن ،بالسر ر رريع باضر ر ررد لذلك ،هو ّن
إلغّال .حريّة األ.واع اليتل "مل تعد ّ

التمييز بف األ.واع األدبيّة مل يررعُد ها يّة يف فتاباس معح فتاة ّر ر رر.ا ،فايدبد بينها تعرب باس ر ررتمرا باأل.واع ،تلم ب
ب،لر ُق .واع جديدن خر إىل ح ّد صر ررا مع املّهوم ّ.س ر ر موضر ررع عر ررك"13ط إ ّن الل ة
تتزج ،اللد منها يرُترررك ب ُحي ّو ُ ،

ديب
ل اس ،ال تُل ّدم دفعة باحدن ،يسررتد ي بعضررها اليعض ،ب هي يف يحة تناسررل مسر ّ
رتمر ،بمنطلق اخلطاة اللّ رّر ّري ّ
بمن سا ل أج يف
بلكنّ يف منايا األمّوصة ُحياب خطاباس خر متّا لة معهاط بتلك مسة رف ا اليشري خريّ ر
الكتابة األمّروصرة يف تو .ل "بال يع يف ن .عطي الل ة من املعطياس اليت امّت.ت بأسرلوة اليشرري خريّ اللّرّ ّري ،إه
تّر ت ل ة الل ّ يف هذا األ وهج إىل مالمة مس ر ر ر ر ر ررتوياس ل "فّ ر ر ر ر ر ررح ب اميّة
رف مبزج بف الّّ ر ر ر ر ر ررح بالعاميّةط للد ّ

بدخيلة"14ط

اه ،منّتد
بترحلت ل ة اليشري خريّ يف املا
األمّوصي يف فضاءاس ّ
ّ
عّت ،بعضها ّ
ريب فّيد تليد ببعضها اآلخر ّ
ّ
فل حلول الل ة "زهرن" في يُشر ّكل
ل سرياماس ع ّرّت ملافيّة باجتما يّة بحضرا يّة ،بفأ ّن هذا امليدع بهو يكتع ينتلي من ّ

الّل" األمّوصيّة ،يق من .وع خا ّ  ،إه سجالّس ل تها عتاس
فل" ،ل فوح يحة التأبيلط جملمو ة "مشموم ّ
"مشموم ّ
غريع ب جيعط مجعت الّّح بالعاميّة ب الدخيل معاط
ّهر،
مّوصي 15من حيث جنس
الّل"ّ . ،
األديب ،حتضرا سجالّس ل ويّة ،تل لتتناغ ُ ،
تتياين لتن ر
ّ
"مشموم ّ
ّ
بهي يف مستوياسل
 الل ة الّّح ل
حتتل من حيث املكا.ة الّرردا ن ،فأدبيّة الن ّ تتجلّ من خالل
رلي الذي أل من اليشررري خري  ،إه ّ
هي املعف األصر ّ
حّت ينس ر ررج مع
اتس ر ررامها مع الذائلة النلديّة الس ر ررائدن ،بلي لليش ر ررري خريّ س ر ررو الس ر ررري ل منهع ه ّدد يف الكتابةّ ،

الّل" بدا لنا جليّا ّن
املألوف يف تلك املرحلة التا تخيّة بجياب العرف اإلبدا ّيط بإها ّ
تأملنا هذا املا األمّ رروص ر ّري "مش ررموم ّ
ّرّرة للّّرح هتيمن هيمنة فليّة ل العاميّة بالدخيل معاط بمد تش ّرربت هذا الل ة الّّرح ديد
املسراحة النّريّة املخ ّ
املّرراد ال لافيّة اليت فا.ت افدا من بافد فتابة ينهل منها امليدع بد جاس متّابتة تضررمينا بامتياسررا بحتويرا بحتويالط بلي

العريب مبختل
غرييا ل اليش ررري خري هذا االّ.تاح ل األدة ّ

ألأا مرايا
.وا األدبيّة يف هذا اجملمو ة األمّ رروص رريّةّ ،
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ت ّكن من تدبّر اخلطم اللوليّة16ط بحتتاج ظاهرن تدبّر النّ ر ررو

وي،
اإلبدا يّة مرا.ا بتنلييا دميلا يف تّاص ر رريل النس ر رريع الل ّ

بتنوع ّ.وصهاط
الّل" مزيع جيع من السجالّس الل ويّة ل اختالف مراجعها ّ
بالن ّ اجلامع "مشموم ّ
الديني :معف مكف اد إلي اليشررري خري  ،في يُسرريّع  ّ.ر اإلبدا ّي الة من الييان السرراحر بيعلل
ااا
 لغة السا ّ
ّ
الل ة بعلال "املل ّدس" الذي يهع الن ّ مسر رراحة تأبيل سر ررا ة اللراءنط فّي مّر رروصر ررة "خليّة األمرع" حضر رررس ل ة
الن ّ اللرآينّ غمزا إىل الس ر ر ررو ن اللرآ.ية ،س ر ر ررو ن اإلخال  ،اليت فا.ت "صر ر ر رلّوحة" تتلوها ليلة غض ر ر رريت الطييعة يلول
السا دل "بحدها الصلة جبا.ع الشياك (ططط) فتمسك الشياك بتسرع عّتاها بتالبن سو ن اإلخال

ملطّعة بطلع

الربحي من الشخّيّة األمّوصيّة ،إىل هلك .لحظ
اللط بالسّت"17ط باستد اء السو ن اللرآ.ية ،دليل ت ّكن اليعد
ّ
.يوي يف الن ّ األمّر رروصر ر ّري " حلة صر رري " ملا يلن "مسر ررعود" ّن اللعود بالعطالة ال يهيا ِ.عر رررف
تضر ررمينا يديث ّ
التالزمي الذي
الشرمي
حجة هلك املرّفع
.يوي يدفع إىل جتابز اليطالة بالربد باملرضّ ،
العيخ ،فح رّرز الذاس ديث ّ
ّ
ّ

بجلردال "إها اع ر ررت ّدس األزمة يش ر ر ّرن ليها هجوما معافس ر ررا
دل ل اإلمكان،
ّ
ُ
فتجابز ص ر ررربف اييان يكون .ض ر رراال ر
حّت يّ ررري اللليل فّاية بغِ ًىن ،مال بلول ص ر رلّ اهلل لي بس ر رلّ ل "ال تا ض ر روا فتمرض ر روا"،18
فيدابي اهل ّ بالطرة ّ
اليشررري خري يف متن األمّرروصرري األد ية ،اليت تّل صرريدا

بفضررال ن حضررو ل ة اللرآن بل ة ايديث ،يسررتد

ماتعاط بالد اء يف مّ رروص ررة "النلرن مس رردبدن" ال حيض ررر بّ رريد اللول بل اختزاال ،من
ل ويّا آخر تخلق تّا ال  ّ.رريّا ً
"حومرلة" ،إه ايوملة اختزال للد اء "ال حول بال مون إالّ باهلل" ،مرينة
ترج ر " يد الكر " ا تذا ا لضر ر ر ر ر ر رريّ ر
هلك ن ر



هلك االختزال النّيّة ،ما ب د يف خطاة السا دل "فا تذ يد الكر بحومل"19ط

ديب آخر يللي بحالل ل املا األمّ ر ر ر رروص ر ر ر ر ّري ،ليخلق ناما بف املن و باملنحومط
اعري :جن
لغة الس ا ا ااا ّا الش ا ا ا ّ
ّ
بللش ررعر مراتع حض ررو  ،ف اليا ما حض ررر تض ررمينا بيف بعض املواض ررع امتياس رراط من الماس تض ررمف ل ة الش ررعر ،ما
اختتمت ب مّرروصررة " حلة الّرري " إه اسررتد

السررا د هذا الييت الشررعري في ي لق األحداث ل يحة هدبء

فريد ُتّل اّ.راجا لألحداثط يلول تضمينال
"ببراتُوا فراما ،مد مضوا حق ضيّه

بما غرموا غرما بمد غنموا غنما"20

بالييت من مّيدن للشا ر ايطيئة مطلعهال

بيداء مل يررع ِرف ا سافن مسا
بمابي مالث اصع اليطن مزمل
.شد لسان حاهلا مع املنشدل
األم " يشة" ،يلولل "ب ر
ضمن السا د بيتا ععريّا آخر ،ب داُ ل لسان ّ
إىل هلك ّ
"لييت ّ،ق األ باح في

حع إيل من مّر مني "21
ّ

ينطق ملّوظ " يش ررة" مبّاض ررلة بف فض رراء الرفاا بفض رراء "س ررلّ من مّ رردير" ،22إه تر ال اين فض ررل من األبل ،يحة
افعي"ل " وس
اير بالليض ط بيف مّوصة "هّحة السما " يو د السا د ر ُ
اعت ّد ّ
جًزا من مّيدن ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر"مّطّ صادق الر ّ
حّت يرس لوحة النضال اليت فان ليها التو.سيون يوم  9فريل  ،1938بينحت
وس بحييا الومن" ل سييل التضمف ّ
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ملحمة التح ّدي ،يلولل "بمامت االجتما اس يف خمتل األحياء ،فمن خطيع حياسرع االسرتعما بمن ملرئ يتلو آياس
اجلهاد بمن منشد يُنادي وس وس بحييا الومن".23
جراء سررياسررة املسررتعمر املاملة يف اللتل باال تلال بإعاد .ا ال و ن ،ليُش ر ّكل السررا د
بتت ّد فعل التأمري يف اجلماهري ال اضرريةّ ،

لوحة خر حتمل بعدا من بعاد حوا الن ر بالشر ر ررعر ،يحة س ر ر ر مسا سر ر ررينمائيّا مو ن اجلماهري ،ملا ا تل "املنجي سر ر ررلي "
ّ
حتميخ اجلماهري ال ائرنط بمد ب د الس ر ررا د
يد
رعري ،ب يُر ُ
جُ
ر
ب فيل " اللة اليلهوان" ظهر الس ر رريا ن ،فتر ُ
ود مرحية ال اين بييت ع ر ر ّ
هذا الييت .لال ن صرراحي ل "فّررعد املنجي سررلي ل ظهر السرريا ن ب لي اللة اليلهوان فخامع الشررعع مبا زاد يف

خنوت ل

رة ِ
بش ِ
املاء تنطّ .ايم "24ط
"فّ لعيًا إ ّن اليلد رن مريضة
بلي ر ُ
ب.ر فذلك حضو ا لتضمف الشعر يف مّوصة "النلرن املسدبدن" ،ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر"ضي إهلل" بهو يلطع مع حيات السابلة ،ير

الس ر ررّر هرببا من األهل باخلالّن باملش ر ررافلط هذا اللطيعة االجتما يّة جعلت يعود بالذافرن إىل الو اء اس ر ررتد اء لعجز بيت
 ،املوبوء ،مرينة هلك النّيّة
ّ
ععري ،يرس اللححةط بالتضمف سييل من سيل ا.تهاك حجع الشخّيّة بفضد املها اليام ّ
ِ
ما ب د ل لس ر رران الس ر ررا د ل "ترك األهل باخلالن باملش ر ررافل اللذين س ر ررئمه  ،لكن رل رّ ُه  ،بهفر من هّوظات هذا الييت
لكن "ضر ر رري اهلل" يسر ر ررتد ي ترمجة ملا
املره اي ّ ل" إن التّرق لألحياة بكاء"25ط بالييت من .ح "الناب ة
اجلعدي"ّ ،
ّ
آل إلي بعد الير ِ
ف باهلج ِرط بهكذا سر ررابق السر ررا د بف حال الشر ررا ر بحال عر ررخّر رريّة "ضر رري
ر
ِ
حن واج امليد ِعط
فاألبل عخّيّة بامعيّة بال اين ب اء ّ
الزم ،بينهاّ ،
فُ ،ع ر
ّ
ُ
ل خالف التض ر ر ررمف للش ر ر ررعر بّ ر ر ر رريد منحومة. ،ل ند محاهر خر من محاهر تع ّدد الس ر ر ررجالّس الل ويّة من هلك
اهلل" ل الرغ من التيا د

امتزاج ل ة الشعر بل ة الل ّ  ،رب آليّة االمتياسط بمن جتليّاس االمتياس ما ب د يف مّوصة " حلة صي " من حوا مري
بف  ّ .غائع أليب اللاسر الشرايب بآخر حاضرر من .سرع السرا د ،ملا سر لوحة حت ّدي ائلة "مسرعود بن خليّة" ألبام ِر
ّ
ون اليلديّة آ رن منعها من االص ررطياف ،فاس ررتد الس ررا د بعض ررا من بيت أليب اللاسر ر الش ررايب يف مّ رريدت ".ش رريد اجليا
غىن بربم يوس" من ديوا ( .غاين اييان) 26في ينحت يحة اّ.راج األحداث ،جتابزا لعوائق ِ
مسا للوحة
الّعل ب ً
بهكذا ّ

فلي (األ داء)
التض ر ر ر ر ّ
رخ بالتّاخر بم الية "ال ّداء باأل داء" ،فالّر ر ر ر رراع من خالل ظاهرن االمتياس هاب ا ديدن بعض ر ر ر ررها ّ
اجيدي؟
تنوع بجوا الّراع من صراع
ببعضها اآلخر
مودي ( ال ّداء) ،لي يف هلك ما ّ
مأسوي إىل آخر تر ّ
ّ
ّ
يدل ل ّ


ايكائي بتحهرا فسرريّسراء
الحكمي :تسررتد ي ل ة السرررد ،ديد الل اس األخر في تشر ّكل املا
ااا
لغة الس ّ
ّ
ّ

تأملي
من الل اس ،فعل غرا الن ّ
الدي ،بالشر ر ر ّ
رعري .ل يف بعض الومضر ر رراس السر ر رررديّة ل .ت حكميّةط بايكمة ّ ّ .
ّ
الّ ،ما ب د يف مّ رروص ررة
ميزت التك ي ب مق الداللةط بهي إىل هلك  ّ .جممل يّ ّ
ّ رل املاط بمن جتليّاس هذا األس ررلوة ّ

فمن يتما ض ترض ،ب ل هذا اللياس ،رمن
" حلة صر ر ر ر ر ر رري " ما مال السر ر ر ر ر ر ررا د موظّّا ابطا منطليّا مامال يف اللياسل "إهن ر
يررترطا ة يطرة" ،27فمن اد حيان السكون فان ل ما اد بمن غع نها حليق هو ِمبُتعة اييانط
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التاريخي :ل الرغ من دبيّة الن ّ األمّرروصر ّري ،إالّ ّن ل ت ف ريا ما حتيل ل سررياماس خا جة
ااا

لغة السا ّ
ّ
تخي،
ّ ر رد هلك م مل يتل ّ
ن  ،يسر ررتد يها امليدع س ر رواء تل ّ
ّ ر ردط بمن هذا النّر ررو اليت حاب ها اليشر ررري خريّ الن ّ التا ّ
التوج يف
ليحو رل مادن إبدا يّة هلا مجاليتها اخلا ّ
صر رةط بم ُل هذا ّ
الذي يعد افدا من بافد الكتابة بمعينا بامعيّا غاليا ما مُّوع ّ
هلك جبالء يف مّ رروص ررة
الكتابة ال يلّ رري اليعد
التوميلي يف جممل األماص رري بلكنّ يس ررتحيل فعال س رررديّا مجاليّا ،يحهر ر
ّ
نها الدا س تأبيال ،بمرافة

"هّحة السر ر ر ررما "ط بلل ة التا يك بظائ معلومة تعيد الن ّ إىل املرجع ب خر مضر ر ر ررمرن يل
هذا األمّ ر ر رروص ر ر ررة تتأتّ من التأ يك ألحداث  9فريل  ،1938بلكن بطريلة فنيّة ،تل ن مريلة املجّخط بهذا التطويع
ِ
ص رة إها ما ا تيم بلمع اللو االس ررتعما يّةط بيوحي هذا االس ررتد اء
ّ
للمادن التا تخيّة يرُيط ُن مومّا من امليدع إزاء الس ررائد ،خا ّ
للمادن التا تخيّة بدالالس ّدن منها التعام مع حرفة النض ر ر ر ررال بالش ر ر ر ر ِ
رجع ملما س ر ر ر رراس املس ر ر ر ررتعمر بفض ر ر ر ررحهاط بملا فان
ّ
ّ
االسر ر ر ررتعما ّمون ما.عة ألص ر ر ر رواس ايريّة ،يهرة األديع إىل "الل ة" لّها تكن من جتابز بامع اللمع بميوداّ ،رب ن هلك
ألي فان ن
همد مرع ر ررو.ة بلول ل "حيث تّرض الس ر ررلطة .حاما بتدافع ن جبميع بس ر ررائل اللمع بالتعذيع بال تس ر ررمد ّ
يرفع صوت بين ّدد بتلك املما سة ،فهو ّ.وه مطلق ال يّتك جماال يريّة الر ي ب التعيري"28ط

فل
بلي من ال رابة يف عرريء ن تكون مّرروصررة "هّحة السررما " مسررتوحان من مشررهد
رايل ،ع ر ّكل لوحت ّ
ملحمي .ضر ّ
ّ
ص ر رروس افض لوامع االس ر ررتعما ط بللرفض فض ر رراءاس منها الييوس بالشر ر روا ع باملدا س ،يلول الس ر ررا دل "من اليوم ال امن من
فريل س ر ر ررنة  ،1938ص ر ر رريحت املدينة يف س ر ر رركون هيعط اإلض ر ر رراة ّام فامل" ،29بل فذلك بس ر ر ررائل .ض ر ر رراليّة منهال

الوم،
"اللماش بموا ير عر بآلة الطيا ة ب الو ق ب مناع ررري بمس رروداس امللاالس" ،30هذا فض ررال ن هفر موز النض ررال
ّ
م يل الز ي ايييع بو ميية باملنجي س ر ررلي ب لي بلهوانط بللرفض ع ر ررعا اس تجمّ ُ منها ل[ "حييا بو ميية" "/وس وس بحييا
تو.سي""/السلطة للتو.سيّف""/تسلم االمتيازاس"]
الومن" "/برملان
ّ

ملحمي مّر رّ ر ّري ،لذلك فان الوالء للححة هييا ل"فاملس ررألة مس ررألة فرامة
فا.ت اللححة التا تخيّة مادحا لتش رركيل مش ررهد
ّ

31
بكل افض
بعد ن فا.ت مسألة حلوقط بال حساة مع الكرامة" ط بللرفض ضريية "مل ّد سة" منها إعاد .ا ال و ن بالز ّج ّ
لالس ررتعما س ررجون التعذيعل " دخالا دهليزا يف مرفز فندق الّول ،بدفعاا إىل مالمف .ز ا مالبس ر العليا ب بطا يدي يف

حّت غمي لي " ،32إىل هلك ا .للت هذا األمّ رروص ررة ل يحة
حيل مش رردبد إىل الس ررل باأاالر لي ضر رربا بالنافعة ّ
ُ،رلّ ُد اللوحة النض رراليّة يلول الس ررا دل "فالتأمل يف النّ ررع ،بهو س ررا ية بس رريطة هاس مالمة متا تلرييا ،يعلوها هرم ص ر ر ري،

ير يف االمسنت بلعة غمق من اليليّةط هلك مر هّحة السما "33ط
هكذا تيدب الل ة التا تخيّة يف جممل األماصر رري  ،بحتديدا مّر رروصر ررة "هّحة ال ّس ر رما " ،حاملة ألبعاد هاتيّة ،تج ّس ر ر ملوم

اإليديولوجي من التا يك التو.س ر ر ر ر ر ر ّري ،باالس ر ر ر ر ر ررتّادن من ل ة التا يك المة دالّة ل تالمي الن ّ اإلبدا ّي
اليش ر ر ر ر ر ررري خري
ّ
املادن التا تخيّة فهي ال تُعطي
ايي بينهماط بإها فا.ت هذا األمّرروصررة مد .شررأس من ح ّ
بالتا يك ،سررا تها ينشررأ التّا ل ّ

تلك اللححة ميمة فيرين بمطللةل "بلكن فاسررتعا ن لشرريء تسرريّ رد با.تّ بصررا جزءا من الذافرن اجلمعيّة ،ببظيّت يف الن ّ
ططط هي مرة إىل اإليهام باالحتمال ِ
اليعيد منها إىل ايليلة ال ابتة "34ط
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بكل فنون الييان سرراسررا ما اتّررل
ااا
*لغة السا ّ
البياني :لي من ال ريع ن حتّل اجملمو ة األمّرروصرريّة "مشررموم الّل"ّ ،
ّ
تلرة املشاهد باملوام باألموا اللّّيّة من الوامع ،بجتعلها متج ّذ ن في .ابعة من  ،من هلك مرق
بالّو ن الييا.يّةّ ،
حّت ّ
اإلحامة بالشررخّررياس بتلدتها ل مالمد حتافي املألوفط بمن اللرائن الدالّة تلك الّررو ن الييا.يّة اليت خ ّ ا السررا د
ِ
ة هذا الّو ن اجلميل (املر ن) باللييد (آلة
زبجة اياج ّ
ماتل"" ،تلا ُ
الّالح إه ما ة يحها بومع السي  ،ف ر رر"سهام يحها ُ

زيلط بيتأ ّفد هلك اجلوا ال ريع بف اللييد باجلميل ما
ايرة/السرري ) بهي مها ن فنيّة غاليا ما سررادس الن ّ الشر ّ
رعري ال ّ
فّ ررد ن هاك التش رريي ُ يف مول الس ررا دل " ملت لي امر ن بدينة مسراء يوأا فوميض الس رري "35ط بتش ر ّد.ا مريلة تلد

حجة هلك النّ ر رريّةل "بفان ع ر را ب خطّا
"بوبكر ال ّدماز" ،إه ما ب الس ر ررا د مسا فا يكاتو يّا ،ييعث ل اإلض ر ررحاك بالتن ّد ّ
ميلا فوق عّتي (ططططط) فم فجناحي خطّاف" .36بالتشيي .امق بلد ن "بوبكر ال ّدما " ل هاصرن فرائس بالتهامهاط
بتنتشر هذا الّو الييا.يّة يف غلع األماصي هاصرن للشخّيّاس ،من هلك ما .طق ب تشيي السا د لر رر"صلّوحة" بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
"الدجاجة" اليت تتّخ يش ررها محاية ألفراخها ،إه س ررا ة اد إليها األمرع رمثِالً يريد ن يييت الليلة ماملها الس ررا د بالدجاجة
اليت هتال اخلطر الداه يلولل "فر شت فالدجاجة اليت حتمي فراخها" ،37بالداللة معلودن ل صون العرض ب ِ
الشرفط
بيد ّن التم يل اليياينّ ،مل يكن ّ يف جممل األماص رري "األص ررابة يف الوص ر " بل جتابز هلك إىل ل ِة الرمز باإلحياء  ،من
صو س يحة التحول يف المة صلوحة ب ر رر"األمرع" ،من غية ن إىل غية في فكا رن الوصال،
هلك تلك الّو ن اجملازيّة اليت ّ
"مر العا ض ،ب مسر ر الر د فزئري س ررد
ّ
لكن الل ة هامت يف فض رراء الطييعة لتما س ضر رربا من اال.زياح دليل هلك النّ ر ّريل ّ

ّ ر ُد من زئريا إالّ إعررعا الناس بوجودا ّ ،يعود إىل حالم .اسرريا ّ.س ر  ،ب مس ر اليحر يزفر بزفراس جهو يّة
جوز ،ال يرُل ر
اجملازي لل ة الل ّ يف مّ ر ر رروص ر ر ررة "املربض بال و " ،فيها تش ر ر ررحن
بطيئة فزفراس حطّاة جمهود"38ط بيحهر هذا ايض ر ر ررو
ّ
بمسيّع في تُسترياح إ.سا.يّة
بكل الدالالس الرمزيّة ،من هلك األمر املكا.يّة فر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر"الداموس" ،مكان من لق ُ
فان الل ّ ّ
هرجا ،بيّر ر رريد اييوان بسر ر رريلة تسر ر ررلية بإهلاءط ل خالف هذا اإلما الضر ر رريّق فان "اجليل" مزا
حتو رل ُم ّ
اإل.سر ر رران سر ر ررا ة ّ

اآلدمي باييوانط
األبدي بف
للتس ر ررامي بالس ر ررناء باهلربة من جتربة العدد (ميدان اللعع) إىل الّض ر رراء املطلق حيث العناق
ّ
ّ

ما الشررخّررياس ،فلد ماهلا هي األخر سررحر الرم ِز فاملربض مز "للعلل" بال و مز "لللون" يتأ ّف ُد هلك من خالل ِ
مول
ّ
ّ
ُ
ال ّسر ر ر را دل "لل و اللون بل .س ر ر رران العلل" ،39ب ُ ّد الّر ر ر رراع بينها صر ر ر ررا ا بف بعاد فامنة يف اإل.س ر ر رران ،بعد حيواينّ بآخر
هي يف اإلتان جبدب العلل
إ.سرراينّط باليشررري خري يحة يعا هذا اللضرريّة فان يتل ّ
ّ رد اليحث يف "تعادلية" اإل.سرران ،ر
الطييعي الذي ا.طلق من ط بجتيع م الق األمّ ر ر ر رروص ر ر ر ررة ن هذا اللض ر ر ر ررية ،يحة االتّ ر ر ر ررال بف ال و
م يف العود إىل املهد
ّ

مزي ،إه الّر ر ر ر ر رراع
جتل ّ
ب ّ
املربضل "ف مزا ال و هيّا بناط باختّيا يف منياس اجليل يتجاهبان"40ط بلألحداث ،هي األخر ّ ،
املربض بال و هو ل ايليلة ص ر ر رراع بف اللو الكامنة يف اإل.سر ر رران ،حيوا.ية فا.ت م آدميةط لكن النهاية فشر ر ررّت
بف ّ

حّت
خالصر ر ر ررا ُت ّل العود إىل املعدنط فيداية الّ ر ر ر رراع تيدب "تراجيدية" لكنّ ينتهي ل ناق مري بف "اللون" ب"العلل" ّ
"املربض
فان اخلال ط هكذا .لحظ تلا با أع الكتابة ند ابن امللّع يف "فليلة بدمنة" باليشر ر ر ررري خري يف مّر ر ر رروصر ر ر ررة ّ
ينطق بدالالس فو.يّةط
حرا مليلا ُ
ال و " سا ة بظّّا ايكاية امل ليّة بجعال الزمن ّ
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اام ّاي:
 لغة
الساا الع ا ا ّ
ّ

الّل" ر ر ر ر إه تكاد العاميّة تكون خطابا
بهو ضرة آخر من الل اس ر ر ر ر ر ر اليت ّ
األديب "مشموم ّ
مو ها اليشري خريّ يف منجزا ّ
ص رة يف املسرراحاس ايوا يّة اليت جتمع عررخّررياس األماصرري  ،يف هلك
آخر موازيا للّّررح  ،فيسررتد ي اليشررري خريّ خا ّ
ايي الذي يطيق ب الكاتع بّ ر ررو ن
مرب ا اللجوء إىل العاميّة خا ّ
يلول اليش ر ررري خريّ ّ ،
ص ر رة يف ايوا ل "ايوا هو العّ ر ررع ّ
مليّة حتليالت  ،فحن م ّد رم ع ررخّ ررا ل  ّ.محق جيع ن يحهر هلك يف ايوا  ّ ،إ ّن الّر رراع الذي يتجلّ يف ايوا بل

من ايكاية"41ط بتوظي

دق تّاص ر رريل بمش ر رراهدن
العاميّة يف هذا املا األمّ ر رروص ر ر ّري ملّ ر ررود غايت اإليهام بالوامع ب.لل ّ

يرب هلك اليشررري خريّ  ،سررا ة
العاجي لتالم
اليوميّة ،سررا تها تطلّق الل ة برجها
بتتحرك يف فضرراء "اهلامشر ّري"ّ ،
اليومي ّ
ّ
ّ
األمة الواحدن من جمتمع إىل آخر ،بمن
حدي ة ن جتربت اللّ رّرريّة ل "الل ة مرآن النّ ططط فالتعابري بالّتافيع ،تل يف ّ
بلكل موم ل ة فتابة بل ة فالم(ططط) فح ّن جعلنا األعر ر ر ر ر ر ررخا
ميلة إىل خر (ططط) ّ

يتكلّمون غري ل ته  ،فلد ُخنّا األما.ة

ب طينا صو ن مزيّّة ن اجملتمع الذي ّ.و "42ط
امعي يف الكتابة إه غلع
الّ ،،اير ل جتسي
ّ
التوج الو ّ
هكذا فان هاج اليشري خريّ  ،بهو يلتزم ذا االختيا ّّ
عخّيات يف ايوا هلا منطوق متناغ مع السياق الذي تتّا ل مع بتتأمّر ب بتجمّر في  ،هاك ما حدا ب إىل توصي بامع
الناس مل يكتع ألحد ،لِ رما يكون لي من موميّرة
الكتابة إد اجا ّ
ع جلميع ّ
األديب يلولل " رمن رفرت ر
للعامية يف اإلبداع ّ
العاميّة إّ ا هو هربة من بامعنا بمن زما.نا "43ط ل هذا النحو ،فا.ت الل ة
بضرريابيّة بسررطحيّةط فررترهرة ف ر فتّابنا من ّ
اللويل املستعمل ،ب من جهة األبعاد
دق تّاصيل من جهة
العاميّة سييال آخر من سيل هافان الوامع
التو.سي يف ّ
ّ
السجل ّ
ّ
ّ
ريب
الّل" ّ
تتحرك يف فضر رراءاس بعضر ررها م ّ
الّكريّة الكامنة يف داللة األلّاظط إ ّن العاميّة يف اجملمو ة األمّر رروصر رريّة "مشر ررموم ّ

األمّر ر رروصر ر رريّة الداخليّة اليت ينتمي غليها إىل امل املهمش ر ر ررف

ب غليها تو.سر ر ر ّري  ،بيعز هلك إىل عر ر ررخّر ر ررياس النّر ر ررو
باليسررطاءط بهذا ما عررا ر إلي حسررف ب سررريي مائالل "بصررا صررحا ا يتو ّس رلون يف فتاباهت بسررجالّس ل ويّة متع ّددن ،ب
وي تختلم ،حيث تكن لللا ئ ن يل ند ف ر من ل ة ب ف ر من هلجة"44ط
بنسيع ل ّ

ص ر رة األمّ رروص ررة األبىل "خليّة األمرع" يف مس رراحاهتا
ااا ّ
العاميّة المغربيّة :ترد يف ع رركل .رُتر ي موليّ ، ،لّلت خا ّ
 oسا ّ
حترك حداث األمّ ر رروص ر ررة يف فض ر رراء
ايوا يّة ،اليت فان فيها "بوبكر الدماز" مرفا من مراف ايوا ط ب ل الرغ من ّ
تو.س ر ر ّري إالّ ّن منطوق تلك الش ر ررخّ ر رريّة يجّفد بفاءها للهجتها امل ربيّة ،فهذا الس ر ررا د يل ّدم ع ر ررخّ ر رريّة "بوبكر" ه ّددا

ايفل "فوجد امل ريب جالسررا" ،45ينحد من بيئة ليسررت هي هاهتا اليت تنحد منها بليّة الشررخّررياس اليت
ا.تماءا اجل ر ّ
فن الش ر ر ررعوهن ،بيلّ ر ر رردا املريدبن للض ر ر رراء ع ر ر ررجبأ بإجياد حلول
ترتاد حا.وت ط إىل هلك مّر املكان الذي تا س في ّ

فل فنون الشعوهن بداخل ُحت ّل مجيع املشافلط بمد مُ ّدمت هذا
هلواجسه  ،ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر "ايا.وس" مكان م لق ،في ُحتاك ّ

الش ررخّ رريّة يض ررا امسا ،فلئن فان "خليّة" يلهع بلهجة تو.س رريّةل "مات ش ررخ ر ّ بوبكر" ،46فذاك دليل ل تش ر ّررة
جعي ،بهي فذلك
هذا الشخّيّة اللهجة التو.سيّة بتاهيها يف تّاصيلهاط هكذا فا.ت التسمية(بوبكا ) هاس بعد مر ّ

برراة من بواة اإليهررام بررالوامع .)l’illusion du vrai( 47بتعض ر ر ر ر ر ر ررد هررذا الطرق يف التلررد  ،خر يف الينرراء
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لايف ،فيوبكر "دمّاز" تا س الشر ررعوهن ل ا تيا ها سر ررييال إلصر ررالح املعاش زمن غاة العل ب فل .و ا ،لذلك ف ريا
ال ّ

التايلل
فن الشعوهن من هلك ما يييّن اجلدبل ّ
ما حضرس مّرداس اميّة ،هي سليلة ّ
وسا ط الشعوذة
الوسيط
المكان
ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ّرن حا.وس
الشعوهن

ريب جررالسر ر ر ر ر ر ر ررا ،ببف يرردي ر فترراة صر ر ر ر ر ر ررّر مّتوح ب ب اق ب دبان ب مالم مّر ر ر ر ر ر ر ررع
خ ر ر رل ر ر ري ر ر رّ ر ر ررة " -فوجررد امل ّ

األمرع

( )13ط -/السردبك األسود ب دن فيلة يف رسها (
العجمي (
 بهذا اجلز ( )18ط -/اليخوّ

)19ط

الريخ ( )15ط
ّ /)15

 فر في مربعاس خمطومة بالس ررمق ب موزا لي من العس ررري تلليدها ((

 /)18حيمل جيريت

)25ط

لايف للش ررخّ رريّة (الدماز) ض رررة من ض ررربة ا تياغ الن ّ األمّ رروص ر ّري مع الوامع
باس من الواض ررد ن هذا اليناء ال ّ
بلعل "غزب" العاميّة امل ربيّة هلذا الن ّ األمّ ر ر رروص ر ر ر ّري ،بللوامع
املعيخ بالتّا ل مع  ،فالن ّ غاليا ما فان س ر ر ررليل الس ر ر ررياقط ّ
لايف املش ر ر ر ر ر ررّتك بف الش ر ر ر ر ر ررعيف ،فحاهرن
التو.س ر ر ر ر ر ر ّري ُير ُ
ايف بف "تو " .ب"امل رة" ّ إىل املو بث ال ّ
جع بداية إىل الللاء اجل ر ّ

مّتحلة يف املكان بيف األههان س ر ر رريما ب ّن ملافة اخلرافة هي اليت فا.ت الس ر ر ررائدن يف تلك األبس ر ر رراغ الش ر ر ررعييّةط
"الش ر ر ررعوهن" ّ
ريب
بينتشر فعل ّ
الّل" ليحضر جبالء يف خمامياس الدمّاز ال ّ
العاميّة امل ربيّة يف هذا األمّوصة األبىل من ماصي "مشموم ّ

ريبط سييلنا تتيع مجلة املّرداس اليت هلا
بهو حياب خليّة األمرع ،إه غلع مداخالت تستحضر مرق تأدية الكالم بتن ي م ّ
حّت .ذلّل ُسرها تّالط
ا دا من اييان اليوميّة الشعييّة امل ربيّة ،بإيراد يلابلها يف الل ة الّّح ّ
اللفظة العاميّة المغربيّة
تِسرق يا باحد القران

الصفحة

مرادفها بالفصحى

14

ب َدابا ما ت لطشي فيه

14

رق يّها ايما ط
رب تس ُ

ما كايِن ِشي ّمك بوبافا طط.دروك

ّس ُر سوء معاملتك؟
ر
بمب تُ ّ

15

برَكالك ططط يا بلدي

19

سم
ُ
لست املُ ّ
يّها السافل ط
هنيئا لك

داير بحك مرابط

20

بفأّ.ك مرابم

لساقوط
يا باحد ا ّ

18

ّمك "بوبكر"

.تيف من خالل هذا األم لة بغريها ّن العاميّة امل ربيّة مد للت بحالهلا يف مّ رروص ررة "خليّة األمرع" ملا اس ررتد اها اليش ررري
ّ
األمط
خاصة يف ملّوظاس "الدماز" بوبكر ،الذي بلي ل حنف إىل اللهجة ّ
ّ
خريّ
o

فحأا
العاميّة التونساايّة :لئن .د حض ررو العاميّة التو.س رريّة يف املس رراحاس الس رررديّة اليت تكّل ا الس ررا دّ ،
ااا ّ
سا ّ

خاصة يف املوام اللّّيّة ايوا يّة ،فيها ترك السا د لشخّيات هامشا من ايريّة لتتخلّ
فما فالميّا ّ
غاليا ما استأمرس ّ
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ص ر ر رة يف التلّظط فتس ر ررتد ي الش ر ررخّ ر ررياس لّاظا ب يا اس اميّة هلا المة بالييئة اليت
من بص ر ررايت بتا س ملوس ر ررها اخلا ّ
العامي التو.سر ّري ،ا تياغ بميق بعديد السررجالّس،
رجل
حتضررنها ،أل ّن غليها منحد من هيم اجتما ّي هامشر ّريط بهلذا السر ّ
ّ

التو.سي ،اليشري خريّ للييئة اليت فان هلا الّضل يف مدح مرحية الكتابةط بيُع ّد مي ُل اليشري
بهلك من الماس بفاء األديع
ّ
خريّ إىل هذا السررجالّس العاميّة محهرا من محاهر إخّرراة الن ّ األمّرروصر ّري هذا ما ّفدت سررلو السررعدابي بلوهلال

اليومي ب األم ال
"بتتع ّدد السررجالّس الل ويّة بتتكام داللتها ،بمل يكن توظي الل اس مبختل صررنافها (ل ة املخامع
ّ
الش ر ر ر ر ررعييّة ب األغاين العاميّة) زخرفا ل ويّا ب إظها اللد ن الربائيّة ل اجلمع بف ف ر من ل ة ،بل إ ّن اللّ ر ر ر ر ررد يتّج و
وي يف الكتابة الربائيّة ينخرغ يف إما تلريع بامع الرباية إىل املعيخ
إخّرراة ل ة الرباية بيربهن ل ن سررطون التع ّدد الل ّ

اليومي".48
ّ

العاميّة ل هذا الن ّ األمّ ر ر ر رروصر ر ر ر ر ّي ،ما ا تيم بلاموس اللياس باملِفل
بلعل ف ر الس ر ر ر ررجالّس اللوليّة ،اليت تجّفد هيمنة ّ
ّ
بغريهاط
الّل" إه .ر
تخي الذي .ش ررأ في هذا الن ّ األمّ رروص ر ّري اجلامع "مش ررموم ّ
 اللباس :غلي مرتيم بالس ررياق التا ّ
حشرردا من مساء اللياس اليت تعود ىل ما ا تاد لي التو.سرريّون اليسررطاء لياسرراط بمد بمعت اإلعررا ن إىل اللياس
ِ
 ،املتون األمّوصيّة الّر يّة من هلك
يف صي ة اجلمع م ل "األدباش" 49ب"الشالليق" ببعدها فان التّّيل م ر
لّحة "اللشررابيّة" ،بهي .وع من األليسررة الّرروفيّة التلليديّة اليت يتزيّا ا التو.سرريّون واال بجنوبا ،دما يلي الربد
اير صرريّاط ب لّحة "الكردبن" ،50اليت عررري إليها .سرريةً يف مول السررا د بهو يل ّدم الرجل الذي ا.تحل
عررتاء ب ّ

راحلي سر ر ررود" ،51هو اآلخر من األليس ر ررة
صر ر ررّة ايالّقل "بفان ها صر ر ررلعة فّر ر ررلعة العلماء ،ب لي فردبن سر ر ر ّ
الّرروفيّة اليت يتزيّا ا هل جرب بالسرراحل ،هذا فضررال ن "الشرراعرريّة" اليت توضررع ل الر س مزا للوما باهليية

باألص ر ر ر ر ر ر ررالررة ،غ ّن خليّررة األمرع لي من الوجهرراء يلول الس ر ر ر ر ر ر ررا دل " زال الرردمرراز ن س خليّررة اترمررة
خاصة يف محهراط
الشاعيّة" ،52ب( الشاعيّة) يف األمّوصة ،مز إلخّاء معايع "خليّة األمرع"ّ ،
ترحل هذا الن ّ
الّل" ،بحض ر ررو ا دليل ل ّ
رجل آخر حتّل ب اجملمو ة األمّ ر رروص ر رريّة "مش ر ررموم ّ
 ايطعمة :س ر ر ّ
صر ر رل الن ّ ب جتذ ا يف بيئت ط باليش ر ررري
فل األمكنة التو.س ر رريّة جنوبا بواال ،بيع ّد هلك المة ل تأ ّ
األديب يف ّ
ّ
خريّ يحة يع ّدد صناف األمعمة فأّ ا ب يرس لوحة معيشيّة .املة مبا فان لي التو.سيّون زمن االستعما ط
ائي
حتول الل ة العاميّة بهي تّت ّ
بلي فض ررل من تلك اإلع ررا اس اليت ّ
صر رد "س ر ّ
رجل األمعمة" ،بفق منطق اس ررتلر ّ
إىل مليّة تش ر ر ر رريد ،من هلك اإلع ر ر ررا ن إىل مناس ر ر ررية االس ر ر ررتعداد باإل داد زما.ا "زمن العولة" 53بمكا.ا "بيت

املو.ة" 54ببعدها فان تعداد خمتل

األمعمة يف األماصر ر ر ر ر ر رري

الداخلية ،بهي فلّها ال تل ّدم دفعة باحدن بل
ّ

ب"الكسكسي" ب"اتم " 56ب"الزبدن" ب"اجلل"
تستد يها سياماس الل ّ املختلّة من هلك "العّيدن"55
ّ
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ب"اللح بالدجاج" بايوس بالش ر ررمنكة" 57ب"س ر ررويلة بغربوز بع ر رريد بز ّت بترفاس" 58ب"اللهون بايليع ب
الزبدن باملعجون باخليز الرميق املشوي باملاء مل لع"59ط
توميلي .ز ت إلي ل ة اليش ر ر ر ر ر ررري خريّ العاميّة اليت ما بت يف
رجيلي
ّ
إ ّن هذا الّتفي ملختل األمعمة ،دليل ل بعد تس ر ر ر ر ر ر ّ
(ايمال) بتلس ر رري دز.دايل" دحا من الزمنططط فدق
مّ ر رروص ر ررة " حلة ص ر رري " ض ر ر رربا من االحتّال باألمعمة يحةل" ت
ّ

دماس مطربة ب فع لريت ُمنشدا"60ط

اللغوي:
ساا الدخيا

ّ
ّ

ِ
امي
ما رت ُيز اجملمو ة األمّ ر رروص ر رريّة "مش ر ررموم ّ
الّل" ،اّ.تاحها ل ض ر ررربة من "الل اس" ،بعض ر ررها فّ ر رريد ببعض منها ّ
ببعضرها اآلخر دخيل ،بتلك المة دالّة ل تعايخ هذا الل اس بتّا لها بهي تتنّوعط بهذا االسرّتفاد لل ة الدخيلة ُحييل
وي غلي مامل
رجل الدخيل الل ّ
ل اخللّيّاس ال لافيّة اليت ّ
يتحرك فيها الن ّ ط باملتأمل يف هذا الن ّ األمّ رروص ر ّري ،ير س ر ّ
بمرد هلك السر ر ررياق الذي فان حاضر ر ررنا ل بداع ،فاليالد التو.سر ر رريّة يف تلك الّّتن التا تخيّة فا.ت ترزخ
يف مّرداس فر.سر ر رريّةّ ،
لون الل ةط بمد مد إىل هلك اليشر ر رري
بلون الس ر ررالح بفذلك ب ّ
حتت س ر ررطون االس ر ررتعما الّر.س ر ر ّري ،الذي فان ُتا س هيمنة ّ

.لل السرا ُد حوا ا بف بالد مر بالع ّ عريد ،يحة تسراجال يف "حديث السرياسة
خريّ يف مّروصرة "هّحة السرما " إه ر
باألخيا "ل
التجس  ،باللّي حيع يطُو ن يزيدبا يف عهريت ال لثط
_ ّخّوا يف معالي  ،إجراءاس ّ
_ عوف اإلغراء؟
رمالية بأمطا ها ال المة بالية باحدنط ليها حاف باحدط يع،
_ هذا رجرب موش إغراءطططط حييّوا جيعلوا إفريليا الشر ر ر ر ر ر ر ّ
ملامعة فر.سابية"61ط
بلي من ال رابة يف عرريء ن حتّل هذا اجملمو ة األمّرروصرريّة مب ل هذا الضرررة من الل ة ،إه .ر فيها اليشررري خريّ
حيافي الوامع التو.سر ر ر ر ّري فما هو ،مبختل .سر ر ر ررجت ِ الل ويّة هليّة فا.ت م دخيلةً ،يتل ّلّها التزاما بايياد باملوضر ر ر ررو ّية
رائيط بمن الماس هذا
التجرد ّ
حّت يُ ّ
ب ّ
لرة الّر ر ررو ن إىل املتل ّلي من خالل ال و يف املشر ر ررهد االجتما ّي الّسر ر رريّسر ر ر ّ
ايضو لل ة الدخيلةل

 أسماء ايعالم _ [ :فليوبطرن  _ /62بيكاسرو  _ /63عركسريري _ /64غا بو  ،]65تّل حضرو ها يف



هذا اجملمو ة األمّ رروص رريّة المة دالّة ل التوميق بالتس ررجيل ،بمد حافظ الس ررا د ل مساء األ الم مع بعض
التجوز .لال هلا إىل ل ة ربيّةط
ّ

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

304

 أسماء ايمكنة:
ّوس ا
حريف للّحة ( )Baraqueفما يُ ّ
ر " -إ ّن هل منذ اليوم ّبراكة ل عام .اليحر"66ل إ ّن لّحة "برافة". ،لل ّ
بحرا ط
.سي ،بتع ،املكان الذي ُحيتم ب ّمرا ّ
باللسان الّر ّ
_ "فيجدهن يطرزن ل مرافلهن يف البرطال"67ل "الربمال" من األلّاظ الّر.سرريّة الدخيلة مرادف للّظ الّر.سر ّري " Le

لكن اليشري خري  ،استد
 "Portailبهو اليويع الّ ريط ّ

اللّحة للتخّي

ل مكان حتلّق النساءط

لكن الرس
_ "باجتاا اجلميع "التريبونال"68ل اللّحة مرادف ل ر ر ر ر ر ررلّحة "ّ ،"Trubinal

ربف ربية فان مسابما للنطق

العريب جملسا مضائيّا ب هيئة حتكي ط
.سي ،بتع ،يف اللسان ّ
الّر ّ
 أسماء المواعين:

بلكن املا األمّ رروص ر ّري يس ررتد يها هلجة اميّة تو.س رريّة يلها فعل
_ "فرع رريطة" ل لّحة ص ررلها
جنليزي "ّ ،"Forket
ّ

التممة " "Etإىل "ماء" ل س ر ر ررييل التخّي .طلاط بيعود هلك إىل افتلا
الللع ،ف ُللع يرف " "Kحرف " ع ر ر ررف " ب ّ
عخّياس األماصي

إىل تلّك لل ة األجنليزيّة ا تيا ا ال دا ه االجتما ّي املتواضعط

 أسماء اآلالت:
م سريا ادن داخل املدنط صل اللّحة ""Tramway
_"ترمواي" ل يُعرف يضا ب ر ر " الّتام" م يل اللطا اخلّي  ،خ ّ
اللّحي بف الل ة دخيلة
جنليزي لكن يلها فعل التحوير ّ،يّا للتّويت رف " "Wإىل حرف "فاء" ل سييل اجلوا
ّ
ّ

ب خر

لايفط
اميّة تو.سيّة تتّ ُ
ّق ببناء الشخّياس األمّوصيّة ال ّ

حولت "ماء " ل سييل
مكومة"69ل ال ريع يف الرس ّن التّاء (» ّ )lettre « T
_ "ُتسك يف يدي اللويتف برويطة ّ
ِ
لألمتعة ط
.سي هو ()Brouetteط بهي الن ّلالة يف
ِ
الّّيد توظّ ُ محالً
التّخي أل ّن امللابل الّر ّ
املّرد .
ايمالة"70ل يلابل لّحة "التافسر ررياس" يف اللسر رران الّر.سر ر ّري " Les
جل ّمال ّ
_ "أل ّن التاكس اايات املذفو ن اسر ررتو يت ّ
 ،"Taxisغري ّن اليشررري خري ب دها يف صرري ة مجع ل بزن "فا الس" ،ب ضرراف إعررياع فتد متيوع بتاء للداللة ل
ِ
باللّحة فما حّحتها األبساغ الشعييّة التو.سيّة ط
حّت تتمامل مع مريلة النطق
صي اجلمعّ ،
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 أسماء المأكوالت و المشروبات:
املتم (املّعول ب
وي لكنّها يف مستو ّ
ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر "ينابل فأس تاي"71ل من بدائع الّور ّن اجلملة صي ت احّتاما لتلعيد ل ّ
ايريف للّحة ،أل ّن التاء من ايربف املرمّلةط
ال اين) تسّتفد لّحة فر.سيّة ( )Théمع عيء من النلل ّ
األمّوصي
لكن الن ّ
.سي (ّ ،)Makarounie
ّ
ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر" مل من المقرونة"72ل يلابل لّحة "امللرب.ة" يف اللسان الّر ّ
حّت يكون النلل مينا ملا هو متعا ف لي يف األبساغ الشعييّةط
استد اها مليا يرف " "Kإىل "ماف" ّ
 أسماء اللباس:
حريف للّحة الّر.سيّة
ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر فجاءس دليلة بنطلون بيها ب فيلة ب ر رجيب مد سامياه"73ط إ ّن لّحة "الينطلون" .لل ّ
" "Pantalonمع عر ر ر ر ر ر رريء من التحوير يرف " "Tإىل " ماء " بهلك غاية يف التخّي يف اللهعط ّما لّحة "جيع"
فحفادن من اللّحة الّر.س ر ر ر ر ر رريّة " "Jupeمع بعض التّخي يرف " ،"Pبينما لّحة "س ر ر ر ر ر رراميجة" فهي من الماس التجلّي
ريب في تطويع،
للدخيل الل ّ
وي يف املا األمّ ر رروص ر ر ّري مع بعض التحوير للملطع الّ ر ررويتّ " "CHالّر.س ر ر ّري إىل مرادف ّ
فاستحال هلك امللطع الّويتّ "سينا "ط

الّل" اللهجة العاميّة م ربيّة فا.ت ب تو.س ر ر رريّة ،بهي بذلك تتّا ل مع
بإمجاال تش ر ر ر ّرربت اجملمو ة األمّ ر ر رروص ر ر ررية "مش ر ر ررموم ّ
اجملتمعي الذي تّل الش ررخّ ررياس اياض رررن يف األماص رري ط فوهيها مساء بع ررحنها مبا اد من موام ب ؤ تّتج
النس رريع
ّ
النلدي ل "م ل هذا التوظي
خميوءا
ّ

تكوي ،بتناص ر ر ّري"74ط بتّل هذا االس ر ررتد اء للهجة العاميّة .افذن
ص ر رريد يلوم بدب
ّ

الحل من اغ الو ي يف تسافنها بتضا ها بتوتّرها" ،75لذلك
خر
يطل منها امليدع بفذلك ما ئ الن ّ ل "منامق ّ
ّ
ّ را آخر يوازي الن ّ الّّ رريد بالغة بداللة "ط فاص ررطناع الدا جة يف
فا.ت األم ال الش ررعييّة ب ّ
املردداس الش ررعييّة باأللّاظ ّ .

املردداس الش ررعييّة ب ص ررناف الل اس اجلما يّة الّئويّة ب املهنيّة ب اجلهويّة(ططط) مل يعد بالش رريء العا ض امللّتن
التعيري م ال ب ّ
وا اس الشررخّررياس املنتخية ،ييليّا من األبسرراغ الد.يا"76ط إ ّن حضررو الدا جة سررييل لتش رريد اجملتمع التو.سر ّري يف تلك
ّ ر ر را مزدبج الوظيّة ،فنل
الّّتن هلك ما جيعل منها ّ .

ند بظائّها اجلماليّة من فنون األداء فض ر ر ررال ن فوأال " نّ ر ر ررر

يّو اختزاهلا للحدث بتّا لها مع "77ط
متّرد للذافرن ّ
إضاءن ّ
خاتمة :

تكن اإلمرا بأن اجملمو ة األمّ رروص رريّة "مش ررموم الّل" لليش ررري خري مجعت ميها ض ر رربف من الل اس ،ل ة فّ ررح

ليا

مل يّة تتّرع إىل اميّة ب خر دخيلةط بهذا الّس رريّس رراء من الل اس هي اليت من ع ررأأا ن ،لق تعايش ررا
ب خر ما.ويّة ّ
ِ
تخي باالجتما ّي فان مادحا مل ل
رماتعا بجتاهبا مريّا يل ي ايدبد بينها ّ
بلعل السر ر ر ر ررياق ال ّ
بيذبة الّوا ق املائزنط ّ
لايف بالتا ّ

السلمي بف السجالّس الل ويّة حّت غابت معامل االختالف بف الل اس ب ّوضتها خر دالّة ل االئتالفط
هذا التعايخ
ّ
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ص ريّة هي اليت جعلت منحّر
هلك ما جعل هذا اجملمو ة األمّرروصرريّة مال إبدا يّا تخلق اّ.ررها ا بف الل اسط بهذا اخلا ّ
متحرفة متحولة بدا "78ط
األدةل " جيمعون ل ّن األ.واع األدبيّة ليس ررت مابتة األفان ،بال مطللة الوجود ،بل فيا.اس ّ

حّت ينسج إبدا مع ما هو سائد يف تلك الّّتنط
تشرة ل اس خر جماب ن ّ
باليشري خري  ،بهو ّ
حيرب منجزا اإلبدا ّيّ ،
جاد مبا جيع ن يكون لي الن ّ من تداخل بتنوعط لي من ال رابة يف عر ر ر ر ر ر رريء ن تسر ر ر ر ر ر ررتد ي ل ة
بالكتابة ندا ب ي ّ
حّت تش ر ر ر ر ر ر ر ّكرل فرّ.راال ( )carnavalتكون فير األمّر ر ر ر ر ر رروص ر ر ر ر ر ر ررة الوامعيّرة مراد ن ل امتّ ر ر ر ر ر ر ررا
الكترابرة ل راس خر ّ ،

( ) absorberمجيع اللهجاس بهذا ميت ميخائيل باختف بهو يياع ر ر ررر باياس دبس ر ر ررتوفافس ر ر رري ( )Dostoïevskiملا
ّ
يلن ّن الن ّ اإلب رردا ّي ،جن مسر ر ر ر ر ر ررتحي ررل تعريّ ررا دالليّ را بمج رراليّ را أل ّ.ر معربف ب ررالتع ر ّدد ( )multiplicitéباملرب .ررة
ّ ر ر ر را منّتحا بمابال للحوا مع غريا من اخلطاباس
الّل"ّ . ،
( ،)plasticitéهلذا فا.ت اجملمو ة األمّ ر ر رروص ر ر رريّة "مش ر ر ررموم ّ

مبختل

جناسها األدبيّةط

بتنوع السررجالس الل ويّة ،يف "مشررموم الّل" ،ظاهرن مائزن جعلت من هذا املّررنّ  ،حليلا بالد س لتع ّدد مس رتوياس الل ة
ّ

في  ،بتلك المة من الماس االّ.تاح بالتّا ل النّر ّري ،إه اسررتعمل اليشررري خري ل"مجلة من املسررتوياس الل ويّة تناسررع
بضرراع الشررخّررياس الربائيّة ال لافّية باالجتما يّة بالّكريّة"79ط بميدع م يل اليشررري خري مل يّتحتّل فلم يف فضرراء الن ّ
الّّريد ،بل غاليا ما اّ.ررف ن مريق هل الّّراحة بع ّرق مريق امل امرن يف امل اهلامشريّف باليسرطاءّ ،
حّت يكون الن ّ

ّ.وصاط

قا مة الهوامش:
 -1همود مرعو.ة ،من أعالم الرواية في تونس ،مرفز النشر اجلامعي،2002 ،

 81ط

 -2من بايرراتر ل إفالس ب ُحيّرك د برراين( ،)1958بالّ ن (فتيهررا يف اخلمسر ر ر ر ر ر ررينرراس) ،برق الليررل (( ،)1960الرردملررة يف
راجينها )1966

 -3من ماصيّ ل ليلة الومية. ،شرس جبريدن الدستو ()1937ط ّما يف املسرح فل ُ ل سوق اليالغ بالعاميّة بمميياس"
بهي مسرحية تا تخيّة ط

 -4اليشررري خري  ،ايعمال الكاملة ،اجمللّد ال الث ،مجع بحتليق بتلد ببييليوغرافيا فوزي الزمريل ،بزا ن ال لافة باتافحة
الّل" ،الدا التو.سيّة للنشر ،تو ، .ي1971ط
ل الّتاث ،دا اجلنوة للنشر ،دسط  /ب "مشموم ّ
 -5معج السرديّاس (مجلّ مجا ّي) إعراف همد اللاضي الرابطة الدبليّة للناعرين املستللّف ،غ ،1ط2010

 -6يد ا لوهاة الرميق ،دبية األمّ ر ر رروص ر ر ررة العربية من اليداياس إىل النض ر ر ررع ،اجلزء األبل ،ص ر ر ررّام  ،دا حامد للنش ر ر ررر
بالتوزيع ،ط2007
 -7ائشة يد الرمحان ،ل تنا ب اييان ،دا املعا ف ،مّر ،غ،1978، 2

95ط
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. -8لال ن اليشري الوساليت ،مرجع سابق،
 - 9اليشري الوساليت ،مرجع سابق،

151ط

152ط

حتوالس الل ة باخلطاة" ،عرررفة النشررر بالتوزيع املدا س ،امل رة ،غ،2000 ، 1
 - 10يد اجمليد غّا  ،الرباية امل ا بيّة" ّ
6ط

 - 11اليشري الوساليت ،مرجع سابق،
 - 12املرجع ّ.س ،
-13

17ط

18ط

ينير بيلرك ،مّراهي .لرديّرة ،ترمجرة همرد ّر ر ر ر ر ر ررّو  ،رامل املعرفرة ،العردد ،110اجملل الوم ،لل لرافرة باألدة

بالّنون ،الكويت،1987،

376ط

 -14اليشري الوساليت ،مرجع سابق،

163ط

 -15معج السرديّاس( ،مجلّ مجا ّي) ،إعراف همد اللاضي الرابطة الدبليّة للناعرين املستللف ،غ ،1ط2010

16-Jonathan Cuiller, «La littérature » in théorie littéraire ;presse ;universitaire
de France ; 1989 -1 p31 et p33.

األمّوصي "خليّة األمرع"،
 -17الن ّ
ّ
األصوصي " حلة الّي "،
 - 18الن ّ
ّ

.30
56ط
111ط

األمّوصي "النلرن مسدبدن"،
 -19الن ّ
ّ
العيسي ،ايطيئة ،الديوان ،باية بعرح ابن السكيع ،د اسة بتيويع د ،مّيد
 - 20بو ُملريكة جربل بن بس بن مالك
ّ
همد مميحة ،دا الكتع العلميّة ،بريبس ،لينان ،غ 1ر  1993ط
ّ

الييت للحطيئة ط
ُ -21

49ط

األمّوصي " حلة الّي "،
 -22الن ّ
ّ
األمّوصي " حلة السما "87 ،ط
 -23الن ّ
ّ

 ، 89بالييت لعلي اليلهوان للاا ل املسامع يوم  9فريل 1938ط

األصوصي" حلة السما "،
 -24الن ّ
ّ
األمّوصي "النلرن املسدبدن"102 ،ط
 -25الن ّ
ّ
الشايب ،غاين اييان ،دا املعا ف للطيا ة بالنشر ،سوسة  ،تو ، .طغ5ط
 - 26بو اللاس
ّ
56ط

األمّوصي " ،حلة الّي "،
 -27الن ّ
ّ
التو.سي املعاصر ،د اسة مجلّاس املسعدي باملدين بالّا سي بخري  ،املطابع
 - 28همود مرعو.ة ،مياحث يف األدة
ّ
املوحدن تو،1989 ، .

 81-80ط

األمّوصي" ،هّحة السما "،
 -29الن ّ
ّ
ّ. -30س 83 ،ط

86ط
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ّ. -31س ،

92ط

ّ. -32س ،

121ط

ّ. -33س ،

100ط

 - 34سليمة ذ ابي ،ععريّة التنا ّ يف الرباية العربيّة ،دا الرؤية للنشر بالتوزيع ،غ،2012، 1
األمّوصي" ،خليّة األمرع"،
 -35الن ّ
ّ
ّ. -36س ُ13 ،ط

8ط

12ط

ط

ّ. - 37س ،

31

ّ. -38س ،

36ط

األمّوصي "،املربض بال و "،
 -39الن ّ
ّ
األمّوصي" ،املربض بال و "،
 -40الن ّ
ّ

119ط
120ط

 -41اليش ر ر ر ررري خري . ،لد مّ ر ر ر ررة "الّ ر ر ر رراع" جملّة مّ ر ر ر ر  ،العدد " ،63دد خا ّ باليش ر ر ر ررري خري " جاّ.ي ،1984
116ط
 -42املرجع ّ.س ،

116ط

 -43اليشري خري . ،لد مّة " الّراع" ،جملة مّ  ،العدد،62

109ط

لايف
 - 44حسررل ب سررريي ،التع ّدد الل ّ
األديب ال ّ
وي يف الرباية امل ربيّة ،النحو ملا بة سرروسرريو ل ويّة ،جملة الرابي ،النادي ّ
جب ّدن ،العددط29
 - 45اليشري خري  ،األ مال الكاملة  ،مّوصة "خليّة األمرع"13 ،ط
 - 46املّد ّ.س 14 ،ط
47 - Bernard Valette, Le nom de personnage dans les contes Maupassant et
21 ,22 ,23 Mai 1993 ; sous la

Fécamp

l’écriture ,actes du colloque ,

direction de L ouis Forestier ; Edition Nathan ; 1993.
 - 48س ر ر ررلو الس ر ر ررعدابي ،الرباية العربيّة بض ر ر ررمرياملتكلّ  ،تلد همد اللاض ر ر رري ،دا تو .للنش ر ر ررر ،تو ، .غ ،1ماي
229 ،2010ط
األمّوصي" ،خليّة األمرع"،
 -49الن ّ
ّ
األمّوصي" ،النلرن مسدبدن"،
 -50الن ّ
ّ

17ط
105ط

ّ. -51س ط

األمّوصي" ،خليّة األمرع"،
 -52الن ّ
ّ

37ط
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ّ. -53س ،

20ط

ّ. -54س ،

26ط

ّ. -55س ،

20ط

ّ. -56س ،

20ط

ّ. -57س ،

47ط

ّ. -58س ،

48ط
103ط

األمّوصي" ،النلرن مسدبدن"،
 -59الن ّ
ّ
األمّوصي " ،حلة الّي "57 ،ط
 -60الن ّ
ّ
األمّوصي" ،هّحة السما "،
 -61الن ّ
ّ
األمّوصي" ،هّحة السما "،
 -62الن ّ
ّ

69-68ط
91ط

األمّوصي " ،النلرن املسدبدن"،
 -63الن ّ
ّ
األمّوصي" ،ليلة الوميّة"125 ،ط
 -64الن ّ
ّ
ّ. -65سها،

106ط

129ط

األمّوصي " ،حلة الّي "،
 -66الن ّ
ّ
وصي" ،هّحة السما "،
 -67الن ّ األمّ ّ
ّ. -68س ،

94ط

ّ. -69س ،

41ط

ّ. - 70س ،

48ط

50ط
69ط

11ط

األمّوصي" ،خليّة األمرع"،
 -71الن ّ
ّ
مّوصي " ،حلة الّي "56 ،ط
 -72الن ّ
ّ

13ط

األمّوصي" ،خليّة األمرع"،
 -73الن ّ
ّ
حتوالس الل ة باخلطاة ،ع ر ر ر رررفة النش ر ر ر ررر بالتوزيع ،املدا س ،الدا الييض ر ر ر رراء ،غ1
 - 74يد ايميد لا  ،الرباية امل ا بيّة ّ
،2000،

86ط

 -75املرجع ّ.س ،

86ط

 - 76املرجع ّ.س ،

85ط

 -77املرجع ّ.س ،

87ط

للتنوع ،تداخل النّرو باأل.واع األدبية ،جامعة الزمازيق ،الزمازيق،
 -78الدفتو صرالح السررب ي ،األ.واع األدبيّة امل ايرن ّ
ما س 2009ط
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 -79يد امللك مرتاض ،يف .حرية الرباية ،ث يف تلنياس السررد ،امل املعرفة ،اجملل الوم ،لل لافة ب الّنون ،الكويت،
،1989

ط120

 -80تّينا املّاد باملراجع ترتييا ل بائيّاط
قا مة المصادر والمراجع:
المصادر:
خريّ ( اليشر ر ر ر ر ر ررري) ،األ مال الكاملة ،مجع بحتليق بتلد ببييليوغرافيا فوزي الزمريل ،تو ، .دا اجلنوة للنشر ر ر ر ر ر ررر ،اجمللّد
األبل ،ديسمرب  2005ط
ّ
اللرآن الكر  ،دا اجليل ،بريبس لينان ،غ1995 ،2ط

المراجع :
 -المراجع العربيّة :

التوحيدي ( بو حيان) ،اإلمتاع باملجا.سر ر ر ر ر ر ررة ،حتليق محد مف ب محد الزين ،منشر ر ر ر ر ر ررو اس دا مكتية اييان ،بريبس،
ّ

لينان ،غ 1939 [ ،1ر]1944ط

العدبي ،بريبس دا صاد  1252،هررط
همد مطّة
ّ
 -ل ليلة بليلة ،ملابلة بتّحيد الشيك ّ

 ايطيئة ( بو ُملريكة جربل بن بس بن مالك العيس ر ر ر ر ر ر ّري بو ُملريكة جربل بن بس بن مالك العيس ر ر ر ر ر ر ّري) ،الديوان ،بايةهمد ممحية ،دا الكتع العلميّة ،بريبس ،لينان ،غ 1ر 1993ط
بعرح ابن السكيع ،د اسة بتيويع دط مّيد ّ
الّل" لليشري خري ضمن فتاة مشّتكل اليشري خري
 ايوا (فرج)" ،املدينة لعيون مربية" مراءن من جممو ة "مشموم ّيف يون النلاد ،تو ، .منشو اس احتاد الكتاة التو.سيف2003 ،ط

 خري ي( اليش ررري) ،األ مال الكاملة ،اجمللّد ال الث ،مجع بحتليق بتلد ببيليوغرافيا فوزي الزمريل ،بزا ن ال لافة باتافحةل الّتاث ،دا اجلنوة للنشر ،دسط
األبل ،صر ر ررّام  ،دا صر ر ررامد لنشر ر ررر
 -الرميق ( يد الوهاة) ،دبيّة األمّر ر رروصر ر ررة العربيّة من اليداياس إىل النضر ر ررع ،اجلزء ّ

بالتوزيع2007 ،ط

للتنوع ،جامعة الزمازيق ،الزمازيق ،ما س 2009ط
 -السرب ي (صالح) ،األ.واع األدبيّة امل ايرن ّ

 -السرعدابي (سرلو ) ،الرباية العربيّة بضرمري املتكل  ،تلد همد اللاضري ،دا تو .للنشرر ،تو، .غ  ،1ماي 2010

ط

شايب ( بو اللاس ) ،غاين اييان ،دا املعا ف للطيا ة بالنشر ،سوسة ،تو ، .غ5ط
 ال ّ -مرعو.ة (همود) ل

من الم الرباية يف تو ، .مرفز النشر اجلامعي،2002 ،

 81ط
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املوحدن تو، .
مياحث يف األدة التو.س ر ر ر ر ّري املعاص ر ر ر ررر ،د اس ر ر ر ررة مجلّاس املس ر ر ر ررعدي باملدين بالّا س ر ر ر رري بخري  ،املطابع ّ
1989ط
 يد الرمحان ( ائشة) ،ل تنا باييان ،دا املعا ف ،مّر ،غ 1978 ،1ط ذ ابي (سليمة) ،ععريّة التنا ّ يف الرباية العربيّة ،دا الرؤية للنشر بالتوزيع2012 ،طحتوالس الل ة باخلطاة" عرفة النشر بالتوزيع املدا س ،امل رة ،غ2000 ،1ط
 غّا ( يد اجمليد) ،الرباية امل ا بيّة" ّاألمّوصي بمضايا التأبيل ،دا صامد للنشر بالتوزيع ،ميعة ،1ماي 201ط
 الوساليت (اليشري) ،الن ّّ
الماالّت العربيّة:
لايف
 ب سر ر ررريي (حسر ر ررف)،التع ّدد الل ّاألديب ال ّ
وي يف الرباية امل ربيّة ،النحو ملا بة سر ر رروسر ر رريو ل ويّة ،جملة الرابي ،النادي ّ
جبدن ،العدد29ط

 خري (اليشري)ل.لد مّة " الّراع" ،جملّة مّ  ،العدد62ط
مّة "الّراع" جملّة مّ  ،العدد " ،63دد خا ّ باليشري خري " ،جاّ.ي 1984ط
.لد ّ
ائي التو.سر ر ر ر ر ر ر ّري" ،جملّة اييان ال لافيّة ،منشر ر ر ر ر ر ررو اس بزا ن ال لافة
الكيالين (مّر ر ر ر ر ر ررطّ )" ،التجريع يف اهج من األدة الرب ّ

باجلمهو يّة التو.سيّة ،دد 1992 ،65-64ط
 -مرتراض ( يرد امللرك)" ،يف .حريّرة الربايرة" ،رث يف تلنيراس السر ر ر ر ر ر رررد ،رامل املعرفرة ،العردد ،240اجملل الوم ،لل لرافرة

بالّنون ،الكويت1989 ،ط

بيلك ( يني )" ،مّاهي .لديّة" ،ترمجة همد ّر ر ررّو  ،امل املعرفة ،العدد ،110اجملل الوم ،لل لافة بالّنون باآلداة،الكويت1987 ،ط

 المعاجم العربيّة:العامة للكتاة ،مّر ،غ1986 ،3ط
 -ابن ج ( ،بو الّتد مان) ،اخلّائ  ،اهليئة املّريّة ّ

 ابن منحو (لسان الدين) ،لسان العرة ،اجمللّد ال اين،غ ،1997، 1دا صاد للطيا ة بالنشر ،بريبس ،لينانطاألبل ،جممع الل ة العربيّة ،عرفة اإل ال.اس الشرميّة ،اللاهرن ،غ ،3دا مران1985 ،ط
 معج الوسيم ،اجلزء ّهمد اللاضي ،الرابطة الدبليّة للناعرين املستللّف ،غ2010 ،1ط
 -معج السردياس ( ،مجلّ مجا ّي) ،إعراف ّ
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: المراجع ايعاميّة- Bernard Valette, Le nom de personnage dans les contes Maupassant et
l’écriture, actes du colloque, de Fécamp, 21, 22, 23 Mai 1993, sous la
direction de L’ouïs Forestier, Édition Nathan, 1993.
-DUBOIS Jean, GIACOMO Mathé, GUESPIN Louis, MARCELLESI
Christiane--MARCELLESI

Jean-Baptiste,

MEVEL

Jean-Pierre,

Dictionnaire de linguistique, Paris, librairie la Rousse ; 1973 ;
-Jonathan Cuiller, « La littérature », in théorie littéraire , PUF, 1989
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الوطنيون الازا ريون و النهضة الاديدة 1939-1912
Algérian Nationalists and the new Renaissance 1912 -1939.
زايدي زالدين زايدي زالدين )جامعة سيدي بلعياس/اجلزائر(
ملخص:
حابل االس ر ررتعما الّر.س ر رري منذ اليداية مم املاض ر رري العريق للجزائريف باس ر ررتعمال ع ر ررّت األس ر رراليع اللمعية اليت ا تربها
"مهمة ال رة ايضررا ية" جتاا الشررعوة املسررتعمرنط بههع إىل بعد من هلك بك ري ،حيث تيلن من ن اسررتعما الشررعوة
لكل املخططاس
املتخللة ال تخضر ر ررع ألي مّر ر ررلحة ،بل هو "مسر ر ررألة باجع" ط فجاءس ّدن فعل الشر ر ررعع اجلزائري خمالّة ّ

االسررتعما ية ب رف في يّ رمد يف بج ال طرسررة الّر.سررية ب غمها ل التخلي ن مشرررب ها اإلمربيايل الكيري الذي
في اجلزائر إحد الرفائز األساسيةط
فكا.ت اليداية بحهو اجلمعياس الدينية ّ التيا اس الس ر ررياس ر ررية املختلّة للدفاع ن مّ ر ررلحة الش ر ررعع اجلزائري ،فيما مساا
حد املج خف "باألفاق غري اتدبدن" ب اليت تيلو س فيها مض ررايا ب فكا جديدن .تيجة التحوالس اهلائلة اليت مس ررت العامل

بعد أاية ايرة العاملية األبىل ب امتدس إىل غاية .شوة ايرة العاملية ال ا.ية سنة 1939ط
ب إها فا.ت ايرة العاملية األبىل مد مكنت من بربز التشر رركيالس السر ررياسر ررية اجلزائرية ،اليت عر ررهدس تطو اس متوازية .اجتة
ن دبد األفعال الّردية ب اجلما ية للش ر ر ر ررعع اجلزائري لع ا.تهاء ح ع  ،1فحن ايرة العاملية ال ا.ية م لت .لطة حتول
يف مسا ايرفة الومنية اجلزائرية اليت تيلنت من دم جدب اال تماد ل الو ود االستعما ية الكاهبةط
من هذا األبض رراع املز ية ع رراع ع ررعاع األمل الذي بظ ل الومنيون اجلزائريون فل الوس ررائل اليت تيحت ب توفرس هل من
جل النهوض جملتمعه

و مستليل مشرقطططمن هنا .طرح إعكالية الو مة العلمية التاليةل كيف كانت مساهمة الوطنيين

الازا ريين في حركية "النهضة الاديدة" إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية؟
الكلمات المفتاحية :الومنيون ،اجلزائريون ،االسر ررتعما  ،النهضر ررة ،اجلمعياس الدينية ،التشر رركيالس السر ررياسر ررية ،األسر رراليع
اللمعية ،مهمة حضا يةطططط
Abstract :
From the outset, French colonialism tried to obliterate the ancient past
of the Algerians by using the various repressive methods which it regarded
as "the West's cultural mission" towards the colonized peoples. He went so
far as to make sure that the colonization of the created peoples was not
subject to any interest, but was a "matter of duty." The reaction of the
Algerian people was contrary to all colonial schemes and knew how to
withstand French arrogance and forced it to abandon its project The great
imperialism in which Algeria is one of the main pillars .It was the beginning
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of the emergence of religious associations and then different political
currents to defend the interest of the Algerian people, in what one historian
called "unlimited prospects", which crystallized new issues and ideas as a
result of the enormous transformations that characterized the world after the
end of the First World War and extended until the end of World War Second
in 1945.
If World War I enabled the emergence of Algerian political formations,
which witnessed parallel developments resulting from the individual or
collective reactions of the Algerian people after the end of World War II, the
Second World War marked a turning point in the Algerian national
movement, which realized the futility Relying on false colonial promises.
From these dire situations, the ray of hope that Algerian nationalists have
employed all the means available to them to advance their society towards a
bright future has become commonplace. Here we raise the problem of the
following paper: How was the contribution of Algerian patriots to the
?dynamics of the "New Renaissance" until the outbreak of World War II
Key-words : Algerian nationalists, French colonialism, New renaissance,
Religious association, Political formations, Repressive methods, Civilization
…mission, The World war
مقدمة:
رد الكتاباس
إن الكتاباس املتعللة بتا يك ايرفة الومنية اجلزائرية غري متواز.ة بسرريع غزا ن الكتاباس الّر.سررية ب عر ّ

املادن اخلام ،مع بعض االسر ر ر ر ر ر ررت ناءاسط ب بليت فذلك إىل ما بعد مرحلة حترير بلدان امل رة من
اجلزائرية اليت تعتمد ل ّ

االحتالل الّر.سرري فيما بف  1952ب 1962ط  1ب فان لينا ا.تحا هيوة يد التجديد اليت مسررت الد اسرراس املتعللة
بايرفاس الومنية حّت .ش ر ررهد بربز فتاباس خر حابلت إ ادن مراءن املس ر ررا العام هلذا ايرفاس من خالل الكشر ر ر

ن

حلائق تا تخية جديدنط  2فما ن خا مة امل ما بعد ايرة العاملية األبىل جس ر ر ر رردهتا هيمنة الدبل ص ر ر ر ررا.عة اال.تّ ر ر ر ررا من
خالل ما لت إلي فل .تائع مجتر الّ ر ر ر ررلد اليت مل ترض ر ر ر رري مال فل الش ر ر ر ررعوة ب اللومياس ،مبا يف هلك تلك اليت فا.ت
تعيخ حتت بمأن االحتالل األب بيبط حيث افتّت املسر ر ر ررتعمراس بلعع دب "الضر ر ر ررمان اللوجسر ر ر رريت" لللو االسر ر ر ررتعما ية
الكرب  ،خاصر ررة يف اجلا.ع االمت ّر ررادي ،ب هلك لتوفريها للموا د ب األس ر رواق ،مد مة باليد العاملة اليت فا.ت توفرها هذا
املستعمراسط
تسا ت األحداث بشكل ملّت لال.تياا يف اجلزائر بعد أاية ايرة العاملية األبىل ،األمر الذي ساه يف بجود
حرفية سررياسررية جادن فللت بحهو حزاة خمتلّة االجتاهاس داخل املش رهد السررياسرري الوم،ط فربز الو ي السررياسرري لد
ميلاس خمتلّة من اجملتمع ،س ررا ت يف بجودا ظربف ايرة العاملية األبىل اليت اع ررّتك فيها مس ررلمي وال إفريليا امة ،ب
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اجلزائريف خاصررة ،س رواء فمحا بف يف جيهاس اللتال ب فعمال يف املّررا.ع ب فالحف يف "املّتببول"ط ب مد خضررعت فل
بلدان وال إفريليا إىل االست الل االستعما ي الّر.سي املك

خدمة للمشا يع "الكولو.يالية" املتنو ة اليت بفرس هلا فر.سا

إمكا.ياس ضخمةط
من هذا األبضرراع املز ية عرراع عررعاع األمل الذي بظ ل الومنيون اجلزائريون فل الوسررائل اليت تيحت بتوفرس
هل من جل النهوض جملتمعه

و مسررتليل مشرررقططط من هنا .طرح إعرركالية الو مة العلمية التاليةل كيف كانت مسااهمة

الوطنيين الازا ريين في حركية "النهضة الاديدة" إلى غاية نشوب الحرب العالمية الثانية ؟
هذا الطرح بجد.اا حّت ميل أاية ايرة العاملية األبىل ،ي خالل سرنة  ،1915ندما بد األب ببيون يتخوفون
من اجلزائريف العائدين من جيهاس اللتال ،ين م لت ودهت ،وف اإلدا ن االس ر ر ر ررتعما ية من ظهو فكرن التمرد ،خاص ر ر ر ررة
بعد ما تأفد اجلميع من هربة دد فيري من املس ر ررلمف ،تنّ ر ررال من ملية التجنيد اإلجيا ي اليت فا.ت متواص ر ررلة ،ب من
ص ر ر ررّوف اجليخ ،ب الذين بد با يف ا الختّاء داخل مر ب مدن املّتببول هرببا من اللتال  ،ب هناك من فض ر ر ررل الس ر ر ررجون
األملا.ية ب اتتشداس ل ن ييل يدافع ل مضية ليست بلضيت ط

3

ظهرس اجلمعياس الدينية ،يف اليداية ،للدفاع ن مّ ر ر ررا اجلزائريف ،فتيلو س األفكا يف مض ر ر ررايا جديدن .تيجة
التحوالس اليت فرزهت ا أاية ايرة الكرب  ،امتدس مرابة لدين فاملف ميل ا.دالع الّ ر رراع العاملي ال اين يف س ر رريتمرب من
سرنة  1939طب مع بداية هذا الّرراع ،ازدادس اهلون اتسرا ا بف فر.سرا ب عرعوة مسرتعمرهتا إىل د جة ن هزتة فر.سرا مام
ملا.يا يف جوان  1940ب اس ر ر ررتس ر ر ررالمها لش ر ر ررربمها ،غري من معط ياس ف رين يف الّ ر ر رراع اللائ بف االس ر ر ررتعما ب الومنيف
اجلزائريف ،إه  .باختالف الحربف الدبلية ب اتلية ،حتولت مطالع الومنيف ،من املطالية باإلصر ر ر ر ر ر ررالحاس إىل املطالية
باالستلاللط

4

ب مل يكن لالسر ر ررتعما الّر.سر ر رري حدبد ،بدليل ا.تّر ر ررا إيديولوجية " املهمة ايضر ر ررا ية" اليت جاءس ا فر.سر ر ررا
االسررتعما ية بفرضررتها ل ضررحاياها العاجزين ل توحيد ملابمة حليلية مما جعله يسررتسررلمون يف النهاية لللد اتتوم،
فل ييل يف اليالد مكان مل تطأا األمدام الّر.س ر ر رريةط لذلك ،يعترب العديد من الياح ف بأن الربع األبل من اللرن العش ر ر ر ررين
هو مب ابة العه د اجلديد الذي عر ر ر ررهد ميالد عر ر ر رركال جديدن من امللابمة ضر ر ر ررد االحتالل الّر.سر ر ر رري برزها ،اإلض ر ر ر رراباس ب
العرائض ب املّوضف ،إىل جا.ع توفري بسائلها ،خاصة منهال الّحافة ب امللاالس املنتلدن للسياسة الّر.سية ،ب اجلمعياس
ب خريا ،األحزاةط غري ن بدايتها فا.ت يف اجتاا املطالية باإلص ررالحاس االجتما ية ب االمتّ ررادية ب الس ررياس ررية إلص ررالح
حوال املسلمف يف اجلزائرط

5

إن الّ ر ر ر ر ررعوباس االمتّ ر ر ر ر ررادية ب الحربف االجتما ية املتدهو ن ،هي األخر حطت بكل مللها يف ظهو الّكرن
الومنية ،حيث توفرس فل الشر ررربغ لتنحي احتجاجاس للمطالية بتحسر ررف الحربف االجتما ية للمسر ررلمف ضر ررد اليجس ب
ايرمان الذي مال الس ر ر ر رركان يف األ ياف ب حّت يف املدنط ب فدس فل مطالع الومنيف يف هذا املرحلة ل األبض ر ر ر رراع
املعيش ررية املز ية للس رركان ب بض رررب ن إمدام الس ررلطاس االس ررتعما ية ل إجياد ايلول املناس ررية هلاط  6ب لعل خطاة الرئي
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األمريكي "بلس ر ر ررن" هو الذي هل مش ر ر ررا ر جممو ة من املهاجرين التو.س ر ر رريف ب اجلزائريف لتأس ر ر رري "جملة امل رة"  7س ر ر ررنة
 1916حتت مسر ر ررجبلية التو.سر ر رري "همد باش حا.ية" Bach-Hamba 8باليت باعر ر رررس فتاباهتا بنضر ر ررال سر ر ررياسر ر رري ب
يديولوجي مك

ين .ددس يف العديد من املراس باملما ساس االستعما ية يف تو .ب اجلزائرط

أوال :الازا ريون و النهضة الاديدة 1939-1919
حرصت فر.سا منذ غزبها للجزائر بأن تكون اليالد ملكا هلاط فا.تهجت سياسة باضحة املعامل تكنت من خالهلا
تطييق مشرررب ها الرامي إىل مم اخلّررائ

اللومية للمجتمع اجلزائري حّت هتيئ إىل املرحلة ايامسة املتم لة يف دجم أائيا

داخل صروا فر.سرا املسريحيةط فاإلدماج فان ت ل املرحلة النهائية لألسرطو ن االسرتعما ية اليت فا.ت تت ىن بايضرا ن ب الرمي
ب السر ررل ب السر ررالمط غري ن األمر يف النهاية مل ي دب ن يكون سر ررو جعل من اجلزائر امتدادا لّر.سر ررا فيما اصر ررطلد لي
بحملي ما ب اء اليحا ط  Province d’Outre-merط ب الذي ملق لي الّر.سر ر رريون بيسر ر ررامةل "جزائر الّر.سر ر رريف"
بّعل السياسة االستعما ية املنتهجةط

9

ا تمد املخطم الّر.سي منذ اليداية ل تدمري س الينية التحتية ب اللي الربحية للمجتمع اجلزائري املسل  ،ب
اليت رف ا ميل  1830ندما فا.ت اليالد من املرافز ايضررا ية ب ال لافية املزدهرن يف حوض اليحر املتوسررم إىل جا.ع
حواضر ر ررر امل رة األمّ ر ر ر ب امل رة األدهط فما باج اجلزائريون هذا اهلدم املربمع بكل بسر ر ررائل امللابمة املتاحة هل إىل ن
اهتدبا إىل الس ر رريل ب الطرق الس ر ررلمية اجلديدن يف ايّ ر ررول ل حلومه املهض ر ررومةط فاس ر رتخدموا األس ر ررلوة الس ر ررياس ر رري ب
ا تمدبا فخيا ب للوا لي اآلمال الكرب ظنا منه بأن االسر ر ر ر ر ر ررتعما مد جتابز مرحلة االسر ر ر ر ر ر ررتيداد مبجرد ا.تهاء ايرة
العاملية األبىلط ب  .تعد هلك إىل مرحلة االّ.تاح السياسي اليت ستسمد ل مبراجعة مو ف رين متعللة بوضعية اجلزائريفط
إال ن الذي حدث فان م ايرا لكل هذا التومعاس ،بدليل ن فر.س ر ر ر ر ر ررا احت تتماد يف مناب اهتا املعهودن فلما حلت ا
زمة هتددها يف فياأاط فتلجأ إىل األسر رراليع الد.يئة للتحايل ل الشر ررعع اجلزائري ب ل الطيلة السر ررياسر ررية حيث فا.ت
تعتربها دان يف خدمة مما ها ب مّا الكولون يف اجلزائر ال غريط
 -1الشروع في العما السياسي بعد نهاية الحرب الكبرى
من خالل ملية تشر رريد موجزن للتطو التد جيي الذي ص رراحع مراحل احتالل اجلزائر ب س ررعي فر.س ررا إىل فرض
منطق االستيطان ب اإلدماج ،بجد.ا بأن فر.سا حابلت تومف األب ببيف يف اجلزائر من جل خلق بامع جديد يّرض ّ.س
باللون من جل اللض رراء ل العنّ ررر اتلي الذي بلي س ر رريا لللوا.ف ب املراس رري االس ررتعما ية موال لود من الزمن ،غ
التّوق العددي للجزائريفط 10ب بلد ما فا.ت دبافع فر.سر ر ر ررا مائمة ل تطييق جتا ا املك ّة ل

ض اجلزائر ،بلد ما

فا.ت دبد فعال هذا الشررعع موية يف فضر لكل عرركال اهليمنة ب االضررطهادط غري ن فر.سررا ،اليت ا تربس ض اجلزائر
ملكا هلا منذ اليداية ب خمربا مالئما لتجا ا ،احت تطيق فيها ب ل ع ر ر ررعيها س ر ر ررياس ر ر رراهتا اللمعية ب التوس ر ر ررعية ،من جل
حتليق حل اإلمربامو ية الّر.سر ررية العحم ط 11فما حابل اليعض تربير هذا الطرح حينما ا ترببا االحتالل الّر.سر رري للجزائر
مرحلة ا.تلالية ضرب ية فان ال بد منها إلخضاع فل منامق اليالد

12
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فاجلزائر مل تكن "مسر ررتعمرن فر.سر ررية" باملّهوم التلليدي للكلمة ،خاضر ررعة لوزا ن اليحريةط ب إ ا فا.ت " ض فر.سر ررية" تابعة
لوزا ن ايربية ،فما تيين دس رراتري س ررنواس  1848ب  1852اليت فا.ت تّرق بف املس ررتعمراس الّر.س ررية ب اجلزائر يف الش ررق
املتعلق بتطييق اللوا.ف ب التعليماس ب املراسرري ط ب حّت ندما .شررأ .ابليون ال الث ما رف "بوزا ن اجلزائر ب املسررتعمراس"
تيزها ن بامي املستعمراس الّر.سية ملا ب اء اليحا ط هذا اخلّوصية ستعيشها اجلزائر خالل

بليت اجلزائر يف بضع خا

فل فّتاس ايلية االستعما ية فون ملية استعما اجلزائر ا تربس مشربع ال م يل ل ب دبن ملا .ة يف التا يك املعاصرط مبا
هلك اجع لطييعة العالماس اجلزائرية -الّر.س ررية اليت فان يعتربها الك ريبن الماس مميزن منذ هد بعيدط فما رفت اجلزائر
مع مطلع اللرن العش ررين حتوالس .و ية تأس رسررت ل إمرها ايرفة السررياسررية الومنية اليت فان امليد منها مطالية السررلطاس
االسررتعما ية ،ب بشرركل م اير ما فان معمول ب سررابلا ،بايلوق السررياسررية اليت ال ماملا حرمته منها فر.سررا ميلة العلود
السابلةط فكا.ت حرفة "الشيان اجلزائريف" بل حرفة سياسية ا تمدهتا األمالم العّرية حتت هذا التسمية13ط فما ن هذا
اجلما ة .عتت يضا بكلمة "املتطو ين"ط

14

مد تعود اليداية الّعلية للنشاغ السياسي إىل مرحلة متلدمة من اللرن العشرين 15،ب هلك اجع لالهتمام املتأخر
للمج خف مل ا فان جيري يف اجلزائر من حرفية سر ر ر ررياسر ر ر ررية تّا لت مع ايرفاس الومنية املتجددن اليت ظهرس يف بلاع متعددن
من العامل ب اليت محلت يف مياهتا املّاهي السررياسررية ب اإليديولوجية ل حد س رواء ،ل غرا ايرفاس اليت ظهرس داخل
ب ببا م لل ملا.يا الّتان ب يرلندا الّتان ب إ يطاليا الّتان ،ب ما فان جيري داخل اليالد العربية اإلسر ر ر ر ررالمية ،فما هو الشر ر ر ر ررأن
بالنسية لّتفيا الّتان ب مّر الّتانط

16

إن ظهو مجا ة "الشر ر ر ر ر ر رريان اجلزائريف" يعود إىل ما ميل ا.دالع ايرة العاملية األبىل ،حيث مامت بعمل فيري يف
سر ر ررييل دفع السر ر ررلطاس االسر ر ررتعما ية إىل ا تماد ما رف "باإلصر ر ررالحاس" اليت تأخر ظهو ها إىل غاية سر ر ررنواس -1918
 1919طمع العل ن هذا ايرفة فا.ت حتمل يف مياهتا توجهاس متشررعية جعلت منها النخية اجلديدن اليت تّتلر إىل العدد
ب املنلس ر ررمة ل ّ.س ر ررها يف هابلة إلجياد مش ر ررربع جمتمع جديد تخدم مّ ر ررا اجلزائريفط فتض ر ررا بت مش ر ررا يعها بف الليول
بامللّتحاس الّر.سر ر ر ررية و التجني  ،فما امّتح هلك ابن هتامي  ،م التّكري جبدية يف مشر ر ر ررربع االسر ر ر ررتلالل ،فما بد من
جممو ة امل ّتبف من س ررويس ررا ،م الدفاع ن امليادئ التلليدية مع االّ.تاح ل العّ رر.ة األب ببية يف حال احّتامها لتعالي
الدين اإلسررالمي ب لعاداس ب تلاليد الشررعع اجلزائريط فكا.ت هذا هي النلاغ اجلوهرية اليت اصررطدم ا الشررياة اجلزائري
يف مهمته السياسية األبىلط

17

.شررطت النخية يف تلد املذفراس لد السررلطاس الّر.سررية ،ب سررا س ل  ّ.أع ب سررلوة اللدام م ال
"محردان خوجرة" ،الرذي برد براملرذفراس االحتجراج يرة مع بردايرة االحتالل ،خراص ر ر ر ر ر ر ررة براملرذفرن اليت تلردم را إىل الربملرانط
تواص ررلت العملية يف هد .ابليون ال الث حيث مدمت ل رائض تنتلد ايك املدين ب .حام التجني ط ب ملا مرح موض رروع
جتنيد اجلزائريف للمرن األبىل مام الربملان الّر.س ر ر ر رري س ر ر ر ررنة  ،1887بد س األمالم من جديد تتحرك للمطالية باملس ر ر ر ررابان ب
حلوق الشعع اجلزائريط

18
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ما مسررألة التجنيد فلد مرحت بشرردن مع أاية اللرن التاسررع شررر ب مطلع اللرن العشررين ،حيث فكرس اإلدا ن
االس ر ر ر ررتعما ية بح.ش ر ر ر رراء جيخ فيري يف إفريليا تلوم من خالل بتجنيد دائ للمس ر ر ر ررلمف ليّ ر ر ر ررل العدد إىل مرابة 300000
جنديط إال ن هلك مل يتحلق بس ر ر رريع دم مد ن اإلدا ن االس ر ر ررتعما ية ل توين هكذا مش ر ر ررربع ماليا ،إىل جا.ع ،وف
الكولون ب اإلدا ن من مند حق املوامنة للمسلمفط

19

جاء "مشربع-ما.ون" " Projet de loiموليي" ب "ميشالن"

س ررنة ،1889جمهض ررا منذ اليداية ،با تيا  .امّتح إدماج املسر رلمف ب منحه ايلوق الس ررياس ررية فش رررغ مس رريق إللزامه
باخلدمة العسكرية ،غري  .فض من مرف املستعمرين أل .يشكل خطرا ل مستليل اجلزائر الّر.سيةط

20

فما اهت مشربع "فاميل عومان" Chautemps Camilleالذي تلدم ب سنة  ،1900بح.شاء بحداس
س ر رركرية جزائرية ت ل اللون االحت يامية للجيخ الّر.س ر رري يف اجلزائر مش ر رركلة من مجيع من ل اللد ن ل محل الس ر ررالحط ب
هذا املش ر ر ر ررربع مل ير النو يض ر ر ر ررا ،بس ر ر ر رريع تعنت الكولونط  21ب ّ اتّاق اتافحون ب النخية ل معا ض ر ر ر ررة فكرن جتنيد
اجلزائريف ألس ر ر ر ر ررياة خمتلّةط فاتافحون مالوا إأا تتعا ض مع املش ر ر ر ر ررا ر الدينية ب مع تعهد فر.س ر ر ر ر ررا س ر ر ر ر ررنة  1830باحّتام
اإلس ررالمط ما النخية فر س ن التجنيد يلتض رري ميد املس ررابان يف ايلوق ماملا ن اجلزائريف س رريجدبن م ل املوامنف اآلخرين
 ّ.الواجياسط
فيما تخ

الّر.سر ر ر ر رريف ،فلد ميل الك ري ن اليداياس األبىل لعملياس التجنيد اليت سر ر ر ر رريلت سر ر ر ر ررنة 1912ط

22

فالّكرن تعود إىل منتّ ر ر ر ر اللرن التاس ر ر ررع ش ر ر ررر ،ندما ابدس اإلدا ن الّر.س ر ر ررية فكرن اس ر ر ررت الل اجلزائريف لتجنيده يف
صررّوف اجليخ الّر.سرري بعدما إ.شرراء "فيلق اللناصررة" سررنة 1841طإال ن فل املشررا يع اليت رضررت ل بزا ن ايربية
فضت ألن فر.سا فا.ت ،ش ن هلك التجنيد سوف يّتد للمسلمف ايّول ل حلوق سياسية مد تجدي إىل ما ال
حيمد ليااط

23

مع تس ر ر ر ر ر ر ررا ع بترين األحداث العاملية ب تدهو العالماس بف اللو األب ببية مع مطلع اللرن العش ر ر ر ر ر ر ررين ،ب جد
العسرركريون ب السررياسرريف الّر.سرريف ّ.سرره مام حتمية التّكري اجلدي يف مسررألة جتنيد اجلزائريف إجيا يا لتلوية صررّوف
اجليخ الّر.سرريط فاحتلت اللضررية حيزا فيريا يف خمتل .لاعرراس الطيلة السررياسررية الّر.سرريةط ب ملا فشررلت مجيع اجلهود ملنع
صرردب ما.ون جتنيد اجلزائريف سررنة  ، 1912جلأ بعض هايل مدينة تلمسرران إىل اهلجرن اجلما ية اجتاا الوالياس الع ما.ية يف
بالد الشامط
فمررا مررالررع آخربن ل األمررل بتخّيض مرردن اخلرردمررة ب فع سر ر ر ر ر ر ررن التجنيرردط ب مررد ب ررد " تو.ررد بوا.كري ر "
 Poincaré Raymondبرالنحر يف هرذا املطرالرع ب ب رد برح ّراء اجملنردين من اخلضر ر ر ر ر ر رروع للرا.ون األهرايل ب اتراف
الرد ية ب إ طائه ميزاس سر ر ررياسر ر ررية بعد تسر ر رررحيه ط غري ن ظربف ايرة جلت النحر يف هذا الو ود ،ب فان ال بد من
ا.تحا سنة  1919لتطييق بل حللة يف اإلصالحاس ،من خالل ما.ون  4فرباير الشهريط

24

مل تش ر ر رركل هذا ال و اس خطرا هس ر ر رروس ر ر ررا ،ب ترفزس يف وال األب اس س ر ر ررنة ،1916ب مع هلك فحن املّ ر ر رراد
الّر.س ر ررية تللل من ع ر ررأأا ب تتحدث ل العك هلك ،ن بالء اجلزائريف ب التحامه باجليخ ب تربع غنيائه باألموال
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لّائدن فر.س ر رراط فما ن هناك وامل خر دفعت اجلزائريف إىل ميول اخلدمة العس ر رركرية منهال اخنّاض مس ر ررتو املعيش ر ررة ب
اخنراغ الك ريين يف صررّوف اجليخ خاصررة ضررمن فرق اللناصررة اجلزائريف اليت اعررتهرس رب ا يف إفريلياط يضرراف إىل هلك
تشجيع بعض جال النخية ل هلك ملابل بعض االمتيازاسط

25

غري ن ايرة العاملية األبىل فتحت مرحلة جديدن مام اجلزائريف مابلتها فر.س ر ر ر ر ررا بس ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ررتها املعربفة "بلوا.ف
اإلص ررالحاس" اليت مل تكن س ررو ظرفية ب امتّ رررس ل بض رراع ب حاالس ال تكنها ن ت ري ع رريئا من الوامع املعاش من
مرف اجلزائريفط إن هذا اإلص ر ررالحاس اليت تلدمت ا فر.س ر ررا للجزائريف مل تكن س ر ررو مناب ن منها للتخّي

ن ه.و ا

جتراهه  ،األمر الرذي دفع جبمرا رة من اجلزائريف امتحرام املعّتك الس ر ر ر ر ر ر ريراسر ر ر ر ر ر رري ملرا رف نرد بعض الكتراة مبيالد الومنية
اجلزائريةط

26

مهما يكن من م ر ،فحن هلك مل حيد من اهتماماس اجلزائريف املس ر ر ر ر ررلمف اليت فا.ت مّ ر ر ر ر رروبة جتاا الّ ر ر ر ر ررعوباس
االمتّ ر ررادية اليت ص ر رريحت بامعه املر ب األف ر تأمريا ل حياهت اليوميةط

27

هل تكننا تس ر ررمية الّّتن اليت ليت أاية

ايرة العاملية األبىل بعهد النهضة الّكرية ب السياسية يف اجلزائر ؟ أل .يف هذا ايالة سوف تتحلق األمربحة اليت ا تربس
ظهو اييان الس ر ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ر ررية يف اجلزائر ،مبّهومها ايديث ب العّ ر ر ر ر ر ررري ،مرتيطة مبرحلة ما بعد أاية ايرة العاملية األبىل ،ب
بالتحديد مند بداية لد العش ر ر ر رريناس ،فما ا تربها "س ر ر ر ررعد اهلل" حرفة جامعة بف خمتل االجتاهاسل اتافحة ب املعتدلة ب
الليربالية ب ال و ية اإلس ر ر ر ررالمية ب االع ر ر ر ر رّتافية الش ر ر ر رريو يةط ب هكذا تكن اجلزائريون ،من ب اء هذا ايرة ،الدخول يف هد
جديد مسد بحهو األحزاة السياسية اجلزائريةط
يتضررد مما سرريق ن ايرة فادس حرفة الومنيف اجلزائريف ف ريا ،حيث سررا دهت

ل اخلربج من العزلة متأمرين

من هلك بّ ر ر ر ر ر ررد ال و ن اليلش ر ر ر ر ر ررّية لس ر ر ر ر ر ررنة  1917ب مبيادئ الرئي األمريكي "بلس ر ر ر ر ر ررن توماس بد بف" Wilson
 Thomas Wodroofط حيث تيد ملئاس اآلالف من اجلنود ب العمال ن حيتكوا مبجتمع جديد ب يعيش ر ر ر ر ر ررون حيان
جديدن ،ب ن يشر ررهدبا محاهر ايرية يف فر.سر رراط فأصر رريد يف بس ر رعه مطالية السر ررلطاس الّر.سر ررية بأن تّي بو ودها ملابل
التضر ر ررحياس الكيرين امللدمة يف سر ر ررييل ّ.ر ر رررن فر.سر ر رراط  28فما مسحت هذا ايرفة الومنية برببز جيل جديد من اجلزائريفط
فأخذس مطالي ب مموحات تكرب يوما بعد يوم ،أل .فه اللعية اليت دا س يف فوالي مجتر الّر ررلد ب اليت فرس ر رت الّكرن
الرئيسر ر ر ر ررية اليت فا.ت تدب من جلها ايرة 29 .ب لي  ،تيدبا لنا حداث .شر ر ر ر ررأن األحزاة السر ر ر ر ررياسر ر ر ر ررية ،ب االحتّاالس
االس ر ر ر ر ر ررتعما ية مبرب مرن ل االحتالل ،ب ا.علاد املجتر اإلس ر ر ر ر ر ررالمي ،هي من مجلة األحداث اليت فان هلا تأمريا بال ا ل
اييان السياسية للجزائريف يف مرحلة ما بف ايربفط
للد تعرض "األمري خالد" إىل مسر ر ر ر ر ر ررألة حلوق اجلزائريف مما جعل موامّ تتطو بوضر ر ر ر ر ر رروح يف املرحلة األخرين من
.ض ررال فتجابزس حللة املس ررابان امليدئية ب تعدهتا إىل بموف ض ررد اللمع االس ررتعما ي ،ليكتس رري بذلك .ض ررال م ز بمنيا
حليليا جتل هلك يف اتاض ر ر ر ر ر رررن اليت للاها يف با ي ط  30من جهة خر  ،يعتربا بعض املج خف الّر.س ر ر ر ر ر رريف بأ" .خمّتع
الومنية" با تيا . .اضرل من جل اسرتلالل اجلزائر منذ اليدايةط  31يف امللابل ير اليعض بأ .من د ان سرياسرة اإلدماجط
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 32بفان فضرل األمري خالد فيريا يف ظهو النج  ،ال سريما من خالل احتكاك جممو ة من مناضرلي ب مجسرسري النج ب ،
خاصة يف الّّتن اليت فان موجود فيها بّر.ساط ب لعل ما يد

هذا الطرح هو احتّاظ النج بوسيلة الد اية اليت استعملها

األمري خالد ب هي صر ر ر ر ر ر ررحيّة "اإلمدام"ط ب ير اليعض بأن األمري خالد مد د ة اجلزائريون ،ألبل مرن ،ل مّاهي م ل
اي ملة اال.تخابية ب اجلريدن ب التجمعاس ب ل سر ر ررالح االسر ر ررتلالة من اجملال املنتحيةط بعيا ن ،للد اسر ر ررتيق فل عر ر رركال
النضال السياسي ب بضعها يف السكة الّحيحةط

33

بالرغ من ن ز ماء النج مد ض ر ر ررافوا إليها فلمة "اليا يس ر ر رري" لتّ ر ر رريد اإلمدام اليا يس ر ر رري 34،إال أا فا.ت يف
س رريا ق ما مدم "األمري خالد" ،حيث فا.ت تّ ررد يف اجلزائر ب منعت بأمر من اإلدا ن االس ررتعما ية ،ها هي تّ ررد يف
با ي بواسر ر ر ررطة العمال اجلزائريف املهاجرينط ب هذا لوحدا يعد حتد ب تواصر ر ر ررل ب ا تياغ بميق بف اجلزائر الومن ب فر.سر ر ر ررا
املهجر ،سر ر ررا ت في بلسر ر ررم فيري جريدن "اإلمدام" ط ب ير الك ريين ،بأن النج هو بل حرفة سر ر ررياسر ر ررية تحهر إىل العلن
مطالية باالستلالل ،خالفا ملا حدث يف تو .ب امل رة ،ين ظهرس ما ايرفة الومنية داخل بالد اط
مع العل ن النج مل حيمل يف ميات ناصررر تلليدية ب خنيوية ميسررو ن ايال ،ب إ ا ظهر يف املهجر يف ظربف
ع ررهدس هجراس مجا ية للطيلة اجلزائرية اتربمة ب اليت ا.ت اليجس ب الّلر ب ايرمان يف بالدهاط ب مل يحهر النج ل
ض الومن إال بعد مرب شرية ل بجوداط 35ب مل يكن مرا حل النج ليمنع الومنيف من مواصلة .شاماهت املختلّة،
فالتّوا حول " صرردماء األمة"ب ملوا ل حتليق مطاليه بفق إس رّتاتيجية باضررحة ت لت يف مشررافته يف جل التحاهراس
مهما فان .و هال حّالس ،جتمعاس بمناسر ررياس ،للتعيري ن فضر رره اللامع إسر رركاس صر رروس األحرا ب الومنيفط األمر
الذي دفع باياف العام إىل إص رردا تعليمة إىل حكام امللامعاس ال المة ،يطلعه فيها ل هلك الت يري ب يوض ررد فيها ن
النج مد حتول إىل مجعية حتمل اسر ر ر " حياة األمة"ط 36ب مالع من فل املس ر ررجبلف اإلدا يف املتواجدين رب خمتل مدن
ب مر اجلزائر ،إبالغ بأي حترفاس يلوم ا ض ر رراء هذا ايرفة املنحلةط  37غري ن مهمة " حياة األمة" ،مل تكن س ر ررهلة
مما اسر ر ررتد

ضر ر رررب ن إ.شر ر رراء تنحي جديد ب مسي تكون ل  ّ.الديناميكية اليت يتمتع ا حزة سر ر ررياسر ر رريط ب ل هذا

األساس بدع فل منل "مّايل اياج" ب " يد اهلل الّياليل" ،الومائق الرمسية إل.شاء حزة ،لد مّا الشرمة يف با ي
يوم  11ما س 1937ط

38

ص رريد ّ.وه ايزة يف تزايد مس ررتمر داخل األبس رراغ الش ررعيية ب الس ررياس ررية معا ،األمر الذي دفع إىل التّكري يف
إ.ش ر رراء "جيهة إس ر ررالمية جزائرية" بحع ر رراك ع ر ررييية املجتر اإلس ر ررالمي اجلزائري يف املش ر ررربعط  39ب اس ر ررت ل ايزة بداية ملية
التجنيد ب التوتر الذي سر ر ر ر ر ر رراد العالماس الدبلية يف تلك الّّتن من جل االتّر ر ر ر ر ر ررال بدبل اتو ن مريق اجلناح املناهض
40

لّر.سا ب الذي ملق ل ّ.س اس ل "جلنة العمل ال و ي للشمال اإلفريلي"ط
فان من الواضر ررد ن حزة الشر ررعع لن يد

فر.سر ررا يف حر ا هذاط بل بالعك من هلك ،فلد بان ن داء

فيري من الوجود االستعما ي ،لذلك ملت اإلدا ن االستعما ية ل حل يف  26سيتمرب  ،1939ندما دفت  .غري
مابل للمس ر ر ر ررابمةط فلامت بتعطيل جرائدا "األمة" ب "الربملان اجلزائري" ،ب مامت مبحافمة  41من مناض ر ر ر ررلي بتهمة إ ادن
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تش ر رركيل مجعية منحلة ب التحاهر ض ر ررد الس ر رريادن الّر.س ر ررية يف اجلزائر ب املس ر رراس بأمن اليالد ب بحدن ترا ا الوم،ط فجاءس
ال علوباس ماسررية جدا خلّررها حد املج خف بلول " تكن تلخي

العلوباس اليت سررلطت ل

ضرراء حزة الشررعع ل

أا تسررابي؛  123سررنة مال عررامة ،ب  114سررنة سررجن ،ب  560سررنة ممنوع اإلمامة يف اليالد ،ب  161000فر.ك
41

غرامة ماليةطط"'

أما عن العلماء ،فحها فان غلع الياح ف يرجعون تا يك التأسر رري الّعلي للجمعية يف حدبد اخلام من ماي
 ، 1931فررحن هلررك ال ينّي ن الّكرن مررد ابدس م لّي ايرفررة ميررل ا.رردالع ايرة العررامليررة األبىلط ب هي بعيررا ن ا.ي لرت
ل عركل إ هاصراس رب خمتل مراحل االحتالل الّر.سري للجزائرط ب مد سراه باد ايرفة النهضروية يف اليالد إىل تنوير
حيان ب فكر اجلزائريف خالل الس ر ر ررنواس العّ ر ر رريية املتم لة يف العلد األبل من اللرن العش ر ر ررين ب هلك مبس ر ر ررا ته يف إحياء
الّتاث الوم ،ب الدي ،من خالل معاجلة األبضاع الومنية بشكل ام ب عرحها للجزائريف ،مستعملف يف هلك عّت املنابر
ب متخذين خمتل الس رريل ب الطرائق لش رررح هلكط ب فا.ت مض ررية التجنيد اإلجيا ي هي األبىل اليت ا ض ررها باد النهض ررة
بشدن ملا فان هلا من ا.عكاساس سليية ل حيان اجلزائريفط
خاصررة بعد اللضرراء ل حرفة األمري خالدط فالّضررل فل يعود لشررخّررية " يد ايميد بن بادي "اليت تحو س
حوهلا فل األ.حا  ،لي أل  .يعترب املجس ر ر ر ايليلي هلا فلم ،ب إ ا فو .هو صر ر رراحع الّكرن ب جمسر ر ررد املشر ر ررربع ،ب هو
الذي بحد فلمة املجس ر ر رس ر ر ررف ب مجع وله ط ب مد توفرس في ع ر ر ررربغ جعلت حيض ب لة اجلميعط  42ظاهريا ،فا.ت هتدف
اجلمعية إىل غاية غري س ررياس رريةط ما يف الوامع فحن ميادئها اللائمة ل تطهري العليدن اإلس ررالمية من فل الشر روائع ،جعلها
تضرررة يف صررمي العمل السررياسرري حيث ن دخوهلا يف مناز اس موية ب مشرراداس مع اإلدا ن االسررتعما ية هو يف حد هات
تعيريا صادما ن فض الّكرن االستعما ية من ساسهاط ب مد است لت اجلمعية فل منابرها يف إظها توجهها السياسي من
خالل الّتفيز ل صحافتها ،خاصة منها "املنتلد" ب "اليّائر" ب "الشهاة"ط
فما اجتهدس اجلمعية يف تنويع مرق التحايل ل الس ر ررلطاس االس ر ررتعما ية  ،هذا ما ع ر ررذ إليها ا.تياا اجلميع ملا
فان هلا من مر يف إبعاد ع ر رركوك اإلدا ن االس ر ررتعما ية ن املولود اجلديد ل الس ر رراحة الس ر ررياس ر ررية الومنيةط فما ن بحدن
الّر هي اليت دفعت بالسررلطاس االسررتعما ية إىل اال ّتاف ا بعد مرب عسررة شررر يوما فلم من تا يك تأسرريسررهاط

43

ما يف حلل املنافسة ،فلد تعرضت اجلمعية إىل مضايلاس اإلدا ن االستعما ية ،ب إىل محلة الطرميف هلا ب املرابطف ب بعض
جاالس النخيةط فما فان م ن خّ ررومه جال الكنيس ررة الذين بد با يش ررعربن باخلوف من العلماء ،ألأ ع ررر وا يف تنوير
العلول النائمة ب يف إيلاظها ب يف مهامجة حّت محالس التنّ ررري اليت مامت ا الكنيس ررة خالل جما اس س ررنواس  1864ب
 1869ن مريق"الكا دينال الفيجري" ب جال ( اآلباء الييض)طفما مل ينس ر ر ر العلماء دب املس ر ر ررتش ر ر رررمف الّر.س ر ر رريف يف
اجلزائر الذين فا.وا ت لون يف ايليلة ،آالس للسررياسررة االسررتعما ية ب بادها الّا لف يف ترير الّكر االسررتعما يط ب ما زاد
يف يلحة العلماء من هجالء املستشرمف هو إمدامه

ل

لد "املجتر األفخا سيت" يف اجلزائر سنة 1939ط

44
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ب لوحظ ليه  ،ندئذ ،اخللم بف الس ر ر ررياس ر ر ررة ب الدين ،بل ف ر من هلك ،فلد ت لع الدين ل الس ر ر ررياس ر ر ررة
نده ط من األزماس اليت تعرض ر ر ر ر ررت هلا اجلمعية يض ر ر ر ر ررا ،ب اليت مرس فيها ف ريا ،التهمة اليت حابلت اإلدا ن االس ر ر ر ر ررتعما ية
إلّررامها بالشرريك "العلل" يف مضررية اغتيال املّيت "بن فحول همود" ،حيث فان اهلدف من ب اء هلك هو ضرررة اس رتلرا
اجلمعيرة ب ز ز رة مسعتهرا اليت يعترب "العلل" حرد الرجرال النرافرذين فيهراط مرا األزمرة ال را.يرة ،فكرا.رت داخليرة ف ر ،نردمررا
.شع خالف ل مستو اجملل اإلدا ي سنة  1938حول املوم من فر.سا ب هي مليلة ل ايرةط
فيما تخ

45

 .ش ر ر رراغ العلماء خا ج الومن ،فلد تزامن مع زيا ن "بن بادي " ليا ي ض ر ر ررمن الوفد اجلزائري للمجتر

اإلس ررالمي ،حيث بد االتّ ررال بف العلماء ب مادن العمال هناك بواس ررطة العلماء الذين س ررلته اجلمعية هناك ل غرا
"الّض ر رريل الو مالين" ب "الس ر ررعيد ص ر ررايي" ب "محزن بوفوع ر ررة" ب غريه ط  46ب مد جتابز هلك ليش ر ررمل الطلية يض ر ررا ،الذين
جتاببوا مع العلماءط ب فان هجالء الطلية ضر ر ر ر ر ر ررمن "ايرفة الطالبية الشر ر ر ر ر ر ررمال إفريلية" اليت فا.ت .لطة االلتلاء بف العلماء
بالطلية يف امليادئ ب األهداف اليت فان ينادي ا فال ا ب املتم لة يف الدفاع ن اللض ر ر ر ر ر ر ررايا الومنيةط فما فا.ت لتو.
مكررا.ررة خرراصر ر ر ر ر ر ر ررة نررد العلمرراء اجلزائريف ،حيررث أ ا ترببهررا بلررده ال رراين بّعررل االحتكرراك املسر ر ر ر ر ر ررتمر مع الزيتو.يف ب
الدسر ررتو يفط ب حّت امل رة األمّ ر ر خذ حّر ررت ند العلماء خاصر ررة التعلي املللن من فيا الشر رريوخ م ال " بو عر ررعيع
الدفايل" حد مطاة اإلصالح الدي ،يف وال إفريليا ب امل رةط

47

للد تأس ر رس ر ررت يف با ي "مجعية ملية وال فريلية املس ر ررلمف" ب فان هلك يف ديس ر ررمرب ،1927ب فان من بف
ضراءها دد من ز ماء امل رة العريب الذين سروف يكون هل عرأن فيري يف املسرتليلط ب سرا ت هذا اجلمعية بّعالية يف
اييان السر ررياسر ررية ب ال لافية ليلد اأاط ب مد ا،ذس دن موام من التجني ب الل ة ب التعلي ب املر ن ب غريها من اللضر ررايا
األخر هاس الّلة باألبضاع الداخلية ليلدان امل رة العريبط ب لدس دن مجتراس هلذا اجلمعية تنابلت فيها دن .لاغ
.ذفر منها ،حالة التعلي العريب ب الل ة العربية ب بضر ر ررعية املر ن ب مسر ر ررتليل بالد وال فريلية ب تأسر ر رري املدا س اللرآ.ية ب
املدا س ايرن ب توحيد األمطا ال المة فيما بينها ب بف العامل العريب ب اإلسر ر ر ر ر ر ررالميط فما ماليت ايكومة الّر.سر ر ر ر ر ر ررية من
التوم

ن رملة .شاغ "العلماء" يف اجلزائرط
ما داخل اليالد العربية ،فلد تأس ر ر ر رس ر ر ر ررت يف تو" .مجعية الطلية اجلزائريف الزيتو.يف" س ر ر ر ررنة  ،1933ب ظهرس

.تيجة ا تّاع دد الطلية اجلزائريف يف جامع الزيتو.ة حيث صيد دده يف سنة 1936حوايل مائيت مالعط لكن سر ان
مرا برد س تحهر بواد األزمرة األب ببيرة يف األفقط هرذا مرا دفع بز مراء اجلمعيرة توخي ايرذ بّعرل دخول بعض املراسر ر ر ر ر ر رري
الّر.س ررية حيز التنّيذ ل الّتاة اجلزائريط األمر الذي مبا ع ررّع هل حف مدمت اإلدا ن االس ررتعما ية ل حل األحزاة
السياسية ب تعطيل .شامها مع بداية ايرة العاملية ال ا.يةط
صّ ررو

48

النواة ب املنتخيف فلد س ر رس ر روا فيد الية .واة مس ررلمي اجلزائر يف  18جوان  1927برئاس ررة الدفتو

"ابن هتررامي" ب مجررا ررة من النواة منه ل بن جلول ب بلحرراج ب ز.ررايت ب غريه  ،غري ن مله مل يكن سر ر ر ر ر ر ررو إدخررال
تعديالس مّيّة ل املما س رراس الس ررياس ررية اليت فا.ت دبما مرتيطة بّكرن اإلدماج ،اليت ال ماملا ع رركلت سر ر املطالع
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النخيويةط  49فما ص ر ررادق املجتر التأس ر رريس ر ر ري 50،الذي ا.علد بنادي الّتمي باجلزائر  ،ل بر.امع معدل من مثان .لاغ يف
ع ر ر رركل التلليدي املعتادط  51ب بالرجوع إىل .ش ر ر رراغ النواة تكن اللول  .مل يكن مامه خيا ا خر س ر ر ررو اال.لياد ب اء
السلطة االستعما ية ،مرب ين هلك بالحربف السياسية اليت فا.ت تر ا اليالدط ب حّت تنافسه يف ايمالس اال.تخابية مل
يكن .ابعا إال من منا ة باحدن ب هي ايّررول ل املزيد من االمتيازاس فلمط ألن النّوه ب السررلطة فان يف يد املسررتعمر
ب إدا ت ط فه يف األخري مل يلدموا لّر.سا سو ملياس للتودد ب ب ود باإلخال

ب الوفاءط

ما الش ر رريو يف فكا.وا منذ اليداية مد اص ر ررطدموا مبعا ض ر ررة ع ر ررديدن من مرف الش ر ررعع اجلزائري ،ب هلك بس ر رريع
معا ضر ررته العلنية للز ماء اجلزائريف الومنيف ب ز ماء اإلصر ررالح ،ب فذا النهع السر ررياسر رري املتيع ب الذي بان ن مرح مل
يأخذ بعف اال تيا حليلة اجملتمع اجلزائري مما ص ر ر ر ررعع ليه الوص ر ر ر ررول إلي ط  52فما مل يكن مبلدب ه حتديد س ر ر ر ررياس ر ر ر ررة
باض ر ررحة املعامل جتاا املس ر ررألة اجلزائرية ،ما دام أ ّ.س ر رره مل يتمكنوا من التحر من بص ر رراية األممية الش ر رريو ية ب منها من
ايزة الشيو ي الّر.سيط

53

فما ن الشر ر رريو يف تنكربا يف العديد من املوام للّكرن الومنية ب حتالّوا مع جممو ة من املنتخيف ب األ يان ب
تكنوا من استمالته إىل فكا ه  ،ب مربا بطريلته

ل جمرياس املجتر اإلسالمي ندما استد جوا ناصر مجمرن من مجعية

العلماء املسر ر ر ررلمف ليعطوا صر ر ر رري ة الشر ر ر ررر ية اجلماهريية للعمل الذي ه مليلون لي خلوض ص ر ر ر رراع سر ر ر ررياسر ر ر رري مع اإلدا ن
االستعما ية من جل ت يي ت فكرن "اإلحتاد الّر.سي" ملناهضة الّاعية العاملية ،خاصة بعد بربز تيا اهتا يف فل من إيطاليا ب
إسيا.ياط

54

 – 2التهليا الفرنسي بالمؤوية االحتفالية للازا ر
للد حضر رري االحتّال مبرب مائة سر ررنة ن احتالل فر.سر ررا للجزائر ،بيذخ فيري ،ليدا الجنازاس فر.سر رراط
فأ طت من امل يزا.ية ب حامت من العناية ما مل يعط للجزائريف ميلة مرن من االحتاللط ب فان االحتّال مب ابة اس ر ر ر ررتعراض
للون ب حمة فر.سر ر ر ر ررا ب غطرسر ر ر ر ررتها اجتاا الشر ر ر ر ررعع اجلزائري األ زل ،ب مبا هذا الذي دفع بيعض املج خف الّر.سر ر ر ر رريف ن
يد جوها ض ررمن االحتّاالس الرمسية فلم ،ألأا فا.ت من جل الّتبيع للّكرن ايض ررا ية اليت الزمت اإلمربامو ية الّر.س ررية
لّّتن مويلةط
يف الس ررياق هات  ،فا.ت س ررنة  1930مب ابة بص ررول االس ررتعما الّر.س رري إىل ممت يف اجلزائرط ب هي  ّ.الس ررنة
اليت عر ررهدس ا.علاد املجتر "األفخا سر رريت "يف مرماج بتو .يف عر ررهر ماي ،ب الذي ا ترب حتد صر ررا ح للّكر اإلسر ررالمي يف
بالد امل رةط ما يف امل رة األمّ ر  ،فكان الدب ل السررلطاس االسررتعما ية هناك ل الن ن صرردب "الحهري الرببري"
الذي حابلت من ب اءا الس ررلطاس االس ررتعما ية التّريق بف الس رركان املس ررلمف يف امل رةط ب مد يد للمأبية ن تكون يف
حج ب مسر ررتو االجنازاس اليت حللتها فر.سر ررا االسر ررتعما ية يف اجلزائر 55،فا.طللت محلة فيرين من املّتببول جللع اهتمام
الّر.سيف مبستعمراس بالده ط

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

324

للد رب "جول فاميون"  Jules Cambonن هذا االحتّالية املجبية الحتالل اجلزائر يف جملة األهايل مبلال
محل نوانل "د بس من غزب اجلزائر  "1930-1830جاء في ل" للد م لت محلة  1830تتوجيا للس ررياس ررة املتواص ررلة اليت
ا.تهجتها فر.سا منذ مربن يف حوض اليحر األبيض املتوسم من جل ايّاظ ل من التجا ن ب السري اجليد للمالحة في ،
ب هلك حّت تتيو بالد.ا مكا.تها ايليلية ،بّعل مومعها اجل رايف ،يف اليلدان الرببرية بشمال إفريلياطط"

56

فنحمت "األس ررابيع االس ررتعما ية" من مرف "الرابطة اليحرية ب االس ررتعما ية" ب اليت اع ررتملت ل هاض رراس ب
عر ر رررمة بمائلية ب سر ر ررينمائية مد مة وايل  29جلنة للد اية .شر ر ررأس هلذا ال رض ،جسر ر رردها مشر ر ررربع فيل "اليالد" Le
 ،Bledمبش ررافة للمم ل الّر.س رري الكيري "جون ب.وا "  Jean Renoirالذي يش رريد بتمجيد االس ررتعما الّر.س رري يف
اجلزائرط
فجاء تّ ر رريد الرئي الّر.سر رري "ماسر ررطون دبمرر" ، Doumergue Gastonمن مدينة مسر ررنطينة ،ليد
الطرح الذي تجد فل األسر ر ر ر رراليع ب الطرائق اليت اتيعتها فر.سر ر ر ر ررا يف محلتها ل اجلزائر ندما صر ر ر ر رررح مائالل" للد ظهرس
االحتّاالس املئوية ،بشركل مامع ،الطابع اإل.سراين ب السرلمي العادل ب النافع لألسراليع االسرتعما ية الّر.سرية ب لأل مال
ايض ررا ية اليت إجنازهاطط"  57ب هناك من الش ررخّ ررياس الومنية اليت ا ض ررت الّكرن بش رردن ،ب فان هلا ي خر. ،ذفر
منهرا "توفيق املردين" الرذي رب ن هلرك ب لولر ل "إن احتّرال الّر.سر ر ر ر ر ر رريف مبرب مرن ل احتالهل
د ما لللضية اجلزائرية ساه بتلدمها بعشرين سنة ل األملطط"

ض اجلزائر مرد ط

58

ب من املّا ماس الكرب  ،ن تلك العيا اس اليت مللها "توفيق املدين" بجدس صد باسعا يف األبساغ اجلزائرية
املناض ررلة ،اليت تيلنت  .بالرغ من فل الّرحة العا مة اليت مت الكولون ب اإلدا ن االس ررتعما ية ،إال ن هلك سر ر بداية
النهاية للوجود االسر ر ررتعما ي الّر.سر ر رري يف وال إفريلياط حيث ا تربها حد املج خف الّر.سر ر رريف ل  .بالرغ من مابعها
االحتّايل إال أا مل تنلد عيئا بالنسية لّر.ساط

59

م ناء االحتّاالس الّاخية اليت صاحيت املجبية الحتالل اجلزائر ،ب بينما فان الرئي الّر.سي "ماسطون دبمرر"
يش رريد باإلجنازاس ايض ررا ية الّر.س ررية يف اجلزائر ،ب يتذفر  .يف ع ررياب فان "ماض رري ص ررلد"  Juge de Paixيف " ف
األ بعاء" بضرواحي ف توعررنت باللطاع الوهراين ،ظهرس بعض املناعررري تتنيأ بلرة مرد الكولون من اليالدط ب ظن حينها
أا من ص ررنع ايزة الش رريو ي اجلزائريط غري ن بعض املهتمف مبس ررائل "األهايل" ،فاألس ررتاه "دييا مي" Deparmets
م ال ،فان ير

ك هلك ب فا.ت خمابف يف هلهاط

60

مل تكن لّر.س ر ر ررا ن حتتّل فل هذا االحتّال لوال ن بجدس من "األهايل" من ع ر ر ررجعها يف هلكط ب مد ب دس
"جملة األهايل"  La revue des Indigenesيف دد خا

صد يف  1930صّو

مرب مائة ام ل احتالل

اجلزائر بعض التّر رررحياس لشر ررخّر ررياس جزائرية هسر رروبة ل التيا اال.دماجي من م ال "حاج محو" ،متحدما باس ر ر هيئة
التد ي للمسر ر ر رراجد حف مالل "يا إهلي للد خطو.ا خطون مالمة بّضر ر ر ررل اليد اينو.ة اليت غاليا ما فا.ت غري مرئيةط إأا
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يدك يا فر.س ررا الكرتةططط لنّ رررخ بّ رروس ال ب دبن مللل" اجملد لّر.س ررا الالئيكية ،بلد امل ل اإل.س ررا.ية ،ب اجملد ل س ررالم
السمدطط"

61

د ك اجلزائريون حج اإلها.ة اليت يلت

مياس ر ر ر ر ررا بالوامع املر الذي فان لي غاليية الش ر ر ر ر ررعع ،فا ترببا هذا

االحتّاالس مب ابة د اية للحرةط خاص ر ر ر ررة ندما املعوا ل هتو "الكتاة الذهل ملرب مرن ل اجلزائر الّر.س ر ر ر ررية" ،ب
الذي محل مع إها.اس فيرين ل س ررالم ب املس ررلمف ،ب ا ترب ن الّر.س رريف ه الذين ص ررنعوا اجلزائر !! ب حّت اياف العام
للجزائر مد عي األمر بعملية زع ،ب مل ييق سو ج ،ال ما ط
 -3مصير الحركة الوطنية  :من المؤتمر اإلسالمي إلى اندالع الحرب العالمية الثانية
إن ايدث الذي هل محاس اجلزائريف ب حرك اييان السررياسررية بشرركل باضررد يف هذا املرحلة ،فكان بدبن عررك
ا.علاد املجتر اإلس ر ر ر ر ر ررالمي ب تدا يات ل املس ر ر ر ر ر ررا العام للحرفة الومنية فيما بعدط ألن من ال موض الذي حاغ بحربف
ا.علادا. ،تجت س ر ر ر ررياة فش ر ر ر ررل ط فايديث يف اليداية فان يدب حول فكرن إ.ش ر ر ر رراء حزة جزائري إس ر ر ر ررالمي ل مريلة
األحزاة الّر.سية الكرب  ،مهمت ن حيرك يف اجلزائريف حسه ب غيته جتاا الواجياس السياسيةط
للد عر ر ررجع ا.تّر ر ررا حكومة اجليهة الشر ر ررعيية يف فر.سر ر ررا الومنيف اجلزائريف ل

62

لد مجتر فيري يف اجلزائر خالل

ص ر ر ررائّة س ر ر ررنة  ، 1936رف "باملجتر اإلس ر ر ررالمي"ط احتدس حول معح مياف ايرفة الومنية باس ر ر ررت ناء حزة الش ر ر ررعع
اجلزائري الذي فان يّتلد لز مائ بس ر رريع بجود غالييته يف الس ر ررجنط فما خيع املجتر اإلس ر ررالمي ب مع مش ر ررربع بلوم-
فيوليت آمال اجلزائريف ب مموحاس الطيلة الس ر ررياس ر ررية اجلزائرية

63

اليت بض ر ررعت في فل ما.يها باس ر ررت ناء حزة الش ر ررعع،

الذي حا ة املشرب ف من زابيتف خمتلّتف لعدم تطابلهما مع .حرن ايزة للمسألة الومنية ،األمر الذي رض للحل من
ميل السلطاس االستعما ية الّر.سية شية ا.دالع ايرة العاملية ال ا.يةط يف الحاهر ا،ذ هذا اإلجراء فذ يعة ما.و.ية للحد
من .شاغ التيا االستلاليل ب من تسهيل ملية ا تلال ب ّ.ي ز ماءا ب مناضلي ط
تكن ال نج من التأمري ل جمر حداث املجتر حف مام "مّ ر ر ر ر ر ر ررايل اياج" بحللاء فلمت الشر ر ر ر ر ر ررهرين يف امللعع
اليلدي باجلزائر يف  2بس  1936مبناس ر ر ر ر ررية تنحي التجمع الش ر ر ر ر ررهري إلمالع اجلزائريف ل .تائع الزيا ن اليت مام ا بفد
املجتر إىل با ي  ،فكان جواة النج  .إها فان يد

املطالع املتواضررعة املرفو ة لسررلطاس حكومة اجليهة الشررعيية ،فح.

يف امللابل يرفض فضر ررا مامعا فكرن إدماج اجلزائر يف اييان الّر.سر ررية ضر ررد إ ادن الشر ررعع اجلزائري املسر ررل ط أل.نا ال .ريد ن
.رهن مستليل بالد.ا ب ال اآلمال الومنية يف حتليق ايرية للشعع اجلزائريط

64

فياس باض ر حا ن ايرفة الومنية مد بجدس ّ.س ررها ض ررعيّة ب ملس ررمة ،ما دام ن "فكرن االس ررتلالل" باتت ل
لس رران اآلالف من الش ررياة الذين ت ريس .حرهت "للّكرن الومنية" ب تأمربا باخلطاة الس ررياس رري اجلديد للنج  ،فكان هلك
سييا فافيا لدفعه إىل صّوف النج الذي بجد ّ.س ف ر مون ب ا.سجام يف مواجهة ّ.ا املجتر اإلسالمي فكان هلك
س ر ر ر ر ر ررييا يف اتس ر ر ر ر ر رراع اهلونط ب مع ا.دالع ايرة العاملية ال ا.ية مل يعد للمجتر اإلس ر ر ر ر ر ررالمي بجود ،فّيد الية املنتخيف هابت
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لوحدها ،ب مل يكن لألحزاة اليت .ش ر ررأها فل من "فرحاس ياس" ب "بن جلول" س ر ررو ص ر ررد ض ر ررعي

لد اجلزائريف

.حرا لتعدادها اللليل ب لنشامها عي املنعدمط
ب ف ر من هلك ن هذا األحزاة مل تل مومّا مدافعا ن ز ماء حزة الشر ر ر ر ر ر ررعع ب ال مجعية العلماء اليت
65

باجهت مجلة من اإلجراءاس التعس ررّيةط فما يعود فش ررل املجتر اإلس ررالمي إىل مجلة من األس ررياة الداخلية ب اخلا جية،

فان ل دا ن االسرت عما ية ضرلع فيها ،خاصرة مضرية اغتيال مّيت اجلزائر "فحول" ،ما تسريع يف إمالة بن جلول ب اسرتلالت
؟؟ من ئاسة املجتر ب استيدال بالدفتو "اليشري" من اليليدنط

66

فما ن بواد الّشل اتضحت منذ اليداية ندما مرحت جريدن "الدفاع"  La defenseإعكالية الوحدن اليت
ا املسررلمون اجلزائريون يف س رجالل ماها خنتا ؟ جيهة عررعيية م جيهة بمنية ؟ م .جس ر حزة إسررالمي؟ ب فأن

فان حي ل

ظربف اليالد ب اجلزائريف تتطلع م ل هذا االختيا ط ب ما دام ن اإلدا ن االسررتعما ية فا.ت تسررت ل سرروء التّاه اياصررل
بف خمتل التوجهاس الس ررياس ررية اجلزائرية ،ملع "لعمودي" من املنتخيف املس ررلمف االلتّاف حول مش ررربع هدد ب ن ال
ييلوا متّرمفط

67

االستنتاج:
تيررددس مع أررايررة ايرة العررامليررة األبىل حالم مجررا ررة من النخيررة ،فون ن مطرراليهررا مل تجخررذ بعف اال تيررا من
مرف اإلدا ن االس ر ر ر ررتعما ية منذ مطلع اللرن العش ر ر ر ررينط األمر الذي فس ر ر ر ررد اجملال مام مجا ة من اجلزائريف المتحام املعّتك
الس ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر رريط ب ظهرس اخلطواس األبىل ملا يعتربا اليعض ميالد "الومنية اجلزائرية"ط غري ن بض ر ر ر ر رراع ما بعد ايرة العاملية
األبىل ،عهدس تك ي النشاغ السياسي ب احتالل صدا ن األحداث ،ب تيلو ا يف ّدن اجتاهاس متياينة الرؤ  ،يف غالع
األحيانط فما ا.تشر ر ر ر ر رررس غدان ايرة ،خمابف فيرين لد اجلزائريف الذين فا.ت اهتماماهت متجهة صر ر ر ر ر رروة الّر ر ر ر ر ررعوباس
املر ب األف ر تأمريا يف حياهت اليوميةط
االمتّادية اليت عكلت بالنسية هل الوامع ّ

محلت أاية ايرة العاملية األبىل معها يضا ،حتوالس ميلة مست اجلا.ع االمتّادي ،بالد جة األبىل ،با تيا

ن اجلزائر هي اليت غ ّدس اآللة ايربية الّر.سية ب م ّدس جيهاس اللتال باملجن الضرب ية ب امللاتلف ب املّا.ع الّر.سية باليد
العاملة اليت سا ت يف مواصلة النشاغ الّنا ي يف مّا.ع املّتببولط
فل هذا العوامل جمتمعة ،مرس ب بد جا س متّابتة ،يف النض ررع الس ررياس رري ب الو ي الّكري الذي بد ينتش ررر يف
ّ

صر ر ر ر ر ر ررّوف اجلزائريف ،الذين فان ححه يف أ بجدبا يف مكان ب زمان مسد هل لعيخ هذا التجا ة اليت مكنته من
بافتش ر ر ر رراف امل جديد فتد هل فاما فرب لولوج امل الس ر ر ر ررياس ر ر ر ررة رب بواباس فر.س ر ر ر ررية خمتلّة ادس ليه بالّائدن يف
النهايةططط
اإلحا ا ا ا ا اااالت أو الها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوامش
 -1تكننا اإلعررا ن هنا إىل مجلّاس ديدن تنابهلا مج خون فر.سرريون بالد جة األبىل ،ب اليت تنابلت املوضرروع ب .ذفر منها
ل بج التحديدل
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- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit.
- Le Tourneau Roger, Evolution politique de l’Afrique du Nord
musulmane.., op.cit.
- Nouschi André, La naissance du nationalisme Algérien 1914-1954, éditions
Minuit, Paris 1962.
2- Sur ce sujet voir la thèse de Kaddache :
- Kaddache Mahfoud, La vie politique à Alger de 1919 à 1939, SNED, Alger,
1970.
3- A.W.O, dossier presse, L’Echo d’Oran, du 03 janvier 1940.
 -4مسري ( مف) ،امل رة العريب ايديث ،ترمجةل فميل قطداغر ،دا ايدامة للطيا ة ب النشر ب التوزيع ،شطمطم،بالتعابن
مع ديوان املطيو اس اجلامعية باجلزائر ،بريبس ،غ،1981 ،2

141-73ط

5- Djeghloul (Abdelkader), Eléments d’histoire culturelle Algérienne,
collection patrimoine, ENAL, Alger, 1984, p 200
6- Valette (Jacques), La France et L’Afrique, L’Afrique française du Nord
Paris, 1993, pp 14-15.

1914-1962, Sedes éditions,

. -7ش ر ر ررأس "جملة امل رة" يف س ر ر ررويسر ر ر ررا س ر ر ررنة  1916من مرف "همد باش-حا.ية" ،ب هو من ص ر ر ررول ترفية ب حيمل
اجلنس ر ر ر ررية التو.س ر ر ر رريةط ب بداية من  1918بد س تطالع باس ر ر ر ررتلالل فل من تو .ب اجلزائرط ب يف س ر ر ر ررنة  1919تكنت
جممو ة مشكلة من  4تو.سيف ب  3جزائريف من إ سال مذفرن إىل الز ماء اجملتمعف يف مّر فرساي حتتوي ل جممو ة
من املطالع اليت ،

حتسف ظربف املسلمف األهايل يف اللطرين ططينحر فل منل

- Tlili Béchir, Crises et mutations dans le monde islamo-méditerranéen
contemporain 1907-1918, publications de l’Université de Tunis, 1978.
- Benhabilès Chérif, L’Algérie Française vue par un indigène, imprimerie
orientale Fontana Frères, Alger, 1914, p 129.
مالحظة :ال تتوفر ي مكتية جزائرية ل

داد هلذا اجمللة ب هي موجودن يف تو .ب يف املكتية الّر.سية بيا ي ط

 -8بلد همد باش حا.ية س ر ر ررنة  1881ب هو األخ األصر ر ر ر ر لعلي باش حا.يةط اع ر ر ررتهر بكتابات الومنية يف اجلرائد ب هو
ئي حترير اجمللة اليت س ر رسر ررها يف سر ررويس ر ررا سر ررنة " 1916جملة امل رة"ط ب فا.ت هذا اجمللة الشر ررهرية تنتلد بشر رردن الوامع
االسررتعما ي الذي فرضررت فر.س ر ا ل الشررعيف اجلزائري ب التو.سرريطب فا.ت تطالع بحصررالحاس ميلة للشررعيفط غري ن
سلطاس اإلدا ن االستعما ية مامت مبّاد ن فل األ داد اليت فا.ت ترسل إىل تو .ب اجلزائرط ل مذفرن بعنوانل الشعع
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اجلزائري -التو.س رري ب فر.س ررا" ين .دد في بس ررياس ررة املش ررافة مع فر.س رراط تويف يف  27ديس ررمرب من س ررنة  1920يف ملا.ياط
.حرل
- http://www.citoyens des deux rives.eu/index.php
 -9ت ل الّعل االس ر ر ر ررتعما ي مهمة "الدبلة" ب اليت تتجس ر ر ر ررد جرن اس ر ر ر ررتيطا.ية ل

اض ر ر ر رري الش ر ر ر ررعع امللهو طب ملية

االستعما تتطلع ميل فل عيء ،بضع جممو ة ميكا.يزماس تسمد بتحليق السيطرن السياسية ب األ باح االمتّاديةط ي
حتديد .حام يتماع مع مييعة اليلد املراد استعما اط ينحر يف هذا الياة إىل فل منل
- Luchaire François, Manuel de droit d’outre-mer, librairie du recueil Sirey,
Paris, 1949, p 17.
- Vatin Jean Claude, L’Algérie politique Histoire et Société, éditions El
طMaarifa, Alger, 2010, pp 111-112
 -10هناك فتاباس ديدن يف هذا الياة عررا س إىل خمتل السررياسرراس ب الطرق اليت اتيعها االسررتعما من جل امتالك
األ ض ب اليش ر ر ررر يف اجلزائرط ب

فال من االس ر ر ررتيطا ن ب اإلدماج ع ر ر رركال هتديدا خطريا ل الش ر ر ررعع اجلزائريط فكا.ت
االس ر ررتعما ية من جل تّكيك الينية التحتية للمجتمع

مّ ر رراد ن األ اض ر رري بىل اخلطواس اليت مامت ا اإلدا ن

اجلزائري ،تلتها املشا يع الكرب يف مريق اإلدماج من خالل ما رف بر ر رر"مملكة

العرة" لنابليون ال الثطألف ر

عربحاس ينحر فل منل
- Prenant André, « La propriété foncière des citadins dans les régions de
Annales Algériennes de géographie,

Tlemcen et Sidi Bel Abbes » in revue
N° 03, 2éme année, 1967, pp 11-13.

- Rey Goldzeiguer Annie, Le royaume arabe, la politique Algérienne de
1971, p 647 .

Napoléon III, 1861-1870, SNED, Alger,

 -11ابد اللادن العس رركريف ب ايكام الس ررياس رريف الّر.س رريف حل بناء إمربامو ية حم
 .حتول إىل سطو ن يف خميلة

ل الطريلة الربيطا.ية ،لد جة

الضياغ "سان سيمو.يف"ط ينحر ل

- Collinet (Michel), « Le Saint Simonisme et l’armée », in revue Française de
Janv.-Mars 1961, pp 50-66. In Iremam

sociologie, N° 01, 2éme année,
bibliothèque, Aix en Provence.

12- Aron (Robert) et les autres, Les origines de la guerre d’Algérie Textes et
documents contemporains, librairie Fayard, Paris, 1962, p 7.
13- Aron (Robert) et les autres..,Ibid.. p 107.
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 -14من خالل األدبياس السر ر ررياسر ر ررية ،سر ر ررجلنا ظهو فلمة "املتحض ر ر ررين"  ،Les évoluésاليت لّر ر ررلت جبما ة من
امل لّف اجلزائريف الذين تكنوا من

ع ر ررق مريله

و العل ب املعرفة بعدما تيلنوا من ض ر رررب ن التعل بل ة املس ر ررتعمرط

ألن مريق خر مل يكن ليمكنه من الوص ررول إىل ما بص ررلوا

إلي طغري ن حرفة هجالء الش رريان مل تكن هلا ص ررّة

املعا ضررة السررياسررية ايليلية ،ل األمل يف بداية مش روا ها ،ألن فلمة الشرريان اجلزائريف بليت

ملدن ب هي تتدابل يف

األبساغ اجلزائرية إىل غاية ا.علاد املجتر اإلسالمي سنة  ،1936ب مد ا تمدهتا حّت الّحافة اجلزائريةط .حرل
- Archives de la wilaya d’Oran, Dossier presse, La défense, « Les leaders du
mouvement jeunes Algériens », N°06, Septembre 1935.
 -15ت ل هذا املرحلة من تا يك ايرفة الومنية اجلزائرية صر ر ر ر ر ر رراع جوهري بف د ان املس ر ر ر ر ر ررابان يف ايلوق الس ر ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ر ررية ب
االجتما ية بف اجلزائريف ب الّر.س ر ر ر رريف ،ب لكن دبن التخلي ن حواهل الش ر ر ر ررخّ ر ر ر ررية فمس ر ر ر ررلمف ،ب بف د ان اإلدماج
اياملف لّكرن الت جني ب االّ.ر ررها داخل اجملتمع الّر.سر رريطحيث ير هجالء ن هلك من حتمياس األمو اليت تّرضر ررها
السياسة املنتهجة من مرف فر.سا يف اجلزائر ،ب يعتربب .الوضع األ.سع ب األم ل للجزائريفط ب مد اجنرس النخية املتّر.سة
ب اء هذا املطلع ،بينما ا.تهجت مجا ة األمري خالد ب اياج موس ر الطريق املعاف مبطاليتها لوق الش ررعع اجلزائريططب
مد جتل هذا الّرراع بف الّريلف يف اال.تخاباس اليلدية اليت .حمت يف مدينة اجلزائر يف سررنة  1919ب اليت سررّرس ل
معرفة ا.تخابية عديدن التناف ط
16- Ageron (Charles Robert), Genèse de l’Algérie algérienne, EDIF 2000,
Alger, 2010, p 107.
17- Djeghloul (Abdelkader)..., op.cit.., p 209.
 -18تيىن هذا املياد ن جممو ة من امل لّف اجلزائريف الذين د س ر ر روا يف املدا س الّر.سر ر ررية ب ،رجوا من جامعاهتا ل غرا
األس ر ررتاه " محد بو ضر ر رربة" الذي يعترب بل هامي جزائري ،رج من فلية ايلوق بيا ي  ،ب الّ ر ررحايف "ص ر ررادق د.دان" ب
املّوض املايل "اياج ما " ،الذين ماليوا بحصالحاس ل ساس ما.ون 1865ط ينحر يف املوضوع إىلل
 -الّاسي الل ،ايرفاس االستلاللية يف امل رة العريبطط ،مّد سابقطط،

11-10

19- Ageron (Charles Robert), Les Algériens musulmans et la France 18711919, T2, PUF, Paris, 1968, p 1058.
20- Meynier (Gilbert), L’Algérie révélée la guerre de 1914-1918, éditions
Droz Genève, 1981, p 88.
21- Meynier (Gilbert), L’Algérie révélée.., op.cit.., p 89.
 -22يف حليلة األمر ،للد دهخ مرسر ر رروم التجنيد العسر ر رركري اإلجيا ي الذي صر ر ررد ت اإلدا ن االسر ر ررتعما ية يف  3فرباير
 1912فل اجلزائريف ،خاص ر ررة يف ظل اس ر ررتمرا فر.س ر ررا اإلبلاء ل س ر رريطرهتا يف اجلزائرطهذا ما دفع مبجمو ة من األ يان
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بالتوج إىل فر.س ر ر ر ر ر ر ررا ب التلدم مام حكومة املّتببول بعريض ر ر ر ر ر ر ررة ولت جممو ة إجراءاس لّائدن اجلزائريف ملابل جتنيده
العسر ر ر ر ر ر رركريطب فررا.ررت هررذا املطررالررع يف األصر ر ر ر ر ر ر ررل ،مررا احتوس لي ر جممو ررة رائض رب نهررا اجلزائريون يف اتررافحرراس
ال الثطملزيد من املعلوماس ينحر إىلل
- Benhabilès Chérif, L’Algérie française vue par un indigène.., op.cit.., pp
117-118.
 -23صررد يف فريل من سررنة  1903مرسرروم يسررمد للجزائريف االخنراغ يف صررّوف خمتل بحداس اجليخ الّر.سرري ،ب
مل يعد األمر يلتّر ل فيالق اللناصة فلمطفما تللي

مدن اخلدمة من  16إىل  12سنة مبلتض املرسوم الّاد يف

جويلية  1903ب الذي رف "بلا.ون ماس ر رريمي" . Loi Messimyس ر ررية لّ ر رراحيها ملر امليزا.ية ايربية آ.ذاكط ينحر
فل منل
- Ageron Charles Robert, Les Algériens musulmans et la France.., op.cit.., pp
1060-1061.Voir aussi : Meynier Gilbert, L’Algérie révélée,...Op.cit.., pp 8889.
 -24صر ر ر ر ررد هذا اللا.ون لع أاية ايرة العاملية األبىل ليحمل فر.سر ر ر ر ررا ل د مجيل املسر ر ر ر ررلمف اجلزائريف من خالل
مش ررافته لنّ رررن فر.س رراط ب مد حابلت اإلدا ن االس ررتعما ية التخّي من بش ررا ة س ررياس ررتها املنتهجة يف اجلزائر حّت تحهر
مبلام تلك الدبلة املتحض ر ر ر رررن اليت تتعامل برفق ب لط مع خمتل

اياها يف مس ر ر ر ررتعمراهتا من ب اء اليحا ط غري ن ايليلة

املرن هلذا اللا.ون جعلت اجلزائريف ال ي لون يف هذا اإلدا نط ينحر إىلل
- Collot Claude, Les institutions de l’Algérie.., op.cit.., p 19.
25- Benhabilès (Chérif), L’Algérie française vue par. .., op.cit.., p 118.
 -26هناك دن د اسر ر ر رراس تلدم ا فل من سر ر ر ررعد اهلل ب مداش ب األعر ر ر رررف ،حول املوضر ر ر رروع تربز لنا اختالف الرؤية يف
تشررخي

العمل السررياسرري الوم،

من خالل ما رف مبيالد ايرفة الومنية اجلزائرية ،اليت ظلت لعلود ،حييسررة ؤ

ال ،دم مّ ررلحة تا يك األمة فوأا تجدي إىل فرض .وع من

الّر رراع األيديولوجي ل الطرح امللدم من مرف هجالءط

فاملسألة حتدد من بجهاس النحر املختلّة ،فهي بذلك .سييةط غري ن "سعد اهلل"

يّحد اليعض من هذا املّاهي

يف د اسررات ايدي ة من خالل جملدات اخلمسررةل اث ب اء يف تا يك اجلزائر ،دا ال رة اإلسررالمي ،بريبس،
،1

اجمللد

69-68ط

27- Yacono (Xavier), Histoire de l’Algérie de la fin de la régence turque à
l’atlanthrope, Paris, 1993, p 286.

l’insurrection de 1954, éditions de

 -28مد األمري "خالد" التضررحياس امللدمة من مرف اجلزائريف بر ر ر ر ر ر ر ر ر 80000متيل ب  150000معطوةط ما السرريد
"مو ينود" حرد مم لي الربملران ،فلرد ط األ رداد التراليرةل اجملنردين الّر.سر ر ر ر ر ر رريف الرذين غراد با إىل خمتل

جيهراس اللترالل
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 ، 115220ب مد

دد اجملندين املسر ر ر ررلمف الذين غاد با اجلزائر و خمتل جيهاس ايرة بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر155222ط ما دد

اللتل الّر.سر ر رريف فلد بل  ،18350ب من املسر ر ررلمف 19074ط ما دد املعطوبف فلد مد ا بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 7787فر.سر ر رري ،ب
 8779من املسلمف ،ما اجلرح فلد فان دده

ند الّر.سيف  ،54070ب ند املسلمف 72035طغري ن هّوظ

مداش ير بأن هذا التس ر ر ر ر ر ررابي يف دد اللتل ب اجلرح ب املعطوبف غري منطلي .حرا ألن دد اجلزائريف فان يّوق دد
الّر.سيف بعشر مراسط .حر فل منل
- L’Echo d’Alger, du 4 aout 1920. In Archives de la wilaya d’Alger.
- Benkhedda (Benyoucef), Les origines du 1er novembre 1954.., op.cit..pp
31-32.
- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme algérien question nationale et
1951, 2éme édition, tome 1, S .N.E.D, Alger,

politique Algérienne 19191981, p 48.

 -29يعّتف بذلك حد الكتاة الّر.سيف ب هو األستاه "دييا مي"  ،Deparmetsب مد هفرا بو اللاس سعد اهلل،
يف فتاب لحطبطج ،ج،2

300ط

30- Ageron (Charles Robert), Politiques coloniales.., Ibid.., pp 280-284.
 -31يلول ن " جربن" بأ .الشررخّررية ال امضررة بالنسررية للعديد من الّر.سرريف ب حّت يف فر.سرراطغري ن صررو ت ال زالت
حية يف هافرن اجلزائريفط ب ما فتع ن مليل ملا .ة بالدب الذي لعي يف اييان السياسية اجلزائريةط .حر فل منل
- Esquer Gabriel, Histoire de l’Algérie, PUF, Paris, 1950, pp 64-66.
- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit.., pp 110-112.
32- Lacouture (Jean), Cinq hommes et la France, éditions du Seuil, Paris,
1961, p 275. Et Voir aussi : Favrod Charles Henry, La révolution algérienne,
Plon éditions, Paris, 1959, p 89.
 .ذفر هنا ن هذا املّر رراد مد تطرق إليها " جربن" يف فتاب "السر ررياسر رراس االسر ررتعما ية بامل رة" ( بالل ة الّر.سر ررية)249ط
33- Meynier (Gilbert), Histoire intérieure du FLN 1954-1962, casbah
éditions, Alger, 2003, p 51.
 -34يعترب اإلمدام اليا يسرري بل جريدن صررد ها النج سررنة 1926طب مد منعت ن الّرردب يف الّاتد من فرباير سررنة
1927طب استيدلت فيما بعد "باإلمدام الشمال اإلفريلي" الذي صد س من بعض األ مام فلم ب منع هو األخر يف فرباير
1928طملزيد من املعلوماس اجعل
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 منا.خ همد ب مداش هّوظ ،جن الشر ر ر ر ررمال اإلفريلي  ،1937-1926بمائق ب عر ر ر ر ررهاداس لد اسر ر ر ر ررة تا يك ايرفةالومنية اجلزائرية ،ديوان املطيو اس اجلامعية ،اجلزائر1984 ،طاجلزء العريب،

 ،45-43ب اجلزء الّر.سي

ط40

 -35عر رركل ميالد النج حد األحداث الكرب يف التا يك السر ررياسر رري للجزائر ب يف تا يك ايرفة الومنيةط لذلك فتع ل
ن يتيلو يف مالع االجتاا ال و ي الذي فان مب ابة ايل اجلذ ي لألزمة اجلزائريةط فحابل ن يدخل ناصر ر ر ر ر ر ررر جديدن يف
السرياسرة اجلزائرية ،أل .بلد يف املهجر ،ب مسع صريت اجلزائر من املهجر ،ب .شرم داخل املهجر ،ب جعل اللضرية اجلزائرية
معربفة امليا من املهجرطب مل يتسرة إىل اجلزائر إال يف مطلع ال الميناس من اللرن العشرينط ينحر يف هلك إىل فل منل
- A.W.O, B 2260, Note sur l’étoile nord africaine, datée de l’année 1936
- Benkhedda (Benyoucef), Les origines du 1er novembre 1954.., op.cit..p 35.
36- A.W.O, Boite 2260, lettre du gouverneur général d’Algérie au Préfet
d’Oran en date du 22 Avril 1937, sous le N° 898, dossier P.P.A.
37- A.W.O, B 2260, Bulletin de renseignement sur l’activité des anciens
Avril 1937, portant transcriptions

éléments de L’ENA, en date du 30

suivantes : N° 3094,2éme S.C.R, dossier P.P.A.
 -38ن مض ر ر ر ر ررية تأس ر ر ر ر رري ايزة اجلديد ،تذفر املّ ر ر ر ر رراد الّر.س ر ر ر ر ررية ،بالد جة األبىل. ،

لد اجتماع مبدينة .ا.تري

 Nanterreين اإل الن ن ميالد حزة الشعع اجلزائريط حيث تكن مّايل اياج من بم الّلة مع فرق النج
املختلّة اليت فا.ت تنش ررم ش ررية حل من مرف الس ررلطاس االس ررتعما يةط فما بم االتّ ررال بلجان حياة األمةط ب من
جمموع ال ما.ف فرمة اليت فا.ت موجودن ،إحّرراء  14يف العاصررمة ب  6يف تلمسرران ب  4يف مسررنطينة ،هذا ما دفع إىل
التك ي من زيا ات رب خمتل منامق الومن ،فا.تلل إىل بهران يف  31جويلية سر ررنة  ،1937ين اسر ررتليل ضر رراء فرقل
تلمس رران ،س رريدي بلعياس ب ف توع ررنت ب يض ررا ض رراء .وادي مس ررت امن ب غليزان ،فما فان ينوي تأس رري فرق يزة
الشر ررعع رب منطلة ال رة اجلزائري ب خاصر ررة يف مدينة بهرانطفما اهت حزة الشر ررعع اجلزائري منذ اليداية مبسر ررألة جتنيد
اجلزائريف ب مسلمي وال إفريليا ،خاصة العمال اجلزائريف الذين صيحوا فيما بعد يشكلون غاليية األ ضاء املنخرمفط ب
لعل ض ر ر ررع

املس ر ر ررتو التعليمي ند غاليية املنخرمف مد وض باإلتان ب إ ادن العمل ل حتليق الدفع ال و ي للش ر ر ررياة

اجلزائريط خاص ر ر ر ر ررة ملا .د ك بأن امل لّف اجلزائريف ه الذين فضر ر ر ر ر روا ن يكو.وا يف ملدمة فع ال و يفط هذا ما فتي حد
العمال املس ر ررجبلف يف حزة الش ر ررعع ندما خامع امل لّون بكلماس معربنل " يتها النس ر رراء امحلن الس ر ررالح ،ألن الرجال
فض ر روا فعل هلكطهذا بضر ررعية حالتنا هناط للد ا.تحر.ا ف ريا للخربج إىل املعرفة ب الدفاع حتت إمرتك ط ب مبا .ك مهتمف
فلم بأ.ا.ية ملذاتك  ،ا تأينا بأن مل ل

اتلنا هذا الععء ال ليل ،ملف يف هلك ن .ومظ فيك الشعو الوم ،الذي
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سر ر رروف يدفعك إىل االلتحاق بنا ،خدمة للومن ب للشر ر ررعع الذي يئن حتت بمأن ف ر من مرن من االسر ر ررتعما طط" ألف ر
توضيد يف املوضوع يف الومائق األ عيّية التاليةل
- A.W.O, B 2260, Services des affaires indigènes nord-africaines, deux lettres
datées du 13 et 16 mars 1937.
- A.W.O, B 2260, CIE, Oran, 1937, dossier P.P.A
- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme Algérien.., t1, op.cit, p 488.
- Appel d’un militant du PPA, « Ouvrier émigré, aux intellectuels », in journal
El Ouma, mars 1939.
39- A.W.O, Dossier presse, journal La Défense du 4 janvier 1939.
 -40حابلت اجل ما ة اليت .شررأس هذا التنحي  ،اسررت الل ظربف ايرة العاملية ال ا.ية لّائدن اللضررية الومنيةط فاجتهدس
ب اتّلت بدبل اتو للتحاب حول ما تكن ن تلدم هذا الدبل لللضية اجلزائريةط يف املوضوع ينحر إىلل
- Ageron Charles Robert, Genèse de l’Algérie Algérienne.., op.cit.., p 409.
41- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme Algérien, T2, op.cit.., p
611.
 -42ربس اجلمعية ن موامّها من خالل اخلطاباس العديدن اليت فان يلليها الشر ر ر ر ر ر رريك يد ايميد بن بادي  ،ب الذي
فد يف مناس ر ر ر ررياس ديدن ن فكرن االس ر ر ر ررتلالل اليت ا تربها حق مييعي لكل ع ر ر ر ررعوة األ ضط فا تيطت بذلك هدافها
بّكرن الومنية اليت ا.تشرس يف األبساغ اجلزائرية بعد ايرة العاملية األبىلط ب لعل دم فه اآلخرين لنوايا اجلمعية ايليلية
جعله تختلّون معه يف .حرن املستليلط فكا.ت تساؤالهت حول ال اية من ب اء إ.شاء هذا اجلمعيةط ألن اليعض اختّرها
يف التعلي العريب ب ها بة اخلرافاس ب اليدعط ب اليعض األخر بطها بالنشاغ السياسي ب فكرن تأسي الدبلة اجلزائريةط ما
آخربن فا ترببا ضرراء اجلمعية ّ.رراف م لّف يسررتمدبن تعليماهت من اخلا ج ،ب فان يلّررد ا بالد املشرررق اليت فا.ت
تعيخ ل بمأن أضر ررة ربية إسر ررالمية دس إىل ظهو الّكر اإلصر ررالحي جسر رردت عر ررخّر ررياس با زن م لل همد يدا ب
عيد ضا ب مجال الدين األف اينط ما ّ.ا اجلمعية فلخّوا هدافه فيما يليل إحياء اإلسالم بححياء اللران ب السنةطب
د مه يف الطرح "دييا مي" ،الذي فتع سر ر ر ر ر ر ررنة  1932يلول ن هداف اجلمعية تتم ل يف فه ل ة اللرآن ب العودن إىل
ال لافة اإلسالمية اللدتة ب تيسيم ب تنلية الدين من الشوائعط ينحر يف املوضوع إىل فل من ل
 -سعد اهلل بو اللاس  ،ايرفة الومنية اجلزائريةطط،ج2طط،مرجع سابقطط،

111-104ط

- Merad Ali, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940 Essai
d’histoire religieuse et sociale, les éditions El Hikma, Alger, 1999, pp 73-78.
- Abbas Ferhat, La nuit coloniale, éditions Anep, Alger, 2005, pp 97-105.
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 -43يعترب اليعض من املج خف ن تا يك ميالد اجلمعية في ما يلال ،با تيا ن هناك منش ر ر ر ررو جلمعية العلماء املس ر ر ر ررلمف
.شر يف جريدن "اليّائر" ،يتحدث ن ميالد اجلمعية ميل تا يك اخلام من ماي من سنة 1931ط ينحر إىل فل منل
 جريدن اليّائر ،دد  ،160صاد ن بتا يك  7فريل 1939ط مامرن ترفي ابد  ،مجعية العلماء املس ر ر ر ر ررلمف اجلزائريف التا تخية ،1956-1931دا النش ر ر ر ر ررر ،اجلزائر،2005 ،ط33
 -44ا.علد هذا املجتر يف الّّتن املمتدن من  3إىل  7ماي  1939ب حض ررت بج با زن ب بفود مسية من سررالك اإلدا ن
ب اجليخ ب ف ر من  50م جاءبا للتشررهري مبسرريحية منطلة وال إفريلياط ب فان هلك بداية اللطيعة املعنوية بف العلماء
ب الكاموليكيف ،أل.

اد إىل األههان االحتّاالس الّاخية ملجبية االحتالل ،ب ف ر من هلك ن تا يك ا.علاد هذا املجتر

تزامن مع احتّاالس املولد النيوي الشر ر ر ر رري ط فما .
ب ببا خالل اللربن الوسر ر ر ر ر ررط

اد إحياء ايربة الّ ر ر ر ررلييية ب مربن اجلهل ب الحالم اليت اع ر ر ر ررتها

ل أ ا مز لحهو مون ب ببا من جديدطبعيا ن بسر ر ر ر ر رريطة عر ر ر ر ر رريهتها إحد اجلرائد الومنية

الّاد ن يف تلك الّّتن ل أال" تحاهرن إمربيالية يف جو مشحون بايلد من الكراهيةط" ينحر يف هذا املوضوع إىلل
 جريدن اليّائر 19 ،ماي 1939ط جريدن األمة ،فريل 1939ط جريدن الربملان اجلزائري 18 ،ماي 1939ط( هفره ل هّوظ مداش ،اييان الس ررياس ررية يف اجلزائر ،1939-1919359ط( مرجع فر.سي)
 -45تعرضررت دن جرائد بمنية للضررية اغتيال مّيت اجلزائر ،ب إىل اهتام الشرريك العلل ذا الّعل ،األمر الذي مبا ،دفع
إىل تلد اسرتلالت من جمل إدا ن اجلمعية ،مب ا فان هلك حتت تأمري جمرياس اتافمة ب االهتام الذي فان الشريك رضرة ل
من ميل اإلدا ن االستعما ية اليت حابلت تلطيك مسعت ب مسعة اجلمعية فكلط .حرل
- Kaddache Mahfoud, La vie politique à Alger de 1919 à 1939, ENAG
éditions, Alger, 2009, p 358.
 -46مازن ص ر ر ر ر ر ررالح (حامد مطيلايت) ،مجعية العلماء املس ر ر ر ر ر ررلمف اجلزائريف ب دب ها يف ايرفة الومنية اجلزائرية -1931
 ،1939دا امل األفكا  ،اجلزائر،2011 ،
 -1 -47فا.ت لعيد ايميد بن بادي

110ط

الماس بميدن مع األبساغ الزيتو.ية ب الدستو ية ،حيث فان يلوم بزيا ن تو.

فلما مسحت ل الّرصر ر ر ررة بذلكط ب مد عر ر ر ررهدس سر ر ر ررنة  1937لوحدها زيا تف لعيد ايميد بن بادي لتو ، .األبىل يف
عررهر ماي ،يضررو مراسرري احتّال اخللدب.ية مبرب ش ررين سررنة ل بفان عرريخها اللدير "اليشررري سررّر" ،ب املرن ال ا.ية يف
جويلية مبناسية ودن صديل " يد الرمحان ال عالل" من املنّ ط .حرل
- Merad Ali, Le réformisme musulman en Algérie.., op.cit.., p 372.
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 -48جاء مرسرروم  27بس  ،1939لي م

ل اجلزائر مرسرروم اللا.ون الّرراد يف  24بس  ،1939ب الذي يسررمد

للسررلطاس االسررتعما ية الّر.سررية جز ب تومي فل املنشررو اس اليت من عررأأا املسرراس باألمن الداخليطمن هنا بد .شرراغ
اإلص ررالحيف يش ررهد اخنّاض يف الوترين حّت ال تتعرض اجلمعية إىل امللّ ررلة اليت مالت فل األحزاة األخر ط يف املوض رروع
ينحر فل منل
- Journal officiel de la république Française, n° du 27 aout 1939, pp 10751077.
- Hérelle Sophie, « L’Afrique du nord et la guerre », In revue Afrique
Française, oct.-nov., 1939, p 248.
- Merad Ali, Le réformisme musulman en Algérie.., op.cit.., p 369.
 -49ميل ن بر.امع النواة املعدل  .جاء يف ع ر رركل غياس ب تنياس ،ب هو يف ايليلة مل يكن س ر ررو بلو ن للخطوغ
العريضة اليت تضمنها بر.امع األمري خالدط بل ف ر من هلك ،فح.نا جند يف بعض بنودا تراجع يف املوام ط
 -50ا.علد املجتر التأس رريس رري لّيد الية النواة يف  11س رريتمرب  1927باجلزائر حيث تض ررمن الرب.امع امللدم للمّ ررادمة
ل اخلطوغ العريض ر ر ررة اليت مادس مس ر ر رررين الش ر ر رريان اجلزائريف يف املطالية بتحس ر ر ررف الحربف االجتما ية ب ظربف العمل ب
مسألة املسابان يف اخلدمة العسكرية ب مسألة التعلي بالنسية للجزائريفط ينحر ملزيد من املعلوماس إىلل
- Vatin Jean Claude, L’Algérie Politique Histoire et Société.., op.cit.., p 176.
 -51حض ر ررر املجتر التأس ر رريس ر رري األبل حوايل  150مندببا ،منه  21ت لون اللطاع الوهراينط ب مد ب د .

الرب.امع يف

جريدن "الوحدن" بتا يك 1927-10-01ط فما جند املوضوع مذفو ند فل منل
 -سعد اهلل بو اللاس  ،ايرفة الومنية اجلزائرية 1930-1900طط،مرجع سابقطط

391ط

 -اخلطيع محد ،مجعية العلماء املسلمف اجلزائريف ب مرها اإلصالحي يف اجلزائر ،مطبطك ،اجلزائر،1985 ،

43ط

52- Voir journal : « La Lutte sociale », du mois de mars 1931.
 -53يعترب "مداش" ن ايزة الشرريو ي اجلزائري مل يكن سررو
مما جعل يتخل

يا ن ن " ربة خلّية" جيرها ايزة الشرريو ي الّر.سرري،

ن مربحة االستلالل الوم،ط ينحر يف املوضوع إىلل

T1, op.cit.., p 397.ل- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme algérien..,
54- Alexandre (François), « Le PCA de 1919 à 1939, données en vue
d’éclaircir son action et son rôle », In R.A.S.J.E.P, n° 04, Alger, 1974, pp 201203.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -05مارس -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

336

55- Ageron (Charles Robert), « Les colonies françaises devant l’opinion public
1919-1939 », In Cahiers de l’Institut d’Histoire de la presse et de l’opinion,
n°1, année 1972-1973.
56- Revue Indigène, 25eme année, N-258-259, juillet-aout 1930,`Les leçons
de la conquête d’Alger 1830-1930`,pp 126-127.
57- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemporaine.., T2..,
op.cit.., p 405.
 -58املرردين ( محررد توفيق) ،مررذفراس فّرراح ،ج،2يف اجلزائر  ،1954-1925شطبطنطس ،اجلزائر1977 ،طب ينحر
يضا إىلل
 مامرن ترفي ابد  ،التعلي اللومي بالش ر ر ر ر ررخّ ر ر ر ر ررية الومنية ، 1956-1931د اس ر ر ر ر ررة تربويةطط  ،شطبطنطس ،اجلزائر،،1975

ط64

 -59يعترب ص رراحع الّكرن ن س ررنواس  1935-1934هي اليت ع رركلت املنعط اياس ر ر لالأيا الّر.س رري الذي مل
يّهم الك ري من الّر.سيفط ملزيد من التوضيحاس ينحر إىلل
- Berque Jacques, Le Maghreb entre deux guerres, 3e éd., éditions du Seuil,
Paris, 1979, p 254.
60- Martin (Claude), Histoire de l’Algérie française 1830-1962, éditions des
4 fils Aymon, Paris, 1963, p 269.
 -61إىل جا.ع تّرحياس "حاج محو" ،هناك تّرحياس خر ال تلل ية ن سابلتها دىل ا فل من السيدل"بلحاج"
مم ل ن امل لّف املسررلمف ،ب "اليشرراغا ب ابد" باسر العائالس الكرب ب املنتخيف العرة ب الرببر ،ب السرريد " لي ميا ك
بن الل"مّوض مايل باس

ائالس الزباياط ألف ر معلوماس .حرل

- Revue Indigène, ,`Les indigènes et le centenaire`.., op.cit.., pp 154-158.
 -62ب د هررذا الّكرن "األمف لعمودي" ،يف ملررال .شر ر ر ر ر ر ررر يف جريرردن "الرردفرراع"  ،La défenseبتررا يك  19فريررل
1935طب مد هفر الّكرن ّ.سها فل من ل جربن ب مداشط ينحرل
- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme.., T1, op.cit.., p.417.
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine.., op.cit..,
p.435.
63- A.W.O, Revue Afrique Française, Mai 1938, pp 387-388.
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64- Benkhedda (Benyoucef), Les origines du 1er novembre 1954.., op.cit..pp
50-51.
 -1 -65لكن تكننا ال لول ن املجتر اإلسر ر ر ر ر ر ررالمي بلد ميتا ب تويف حّت ميل ن يولد ،بفق النحرن اليت ت طي الزابيةط ألن
ت ييع التيا الوم ،االسر ر ررتلاليل  ،مدا ،مل يكن بالنحرن اإلس ر ر رّتاتيجية ب ال االسر ر ررتش ر ر ررافية اليت تكن اجلزائريف من حتليق
مطاليه  ،ما دام هناك .ية مييتة لعدم التشر ررجيع ل حض ر رو املّر رراليف هلذا املجترط ب الّكرن اجلامعة اليت .اد من جلها
املسر ر ر ر ر ر ررجبلف ل هذا املجتر فا.ت تّتلد للجوهر ،ب هو "حتليق الوحدن بف فل التيا اس الومنية"ط ف ر من هلك ،تكننا
التس رراؤل حول جدب منامش ررة هجالء املجترين للمس ررائل الس ررياس ررية اهلامة ب حلوق املس ررلمف اجلزائريف ب التّكري يف إ.ش رراء
"حزة إسررالمي فيري"؟؟؟ بدبن مشررافة مناضررلي التيا االسررتلاليل؟؟؟ ب الوامع ن فل من عررا ك يف املجتر اإلسررالمي فان
متخوفرا من منراف فيري يسر ر ر ر ر ر ررتطيع جتنيرد اجلمراهري فمرا ال تكن ن يّعلر ي حزة خرط ب الّكرن اليت اجرت ن ردم
حضر ر ر ر ر ررو املّر ر ر ر ر رراليف للمجت ر مل يكن ل تأمري با تيا  .مل يكن هل حزة يف داخل اجلزائر،ب ن حز تأس ر ر ر ر ر ر سر ر ر ر ر ررنة
 1938؟؟؟ هي فكرن خامئة من األساس ما دام ن ما لت إي مو املجتر بعد هلك مد ميتت الوجود العميق للمّاليف
داخل خمتل ع ر ررائد الش ررعع اجلزائري ،ب ن ع ررخّ ررية "مّ ررايل اياج" ع ررخّ ررية "فا يزمية" ماد ن ل التأمري بأس ررلو ا
اخلا

املتمرن يف العمل الس ر ر ررياس ر ر رري ب النلايب الذي امتلكت منذ احتكافها بعامل الش ر ر ر ل الّر.س ر ر رري الذي جس ر ر رردا التوج

الشيو ي االعّتافي للطيلة الش يلة الّر.سية اليت حابلت احتواء فل التيا اس ب ايرفاس الناعطة يف املستعمراس الّر.سية
ملا ب اء اليحا ط
ما ل الّر ر ر ررعيد اخلا جي فيمكننا اللول ن سر ر ر ررّرية اللجنة اليت عر ر ر رركلها املجتربن للتوج مبطاليها إىل سر ر ر ررلطاس ايكومة
الش ررعيية يف فر.س ررا ،فكا.ت من األخطاء اجلس رريمة اليت ا تكيها هجالء ،فون أ ميلوا بتي ،ميادئ حكومة اجليهة الش ررعيية
اليت فا.ت تتمحو حولل ا خليز ب السل ب ايريةططملابل ماها ؟ ال عيءط إال الو ود الكاهبةط ينحر يف املوضوع لكل منل
?? - Ferhat Abbas , La nuit coloniale.., op.cit.., p 152
 -الّاسي الل ،ايرفاس االستلاللية يفطط ،مّد سابقطط،

30-28طط

 -66ب دس مّرراد هامة بأن بن جلول اسررتلال من املجتر بعد فشررل اإلصررالحاس اليت ب دس ا فر.سررا ،باإلضررافة إىل
مسائل خر ط ب هناك من ير بأن بن جلول ميل من ضوية ب ئاسة املجتر اإلسالمي ال اين لسنة  1937ألسياة غري
معلنةط ب فيما يتعلق بتعيف الدفتو اليش ر ر ر ر ررري ئيس ر ر ر ر ررا جديدا للمجتر اإلس ر ر ر ر ررالمي فلد فان مرا حتميا .حرا للحربف اتيطة
باملجترط ملزيد من التوضيحاس ينحر فل منل
- A.W.O, B 2260, Dossier presse, La lutte sociale du 7-10-1936. Et aussi : La
Justice du 7-11-1936.
- A.W.O, B 2260, SEA, n° 332/K, du 9-02-1937.
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- Aron Robert et les autres,. Les origines de la guerre d’Algérie.., op.cit.., p
31.
67- La défense, N- du 10 septembre 1934.
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لغة وجماليات السينما
The language and aesthetics of cinéma
يداهلل ميل (جامعة مست امن/اجلزائر)
ملخص:
السررينما فّن بهي تيحث ن هاهتا فان ليها ن تتجابز العديد من العوائق حّت يتسررىن هلا تشرركيل دباهتا اخلاصررة بسررن
س ر ررالييها التعيريية في تحهر بتس ر ررتلل ،إن هذا الطريق اليت س ر ررلكتها الس ر ررينما فا.ت بال تزال هم .لاش بجدل فيريين يف
إما .حرية بمجالياس السينما حول ما إها مكن الكالم ن ل ة خاصة بالسينما( ل ة سينمائية) ،هذا ألن مّهوم الل ة يف
حد هات عكل إىل حد ما ائلا .حريا ند الك ريين ندما .لحل بّن السينما .حرا ال تيام لل اللسا.ياس ،األمر الذي
جعل بعض الد اس ر رراس تنح منح لس ر ررا.يا يف ملا بة اخلطاة الس ر ررينمائي بحتابل جاهدن مطابلة .حام الّيل بنحام الل ة
فحهرس يف .حرياهت اصررطالحاس م ل (الل ة السررينمائية ،اليالغة يف السررينما ،األسررلوة يف السررينما ،و السررينما) إىل غري
هلك من العلوم هاس الّ ررلة بالد اس رراس الل وية ادن ,فما ن الس ررينما مّ ررطلد باس ررع ع ررديد العمومية ،بهو يضر ر حتت
يراءتر فرل مرا بر المرة بّن الّيل من ترا يك ،باجتراهراس ،ب.حريراس ،بحرفيراس ،ب.لرد ،بيض ر ر ر ر ر ر ر فرذلرك .وا هرا الربائيرة،
بالتسررجيلية ،ب فالم -حتريك الرسرروم املتحرفة-بغري هلك مما يتعلق ذا الّن اجلميل ,الذي يعد يضررا جتا ن مر ة ،بهو زاد
ملايف ،بترفيهي ،جلماهري ريضة ل مستو العامل فل ط بالسينما ك فوأا فنًا مسعيًا ببّريًا تّل إىل فافة املستوياس،
ال لافية باالجتما ية ،تعد دان هامة من دباس الت يري االجتما ي ،بتنمية الو ي ال لايف ،ب العك  ،فيمكن اس ر ررتخدامها

مدمر ،ب دان ميِّعة من دباس اإل الم غري الّادق ،بتّيد مون خطرين بمضللة تعمل ل غرس مشا ر بمعايري
فسالح ّ
سلوفية حتا ة اجلهود الرامية إىل التخل

من النوام

االجتما ية ،بإ ساء اخللق االجتما ي الّحيد

الكلمات المفتاحية :الّن ,اجلمال ,السينما ,الل ة ,الكامريا ,املو.تاج ,األفالمط
Abstract:
The cinema as a shroud looking for the soul had to go beyond many obstacles
so that it could shape its own instruments and enact its expressive methods
to show and take on. This cinematic path was and still is the subject of great
debate and controversy within the theory and aesthetics of cinema about
whether to speak about This is because the concept of language itself is, to a
certain extent, a theoretical obstacle for many when we associate it with the
art of linguistics because of its connection with the field of linguistics, which
has led some studies to step aside Sanya in the approach of cinematic
discourse. The language p Their theories include cinematography, rhetoric
in cinema, cinema, cinema, and other language-related sciences. Cinema is
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a very broad term, embracing everything related to film art from history,
Trends, theories, craftsmanship and criticism, as well as narrative,
documentary, motion-animation, and other beautiful art, which is also a
lucrative, cultural and entertaining trade for large audiences worldwide. By
being an audio and visual art of all levels, cultural and social, an important
instrument of social change, the development of cultural awareness, or vice
versa, it can be used as a destructive weapon and a tool of dishonest media
and a dangerous and misleading force that instills feelings And behavioral
standards that combat efforts to eliminate social shortcomings and establish
the right social fabric
Keywords: art, beauty, cinema, language, camera, montage, movies.
-1السينما بين حقيقتي الواقع والخيال:
يف الّنون باآلداة هناك حليلتان ،حليلة الوامع بحليلة الّنط بالّيل الس ر ر ر ر ررينمائي ال ييتعد ن هاتف ايليلتف ،بحليلة
السررينما هي األ ح مجاليا ،ألأا تحهر حاملة لعناصررر الّتبية اجلمالية ،بتّسررري هلك .نا مناء مشرراهدتنا لّيل من األفالم
.ر ّ.سنا داخل الّيل  ،بهذا .تيجة التطو اهلائل للسينما ،حيث افتسيت اللد ن ل بلو ن ل تها ،1بان تد عخّيتها
بلوهتا ب س ررلو ا املميزط بهذا اللون الطاغية باألس ررلوة املميز مد ال جندها ند فن آخر من الّنون ،بمد فس ررر بعض لماء
اجلمال السر ر ر ر ر ر ررينمائي هذا باملطابلة الذاتية للخداع ،بفان الكامريا هي ف املتّرج يحة بلححة لتضر ر ر ر ر ر ررع مامها األحداث
باألحوال باألمافن بالتّرفاس لتّيد يف يحة باحدن2ط
ب غما ن ت ري الللطة السررينمائية بت ري اليعد بالرمعة باملسرراحة ،بفذا ت ري حج الّررو ن ،باختالف الوضررع يف الّررو ن ب
الّ ر ر ر ررو ن املتالحلة .تيجة ت ري الزبايا املتعددن اللتلاغ هذا الّ ر ر ر ررو  ،غما ن فل هذا فان الّيل بجبهد اجلمالياس ببوامع
فلسّت اخلاصة فّن ،يل ي فل تلك املساحاس بيّل ب يلرة العالمة بف الّو ن باملشاهد ،ب حيا.ا ف رين يّل إىل حد
جتميد اإلد اك الذايت ند املتّرج ،بهذا خطواس جديدن مل يسرريق لّن من الّنون الوصررول إليها ،ببنّ املسررتو التأمريي
الّعالط بهذا اجع إىل اخلّائ

اجلديدن اليت فشّت نها فلسّة فن السينما باليت ا تربس فن صنا ة الّيل من الّنون

اجلماهريية هاس التأمري الّعلي ل الناس ،سواء فافراد اب مجا اسط
بيعود هلك التأمري ل اجلماهري إىل الل ة الس ررينمائية هاهتا اليت تطو س هي يض ررا ،فالل ة هي من ه بس ررائل االتّ ررال،
بالس ر ررينما حللت األه بالتوفيق بف ايوا بالكامرياط بمن هنا .لول ن الل ة بالكامريا يوجدان دائما بف التوازي بامل ايرن،
أل .فلما حلق ايوا بظيّت يف الّيل بش ر ر رركل باض ر ر ررد ،بفلما امّتة من االهتمام باملس ر ر ررتمعف ،امّتة يض ر ر ررا من فلدان
حيويت  ،بهذا األمر يطرح مش ر ر ر رركلة مام بلور ايوا هداف بغايات  ،بهنا تتحدد مهمة الكامريا بوج خا

يف تعويض ما
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يلحق من .لائ

يف التلدم با لتطو الذي مد ت ايوا مبا يلتضر ر رري من التعويض ،بهنا تحهر األ ياس اليّ ر ر ررية للكامريا

لد املشاهد ،يف إما ن الّو ن الذهنية لدي ببضع يف حالة تسمد ل مبتابعة حلل الل ة السينمائية فهذا من خّوصياهتاط
-2خصوصية العالقة بين لغة الحوار ولغة الكاميرا:
بداية .ر بسرريل تف للتعيري سررينمائيا ،ا الل ة بالكامريا ،بفل بسرريلة منهما تتحرك مبّردها ببفق خّررائّررها إلمياس دب ها
بفّاءهتاط
فالل ة بسرريلة مسعية بالكامريا بسرريلة بّ ررية غ ا .حّت الل ة من .احية خر تكن ببطريلة غري مياعرررن ،ن تعرب بّ رريا
يضررا ،بهلك لكون الّررو الّنية لل ة حتمل يف مياهتا صررو ا ل وية ديدن ،ب عرركاال تعيريية تّررويرية ،3الن اال.طياع األبل
يف الذهن بالنّ لألمر السررمعي تحهر الّررو ن الّرروتية يف المة مراجعة بصررلة ،بمعىن هلك ن التعيرياس السررمعية تعمل
جنيا إىل جنع مع التعيرياس اليّر ر ر ررية بايس ر ر ررية غما ن تعا ض مهماس التعابري الس ر ر ررمعية باليّر ر ر ررية من حيث بظائّها
بموا.ينهاط
فالل ة مرة إىل األهن اليت هي دان للح بحسر ررن الّه  ،فما ن تأمرياهتا السر ررمعية تلّتة يف العادن من اإل.سر رران املّكر
العلالين باملتأمل ،مبا يتيد لنا االس ر ر ر ررتنتاج ا .فلما فا.ت الل ة مكتملة بباض ر ر ر ررحة ،فحأا تلعع دب ا مهما يف اييان الربحية
بالوجدا.ية ل .س رران ، 4ب مام هذا ايليلة فان العف بآما ها اليّر ررية تتّلان دائما إىل جا.ع األع رركال اليديهية بايدس ررية
املدفة للحيان اب التعيريط
-3التيارات السينما ية في أوروبا:
ظهرس يف ب ببا دن تيا اس س ررينمائية منها الوامعية االيطالية اجلديدن يف الس ررينما ،باملوجة الّر.س ررية اجلديدن ،بفذلك تيا
السينما ايرن يف بريطا.ياط
 -1-3تيار الواقعية االيطالية الاديدة في السينما:
مهر هذا التيا يف ايطاليا حوايل ام 1945م يف هابلة لكشر ر ر تزيي العّ ر ررر الّاع ر رري ،بفان هلك ّر ر ررا جديدا لّن
السر ر ررينما حيمل ملافة إ.سر ر رران ما بعد ايرة العاملية ال ا.ية ،بفان هذا التيا يهدف إىل ن يسر ر ررمع صر ر رروت بالّر ر ررو ن بايوا
السينمائي إىل الرجل العادي مشاهد السينما مهما فا.ت ملافت  ،بمن ه النلاغ اليت يرتكز ليها هذا التيا ل
 الوصول إىل تاسك بجداين بالسينما بإمجاع مجاهريي يتّه الوامع رب الّو ن السينمائيةطة-مهامجة الوضع اللائ ل سطد اييان االيطاليةط
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ج-إبراز املشكالس االجتما ية للمجتمعط
د-إيلاظ مشا ر ب حاسي مشاهدي السينما رب الّيل السينمائيط
بمن ه فالم هذا التيا ل
 الطريق العام ،اييان ايلون ،بالسا ة ال امنة بالنّ  ،اخرج فيديريكو فيللي،طالّرخة ،املساء ،إخراج مايكل اجنلو ا.طو.يوينط -2-3الموجة الفرنسية الاديدة:
بد س هذا املوجة ما بف امي 1957م ب 1959م ،يف العاصر ر ر ر ر ر ررمة الّر.سر ر ر ر ر ر ررية با ي بفان غاليية بادها من املخرجف
امليتدئف بمع هلك امربا يف تا يك الس ررينما العاملية ،الحتالهلا مكا.ا هاما في  ،بفان س رريع ظهو هذا املوجة هو التعيري ن
مد اليش ر ر ر ررا ة اليت تس ر ر ر ررييت فيها ايرة ،بلتّ ر ر ر رروير اخلراة بالدما الذي حل بالعامل ،بابرز باد هذا املوجة .ذفر منه
"ا.د ي بازان"" ،الكسرند اسرّتبك"" ،جاك تايت" " ،ببرس بريسرون"" ،جان لوك جودا " ،آالن ب.يي "" ،فلود عرابربل"،
"جان بش"ط
 -3-3تيار السينما الحرة:
ظهر هذا التيا يف بريطا.يا يف منتّ ر ر ر اللرن العش ر ر ررين ،بفان مائما ل تّر ر رروير الّلر يف الري االجنليزي ،بالّتفيز ل
مشر رركالس الناس ب.لل صر ررو ن بامعية ملسر ررتو معيشر ررة اجملتمعاس  ،بم ال هلك فيل املخرج اي "مسر رراء السر رريت صر ررياح
األحد" ام 1961م ،املأخوه ن مّة آالن سيلليتوط5
 -4-3تيار المدرسة التعبيرية في السينما:
املد سة التعيريية يف السينما فان مهدها املا.يا ،با تمدس يف سلو ا ل إيضاح بلو بلد هدبد ن التعيريية هي الوسيلة
الطييعية للسر ررينما ،بتوظ

الّر ررو ن مبا يعك بيّتج ايالة النّسر ررية ،بايرفة الداخلية للشر ررخّر ررية ،6بفيل "فاليجا ي"

وهج ن فالم التيا التعيريي ،فامليال ة اليّ ر ررية بالشر رركلية يف هذا الّيل مل تعرف هلا السر ررينما خلّا بال تابعا حيث حف
ظهر "فاليجا ي" ،فا.ت األفالم االملا.ية مد مدمت للعامل وهجا ماد ل توظي التّّ رريالس اليّر ررية املوحية الض رراءن
العوامل النّس ررية للش ررخّ ررياس ،بافتش رراف ايليلة اليامنية بالنحر إىل ايلائق الس رريكولوجية للحواهر االجتما ية ،بفل هذا
للتأفيد ل املضمون االّ.عايل النّسي ،7بمن ابرز السماس األسلوبية للتعيريية يف السينما ما يليل
-1سيطرن موضو اس الر ع باجلرتة باخليال الشاه ل األفالم التعيرييةط
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 -2استخدام تلنياس اإلضاءن خللق .وع من اإلحساس باخليالية ال امضةط
-3استخدام املافياج بالديكو بطريلة تيدبا غري مألوفةط
 -4امليل إىل التوسع يف استخدام اخلدع السينمائية بالتلنياسط
أبرز ايفالم التعبيرية:
* يادن الدبفتو فاليجا ي 1919م للمخرج ببرس باينط
*جمل بز اء ت يل الشمع 1924م للمخرج بول لي،ط
*ظالل حتذيرية 1922م للمخرج ا تر ببنسونط
 -4علم الامال السينما ي:
هو احد فربع ل اجلمال ،بهو فرع حديث من فربع املعرفة ،ييحث يف حتليل ب.لد األفالم ليسر ر ر ررتخرج النحرياس باللوا د
األساسية اليت يلوم ليها فن الشريم السينمائي ،بمد بد س هذا النحرياس تأخذ عكلها العلمي منذ ام 1908م ،ببعد
س ررنة 1910م ظهرس دن اث يف هذا االجتاا ، 8فكا.ت هناك د اس رراس يف ايطاليا ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر "فا.ودب" الذي فان بل من
اسررتعمل تعيري الّن السررابع يف إعررا ن إىل فن السررينما ،9فما صررد س دن فتع تتنابل هذا العل اجلديد يف املا.يا ب مريكا
بفر.س ررا ب بس رريا ،بالّتفيز ل

المة الّيل ب لافة اإل.س رران بّ ررّة امة ،بامللا .ة بف فن الشر رريم الس ررينمائي ببلية الّنون

األخر 10ط
بيف ام  1926م ظهرس ه

اث ل اجلمال السر ر ررينمائي ل يد االجنليزي "جريرسر ر ررون" ،الذي فان متخّ ر ر رّر ر ررا يف

األفالم التسر ر ر ر ررجيلية ،الذي يعترب الّيل بسر ر ر ر رريلة مهمة للد اية بالّتبية ،بي ق يف األفالم التسر ر ر ر ررجيلية للتعيري ن هذا املهمة
بال اية ،بيف تطوير ل اجلمال السر ر ر ر ر ر ررينمائي جند ن هناك ا تياغ بميق بف الّيل السر ر ر ر ر ر ررينمائي بفربع فنية خر فالّن
التشرركيلي ،ب فنون املوسرري ل  ،ب فن الرم

بغريها ،فون هذا الّربع هلا ميمتها الّنية التعيريية ،بهذا اال تياغ الذي خلق

.و ا من التزابج بف فن السررينما بالّنون التعيريية األخر  ،سرراه يف تلدم اجلمالياس السررينمائية ،بحلق .سرريجا مجاليا من
خيوغ إد افية-حس ر ر ررية خمتلّة األلوان  ،بمتعددن التأمرياس ،في
خّائ

هلك؟ للد هذا ل الث .لاغ جاءس فخاص ر ر ررية من

الّيل السينمائي بهذا النلاغ هيل

*احتواء فن الّيل  -إىل جا.ع املض ر ر ررمون الد امي الس ر ر ررينمائي الذي يتض ر ر ررمن الس ر ر ررينا يو -ل .ش ر ر رراماس لمية مجالية
صاحيت اإلبداع الّ،ط
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*اسر ر ررتطا ة فن الّيل السر ر ررينمائي إبراز فل ايلا ئق املعلومة باملعربفة لد املشر ر رراهد لتأفيد ما فرضر ر ررت الّر ر ررو ن يف حرفتها،
باأللوان بسحرها ،بالوضعياس املختلّة يف الّو ن السينمائية املتالحلة حول بعضهاط
* جناح الّيل السينمائي يف رض حلائق الطييعة بحلائق الوامع ،بإجياد ايلول بالنهاياس امللنعة ملشكالس الوامع باييانط
إهن ل اجلمال الس ررينمائي مل يكن ل من هدف س ررو إلياس ص ررنا ة الس ررينما موبا ّر رريا يتالءم مع ما بص ررل إلي ل
النّ  ،ب ل الّلسررّة ،بفذا لوم االجتماع من تلدم ت اإل.سرران ،خاصررة بعد مهو التلّزيون بخواص ر اليت مد تتشرراب
مع الّكر السينمائيط
بتتوالد العناص ر ر ر ررر اجلما لية يف فن الّيل من مييعة الّن ّ.سر ر ر ر ر . ،تيجة األدباس باآللياس بالتلنياس ايدي ة اليت ت

ا فن

الّيل  ،فّي املشر ررهد السر ررينمائي الواحد تت ري معة املسر رراحة بف الّر ررو ن باملشر رراهد ،بمعها يت ري حج الللطة ،ض ر ر

إىل

هلك الّتفيع "املو.تاج" الذي هو ملية لّ ررق الّ ررو الواحدن تلو األخر  ،هكذا تلدمت الس ررينما العاملية مع اجلمالياس
اليت بدب ها فدس التأمري الذي د بدب ا إىل تطو بازدها فن السينماط
بمد د اإل.تاج الس ر ر ر ر ررينمائي العاملي الذي بفرس ل جهود فيرين ،بفذا إ.ش ر ر ر ر رراء مرافز العلوم الس ر ر ر ر ررينمائية ،إىل تطو النلد
السينمائي ،بهذا النلد يجدي يف فل مرن إىل ظهو حرفاس جديدن يف السينما ،فما يف فر.سا ،بايطاليا ،باملا.يا ،بالوالياس
املتحدن األمريكية ،باالحتاد السر ر ر ر رروفيايت ،باليت سر ر ر ر ررا ت بدب ها يف ا تلاء اجلمالية السر ر ر ر ررينمائية ،بتلد تطييلاس ملية يف
األفالم اليت محلت بذب هذا ايرفاس ،مبا مدمت من ل ة سر ر ر ر ر ر ررينمائية مجيلة بسر ر ر ر ر ر ررم فواد فيلمية منتلان ،دبن اإلخالل
باملوضرروع ب اللّررة األدبية السررينمائية ،بمد ضررافت هذا التطييلاس ؤ جديدن خلطاة السررينمائي مميز ن األفالم اليت
سرريلت  ،بيف هذا املرحلة املتلدمة من مر السررينما صررا س فيّية .لل الوامع بالّررو ن اليّررية فنا سررينمائيا مميزا ن املسرررح،
باهل األفرب سواء للنلاد ب املخرجف ل حد سواء ،بهذا اهل د بالسينمائيف إىل التوصل إىل املو.تاجط
فلد توص ررل األمريكي "ادبا د ببلد مريّيت" إىل األس رراس النحري الذي بىن لي .حرية املو.تاج ،بتيع الس رروفييت بعد هلك
جبهود فس ررحت لنحرية املو.تاج جماال باس ررعا الس ررتعمال بتطييل  ،إه ير "دزيلا فريتوف" ن الشر رريم الس ررينمائي هو بميلة
يلائق جيدن ،لكنها اجة إىل ملية املو.تاج ليلو ت يف ع ر ر رركل جديد ،11بس ر ر ررنتعرض ف ر إىل املد س ر ر ررة الس ر ر رروفياتية يف
السينما ند تنابلنا للمو.تاجط
-1المونتاج وقواعد اللغو السينما ية:
املو.تاج ملية فنية إبدا ية مس ر ر ررتعملة يف فن الشر ر ر رريم الس ر ر ررينمائي ،باص ر ر ررال األحداث باألمافن ب ابطا إياها بالزمن العللي
" ل خالف زمن التّوير الّعلي" بهو ل مرحلتفل
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األبىلل هي اللطع إ ادن اللّق ب الوصل من جديدط
بال ا.يةل هي مضامف بسائل التعيري الّ ،اخلاصة الناجتة ن ملييت اللطع باللّقط
ب.ش ر ر ررري إىل ا ن بل املنحرين للمو.تاج بمض ر ر ررامين هو األمريكي "ديّيد ببلد مريّيت" ،ب بل املش ر ر ررت لف ب  ،الس ر ر رروفياتيان
"سريجي ايز.شتاين" ب "بودبفكف"ط
مدم "مرفيت" يف فيلم "مولد امة" .و ف من املو.تاج ،مو.تاجا موازيا ،بآخر متتابع فدليل ل

ملية فن املو.تاج ،فما

ضر ر ر ر ر ر رراف السر ر ر ر ر ر رروفياس .حرياس يف املو.تاج ،ميتد ف بحداس املو.تاج الكيرين ،باملو.تاج اجلذاة ،املو.تاج املتتابع ،باملو.تاج
اإليلا ي ،باملو.تاج الّكري ،ببدا النلاش بايرفة النلدية حول املو.تاج يزداد ب ص ر ر ر ر رريد يلعع دب ا فعاال يف بالدن الش ر ر ر ر ر رريم
السينمائي ،فما ما العالمة اليت .شأس بف الّو ن بالّوسط
املو.تاج إها ملية فنية ،تلوم سرراسررا ل

ملييت اللطع باللّررق بترفيع الللطاس يف السررياق الطييعي الذي بضررع املخرج

مع فاتع الس ر ر ر ر ررينا يو ،فلد مال املخرج باألديع الس ر ر ر ر رروفيايت "فيس ر ر ر ر ررّولود بودبفكف" " "1953-1893مول املأمو "إن
التولي هو األس ر رراس الّ ،للّيل " ، 12بجاء بعدا "فوليش ر رروف" مكتشر ر ر

تأمرياس املو.تاج ليحدد فلس ر ررّت اللائمة ل

يحاس التض ر ر ررا ة بالتّ ر ر ررادم بالتعا ض بف اجلا.ع الس ر ر ررمعي باجلا.ع اليّ ر ر ررري ،لتت بالدن فكا ب ؤ بمعان جديدن،
ب.ذفر هنا ن املد س ررة الس رروفياتية يف الس ررينما ترفت بّ ررمتها بش رركل موي يف تا يك الس ررينما العاملية ،إهن ببعد فوليشر روف
جاء "از.شرتاين" ليلوم بد اسرة .حرية هذا األخري ليّرل هو يضرا إىل املو.تاج اجلذاة ،للوصرول إىل ل د جاس املّرادمة
باملرافلة باالحتاد بف املش ر رراهد بالّيل الس ر ررينمائي ،فهو ير ن املو.تاج منان إبداع فنية للّيل من خالل التعامل معها ل
سر ر رراس االبتكا بالعيلرية ،إهن االسر ر ررتمرا ية يف إبدا اس العمل السر ر ررينمائي اليت هي بح العمل الّ ،فّلها املو.تاج الذي
جوهر اإلبداع السينمائيط
-2أنواع الفيلم السينما ي:
يعرف الّيل السينمائي بأ .سلسلة من الّو املتوالية ن موضوع معف ،بهو من بسائل االتّال اليت تكن استخدامها
لتوضيد بتّسري العالماس بالتّا الس املت رين يف جماالس ف رين ،بهناك تّنيّاس ديدن للّيل السينمائي من بينهال
* فالم امل امراسط
* فالم الكوميدياط
* فالم الر عط
* فالم ان اليلرط
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*األفالم الومائليةط
* فالم الرسوم املتحرفةط
 أهمية الفيلم السينما ي:ا.تي الك ريبن منذ بل هد لحهو السر ر ر ر ر ر ررينما إىل يتها ،بخطو ن الدب الذي تكن ن تلعي يف توجي سر ر ر ر ر ر ررلوك الناس
بتعديل ميمه االجتما ية ،باألخالمية ،بت يري سر ر ر ر ر ر ررلوة اييان الذي ا تادبا لي  ،بل هناك من ا تربها ابعد الّنون مرا
بفا لية يف تش رركيل العلل اليش ررري بال لافة اإل.س ررا.ية بش رركل امط بتكتس رري الس ررينما ية اجتما ية حيث تعترب دان من
دباس ال لافة باملعرفة ،ببسر ر ر ر ر ر رريلة من الوس ر ر ر ر ر ر ررائل التعليمية الّعالة اليت هتدف إىل اال تلاء باجملتمع ،بهي باحدن من اللو
الّتبوية داخل اجملتمع ،ع ر رراأا عر ر ران بس ر ررائل اإل الم األخر  ،بس ر ررائر مجسر ر رس ر رراس اجملتمع ،13بمما يزيد من التأمري الّتبوي
للسر ر ر ر ررينما ،إأا ال تلدم لنا فكا اإل.سر ر ر ر رران فما فعلت الرباية من ميل ،بل تلدم لنا سر ر ر ر ررلوف  ،بتلّتح لينا مياعر ر ر ر رررن هلك
األسلوة اخلا  ،بيتميز الّيل السينمائي برل
*اللد ن ل التخيلط
*اللد ن ل ت يري موا.ف الزمان باملكانط
*اللد ن ل فتد امل جديدط
قا مة الهوامش:
 -1يد اللاد التلمساين ،فنون السينما ،اهليئة املّرية العامة للكتاة،2005 ،

6ط

 -2د/هاين ابو ايسر ررن سر ررالم ،مجالياس اإلخراج بف املسر رررح بالسر ررينما ،دا الوفاء لد.يا الطيا ة بالنشر ررر ،غ،2008 ،1
ط76
-3املرجع ّ.س ،

ط87

 -4املرجع ّ.س ،

ط88

 -5املرجع ّ.س ،

105ط

-6تا يك الس ر ر ر ررينما يف العامل  ،1980-1895ديّد ببنس ر ر ر ررون ،ترمجة إبراهي منديل ،اجملل األ ل لل لافة1999 ،م،
ط84
 -7املدخل إىل الس ر ر ر ررينما بالتلّزيون ،ائد همد يد ب  -كاع ر ر ر ررة همد ص ر ر ر ررا  ،دا اجلناد ية للنش ر ر ر ررر بالتوزيع،2009 ،
ط72
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 -8هاين ابو ايسن سالم ،مرجع سابق،

ط113

-9د/فمال الدين يد ،فلسّة األدة بالّن " ل اجلمال السينمائي"،
-10املرجع ّ.س ،

ط201

 -11هاين ابو ايسن سالم ،مرجع سابق،
-12املرجع ّ.س ،

-199ط200

120ط

ط124

 -13د /ض روان بلخريي ,مدخل إىل بس ررائل اإل الم باالتّ ررال .ش ررأهتا بتطو ها ,جس ررو للنش ررر بالتوزيع ,غ2014 1م,
97ط
المصادر والمراجع:
-1فنون السينماط
-2مجالياس االخراج بف املسرح بالسينماط
-3تا يك السينما يف العامل 1980-1895ط
-4مدخل اىل السينما بالتليّزيونط
-5فلسّة االدة بالّنط
-6مدخل اىل بسائل اال الم باالتّال .شاهتا بتطو هاط
-7فلسّة اجلمال بدب العلل يف االبداع الّ،ط
-8الّن باللي اجلمالية بف امل الية باملاديةط
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