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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 .خالف دريس
جامعة الجزائر  ،02الجزائر

د .حريزي فايزة
المركز الجامعي تيبازة ،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 .سعيد جمال الدين ما ينغ جينغ :رئيس قسم اللغة العربية-جامعة صن يات سني ،الصني
أ.د .الغالي بن لباد :دكتور بقسم العلوم االجتماعية-جامعة تلمسان ،اجلزائر
د .محمد فتحي عبد الفتاح األعصر :جامعة الطائف ،السعودية
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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
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-
جمال بلبكاي :دكتور جبامعة سكيكدة ،اجلزائر
هبري فاطمة الزهراء :أستاذة جبامعة تلمسان ،اجلزائر

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
أ.د .سعيد جمال الدين ما ينغ جينغ :رئيس قسم اللغة العربية-جامعة صن يات سني ،الصني
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
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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
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
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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
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
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
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مصطفى عبيد :دكتور جبامعة املسيلة ،اجلزائر
حفيفي رتيبة :دكتورة جبامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
جمال بلبكاي :دكتور جبامعة سكيكدة ،اجلزائر
لواتي فاطمة :دكتورة مبركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية ،تلمسان ،اجلزائر
مهداوي هند :دكتورة باملركز اجلامعي عني تيموشنت ،اجلزائر
أحمد علي إبراهيم الفالحي :دكتور جبامعة بغداد ،العراق
حليمة بن عزوز :دكتور جبامعة تلمسان ،اجلزائر
رسول بالوي :دكتور جبامعة خليج فارسبوشهر ،إيران
لخضر هني :دكتور جبامعة املسيلة ،اجلزائر
تومان غازي حسين الخفاجي :دكتور باجلامعة اإلسالمية النجف ،العراق

التعريف بالمجلة:
جملة "الدراس ا ا ا ا ا ااات الثقافية واللغوية والفنية" دورية علمية دولية كمة ،تص ا ا ا ا ا اادر عن أملانيا ،برلني عن املركز العريب الدميقراطي
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 االكادميية 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 إمس وعنوان االلكرتوين واجلامعة والبلد الذي ينتمي الي أس ا اافل عنوان البحث ،مع إرفاق س ا اارية
ذاتية وتكون يف صفحة خاصة ضمن البحث.
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.3ترتب اهلوامش حتت كل ص ا ا ا اافحة ويف هناية املقال ترتب املراجع حس ا ا ا ااب الطرق املنهجية املتعارف عليها ووفقا للتس ا ا ا االس ا ا ا اال
العلمي املنهجي.
.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 .والكلمات املفتاحية تكون بينها فاصلة .وكذلك كتابة العنوان باللغة العربية واال ليزية.
.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.
.10جيب أال يكون املقال قد سبق نشره أو قدم اىل جملة أخر .
.11ترسل املقاالت اىل الربيد االلكرتوين للمجلة.
. 12متتلك اجمللة حقوق نشر املقاالت املقبولة وال جيوز نشرها لد جهات أخر اال بعد احلصول على ترخيص رمسي منها.
. 13ال تنشر املقاالت 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 أطروحة.
 .17أن تتضمن البحوث املرسلة على قائمة املراجع تدرج يف األخري.
. 18ختضع كل البحوث املقرتحة للتحكيم العلمي املزدوج من طرف 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 ل احملكمني يف حال وجودها وإعادة ارساهلا للمجلة. لغات املقاالت :العربية ،واألمازيغية ،الفرنسية ،اإل ليزية ،األملانية ،اإلسبانية ،اإليطالية ،والروسية..19املراجع واهلوامش تكتب بالطريقة التالية:
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افتتاحية العدد
السالم على أشرف املرسلني ،سيّدنا وحبيبنا ّمد ،وعلى آل وصحب أمجعنيّ ،أما بعد:
الرحيم ،و ّ
الصالة و ّ
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ
الصادرة عن املركز ال ّدميقراطي العريب بربلني،
السابع من جملة ال ّدراسات الثقافية واللّغوية والفنّية ّ
يسعدنا أن نصدر العدد ّ
التخصصات ،واحلقول املعرفية؛ وفضاءً للنّقاشات األدبية،
الّيت أصبحت منربا للطلبة واألساتذة والباحثني يف خمتلف اجملاالت ،و ّ

والعلمية والثقافية ،والفنّية اهلادفة.
تنوعت هذه
يتضمن هذا العدد جمموعة من املقاالت ّ
ّ
الرقي باملستو الثقايف واألديب والف ّين ،حيث ّ
اجلادة ،اليت هتدف إىل ّ
ظل حت ّديات العوملة ،وثورة االتّصاالت،
املقاالت ،واختلفت مواضيعها؛ فمن تعلّم اللّغات األجنبية الذي أصبم شرطا ضروريا يف ّ
السابقة للّغة األوىل أو اللّغة الثانية ،إىل احلديث عن ثيمة "حقوق املرأة" يف رواية "السيّدة
وكيفية تعلّم لغة ثالثة انطالقا من املعرفة ّ
جسدهتا الروائية.
دالوي" لا "فريجينيا وولف" ،وكيف ّ
للرواية النّسائية إذًا نصيبها يف هذا العدد من خالل ما ذكرنا ،ومن خالل وعي املرأة بالعامل ،وفهمها ل  ،يف إطار
فكان ّ
السورية
الروائية ّ
السائد واملألوف من خالل قراءة لبعض أعمال ّ
السردي األنثوي الّذي ارتبط مبفاهيم خالفت ّ
ما عُرف بالتمثيل ّ
ختتص جبمالية املكان،
للروائي اجلزائري "مسري قسيمي"ّ ،
"هيفاء البيطار" .وباملقابل د دراسة لرواية "حب يف خريف مائل" ّ

ودالالت يف النّص.
الرتاثية يف هذا العدد أيضا ،من خالل البحث يف األصول املعرفية لنظرية التل ّقي يف اخلطاب
وحتضر ال ّدراسات القرآنية و ّ
األصويل ،وضوابط قراءة النص القرآين ،بوصف مفتوحا على التأويالت املختلفة ،ولكن وفق قواعد وضوابط ح ّددها علماء القرآن
واألصول.

ويف الدراسات اللغوية ،نر كيف كان اجلاحظ رائدا للمدرسة النفسية السلوكية اللّغوية األمريكية ،اليت يع ّد "بلومفيلد"

من ّروادها ،حيث دها تتقاطع مع ما أورده اجلاحظ يف اجلزء الثاين من كتاب "احليوان".
ألهم مسارات اكتساب اللغة لد الطفل،
وألن اللغة أساس التواصل والتفاعل ،فإن مساحة من هذا العدد ،قد ّ
خصصت ّ
يف ضوء التيارات اللس انية املختلفة ،بالرتكيز على دور االضطرابات اللغوية الظرفية ،يف دفع خطاب الطفل حنو النضج.
الشعبية والبوقالة بعبق
الشعوب ،وثقافتها ،وعراقتها ،فنجد احلكاية ّ
مهما من هوية ّ
وحيضر ّ
الرتاث الشعيب بوصف جزءا ّ
املتوسط.
تارخيها ،لتغوص بنا يف أعماق طقوس حضارات البحر األبيض ّ
جادون من جامعات
التصوف ،واملسرح ،وغريها ،قام برصدها أساتذة وباحثون ّ
هذا باإلضافة إىل مواضيع أخر يف النقد و ّ

نشك يف ذلك-أن يكون مفيدا للقارئ.
خمتلفة ،ممّا أثر هذا العدد الذي نأمل –وال ّ
وخنص بالذكر أعضاء هيئة التحرير ،واللجنة
ويف األخري نتق ّدم بأمسى عبارات ّ
الشكر والتقدير إىل كل القائمني على اجمللةّ ،
الرقي .واهلل املستعان.
العلمية ،ونتمىن للمجلة مزيدا من التق ّدم و ّ

الدكتورة نعيمة بن علية
عضو في اللجنة العلمية واالستشارية
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Age Effect and Cross Linguistic Influence in Third Language
Phonology Acquisition: An Algerian Case Study
 دراسة حالة جزائرية:تأثير السن والتأثير اللغوي المت قاطع في اكتساب علم األصوات للغة الثالثة
Dr. Zouleykha Belabbes

Department of English, El Tarf University, Algeria

Abstract:
Learning foreign languages is a sine qua non in the era of globalization, mobility, and
communications, which grants access and connectedness to the world. This urgent need
is highlighted in monolingual settings; however, in multilingual contexts, the case is, to
some extent, complicated. In effect, research on bilingualism and multilingualism lead to
the issue of Cross Linguistic Influence (CLI) which seeks to explain how and under which
conditions prior linguistic knowledge of the first language (L1) and/or second language
(L2) influences the production, comprehension, and development of a third language (L3)
or additional language (Ln). Moreover, the issue of age is also one of the persistent topics
in the field of language acquisition. This paper aims to scrutinize the effect of age and
two previously known languages: Arabic (L1) and French (L2) in acquiring English (L3)
phonology in Algerian context. The study consisted of 20 participants from different age
range who were presented with recorded samples of English (L3). The findings confirm
the results of some previous studies on the issue of Critical Period Hypothesis (CPH) and
demonstrate a tendency for the L2 phonological transfer in L3 production at the initial
stages of acquisition within young and later learners that for some circumstances
diminished as L3 proficiency develop.
Keywords: Acquisition, age effect, cross linguistic influence, L2 status, L3 phonology.
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ملخص:
يعترب تعلم اللغات األجنبية شرط ال غىن عنه يف عصر العوملة ،والتنقل ،واالتصاالت ملا هلا الفضل يف كمي ن األشاا
من التواصل مع العامل .وتعد هذه احلاجة امللحة جد مهمة يف اجملتمعات أحادية اللغة ولين يف اجملتمعات متعددة اللغات،
فإن القضية معقدة إىل حد ما .يف الواقع  ،يؤدي البحث يف ثنائية اللغة والتعددية اللغوية إىل قضية التأثري اللغوي املتقاعع
( ) CLIالذي يسعى إىل شرح كيف وحتت أي ظروف تؤثر املعرفة اللغوية السابقة للغة األوىل ( )L1و  /أو اللغة الثانية
( )L2على تركيب ،فهم ،وتطوير لغة ثالثة ( )L3أو لغة إضافية ( .)Lnوعالوة على ذلك ،فإن مسألة السن هي أيضا
واحدة من املوضوعات الثابتة يف جمال اكتساب اللغة .هتدف هذه الورقة إىل دراسة تأثري العمر واثن ن من اللغات املعروفة
سابقا :العربية ( )L1والفرنسية ( )L2يف اكتساب اللغة اإلجنليزية ( )L3لدى عالب اجلامعة اجلزائري ن .تتألف هده
الدراسة من  20مشارك من خمتلف األعمار الذين مت تقدميهم مناذج مسجلة للغة اإلجنليزية ( .)L3تؤكد نتائج هذا البحث
النتائج اليت توصلت إليها بعض الدراسات السابقة حول مسألة فرضية الفرتة احلرجة ( )CPHوإثبات حصول التداخل
الصويت للغة الفرنسية  L2يف إنتاج اللغة االجنليزية  L3يف املراحل األولية من اكتساب اللغة لدى املتعلم ن الصغار واملتعلم ن
يف وقت متأخر.
الكلمات المفتاحية :االكتساب اللغوي ،تأثري العمر ،التأثري اللغوي املتقاعع ،حالة اللغة الثانية ،فونولوجيا اللغة االجنليزية.
Introduction:
The acquisition process of a foreign language in bilingual or multilingual contexts
is systematically different due to the fact that other languages have previously been
learned. This phenomenon has resulted in the emergence of a complex linguistic
landscape and opens the door for tackling issues of third language acquisition (TLA) and
cross linguistic influence (CLI).The issue of third language acquisition which was sprung
from multilingual matters has become an attracting area of research for many scholars
and endeavoured researchers. TLA research has explored frameworks and approaches
through which a multilingual mind works while acquiring a foreign language (Duhalde
Solis, 2015). In other words, in which way two known languages influence the acquisition
of a third one. Indeed, CLI studies scrutinize the factors influencing the acquisition of L3
or another language (Ln). Specifically, research on phonology in TLA has been well-
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documented by many researchers (Gut, 2009; Llama et al., 2009; Wremble, 2010) in
which they explore the roles of typology and L2 status in the acquisition of L3 phonology.
The present study aims at investigating the impact of previously learnt L2 French
on the production of segmental and supra-segmental features of L3 English within
Algerian EFL learners. The second part of this study seeks to explore whether aged EFL
learners who master French (L2) could attain good level of English (L3) pronunciation or
not.

1. Review of Related Literature
1.1. Cross Linguistic Influence
The study of CLI in third language acquisition examines the conditions in which
learners transfer linguistic aspects from other languages they know. These conditions are
determined by some factors that can predict the relative weight of language transfer.
Among these factors: linguistic typology, language proficiency (whether L1 or L2), age,
L2 status, and recency of use (Cenoz, 2001). Many researchers in this scope emphasize
the great role of linguistic typology and L2 status in the L3 acquisition. Cenoz (2001)
stated that “linguistic typology has proved to be influential in the choice of source
language… For example, learners of French and English who are native speakers of a non
Indo-European language tend to transfer vocabulary and structure from other IndoEuropean languages they know rather than from their first language” (p.8-9).
Accordingly, studies of CLI in TLA are a complicated area of research through which
many potential factors are associated with it. In this line, the most important factors in
CLI research are typology and L2 status since they are the most investigated ones and
they can provide a complete picture of what CLI phenomenon is.

برلين-ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي-2019 ماي-07 العدد-مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
14

1.2 Critical Period Hypothesis (CPH)
The subject of age factor and the existence of CPH is highly debated in second/
foreign language acquisition. This hypothesis claims that the ability to acquire a language
is biologically linked to age, i.e., there is a period of growth or ideal time (from early
childhood to adolescence) in which full linguistic competence is easily acquired, and after
this period language acquisition becomes more difficult ( Lenneberg ,1967) . Scovel
((1988) as cited in Huang &Jun, 2011) asserted that age effect exists only for phonology
acquisition since the ability to master nativelikedness especially at the level of sound
patterns of an L2 is susceptible to neurological development.
Several empirical studies examined the age effect across multiple linguistic
domains; the findings of these studies showed that L2 learner’s age (post adolescence)
constraints long-term phonology outcomes more than it does morphosyntax outcomes
(Flege, Yeni-Komshian, & Liu, 1999; Huang, 2009; Oyama, 1973). Likewise, studies on
L2 phonological production (Flege et al., 1995; Flege, MacKay, & Meador, 1999)
revealed that younger immigrants from Italy (whose L1 is Italian) when arrived in the
United States of America (USA), they produced English (L2) vowels and consonants
more properly than those who arrived at a late age.
1.3 Linguistic Situation in Algeria
In Algeria, it is difficult to draw a clear picture about its real linguistic situation due
to historical, political, and socio-cultural reasons. Therefore, Algerian people speak
dialectal Arabic (DA) known also as Algerian Arabic (AA) which is the local variety
spoken as their mother tongue to express their thought, feeling and to interact in informal
setting. This AA is a hotchpotch of languages composed hugely of Arabic, and words
from Tamazight and French, and a little bit of Turkish, Spanish, and sometimes Italian.
Modern Standard Arabic (MSA) is the official language while the Tamazight language
برلين-ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي-2019 ماي-07 العدد-مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
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was lately recognized as a national language by policy makers. MSA is the language of
education, media, and written forms. The French language is taught as a second language
(L2) at the age of eight (from the third grade onwards). At the tertiary level, French is
used as the language of instruction of many scientific, technological, and medical
disciplines. Moreover, French is used within speech community when Algerians tend to
code switch from Arabic to French in their daily speech.
As far as English is concerned, it gained the third position of language to be
learned in Algeria. English is introduced in first year middle school as a third language
(L3) at the age of 11. It is, then, taught after MSA (L1) which is taught from first grade
at the age of six, and French (L2) from third grade. At the university level, English is
taught as a foreign language in independent departments as the main specialism.
Otherwise, it is taught only as a subject in scientific and technological streams.
1.4 Phonology Acquisition in Algerian Settings
No one can deny the world wide status of English as the language of international
communication, technology development, and scientific research. In the Algerian
education context, would French as L2 counteract or facilitate the acquisition of L3
English? In effect, the typological similarities between L2 and L3 could, undoubtedly,
lead to language transfer since the two languages belong to the Indo-European family of
languages. Accordingly, Algerian EFL learners would use their previously acquired
knowledge of L2 French to facilitate L3 learning at the level of structure and lexicon; this
is considered as a positive language transfer as investigated by Negadi (2015). However,
at the level of phonology, knowledge of L2 phonology, bearing in mind that the
phonological systems of L2 and L3 are different, may either help or impede L3 phonology
acquisition.
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Jarvis and Pavlenko (2008) define phonological transfer as “the ways in which a
person’s knowledge of the sound system of one language can affect that person’s
perception and production of speech sounds in another language” (p. 62). In our case,
Algerian EFL learners resort to use pronunciation features of L2 at the segmental and
supra-segmental level in their production of L3 English. The present study, hence, tries
to answer the following research questions:
1. Does prior linguistic knowledge of L2 have a positive effect on the acquisition of
L3 phonology by Algerian EFL learners?
2. Do late EFL learners who master L2 attain native-like pronunciation of L3 easily?
It is hypothesized, then, that the previously acquired knowledge of L2 sound
system has a negative impact on achieving correct L3 pronunciation by EFL learners.
Moreover, aged EFL learners who maintain a good command of L2 face difficulties in
attaining good level in L3 pronunciation due to their late-starting L3 learning.

2. Methodology
2.1 Participants
The participants of this study include 20 Algerian university students whose L1 is
Arabic, L2 is French, and L3 is English. Fifteen of them aged between 20-25 years old
and the remaining five participants aged between 40-45 years old who have good
proficiency in French and were exposed to L3 at a late age. This sample population was
divided into two categories according to age differences in order to test the second
hypothesis. All participants are studying English as a foreign language at the department
of English in El Tarf University, Algeria.
2.2 Procedure
The participants were asked to record a word list consisted of a variety of English
words among them French-English cognates such as condition, introduction, linguistics,
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enter, important, information, syntax…etc. The recording was done in two sessions. The
first one was held with the 15 students and the second one with the five aged learners.
After that, the data was collected and the recordings were listened to many time. Later
on, the errors were analyzed in terms of the phonological transfer. The recording mistakes
were placed into four categories: the English short vowel [i] in sound patterns of ‘in’,
‘im’, ‘en’, and ‘yn’; consonant problems; aspiration; and word stress placement.

3. Results
3.1 The production of the French nasalized vowel [ε͂ ] instead of the English
vowel [i] in the graphemes ‘ in’, ‘im’, ‘en’, and ‘yn’
Within the first sample category, 11 participants pronounce the English vowel [i]
in the French-English cognate words containing the aforementioned graphemes as the
French nasalized vowel [ε͂]. However, with the second sample category, all participants
tend to produce the French nasalized vowel [ε͂] from the outset.
3.2 The production of the French dental stop [t] instead of the English
alveolar stop
All participants from the two categories had problems in producing the correct L3
consonant [t] in some range of words such as time, type, take, data, tomorrow, test…etc.
The influence of L2 on L3 in this case is clearly detected. The French sound [t] is a dental
consonant in which the blade of the tongue is against the back of the upper teeth. Whereas,
the [t] in English is an alveolar consonant produced by tongue tip touching the alveolum.
3.3 The confusion between producing [ ʃ] / [tʃ ] and [ʓ] / [dʓ]
Most participants had difficulties in recognizing whether to produce [ʃ] or [tʃ] for
the letter patterns (ch-sh ) in words such as challenge, shave, shower, chance…etc.
Similarly, all of them face problems in pronouncing the [dʓ] sound in words beginning
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with the letter (g) or (j) such as general, gel, gender, jump, jeans…etc. They pronounce
[ʓ] instead of [dʓ] as their tendency to pronounce the (g) and (j) in the French language.
3.4 Absence of Aspiration
All participants had problems with aspiration. The source of this total absence of
aspiration in English stops /p-t-k/ is that the French language does not possess this
phonological property when realizing stops.
3.5 Word Stress Placement
At the supra-segmental level, and more precisely with word stress placement,
some participants from the first category and all participants of the second one put the
stress of polysyllabic French-English cognate words alongside some English words on
the last syllable following the French stress rules. An instance of this, they pronounce the
following words by stressing the last syllable: linguistic, learning, percentage, diagnostic,
successful, analysis, morning…etc.

4. Discussion
It was hypothesized that the prior knowledge of L2 sound system has a negative
impact on the correct pronunciation of L3. This hypothesis was confirmed as it was
clearly observed from the results that the interference of L2 was detected amongst the
participants who tend to transfer French pronunciation of some segments instead of
following the correct English pronunciation. Moreover, within stress placement issue, it
was observed that most participants resort to their L2 to compensate for the gap existing
in their knowledge of L3 stress placement. Accordingly, the L2 transfer has a negative
rather than a facilitating effect on the learners L3 phonology acquisition.
As far as the second hypothesis is concerned, the test results showed that CPH
theory which has been strongly criticized in many fields of language acquisition, at the
phonological level is still valid. That is, late EFL learners really encounter difficulties in
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attaining native-like pronunciation, i.e., the second put forward hypothesis is again
confirmed.

5. Recommendations
Knowing how phonological transfer takes place could help teachers as well as
educators know how to assist their students to overcome CLI in their L3 acquisition for
the sake of boosting their speaking fluency to reach nativelikedness. Besides, more
specific considerations should be taken into account regarding the age for introducing
foreign languages in multilingual contexts and the range of exposure to FLs to attain and
improve language proficiency.

Conclusion
The present findings of this study corroborate with prior research results relating
to the significant effect of L2 on L3 phonological acquisition (Hammarberg &
Hammarberg’s, 2005; Wrembel, 2010). All in all, the typological similarity between L2
French and L3 English led to interference from L2 to L3 by Algerian EFL learners
whether they are young or aged learners. In order to gain more valuable insights into the
field of L3 phonology acquisition in multilingual settings, more research with a large size
of population and other variables would be greatly welcomed.
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Abstract
The target of this study is to shed light on Virginia Woolf’s image of women’s rights in
her novel Mrs. Dalloway. Our study contains introduction which focuses on the concept
of women’s rights , the national organizations established certain sections on the status
of women’s rights, the concept of empowerment and women’s empowerment, also the
researcher presents quick glance of Virginia’s life as a feminist writer; beside show
different studies which focus on Virginia’s image of women’s rights ;regardless to the
study’s problem which concentrates on the main question: How Virginia Woolf presents
her image of women’s rights in her novel Mrs. Dalloway .At the end, the conclusions
are stated in the study .
Key words: Rights, image, feminist, feminism, identity.
:ملخص
هذه الدراسة، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على روية فرجينا وولف لحقوق المرأة في روايتها السيدة دولوي
والمنظمات الدولية المختلفة والتي انشأت بنود خاصة، تحتوي على المقدمة والتي تركز على مفهوم حقوق المرأة
باإلضافة إلى استعراض لمحة سريعة عن حياة فرجينيا باعتبارها كاتبة، ومفهوم تسليح المرأة، عن حقوق المرأة
تم التطرق لبعض الدراسات التي ركزت على رؤية فرجينيا بالنسبة لحقوق، باالنسجام مع ذلك، نسائية مناضلة
ما هي رؤية فرجينا وولف لحقوق المرأة: أما بالنسبة لمشكلة الدراسة فقد ركزت الباحثة على السؤال الرئيس،المرأة
.في روايتها السيدة دولوي؟ وفي نهاية الدراسة الخاتمة
. الهوية، النسوية، ناشطة نسائية، الرؤية، الحقوق:الكلمات المفتاحية
Introduction
Women suffered during century in order to gain their rights in all aspects of lives, as well
as most of famous feminist women try to represent women’s suffering in their literature
works, so that to help women to get rid from patriarchal society.
Virginia Woolf; an English novelist; essayist and critic; believed that the life of the mind
was always more fascinating than person’s external behaviors. In her life and her art; she
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sought to push beyond existing boundaries in search of a deeper truth that lay beneath the
surface. Woolf; along with with her husband and their circle of intellectual friends known
as the Bloomsbury Group; helped to shape twentieth-century ideas about art; literature;
gender; and sex. By demanding her own intellectual freedom; Virginia Woolf opened the
door for other artists to do the same.
Woolf was interested in bisexuality not in the definition of wanting to make out with girls
as well as boys; but in the more intellectual possibility of fusing both male and female
identity in a single person. Woolf was a feminist. She argued not that women were better
than men but that they were equally necessary. To her; a mind that was able to reconcile
both its masculine and feminine parts was the most creative. “the normal and comfortable
state of being is that when the two [genders] live in harmony together; spiritually cooperating. If one is a man; still the woman part of his brain must have effect; and a woman
also must have intercourse with the man in her novel “Mrs. Dalloway”.
The concept of women’s rights
The women’s rights are the fight for the idea that women should have equal rights with
men, over history, this has taken the form of gaining property rights, the women’s
suffrage, or the right of women to vote, reproductive rights, and to work from equal pay
(historynet.com).
For gaining women’s rights, and to be freely in controlling women owns, also to have
rights in working as men. Women start their suffrage movements, preparing to constrain
society to admit their rights and to stop mis using women by conventions and the image
of public of female as unable human being.
The campaign for women’s suffrage began in earnest in the decades before the civil war
.During the 1820s and 30s, most states had extended the franchise to all white men,
regardless of how much money or property they had .At the same time, all sorts of reform
proliferating across the United States temperance leagues, religious movements, moralreform societies, anti-slavery organizations – and in many of these, women played a
prominent role (historynet.com).
Women’s rights are the fundamental human rights that were enshrined by the United
Nations for every human being on the planet nearly 70 years ago. These rights include
the right to live free from violence, slavery and discrimination to be educated, to own
property, to vote, and to earn a fair and equal wage (globalfundforwomen.org/womenhuman-rights).
The National organizations and women’s rights
Women’s rights organizations are women-led organizations working to advance gender
equality .some work at the grassroots level and have strong links with particular
communities, while others work at the national or regional level, many deliver specialist
services or projects which support women to escape violence or overcome discrimination
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.These include refuges or safe houses, counselling or legal aid, training or business startup
schemes .Often women’s rights organizations support women to create their own local
groups and networks to share skills, knowledge and support (womankind.org.uk).
United Nations is a first global organization which takes serious steps, in order to give
women their rights in every aspects of lives, until to stimulates societies to understand
women’s rights and help individuals especially female so that to achieve their legal
demands.
The United Nations has a long history of addressing women’s human rights and much
progress has been made in securing women’s rights across the world in recent decades
.However, important gaps remain and women’s relations are constantly changing, with
new manifestations of discrimination against them regularly emerging, some groups of
women face additional forms of discrimination based on their age, ethnicity, nationality,
religion, health status, martial status, education, disability and socioeconomic status,
among other grounds .These intersecting forms of discrimination must be taken into
account when developing measures and responses to combat discrimination against
women (http://www.un.org).
The work on women’s rights in the real sense started with the establishment of “United
Nations” after the second world war. In its charter on January 26, 1945, the equal rights
for men and women were affirmed for the first time. The charter of the UNS is the first
legal document pronouncing against discrimination to the basis of sex
(shodhgang.inflibnet.ac.in).
Furthermore, many national organizations worked together in order, to establish
fundamental steps as a respond in term of women’s rights, so that to encourage societies
to give hand to all oppressed women, and make such official national protection.
The UN adapted CEDAW- The Convention for Elimination of The Discrimination
Against Women in December 1979 to ensure equality of men and women in the exercise
of human rights and fundamental freedoms in every field (un.org).
UNIFEM: United Nations Development Fund for women is the women’s fund of the UN
that provides, financial and technical support to programs centering on women’s human
rights. It advocates for gender equity in decision making structures from household to the
international level (www.unwomen.org).
ILO: International labor Organization works for the promotion of equality between men
and women in employment and the protection of the rights of women works
(shodhgang.inflibnet.ac.in).
UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization has always
taken efforts to promote equality between the sexes and to improve the status of women
within its field of competence through education, sciences, cultural and communication
(http://en.unesco.org/).
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INSTRAW: The International Research and Training Institute for the advancement of
women was created in 1976 after the women’s first world conference. It builds capacity
in organizations working towards gender equality (instraw.org).
Women’s rights organizations also play an important role in influencing authorities to
take women’s rights seriously, whether through campaigns, training day, or awarenessraising through media, they are very well placed to do this because their work rooted in
the realities of their communities, they full understand the context of problems facing
women and girls, and have developed effective solutions to create and sustain change
(womankind.org.uk).
What is Empowerment?
Furthermore, there are many orientations are created, for making more awareness among
societies and their individuals, and also for changing women’s situations in their contexts
which are essential. On the other side, increasing communities cognization of women’s
role as a partner of men in their lives is urgent.
The term empowerment is frequently heard today all over the world, it is clearly
connected to the word ‘power’, the term power in turn connotes control, in the context of
human society, it means control over resources, the resources could be material such as
natural resources, financial resources and human resources such as skills, labor, or
intellectual resources including information, ideas, and knowledge etc. .Power is
relational dynamic between individual or between groups of people and is often unequally
distributed (en.wikipedia.org/Wiki/Empowerment).
What is Women Empowerment?
Half of the humanity-women have been suffering from disability, discrimination,
injustice and inequality all over the world for almost many centuries, they receive small
share of development opportunities, they are often deprived of educational opportunities
;better jobs ;political system or of adequate ;health care facilities
(womenempowerment.org)
Women empowerment aims at changing the balance of power between the sexes for
creating a more equitable distribution of power in society, this overall process of women
empowerment has many aspects, dimensions like social, economic, legal and political,
following are the four dimensions of women empowerment:
1- Economic Empowerment.
2- Social Empowerment.
3- Political Empowerment.
4- Legal Empowerment.
1- source of economic and social empowerment:(gsdr.org).
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2- source of political empowerment:(sciencedirect).
3- source of legal empowerment :(wikigender.org).
Statics show that the abuser is usually someone the women knows: 38% of all murdered
women are killed they’re by partner (Ishtm.ac.uk/). Of all women killed globally in 2012,
it is estimated that almost half were killed by a partner or relative compared to less than
6%of men (unodc.org). The vast majority of women across the globe have experienced
violence on the street of their cities with 89% of women in Brazil, 86% in Thailand and
79% in India reporting harassment and abuse (womankind.org.uk).
Over 700 million women alive today were married when they were under 18, and of those
some 250 million were married before they were 15 (unicef.org/ar). A European Union
survey showed that 34% of women with a health problem or disability had experienced
violence by a partner in their lifetime, compared to 19% per cent of women without a
health problem or disability (fra.europe.eu/en).
(Fernandez,2012) developed a dynamic model to analyze how capital accumulation,
fertility and different legal traditions affect male preferences towards married women
obtaining property rights, the main intuition delivered by the model is that lower fertility
/high wealth alters the relatives benefits of a patriarchal system relative to one in which
women have fuller property rights, at the some critical level of fertility (or high enough
household wealth), the disparity in the welfare levels of daughters versus sons under a
patriarchal system leads a father to be willing to sacrifices his extra consumption benefits
under patriarchy in order to ensure that his sons-in-law are likewise forced to be more
generous towards his daughters .
In addition, (Fernandez,2012) argues that the relationship between the organization of
families, women’s rights, and economic outcomes also deserves to be explored,
particularly if one wants to understand why women’s rights were first extended in the
West rather than elsewhere.
Because of that previous information and as a respond to the recommendation of the
previous studies in making new studies, which correlated of women’s rights, our current
study tends to reveal Virginia Woolf’s image of women’s rights in her novel Mrs.
Dalloway. The problem of this study focuses on how Virginia Woolf presents her image
of women’s rights in her novel Mrs. Dalloway?
From main question, we can get three questions:
1- How Virginia Woolf presents her image of women’s rights in term of feminist?
2- How Virginia Woolf presents her image of women’s rights in term of gender?
3- How Virginia Woolf presents her image of women’s rights in term of identity?
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The suffrage movements of women’s rights
The women’s suffrage movement was a decades long fight to win the right to vote for
women in the United States .It look activists and reformers nearly 100 years to win that
right, and the campaign was not easy .Disagreements over strategy threatened to cripple
the movement more than once .But on August 26,1920, the 19 th Amendment to the
constitution was finally ratified, enfranchising all American women and declaring for the
first time that they, like men, deserve all rights and responsibilities of citizenship
(history.com).
The waves were categorized, in three “waves” which put fundamental steps, to gain
women’s rights within society:
First wave feminism lasted through the 19th and into the early 20 century, concerned
largely with suffrage and educational in equality .second wave feminism is the movement
in the 1960s through -approximately-the 1980s also called “women’s liberation” it sought
to address remaining legal and cultural inequalities .”Third wave” the current state, is in
many ways a continuation of the second (writerinspire.org).
There is still disagreement in modern scholarship on when to mark the beginning of
feminism, and how to organize its history. A smaller group calls for the complete
organization of feminist history considering the “modern” feminist tradition to have
begun in the late Middle Ages. These scholars see the following divisions in movements
(Feminist%20writing html):
1) Late-medieval and early renaissance feminism (1400-1600).
2) Rationalist feminism (1600-1700).
3) Utopia feminism (1820-50).
4) Liberal feminism (1820-1920).
5) Contemporary feminism (196Feminism has always been a movement that inspired via the arts .In its most early stages,
feminists were women who used the art of speaking fine literature, and yes, even to
promote the idea of equality .The 20 century saw some of the greatest advancements in
the feminist movement – and much of that is thanks to the many famous feminist writers
of the 20th century .Their words inspired and also raised awareness of the plight of women
in the world without the brilliant writers, many women would have simply resigned
themselves to being second – class citizens and many men wouldn’t have released what
women actually have to deal with as a result of being born female (viva.media/famousfeminist-writers-of-the-20th-century).
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Virginia’s life as a feminist writer
Virginia Woolf is one of the famous feminist writers, focused on women’s concerns,
feelings, suffrage, and hops. In her literature works, Woolf concentrated in women’s
rights and domination of patriarchal society.
Born in 1882 into Victorian England, into the large upper middle-class and blended
family of Julia Duckworth and Leslie Stephen, and raised in a dark claustrophobic house
in London’s Hyde Park, Virginia Woolf has become a symbol of feminism, high
modernist and experimental fiction .She was also a prolific essayist, writing for “common
reader” ;a biographer ;a polemicist ;an autobiographer ;and a committed diarist ;a
reviewer and journalist ;she and Leonard Woolf, whom she married in 1912, began the
Hogarth Press, which published significant modernist and provocative works, including
T.S Eliot, Sigmund Freud, but also many women writers, notably Katherine Mansfield,
Via Sackville West, Nancy Cunard, and Woolf herself (Mezei,2013).
Virginia Woolf was one of the feminist writers, whose attitude influenced her writing
;her literary work is about women’s rights and position in male dominant community .She
is the victim of such society that undergone father dominance and society dominance, off
course, she was affected by her father’s domination of his wife and daughters and suffers
these realities so screams this fact in her novel .Because of that, her concerns about
feminine issue are depicted in her novel “Mrs. Dalloway”(Nicolae,2015).
Virginia Woolf is one of the most widely read, and most famous feminist writers of 20th
century, she’s most well known for her “stream of consciousness” style of writing, as well
as the fact that she regularly placed women at the forefront of her stories-a rarity at the
time .Woolf was one of the first writers who brought a women’s inner life to the forefront
and also was one of the only women who noted that misogyny and militarism tend to go
to gather .Also, she was one of the few women of her time to see gender as a fluid concept
(Kenny,2017).
One of the most popular Woolf’s novel Mrs. Dalloway, Mrs. Dalloway displays inner life
of woman called Clarissa, who faces serious personal, social, and marriage problems.
Woolf in her novel tries to expose Clarissa’s complex case, as a reflection of women’s
suffrage.
Woolf draws our attention to the way in which the central woman character in socially
defined by her marriage and masked by marital signature, walking in London, Clarissa
Parry Dalloway experiences the oddest sense of being herself invisible; unseen;
unknown……. This being Mrs. Dalloway; not even Clarissa anymore; this being Mrs.
Richard Dalloway (Showalter,1992).
A contemporary feminist reading which would substitute a liberated Mrs. Dalloway for
Woolf’s ambiguous heroine, or would make Clarissa a priestess or goddess, seems to miss
the paint as well (Penguin.com).
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Mrs. Dalloway takes place on a single day, Wednesday, 13 June 1923. It follows the
heroine from early morning through tonight of a London day on which she gives a large
formal party. Although she has just turned fifty-two, Clarissa’s mind keeps returning to
the past, to another June day in 1889 when she was eighteen (Showalter,1992).
Different studies she light on Virginia’s image of women’s rights
1.(Anderson,2004)
“The Woman as Mother and Artist in Virginia Woolf’s To The lighthouse and Mrs.
Dalloway”
The study focuses on Mrs.Dalloway’s character Clarissa who represents the wife, the
post-war, upper-class British society that Clarissa inhabits demands that a woman
perform the role of hostess, that she succeed in the social arena, and Clarissa does so
exceptionally well .Clarissa possesses a special skill for orchestrating parties ;like the
dinner party ;to the Lighthouse, Clarissa’s party signifies a triumph of the women as
hostess, as architect of communal social space .
In conclusion, (Anderson,2004) claims that in Mrs. Ramsay and Clarissa Dalloway,
Virginia Woolf created two characters who shared her belief in the inherent
connectedness of humanity ;through their social skills, they broke down the walls of
bricks and mortar that separate one person from another-they connect, in short they do
what Woolf herself wants to do with her writing .Finally, (Anderson,2004) ends the study
with main point, for readers should move towards a different understanding of the
relationships between the woman as artist and the woman as mother, angel and hostess.
2.(Breytenbach,2007)
“The Triumph of Life Over the Well Tears: History and The Past in Selected Novels
of Virginia Woolf”
The target of the study is to discuss Virginia Woolf’s aim at the modernization of existing
of artistic expansion .However, she was also very historically aware author .Thus the main
issues and questions that this study’s aim at investigating are Woolf’s view on, approach
to and use of history and the past in three novels :Mrs. Dalloway (1925), to the Lighthouse
(1927), and Between the acts (1941) .The research points certain results like: Woolf seems
to suggest an alternative course of action to be followed in order to avoid the negative
repetitive cycle of history in which her society found itself , to Woolf an intense
engagement with the passage of the time and with history was the key to effecting the
triumph of life, this moment in the present, here and now, history in the making over the
well tears that lies already in the past .
(Breytenbach,2007) presents main conclusions as following:
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1) Woolf addresses are relevant to humanity in general, thus it is a pity that her
experimental narrative technique, and developed subtlety seem to diminish the
accessibility of her novel Mrs. Dalloway to a more general audience.
2) Woolf might be accused of a form of social snobbery for writing with a more select
audience in mind, 3) Woolf’s novels are particularly rewriting when studied within the
context of the relationship between history, society and the individual, 4) Woolf is too
limited and subjectivity, robbing history of its meaning and ignoring social issues.
3.(Kathman,2012)
“Virginia Woolf and the F-word: On the Difficulties of Dealing Woolf’s (Anti)
Feminism”
The study discusses two feminist theorists Rosi Braidott and Judith Bulter, those modern
theories are presented, discussed, and effectively applied to Woolf’s work .The study
concludes with a definition Virginia Woolf was a progressive thinker who was a head of
her time concerning her feminist stand and her personal position as a woman in a
patriarchal society .This study informs that Woolf’s feminism cannot be put into one
single category, from a contemporary point of view it is a concoction of different ideas
and directions, and as such it is Woolf’s feminism .
(Kathman,2012) writes certain conclusions: it is possible to interpret her thoughts as ideas
that are nowadays referred to as relating to the theory of sexual difference, the focus is
often on how men and women are different and how difference can accentuate both
sexes’ strengths :thus, Virginia questions the sexes as being purely feminine or purely
masculine while at the same time, she appears to be advocating sexual difference
.(Kathman,2012) also, concludes that extensive elaborations on women’s issues and the
nature of her trains of thought prove that Virginia Woolf was a progressive thinker who
was a head of her concerning her feminist stand and her personal position as a woman in
a patriarchal society.
4.(Montashery,2012)
“A Feminist Reading of Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway”
The researcher in this study shed more light on the problem of subjectivity from a feminist
perspective .The study draws on Woolf’s own understanding regarding the formation of
identity as well as Simone de Beauvoir’s, Judith Bulter’s and Susan Bordo’s to locate
Clarissa’s feminine qualities and resistance in the novel .Therefore, the purpose of this
study is to perform a thorough examination of one of the most memorable characters in
twentieth century fiction .It aims to exploring Clarissa’s multifaceted and labyrinthine
self from a feminist perspective .
(Montashery,2012) provides certain conclusions such as:
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1) Clarissa Dalloway’s identity is not essential to her nature, but is produced through
contingent social interactions. 2) her identity is inflected by ideologies of gender and other
social constructs, 3) the process of identity creation is not a one-time event. 4) new social
arrangements provide the means to shape new identities. 5) identity is a continuous
creative practice, and is shaped not through language alone, but through a set of other
factors like gender, ideology and body, 6)all women are oppressed by the overriding force
of language, therefore, language is responsible for male dominance in society, Clarissa’s
identity needs to be constructed socially through language, but this very language is
patriarchal, although Clarissa attempts to resist it, she is unable to fit into its
predetermined structure, 7)poststructuralism imposes unstable and fragmentary identity
;therefore, subjects within poststructuralism are constructed socially, but their identities
are fluid, dynamic and fragmentary, 8)identity is a semiotic activity whereby individuals
are made to make cultural sense .
5.(Categoria,2013)
“Feminist Ideas Reflected On Woolf’s works”
The study aims to highlight women in Virginia’s works ,such as Clarissa in
Mrs.Dalloway depicting her thoughts ,regards and feelings as in these cases .Nowadays
,the writer is an icon in the feminism movement ,because lots of writers have determined
this .However ,there are some people who defend that Virginia Woolf wasn’t a feminist
writer .During this study , the researcher wants to investigate the character of Clarissa in
term of Androgyny as an example of repressed woman that Woolf portrays in the novel
Mrs.Dalloway ,through these words the writer critizes again the established patriarchal
society ,therefore ,it is considered within feminism .The researcher finally ,puts certain
results such as :reader should see only in Virginia Woolf a portrait of the society ,because
the writer presents both female and male genres ,Woolf displays an androgynous mind to
combat inequalities ,between genres from a feminist point of view .
1- Virginia Woolf presents her image of women’s rights in term of feminist
(Muneer,2014) seeks to enhance the quality of women’s lives by defying the norms of
society based on male dominance and subsequent female which implies the emancipation
of women shackles, restrictions, norms and customs of society, it demands that women
should be treated as an autonomous subjects and not as passive objects. Also, the study
seeks the quality between men and women in moral, social, economic and political fields.
In addition, (Muneer,2014) confirms that women should be independent financially and
autonomous professionally .on the other hand, for radical feminist the oppression of
women is rooted in the patriarchal system, post-modern feminist women have the better
.Moreover, the study argues that if women were equated with men, regarding the same
division of labor and the same fee, and they would be equated with men regarding the
same values and status. For (Levy;2011) concentrates on feminist’s resistance; in which
the heroin in Mrs.Dalloway joins in the feminist search for a way out of gender
oppression; a search that is embedded in the feminist cause; the study states that women
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is excluded from society; and she demands to find a social space within which woman is
not a member of society; but it is also an independent one.
2- Virginia Woolf presents her image of women’s rights in term of gender
(Mohammad;2015) indicates that in Mrs. Dalloway both sexes can be a heart of
consideration in terms of being capable on in capable .Furthermore, the study shows that
Woolf claims that men and women can have the same negative and opposite feeling such
as, patriotism and social activity, she declares that the male sex has dominance of female
life from the beginning that their situation pathetic, and it never ends .additionally, men
look down to women and this malignant looking can penetrates women’s flesh and skin
.Thus, the study signifies that even heterosexual women doesn’t like to be degraded and
ignored in any fields .
(Hrbkova,2017) argues that Woolf portrays the performance of gender as something
deliberate and thus autonomous and liberating subsequently, the novel Mrs. Dalloway
raises awareness about the way gender norms and gender performativity shape and define
human life. For (Arjona;2017) illustrates the fluid nature of the characters in
Mrs.Dalloway’s gender and sexual identities; they all have experienced to certain extent
both heterosexual and homosexual relationship. On the other hand; gender and sexual
equality is still appending issue affecting not only women; but also any identity that could
be considered queer. Further more; the study indicates that Woolf in her novel included
multiple layer of oppression in depicting characters; something that remains yet
unexplored in relation to the topic of race. Nonetheless; in a world order by sexual
imbalance pleasure in looking has been split between active/male passive/female; which
means that women are looked revision of the text at and displayed as images (an object);
whilst the male gaze projects it’s phantasy on the female figure.
3- Virginia Woolf presents her image of women’s rights in term of identity
(Marcek,2016) points that the individual’s identity was threatened by the imposition of
collective identity and it should be stopped. In addition, the study signifies that Clarissa
Dalloway and Septimius Smith, two psychologically distinct characters dealing with the
same issue of establishing a stable identity, while struggling with limiting outer forces
such as patriarchal arrangement of the society and misunderstanding of mental illness.
Furthermore, (Marcek,2016) explains that both characters Clarissa and Septimius
represents the two sides of one person on dealing with public image as well as Woolf in
Mrs. Dalloway thinks in case the war the ultimate destruction of one’s identity.
The study argues that Clarissa purposely sacrifices a personal identity from a public one,
playing for individually allowing the former state to dominate the latter impulse and
decomplexify her identity.
While, (Shihada,2005) indicates that Woolf established herself as a distinguished feminist
women writer in her treatment of women’s helpless situation, she unveiled the causes of
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women’s oppression and provided a comprehensive answer for the women questions.
Mrs. Woolf employed her novel to show women the way to obtain meaning in life and
realize their identities. Whilst, Woolf’s works reflect her philosophy of life and
identification of women, she strived to give women female identity, so, Woolf’s strife to
set the woman away from the patriarchal society, Mrs. Dalloway are devoted to portray a
picture of a patriarchal and imperialistic of society. Mrs. Woolf ends Mrs. Dalloway with
hope for the new woman.
In addition, (Shihada,2005) displays that Woolf seems to say to woman that she shouldn’t
lose her femininity, and also shouldn’t be limited to it, but the woman of the future
embraces her femininity and masculinity and makes a choice of how to use that within
herself to achieve fulfilment. Further more’ (Teigen;2010) describes Virginia Woolf’s
structure and style reveal a fragmentation of identity that is a direct effect of the city’s
rapid modernization and whose only resolution. For Woolf lies her characters inevitable
isolation; (Teigen’2010) also notes that in Mrs.Dalloway there is a different strategy
conveys the same dislocating sense of simultaneous absorption in multiple identities;
which ends in isolation. The study claims that in Mrs.Dalloway identities become
entangled only impermanently before finally splitting apart again and returning to
inaccessible anonymity.
Conclusion
This chapter contains certain conclusions, that the researchers have been reached. The
study mainly focuses on Virginia Woolf’s image of women’s rights in three terms:
feminist, gender, and identity. Reader will be come up with Virginia’s point of view in
women’s rights by presenting female characters named Clarissa who suffered from the
domination and neglection of her husband Richard.
Women for Virginia Woolf should be released from patriarchal society and should be an
independent creatures to get their rights, their rights are not easy to obtain, because the
context around women do not has real well in order to help them to get away from
hardship which faces women in their lives, instead society which suppose to assist
women puts obstacles towards gaining their rights, their rights are not gift from society,
but they are society’s duties .
Woolf in her novel Mrs. Dalloway tries to encourage transformation to see modern
women , in this case Woolf hopes from society to recognize the real role of women as a
partner of men within their spheres, and if women get their real role in the community,
they well be an active and contributed person, share men’s work constructing their
society, as a result , women become a second half of men .
Woolf think that modernization gives women a crucial tool to be free in ideas, values and
life, she sees workers women are strong because working supplies women with power,
this power push them to strive in order to gain their sensible demands and needs. Woolf
concerns about oppressed, silent women, because their choices are not appreciating from
family and society, men take their roles and decide in behalf of them, Woolf among her
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main character Clarissa sends a message for women who are limited and denied mothers,
wives, and daughters, they have to raise their voices, because the time of subservient was
gone.
To Woolf judgement on women, shouldn’t be according on their beauty, features or
obedience to men, but the judgement should be toward their mind, ideas, culture, rational
thoughts and thinking objectivity .Moreover, Woolf thinks that some women gives bad
image of oppressed women, they have trivial thinking, empty mind, they cannot represent
real women, those real women who represent their suffrage their hopes and dreams .In
tune with, Woolf in her novel Mrs. Dalloway seems respecting an autonomous women,
because they have their own well and decisions, they are not submit to others, although
married women do not have their own well or even express their opinions freely, actually,
they are weakened and subdued human .
At the end, Woolf says words which truly expresses what is roaming inside her
“It is sense that there is no answer, that if honestly examined life presents question
after question which must be left to sound on and on after the story is over in
hopeless interrogation that fills us with a deep, and finally it may be with a resentful,
despair” -Virginia Woolf
(http://xrads.Virginia.edu/class/workshop 97/gribbin/modern.html)
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المدائح النبوية في صدر اإلسالم
Prophetic praise in the early days of Islam
د .سعيد جمال الدين ما ينغ جينغ
رئيس قسم اللغة العربية-جامعة صن يات سين

مقدمة:
املديح أو املدح هو غرض من أغراض الش عععر العر" .ووهو يف األص ععل تعبري عن إعجاب املادح بص ععفات مثالية،
ومزايا إنسانية رفيعة يتحلى هبا شاص من األشاا

أو أمة من األمم .وأفضل املدح ما صدر عن صدق عاعفة ،وحقيقة

واقعة ،وال ييذب فيه الشع ع ع ع ع ع ععاعر وال يبال  .وأ ل املدح ما ابتعد عن كمجيد االمتيازات املادية اليت يتمتع هبا املمدوح مما ال
فضل له به .وأجود املدح وأبقاه ما أخلص فيه الشاعر لنفسه ،وحلقيقة ممدوحه ،وخلري جمتمعه 1.فقد كان الشعر العر" قبل
اإلس ععالا أداة لتعبري األش ع عراف والعآماهل عن هماهلم وأهدافهم وأجمادهم ،فلم ميدح الش عععراهل غري رجل قد س ععجل ميانة ب ن
العرب مبيرمعة صع ع ع ع ع ع ععنعهعا كميرمعة هرا بن س ع ع ع ع ع ع عنعان واحلعارو بن عوف ح ن حتمال ديعات القتلى ب ن عب وذبيعان ،فحقنعا
بص ع ع ع ععنيعهما الدماهل .ظهر بعد ح ن ب ن الش ع ع ع عععراهل أول،ك املتيس ع ع ع ععبون بش ع ع ع عععرهم ،فانطلقوا ب ن القبائل ميدحون عآماهلها
وينالون عطاياهم وترددوا على امل ناذرة ملوك احلرية وعلى الغساسنة ملوك الشاا ،فيمدحوهم ورجعوا إىل أوعامهم باليثري من
املال ،احنط بعض الشعراهل فجاوز مدح العآماهل إىل غري العآماهل يف سبيل ع املال.
الكلمات المفتاحية :املدائح ،املدائح النبوية ،االسالا.
introduction:
Praise or praise is the purpose of the purposes of Arabic poetry. "It is
originally an expression of the admiration of the praise of the ideal qualities,
and the high human merits of a person or a nation of nations, and best praise
of the sincerity of emotion, and the fact that the poet does not lie and does
not exaggerate. The Arab poetry before Islam was a tool to express the
supervisors and greats about their hopes and goals and glories, did not praise
the poets but a man has registered a place between The Arabs with the honor
of making them like the vineyard pyramid of Ben Sinan and Harith bin Auf
when they bear And then came back among the poets, those who earned their
hair, so they went among the tribes, praising their greats and receiving their
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gifts, and hesitating on the hypocrites of the kings of Hira, and on the
Ghassanites, the kings of the Levites, and they brought them back to their
homelands with a lot of money. Praise the great to the non-great in order to
raise money.
Keywords: praise, prophetic praise, Islam.
أوالً :موقف االسالم من الشعر
اختذ اإلسالا من الشعر مواقف تنسجم وعبيعة املرحلة اليت شهدهتا الدعوة ،فاملواقف اإلسالمية مل تين اعتباعية
2
وهون من أقدار الشع عععراهل،
وعش ع عوائية ،بل كانت منبثقة من ظروف الدعوة نفسع ععها .ففي بداية الدعوة ذا اإلسع ععالا الشع عععر د

ح ن كان الشاعر يهاجم الدين ،وينتقص منه ،وح ن كان املشركون يتهمون الرسول ( ) بأنه شاعر ،وبأن قوله شعر.

وبعد فرتة من الدعوة ،اختذ االسالا من الشعر سالحاً يف احلرب ،فوجه الشعراهل حنو االلتزاا النسيب بقيم اإلسالا
وتعاليمه ،فشععهر هؤالهل الشعععراهل ألسععنتهم اربون هبا أعداهل اإلسععالا من مشععركي قري  ،كما سععنرى يف رد حسععان بن ثابت
وعبد اهلل بن رواحة وكعب بن مالك وغريهم على الشعراهل من مشركي قري .
وبعد فتح مية والطائف ،انتهى دور الشعععر اهلجائي أو دور النقائض الشعععرية ،خاصععة بعد دخول النان يف دين
اهلل أفواجاً ،فلم يعد من املقبول إثارة الض ععغائن واألحقاد عن عري الش عععر ،ولذلك دخل الش عععر مرحلة جديدة يف أغراض ععه
وموضوعاته.
ثانياً :أقسام الشعر
قس ععم األدباهل الش عععر إىل قس ععم ن :املدح والذا ،وعدوا س ععائر األقس ععاا مرتبطة هبذين القس ععم ن ،فالوص ععف والرثاهل
والفار والغزل والتشع ععبيه واالسع ععتعارة واملثل والزهد والوعو والتقوى والنص ع عح كلها تدخل يف نطاق املدح ،أما باقي األغراض
فتيون عادة للهجاهل.

3

المدح لغة :هو ن ٌقض اهلجاهل ،وهو حسن الثناهل ٌ،قال مدحته مدحة واحدة ،ومدحه ٌوميدحه مدحاً ومدحة ،هذا قول

الصحيح أن املدح املصدر واملدحة االسم ،واجلمع مدح وهو امل ٌدح واجلمع املدائح واألماديح.
بعضهم ،و ٌ

المدح اصط ططًالحاً :املدح يف االص ع ععطالح هو ذكر امباس ع ععن مبقابل وبدون مقابل ،اختيارياً كانت أو بش ع ععيل غري اختياري.
يقول صع ع ععاحب جواهر األدب :و املدح هو الثناهل على ذي شع ع ععأن مباٌ يسع ع ععتحسع ع ععن من األخالق الن ٌفيسع ع ععة ،كرجاحة العقل،
والعفة ،والعدل والشجاعة.

4
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المديح النبوي :هو عبارة عن الش ع عععر الذي يهتم مبدح رس ع ععول اإلس ع ععالا امد بن عبد اهلل بتعداد ص ع ععفاته اخللقية واخللقية
وإظهار الش ع ع ع ععوق لرريته وزيارته واألماكن املقدس ع ع ع ععة اليت ترتبط اياته ،مع ذكر معجزاته املاديدة واملعنويدة ونآم س ع ع ع ععريته ش ع ع ع عععراً

واإلشادة بغزواته وصفاته والصالة عليه تقديراً وتعآيماً .وغالباً ما يتداخل املديح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد املولد
النبوي.
ثالثاً :المدح في صدر اإلسالم:
ملا جاهل اإلس ععالا ااه الش عععراهل الذين أس ععلموا إىل مدح رس ععول اهلل ( ) ص ععاحب الدعوة اليت أنقذت النان من الش ععرك،
وصاحب النف اليت انطوت على األخالق اليرمية.
لقد لقيت قصععائد املديح النبوي يف صععدر اإلسععالا وما بعده اهتماماً ملحوظاً ،ومن ه أذاعها التصععوف ،فهي صععارت
5
لوناً من التعبري عن العواعف الدينية ،وباب من األدب الرفيع ه
ألمها ال تصدر إال عن قلوب مفعمة بالصدق واإلخال .
وميين تعريف املدائح النبوية ب أمها :وفن من فنون الشععر اليت أذاعها التصعوف ،فهي لون من التعبري عن العواعف
الدينية ،وباب من األدب الرفيع؛ ألمها ال تصدر إال عن قلوب مفعمة بالصدق واإلخال و.

6

ه
النيب ( ) يسععمى (بشععارة) ،وما يقال أثناهل حياته ( ) يسععمى) مدحاً ( ،وما يقال
ويالحو هنا أن ما يقال قبل مولد د
بعد وفاته ( ) يسععمى ) رثاهلً ( ،ولي هن أكثر املدائح النبوية قد قيلت بعد وفاته ( ) فيأمهم الحآوا أ هن رسععول اهلل ( )

موص ع ع ع ععل احلياة ،وأمهم ماعبونه كما ماعبون األحياهل ،أو لعلهم الحآوا أن الرثاهل ال ييون إال يف أعقاب املوت مباش ع ع ع ععرة،

أما إذا مل يتصل اادثة الوفاة فإنه مدح.
النيب ( ) وحتليلها ،كي يس ع ععتش ع ععف من خالهلا
وس ع ععيتناول هذا البحث مناذج أش ع عععار الش ع عععراهل املاض ع ععرم ن يف مدح د
خصائص ومسات املدائح النبوية يف صدر اإلسالا.
رابعاً :المقتًفات الشعرية في مدح النبي (ص) في صدر اإلسالم
يف عصر صدر اإلسالا ،ظهر تيار جد يد يف املديح ،هو مدح النيب ( ) .وأذيع هذا الفن مع الدعوة اإلسالمية
حتول املدح من التي دس ع ع ع ع ع ع عب إىل
والفتوحات يف حياة النيب ( ) حينما مدحه الشع ع ع ع ع ع عععراهل ،د
وجمدوا دعوته وأخالقه ،وبذلك د

التدين .ويف عليعتهم حسان بن ثابت امللقب بع ع ع وشاعر الرسولو والذي كان ينصب له منرباً يلقي فيه الشعر واملديح ،وهو
مؤس ع ع ع ع ع ع ع هذا الفن وكان معه عبد اهلل بن رواحة وكعب بن مالك وتبعهم كعب بن زهري ،ملا مدح الرسع ع ع ع ع ع ععول عند دخوله

اإلسالا .واألعشى ،الشاعر اجلاهلي أيضاً مدح الرسول ( ).

7

أ  :شعر أهل البيت ومدح النيب ( )
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عبد المًلب ج ّد النبي (ص)

-1

أول ما ظهر من شع ع ع ع عععر املديح النبوي ما قاله عبد املطلب إبان والدته ( ) ،إذ شع ع ع ع ععبه والدته بالنور واإلش ع ع ع ع عراق
الوهاج الذي أنار اليون سعادة وحبوراً ،يقول عبد املطلب:
األرض وضاهلت بنورك األف

وأنت ملا ولدت أشرقت
فنحن يف ذلك الضياهل وف ععي

النور وسبل الرشاد خنتععرق

8

ل قد شع ععغل سع ععيدنا امد ( ) اهتماا النان به من خالل الشع عععر منذ اللحآة اليت اسع ععتقبل فيها احلياة ،فبعد أن
علم عبد املطلب مبولده ،أخذه وانطل إىل اليعبة ،وقاا يدعو ويشع ع ع ع ع ع ععير اهلل الذي أعطاه غالماً عاهراً زكياً ،ويتفوق على
بقية الغلمان ،ويطلب من اهلل أن فآه حىت يراه ميتمل الرجولة ،يقول:
هذا الغالا الطيب األردان

احلمد هلل الذي أعطاين
وقد ساد يف املهد على الغِلم ِ
ان

أعيذ بالبيت ذي األركان

حىت ييون بًعلغة الفتيان

حىت أراه بال البنيان

أعيذه من كل ذي ش ِ
نآن
د

من حاسد مضطرب العنان

الزبير بن عبد المًلب:

-2

العم كان يرقص وهو ص ع ع ع ععغري،
وكان ب هذا الغالا املبارك د
عمه الزبري بن عبد املطلب ،وال ينس ع ع ع ععى ما قيل له إ هن هذا د

ويقول:

امد بن عبدا

عشت بعي أنع ِم

يف دولة ومغنم

داا سجي األزِمل

 -3أبو طالب بن عبد المًلب
هو أبو عالب بن عبداملطلب بن هاشع ع ع ع ع ع ععم ،عم رسع ع ع ع ع ع ععول اهلل ( ) .توىل رعاية الرسع ع ع ع ع ع ععول ( ) بعد وفاة جده
وذب عنه
عبداملطلب ،فيلفه وأحسن تربيته وسافر بصحبته إىل الشاا وهو شاب ،وملا بعث الرسول ( ) قاا يف نصرته ،ه
من عاداه ومدحه عدة مدائح ،ويد أبو عالب من شعراهل مية املعدودين.9
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وال خالف عند القدماهل وامبدث ن يف شع ع ععاعرية أ" عالب وبراعته يف الشع ع عععر ،وإمنا اخلالف على كثرة الشع ع عععر املنسع ع ععوب إليه
وخباصة يف سرية ابن إسحاق ،فقد حذف ابن هشاا منه اليثري لشيه فيها .والواقع أنه إن مل يين أل" عالب إال قصيدته
الالمية اليت مدح هبا النيب ( ) ليفته ،واليت منها قوله:
وأبيض يستشفي الغماا بوج ِهه

ربيع اليتامى عصمة لألرامل

وهي القصععيدة اليت اسععتحسععنها ابن سععالا وأورد منها البيت السععاب  ،وأشععار أن الرواة زادوا فيها ،أما ابن هشععاا فقد أوردها
يف أربعة وتسع ن بيتاً ،وعلِّ بعد روايتها بتمامها قائالً :وهذا ما صح يل من هذه القصيدة ،وبعض أهل العلم بالشعر ينير
أكثرها.

10

النبي (ص)
العباس بن عبد المًلب (ر) في مدح ّ

-3

قال العبان بن عبد املطلب (ر) :يا رسول اهلل ( ) ،أريد أن أمتدحك ،فقال رسول اهلل ( ) قل ال يفضض فاك.
فأنشد يقول:
مستودع حيث مصف الورق

من قبلها عبت يف الآالل ويف

أنت وال مضغة وال عل

هبطت البالد ال بشر
ويقول:
وأنت ملا ولدت أشرقت األر

ض وضاهلت

فنحن يف ذلك الضياهل ويف

النور وسبل

بنورك األف
الرشاد حنرتق

ب  -شعر الشواعر في مدح النبي (ص)
وأخرج البيهقي عن عائشة رضي اهلل عنها ملا قدا رسول اهلل ( ) املدينة ،جعل النساهل والصبيان يقولون:
علع البدر علينا

من ثنيات الوداع

وجب الشير علينا

ما دعا هلل داع

أيها املبعوو فينا

ج،ت باألمر املطاع

وقالت جوار من بين النجار وهن يضربن بالدفوف ح ن قدومه ( )
حنن جوار من بين النجار

يا حبذا امد من جار
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صفية بنت عبد المًلب:

-1

وأورد ابن سعد مقطوعات يف رثاهل النيب ( )
وبت كاملسلوب
هلف نفسي
د
-2

11

هرق الليل فعلة امبروب

هند بنت أثاثة بن عبد المًلب:

النيب ( ) بقطع حزينة ،قالت ختاعب فاعمة بنت النيب :12
بيت هند بنت أثاثة عند وفاة د
أشاب ذرابيت وأذل ركين

بيارك فاعم امليت الفقيدا

وكذلك قالت:
أال يا ع ن بيي ال كملي
-3

فقد بير النعي مبن هويت

شعر شعراء الوفود والشواعر في مدح النبي (ص)

النيب ( ) ،وكان من ب ن
يف العاا التاس ععع من اهلجرة النبوية أقبلت وفود من ش ععىت أحناهل اجلزيرة ،تعلن إس ععالمها أماا د
النيب ( ) تعبرياً عن مشع ععاعرهم اجليداشع ععة ااه الرسع ععول املنتصع ععر ( ) ،الذي
هذه الوفود شع عععراهل ألقوا قصع ععائدهم ب ن يدي د
تغلب يف العاا الثامن للهجرة على زعماهل قري  ،وفتح مية ،ودخل النان يف دين اهلل أفواجاً ،وكان ش ع ع ع ع ع عععراهل الوفود ميثلون

للنيب ( ) ،فأغدقوا عليه
خليطاً من املس ع ععلم ن وهخرون مل يس ع ععلموا ،ولينهم يعاً عربوا عن مش ع ععاعر االنبهار واإلعجاب د
ولعل
ولعل تلك العفوية كانت وراهل قصع ع ععر مقطوعاهتم غالباً ،د
كرمي الصع ع ععفات ،من خالل أسع ع ععلوب عفوي بسع ع ععيط وسع ع ععهل ،د
املقطوعة التالية ملالك بن منط ،يع دد أعول املقطوعات نسبياً ،تعرب عن خصائص شعر الوفود ،إذ قال مالك:

ذكرت رسول اهلل يف فحمة الدجى

وحنن بأعلى رحرحان

وصلدد

عالئح تغتلي

بركبامها يف ال حب

متمدد

على كل فتالهل الذراع ن جسرة

كمر

بنا مر اهلجف

اخلفيدد

حلفت برب الراقصات إىل مىن

صوادر بالركبان من هضب قردد

وهن بنا خو
د

بأ هن

رسول اهلل

فينا مصدقاً

فما محلت من ناقة فوق رحلها
وأعطى إذا ما عالب العرف جاهله

رسول أتى من عند ذي العرض مهتدي
أش هد على
وأمضى

جب دد

أعدائه من امد
املشريف
د

املهند
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وهذه املقطوعة تبدو الوحدة الشعععورية والعضععوية واضععحة ،فالشععاعر وهو يسععري يف جنح الآالا بأعلى و رحرحان و و و
صلدد و يذكر امداً ( ) ،و دثنا عن عول الرحلة واملشقة اليت يعانيها فوق ناقته القوية الشديدة ،بينما الركبان موضون
الفالة وميرون به أو مير هبم ،ويربر لنا هذا العناهل بأ هن امداً ( ) رسع ععول مصع ععدق أتى من عند اهلل ،وهو أشع ععد على أعدائه
من أي فارن محلته ناقة على رحلها ،وأنه كرمي معطاهل عندما يأتيه عالب املعروف ،إنه شجاع ال يهاب.
ويالحو أن الشععاعر ركز على الصععفات املوروثة من اجلاهلية ،مثل :اليرا ،والنجدة ،والشعجاعة ،والشععدة على األعداهل،
النيب ( ) يف فتح مية رسم هذه الصورة يف ذهن الشاعر ،و شعراهل
وكأنه يقدمه يف صورة و قائد عسيريو ،ولعل انتصار د
للنيب ( ) ،وهي صعدق رسعالته ،وتبليغه
الوفود بصعفة عامة ،وقد أضعاف الشعاعر إىل هذه الصعورة بعض الصعفات اجلديدة د

عن اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذه صفات إسالمية ساقتها بعيدة عن الصفات اجلسمية أو الشيلية.

13

خامساً :شعر كبار الشعراء المخضرمين في مدح النبي(ص)
-1

شعر حسان بن ثابت (ر) في مدح النبي (ص)
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار
هو أبو الوليد حس ع ع ع ع ع ع ععان بن ثابت بن املنذر بن حراا بن عمرو بن زيد مناة بن د

اخلزرجي األنصاري.

14

وحسان بن ثابت (ر) كان أكرب شعراهل النيب ( ) ،ولعل أجود قصائده اليت دافع هبا عن النيب ( ) ،تلك اليت هجا
فيها أبا سع ع ع ع ع ع ععفيان بن حرب قبل فتح مية ،وافتار فيها بقومه باعتبار هم محاة وأنص ع ع ع ع ع ع ععاراً للنيب ( ) ،وقد بدأها مبطلع
تقليدي ،يعتمد النسيب وذكر الديار واحلبيبة والشراب واخليل ،ويقول فيه:
عفت ذات األصابع فاجلواهل

إىل عذراهل منزهلا خالهل

ديار من بين احلسحان قفر

تعفيها الروام

وكانت ال يزال هبا أني

خالل مروجها نعم وشاهل

فدع هذا ولين من لطيف
لعشثاهل اليت قد

تيمته

15

يؤرقين إذا ذهب
فلي

لقلبه منها

والسماهل

العشاهل
شفاهل

النيب ( ) لصفاته الفاضلة ورسم الدين اإلسالمي رمساً موفقا إذ
وميتاز شعر حسان بالصدق واإلخال  ،حينما امتدح د
16
قال:
وِج ِربيل رسول اهللِ فِينا

وروح الق ِ
دن لي له كفاهل
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وقال اهلل قد أرسلت عبدا

يقول احل إن نفع البالهل

شهدت به فقوموا صدقوه

فقلتم ال نقوا و ال نشاهل

ويف هذا بسعط حسعان ما كان من خري على يد النيب ( ) ،ودعا إىل تصعديقه واإلميان به فرمسه نوراً يشعع على العباد
ورسوالً هادياً إىل الرشاد ،يهدي العقول الضالة واألحالا الشاردة ،ومن يتبعه يرشد:
لقد نزلت منه على أهل يثرب
نيب يرى ماال يرى النان حوله
وإن قال يف يوا مقالة غائب

ركاب هدى حلت عليهم بأسعد
ويتلو كتاب اهلل يف كل مسجد
فتصديقها يف اليوا أو يف ضحى الغد

النيب ( ) بركة على املدينة وأهلها ،ويف ركابه اهلدى والسع ع ع عععود ،يتلو كتاب اهلل يف كل مسع ع ع ععجد؛ وقوله البد
وقد حل د
سععائر إىل القلوب تؤمن به وتصععدق رسععالته وتسععري هبديه .يضععيف إليهم مد ه الديين اخلالص ح ن يقول يف تلايص الدين
اإلسالمي:
أغر
د

17

عليه

للنبوة

من هلل مشهود يلوح و يشسهد

خامت

وضم اإلله اسم النيب إىل امسه
وش

له من امسه ليجلده

نيب أتانا بعد
د

فذو العرش امود وهذا امد

يأن وفرتة

فأمسى سراجاً مستنرياً وهادياً
وأنذرنا ناراً وبشر

إذا قال يف اخلم

املؤذن أشهد

جنة

من الرسل واألوثان يف األرض تعبد
يلوح كما الح الصقيل املهند
وعلدمنا

اإلسالا فاهلل حنمد

فالنيب ( ) كرمي يف أفعاله ،مشععرق يف خصععاله ،عليه عابع النبوة واضععح ظاهر ،قد كرا اهلل فقرن امسه إليه ،ح ن تتلى
الشع ع ععهادة يف الصع ع ععلوات اخلم

ليل يوا .وجعله منقذاً للعرب جاهلهم بعد يان من الرسع ع ععل ،وفرتة من الضع ع ععالل باألوثان،

فأنار هلم سبيل احل وهداهم إىل اخلري ،وبشر باجلنة وأنذر بالنار ،فبسط اإلسالا وعلم النان كيف مد هالهل اهلل ونعمه.
النيب ( ) فرياه أحسن
وهذا كله مديح ديين يصف الرسالة النبوية وعآمة القرهن ،ويشيد باإلميان .وصف شاصية د
18
النان وأ لهم:
ط عيين
وأحسن منك مل تر ق د

وأ ل منك مل تلد النساهل
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كل ع ٍ
خلِقت مبعهرهلً ِمن ِ
يب

كأنك قد خلقت كما تشاهل

النيب ( ) يف خلقه ،فهو أ ل النان قطعاً ال يس ع ع ع ععتثىن منهم أحداً ،وهو أكملهم ال
وهذا إعجاب لي له ح دد جبمال د
يصععيبه عيب وال يبل غه نقد ،فقد خال هذا وذاك ،فيان اليمال اجملسععم ،واخلل املصععفى .وبذلك يبل شععاعرنا ذروة املديح
عند العرب القدماهل.
وجند مدائح حسع ع ععان لرسع ع ععول اهلل ( ) فيها الشع ع ععيهل اليثري من احلب املتأجج الطافح ،حىت إذا انتقل ( ) إىل الرفي
وحسه .وتبل به احلرية أن يرى
األعلى ،أخذ حسان يشعر بالوحشة واحلرية بعد فقدان رسول اهلل ( ) ،وقد كان ميأل قلبه د
19
نفسه وحيداً منقطعاً يف صحراهل قاحلة لي فيها ماهل وال نبات ،وراح يبيي ،يقول:
يا أفضل النان أين كنت يف مهر
هليت ما يف

يع النان جمتهداً

أصبحت منه كمثل املفرد الصادي
مين ألية بر غري
د

إفناد

تاهلل ما محلت أنثى وما وضعت

مثل الرسول نيب األمة اهلادي

وال برا اهلل خلقاً من بريته

بذمة جار أو مبيعاد
أوىف د

الذي كان يستضاهل به

من
مصدقاً

للنبي ن

األيل سلفوا

مبارك وألمر ذا عدل وإرشاد
وأبذل النان للمعروف

باجلادي

حسان (ر) وشعر الهاتف
ورد يف ديوان حس ععان أ هن رس ععول اهلل ( ) ح ن خرج من مية مهاجراً إىل املدينة هو وأبو بير الص ععدي (ر) وموىل أ"
بير عامر بن فهرية ،ودليل هم الليثي عبد اهلل بن األريقط مروا على خيميت أا معبد اخلزاعية ،وكانت امرأة برزة حتتيب بف ناهل
قبتها ،تس ععقي وتطعم ،فس ععألوها كمراً وحلماً فيش ععرتوا منها فلم يص ععيبوا عندها ش ععي،اً من ذلك ،وكان القوا مرمل ن مس ععتن ن،
فنآر رسول اهلل (

إىل شاة يف كسر اخليمة فقال :ما هذه الشاة يا أا معبد ؟ قالت شاة خلفها اجلهد عن الغنم .هل هلا

من لنب ؟ قالت هي أجهد من ذلك .قال :أتأذن ن يل أن أحلبها ؟ قالت نعم ،بأ" أنت وأمي أن رأيت هبا حلباً فاحلبها،
فتفاجت عليه ،ودرت واجرتت ،ودعا بإناهل
فدعا رسععول اهلل ( ) ومسععح بيده ضععرعها ومسى اهلل تعاىل ،ودعا هلا يف شععأمها د
بربض الرهط فحلب فيه حىت عاله البهاهل سععقاها حىت رويت ،وسععقى أصععحابه حىت رووا ،وشععرب هخرهم ،أراض عوا،

حلب فيه ثانياً بعد بدهل حىت امتأل اإلناهل غادره عندها ،وارحتلوا عنها ،فما لبثت حىت جاهل زوجها أبو معبد يس ع ععوق أعنزاً
عجافاً ،تس ع ع ع ععاوك هزاالً ِخماخهن قليل فلما رأى أبو معبد اللنب عجب ! من أين لك هذا اللنب يا أا معبد والش ع ع ع ععاهل عازب
مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال :صع ع ع ع ع ع ععفيه يل يا أا معبد.
حيال وال حلوب يف البيت ؟ قالت ال واهلل ،إال أنه د
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قالت :رأيت رجال ظاهر الوضع ععاهلة ،أبلج الوجه ،حسع ععن اخلل  ،مل تعبه ثجلة ،ومل تزر به صع عععلة ،وسع ععيماً قسع ععيماً ،يف عينيه
دعج ويف أشععفاره وعف ،ويف عنقه سععطح ،ويف صععوته صععحل ،ويف يف حليته كثاثة ،أزج ،أقرن إن صععمت فعليه الوقار ،وإن
تيلم مساه وعاله البهاهل ،فهو أ ل النان وأهباهم من بعيد ،وأحس ععنهم وأملحهم من قريب ،حلو املنط فص عل ،ال نزر وال
هزر ،كأن منطقه خرزات نآم يتحدرن ،ربعة :ال بائن من عول ،وال تقتحمه ع ن من قصع ع ععري ،غصع ع ععن ب ن غصع ع ععن ن ،فهو
أنضع ععر الثالثة منآراً وأحسع ععنهم قدراً ،له رفقاهل فون به ،أن قال أنصع ععتوا لقوله ،وأن أمر تبادروا إىل أمره ،افود اشع ععود ،ال
عاب وال مفند.

20

قال أ بو معبد :هو واهلل صععاحب قري الذي ذكر من أمره ما ذكر مبية ،ولقد مت بأن أصععحبه ،وألفعلن إن وجدت
إىل ذلك سبيالً .فأصبح صوت مبية عالياً يسمعون الصوت ،وال يدرون من صاحبه وهو يقول:
جزى اهلل رب النان خري جزائه
ا نزالها باهلدى واهتدت به

رفيق ن

فتاهتم

و مقعدها

للمؤمن ن مبرصد

فإنيم إن تسألوا الشاة تشهد

فتحلبت

فغادرها رهناً لديها حلالب

امد

به من فاار ال يبارى وسؤدد

سلوا أختيم عن شاهتا وإنائها
دعاها بشاة حائل

خيميت أا معبد

فقد فاز من أمسى رفي

فيا لقصي ما زوى اهلل عنيم
ليهن بين كعب مقاا

قاال

له بصريح درة الشاة مزبد
يرددها يف مصدر

مورد

فلما مسع بذلك حسان قال جياوب اهلاتف:

22

لقد خاب قوا غاب عنهم نبيهم

وقدن من يسري إليهم ويغتدي

ترحل عن قوا فضلت عقوهلم

21

وحل على قوا بنور امد

وقد أثرت قص ع ععة أا معبد وش ع عععر اهلاتف وش ع عععر حس ع ععان يف تلوين املدائح النبوية فيما بعد ،وحديث أا معبد هو أس ع ععان
ألكثر ما جاهل يف املدائح النبوية من األوص ع ع ع ع ععاف احلس ع ع ع ع ععية ،حيث يوص ع ع ع ع ععف الرس ع ع ع ع ععول بأنه أبلج الوجه ،أدعج العين ن ،أزج
23
ه
النيب ( ) أ ل النان كما قال حس ععان ،واألنبياهل
احلاجب ن ،إىل هخر ما قيل فيه من ش ععائ الص ععفات .ومن املعروف أن د
يف الغالب كانوا من أهل اجلمال ،ألن الدعوة إىل احل حتتاج إىل شفيع من الوجه القبول.
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النبي (ص)
شعر كعب بن زهير (ر) في مدح ّ

-2

هو كعب بن زهري بن أ" سلمى ربيعة بن رياح املزين .كان من كبار الشعراهل ،وأبوه زهري صاحب املعلقة.

24

النيب ( ) بقص ع ععيدة س ع ععارت على الزمان ،وقلهدها الش ع عععراهل على العص ع ععور ،واهتموا هبا اهتماماً
قد مدح كعب بن زهري د
عآيماً ،وعدوها من أجل ما قيل يف مدح الرسول ( ).
وتقع المية كعب يف مثانية ومخسعع ن بيتاً ،وهي من الشعععر امبيم الرصعع ن واري على التقاليد األدبية لشعععراهل اجلاهلية ،
فبدأها الشاعر هبذا النسيب اخلالص:

25

متيم

بانت سعاد فقليب اليوا متبول
وما سعاد غداة الب ن إذ رحلوا

إثرها

مل يفد ميبول

إال أغن غضيض الطرف ايول

وصععف ناقته وصععفاً مفص عالً ي دذكر بدالية عرفة بن العبد ،وهو يف ذلك يتابع ما كان معروفاً لذلك العهد من التقاليد
الشعرية.
النيب
وانتقل بعدها إىل الرسعول ( ) ميتدح ما مل إىل املسعلم ن من قرهن جليل ،ويعتذر بعد ذلك ويطلب العفو من د
26
( ) ملا بدر منه ،فقال:
أنب،ت أ هن رسول اهلل أوعدين
مهالً هداك الذي أعطاك نافلة ال

والعفو عند رسول اهلل مأمول
قرهن فيها مواعيو وتفضيل

فرس ععول اهلل ( ) كرمي متس ععامح يقبل العفو واملعذرة ،وهو الذي محل إىل املس ععلم ن هدية كبرية وهي القرهن اليرمي وفيه
املواعو البالغة وما تاج إليه املسع ععلم ن يف أمورهم ،وب ن فضع ععل الرسع ععول ( ) باإلشع ععارة إىل عآيم رسع ععالته ،وب ن كرمي يده
بالداللة على واسع هديته .ويقول يف مدح الرسول ( ):
إِن الرسول لنور يستضاهل به

مهند من سيوف اهلل مسلول

27

فهو س ععيف مطبوع من أش ععرف س ععيوف اهلند وأفض ععلها مض ععاهل  ،ألنه س ععيف اهلل أرس ععله إىل العباد بامسه ،ليفص ععل بينهم
و يم يف أمرهم ،وسله على املشرك ن وسلطه عليهم ليقطع به دابر الفوضى والشرك.
وهذا منتهى املديح العر" القدمي ،إذ بسط اليرا والفضل والعفو والتسامح والبأن والشجاعة يف شعر مت ن مأل بالصور
الضامة والتعابري املتينة ،فجعله سيداً مطاعاً ورئيساً مهيباً ،وإماماً مل القرهن إىل البشر ،ويتحلى خبري الشمائل والصفات
من تسامح وندى ورحابة صدره.
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وقد عين هبا كثري من الشعراهل فشطروها ومخسوها وعارضوها ،وقاا بشرحها كثري من العلماهل.

28

لي هن الدكتور زكي مبارك مل ديعد هذه القصع ع ع ع ع ع ععيدة من املدائح النبوية ،ألنه يرى أ هن كعب ابن زهري مل يقلها ،وهو مأخوذ

بعاعفة دينية قوية و تسمو به إىل روح التصوف ،إمنا هي قصيدة من قصائد املديحو.

29

ويبدو يل أ هن هذا اليالا لي صع ع ع ع ع ع ععحيحاً ،أل دن الش ع ع ع ع ع ع ععاعر ينتقل من مرحلة إىل مرحلة ،وهو يقف على األعراف ب ن
اجلاهلية واإلسععالا ،أو ب ن اخلوف على نفسععه والنجاة من القتل ،وهو ما جيعل للتجربة الشعععورية اليت مير هبا الشععاعر ميان
األولوية يف التعبري 30.ولعل هذا ما جعله يطيل املقدمة ووص ععف الناقة ،ويس ععيب فيها عص ععارة انفعاالته ومش ععاعره ،وكذلك
فإنه قد عرب تعبرياً جيداً عن رريته لشاصية الرسول ( ) بالرغم من تواضع هذا التعبري أماا غزله ووصف ناقته.
-3

لنبي (ص)
شعر النابغة الجعدي (ر) في مدح ا ّ

عدي كعان ش ع ع ع ع ع ع ععاعراً كبرياً
هو أبو ليلى عبعد اهلل بن ععدن بن ربيععة بن جععدة بن كععب بن لبيععة ،املعروف بعالنعابغعة اجلع د
31
مفلقاً.
ورحب به فأنشع ععد قصع ععيدة عويلة مدح فيها
النيب ( ) د
وفد النابغة اجلعدي على الرسع ععول ( ) باملدينة املنورة وأكرمه د
رسول اهلل ( ) فقال:
أتيت رسول اهلل إذ جاهل باهلدى

ويتلو كتاباً كاجملرة دنريا

أقيم على التقوى وأرضى بفعله

وكنت من النار املاوفة أحذرا

فالرسع ع ع ع ع ع ععول ( ) جاهل باهلدى ودين احل يتلو القرهن نريا كاجملرة يف السع ع ع ع ع ع ععماهل ،يأمر بالتقوى والفعل اجلميل ،وقد همن
النابغة وقاا بالدين احلنيف خوف النار املاوفة.
ثم أنشد النابغة :
بلغنا السماهل جمدنا وجدودنا

وأنا لنرجو فوق ذلك مآهرا

فتبسم الرسول ( ) وقال :و إىل أين يا أبا ليلى ؟ قال :و إىل اجلنة يا رسول اهلل ( ).
-4

األعشى ونموذج من شعره في مدح الرسول (ص)

هو األعشى ميمون بن قي  ،ويقال له األعشى األكرب ،من شعراهل الطبقة األوىل يف اجلاهلية ،وأحد أصحاب املعلقات،
عاش عمراً عويالً ،وأدرك اإلسالا ومل يسلم.

32

جاهل األعش ع ععى مدح الرس ع ععول ( ) بقص ع ععيدته الدالية ،يريد هبا وجه النيب ( ) لين قريشع ع عاً ص ع ععرفته عن لقائه يف رواية
بعرفها املتأدبون ،لي هنا ال بسطها ،فانصرف عنه وبقيت القصيدة يف مد ه يقول فيها:
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نيب يرى ما ال ترون وذكره
د
له صدقات ما

تغب ونائل
د

أغار لعمري يف البالد وأجندا
ولي

عطاهل اليوا مانعه غدا

وهيذا امتدح الندى واجلود على عادة اجلاهلي ن ،وبسط ما للنيب ( ) من ذكر عاعر سار يف األغوار والنجود ،فطاف
وغم األقطار ،وله صدقات ال تنقطع ،وعطاهل ال يفرت ،يبذل اخلري ليل قاصد وعالب.
البالد د
وهذا املديح أش ع ع ع ع ع ععبه بأن يوجه إىل األجواهل واليرماهل من ررس ع ع ع ع ع ععاهل القبائل وأمراهل الواليات ،لي فيه ذكر للدين والتقوى
واألخالق .ولعل ذلك ألن األعشعى بعيد عن فهم الدين ومبادئه ،أو لعله مل يألف هذا اللون من املديح الديين ،ومل يسعمع
نيب ورئي القبيلة أو سع ع ع ع ع ع ععيد يف قومه
به من قبل ،فلما حاول أن يقول نط به على عادة اجلاهلي ن ،ال فرق عنده ب ن د
وعشريته.
وبالرغم من ذلك أ هن هذه القصيدة كانت كمثل ررية شاعر جاهلي لإلسالا أو الدعوة وصاحبها ( ).
خاتمة:
لقد كان النيب ( ) مص ععدراً من مص ععادر اإلهلاا للش عععر ،فأهلمت ش ععاص ععيته ودعوته جمموعة كبرية من الش عععراهل،
النبوية كفن من فنون
النبوية ازدهاراً ملموس عاً منذ فرتة البعثة امبم ٌدية .وهذه الفرتة كانت فرتة نش ععأة املدائح ٌ
فازدهرت املدائح ٌ
زهري وحس ععان بن ثابت وغريهم ،واس ععتادموها كس ععالح
الش عععر العر" ،واهتم هبا فحول الش عععراهل مثل األعش ععى وكعب بن ٌ

مهم من أسع ععلحة الدفاع عن الرسع ععول والرسع ععالة .لذا فاملديح النبوي يتميز بصع ععدق املشع ععاعر ونبل األحاسع ععي ورقة الوجدان
د

وحب الرسول ( ) عمعاً يف شفاعته ووساعته يوا احلساب.

لقد اعتمدت قص ع ععائد املديح النبوي على البحور الطويلة اجلادة اليت تتناس ع ععب مع األغراض اجلليلة اهلامة كاملديح
النبوي والتصععوف الروحاين والتشععيع يل البيت ،لذلك يسععتعمل شعععراهل املديح النبوي البحر الطويل والبحر البسععيط والبحر
اليامل والبحر الوافر والبحر اخلفيف.
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فلسفة الفكر السياسي عند مالك بن نبي
Philosophy of Political Thought by Malik Bin Nabi
- (جامعة صن يات سين، أستاذ مساعد في مدرسة الدراسات الدولية، شاهر إسماعيل الشاهر.د
)Sun Yat-Sen University الصين
:ملخص
 فال بد من املؤثرات الثقافية أو االجتماعية أو الس ع ع ععياس ع ع ععية،إن البناهل الفيري ألي مفير أو عامل ال يبدأ من فراغ
 ويعد مالك بن نيب من أهم املفيرين العرب وأحد رواد النهض ع ععة.أو بعض األعمال الفيرية اليت تس ع ععهم يف منو هذا التفيري
 وقد اعتربه اليثريون امتداداً ل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ابن خلدون وهو من أكثر املفيرين املعاص عرين الذين نبدهوا إىل ض ععرورة،الفيرية اإلس ععالمية

 وجهداً كبرياً بس ع ع ععبب عدا التحديد املنهجي،ً ويرى أن العامل اإلس ع ع ععالمي أض ع ع ععاع وقتاً عويال.العناية مبش ع ع ععيالت احلض ع ع ععارة
ية اليت عزلت القضععايا عن بعضععها ونآرت إىل كل، وذلك عائد إىل التجزي،الصععحيح للمرض الذي يتأمل منه منذ قرون عدة
.واحدة على حدة
. الفير السياسي، فلسفة، مالك بن نيب:الكلمات المفتاحية
Summary:
The intellectual construction of any thinker or scientist does not start
from a vacuum. Cultural, social, political or intellectual factors that
contribute to the growth of this thinking must be made. Malik bin Nabi is
one of the most important Arab thinkers and one of the pioneers of the
Islamic intellectual renaissance. He was considered by many to be an
extension of Ibn Khaldun, one of the most modern thinkers who warned
about the need to take care of the problems of civilization. He believes that
the Islamic world has lost a great deal of time, And a great effort because of
the lack of systematic definition of the disease that has suffered for centuries,
due to fragmentation, which isolated the issues from each other and looked
at each one separately.
Keywords: Malik bin Nabi, philosophy, Political thought.

برلين-ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي-2019 ماي-07 العدد-مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
54

مقدمة:
يعىن الفير الس ع ع ععياس ع ع ععي بتنآيم احلياة يف جمتمع ما ،يف كل جوانبها ،يف ح ن أن الفلس ع ع ععفة الس ع ع ععياس ع ع ععية معربة عن
شععاصععية من يتوىل شععأمها ،وهي كمثل اخلربات اليت عاشععها خالل م ددة حياته .ويعد املفير اإلسععالمي اجلزائري مالك بن نيب
( ،)1973-1905من أهم مفيري القرن العش ع ع عرين ،اه تم بقض ع ع ععايا أمته وس ع ع عععى إىل إخراجها من حالة اجلهل والتالف
ودفعها إىل معانقة العصر بفاعلية .ورأى أن التغيري ييون بتغيري الذات وحتريرها من االنصياع والعبودية والقابلية لالستعمار.
قدا بن نيب مشع ع ع ع ع ععروع فيري متيامل ملواجهة التحديات اليت يتعرض هلا اجملتمع العر" ،فتطرق لقض ع ع ع ع ع عايا االقتصع ع ع ع ع ععاد واملرأة
واألخالق والسياسة...إخل.
يرى مالك بن نيب أن العامل اإلسالمي أقتب مفاهيمه السياسية احلديثة من الغرب ،دون أن يتحق من صحتها
وكماش ععيها مع قيدمه وش ععاص ععيته وواقعه االجتماعي وأس ععلوب حياته ،وهو يرى أنه كان األوىل بالعامل اإلس ععالمي أن يعود إىل
أصوله وتراثه اإلسالمي لينهل منها ،ويعتربها أفضل بيثري مما هو عند الغرب يف حال تطبيقها تطبيقاً صحيحاً(.)1

عاش مالك بن نيب مهمشاً ،فاليساريون اعتربوا بن نيب إسالمياً فها وه ،واإلسالمي ن اعتربوه ملحداً ،فضالً عن
الناب احلاكمة العربية اليت اعتربته مناهضاً هلا ،وفراح بن نيب ضحية هذا الصراع.
أهمية البحث:
تنبع أ ية هذا البحث من كومها تنطل من مفاهيم ودالالت هامة كاييت:
 موسوعية فير مالك بن نيب اليت تعد جماالً خصباً ألااو كمية ونوعية حتاول إبرازها يف جماالت متعددة. إس ععهامات بن نيب لوض ععع حلول لبعض املش ععيالت اخلاص ععة باإلنس ععان والرتاب والزمن واس ععتش ع عراف هذه احللول املناس ععبةلواقعنا.
 فيرة التيامل املعريف اليت يدعو إليها اليثري من الباحث ن ،إلجياد ااور ب ن العلوا الدينية والعلوا اإلنس ععانية ،واليت تس ععهميف بناهل حضارة قوية تعيد لإلنسان هيبته ومقامه ووظيفة اخلالفة وعمارة األرض.
وقد تعلم العربية وهو يف عمر اخلمس ن! ولذلك فإن كثرياً من أعماله مرت ة عن الفرنسية.
منهج البحث:
اعتمد الباحث على منهج ن أساسي ن ،ا:
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 -1املنهج التارمي :الستعراض وسرد بعض الوقائع التارمية ،وسرد عناصرها وااولة رصد وتسجيل أهم النصو

وايراهل

واملواقف والتصر ات اليت هتم موضوع الدراسة.
 -2املنهج التحليلي النقدي :لدراسع ع ع ععة وحتليل ونقد بعض األفيار الواردة يف هذه الدراسع ع ع ععة ،س ع ع ع عواهل من خالل مصع ع ع ععادرها
األساسية أو املراجع واليتب اليت تناولت تلك األفيار.
المًلب األول :الًروحات الفكرية والسياسية والفلسفية واالجتماعية لمالك بن نبي
جدل الدولة يف الفير الس ع ععياس ع ععي الفلس ع ععفي يثري لغطاً مفهومياً خطرياً س ع ععياس ع ععياً واجتماعياً واقتص ع ععادياً يبقي معه
اجلدال مس ع ع ععتمراً بسع ع ع عؤال الورعة واحلافز .وتش ع ع ععيل كتابات مالك بن نيب جماالً خص ع ع ععباً للحديث عن تيامل املعرفة ،حيث
ينطل يف عرح أفياره ومعاجلتها من ررية كونية إس ع ععالمية وررية إنس ع ععانية ،تص ع ععور كال ا عناص ع ععر بناهل احلض ع ععارة واملاتزلة يف
ثالثية معيارية هي اإلنس ع ع ع ع ع ع ععان ،والرتاب ،والزمن ،وإذ تتأكد هذه الررية التياملية يف فير مالك بن نيب فإمها تؤكد على أن
املفير يدرك ماهلا من فوائد علمية حاضرة ومستقبلية يف صنع التوازن لدى اإلنسان املعاصر.
ومن أهم أدوات التحليل االجتماعي عند مالك بن نيب نآريته يف األعمار الثالثة للنمو النفسي االجتماعي(:)2
 -1عمر الشيهل.
 -2عمر الشاص.
 -3عمر الفيرة.
فهو يالحو أن هناك تش ع ع ععابه ب ن النمو النفس ع ع ععي عند الفرد ،وب ن النمو االجتماعي يف اجملتمع ،غري أن االنتقال
من مرحلة إىل أخرى يف اجملتمع غري واضح كما هو احلال عند الطفل.
أوالً -الفرق بين السياسة والبوليتيك:
لقد ااوز التوظيف السععياسععي ايين إىل العم احلضععاري الذي يشععيل جوهر املشععيلة ،فهو يرى أن مشععيلة كل
شعععب هي يف جوهرها مشععيلة حضععارته .ويرى بن نيب أننا اقتبسععنا مفاهيمنا السععياس عية احلديثة من الغرب ،دون أن نتحق
من صحتها وكماشيها مع قيمنا وواقعنا ومنط حياتنا ،وأن يف تارمنا وتراثنا ماهو أفضل بيثري مما لدى الغرب(.)3
ويعرف السياسة بأمها :عمل تقوا هبد الدولة ،منآم وادد مبيثاق وعين (الدستور) ،ووقايته من التاريب .ويعترب
بن نيب و اال اعو هو املقيان اجلوهري للتمييز ب ن السع ع ععياسع ع ععة الناجحة والسع ع ععياسع ع ععة الفاشع ع ععلة .لذا يربط مفهوا السع ع ععياسع ع ععة
باإليديولوجية والثقافة والعقيدة ...اخل.
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وحتدو مالك بن نيب عن فيرة هامة وهي الفرق ب ن السياسة والبوليتيك ،ويرى أن هناك العديد من األعروحات
اليت حتاول أن ختلط ب ن ال س ععياس ععة كعلم له قواعده وأخالقياته ومنهجه العلمي ،وب ن املمارس ععات الس ععياس ععية والال أخالقية،
ولذلك جيب التفري ب ن السععياسععة والبوليتيك .والسععياسععة جيب أن تعتمد على فير سععياسععي قائم على دراسععات ومرجعيات
فيرية وعلمية ،أما السياسي فهو منفذ ،بينما املفير واملثقف يغدو مهندساً للسياسات.
واإلشععيالية اليت تواجهنا ،أن أي سععلطة ال بد أن تقوا على ثقافة معينة ،فيما أنه ال سععلطة بغري ثقافة فال ثقافة
إال وهلا أوجه من أوجه السععلطة ..ألن النآاا القائم ال ميينه وضععع سععياسععة معينة من دون أن يضععفي عليها الشععرعية ،ومن
هذا املنطل تقوا الدولة باستقطاب املثقف ن وأدجلتهم وف ما تريد (لتنتج الدولة الثقافة واملثقف يف هن معاً).
وعلى عي السياسة العلمية الصحيحة املبنية على قواعد علمية ومرجعيات فيرية ثاقبة ،ظهرت البوليتيك وهي
صع ع ع ع ع ععورة مزيفة للسع ع ع ع ع ععياسع ع ع ع ع ععة ،وهي ال تتحدد كشع ع ع ع ع ععيهل له مدلول يف عامل املفاهيم ولينها ذات تاريع عويل يف بالدنا(.)4
فالبوليتيك هي عندما يرتفع الصاب يف السوق وتيثر حركات اليد واللسان ،وعندما ال يسمع الشعب غري احلديث عن و
احلقوقو دون أن يذكر بواجباته ،وعندما يش ع ععرع بالطرق الس ع ععهلة الناعمة ،فتلك هي البوليتيك ،فالس ع ععياس ع ععة هي اس ع ععتبطان
القيم ،بينما البوليتيك هي جمرد قذف لليلمات( .)5فالبوليتيك تعين الفساد واالضطهاد والوسوسة والقهر والآلم.
وفرق مالك بن نيب ب ن السع ع ع ععياسع ع ع ععة والبوليتيك العتبارات فيرية ثقافية .فالبوليتيك أن تيون معارض ع ع ع عاً تتحول
بيسع ععر وسع ععهولة اىل النقيض ،دون التزامات أخالقية أو مبادف للنضع ععال .فعندما يقع االحنراف من املبادف إىل املصع ععا فهنا
ميمن اخلطر ،وال تبقى السعياسعة إال لعبة بوليتيك ومياسعب ومغال على حسعاب األغلبية املسعتضععفة الصعامتة اليت ال قرار
هلا.
ويرى أن السععياسععة اليت ال تقوا على األخالق ماهي سععوى خراب لألمة .والعمل السععياسععي لن ييون ناجحاً إذا
مل ق التجعان

ب  ن عمعل العدولعة وعمعل الفرد ،القعائم على دععاميت العدين واألخالق .فمن غري املعقول أن ييون العدين

س ع ععبباً يف ختلف املس ع ععلم ن ،فهذا الدين بىن أعآم حض ع ععارة يف التاريع اإلنس ع ععاين وهي احلض ع ععارة اإلس ع ععالمية ،اليت أس ع ععهمت
وبشيل كبري يف بناهل احلضارة الغربية القائمة اليوا.
وقعدا معالعك بن نيب ععدداً من الطروحعات الفيريعة أصع ع ع ع ع ع ععبحعت فيمعا بععد مرجععاً للمفيرين من بععده .وأهم هعذه
الطروحات:
ثانياً" -بناء الحض ططارة" :ينطل مالك بن نيب يف مؤلفاته املتعددة من وحدة حتليل أسع ععاسع ععية هي احلضع ععارة باعتبارها النقطة
البعيععدة اليت ينبغي أن يؤول إليهععا كععل تغيري اجتمععاعي إجيعا" .وقععد نععاقش ع ع ع ع ع ع عهععا من زوايععا عععدة :من حيععث جوهرهععا ومبععدئهععا
وباعتبار وحدهتا وعالقتها مبنتوجاهتا ومن حيث تركيبها ووظيفتها( .)6حيث يرى أن احلضع ععارة تبىن على ثالو ركائز ،هي:
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اإلنس ع ع ع ععان والوقت والرتاب ،ويؤدكد أن أهم هذه الركائز هو اإلنس ع ع ع ععان .كما يؤِّكد يف حتليله ملش ع ع ع ع ِ
عيلة احلضع ع ع ع عارة ،والعتبارات
ِ
وحل ثالو مشيالت جزئيهة:
اجتماعيهة ،أ هن حلهها يستوجب ه
 -1مشع ع ععيلة اإلنسع ع ععان ،وحتديد الشع ع ععروط النسع ع ع ِ
عجامه مع ِس ع ع عري التاريع .يرى مالك أن أ ية التاريع تيمن يف أنه يقدا لنا
دروسع ع عاً من املاض ع ععي جديرة بالنآر واالعتبار ،فعلى هدي التاريع يص ع ععنع احلاض ع ععر ويبىن املس ع ععتقبل ،لين األهم يف نآره هو
اإلنسعان صعانع ذلك التاريع ،فالتاريع كما يراه لي ما تصعنعه الصعدف وال ميائد االسعتعمار ،إمنا هو ما تصعنعه الشععوب
ذاتياً يف أوعامها .فالتاريع متجدد ،فهو يبدأ باإلنسععان املتيامل الذي يؤدي واجباته كاملة ،و ينتهي عند اإلنسععان املتحمل
العذي مل يععد يقوا بعدوره كمعا جيعب أن ييون ،و ينتهي التعاريع حتمعاً ليتجعدد يف نقطعة جعديعدة وتلعك هي العدورة اخلعالعدة
وسنة التاريع اليت ختضع هلا كل احلضارات.
لقد ركز مالك بن نيب على اإلنسع ع ع ععان ،وما جيب أن يتوفر عليه هذا العنصع ع ع ععر من شع ع ع ععروط وقواعد تتعل بالناحية
اإلميانية والنف سععية والعملية ،فهو بذلك قد وضععع النقاط على احلروف ،فلو أن كتابات بن نيب وضعععت يف عريقها الصععحيح
وحتولت إىل مش ع ع ع ععاريع عملية ليفتنا مآاهر التالف اليت نعاين منها ،و أش ع ع ع ععري أنه ميين توليد قراهلات متنوعة يف موض ع ع ع ععوع
اإلنسع ع ععان عند مالك بن نيب ،وبالتايل اليتابة من عدة أوجه ،أو يف عدة جماالت ،ومنها السع ع ععياسع ع ععة وجمال احليم والتنآيم،
االقتصاد وإدارة اإلنتاج والتحيم فيه وتطويره ،التعليم ووضع السياسات والربامج الرتبوية ،الثقافة ومد املصطلح إىل أبعد مما
هو عليه اين.
ويف جمال توجيه الثقافة البد من التحديد الس ع ع ع ع ع ععليب أو تص ع ع ع ع ع ععفية أس ع ع ع ع ع ععباب التدهور واالحنطاط ،يأيت بعد ذلك
التحديد اإلجيا" ،وإذا كانت عملية التص ع ععفية قد قاا هبا البعض أو أنه من الس ع ععهل القياا هبا ،فإن التحديد اإلجيا" لعوامل
الثقافة هو املهم ،والعناصر اليت يؤكد عليها مالك بن نيب هي:
 -1عنصر األخالق لتيوين الصالت االجتماعية.
 - 2عنصر اجلمال لتيوين الذوق العاا.
 - 3منط عملي لتحديد أشيال النشاط العاا.
 - 4التقنية أو (الصناعة) حسب تعبري ابن خلدون.
فاإلنسان يف فير مالك بن نيب يعد اور عملية التغيري وهو الفاعل فيه ،ومنطل التغيري هو النف .
 -2مشععيلة الرتاب ،وشععروط اسععتغاللِه يف العمليهة االجتماعيهة .ويعد الرتاب أحد العناصععر احلضععارية اهلامة يف معادلة مالك
بن نيب وقد عاجله من جانب ن:
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 املآهر القانوين ( التش ع عريعي) :يتصع ععل اإلنسع ععان بالرتاب من خالل صع ععورة املليية أي من حيث تش ع عريع املليية يف اجملتمعالذي ق الضمانات االجتماعية.
 املآهر الفين :ويقصد به ا لسيطرة الفنية واالستاداا الفين الذي تتيحه العلوا املاتصة ،كعلمالرتبة ،أو الييمياهل(.)7
وح ن نتيلم عن الرتاب ،ال نبحث يف خص ععائص ععه وعبيعته ،ليننا نتيلم عنه من حيث قيمته االجتماعية ،وهذه
القيمة مسع ع ع ع ع ععتمدة من قيمة مالييه ،فحينما تيون قيمة األمة مرتفعة وحضع ع ع ع ع ععارهتا متقدمة ييون الرتاب غايل القيمة ،وح ن
تيون األمععة متالفععة ،ييون الرتاب على قععدرهععا من االحنطععاطو( .)8فععالرتاب عنععد مععالععك بن نيب مععل معععاين ودالالت
واسعععة ،فهو من وجهة سععياسععية قانونية تلك الرقعة اجلغرافية اليت حتدها احلدود ،وهو من الناحية االقتصععادية املصععدر الرئي
لإلنتاج ا لزراعي والصناعي على حد سواهل ،وهو من الناحية املعنوية ،االنتماهل والوالهل للفيرة والدين.
وبث معناه يف روح اجملتمع ونفس عيهة الفردو( .)9ويشععري مالك بن نيب إىل أ ية الوقت يف جل مؤلفاته،
 -3مشععيلة الوقت ،د
وععادة معا يقرنعه بعالتجعارب النعاجحعة يف العدول األوروبيعة واألسع ع ع ع ع ع ععيويعة اليت قعامعت بعاسع ع ع ع ع ع ععتغاللعه وتوظيفعه بطريقعة منآمعة عرب
املاططات واالسرتاتيجيات اليت تنبع من مدارسها الفيرية واالقتصادية واالجتماعية.
فالزمن عند مالك بن نيب يأخذ أ ية كبرية ،ألنه عامل مهم من عوامل بناهل احلض ع ع ع ع ع ع ععارة ،ويدعو مالك بن نيب
وضمن أعر كربى الستثماره وتوظيفه يف الصا العاا ،بدل املصلحة اخلاصة والبحث عن حتقي الذات.
ومييز مالك بن نيب ب ن احلضارة الشي،ية واحلضارة احلديثة ،فاألوىل :تشرتي األشياهل العديدة وتيدسها وال تستفيد
منها ،وهذه حال العامل اإلسع ع ع ع ع ع ععالمي ،والثانية :ختطط وتنتج وف منهج فين تطب فيه قوان ن الييمياهل احليوية والدينامييية
اخلاصة أثناهل التيوين والتطوير ،حال الص ن وروسيا واليابان.
فاحلضع ععارة عند مالك بن نيب ،تعين توفر جمموعة من الشع ععروط املادية واملعنوية ،ويعد الدين منشع ععأ كل حضع ععارة .والدين عند
مالك بن نيب هو أس ععان التغيري ،وهو يهتم من حيث وظيفته االجتماعية يف ص ععياغة الش ععاص ععية احلض ععارية ،وبناهل العالقات
االجتماعية ،والدين القادر على التغيري اسب رأيه هو الدين السماوي ،فإذا أ لت الدولة عامل العقيدة واألخالق املنبثقة
عن العقيدة ،فإن التعاون بينها وب ن املواعنون يصبح مبتوراً ولن ييون لسياستها تأثري حقيقي يف واقع البالد(.)10
ثالثاً" -القابلية لالستعمار" :ااوز مالك يف دراسته لالستعمار من كونه حالة هيمنة تدرن من اخلارج ،إىل دراسة القابلية
لالستعمار من قبل الشعوب املستعمرة .فاملشيلة ليست يف وجود املستعمر ،فمن الطبيعي أن ييون يف تاريع البشرية كلها
عغاة ،فالقضععاهل على االسععتعمار ي يمن يف ختليص املسععتعمر من قابليته لالسععتعمار .حيث يرى أن االسععتعمار قد جاهل إىل
منطقتنا ألن شع ع عععوب هذه املنطقة لديهم قابلية لالسع ع ععتعمار واالنقياد .ويف كتابه وبين الرش ط ططاد والتيهو ،يعطي بن نيب احلل
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هلذه املش ععيلة ،فيقول :وجيب تص ععفية االس ععتعمار يف العقول قبل كل ش ععيهل ،فتص ععفية االس ععتعمار من العقول تتطلب أش ععياهل
كثرية يتضمنها مفهوا الثقافة واحلضارة ،فهي ال تتحق مبجرد انسحاب جيوش االستعمار ،وجمرد إعالن االستقالل وحترير
بدال من الرتكيز على املرض
دستورو .ويرى بن نيب أن شعوب املنطقة تنتهج سياسة عالج العرض (التالف واالستعمار)ً ،
جر عليه هذا االختالف ممارسات إقصائية وهتميشية من
(القابلية لالستعمار واالبتعاد عن الفعل والسلوك احلضاري) ،وقد د
قبل اليثري من دعاة املذهب األول.

وربط مالك بن نيب ب ن االحنطاط وب ن القابلية لالستعمار ،فاعترب أن هذه القابلية عامل باعين يستجيب للعامل
اخلارجي ،وأبرز مآاهر هذا العامل الباعين :البطالة ،واحنطاط األخالق الذي يؤدي إىل ش ععيوع الرذيلة ،وتفارق اجملتمع الذي
يؤدي إىل الفشل من الناحية األدبية».
لقد اهتم مالك بن نيب بسبب هذه الفيرة بأنه يسوغ لالستعمار الغر" يف منطقتنا ،إذ وضع اللوا على الشعوب
اخلانعة يف هذه املنطقة ال على املستعمر ،وهذا ما جعل فيره اارب ومنبوذ يف بالده.
فآاهرة االستعمار يف فير مالك بن نيب هي نتيجة عامل ن أساسي ن ،ا:
أ -معامل االستعمار :وهو مرض أصاب الدول املستعمرة.
ب -ومعامل القابلية لالستعمار :وهو مرض أقعد الشعوب املستعمرة.
فمالك يرى أن االس ع ع ععتعمار هو نتيجة ولي من أس ع ع ععباب التالف ،فالتالف س ع ع ععبب االس ع ع ععتعمار ولي العي  .إذا
فالتالف بالنسع ع ع ع ع ع ععبة ملالك بن نيب هو نتيجة ملرحلة عويلة من االمهيار يف عامل األفيار والثقافة ،وهذه املرحلة الطويلة من
التالف ،يسميها مالك بن نيب مرحلة ما بعد املوحدين.
المميتة"  :يشععري مالك بن نيب أننا نواجه نوع ن من األفيار يسععا ان يف تعمي التالف
رابعاً -واألفكار الميّتة واألفكار ُ

والتشع ع ععوي على جهود إعادة البناهل احلضع ع ععاري اإلسع ع ععالمي على أس ع ع عسع ع ععه الوجودية األوىل ،هاذين النوع ن من األفيار ا؛

األفيار امليتة واألفيار املميتة (القاتلة) .حيث يقول يف كتابه (وجهة العامل اإلسع ععالمي،

 )81أن ما نعانيه من واختالط

وفوض ع ععى يف امليادين الفيرية واخللقية أويف ميادين الس ع ععياس ع ععة ،دإمنا هو نتيجة ذلك اخللط من األفيار امليتة ،تلك البقايا غري
املصفاة ،ومن األفيار املستعارة اليت يتعاظم خطرها كلما انفصلت عن إعارها التارمي والعقلي يف أوروباو.
فالفكرة الميتة :هي فيرة موروثة انتجتها الثقافة اإلسععالمية يف عصععر األفول وليسععت صععاحلة للتطبي ال يف عصععرها وال يف
العصر احلايل.
أما الفكرة المميتة :فهي الفيرة الوافدة من الثقافة الغربية ،فهي يف األصل ميتة يف ايطها ومل تعد مستعملة.
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ويرى بن نيب أن ك ال النوع ن من األفيار مهلك مدمر ألي ااولة إلجناز حضع ع ع ع ع ع ععاري مرجنا من ختلفنا ،ووجب
علينا بناهل جهاز مناعي للمجتمع ولألمة منهما ،ليحمينا من أن تدخلنا هذه األفيار امليتة واملميتة يف مأزق االهتالك أو
يف االغرتاب يف تارمنا أو يف تاريع وحاضر غرينا.
وإذا كان اجملتم ع النامي يتميز بقلة الوسائل املادية ( األشياهل) فإنه يتميز بقصور يف األفيار ،ويآهر هذا القصور
يف عريقة اسعتادامه بفاعلية أو عدا فاعلية الوسعائل املتوفرة لديه ،وهو عاجز عن إجياد غريها ،ويتميز بصعفة خاصعة بطريقة
عرحه ملشاكله أو عدا عرحها إعالقاً( .)11وعاملا أن السلطة يف العامل العر" هي املنتج األول والوحيد للثقافة اليت تريدها
فإن إميانية النهوض يف عاملنا تبدو بعيدة اللهم إال إن رمست السلطة شيل تلك النهضة ومسارها.
المًلب الثاني :الًروحات االقتصادية لمالك بن نبي.
يرى مالك بن نيب أن دول العامل الثالث تعي حالة من والالهوية االقتصع ع ع ع ععاديةو ،فهي تعي حالة من التشع ع ع ع ععوه
االقتصادي والتيه ،وهو ما أمساه بع واالقتصادانيةو.
أوالً -االقتصاد المزيف (االقتصادانية)
االقتص ععادانية هي مآهر من مآاهر االقتص ععاد املزيف الذي يناقض التنمية ،ويهمل اإلنس ععان كعنص ععر أس ععاس ععي يف
عملية اإلنتاج ،وهو ما يؤدي بالنتيجة إىل الفوضع ععى يف التسع ععيري ،والعش ع عوائية يف التنآيم ،والضع عععف يف األداهل .ويرجع مالك
بن نيب حالة التيه والالهوية يف االقتصعاد االسعالمي إىل غياب النآرية االقتصعادية اخلاصعة هبذه اجملتمعات ،مما جعلها عرضعة
لالجنرار وراهل التجارب االقتصادية الغربية كالرأمسالية واالشرتاكية..اخل.
ويرى بن نيب أن الفير الس ععياس ععي اإلس ععالمي جيب أن يتالص من بعض العقد اليت تس ععتويل عليه وتورثه اجلمود،
خاص ع ع ع ععة فيما يتعل باالجتهاد يف جمال االقتص ع ع ع ععاد ،وعليه مواجهة التحديات اليربى يف عامل االقتص ع ع ع ععاد ،وعليه أن موض
غمار هذه التحديات وأن ييون له خطه االقتص ع ع ع ع عادي اخلا

به بعيداً عن توح (الرأمسالية) وزخرف املاركسع ع ع ع ععية .و ذر

الدول من اختيار مبدأ التنمية الرأمسالية ألمها تيون كما لو قررت مبدئياً أن تضع ععع عملها من أجل النهوض االقتصع ععادي يف
سجن املؤسسات املالية العاملية ،ويرى أن املشيلة ليست يف املال ولين يف تعب،ة الطاقات االجتماعية ،والرصيد األساسي
هو اإلنسان.
ثانياً -رؤية الفكر السياسي اإلسالمي لمعالجة المشكالت االقتصادية
يرى مالك بن نيب أن الفير السععياسععي اإلسععالمي عاجز عن االجتهاد حلل املشععيالت االقتصععادية .وذلك نتيجة
لسبب ن ،ا:
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 -1أن الفير السع ععياسع ععي اإلسع ععالمي يتعامل مع النآريات االقتصع ععادية الغربية على أمها هي ما ميين إجياده .وبالتايل جيب
اتباع احدى هذه النآريات بدالً من العمل على إجياد نآرية اقتصادية خاصة بنا.
 -2يواجه الفير السعياسعي اإلسعالمي صععوبات تنشعأ من عبيعة موقفه من األشعياهل ولي من عبيعة األشعياهل ذاهتا .وهيذا
فإن حتم ية االختيار ب ن الرأمسالية واالش ع عرتاكية اعل االقتص ععاد اإلس ععالمي يواجه مش ععاكل فنية أو مذهبية أو حىت أخالقية.
ففي حالة تبين النمط الرأمسايل سع ععيصع ععطدا بعدا أخالقية هذا املذهب ،واليت عرب عنها هدا مسيث مبقولته الشع ععهرية  ( :دعه
يعمل دعه مير).
فالفير السع ععياسع ععي اإلسع ععالمي يواجه حتديات كبرية إلجياد أو صع ععياغة منآومة اقتصع ععادية سع ععليمة تناسع ععب اجملتمع
اإلسالمي وتقدا له حلول نابعة من موروثه وثقافته.
مل يقدا مالك بن نيب نآرية متياملة يف االقتصعاد ،بل إشعارات وخطوط عريضعة فقط ،ونسعتطيع القول أنه بسعط
األشياهل أحياناً ،وهي أكثر تعقيداً وخاصة يف ظروفنا احلالية.
ثالثاً -االستثمار المالي واالستثمار االجتماعي
عرح مالك بن نيب فيرة االس ع ععتثمار االجتماعي اإلنس ع ععاين ،ويرى أن االس ع ععتثمار االجتماعي (اإلنس ع ععان واألرض
والوقت ) 12()..هو رأن مال اجملتمعات وهو القادر على حتقي التمية والتقدا والتطور للمجتمع عي اإلسععتثمار املايل.
ويرى أن اربة البناهل االقتص ع ع ععادي يف العامل الثالث بش ع ع ععيل عاا وعاملنا اإلس ع ع ععالمي بش ع ع ععيل خا  ،كانت فاش ع ع ععلة بس ع ع ععبب
االعتماد على االستثمار املايل وإ ال االستثمار االجتماعي الذي هو ارك التنمية الذاتية.
وترتيز اربة االس ع ع ع ععتثمار االجتماعي هذه على ما حدو ألملانيا يف احلرب العاملية الثانية ،حيث اض ع ع ع ععطر اجملتمع
األملاين إىل العودة للحياة بدون أي س ع ع ععلطان مايل ،ورأينا أملانيا تعيد بناهل مدمها املدمرة ومنآومتها الص ع ع ععناعية الض ع ع ععامة ،مبا
تبقي لديها من إميانات اجتماعية فقط .وبناهلً على هذه التجربة فإن االسع ع ع ع ع ع ععتثمار االجتماعي هو الذي يقرر مصع ع ع ع ع ع ععري
الشعوب واجملتمعات والدول.
كذلك اتبعت الص ع عع ن منهج االس ع ععتثمار االجتماعي الذي يقوا على اإلنس ع ععان الص ع ععيين واألرض الص ع ععينية والزمن
املتوفر يف كل ميان .فتقدمت اقتصعادياً بشعيل سعريع وملفت ،ألمها قامت منذ البداية بتطبي سعياسعاهتا التنموية على مبدأ
االتيال على الذات ،فوضعت تبعات التنمية على الشعب الصيين ،وعوضت بطاقاته احليوية الطاقات املييانييية املفقودة،
أي أمها عوضت النقص يف االستثمار املايل باالستثمار االجتماعي.
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رابعاً -توجيه رأس المال:
يفرق مالك بن نيب ب ن مصع ع ع ع ععطلحي الثروة ورأن املال ،فاألول يسع ع ع ع ععتادمه الفرد يف ميدانه اخلا

مثل عقاره أو

قطيعه أو ورش ععته ( فالثروة ال تس عععى لغايتها كقوة مالية مس ععتقلة ،بينما رأن املال ينفص ععل عن ص ععاحبه ويتس ععع جماله ليال
حركة ونش ع ع ععاعاً ،ويوظف األيدي أينما حل وحيثما ارحتل) ،فالثروة مال س ع ع ععاكن ،ورأن املال مال متحرك ،واملطلوب توجيه
املال يف خدمة االقتصععاد ( فالقضععية ليسععت يف تيدي الثروة ولين يف حتريك املال وتنشععيطه ،بتوجيه أموال األمة البسععيطة
إىل رأن مال متحرك ينشط الفير والعمل).
عوع توجيه الثروة املاليهة بقوله :والقضع ع ععية ليسع ع ععت يف تيدي الثروة ،ولين يف حتر ِ
يك املال
ويؤِّكد مالك على موضع ع ع ِ
ِ
بتوجيه أموال األ همة البس ععيطة ،وذلك بتحويل معناها االجتماعي ِمن أموال كا ِس عدة إىل ر ِ
متحرك ،ين ِّش عط
وتنش ععيطه،
أن مال ِّ
ِ
الفير والعمل واحلياة يف البِالدو(.)13

المًلب الثالث :المرأة في فكر مالك بن نبي
يرى بن نيب أن املرأة عماد األسرة اليت تقوا بتشييل األفراد وتنش،تهم على معاين احلضارة وإعداد األجيال حلمل
الرسالة ،ولذلك يضع مالك عالقة متينة ب ن شاصية املرأة اليت يريدها اجملتمع وب ن قضية بناهل حضارة اجملتمع.
من هنا وقف مالك من قض ع ع ع ععية املرأة موقفه من القض ع ع ع ععايا األخرى ،وقد أعل تس ع ع ع ععمية ومش ع ع ع ععيلة املرأةو يف كتابه وش ع ع ع ععروط
النهضع ععةو ،وذلك انسع ععجاماً مع منآومته الفيرية اليت تدور حول مشع ععيلة احلضع ععارة عموما من ناحية ،وللتدليل على مقدار
التض ععايم الذي كان من نص ععيب موض ععوع املرأة يف العامل اإلس ععالمي ،سع عواهل من أنص ععار التحرر الذي يص ععل باملرأة إىل درجة
التحلل ،أا من أنصار التزمت الذي يغل بصره أماا حقائ اإلسالا(.)14
اعترب مال ك بن نيب أن لي هناك مش ع ع ع ععيلة للمرأة معزولة عن مش ع ع ع ععيلة الرجل ،فاملش ع ع ع ععيلة واحدة ،هي مش ع ع ع ععيلة الفرد يف
اجملتمع ،وميز ب ن موقف ن متقابل ن من قضععية املرأة :موقف املتمسععي ن بإبعاد املرأة عن اجملتمع وإبقائها يف وضعععها التقليدي
الذي كرسع ع ع ع ع ع ععته التقاليد ،وموقف الداع ن إىل أن خترج املرأة يف صع ع ع ع ع ع ععورة تلفت إليها الغرائز .ورأى أن موقفي هذين الفريق ن
يصع ع ع ع ععدران عن دافع واحد هو الغريزة .وهذان املوقفان ال يسع ع ع ع ععا ان يف حل املشع ع ع ع ععيلة ،بل رمبا زادا الط ن بلة .ويقول :وإن
إعطاهل حقوق املرأة على حس ععاب اجملتمع معناه تدهور اجملتمع وبالتايل تدهورها ،أليس ععت هي عض ع عوا فيه؟ فالقض ععية ليس ععت
قضية فرد ،وإمنا هي قضية جمتمعو(.)15
يدعو مالك بن نيب إىل أن توضع قضية حترر املرأة املسلمة يف إعارها احلضاري اإلسالمي الطبيعي ،ويف إعار اخلصوصيات
احلضارية والثقافية لألمة :وينبغي أن نطبع حركتنا النسائية بطابعنا ال بطابع ما يصنع يف اخلارجو(.)16
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ويسع ع ع ععوق مالك أمنوذجاً حياً لتيييف املرأة مع االختيار الثقايف واحلضع ع ع ععاري والسع ع ع ععياسع ع ع ععي عن عري الزي ،وهو أمنوذج املرأة
اليهودية يف اجلزائر إبان االحتالل الفرنسع ع ع ععي هلذا البلد ،واليت كانت تتهيأ للهجرة من اجلزائر حنو فلسع ع ع ععط ن لتندمج يف حياة
دولة والصع ععهاينةو اجلديدة  .فقد كانت هذه املرأة تأيت من أعراف الواحات الصع ععحراوية اجلزائرية بأزيائها البلدية لتتحول إىل
ومواعنة يهوديةو منذ أن تص ع ع ع عععد الباخرة ،حيث ترتك املفلحة واليحل وترتدي األزياهل اليت تناس ع ع ع ععب عبيعة اجملتمع اجلديد.
ويرى مالك أن هذا التغيري الشع ع ع ععيلي يف حقيقته هو جمرد خطوة أوىل يف سع ع ع ععلسع ع ع ععلة تطورية تصع ع ع ععل إىل حد التغيري النفسع ع ع ععي
والفيري بعد أن تيون املرأة اليهودية قد ألقت عن جسدها اللبان القدمي الذي كان يربطها باجملتمع منذ قرون ،واستعدت
إلعادة بناهل شاصيتها وتشييل وعيها يف امبيط اجلديد(.)17
فمالك بن نيب عندما حتدو عن حترر املرأة ،هو حتدو عن ما أمساه بع ع ع ع ع ع ع ع ع واحلضععورو ،لريبط قضععية املرأة بالقضععية
الشععاملة لألمة ،وهذا احلضععور -املشععت من معاين احلضععارة ،والذي يعين الفاعلية -يرتبط يف مدلوله العاا مبصععطلح الشععهود
احلضاري لألمة.
خاتمة:
ه
نيب بثقافة منهجيهة ،اس ع ع ععتطاع بواس ع ع ععطتها أن يض ع ع ععع يده على أهم قض ع ع ععايا العامل املتالِّف ،فألف
حتلى مالك ابن د

سععلسععلة كتب حتت عنوان ومشععيالت احلضععارةو بدأها بباري

تتابعت حلقاهتا يف مصععر فاجلزائر .وظل التالف بالنسععبة

ملالك بن نيب هو نتيجة ملرحلة عويلة من االمهيار يف عامل األفيار والثقافة ،وتلك املرحلة الطويلة من التالف ،يسع ع ع ع ع ع ععميها
مالك بن نيب مرحلة ما بعد املوحدين.
اسععتند بن نيب يف الربهنة على صععحة أفياره إىل علوا خمتلفة ،ايم ختص عصععه ،من رياضععيات وكيمياهل ،وبيولوجيا،
كما يسععتند لعدة مرجعيات عربية وغربية ،وعلى رأسععهم ابن خلدون ،واسععتفاد ابن نيب كثرياً من فن املالحآة اليت أصععبحت
أداة علمية للوصف .ويبقى املفير مالك بن نيب شاهداً على عصره ،ويبقى مشروعه احلضاري الناضج قابالً للتجدد.
ومع أن أعروحاته مل اد عريقها إىل النور كما كان يتوقع ،شععأنه يف ذلك لألسععف شععأن العديد من رواد النهضععة
اإلسالمية والعربية ،إال أن أعروحاته ال تزال صحيحة ،وقد استفاد منها البعض ولو جزئياً.
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قائمة الهوامش:
 .1نعيمة ،بغداد باي ،ومفهوا السياسة واألخالقيات السياسية عند املفير مالك بن نيب :حنو ررية مستقبلية لبناهل
كمنويلث إسالميو ،جملة احلضارة اإلسالمية ،العدد ،2016 ،29

.722

 .2الطاليب ،عمار ،فير مالك بن نيب واجملتمع اإلسالمي املعاصر ،جامعة قطر،
 .3نعيمة ،بغداد باي ،مرجع ساب ،

.455

.719

 .4بن لرنب ،منصع ععور ،وأي مسع ععتقبل لعلم السع ععياسع ععة يف العامل اإلسع ععالمي العر"و ،اجمللة اجلزائرية للعلوا السع ععياس ععية
.190

واالعالمية ،العدد األول ،شتاهل ،2002-2001

 .5بن نيب ،مالك ،ب ن الرشاد والتيه ،دمش  :دار الفير ،ط،1988 ،2

.190

 .6سعود ،الطاهر ،التالف والتنمية يف فير مالك بن نيب ،بريوت :دار اهلادي،2006 ،
 .7سعود ،الطاهر ،مرجع ساب ،

. 120

.222

 .8بن نيب ،مالك ،ش ععروط النهض ععة ،تر ة عمر كامل مس ععقاوي وعبد الص ععبور ش ععاه ن ،بريوت :دار الفير ،ط،3
. 139
 .9بن نيب ،مالك ،تأمالت ،دمش  :دار الفير،2002 ،
 .10نعيمة ،بغداد باي ،مرجع ساب ،

.199

.722

 .11بن نيب ،مالك ،مشيلة األفيار يف العامل االسالمي ،دمش  :دار الفير.2002 ،

.48

 .12يرى الياتب الفلسطيين غازي التععوبة أنه « مل يعد اإلنسان والرتاب والوقت عوامل حضارة ،بل أضحت عناصر
خامدة لي بينها صلة مبدعة.
 .13بن نيب ،مالك ،شععروط النهضععة ،تر ة :عمر كامل مسععقاوي وعبد الصععبور شععاه ن ،بريوت :دار الفير ،ط،3
،1969

.72

 .14الع ع ع عيع ع ع عنع ع ع عب ع ع ععوري ،إدريع ع ع ع  ،واملع ع ع عرأة يف فع ع ع عي ع ع ععر م ع ع ععال ع ع ععك ب ع ع ععن ن ع ع ععيبو ،ت ع ع ععاري ع ع ععع  ،2003/01/05عع ع ع عل ع ع ععى
الرابطhttp://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang= :
A&id=33292.
 .15بن نيب ،مالك ،شروط النهضة ،مرجع ساب ،

.178-177

 .16بن نيب ،مالك ،ب ن الرشاد التيه ،مرجع ساب ،

. 58

 .17بن نيب ،مالك ،يف مهب املعركة :إرهاصات الثورة ،دمش  :دار الفير ،ط،2002 ،3

.137 :
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الجملة االسمط ط ط ططية في خًبة الوداع ،دراسة في البنية والداللة
The nominal Sentence in farewell sermon
A structural and semantic study
د .مصًفى أحمد قنبر ،أستاذ مساعد  -وزارة التعليم والتعليم العالي ط ط دولة قًر

ملخص:
يف هذا البحث ،مقاربة إحدى خطب النيب صلى اهلل عليه وسلم ع ع ع ع ع خطبة الوداع ع ع ع ع بالوقوف على أشيال البىن اليت
اختععذهتععا اجلملععة االمسيععة يف حععاالهتععا الثالو :املثبتععة واملؤكععدة واملنفيععة ،وعالقععة ذلععك بععالععدالالت اليت ميين قراهلهتععا يف اللفو
والرتكيب.
الكلمات المفتاحية :اجلملة االمسية؛ اإلثبات؛ التوكيد؛ النفي؛ الداللة.
Abstract:
This research tried to study one of the important Speeches of the Prophet
Muhammad the farewell sermon (khutbat al wadae) by focusing on the forms
and the structures of The nominal Sentence which appeared in the three
cases: Affirmative, Emphasis, and the Negative. As well as the relations
with the forms and the meanings which are understood in the word and the
structure.
Key words: The nominal Sentence, Affirmative, Emphasis, Negative,
semantic.
توط ط ططئة:
القت اخلطابة النبوية عناية فائقة من كثري من الباحث ن خاص ع ععة متاص ع عص ع ععي األدب العر" ،وقد كانت خلطبة الوداع
مناح كثرية :فقهية ،ع قدية ،ولغوية ،وأدبية ،وتارمية...؛ وما ذلك إال مليانة هذه اخلطبة
ميانتها من البحث والدرن يف ٍ
كثريا من أركان هذا الدين اخلامت.
الشريفة ب ن خطبه صلى اهلل عليه وسلم؛ فقد عت ً

وال شععك أن التحليل اللغوي للنصععو من األ ية مبيان يف اليشععف عن أغوار ميوناهتا ،وفهم مضععامينها .خاصععة إذا

نبوي له ميانته يف مرياو النبوة ،فضع ع ع ع ع ع ععال عن الثراهل البياين الذي تاج من كل باحث إىل أن يشع ع ع ع ع ع ععمر عن
كنا أماا نص د
ساعديه الستيناه أسرار التعابري يف أقواله صلى اهلل عليه وسلم.

وقد وقع االختيار على اجلملة االمسية يف املس ععتوى الرتكييب من مس ععتويات التحليل اللغوي ،للوقوف على أش ععيال هذه
اجلملة وميوناهتا وعالقة تلك البىن بالداللة ،وما أضعافته للمضعام ن من معان تيشعف عن بعد نآر املتيلم صعلى اهلل عليه
وسلم يف مراعاته مليونات الرسالة اليت أراد تضمينها يف خطبته اجلامعة.
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نص الخًبة
و أيهععا النععان :امسعوا قويل فععإين ال أدري لعلي ال ألقععاكم بعععد عععامي هععذا ،هبععذا املوقف أبععداً .أيهععا النععان :إ هن دمععاهلكم
وأمواليم علييم حراا إىل أن تلقوا ربيم ،كحرمة يوميم هذا ،وكحرمة شع ععهركم هذا ،وإنيم سع ععتلقون ربيم فيسع ععأليم عن
أعمعاليم ،وقعد بلغعت ،فمن كعانعت عنعده أمعانعة ،فليؤدهعا إىل من ائتمنعه عليهعا ،وان كعل ربعا موضع ع ع ع ع ع ععوع ،ولين ليم ررون
أمواليم ال تآلمون وال تآلمون .وقضى اهلل أنه ال ربا ،وإن ربا عبان بن عبد املطلب موضوع كله ،وأن كل دا يف اجلاهلية
مسرتضعا يف بين ليث ،فقتلته هذيل ،فهو
موضوع ،وإن أول دمائيم أضع دا ابن ربيعة بن احلارو بن عبد املطلب ،وكان
ً
أول ما أبدأ به من دماهل اجلاهلية.

أ هما بعد ع ع ع أيها النان ع ع ع فإن الشيطان قد ي( ،من) أن يعبد بأرضيم هذه أبداً ،ولينه إن يطع فيما سوى ذلك فقد
رضي به مما حتقرون من أعماليم ،فاحذروه على دينيم.
أيها النان :إ هن النس ع ع ع ع ععيهل زيادة يف اليفر يض ع ع ع ع ع هعل به الذين كفروا لونه عاماً و رمونه عاماً ،ليواع،وا عدة ما حرا اهلل،
فيحلوا ما حرا اهلل ،و رموا ما أحل اهلل ،وإن الزمان قد اسععتدار كهي،ته يوا خل اهلل السععماوات واألرض ،وإن عدة الشععهور
شهرا ،منها أربعة حرا ،ثالثة متوالية ورجب مضر الذي ب ن ادي وشعبان.
عند اهلل اثنا عشر ً

أمعا بععد أيهعا النعان :فعإن ليم على نس ع ع ع ع ع ع ععائيم حقعاً ،وهلن علييم حقعاً ،ليم عليهن أن ال يوع،ن فرشع ع ع ع ع ع ععيم أحعداً

تيرهونه ،وعليهن أن ال يأت ن بفاحش ععة مبينة ،فإن فعلن فإن اهلل قد أذن ليم أن هتجروهن يف املض ععاجع ،وتض عربوهن ض عربًا
خريا فإمهن عندكم عوان ال ميلين ألنفس ع ععهن
غري مربح .فإن انته ن فلهن رزقهن وكس ع ععوهتن باملعروف ،واس ع ععتوصع ع عوا بالنس ع ععاهل ً

شي،اً ،وإنيم إمنا أخذكموهن بأمانة اهلل  ،واستحللتم فروجهن بيلمات اهلل ،فاعقلوا ع ع ع ع ع ع ع أيها النان ع ع ع ع ع ع ع ع قويل فإين قد بلغت،

وقد تركت فييم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا :أمراً بيناً كتاب اهلل وسنة نبيه.
أيها النان :امسعوا قويل واعقلوه :تعلدمن أن كل مسلم أخ للمسلم ،وأن املسلم ن إخوة ،فال ل المرف من أخيه إال
ما أعطاه على عيب نف منه ،فال تآلمن أنفس ع ععيم .اللهم هل بلغت .فذكر يل أن النان قالوا :اللهم نعم .فقال رس ع ععول
اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) :اللهم اشهد.و ()1
الجملة االسمية ومكوناتها
تقوا اجلملة االمسية على ركن ن أس ع ع ع ع ع ع ععاسع ع ع ع ع ع ععي ن ،أوهلما املبتدأ أو اجلزهل املعلوا من اليالا ،والثاين هو اخلرب وهو اجلزهل
اجملهول منه ،وبه ييتمل املعىن وتتحق الفائدة )2( .ويشع ع ع ع ع ع ععيل املبتدأ اور اجلملة االمسية ،وكل ما يدور فيها من ٍ
معان
أخرى إمنا هي لتوض ع ع ع ع ععيحه واإلخبار عنه )3(.واألص ع ع ع ع ععل يف املبتدأ أن ييون معرفة ،أو ما قارهبا من النيرات .يقول املربد:
ووأما املبتدأ فال ييون إال معرفة أو ما قارب املعرفة من النيرات )4( .ويعلل لذلك السع ع ع ع ع ع ععيوعي بقوله :و األصع ع ع ع ع ع ععل تعريف
معلوما؛ ألن اإلس ع ععناد اجملهول ال يفيد .وتنيري اخلرب؛ ألن نس ع ععبته من املبتدأ نس ع ععبة
املبتدأ ألنه املس ع ععند إليه ،فحقه أن ييون ً

الفعل من الفاعل ،والفعل يلزمه التنيري ،فرجح تنيري اخلرب على تعريفه.و(.)5
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وتس ععمى اجلملة هنا باجلملة اإلس ععنادية ،وهي اليت توص ععف بأمها تقرر ثبوت ش ععيهل لش ععيهل أو نفيه عنه ،س ع عواهل كان هذا
كين اإلسع ع ع ع ع ع ععناد
الثبوت أو النفي على وجه اإلخبار أو اإلنش ع ع ع ع ع ع ععاهل )6(.ويطل امود حنلة على اجلملة االمسية القائمة على ر د

موسعا ألحد عنصريه( :الجملة االسمية األساسية))7(.
وحد ا دون عناصر إضافية تيون ً
قيدا على اإلسناد أو ً

واألص ععل يف اجلملة االمسية أن يتقدا املبتدأ ويتأخر اخلرب ،ولين قد يلزا تقدمي اخلرب؛ و ليش ععغل املوقع األول ،وال جيوز

العودة به إىل املوقع الثاين وإال أص ععبحت اجلملة غري حنوية.و( ،)8و وذلك ح ن ييون اخلرب اس ععم اس ععتفهاا ،أو كم اخلربية،
متقدما عليها ،أو ييون املبتدأ إ هن ومعموليها ،أو
جمرورا ً
أو ييون املبتدأ نيرة ال مسع ععوغ لالبتداهل هبا إال كون خربها ظرفًا أو ً
مقدما على املبتدأ يف مث ٍل أو كالا جا ٍر
قد اتصع ع ع ع ع ععل به ضع ع ع ع ع ععمري يعود على شع ع ع ع ع ععيهل يف اخلرب ،أو ييون اخلرب قد اسع ع ع ع ع ععتعمل ً

ي من
جمراه.و( )9إن اخلرب يف هععذا النمط قععد ترك موقعععه املعتععاد؛ ليتقععدا على املبتععدأ ،و تععل ميععانععه؛ لين دون أن يفقععد أ ا
عريف اإلسناد مسماه أو عالمته اإلعرابية.
د

نعتا للمبتدأ ،فلو قلنا :درهم عندي ،ووعر يل .بدالً
وملص النحاة إىل أن العلة من ذلك رفع اإليهاا عن كون اخلرب ً

خربا للمبتدأ أو أن ييون نعتًا له؛ ألنه نيرة اض ع ع ععة ،وحاجة النيرة
من عندي درهم ،ويل وعر  ...احتمل أن ييون التابع ً
إىل التاصيص ليفيد اإلخبار عنها فائد ًة يعتد هبا هكد من حاجتها إىل اخلرب)10(.

وسيعاجل هذا البحث ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع مبشي،ة اهلل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع البناهل الرتكييب للجملة االمسية يف خطبة الوداع ،وذلك بتحليل أمناعها يف
حاالت :اإلثبات ،والطتأكط ط ط ططيد ،والنفي ،والنسخ ،مع بيان دور املفردة يف هذه الرتاكيب واألثر الداليل ليل تركيب.
أوال :الجملة االسم ط ط ططية المثبتة
جاهلت اجلملة االمسية املثبتة يف اخلطبة النبوية الشريفة يف منط ن اثن ن ا:
 1ع ع ع مبتدأ  +خرب مفرد.
2ع ع ع ع خرب مقدا  +مبتدأ مؤخ ععر.
النمط األول :مبتدأ  +خبر مفرد

أول ما أبدأُ ِبه من ِ
دماء الجاهلية"،
هو ُ
جاهلت على هذا الش ع ع ععيل لة واحدة هي قوله ص ع ع ععلى اهلل عليه وس ع ع ععلمَ " :

وعناصع ع ععرها:

أول (خبر مفرد)+ما(مضاف إليه /اسم موصول) +أبدأُ ب ططه(جملة الصلة).
هو(مبتدأ /ضمير)ُ +
َ

وقد جاهل هذا الرتكيب يف سياق حديثه صلى اهلل عليه وسلم عن حيم دماهل اجلاهلية الذي بدأه بقولع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه " :وأن كل دم
في الجاهلية موض ط ططوع ،وإن أول دمائكم أض ط ططع دم ابن ربيعة بن الحارم بن عبد لمًلب ،كان مس ط ططترض ط ط ًطعا في بني
ليث ،فقتلته هذيل ،فهو أول ما أبطدأ به من دماء الجاهل ط ط ططية".

نصي يعود على ميون مفسر له )11( ،وهو قوله صلى اهلل
وبالوقوف عند الضمري (هو) نلحو أنه عنصر إحال ع ع ع ع ع ع ع دعي د

عليه وسعلم " :أضع دم ابن ربيعة بن الحارم بن عبد المًلب" .وقد سعب هذا الضعمري الفاهل السعببية اليت يراها الباحث
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جزهلًا من التوكيد وممهدة له يف الرتكيب .إنه ص ع ع ععلي اهلل عليه وس ع ع ععلم يقرر ويؤكد أن أول ما يبدأ به من دماهل اجلاهلية هو دا
ابن ربيعة بن احلارو بن عبد املطلب ،وذلك على وجه اإلخبار.

ِ
صع عا على أن يأخذ هذا التشع عريع النآري " َّ
الجاهلية موض ططوع " عريقه إىل
كل دمٍ في
أن َّ
لقد كان الرس ععول اليرمي حري ً

أول) يف موضعععها ،وجاهلت لة
التطبي العملي ،وييون املصععطفى صععلى اهلل عليه وسععلم هو املبادر ،وهذا ما يفيده لفو ( ُ
الصلة (أبدأُ به) بعدها لتيشف عن عزمه عليه الصالة والسالا على االنتهاهل من كل دماهل اجلاهلية.

ِ
الجاهلية موض ط ط ط ططوعَّ ،
ويالحو أن اجلملة جاهلت يف ركاب ل مؤكدة س ع ع ع ع ععابقة " َّ
أول دمائكم
كل دمٍ في
وأن َ
وأن َّ

ِ
املنآومة ،وكان السع ع ع ع ع ع ععياق اإلخباري الذي يفيد
دم ابن ربيعةَ بن الحارم بن عبد المًلب ".فلم خترج عن هذه
أض ط ط ط ط ط ُطع َ
التقرير والثبوت ملا عزا عليه الرسول صلى اهلل عليه وسلم يتطلب ذلك.

النمط الثاني :خبر مقدم  +مبتدأ مؤخ ططر.
وقد جاهلت تراكيبه يف األشيال ايتية:
 1ع ع ع خرب مقدا (جار وجمرور)  +مبتدأ مؤخر (اسم ظاهر  +ضمري).
2ع ع خرب مقدا (جار وجمرور)  +مبتدأ مؤخر (اسم ظاهر)  +صفة.
3ع ع خرب مقدا (جار وجمرور)  +مبتدأ مؤخر (اسم ظاهر معرف باإلضافة)  +مضاف إليه.
 4ع ع ع خرب مقدا (جار وجمرور)  +جار وجمرور +مبتدأ مؤخر (مصدر مؤول)  +مفعول به أول +مفعول به ثان +صفة ( لة
فعلية).
5ع ع خرب مقدا (جار وجمرور)  +مبتدأ مؤخر (مصدر مؤول)  +جار وجمرور +صفة.
 1ط ط ط خبر مقدم (جار ومجرور)  +مبتدأ مؤخر (اسم ظاهر  +ضمير).
فلهن رزقُط ُه َّن وكسوتُط ُه َّن بالمعروف.و وعناصع ععرها:
ومثلته اجلملة التالية :و َّ

لهن (خبر مقدم /جار ومجرور)  +رزقهن (مبتدأ مؤخر /اسم ظاهر +ضمير)  +و(حرف عًف)  +كسوتهن (اسم
معًوف)  +بالمعروف (جار ومجرور).
حيث تقدا اجلار واجملرور على املبتدأ ،ولو تأخر ملا أفاد الداللة اليت حتققت من ذلك وهي التاص ععيص .والض ععمري هنا

فيه إحالة إىل ساب وهن نساهل املؤمن ن يف قول ع ع ع ع ع ع ععه صلى اهلل عل ع ع ع ععيه وسلمَّ " :أما بعد أيُّها الناسَّ :
فإن لكم على نسائِكم

حقاً ".وقد جاهلت اجلملة يف ركاب جمموعة من الرتاكيب املؤكدة وهي " :أيها الناس :فإن لكم على نسائكم حقاً ،ولهن
عليكم حقاً ،لكم عليهن أ ْن ال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ،وعليهن أن ال يأتين بفاحشة مبينة ،فإن فعلن فإن اهلل
قد أذن لكم أن تهجروهن في المض ط ط ط ط ططاجع ،وتض ط ط ط ط ططربوهن ض ط ط ط ط ططرباً كير مبرح .فإن انتهين فلهن رزقهن وكس ط ط ط ط ططوتهن
بالمعروف".
كما جاهل هذا الشع ع ععيل مقرتنًا بالفاهل حيث وقع جوابًا للشع ع ععرط " :فإن انتهين فلهن رزقهن وكس ط ططوتهن بالمعروف".

ويعلل لذلك ابن جين قائال :و إمنا جيهل بالفاهل يف جواب الشرط توصال إىل اجملازاة باجلملة املركبة من املبتدأ واخلرب.و()12
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2ط ط خبر مقدم (جار ومجرور)  +مبتدأ مؤخر (اسم ظاهر)  +صفة.
حرم .و وعناص ع ععره:
جاهل على هذا الشيل اجلملة التالية :و منها أربعة ُ

منعها (جار وجمرور /خرب مقدا)  +أربععةٌ (مبتدأ مؤخر /اسم ظاهر)  +حعرا (صفة).
والتقدمي هنا واجب كما صعرح النحاة ،والضعمري املتصعل ارف اجلر يل إىل عنصعر إشعاري وهو (اثنا عشر) يف قوله صعلى
اهلل عليه وسععلم " :إن عدة الشططهور عند اهلل اثنا عشططر شططهراً ،منها أربعة حرم ".وهو تركيب قرهين ورد يف سععورة التوبة يف
ِ
ش ط َر َش ط ْه ًرا فِي كِتَ ِ
قوله تعاىل " :إِ َّن ِع َّدةَ ال ُّ
َ ِم ْنط َها أ َْربَط َعة ُح ُرم
اب اللَّ ِه يَط ْوَم َخلَ ََّ ال َّ
ش ط ُهوِر ِع ْن َد اللَّ ِه اثْطنَا َع َ
س ط َما َوات َو ْاأل َْر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين َكافَّةً َك َما يُط َقاتِلُونَ ُك ْم َكافَّةً َوا ْعلَ ُموا أ َّ
ين"
ذَلِ َ
َن اللَّهَ َم َع ال ُْمتَّق َ
س ُك ْم َوقَاتلُوا ال ُْم ْش ِرك َ
ك الد ُ
ِّين الْ َقيِّ ُم فَ َال تَظْل ُموا في ِه َّن أَنْط ُف َ
التوبة 36/

3ط ط خبر مقدم (جار ومجرور)  +مبتدأ مؤخر (اسم ظاهر معرف باإلضافة)  +مضاف إليه.
رؤوس أموالِ ُك ْمو وعناص ععره:
لكم
مثلت هذا الشيل اجلملة التالية :و َو ْ
لكن ْ
ُ
ليم (خرب مقدا /جار وجمرور)  +ررون (مبتدأ مؤخر /اسم ظاهر)  +أموالِيم (مضاف إليه).

لكم) وقد تيرر يف اخلطبة الش ع ع ع ع ع ع عريفة أربع مرات ،منها ثالو متقدا فيها على اخلرب) .ويف التيرار
هنا تقدا اجلار واجملرور ( ْ

والتقدمي نوع من التوكيد والتاص ععيص .وقد تصع عدهر هذه اجلملة حرف االس ععتدراك (لين) إلزالة ما يتوهم أن ررون األموال

داخلة يف احليم األول ( ،)13وهو قوله صع ع ععلى اهلل عليه وسع ع ععلم " َّ
كل ربا موض ط ططوع" وتوسع ع ععط اجلملتان حرف العطف
وأن َّ
اضحا وشامال يف اجلملت ن.
(الواو) ،لييون احليم جليا وو ً

 4ط ط ط ط خبر مقدم (جار ومجرور)  +جار ومجرور +مبتدأ مؤخر(مصدر مؤول منفي) +مفعول به أول  +مفعول به ٍ
ثان
 +صفة (جملة فعلية).

عليهن أ ْن ال ِ
فرشكم أح ًدا تكرهونه.و وعناصععره:
يوط ْئ َن
لكم
َّ
ْ
جاهلت على هذا الشيل اجلملة ايتية :و ْ

لكم (خرب مقدا /جار وجمرور) +عليهن (جار وجمرور) +أن ال يوطئن (مبتدأ مؤخر  /مص ع ععدر مؤول منفي )  +فرشط ططكم
(مفعول به أول)  +أحدا (مفعول به ٍ
ثان)  +تكرهونه (صفة  /لة فعلية).
عدرا مؤوال ،ويف ختري املص ع ععدر املؤول دون
وقد تقدا اخلرب هنا كما يف األمناط الس ع ععابقة ،لين املبتدأ الذي تأخر هنا جاهل مص ع ع ً
املصدر الصريح جمموعة من األغراض ذكرها أحد الباحث ن منها1 :ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اإلخبار عن احلدو مع الدهاللة على الزمان .ويعين

ذلك القول بواضح العبارة أ هن املصدر املؤول ،إمنا كان ليفيد ع ع إىل جانب احلدو ع ع ع الدهاللة على الزمان ،وهذا ما ال يتحق
بوجود املصدر الصريح.
2ع اإلخبار عن الفاعععل.
ٍ
عارض من عوارضه املتصورة.
3ع أن يفهم منه احلدو دون
4ع أن ا
يدل على إميانية حدوو الفعل ،دون الوجوب واالستحالة.
 5ع ع تق ِوية املعىن ،وتوكيد مضمونه وتثبيته)14( .
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لي هن الرسع ع ععول اليرمي صع ع ععلى اهلل عليه وسع ع ععلم مل ِ
ييتف باملصع ع ععدر املؤول ،بل أتى بصع ع ععفة للمفعول الثاين وهي اجلملة
وتوضيحا .وقد توسط املبتدأ واخلري اجلار واجملرور
حتديدا
الفعلية (تكرهونه) .وهذا ما يعطى للتشريع النبوي يف هذه املسألة ً
ً

(عليهن) للتأكيد على أن ما يأيت من أحياا هنا خا

بنساهل املؤمن ن دون غريهم.

 5ط خبر مقدم (جار ومجرور) +مبتدأ مؤخر (مصدر مؤول منفي)  +جار ومجرور +صفة.
جاهلت على هذا الشع ع ع ععيل اجلملة ايتية :و وعليهن أن ال يأتين بفاحشط ط ططة مبينة.و وعناصع ع ع ععرها :عليهن (خرب مقدا
/جار وجمرور )  +أن ال يأت ن (مبتدأ مؤخر /مصدر مؤول منفي ) +بفاحشة ( جار وجمرور) +مبينة (صفة مفردة).
وتقداا اخلرب(عليهن ) هنا مل داللة التوكيد واإللزاا لنسععاهل املؤمن ن ،وقد عطفت هذه اجلملة على اجلملة السععابقة هلا ،ألن
يشرع ألمته فيأيت بالتفصيل بعد اإل ال .و فإن ليم على نسائيم حقاً ،وهلن علييم حقاً ،ليم عليهن
الرسول اليرمي هنا ِّ
أن ال يوع،ن فرشيم أحداً تيرهونه ،وعليهن أن ال يأت ن بفاحشة مبينة.و
ثانيًا :الجملة االسمية المؤكدة

يتحق التوكيد يف اجلملة االمس ية بوسع ع ععائل متعددة منها :احلروف ،ضع ع ععمري الفصع ع ععل ،القصع ع ععر ،تيرار اللفو ،اسع ع ععتاداا

ألفاظ معينة يطل عليها ألفاظ التوكيد املعنوي .ويفيد التوكيد دالالت خاصع ع ع ع ع ع ععة ،تضع ع ع ع ع ع ععاف إىل دالالت اجلملة االمسية يف
صورهتا املثبتة.
وقعد اتف

هور النحعاة على أ هن ( َّ
إن ) من احلروف اليت تعدخعل على اجلملعة االمسيعة إلفعادة التوكيعد ،يقول سع ع ع ع ع ع ععيبويعه:

كيدا ،وهي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده.و ( )15ويالحو
ومعىن :إ دن ز ًيدا منطل  ،زيد منطل  .وإ دن دخلت تو ً
أن التوكيد باستاداا (إ ّن ) لي لطرف مع ن يف اجلملة؛ وإمنا تفيد توكيد العالقة أو النسبة ب ن العنصر املتقدا امبمول عليه
أو املسند إليه احلدي ع ع ع ع ععث ،و يع العناصر أو امبموالت اليت يت ععيون م ع ع ع ع ععن جمموعها التفسري أو الوصف( ،)16يقول الرضي
يف ش ع ع ع ع ععرح اليافية :ووإ دن لتأكيد اجلملةو( .)17وقد أش ع ع ع ع ععرك الزخمش ع ع ع ع ععري (أ هن) معها يف ذات املعىن بقوله :وإ هن وأ هن تؤكدان
مضععمون اجلملة وحتققانهو( .)18وكذلك ابن هشععاا يف املغين ،والرماين يف كتابه معاين احلروف )19(.وقد تضععمنت خطبة
الرسع ع ع ععول اليرمي صع ع ع ععلى اهلل عليه وسع ع ع ععلم العديد من اجلمل االمسية باملؤكدة باسع ع ع ععتاداا احلرف ن ًّ
(إن ،وأ هن) وفيما يلي حتليل
لرتاكيب هذه اجلمل.
أوال :الجمل االسمية المؤكدة بط ط ط ط َّ
(إن):
وقد جاهلت اجلملة االمسية املؤكدة ب ع ع ع (إ هن) يف خطبته صلى اهلل عليه وسلم يف األمناط ايتية:
1ع ع ع إ هن  +اسم إ هن  +خرب مفرد.
 2ع ع ع إ هن  +اسم إ هن  +خرب لة.
 3ع ع ع إ هن +خرب إن مقدا  +اسم إن مؤخر.
إن  +اسم َّ
النمط األولَّ :
إن  +خبر مفرد.
وجاهلت تراكي ععبه يف األشيال ايتع ععية:
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 1ع ع ع ع إ هن  +اسم ظاهر  +خرب مفرد  +جار وجمرور.
 2ع ع إ هن +اسم ظاهر +مضاف إليه  +خرب مفرد.
3ع ع ع ع ع إن  +اسم ظاهر +مضاف إليه (اسم ظاهر)  +خرب مفرد  +توكيد.
 4ع ع ع ع ع ع ع ع ع إ هن +اسم ظاهر +ضمري (مضاف إليه)  +حرف عطف  +اسم معطوف (اسم ظاهر +مضاف)  +جار وجمرور +
خرب مفرد.
 5ع ع ع ع إ هن +اسم ظاهر +مضاف  +ظرف  +مضاف إليه  +خرب مفرد +كمييز.
 6ع ع ع ع إ هن  +امسها ضمري +ظرف  +مضاف إليه  +خرب مفرد  +صفة (خرب لة فعلية).
 1ط ط ط ط َّ
إن  +اسم ظاهر  +خبر مفرد  +جار ومجط ططرور.
النسيء زيادة في الكف ِرو وعناصرها:
على هذا الشيل جاهلت اجلملة ايتية :و إِ َّن
َ

إ هن  +النسيهل ( اسم ظاهر )  +زيعادةٌ (خرب مفرد)  +يف الي ع ععف ِر (جار وجمع ععرور).

وقع هذا الرتكيب بعد اجلملة الطلبية التنبيهية (أيًّط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط َطها الناس) ،وذلك يف بداية الفقرة الثالثة من اخلطبة الشريفة وقد

خصعصععها املصععطفى اليرمي صععلى ا هلل عليه وسععلم للتأكيد على ما سععب أن تناوله وأكده القرهن اليرمي يف قضععية النسععيهل" :
ض ط ط ُّل بِ ِه الَّ ِذين َك َفروا ي ِحلُّونَهُ َعاما ويح ِّرمونَهُ َعاما لِيطو ِ
اطئُوا ِع َّدةَ َما َح َّرَم اللَّهُ فَطيُ ِحلُّوا َما
ادة فِي الْ ُك ْف ِر يُ َ
إِنَّ َما النَّ ِس ط طيءُ ِزيَ َ
ً َُ َ ُ
َ ُ ُ
ً َُ
ِ
ِ
ِ
ين" التوبة  .37/وكون هذه اجلملة تتص ع ع ع ع ععدر الفقرة بعد
َح َّرَم اللَّهُ ُزيِّ َن ل َُه ْم ُسط ط ط ط طوءُ أَ ْع َمال ِه ْم َواللَّهُ َال يَط ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ
ذورا ينبِّه
لة النداهل إشارة إىل مدى العناية هبا أل يتها وخطورهتا يف عقيدة وحياة اجملتمع املسلم .فقضية النسيهل ليست ا ً

الرس ع ععول اليرمي ويؤكد على اجتنابه فقط ،بل إمها يف أعلى قمم امبرمات والآلمات إنه أمر يتعل بالعقيدة ،وكان التش ع ععديد
واملبالغة يف التحذير من ذلك وخطورته بيِّعنًا عندما تصدهرت هذه اجلملة أداة التوكيد (إِ َّن) وأسند إىل امسها (النسيء) لي
التعدي أو الآلم أو حىت اليفر ،بل الع ع (زيادة في الكفر) ،وتلك أعلى درجات التنفري والتحذير لألمة.
 2ط ط ط ط َّ
إن +اسم ظاهر +مضاف إليه  +خبر مفرد.
ومثلته اجلملة ايتية :و َّ
كل ربا موضط ط ط ططوعُ" .وقد وقعت بعد واو االس ع ع ع ع ععت،ناف ،وتيونت عناص ع ع ع ع ععرها من :إ َّن (حرف
وإن َّ
طل (اسم إن /اسم ظاهر)  +رب ط ط ط ططا (مضاف إليه)  +موضوع (خرب إن  /مفرد) .وقد ختري الرسول صلى اهلل
توكيد) +ك ط ط ط ط ط ط َّ

كل) امسا ل ع ع ع ع ع ع عع( َّ
إن) ملا فيها من داللة الشمول ،وأضافها إىل (ربا) ليسقط احليم بالبطالن والتحرمي على
عليه وسلم كلمة ( َّ
كل نوع يندرج حتته.
3ط ط ط ط ط َّ
إن  +اسم ظاهر +مضاف إليه (اسم ظاهر)  +خبر مفرد  +توكيد.
وف هذا الشيل جاهلت اجلملة ايتية :و َّ
وإن ربا عباس بن عبد المًلب موضوع كلهو ،وعناصرهع ع ععا:
َّ
إن (حرف توكيد)  +ربا (اسععم إن/اسععم ظاهر)  +عباس بن عبد المًلب (مضععاف إليه/اسععم ظاهر)  +موضطوع (خرب
مفرد)  +كله (توكيد).
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أما عن عالق ع ععة هذه اجلملة مبا قبلها ،وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم :و وقضى اهلل أنه ال ربا،و فهي عالقة اخلا

بالعاا،

تأكيدا اسععتاداا اللفو (كل) يف
فال اسععتثناهل يف تطبي شععرع اهلل ولو كان من أقارب رسععول اهلل .وقد زاد من تأكيد اجلملة ً
بعضا من ربا العبان حتت حيم املوضوع(.)20
دفعا للتوهم من عدا دخول ً
مهايتها الذي يفيد الشمول؛ وذلك ً
 4ط ط َّ
إن  +اسمها مضاف  +حرف عًف  +معًوف (اسم ظاهر +مضاف إليه)  +جار ومجرور +خبر مفرد.
على هذا الشيل جاهلت اجلملة ايتية :و َّ
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامو وعناصرها:
إن (حرف توكيد)  +دماءكم (امسها مضععاف)  +و(حرف عًف)  +أموالكم (اسععم معطوف)  +عليكم (جار وجمرور)
 +حرام (خرب مفرد).
وهي أول ما بدأ به الرس ع ععول ص ع ععلي اهلل عليه وس ع ععلم خطبته من وص ع ععايا ،وقد س ع ععبقها باجلملة الطلبية :و يأيها الناسو جذبًا
النتباه متلقيه ،وإيذانًا بأ ية ما يلي هذا النداهل .تأيت اجلملة يتصدرها احلرف الناسع ( َّ
إن) إلضفاهل التوكيد على فحواها.
هنا يؤكد الرسول اليرمي صلى اهلل عليه وسلم على حرميت الدماهل واألموال ،وقدها الدماهل ع ع واملقصود هبا األنف

ع ع ع أل يتها

وختصيصا جلماعة املؤمن ن.
كما هو معروف ،وجاهل اجلار واجملرور (عليكم) إلزاما
ً
 5ط ط ط ط َّ
إن +اسم ظاهر +مضاف إليه  +ظرف  +مضاف إليه  +خبر مفرد  +تمييز.
وقد مثلته اجلملة التال ع ع ععية:و َّ
إن عدةَ الشهور عند اهلل اثنا عشر شط ط ططهراً.و وعناصره ع ع ع ععا:
َّ
شط ط َر
إن (حرف توكيد)  +عدة (اس ععم ظاهر)  +الش ططهور (مض ععاف إليه)  +عند (ظرف) +اهلل (مض ععاف إليه)  +اثْطنَا َع َ
(خرب مفرد) َ +ش ْه ًرا (كمييز).
ش ط طر َش ط ط ْهرا فِي كِت ِ ِ
ِ َّ ِ
س ط طماو ِ
وهي لة قرهنية قال تعاىل:و إِ َّن ِع َّد َة ال ُّ
ات
َ
اب اللَّه يَط ْوَم َخلَ ََّ ال َّ َ َ
ً
ش ط ط ُهوِر ع ْن َد الله اثْطنَا َع َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين َكافَّةً َك َما يُط َقاتِلُونَ ُك ْم َكافَّةً
َ ِم ْنط َها أ َْربَط َعة ُح ُرم َذلِ َ
َو ْاأل َْر َ
س ط ط ط ط ُك ْم َوقَاتلُوا ال ُْم ْش ط ط ط ط ِرك َ
ك الد ُ
ِّين الْ َقيِّ ُم فَ َال تَظْل ُموا في ِه َّن أَنْط ُف َ
ِ
َوا ْعلَ ُموا أ َّ
ين و التوبة  .36/وهي مؤكدة من عند اهلل عز وجل ،وجاهلت يف هذه اخلطبة الش ع ع ع ع ع ع عريفة كذلك
َن اللَّهَ َم َع ال ُْمتَّق َ
بنصها بعد واو االست،ناف يف سياق تناوله صلى اهلل عليه وسلم للشهور وما يرتتب عليها من أحياا.

 6ط ط ط ط َّ
إن  +اسمها ضمير  +ظرف  +مضاف إليه  +خبر مفرد  +صفة (خبر جملة فعلية).
على هذا الشيل جاهل قوله صلى اهلل عليه وسلم :و فإنهن عندكم َع َوان ال يملكن ألنفسهن شيئاً.و وعناصرهَّ :
إن

ُ +ه َّن (امسها ضع ععمري)  +عند (ظرف)  +كم (مضع ععاف إليه)  +عوان (خرب مفرد)  +ال يملكن ألنفس ططهن ش ططيئاً (ص ع عفة
/خرب لة فعلية).

وقد وقعت اجلملة جوابًا للطلب تتقدمها الفاهل ،وذلك يف قوله ص ع ععلى اهلل عليه وس ع ععلم :و اسط ططتوصط ططوا بالنسط ططاء خيراً

فإنهن عندكم عوان ال يملكن ألنفسط ططهن شط ططيئاً.و ويالحو هنا دقة انتقاهل األلفاظ يف هذا الرتكيب حيث توس ع ععطت ركنيه
الآرف (عند) والضععمري (كم) ،مبا يوحي باملليية والسععيطرة ،يأيت الركن الثاين يف هذا الرتكيب وهو لفو (عوان) مبا فيها
من معاين األسع ِر واالنيسعار وفقدان احلرية؛ مما يسعتوجب اإلحسعان إليهن ومراعاة حقوقهن ( .)21وجاهلت اجلملة الفعلية
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(ال يملكن ألنفسهن شيئاً) لتؤكد على حاجة النساهل املاسة إىل توصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم الرجال هبن ،فالرجال
ميليون كل شيهل مبا يف ذلك النساهل فإمهن حتت أيدهم ،والنساهل لي يف أيديهن شيً،ا ،مبا يف ذلك أنفسهن.
النمط الثانيَّ :
إن  +اسم ظاهر  +خبر جملة فعلية.
وقد جاهلت تراكيب ع ععه يف األشيال ايتية:
1ع ع ع ع إن  +اسم ظاهر  +قد  +خرب لة فعلية فعلها ماض.
 2ع ع ع إن  +ضمري  +قد  +خرب لة فعلية فعلها ماض.
 3ع ع ع إ هن  +ضمري  +إمنا  +خرب لة فعلية فعلها مضارع.
4ع ع ع إ هن  +ضمري  +خرب لة فعلية فعلها مضارع منفي.
 5ع ع ع إ هن +اسم ظاهر  +مضاف إليه  +خرب لة فعلية فعلها مضارع.
 6ع ع ع ع إ هن +ضمري  +خرب لة فعلية فعلها مضارع مسبوق بالس ن.
7ع ع ع ع إن  +ضمري  +خرب لة فعلية فعلها مضارع منفي.
1ط ط ط ط إن  +اسم ظاهر (اسم إن)  +قد  +خبر جملة فعلية فعلها ماَ.
وعلى هذا الشيل جاهلت اجلمل التالية:
أ ع ع ع و إ هن اهلل قد أذن ليم أن هتجروهن يف املضاجعو
ب ع ع ع وفإن الشيطان قد ي( ،من) أن يعبد بأرضيم هذه أبداً و
جع ع ع ع ووإن الزمان قد استدار كهي،ته يوا خل اهلل السماوات واألرض و
أ ط ط ط " َّ
إن اهلل قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع"
عناصر هذه اجلملة ميين تصنيفها على هذا النحو:
َّ
إن (حرف توكيد)  +اهلل (اس ع ععم ظاهر /اس ع ععم إن)  +قد (حرف حتقي )  +أذن (خرب لة فعلية)  +لكم (جار وجمرور)
 +أن تهجروهن (مصدر مؤول  /مفعول به)  +في المضاجع (جار وجمرور).
وقعد س ع ع ع ع ع ع عبِقعت هعذه اجلملعة بعالفعاهل لوقوعهعا جوابعا لشع ع ع ع ع ع ععرط جعازا " :فإن فعلن فإن اهلل قد أذن لكم أن تهجروهن في
المض ططاجع ".وحتق التوكيد هنا بعنص ع عري ن ا :األول :باحلرف (إِ َّن) يف بداية اجلملة ،والثاين :ارف التحقي (قَ ْد) الذي
سب الفعل املاضي.

أما ختري الفعل املاض ع ععي (أ َِذ َن) فإنهه مل داللة اإلباحة ،وهذه اإلباحة أض ع ععحت ثابتة واققة لتقدا عنص ع ععر التحقي

(ق ْد)؛ ومما جيعل هلذه الداللة قيمتها وقدس ع ععيتها يف التشع ع عريع أن هذه اإلباحة من اهلل ولي من تشع ع عريع نبيه ص ع ععلى اهلل عليه

وس ع ععلم ،وهذا ما يفهم من جميهل اس ع ععم (إ َّن) لفو اجلاللة (اهلل) .أض ع ععف إىل ذلك اجلار واجملرور (لَ ُك ْم) الذي أعقب الفعل

(أ َِذ َن) مبا يضفي داللة التاصيص جلماعة املؤمن ن دون غريهم .أعقب ذلك املأذون به وهو املصدر املؤول (أن تهجروهن)
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وجاهل اجلار واجملرور (في المضاجع) ليحدد صعلى اهلل عليه وسعلم موعن اهلجران واملقصعود منه ،إذ لو كان اهلجران عا ًما ملا
كان هناك حاجة جمليهل اجلار واجملرور)22( .

ب ط ط ط ط ط "فإن الشيًان قد يئس (من) أن يُعبد بأرضكم هذه أبداً ".وعناصر هذه اجلملة ميين تصنيفها على هذا النحو:

َّ
إن (حرف توكيد)  +الشطيًان (اسععم ظاهر /اسععم إن)  +قد  +يئس (خرب لة فعلية فعل ماض +فاعل)  +من (حرف
جر)  +أن يعبد (مص ع ععدر مؤول /مفعول به)  +بأرضط ططكم (جار وجمرور)  +هذه (اس ع ععم إش ع ععارة)  +أب ًدا (ظرف الس ع ععتغراق
املستقبل).
وقد جاهلت اجلملة يف السع ععياق التايل " :أما بعد ،أيها الناس فإن الش ططيًان قد يئس(من) أن يعبد بأرض ططكم هذه أبداً"،
الناس).
وسبقها تركيبان :األول :الرتكيب ( َّأما بعد) ،والثاين :النداهل (أيُّها ُ

أما عن الرتكيب األول :ف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ( َّأما) حرف شرط وتوكيد وتفصيل ،وهي نائبة عن أداة الشرط و لته ،ومعناها مهما

يين من شيهل بعد )23(.وأما عن الرتكيب الثاين فهو لة نداهل ،وقد جاهلت معرتضة ب ن أ هما وجواهبا ،وما ذلك إال لتنبيه
املتلق ن ورفع درجة إنصععاهتم ملا سععيعرض عليهم ،فاجلملة سععبقت مبا يفيد التوكيد والتنبيه؛ إذن فال بد أن األمر الذي حشععد
من أجله الرتكيبان بال األ ية ،إنه يتعل بقضععية هلا أثرها يف كيان األمة وهويتها ،إنه يتعل بانيسععار عدوهم اللدود إبلي
اللع ن وانقطاع أمله يف إخضاع كل من دخل حآرية اإلميان له.
وقد ععِّم هذا الرتكيب ( َّ
إن الشيًان قد يئس )...مبجموعة من العناصر اللغوية :يف مبتدئععه أداة التوكع ع ععيد (إ َّن) ،ويف
وسععطه حرف التحقي (قطططط ْد) ،واسم اإلشارة (هططططططذهِ) الذي تأخع ععر عن املشار إلع ع ع ع ع ععيه (أرضكم) بدال من تقدمه ،أو حىت
عدا جمي،ه من األسععان؛ لييون صععفة هلا (أن يعبد بأرضطكم هذه) لنقرأ يف ذلك داللة التاصععيص والتوكيد .وختم الرتكيب
باللفو (أبدا) اليت يفهم منه االس ععتمرارية يف احلاض ععر واملس ععتقبل ،مهايك عن األغراض اليت يفيدها اس ععتاداا املص ععدر املؤول
(أن يعبد) وقد سبقت اإلشارة إليها .إن يف هذا الرتكيب من املعاين والدالالت ما يربر جميهل العناصر اللغوية السابقة عليه،
وما يربر أيضععا العناصععر اللغوية اليت توزعت فيه ،وقد أفادت معاين التوكيد والتاصععيص والتحقي يف املاضععي واحلاضععر وكذا
يف املستقبل.
جط ط ط ط "وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلَّ اهلل السماوات واألرَ".
تيون هذا الرتكيب من العناصر ايتية:
َّ
إن (حرف توكيد)  +الزما َن (اسم ظاهر/اسم إن)  +ق ْد (حرف حتقي )  +استدار (خرب لة فعلية فعل ماض +فاعل)
خلَّ (فعل)  +اهلل (فاعل /لفو اجلاللة)  +السماوات
يوم (ظرف زمان) َ +
 +كط ط ط (حرف جر)  +هيئته (اسم جمرور) َ +

(مفعول به)  +و (حرف عطف)  +األرَ (اسم معطوف).

ومل ختتلف هذه اجلملة عن سع ع ع ع ع ععابقتها يف وجود عنص ع ع ع ع ع عرين من عناصع ع ع ع ع ععر التوكيد و اَّ ( :
إن ،وق ْد) غري أمها وقعت بعد واو
االست،ناف.
 2ط ط ط إن  +ضمير متكلم (اسم إن)  +قد  +خبر جملة فعلية فعلها ماَ.
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بلغت .و وهي تتيون من العناصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععر ايتع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععية:
مثلت هذا الشيل اجلملة ايتية :وإنَّي قد ُ

ت (خرب لة فعلية فعلها ماض).
إِنّط ط ط طِ (حرف توكيد)  +ط ط ططي (ضمري متيلم /اسم إن)  +قَ ْد  +بَطلَّغْ ُ

وقد سبقت هذه اجلملة بالفاهل؛ لوقوعها جوابا للطلب يف قوله صلى اهلل عليه وسلم :و فاعقلوا ط ط أيها الناس ط ط قولي فإني
قد بلغت ".وقد حتق التوكيد هنا ع ع ع ع ع ع ع ع ع كما يف الشيل الساب ع ع ع ع باألدات ن ( َّ
إن ،ق ْد) .وأمسك صلى اهلل عليه وسلم عن
ذكر املفعول به لع ع ع ع ع ع ععو تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل ،وختلص له ،وتنصرف جبملتها هي إليه.و( )24إ هن هذه البنية
الرتكيبية النبوية جاهلت ولتأكيد الرباهلة من القص ع ع ع ع ع ععور ،ولتقرير نزاهة الس ع ع ع ع ع ععاحة من اللوا ،وللتعريض بانتقال التبعة إىل أهلها
وحتملهم حقوقها مع اإلشعار بعآم جانبها.و ()25
 3ط ط ط َّ
إن  +اسم ظاهر (اسم إن)  +مضاف إليه  +خبر جملة فعلية فعلها مضارع.
جععاهلت على هععذا الش ع ع ع ع ع ع عيععل اجلملععة التععاليععة " :إن أول دمططائكم أض ط ط ط ط ططع دم ابن ربيعططة بن الحططارم بن عبططد
المًلب ،".وذلك على النحو التايل:
إ ّن (حرف توكيد) ََ  +أول (اس ع ع ع ع ععم ظاهر/اس ع ع ع ع ععم إن)  +دماءكم (مض ع ع ع ع ععاف إليه)  +أضط ط ط ططع (خرب لة فعلية فعلها
مضارع) +دم (مفعول به)  +ربيعة بن الحارم بن عبد المًلب (مضاف إليه).
تأكيدا وإعماال وحتقي ًقا ألول تطبي عملي حليم اهلل الذي بيهنه الرسول اليرمي صلى
واجلملة مستأنفة وقد سبقت ب ع ع ع ع (أ هن) ً
اهلل عليه وسلم يف قوله الشريف يف هذه اخلطبة :وقضى اهلل أنه ال ربا ... ،وأن كل دم في الجاهلية موضوعو.
 4ط ط ط َّ
إن  +ضمير  +خبر جملة فعلية فعلها مضارع منفي.
على هذا الشيل ورد قوله صلى اهلل عليه وسلم :و فإني ال أدري  "...وحتليله :إ ّن (حرف توكيد) ََ +ط ط ط ط ط ططي (ضمري
املتيلم /اسم إن)  +ال (أداة نفي)  +أدري (خرب لة فعلية).
وردت هذه اجلملة يف الس ععياق التايل ":أيها الناس :اس ططمعوا قولي ،فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا،
بهذا الموقف أبداً ".وكما نرى أمها سبقت جبملت ن علبيت ن :األولى :نداهل ،والثانية :أمر .إذن فما يعقب هات ن اجلملت ن
أيضا على شديد حرصه صلى اهلل عليه وسلم على تبلي أمته
ال شك أنه ذو أ ية يف حاضر األمة ومستقبلها ،وذو داللة ً

ونص ععحها ...وهي كل القض ععايا اليت عنيت هبا اخلطبة الشع عريفة .واقرتنت هذه اجلملة بالفاهل الس ععببية للربط بينها وب ن اجلملة
السععابقة عليها ،ومن دقة الداللة يف نآم صععلى اهلل عليه وسععلم اسععتاداا أداة النفي (ال) قبل الفعل املضععارع(أدري) ،حيث
يفيد دخول (ال) على الفعل املض ع ع ععارع النفي يف املس ع ع ععتقبل ،يفهم هذا من كالا س ع ع ععيبويه إذ يقول:و وإذا قال هو يفعل ،ومل
اقعا ،فنفيه ال يفعل ،وإذا قال :ليفعل هن ،فنفيه :ال يفعل.و( )26ومن النحاة من يرى أن ذلك غري الزا ،يقول
يين الفعل و ً
املرادي :و ذهب األخف واملربد وتبعهما ابن مالك إىل أن ذلك غري الزا ،بل قد ييون املنفي هبا للحال.و ( )27وعلى

هذا فالنفي ب ع ع ع ع ع ع ع ع عع(ال) ص ععا للحال واالس ععتقبال معا ،مع الداللة على التوكيد ،إال إذا ورد يف اجلملة ما يفيد تقييد الزمن أو
يوجهه )28( .من هنا جند تأكيده صلى اهلل عليه وسلم على انتفاهل العلم بأجله؛ مما يؤكد بشريهته.
5ط ط ط إن  +اسمها ضمير +إنما  +خبر جملة فعلية فعلها ماَ.
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على هذا الشع ع ع ع ع ع ععيل جاهلت اجلملة:و إنكم إنما أخذتموهن بأمانة اهلل ".وعناصع ع ع ع ع ع ععرها :إن (حرف توكيد)  +كم
(امسهععا/ضع ع ع ع ع ع ععمري)  +إنمطا (حرف توكيععد)  +أخطذتموهن (خرب لععة فعليععة ،فعلهععا مععاض)  +بطأمطانطة (جععار وجمرور)  +اهلل
(مضاف إليه).
وظفت يف هذا الرتكيب أداتا توكيد :األوىل (إ َّن) وقد تصع ع ع ع ع ع ععدرت الرتكيب ،والثانية (إِنَّ َما) وقد سع ع ع ع ع ع ععبقت لة اخلرب

(أخذتموهن بأمانة اهلل) .ويف انتقاهل (إِنَّ َما) لتتص ع ععدر لة اخلرب يقول عبد القاهر اجلرجاين " :اعلم أن موض ع ععوع (إمنا) على
أن ايهل خلرب ال جيهله املااعب ،وال يدفع صحته ،أو ملا ينهزل هذه املنزلة .تفسري ذلك أنك تقول للرجل( :إمنا هو أخوك)

و(إمنا هو صععاحبك القدمي) ،ال تقوله ملن جيهل ذلك ،ويدفع صععحته .وإمنا ملن يعلمه ويقر به ،إال أنك تريد أن تنبِّهه للذي
جيب عليه من ح األخ وحرمة الصاحب.و()29
إن حر الرس ع ع ععول ص ع ع ععلى اهلل عليه وس ع ع ععلم على أن تتبوأ املرأة املس ع ع ععلمة ميانتها يف اجملتمع ،فال تغمط حقوقها ،وال
يتغافل عن دورها ،وما جيب أن يسع ععود من عالقة ب ن الزوج وزوجه جعله صع ععلى اهلل عليه وسع ععلم يتاري من الرتاكيب اللغوية
ما يؤكد على ذلك .فال جيهل مسلم ع ع ع ع يف قوله الشريف :و إنما أخذتموهن بأمانة اهلل ".ع ع ع أن العالقة ب ن الزوج ن ما كان
هلا أن تيون إال بشععرع اهلل ،لي هن الرسععول اليرمي صععلى اهلل عليه وسععلم قصععد أن ينبِّه كل مسععلم على ما جيب عليه من ح
خربا للحرف الناسع ع ع ع ععع واملؤكِ ِد
ااه النسع ع ع ع ععاهل ،ويف ذلك تأكيد على هذا احل  ،وزاد هذا التأكيد ً
تأكيدا أن تقع هذه اجلملة ً
وحرصا على تدعيم األس اليت تربط ب ن عنصري اجملتمع املسلم (الرجل
(إ هن)؛ مما ييسب املعىن يف هذا الرتكيب
ً
تشديدا ً

واملرأة).

 6ط ط ط ط َّ
إن  +ضمير المخاطب الجمع (اسم إن)  +خبر جملة فعلية فعلها مضارع مسبوق بالسين.
على هذا الش ع ع ععيل جاهلت اجلملة ايتية " :إنكم س ط ططتلقون ربكم" وعناص ع ع ععرهاَّ :
إن (حرف توكيد) +كم(اس ع ع ععم إن/
ضمري) +سط طعع( حرف استقبال) +تلقون (خرب إن /لة فعلية) +ربكم (مفعول به).
والعنصر اجلديد يف هذا الشيل ،هو دخول الس ن على الفعل املضارع ،وتسمى س ن التنفي  ،وختلصه لالستقبال)30(.
وللتأكيد يف هذا الرتكيب أثره يف لفت أنآار املتلق ن ملآل كل هذه النفون البش ع ع ع ع ع ع عرية ،وهي أمها ذاهبة للقاهل اهلل قريبًا ولي
بعيدا وهذا ما عربت عنه الس ن يف موضعها ،وستسأل من قِبل اهلل؛ مما ييون له مردوده يف صرف النفون عن غيها.
ً
جل
ويف ختري لفو (ربكم) ما يلقي بالوجل يف النفون حتسع ع ععبًا من هذا اللقاهل العآيم؛ ألن من سع ع ععيلقون هو ه
الرب و ه
ثناره ،السيد الذي ال ِشبه له ،وال مثل ف ععي سؤدده ،وال ععمصل ععح أمر خ ععلقه ب ععما أسب عل ععيهم من نعمه ،وال ععمالك الذي له
العاعل واألمر.و ()31
النمط الثالث :إن  +خبر إن مقدم  +اسم إن مؤخر.
جاهل على هذا النمط ش ع ع ع ع ععيل واحد يف اخلطبة الش ع ع ع ع ع عريفة هو :إن  +جار ومجرور (خرب مقدا)  +جار وجمرور +
نكرة (اسع ع ع ع ععم إن مؤخر) .وقد مثل هذا الشع ع ع ع ععيل الرتكيب اييت :وفإن لكم على نسط ط ط ططائكم ح ًقاو ،وعناصع ع ع ع ععرهَّ :
إن(حرف
توكيد) +لكم (خرب إن مقدا/جار وجمرور)  +على نسائكم (جار وجمرور)  +ح ًقا (اسم إن مؤخر).
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جاهل هذا الرتكيب بعد انتقاله صلى اهلل عليه وسلم إىل عرض قضية أخرى تناول فيها أحياما من عالقة املرأة بالرجل
من خطبته الشريفة ،وقد بدأها بنداهل قبله تفصيل (أما بعد ،أيها الناس :فإن لكم على نسائكم حقاً) .وهذا ع ع فيما أرى ع ع ع

تنبيه على أ ية وخطورة املعاين اليت ملها هذا الرتكيب .وفضع ع ع ععال عما مله احلرف الناسع ع ع ععع (إِ َّن) يف مقدمه الرتكيب من
دالالت التوكيد والتثبيت ،جاهل تقدمي خرب إ هن (لكم) على امسها (ح ًقا) ع ع الواجب حنويا ع ع ع إلفادة التاصيص واحلصر .وجاهل
التنيري لالس ع ع ع ععم (ح ًقا) إلفادة عِآم هذا احل  ،وأنه ال هتاون فيه؛ ومن فإن التقص ع ع ع ععري يف القياا به يعرض اجملتمع لفس ع ع ع ععاد
خطري.
ثانيًا :التوكيد بط ط ط (أ َّ
َن):

جاهل توكيد اجلملة االمسية يف خطبة الوداع ارف التوكيد (أ هن) يف منط ن ا:

 1ع ع ع أ هن  +اسم أن  +خرب مفرد.
2ع ع ع ع أن  +اسم أن  +خرب لة.
النمط األولَّ :
أن  +اسم إن  +خبر مفرد:
على هذا النمط جاهلت جمموعة من الرتاكيب أمين تصنيفها يف األشيال ايتية:
 1ع ع ع ع أ هن  +اسم أ هن  +خرب مفرد.
 2ع ع ع ع أ هن  +اسم ظاهر  +مضاف إليه  +خرب مفرد  +جار وجمرور.
3ع ع ع ع ع أنه  +اسم ظاهر +مضاف إليه  +جار وجمرور  +خرب مفرد.
أن +اسم َّ
 1ط ط ط َّ
إن  +خبر مفرد.
على هذا الشيل جاهلت اجل ع ع ع ع ع ع ععملة التالع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععية :وأ َّ
َن المسلمي َن إخوةُ" ،وعناص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععرهع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا:

َّ
أن(حرف توكيد)  +المسلمين (اسم إِ هن)  +إخوة (خرب مفرد).

وقد وقعت هذه اجلملة معطوفع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة على سابقتها ارف العطف الواو يف قوله صلى اهلل عليه وسلم:

و تعلّمن أن

كل مس ططلم أل للمس ططلم ،و أن المس ططلمين إخوةُ " .ورمبا يقول قائل إن املعىن الذي حتمله اجلملة األوىل هو املعىن نفس ععه
(تعلمن) .وهنا البد أن نقرأ ج ًيدا ما جاهل بعد
الذي جاهلت به اجلملة الثانية .وقد س ععبقت اجلملتان باجلملة الفعلية املؤكدة
َّ
هذه اجلمل الثالو وهو قوله صع ععلى اهلل عليه وسع ععلم" :فال يحل المرئ من أخيه إال ما أعًاه على طيب نفس منه ،فال
تظلمن أنفسكم".
َّ

إن هذا األمر معلوا لدى اعة املسلم ن وهو مبدأ األخوة ،وقد أكع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععده القرهن من قبل ":إِنَّ َما ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوة

فَأَ ِ
حوا بَط ْي َن أَ َخ َويْ ُك ْم َواتَّط ُقوا اللَّهَ ل ََعلَّ ُك ْم تُط ْر َح ُمو َن ".احلجرات .10/وماداا كل مس ع ع ع ععلم أخو للمس ع ع ع ععلم ،فدائرة األخوة
ْ
صط ط ط طل ُ
تتسعع لتضعم كل املسعلم ن ،وهذا ما يؤكد املصعطفى صعلى اهلل عليه وسعلم على رغم علم املتلق ن به ،وما ذلك إال للتشعديد

مسمى.
ي
والتأكيد على ما ساقه بعد ذلك وهو حرمة االستيالهل على ممتليات الغري حتت أ ه
ً
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2ط ط ط َّ
أن  +اسم ظاهر  +مضاف إليه  +خبر مفرد  +جار ومجرور.
للمسلم.و وهي كما ن ع ع ععرىَّ :
ِ
كل ُم ٍ
أن (حرف توكيد)
سلم أل
على هذا الشيل جاهل قوله صلى اهلل عليه وسلم:و أ َّ
َن َّ

 +كل (اسم أن/اسم ظاهر)  +مسلم (مضاف إليه)  +أل (خرب مفرد) +للمسلم (جار وجمرور).

طلم أل للمسط ِ
كل ُمسط ٍ
طلم" فهي لة مؤكدة
طمن أ َّ
وقد وقعت هذه اجلملة مفعوال به للفعل املض ععارع املؤكد بالنون:و تعلط ط ط ط ط ط ط َّ
َن َّ

كدا ،ويف ذلك تأكيد من الرسول اليرمي صلى اهلل عليه وسلم وإقرار على كل مسلم
وقعت مفعوال به يف لة جاهل فعلها مؤ ً
بانتفاهل اجلهل مببدأ األخ هوة الذي يقوا عليه اجملتمع املسع ععلم ،وإقرار كذلك على كل مسع ععلم بأنه صع ععلى اهلل عليه وسع ععلم أعلم

كل) امسا للحرف الناسع مبا توحيه من عمومية! إضافتها لع ع ع ع ع
وبله  .وكم كان دقي ًقا صلى اهلل عليه وسلم يف انتقاهل لفو ( َّ

(مس ط ٍ
طلم ) لتجمع يف معانيها أي إنس ععان مهما كان جنس ععه أو لونه أو مس ععتواه االقتص ععادي أو الثقايف أو االجتماعي يف أي
بقعة من بقاع املعمورة ماداا يرفع شعار التوحيد.
 3ط ط أنَّ  +اسم ظاهر +مضاف إليه  +جار ومجرور  +خبر مفرد.
مثلت هذا الشيل اجلملة ايتية " :أن كل دم في الجاهلية موضوع ".وجاهلت عناصرها:
َّ
أن (حرف توكيد)  +كل (اسم ظاهر)  +دم (مضاف إليه)  +في الجاهلية (جار وجمرور)  +موضوع (خرب مفرد).
واددا :شععامال ليل دا شعر ٍ
يف أو وضععي ٍع ،واددا مبا وقع
حيما تشعريعيًا يف الدماهل شععامال ً
وقد محلت هذه اجلملة ً

قبل اإلس ع ععالا ،ولذا جاهل االحرتاز بقوله ص ع ععلى اهلل عليه وس ع ععلم (في الجاهلية) .وقد وقعت هذه اجلملة معطوفة على لة

ضط طى) يف قوله الشع عريف :و قض ططى اهلل أنه ال ربا ،وإن ربا عباس بن عبد المًلب موض ططوع كله ،وأن
املفعول به للفعل (قَ َ
كل دم في الجاهلية موضوع.و ومن فلي من تعقيب إال التسليم واالنصياع لقضاهل اهلل.
النمط الثاني :أن  +اسم إن  +خبر جملة:
مع ع ع ع ع ع عثه ع ع ع ع ع ععل هذا النمط يف اخلطبة النبوية الشريف الشيل اييت :أن +ضمير الشأن (اسم إن)  +ال  +خبر جملة
اسمية .وعليه جاهلت اجلملة ايتية :وأَنَّط ططهُ َالربِط طَا و ،وعناصرها على الش ع ععيل ايتع ع ععيَّ :
أن (حرف توكيد)  +ط ط ط ط ط ط ططهُ (ضمري
الشأن /اسم إن)  { +ال ( نافيه للجن ) +ربا ( اسم ال النافية للجن )} خرب أ هن لة امسية.

وقد وردت اجلملة يف قوله صلى اهلل عليه وسلم:و قضى اهلل أنه ال ِرب طَط ط طا.و وهي كما نرى متصلة مبا قبلها؛ فهي مفتقرة

إىل ما سبقها كما أن هذا الساب مفتقر إليها تركيبا ومعىن.

أما

عن انتقائه صلى اهلل عليه وسلم اهلاهل (ضمري الشأن) امسًا للحرف الناسع وهو ضمري مبهم جاهلت لة (ال ربِ ط ط ط ط ط ط طَ طا) بعده

لتفس ع ععره ،فهذا من روائع اليلم النبوي املعجز .يقول العالمة الرض ع ععي :و والقص ع ععد باإلهباا التفس ع ععري تعآيم األمر وتفايم
ِ
عآيما يعتىن به.و( )32ويف ذلك أيضععا يقول سعععيد اريي
الشععأن ،فعلى هذا البد أن ييون مضععمون اجلملة املفس عرة شععيً،ا ً
إن :و املتيلم يقصععد إىل توجيه نآر السععامع إىل أنه يعدل عن اسععتاداا السععياق املألوف إىل سععياق هخر يالئم عبيعة اخلرب
دافعا إىل إزالته جبملة ال تسع ع ععتادا إال يف مواضع ع ععع التعآيم يف األغلب...إنه رمبا قصع ع ععد
املنقول ،وييون اإلهباا يف الضع ع ععمري ً

بوضععع ضععمري الشععأن يف مقدمة اجلملة ش ع اد االنتباه باإلهباا إيل ما يليه؛ رغبة يف تعآيمه وتفايم شععأنه ،أو أن يصععبح ذهن
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السامع يف غاية التنبه والرتصد ملا سيبِّ ن الضمري وما ييشف عنه من غموض.و ( )33إن املعىن الذي محلته اجلملة املسفرة
لضع ع ع ع ع ع ععمري الش ع ع ع ع ع ع ععأن هو التأكيد على حترمي أمر خ طري يدخل املرهل يف حرب مع اهلل ويودي باجملتمعات إىل التناحر واخلراب
عمادا ألنشطتها االقتصادية.
االقتصادي ،وكم عانت ع ع وال تزال ع ع شعوب تتاذ منه ً

وقد جاهلت هذه اجلملة املفسرة (ال ِرب ططَ ط ططا) تتقدمها ال النافية للجن اذوفة اخلرب ،وهي يف جمموعها لتأكيد النفي.
( )34وهذا ع ع يف رأيي ع ع تشدي ٌد من الرسول اليرمي صلى اهلل عليه وسلم على خطورة على النوع من املعامالت ،ويف حذف
صع ع عا للمعىن الذي يراد إس ع ععناده المسها وهو
ضع ع عا تأكيد على النفي املطل ذاك أن يف وجود خربها ً
خربها أي ً
حتديدا أو ختص ع ععي ً

نفي اتصع ععاف خربها جبن امسها ،ويف هذا املعىن (النفي املطل ) إغالق ليافة الطرق أو احليل أو األشع ععيال اليت قد يتزيهاها

الربا للولوج إىل اقتص ععاديات اجملتمعات املس ععلمة .يدخل هذا كله يف دائرة أوس ععع هي دائرة توكيد احلرف الناس ععع (أَ َّن) الذي

جل وعال ،وهو قوله صععلى اهلل
فعل ال ميين إال االمتثال واالنصععياع له لصععدوره من الشععارع احلييم ه
تص عدهر لة وقع عليها ٌ

ضى اهللُ).
عليه وسلم (قَ َ

ثالثًا :الجملة االسمية المنفية
مل يعثر الباحث يف اخلطبة الش ع عريفة إال على لة امسية منفية واحدة ،هي قوله ص ع ععلى اهلل عليه وس ع ععلم" :ال ربا.و على
الشيل ايتع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي :ال ( نافية للجن )  +ربا ( اسم ال النافية للجن ) ( ....... +خرب ال النافية للجن ) .وقد قدمت
حتليال هلذه اجلملة يف الشيل الساب .

رابعا :الجملة االسمية المنسوخة
ً

قد تتصع ع ع ع ع ع ععدر اجلملة االمسية بعض األدوات الناسع ع ع ع ع ع ععاة؛ وذلك للداللة على عدة ٍ
معان تفتقر إليها اجلملة االمسية غري

املصدرة هبا ،فإذا تصدرهتا األفعال الناساة فإمها للداللة على :زمن احلدو اجملرد ،الزمن الوقيت ،الزمن الوقيت مع االستمرار،
قرب وقوع احلدو ،الشع ع ععروع يف احلدو مع االسع ع ععتمرار فيه ،التحول ،مع الداللة على كيفية احلدو )35( .وإذا تصع ع ععدرهتا
احلروف الناساة فإمها تفيد ٍ
معان مثل :التوكيد ،التمين ،الرتجي ،التشبيه .....
أ ط ط ط ط الجملة االسمية المنسوخة باألفعال:
مل ترد يف اخلطبة الشريفة إال لتان من هذا النوع ،أخذت الشيل ن ايتي ن:
1ع ع ع فعل ناسع +ضمري مسترت  /اسم كان +خرب كان  /مفرد  +جار وجمرور.
2ع ع ع فعل ناسع +خرب كان مقدا /شبه لة  +اسم كان.
1ط ط ط فعل ناسخ +ضمير مستتر  /اسم كان +خبر كان  /مفرد  +جار ومجرور.
مسترضعا في بني ليث ".وعناصع ععره:
جاهل على هذا الشيل قوله صلى اهلل عليه وسلم ":كان
ً

مسرتضعا (خبر كان  /اسم ظاهر) +يف بين ليث (جار ومجرور)
كان( فعل ناسخ) +ضمري مسترت (اسم كان)+
ً

جاهل الفعل الناس ع ع ع ععع (كان) للداللة عل نس ع ع ع ععبة املبتدأ للارب يف املاض ع ع ع ععي مبا يدل على حتققه ،وهذا هو األص ع ع ع ععل ،يقول

السيوعي :و األصل فيها أن تدل على حصول ما دخلت عليه فيما مضى مع انقطاعه عند قوا وعليه األكثر كما قال أبو
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حيان ،أو سععيوهتا عن االنقطاع وعدمه عند هخرين.و ( )36وقد جاهلت اجلملة يف السععياق التايل :و إن أول دمائيم أضععع
دا ابن ربيعة بن احلارو بن عبد املطلب ،وكان مسععرتضع ًععا يف بين ليث ،فقتلته هذيل.و فاسععم كان (الضععمري املسععترت) يلنا
ِ
املااعب صلى
إىل مذكور ساب هو املضاف إليه (ابن ربيعة) ،ووقعت اجلملة حاال له .وهذا من قبيل البيان والتوضيح من
اهلل عليه وسلم.
 2ط ط ط فعل ناسخ +خبر كان مقدم /شبه جملة  +اسم كان.
على هذا الشيل جاهلت اجلملة ايتية:و كانت عنده أمانة.و وعناصرهع ع ع ع ع ع ععا :كان(فعل ناسع)  +ع ع ع ععت (تاهل التأنيث)+
عند (خرب كان مقدا/شبه لة) +اهلاهل(مضاف إليه) +أمانة (اسم كان مؤخر).
وقد وقعت هذه اجلملة فعال للشع ع ع ععرط يف قوله صع ع ع ععلى اهلل عليه وسع ع ع ععلم:و فمن كانت عنده أمانة ،فليؤدها إلى من
ائتمنه عليها.و وإذا كان تقدا اخلرب واجب حنوي؛ فإن يف هذا التقدمي تأكيد على ض ع ع ععرورة امبافآة على األمانة وص ع ع ععيانتها
أي تصع ع ع ع ع ع ععرف أو عبث ،فاحلفو صع ع ع ع ع ع ععفة مالزمة لألمانة عند اعة املؤمن ن ،ألن الآرف(عنده) هنا مبعىن يف رعايته
من ِّ
نآرا ملا يط هبا من تبعات .وفيها من العموا ما يؤكد أن
وحفآه .ويف تنيري كلمة (أمانة) من التعآيم ما يوحي بثقلها ً
هذه األمانة صغرية أو كبرية ااعة بسياج احلفو والرعاية.
ب ط ط ط ط الجملة االسمية المنسوخة بالحط ط ط ططروف:
تتقدا اجلملة االمسية بعض احلروف الناسعاة ،فتنصعب املبتدأ ويسعمى امسها وترفع اخلرب ويسعمى خربها )37( .وتفيد

ٍ
معان مل تين موجودة باجلملة قبلها .ومن احلروف اليت تصع ع ع ععدرت اجلمل االمسية يف اخلطبة الش ع ع ع عريفة :إ هن ،أ هن ،لع هل ،لي هن.
وقد سع ع ع ع ع ع ععب تناول اجلملة االمسية املؤكدة باحلرف ن (إ هن ،أ هن) ،واملعاجلة هنا للحرف ن (ل ع هل ،لي هن) .وجاهل هذان احلرفان يف

منط ن ا:
ع ع لع هل  +امسه ضمري  +خربه لة فعلية.
ع ع لي هن  +امسه ضمري  +خرب لة شرعية.
 1ط ط ل ََع َّل  +اسمه ضمير  +خبره جملة فعلية.

ورد هذا النمط يف لة واحدة هي قوله ص ع ععلى اهلل عليه وس ع ععلم :و اسط ططمعوا قولي فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد

عامي هذا ،بهذا الموقف أبداً.ووعناصع ع ععرها :ل ََع َّل (حرف ناسع)  +طط ط طط ط طط ط طط ط ططي (امسه ضمري)  +ال (نافية)  +ألقاكم (خربه
لة فعلية).

وقعد أورد ابن هش ع ع ع ع ع ع ععاا ععدة مععان هلعذا احلرف يف قولعه:و لععل :وهو للتوقع ،وعرب عنعه قوا بعالرتجي يف امببوب حنو:
{لع هل اللهه ِدو بععد ذلِك أمرا} ،أو اإلشفاق يف امليروه حنو{ :فعلعلهك ب ِ
اخ ٌع نعفسك} ،قال األخف  :وللتعليل ،حنو :و
ً
أفرغ عملك لعلنا نتغدىو ،ومنه{ :لعلهه يعتذ هكر} ،قال اليوفيون :ولالستفهاا ،حنو{ :وما يد ِريك لعلهه يعهزهكى} و ()38
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وأرى أن التوقع والتعليل يفهمان من قوله صع ع ععلي اهلل عليه وسع ع ععلم يف هذا الرتكيب ،التوقع بأنه قد ال ييون بينهم بعد
هذا العاا؛ فالرس ع ععالة قد اكتملت .والتعليل لإلنص ع ععات اجليد والوع ي الذي يأخذ عريقة إىل التطبي  .وقد س ع ععب هذا احرتازه
كدا وإنط ط ط ط ط ط ط ط ططي ال أدريو .وهذا يربز حرصه الشديد صلى اهلل عليه وسلم على أمته يف اإلفادة
صلي اهلل عليه وسلم بقوله مؤ ً
من هديه واغتناا الفرصة حيث إنه فيهم اين ،وهو ال يدري هل ييون معهم يف العاا املقبل أا ال؟
ْن  +اسمه ضمير  +خبر جملة شرطية.
 2ط ط لَك َّ

ورد هذا النمط يف لة واحدة ،هي قوله صع ععلى اهلل عليه وسع ععلم :وولَكِنَّهُ إن يًع فيما س ططوك ذلك فقد رض ططي به

مما تحقرون من أعمالكم.و وميين تصنيف عناصره على الوجه اييت:
ْن (حرف ناسع) +الهاء (اسم لين /ضمري) +إن يًع فيما سوك ذلك( ..خرب لة شرعية).
لَك َّ
وقد وقعت اجلملة معطوفة على ما قبلها ،وتصدرها احلرف الناسع (لكط ط ط ط َّطن) الذي أفاد االستدراك )39(،وبقراهلة اجلملة يف
سياقها وهو :و أما بعد ط ط طط ط طط ط أيها الناس ط ط طط ط إن الشيًان قد يئس (من) أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ،ولكنه إن يًع فيما
سط ططوك ذلك فقد رضط ططي به مما تحقرون من أعمالكم ،فاحذروه على دينكم.و ندرك الدور الذي يلعبه هذا العنص ع ععر يف
ِ
املااعب صلى اهلل عليه وسلم.
إيصال املعىن كما أراد
لقد افتتحت الفقرة بالتوكيد والنداهل جذبا لالنتباه وأكدت بعناص ع ع ع ععر عدة لتفيد يأن الش ع ع ع ععيطان من إخض ع ع ع عاع اعة
ِ
املااعب ص ععلى اهلل عليه
املؤمن ن له كما س ععب بيانه ،يفهم من ذلك أن هذا العدو قد هزا ولن تقوا له قائمة ،هنا يس ععارع
وس ععلم باس ععتدراك هذا الفهم ،ودفع هذا التوهم فجاهل بالواو العاعفة اليت تب ن أن يأن إبلي من إخض ععاعهم له يش ععاركه يف
ذات الوقت رض ع ع ععاه عن عاعتهم له فيما يس ع ع ععتحقر من األعمال ،وقد قاا احلرف الناس ع ع ععع (لَكِ َّن) بدوره يف اس ع ع ععتدراك هذا
الفهم ،وهنا نرى مدى حرصععه صععلى اهلل عليه وسععلم على إرشععاد أمته وتبي ن احلقائ ودفع األوهاا ،عقب هذا مباشععرة يأيت
توجيهه صلى اهلل عليه وسلم (فاحذروه على دينكم).
وبعععد فقععد كععانععت هععذه القراهلة الرتكيبيععة الععدالليععة للجملععة االمسيععة اليت وردت يف خطبععة حجععة الوداع ،وقفنععا فيهععا على
أشياهلا املاتلفة يف حاالهتا الثالو :اإلثبات والتأكيد والنفي ،وحاولنا استجالهل بعض النيات الداللية يف الرتاكيب النبوية
وميوناهتا ومقاصدها ال شريفة اليت تنم عن إعجاز بياين ملنتج هذا النص املعجز الذي ال يغور نبعه .واهلل املوف واهلادي إىل
سواهل السبيل.
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قائمة الهوامش:
 1ع ع ع ع ع ع ع ع ع ابن هشاا (امد بن عبد امللك بن هشاا ت  ،)183السع ع ع ع ع ععرية النبوية ،حتقي  :جمدي فتحي السيد ،دار الصحابة
للعرتاو ،عنعطا ،ط 1416( 1ع ع 1995ا)298. ،297 /4 ،
 2ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع انآر :سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب .ت :)180اليتاب ،حتقي وشرح :عبد السالا هارون ،عامل
اليتب ،بريوت (د.ت)  .126/1وابن يعي (موف الدين بن يعي بن علي بن يعي  .ت )643ش ع ععرح املفص ع ععل ،عامل
اليتب ،بريوت ،وميتبة املتنبع ع ع ع ع ع ع ععي ،القاهرة (د.ت)  .86/1وسعيد حسن اريي :ظواهر تركيبية يف مقابسات أ" حيان
التوحيدي ،ميتبة األجنلو املصرية1995( ،ا)

21.

 3ع ع سعيد اريي :ظواهر تركيبية يف مقابسات أ" حيان التوحيدي ،

.21

 4ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع املربد (أ" العبان امد بن يزيد املربد .ت  :)285املقتضب ،حتقي  :امد عبد اخلال عضيمة ،عامل اليتب،
بريوت(د.ت).127/4
 5ع ع ع ع ع السيوعى (جالل الدين عبد الرمحن بن أ" بير السيوعي .ت  )911ع اهلوامع شرح ع اجلوامع يف علم العربية،
عين بتصحيحه :السيد امد بدر الدين النعساين ،دار املعرفة ،بريوت (د.ت)  .100 /1وانآر :ابن األنباري (عبد الرمحن
بن امد ابن سععيد األنباري .ت  :)577أسعرار العربية ،حتقي امد هبجه البيطار ،مطبعة الرتقي ،دمشع (1957ا) /4
127.
 6ع ع ع انآر :عبد الرمحن أيوب :دراسات نقدية يف النحو العر" ،مؤسسة الصباح ،اليويت (د.ت)

.129

 7ع ع امود أمحد حنلة :مدخل إىل دراسة اجلملة العربية ،دار النهضة العربية ،بريوت (1408هع 1988 /ا)

92.

 8ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع انآر :ابن عصفور (علي بن مؤمن ت  :)669املقرب ،حتقي أمحد عبد الستار اجلواري ,عبد اهلل احلبوري ،مطبعة
العاين ،بغداد ،ط1391( 1هع عع1971 /ا) 85 /1 ،ع ع .86وابن هشاا :أوضح املسالك إىل ألفية بن مالك ،ومعه كتاب
هداية السع ع ع ع ع ععالك على أوضع ع ع ع ع ععح املسع ع ع ع ع ععالك  ،تأليف امد ايي الدين عبد احلميد ،دار إحياهل الرتاو العر" ،بريوت ،ط،5
(149/1 )1966ومابعدها.
 9ع ع ع ع ع ع انآر :ابن هشاا :أوضح املسالك .149 /1 ،ورأي السيوعي يف :األشباه والنآائر ،حتقي  :عه عبد الرروف سعد،
ميتبة اليليات األزهرية ،القاهرة (1395هع1975/ا) .66/1
 10ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع سعيد اريي :دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة ب ن البنية والداللة ،ميتبة ايداب ،القاهرة ،ط 1426(1هع ع ع ع-
2005ا)

108.

 11ع ع ع ع ع ابن جين ( أبو الفتح عثمان بن جين ت  ) 392اللامع يف العربية ،حتقي  :مسيح أبو معلى ،دار جمدالوي للنشر،
عمان ()1988

.95
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 12ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عرض املرادي ملذاهب العلماهل يف جميهل الواو قبل (لين) ختريت منها مذهب يون وابن مالك ،انآر  :املرادي
(احلس ع ع ع ععن بن قاس ع ع ع ععم املرادي ت  :)749اجلىن الداين يف حروف املعاين ،حتقي فار الدين قباوه وامد ندمي فاض ع ع ع ععل ،دار
ايفاق اجلديدة ،بريوت ،ط ،)1983 /1403( 2

 ،588ويف مفهوا االستدراك املرجع نفسه

.615

 13ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عه امد اجلندي :املصدر املؤول ،اث يف الرتكيب والداللة ،دار الثقافة العربية ،القاهرة ، 1999

 70وما

بعدها.
 14ع ع سيبويه :اليتاب144./ 2 ،
40.

 15ع ع انآر :سعيد اريي :ظواهر داللية،

 16ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع الرضي (رضي الدين امد بن احلسن االسرتاباذي .ت  :)688شرح الرضي على اليافية ،من عمل :يوسف
حسن عمر ،منشورات جامعة قار يون ( ،د ت)394./2 :
 17ع ع ع ع ع ع الزخمشري (أبو القاسم امود بن عمر .ت  ،)538املفصل يف صنعة اإلعراب ،قدا له وبوبه :علي بو ملحم ،دار
294.

وميتبة اهلالل ،بريوت ،ط، )1993( 1

 18ع ع ع ع ع انآر :ابن هشاا :مغين اللبيب ،حتقي  :مازن املبارك وامد علي محد اهلل ،دار الفير  ،بريوت  ،ط1979(5ا)
 .59والرماين(أ" احلسعن علي بن عيسعى .ت  :)384كتاب معاين احلروف ،حتقي  :عبد الفتاح شعليب ،دار الشعروق،
القاهرة ،ط)1984 -1404( 3

.112

 19ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ينآر نقاش هلذه املسألة يف :عبد القاهر اجلرجاين( :أ" بير عبد القاهر بن عبد الرمحن بن امد اجلرجاين.
ت471هع ع ع ع ع ع عع) :دالئل اإلعجاز ،تعلي  :امود امد شاكر ،دار املدين جبدة ،ط1413( 3هع ع ع ع ع ع عع1992 /ا)

-278

279.
 20ع ع يراجع مادة( :عون) يف :لسان العرب.
 21ع ع ع ع ع ع ع ع انآر :عرضا ألقوال العلماهل ملفهوا اهلجران يف املضاجع يف :الطربي (أ" جعفر امد بن جرير الطربي ت310.
) :تفسع ععري الطربي ،جامع البيان عن تأويل هي القرهن ،حتقي  :د.عبد اهلل بن عبد امبسع ععن الرتكي ،هجر للطباعة والنشع ععر،
القاهرة ،ط 1422(1هع2001/ا) ،ج ،6

 700وما بعدهععا.

 22ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع انآر :ابن هشاا :أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،

 232وما بعدها .واملالقي (أمحد بن عبد النور

املالقي .ت702ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع) :رصع ع ععف املباين يف شع ع ععرح حروف املعاين ،حتقي  :أمحد امد اخلراط ،مطبوعات جممع اللغة العربية
بدمشع ع ( ،د .ت).

 .96،97وعودة خليل أبو عودة :بناهل اجلملة يف احلديث النبوي الشع عريف يف الص ععحيح ن ،دار

البشري ،عمان (1411ه ع ع ع 1991ا)
 23ع ع راجع

526.

 7من البحث.
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.156

 24ع ع عبد القاهر اجلرجاين ::دالئل اإلعجاز،

 25ع ع ع عز الدين السيد :احلديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية ،دار اقرأ ،بريوت ط1404(1ه ع 1984 /ا)،
.97
 26ع ع سيبويه :اليتاب117./3،
 27ع ع ع املرادي :اجلىن الداين،

.296وانآر :الزجاجي :كتاب حروف املعاين،

 28ع ع ع انآر :سعيد اريي :ظواهر تركيبية،

8.

 .157،156وخليل عمايره :أسلوبا النفي واالستفهاا يف العربية( ،د.ت،).

103.
 29ع ع ع عبد القاهر اجلرجاين :دالئل اإلعجاز،
 30ع ع انآر :املرادي ،اجلعىن الداين ،

330.

.59

 31ع ع الطربي :تفسري الطربي ،جامع البيان عن تأويل هي القرهن ،ج ،1

143.

 32ع ع الرضي :شرح اليافية .27/2 ،
 33ع ع سعيد اريي :دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة ب ن البنية والداللة،
 34ع ع املرادي :اجلىن الداين ،

.127

.292

 35ع ع انآر :عبد الرمحن أيوب  :دراسات نقدية يف النحو العر" ،

182. ،181

 36ع ع ع السيوعي :ع اهلوامع .120/1 ،
 37ع ع ابن هشاا :أوضح املسالك .326/1 ،
 38ع ع ع املرجع الساب 329./1 ،
39ع ع انآر :ابن هشاا :أوضح املسالك .328/1 ،واملالقي :رصف املباين يف شرح حروف املعاين،

.278 :

مصادر ومراجع البحث
 .1ابن األنباري (عبد الرمحن بن امد بن سع ع ع عععيد األنباري .ت  :)577أس ع ع ع عرار العربية ،حتقي امد هبجة البيطار،
مطبعة الرتقي ،دمش (1957ا).
 .2أيوب ،عبد الرمحن :دراسات نقدية يف النحو العر" ،مؤسسة الصباح ،اليويت (د.ت)
 .3اريي ،سعيد  :ظواهر تركيبية يف مقابسات أ" حيان التوحيدي ،ميتبة األجنلو املصرية1995( ،ا).
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 .4ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع :دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة ب ن البنية والداللة ،ميتبة ايداب ،القاهرة ،ط
1426(1هع2005-ا).
 .5اجلرجاين( :أ" بير عبد القاهر بن عبد الرمحن بن امد اجلرجاين .ت471هع ع عع) :دالئل اإلعجاز ،تعلي  :امود
امد شاكر ،دار املدين جبدة ،ط1413( 3هع1992 /ا).
 .6اجلندي ،عه :املصدر املؤول ،اث يف الرتكيب والداللة ،دار الثقافة العربية ،القاهرة .1999
 .7ابن جين (أبو الفتح عثمع ععان بن جين ،ت  :)392اللامع يف العربيع ععة ،حتقي  :مسيح أبو معلى ،دار جمع ععدالوي
للنشر ،عمان (.)1988
 .8الرضععي (رضععي الدين امد بن احلسععن االس عرتاباذي ،ت  :)688شععرح الرضععي على اليافية ،من عمل :يوسععف
حسن عمر ،منشورات جامعة قار يون ( ،د ت).
 .9الرماين (أ" احلسعن علي بن عيسعى ،ت  :)384كتاب معاين احلروف ،حتقي  :عبد الفتاح شعليب ،دار الشعروق،
القاهرة ،ط.)1984-1404( 3
 .10الزخمشع ععري (أبو القاسع ععم امود بن عمر ،ت  ،)538املفصع ععل يف صع ععنعة اإلعراب ،قدا له وبوبه :علي بو ملحم،
دار وميتبة اهلالل ،بريوت ،ط.)1993( 1
 .11سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ،ت :)180اليتاب ،حتقي وشرح :عبد السالا هارون ،عامل اليتب،
بريوت (د.ت).
 .12السيد ،علي :احلديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية ،دار اقرأ ،بريوت ط1404(1ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 1984 /ا)
.97
 .13السيوعى(جالل الدين عبد الرمحن بن أ" بير السيوعي .ت  :)911األشباه والنآائر ،حتقي  :عه عبد الرروف
سعد ،ميتبة اليليات األزهرية ،القاهرة (1395هع1975/ا).
 .14ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع :ع اهلوامع شرح ع اجلوامع يف علم العربية ،عين بتصحيحه :السيد امد بدر الدين
النعساين ،دار املعرفة ،بريوت (د.ت).
 .15الطربي(أ" جعفر امد بن جرير الطربي ،ت  :)310تفس ععري الطربي ،جامع البيان عن تأويل هي القرهن ،حتقي
 :عبد اهلل بن عبد امبسن الرتكي ،هجر للطباعة والنشر ،القاهرة ،ط 1422(1هع2001/ا).
 .16ابن عصع ع ع ع ععفور (علي بن مؤمن ،ت  :)669املقرب ،حتقي أمحد عبد السع ع ع ع ععتار اجلواري ،عبد اهلل احلبوري ،مطبعة
العاين ،بغداد ،ط1391( 1هع1971 /ا).
 .17عمايرة ،خليل :أسلوبا النفي واالستفهاا يف العربية( ،د.ت)
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 .18أبو عودة ،عودة :بناهل اجلملة يف احلديث النبوي الشريف يف الصحيح ن ،دار البشري ،عمان (1411ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع
1991ا).
 .19املالقي(أمحد بن عبد النور املالقي.ت702ه ع عع) :رصف املباين يف شرح حروف املعاين ،حتقي  :أمحد امد اخلراط،
مطبوعات جممع اللغة العربية بدمش ( ،د .ت.).
 .20املربد (أ" العبان امد بن يزيد املربد .ت  :)285املقتض ع ع ععب ،حتقي  :امد عبد اخلال عض ع ع ععيمة ،عامل اليتب،
بريوت(د.ت).
 .21املرادي (احلس ع ع ع ع ععن بن قاس ع ع ع ع ععم املرادي ت  :)749اجلىن الداين يف حروف املعاين ،حتقي فار الدين قباوه ،وامد
ندمي فاضل ،دار ايفاق اجلديدة ،بريوت ،ط .)1983 /1403( 2
 .22حنلة ،امود :مدخل إىل دراسة اجلملة العربية ،دار النهضة العربية ،بريوت (1408هع 1988 /ا).
 .23ابن هشعاا (أبو امد عبد اهلل بن يوسعف بن عبد اهلل بن يوسعف بن أمحد بن عبد اهلل بن هشعاا ،ال الدين أبو
امد النحوي ،ت  ،)761أوضح املسالك إىل ألفية بن مالك ،ومعه كتاب هداية السالك على أوضح املسالك،
تأليف امد ايي الدين عبد احلميد ،دار إحياهل الرتاو العر" ،بريوت ،ط.)1966( ،5
 .24ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع :مغين اللبيب ،حتقي  :مازن املبارك وامد علي محد اهلل ،دار الفير ،بريوت،
ط1979(5ا).
 .25ابن هشاا (أبو امد عبد امللك بن هشاا بن أيوب احلمريي ،ت  )218السع ع ع ع ع ع ع ععرية النبوية ،حتقي  :جمدي فتحي
السيد ،دار الصحابة للعرتاو ،عنعطا ،ط 1416( 1ع ع ع ع 1995ا).
 .26ابن يعي (موف الدين بن يعي بن علي بن يعي  .ت )643شع ع ع ع ععرح املفصع ع ع ع ععل ،عامل اليتب ،بريوت ،وميتبة
املتنبععي ،القاهرة (د.ت)
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ول الْمع ِرفِيَّةُ لنَظَ ِريَِّة التَّطلَ ِّقي فِي ال ِ
ْخًَ ِ
ُصولِ ِّي.
ُص ُ َ ْ
اب ْاأل ُ
ْاأل ُ
Cognitive principles for the theory of Reception in the
Jurisprudence discourse.
الدكتور :رابح أوموادن ،جامعة مولود معمري ،والية تيزي وزو ،الجزائر.
الدكتورة :بهجة أوموادن ،جامعة مولود معمري ،والية تيزي وزو ،الجزائر.

مل ّخص باللغة العربية:
هذا املقال ممارس ععة منهاجية حيدة ،اور فيها الفير األص ععويل أص ططول نظرية التّلقي اثا عن الفض ععاهل املعريف الذي
ميين أن تضععن فيرة التدنآري للتدل دقي من منآور الثدقافة العربية اإلسععالمية وخصععوصععياهتا احلضععارية .يتدجه هذا املقال أسععاسععا
حنو اليشعف عن البنية المعرفية اليت ميين اسعتثمارها لتأسعي نآرية تل د أصعولية من خالل تقدمي توصعيف شعامل للفضعاهل
املعريف الذي تقوا فيه مواجهة بين المعرفة األصولية والمعرفة الغربية.
الرتاو ،املناهج الغربية ،الندآرية ،النقد ،التدلقي ،الندص ،أصع ع ع ع ع ع ععول الفقه ،علم اليالا ،نآرية املعرفة،
الكلمات المفتاح ية :د
احلقيقة ،مصادر املعرفة ،املبادف ،القواعد ،العالقات ،العقل ،الواقع ،الوحي ،الفهم والتفسري والتدأويل.
ملخص باللغة اإلنجليزية:
This essay vived methodological practice, wherein fundamental
thought(usul al fiqh) converses the bases of reception theory. It looks for
establishing the cognitive space that can adopt the idea of theorilizing the
forum in the lights of Islamic Arabic culture and its civilizational specifities.
This essay is basically directed toward discovering the cognitive structure
that can be invested to found a fundamental reception theory by presenting a
total cognitive space description where fundamental knowledge and
western knowledge confronts each other.
الكلمات المفتاحية باللغة اإلنجليزية:
Tradition, Western approaches, Theor , Criticism, Receiving , Text ,
Principles of jurisprudence , Theology , Epistemology , truth , Sources of
knowledge , Principles, Rules , Relations , Mind , Reality , Revelation ,
Understanding and interpretation.
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توطئة:
حتتاج البحوو ذات الطابع التأصع ع ععيلي إىل مق ددمات منهجية ،وإىل تشع ع ععجيع املنحى االنعياسع ع ععي يف التفيري الذي
يعمل دائما على مراجعة نفسه ،ويأىب أن ييتفي بالرتاكم املعريف؛ بل يدعو إىل التفيري باستمرارية حول الطروحات املقدمة
على دأمها ليسععت مناذج مهائية ،وهذا بدوره تاج إىل التموضععع خلف الآاهرة املدروسععة ،واالحرتان الشععديد من أسععر احل
العاا ،والطبيعي املزعوا ،على ح دد تعبري روالن بارت.
املتفحص ملاتلف الندآريات الغربية املق ددمة يف جمال التدل دقي ،جيد نفس ع ع ععه وجها لوجه
بادف ذي بدهل ،نش ع ع ععري إىل أ دن د

أمعاا معطيعات جع دد متشع ع ع ع ع ع ع دععبعة ،ومتبعاينعة إىل حع دد التنعاقص أحيعانعا؛ فعأ دمعا من حيعث المص ط ط ط ط ططًلح فيطعالعنعا ك دعل من (نظرية

االس ط ط ططتقبال) و(نظرية التّلقي) لإلحالة على مفهوم ن متغايرين ينتميان إىل بي،ت ن خمتلفت ن ،وفنآريدة االس ع ع ع ععتقبال ولدت يف
الندقد األمرييي احلديث ضمن ما يعرف ب ع ع ع ع ع (النّقد األنجلو-أمريكي) ،ويتح ددد مبجموعة من الندقاد من أ دهم( :جوناثان

كيلر ،ونورمان هوالند ،وديفيد بيليش ،ومايكل ريفاتير) ،دأما نآرية التدل دقي ،فقد ولدت يف أملانيا ،منبثقة بش ععيل مباش ععر

التنوع ال ّداللي ،فقعد
أهم ممثدليهعا (آيزر ،و ياوس ،وفيش)و( .)1وأ دمعا من حيعث ّ
من معطيعات الآدعاهراتيعة والتدعأويليعة ،ومن د
ص عة تع دددت تبعا هلا زوايا الندآر إىل الآدواهر الندص ععية؛
أرس ععى هؤالهل األعالا نآرياهتم انطالقا من تص ع دعورات وررى منهجية خا د

فمن البحث عن عناصع ع ععر القدرة األدبية وهوية الندص إىل األثر الندفسع ع ععي ودور العالمات يف االسع ع ععتقبال ،إىل وظائف أخرى
منوعة بعملية التدل دقي كاجلماليات واألسلوبية التأثريية والتواصل.
إ دن أوىل األس الفلسفية اليت ميين تسجيلها ،وحنن نعاجل ظاهرة التدل دقي كما عرفها الغرب ،هي الندآر إىل نآريات
أي رابط،
االستقبال والتدل دقي على دأمها وصدى للتدطورات االجتماعية والفيرية واألدبية يف أمرييا وأملانيا ،ولي ب ن اجلانب ن د

ش طكالنية
ووجوه التدماثل بينهما سععطحية واريدية يف املنآور الندقدي العاا .فإرهاصععات نآرية التدل دقي األملانية تتمثدل بع ع ع ع ع ع ع ع ع (ال ّ
الروس ط ط ط ططية ،وبنيوية مدرس ط ط ط ططة براد ،وظاهراتية إنغاردن ،وتأويلية كادامير ،واجتماعية األدب) .دأما نآريات االسع ع ع ع ع عتقبال

األمرييية ،فإرهاصاهتا تتمثدل بشيل كبري ب ع (الذرائعية والوجودية ،ومعطيات تشومسكي)و ( .)2مييننا أن نستالص من
هذا ،أ دن ما عرف بنآريات التدل دقي واالسع ع ع ع ععتقبال ،ما هو يف احلقيقة دإال مماكبات نااة عن تفعيل الفلسع ع ع ع ععفات ال دس ع ع ع ع عائدة يف
عتغل هذه احلقيقة النق ددية ،لنجعل منها مق ددمة منهاجية قابلة لالسععتثمار
الغرب (وجودية ،براكماتية ،ظاهراتية ...إخل) .نسع د

يف بناهل مناقشة حيدة لألصول الفلسفية للتدل دقي بوصفه ظاهرة ،ال نموذجا مح ّددا ،من أجل الوقوف على بديهياته ومعايريه
كل ايليات املسع ع ع ع ع ع ععتادمة يف (قراءة النّص) ،وذلك من خالل اسع ع ع ع ع ع ععتشع ع ع ع ع ع ععيال
بوصع ع ع ع ع ع ععفها (البنيات العليا) املتح ديمة يف د

الرتاو اإلس ععالمي ،و ا علما (أص ططول الفقه) ،و(أص ططول
واس ععتيش ععاف (البنية المعرفية) كما ينط هبا قطاعان حيدان من د
ال ّدين)(*).
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مبا أندنا أخذنا على أنفسنا – يف إعار املنآور اإلبيستيمولوجي -أن نلتزا التدموضع خلف الآداهرة الندقدية ،فإنده من
ض ع ع عروري أن
الواجب أن نعزف عن جماراة تلك الندماذج الغربية ،وأن حنرتن من أن تأس ع ع عرنا عروحاهتا .لقد بات اليوا ومن ال د

األول يطرح عرق العقلنة يف
يتعامل الندقد العر" املعاصععر مع وعي الظّاهرة النّقدية ،ولي مع الآداهرة الندقدية نفسععها ،أل دن د
خصوصية الصي املستدعاة ،يف ح ن يق ددا الثداين جاهزيات املشروع الفيري الغر" وممارساته الندقدية ،بوصفها صيغا صاحلة

ليل زمان وميان وصععيغا ذات صععبغة عاملية ال متناهيةو( .)3إ دن هذا االلتزاا املنهجي ودعوة للاروج من ثقافة االسععتهالك
د

متحركة للندقد
إىل ثقافة اإلنتاج ،ومن اسع ع ععترياد األجوبة إىل مشع ع ععروعية التدسع ع ععارل املسع ع ع د
عتمر .إنده دعوة إىل بناهل منآومة أسع ع عع،لة د
ويب ن مرجعيته الغائبة ببيان األس ع ع الفلس ععفية للآدواهر الندقدية للوص ععول إىل تنآيمها
العر" املعاص ععر ،يق ددا من خالهلا ذاته د

املتحيم يف جوهر
الفيري وكش ع ععف منطقاهتا املعرفيةو( ، )4وحنن نؤك دد على هذا إميانا مندا بأ دن البحث عن التدنآيم الفيري د

أهم من مناقشة التدفاصيل واجلزئيات اليت صاغتها مناذج التدل دقي الغربية.
التل دقي داخل الخًاب األصولي ،د

يف البداية نشع ع ععري إىل أندنا لو ألقينا نآرة على التدطورات اليت حلقت الفلسع ع ععفة من حيث موضع ع ععوعها وأقسع ع ععامها ،فإ دن
احلقيقة اليت تسع ع ععرتعي انتباهنا ،هي أ دن الفلسع ع ععفة إىل يومنا هذا ال تزال -إىل جانب علم القيم – قائمة على دعامت ن ،ا:
هتتم هبا الفلس ع ع ع ع ععفة ،لين العرف الفلس ع ع ع ع ععفي يبدو أنده يش ع ع ع ع ععري إىل أ دن
الوجود والمعرفة؛ وقد نتس ع ع ع ع ععاهلل عن تلك املعرفة اليت د

واملقصععود باملعرفة ،املعرفة أيًّا كانت ،س عواهل أكانت عقلية أا نقلية ،علمية أا ميتافيزيقية ،أعين املعرفة يف عمومها .ومثل هذه
شطخص العارف ،أو ال ّذات العارفة ،والعنصععر
ومتتام ن :العنصععر األول هو ال ّ
املعرفة تتضع دعمن اإلشععارة إىل عنص عرين متقابل ن د

كل معرفة ذات وموضطوع ،وحصععر اليالا أو الندآر يف األشععياهل املعروفة ،أي
الثاين ال ّ
شطيء المعروف ،إذ الب دد أن يتوافر يف د
يف املوضوعات يؤدي إىل تيوين معارف خمتلفة باختالف املوضوعات ،وذلك مثل املعارف اليت تشري إليها العلوا املاتلفة،

أو املوجودات اليت تتناوهلا امليتافيزيقا كاأللوهة والندف والعامل .لين ميين حص ع ععر الندآر يف ال دذات العارفة أيض ع ععا لنردكزه على
عريقة رريتنا أو معرفتنا بتلك املوضع ع ع ع ععوعات ،يف احلالة األوىل نف دير يف إعار نظرية الوجود ،ويف احلالة الثدانية يف إعار نظرية
ملهم أن نؤدكد  -يف أيدة حال -أنده
المعرفةو( .)5نقوا بتوزيع عناص ع ععر هذا املقال املوجز ،مس ع ععتعين ن بتينك الندآريت ن ،ومن ا د
املهمة ،واألس ع ع ع
أي باحث أن يفعل أكثر من أن يقوا بعملية اختيار ،وإذا ثبت هذا فإ دن من املناقش ع ععات د
لي يف مقدور د

صة،
نصرح أنده مادامت د
الضوابط واملعايري ليست جوهرية ،بل ختتار ألسباب خا د
العلمية الندزيهة ملصلحة الندآرية األدبية ،أن د

فلي مثدة تربير إلغفال وجودها أل دن الباحث مدفوع إليها اض ععطرارا( ، )6حىت وإن أمين أن يفض ععي هذا -كما ح دذر رينيه
ثمة
ويليك -إىل اضع ععطراب عقول ناشع عع،ة الطدالب ،وسع ععييون س ع عوهل نية أن مفى حىت عن ناشع عع،ة الطدالب حقيقة أن ليس ّ

ص ع عد اختيار كربيات اإلش ععياليات دون مقتض ععياهتا،
معايير وض ططوابط كاملة تس ططتح َّّ أن تحظى باالمتياز( .)7فإذا كندا نتق د
أهم ما ينبغي التدعويل عليه ،د إ دن
فإنده يلوح لنا ،أنده جيب علينا أن نض ع ع ععع يف اعتبارنا أ دن رص ع ع ععد املنطلقات األس ع ع ععاس ع ع ععية هو د

تتم داخل اخلطاب األص ععويل ال خارجه .فلنش ععرع اين يف تقدمي املس ععائل املؤ دسع عس ععة ملقص ععدنا،
عملية االختيار هذه الب دد وأن د
فععالعلم كمععا قيععل :مس ع ع ع ع ع ع ععائععل ودالئععل .وقععدميععا قععال املنععاعقععة :ولي

ييون العلم هو جمموعععة
العلم دإال مس ع ع ع ع ع ع ععائلععه ،فععالععذي د
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مس ععائلهو( .)8إ ًذا ،الب دد من تعي ن حدود اخلطاب األص ععويل يف مواجهته لألص ععول الفلس ععفية لنآريات التدل دقي .نرى أنده ميين
ذلك من خالل الندقاط ايتية.
 -1إمكان المعرفة:
وألمها دأول مسع ع ع ع ع ع ععألة أثارت
إ دن دأول ما جيب تناوله يف باب املعرفة ،هو البحث يف إمكان حص ط ط ط ط ططولها من عدمه .د

ك يف املعرفة
الندقاش منذ القدا ،فوقف الفالس ععفة أحد موقف ن موقف ال دش عك والالأدرية ،وموقف االعتقادو(.)9أي دإما ال دش ع د

وإما -يف مقابل ذلك -تأكيد حقيقة ما والقطع
الواردة إلينا ،ايث ال ينتهي البحث أو االستقصاهل إىل أي حيم أو رأي ،د

هبا ،ومن د االعتقاد بوجود احلقيقة.

إ دن عالقة اخلطاب األصع ع ع ع ع ع ععويل مبا أثارته نآرية املعرفة حول قضع ع ع ع ع ع ععية إميان املعرفة ،ميين إدراكها من خالل وجود
فتوزعت واملدارن-بناهل على
اإلش ططكالية نفس ططها ،ذلك أ دن األص ععولي ن عرفوا هذه املعض ععلة ،كما عرفها الفالس ععفة املس ععلمون د
ذلك -ب ن مثبت للعقل واحل د كطري أصع ع ع ع ع ع ععيل وثابت للمعرفة ،وب ن منير للمعرفة العقلية مثبت للح دس ع ع ع ع ع ع عيدة فقط ،وعلى

العي منير للمعرفة احل دس ع ع ع عية مثبت للعقلية منها فقط ،أو رافض ليال الندوع ن من مص ع ع ععادر املعرفة ،أي العقلية واحلس ع ع ععية
ِ
تبىن هذا
وهم السط ط ططوفسط ط ططًائية؛ وقد د
توزع هذا املذهب األخري فرقا هي :المتوقّفة أو الالأدرية ،والعندية ،والعنادية .وقد د
التدص ع ععنيف للفرق يف إميان العلم الرازي وتابعه على ذلك اإليجي يف املواقف والجرجاني يف ش ع ععرح املواقفو( .)10ميين

بالصورة املقتضبة ايتية وهي:
أن د
نلاص مواقف هؤالهل يف إميان العلم د
بالحسيات والبديهيات).
 -1الفرقة األولى( :المعترفون
ّ
ص عراط
ذهب اجلميع إيل أ دن هذه الفرقة أتباعها األكثرون ،ووصععفهم الجرجاني د
بأمهم الآاهرون على احل د القومي وال د
املس ع ع ع ع ععتقيم إىل العق ائد الدينية وس ع ع ع ع ععائر املطالب اليقينية .تآهر هذه األغلبية يف االنتماهل إىل الفرقة األوىل من خالل مراجعة
مواد القض ط ططايا ،ومواقف املناعقة واملتيلم ن واألص ع ع ععولي ن منها( .)11فمذهب هور األص ع ع ععوليد ن واملتيلدم ن واملناعقة هو
القول بإميان املعرفة سواهل عن عري احل د أو العقل ،وكال ا موصل لليق ن.

الحسيات فقط)
 -2الفرقة الثانية( :القادحون في ّ
عتدل على نس ع ععبته
الرازي هذا القدح إىل و أفالطون ،وأرسط ططًاطاليس ،وبًليموس ،وجالينوسو واس ع ع د
وقد نس ع ععب ّ

تلك بقوهلم وإ دن اليقينيات هي املعقوالت ال امبسوساتو باعتبار أ دن حيم احل د دإما أن يعترب يف اجلزي،ات أو يف اليلديات،
وهو غري مقبول يف اجلزي،ات ألنده يف معرض الغلط ،دأما يف اليلديات فاحل د ال ميين أن ييون حاكما ،إذ أنده ال يدرك إال
اجلزي،ات( .)12وميين أن نستالص حجج هذه الفرقة وحنصرها يف ناحيت ن:

الحس في الجزئيات:
أ -كلط حكم
ّ
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
91

صط ط ط ط ط طلو( )13واإليجي يف و المواقفو( .)14وللغزالي يف نقد
الرازي يف كتابه والمح ّ
وقد بسع ع ع ع ع ع ععط القول فيها ّ

امبس ع ععوس ع ععات ،وس ع ععرب قيمتها العلمية جولة علمية قادته إليها اربته ال دذاتية ،واليت حياها يف والمنقذ من الضط ططاللو(.)15
فالقادحون يف احلسيات جيعلون غلط احل د يف إدراك اجلزئيات على حقيقتها مانعا من حصول معرفة يقينية نث فيها.
للحس في الكلّيات:
ب -ال حكم
ّ
فاحل د من جهة يغلط يف اجلزئيات وهذا س ع ععينس ع ععحب على اليلديات .ومن جهة ثانية ،فإ دن احل د ال تعلد له دإال
كل األزمنة وهذا
باجلزئي ،ومعروف أ دن احليم اليلدي ال يعترب فيه عموا األفراد الواقعي ن فقط بل واألفراد املتود ة أيض ععا ،ويف د

ما ال ميين وقوع اإلحسان به( ، )16أي أ دن ادودية احل د  ،الذي ييون إدراك اليلديات خارجا عن نطاق قدرته ألنده ال
تتطرق إليعه هفعة تعميم التدصع ع ع ع ع ع ع دعور واحليم على األفراد الغعائبعة عنعه ،كلدهعا جيععل من احل د أداة
يتعلد دإال بعاجلزئيعات ،والعذي د
قاصرة ،فال ثقة يف املعرفة الواردة منها إىل ال دذات ،هذا ما ينتج عنه تع دذر حصول املعرفة.

 -3الفرقة الثّالثة( :القادحون في البديهيات فقط).
أهم اعرتاض ع ع ععات هؤالهل على البديهيات قوهلم :املعقوالت فرع امبس ع ع ععوس ع ع ععات ،ولذلك من فقد ح دس ع ع عا فقد
ولعل د
د

علما ،وأورد هؤالهل جمموعة من ال اشبه على ما اعترب أنده من أجلى البديهيات وأكثرها يقينية( ، )17أي مبدأ الثدالث املرفوع،
اليل أكرب من اجلزهل ،األشععياهل املسععاوية لل دشعيهل الواحد متسععاوية ،اجلسععم ال ييون
وما د
يتفرع عنه من قضععايا بنآرهم ،أمثال :د

رد عليها الجرجاني يف شرح المواقف.
يف ميان ن معا .وقد د
والحسيات معا:
 -4القادحون في البديهيات
ّ

السوفسًائية ،وهي لفآة يونانية ،حيث تعين (سوفا) العلم أو احليمة و(إسًا) اسم
عرفت هذه الفرقة باسم ّ

اللدغط ،فسط ط ططوفسط ط ططًا معناه علم اللغط .وذهب هؤالهل إىل أ دن دليل الفرقت ن ال دس ع ع ع عابقت ن أي املنيرين للح دس ع ع ع عيات واملنيرين
فلما كان فرعهما فيبطل أيضععا ببطالن أصععله ،وال عري إىل العلم غري
للبديهيات يبطل كال ا ايخر بالضططرورة .دأما النّظر د

الضططرورة والنّظر ،فال إميان للعلم( .)18فالس ععوفس ععطائيون ض عربوا مذهب القائل ن بالبديهيات بأدلدة املنيرين هلا ،وض عربوا

مذهب القائل ن باحل دس ع ع ع ع ع عيات بأدلدة النداف ن هلا ،فاسع ع ع ع ع ععتحال هبذا إميان قياا معرفة ضع ع ع ع ع ععرورية؛ وملا كانت املعرفة الندآرية هي
د
ألمها ال حتصععل دإال عن عري اليسععب املسععتند إىل البديهيات واحلسععيات ،بطلت
ض عرورية ،د
متفرعة وتابعة للمعرفة ال د
األخرى د
كذلك ،فانسدت يع عرق إميان العلم.
ض ع ع عروريات والندآريات،
وال دس ع ع عوفسع ع ععطائية ثالثة أصع ع ععناف باعتبار املواقف اليت داختذوها من العلم بعد قدحهم يف ال د

وفصععنف منهم نفى احلقائ

الالأدرية ،وصععنف منهم قال
لة ،وهؤالهل هم العنادية .وصععنف منهم ش ع ديك فيها وهؤالهل هم د
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هي ح ٌّ عند من هي عنده ح د  ،وهي باعل عند من هي عنده باعلو( .)19لين تبقى خلالة احلقيقة ،سع ع عواهل بنفيها أو
االااهات من وجهة نآر نآرية املعرفة األصولية.
التدشييك فيها أو القول بتع دددها بتع ددد ال دذوات ،صفة جامعة هلذه د

فإمها ال تقوى أماا ردود املتيلدم ن كابن حزم،
ومهما تين حجج هؤالهل السع ع ع ع ع ع ععوفسع ع ع ع ع ع ععطائي ن يف نفي احلقيقة ،د
والجرجاني وغري ا؛ من ذلك ما أورده ابن حزم يف والفصطط ط ططلو :وقوليم إنده ال حقيقة لألشع ع ع ع ععياهل ،أح ٌّ هو أا باعل؟ فإن
أقروا ببطالن قوهلم ،وك دفوا خصععومهم أمرهمو( ، )20ومثله يقال يف
قالوا :هو ح د أثبتوا حقيقة ما ،وإن قالوا لي هو ح دقا د
ك والالأدرية ،وأشع ع دييم موجود ص ععحيح منيم ،أا غري ص ععحيح وال موجود؟ فإن قالوا هو موجود ص ععحيح مندا
مذهب ال دشع ع د
ك وأبطلوهو( .)21يبدو مذهب السع ععوفسع ععطائية من خالل نقد ابن
أثبتوا أيضع ععا حقيقة ،وإن قالوا هو غري موجود نفوا ال دش ع ع د
حزم -وإن كعان يزعم أندعه ال يعرتف بوجود حقيقعة -معذهعب يقول بعاحلقيقعة ،هعذه احلقيقعة هي نفي احلقيقعة ذاهتعا ،فييون
بالالمعرفة.
مذهبا يف االعتقاد يقول د
أمعنا الندآر يف عبيعة إشع ع ع ع ع ع ععيالية إميان املعرفة داخل اخلطاب األصع ع ع ع ع ع ععويل ،أي إذا جلأنا إىل تفعيل عالقة
وإذا ما د
اخلطاب األصععويل مبا أثارته نآرية املعرفة يف أوىل مسععائلها وجدنا أ دن لة اإلشععياالت اليت أوردت على البديهيات ،وكذلك
احل دس ع ع ع ع ع ع عيات ،ومل ت ِرد على ألس ع ع ع ع ع ععنة املنيرين هلا والقادح ن فيها عموما ،بل أوردها جمع من المتكلّمين المثبتين للمعرفة

الرازي ،واإليجي ،والجرجاني ،والس ط ططيالكوتي ،والحلبي ،والًوس ط ططي"(، )22
بنوعيها ،البديهية واحل دسع ع ع عية أمثال الفخر ّ

وبنععاهل على هععذا مييننععا أن خنلص إىل املفععارقععة يف العالقععة ،وهي أ دن اخلطععاب األصع ع ع ع ع ع ععويل ،وإن كععان قععد عرف املععذهب ن معععا

(مذهب ال دش عك/مذهب االعتقاد) يف إميان املعرفة ،دإال أ دن إحداثياته مل تغادر فضععاهل االعتقاد ،وكم دين من عرح اإلشععيالية
ص ع ع ع ع عيغة التدقابلية( :إثبات املعرفة /نفي املعرفة) أو (إثبات احلقيقة /نفي احلقيقة) نآرا خلاص ع ع ع ع عية التدناظر اليت يتمتدع هبا
ذات ال د
الرد على ال دش ع ع ع ع ع ع عبهعات واألبعاعيعل من جهعة
احلقعل اليالمي يف إثبعاتعه للعقعائعد ودفعاععه عن احلقيقعة بعإيراد احلجج من جهعة و د

أخرى.

تقر بإمكان المعرفة ،وتعترف بوجود الحقيقة.
ينبني إذًا الخًاب األصولي على قاعدة معرفية ّ
 -2مصدر المعرفة:
بعد التدعرض ملسع ععألة إميان املعرفة ،نتق ددا خطوة إىل األماا يف نآرية املعرفة ،فنتسع ععاهلل ما أصع ععل احلقيقة وما عبيعة

ط بعضهما ببعض أش دد االرتباط.
املعرفة؟ و ا سؤاالن مرتب ٌ

الزمن،
لقد كانت الفلس ع ع ع ع ع ععفات احلديثة ،اليت بدأت بديكارت ( )Descartesوامت ددت لفرتة تربو عن قرن من د
السؤال ،وأسفر ذلك عن مذهب ن فلسفي ن يف تفسري أصل ومنابع املعرفة ا( :املذهب العقلي ،واملذهب
صراعا حول هذا د
التدجرييب) .ومن اجلدير بال دذكر أن نش ععري إىل أ دن هذين املذهب ن غالبا ما يطرحان يف الفير املعاص ععر ض ععمن اإلش ععيال ال ددائر

حول الفلسععفة وتعاليم ال ددين الينسععي ،فبسععبب من أ دن واحلضععارة الغربية -رغم تبلورها يف مناخ مسععيحي  -كانت علمانية
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الالهوت املسيحي – كما تبلور يف الينيسة الياثولييية الغربية -اعتماد والعقلو
الروح واجلوهر والطدابع ،وبسبب من رفض د
وتفيريا،
سبيال إىل واإلميانو ،جاهلت هذه الندهضة احلضارية الغربية يف أحد أوجهها امتدادا لنساتها األوىل اليونانية فلسفةً
ً
فاحناز الفالسع ععفة إىل والعقلو ووبراهينهو أداة واحدة إلدراك احلقيقة يف الآدواهر واألشع ععياهلو( ، )23واشع ععت ددت األزمة املعرفية
أماا الباحث الغر" -وهو يعاين التدناقض ال دش ع ع ع ع ع ع عديد ب ن منهج العلم التدجرييب القائم على ال ددليل احلسع ع ع ع ع ع ععي ،ومنهج ال ددين
املسععيحي التدسععليمي -فاتدسعععت اهلوة ال دس عحيقة وب ن منهج العلم الذي يشععرتط االتدسععاق املنطقي ،ومنهج ال ددين الذي يقبل

املتناقض ع ععات العقلية على أس ع ععان أ دن حقائ ال ددين يقبلها القلب وإن رهها خمالفة لصع ع عريح العقلو( .)24لقد أس ع ععفرت هذه

دوامة إشططكال
الوض عععية املعرفية د
املتأزمة عن انفص ععاا يف املص ععادر ،وقل مراف ملس ععرية الوعي األورو" يف اثه عن اخلروج من د

املادية والتدجريبية
ص ع ع ع ع ع ع عوريدة  /د
حل املعادلة ب ن العقل واحل د ومشع ع ع ع ع ع ععتقاهتا (املثالية والعقالنية وال د
مص ط ط ط ط ططدر المعرفة ،مبحاولة د
والواقعية) ،أو ش د عري ثالث بينهما كما هو احلال مع الفلسفة الآداهراتية.
لنأيت اين على املعرفة اإلسع ع ععالمية ،ونتسع ع ععاهلل عن مصع ع ععادرها ،وكيف نآدم اخلطاب األصع ع ععويل منابعها وألدف بينها.
املوجه لعناصع ععر املعرفة كلدها
ختتص مبصع ععدر معريف أصع ععيل ميثدل املنبع املهيمن و د
بادف ذي بدهل نشع ععري إىل أ دن املعرفة اإلسع ععالمية د

وهو :الوحي ( ،)revilationواملص ع ععدر اإلهلي الذي مي دد اإلنس ع ععان واملعرفة اإلنس ع ععانية ااجتها بش ع ععؤون الغيب وعالقاته

وغاياته اليلدية وعالقة اإلنسع ع ععان هبذه اليلدياتو( .)25إ دن هلذا املصع ع ععدر املعريف تأثريا عميقا يف املعرفة اإلسع ع ععالمية إذ جيعلها
قائمة على َوحدة الحقيقة ،احلقيقة اليت أتعبت نآرية املعرفة .وهذه الوحدة مس ع ععتم ددة من وحدانية اهلل املطلقة .إ دن احل د هو
أحد أمساهل اهلل احلس ع ععىن ،وإذا كان اهلل واحدا بالفعل ،كما يؤدكد اإلس ع ععالا ،فال ميين أن تتع ددد احلقيقة .إ دن اهلل يعلم احلقيقة
يتنزل به الوحي خمتلفا عن احلقيقة الواقعية ،أل دن اهلل
وينزهلا من خالل الوحي ص ع ع ع ع ع ع ععافية على خلقه ،فال ميين أن جييهل ما د
د
سبحانه هو خال احلقائ كلدها الواقعية منها واملطلقةو( .)26وإذا ثبت أ دن الوحي هو املصدر األسان للمعرفة اإلسالمية،
كل من احل د والعقل .أو بعبارة أخرى كيف نآرت املعرفة
فإنده يشرع لنا أن نتساهلل عن مصري املعرفة الواردة إلينا عن عري د
الحسيات والعقليات؟.
اإلسالمية إىل ّ
سط ط ط ط طيات ( ،)sensesفقد أ دكد لنا األصع ع ع ع ع ععوليون يف معرض نقدهم للمنط األرسع ع ع ع ع ععطي –مع ابن تيمية
دأما الح ّ

اجملردة اليت لي هلا
خا د
ص عة– ض ععرورة العودة إىل العامل اخلارجي لتص ععحيح احلدود واألقيس ععة ،والتدمييز ب ن التدص ع دعورات ال دذهنية د
ص ع عورية اليت جاهل
وجود حقيقي يف العامل اخلارجي ،وب ن ما له وجود واقعي اسع ععون معلوا ،وبناهل على ذلك ،فإ دن املناهج ال د
االااهات الندقدية -الكتشع ع ع ع ععاف
هبا الفالسع ع ع ع ععفة اليونانيون واملسع ع ع ع ععلمون – ويلح هبا املناهج الغربية املعاصع ع ع ع ععرة يف كثري من د

جمردة بدال من تعاملها مع الواقع ،وال ميين – يف نآر ابن تيمية – بلوغ
احلقيقة ،قد أخفقت بسععبب نزعتها إىل تصع دعورات د
عملي ( )empiricalيأخذ يف حسع ع ع ع ع ع ععبانه املوقف اليامل للآداهرة اجلزئية .ويعود
اث معقول دإال باللدجوهل إىل منهج ّ

ضالل الفالسفة -كما يرى ابن تيمية – إىل اخللط ب ن العامل كما هو ،وافرتاضاهتم ال دذهنية اليت صاغوها عنه؛ فقد اعتقدوا
جردت من ال دس ع عياق وفعدرغت من
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التد دنوعات الفردية لليائنات اخلارجية اليت اقتضع ع ع ع ع ععتها خصع ع ع ع ع ععوصع ع ع ع ع ععياهتا الفردية ،واليت هي – كما يعتقد ابن تيمية – عالمة

وجودها يف العامل الطدبيعي( .)27فال ب دد من تصععحيح املعرفة النداشعع،ة يف ال دذهن بالتو دس عل باحلسععيات ،ألنده ال ميين احلديث
عن معرفة يقينية ما مل تتدصل بالواقع احلقيقي.

سطيات بوصععفها مصععدرا معرفيا مفيدا لليق ن ،تبحث ضععمن أقسععاا قضطايا المنًَّ اليقينية الواجب قبوهلا من
والح ّ

سط ط ط طيات تنتآم إىل جانب
حيث ّ
مادتها .وتش ع ع ع ععري املمارس ع ع ع ععات الرتاثية ،ومراجعات علماهل األص ع ع ع ععول وحتقيقاهتم إىل أ دن الح ّ
المتوترات والمشهورات لتش ديل لنا مصدرا معرفيا منتجا لليق ن ومرشدا إىل احلقيقة.

واملقصععود بالمتواترات (" )recurrents tidingاألقوال اليت أخربنا هبا واعتقدنا صععدقها لتصععديقنا ِ
باملارب
الريبة عن وقوع
هباو( .)28ايث وتسعين إليها الندف سعيونا د
تاما ،يزول عنه ال دشعك ،ليثرة ال دشعهادات مع إميانه ،وتزول د

تلك ال دش ع ع عهادات على س ع ععبيل االدتفاق والتدواعؤ ،كاحليم بوجود م دية وبغدادو( .)29ووجوه إحلاق املتوترات باحل دس ع ع عيات يف

احلجة على اخلص ع ععوا -عديدة ،من
إفادهتا لليق ن -الذي يقوا به الربهان على القض ع ععايا املتنازع فيها ،ايث تثبت وتقاا هبا د

ذلك ما يورده ابن تيمية(:)30

أ) إ دن ما ينطب على احل دسعيات من وجوه االشتراك واالختصاص ينطب على املتوترات ،فيما أ دن احل دسعيات تنقسعم إىل ما

عامة الندان كاشرتاكهم
هو د
اليل ،وإىل ما هو خا د ينفرد به البعض فيذلك املتوترات منها ما يشرتك فيه د
عاا يشرتك فيه د
يف العلم بوجود م دية ،ومنها ما تنفرد به اعة معدودة أو فرد خمصو .

ب) -إ دن االشط ط ططتراك يف املتواترات أكثر من االش ع ع ع عرتاك يف احل دس ع ع ع عيات :ذلك أ دن اخلرب املتواتر يتناقله الندان جيال بعد جيل،

فيتياثر عدد ال دس عامع ن له حىت يياد صععل العلم به ألمم كثرية ال صععى عددها بينما أغلب احل دس عيات حنو املشععمومات

جرهبا وال تتع دداه إىل غريه ،فتيون املتوترات أقرب إىل اليق ن وأوىل باالحتجاج
واملذوقات ،يبقى العلم هبا مقتصع ع عرا على من د
احلسيات اليت هي أش دد اختصاصا بأصحاهبا.
هبا على الغري ودفع منازعته من د

ج) عدا العلم باملتواتر لي علما بعدا املتواتر ،وال بعدا علم الغري به ،فإ دن من ال يتواتر عنه ش ع ع ع ع ع ععيهل ،دإما أنده لي يف يده
األول ،فإ دن
من األس ع ع ع ع ععباب ما مي دينه من العلم بوجوده ،د
وإما أنده يأىب علب هذه األس ع ع ع ع ععباب املوجبة للعلم بذلك .فإن كان د

عدا علمه باملتواتر الناتج عن ضع ععي يف الصع ععناعة اليت يشع ععتغل هبا ،فال يقوا شع ععيهل منها دليال على نفي وجود املتواتر ،وإن

كان الثاين ،فإنده يطالب (يفتح الالا) بالرجوع عن إعراض ع ععه ،وبالبحث عن األس ع ععباب املوص ع ععلة إىل العلم املتواتر فيجب أن
يسع ع ع ععمع كما مسع غريه ،كما لو زعم شع ع ع ععاص أنده مل ير اهلالل فيقال له( :أنآر كما نآر غريك ،فرتاه إذا كنت مل تص ع ع ع ع ددق
املاربين).
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واملقص ع ععود بالمشط ططهورات ( ،)widespread essuesكما هو معروف ،واملعاين األخالقية والقيم الروحية،
جراو( .)31وقد فندد
صع ع عدق ،د
مثل حس ع ععن العدل وقبح الآلم ،ومحد ال د
وهلم د
وذا اليذب ،و ال األمانة ،وش ع ععناعة اخليانة ،د
ابن تيمية دادعاهل املتمنطقة بأ دن املشهورات ليست من اليقينيات باألدلدة التالية(:)32

المجربات ألس ع ع ع ععباب ثالثة :أحدها أ دن املعاين اليت تدخل حتتها أكثر من األحياا اليت
أ) -إ دن المش ط ط ططهورات أش ع ع ع ععهر من
ّ

باجملربات والثالث :أ دن املاربين عن األوىل أعلم
اجملربات ،والثاني ،أ دن املعنيد ن باملشع ع ع ع ع ععهورات أكثر من املعنيد ن د
تندرج حتت د

وأصدق من املاربين عن الثدانية.

ب) -إ دن المشهورات تستند إىل الفًرة المشتركة ب ن يع األمم ،فقد جبل اإلنسان على ابدة الفضائل وأهلها ،وبغض
أدل على ذلك من اللدذة الروحية اليت
الرذائل وأهلها ،فتيون املشععهورات من لوازا اإلنسععانية اليت ال انفياك ألحد عنها وال د

الروحي الذي جيده كلدما علم بقبيحة من القبائح ،وقد
جيدها اإلنسع ع ععان يف نفسع ع ععه كلدما علم مبيرمة من امليارا ،ومن األمل د

احلسية.
أقر املتفلسفة هبذه اللدذة العقلية
وبسموها على اللدذة د
د
د

ج) اتدفاق النان على املش ع ع ع ععهورات أعآم من اتدفاقهم على يع أقس ع ع ع ععاا القض ع ع ع ععايا اليت س ع ع ع علدم املتفلس ع ع ع ععفة بيقينيتها مبا فيها
األولويات :فاإلنس ع ععان قد يعلم القض ع ععايا اجلزئية ،وال مطر على باله املبدأ املنطقي اليلدي الذي تندرج حتته ،بينما ال يعي
الرذائل.
اإلنسان بغري حتس ن الفضائل وتقبيح د
ظل اليقينيات ،جيعل من املعرفة تفتح قنوات
إ دن توسععيع د
مادة االسععتدالل بإدخال المتواترات والمشططهورات حتت د

الماديات
جديدة حنو حتصيل احلقائ ؛ حيث يعتهاذ املبدأ التدجرييب ،الذي تناط به معرفة احلقيقة ،مآهرا أكثر سعة ،يشمل ّ
شرائع واألخالق.
وال ّ
الرتاثية تنض ع ع ععح بأ دية هذا املص ع ع ععدر ،بل وجعل العقل مناط التديليف هو قطب الرحى
و دأما العقليات ،فإ دن اليتب د

الذي يدور حوله أص ع ع ع ععول الفقه ،ذلك أل دن هذا العقل وهذا اإلدراك ،هو أداة اإلنس ع ع ع ععان األس ع ع ع ععاس ع ع ع ععية وميزته اليربى حلمل
ص ع عا داخل املنآومة املعرفية اإلسع ععالمية ،كما هو
املسع عع،ولية امللقاة على عاتقه يف هذه احلياة .غري أ دن العقل يتداذ مفهوما خا د

ذات قائمة باإلنسع ععان ،يفارق هبا
شع ععائع عند بعض املتيلدم ن واألصع ععولي ن الذين رتزون عن القول بأ دن العقل
وجوهر ،أي ٌ
ٌ

احليوان ،ويسع ع ع ع ع ع ععتع دد هبا لقبول املعرفة ،كما يسع ع ع ع ع ع ععود االعتقاد بذلك يف الثدقافة الغربية تأثدرا بنآرية الفير اليوناين يف والعقلو.
ومعلوا أ دن الثدقافة اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية العربية هي األخرى أخذت هبذه الندآرية وأخرجت بعض شع ع ع ع ع ع عععب املعرفة اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية على
هتمنا امباوالت الندقيضة اليت اعرتضت على األخذ جبوهرية العقل ،نآرا الستدراكاهتا العلمية القيدمة
مقتضاهاو( ، )33لين د
جوهر يوقع يف نزعة وتش ط ط ط ط ططييئية و
يف جمال املعرفة .فاحل د – كما يؤدكد طه عبد الرحمان – وأ دن تصع ع ع ع ع ع ع دعور العقل على أنده ٌ

امد املمارسع ع ع ع ععة العقالنية بأن تنزل عليها أوصع ع ع ع ععاف ال دذوات ،مثل والتّحيّزو و"التش ط ط ط ط ّخص"،
ووتجزيئية :تشط ط ط ططييئية د
ألمها د
ألمها تق دس ع ع عم اربة العاقل اإلنسع ع ععاين
صط ط طفات واألفعال ،...وتجزيئية ،د
و"االس ط ططتقاللو ووالتح ّدد بالهويةو ،واكتس ط ططاب ال ّ
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املتياملة إىل أقسعاا مسعتقلدة ومتباينة ،ذلك أ دن ختصعيص العقل بصعفة وال ّذاتو ،جبعله منفصعال عن أوصعاف أخرى للعاقل،
تقل حتديدا ملاهية اإلنسان كعع :والعملو ووالتجربةو مثال إن مل تين أقوى حتديدا هلذه املاهية .فلو جاز التدسليم جبوهرية
ال د
والعقلو ،فألن جيوز التدسع ع ععليم جبوهرية والعملو وجوهريةو التدجربةو أوىل ،فييون العمل هو ايخر ذاتا قائمة باإلنسع ع ععان كما

تيون التدجربة جوهرا مفارقا ،مثله مثل جوهر العقل ،وال مفى ما يف القول بتع ددد ال دذوات القائمة باإلنسع ع ع ع ععان وذات عاقلةو

ص ع ع ع ع عواب ،ألنده يتجاهل حقيقة وحدة اإلنس ط ط ططان في تكامل أوص ط ط ططافه وتداخل
جمربةو من جمانبة لل د
ووذات عاملةو ووذات د
أفعاله .فعلى هذا ال يعدو العقل أن ييون فعال من األفعال أو س ععلوكا من ال دس علوكات اليت يطدلع هبا اإلنس ععان على األش ععياهل

وإمنا هو فعل معلول
يف نفسه ،ويف أفقه ،مثله يف ذلك كمثل البصر بالنسبة للمبصرات؛ فالبصر لي جوهرا
مستقال بنفسه د
د
للع ن ،فيذلك العقل هو فعل لذات حقيقية ،وهذه ال دذات هي اليت كميدز هبا اإلنسععان يف نطاق املمارسععة الفيرية اإلسععالمية

العربية ،دأال وهي والقلبو فالعقل للقلب كالبصر للع نو(.)34

وبعيدا عن اللدب الذي قد يفرضع ع ع ع ع ع ععه العرف العاا( ، )35حيث ينصع ع ع ع ع ع ععرف مفهوا العقل لل دداللة على الندشع ع ع ع ع ع ععاط
البيولوجي لل ددماغ ،بينما يقصر القلب على هالة األحاسي والعواعف اليت ملها اجلانب الندفسي لإلنسان ،يطرح مفهوا
والعقلو الفعايل واحلركي داخل املمارس ع ع ععة اإلس ع ع ععالمية العربية منوعا بالعمل والتدجربة ،متجاوزا الص ع ع ععبغة التدجريدية الص ع ع ععورية،

يسمى عرضا قائما بالعاقل .وقد
فاسم العقل عند املسلم ن و هور العقالهل كما يقول ابن تيمية دإمنا وهو صفة ،وهو الذي د

داختذ العقل مبعىن "فعل القلب" عندهم صورا خمتلفة ،وهي:

الربط :مبعىن أن العقل هو إدراك القلب للعالقة ب ن معلوم ن.
أ) صورة ّ
الشهوات واألهواهل.
ب) صورة
ّ
يضر به من الندزعات و د
الكف :مبعىن أن العقل مينع صاحبه من الوقوع فيما د
ضبط :مبعىن أ دن العقل هو إمساك القلب ملا يصل إليه حىت ال ينفلت منهو(.)36
ج) صورة ال ّ
من خالل هذا العرض ،مييننا أن خنلص إىل أ دن مصدر املعرفة اإلسالمية تتيامل فيه أعراف ثالثة( :)37الوحي،
واحل د  ،والعقل ،وتتداخل هذه العناص ع ع ععر يف إعار وحدة املعرفة ،ووحدة احلقيقة ،ايث ال ميين الفص ع ع ععل ب ن أقانيمها ،وال
ص ع ع ع عيصع ع ع ععة
عح الندآر -بل يتع دذر -ما مل يين مراعيا حلدودها ،وقد د
عرب علم أصع ع ع ععول الفقه مباتلف مباحثه عن هذه اخل د
يصع ع ع ع د

الشرعية" ( )legislation sources ofعلى شعيل توليفة ايمة
املعرفية ،وج دسعدها يف إعارومصادر األحكام ّ
االنسجاا مميدزا فيها ب ن أنواع األدلدة ،وضوابطها ،وخصائصها.

واملقص ع ععود مبص ع ععادر األحياا ال دش ع عرعية :واألدلدة ال دش ع عرعية اليت يس ع ععتنبط منها األحياا ال دش ع عرعية .واألدلدة ع دليل،
يتوصع ع ععل بصع ع ععحيح الندآر فيه إىل حيم
وال ددليل يف اللدغة واهلادي إىل الشع ع ععيهل ،ح دس ع ع عي أو معنوي ،ويف االصع ع ععطالحو هو ما د

ش ع ع ععرعي عملي .واألدلدة نوعان وأدلة متدف عليها ب ن هور العلماهل ،وهي اليتاب والس ع ع ع عنة واإل اع والقيان .وأدلدة خمتلفة
فيها مل يتدف

هور الفقهاهل على االس ععتدالل هبا ،وأش ععهرها س ععبعة وهي :االس ععتحس ععان ،املص ععا املرس ععلة أو االس ععتص ععالح،
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مص الضععابط ( )regulatorاملعريف
االسععتصععحاب ،العرف ،مذهب الصععحا" شععرع من قبلنا ،الذرائعو( .)38و دأما ما د

متلو ،فإن
متلو أو غري د
احلاص ع ععر ألنواع األدلدة ،فإ دن األص ع ععوليد ن يش ع ععريون إىل وأ دن ال ددليل دإما وحي أو غري وحي ،والوحي دإما د
األمة
متلو فهو السع ع ع ع ع ع ع دعنة ،وإن كان غري وحي وفإن كان رأي اجملتهدين من د
متلوا فهو القرهن ،وإن كان وحيا غري د
كان وحيا د

فهو اإل اع ،وإن كان إحلاق أمر بآخر يف حيم الش ع ع ع ع ع ع عرتاكهما يف العدلة فهو القيان ،وإن مل يين شع ع ع ع ع ع ععي،ا من ذلك فهو
متنوع إىل أنواعو( .)39وملا كانت غاية أص ع ع ع ععول الفقه هي وض ع ع ع ععع القواعد اليلدية للوص ع ع ع ععول إىل األحياا
االس ع ع ع ععتدالل وهو د
د
ال دش ع ع ع ع عرعية ،ولي األحياا العقلية أو القوان ن الطبيعة ،فإ دن علماهل األصع ع ع ع ععول ميدزوا كذلك ب ن األدلدة الندقلية واألدلدة العقلية؛
فاألدلدة الندقلية هي اليتاب والسع ععندة واإل اع والعرف ،وشع ععرع من قبلنا ،ومذهب الصع ععحا" .والعقلية هي القيان ،واملصع ععا
كل نوع منها مفتقر إىل ايخر ،فإ دن االجتهاد ال يقبل بدون ارتياز
املرسلة ،واالستحسان ،واالستصحاب ،وس دد الذرائع ،و د

على أسع ع ع ع ع ععان األدلدة العقلية ،واألدلدة الب دد فيها التدع دقل ،والتدبدر ،والندآر الصع ع ع ع ع ععحيح .ويالحو أ دن هذه األدلدة ،دإما أن تيون

صعحا" ،أو
أصععال مسع د
عتقال بنفسععه يف التدشعريع ،وهو القرهن والسععنة واإل اع وما يتعل هبا كاالسععتحسععان والعرف ومذهب ال د
عتقال بنفسععه يف التدشعريع وهو أنده ال تاج يف إثبات
ليسععت أصععال مسععتقال بنفسععه وهو القيان .ومعىن كون ال ددليل أصععال مسع د

احليم به إىل ش ععيهل هخر .و دأما القيان فإنده تاج يف إثبات احليم به إىل أص ععل وارد يف اليتاب والس ععندة أو اإل اع ،و تاج

مستقل بنفسه ،أل دن ذلك مطلوب فقط
أيضا إىل معرفة علدة احليم األصل .واحتياج اإل اع إىل مستند ال جيعله أصال غري
د

عند تيوين اإل اع وانعقاده ،ال عند االس ع ع ععتدالل ،خبالف القيان ،فإنده عند االس ع ع ععتدالل به على احليم تاج على معرفة

كل هذه العناص ععر
األص ععل والعلدةو( ، )40فمص ععادر األحياا ال دشع عرعية امع ب ن الوحي ،والعقل ،والتجربة احلس ععيدة ،وترتدب د

لتحول املعرفة إىل أفعال ومداوالت يف
من أجل جعل الفرد املسع ع ععلم يتل دقى األحياا ويتفاعل معها ،وتنعي على سع ع ععلوكه ،د
احلياة اليومية.

واضععح إ ًذا ،أ دن مصععادر األحياا ال دش عرعية يف اخلطاب األصععويل ،قد بنيت بفضععل تفعيل مصععادر املعرفة اإلسععالمية
شرعي ،وعقل ينظر في الوقائع ليحكم عليها ،فإ دن
من وحي يستند إليه الحكم ،وتجربة واقعية هي موضوع الحكم ال ّ
احليم على ال دش ع ع ع عيهل فرع عن تص ع ع ع دعوره .وبناهل على هذا علينا أن نقول :إ دن العقل املس ع ع ععلم يقف أماا عامل ن متيامل ن :عامل

الغيب وعامل ال دش ع ع ع ع عهادة ،هذا ما يش ع ع ع ع ع ديل اإلعار اإلسع ع ع ع ععالمي ال دش ع ع ع ع عامل للحياة والوجود ،اإلعار الذي ال ميين فهم املعرفة
تتحرك فيه دإال من خالله.
اإلسالمية ومنهجيتها والفضاهل الذي د
 -3حدود المعرفة وقيمتها:
بعد التدس ع ع ع ععارل عن إميان معرفة احلقيقة أو عدا إميامها ،وبعد التدس ع ع ع ععارل عن أص ع ع ع ععل احلقيقة وعبيعتها ،ميين أن
نتق ددا خطوة أخرى إىل ا ألماا يف نآرية املعرفة فنتس ع ع ع ععاهلل :هل هناك حدود للمعرفة اإلنس ع ع ع ععانية تقف عندها وال تتجاوزها؟
وبناهل على ذلك؛ ما قيمة املعرفة اإلنسانية؟.
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بادف ذي بدهل ،ن دذكر أ دن العناص ععر املش ععرتكة يف ص ععياغة املعرفة األص ععولية ثالثة :الوحي ،والواقع ،والعقل .والندآر إىل
هذه املصععادر يف إعار الوحدة ،يفضععي إىل تداخل ،ول دون الوثوق بالندتائج اليت ينتهي إليها الندآر واالسععتدالل :ذلك أ دن
الغرض من االس ع ع ععتدالل يف مهاية املطاف ،هو الوص ع ع ععول إىل حيم ما – سع ع ع عواهل اقتض ع ع ععى االعتقاد إن كان خربيا ،أو االلتزاا
ي
ص ع ع ع عل إليه ،وأ ا
بقوة ،إذ الب دد من مسع ع ع ععاهللة احليم املتو د
(الفعل أو الرتك) إن كان عمليا – وهنا تطرح مسع ع ع ععألة نقد المعرفة د

األعراف ،يف مص ع ععادر املعرفة (الوحي/الواقع/العقل) ييون قاض ع ععيا باحليم؟ وبعبارة أخرى ،إن كانت هناك ،حقيقةً إميانيةٌ

كل عرف عند تد دخله ايث ال يتجاوزها؟ وبناهل
الشرتاك املصادر الثالثة يف بناهل احليم ،فما هي احلدود اليت يتوقدف عندها د

على ذلك؛ تتح ددد قيمة املعرفة النااة مبدى وفائها وتقيددها ادودها( .الشيل)1

جنيب عن ال دس عؤال ال دس عاب  ،ببيان العالقات (أ) و(ب) و(ج) ،املف دس عرة حلدود مصععادر املعرفة اإلسععالمية (الوحي/
مب ن يف الش ط ط ططكل( .)1وقبل ال دشع ع ع ع عروع يف ذلك الب دد من االتدياهل على مسع ع ع ع علدمت ن قد كمدت الربهنة
العقل /الواقع) كما هو د

عليهما خارج نطاق اثنا و ا:

أوال :التدسععليم بأ دن الوحي ميلك احلقيقة املطلقة؛ فهو صععادق ال ييذب أبدا ،ومعصععوا فال مط ،أبدا ،فهو متدصععف بصععفة
اليمال.
كل احلقائ  ،كما قد ييذب ومط ،يف استدالالته ،فهو متدصف بصفة الندقص.
ثانيا :التدسليم بأ دن العقل قاصر عن إدراك د
كل من العقل والوحي ،قد عوجلت يف إعار إشططكالية (العقل والنّقل) اليت اسععتنزفت
فالعالقة (أ) الضععابطة حلدود د

جهودا مل تزد الطدينة س ععوى بلدة ،وال دس عبب يف ذلك هو انبنارها على مق ددمة خاع،ة تس ع دعربت إىل املعرفة اإلس ععالمية من الثدقافة
اجة أنده
خمتص باخلرب .فجعلوا العقل أصع ععال لل دس ع عمع د
خمتص باالسع ععتدالل ،وأ دن ال دس ع عمع د
اليونانية وهي :واالعتقاد بأ دن العقل د

عحته ،والواسع ععطة حلصع ععول املعرفة به ،وأوجبوا تقدميه عليه مىت حصع ععل التدعارض ب ن ال ددليل العقلي والندص
هو ال ددليل على صع ع د
ال دش ع ع ع عرعيو( .)41إ دن وهذا االعتقاد يف التدباين ب ن عري العقل وعري الندقل ،مع ما يرتتدب عليه من القول بأص ع ع ععالة العقل،

الشرع ،ال ميين قبوله ،ألنده ثمرة تأثير اإللهيات اليونانية اليت استند إليها املنط  ،واليت ختالف املعرفة
وبضرورة تقدميه على د
اإلهلية اإلسع ععالمية ،أصع ععوال وفروعا .فال نزاع يف أ دن اإلهليات اليونانية قامت على أسع ععان أ دن العقل هو أص ططل الوجود ،حىت
عع دددت العقول وجعلعت منهعا ههلعة متععاونعة على حفو نآعاا هعذا الععامل ،وإذا كعان األمر كعذلعك ،فال ييون هعذا العقعل دإال
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يتوجب ترك هذا العقل
عامة ،وال ددين اإلس ععالمي خا د
صع عة ،وعلى هذا ،فإنده د
عقال كير شططرعي ،ال يواف ما تض ع دعمنته األديان د
بأي وجه من الوجوهو( .)42وقد اشتهر عند
يسوغ اإلعراض عن د
غري د
الشرع ،وال معارضته د
الشرعي ،وعلب عقل غريه ال د

كثري من األصع ع ع ع ع ع ععولي ن واملتيلدم ن مبعادف مبيدنعة لييفيعة موافقعة العقعل وإقبعالعه على ال دش ع ع ع ع ع ع عرع -كمعا هو احلعال مع ابن تيمية

الشرعي ،من ذلك:
وال ّ
شاطبي -يف جوانب كثرية من هذا العقل د

شرعي يقابله الوصف البدعي وليس الوصف العقلي:
 -1الوصف ال ّ
اجملردة ،الفص ع ععل ب ن الندقل والعقل ،وجعل أحد ا نقيض ع ععا ل خر ،فقد
من األعراف الفاس ع ععدة اليت أفرزهتا العقالنية د

شرع متقابالن ايث صارت مسألة هذا التدقابل
وساد االعتقاد بسبب تأثري األصول اإلهلية للمنقول املنطقي بأ دن العقل وال ّ
مس ع ع ع ع ع ع علدمة يف األذهان ،تبىن عليها األحياا حىت عند أول،ك الذين ال يقبلون أن يسع ع ع ع ع ع ععتندوا يف هذه األحياا إىل املنقول

شرعي"
الصحيحة هي اليت تيون ب ن "ال ّ
املنطقي ،فضال عن االستناد إىل أصوله يف اإلهليات اليونانية ،والتدحقي أ دن املقابلة د

بيل ما كان موافقا ملا أنزل اهلل س ع ععبحانه يف كتابه العزيز ،وملا ثبت عن
و"البدعي" ،ذلك أ دن "ال ّ
ش ط طرعي" هو وص ع ععف يقوا د

الرس ع ععول عليه ال دس ع ع عالا من أقوال وأفعال وإقرارات ،ايث لو جاز أن ييون "العقليو معارض ع ععا له ليان هو الوص ع ععف الذي
د
بيل ما مالف اليتاب املنزل والسع ععندة املطهرة ،وهذا باعل ،فال ميين أن ييون هذا املاالف إذًا دإال ما اصع ععطلح عليه
يقوا د

ص عحيح لعالقة الندقل بالعقل هو
باسععم "البدعة" .فالبدعة تقابل ال دش عرعة ،وهي باعلة وال دش عرعة صععحيحةو( .)43فالتدقدير ال د
ص عحيح والعقل ال دس عليم هو البدعة،
كل تعارض بينهما إىل وصععف ثالث خارج عن حقيقة الندقل ال د
التدقدير القاضععي بصععرف د

عاده العقل
فييون التدقابل احلقيقي قائما ب ن الندقل والبدعة ال ب ن الندقل والعقل .ووإذا ثبت أ دن العقل ال دش ع ع ع ع ع ع عرعي ال يض ع ع ع ع ع ع ع د

وإمنا العقل البدعي ثبت أيض ععا أ دن العقل ال دش عرعي قد ييون اس ععتدالليا كما ييون مسعيا ،فال دس عمعي هو ال ددليل
االس ععتداليل ،د

الرسع ع ععول ،حنو أنباهل املعاد ،دأما االسع ع ععتداليل ،فهو ال ددليل ال دش ع ع عرعي الذي
ال دش ع ع عرعي الذي ال يتو د
ص ع ع عل إىل العلم به دإال بإخبار د

ص ع ع ع عل بالعقل االس ع ع ع ععتداليل إىل العلم به ،حنو ما جاهل يف القرهن اليرمي من أدلدة التدوحيد والتنزيهو( ، )44وأنواع األقيس ع ع ع ععة
يتو د

شط ط طرعي" والتّدليل البدعي" -كما
والرباه ن يف اس ع ع ععتنباط األحياا .ويف التدمييز ب ن هذين الندوع ن من التددليل" :التّدليل ال ّ
مجرد انعًاف في الفكر اإلس ططالمي ،وإنّما انقًاعا حقيقيا فيه ،تجديد
يرى طه عبد الرحمان" :-تجديد يُحدم ،ال ّ

كان األجدر بالمسلمين استثماره في توسيع آفاق الحكمة اإلسالمية ،لكنّه – وا أسفاه" -مضى من كير أن يتفًّن

علماؤهم إلى هذا التّوس ط ط ط ط ططيع وحتى لو تفًّنوا إليه ما كان بعل النّقاد المحدثين ليروا فيه ّإال تقهقرا بالعقل العربي
لسلًان المفهوم اليوناني للفلسفة على عقولهم"(.)45
شرعي أصل للعقل االستداللي:
 -2العقل ال ّ
يتمتدع العقل ال دش ع ع ع ع ع ع عرعي بوص ع ع ع ع ع ععف ن ال وجود هلما يف العقل االس ع ع ع ع ع ععتداليل ،و ا :واالسط ط ط ط ططتقالل" و"االتّفاق" ،دأما

الشرعي من الوجه ن ايت ن:
االستقاللو فيتدصف به العقل د
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ط أن ييون خرب الوحي على خالف
ص عحيح ،فال جيوز ق د
ص عادق ،وإىل ال ددليل ال د
أ) -أ دن العقل ال دش عرعي يسععتند إىل القول ال د

تب ن ،بينما العقل
ما أخرب به ،وأن تيون إحدى مق دد مات دليله كاذبة ،وال أن يتيلدم بال علم وال أن جيادل يف احل د مىت د
االس ع ع ععتداليل ،قد يسع ع ع علدم ص ع ع ععاحبه مبق ددمات كاذبة ويبين عليها نتائجه سع ع ع عواهل مع نفس ع ع ععه أو مع مناظره ،ويس ع ع ععتنتج ما لي

ض ع عرورة الزما عنها .حيث إنده قد مط ،يف هذا االسع ععتنتاج كما أنده قد يصع ععيب فيه ،فيان العقل االسع ععتداليل اتاجا إىل
بال د

شط طرعي الذي يجمع إلى
أس ععان يس ععتند إليه فيما يعتقد من مق ددمات ،وما يتو دسع عل به من مس ععالك ،وما ذلك دإال العقل ال ّ

صط ططدق الخبر صط ططحة ال ّدليل( .)46فالعقل ال دش ع عرعي يفض ع عل العقل االس ع ععتداليل من جهة اس ع ععتقالله يف إقامة اس ع ععتدالالته
شك.
بالتوسل بآليات ال ميين أن يعرتيها فساد ،وتبليغه ملضام ن ال يرقى إليها د
د

بيل ما اخرب به العقل
بيل ما د
احتج به العقل االسععتداليل ،بينما العقل االسععتداليل يس علدم د
ب) -العقل ال دش عرعي ال يس علدم د
ودل عليه ،إذ مىت قامت ال دداللة على صععدق الوحي واختصععاصععه بعلم ال يضععاهى لزا صععاحب العقل االسععتداليل
ال دش عرعي د

عححه على مقتضععى ما جاهل به فيما بدا خمالفا له ،أل دن القصععور لن ييون دإال
أن د
يرد علمه إليه فيما وقع الندزاع فيه ،وأن يصع د

الشرعي العقل االستداليل
من جانب أدلدته العقلية ،إن كذبا يف مق ددماهتا ،أو فسادا يف استلزاماهتا( .)47إذ ملا فاق العقل د
د
األول منهما حاكما على الثداين.
من حيث ايليات االستداللية واملضام ن املبلدغة ،دقوة د
وصحة ،وجب أن ييون د
الشرعي من الوجه ن ايتي ن:
و دأما واالتدفاقو فيتدصف به العقل د
ض عرورية ومعارفه الندآرية ،إذ ال مفى
أ -/أ دن العقل ال دش عرعي متدف على أص ععوله ،بينما العقل االس ععتداليل خمتلف يف مبادئه ال د
اجملردة متلفون فيما ي ددعون من دعاوي ،وما يقيمون من أدلدة ،وما ينسع ععبون إىل مق ددماهتا من
أ دن املتو دس ع عل ن باالسع ععتدالالت د

كومها معلومة بالض ع ع ععرورة ،حىت أ دن هذا االختالف يبل إىل ح دد األدلدة املتناقض ع ع ععة تتوارد على املس ع ع ععألة الواحدة ،فهذا يثبتها
يتطرق إىل العقل االس ع ع ععتداليل
كل ي ددعي فيها حتص ع ع ععيل القطع العقلي( .)48وهذا يعين أ دن االختالف الذي د
وهذا ينفيها ،و د

جيعل من أدواته االس ع ععتداللية تض ع عععف أماا قض ع ععايا وإش ع ععياالت الفير ،ويرتتب على هذا إخفاق على مس ع ععتوى املمارس ع ععة

منزه من هذه ايفة يف االستدالل.
السلوكية لألفراد ايث يتع دذر اجتماعهم ،واتدفاق كلمتهم ،دأما العقل الشرعي فهو د
يورو االتدفاق للعقل االستداليل :إ دن اختالف العقل االستداليل ييون على قدر البعد عن العقل
ب -/أ دن العقل د
الشرعي د

كل من كان إليه أقرب كان التدنازل يف
فيل من كان عنه أبعد كان التدنازل يف معقوالته أعآم والعي بالعي  ،د
ال دش عرعي ،د

أقل( .)49ويف هذا أحد مآاهر إرجاع مص ع ععادر املعرفة األص ع ععولية بعض ع ععها إىل بعض يف إعار الوحدة ،فال ب دد من
معقوالته د
يتعرض هلا العقل
تص ع ع ع ععحيح االس ع ع ع ععتدالالت العقلية بطلب ال دشع ع ع ع عواهد من االس ع ع ع ععتدالالت ال دشع ع ع ع عرعية ،لدفع ايفات اليت قد د

االستداليل أثناهل اشتغاله ،ويف مق ددمة ذلك االختالف والتدناقض.

لألول منهما
وباجلملة مييننا أن نقول :إ دن العقل ال دش ع ع ع عرعي أص ع ع ععل للعقل االس ع ع ععتداليل ،وال ييون هذا األخري دإال تابعا د

صحة املق ددمات وسالمة االستدالالت.
الفتقاره لبعض ال د
صفات الواجب توفدرها يف د
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شرعي مق ّدم على العقل االستداللي:
 -3أ ّن العقل ال ّ
ض ع ع عرورة
متص العقل ال دش ع ع عرعي بوصع ع ععف ن ال وجود هلما يف العقل االسع ع ععتداليل ،و ا وال ّ
ضط ط طرورة" و"التّمييزو .دأما ال د
د

الشرعي من الوجهت ن ايتيت ن:
فيتدصف هبا العقل د

ص عدق وصععف الزا للعقل ال دش عرعي ،بينما هو لي وصععفا الزما يف العقل االسععتداليل .فال مرب العقل ال دش عرعي دإال
أ) -أ دن ال د
يدل دإال عليها على عي الثداين.
باحلقائ الثدابتة وال د

الرسععول
ب) -أ دن املعلوا من ال دش عرع بواسععطة العقل ال دش عرعي يعرجح ما يعلم منه بواسععطة العقل االسععتداليل :فمن تلقى عن د
تب ن هذا املراد
خطابه مشععافهة أو تواترت إليه أخباره ،ال ب دد وأن يعلم باالضععطرار من مراده ما ال يعلمه غريه ممدن تو دس عل يف د

الزيادة يف
بالعقل االسععتداليل( .)50ففي العقل ال دشعرعي زيادة علم ال سععبيل إىل دراكها بالتو دسعل بالعقل االسععتداليل ،هذه د
صع عله
العلم تيون نتاج التدموض ععع داخل ال دسع عياق د
صع عل ال دذات يف هذا املقاا التدااعيب ما ال حت د
بنص الوحي ،حيث حت د
احلاف د

بالضرورة.
ال دذات الغائبة عنه د

الشرعي من الوجهت ن ايتيت ن:
دأما والتدمييزو فيتدصف به العقل د
الشرعي حاكم على غريه بينما العقل االستداليل ايوا عليه.
أ /أ دن العقل د
الشرعي مرب مبا يعجز العقل االستداليل عن إدراكه ،بل إنده ينب ،مبا جياوز عور العقل ،وال يشتغل مبا يناقض
ب /أن العقل د
مقتضى العقل ،وشتدان ب ن املناقضة واجملاوزة(.)51
عما يعجز عنه الثاين ،وتوفدره على
األول وتعاليه د
وباجلملة ،العقل الش ععرعي مق ددا على العقل االس ععتداليل ليمال ص ععدق د

زيادة علم ييون هبا حاكما على غريه.

شرعي موافَّ للعقل االستداللي:
 -4العقل ال ّ
عاده العقل االس ع ععتداليل بل يوافقه .ولبيان ذلك ،ينطل شط ططيخ اإلسط ططالم ابن تيمية من املبدأ
العقل الش ع ععرعي ال يض ع ع د
األس ععاس ععي اييت وهو :الح َّّ ال يتناقل ،والقواطع ال تتعارَ؛ وفيما أنده ال ينبغي أن تتض ععارب األدلدة القطعية لي دل من

العقل ن فيما بينها ،فيذلك ينبغي دأال تتعارض األدلدة الندقلية القطعيدة واألدلدة االس ع ع ع ع ععتداللية القطعية فيما بينهاو( .)52وهذا

ص ع ع ع عحيح ال يعارضع ع ع ععه معقول ص ع ع ع عريح
يعين أ دن وما علم بص ع ع ع عريح العقل ال يتصع ع ع ع دعور أن يعارضع ع ع ععه الشع ع ع ع دعرع ألبتة ،بل املنقول ال د

التصور الذي جيعل من العقل والنقل شي ،ن متقابل ن.
قد
طو( .)53وبناهل على هذا يسقط د
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وإمنا تتجاوزه لتشمل
الصرف ،د
يتدضح لنا من خالل هذا العرض ،أ دن املعرفة اإلسالمية ال تتوقدف عند حدود العقل د

كععذلععك مععا أخرب بععه الوحي املب ن ،وتبقى العالقععة ب ن عريف املعععادلععة (وحي /عقططل) ينآر إليهععا يف إعععار وحععدة متيععاملععة
الشرعي واالستداليل.
ومضبوعة بأوصاف ومبادف العقل ن د
ظل إشععيالية (الماهية والوجود) ،ذلك أ دن
و دأما العالقة (ب) ال د
ليل من (الواقع والعقل) فقد عوجلت يف د
ض عابطة د

عحة املعرفة ويقينيتها يقتضععي التدسععارل
املعرفة امب د
األول هو ال ّذات ،والثاين هو :الموضططوع واختبار صع د
ص علة يتجاذهبا عرفان :د

عن مدى مطابقة املعرفة ال دذاتية للواقع اخلارجي أي هل هناك تطاب ب ن ما هو داخل ال دذهن وما هو خارجه؟.

عك أندنا بطرح هذا س عؤال نيون إزاهل البحث عن موقف وجودي للمعرفة اإلسططالمية ،ومن اجلدير بال دذكر أن
ال شع د
ألي مناقشة معرفية وجودية على
نشري إىل أ دن االشتغال بثنائية (الكلّيات والجزئيات) دإمنا هو أحد االهتمامات األساسية د

وجه اخلص ععو  ،وأ دن املواقف الوجودية ،تش ععرح عادة من خالل املوقف بش ععأن وجود اليلديات واجلزئيات ،وعبيعته ،والعالقة
هم موقف األصع ع ع ع ععولي ن واملتيلدم ن – وإن كان هناك اختالف بينهم – هو البحث عن مسع ع ع ع ع دعوغ يف
بينها( .)54ويبدو أ دن د
السياقي ،ويتجلدى ذلك -كما يرى ابن تيمية-
العامل اخلارجي للمعرفة الناش،ة يف ال دذهن ،فهو باختصار دعوة إىل المنهج ّ

يف الندقاط التالية:

عح ثبوت وجوده
أ) -ال دشع ع ع عيهل قد د
يرتدد وجوده ما ب ن الوجود ال دذهين أو الوجود الواقعي ،لين إذا كان من اليلديات ال يص ع ع ع د
واليل الطدبيعي (أو املطل ال بشع ع ععرط) ال يوجد دإال
دإال يف ال دذهن ،وال سع ع ععبيل إىل حت دق ذلك يف الواقع .فابن تيمية يرى أ دن
د

عاص ع ع ععا ،فال
يف ال دذهن ،ولي له وجود يف العامل الطدبيعي ،ومع ذلك يرى أ دن :التدحقي أنده يوجد يف اخلارج لين معيدنا مش ع ع ع د
مع ن ،وفيه حيوانية معيدنة ونطقية معيدنةو( .)55فاليلديات يف نآر ابن تيمية هي نتاج اريد
يوحد يف اخلارج دإال إنس ع ع ع ع ع ع ععان د
اجلزئيات ،وهو ما يعين دأمها ال ميين تصع دعورها دإال بتصع دعور اجلزئيات املناسععبة ،أو كما يقول :و فمن مل يتصع دعور ال دش عيهل املوجود

عاص ععة يف
كيف يتص ععور جنس ععه ونوعه؟"( .)56فال ميين تص ع دعور مفهوا كلدي مثل(إنس ععان) حىت يتص ع دعور مفهوا أفراده املش ع د
ص عفات
الواقع (كزيد وعمرو وسععقراط وغريهم) ،أل دن هذه األخرية سععابقة يف الوجود ،وما مفهوا(إنسععان) دإال اريد جملموع ال د

املشرتكة ب ن زيد وعمرو وسقراط...

عتقل يف وجودها عن ال دذوات ،ووجودها ال يسع ععب وجود ال دذوات يف العامل اخلارجي .ويؤدكد ،أي ابن
ب) -ال د
ص ع عفات ال تسع ع د

تيمية ،أ دن إدراك ال دش عيهل وصععفاته يتوقدف على احل د الآداهر أو الباعن دأما إدراك العالقة (كالعموا ،واخلصععو  ،واملماثلة،
واملش ع ععاهبة ،والتدغاير) ب ن ص ع ععفة ال دش ع ع عيهل وهخر فتيون بال دذهن .فلي مثدة ش ع ععبه يف العامل اخلارجي ب ن احلقائ اخلارجية اليت
حنيم عليها بالتدشععابه ،بل ال دذهن هو الذي يدرك و ددد هذا الندوع من العالقة .وهلذا قد متلف إدراك العالقة ب ن شععاص

بأمها مفاهيم
وهخر .وهلذا ال دس ع ع ع ع ع ع عبب ينير ابن تيمية ،الوجود اخلارجي هلذه العالقات يف العامل اخلارجي ،ذاهبا إىل القول د

ذهنية .ووفقا له ،بينما تدرك اجلزئيات باحل د الآداهر أو الباعن ،تدرك اليلديات بال دذهن( .)57فالص ع ع ع ع ع ع ع دفة ملا كانت تابعة
د
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عح تص دعور أسعبقيتها عنه إىل الوجود ،كمن يتص دعور أسعبقية الغضعب عن وجود ال دذات القابلة لالتدصعاف به،
للموصعوف مل يص د

والعالقات كذلك ال وجود هلا يف الواقع  ،لين هي عمليات ذهنية تعقدها ال دذات املدركة وحسب.

كل منهما موجودا وجودا
ج) -دأدى تفري بعض فالس ع ععفة املس ع ععلم ن كالفارابي وابن سط ططينا ب ن الماهية والوجود ،واعتبار د
حقيقيا يف اخلارج ،إىل خلط ب ن العامل ال دذهين والعامل الواقعي .على هذا يعرتض ابن تيمية بش ع ع ع ع ددة و ذاهبا إىل القول بعدا
وجود اختالف حقيقي بينهما يف العامل اخلارجي .وإ دن ما يبدو من فروق بينهما ،ال تعدو أن تيون فروقا اعتبارية ايومة
الالزا دإمنا
صع عةو( .)58وليي يعلدل ابن تيمية موقفه من أ دن الفرق ب ن ال دذايت و د
بالوض ععع ،ووجهة نآر الواض ععع وتص ع دعوراته اخلا د

هو مؤ دس ع ع ع ع على تصع ع ع ع دعور ذهين ولي على معرفة حقيقية ،يذكر وأ دن احلقائ اخلارجية ،اليت هي مسع ع ع ععتقلدة عندا ،ال يتوقدف
متأخر ،يلزا أن ييون ذلك ا دققا
صع عواب أنده إذا افرتض ععنا ش ععي،ا ما متق ددا ،وهخر د
وجودها على تص ع دعوراتنا ،ولذا ،لي من ال د

يف اخلارجو( .)59فبعض الفروقات غري مؤ دسع ع ع ع على وجود حقيقي يف العامل اخلارجي ،ولين على اعتبارات ذهندية فقط،
كل ذات حيدة ،إذ
كالفرق ب ن ماهية ال دش ع ع ع عيهل ووجوده ،أو الفرق ب ن ما هو ذايت وما هو الزا عن ال دذات كلزوا احلركة عن د
املتحركة.
ال د
يصح د
تصور أ دن احلركة موجودة وجودا مستقال عن ال دذات د

ضع ع عابطة ملعادلة (العقل/الواقع)  -وهو بيت القص ع ععيد – كما
ويعود سع ع عوهل الفهم ،والغلط يف توجيه العالقة (ب) ال د
يرى ابن تيمية ،إىل اخللط ب ن العوامل ال دذهنية (أو الوجود ال دذهين) والعوامل احلقيقية ( أو الوجود اخلارجي) يقول :ووأصع ع ع ع ع ع ععل
ضععالهلم يأي الفالسععفةه دأمهم رأوا ال دش عيهل قبل وجوده يعلم ويراد ومييدز ب ن املقدور عليه واملعجوز عنه وحنو ذلك ،فقالوا :لو
مل يين ثابتا ملا كان كذلك ،كما أندا نتيلدم يف حقائ األشع ع ع ع ع ع ععياهل اليت هي ماهيتها ،مع قطع الندآر عن وجودها يف اخلارج،

فتايدعل الغععالط أ دن هععذه احلقععائ واملععاهيععات أمور ثععابتععة يف اخلععارج .والتح دق أ دن ذلععك كلدعه أمر ثععابععت يف الع دذهن ،واملقع ددر يف
صع ع ع عحيح ،أ دن املاهية هي ما يرتس ع ع ععم يف الندف من ال دشع ع ع عيهل،
األذهان أوس ع ع ععع من املوجود يف األعيان ي...ه وحقيقة الفرق ال د

ذهني ،ووجود
والوجود ما ييون يف اخلارج منهو( .)60فاملسألة كلدها إ ًذا ترجع إىل مالحآة أ دن الوجود على ضرب ن :وجود ّ

واقعي ،وال ينبغي أبدا اخللط بينهما ،وجيب دائما االحتياا إىل الوجود الواقعي ألنده هو الوجود احلقيقي.
ّ

بالرجوع إىل
خنلص إ ًذا ،من خالل هذا العرض ،إىل أ دن املعرفة امب د
صعلة عن عري العقل جيب ضععبطها وتصععحيحيها د

الواقع اخلععارجي ،واهلععدف من ذلععك ،هو ختليص ع ع ع ع ع ع عهععا من املقع ددرات الع دذهنيععة واالحتمععاالت واملمينععات ،وإخراجهععا إىل بنععاهل
األحياا على ما هو قائم حقيقة وواقعي.
ص ع علة نااة عن اجتماع العالقت ن (أ) و(ب).
وأخريا تأيت العالقة (ج) ال د
ض ع عابطة للحدودي (الوحي والواقع) كمح د

فهي عالقة ال ميين فهمها مباشع ع ع ع ع ع ععرة لعدا اتدص ع ع ع ع ع ع ععاهلا بال دذات العارفة ،لين هذا ال يعين عدا إميانية الوقوف على بعض

متص هبا مفهوا الوحي – وهي أوص ع ععاف والعقل ال دشع ع عرعيو ال دسع ع عالفة ال دذكر -هي نفس ع ععها
خص ع ععائص ع ععها ،فاألوص ع ععاف اليت د
صع ع ع ع عدق املطل يف اإلخبار عن الواقع ،واس ع ع ع ععتحالة
األوص ع ع ع ععاف الض ع ع ع ععابطة حلدود العالقة ب ن (الوحي والواقع) من حيث ال د
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أقل أ يدة من سع ع ع ععابقتيها يف اليشع ع ع ععف عن
احلديث عن التدناقض ب ن أحياا كل منهما .وإن كانت هذه العالقة يف احلقيقة د
حدود املعرفة دإال أنده الب دد من لفت االنتباه إىل احلقيقيت ن ايتيت ن:
شط ط طرعي" ،يقتضع ع ععي بالضع ع ععرورة ،االلتزاا مبفهوا الوحي ،كما أخرب به الوحي نفسع ع ععه،
 -1احلذر من انتهاك مبادف والعقل ال ّ
بيل ما أراد إعالعه عليه من ألوان اهلداية والعلم ،ولين بطريقة خفيدة
واعتباره وإعالما من اهلل تعاىل ملن اصطفاه من عباده د
غري معتادة للبشع ع ععر ،أي خارجة عن عوق البشع ع ععرو( .)61وهي الند دبوة اليت ليسع ع ععت – بدورها -وصع ع ععفة راجعة إىل النديب ،وال
مين هبا على من
درجة يبل إليها أحد بعلمه وكس ع ععبه وال اس ع ععتعدادا نفس ع ععيا يس ع ععتح د به اتدص ع ععاال بالروحانية ،بل رمحة من اهلل د
املادية
اجلدلية د
يش ع ع ع ع ع ع ععاهلو( .)62وحنن بتأكيدنا على هذه احلقيقة فإندنا بذلك نش ع ع ع ع ع ع ع ددد على تطهري العالقة (ج) من عطب د
كما هو شائع يف خطاب احلداثة.
القاضية بإرجاع الوحي إىل بنيات الواقع وانعياساته د

 -2احلفاظ على وحدة املعرفة اإلسعالمية ،وتبعا لذلك عالقة الوحي بالواقع ،تسعتلزا عدا القفز على العالقت ن (أ) و(ب)،
أي حيم من األحياا بش ع ع ععأن عبيعة العالقة (ج)،
بل الب دد من فحص حدود املعرفة يف إعار تينك العالقت ن قبل إص ع ع ععدار د

ألدى ذلك إىل تش عآدي املعرفة وتفتيتها ،كما هو احلال مع التدطبيقات املييانييية ملناهج البحث ال ددخيلة على نصععو
د
وإال د

الوحي ،إذ شععاع يف أوسععاط بعض املسععتشععرق ن -وهم يسععتندون إىل املنهج التارمي ،والتدحليلي ،واإلسععقاعي ،ومنهج التدأثري
مبهمة الفصعم ب ن مصعدر الآداهرة الفيرية وهو
والتدأثدر -ممارسعة عملية هدا لإلسعالا وعلومه :وفبعد أن يقوا املنهج التدارمي د
النص ال دديين ،وب ن هذه الآداهرة نفسها ،مرجعا إيداها إىل مصدر تارمي اض ،وبعد أن يقوا املنهج التدحليلي مبه دمة تفتيت
د

مبهمة س ع ع ع دد اعتبار الوجود ال دذهين للآداهرة
الآداهرة الفيرية إىل هالف العناص ع ععر واجلزئيات ،وبعد أن يقوا املنهج اإلس ع ععقاعي د

مفرغا إيداها من مضع ع ع ع ععمومها ومرجعا
دون الوجود الفعلي ،يقوا منهج األثر والتدأثري بالقضع ع ع ع ععاهل التد داا على ما تب دقى من الآداهرة د

مبجرد وجود
إيداها إىل مص ع ع ععادر خارجية دون وض ع ع ععع د
أي منط س ع ع ععاب ملفهوا ايثار والتأثري ،بل إص ع ع ععدار هذا احليم دائما د
اتدصععال ب ن بي،ت ن ثقافيت ن ،وظهور تشععابه بينهما .وغفل املسععتشععرق أ دن هذا التدشععابه قد ييون كاذبا وقد ييون حقيقيا وقد
ييون لفآيا ،وقد ييون معنوياو( .)63وال مفى ما يف هذه الندزعة من اس ع ع ع ععتالب وااولة إلقص ع ع ع ععاهل والوحيو من مص ع ع ع ععادر
كمسك بتالبيب هذه الندزعة ف،ة من الباحث ن املعاصرين ،فاختلقوا إشياليات موهومة ب ن الوحي والواقع وقرعوا
املعرفة ،وقد د

هلا الطدبول مبشع ع ععاريع مغرية حتت شع ع عععار "رؤية جديدة للفكر العربي" ،وحنو ذلك كما فعل الًّيّب تيزيني يف كتابه "النص
القرآني أمام إشكاليات البنية والقراءة"(.)64

وأخريا ،ميين أن نقول :إ دن املعرفة اإلس ع ععالمية مبنية على وحدة الآداهرة ،تش ع ععرتك فيها مص ع ععادر ثالثة هي :الوحي،
العقل ،والواقع ،هذه األعراف تتداخل ،لين ليل منها حدود يتوقدف عندها فالوحي الب دد له من عقل سع ع ع ع ع ع ععليم اإلدراك،
ص ع ع عحيح ،د الب دد كذلك من العودة إىل ال دس ع ع عياق اخلارجي والواقع
والعقل ال دس ع ع عليم الب دد له من الوحي لين عن عري اخلرب ال د
لتصععحيح جوانب املعرفة .وبناهل على هذا ننتهي إىل أ دن قيمة املعرفة من هذا املنآور ،مرهونة مبدى التزامها باحلدود املرسععومة
حد ذاهتا ،وعدا اإلخالل هبا.
ب ن أقانيمها الثدالثة ،د مبدى حفاظها على توازن وحدة الآداهرة يف ِّ
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يف ختاا هذا املقال ،واس ععتجماعا للحقائ اليلدية ملس ععرية البحث ،نذ دكر القارف اليرمي بتوجيه نآره حنو اخلص ععائص
اجلوهرية اليت ميين أن حتتض ع ع ع ع ععن نآرية التل دقي األص ع ع ع ع ععولية؛ ذلك أ دن نآرية التدل دقي يف اخلطاب األص ع ع ع ع ععويل تس ع ع ع ع ععتند يف عمقها
عجل قطيعة إبيسععتيمولوجية مع املعرفة القائمة على ال دش عك
االبيسععتيمولوجي إىل أصططول معرفية أصططيلة .فاملعرفة األصععولية تسع د

الالأدرية ،فهي معرفة مؤ دس ع عسع ععة على االعتقاد بإميانية الوصع ععول إىل الحقيقة ،وتتداذ من الوحي والعقل والواقع مصع ععادر
ود
تستقي منها العناصر اليافية لبلوغ اليق ن .تش ديل هذه املصادر الثدالثة وحدة متماسية ،حتيمها عالقات نوعية مضبوعة،

وتنتآم ،اس ععتنادا إىل خص ععائص ععها ،لرتس ععم حدود املعرفة األص ععولية اليت تص ععل ال دذات بعاملي الغيب وال دشع عهادة .إ دن هذه البنية
أي حلآة لالنفجار ،لتولدد لنا عناصر نآرية التدل دقي األصولية ،أو بتعبري طه
املعرفية ،وبدافع كثافتها ومحولتها ،تيون قابلة يف د

كل خطاب عبيعي ويلت،م هبا بناره ويلتحمو( ، )65وهذا يعين أ دن منطلقات
عبد الرحمان وايليات اليت يتوالد ويتياثر هبا د
التدنآري لنآرية التدل دقي األصيلة (أو حتليل اخلطاب) تتح دق بالندآر يف هذه البنية املعرفية واستثمارها.
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( )5الفندي امد ثابت ،مع الفيلسوف ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسيندرية ،د ط،2004 ،
( )6ينآر :نيوتن ،نآرية األدب يف القرن العشرين ،تر ة علي العاكوب،
()7ينآر :املرجع نفسه،

.139

.12

.13

( )8قرامليي أحعد قرامرز ،اهلنعدس ع ع ع ع ع ع ععة املعرفيعة لليالا اجلعديعد ،تر عة حيعدر جنف وحسع ع ع ع ع ع ععن العمري ،مراجععة عبعد اجلبعار
الرفاعي ،ط ،1دار اهلادي ،بريوت،2002 ،
( )9الفندي امد ثابت ،مع الفيلسوف،

.172
.143

( )10شع ع ععوربا زينب إبراهيم ،اإلبسع ع ععتمولوجيا :دراسع ع ععة حتليلية لنآرية العلم يف الرتاو ،دار اهلادي ،بريوت ،ط،2004 ،1
.161-160
( )11ينآر :املرجع نفسه،

.161

( )12ينآر :املرجع نفسه،

.162-161

( )13ينآر :الرازي امد بن عمر ،اصع ع ع ع ع ع ععل أفيار املتق ددم ن واملتأخرين من العلماهل واحليماهل واملتيلم ن ،مراجعة وتقدمي
عه عبد الرروف سعد ،دار اليتاب العر" ،بريوت ،ط،1984 ،1

.35-31

( )14ينآر :اإلجيي عبد الرمحن بن أمحد ،املواقف ،عامل اليتب ،بريوت ،د ط  ،د ت،

 15و ما بعدها.

( )15ينآر :الغزايل أبو حامد ،املنقذ من الضعالل واملوصعل إىل ذي العزة واجلالل ،حتقي وتقدمي يل صعليبا ،كامل عياد،
دار األندل  ،بريوت ،ط،1980 ،9

 14و ما بعدها.

( )16ينآر :شوربا زينب إبراهيم ،اإلبستمولوجيا،
( )17ينآر :املرجع نفسه،

.169

( )18ينآر :املرجع نفسه،

.175-174

( )19املرجع نفسه،

.168

.175

( )20ابن حزا علي بن أمحد ،الفصعل يف األهواهل وامللل والنِّحل ،حتقي امد إبراهيم نصعر ،عبد الرمحن عمرية ،دار اجليل،
بريوت ،دط ،1985 ،ج،1

.44
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( )21املرجع نفسه ،ج،1

.44

( )22شوربا زينب إبراهيم ،اإلبستمولوجيا،

.174

( )23عمارة امد ،معركة املصطلحات ب ن الغرب واإلسالا ،مهضة مصر للطباعة والتوزيع ،دط ،دت،

.152

( )24ش ع ععيع إدري جعفر ،الفيزياهل ووجود اخلال  :مناقش ع ععة عقالنية إس ع ععالمية لبعض الفيزيائي ن والفالس ع ععفة الغربي ن ،جملة
.22

البيان اململية العربية السعودية ،ط،2001 ،1

( )25أبو س ععليمان عبد احلميد ،أزمة العقل املس ععلم ،املعهد العاملي للفير اإلس ععالمي ،هريندن-فريجينيا-الواليات املتحدة
.113

األمرييية ،ط،1991 ،1

( )26الفاروقي إمساعيل راجي ،إسع ع ع ع ع ع ععالمية املعرفة :املبادف العامة ،خطة العمل ،االجنازات ،دط ،دار البحوو العلمية،
اليويت،1983 ،

.34

( )27ينآر :امد يون علي امد ،علم التااعب اإلسالمي ،ط ،1دار املدار اإلسالمي ،بريوت،2006 ،
( )28عه عبد الرمحان ،اديد املنهج يف تقومي الرتاو ،ط ،3املركز الثقايف العر" ،الدار البيضاهل،2007 ،
( )29شوربا زينب إبراهيم ،اإلبستمولوجيا،

.355،356

.354

( )32ينآر :املرجع نفسه،

.355

( )33عه عبد الرمحان ،العمل الديين واديد العقل ،املركز الثقايف العر" ،املغرب ،ط،2000 ،3
( )34املرجع نفسه،

.355

.241

( )30ينآر :عه عبد الرمحان ،اديد املنهج يف تقومي الرتاو،
( )31املرجع نفسه،

.130

.17

.18

( )35هنا انتقاد للح العاا حول موض ععوع والعقلو ،والنزاع حول موض ععوع والحس العام" يع دد النتيجة األبرز للندآرية ،إذ
غالبا ما تيون النآرية انتقادا مشع ع ع ععاكسع ع ع ععا ألفيار املفهوا السع ع ع ععائد ،ينآر :كوللر جوناثان ،ما النآرية األدبية؟ ،تر ة هدى
الييالين ،مطبعة احتاد اليتاب العرب ،دمش ،2009 ،
( )36عه عبد الرمحان ،العمل الديين واديد العقل،

 10وما بعدها.

.19،18

( )37يقول شع ع ع ع ع ع ععيع اإلسع ع ع ع ع ع ععالا ابن تيمية رمحه اهلل :ووعرق العلم ثالثة :احل والعقل ،واملركب منها كاخلرب…وهلذا كان
أكمل األمم علما املقرون بالطرق احلسية والعقالنية واخلربيةع ع ع ع ع ع ع ع فمن ك دذب بطري منها ،فاته من العلوا اسب ما ك دذب به
من تلك الطرق و .ينآر :ال دس ع ع ع ع ععدي عبد الرمحن بن ناص ع ع ع ع ععر ،عري الوص ع ع ع ع ععول إىل العلم املأمول مبعرفة القواعد والض ع ع ع ع عوابط
واألصول ،دار البصرية ،اإلسيندرية ،ط،200 ،1

.50

( )38الزحيلى وهبة ،أصول الفقه اإلسالمي ،ط ،1دار الفير ،دمش ،1986 ،
( )39املرجع نفسه،

.417

( )40املرجع نفسه،

.419-418

.417
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( )41عه عبد الرمحان ،اديد املنهج يف تقومي الرتاو،
( )42املرجع نفسه،

.373

( )43املرجع نفسه،

.374

( )44املرجع نفسه،

.375-374

.373

()45عه عبد الرمحان ،فقه الفلسفة-1-الفلسفة والرت ة ،ط ،1املركز الثقايف العر" ،الدار البيضاهل،1995 ،
( )46ينآر :عه عبد الرمحان ،اديد املنهج يف تقومي الرتاو،
( )47ينآر :املرجع نفسه،

.375

( )48ينآر :املرجع نفسه،

.376

( )49ينآر :املرجع نفسه،

.376

( )50ينآر :املرجع نفسه،

.377-376

()51ينآر :املرجع نفسه،

.377

( )52املرجع نفسه،

.213

.375

.377

( )53السعدي عبد الرمحن بن ناصر ،عري الوصول إىل العلم املأمول،
()54ينآر :امد امد يون علي ،علم التااعب اإلسالمي،
()55املرجع نفسه،

.132

( )56املرجع نفسه،

.133-132

()57املرجع نفسه،

.133

()58املرجع نفسه،

.134

( )59املرجع نفسه،

.135-134

( )60املرجع نفسه،

.134

.45

.131

( )61ماضع ع ععي امود ،الوحي من املنآور االسع ع ععتش ع ع عراقي ونقده ،ط ،1دار الدعوة للطبع والتوزيع ،اإلسع ع ععيندرية،1996 ،
.47
( )62املرجع نفسه،

.50

( )63املرجع نفسه،

.40

( )64ينآر :تزيين الطيب ،النص القرهين أماا إشع ع ع ع ع ع ععيالية البنية والقراهلة ،دار الينابيع ،دمش ع ع ع ع ع ع ع  .1997،وما أورده حول
وإشيالية العالقة ب ن النص والواقع....و،

 ،11وما بعدها.

( )65عه عبد الرمحان ،اللسان وامليزان أو التيوثر العقلي ،املركز الثقايف العر" ،املغرب ،ط،1998 ،1

.293
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قائمة المصادر والمراجع:
 .1ابن حزم علي بن أحمد ،الفص ط ط ططل في األهواء والملل والنِّحل ،تحقيَّ محمد إبراهيم نص ط ط ططر ،عبد الرحمن
عميرة ،دار الجيل ،بيروت ،دط.1985 ،
 .2أبو سط ط ططليمان عبد الحميد ،أزمة العقل المسط ط ططلم ،المعهد العالمي للفكر اإلسط ط ططالمي ،هيرندن-فيرجينيا-
الواليات المتحدة األمريكية ،ط.1991 ،1
 .3اإليجي عبد الرحمن بن أحمد ،المواقف ،عالم الكتب ،بيروت ،د ط  ،د ت.
.4

تزيني ال ًيب ،النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة ،دار الينابيع ،دمشَّ.1997،

 .5الرازي محمد بن عمر ،محص ط ططل أفكار المتق ّدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ،مراجعة
وتقديم طه عبد الرؤوف سعد ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط.1984 ،1
 .6الزحيلى وهبة ،أصول الفقه اإلسالمي ،ط ،1دار الفكر ،دمشَّ.1986 ،
 .7سعد اهلل محمد سالم ،األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية ،ط ،1دار الحوار الالذقية ،سوريا.2008 ،
س طعدي عبد الرحمن بن ناصططر ،طريَّ الوصططول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضططوابط واألصططول،
 .8ال ّ
دار البصيرة ،اإلسكندرية ،ط.200 ،1

 .9ش ط وربا زينب إبراهيم ،اإلبسططتمولوجيا :دراسططة تحليلية لنظرية العلم في الترام ،دار الهادي ،بيروت ،ط،1
.2004
 .10شط ط ط ططيخ إدريس جعفر ،الفيزياء ووجود الخالَّ :مناقشط ط ط ططة عقالنية إسط ط ط ططالمية لبعل الفيزيائيين والفالسط ط ط ططفة
الغربيين ،مجلة البيان المملكة العربية السعودية ،ط.2001 ،1
 .11طه عبد الرحمان ،العمل الديني وتجديد العقل ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،ط.2000 ،3
 .12طه عبد الرحمان ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،ط.1998 ،1
 .13طه عبد الرحمان ،تجديد المنهج في تقويم الترام ،ط ،3المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء.2007 ،
 .14طه عبد الرحمان ،فقه الفلس ط ط ططفة-1-الفلس ط ط ططفة والترجمة ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،الدار البيض ط ط ططاء،
.1995
 .15عمارة محمد ،معركة المصًلحات بين الغرب واإلسالم ،نهضة مصر للًباعة والتوزيع ،دط ،دت.
 .16الغزالي أبو حامد ،المنقذ من الض ط ططالل والموص ط ططل إلى ذي العزة والجالل ،تحقيَّ وتقديم جميل ص ط ططليبا،
كامل عياد ،دار األندلس ،بيروت ،ط ،1980 ،9ص  14و ما بعدها.
 .17الفاروقي إسططماعيل راجي ،إسططالمية المعرفة :المبادئ العامة ،خًة العمل ،االنجازات ،دط ،دار البحوم
العلمية ،الكويت.1983 ،
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 .18الفندي محمد ثابت ،مع الفيلسوف ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،د ط.2004 ،
 .19قراملكي أحد قرامرز ،الهندسة المعرفية للكالم الجديد ،ترجمة حيدر نجف وحسن العمري ،مراجعة عبد
الجبار الرفاعي ،ط ،1دار الهادي ،بيروت.2002 ،
 .20كوللر جونططاثططان ،مططا النظريططة األدبيططةد ،ترجمططة هططدك الكيالني ،مًبعططة اتحططاد الكتططاب العرب ،دمش ط ط ط ط ططَّ،
.2009
 .21ماضططي محمود ،الوحي من المنظور االسططتشططراقي ونقده ،ط ،1دار الدعوة للًبع والتوزيع ،اإلسططكندرية،
.1996
.22محمد يونس علي محمد ،علم التخاطب اإلسالمي ،ط ،1دار المدار اإلسالمي ،بيروت.2006 ،
 .23نيوتن ،نظرية األدب في القرن العشرين ،ترجمة علي العاكوب.
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أصل لعبة البوقالة
Origin of the game of Bouqala
د .فًيمة ديلمي ،املركز الوعين للبحوو يف عصور ما قبل التاريع وعلم اإلنسان والتاريع-اجلزائر

ملخص باللغة العربية:
يعد حوض البحر األبيض املتوس ع ععط مهدا حلض ع ععارات كثرية و هجرات و تالقح العناص ع ععر الثقافية ب ن الدول الواقعة
على ش عواع ،البحر األبيض املتوسععط أمر صععار مؤكدا ،و يف هذا اإلعار مثة فرضععية يطرحها بعض الباحث ن اجلزائري ن تقول
أنه باالعتماد على أش ع ع عععار البوقال ة مييننا القول أمها من أص ع ع ععل تركي أو أندلس ع ع ععي ،وحينما اختربنا هذه الفرض ع ع ععية وحججها
وجدنا أمها خاع،ة ألمها ال تسع ع ع ععتند إال إىل األشع ع ع عععار اليت تتأقلم مع املتغريات الثقافية واالجتماعية ،وال تنفي وجود أشع ع ع عععار
أخرى سبقتها تنتمي لعصر هخر ،و يف املقابل قمنا بافرتاض وجود أصول ثقافية متوسطية أخرى أقدا لطقون هذه اللعبة،
و هي الفرضعية اليت تأكدنا من صعحتها حينما أجرينا مقارنة ب ن هذه اللعبة وب ن عقون العرافة اليت كانت كمارسعها شععوب
البحر املتوس ع ععط القدمية ،إذ ال حآنا تش ع ععاهبات مدهش ع ععة بينهما يف األدوات واإلجراهلات تس ع ععمح لنا بالقول أن لعبة البوقالة
هي مثرة تالقح عقون العرافة املعروفة يف احلضارات املتوسطية القدمية.
الكلمات المفتاحية :لعبة البوقالة ،أصل ،األنثربولوجيا.
ملخص باللغة اإلنجليزية:
The Mediterranean basin is the cradle of many civilizations, migrations of
cultural elements between the Mediterranean countries. Some Algerian
researchers say that, according to the poetry of Bouqala, we can say that this
game is of Turkish or Andalusian origin But when we tested this hypothesis
and its arguments, we found that it was false and, in return, we assumed the
existence of another distant cultural origin by making a comparison between
the rituals of this game and the divinatory practices of the ancient peoples of
the Mediterranean basin. So we noticed amazing similarities between the two
in the tools and procedures.
الكلمات المفتاحية باللغة اإلنجليزية:
Bouqala game, origin, anthropology.
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مقدمة:
رحلة العناصر الثقافية في المنًقة المتوسًية:
يعععد حوض البحر األبيض املتوسع ع ع ع ع ع ععط مهععدا حلض ع ع ع ع ع ع ععارات كثرية و خمتلفععة :الينعععانيععة ،و الفينيقيععة ،و الفرعونيععة ،و
اإلغريقية  ،و الرومانية...كما أن هذه املنطقة شععهدت ميالد الديانات التوحيدية الثالو ،و هذه احلضععارات و الديانات مل
تب حبيسة مواعنها األصلية بل عرفت امتدادات قادهتا شرقا وغربا مشاال و جنوبا.
و هجرات و تالقح العناص ع ععر الثقافية ب ن الدول الواقعة على شع ع عواع ،البحر األبيض املتوس ع ععط أمر صع ع عار مؤكدا و
حقيقة تارمية وأنثربولوجية ثابتة ،و قد بدأ املؤرخون و اجلغرافيون الغربيون يهتمون مبنطقة املتوس ع ع ععط باعتبارها معربا ثقافيا
منذ القرن التاس ع ععع عش ع ععر ،و تطورت هذه البحوو لتثمر يف اخلمس ع ععينيات من القرن العش ع عرين فيرة وجود ثقافة متوس ع ععطية
مش ععرتكة جعلت الباحث ن االنثربولوجي ن يدعون إىل ما مسي ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع Anthropologie de la Méditerranée
وأنثربولوجيا حوض البحر األبيض املتوسط و.
ومن أبرز الدراسع ع ع ع ع ع ععات اليت أجنزت حول التفاعالت الثقافية دراسع ع ع ع ع ع ععة الباحث يف التاريع القدمي إيفون ثيربت الذي
أكد( )1أن منطقة مشال أفريقيا مرصععد هاا ملن يريد دراسععة ظواهر املثاقفة واهلجرات الثقافية ،فقد شععهدت هذه املنطقة منذ
القرن الثالث قبل امليالد انتش ع ع ع ع ععار الثقافة اإلغريقية الثقافة الرومانية ،و هذه اهلجرات أمثرت حض ع ع ع ع ععارة متوس ع ع ع ع ععطية موحدة
امتص ع ع ععتها ثقافات ش ع ع عععوب املنطقة اس ع ع ععتجابة حلاجياهتا يف كل مرحلة ،لذلك هو يرفض اعتبار اإلغري  ،والرومان خاص ع ع ععة
اس ع ع ع ع ععتعمارا كاالس ع ع ع ع ععتعمار االمربيايل احلديث ،فاملثاقفة مل تين هنذاك تدجينا و اس ع ع ع ع ععتالبا ،ألن وجود ثقافة مهيمنة مل يل
الثقافات األخرى ،فالشعوب ع بالنسبة إليه ع أخذت عن بعضها البعض إراديا و عوعا و بشيل سلمي .
أيععا كععان من أمر نسع ع ع ع ع ع ععبيععة هععذه النآريععة و انطبععاقهععا على كععل التفععاعالت اليت وقعععت ،ويف يع اجملععاالت املععاديععة و
الروحية ،فإن ما يهمنا التأكيد عليه يف هذا املوضع ع ع ع ع ععع هو وقوع تفاعل مل يتوقف ب ن ثقافات منطقة حوض املتوسع ع ع ع ع ععط منذ
القدمي و إىل العصع ع ع ع ع ععر احلديث ،فقد أكد هنري باصع ع ع ع ع ععي
بيديي

()3

()2

 H. Bassetأن رحلة احليايات حقيقة ثابتة ،كما أظهر

 Bedierدور الرحالت الدينية يف انتقال املوضععوعات .وإذا اعتمدنا على هذه احلقيقة مييينا التسععارل عما

إذا كانت لعبة البوقالة( )4ذات أص ع ع ععول ثقافية متوس ع ع ععطية قدمية؟ وإذا كان األمر كذلك فما هي؟ و هو تس ع ع ععارل نطرحه ألن
هن اك إشيالية ترتتب عما ذهب إليه بعض الباحث ن ممن قالوا بيون لعبة البوقالة مثرة:
 للتالقح الثقايف اجلزائري الرتكي من جهة كقدور امصاجي. -و للتفاعل الثقايف اجلزائري األندلسي كسعد الدين بن شنب.
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و هذا باالعتماد على األشع ع ع ع ع ع عععار فقط دون مراعاة جانب الطقون ،فنحن ال ننفي حدوو تالقح ثقايف أمثر لعبة
البوقالة ،وإمنا نشك يف أمرين وردا يف فرضية كل من بن شنب و امصاجي ا:
أ -االكتفاهل باالسععتناد إىل األشعععار ،لذلك أردنا يف هذا املقال اختبار حتديد أصععل البوقالة من أشعععارها فقط هذا
من جهة.
ب -واعتبارها من هثار التفاعل الثقايف الناتج عن ا لوجودين الرتكي واألندلس ع ع ع ععي يف اجلزائر من جهة أخرى ،إذ نرى
أنه من امبتمل ع اعتمادا على الطقون ع أن تيون مثرة لتالقح ثقايف هخر أقدا بيثري.
لذا س ع ع ععنقوا باختبار فرض ع ع ععية الباحث ن املذكورين أعاله إما بتأكيد حججها أو تفنيدها ،و اقرتاح فرض ع ع ععية أخرى يف
حالة التفنيد تستند إىل الطقون مباولة حتديد هذا األصل املمين .فما هو أصل لعبة البوقالة إذن؟
املنت:
.1

الفرضية األولى :البحث عن األصل من خالل األشعار

 .1.1عرَ الفرضية:
يتف كل من سعد الدين بن شنب وقدور امصاجي يف عرح فرضية إميانية حتديد زمن وميان نشأة لعبة البوقالة
وهذا باالعتماد ع لى أشع ع ع ع ع ع عععار هذه اللعبة ،وما فيها من عالمات ميين تأويله خدمة هلذا الغرض ،و لينهما متلفان يف
يرد فيه قدور امص ععاجي فض ععل نش ععأة لعبة البوقالة إىل الوجود
حتديد الفرتة الزمنية اليت تعود إليها النش ععأة ،ففي احل ن الذي د
الرتكي ،يقول سعد الدين بن شنب باألصل األندلسي هلا.

ونبدأ بعرض رأي امص ع ع ع ع ع ععاجي الوارد يف مقدمة كتابه )  ( Le jeu de la bouqualaفهو يطرح فرض ع ع ع ع ع ععية
ارتباط لعبة البوقالة بفرتة الوجود الرتكي يف اجلزائر و بداية امباوالت األوىل لدخول اجلي الفرنس ع ععي إليها ،و يس ع ععتدل على
ذلك ببعض اليلمات اليت حتيل إىل حياة البحر و احلرب و إىل الوجود الرتكي يف اجلزائر من قبيل :باب الواد ،زمري ،تركيا،
السلطان ،القبطان ،البحار ،السفينة...،من ذلك مثال:
أ  .هذه البوقالة اليت جاهلت على لسان اار ماعب ابوبته و مربها أنه و رفاقه غادروا زمري ،وهو ميناهل من موان،
تركيا يقع على ار إجية ،و حينما وصلوا إىل عرض البحر أتاهم أمر من السلطان يفرح قلب امبب و يغضب قلب العدو:
ِ
ِ
ين
مير ثَ ْم ملَتم ْ
جينا َم ْن ْز ْ

*

ثم ْرسينا
في َ
البح ْر الكبير َ

وجة فينا
جانا ال َف ْرَمان من عند َّ
السلًان * و قْراه ال ُقبًْاَن و ال ُ
خ َ
ِ
اح ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططنَا راَنَا ِجي ط طن ط ط ط ط ط ططا
افْط َر ْح يا القلب اللِّي تَط ْتط َر َجى فينا * ْ
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طار فِي َع ْيني ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططن
و َّ
الزنْ َج ط ط ط ط ْ

*

اللِّ ط ط ط ط ططي ما َ َ

يطبغين ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططا()5

ب  .و هذه بوقالة أخرى ختربنا عن فتاة تسعأل شعجرة املصعطيا عن شعاص عزيز إليها هو وامد راي و و ايبها
الشجرة أنه نسيها و هو يا يف رخاهل وسط البحر:
بت ال ْ (ِ )6
س
ص ْ
ْ
راس ْ
الجنَان * َ
طلعت إلى ْ
ض ُرو ياب ْ
ضرو * ما َش ْف ْ ِ
س
و نْط َعلْتَ ْ
ك يا ْ ُ
ت شي محمد رايَ ْ
قال لي :يا َاللَّة

س
ح ْ
َرا ْه في البُ ُ
ور كَايَ ْ

*

س
و يْط َعنَ َّْ الًَ َاو ْ

رير *
س ال ْ
َح ْ
ْبس لْبَا ْ
يَطل ْ

()7

ج  .و هذه بوقالة أخرى ترد فيها الفتاة عمن يلمنها ألمها ال تزال تنتآر ابوهبا الغائب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع إذ تي دذب أقاويلهن و
تؤكد هلن أنه عاد إليها ،وقد وردت يف هذه البوقالة إشارة إىل األتراك :
ِ
ش فَط ْر َحانَة
قَالُو لي َال ْ

ب في البُطلْ َدا ْن
َو ْحبِيبَ ْ
ك كَايَ ْ

*

َّاس *
يا اللِّي نَط ْيتَ ْ
ك تَ ْد َه ْ
ش الن ْ
اك
سْ
تَط ْرَك ْ
ك َو ْح َد ْك َو نْ َ

ح ِ
الع ْديَا ْن
ار ْد في َ
َ َ
اس ْبت ْه يًَْ َ

َّس َوا ْن
* و بْط َقى عند كيرك من الن ْ

الرجال ال ُك ْل هذا َشأنْط ُه ْم *
ّ

ِ
َم ْهبُ ْ
يه ْم َال َما ْن
ول اللِّي يَط ْق َرا ف ُ

ِ
ِ
يس * ْك َال ْم ُك ْم ُكلُه َكذْب و بُط ْهتَا ْن
قُطل ْ
ْت ل ُْه ْمَ :ماشي تَطلَ ْعنُوا إبْل ْ
ساء التُط ْر ْك َو الَ ُّ َ ْ
ال َْع ِز ْيز َع ْندي من البَ َ
ار ْح * َما َشدُّو ْه نْ َ

السودان()8

و نبقى دائما مع الفرض ععية األوىل اليت تربط أص ععل لعبة البوقالة مبا يرافقها من أش عععار ،و نعرج هذه املرة إىل رأي بن
شععنب ،و لين قبل ذلك نريد التأكيد أنه فيما يتعل بأشعععار البوقالة فإن أقدا نصععو

وصععلتنا أوردها بن شععنب يف مقالته

حول البوقالة و اليت أش ع ع عرنا إليها سع ع ععابقا ،بعضع ع ععها يعود إىل سع ع ععنة  1840و هو يذكر أنه أخذها عن كتاب مسع ع ععجلة فيه
حس ععابات دكان توابل ،و مل يعن بذكر ش ععي ،ص ععاحب هذا اليتاب و كيف حتص ععل عليه ،والبعض ايخر قد عها س ععنة
 1885يف املدية.
و من ب ن ما الحآه بن شعنب حول أشععار البوقالة هو أمها تشعبه أشععار احلويف( )9التلمسعاين كثريا يف املوضعوعات،
واإليقاعات ،والبنيات ،وعدد األبيات ،و قص ع ع ععر املقطوعات ،...وهي تش ع ع ععاهبات تبل درجة وجود نص ع ع ععو

مش ع ع ععرتكة ب ن
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النوع ن ،أي روايات من احلويف تنشععد كبوقاالت ،أو أمها روايات من البوقاالت تنشععد كحويف ،مما خل غموضععا اعرتف به
بن شعنب يف مقالته حول أغاين األرجوحة و املنشعورة سعنة  1945يف اجمللة اإلفريقية  Revue Africaineحيث
قال و إننا جند نف التيمات ،و نف اليلمات و نف التقنية ،و هذه التشاهبات املتعددة خلقت يف األنف التباسا ب ن
اعتربها البعض من ض ع ع ععمن نوع و اعتربها البعض ايخر من ض ع ع ععمن نوع هخر.و ( )10و

النوع ن لدرجة أن بعض النص ع ع ععو

التش ععاهبات موجودة ب ن العوامل الداللية لش عععر البوقالة و أش عععار أخرى خاص ععة األزجال و ش عععر الرتوبادور ،إذ ترتدد يف كل
منها تيمات و مسات اددة مثل :
أ.ارتباط الغزل بوصف الطبيعة .
ب.ارتباط الغزل بفصل الربيع .
ج.كثرة تردد تيمات الشيوى والشوق و علب الوصال .
د.الشيوى من الرقيب و الواشي و احلاسد .
ه.خماعبة احلبيب بلفو موالي أو سيدي.
و.الطابع القصصي و احلواري اخل...
و قد أورد بن شنب يف مقالته بعضا من هذه النصو  ،و هذه األشعار حتيلنا ع ع ع حسب اعتقاده ع ع ع على فرتة زمنية
اددة ،هي فرتة وص ععول املورس ععيي ن إىل املدن الس ععاحلية اجلزائرية  ،إذ يؤكد بن ش ععنب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يف مقالته حول قراهلة الطالع يف
البوقالة ( )11ع ع ع ع ع ع ع ع ع أنه ع نص ععو

مدونته من أهل العاص ععمة و مليانة و ش ععرش ععال والبليدة ...هذه املدن عرفت فيما س ععب

استقرار العرب القادم ن من اسبانيا.
و ما ميين ذكره هنا هو أننا جند ذكرا لبعض هذه املدن يف أشع ع ع ع ع ع عععار البوقالة ،كما أن هلذه األشع ع ع ع ع ع عععار تيمة تذكرنا
باملوشحات ،إذ جند املرأة تتغىن فيها كثريا بالطبيعة اجلميلة يف كل حاالهتا :
 .1فنجدها يف البوقالة التالية تتغىن بالربيع ،حيث يتبادل العش ععيقان احلوار  ،فالرجل يص ععور ش عععر ابوبته املص ععبوغ
باحلناهل وخدها املنري ،وترد عليه أمها تنتهز فرصة قدوا الربيع ،وأمها تدعو اياة ابوهبا الذي تنعته باألمسر:
ور *
َر ْ
الم ْ
ات عيني الشعر ُ
ور
و ال َخ ْد اللِّي يْطنُ ْ
هذا فصل الربيع

*
*

بالحنا مظفور
يك انْط َعاتُه
نَط ْع ًِ ْ
ما َد ْام أ َْوقَاتُه
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ِسيدي ال ْخ ِمي ِري يْط َع َر ْج * و أنا نَ ْد ِعي ْ َ ُ

بحياته()12

 .2و يف هذه تتغىن با ملاهل حيث تذكر الب،ر و الس ع ع ععاقية يف هذه املقطوعة اليت حتتفي بالعشع ع ع ع وتعتربه قدرا ال قدرة
ألحد على مقاومته حىت القاضي والسلطان:
الع ْشَّ في َد ْارنا *
َ

و العش َّْ َربّانَا

العشَّء في بِ ْيرنَا *

حتّى ْحال َمانَا

العشَّ ْم َح ْبقة حتّى *

مات األكْصان
ْر ْ

العشَّ ما ينَ ِّحي ْه *

ِ
قاضي وال سلًان

()13

و تتغىن باحليوان فتذكر الغزال و الطري ،و تتغىن خاصة ب ع ع ع ع واجلنانو و ما فيها من نبات ،األشجار و األزهار ك ع ع ع ع :
النوار ،والزهر ،واليامس ن ،والنرج  ،واحلب  ،والقرنفل ،والداليا ،والتفاح ،و الليم ،واخلوخ ،اخل...
 .2.1نقد حجج الفرضية األولى:
ال أحد اليوا ميينه باالعتماد على تأويل األش ع ع ع ع عععار أن جيزا قاععا بيون اجلذور التارمية للعبة البوقالة موجودة يف
ميان ما أو أمها كمتد لزمن ما ،فنحن ال منلك اليوا معطيات تارمية تدلنا على بداية اللجوهل إىل البوقالة اإلناهل لقراهلة الطالع
و بداية تأويل الشعر ضمن عق للعرافة ،لذا نقول أ دن:
 . 1االحتمععال األول  :الععذي يرى أن لعبععة البوقععالععة هي إرو تركي ورثتععه املرأة اجلزائريععة عن العععائالت الرتكيععة اليت
اسع ع ععتقرت يف بعض املناع السع ع ععاحلية ،بدليل أنه ورد فيها ذكر كلمات حتيل على الوجود الرتكي يف اجلزائر من مثل الرتك ،
زمري ...هو احتمال ض عععيف ألنه يفرتض أن الطقون تابعة للص ععوت املراف هلا ،وبالتايل يض عععنا أماا إش ععيالية تتمثل يف أنه
إذا كانت البوقالة كممارسة عقوسية من أصل تركي ،فإن األتراك الذين استقروا يف مصر كانوا أكثر بيثري من حيث العدد،
و أقوى تأثريا على عادات و تقاليد البلد ،فلم مل نسمع إىل يومنا هذا بوجود مثل هذه اللعبة يف مصر ؟
 . 2االحتمال الثاين أن تيون البوقالة إرثا أندلس ععيا قدا إىل مشال أفريقيا مع املوريس ععيي ن الذين هاجروا إىل املنطقة،
كذلك هو احتمال ض عععيف هو ايخر ألنه يس ععتند إىل األش عععار  ،وأن هذه اإلحاالت اجلغرافية الواردة يف األش عععار اليت مت
االعتماد عليها هي األخرى ال تؤكد لنا أن البوقالة اللعبة من أصل أندلسي فهي ال حتيل ع ع ع يف أحسن األحوال ع ع ع إال إىل ما
ب ن شعععر البوقالة و الزجل من تشععاهبات و هذه الفرضععية تفرض علينا تسععارال هو:إذا كانت البوقالة من أصععل أندلسععي فإن
هذا االحتمال يضعنا أماا ثالو إشياليات:
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 . 1.2اإلش ع ع ع ععيالية األوىل  :إن كان األمر كذلك أي أن اللعبة من أص ع ع ع ععل موريس ع ع ع ععيي فهل أص ع ع ع ععول لعبة البوقالة
قشععتالية كانت موجودة يف أرض األندل قبل جميهل العرب إليها ؟ أا أمها عقون مشععرقية رحلت إىل األندل مع األموي ن
و من كان معهم ؟ خاص ع ععة إذا تذكرنا ما كان من ميانة التنجيم و املنجم ن عند أمراهل األموي ن ،وهو اهتماا قدمي ،فبعض
تفاصيل لعبة البوقالة تشبه بعض عقون العرافة اليت عرفت يف سوريا قدميا كما سيتضح الحقا.
 . 2.2و اإلشيالية الثانية :سترتتب عن القول بأمها ذات أصول أندلسية ،ألن الذين غادروا األندل متجه ن إىل
مشال أفريقيا مل يسععتقروا يف بعض املدن اجلزائرية فحسععب ،فثمة من أقاا منهم يف مدن باملغرب األقصععى ،فلم مل نسععمع إىل
يومنا هذا بوجود مثل هذه اللعبة يف املغرب؟ و ما هي العوامل الثقافية اليت مسحت هلؤالهل املوريسيي ن أو العرب األندلسي ن
باستنبات هذه اللعبة يف هذه املدن دون غريها؟
مما سععب مييننا القول إن التسععارل التايل يفرض نفسععه علينا :أال ميين وضععع احتمال هخر هو أن تيون هلذه اللعبة
أصععول أمازيغية ،وأن ظهورها قدمي سععاب للوجود الرتكي واألندلسععي معا ،خاصععة حينما نتذكر ما كان للعرافة من أ ية عند
األ معازي  ،فقعد اشع ع ع ع ع ع ععتهرت اليعاهنعة بنبوهلاهتعا ،و بعالتعايل أال ميين القول أن اللعبعة هي نتعاج لقعاهل و تالقح كعل معا عرف من
عقون العرافة عند شعوب املنطقة املتوسطية؟
.2

الفرضية الثانية :األصل من خالل أداء الًقوس

رأينا أن فرض ع ع ععية إميانية اليش ع ع ععف عن أص ع ع ععل البوقالة من خالل األش ع ع عععار قد تيون مغرية ولينها غري كافية بل و
خاع،ة ال ميين االعم،نان إليها ألمها تعتمد على عالمات متغرية فهذه األشعععار تنتقل عرب الزمان عن عري الرواية الشععفوية
وهي بالتايل تتعرض للتغيري تبعا ملقتض ع ععات ثقافية و اجتماعية  ،لذا نفرتض أنه من األفض ع ععل االعتماد على الطقون مبا أمها
أكثر ثباتا من اليلمة اليت ترافقها ،وبالتايل هي أقدر على الداللة على أصع ع ع ع ع ع ععل نشع ع ع ع ع ع ععأهتا ،و مبا أن لعبة البوقالة عق من
عقون العرافة سنقوا مبقارنتها بطقون العرافة اليت عرفت يف احلضرات القدمية لنرى إن كان مثة أوجه شبه بينهما.
مقارنة بين البوقالة وطقوس العرافة للشعوب المتوسًية القديمة:
عرفت ش عععوب البحر األبيض املتوس ععط كثريا من الطقون و املمارس ععات اليت كان هدفها العرافة ،divination
إذ يؤكد يوسع ععف حجار يف دراسع ععة هامة حول ايهلة ذات القدرة على التنبؤ ( )14أن هذه الشع عععوب قد عرفت و مارسع ععت
على األقل أربعة عشر عريقة يف قراهلة الطالع و نذكر منها ما له عالقة ببحثنا و هي:
 تأويل الظواهر كير -قراءة

الحروف()16

 -تأويل الكالم

العادية()15

Prodiges

Interprétation de l’alphabet

العفوي()17

Cledonomancie
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 قراءة أشكال -القرعة

الدخان()18

()19

 -قراءة حركة الماء

Libanomancie
Cléromancie

()20

Hydromancie

باإلضافة إىل أنواع أخرى كالتأويل الذي يعتمد على نوع احليوان و حركته ،و تأويل األحالا ،Oniromancie
و تأويل احلركات و األصوات اخل...
و لقد استادمت كل شعوب منطقة املتوسط قدميا أغلب هذه الطرق أو بعضها بنسب متفاوتة ،كما همنت هذه
الشعوب بقدرات ههلتها ع ع و بعض الشاصيات األخرى ع ع التنبؤية ،إذ اشتهرت كثري من ههلة املنطقة الينعانية ،و الفرعونية،
و اليونانية ،و الرومانية… بقدرهتا على كش ع ع ع ععف اجملهول  ،و لقد كان اجلميع اخلاص ع ع ع ععة منهم و العامة يس ع ع ع ععتادمون هذه
الطقون و يف يع مناحي حياهتم ،فقد جلأوا إليها يف حياهتم السع ع ععياسع ع ععية و أثناهل حروهبم كما اعتمدوا عليها حينما أرادوا
للبت يف مسائلهم اخلاصة.
إنشاهل مدن ،باإلضافة إىل جلوئهم إليها يف تفاصيل حياهتم الشاصية و د
ومن أبرز هذه الطرق اليت تذكرنا بلعبة البوقالة ما يعرف باسم:
.1.2

"استجواب" تمثال اإلله:

كان القدامى ميارسون عريقة للعرافة هدفها دفع اإلله إىل اإلسرار ع ع ع عن عري الصوت أو احلركة ع ع ع بنبوهلاته و ذلك
باللجوهل إىل كمثاله ما يدعى بع  ، Idomancieإذ كان أهل هريابولي

 Hierapolisع منبج حاليا ع إذا ما أرادوا

معرفة مواقف األهلة و رغباهتا أو احتاجوا لالعالع على ما مبؤه هلم املسععتقبل أو احتاروا يف إتيان أمر أو االمتناع عنه جلأوا
إىل كمثال أبوللو  ،appolonفإن اهتز التمثال من على قاعدته كان ذلك إيذانا بقبوله اإلجابة على أسع ع ع عع،لة النان فيقوا
اليهنة بالرقص وهم ملون التمثال بأيديهم رقص ععا يفقدهم الس ععيطرة على أجس ععادهم ،يقوا كبري اليهنة بطرح األس عع،لة
عالنيععة على التمثععال فععإن كععانععت إجععابتععه بععالقبول دفع التمثععال اليهنععة إىل األمععاا أمععا إن كععانععت إجععابتععه بععالرفض دفعهم إىل
اخللف(.)21
و كان أهل بعلبك القدامى  Heliopolitainsيتبعون الطريقة ذاهتا تقريبا مع اإلله جوبيرت

 Jupiterإال

دأمهم كانوا ييتبون األس،لة ويضعومها داخل قاعدة التمثال الربونزية املقعرة ،و يتلقون إجابات شفوية.
كما كان كهنة مصر قدميا ملون زورقا يوضع بداخله كمثال اإلله املراد تلقي نبوهلته ،و هو يستجيب هلم عن عري
احلركة إذ يدفع اليهنة إىل األماا أو إىل اخللف.
و لو عندنا اين قليال إىل الوراهل و تذكرنا لعبة البوقالة فس ععنجد املرأة و هي تقوا بتباري القلة تقرأ ص ععيغة تدعو فيها
البوقالة بأن حتضر هلا أخبار األحبة و كأن البوقالة كمثال إله يتضرع إليه لييشف عن أسراره قائلة:
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الجا ِوي
بَ َخ ْرنَ ْ
اك بِ َ

*

ِجيبِي لْنَا ال ْخبَط ْر من ال ْق َها ِوي

كما أمها تتحدو عن األشعار قائلة و هذا كالا البوقالة و
و هيذا فإن مقارنة و لو عاجلة ب ن أداهل القدامى و أداهل البوقالة يؤدي بنا إىل الوص ع ع ع ععول إىل نتيجة هامة تتمثل يف
وجود تشابه كبري و مده و من نواحي كثرية هي :
اإلجراءات

"اس ط ط ط ط ططتجواب" تمث ط ططال استجواب البوقالة

الشبه

اإلله
مؤدي الًقس

كاهن أو كاهنة

قععائععدة ذات كفععاهلة الرغبععة شاص غري عادي تتوفر فيه شروط معينة متف حوهلا

ل ععه ق ععدرة تلقي الوحي و و املعرف ع ععة و الق ع ععدرة على
معرفة قراهلته و تبليغه
فعل الًقس

فعل الطق

كمث ع ععال إل ع ععه م ع ععل على بوقالة حتمل على األيدي و هو فعل متعدد
األيدي

و تقود حركتها يف اااه ن *استاداا أداة

و يقود حركة اليهنة يف

* محلها على األيدي

اااه ن

* حركة اجلسد يف امليان استجابة حلركة األداة

الط ط ططوسط ط ط ط ط ط ط ط طي ط ط طلط ط ططة كمثال إله من ع ن

بوقالة من ع ن

أداة مادية ذات بعد رمزي

المعتمط ططدة ألداء
الًقس
الهدف المتوخى تلقى الوحي و احلص ع ععول احلصول على األخبار
من الًقس

تلقى املعرفة بطريقة غيبية

على إجابات

الط ط ط طنط ط ط طتط ط ط طيط ط ط طج ط ط ططة تلقي اإلجابة والنبوهلة

تلقي اإلجابة

حتق اهلدف و هو تلقى الوحي .

الطمطتطحطقطق ط ططة مطن
الًقس
 .2.2تأويل األصوات العفوية
كان القدامى يؤمنون بقدرة الصوت العفوي ع البشري و غريه ع على إنبائهم مبا سيحدو هلم خاصة كالا األعفال،
ولقععد مععارن اإلغري عريقععة للعرافععة معقععدة ألمهععا امع مععا ب ن اسع ع ع ع ع ع ععتجواب كمثععال اإللععه  Idomancieو تععأويععل اليالا
العفوي  Cledomancieفإذا ما أراد أحد معرفة ما هو جمهول حض ع ع ع ع ع ععر إىل معبد اإلله هرم

 Hermèsليال و

أحرق الباور على املنص ع ععة حيث التمثال موض ع ععوع ،يقوا مبأل املص ع ععابيح املوض ع ععوعة حول التمثال الربونزي زيتا ،و بعدها
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يشعل أنوارها و يهدي لإلله قطعة نقدية يضعها على مي ن التمثال،

يتقدا من أذن التمثال ويطرح سؤاله ،بعدها يغل

أذنيه و يغادر امليان و أول صوت يسمعه ييون مبثابة إجابة لسؤاله.
و هيذا يآهر لنا جليا كيف أن هذه الطقون شبيهة مبا تقوا به صاحبة البوقالة من زاويت ن :
 مرحلة التحضري :بإحراق الباور و تقدمي اهلدايا مرحلة اإلجناز :باللجوهل إىل أداة رمزية و استجواهبا مرحلة االختبار :بتأويل نبوهلات اليالا العفوي ملعرفة اجملهول. .3.2الماء و الزيت لمعرفة المستقبل:
يف إعار حديثه عن التنبؤ بوسععاعة املاهل أ دكد يوسععف حجار على أ دن السععوري ن و الفنيقي ن قد همنوا بقدرة املاهل على
خفي ،ففي أفاقا  Aphacaكا ن النان يهدون ل هلة هدايا مثينة كاحللي ،فيلقون هبا يف املاهل عند
اليشع ع ع ع ع ع ععف د
عما هو د
النبع فإن غرقت كان ذلك دليال على القبول و إن عفت كان ذلك عالمة على الرفض (.)22

و كان ايراميون و الفراعنة و اإلغري يض عععون قطرات من الزيت أو اخلمر أو ش ععي،ا من الدقي داخل إناهل به ماهل و
يقومون ب تأويل ما يآهر على ص ع ع ععفحة املاهل من أش ع ع ععيال ،و يبدو أن هذه املمارس ع ع ععة وجدت امتدادا هلا يف أوربا حيث كان
النعان يلقون ثعبعانعا داخعل املعاهل و يقعامون بتعأويعل دوائر وخطوط املعاهل النعااعة عن حركتعه ،ويف لعبعة البوقعالعة كمأل القلعة مبعاهل مت
إحضاره من سبعة منابع لييون وسيلة لقراهلة الطالع .
 .4.2السهام و الحجارة و حبات الفول:
ويف إعار إبراز األكسسوارات اليت تستادا يف القرعة  Cléromancieأشار يوسف حجار إىل أن القدامى
اس ع ععتادوا الس ع ععهاا و األقرا

و احلجارة يف قراهلة املس ع ععتقبل فيلقى هبا على األرض و يقومون بتأويل أوض ع ععاعها ،وكان أهل

دلفي  Delphيف اليونان القدمية يستادمون حبات الفول اليت يقومون بوضع عالمات عليها لتدل على صاحبها .
وهنا أيضععا مييننا عقد مقارنة ب ن األكس عس عوارات كما مساها يوسععف حجار أو العناصععر السععحرية كما مسيناها حنن
يف إعار هذا البحث فإنه ب ن البوقالة وما أوردناه من عناصر العرافة عند القدامى تشاهبا أيضا:
أ ع ع فمن امليونات اليت تضعها املرأة داخل البوقالة يدخل املاهل و الزيت كمركب ن أساس ن ،و رمبا استادمت املرأة يف
املاضي صفحة املاهل املالوط بالزيت لتأويل األشيال ،و يذكر بن شنب أنه رمبا استادمتها لررية صورة الغائب.
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ب ع كما أن حبات الفول املستادمة يف القرعة قدميا قد استعملتها املرأة يف لعبة البوقالة ،و قد ذكر بن شنب هذه
احلقيقة ذاكرا إن النسععاهل الفقريات و حدهن يسععتعملنها بينما الثريات فيسععتادمن احللي ،و قد ييون هذا التفسععري هو جمرد
تأويل ،ألننا نرى إميانية تأويل هخر و هو أن ييون األصع ععل هو اسع ععتاداا حبات الفول ،تطورت اللعبة الحقا و صع ععار
البعض يفضل احللي.
 .5.2عفوية الكالم في العرافة:
كان القدامى يؤمنون بقدرة اليالا العفوي  Clédonomancieعلى إعالع النان مبا مبؤه هلم املسع ع ع ع ع ع ععتقبل،
وكان هلذه الشع ع ع عععوب عرق متعددة لضع ع ع ععمان هذه

العفوية()23

كاإلنصع ع ع ععات إىل أقوال األعفال مثال ،كما كانت هلم عريقة

يتبعها اليهنة الذين يغنون و يرقص ع ع ع ععون حىت اإلمهاك يتيلمون و إذ ذاك فقط ييون ألقواهلم قدرة النبوهلة ،أما يف البوقالة
فإن القول/الشعر ميتلك هذه العفوية بفضل القرعة اليت كمنحه قدرة النبوهلة .
و يف كلتا احلالت ن فإ دن مثة إميان بأن العفوية كمنح اليالا قدرة الولوج إىل عامل اجملهول.
و هيذا نالحو أن البوقالة قد عت كثريا من عقون قراهلة و تأويل ما حدو أو دو ،وكثريا من العناصع ع ع ع ع ع ععر
هبدف التنبؤ واسععتطالع ما هو غائب ،و هي قراهلة جد معقدة و مركبة مبا أمها تسععتند إىل عدة أصععناف مما كان معروفا من
أصناف العرافة ففيها:
ا ع ع ع صنف العرافة الذي فيه اتصال بقوى غيبية يآهر يف بداية اللعبة أي يف مرحلة التحضري من خالل جمموعة العناصر اليت
يتم جلبها باإلضافة إىل عملية التباري.
ب ع صنف عرافة يستند إىل قراهلة احلركات و األصوات و االااهات و يآهر يف القسم األول من مرحلة االجناز من خالل
قراهلة حركة البوقالة و وجهتها ،كما يآهر يف القسم األخري أي يف مرحلة االختبار حينما يتم تأويل األصوات و احلركات.
ج ع صنف ذو عابع ديين ألن فيه اتصال باهلل وبرجاله الصاحل ن و فيه اختيار لزمن له رمزية دينية.
د ع ع ع ع ع ع ع ع ع ص ععنف قراهلة الآواهر الطبيعية كالرعد والربق واملطر والريح والعواص ععف و يآهر يف مرحلة االختبار األخرية من خالل
قراهلة ما قد دو من هذه الآواهر.
ه ع صنف العرافة اليت تعتمد على االستنتاج واحلدن و يآهر من خالل قراهلة الشعر وتأويله.
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خاتمة:
النتائج :
إن اجلذور الثقافية واالنثربولوجية للبوقالة إذن:
كل مما ورد عند بن ش ععنب و امص ععاجي ،فهي
 -كمتد بعيدا يف الزمن  ،أبعد مما يفرتض ععه االس ععتناد إىل األش عععار يف د

وإن كان هبا إشع ع ععارات إىل الوجودين الرتكي واألندلسع ع ععي فهذا ليون الصع ع ععوت املراف ألسع ع ععطورة الطق أسع ع ععرع على التغري،
فالتالقح الثقايف اجلزائري الرتكي أو اجلزائري األندلسععي مت يف مسععتوى األشعععار فحسععب وهو حجة غري كافية كما رأينا ،بل
وخاع،ة يف حدود كومها ال تثبت أن هذا االمتصا

الثقايف هو جمرد تأقلم ساير العصر املقصود ،وأنه وجد شعر هخر يل

على عصر أقدا مل يصل إلينا .
 وهي ع ع أي لعبة البوقالة ع ع تعان كثريا من الطقون اليت أوجدهتا شعوب البحر األبيض املتوسط ،فهي ع ع كما تبدولنا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اميع ليثري من عرق قراهلة الطالع ،و كأن املرأة قد أرادت بذلك وض ع ععع كل احلآوظ إىل جانبها فأخذت الطقون
املتناثرة و منحتها نآاما خاصا.
 .1وأن هذا التطور يف لعبة البوقالة قد أخذ منها زمنا ،وعربه ص ع ع ع ع ع ععارت هذه املمارس ع ع ع ع ع ععة ذات النآاا اخلا

تتأقلم

وتتغذى مبعطيات اجتماعية ودينية جديدة هلا أ يتها .و ما يدل على هذا التأقلم ع زيادة على ما ذكرنا سابقا ع هو:
. 2ع إعادة قراهلة هذه الطقون و تأويلها على ضوهل معطيات العصر ،و هو تأويل مسح بتغييب اجلانب األسطوري
ع ع ع ع ع ع ع ع ع تعاي األسععطوري و الد يين يف ممارسععة عقسععية ثقافية اجتماعية واحدة ،و مما يدل على تطور لعبة البوقالة و
تأقلمها امتصاصها شعريا لعناصر دينية إسالمية كثرية منها :
امبب الذي يص ععف ابوبته وهي جالس ععة على
.1.2التوكل على اهلل كما يف املقطوعة التالية اليت وردت على لس ععان د
سطح البيت وهي تقوا بعملية تطريز قماش من حرير ،فيطلب من اهلل أن جيمع بينهما يف احلالل:

ِ
السًَ ْح *
قَا ْع َدة في ّْ

قَط ْرقَافْها َهندي

*

و ْح ِر ْيرها َوْرِدي

ب
إِبْط َرتْط َها من ْذ َه ْ
ب من اهلل
نًَْلَ ْ

ايْ ِجي ْبط َها عَنْدي

*

.2.2التعبري عن اإلميان و االستسالا لقضاهل اهلل و قدره كما يف البوقالة التالية:
ت في الليل
ْخ َر ْج ْ

*

ب اهلل
نًَْلَ ْ
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و النبَّي ِس ِ
يدي

*

ْميَا ْة نَ ْجمة تقول *
اخ ْذ
َح ْد َما يَ ُ

رسول اهلل
ال إله إال اهلل

* ِكير َما ا ْعًَا ْه اهلل

.3.2التربك بالرسول و الصحابة واالستغاثة باهلل يف البوقالة التالية:
يت
اسم اهلل بْ ِد ْ
بِ ْ

*

وعلى الصحابة ر ِ
يت *
ض ْ
َ
َ
يت
باسم اهلل بْ ِد ْ
ْ

*

وعلى الصحابة ر ِ
يت *
ض ْ
َ
َ
يث
يث ُك ْل ُم ْستغِ ْ
يا ُمغِ ْ

يت
وعلى ْ
صلِ ْ
النّبِي َ
يت
يا َساكنيِ ْن البِ ْ
يت
وعلى ْ
صلِ ْ
النّبِي َ
و عيًّت يا َخالقي

*

العالِي
يا ّ
الس َماء َ
رب ْ

. 4.2أو التربك بأولياهل اهلل الص ع ععاحل ن خاص ع ععة الويل الص ع ععا س ع ععيدي عبد القادر اجلياليل حيث نالحو اللغة ما يف
املقطوعة التالية من لغة صوفية من قبيل مغيث ،األقطاب ،عري  ،معروف:
يث * ِس ِ
يدي َعبد القادر ِ
الج َياللِي
يث ُك ْل ُم ْسغِ ْ
يا ُمغِ ْ
ْ
اب
َدايْط َر ْك َم ْفتاَ ْح ُك ْل ِخ ْير *
طس األقْ ط ط طًط ط ط ط ط ط ط طَ ْ
يا رايَط ط ْ
يا اللِّي ما َشفاَ ْك َحالِي

*

ِدير لِي في الم ِ
ضي َّْ طْ ِري َّْ
ْ
ْ

ِ ِ
ور
و ديِر لي في ْ
ح ْ
الب ُ

*

الزهط طُط ط ططو اعطْ َطاللِط ط ط ططي
َم ْن ّْ

يا َم ْع ُروف اهلل

*

بو ْعط ط ط ط ططالم ِ
الجي ط ط ط ط ط َطاللِي

يدل على أ ية ما توصع ع ععل إليه الوظيفيون وعلى رأسع ع ععهم
و مثة عناصع ع ععر إسع ع ععالمية كثرية جدا امتصع ع ععتها البوقالة مما د
مالينوفسيي حول تعاي أمناط التفيري و وظيفيتها .
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التمثيل السردي األنثوي  /نمًية الكتابة النسوية
(قراءة في أعمال هيفاء البيًار)
Female narrative representation / stereotyping of feminist
writing
)(Read in the work of Haifa Bitar
د .سوسن ابرادشة
ملخص الدراسة:
قوضع ع ععت النآريات اليثيفة اليت بات منبع حديثها حول النسع ع ععوية وإشع ع ععياالهتا املاتلفة واملتفاوتة ،النآرة السع ع ععائدة
الفعال يف بناهل العامل وإرس ععاهل قي ٍم يلة وص ععادقة فيه .فص ععار فهم العامل للمرأة
والبس ععيطة اليت حتوا حول ميانة املرأة ودورها د
جل
وفهم املرأة للعامل من املعادالت الص ع ع ع ع عععبة اليت يتع دسع ع ع ع ع عر فك تعقيداهتا الالمنتهية؛ وهو ما ج ِسع ع ع ع ع عد وبش ع ع ع ع ععيل ميرر يف ِّ
اإلص ع ععدارات الس ع ععردية النس ع ععوية ،فمن خالل القياا بعملية مس ع ععح ش ع ععاملة للروايات النس ع ععوية العربية نلحو تس ع ععلح املبدعات
واس ع ع ع ععتعانتهن بأمناط س ع ع ع ععردية جديدة يف اليتابة ،ورمبا كان ذلك للتعبري عن قلقهن يف مواجهة العامل الذكوري .ذاك ما دفع
باملرأة املبدعة إىل إتباع س ع ع ع ععياس ع ع ع ععة تيون أقرب إىل الذات األنثوية ،فآهر ما عِّرف بالتمثيل الس ع ع ع ععردي األنثوي .هذا التمثيل
الذي ارتبط بشيل مباشر مبفاهيم زعزعت السائد وفرضت العديد من املتناقضات ،حىت باتت منطية وميررة بشيل الفت
للنآر يف كث ٍري من اليتابات الس ع ععردية النس ع ععوية ،ولعلهنا يف قراهلتنا املوجزة لبعض إص ع ععدارات الياتبة الس ع ععورية وهيفاهل البيطارو
سنحاول أن نتباحث حول هذه اإلشيالية العقيمة اليت مل تع دولد سوى جمموعة من التأويالت العشوائية.

الكلمات المفتاح :السرد؛ النسوية؛ التقليد؛ التمثيل؛ الذكورية؛

Abstract:
The dense theories that have become the source of her talk about
feminism and its different and disparate problems have undermined the
prevailing and simple view of the status of women and their effective role in
building the world and establishing beautiful and honest values in it.
The understanding of the world for women and women's understanding of
the world became one of the difficult equations that can not be solved. This
is what is repeated in most feminist narratives. Through a comprehensive
survey of Arab women's novels we see the arming of creative works and their
use of new narrative patterns in writing. About their concern in the face of
the male world. This is what prompted the creative women to follow a
policy that is closer to the female self, and emerged what is known as female
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narrative representation. This representation, which was directly related to
the concepts of the prevailing shudder and imposed many contradictions, In
our reading of some versions of the writer "Haifa Bitar" we will try to discuss
about this sterile problem that generated only a series of random
interpretations.
Keywords : Narration; femininity; imitation; representation; masculinity
مقدمة:
دخلت الرواية ال عربية املعاص ع ععرة يف مواجهة مع عامل فوض ع ععوي ،مل اليثري من األحقاد الدفينة واألسع ع عرار اخلفية اليت
مل ددها تارمه املوس ع ع ععوا بالعار؛ حىت إذا ما حاولت مواجهته ص ع ع ع ع ددمت اواجز ع ددة خص ع ع ععوص ع ع ععا يف خض ع ع ععم الواقع املتدهور
واملنحدر إىل سدمي غري معروف املالمح ،حتت شعارات واهية وأنآمة تسري بالشعوب حنو اهلاوية ال خمرج منها ،إال إليها.
وقد أدرك كتاب الرواية العربية املعاص ع ععرة أ هن تعبريهم عن العامل بيل تناقض ع ععاته وفرض ع ععياته املتعاكس ع ععة وض ع ععبابيته ،يتطلب
منهم تقنيات جديدة يف اليتابة ،تتاطى التقنيات احلداثية إىل ما هو أبعد منها ،أي البحث عن تقنيات ما بعد احلداثية؛
الالنآاا والتملص من الضععروريات الثابتة
أل دن ما وصععل إليه العامل العر" يف السععنوات األخرية يتجاوز كل مفاهيم الفوضععى و د
يف احلياة البشرية املعتادة.
مل تين الياتبة العربية منفصع ع ع ع ععلة عن هذه األحداو البتدة ،بل دإمها دخلت ما بعد احلداثة بوعي جديد لضع ع ع ع ععرورة التغيري
قدما
اليلدي لوجودها وملهامها ،فهي بانفتاحها على العامل برهنت على إدراكها بالواقع الذي تتعاي وإياه ،وضععرورة املضععي ً

تغريات جذرية ،هذا ما أكسع ع ع ععبدها قناعة
من أجل البحث عن بديل مناسع ع ع ععب حلالتها ،إزاهل ما
د
يتعرض له العامل اخلارجي من د
كزة ،إنده تاج إىل اديد يف
تامة بأ هن العامل املعاصع ع ع ع ع ع ععر ال يقبل األنآمة التامة وال األفيار اليلدية ،وال املرجعية الواحدة املر د

أنآمة ال دس ع علطة وتغيري ثوابتها؛ بل وأكثر من ذلك ،فقد كانت على يق ن أ دن احتالهلا اهلام لعقود مضع ععت ،يسع ععنح هلا أن

هاما يف صناعة القرار النهائي الذي ي هسِري العامل بعد ذلك.
تبدي هراهلها اليت من دون شك ستيون جزهلًا ً

متطلبات العصععر تلك ،هي ما دفعت بالروائيات إىل إتباع سععياسععة يف اليتابة تيون أقرب إىل الذات ،وأجنع يف التعبري عنها

وعن امبيط الذي حتيا فيه ،هذه السياسة هي ما أعل عليها سياسة والتمثيل السرديو ،وييون التمثيل يف مثل هذه احلالة
منجزا نابعا عن الذات املتحررة ،فهو مرتبط يف الرواية العربية النسع ع ع ع ع ع ععوية املعاصع ع ع ع ع ع ععرة ،مبجموعة مفاهيم وخصع ع ع ع ع ع ععائص تتعل
ً

باإليديولوجيات ،واملوض ع ع ع ععوعية ،واحلتمية ،وزوال النآاا األحادي البطرييي ،والس ع ع ع عععي حنو تش ع ع ع ععييل نآاا ثنائي قائم على

املسع ع ع ع ععاواة ب ن ال ذكر واألنثى ،أو رمبا العمل على تقويض السع ع ع ع ععلطة الذكورية واحتالل رأن النآاا من عرف األنثى ،وبذلك
صع عا به ،فيانت كل األفيار اليت تناولتها الياتبات العربيات متداولة يف
عابعا نقديا وفنيًا خا ً
اخت دذ التمثيل الس ععردي األنثوي ً
أعماهلن اإلبداعية ،حىت باتت منطية ومستهلية بشيل كبري ومالحو.

ض ع ععمن هذا الس ع ععياق املتداخل من األفيار واإليديولوجيات والتقنيات الس ع ععردية ،نش ع ععأت يف أذهاننا تس ع ععارالت حول الرواية
النسع ععوية العربية املعاصع ععرة وحول سع ععياسع ععة التمثيل السع ععردي فيها ،وما إذا كانت املبدعة العربية قد كمثلت يف األفيار املا بعد
حداثية أا دأمها ما تزال اسد الوقائع دومنا شك يف حتميتها؟
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وهل اكتس ع ع ععبت الياتبة العربية حرية كمنحها احل يف التس ع ع ععارل والنقد ،وبالتايل ميين للقارف أن يقرأ العامل من خالل وجهة
نآر أنثوية اتة؟ أا أ هن احلرية مل ييتب هلا أن تتواجد يف كتابات املرأة إال يف حدود حرفيتها؟
هل اس ع ع ع ععتطاعت الياتبة ابتيار واس ع ع ع ععتغالل تقنيات س ع ع ع ععردية جديدة لتمثيل عاملها أا دأمها ظلدت تيرر ذاهتا ،حىت باتت كل
أشياهلا مستهلية ومتوقعة؟
 -1التمثيل السردي األنثوي:
إ هن مفهوا كمثيل الس ع ع ع ع ععرد األد" للواقع لي مرتبطا بالض ع ع ع ع ععرورة بنمط مع ن من اليتابة ،كما أنهه ال يلزا املبدع إتباع
أس ععلوب واحد ،وفاإلبداع ايم خص ععوص ععية أدواته وارتباعه بذاتية املبدع ورريته ،ال ميين أن ييون اس ععتنس ععاخا أو تيرارا ملا
هو رائج وملحوظ يف دنيا الواقعو . 1/هذا هو إذن؛ ما عمدت إليه املبدعة العربية اليت راحت تبحث باس ععتمرار عن أش ععيال
وتقنيات وأس ع ع ع ععاليب لليتابة اإل بداعية اليت كمثل واقعها بالش ع ع ع ععيل الذي تريد إيص ع ع ع ععاله للمتلقي ،وبعيدا عن قولبة األنثى اليت
كر هست هلا اليتابات الذكورية كل اإلميانيات كي تبقى متداولة بالشيل اخلطأ.
فحديثنا عن اليتابات النس ع ع ععوية اليت جلأت إىل كمثيل املرأة حىت تيررت الص ع ع ععورة نفس ع ع ععها يف يع أعماهلا ،يلنا إىل
ولعل الروائية والقاصة السورية وهيفاء البيًار" من أش دد النماذج اليت
جمموعة من األمساهل النسوية اإلبداعية يف عاملنا العر"ًّ ،
تطرح ح ن احلديث عن ذلك .فتمثيلها للمرأة عرب خمتلف متون أعماهلا الروائية متداخلة ومتشع ععاهبة بشع ععيل ج دد كبري ،إذ ال

بطموح ٍ
عال ومسععتوى ثقايف رفيع ،ليندها تسععقط بسععبب شععبقيتها ورغبتها
تنفك أن تيون (األنثى /البطلة) وحيدة ومنعزلة،
ِ
اجلااة وش ع ع ععهوهتا إزاهل جس ع ع ععد ايخر أو إزاهل ايخر نفس ع ع ععه ،فقد تيررت مثل هذه التمثيالت الس ع ع ععردية حىت باتت منطية يف
كتاباهتا ،حيث و مهضت البنية الداللية لرواية وامرأة من عابق نو 2/يف جمملها على هذه الركيزة ،ومع غياب وعي أصيل يف
مباحا تيريس ععها والرتويج هلا ،فال جند س ععوى تذمرات ص ععبيانية وتأوهات
الررية الس ععردية األنثوية لنقد هذه الآاهرة ،س ععييون ً

ميتومة وتربما بالقيم التقليديةو 3/وما إىل ذلك من أفيار ال ختتلف البتة ح ن قراهلة روايتها ويوميات مطلقةو ،4/أو رواية
وأفراح صغرية ...أفراح أخريةو.5/
إ هن القارف من دون ش ع ع ع ع ععك يلحو التوازي امللمون ب ن بطالت وهيفاء البيًارو يف رواياهتا الثالو الس ع ع ع ع ععابقة الذكر،
واليت عت بينهن األنوثة العوجاهل أو املنتقصة الوعي.
وانطالقا من هذا الواقع املسع ععتعصع ععي لألنوثة الذي ختيلته ومن فرضع ععته الياتبة ومثلته سع ععرديًا ،فإ هن وظيفتها الروائية

صع ع ع ععارت تتمثل يف البحث أو اسع ع ع ععتيشع ع ع ععاف خفايا واقع األنوثة احلقيقي ،لذلك هي تغو

يف احليي والتعبري عن اجلانب

اإلنساين والنفسي للمرأة بدل تشييهل موضوعاهتا أو تنمي املآهر اخلارجي للمرأة ،السيما االجتماعي منه.
هإمها ختضع شاصيات بطالهتا ال إىل التحليل وفقط ،بل دإمها تعتمد مرحلة ذوبان الشاصية ،ذلك أ هن البىن الشاملة للعامل
كثريا.
وقيمه الراساة وأعرافه الضاربة يف عم التاريع املديد ،ال هتمها ً
فقد أفص ع ععحت يف كل من رواياهتا الس ع ععابقة الذكر عن عري بطالهتا ،عن عبيعة اهلوية اهل هش ع عة لألنثى بالرغم من جناحاهتا أو
ظل يتقارب ويتشابه.
حىت تفوقها يف كث ٍري من املرات على ايخر ،ورغم أ هن تعليلها كان متلف عن كل مرة لينده ه
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ذلععك أ هن الععدوافع اليت تلجععأ إليهععا اليععاتبععة ال خترج عن دائرة عزوف الثقععافععة البطريركيععة عن االعرتاف بوجودهععا ،وقض ع ع ع ع ع ع عيععة
ئيسا يف استمرارية احلياة.
هتميشها ،واضطهاد أفيارها واعتبارها وسيلة للمتعة وسببًا ر ً

إذ حتر هيفاهل البيطار يف كل رواياهتا على أن ويعان الس ع ع ع ععرد مس ع ع ع ععار حيوات أبطاهلا انطالقا من الطفولة واملراهقة ،ومرورا

بتلك العناصعر اليت تسعتعصعي تسعميتها ليندها هي اليت تيون نقطة االرتياز يف تشعيل الشعاصعيةو ،6/ففي رواية وامرأة من
عابق نو يس ععتند الس ععرد على ص ععوت ن :الص ععوت األول كان لش ععاص ععية ونازكو املرأة اليت تياد تنهي ثالثينيتها ،الس ععاعية حنو
الشهرة من خالل ااولتها لنشر روايتها األوىل.
والص ع ع ععوت الثاين لبطلة رواية ونازكو واليت س ع ع ععرعان ما يتض ع ع ععح للقارف أ هن الرواية ما هي إال س ع ع ععرية ذاتية للص ع ع ععوت األول ،أو
للشاصية البطلة ونازكو.
يف ح ن يل العنوان اخلارجي لرواية ويوميات مطلقةو وبش ع ع ع ع ععيل مباش ع ع ع ع ععر إىل هأمها جمموعة من املذكرات اليت مت تدوينها من
عرف الياتبة نفسها ،فيأننا هب ا تستوحي مضمون هذه الرواية من تأريع األحداو اليومية اليت ترسات بشيل غري مباشر
يف ذهن الياتبة ،فراحت تستعيد ما يساعدها على كتابة رواية سريية ،لذلك تقول:
وأسععتطيع أن أنفصععل عن تلك املرأة اليت كنتها ،وأسععتطيع أن أجل هبدوهل ،أضععع رجال فوق رجل ...وأسععتعيد على
مهل أو بسرعة أحددها مبزاجي ،األحداو اليت أحب.7/
أمعا ح ن نقرأ روايتهعا وأفراح صع ع ع ع ع ع ععغرية ..أفراح أخريةو ،فعإننعا نتوغعل يف بؤن وأمل البطلعة منعذ البعدايعة ،تقول :وأذهلهعا تعبري
صععديقتها وهياا احلرةو ،للحآة اسععدت أمامها سععنواهتا األربعون ،امبور األسععاسععي يف حياهتا كان البحث عن احلرية ،وعن
عريقة حتقيقها ،كل هاجسها كان أن تتحرر يف العم من كل ضغط خارجي يبغي تشويهها وتغريبها عن ذاهتا/..

8

كميزها عن باقي اليتابات النسععوية ،انطالقا من عامل ن :األول يتمثل
فها هي الياتبة حتاول أن تعطي إلبداعها خصععوصععية د

يف تقنيتها السع ع ع ععردية اليت كمثلت يف توظيفها للواقعية املفرعة ( ) Hyper realityوهي هبذا تتجه نوعا ما إىل كتابات ما
بعد احلداثة ،وهي واقعية تتجاوز ااكاة الواقع إىل ااكاة الص ععور اخليالية اليت حتاكي الواقع ،وهبا ترص ععد للقراهل عدا حدوو
أي تغيريات جديدة حتاول إصالح وضع املرأة يف العامل العر".
د

أما العامل الثاين فييم ان يف كمثيلها السععردي لألنوثة والذي اقتصععر على مناقشععة وا األنثى ومعاناهتا إزاهل ايخر املنغل

على نرجس ع ععيته ،ووهو أس ع ععلوب مل يف بنيته الغاعس ع ععة إدانة للنس ع ععق ن (املؤنث  /املذكر) فمرايا نص ع ععوص ع ععها تعي الفعل
الش ع ععرن للنسع ع ع الذكوري بس ع ععلوكياته ومرجعياته القائمة على احتقار اليينونة األنثوية اليت تقع فريس ع ععة هذا اجملد الس ع ععلطوي
فنراها ختضع للثقافة االجتماعيةو ،9/ول خر ،وجلسده ،وليل ما يشداه هبا.
بعضا من التقنيات اليت امتازت هبا كتابات والع ع ع ع ع ع ع ع عع /ما بعد حداثيةو يف كمثيل الواقع
إضافة إىل هاذين العامل ن نلمح ً
عيل ٍ
صع ع ع ع عت هبا الياتبة واقع املرأة املثقفة يف العامل العر" وعلى ش ع ع ع ع ٍ
ادد ،فقد جلأت إىل تقنيات متعددة
املعاص ع ع ع ععر ،واليت خ ه
منها:
التورط (  ) Complicityوالسارية ( ) Parodyوالتجريد ( ) De-doxification
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واحلقيقة أ هن كل هذه التقنيات تش ع ععيل يف ح دد ذاهتا س ع ععياس ع عات لتمثيل الواقع املعاش ،أو رمبا تس ع ععاعد أكثر على فهم الواقع
املمثل ونقده ،وذلك باليش ع ع ع ع ع ععف عن احلقائ اليت نؤمن هبا مس ع ع ع ع ع ععب ًقا ،وبالتايل فإ هن مهمة توظيفها يف الرواية تبدو أس ع ع ع ع ع ععهل
للمبدعة وحىت أوض ع ع ع ع ععح للقارف  /املتلقي ،فهي ح ن تتورط يف فض ع ع ع ع ععح عالقات بطالهتا ايمثة تلجأ إىل الس ع ع ع ع ععارية من كل
العالقات املمينة ( ،عالقة األبوة ،عالقة األمومة ،العالقة الزوجية ،عالقة األخوة ،عالقة الصععداقة ) ،لتشععملها ضععمن إعار
واحد مع عالقات غري مشروعة ،وبالتايل ٌارد الواقع وتسعى لتمييزه بغري املتوقع والالممين.
كثريا يف روايععاهتععا بعات منطيععا ،وبععاتععت كتععابععات هيفععاهل البيطععار متوقععة ،بععالرغم من أننععا ال ننير براعععة
هععذا املزج الععذي يتيرر ً
الياتبة يف بناهل س ِ
رودها أبنيةً ايمةً.
ففي رواية وأفراح صغرية ..أفراح أخريةو تبدأ احلياية من املنتصف ،أين تقف بطلتها وهيااو ب ن املاضي األليم الذي عاشته
وب ن املس ع ععتقبل اجملهول الذي ال تعرف كيف تنهيه ،إىل أن تتورط يف عالقة غري مش ع ععروعة ،فهي حتب رجال متزوجا مس ع ععتقرا
كماما مع زوجته وابنيه ،ومبا أ هن دين املسع ع ع ع ععيحية الذي يؤمنان به ال يسع ع ع ع ععمح هلما باالرتباط كما أنهه ال يؤيد عالقه ويصع ع ع ع عععبده
ٍ
بشيل مفرط ،تفضل يف النهاية أن تنسحب من هذه املسرحية بطريقة ساخرة ،تقول:
ووفجأة اخنلع قلبها من ميانه ،وسع ع ع ع ععقط ب ن قدميها وهي ترى سع ع ع ع ععيارته ،ها هو يقودها وإىل جانبه هي ،الزوجة ويف املقعد
اخللفي عفالن ..اسع ع ع ع ع ع ععتقر نآرها على املرأة ،إمها يلة إذا؟ ..أهذه هي زوجته؟  ...إمها لي

بدينة كما توقعتها ،أو كما

أحبدت أن تتايلها لتربر عالقتها مع زوجها؟ دترجل من الس ع ع ععيارة واض ع ع عععا نآارة الش ع ع ععم اليت أه ددته إياها مبناس ع ع ععبة الش ع ع ععهر
اخلام على تعارفهما ،وعلى تأجج هليب عواعفهما احلقيقي ،املفتعل ،األصلي ،التقليدي...

انطلقعت هعاربعة من بعاب جعانيب قبعل أن يلمحهعا ،كعانعت س ع ع ع ع ع ع عيعارة أجرة عنعد البعاب كعأمهعا تنتآرهعا يف حلآعة قرارهعا ،ابتلعت
دموعها وقالت للسائ بصوت اجتهدت أن ييون عبيعيا :اطة الباصات لو مسحتو.10/
فالياتبة تقرتب يف هذه الفقرة الس ع ععردية إىل الواقعية اليت ال مييننا س ع ععوى تص ع ععدي كل كلمة فيها ،ولينهها ابتعدت عنها عرب
ص ع ع ععفحات عويلة من العمل الروائي ،عن عري اريد ش ع ع ععاص ع ع ععية وهيااو من الش ع ع عععور بالذنب اااه عائلته ،ليآهر يف مهاية
الرواية وبشيل ج دد سريع.
وهو ما كررته وبشيل مطاب يف رواية وامرأة من عابق نو ،فها هي ونازكو البطلة الرئيسة تسافر إىل بريوت مع ناشر البالد
الش ععهري الذي وعدها أن جيعل منها روائية مرموقة ،وأن جيعل من روايتها أعآم حدو ثقايف يهاز البالد ،مقابل أن كمنحه ما
يريده منها خالل قضععاهل ا أسععبوع البحر واالسععتجماا واالحتفال بنشععر روايتها ،فتهرول متجهة إىل هناك ،لي هن ضععمريها أو
ونازك احلرةو كما أرادت الياتبة وص ععفها تس ععتيقو فجأة ،وترفض الش ععهرة واملال يف مقابل أن يلمس ععها ناش ععر البالد الش ععهري
ملسة واحدة ،تقول:
وتأملين عويال بربود أوال بشب مأل الغرفة وقال :تعايل إىل جانيب ،أريد أن أريح رأسي على صدرك
قلت :هل ستطبع الرواية؟
قال :أمل تفهمي من كالمي أنين سأعبعها ...حبيبيت نازك ال تيوين غبية ،املرأة اجلميلة جيب أن تيون ذكية ،تعايل..
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وجدتين أقول خبشونة :ال لن أقرتب ،ال أستطيع بل ال أريد..أريد أن ييون بيننا عالقة عمل وفقط...
قال وكأنه يتعمد أن ال يفهم كالمي :امسعي أنا ال أحب أن يس ع ع ع ععتغفلين أحد ،لقد لبيت دعويت إىل بريوت ،لنقض ع ع ع ععي أياما
يلة..
صرخت لن تلمسين ..انتفض واقفا ورشقين بنآرة من نار وهو يقول :بعد قليل ستيون روايتك يف ميتب األمانات.
فجأة ،كأ هن نبيا شع ععفاين من شع ععيطان كان يلبسع ععين ،وقفت أماا املرهة عالعتين نازك حرة ،نآيفة ،نقية ،غمزهتا ورفعت عالمة
النص ع ععر ..أس ع ععرعت أس ع ععتلم رواييت ،كنت س ع عععيدة أتنف رائحة كراميت ..أدركت احلقيقة متأخرة ربع قرن عل األقل ،ألتأكد
اين أنين كنت دوما عاهرة وعفيفة ونقية.11/..
إنهه الواقع احل د الذي تسع ع ع ع ع ع عععى الياتبة إىل اسع ع ع ع ع ع ععيده وكمثيله سع ع ع ع ع ع ععرديا ،ولينه يبدو يف بعض األحيان غري مقن ٍع كفاية،
فالنهايات اليت تأيت معاكس ع ع ععة جملريات احلدو الروائي ،واليت غالبا ما كي تص ع ع ععحح أخطاهل أبطاهلا ،تبدو مهايات واهية؛ كما
أ هن التأويالت اليت تفرضها الياتبة على القارف  /املتلقي تيون عشوائية.
فها هو الض ع ععمري الذي غاب ح ن أحبت ونازكو مس ع ععلما رغم أمها مس ع ععيحية وعاش ع ع عرته معاش ع ععرة زوجية ،تركته وتزوجت
زواجا تقليديا اتا ،راحت ختون زوجها جمددا مرات ومرات ،لينتهي هبا املطاف بنيرامها لتعاليم دينها البائ ع ع ع على حد
قوهلا ع ع ع ع ع والذي رفض إجراهلات عالقها ،يغيب كليًا ليصحو فقط ومينع صدور روايتها واليت ال ندري إن هي من قررت ح ًقا

عدا صععدورها ألمها محلت كل أس عرارها وذنوهبا وخطاياها ،أا هأمها أرادت أن تنحرف عن املتعوق ِع السععردي كي تص عنع املفارقة
اليت تض ع ععيف للنص الروائي ملس ع ععة إبداعية .هإمها نفس ع ععها ونازكو األوىل من رفض ع ععت عبع الرواية ،فراحت ارداها من دنس ع ععها
متحججة مبعرفتها لشاصيتها احلقيقية ونازك احلرة ،النقية ،النآيفةو.
أما يف رواية ويوميات مطلقةو ،فإمها كمثل س ع ع ع ععرديا كل اخلص ع ع ع ععوص ع ع ع ععيات املتعلقة باملرأة املطلقة يف العامل العر" ،رغم أ هن
البداية والنهاية ال ختتلفان البتة عن الروايت ن السع ع ع ععابقت ن ،فهي تعلن منذ البداية عن كمردها وجرأهتا وعن تورعها يف سع ع ع ععارية
احلياة فتقول:
ولقد وصع ع ععلت إىل مرحلة ،وجدت أنده من السع ع ععاف أن نسع ع ععيت ،أن خنجل من االعرتاف ،وملاذا ييذب النان وينافقون،
وي ددعون ص ع ععفات ليس ع ععت فيهم ،وكل واحد يعرف حقيقته وحقيقة جاره وص ع ععديقه ،وما معىن اس ع ععتمرار احلفلة التنيرية ،أي
س ععاف هذا وأي هذا تض ععليل للحقيقة ،وأنا س ععأقف بيل ثقة وش ععجاعة ألكش ععف النقاب وأقول كل ما ال جيب أن يقال،
وهذه أكثر مرة أح أنين أحرتا نفسي بعم .12/..
فهي بقوهلا السع ع ع ععاب حتاول التماهي من أجل حتقي ذاهتا ،أو على األقل التعبري عن النموذج الذي تسع ع ع عععى للوصع ع ع ععول إليه،
فتتشبث به ليشبهها.
عورا م دس ع عبقة
ض ع عا تتقمص دور البطلة صع ععاحبة السع ععلطة املطلقة يف احلييِّ ،
وهي أي ً
بغض النآر عن كومها أنثى رمست عنها صع ع ً

وخاص ععة ،وذات أهداف ال تتجاوز توقع القارف  /املتلقي ،أل هن النمطية اليت تيس ععو اليتابات الروائية النس ععوية العربية عغت
على أف التوقع وأعبقت عليه ،فص ععار من املس ععتحيل أن اد األنثى تفس ععريا خمال ًفا فيما يتعل برريتها للعامل ،ه
ضع عا مل
وألمها أي ً
ً
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تويل احلدو الروائي األ ية اليربى ومل اعل منه اور أعماهلا الس ععردية بقدر ما س عععت إىل تنمي تش ععييل خطاهبا األنثوي،
الذي أضحى ميثل مركزية العمل السردي النسوي.
ورغم ذلعك فعإنهنعا يف روايعة ويوميعات مطلقعةو نقتطف بعض مالمح االختالف ،من خالل تقمص ع ع ع ع ع ع عهعا دورا جعدي ًعدا

خمتل ًفا ع ع بعض الشيهل ع ع هما عهدناه يف رواياهتا السابقة ،هإمها حتمي ذاهتا األنثوية وتعلن ذلك ،إضافة إىل أنثى أخرى متعلقة

كأمها حتارب العامل أ ع بذكوره الآاملة وسع ععلطاته القانونية وأحيامه الدينية وأعرافه البشع عععة ،من أجل
هبا هي ابنتها ،فتبدو و د
أن حتيا األنثى كإنس ع ع ع ٍ
عان له كيان مس ع ع ععتقل بذاته ،قادر على محاية نفس ع ع ععه وإدارة ش ع ع ععؤونه ومقاومة رغباته الالمتوقعة كاهلروب
مثال ،فلطاملا رمست هيفاهل البيطار مهايات رواياهتا يف اطات البا
ً

وأماا التاكسع ع ع ععي ويف املطار أحيانًا ،حاهلا حال جمموعة

لعل من بينهن :الياتبة اجلزائرية فضع ع ع ع ع ع ععيلة الفاروق ،13/الياتبة اليويتية ليلى العثمان ،14/الياتبة
من الياتبات العربيات ،ه
املصرية فوزية سالمة ،15/الياتبة العراقية هدية حس ن  ،16/وغريهن...
ليندها يف ويوميات مطلقةو تتحول جذريًا من األنثى اخلاض ع ع ع عععة حلماية مزيفة وتقليدية ،إىل أنثى مس ع ع ع ععؤولة وقادرة على تلبية

علباهتا ورغباهتا ،وإرضاهل كينونتها.

لقد أض ع ع ع ع ع ععحت كمارن س ع ع ع ع ع ععلطتها على ايخر دون خوف أو خجل أو تردد يف فعل ذلك ،وكنتيجة رد فعلي حتمية أعلنت
مل من
ضع ع ع ع ع ع ععياع الفحولة أو رمبا موهتا ،إمها املرأة الرجل اليت كمثل هذا النوع اجلديد من اخلطاب النسع ع ع ع ع ع ععوي العر" ،والذي ه
الشيوى والبياهل على وضع املرأة.
تقول  :وأنا أرفض الرتويض ،دون كيش ععوتة حاملة يص عععب أن أخض ععع للس ععيطرة ،أو لقمع إنس ععان قان ورو القس ععوة عن أبيه
وج دده...و.17/

فقد اسع ع ع ععتطاعت أن تنتصع ع ع ععر ألنوثتها وتثبت كماهلا دون حاجة ل خر ،هإمها تتعدى حدود الدييور االجتماعي ،وال ينطب

مرت هبا بل على خمتلف عالقاهتا ،تقول:
هذا على عالقة الزواج البائسة اليت د

ولقد خربت غليان احلقد ،ليين قاومت بقس ع ع ععوة أن أحتول ملس ع ع ععتودع له ،رفض ع ع ععت عبوديته .حاول احلقد أن يس ع ع ععحقين ألين

لين ش ع عععلة متمردة يف داخلي غلبته ،ومل يتمين س ع ععائله القطراين من إعفاهل هذه الش ع عععلة ،رغم أين
كش ع ععفت أسع ع عراره كلها ،د

اعتقدت مرات ومرا ت أنه أعفأها وسحقها ،لين الشعلة كانت تضيهل من جديد مربهنة للوح األسود أمها تغلبه وتعمي
بصره ،وجنوت من الغرق يف أكرب ايط يف العامل ،يضم احليتان املفرتسة ،ايط احلقد..و ،18/وقد ييون ايط الرجال.
هذه الفقرة كفيلة بيشف تعط املرأة  /الياتبة لتمثيلها التحرر اليلدي ،والتالص من التدبعية الذكورية وحىت سلطة اخلوف
افزة هلا ،ساعدهتا أكثر يف مواجهة مصريها امبتوا.
القابعة يف أعماقها ،فلطاملا أنتج هلعها من الرقابة املضادة دوافع د

 -2نمًية الكتابة النسوية:

يع اد موضوع املرأة املطدلقة ،املوضوع األسان يف روايا ت الياتبة وهيفاهل البيطارو ،إذ قاا السرد يف رواياهتا الثالو بتمثيل
وقععائع حيععاتيععة خمتلفععة لثالو مطلقععات ،اختلفععت أس ع ع ع ع ع ع عبععاب عالقهن ودوافع فعععل ذلععك ،لي هن املفععارقععة تيم ان حول تقععاعع
مص ع ععائرهن ،واجتماعهن على مهاية واحدة ،فوحدها املرأة القوية الش ع ععاص ع ععية ا اد نفس ع ععها يف مهاية املطاف ،تتقبل وض ع عععيتها
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ضع عا من
وحتارب من أجل دأال تض عععف أماا رغبات جس ععدها وتعطش ععها ل خر ،بالرغم من افتقادها اليلدي لذلك وبالرغم أي ً
ٍ
رهانات فرضت عليها مسب ًقا ،رهانات الثروة والشهرة وإشباع اجلسد.
تقول:
عارا وفضيحة،
وهه ..إىل مىت سنآل ندور حول احلقيقة ،وخناف أن ندخل قلبها ،فإن تتحدو امرأة عن اربة عاشتها يع دد ً
ولينين مؤمنة أن اربيت الشععاصععية هذه سععتعلو فوق الثرثرات والشععبهات والتفاهات ،وسععتضععيهل يف مساهلنا مثل جنم حقيقي
ال مبو نوره ،بل سيآل ساععا كاشفا بشاعة الآالا وفضائحه اليثرية املاتب،ة يف عياته ،لقد مررت بتجربة قاسية ،ليست
اربة حب ،وليسععت حالة ضععياع ،وليسععت تضععليال ،لقد عشععت أبعاد كلمة م ددمرة كادت تسععحقين هي كلمة منبوذة ،فقد
حتولت وعلى مدى أشع ع ع ع ع ع ععهر ،إىل إنسع ع ع ع ع ع ععانة معاقة ،منبوذة ..عرفت كل دهاليز كلمة النبذ الرهيبة ،غصع ع ع ع ع ع ععت يف هذه احلالة
وتقمصع ع ع ع ع ع ععتها وكنتها أنا نفسع ع ع ع ع ع ععي ،أنا ابنة العائلة ال نموذجية املثالية ،وضع ع ع ع ع ع عععتين الآروف عامدة وس ع ع ع ع ع ع ععاخرة يف خانة النبذ
االجتماعي.19/..
مل تبال الياتبة يف وص ععف حالة املرأة املطلقة كاش ععفةً ش عععورها بالنقص والتماهي فيه ،وعارض ععة رغبتها يف االنتهاهل للتالص

من ٍ
ذنب مل تقص ععد ارتيابه ،كما هأمها اس ععتطاعت عرب متواليات س ععردية متنوعة أن تص ععف حجم معاناة املرأة املطلقة ،حجم
اللحآة اليت تتأكد من خالهلا فقط أ هن اييت أعآم وأفآع ،تقول:
وأعادت قراهلة قصاصة الورق اليت تركها ،وتوقف نآرها على لة (من ناحييت ال أستطيع االستمرار فيما رمسوه يل؟) ..ترى
ماذا يقصد؟ الطالق ؟؟
اسع ععدت هلا أقسع ععى أشع ععيال ال ذعر بيلمة عالق ،قذفت فنجان النسع ععيافيه بعيدا متناثرا شع ععآايا وهي تقول :يا للفضع ععيحة
امل ددوية’ كيف ع هساين أواجه النان؟.20/

إ هن مثل هذه املواقف وضعععت املرأة يف اختبار الذات ،ييون النموذج فيه هو تقبل الوضععع والتعاي معه بشععيل أسععرع

وأيسر ،بل ونيران املاضي األليم الذي ع بينها وب ن ايخر ،فراحت تتندصل منه بيل السبدل والوسائل ،وساعدهتا خميلتها

كثريا ،حىت باتت هت ن العالقة اجلسععدية املشععروعة ،واليت تبىن يف يع األحوال ال على الرغبة أو احلب ،بل
اخلصععبة يف ذلك ً
على الشيلية ،شيلية استمرارية الزواج؛ بينما تنعدا يف غالب األحيان ،تقول:

وأذهلها عم تعاسععة املرأة يف زجيات كثرية تبدو من اخلارج ناجحة و سععد أصععحاهبا عليها ،واعرتفت هلا بعض النسععاهل أمهن
مل يعرفن معىن النشععوة اجلنسععية رغم أمهن متزوجات من سععنوات ،واعرتفت بعضععهن أنده ال توجد أيدة عالقة مع أزواجهن منذ

س ععنوات عويلة ،وهن س ععاكتا ت ،راض ععيات ،اخلجل واخلوف وحد ا يربطان اللس ععان ..همنت بعد مش ععاهداهتا اليثرية خالل
س ع ععنوات وس ع ععنوات أ هن الزواج يف أفض ع ععل أحواله لي س ع ععوى مؤس ع عس ع ععة يتعاي فيها الرجل واملرأة هبدف التفريع ،وختيلت يف
املستقبل غري البعيد كثريا كيف سيبطل الزواج؟ سيصري موضة قدمية.21/..
لقد وجدت الياتبة الص ع ع ع ع ععيغة املثالية أو اخلطاب املالئم الذي هت ن به ايخر (الرجل) ،هإمها تش ع ع ع ع ععري إىل انتهاهل عص ع ع ع ع ععر
الفحولة وانقضاهل زمن الرجال ،فقدسية الزواج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع حسبها ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع هفهت بل وأضحت موضة قدمية لدى اليثري من النساهل،
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املتحررات وغريهن ،وجند هلذا دوافع تفس ع ع ع ع ع ععر ذلك إذا اثنا يف تاريع األنثى يف حياياتنا العربية وأس ع ع ع ع ع ععاعرينا اخلالدة ،فبدهلًا
بقص ع ع ععة ش ع ع ععهرزاد امللي،ة بأس ع ع ععاعري الفحولة وص ع ع ععور النس ع ع ععاهل الراض ع ع ععاات ،اللوايت قدهمن رقاهبن فداهلا لرغبة ٍ
ملك ٍ
قان ،ظا ٍمل،
ً
ٍ
زمن
ومستبد .أشبع هلوساته من خالل سفك دماهلهن ،ه هن اللوايت مل تي هن على علم بأ هن الآلم وحده ال يدوا وأنده سيأيت ٌ
نب احلياة بيل نقاوة وصفاهل.
تتحرر فيه النساهل من كل العذابات ،وتنطلقن كالنسيم تداع ه
فح ن تعلن املرأة بيل ثقة وجرأة أندنا يف زم ٍن تش ع ع ععوهت فيه الفحولة وانعدا فيه الرجال ،مييننا القول إ ًذا :إنده ح ًقا زمن

النس ع ع ع ع ع ععاهل ،وإنده علينا احرتامه والنآر يف مرجعية نش ع ع ع ع ع ععأته والتأكيد عليها ،فلطاملا اعتربت النس ع ع ع ع ع ععوية أ هن النآاا البطرييي هو

خص ععمها األول ،وهو املس ععؤول عن قمع املرأة ولي التاريع وال الدين وال القانون ،فقد ش ععيلهت س ععلطة ايخر ص ععورة مهينة

عن املرأة ،ظلت متداولة لقرون مض ع ععت ،إذ هوت منزلة النس ع ععاهل إىل أدي مس ع ععتوياهتا يف ظل اربه واس ع ععتبداده ،وكومها األنثى
ظل وجودها مقصع ععورا على اإلجناب وخدمة البيت
الضع عععيفة اليت اعتربها سع ععلعة تباع وتشع ععرتى اسع ععب نزواته ورغباته ،وفقد د

واالستهالك.22/

وميين قراهلة الروايات ب ددقة ،باعتبارها ثالثية يف اخلط العاا ملوض ع ع ع ععوعنا ،وميين يف الوقت نفس ع ع ع ععه النآر إليها بوص ع ع ع ععفها
روايات منفصع ع ععلة ،بأحداو خاصع ع ععة وأبطال خاصع ع عع ن يف كل واحدة منها ،لي هن األمر اجلامع بينها ،والذي كانت الرغبة يف
اليتعابعة لعدى اليعاتبعة تتوقف وتبعدو واض ع ع ع ع ع ع عحعة وجليعة تيم ان يف قعدس ع ع ع ع ع ع عيعة األنوثعة وتزكيتهعا بيعل الطرق .فهي وإن انزلقعت
بشاوصها إىل عالقات ارمة تدينها وهت ن كرامتها ،تصفح هلن أفعاهلن وتربر حاالت الرغبة املؤججة ،لذلك راحت تبال ع
يف كل مرة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يف وصف اجلسد األنثوي ،ويف احليي عن شبقيته ،وفاحلب واجلسد حاضران بقوة مرتقان صفحات تلك
ختص املشعهد اجلنسعي بأوصعاف حسعية ميشعوفة ومعلنة للقارف ،فقد عرضعت الياتبة
املدونة السعرديةو ،23/بل إمها راحت ا
تفاصععيل هذا العامل امبآور بع ن األنثى اجلااة اليت كملك قدرة البوح وجرأة اليشععف ،قبل أن يتحول منطها السععردي ويآهر
ٍ
أحداو لتنفيها تارًة أو تسع ع ع ع ع ع ععحبها بشع ع ع ع ع ع ع ٍ
عيل غري معقول .فراحت من خالل مل ية الل غة تتالعب
االلتبان فيما ترويه من
هخرا ،ااولة عم الثقافة الذكورية وأحيانًا اهلوية األنثوية اهلشهة ،كل ذلك من أجل
باألحداو وتعاقبها ،تق ددا ً
فعال وتؤخر ً

غربلة النس ع ع ععاهل وإعادة تص ع ع ععفية يف الوجود األنثوي ،فتقض ع ع ععي على ش ع ع ععاص ع ع ععيات بطالهتا الاليت انطلق هن يف احليي منذ بداية
الروايا ت ،وختل أرواح جديدة تسععينهن من حيث ال تدرين ،فقط كي ال تبقى النسععاهل أس عريات السععلطة الذكورية وبعيدات
عن التقدا احلضععاري والفيري ،معزوالت يف عامل أحادي البعد معدوا من الرجال ،حيث ميينها أن تيون فيه السععيددة اليت

أحالما تلي بأنوثتها ،فرتتقي هبا إىل ما هو أفضل هلا ،يف عامل يياد ينهيها.
تنتقي ً
خاتمة:

ميين للناقد أن يسععتيشععف العوامل الداخلية لإلبداع الروائي من خالل االسععتعانة بالتمثيل السععردي ،وذلك لِيونه عامال
مهما يف استيشاف خبايا النص والوصول إىل املغزى املراد من عرف م هؤلِِفه ،واملاتفي ب ن سطور النصو  ،ذلك أ هن هذا
العمل الفين هو منتج خا  ،تتِ ام يف داخله تر ة جملموعة من األحاسعي واملشعاعر اليت يقولبها صعاحبها على شعاكلة رواية

أو قصة أو جن أد" ما.
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أبدا أن ييون
إ دن كمثيل األدب لي مرتبطا بنوع مع ن أو مذهب مع ن أو أس ع ع ععلوب مع ن ،كما أنده لي من الض ع ع ععرورة ً
هنا ك تطاب ب ن العامل اخلارجي الواقعي وب ن احلقيقة اليت يرجوها املبدع ،ففيرة التمثيل السع ع ع ع ع ععردي واسع ع ع ع ع عععة ،ووظيفتها هي
عهال على الياتبة العربية أن تس ععتيش ععف الطريقة اليت
احتواهل أكرب عدد من األمناط التعبريية واألش ععيال الفنية ،لذلك كان س ع ً
تبين من خالهلا سرودها الروائية والقصصية على حد سواهل.
اخت دذت الياتبة العربية من التمثيل السع ع ععردي واسع ع ععطة لتحقي مآرهبا وخل ِ أمناط تعبريية متنوعة ب ن البسع ع ععاعة والعم ،
لذلك كانت الرواية النسوية العربية املعاصرة أكثر تنويعا يف موضوعات احليي وأمناعه.
جنزا أ هن الياتبة اسععتطاعت أن تالهلا ب ن
من خالل قراهلة وحتليل روايات املبدعة الس عورية وهيفاهل البيطارو ،نسععتطيع أن د

واقع األنثى العربية املعاش ،وب ن التقنيات الس ع ع ع ععردية املا بعد حداثية؛ وهو ما س ع ع ع ععهل هلا بناهل س ع ع ع ععرودها أبنية ايمة وتعمي
األفيار فيها.

إ دن التمثيالت السردية للمواضيع احلياتية املاتلفة الع عم عت ِ
طرق إليها يف كتابات هيفاهل البيطار كأمنوذج ،سواهل املتعلقة باملرأة

أو غريها من القض ع ععايا اإلنس ع ععانية العديدة (الدين ،العادات والتقاليد ،الس ع ععياس ع ععة ،اجلن  ،األعراف ،)..توض ع ععح وجهة نآر
أنثوية واعية ومستوعبهة ومن ث ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع همة فهي ع ن ناقدة لألوضاع السارية ،وبالتايل فإ هن النتاجات األدبية اإلبداعية النسوية هي
مزيج ب ن الواقع املعاش وكمثيله السردي األنثوي ،الذي سعت ع ع ع الياتبة العربية ع ع ع إىل تقدميه بتقنيات متنوعة ومتعددة ،وأهم
من ذلك فهي تقنيات ما بعد حداثية.
مرده من دون شك ،يعود إىل البي،ة احلياتية لألنثى العربية اليت عاشت
إ دن الزخم الذي جنده يف السرد النسوي العر" د
ِ
ِ
ومتنوعا.
اخرا وغنيًا
ً
املمين والال ممين ،وتأقلمت مع كل الآروف اليت وضعت فيها ،ولذلك كان نتاجها األد" والفين ز ً
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السلوكية اللغوية األمريكية
الجاحظ رائد المدرسة النفسية ّ
Al-Jahidh, the leader of the American Psychological Behavioral
School
د .راضيط ط ط ط ططة بن عريبة ،جامعة حسيبة بن بوعلي-شلف-الجزائر
ملخص:
احلي يف حياته اليوميدة اس ععتجابة ملتطلباته
ال دس ع علوك يف تعريفه العاا هو عبارة عن ردود أفعال حركيدة ،يقوا هبا اليائن د

ال دداخلية سواهل كانت فطريدة أو غري فطريدة ،واستجابة لآروف خارجيدة ايطة به .1

تأسست املدارن والندآريات العامليدة ،كاليت جاهل هبا وبافلوفو يف نآريةوالفعل
والسلوكو د
وانطالقاً من هذا املصطلح د

املنعي ال دش عرعيو وانعياس ععاهتا على ومدرس ععة الندف الس ععلوكيو ،واليت من دروادها وبلومفيلدو ص ععاحب كتاب اللدغة امللقب

وبععإجنيععلو اللغععة يف الواليععات املتحععدة األمريييععة  ،والععذي بىن حقععائقععه على ثنععائيععة املثري واالسع ع ع ع ع ع ععتجععابععة املرتيزة على احلععدو

اليالمي.
كل من النآرية واملدرسععة الحآنا وجود التجارب نفسععها
ولين خالل تأملنا وتتبعنا للمسععار التدارمي الذي شععهدته د

والنتائج ذاهتا واليت عرحها اجلاحو-العامل اللدغوي العر" -يف كتابه واحليوانو ،يف جزئه الثاين.

ولذلك حاولنا من خالل هذا املقال تس ع ع ععليط الضع ع ع عوهل على معامل الطدرح الفيري للمدرس ع ع ععة النفس ع ع ععية ال دسع ع ع علوكية يف

تأصيلها عند اجلاحو.

اإلشطكالية :كيف أثدرت قضععيةواالنتباه الغريزيو عند اجلاحو يف ظهور النآرية البافلوفية؟ وما هي انعياسععاهتا على املدرسععة
السلوكية البيهافيورية من منطل لغوي لساين؟
د
السلوك ،املنعي الشرعي ،املدرسة السلوكية ،املثري ،االستجابة ،اجلاحو ،احلدو اللدغوي.
الكلمات المفتاحية :د
Abstract:
Behavior in its general definition is a kinetic reaction, performed by the
organism in its daily life in response to its internal requirements, whether
innate or non-innate, and in response to external circumstances surrounding
it.
The term "behavior" was founded by schools and world theories, such as
Pavlov's theory of "reflexive behavior" and its implications for the "School
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of Behavioral Psychology", one of the pioneers of which is Bloomfield, the
author of the language book "Gospel" in the United States America, which
built its facts on the bi-dramatic and response-based speech event.
But in the course of our reflection and follow-up of the historical course
witnessed by both the theory and the school, we have noticed the existence
of the same experiences and the same results as Al- Jahidh - the Arabic
linguistic world - in his book "The Animal," in its second part.
Therefore, in this paper, we tried to shed light on the features of the
intellectual hypothesis of the school of behavioral psychology in its rooting
at Al- Jahidh.
Problematic: How did the issue of "instinctive attention" at Al-Jahiz affect
the emergence of the Pavlovian theory? What are their implications for the
behavioral school of biophysics from linguistic and linguistic perspective?
key words: Behavior, conditional reflex, behavioral school, stimulating,
responding, arrogant, linguistic event.
:توطئة
قبل أن نقف عند ما جاهل به العامل اجلليل و اجلاحو و من مص ع ع ععطلحات ومفاهيم نفس ع ع ععية س ع ع ععلوكية علينا أن
 الذي خل فمأل الدنيا علما وشغل النان دراسة، نعرف هذا املوسوعة الفذة
د
:تعريف بالجاحظ/*

صورة تقريبية للجاحظ
2 لربوز عينيه وكنيته ”أبو عثمان،“ هو عمرو بن ار ابوب اليناين الليثي البصري و لقبه “اجلاحو” و “احلدقي
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ولد اجلاحو يف البص ع ع ععرة بالعراق ونش ع ع ععأ يتيماً وفقريا ولينه أص ع ع ععبح غنياً بعلمه ،حيث انيب على مهل العلم ،فاختلف إىل
املس ع ع ع ععاجد ومراكز العلماهل ،وس ع ع ع ععوق ”املربد” الذي كان مركزاً يلتقي فيه األدباهل والش ع ع ع عععراهل وأهل اللغة ليقيموا فيه ندواهتم.
فتلقى العلم على بلغاهل اللغة من العرب ،وعلب العلم يف سع ع ع ععن مب ديرة ،فقرأ القرهن واالبتدائية على شع ع ع ععيوخ بلده ،وبسع ع ع ععبب
الوراق ن يف الليل فيان يقرأ منها ما يس ع ععتطيع قراهلته حىت
اليتم والفقر ص ع ععار يبيع الس ع ععمك واخلبز يف النهار وييرتي دكاك ن د

أصع ع ععبح اجلاحو كاتبا عبقريا شع ع ععهريا يف العامل العر" وقد كميزت كتابات اجلاحو بالقدرة على عرض صع ع ععور ومناذج من واقع

ست و تسع ن عاماً3
وعمر اجلاحو حنو د
احلياة االجتماعية ،وتويف يف البصرة د
مؤلّفاته :4
أحصى ياقوت احلموي أثار اجلاحو قائال “هذا فهرست كتب اجلاحو :كتاب احليوان وهو سبعة أجزاهل وأضاف إليه كتاباً
مساه :كتاب النعل .قال ابن الندمي .ورأيت أنا هذين
مساه :كتاب الندس ع ع ع ع ع ع ععاهل (الفرق ب ن الذكر األنثى) ،و كتاباً هخر د
هخر د
وراق اجلاحو ،وقد أضع ع ع ع ع ع ععيف إليه كتاب مسدوه كتاب اإلبل لي من كالا
اليتاب ن خب د
ط زكرياهل بن ي -وييىن أبا ي -د
اجلاحو وال يقاربه ،وكتاب احليوان ألدفه باسع ع ع ع ع ع ععم ادمد بن عبد امللك الزيات .قال ميمون بن هارون :قلت للجاحو ألك
فتبسم وقال :دإمنا أنا وجارية ،وجارية ختدمها وخادا ومحار ،أهديت كتاب احليوان إىل ادمد بن عبد امللك
بالبصرة ضيعة؟ د
فأعطاين مخسع ععة هالف دينار ،وأهديت كتاب البيان والتبي ن إىل ابن أ" دراد فأعطاين مخسع ععة هالف دينار ،وأهديت كتاب

الزرع والندال إىل إبراهيم بن العبدان الص ع ععويل فأعطاين مخس ع ععة هالف دينار،فانص ع ععرفت إىل البص ع ععرة ومعي ضع ع عيعة ال حتتاج

عح وأجود :كتاب النيب واملتنب ،،كتاب
إىل اديد وال تسع ع ع ع ععميد ،كتاب البيان والتبي ن نسع ع ع ع ععاتان :أوىل وثانية ،والثانية أصع ع ع ع ع د
الرد على أصع ع ع ع ع ععحاب اإلهلاا ،كتاب نآم القرهن
املعرفة ،كتاب جوابات كتاب املعرفة ،كتاب مسع ع ع ع ع ععائل كتاب املعرفة ،كتاب د

الرد على املشع ععبدهة ،كتاب اإلمامة على مذهب الشع ععيعة،
ثالو نسع ععع ،كتاب مسع ععائل القرهن ،كتاب فصع ععيلة املعتزلة ،كتاب د

الرد على النصعارى ،كتاب عصعاا
عح؟ كتاب د
كتاب حياية قول أصعناف الزيدية ،كتاب العثمانية ،كتاب األخبار وكيف تص د

القواد ،كتععاب
املريععد ،كتععاب د
الرد على العثمععانيععة ،كتععاب إمععاا معععاويععة ،كتععاب إمععامععة بين العبد عان ،كتععاب الفتيععان ،كتععاب د

الرافضععية ،كتاب صععياغة اليالا ،كتاب املااعبات يف التوحيد ،كتاب تصععويب علي
اللدصععو  ،كتاب ذكر ما ب ن الزيدية و د

يف حتييم احليم ن ،كتاب وجوب اإلمامة ،كتاب األصع ع ع ععناا ،كتاب الوكالهل املتودكل ن ،كتاب الشع ع ع ععارب واملشع ع ع ععروب ،كتاب
افتاار الشتاهل والصيف ،كتاب املعلدم ن ،كتاب اجلواري ،كتاب نوادر احلسن ،كتاب الباالهل ،كتاب الفار ب ن عبد مش

وخمزوا ،كتععاب العرجععان والربص ع ع ع ع ع ع ععان ،كتععاب فار ا لقحطععانيععة والعععدنععانيععة ،كتععاب الرتبيع والتععدوير ،كتععاب الطفيلي ن ،كتععاب
الرد على اليهود،
أخالق امللوك ،كتاب الفتيا ،كتاب مناقب جند اخلالفة وفضععائل األتراك ،كتاب احلاسععد وامبسععود ،كتاب د

كتاب الص ع ع ععرحاهل واهلجناهل ،كتاب الس ع ع ععودان والبيض ع ع ععان ،كتاب املعاد واملعاش ،كتاب الندس ع ع ععاهل ،كتاب التس ع ع ععوية ب ن العرب

والعجم ،كتعاب السع ع ع ع ع ع ععلطعان وأخالق أهلعه ،كتعاب الوعيعد ،كتعاب البلعدان ،كتعاب األخبعار ،كتعاب العداللعة على أ دن اإلمعامعة
الرد
فرض ،كتاب االس ععتطاعة وخل األفعال ،كتاب املقيدن ن والغناهل والص ععنعة ،كتاب اهلدايا منحول ،كتاب اإلخوان ،كتاب د

وجل ،كتاب هى القرهن ،كتاب الناش ع ععي واملتالش ع ععي ،كتاب حانوت عطدار ،كتاب التمثيل،
على من أحلد يف كتاب اهلل د
عز د
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
142

ذا الزنا ،كتاب التف دير واالعتبار،
كتاب فض ع ع ع ع ع ععل العلم ،كتاب املزاح واجل دد ،كتاب هرة امللوك ،كتاب الصع ع ع ع ع ع عواجلة ،كتاب د

النبوة ،كتاب هل إبراهيم بن املدبدر يف املياتبة ،كتاب دأمهات األوالد ،كتاب االعتزال وفضع ععله عن الفضع ععيلة،
كتاب احلجر و د
الرد على من زعم أ دن اإلنسع ععان جزهلاً اليتجزأ ،كتاب أ"
كتاب األخطار واملراتب والصع ععناعات ،كتاب أحدثة العامل ،كتاب د
ب ،كتاب احلزا
النجم وجوابه ،كتاب الت دفاح ،كتاب األن والسععلوة ،كتاب اليرب املسععتحسععن واملسععتقبح ،كتاب نقص الطد د
والعزا ،كتاب عناص ع ع ععر ايداب ،كتاب حتص ع ع عع ن األموال ،كتاب األمثال ،كتاب فض ع ع ععل الفرن ،كتاب على اهلمالج ،كتاب

الرسعالة إىل أ" الفرج بن جناح يف امتحان عقول األولياهل ،كتاب الرسعالة إىل أ" النجم يف اخلراج ،كتاب رسعالته يف القلم،
ذا
كتاب رس ععالته يف فض ععل اختاذ اليتب ،كتاب رس ععالته يف كتمان الس ع دعر ،كتاب رس ععالته يف مدح النبيذ ،كتاب رس ععالته يف د
النبيذ ،كتاب رس ععالته يف العفو والص ععفح ،كتاب رس ععالته يف إ الس ع ع دير ،كتاب رس ععالته يف األمل واملأمول ،كتاب رس ععالته يف
الوراق ،كتاب رس ع ع ع عالته يف
احللية ،كتاب رسع ع ع ععالته يف د
ذا اليتداب ،كتاب رسع ع ع ععالته يف مدح اليتداب ،كتاب رسع ع ع ععالته يف مدح د

ذا الوراق ،كتاب رس ععالته فيمن يس ععمى من الش عععراهل عمراً ،كتاب رس ععالته اليتيمة ،كتاب رس ععالته يف فرط جهل يعقوب بن

إس ع ععحاق اليندي ،كتاب رس ع ععالته يف اليرا إىل أىب الفرج بن جناح ،كتاب رس ع ععالته يف موت أىب حرب الص ع ععفار البص ع ععري،
ك تاب رسالته يف املرياو ،كتاب يف األسد والذئب ،كتاب رسالته يف كتاب الييمياهل ،كتاب االستبداد واملشاورة يف احلرب،
كتاب رسععالته يف القضععاة و الوالة ،كتاب امللوك واألمم السععالفة والباقية ،كتاب رسععالته يف الرد على القوليدة ،كتاب العامل و

اجلاهل ،كتاب النرد والشعطرنج ،كتاب غ د الصعناعات ،كتاب خصعومة احلول العور ،كتاب ذوى العاهات ،كتاب املغند ن،
كتاب أخالق الشطدار.
 /1االنتباه الغريزي عند الجاحظ5 :

خربِين ص ع ع ع ع ع ع ععدي يل أنه حب كلباً له يف ِ
بيت وأغل دونه الباب يف
يقول اجلاحو يف واحليوانو وج02:و:و وقد ه
ٌ
الوقت الذي كان عبداخهً يرجع فيه من ال دسعوق ومعه اللدحم ،أخذ سع دييناً بِسعي ن ،فنبح اليلب(وقل ) ،وراا فتح الباب،
ِ
السي ن ليقطع اللدحم!!
لتود ه أ دن الطدباخ قد رجع من السوق بالوظيفة ،وهو اد د
ِ ِ
ِ
يتحرك!!
قال :د
لنتعرف ماله من معرفة الوقت فلم د
فلما كان العش دي صنععنا به مثل ذلك ،د
قال :وصع ع ع ععنعت ذلك ٍ
بيلب يل هخر فلم يقل إالد قلقاً يس ع ع ع عرياً ،فلم يلبث أن رجع الطبداخ فصع ع ع ععنع بال دس ع ع ع عي ن مثل

حىت راا فتح الباب!!
صنيعي ،فقل د
قال فقلت :واهللِ لِ،ن عرف الوقت بالرصع ع ع ِد فتحرك له ،فلما مل يش ع ععم ريح اللدح ِم عرف أنه لي بش ع ع ٍ
عيهل ،د ملاد مسع
د
د
د
د
ص ععوت ال دسع عي ن والوقت بعد مل يذهب ،وقد جي ،با دحل ِم يفش ع دعم ريح اللدح ِمه من املطبع وهو يف البيت ،أو عرف فصع عل ما
ِ
وإحداد الطبداخ ،إ دن هذا أيضاً لعجبو .6
السي ن
ب ن إحدادي د
النص األصلي :
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 /2تحليل معاينة الجاحظ:
تعود معاينة اجلاحو إىل أااو قاا هبا ال ددكتور األخصائي فاروق الشعبوين فاستالص7:
المعاينة األولى:
كل صباح وهذا ما ددد نوعية املثري الطدبيعي.
د
تعود كلب املالك احلصول على وجبة من اللدحم يف د

المعاينة الثانية:

ِ
ِ
مع ن وهو الطبداخ
يأيت اليلبان للحص ع ع ع ععول على قوت يومهما (الوظيفة) كلدما مسعا إحداد ال دس ع ع ع ع عي ن من ش ع ع ع ععاص د
الصوت ييون املثري الشرعي.
املالك وهذا د

المعاينة الثالثة:

منفرد ِ
حلاله
كل مرة كل كلب ٌ
حب اليلب ن يف بيت ويف د
ٍ
ط التجربة ،وكذلك ليتأ دكد
ويف
معاينة حلاهلا ،موقف د
يدل على خطة اجلاحو حىت يبعد تدخل مثري هخر على خ د

السي ن وهذا القل ميثدل املنعي الشرعي.
من أن قلقل اليلب مرتبط بصوت إحدادي د

وفععاجلععاحوو هنععا قععد أشع ع ع ع ع ع ع ععار إىل مفهوا االنفعععاالت ) (Emotionsومفهوا ال ع ددوافع ) (Motivesواالنتبععاه

الرغم من
) (Attentionوالغريزة ) (Instinctوالعادة) (Habitوكذلك مفهوا التعلم ) ،(Learningوذلك على د

عدا الدقدة يف استاداا بعض هذه املفاهيم يف سياق احلديث عن واحليوانو واليلبو 8
 /3نظرية "الفعل المنعكس الشرطي"إليفان بافلوف":

يرتبط االكتش ع ععاف التارمي لنآرية الفعل املنعي ال دش ع ع عرعي  Condition Réflexeباس ع ععم العامل الس ع ععوفييت
الشهريوإيفان بيرتوفيت بافلوف(1849ا1936-ا) رائد األااو العلمية حول فيزيولوجيا النشاعات العصبية احلركية .9
ص عة اليشععف عنده عندما
ص عة باألفعال املنعيسععة ال دش عرعية ،وقد بدأت ق د
ا دس عدت فيرة بافلوف يف اكتشععافاته اخلا د

اخلاصة باإلفرازات اللدعابية عند اليلب ،حيث الحو أ دن لعاب اليلب بدأ بالسيالن قبل وصول الطعاا(قطعة
أجرى أااثه د
جملرد رريته من يق ددا له الطعاا أو لدى مساع خطواته ،ومع أ دن هذه املالحآة
اللحم) إىل فمه وأ دن لعاب اليلب يسع ع ع ع ع ع ععيل د

عادية وبسيطة إال أن بافلوف وجد فيها منطلقه للبحث يف وظيفة ال ددماغ 10
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صورة تقريبية لتجربة املنعي الشرعي عند بافلوف

1

 /4قوانين المنعكس الشرطي:
من قوان ن هذه النآرية11 :
 -1الكف :إضعاف واو االستجابة الشرعية بالتددريج من خالل تقدمي املثري الشرعي وحده.
إذا كان ظهور املثري الش ع ع ع ع ع ععرعي لفرتة من الزمن دون تعزيز باملثري الطدبيعي فإ دن الفعل املنعي الش ع ع ع ع ع ععرعي يض ع ع ع ع ع عععف
الشرعية.
ويضمحل تدرجيياً ويف النهاية ينطف ،أي ال تآهر االستجابة د
د

تيرر قرع اجلرن دون تقدمي الطدعاا فإ دن كميدة اللعاب تأخذ بالنقصان شي،ا فشي،اً حىت يتوقف كماماً.
فإذا د

مع ن فإ دن املثريات املشاهبة هلذا املثري ميين أن تستدعي نف االستجابة.
تيونت استجابة شرعيدة ملثري د
 -2التّعميم :إذا د
 -3االنًفاء :التوقف عن االستجابات للمثريات اليت مل تعد قادرة على إعطاهل التعزيز.

 -4االس ططترجاع التلقائي :تقدمي املثري الشع ععرعي الذي دمت إش ع عراعه يف مواقف سع ععابقة ،إذ بعد فرتة اس ع عرتاحة تعود االسع ععتجابة
الشرعية.
 -5التّعزيز :دو التعلم الشرعي عند توفدر شرط التدعزيز ويقصد به تتابع املوقف على النحو التايل:
مثير شرطي فمثير طبيعي فاستجابة على فترات زمانية 12
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فسر بها "بافلوف" التع ّلم
القواعد التي ّ

عامل

التكرار
(االقتران)

الزمن

التعزيز

التّعميم

االنطفاء

واالسترجاع

االستجابة
المتوقعة

التلقائي

المثير /االستجابة

مقارنة بين الجاحظ وبافلوف:
يلاص هذا اجلدول أوجه التشابه واالختالف ب ن اجلاحو وبافلوف :
أوجه التشابه

أوجه االختالف

 -كال ا اعتمد على حا دسع ع ع ع ع عية والقل

اعتمد على إحدادي السي ن

 كال ع ع ععا اخت ع ع ععارواليل ع ع ععبو كحيوان الجاحظللمالحآة والدراسة

بافلوف
اعتمد على اجلرن

النفسيو كاستجابة عبيعية

 كال ا اعتمد على حا دسع ع ع عة ال دسع ع ع عمع عمله كان عبارة عن اربة قص ععية يف عمله كان خمربياً يف خمرب جمهز بأحدوايالت والوسائل
وكتاب احليوانو ،ج02:
عند اليلب
 -كال ا اعتمد على الطعاا كمنبه

 كال ا الحو سع ع ع ع ععيالن اللدعاب عنداليلب وتوقفه

االنتباه الغريزي

املنعي الشرعي

الزمن
 -كال ا اعتمد على د

فتجارب اجلاحو على اليلب تؤكد انتباهه ومش ع ع ع ع ع ع ععاركته بلوغ بعض النآريات احلديثة ،فآاهرة االنتباه الغريزي يف
اليلب ال ختتلف كثرياً يف جوهرها عن نآرية االنعيان الش ع ععرعي لبافلوف ،فقد اس ع ععتطاع أن يثبت بعض ال دس ع ع علوك احليواين

السلوكي .13
الذي ينتزل حديثا ضمن ما يعرف بعلم الندف
د
 /5المدرسة السلوكية األمريكية:
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إن النآر يف اللغة ويف دراستها على أساسا منواملذهب السلوكيو يف علم النف ظهر وازدهر يف الواليات املتحدة
ممثل هلذا االااه يف الدراس ع ع ع ع ع ع ععات اللدغوية هو بلومفيلد  ، 14واملثال املشع ع ع ع ع ع ععهور الذي أورده
األمرييية بوجه خا  ،وخري د
بلومفيلد هو املثال املعروف ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوجاكو ووجيلو ووالتفاحةو ،يقول:و نفرتض أن وجاكو ووجيلو يس ع ع ع عريان يف عري هذه
هتم وجيلو كذلك أمها تأخذ التفاحة يف قبضة يدها وتأكلهاو 15
السامع واألحداو اليت د
األحداو ندعوها واستجابةو د
لق ععد ق ععام ععت ارك ععات قليل ععة يف حل ِقه ععا وفمه ععا وأنتج ععت ض ع ع ع ع ع ع عج ععة قليل ععة هيواليالاو ،ف ععأخ ععذ وج ععاكو يقوا برود
رد فعل عند ما يتوفدعر لدى
األفعال...وهيذا حصععلت جيل هخر األمر على التدفاحةوإن اللغة كم دين شععاص عاً من أن دو د

شاص هخرواملثريو16

من إجيابيات هذا املنهج الذي عبدقه وبلومفيلدو على اللغة أنه أدخل يف اعتباره بعض العناصع ععر غري اللغوية املتصع ععلة

باليالا ،واعتبارها عنصراً الزماً إلدراك معىن اليالا 17

ولين هععذا املنهج ينآر إىل املعىن كععأدمن عا هو مثريات واسع ع ع ع ع ع ععتجععابععات هليععة ،إذ ال ميين اريععد اليالا من العوامععل
اإلنسانية18
جمرد عادة بش ع عرية كالميدة من خالل تيرار الفعل نفسع ععه من مثري واسع ععتجابة
فمن هذا املنط يرى بلومفيلد أ دن اللغة د

فيزيولغويدة.
عيب ،19وهي بذلك
فقد ارتبطت هذه النآرية اإلجرائية بفهم السع ع ع ع ع ع ععلوك اللدغوي املرتبط د
بالتغريات يف النآاا العصع ع ع ع ع ع ع د
تستبعد املعىن عن الدراسات اللدغوية .20

عك فيه أن هناك مبالغة كبرية من قبل وبلومفيلدو يف تركيزه على اجلانب اييل وتش ع ع ععبيهه لس ع ع ععلوك البش ع ع ععري
ومما الش ع ع ع د
بالسع ععلوك احليواين(كالقطط ،والقردة ،)...فاإلنسع ععان يتميز عن غريه من احليوانات بالعقل الذي يع دد ملية مبدعة خالدقة ال
توجد يف غري جن البشر .21
الرغم من أندنا نسع ع ععتطيع مبدئياً أن
وفبلومفيلدو يعترب اللغة سع ع ععلوكاً فيزيولوجيا ،يتسع ع ععبب يف حدوثه مثري مع ن ،وعلى د

مع ن ميين أن يدفع شاصاً ما إىل أن يتيلم ،أو حىت إىل ما سيقوله بالضبط.22
نتنبأ إذا كان مثري د

يفسر كافة العادات اللدغوية ،حيث يعترب اللغة إنتاجاً هلياًّ ،واستجابة
وانطالقا من هذا املبدأ السلوكي فإنوبلومفيلدو د
كالمية نااة عن حافِ ٍز سلوكي.23
السلوك املنبعث من املنبده إىل االستجابة.
كل من واجلاحوو ووبافلوفو يف هلية د
وهذا ما أشار إليه د
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جدول المقارنة بين"الجاحظ" و"بلومفيلد"
أوجه التشابه

أوجه االختالف

 -قاعدة التيرار الفعلي

أجريت التجربة على حيوانواليلبو أجريععت التجربععة على إنس ع ع ع ع ع ع ععان وجععاك

 اععتعم ع ع ععاد ع ع ععا ععلععى ثعن ع ع ععائعي ع ع ععة املعثعري الجاحظواالستجابة

بلومفيلد

ووجيلو

السلوكية ايليدة
 -العادة د

اعتماده على املنط األرسطي

التغريات اجلسمية الفيزيولوجية
 -د

اع ع ع ع ع عت ع ع ع ع عمع ع ع ع ععاده ع ع ع ع ع علع ع ع ع ععى امل ع ع ع ع عن ع ع ع ع عط ع ع ع ع ع
البيهافيوري(السلوكي)

سلوك احليوان عادة حيوانية غريزية

سلوك اإلنسان عادة لغوية كالميدة

السلوك
 -دراسة د

 املعف ع ع ععارق ع ع ععات الععزم ع ع ععانعي ع ع ععة بعع ن املعثعريواالستجابة
نس ععتنتج من هذا اجلدول نقاط التدش ععابه ب ن رائد املدرس ععة ال دسع علوكية العربيةواجلاحوو يف القرن 09ا ،ورائد املدرس ععة

السعلوكية الغربية وبلومفيلدو يف القرن20ا ،كما نوضعح نقاط االختالف ب ن العامل ن ملعرفة هليات ال دسعلوك بينهما لنصعل إىل

أ دن اجلاحو مبالحآاته وااربه واسععتنتاجاته اسععتطاع أن يضععع حجر األسععان لنآرية املنعي الشععرعي عند وبافلوفو وعلم
النف السلوكي عندوبلومفيلدو.
خاتمة:
توصلنا إىل النتائج ايتية:
من خالل التدطواف مبضام ن البحث د
النتيجة()1

اربة ثنائية املثري واالستجابة عند اجلاحو /بافلوف/بلومفيلد

أ -الجاحظ:
مثري عبيعي(قطعة اللدحم) استجابة عبيعية (لعاب اليلب)
السمع
مثري شرعي(إحدادي ال دسي ن) استجابة عبيعية (حاسة د

ب -عند بافلوف:

مثري عبيعي (قطعة اللحم) استجابة عبيعية (لعاب اليلب)
مثري شرعي( صوت اجلرن)  استجابة عبيعية (حاسة السمع)
ج -عند بلومفيلد:
مثري عبيعي (التفاحة)



استجابة عبعية(حركة احلل والفم)
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مثري شرعي(النآر إىل جاك) 

استجابة عبيعية(اللغة /احلدو اليالمي)

النتيجة ()2
القاعدة السلوكية

المثير المكرر يعطي االستجابة نفسها

المتكررة
غياب المثير  انطفاء االستجابة
ّ
النتيجة ()3
مثير طبيعي
استجابة طبيعية

مثير

منبه
ّ

مثير شرطي

سلوك

الجاحظ /بافلوف/بلومفيلد
النتيجة()4
السلوك اللغوي
النتيجة()5

المثير (حركات فيزيولوجية)
االستجابة(حدث لغوي كالمي)
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السلوك
ّ

الجاحظ

بافلوف

بلومفيلد

(عند العرب)

(عند الغرب)

(عند الغرب)

العراق

روسيا

الواليات المتحدة األمريكية

[776م869-م]

[1849م1936-م]

[1887م1949-م]

ق09م

ق19م

ق20م

السلوك في كتاب
ّ

السلوك في نظرية
ّ

السلوك في كتاب
ّ

الحيوان ،ج02:

االستجابة الشرطية

"اللغة"

اإلنسان حيوان ن اطـــــــــــــــــــــــــــــــق

الجاحظ

إيفان بافلوف

ليونارد بلوفيلد
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األزمة اللغوية وأثرها على الهوية الثقافية الجزائرية
The linguistic crisis and the impact on Algerian cultural
identity
د .حريزي فايزة ،املركز اجلامعي تيبازة-اجلزائر
أ .خالف دريس ،جامعة اجلزائر -02اجلزائر
ملخص:
كمثل اللغة العربية إحدى اللغات الرمسية الست املعتمدة من قبل األمم املتحدة وهي هلا تأثري كبري على عدد من اللغات
مثل الفارسععية والرتكية وعدد من اللغات اإلفريقية وللغة أ ية كبرية يف تواصععل االجتماعي ب ن األفراد واللغة ظاهرة اجتماعية
متنوعة ومتغرية من وسع ع ععط إىل أخر ،فليل جمتمع لغته اخلاصع ع ععة به من مسع ع ععتويات وأص ع ع عوات إال اجملتمع اجلزائري يعد جمتمع
متعععدد اللغععة ،فهو خليط ومزيج لغوي يتنوع وف املنععاع واملسع ع ع ع ع ع ععتوى التعليمي واجلن والعمر وهي مععا يعرف بععاللهجععات
ولين األزمة احلقيقية ليسع ع ع ع ع ع ععت اللهجات وفقط بل هناك أزمة أخرى وهي األخطر واليت هتدد الييان الفردي واالجتماعي
وهي صراعها مع الفرنسية اليت تنافسها يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والتعليمية واإلدارية وغريها وكيفت على
أس ع ع ععان التواص ع ع ععل االجتماعي فأص ع ع ععبحت اللغة العربية تعي أزمة حقيقية وخاص ع ع ععة باعتبارها ممثلة للهوية الوعنية .وبالتايل
اإلشععيالية اليت ميين اإلجابة عليها من خالل هذا البحث فيما تتمثل األزمة اللغوية يف اجملتمع اجلزائري؟ وكيف أثرت على
اهلوية الوعنية؟
الكلمات المفتاحية :األزمة؛ اللغوية؛ اجملتمع؛ اهلوية.
Abstract:
Arabic is one of the six official languages adopted by the United Nations and
has a great influence on a number of languages such as Persian and Turkish
and a number of African languages. Language is of great importance in the
social communication between individuals and the language is a social
phenomenon that varies from one center to another. Each society has its own
language. Of the levels and voices of Algerian society is a multi-language
society, it is a mix and linguistic mix varies according to regions, educational
level, sex and age, which is known as dialects but the real crisis is not dialects
and only there is another crisis which is the most dangerous and threatening
the individual and social entity conflict with the French, which compete in
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various social, economic, educational, administrative and other fields and
adapted on the basis of social networking became the Arabic language to live
a real crisis, especially as a representative of national identity. Obaltala
problem that can be answered by this research as is the linguistic crisis in
?Algerian society? How did it affect national identity
Keywords: crisis, linguistic, community, identity.
مقدمة:
تعترب اللغة العربية يف اجلزائر املمثل الرمسي للهوية ،وامبافآة عليها هي اافآة على خص ععوص ععية اجملتمع اجلزائري مثل بقية
اجملتمعات وبالتايل فاللدغة العربية س ع ع عواهل قبل االسع ع ععتقالل أو بعده مل حتض باسع ع ععتاداا لتيون لغة اجملتمع احلقيقية وباعتبارها
فإمها ومما ال شك فيه من العناصر املهمة املمثلة لوحدة اجملتمع وكماسيه واللغة رمز للهوية الوعنية.
ظاهرة اجتماعية د
عناصر البحث:
*تعريف اللغة العربية وأ يتها وخصائصها.
*اللهجة وعالقتها بالفصحى.
* اهلوية وعناصرها.
*األزمة اللغوية يف اجملتمع اجلزائري وأثرها على اهلوية:
ثنائية اللغوية (العربية ،الفرنسية) وأثر ذلك على اهلوية. ثنائية اللغوية (العربية ،اللهجات) وأثر ذلك على اهلوية.*تعريف اللغة العربية وأهميتها وخصائصها:
-1تعريف اللغة العربية:
لغة :وكلمة اللغة يف العربية ترجع إىل جذر اللغو أو لغا( ،)1وهو يدور حول معاين الرمي والطرح واإللقاهل وهي معاين ظلت
مقرتنة هبذا اجلذر يف تعريف املادة ومحلت معاين الرمي وما يتص ععل هبا انطالقا هلا من عدا أ ية بالش ععيهل كونه منبوذا وذلك
أ دن ما يلغي أو يرمي أو يطرح ييون ذل( ،)2ويؤكد على هذا املعىن الزبيدي يف تاجه ويقول اللغو هو الطرح ،واليالا ليثرة
احلاجة إليه يرمى به(.)3
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ويؤيد هذا ص ع ع ععاحب لس ع ع ععان عرب أ دن كلمة لغة :من اللغو واللغا :الس ع ع ععقط وما ال يعتد به من كالا وغريه وال ص ع ع ععل على
فائدة وال نفع وكل ما أسقط(.)4
اص ططًالحا :وأص ععل يف تعريف اللغة :وهي وظيفة التعبري عما يريده اجملتمع وهذا التحديد يف أص ععلها ووظيفتها واجتماعياهتا
وجعلها تتميز بثالو خص ع ع ع ععائص :أوال كمثيلها يف نآم يش ع ع ع ععرتك يف إتباعها اجملتمع ويتاذها أفراده أس ع ع ع ععاس ع ع ع ععا لتنآيم حياهتم
اجلماعية وتنسع ع ع ع ع ع ععي العالقات اليت تربط بينهم وثانيا أمها نتاج العقل اجلماعي وأما ثالثا ال ميين للفرد أن مرج عنها أو عن
نآامها وإال واجه عقاب اجملتمع وازدراهلهو(.)5
وبالتايل اخلص ععوص ععية األس ععاس ععية للغة هي اتفاق اجلماعي أو ما يعرف بالتواض ععع والذي هو الطبع مرتس ععع يف اجملتمع وبالتايل
أعطيت للغة وظيفة تواصل االجتماعي وهي مسة واخلصوصية احلقيقية اليت كميز اجملتمع عن األخر.
وهناك من يرى أ دن اللغة وكائن حي يعي مع اإلنس ععان ومض ععع ملاتلف مآاهر التطور اليت مير هبا اإلنس ععان يف بي،ته ،فأي
تغيري وتطور يطرأ على حياة اليائن البشري ،جيب أن ينعي على لغته اليت ال تنفصل عنه حلآة من زمان و(.)6
وبالتايل اللغة لصيقة اياة اإل نسان وهي تنمو وتتأثر وتؤثر يف حياة الفرد وف متغريات الزمن اليت مير هبا ذلك اليائن احلي.
-2أهمية اللغة العربية :والعربية هي اللغة ال هس ع عامية الوحيدة اليت قدِّر هلا أن حتافو على كيامها وأن تصع ععبح عاملية .وما كان
وتذوق إعجازه
ليتح هق هلا ذلك لوال نزول القرهن اليرمي هبا ،إذ ال ميين فهم ذلك اليتاب املب ن الفهم الص ع ععحيح والدقي
ا
الرتاو الغين من العلوا اإلس ع ع ع ععالمية ميتوب بتلك اللغة .ومن هنا كان تعلم العربية
اللغوي إال بقراهلته بلغته العربية .كما أن ا
د

ليل املسععلم ن الذين يبل عددهم حنو مليار مسععلم يف شععىت أحناهل العامل .وميين القول إ دن أكثر من نصععف سععيان
مطم ًحا ِّ
إفريقيا يتعاملون بالعربية.

تعترب اللغة العربية زة وصععل ب ن مالي ن من الشعععوب املرتامية على مسععاحات شععاسعععة من عاملنا يف العصععر احلديث فهي
حاملة لثقافتهم وكذلك هي لغة القرهن اليرمي فهي وسيلة ترابط واحتاد وهي إحدى اللغات السامية اليت كمد بأصالة العروبة
إذ يقول مصع ع ععطفى صع ع ععادق الرافعيومل يب من أمهات اللغات السع ع ععامية إال ثالو العربية والعربانية والس ع ع عريانيةو( )7واهتم هبا
الباحث ن وخاصع ع ععة الفصع ع ععحى منها وواليت هي املسع ع ععتادمة يف تدوين الشع ع عععر والنثر واإلنتاج الفيري والعلمي ،وهي ختضع ع ععع
لقوان ن تضبطها وحتيم عباراهتا وهي تتوخى اإليضاح واألصالة و(.)8
وهي هية يف تعبري عن األفيار وهذا تيرسع ععه اخلصع ععائص املتميزة اليت تتمتع هبا دون غريها من اللغات فهي غنية ومعربة ولغة
العلم واحلض ع ع ع ع ع ععارة وهذا يثبته التاريع فاللغة العربية س ع ع ع ع ع ععجلت عامليتها يف القرن الثالث هجري يف عصع ع ع ع ع ع عر احلض ع ع ع ع ع ععارة العربية
اإلسالمية.
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ولذلك فهي ليست قاصرة مثل ما يدعي بعض امبدث ن فهي مستوعبة وأ يتها تآهر من خالل شهادة اليثري من الباحث ن
واهلي،ات العاملية ،فقررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عاا  1973بأن ويتم إدخال اللغة العربية ضع ع ع ع ع ع ععمن اللغات الرمسية
و(.)9
وكذلك يقول رافائيل عن اللغة وأندين أشع ع ع ع ع ع ععهد من خربيت الذاتية ،أ نده لي أمثن من ب ن اللغات اليت أعرفها لغة تقرب من
العربية س عواهل يف عاقتها البيانية أو يف قدرهتا على أن خترتق مسععتويات الفهم واإلدراك ،وأن تنفذ بشععيل مباشععر إىل مشععاعر
واألحاسي تاركة أعم األثر فيها ،ويف هذا الصدد فلي للعربية أن تقارن إال باملوسيقى و.10
ويرى املس ع ععتش ع ععرق فرجس ع ععون يف إحدى مقاالته عن اللغة العربية بأ دن واللغة العربية سع ع عواهل بالنس ع ععبة للناعق ن هبا أو إىل مدى
تععأثريهععا تعترب إىل حععد بعيععد أعآم اللغععات الس ع ع ع ع ع ع ععاميععة عععاهل ،كمععا ينبغي أن ينآر إليهععا كععإحععدى اللغععات العآمى يف عععامل
اليواو(.)11
-3خصائص العامة للغة العربية :تتميز اللغة العربية جبملة من خصائص أ ها:
أوال  :اتسع ع ع ع ععاع والتجدد والثراهل اللغوي ،فقد بل عدد جذور العربية كما ورد يف لسع ع ع ع ععان العرب حوايل  80ألف جذر لغوي
املس ع ع ععتادا منها فقط أحد عش ع ع ععر ألف من اجلذور اللغوية ،فاللغة العربية لديها خمزون هائل من اجلذور اللغوية جيعلها قادرة
على توليد كم هائل من األلفاظ واستيعاب كل ألوان الفير احلديث وكل جديد.
ثانيا :كمتاز اللغة العربية يف جمموع أصوات حروفها بسعة تدرجها الصويت حيث تندرج وتتنوع يف خمارجها ماب ن الشفت ن من
جهة وأقصى احل ل من جهة أخرى ،وهذا بدوره مل نوعا من توازن واالنسجاا ب ن أصوات املفردة الواحدة فالعرب كانت
تس ع ع ع ع ععتبعد أن تنط األلفاظ اليت تتألف حروفها ويف ذلك يقول اجلاحو و إ دن اجليم ال تقارن الآاهل وال القاف وال الطاهل وال
الع ن بتقدمي والتأخري والزاي ال يقارن بالآاهل وال الس ن وال الضاد وال الذال بتقدمي والتأخري لذلك جند أ دن كثريا من األلفاظ
ترك استعماله لتقارب حروفه مثل قط وظث ،قج ،وهذا يتعل باخلصائص الصوتية للغة العربية ايث بقيت األصوات على
مر العص ع ععورو( ،)12فقد حافآت أص ع عوات اللغة العربية يف الفص ع ععحى على ص ع ععفاهتا وخمارجها وبقيت على وض ع ععوحها والقرهن
اليرمي شاهد على ذلك.
ثالثا  :األلفاظ يف اللغة العربية ال تبد أ بسع ع ع ع ع ععاكن وقد حاولت اللغة العربية التغلب على هذه الآاهرة اللغوية باإلتيان باهلمزة
الوص ععل لتتحمل احلركة إذ احلرف األول س ععاكنا إال أنده ال جيتمع س ععاكن ن يف لفآة واحدة وال ب ن كلمت ن متجاورت ن كغريها
من اللغات األخرى وهذا كله من باب امليل إىل التافيف.
رابعا :ظاهرة اإلعراب ،إ دن اإلعراب باحلركات األصع ع ع ع ع ع ععلية ال توجد إال يف اللغة العربية وهي ظاهرة توفر للغة عاقة هائلة من
املرونة يف الرتاكيب املؤثرة يف املعىن ،فآاهرة اإلعراب تعمل على إبانة املعاين باأللفاظ(.)13
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*اللهجة وعالقتها بالفصحى:
-1تعريف اللهجة  :مل يفرق اللغويون والنحاة القدماهل باملعىن ب ن اللغة واللهجة وف املعىن اليت تأخذه اليوا ولذلك أعلقوا
عليها اسع ع ع ع ع ع ععم اللغة دليل على ذلك كان يقال :لغة كميم ،ولغة عيهل ،...وهم يقصع ع ع ع ع ع ععدون بذلك اللهجة لين العرب كانوا
أمي ن ،فبقيت اللغة متعلقة بألسنتهم.
لغة  :جاهل يف لسع ع ع ع ع ع ععان العرب يف مادة (ل ه ج) هلج باألمر هلجا وهلوج وأهلج كال ا أ ف ع ل به ويقال فالن ملهج هبذا
األمر أي مولع به واللهج بالشيهل الولوع به(.)14
اصططًالحا :يعرفها إبراهيم أني وهي جمموعة الصععفات اللغوية ،تنتمي إىل بي،ة خاصععة ويشععرتك يف هذه الصععفات أفرداها،
وبي،ة اللهجية هي جزهل من بي،ة أوسع ععع وأمشل تضع ععم عدة هلجات ،ليل منها خصع ععائصع ععها ولينها تشع ععرتك يعا يف جمموعة
الآواهر اللغوية اليت تش ع ععري إىل اتص ع ععال أفراد هذه البي،ة بعض ع ععهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم من حديث وفهمها يتوقف
على قدر الرابطة اليت تربط ب ن هذه اللهجات و(.)15
مما يشع ع ع ع ع ع ععري إليه هذا التعريف أ دن اللهجات اليت تنتمي للغة الواحدة ليس ع ع ع ع ع ع ععت يف معزل عن ظاهرة تأثري والتأثر فيما بينها
النتمائها إىل بي،ة أوسع من بي،تها يفرض هذا ،وهذا يعين الصفات الصوتية ال كم باملعىن وهي ختص بي،ة جغرافية معينة.
-2عالقة اللهجة بالفصحى:
وهناك عالقة وعيد بينها وب ن اللغة الفص ع ع ع ععحى مثل ما توجد فروق بينها ايث والعالقة ب ن اللغة واللهجة هي عالقة
العاا باخلا

،فاللغة تشتمل على عدة هلجات كالمية ليل منها ما مييزها و يع اللهجات تشرتك يف جمموعة من الصفات

الل غوية والعادات اليالمية تؤلف لغة مس ع ع ععتقلة عن غريها من اللغات وامبدثون من علماهل اللغات يس ع ع ععمون الص ع ع ععفات اليت
تتميز هبا لغة بالعادات اليالمية ،ألمها ليست إال جمرد عادات نشأ عليها أبناهل هذه اللغة وتأثروا هبا جيل بعد جيل ،حىت
أص ع ع ع ععبحت عابعا هلم مييزهم عن غريهم من امل تيلم ن بلغات أخرى ،وتلك العادات اليالمية هي عادات ميتس ع ع ع ععبة ال أثر
للوراثة فيها و(.)16
ايث اللهجة جماهلا بي،ة جغرافية معينة وهلا عالقة باللغة من باب عالقة الفرع باألصل فهي منحدرة ومتدرجة منها.
وميين القول إمها عريقة معينة يف االسع ع ععتعمال اللغوي توجد يف بي،ة خاصع ع ععة من بي،ات اللغة ويعرفها بعضع ع ععهم بأمها العادات
اليالمية جملموعة قليلة من جمموعة أكرب من النان تتيلم لغة واحدة.
وهذه الطريقة أو العادة تيون صع ع ع ع ع ع ععوتية يف غالب األحيان ،ومن ذلك يف هلجات العرب القدمية :العنعنة وهي قلب اهلمزة
مبععدوهل هبععا عينععا ،وهععذه الص ع ع ع ع ع ع عفععة معروفععة عنععد قي وكميم يقولون يف أنععك عنععك ويف أذن عععدن ،على ح ن أن بقيععة العرب
ينطقون اهلمزة دون تغيري يف أوائل اليلمات.
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كذلك اليشيشة ،وهي يف ربيعة ومضر جيعلون بعد كاف اخلطاب يف املؤنث شينا ،فيقولون :رأيت وب وعلي فمنهم
من يثبتها حالة الوقف فقط ،وهو األشععهر ،ومنهم من يثبها يف الوصععل أيضععا ومنهم من جيعلها ميان الياف وييسععرها يف
الوصل ويسينها يف الوقف فيقول :من وعلي  ،وغريهم من العرب يبقى الياف دون تغيري.
*الهوية وعناصرها:
-1تعريف الهوية:
لغة  :مص ع ع ععدر مركب من ض ع ع ععمري الغائب وهوو املعرفة بأداة التعريف والو والحقة املتمثلة يف الياهل املش ع ع ععددة وعالمة التأنيث
وهي تأيت مبعىن ذات الش ع ع ععيهل وعند الفارا" هوية الش ع ع ععيهل عينه وش ع ع ععاص ع ع ععه وخص ع ع ععوص ع ع ععية وجوده املتفردة الذي ال يقع فيه
إشراك(.)17
اصًالحا  :وفرضعت كلمة اهلوية نفسعها يف الفير الفلسعفي واالجتماعي عموما من خالل اإلرو األرسعطي الذي حددها
مبعىن الوجود على املس ع ع عتوى األول ويف املس ع ععتوى الثاين تدل على ما به ييون الش ع ععيهل هو نفس ع ععه أما الفار" فذكر أ دن هوية
الشيهل عينه وشاصه وخصوصيته املنفردة له أي ال يقع فيه إشراك و(.)18
دأما مفهوا اهلوية فنجده متعل مبفهوا الثقافة يف جممل التعريفات اليت تتناوله فهو مفهوا ثقايف تارمي يتيون لدى الفرد من
خالل الثقافة اليت يا فيها فدور الثقافة بيل ما حتمله من معاين هو تيري للهوية الثقافية من خالل عملية كمثل جانب

العاعفي واجتماعي مع العملية اندماج التارمية والثقافية ونفس ع ععية واقتص ع ععادية تس ع ععتغرق زمنا عويال مما يؤكد أ ية التاريع يف
خل اهلوية ال ثقافية بصفته رحم الذي تنمو فيه وترتعرع لتشيل يف مطاف هوية معينة نتيجة انتمائها ألمة معينة و(.)19
ألمها يف النهاية هي مستوى الناضج الذي بلغته اجملموعات
ويقول منري الرزاز :والرتاكم التارمي ضروري لصنع اهلوية الثقافية د
البش ع ع ع عرية نتيجة تفاعل قرون عويلة ب ن أفرادها وب ن ظروف الطويلة والتارمية اليت مرت هبا واليت نس ع ع ععجت فيما بينها روابط
مادية وروحية مشرتكة أ ها وأعالها رابطة اللغة والدينو(.)20
-2عناصر الهوية الجزائرية (محددات الهوية):
فاجملتمع اجلزائري جزهل ال يتجزأ من العامل العر" اإلسع ععالمي ،وبالتايل اهلوية اجلزائرية باملفهوا احلضع ععاري تعين االنتماهل إىل
األمة العربية اإلس ع ع ع ععالمية بيل ميوناهتا وهي واض ع ع ع ععحة من ناحية االجتماعية وحتآى بالقبول النس ع ع ع ععيب من عرف يع أفراد
اجملتمع وكذا خمتلف الفاعل ن الس ععياس ععي ن داخل اجملتمع اجلزائري باإلض ععافة إىل عوامل أخرى مادية أس ععاس ععا مرتبطة مبسع عتوى
التقدا االقتص ععادي واحلض ععاري الذي يبلغه اجملتمع يف مراحله التارمية غري أ دن هناك عدة عوامل تارمية الية وكونية س ععا ت
يف بلورة ثوابت اهلوية اجلزائرية وتتمثل يف ثالو اددات:
*الدين
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*اللغة العربية
* األصل األمازيغي

()21

وإذا قررنا من حيث املبدأ أ دن ليل جمتمع خص ععوص ععية ثقافية اليت تش ععيل هوية ذاتية ويس عععى للمحافآة عليها وص ععيانتها من
االندثار حتت وعأة وهيمنة اخلصع ع ع ع ع ع ععوصع ع ع ع ع ع ععيات الثقافية للمجتمعات األخرى فإند اجملتمع اجلزائري ثقافته قد كميدز عن باقي

اجملتمعات العربية اإلسالمية فاخلصوصية الثقافية تعين دأمها عناصر خاصة مبجموعة اجتماعية معينة.

فاجملتمع اجلزائري يعي داخل فس ع ععيفس ع ععاهل من التعدد الثقايف فهو جمتمع عر" إس ع ععالمي ،أمازيغي ومتوس ع ععطي وإفريقي عاملي
فإمها حتيا داخل جمتمع
جيمع ب ن املغرب ن واملفرنس ع ع عع ن :جيمع ب ن الش ع ع ععاوية والقبائلية واملزابية والتارقية رغم هذا التعدد الثقايف د
واحد وموحد متضامن ومتماسك حتت لواهل العروبة واإلسالا واألصل األمازيغي(.)22
وهذا التعدد الثقايف يف اجملتمع الواحد من حيث اللهجات وعلى اختالفها من مشال البالد إىل جنوهبا ومن شععرقها إىل غرهبا
إض ع ععافة إىل تبين اللغة الفرنس ع ععية يف اس ع ععتعمال الرمسي وبطريقة غري مباش ع ععرة رغم الوحدة واالنطواهل حتت لواهل واحد أل دن اهلوية
تعي معاناة وف معاناة عنصع ع ع ع ع ع ععر فيها وعليه تآهر اهلوية مبعناها احلقيقي وهي اللدغة العربية اليت تعي معاناة وأزمة لغوية
حقيقية يف ظالل اللهجات املتبناة باختالف املناع واستعمال اللدغة الفرنسية على حساهبا يف التواصل ب ن أبنائها.
فمصععطلح اهلوية يف اجلزائر مبعناه احلقيقي أصععبحت تيتنفه نوع من ضععبابية يف ظل األزمة اللغوية املعاشععة يف ظل العوملة اليت
أصبحت تيتسح العامل.
*األزمة اللغوية في المجتمع الجزائري وأثرها على الهوية:
-1ثنائية اللغوية (العربية ،الفرنسية) في الجزائر وأثر ذلك على الهوية:
ال يياد ملو جمتمع أو بلد أو عامل من اسع ع ععتعمال لغت ن يف جمتمع واحد س ع ع عواهل ألسع ع ععباب تارمية حنو االسع ع ععتعمار وخملفاته
الثقافية واالقتصع ع ععادية أو ألسع ع ععباب حضع ع ععارية فرضع ع ععها التقدا العلمي والتطور التينولوجي كما أ دن األلفاظ تنتقل وهتاجر مما
يؤدي لتداخلها ببعضععها وتسعرهبا ل لغات األخرى مع مرور الزمن ولين يفرتض أن ييون للغة املنشععأ والرتبية واهلوية النصعيب
األوفر يف فرض أنساقها وأساليبها وخصوصيتها على الدلغة الثانية ويف احلقيقة اللدغة ييها االستعمال والتفاعل املتبادل بينها
وب ن متيلميها ومييتها اإل ال والتنير هلا وهنا األزمة احلقيقية اليت من ش ع ع ع ع ع ع ععأمها عم هوية فرد من جمتمعه من باب نزع
عنصر أساسي حلياته.
وهذا ينطب على ما نراه يف جمتمعنا اليوا منذ االسع ع ععتقالل وحىت قبل االسع ع ععتقالل وف حقائ التارمية ومنهم من تنير للغة
العربية باعتبارها اللغة الرمسية املمثلة للهوية اجلزائرية يف مقابل الفرنسية واليت حتآى مبيانة أفضل من اللغة العربية وف حقيقة
االستعمال اليومي هلا يف خمتلف املؤسسات االجتماعية واالقتصادية والعلمية إىل جانب اللهجات اليت تساعد على الشرح
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والتوضع ععيح واإلفهاا دأما العربية باعتبارها اللغة القومية وممثلة للهوية الوعنية هي حرب على ورق ال أكثر والس ع عؤال الذي يطرح

هنا ملاذا؟

أل دن التعامالت الرمسية واخلطابات من عرف ممثلي الشع ع ع ع ع عععب وتعامل يف املؤس ع ع ع ع ع عسع ع ع ع ع ععات الوعنية مباتلف أنواعها يتم باللغة
الفرنس ع ععية وحىت الوثائ الرمسية يف املؤسع ع عس ع ععات اجلزائرية حويل  70باملائة منها يتم باللغة الفرنس ع ععية ومن هنا اجملتمع اجلزائري
يعي أزمة لغوية حقيقية يف ظل االس ع ع ع ععتعمال الطاغي للغة الفرنس ع ع ع ععية واللهجات ،يف مقابل العربية وس ع ع ع ععبب هذا عزهلا عن
اسععتعملها يف وعنها الطبيعي الذي يفرتض أن تعي فيه وبيل بسععاعة اللغة العربية يف اجلزائر ،مل تسععر وف مسععار الطبيعي
للغات اليت تنمو وتتطور بتفاعل مسع ععتمر بينها وب ن مسع ععتعمليها من أفراد اجملتمع اللغوي الذي عدت أداته التواصع ععلية ولغته
االس ع ععتعمالية وممثلة هلويته القومية هذا ما س ع ععد أمامها باب للتقدا والتطور والرقي حىت أص ع ععبح يقال اللدغة العربية عاجزة عن
استيعاب علوا العصر من باب واللدغة العربية لغة سلفية جامدة ترتاجع بدل التوجه إىل األمااو(.)23
ولغة فرنس ععية يف نآرهم لغة حداثة وحض ععارة وتقدا ورقي وهي من اللغات احلية يف ح ن اللدغة العربية هي و يف عداد اللغات
الالتينية امليتة وعند هؤالهل جيب اختاذ لغة حتل ال اللدغة العربية وهي إحدى اللغات احلية كالفرنس ع ع ع ع ععية أو االجنليزية...اخل أو
العامية ويعتقدون أ دن ما جرى على الالتينية من القانون الطبيعي سيجري على عربية حتماو(.)24
وهذا االعتقاد اخلاع ،الذي زاد يف ميانة اللغة الفرنس ع ع ع ععية مبس ع ع ع ععاعدة االس ع ع ع ععتعمال اللهجي يف اجلزائر على العربية اليت بنت
حضارة راقية كانت اللبنة األوىل للحضارة الغربية واستطاعت أن تستوعب كل املعارف والعلوا قبل أن ينآر هلا من أبنائها
بع ن الش ع ع ععؤا والس ع ع ععاط وألبس ع ع ععوها لبان الغربة يف وعنها ،فاللغة أس ع ع ععان مهم يف س ع ع ععلوكنا وهي تعبري عن وعنيتنا ووجودنا
احلضاري باعتبارها عنصر أساسي يف هويتنا وشاصيتنا واهلوية اجلزائرية واللغة العربية ثنائية مهمة ال انفصال بينهما ولذلك
يقول أحد الباحث ن ومن أراد أن ميحو أثار الشاصية اجلزائرية ارب اللدغة العربية بيل قوةو(.)25
وبالتايل هذا الطم يف ح اللغة العربية والتغييب هو عم للشاصية اجلزائرية واهلوية اجتماعية والعربية أصل متأصل يف
شع ععاصع ععيتنا اجلزائرية وتعبري ع ن قيمنا البحتة وهلذا فأول ما حاربه املسع ععتعمر يف اجلزائر عمل على ااربة اللغة العربية وقضع ععاهل
على التعليم هبا وترسع ع ععيع الفرنسع ع ععية كلغة تعليم منذ املراحل األوىل وهذا االعتقاد رحل املسع ع ععتعمر وترك له أتباع وأبناهل أوفياهل
سيحافآون على هذا املوروو عيلة نصف قرن من الزمن وتغذيته وتطويره امبافآة على منوه.
واألزمة اللغوية اليت نعيشع ع ع ع ع ع ععها اليوا يف جمتمعنا ال كمد إىل اللغة العربية يف جوهرها من معىن بقدر ما تعود إىل االسع ع ع ع ع ع ععتعمال
الفردي واجلماعي من قبل أبنائها ايث يلقون بآالل املسع ع ع ععؤولية عليها و يعفون أنفسع ع ع ععهم من هذا الوضع ع ع ععع أو هذه األزمة
ال لغوية ممارسة يف جمتمعنا وهذا كان له أثر يف تواصل ب ن أبنائها وأثر على شاصية الفرد وهويته لدى األخر(األجنيب) وهي
قادرة على حتقي مياسع ععب أبنائها مثل ما حققت اللغات احلية األخرى كما يقول امود إبراهيم وميين أن حتق للناعق ن
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هبا أغراضع ععا أربعة :الغرض األول هو إكس ع ع اب الفرد املعرفة ،والثاين هو اتصع ععال مع ايخرين والثالث :أن تيون أداة التفيري
والرابع أن تيون أداة تنمية الوجدانية و(.)26
وهذه األغراض حققتها اللدغة العربية يف عص ع ع ع ع ععر مهض ع ع ع ع ععتها وازدهارها ايث كانت لغة علم ولغة ميتبة فيانت لغة ألمهات
العلوا وحققت التواصععل مع الشعععوب األخرى من خالل البعثات العلمية من أروبا إىل بغداد (يف عهد احلضععارة األندلسععية)
وهبا كمت لبنات األوىل للعلوا املاتلفة اليت كانت نربان النطالق احلض ع ع ع ع ع ع ععارة الغربية وصع ع ع ع ع ع ععنعت هذه اللغة خري وأفض ع ع ع ع ع ع ععل
الش ععاص ععيات العلمية اليت مل تر مثلها احلض ععارة الغربية واللغة العربية كانت يف عهد قريب (العهد االس ععتعماري) رغم مآس ععي
االسع ع ع ع ع ع ععتعمار وااولة تدمريها وإزالة اهلوية اجلزائرية من خالل عم معامل هذه اللغة اليت حافآت عليها املدارن القرهنية
والزوايا.
كانت هنذاك رمز للهوية الوعنية وش ع ععاص ع ععية االجتماعية للفرد اجلزائري يف مقابل املس ع ععتعمر وعمالئه وعنص ع ععر من عناص ع ععر
األسعاسعية اليت حاربت اهليمنة واركماهل يف أحضعان االسعتعمار ورغم كل هذا حافو عليها أبناهل ذلك اجليل على هويتهم من
خالل إعطاهل ميانة للغتهم يف حياهتم اليومية رغم أ دن التعليم كان فرنسععيا اضععا يف كل املراحل التعليمية واين يف غفلة من
أبنائها ويف نف اجملتمع ميارن عليها اسع ع ع ععتعمار داخلي يريد عم هذه اللغة وبطريقة غري مباشع ع ع ععرة يف ااولة مبي مالمح
اهلوية الصع ع ععحيحة لشع ع ععاصع ع ععية اجلزائرية فهذه الثنائية أبعادها وخيمة وأتعبت كاهل اللغة العربية يوما بعد يوا وخلقت أزمة
لغوية حقيقية يف اجملتمع اجلزائري.
* ثنائية اللغوية (العربية ،اللهجات) في الجزائر وأثر ذلك على الهوية:
واللهجة مما س ع ععب وقدمنا هي ال بي،ة جغرافية معينة وهلا عالقة باللغة من باب عالقة الفرع بأص ع ععل فهي منحدرة ومتدرجة
منها باستعمال ،وهي ال اتفاق ب ن أفراد اعة معينة وتتميز خبصوصية دون اللهجات األخرى اليت كمد بصلة لنف اللدغة
مثال يف اجلزائر جند عدة هلجات وكلها تنتمي لنف اللغة اليت هي العربية وهلا صع ع ع ع ع ععلة ببعضع ع ع ع ع ععها البعض منها اللهجة عنابية
والوهرانية والطارقية وغريها من اللهجات املنتهجة وكلها كمد بصع ع ع ع ععلة وهلا عالقة بلغة العربية الفصع ع ع ع ععحى وهي اللغة الرمسية يف
اجلزائر وكذلك تيت سععب خصععوصععية داخل هذه اللغة وتيون اللهجة جغرافية واجتماعية وليل لغة عدة هلجات وليل منها
صفات خاصة كميزها عن سواها من ناحية صوتية أو مفرداتية أو حنوية أو صرفية وقد تتفرع اللهجة وتصبح لغة مستقلة مع
مرور الزمن والعتبارات جغرافية وسياسية وثقافية و(.)27
ومما أوردنا يتب ن أ دن اللهجة ترتبط ارتباط وثي باللغة فهي جزهل أو فرع منها امتدت إىل االس ععتعمال فهي بذلك تش ععاركها يف
وظيفة التواص ع ع ععل اليومي وف حيز جغرايف مع ن الذي تس ع ع ععتعمل فيه اللدغة وف املفهوا احلايل والعص ع ع ععري للهجة وهذا ينطب
على ما نراه اليوا يف اجلزائر فاللدغة العربية الفصحى تشاركها خمتلف اللهجات وف جماهلا اجلغرايف.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
165

وحضععورها اليومي يف اسععتعمال يف خمتلف املؤس عسععات من باب صعععوبة الفصععحى أثرت على هوية االجتماعية اليت تعترب
ميزة أس ععاس ععية لقومية الفرد اجلزائري ورمز للوعنية وإبداع الفيري وتأكيد للس ععيادة الوعنية وبالنس ععبة للمجتمع اجلزائري اللدغة
العربية حتدثت عليها املراسععيم احليومية أسععان للقومية والوعنية وهي أخطر بيثري من أن تيون جمرد أصعوات وفقط فيمين
هلذه اللهجة أن تيتسععب ميانة وتسععتقل بنفسععها عن اللغة السععيادة الشععرعية يف املسععتقبل وبالتايل فيه مسععان مببادف اهلوية
وبذلك فاللهجة أص ع ععبحت منافس ع ععة للغة العربية يف اجملتمع اجلزائري وخاص ع ععة أ دن اجملتمع يف تغري وف الس ع ععياس ع ععة االقتص ع ععادية
واالجتماعية املنتهجة من عرف الطبقة السياسة فيها أثر على هذه اللغة من منطل اللهجات وف استجابة الفرد وحاجته
باعتبار اللدغة القومية تبقى هلا ميانة ينبغي الرقي هبا واحلفاظ عليها من باب احلفاظ على القومية كما يقول يوس ع ع ع ععف احلاج
واللدغة القومية وحدها تس ععمى بالفير إىل درجة العبقرية اخلالدة فالذي يتنازل عليها يتنازل عن جوهره والرتبية الص ععحيحة ال
تنازل عليها مطلقا ،وال تتسع ععاهل يف هذا اجملال بل السع ععهر على تبوأ اللغة القومية مركزا يلي هبا ،...فال أمة واعية بدون لغة
قومية ،إ دن اللغة القومية هي لغة األمة كلهاو(.)28
ومن هنععا تآهر ميععانععة اللدغععة العربيععة يف اجلزائر واليت هي لغععة اهلويععة أمععاا اللهجععات اليت تبقى اععل االسع ع ع ع ع ع ععتعمععال اليومي ال
استعمال املمنهج الذي ختضع له الفصحى من باب فيري وعلمي وتربوي ممنهج وف معايري علمية وهي أسان قياا األمة
وركيزة مهمة لتمثيل هويتها الوعنية ولذلك كل هذا التعدد اللهجي يف اجلزائر وميانة اليت أعطيت له يف اس ع ع ع ع ع ععتعمال اليومي
بدل اللدغة العربية من باب جهل وقلة الوعي أل دن الذي له تأثري يف ص ع ع ععنع األجيال املس ع ع ععتقبلية هو انتهاج اللدغة القومية لدفع
بعجلة التطور العلمي وخاصععة ما نلمسععه يف حياتنا اليومية اسععتعمال هذه اللهجات بدرجة أكثر من اسععتعمال اللغة الرمسية
وهذا على كل األص عععدة حىت يف املؤس ع عس ععات الرمسية العلمية واالقتص ععادية واالجتماعية وبتايل خلف هذا االس ععتعمال أزمة
لغوية حقيقية يف اجملتمع اجل زائري فالش ع ع ع ع ععاص الدخيل على اجملتمع ال مييز اللغة الرمسية املس ع ع ع ع ععتعملة يف اجلزائر من اللهجات
ناهيك عن اسع ع ع ععتعمال اللغة الفرنسع ع ع ععية واليت هي من املوروو اسع ع ع ععتعماري الذي رحل وترك بصع ع ع ععمته خالدة من خالل لغته
منتشرة يف يع القطاعات وأخطر من ذلك يف الوثائ الرمسية اليت تعرب عن هوية الفرد اجلزائري.
وجند هذه اللهجات تس ع ع ع ع ععتعمل على مس ع ع ع ع ععتوى الش ع ع ع ع ععفوي دون كتا" إال يف بعض األعمال مثل الراويات املعربة عن الواقع
االجتماعي وكذلك يف أعمال الصحفية اليت هي صورة عاكسة للواقع االجتماعي.
وهذا نوع من صع ع ع عراع يندرج ض ع ع ععمن صع ع ع عراع لغة مثالية وأخرى عامية يف داخل اللغة الواحدة وهذا جنده ماثال يف اجلزائر يف
وقتنا احلايل ب ن اللغة العربية والعامية أو اللهجة ايث اقتصرت اللغة العربية يف جوانب معينة من االستاداا بينما العامية
أو اللهجة هلا ظهور وحض ع ععور يف املواقع احليوية كانتش ع ععارها على ألس ع ععنة العامية ويف اإلعالا مبجاالته املاتلفة ومما يدل على
أنده كمثل الفص ععحى ص عراعا واض ععحا مع العامية اليت س ععيطرت على واقع جمتمعات العربية ومل يقف األمر عند هذا احلد بل إ دن
الفصع ععحى تواجه مواقف نفسع ععية من متيلميها باهتامها بالصع عععوبة وعدا صع ععالحيتها للواقع وال دأدل على ذلك من احلشع ععود
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يتض ع ع ع ععح من خالل القول أ دن العامية أو اللهجة أخذت حآها يف اجملتمع اجلزائري عن عري تبين الطبقات الش ع ع ع عععبية هلا من
باب السهولة واحلشد أماا ما هو عامي وابتعاد عما هو فصيح من باب الصعوبة اليت تشيلها هذه األخرية.
خاتمة:
لقد علمنا التاريع الثقايف واحلض ع ععاري لألمم والش ع عععوب أ دن يف ازدهار اللدغة ازدهار للحياة العقلية وتقدنا ملض ع ععمار العلوا
والفنون وايداب وأ دن يف قوة اللغة قوة لألمة الناعقة هبا ،وأ دن اللغة تيتسععب قواهتا من إبداع أهلها هبا ،ومن تفوقهم يف هذا
اإلبداع ليشمل نواحي احلياة العامة ويف ضعف اللغة ضعف لألمة الناعقة هبا ،وتأثري على هوايتها باعتبارها إحدى العناصر
املهمة اليت تقوا عليها اهلوية القوميدة واألزمة اللغوية املعاش ع ع ع ععة يف اجلزائر هي من ص ع ع ع ععنع أبنائها بفعل عوامل وظروف منها ما
هو مباشع ععر ومنها ما هو غري مباشع ععر فرض على اللغة معاناة مع اللسع ععان الفرنسع ععي واللهجات امبلية واليت كان هلا تأثري بلي

على هوية االجتماعية للفرد اجلزائري.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
167

قائمة الهوامش:
.1السراقسطي ،كتاب األفعال ،ج ،2حس ن الشريف ،ط،3

423. :

.2ابن سع ع ع ع ع ع ععيداه ،امبيم وامب يط األعآم يف اللغة العربية ،تح :جمموعة من امبقيق ن ،معهد املاطوعات العربية،2004 ،
18. :
 .3امد مرتضى الزبيدي ،تاج العرون ،جملد  ،10دار احلياة ،بريوت ،لبنان،
.4ابن منآور ،لسان العرب ،جملد  ،05دار لسان العرب ،بريوت،1988 ،
 .5علي عبد الواحد وايف ،اللغة واجملتمع ،دار النهضة ،مصر،1971 ،

328.:
378.:

2.:

 . 6نذير امد ميتيب ،الفصععحى يف مواجهة التحديات ،دار البشععائر االسععالمية ،للطباعة والنشععر ،بريوت ،لبنان،1991،
13.:
 .7مصطفى صادق الرافعي ،تاريع ايداب العربية ،ج،1
 .8املرجع نفسه ،ن

67. :

.

 .9معروف نايف ،خصائص العربية وعرائ تدريسها ،دار النفائ  ،بريوت ،ط،1985 ،1

32.:

 . 10خاعر امود ش ع ع ع ع ععيري ،عرائ تدري اللغة العربية والرتبية الدينية يف ض ع ع ع ع عوهل االااهات الرتبوية ،دار املعرفة ،القاهرة،
،1981

307. :

 .11أبو عثمان عمر بن ار (اجلاحو) ،البيان والتبي ن ،ط ،4بريوت ،لبنان ،ج،1

69.:

 .12سعععيد الفيومي ،اللغة العربية وقدراهتا على مواكبة العصععر ،مؤكمر الدويل  3للغة العربية ،دولة اإلمارات العربية املتحدة،
3.:
 . 13خليفة عبد اليرمي ،عاملية اللغة العربية وميانتها ب ن لغات العامل ،جممع اللغة العربية ،دمش ،2003 ،
 .14ابن منآور ،لسان العرب ،املصدر الساب ،

125.:

 .15إبراهيم أني  ،يف اللهجات العربية ،ميتبة األجنلو مصرية ،ط ،2سنة ،1995
 .16املرجع نفسه،

05. :

16. :

12. :

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
168

 .17موزة عباد غباش ،هوييت ،االمارات العربية املتحدة،2011 ،
 .18املرجع نفسه ،ن

173.:

.

 .19ش ع ععريف رمحة ،اهلوية الثقافية اجلزائرية وحتديات العوملة ،جملة العلوا اإلنس ع ععانية ،عدد ،11جامعة قاص ع ععدي مرباح ،جوان
،2013

04.:
15.:

.20عبد السالا ولد حرمة ،اهلوية والثقافة ،مقال نشر يف جملة االليرتونية.

 . 21امد السويدي ،مفاهيم علم االجتماع الثقايف ومصطلحاته ،املؤسسة الوعنية لليتاب ،اجلزائر،1994 ،
 .22اهلوية اجلزائرية وحتديات العوملة ،املرجع الساب ،

41.:

 ،05،06:بتصرف.

 . 23رمضان عبد التواب ،دراسات وتعليقات يف اللغة ،ميتبة اخلاجني ،القاهرة،1999 ،
 .24عبد الصبور شاه ن ،تطور اللغوي ،بريوت،1985 ،

157.:

87.:

 .25عبد الرمحان سع ععالمة ،التعريب يف اجلزائر ماضع ععيا وحاض ع عرا ومسع ععتقبال ،وزارة اإلرشع ععاد القومي ،دمش ع ع ،1976 ،

:

.15
 . 26امود اللغة يف املؤسع ع ع عس ع ع ععات التعليم العايل واجلامعي ،املوس ع ع ععم الثقايف الس ع ع ععادن ،جملة اجملمع اللغوي األردين ،عمان،
األردن،1982 ،

10.:

 .27امود ياقوت ،فقه اللغة وعلم اللغة (نصو

ودراسات) ،دار املعرفة ،اإلسيندرانية،1994 ،

 .28كمال يوسف ،فلسفة اللغة ،دار النهار للنشر ،بريوت،1978 ،

292.:

15.:

 . 29ابراهيم بن علي الدبيان ،الصراع اللغوي ،مؤكمر علم اللغة الثالث1427 ،ه،

.14:

قائمة المراجع:
.1إبراهيم أني  ،يف اللهجات العربية ،ميتبة األجنلو مصرية ،ط ،2سنة 1995.
. 2ابن سيداه ،امبيم وامبيط األعآم يف اللغة العربية ،تح :جمموعة من امبقيق ن ،معهد املاطوعات العربية2004. ،
.3ابن منآور ،لسان العرب ،جملد  ،05دار لسان العرب ،بريوت1988. ،
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.4خاعر امود شع ع ع ع ع ع ععيري ،عرائ تدري

اللغة العربية والرتب ية الدينية يف ض ع ع ع ع ع ع عوهل االااهات الرتبوية ،دار املعرفة ،القاهرة،

1981.
. 5خليفة عبد اليرمي ،عاملية اللغة العربية وميانتها ب ن لغات العامل ،جممع اللغة العربية ،دمش 2003. ،
.6رمضان عبد التواب ،دراسات وتعليقات يف اللغة ،ميتبة اخلاجني ،القاهرة1999. ،
.7ش ع ع ع ععريف رمحة ،اهلوية الثقافية اجلزائرية وحتديات العوملة ،جملة العلوا اإلنس ع ع ع ععانية ،عدد ،11جامعة قاص ع ع ع ععدي مرباح ،جوان
2013.
.8عبد الرمحان سالمة ،التعريب يف اجلزائر ماضيا وحاضرا ومستقبال ،وزارة اإلرشاد القومي ،دمش .1976 ،
.9علي عبد الواحد وايف ،اللغة واجملتمع ،دار النهضة ،مصر1971. ،
.10كمال يوسف ،فلسفة اللغة ،دار النهار للنشر ،بريوت1978. ،
. 11امد السويدي ،مفاهيم علم االجتماع الثقايف ومصطلحاته ،املؤسسة الوعنية لليتاب ،اجلزائر1994. ،
. 12امود اللغة يف املؤس ع ع ع عسع ع ع ععات التعليم العايل واجلامعي ،املوسع ع ع ععم الثقايف السع ع ع ععادن ،جملة اجملمع اللغوي األردين ،عمان،
األردن1982. ،
. 13امود ياقوت ،فقه اللغة وعلم اللغة (نصو

ودراسات) ،دار املعرفة ،اإلسيندرانية1994. ،

.14معروف نايف ،خصائص العربية وعرائ تدريسها ،دار النفائ  ،بريوت ،ط1985. ،1
.15موزة عباد غباش ،هوييت ،االمارات العربية املتحدة2011. ،
.16نذير امد ميتيب ،الفصحى يف مواجهة التحديات ،دار البشائر االسالمية ،للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان.1991،
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التجلي عند الصوفية
Transfiguration in sufism
الدكتورة السعدية أوتبعزيت :األكادميية اجلهوية للرتبية والتيوين بين مالل خنيفرة .اململية املغربية
ملخص المقال باللغة العربية:
يعد موض ع ععوع التجلي من املواض ع ععيع الص ع ععوفية اليت ختللت التجربة الص ع ععوفية وهي اليت تنثال على القلب وال تس ع ععتوعبها
اللغة الطبيعية ألن مشع ع ع ع ع ع ععاهدات القلوب ومياشع ع ع ع ع ع ععفات األس ع ع ع ع ع ع عرار ال ميين العبارة عنها على التحقي  ،بل تعلم باملنازالت
واملواجيد ،وهي معارف اسعد حالة الصعويف الشععورية الوجدانية يف مقاا مهائي بعد عبوره ألحوال ومقامات على أن ما مييز
الصوفية عن غريهم هم قوهلم بالتجلي الذي مفاده أن الوجود هو كمآهر الصفات واألمساهل اإلهلية.
ويبقى موضوع التجلي من املواضيع املعرفية الدقيقة اليت وجدت نفسها عند املتصوفة الفالسفة الذين أسرفوا يف الرمزية
إسرافا إىل حد بدا معه كالمهم غري مفهوا للغري.
الكلمات المفتاحية :التجلي ،التجربة الصوفية ،املنزلة الروحية ،املتناهية ،الالمتناهي ،االشراق ،العلم الذوقي ،الوجود.
الملخص باإلنجليزية:
The subject of the Transfiguration of Sufi themes that permeated the Sufi
experience is that it is on the heart and is not absorbed by the natural
language, because the sightings of the hearts and the revelations of the
secrets can not be expressed in the investigation. Rather, they are aware of
the compromises and confessions. However, what distinguishes Sufism from
others extravagance to the extent that their words seemed incomprehensible
to others is that they say that the presence is the manifestation of divine
attributes and names.
And remains the subject of manifestation of the subjects of fine knowledge
found in the mystical mystics philosophers who were distracted in the
symbol of
الكلمات المفتاحية باالنجليزية:
; Transfiguration ; Sufi Experience ; Spiritual status ; Finite; The Infnite
Brightnes ; Taste Science ; Existence.
توطئة:
إن التجربة الص ععوفية اليت أعل عليها الص ععوفية أنفس ععهم اس ععم احلال ووص ععفوها بأمها املنزلة الروحية اليت يتص ععل فيها العبد
بربه ،أو يتصع ععل فيها املتناهي بالالمتناهي ،كما وصع ععفوها بأمها املنزلة الروحية اليت صع ععل هلم فيها اإلش ع عراق ،ويفيض عليهم
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فيها العلم الذوقي ،إمنا هي حالة من حاالت الوجود الباعن واتص ع ع ع ع ع ع ععال اإلرادة املتناهية باإلرادة الالمتناهية وامنحارها فيها
وهو ما عرب عنه ال ص ع ععوفية تعبريا دقيقا باس ع ععم الفناهل يف اهلل ،ويف هذا األخري حتص ع ععل أحوال معرفية من مياش ع ععفة ومش ع ععاهدة
وإش ع ع ع ع ع ع عراق والي ...وغريها من املعارف اليت تنثال على القلب وال تسع ع ع ع ع ع ععتوعبها اللغة الطبيعية «ألن مشع ع ع ع ع ع ععاهدات القلوب
ومياش ع ع ععفات األس ع ع ع عرار ال ميين العبارة عنها على التحقي  ،بل تعلم باملنازالت واملواجيد»( ،)1وهي معارف اس ع ع ععد حالة
الص ع ع ع ع ععويف الش ع ع ع ع عععورية الوجدانية يف مقاا مهائي بعد عبوره ألحوال ومقامات على أن ما مييز الص ع ع ع ع ععوفية عن غريهم هم قوهلم
بالتجلي الذي مفاده أن الوجود هو كمآهر الصفات واألمساهل اإلهلية.
 -1التجلي L’irradiation
التجلي هو االنيشع ع ع ععاف والآهور والربوز ،والى الشع ع ع ععيهل ،انيشع ع ع ععافه وظهوره ،وبروزه .والتجلي قد ييون بالذات ،وقد
ييون باألمر والفعل)2(.
ومن اييعات القرهنيعة اليت جعاهل فيهعا مصع ع ع ع ع ع ععطلح التجلي العذي يفيعد التجلي اإلهلي العذايت ،قولعه تععاىل﴿ :فل همعا الدى رباعه
لِلجب ِل جعله د دكاً﴾( )3وقوله تعاىل﴿ :والنعهها ِر إِذا الهى﴾(.)4
ومن التعريفات اليت أعطيت للتجلي أنه:
«عبارة عن كشف العبد بعآمة ربه ،وهذا قبل الرسوخ ،وأما بعد الرسوخ فال غيبة له )5(»..أو هو «إشراق أنوار إقبال
احل على قلوب املقبل ن عليه»()6
أو هناك من عرفه اعله «على ثالثة أحوا ل :الى ذات وهي املياش ع ع ع ععفة ،والي ص ع ع ع ععفات الذات ،وهي موض ع ع ع ععع النور،
والي حيم الذات وهي ايخرة وما فيها»( )7أو « التجلي إذا فتح اهلل على عبد بعد السرت ،يتجلى عليه بنعمة ،فييشف
له عن بعض املغيبات ،ويطهر له أنوار املشاهدة)8(»...
يبدو من خالل هذه التعريفات املقدمة للتجلي أن هناك تش ععاهبا واض ععحا ب ن املياش ععفة واملش ععاهدة والتجلي واإلش ع عراق،
واليت تعدل على أن املتصع ع ع ع ع ع ععوفعة أدخلوا « لونعا جعديعدا من املعرف اليت تقوا على اإلهلعاا أو اليشع ع ع ع ع ع ععف أو معا يعرف عنعدهم
ويصطلحون على تسميته اإلشراق»()9
وادر اإلشععارة يف هذا الصععدد أن فيرة التجلي تعد من األفيار امبورية عند ابن عر" ،لي فقط ألمها تفسععر عالقة اهلل
بالعامل ،ولين أيضا ألن ابن عر" يوظفها كثريا يف أغلب القضايا واإلشياالت النآرية وااليديولوجيا اليت استقطبت اهتماا
اإلس ع ععالمي ن يف العص ع ععر الوس ع ععيط .وفيرة التجلي ليس ع ععت من إبداع ابن عر" وإمنا هي إفراز لتطور معريف اس ع ععتقطب أغلب
املدارن الصععوفية األندلسععية حىت عهد ابن عر" .بل ميين أن جند هلا جذورا يف الفير الصععويف منذ بداياته األوىل يف الفير
اإلس ع ععالمي :فقد اعترب الص ع ععوفية املس ع ععلمون بأن اهلل «نور الس ع ععموات واألرض» وأن املعاين اإلهلية تنتش ع ععر يف العامل ،وييفي
للصويف أن يصور حس اسية داخلية حىت يستطيع أن ينفذ إىل انتشار األلوهية عرب العامل هي ما أمساه بالبصرية.
فالصويف اول أن جيعل من وجوده داخل العامل نوعا من االنتشار ألجل اكتشاف أسرار األلوهية .ومع ذلك فإن فيرة
التجلي مل تآهر مبفهومها الواضح واملتيامل إال يف نصو

ابن عر" ،بل مل تيتسب كونيتها إال يف تلك النصو )10(.
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 -2الستر والتجلي:
السرت والتجلي ييونان معا إذ ال بد من تعاقبهما رمحة بالصويف ،ذلك أن السرت يف لغة القوا «عبارة عن غيبة العبد عن
ربه ،ترو ا وتنزال وشغال بشأن من الشؤون»( .)11وهو بالنسبة للعواا عقوبة ألمهم فيه على الدواا وبالنسبة للاوا

رمحة

ألمهم ب ن كش ع ععف وغطاهل ولوال أمهم يس ع ععرت عنهم يف بعض األحيان ،لتالش ع ع عوا عند س ع ععلطان احلقيقة ،ولينه كما يآهر هلم،
يسرت عنهم .أما بالنسبة خلوا

اخلوا

فهم يف دواا التجلي)12(.

فاالسععتتار الذي يعقب التجلي هو أن تسععترت األشععياهل عن الصععويف فال يشععاهدها( )13عند سععطوات احلقيقة(ما تقهر به
احلقيقة) ،ألن دوامها فوق الطاقة اإلنس ع ع ع ععانية امبدودة ،إذ يعقبها االحتجاب أو الس ع ع ع ععرت ويعود الص ع ع ع ععويف إىل حالته الطبيعية
وإحساسه بالفرق ب ن الوجود اإلهلي ووجود العامل وكمييز األشياهل.
 -3أقساا التجلي:
ينقس ععم التجلي عند أرباب العرفان إىل عدة أحوال وأقس ععاا ،فهذا الياش ععاين مثال يف اص ععطالحاته( )14يش ععري إىل ثالثة
أحوال أو أقساا اليت تآهر التجليات من بطائنها:
التجلي األول :وهو الي الذات وحدها لذاهتا ،وهي احلضرة األحدية اليت ال نعت فيها وال رسم.
التجلي الثاين :وهو الذي يآهر به أعيان املمينات ال ثابتة اليت هي ش ععؤون الذات لذاته تعاىل ،وهو التعي ن األول بص ععفة
العلمية والقابلية ،ألن األعيان معلوماته األوىل ،والذاتية القابلية للتجلي الش ع ع ع ع ععهودي وللح هبذا التجلي نزول من احلض ع ع ع ع ععرة
األحدية إىل احلضع ع ع ع ععرة الواحدية بالنسع ع ع ع ععب األمسائية (ألن مرتبة الواحدية هي املرتبة اليت تتجلى فيها الذات يف جمايل األمساهل
والصفات).
التجلي الثالث :وهو التحلي الشع ع ععهودي :وهو ظهور الوجود املسع ع ععمى باسع ع ععم النور ،وهو ظهور احلث بصع ع ععورة أمسائه يف
األكوان اليت من صورها ،وذلك الآهور هو نف الرمحان الذي يوجد به اليل.
أما ابن عر" رائد العرفان النآري يف العامل اإلس ع ع ععالمي فقد حص ع ع ععر التجلي يف مائة وتس ع ع عععة نوع يف كتابه التجليات من
بينها:
 الي نعوت التنزه يف قرة الع ن :وهو مش ع ع ع ع ع ععهد ذوقي ناله من ناله فقاا العبد يف إنس ع ع ع ع ع ععانيته مقدن الذات منزهاملعاين)15(.
 الي اإلشععارة من ع ن اجلمع والوجود :هذا التجلي ضععر فيه حقيقة امد صععلى اهلل عليه وسععلم ويشععاهد يفحضرة امبادثة مع اهلل)16(.
 الي أخذ املدركات عن مدركاهتا اليونية :وهذا التجلي أيض ع ع ع ع ع ع ععا حتضع ع ع ع ع ع ععر فيه احلقيقة امبمدية وهو التجلي من امسهاحلميد)17(.
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 الي اختالف األحوال :هذا التجلي هو الذي ييون على غري صع ع ع ع ع ع ععورة املعتقد فينيره من ال معرفة له مبراتبالتجليات وال باملواعن فاحذر من الفضعيحة إذا وقع التحول يف الصعورة االعتقادات وترجع تقر مبعرفة ما كنت قائال بنيرانه
وهذه احلقيقة هي اليت كمد املنافق ن يف نفاقهم واملرائ ن يف رياهلهم ومن جرى هذا اجملرى)18(.
 الي االلتبان ،هذا التجلي يعرف اإلنسع ع ع ع ع ع ععان منه دقائ املير والييد وأسع ع ع ع ع ع ععبابه من أين وقع فيه من وقع فيهويعرف أن اإلنسع ع ع ع ع ععان بتجليه مبا هو عليه من األوصع ع ع ع ع ععاف فليحذر مما جبه عن اهلل تعاىل .ومن هذا التجلي قال من قال
س ع ععبحاين ومنه قال عليه الس ع ععالا إمنا هي أعماليم ترد علييم وص ع ععورة اللب هو الذي فيه كون اإلنس ع ععان يعتقد أن أعماله
وفعل ععه لي

هو خلق ععه علي ععه وأن ععه أمر يعرض ويزول فمن وقف على ه ععذا املنزل وش ع ع ع ع ع ع ع ععاه ععد ه ععذا التجلي فق ععد همن من

امليروه)19(.
 الي رد احلقعائ  :هعذا التجلي إمنعا يتحق بعه من لي لعه مطلعب سع ع ع ع ع ع ععوى احل من حيعث تعل اهلمعة ال منحيث اليسب والتعش باجلمال املطل فتبدو احلقائ يف أحسن صورة بأحسن معاملة بألطف قبول)20(.
 الي املعية :وملا كان اإلنسع ع ععان نسع ع ععاة جامعة للموجودات كان فيه كل موجود حقيقة فتلك احلقيقة تنآر إىلذلك املوجود وهبا تقع املناس ع ع ع ع ع ععبة وهي اليت تنزل عليه فمىت ما أوقفك احل مع عامل من العوامل وموجود من املوجودات فقل
لذلك املوجود بلسان تلك احلقيقة أنا معك بيلييت لي عندي غريك أنت صادق وأنا صادق وأنا معك بالذات ومع غريك
بالعرض فإنه يصطفيك ويعطيك يع ما يف قوته من اخلوا

واألسرار هيذا مع كل موجود ،وال يقدر على هذا الفعل إال

حي صععل يف هذا التجلي اليت هي معية احل تعاىل مع عباده .قال تعاىل ﴿وهو معيم أين ما كنتم﴾( )21فإذا الى يف
هذه املعية عرفت كيف يتصرف فيما ذكرته لك)22(.
 -4مسارح التجلي:
التجلي اإلهلي عملية أزلية أبدية أو عملية خل مسع ع ع ع ععتمر ،الغاية منه معرفة احل بطهور أمساهله وصع ع ع ع ععفاته على صع ع ع ع ععفحة
الوجود هبذا يفس ع ععر ابن عر" معىن واخلل و وس ع ععره ،ويش ع ععري إىل حديث يعتربه الص ع ععوفية قدس ع ععيا ،يى فيه اهلل دوافع اخلل
واملعرفة معا .يقول احلديث « :كنت كنزا خمفيا ،فأحببت أن أعرف فالقت اخلل وتعرفت إليهم فعرفوين» وكذلك يش ع ع ع ع ععرح
سع ععر خل اإلنسع ععان بأنه إظهار لليماالت اإلهلية يف صع ععورة جامعة يرى فيها احل نفسع ععه فيقول« :ملا شع ععاهل احل من حيث
أمساره احلسىن اليت ال يبلغها اإلحصاهل أن يرى أعيامها وإن ش،ت قلت أن يرى عينه ،يف كون جامع صر األمر كله ،ليونه
متصععفا بالوجود ،ويآهر به سععره إليه :فإن ررية الشععيهل نفسععه بنفسععه ما هي مثل رريته نفسععه يف أمر هخر ييون له كاملرهة،
فإنه يآهر له نفسه يف صورة يعطيها امبل املنآور فيه ،مبا مل يين يآهر له من غري هذا اجملل وال اليه له)23(»...
وإذا كانت املوجودات اخلارجية ليسععت إال صععورا أو تعينات أو جمايل للوجود الواجد الذي وجود احل  .فإن هذه الصععور
ليس ععت إال مس ععارح تتجلى فيها ص ععفات احل وأمساره ،بل هي ع ن تلك الص ععفات واألمساهل .فيل ص ععفة وجودية ندركها يف
األش ععياهل إمنا هي جملي خا

من جمايل ص ععفة إهلية مطلقة ،أو اس ععم إهلي مطل  ،كاجلمال مثال :فإن كل يل جملى ومآهر
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للجمال املطل  ،الذي هو اجلمال اإلهلي .وكاحلب ،فإن كل ابوب جملى أو مآهر للمحبوب على اإلعالق ،وهو احل .
وهيذا األمر يف الصفات اإلهلية األخرى كاحلياة والسمع والبصر واإلرادة)24(.
فاهلل سعبحانه وتعاىل وصعف نفسعه بأنه نور السعموات واألرض :أي املتجلى أثره يف كل شعيهل :والنور أظهر األشعياهل ،بل
به وحده تآهر األش ع ع ععياهل ،وما خفى اهلل إال لش ع ع ععدة ظهوره ،كالش ع ع ععم ال ترى يف وض ع ع ععح النهار لش ع ع ععدة ما ينبعث منها من
الضوهل :فهي ع ن احلجاب على نفسها.
ولين اهلل ال يرى بالع ن اجملردة ألن الع ن ال تدرك إال امبسون ،وإمنا يشاهد يف قلب العبد ،أي أن مشاهدته روحية ال
حسية.
وهو هبذا املعىن نور السموات واألرض أي الآاهر أثره يف الوجود بأسره .وإذا تيلم الصوفية عن ررية اهلل يف القلب فإمنا
يقصع ع ع ععدون هبا مشع ع ع ععاهدته بنور يق ن القلب ،ولي نور يق ن القلب إال شع ع ع عععاعا من النور اإلهلي الذي وضع ع ع عععه اهلل يف قلب
العبد)25(.
ومما يساعد على بيان مسارح التجلي مرهة العارف إذ يقول السلمي «للعارف مرهة ،إذا نآر فيها الى له مواله»()26
ذلك أنه بقدر جالهل القلب وص ععفائه وإزالة تأثري النف عليه فإنه يص ععبح مرهة العارف ،حيث أن القلب بقدر ص ععلته بالروح
العلوي فهو أداة ومهبط اإلهلاا الص ععويف ،وبقدر ص ععلته بالنف فأنه تعلوه اليدورات نتيجة ايثاا والش ععهوات واملعاص ععي اليت
مصدرها النف مما جب الررية الصوفية.
 -5التجلي والفيل:
يتحدد مص ع ععطلح التجلي عند متص ع ععوفة وحدة الوجود يف دالالت خاص ع ععة :فعند ابن عر" مؤس ع ع هذا االااه ،التجلي
يفيد معىن قريبا من معىن الفيض( ) 27األفلوعيين ،الذي يرى بصعدور املوجودات عن اهلل يف سعلسعلة من الفيوضعات املرتاتبة
من أعلى الوجود إىل أدناه لينتهي بالعامل احلسي ،غري أن مفهوا التجلي يف مذهبه متلف ،مع ذلك عن معىن الفيض ،ألن
الواحد اجلواد الذي وسعت رمحته كل شيهل يتجلى يف صور املوجودات عنه)28(.
إن أصع ع ع ع ععل كل وجود وسع ع ع ع ععبب كل وجود فيض إهلي دائم (يعرب عنه أحيانا بالتجلي اإلهلي) ميد كل موجود يف كل حلآة
بروح من اهلل فرياه الناظر يف الص ع ع ع ع ع ععورة املتعددة اليت يآهر فيها .ذلك هو اخلل يف اص ع ع ع ع ع ععطالح ابن عر" :ال دائم فيما ال
صى عدده من صور املوجودات وتغري دائم وحتول يف الصور يف كل هن)29(.
وقد تيلم ابن عر" عن نوع ن من الفيض اإلهلي :الفيض األقدن ،والفيض املقدن ،واألول ساب على الثاين يف منط
النآاا الوجودي ال يف الواقع ،إذ الفيض األقدن هو الي الذات األحدية لنفس ع ع ععها يف ص ع ع ععور يع املمينات اليت يتص ع ع ععور
وجودها فيه القوة .فهو أول درجة من درجات التعينات يف عبيعة «الوجود املطل » ولينها تعينات معقولة ال وجود هلا يف
عامل األ عيان احلسععية بل هي جمرد قوابل للوجود .وهذه احلقائ املعقولة ،أو الصععور املعقولة للممينات هي اليت يطل عليها
ابن عر" اسععم األعيان الثابتة» للموجودات وهي شععيهل أشععبه ما ييون بالصععور األفالعونية .أما الفيض املقدن وهو الذي
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يوص ع ع ععف عادة باس ع ع ععم «التجلي الوجودي» أو الي الواحد يف ص ع ع ععور اليثرة الوجودية ،فهو ظهور األعيان الثابتة من العامل
املعقول إىل العامل امبسون.
إذن فيما أن الفيض األقدن هو الي احل لذاته يف الصع ع ع ع ع ع ععور املعقولة لليائنات فإن الفيض املقدن هو الي احل يف
صور أعيامها ،فهو بذلك الدرجة الثانية من درجات اليق ن يف عبيعة الوجود املطل )30(.
وعلى الرغم من كون كلمة والفيضو تشععري إىل تأثر ابن عر" بالفلسععفة األفالعونية احلديثة ونآاا الفيوضععات فيها ،فهي
ليسععت إال اليات حلقيقة واحدة يف صععور خمتلفة أو بطرق خمتلفة ،يف ح ن أمها يف فلسععفة أفالعون سععلسععلة من املوجودات
يفيض كل منها عن الوجود الساب عليه ويتصل به اتصال املعلول بعلته)31(.
فنآريعة ابن عر" إذن نآريعة يف التجليعات اإلهليعة :أي يف املوجود الواحعد املتجلى يف املوجودات املتيثرة -ال يف املوجود
الواحد الذي فاضت عنه -عن عري الوساعات -املوجودات املتيثرة»()32
خاتمة:
إن أهم ما ميين اخللو

به هو أنه يبقى مع كل ما تقدا أمر يشعدد عليه املتصعوفة ويشعاركهم فيه باحثون وهو أن علوا

املياشع ععفة (ألن يرتفع الغطاهل حىت تتضع ععح له جلية احل ) أو اإلهلاا هي ما ال ميين تر ته إىل ل ومفاهيم عقلية ومنطقية
ويقول الغزايل« :وهعذه هي العلوا اليت ال تسع ع ع ع ع ع ععطر يف اليتعب )33(»...ألن «للععارف ن خزائن أودعوهعا علوا غريبعة وأنبعاهل
عجيبة يتيلمون فيها بلسان األبدية ومربون عنها بعبارة األزلية ،وهي من العلم اجملهول»()34
ومن اجلدير باملالحآة أن الوجود ضرب من الوجود اإلنساين ،إذ يتجلى بوصفه ظاهرا ،إنه متجل وشرط للتجلي يف هن
واحد ،حيث أن التجلي ظهور املتجلي ظاهر ،وال معىن للآهور إال بآاهر ،فالآهور ظاهر كما أن الوجود موجود.
ولسع ع ع ععت أزعم أنين أملمت باملوضع ع ع ععوع من كل جوانبه يف هذه الدراسع ع ع ععة اليت ال تعدو أن تيون جمرد إشع ع ع ععارات ،ذلك أن
التجلي موضععوع متشعععب يثري العديد من التسععارالت ،مما جيعله جديرا ببحث مسععتقل .فموضععوع التجلي من املواضععيع اليت
وجدت نفسها عند املتصوفة الفالسفة الذين أسرفوا يف الرمزية إسرافا إىل حد بدا معه كالمهم غري مفهوا للغري.
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قائمة الهوامش:
 -1امد بن إسععحاق اليالباذي ،التعرف ملذهب أهل التصععوف ،ضععبطه وعل عليه وخرج هياته وأحاديثه مش الدين،
100.

دار اليتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،1993 -1413،

 -2امد اإلدريسي العدلوين ،معجم مصطلحات التصوف الفلسفي ،دار الثقافة ،البيضاهل،2002 ،

.59

 -3سورة األعراف ،ايية .143
 -4سورة الليل ،ايية .2
 -5أمحد ابن عجيبة ،معراج التشوف إىل حقائ التصوف ،ضمن سلسلت نورانية فريدة ،السلسلة األوىل ،ع وتقدمي
.94

العمراين اخلالدي عبد السالا ،دار الرشاد احلديثة ،الدار البيضاهل ،الطبعة األوىل،2002 ،

 -6أبو النصر السراج الطوسي ،اللمع ،حققه وقدا له وخرج أحاديثه عبد احلليم امود وعبد الباقي سرور ،ملتزا الطبع
والنشر ،دار اليتب احلديثة مبصر ميتبة املثىن ببغداد،

.439

 -7امد بن إسحاق اليالباذي ،التعرف ملذهب أهل التصوف ...مصدر ساب ،

140.

 -8حس ع ععن الش ع ععرقاوي ،معجم ألفاظ الص ع ععوفية ،مؤس ع عس ع ععة خمتار للنش ع ععر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة الثانية1992 ،ا،
74.
 -9عبد احلميد عرفان ،نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ،امليتب اإلسالمي ،بريوت1394 ،هع1974 /ا،

137.

 -10عبد احلي منص ع ع ع ععف ،اليتابة والتجربة الص ع ع ع ععوفية (منوذج ايي الدين بن عر") ،منش ع ع ع ععورات عياظ ،الرباط ،الطبعة
األوىل،1988 ،

185.

 -11أمحد ابن عجيبة ،معراج التشوف ...مصدر ساب ،

.94

 -12أمحدابن عجيبة ،معراج التش ع ععوف ...مص ع ععدر س ع ععاب ،

 .94أبو القاس ع ععم القش ع ععريي ،الرس ع ععالة القش ع ععريية يف علم

التصوف ،حتقي مصطفى زري  ،امليتبة العصرية ،بريوت ،الطبعة األوىل1461 ،هع،2001 /
 -13القشريي أبو القاسم ،الرسالة القشريية ...مصدر ساب ،

.74

.75

 -14العدلوين اإلدريسي امد ،معجم مصطلحات التصوف الفلسفي ...مرجع ساب ،

.60

 -15ايي العدين بن عر" ،كتعاب التجليعات ،مطبععة عيعة دائرة املععارف العثمعانيعة حيعدر هبعاد العدكن ،الطبععة األوىل،
،1948

.6

 -16نف املصدر.
 -17نفسه،

7.

 -18نفسه،

9.

 -19نفسه.
 -20نفسه،

11.
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 -21سورة احلديد ،ايية 4.
 -22ايي الدين بن عر" ،كتاب التجليات ...مصدر ساب ،
 -23ايي ابن عر" ،فصو

11.

احليم والتعليقات عليه ،توزيع دار الفير العر" ،ج ،1

48.

 -24أبو العالهل عفيفي ،التصععوف الثورة الروحية يف اإلسععالا ،دار املعارف ،مطبعة معهد دون بوسععيو ،الطبعة األوىل،
1963ا،
-25

263.

أبو العالهل عفيفي ،التصوف الثورة الروحية ...مرجع ساب ،

286.

 -26أبو عبد الرمحن الس ععلمي ،عبقات الص ععوفية ،حتقي نور الدين ش عريبه ،مطبعة دار التأليف ،القاهرة ،الطبعة الثانية،
1389هع1969 /ا،

317.

 -27ملاص نطرية الفيض  emanationأن اليون قد فاض عن اهلل على هي،ة عقول عش ع ععرة أو أحد عش ع ععرة تبدأ
بالعقل األول وتنتهي بالعقل العاشععر أو احلادي عشععر وهو العقل الفعال وال ميين اعتبار نآرية السععهروردي الوجودية نآرية
ص ع ع ععوفية يف وحدة الوجود باملعىن الدقي ألنه يعدد العوامل الفائض ع ع ععة عن اهلل أو األنوار الذي يش ع ع ععبه الش ع ع ععم اليت تفقد من
نوريتها شع ععي،ا رغم إشع عععاعاهتا املسع ععتمرة .راجع امد عقيل بن علي املهديل ،التصع ععوف الفلسع ععفي اإلسع ععالمي ،دار احلديث،
القاهرة ،الطبعة األوىل1414 ،هع1993 /ا،

39.

 -28امد العدلوين اإلدريسي ،معجم املصطلحات ....مرجع ساب ،
 -29ايي الدين بن عر" ،فصو
 -30نف املصدر ،ج ،2
 -31نفسه ،ج ،2

احليم ...مصدر ساب  ،ج ،2

61.
.8

.9-8

9.

 -32أبو العالهل عفيفي ،التصوف الثورة الروحية ...مرجع ساب ،

198.

 -33الغزايل ،إحياهل علوا الدين ،عامل اليتب ،دمش  ،درويشة ،ج ،1

19.

 -34السهرودي ،عوارف املعارف ،دار اليتاب العر" ،الطبعة األوىل ،1966 ،بريوت،

.524

الئحة المصادر والمراجع:
 امد بن إس ععحاق اليالباذي ،التعرف ملذهب أهل التص ععوف ،ض ععبطه وعل عليه وخرج هياته وأحاديثه مش الدين،دار اليتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل.1993 -1413،
 امد اإلدريسي العدلوين ،معجم مصطلحات التصوف الفلسفي ،دار الثقافة ،البيضاهل.2002 ، أمحد ابن عجيبة ،معراج التشععوف إىل حقائ التصععوف ،ضععمن سععلسععلت نورانية فريدة ،السععلسععلة األوىل ،ع وتقدميالعمراين اخلالدي عبد السالا ،دار الرشاد احلديثة ،الدار البيضاهل ،الطبعة األوىل.2002 ،
 أبو النصععر الس عراج الطوسععي ،اللمع ،حققه وقدا له وخرج أحاديثه عبد احلليم امود وعبد الباقي سععرور ،ملتزا الطبعوالنشر ،دار اليتب احلديثة مبصر ميتبة املثىن ببغداد.
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 حسن الشرقاوي ،معجم ألفاظ الصوفية ،مؤسسة خمتار للنشر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة الثانية1992 ،ا. عرفان عبد احلميد ،نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ،امليتب اإلسالمي ،بريوت1394 ،هع1974 /ا. عبد احلي منصععف ،اليتابة والتجربة الصععوفية (منوذج ايي الدين بن عر") ،منشععورات عياظ ،الرباط ،الطبعة األوىل،.1988
 أبو القاس ععم القش ععريي ،الرس ععالة القش ععريية يف علم التص ععوف ،حتقي مص ععطفى زري  ،امليتبة العص ع عرية ،بريوت ،الطبعةاألوىل1461 ،هع.2001 /
 ايي الععدين ابن عر" ،كتععاب التجليععات ،مطبعععة عيععة دائرة املعععارف العثمععانيععة حيععدر هبععاد الععدكن ،الطبعععة األوىل،.1948
 -ايي الدين ابن عر" ،فصو

احليم والتعليقات عليه ،توزيع دار الفير العر".

 أبو العالهل عفيفي ،التصع ع ع ع ععوف الثورة الروحية يف اإلسع ع ع ع ععالا ،دار املعارف ،مطبعة معهد دون بوسع ع ع ع ععيو ،الطبعة األوىل،1963ا.
 أبو عبد الرمحن الس ع ع ع ععلمي ،عبقات الص ع ع ع ععوفية ،حتقي نور الدين شع ع ع ع عريبه ،مطبعة دار التأليف ،القاهرة ،الطبعة الثانية،1389هع1969 /ا.
 امد عقيل بن علي املهديل ،التص ع ععوف الفلس ع ععفي اإلس ع ععالمي ،دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1414 ،ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع/1993ا.
 ايي الدين الغزايل ،إحياهل علوا الدين ،عامل اليتب ،دمش  ،درويشة. -السهرودي ،عوارف املعارف ،دار اليتاب العر" ،الطبعة األوىل ،1966 ،بريوت.
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المؤسسة المتحفية في الجزائر بين التقليد والتجديد
Museum Foundation in Algeria between tradition and
innovation
د .خالد بوشارب بولوداني ،جامعة  8ماي  -1945قاملة-اجلزائر
ملخص:
من الرهانات املنوعة باملؤسع عس ععة املتحفية يف اجلزائر اليوا هو االرتقاهل هبا إىل مص ععف املؤسع عس ععات احلديثة ،لي من
حيث بنائها الشع ععيلي فقط ،وإمنا من حيث مضع ععمومها الوظيفي أيضع ععا ،حىت تضع ععمن دميومتها وفعاليتها ،يف ظل إعادة
كموقع املنآمات احلديثة لرس ع ع ع ععم تض ع ع ع ععاري الواقع االجتماعي الراهن ،والذي يركز يف جوهره على التيامل الوظيفي ب ن
خمتلف األنساق واألبنية االجتماعية.
ومما ال شع ع ععك فيه ،فإن التيامل الوظيفي ب ن املتحف واملدرسع ع ععة ،سع ع ععيثري عملية التفاعل ب ن التلميذ واتوى املادة
العلمية ،من خالل جعل التلميذ جزهل من الآاهرة املدروسة ،فريتبط هبا ويسعى إىل فهمها.
وعليه جند االااهات التعليمية احلديثة كالتعليم غري النمطي حتاول خل نوع من التواص ع ع ع ع ع ع ععل السع ع ع ع ع ع ععييولوجي ب ن
التلميذ واتوى املادة العلمية ،باعتمادها أسع ع ع ع ع ععلوب الررية القائم على عنصع ع ع ع ع ععر التشع ع ع ع ع ععوي  ،عن عري ما يعرف بالرتبية
املتحفية كآلية جلذب التلميذ حنو املادة العلمية.
الكلمات المفتاحية :املتحف ،املدرسة ،الرتبية املتحفية ،التعليم غري النمطي ،أسلوب الررية.
Abstract:
The current stakes of the Algerian museum establishment are to
upgrade them to modern institutions, not only in terms of form, but also
in terms of content, in order to ensure their sustainability and
effectiveness, in light of the re-positioning of modern organizations to
delineate the current social reality. Functional integration between
different social structures and structures.
There is no doubt that the functional integration between the museum
and the school will enrich the process of interaction between the student
and the content of the scientific material, by making the student part of
the phenomenon studied, linked to and seeks to understand.
Therefore, we find modern educational trends such as non-standard
education trying to create a kind of psychological communication
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between the student and the content of the scientific article, adopting the
method of vision based on the element of thrill, through what is known as
museum education as a mechanism to attract the student towards the
scientific material.
key words: Museum, school, museum education, non-stereotyped
education, visual style.
مقدمة:
يرى املاتصع ع ععون يف جمال الرتبية والتعليم ،أن ضع ع عععف املسع ع ععتوى التعليمي يف اجلزائر بعد االسع ع ععتقالل مباشع ع ععرة ارتبط
بش ع ع ععيل مباش ع ع ععر بض ع ع عععف املنهاج البيداغوجي املعتمد ،وقلة املعلم ن ،من حيث العدد واليفاهلة ،وهذا كنتيجة حتمية
لسع ععياسع ععة االسع ععتعمار اليت كانت مناهضع ععة للرتبية والتعليم ،ما دفع بالقائم ن على املنآومة الرتبوية للمسع ععارعة يف تطبي
سياسات مغايرة لعلها تيون أجنع ،فلجأوا إىل تعديد املناهج الدراسية.
إن هذا البديل جعل عملية التعليم تبتعد إىل حد ما عن املمارسع ع ع ع ع ع ععة امليدانية ،ما نتج عنه إعادة إنتاج للضع ع ع ع ع ع عععف
والفشل بطريقة أخرى ،خاصة من حيث ضعف التفاعل واملشاركة ب ن املعلم والتالميذ من جهة ،وب ن التلميذ واتوى
املادة العلمية من جهة أخرى.
وهذا ما حاولت االااهات التعليمية احلديثة واملعروفة بالتعليم غري النمطي تداركه ،ح ن أوجبت أسع ع ع ع ع ع ععاليب تعلم
أخرى تقع خارج نطاق املؤس ع عسع ععات الرتبوية ،وتعمل تعلى ربط املقررات الدراسع ععية بالبي،ة امبيطة بالتالميذ ،معتمدة يف
ذلك على املمارسع ع ع ععة الشع ع ع ععاصع ع ع ععية واملالحآة املباشع ع ع ععرة ،من خالل تنآيم رحالت تعليمية وزيارات ميدانية للمسع ع ع ععارح
واملعارض واملتاحف.
فاملتحف اليوا ،مل تعد وظائفه تنحص ع ع ععر فقط يف اجلانب التقليدي ،من حيث محاية ماض ع ع ععي اجملتمعات واألقليات
العرقية واملواد الثمينة والنادرة ،وإمنا أص ع ع ععبح يهتم بدراس ع ع ععة احلالة اليومية لألفراد واجلماعات وحىت اجملتمعات ،كغريه من
املؤسسات التعليمية األخرى.
وهذا ما ميين أن ييون حال للمش ع ع ع ع ععيالت اليت تتابط فيها املنآومة الرتبوية يف اجلزائر ،خاص ع ع ع ع ععة وأمها تتوفر على
العديد من املؤسسات املتحفية اليت تنتآر بعث احلياة فيها ،وتفعيل دورها كمؤسسات تعليمية إىل جانب املدرسة ،من
خالل ربط املقررات الدراسية بالبي،ة امبيطة بالتلميذ.
يف ظل هذا التداخل البنائي والوظيفي ب ن املدرسع ع ع ع ع ع ععة واملتحف ،حناول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة على
التسارالت التالية:
ما املقصع ع ع ععود باملتحف كمؤس ع ع ع عسع ع ع ععة ،وم ا هي أهم تطوراته الوظيفية؟ وما هي أهم تقاععاته مع املدرسع ع ع ععة يف حتقي
أهداف العملية التعليمية؟
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أوال :التًور التاريخي للمتحف:
إن املتتبع للتطور التارمي للمتحف من حيث املفهوا واملضمون ميينه أن يدرك جيدا أن املتحف منذ نشأته ،وهو
يش ع ععري إىل ذلك امليان الذي ميين أن يزود اإلنس ع ععان باحليمة والعلم ،فاألص ع ععل اليوناين ليلمة متحف يرتبط باليلمة
و musaو ،واليت تععدل على س ع ع ع ع ع ع عيععد اجلبععل أو إمراة اجلبععل ،واليت أش ع ع ع ع ع ع ععارت عنععد اإلغري من خالل كلمععة وامليوزيونو
وmouseionو إىل ذلك امليان املرتبط بأرباب احليمة وmusesو .إال أن العديد من الدراس ع ع ع ععات الش ع ع ع ععرقية تؤكد
على أن املص ع ع ع ع ع ع عري ن القدماهل هم أول من اهتموا باملتاحف ،ويؤكدون على أن املعابد يف ذلك الوقت كانت إىل جانب
دورها اليهنويت ،توفر خدمات للعرض واالقتناهل ليل ما هو موجود فيها من أش ع ع ع ع ععياهل مثينة ونادرة حص ع ع ع ع ععلت عن عري
اهلبات املقدمة للفراعنة.1
أما يف القرون الوسطى ف قد أشار املتحف إىل ذلك امليان الذي يتوفر على املواد النفيسة والنادرة من أجل عرضها
للجمهور حىت يتعرف عليها ،لذلك كانت مهمة املتاحف يف هذه احلقبة متمثلة يف محاية الرتاو ،قصعد ااولة توصعيل
املعلومة عن هذه اجملموعات الفنية ذات القيمة املرتقية إىل عامة اجلمهور ،وكميينه من التعرف على مقومات انتماهلاته.
وبتطور اجملتمعات يف العصععر احلديث على مسععتوى خمتلف مؤس عسععاته ،ومنها املؤس عسععة التعليمية ،وزيادة حاجيات
أفرادها (تالميذ وأس ع ع ع ععاتذة) ،كان ال بد على املتحف حىت يتماش ع ع ع ععى مع هذه التطورات أن يطور من وظائفه ليص ع ع ع ععبح
مؤس ع ع عسع ع ععة قائمة بذاهتا ذ ات أهداف ثقافية ،تعليمية ،وترفيهية ،وكمركز أااو يسع ع ععتفيد منه الباحث ن يف جماالت عدة،
لتوفريه للمادة التارمية وللعينة العلمية يف خمتلف احلقول والتاص ع ع ع ع ع عصع ع ع ع ع ععات ،وذلك من خالل دعم وتشع ع ع ع ع ععجيع أعمال
البحعث واحلفر والتنقيعب العلمي املنهجي عن ايثعار ،فضع ع ع ع ع ع ععال عن ارتبعاط املتحف بعدرجعة كبرية بعاملعدرسع ع ع ع ع ع ع عة يف تلقينه
للمععارف للتالميعذ وتنميعة ععاقعاهتم الفيريعة واحل

اجلمعايل والعذوق الفين والوعي احلض ع ع ع ع ع ع ععاري لعديهم ،وإس ع ع ع ع ع ع عهعامعه يف

اكتشاف عاقاهتم وتنمية ميوالهتم وهواياهتم ،وإثارة رغبتهم يف القياا مبحاوالت اإلبداع والتميز.
احلقيقة أن املتحف ال يس ع ع ع ععهم يف تعليم ا لتلميذ فقط ،وإمنا يس ع ع ع ععاعد القائم ن على العمل الرتبوي أيض ع ع ع ععا يف القياا
بأااثهم ودراسع ع ععاهتم ،كما ميينهم من تطبي أسع ع ععاليب التعليم احلديثة القائمة على أسع ع ععلوب الررية ،فمن خالل زيارة
املتاحف ومش ع ععاهدة مقتنياهتا تتمين األجيال اجلديدة من التعرف على اإلرو الثقايف واحلض ع ععاري لألمم اليت س ع ععبقتها،
واالعالع على منط أو أمناط احلياة احلقيقية اليت عاش ع ع ععها أول،ك القدماهل ،وعبيعة األعمال اليت كانوا يزاولومها واألدوات
اليت كانوا يص ععنعومها ويس ععتادمومها يف حياهتم اليومية ،واملنش ععآت اليت ش ععيدوها والفنون اليت مارس ععوها يف الفرتات الزمنية
اليت عاشع ع عوا فيها ،كما تس ع ععاعدنا املتاحف كذلك على تتبع مراحل احلياة املاتلفة ،وكل ما خلفه اإلنس ع ععان عرب خمتلف
العصور التارمية يف شىت اجملاالت.
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ثانيا :ماهية المتحف:
إن التعريف اللغوي ليلمة متحف حس ع ع ععب القامون الوس ع ع ععيط هو ذلك امليان الذي امع فيه التحف .والتحفة؛
هي الشع ع ع ع ع ع ععيهل النععادر ال ثم ن الععذي تتزايععد قيمتععه كلمععا بعععد الزمن الععذي تعود إليععه ،واملعىن أو املوضع ع ع ع ع ع ععوع الععذي تععدل
عليه 2فاملتحف يف اللغة العربية يدل على ذلك امليان الذي امع فيه التحف القدمية والنفيسة قصد احلفو والتمتع.
أما من الناحية االصع ع ع ع ع ع ععطالحية فقد تعددت تعريفات املتحف ،ومن ب ن هذه التعريفات جند تعريف عامل ايثار
االجنليزي وجرمان بازينو حيث يعرف املتحف على أنه :ومعبد توقف فيه الزمانو ،مبعىن أن املتحف افو على ثقافة
شعب مع ن يف زمن مضى من خالل عرضها يف زمن الح .
هذه النآرة اليالسعييية للمتحف أثرت بشعيل مباشعر على وظائف املتحف يف مرحلة معينة ،واليت اقتصعرت على
ع األشياهل الثمينة واهلدايا.
بعدها ومع بداية القرن العش ع ع ع ع ع ع عرين توالت عدة تعريفات للمتحف ،واليت اختلفت عن سع ع ع ع ع ع ععابقاهتا لي من حيث
الشع ع ع ع ع ععيل (املفهوا) فقط ،وإمنا من حيث حتديد املضع ع ع ع ع ععمون (الوظائف) أيضع ع ع ع ع ععا .ومن ب ن هذه التعريفات جند تعريف
ودوجالنو الذي فص ع ععل ب ن مهمت ن أس ع ععاس ع ععيت ن للمتحف ،األوىل :وختص ع ،تعريف ،تس ع ععجيل ،وص ع ععيانة وعرض
التحف ،أما الثانية فقد ارتبطت بالقائم ن على املتحف من خالل القياا بالتعريف بيل عينة بدقة بالغة.3
ويتواف هذا التعريف مع التعريف الذي جاهل به أحد الباحث ن العرب ،ح ن عرف املتحف على أنه :ومؤس ع ع ع ع ع عسع ع ع ع ع ععة
دائمة ،لي هدفها اليسععب املادي وإمنا التعلم والرتفيه ،يعمل يف هذه املؤسعسععة أنان متعلمون كل يف جمال ختصعصععه،
يتعاونون يف العناية مبا حتويه من عينات ،ويعرضون منها ما هو مناسب للعرضو.4
ويف تعريف هخر للمتحف باعتباره مؤسعسعة تعليمية بالدرجة األوىل ،هو :وأحد الوسعائل التعليمية اهلامة يف تفعيل،
تدري مادة التاريع ،حيث يتم من خالله مالمسة الواقع ب ن أيدي التالميذو
وهو ما جاهل به تقريبا تعريف اجملل الدويل للمتاحف ،ح ن عرف املتحف على أنه:ومؤس ع ع عس ع ععة دائمة دون هدف
مربح ييون يف خدمة اجملتمع وتطوره ،مفتوح للجمهور ،وهو يقوا بأااو تتعل بالش ع ع ع ع ع عواهد املادية لإلنس ع ع ع ع ع عان وبي،ته،
فتقتنيها ،حتفآها ،ترممها ،وتعرضها ،وكذا تتيحها لغرض الدراسة العلمية ،الرتبوية واملتاعيةو.5
مما سع ع ع ع ععب  ،ميين القول بأن املتحف :وهو ميان حلفو املقتنيات النادرة والثمينة من أجل امبافآة عليها والتعريف
بقيمتها للجمهور ،كما تساعد يف تلق ن املعارف العلمية للتالميذو.
وبناهل على اختالف هذه التعريفات يف حتديد وظائف املتحف ،حيث جند من صع ع ع ع ع ع ععرها يف الوظائف التقليدية
كحفو املقتنيات ،ومن يوس ع ع عععها لتش ع ع ععمل دورها التعليمي ،فقد انقس ع ع ععمت أنواع املتاحف حس ع ع ععب مقتنياهتا إىل ثالثة
أقساا ،وهي:
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 .1المتطاحف الفنيطة :وهي املتععاحف اليت تقوا افو ،اقتنععاهل ،وعرض اجملموعععات الفنيععة ،وكععل األغراض املرتبطعة
بالفنان ن ،كما أمها تساهم يف تثم ن الرتاو الفين اإلنساين بصفة عامة.
 .2المتاحف التاريخية :وهي تلك املتاحف اليت تقوا افو ،اقتناهل وعرضع ع ع ععاملقتنيات اخلاصع ع ع ععة مباتلف الفرتات
التارم ية من ما قبل التاريع ،احلقب القدمية ،العصور الوسطى إىل التاريع املعاصر.
 .3المتاحف العلمية :وهي تلك املتاحف اليت ختتص افو ،اقتناهل وعرض اجملموعات اخلاص ع ع ععة بتاريع الطبيعة،
علم اجليولوجيا وعلم النباتات ،كما أمها تقتين كل إنتاج يشهد على تطور التقنية والصناعة واالكتشاف العلمي.6
من خالل هذه األنواع ،وخاصة األخرية منها (املتاحف العلمية) ،ميين حتديد أ ية الرتبية املتحفية فيما يلي:
أ .تنمية التفيري النقدي.
ب .تنمية احل اجلمايل.
ج .املسا ة يف زيادة املعلومات التارمية واجلغرافية والثقافية.
د .خل روح الوالهل للوعن.
ه .زيادة معدالت االعتزاز بالوعن.
و .بناهل صورة حقيقية عن اهلوية الوعنية.7
أما يف الفرتة األخرية فقد اتسعت أ ية املتحف ليضاف إليها:
 حفو ايثار واملقتنيات ذات األ ية اخلاصة من التلف والسرقة.
 مساعدة الطلبة على ربط املاضي باحلاضر.
 زيادة نسبة االنتباه لدى التالميذ ،وبالتايل ارتفاع معدالت التعلم لديهم.
 إثراهل اجلانب املعريف والوجداين للتلميذ.
 جعل عملية التعلم أكثر إثارة وتشوي .
 التطبي العملي ملا يتم دراسته نآريا.
 ترسيع املعلومات يف ذهن الطالب.
 التعرف على الدالالت التارمية ليل عصر.
ثالثا :التكامل بين المتحف والمدرسة:
تعد املتاحف م ن أهم مصادر التعليم ،وذلك للدور املهم الذي تلعبه يف حياة النان الثقافية والعلمية واالجتماعية،
حيث يعد املتحف يف الوقت احلايل مبثابة معهد للعلوا ومركز للثقافة ومدرسععة للفنون املاتلفة ،فضععال عن كونه وسععيلة
للرتفيه واملتعة.
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إن املتحف بوجه عاا يس ع ع ع ععتطيع أنيعي البعد التارمي لش ع ع ع عععب ما ،وتعميقه يف اجملاالت الثقافية املتعددة ،لذلك
برزت اليوا نآرة جديدة للمتحف اعتربته مؤس ع عسع ععة تعليمية متياملة مع املدرسع ععة يف وظائفها وأهدافها ،حيث تتيامل
مع املعدرس ع ع ع ع ع ع ععة ،ح ن تعطي املوقف التعليمي هويتعه وتفرده ،ومن قعد تؤثر يف املتعلم عنعدمعا يتفعاععل معهعا ،وهعذا معا
يصعب أن توفره البي،ة التعليمية التقليدية ،لذا تساعد املتاحف املدارن يف إكماا عملية التعلم.8
ادر اإلشعارة إىل أن املدرسعة مل تعد اليوا اجلهة الوحيدة املعنية بالرتبية والتعليم ،ألن هناك مؤسعسعات غري نآامية،
ثقافية واجتماعية كثرية يف اجملتمع تؤثر يف األهداف التعليمية اليت تس ع عععى املدرس ع ععة إىل حتقيقها ،ولعل املتحف من أبرز
هذه املؤس ع ع ع ع عس ع ع ع ع ععات العتماده عرائ تعليمية قائمة على اخلربات الواقعية امللموس ع ع ع ع ععة اليت هتيؤها للطلبة يف يع املراحل
الدراسععية ،فمتحف اليوا مل يعد خمزن حلفو األشععياهل الثمينة فقط ،بل أضععحى مؤسعسععة تعليمية وثقافية تقدا املعلومات
يف شيل جذاب وشائ  ،وتوضح األشياهل اليت ال تتضح يف اليتب املدرسية والتدري التقليدي ،كما أمها تعد مصادر
ثرية باملعلومات النادرة اليت قد ال تتوافر يف ميان هخر غري املتحف.9
رابعا :مواصفات المتحف كمؤسسة:
على اعتبار املتحف مؤسع ع ع عس ع ع ععة تعليمية تس ع ع ععاهم يف بناهل مقومات اهلوية الثقافية والدينية والعرقية للمجتمعات ،فإنه
يتميز جبملة من الصفات تتمثل أساسا يف:
 .1توفري املاتصعع ن يف التعامل مع اجملموعات املدرسععية والتالميذ ،واسععتاداا وسععائل االتصععال والتقنيات املناسععبة
للرسالة التعليمية للمتحف.
 .2يقوا فري العمل امل تحفي بتص ع ع ع ععميم الربامج التعليمية اس ع ع ع ععب احتياجات اجلمهور من اجملموعات املدرس ع ع ع ععية
والزوار الباحث ن عن املعرفة.
 .3خل عرائ عرض مناسع ع ع ع ع ع ععبة تثري فضع ع ع ع ع ع ععول الزوار واعلهم أكثر تفاعال واسع ع ع ع ع ع ععتجابة مع اخلربات التعليمية يف
املتحف.
 .4وضع اسرتاتيجية لدراسة هور الزوار ،وتقييم العروض واخلدمات والنشاعات املقدمة هلم.10
خامسا :أسس استخدام المتحف في التدريس:
تتعدد أس ع ع ع ع ع اس ع ع ع ع ععتاداا املتحف يف التدري  ،وخاص ع ع ع ع ععة مادة التاريع ،على اعتبارها أكثر املواد التعليمية ارتباعا
باملتحف ،ومن ب ن هذه األس جند:
 .1التنآيم والرتتيب للمقتنيات والتحف حسب املراحل التارمية املاتلفة.
 .2التوثي جبوار كل حدو ملعرفة املعلومات اليافية وزيادة الوعي األثري.
 .3توفري هي،ات إرشادية تشرف على عملية التعليم وتتابعها.
 .4عرض عدد ادود من املعروضات يف كل حيز مياين ادود املعامل حىت ال تفقد قيمتها.
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 .5تقدمي معلومات تارمية وأثرية صحيحة.
 .6ضرورة مراعاة عنصر التنآيم.
 .7توثي األحداو التارمية.
 .8امبافآة على مقتنيات املتحف وعدا إساهلة استادامها.11
وبالنآر إىل هذه األ ية اليت حآي هبا املتحف كمؤسعسعة ثقافية وترفيهية ،و آى هبا اليوا كمؤسعسعة تعليمية ،فقد
حاولت يع دول العامل االهتماا هبذا الصرح الذي يعد منارة لإلشعاع الثقايف واحلضاري ،فضال عن كونه يعمل على
اس ع ععتيمال مهاا املدرس ع ععة كمؤسع ع عس ع ععة تعليمية بالدرجة األوىل ،واملتمثلة يف تربية النش ع ععأ على مقومات املواعنة واالعتزاز
بالوعن ،وكذا تلقينه مبتويات املواد التعليمية وف املنهج الدراس ععي املعتمد بطرق أكثر إثارة وتش ععوي  ،فقد أولت اجلزائر
من خالل وزارة الثقافة أ ية كبرية للمتحف ،والدليل على ذلك توفر اجلزائر اليوا على العديد من املتاحف موزعة على
عدة واليات ،وهي:
أ .املتحف الوعين سريتا (قسنطينة).
ب .املتحف الوعين ل ثار (سطيف).
ج .املتحف الوعين نصر الدين دينيه (بوسعادة).
د.

املتحف الوعين الباردو (اجلزائر العاصمة).

ه.

املتحف الوعين للفنون اجلميلة (اجلزائر العاصمة).

و.

املتحف الوعين ل ثار (اجلزائر العاصمة).

ز.

املتحف الوعين للفنون والتقاليد الشعبية (اجلزائر العاصمة).

ح .املتحف الوعين أمحد زبانا (وهران).
إال أن الواقع املعاش يؤكد على أن دور املتحف املنشع ع ع ع ع ع ععود ال زال بعد مل يتحق يف اجلزائر ،فالتهمي الذي يعاين
منه املتحف ض ع ععمن برامج املنآومة الرتبوية اليت الزالت أنآمة تقليدية بعيدة عن املناهج الدراس ع ععية احلديثة كالتعليم غري
النمطي القائم على ضرورة الوصل ب ن ما هو نآري جمرد مبا هو ميداين ملمون ،يؤكد على عدا االهتماا الفعلي هبذه
املؤس ع ع عسع ع ععة الثقافية التعليمية ،حيث نالحو انفصع ع ععال يف األدوار التعليمية ب ن املدرسع ع ععة واملتحف ،وتبقى زيارة املتحف
بالنسععبة للتلميذ أو الطالب جمرد رحالت ترفيهية لي هلا أي مردود تعليمي ،فضععال عن ضعععف اهتماا وسععائل اإلعالا
باملتاحف وعدا إبرازها كمنارات للرتبية والثقافة ،تعمل على ربط التلميذ مبوروثه الثقايف األثري التارمي والقومي ،مما
يساعد يف بناهل شاصية متياملة للطفل متشبعة اصيلة تفاعل اإلنسان مع نفسه وجمتمعه وبي،ته امبيطة.12
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خاتمة:
لقد أكدت العديد من الدراس ع ع ع ع ع ع ععات على أ ية املتاحف يف عملية تشع ع ع ع ع ع ععييل الوعي الثقايف للتالميذ ،وبناهل
مقومععات اهلويععة الوعنيععة ،من خالل حفو ملييتهم الثقععافيععة وشع ع ع ع ع ع ععرحهععا هلم ،على اعتبععارهععا جزهل من تععارمهم وتراثهم
الفيري والثقايف ،وعنصرا جوهريا يف تعريف اهلوية الثقافية.
وعليه ،ميين اعتبار املدرس ع ع ع ععة واملتحف مؤسع ع ع ع عس ع ع ع ععتان متياملتان يف الوظائف واملهاا ،تعمالن على تلق ن األجيال
اجلديدة أس ععاليب التنش عع،ة الص ععحيحة ،املبنية على قيم الوالهل واالعتزاز بالوعن وكل مقدس ععاته ،من خالل التزاا املتحف
مبسؤوليته االجتماعية.
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تاريخ النص القرآني (جمعه وتدوينه) والقراءة الحداثية
(دراسة وصفية تحليلية في األصول والمنهج)
األستاذ محمد أركون نموذجا
The history of the Quranic text, (its collection, its recording ) and
the modernist reading: ( An analytical descriptive study of the
origins and methodology) professor arkoune's case study
د /نجادي بوعمامة أستاذ ااضر (أ) جامعة ابن خلدون /تيارت
اجلزائر
ملخص باللغة العربية:
بدأ هذا البحث بتمهيد اشع ع ععتغل على الرتكيز على ع القرهن يف العهد النبوي إذ ميثل األصع ع ععل وما س ع ع عواه يف عهد أ" بير
وعثمان رضععي اهلل عنهما إمنا ا تفري هلذه اليتابة السععابقة  ،وكان من الطبيعي أن يعرض لتزامنية التسععجيل مع التنزيل .
جاهل املبحث األول(اجلمع القرهين يف عهد أ" بير وعثمان رضععي اهلل عنهما دراسععة يف األصععول واملنهج ) حيث ركز على
تبيان عالقة هذا اجلمع باألحرف السععبعة والعالقة بينه وب ن العرضععة األخرية .أما املبحث الثاين ( التيار احلداثي والتشععييك
يف صععحة القرهن باعتماد النقد الفيلولوجي واللسععانيات احلديثة) فقد أتى ليضععطلع بفحص دعوى التيار احلداثي املتمثلة يف
ااولة الفص ع ع ع ععل املزعومة ،ب ن اخلطاب القرهين الش ع ع ع ععفهي ،والنص املدون ،من خالل النقد الفيلولوجي واللس ع ع ع ععانيات احلديثة
لينتهي إىل الوقوف على مقصدية هذ ا التيار .واخلاكمة تضمنت نتائج ما توصل إليه البحث.
الكلمات المفتاحية :النقد الفيلولوجي ،القراهلة التزامنية ،التحليل اللس ععاين ،االس ععتش عراق الالهويت ،ش عبهات التيار احلداثي،
تزامنية التسجيل مع التنزيل.
English Abstract
This research started with a work that focused on the collection of the
Qur'an in the Prophet's era, as it represented the origin and the collection in
the era of Abu Bakr and Uthman may Allah be pleased with them are a
discharge of this previous script, and it was natural to offer the
synchronization of Downloading Revelation with his script. Then came the
first section (Quranic collection In the era of Abu Bakr and Uthman, may
Allah be pleased with them : A study in the origins and methodology) where
it focused on showing the relationship of this combination with the seven
letters and the relationship between collection and the last presentation.
The second topic (modern trend and the doubting in the validity of the
Qur'an by adopting philological criticism and modern linguistics) came to
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examine the current trend of the attempt in claiming to separate between the
Koranic oral speech, and the text Blogger, through philological criticism and
modern linguistics to end up to identify the destination of this trend. The
conclusion included the findings of the research.
Keywords: Philological Criticism, Synchronization Reading, Linguistic
Analysis, Theoretical Orientalism, Modern Currentist
Suspicions,
Synchronization with Downloading revelation.
وخص به من ش ع ع ع ع ع ععاهل
د

)1(

 إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافآون : لقد تيفل اهلل عز وجل افو القرهن لقوله تعاىل:مقدمة

 و إ دن هلل: ) ولقول رس ع ععول اهلل2(  أورثنا اليتاب الذين اص ع ععطفينا من عبادنا : وأورثهم اليتاب لقوله تعاىل،من عباده
 بعد أن  وتويف رسع ععول اهلل.)3( وخاصع ععتهو،أهل القرهن هم أهل اهلل: ؟ قال  قيل من هم يا رسع ععول اهلل،أهل ن من النان
. كل شيهل من أمور امللة  وأمت النعمة وأوضح الرسول،أكمل اهلل الدين
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اإلش ط ططكالية :ترى كيف كان ع القرهن يف حياة الرسع ع ععل  ؟ وكيف تزامن التنزيل والتسع ع ععجيل ؟ وكيف تلقى أصع ع ععحابه
رض ع عوان اهلل عنهم القرهن مش ععافهة وما أهم عبقات القراهل من الص ععحابة والتابع ن ؟ وكيف كان اجلمع البيري ؟ وما أص ععوله
وما منهجه ؟ وما عالقته بالعرضع ععة األخرية واألحرف السع ععبعة ؟ وما أهم مرتيزات التيار العلماين املؤشع ععيلة لعملية اجلمع ؟
وأين تيمن خطورهتا ؟ وما موقف خلف األمة منها يف ضوهل ما تركه سلفها ؟ وما مميزات الرد العلمي املؤس الذي ينهض
بالقياا هبذه املهمة الصعععبة وييبح اح املبطل ن اخلراصعع ن ؟ أحسععب أ دن هذا البحث يف سععريورته املتواصععلة كفيل باإلجابة
عن هذه التسارالت وغريها.
الدراسط ط ططات السطط ططابقة :لقد كان للباحث ن املعاصع ع ع عرين س ع ع ععب امود يف معاجلة هذه القض ع ع ععايا الس ع ع ععيما ما تعل منها بالتيار
العلماين ،ومنها:
 -1قراهلة علمية للقراهلات املعاصرة لصاحبه :للمرحوا د .شوقي أبو خليل.
 -2االااهات العقالنية احلديثة لصاحبه :د .ناصر بن اليرمي العقل.
 -3القرهن اليرمي والقراهلة احلداثية لصاحبه :د .احلسن العباقي.
 -4االااه العلماين املعاصر يف علوا القرهن اليرمي لصاحبه د.أمحد امد الفاضل.
 -5التيار العلماين احلديث وموقفه من تفسري القرهن اليرمي ،لصاحبته :د .مىن امد هبي الدين الشافعي.
 -6العلمانيون والقرهن اليرمي (تارمية النص) لصاحبه :د .أمحد إدري الطعان.
 -7النص القرهين من هتافت القراهلة إىل أف التدبر لصاحبه :د .قطب الريسوين.
 -8روح احلداثة املدخل إىل تأسي احلداثة اإلسالمية لصاحبه :د .عه عبد الرمحن.
المنهج المتبع في البحث :لقد ترمست يف اثي منهجا أزعم أنه يفي بغرض االستدالل ،ويتوخى شروط البحث العلمي،
ويقوا على العناصر اليت يشملها املنهج الوصفي التحليلي وهي:
-1االستقراء :أفدت منه يف تتبع املوضوعات ذات الصلة بعنوان البحث ،واستادمته يف نقد القراهلات املعاصرة للنص
القرهين ،ورصدت من خالله شبهات املبطل ن وخترصات اخلراص ن ،و تعقبت أصحاهبا مبا كمينت من عه من دليل قومي
وحجة داحضة.
-2النقد :إنه ال ميين أن نزن ايراهل ونعطيها حقها إالد بالنقد ،وال ميين أن نسد الثغرات إالد من خالله ،ولقد أميننا من
خالله تتبع تلك القراهلة املنحرفة للنص القرهين اليت تبتغي أرخنته وأنسنته وعقلنته والية عوارها يف ضوهل ما حشدناه من
أدلة قائمة على نصو

علمائنا اليبار ،ليين  -وكما يقتضيه البحث -مل أجر فيه جمرى التجريح والتهافت للتنقيص

والنيل من الغري ،وإمنا هو نقد األفيار باألفيار ،وال تقتل األفيار إالد األفيار.
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موضوع المقال
جمع القرآن الكريم في عهد النبوة (تلقي الرسول  القرآن من ربه عز و جل) :
إ دن أول بشععري تلقى القرهن اليرمي من ربه سععبحانه ،هو امد بن عبد اهلل خامت النبي ن  ، دأما عن كيفية تلقيه الوحي من

ربه فنعرض هلا يف حديث عائشعة رضعي اهلل عنها ملا سعأل احلارو بن هشعاا رضعي اهلل عنه رسعول اهلل  قائال:و يا رسعول

اهلل 
علي فينفص ععم عين وقد وعيت
كيف يأتيك الوحي؟ فقال رس ععول اهلل  : و أحيانا يأتيين مثل ص ععلص ععلة اجلرن ،وهو أش ععد د

عنه ما قال وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فييلمين فأعي ما يقولو( .)4قالت عائشع ع ع ع ععة رضع ع ع ع ععي اهلل عنها  :وولقد رأيته ينزل
عليه الوحي يف اليوا الشععديد الربد ،فينفصععم عنه ،وإن جبينه ليتفصععد عرقاو( )5وكان رسععول اهلل  حريصععا على حفو القرهن
ملا جاهل يف سورة القيامة من حترييه للسانه استعجاال حلفآه ،و عه يف قلبه ،حىت عمأنه ربه بأال يعجل به.
قال ابن عبان :و إن النيب  كان إذا نزل عليه القرهن يريد حفآه ،فقال اهلل تعاىل ذكره :ال حترك به لس ع ع ع ع ععانك لتعجل به
إن علينا عه وقرهنه فإذا قرأناه فاتبع قرهنه 

()6

و(.)7

ويرى القرعيب أ دن قول ابن عبان رض ع ع ع ع ععي اهلل عنه يدل عليه ظاهر التنزيل وذلك أ دن قوله تعاىل  :إن علينا عه وقرهنه 

()8

ينب ،أنه إمنا مهى عن حتريك اللسععان به متعجال فيه قبل عه ،ومعلوا أن دراسععته للتذكر ،إمنا كانت تيون من النيب  من
ع اهلل له ما يدرن من ذلك .ولذلك عمأنه ربه أنه ع هذا القرهن يف صدره وثبته فيه حىت يقرأه بعد أن عه اهلل له يف
صدره( ، )9ومما يدل على ذلك أن سار له جربيل عليه السالا ليعارضه القرهن اليرمي كل سنة.
 المبحث األول  :جمع الخلفاء للقرآن (دراسة في األصول والمنهج )أصططول جمع الخلفاء  :يطل

ع القرهن كما يرى الشععيع امد عبد العآيم الزرقاين على حفآه واسععتآهاره يف الصععدور،

وعلى كتابته حروفا ،وكلمات ،وهيات ،وسور(.)10
نزل القرهن اليرمي على النيب  ، وكان يعول على حافآته ،ويستآهره ليقرأه على النان على ميث ليحفآوه ،ويستآهروه
هم بدورهم أيضا،على غرار العرب املتمتع ن بسرعة احلفو وقوته ،حىت كانت دواوين أشعارهم افوظة على ظهر قلب.
يرى اإلماا ابن اجلزري (ت  833ه ع ع ع ع ع ع ع عع) أن حفو القرهن يف القلوب والصععدور ليعد أشععرف خصععيصععة من اهلل م هن هبا على
هذه األمة ،ملا جاهل يف احلديث الشريف :و إ هن ر" قال يل قم يف قري فأنذرهم ،فقلت له رب إذا يلثغوا رأسي حىت يدعوه
خبزة  ،فقال :مبتليك ومب تلي بك ،ومنزل عليك كتابا ال يغسع ع ع ع ع ع ععله املاهل ،تقرره نائما ويقآان ،فابعث جندا أبعث مثلهم،
وقاتل مبن أعاعك من عصاك ،وأنف ينف عليكو(.)11
قال اإلماا ابن اجلزري :و فأخرب تعاىل أ دن القرهن ال تاج يف حفآه إىل صع ع ع ع ععحيفة تغسع ع ع ع ععل باملاهل ،بل يقررونه يف كل حال،
كما جاهل يف ص ع ععفة أمته وأناجيلهم يف ص ع ععدورهمو وذلك خبالف أهل اليتاب الذين ال فآونه ال يف اليتب ،وال يقررونه
خص اهلل تعاىل افآه من شع ع ععاهل من أهله ،أقاا له أئمة ثقاة اردوا لتصع ع ععحيحه وبذلوا
كله إالد نآرا ،ال عن ظهر قلب .وملا د
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أنفس ع ععهم يف إتقانه ،وتلقوه من النيب  حرفا حرفا ،مل يهملوا منه حركة وال س ع ععيونا ،وال إثباتا وال حذفا ،وال دخل عليهم
يف ش ععيهل منه ش ععك ،وال وهم  ،وكان منهم من حفآه كله ،ومنهم من حفو أكثره ،ومنهم من حفو بعض ععه ،كل ذلك يف
زمن النيب  و(.)12
وبعد هذا العرض السريع ملا تعنيه داللة ع القرهن وحفآه ،بشقيها الشفهي واليتا" ،جيدر بنا أن نركز اين على الش
الشفهي ،وحنن نعلم أن العملت ن كانتا تسريان بالتوازي ،منذ نزول القرهن ألول مرة على قلبه  إىل انتهاهل الوحي ،إىل عه
من قبل أ" بير الصدي وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهما .وإذا ما بدأنا بالش الشفهي فإنه ينقسم بدوره إىل قسم ن
رئيسي ن:
-1التلقي والعرض.

-2التلقي بدون عرض.

األصط ططل األول :التلقي والعرَ في حفظ القرآن
نبدأ يف هذا املبحث بالوقوف على مصطلح التلقي ،والعرض ،واإلقراهل على النحو التايل :
أ -التلقي :هو استقبال هيات القرهن مساعا ،وقبوهلا بوضوح ،مع احلر على وعي املسموع ،ويعترب هذا هو السبيل األول
يف تبلي القرهن للنان ،وحتصيل النان القرهن(.)13
ب -العرَ :لغة عرض الش ع ع ع ع ععيهل يعرض ع ع ع ع ععه عرض ع ع ع ع ععا ،مبعىن أراه إياه ،وأبرزه أو أظهره .ويقال :عارض ع ع ع ع ععت كتا" بيتابه أي
قابلته(.)14
العرَ عند المحدثين :هو قراهلة احلديث على الشعيع ،ومسيت القراهلة عرضعا لعرضعه على الشعيع سعواهل قرأ احلديث هو أو
غريه وهو يستمع ،ويطل العرض على املناولة وهي أن ضر الطالب كتاب الشيع أماا أصله أو فرعه املقابل فيعرضه على
الشيع(.)15
العرَ اصط ط ططًالحا :هو أن يقرأ الصع ع ع ععحا" أماا النيب  ما قد مسعه وحفآه سع ع ع ععابقا بقصع ع ع ععد التحق من صع ع ع ععحة العبارات
واليلمات اروفها ،مع ضبط حركاهتا ويشرتط حتق اإلبراز واإلظهار أي :حفو القرهن على ظهر قلب(.)16
جاهل يف فتح الباري أن العرض يعين:أن يس ععتعرض ععه ما أقرأه إياه ،أما املعارض ععة فهي مفاعلة ب ن اجلانب ن كأن كال منهما كان
تارة يقرأ وايخر يستمع(. )17
ج-اإلقراء :أن يقرف النيب  الصحا" ما تيسر من القرهن ،على النحو التايل:
-1أن يقرأ النيب  دأوالً على الصحا".
-2أن جيعله يعي ما مسع.

-3أن يقرأ الصحا" بصورة مطابقة ملا مسع(.)18
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تلقي الصحابة القرآن عن نبيهم :
لقد أمر اهلل الرس ع ع ععول  بتبلي القرهن إىل النان كافة بص ع ع ععورة يتحق هبا معىن التلقي لقوله تعاىل  :وقرهنا فرقناه لتقرأه على
النان على ميث  )19( وبذلك انطل عليه الص ع ع ع ععالة والس ع ع ع ععالا يف تبلي ما أمره به ربه عز وجل ،وكان أول متلقيه القرهن
للحفو صحابته رضوان اهلل عليهم ،وكان ذلك وف ما أخذناه سابقا من مصطلحات وف الرتتيب اييت:
-1التلقي :إن التلقي  -كما أوضحنا سابقا -هو استقبال املسموع من القرهن بوضوح مع احلر على وعيه( .)20أي:
أن يقرأ الرسول ما تيسر من القرهن أوال على الصحا".
أ -أن يعي الصحا" ما مسع(.)21
ب -أن يعيد الصحا" ما مسع ايث ييون مطابقا ملا مسع.
-2العرَ :وهو أن يتلو الص ععحا" ما حفآه من القرهن اليرمي عن ظهر قلب وذلك أماا الرس ععول  للتحق من ص ععحة
عباراته ،وكلماته وحروفه ،وضبط حركاته(.)22ولقد اشتهر افو القرهن والتصدي لتعليمه نفر قليل من الصحابة رضي اهلل
عنهم وذلك ليون لفو (احلفو) كان يعين يف عرف الس ع ععلف التفقه يف القرهن()23وقد ص ع ععنفهم اإلماا الذهيب يف عبقات.
يطيب لنا أن نش ععري اليهم ()24ماش ععي ا مع غرض ععنا من الدراس ععة ،اليت تس ععتهدف الرد على التيار العلماين املش ععيك يف ص ععحة
النص القرهين ،والذي ص ععرح بأن النص الش ععفهي قد ض ععاع إىل األبد ،وأال منا

من الوص ععول إليه أبدا ،وأنه ال تطاب ب ن

النص الشع ع ع ع ع ع ععفهي واملدون ملا اقتضع ع ع ع ع ع ععته عملية النقد الفيلولوجي والقاعدة اللسع ع ع ع ع ع ععانية .وإنه بوقوفنا على كيفية تلقي وعرض
الطبقت ن األوليت ن للقرهن نيون قد أخرصع ع ع ععنا أول،ك األفاك ن  قتل اخلراصع ع ع ععون  )25( ولعلده من سع ع ع ععارية القدر أن جند
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه على رأن الطبقة األوىل ،الذي عاملا نعته التيار العلماين ممثال يف األستاذ أركون باالستبداد،
والتالعب يف نقل النص القرهين من الشع ععفهي إىل املدون ،فيما مهر معنا يف املباحث السع ععابقة،أمل يقل أركون :و إن االنتقال
من مرحلة اخلطاب الشع ععفهي ،إىل مرحلة املدونة النصع ععية الرمسية املغلقة (أي  :املصع ععحف) ،مل يتم إال بعد حصع ععول اليثري
من عملية احلذف ،واالنتااب ،والتالعبات اللغوية اليت حتصع ععل دائما يف مثل هذه احلاالت ،فلي كل اخلطاب الشع ععفهي
يدون ،وإمنا هناك أشياهل تفقد أثناهل الطري ؟و(.)26
فما كان ألحد من حفآة القرهن اليرمي ب ن يدي النيب  وبإش ع عراف منه عليه إقراهل وعرضع ععا أن يقبل على هذا العمل اخلطري
نصا هخر أكثر وضوحا يقول فيه :و جيمع املسلمون منذ القرن  10/4على األقل على أ دن
الدينهل (حتريف القرهن) وإلييم ًّ
اييات اليت يضع ع ع ع ععمها املصع ع ع ع ععحف الرمسي الذي ع منذ اخلليفة (عثمان) ( )656-644على أمها تؤلف كل التنزيل وهذا
الوضع يرتجم عن قبول حادو واقع ال حادو حيمي و(.)27
وهو بذلك يتهم سععيدنا عثم ان رضععي اهلل عنه بأنه قضععى على اجملموعات الفردية ،وعلى املواد املسععجل عليها بعض السععور،
وأبعد جمموعة عبد اهلل ابن مس ع ع ع ع عععود رض ع ع ع ع ععي اهلل عنه وهي جمموعة مهمة جدا ،مع أن النقص التقين يف اخلط العر" يفرض
عليه االستعانة بتلك الشهادات ،وأن عملية اجلمع هذه كمت يف ظروف سياسية شديدة اهليجان ،وبتطور اليتابة يف العصر
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األموي وتشع ع ععيل تلك العصع ع ععبة اليت عت ب ن الدولة واليتابة والثقافة العاملة واألرثوذكسع ع ععية ،قاا احلجاج بفتح مصع ع ععحف
عثمان على اختيارات جديدة ،حنوية وص ع ععرفية ،نالت من املعىن وأعاد تثبيت مص ع ععحف عثمان من جديد ،وقبله املس ع ععلمون
كحادو واقع ومل ينل اإل اع وهو ال يستغرب ذلك ما داا القرهن مل بذور هذه الصراعات ضد أي مدان من قبله وإن
القرهن نفسع ععه مل يف عياته بذور هذا الص ع عراع ضع ععد العصع ععبة الثانية املدانة ،حتت اسع ععم اجلاهلية ،أو الوثنية أو املشع ععرك ن أو
املنافق ن أو البدو أي األعراب و(.)28
األصل الثاني  :التلقي بدون عرَ في تبليغ النبي  النص القرآني شفهيا:
لقد تعددت صععور تبلي النيب



()29

القرهن اليرمي شععفهيا بدون عرض ،وذلك من قبيل إمساعه  كل من ضععر جمالسععه ما نزل

من القرهن ،وقراهلته على كل من يدعوه إىل اإلسععالا ،ومن خالل قراهلته يف املسععجد يف الصععلوات اخلم  ،كما كان يغشععي
النان يف جمالس ععهم ويقرأ عليهم القرهن ،وييلف الص ععحابة احلافآ ن بإقراهل بعض ععهم بعض ععا ،ويبعث الرس ععل إىل القرى اجملاورة
والبوادي ليعلموا النان القرهن ،وحىت قادة اجليوش كان يأمرهم بتعليم من أسلم ما تيسر منه.
األصل الثالث  :نقل النص القرآني بالتدوين:
إ دن نقل النص القرهين بواسطة التدوين ميثل النوع الثاين من أنواع النقل القرهين إىل األمة وحفآه وضبطه بعد النقل الشفهي،
وكال النوع ن كانا قد كمدا بإش ع عراف رسع ععول اهلل  ، ليتسع ععلمه من بعده أصع ععحابه األعهار ،وتتم عملية عه يف صع ععحف على
عهد الصع ع ع ععدي رضع ع ع ععي اهلل عنه ،وت ليها عملية ع األمة على قراهلة واحدة على عهد اخلليفة عثمان رضع ع ع ععي اهلل عنه ،وكمت
العمليتان على مأل من الص ععحابة ،وباركوها ونالتا اإل اع القليب ،والرض ععى النفس ععي على عي ما روج له وكالهل الغرب من
أراجيف .ولقد مرت عملية نقل القرهن إىل األمة بالتدوين مبراحل نذكرها تباعا على النحو اييت:
 -1تدوينه يف حياة النيب . 
 -2عه يف خالفة أ" بير الصدي رضي اهلل عنه،
 -3ع األمة على قراهلة واحدة يف عهد عثمان رضي اهلل عنه.
تدوينه في حياة النبي  (. تزامنية التسجيل مع التنزيل)
كان رسع ع ع ع ع ع ععول اهلل  ميلي على كتاب الوحي ما نزل من القرهن وهو ال يزال ينزل بغية ضع ع ع ع ع ع ععبطه وتدوينه ،ومشل هذا العمل
اجلليل القرهن كله ،منذ نزوله إىل انتهائه وكان لرسول اهلل  كتبة من خرية أصحابه(:)30
ومن الش عواهد الدالة على تزامنية التسععجيل مع التنزيل ما جاهل يف حديث عبد اهلل بن عبان عن عثمان بن عفان رضععي اهلل
عنهم قال :وكان رس ع ععول اهلل  مما يأيت عليه الزمان ينزل عليه من الس ع ععور ذوات العدد ،فيان إذا نزل عليه الش ع ععيهل يدعو
بعض من ييتب عنده فيقول :ضعوا هذا يف السورة اليت يذكر فيها كذاو(.)31
واحلديث واضح الداللة ( كان إذا نزل عليه الشيهل يدعو بعض من ييتب عنده)
مما يثبت تزامنية التسجيل مع التنزيل إذا نزل

يدعو.
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ومن جانب الصععحة فهو منسععوب البن ع بان رضععي اهلل عنه ،وقائله اخلليفة الثالث عثمان بن عفان رضععي اهلل عنه ،ومورده
صع ع ععحيح اإلماا البااري رمحه اهلل تعاىل ،وهو أصع ع ععح كتاب يف السع ع ععنة املطهرة بعد كتاب اهلل.وقد ح ددو سع ع ععهل بن سع ع عععيد
الس ععاعدي أن مروان بن احلاكم أخربه أن زيدا قال له :و إن رس ععول اهلل  أملى عليه  ال يس ععتوي القاعدون من املؤمن ن
()32
علي فقال :يا رسع ع ععول اهلل  ،واهلل لو أسع ع ععتطيع اجلهاد جلاهدت -وكان أعمى -فأنزل
 فجاهله ابن أا ميتوا وهو ميلي د

اهلل على رس ع ع ععوله

الضرر 

()33

و

علي حىت خفت أن ترض ع ع ععى فاذي ،س ع ع ع دعري عنه فأنزل اهلل  غري أويل
وفاذه على فاذي فثقلت د

(. )34

فاحلديث كله واضح يف داللته على تزامنية التسجيل مع التنزيل.
ومن تلك القرائن:

 -1إمالهل رسول اهلل  على كاتبه
 -2جميهل عبد اهلل بن أا ميتوا إىل سول اهلل  أثناهل اليتابة .
 -3نزول شطر ايية يف تلك اللحآة (غري أويل الضرر) وفاذ رسول اهلل 
سري عنه فأنزل اهلل (غري أويل الضرر).
على فاذ زيد رضي اهلل عنه د

وجاهل يف حديث الرباهل :و ملا نزلت  ال يس ععتوي القاعدون من املؤمن ن  )35(دعا رس ععول اهلل  زيدا فيتبها ،فجاهل ابن أا
ميتوا فشيا ضرارته ،فأنزل اهلل  غري أويل الضرر )36(و.
فهل فهم اين أول،ك الذين أرادوا الفصع ع ععل ب ن القرهن واملصع ع ععحف ،وب ن اخلطاب الشع ع ععفهي واملدون بدعوى ما كماض عن
علم اللسانيات احلديثة والنقد الفيلولوجي ،من تباين ب ن عبيعيت النص ن أن ذلك الزعم لي إال خترصات ال تغين عن احل
شي،ا .
يقول أركون :و ومن أهم هذه امليتسع ع ع ععبات ذلك التمييز الذي تقيمه األلسع ع ع ععنيات ب ن النص الشع ع ع ععفهي والنص ذاته بعد أن
يصععبح ميتوبا ،فهناك أشععياهل تضععيع أو تتحور أثناهل االنتقال من املرحلة الشععفهية إىل املرحلة اليتابية ،ومن هذه امليتسععبات
التالي عن اهلون االيتمولوجي الباحث عن معاين أصول اليلمات باستمرار و(.)37
فهو يرى يف هذا الندص أ دن اللسانيات حتدد له ذلك التمايز ب ن اخلطاب الشفهي ،واليتا" واعله يتالى عن البحث عن
أصع ع ععول اليلمات ،لتصع ع ععبح مهمته تشع ع ععتغل على هنية اليلمة يف سع ع ععياقها احلايل ،أو نصع ع ععها احلايل الذي تدرن فيه ،ليثبت
تارمية النص القرهين،وبالتايل ييون قد ععن يف ص ع ع ع ععحته من جانب ،وأص ع ع ع ععب عليه عابع التارمية من جانب هخر ،و نفى
عنه تزامنية التس ع ع ع ععجيل مع التنزيل ،وأثبت له ما متمر يف تص ع ع ع ععوره من فجوات ب ن مرحليت التنزيل والتدوين من جانب هخر
أيض ععا ليالص إىل ض ععياع النص الش ععفهي األص ععلي كليدا و وهذا التبلي الش ععفهي األول قد ض ععاع إىل األبد ،وال ميين للمؤرخ
احلديث أن يصل إليه أو يتعرف عليه مهما فعل ومهما أجرى من اووو(.)38

إ دن األحاديث الدالة على تزامنية التسع ع ع ع ع ع ععجيل مع التنزيل تبقى أقوى احلجج الدامغة اليت تثبت يف جالهل مدى التطاب ب ن
النص القرهين الشفهي واليتا" ،ذلك أن الرسول أقاا التدوين على فورية التسجيل ،واإلمالهل الشاصي واملعارضة.
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يقول الدكتور امد حس ع ععن جبل :و إ دن الفورية بالغة القيمة إىل أقص ع ععى حد ،ذلك أ دن الفورية تعين أن الذي كتب ب ن يدي
النيب 
فور نزوله هو ع ن ما أوحي به كماماو(.)39
فإذا كنا قد بينا فيما عرضععناه من نصععو ما اكتسععبته فورية التسععجيل من قيمة يف حفو النص القرهين منذ نزوله إىل توقف
الوحي ،فإن للمعارض ع ع ععة بقس ع ع ععميها أ ية بالغة ملا ترتب عليها من املص ع ع ععادقة على ص ع ع ععحة النص القرهين ،حيث كانت قراهلة
نص
الرسععول على جربيل كل رمضععان تثبيتا لصععحة القرهن من رب العزة إىل رسععول اهلل  عن عري الروح األم ن ،وقد د
القرهن على أمانة النقل لقوله تعاىل  انه لقول رسع ع ع ع ع ع ععول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مي ن مطاع أم ن  .)40(ولقوله
تععاىل  :نزل بعه الروح األم ن على قلبعك )41(وقولعه تععاىل فيمعا مص أمعانعة رسع ع ع ع ع ع ععولعه :ولو تقول علينعا بعض األقعاويعل
ألخذنا منه باليم ن لقطعنا منه الوت ن

()42

.

أما املعارضععة البش عرية ملا كتب من قبل كتاب الوحي ،فيانت ارى ب ن يدي رسععول اهلل  ، وكان يطلب من كاتبه قراهلة ما
كتب ،وألدل على ذلك حديث زيد رضع ع ععي اهلل عنه الذي جاهل فيه  :وكنت أكتب الوحي عند رسع ع ععول اهلل  وهو ميلي
علي ،فإذا فرغت قال :اقرأه فأقرأه ،فإن كان فيه سقط أقامهو(.)43
د

وعلى هذه الشع ععروط اليت أقاا عليها رسع ععول اهلل  تدوين القرهن من حرصع ععه على فورية التسع ععجيل ،واإلش ع عراف املباشع ععر على
إمالئه أثناهل تنزيله ،ومطالبة كتابه بإعادة قراهلته لتقومي ما قد كتبوه ،كان القرهن اليرمي قد دون كله ،مرتب اييات ملا جاهل

يف حديث زيد رضي اهلل عنه :و كنا عند رسول اهلل  نؤلف القرهن من الرقاعو(.)44
قال اخلطا" :و قد كان القرهن كتب كله يف عهد رس ع ع ععول اهلل  لين غري جمموع يف موض ع ع ععع واحد ،وال مرتب الس ع ع ععورو
فاليتابة مشلته كله ،ولينه مل يين مرتب السع ع ع ع ع ع ععور على عي

()45

ترتيب اييات الذي كان توقيفيا ملا جاهل يف حديث عثمان

رضع ععي اهلل عنه :و كان رسع ععول اهلل  كثريا ما تنزل عليه السع ععور ذات العدد فإذا نزل عليه الشع ععيهل دعا بعض من كان ييتب
فيقول :وضعوا هؤالهل اييات يف السورة اليت يذكر فيها كذاو(.)46
وإن ما يؤكد على مشولية اليتابة للقرهن كله على عهد رس ع ع ع ععول اهلل  ما كان يقوله ابن عبان رض ع ع ع ععي اهلل عنه  :و ما ترك
النيب  إال ما ب ن الدفت ن و(.)47
واملراد به ما ع يف املص ع ع ع ععحف ردا منه على من زعم أن كثريا من القرهن ذهب بذهاب محلته ،وهذا من زعم الش ع ع ع ععيعة اليت
ادعت أن التنص ععيص على إمامة علي رض ععي اهلل عنه وخالفته ،كان مثبتا يف القرهن  ،وكتمه الص ععحابة من بعد وفاة النيب .
ولي

املراد من قول ابن عبععان أنععه ترك القرهن جمموعععا ب ن الععدفت ن ،ألن ذلععك خمععالف ملععا مت من بعععده على عهععد أ" بير

الصدي  ،و عثمان رضي اهلل عنهما ،كما سنعرض له يف اثنا.
 جمع الخلفاء والعرضة األخيرة:لقد أكد أبو عبد الرمحن السعلمي وهو أحد الذين تلقوا القرهن عن الصعحابة من الطبقة األوىل ،أكد على أن قراهلة أ" بير
وعمر وعثمان وزيد بن ثابت واملهاجرين واألنص ع ع ع ععار كانت قراهلة واحدة ،وهي القراهلة اليت قرأها رس ع ع ع ععول اهلل  على جربيل
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مرت ن يف عاا وفاته ،وكان زيد قد ش ع ع ععهدها وكان يقرأ هبا ويقرف النان هبا ولذلك اعتمده الص ع ع ععدي يف عه و واله عثمان
من بعده رضي اهلل عنهم(.)48
وهذا ما ذهب إليه اإلماا احلافو ابن اجلزري يف قوله :و فيتبت املصع ع ع ع ع ععاحف على اللفو الذي اسع ع ع ع ع ععتقر عليه يف العرضع ع ع ع ع ععة
األخرية عن رس عول اهلل  ، كما صععرح به غري واحد من أئمة السععلف ،كمحمد بن سععريين وعبيدة السععلماين وعامر الشعععيب
و(. )49

ويف هذه

إشععارة إىل عمل سععيدنا عثمان رضععي اهلل عنه الذي ع األمة على حرف واحد و قراهلة واحدة معتمدا على اجلمع البيري
ذاته .
وهذا كفيل بدحض أدعياهل التيار العلماين و بتاريص أفواههم ،فلي هنالك من ش ع ع ع ععفهي قد ض ع ع ع ععاع بوفاة أص ع ع ع ععحابه إىل
األبد ،ولي هنالك من انتااب وحذف و تالعبات لغوية حص ع ع ع ععلت أثناهل االنتقال من مرحلة الش ع ع ع ععفهي إىل اليتا"(.)50
كمععا زعمععت املربرات األركونيععة يف أحجيتهععا اللس ع ع ع ع ع ع ععانيععة الفيلولوجيععة ،اليت ال تنطلي إال على أويل العقول اخلرفععة ،والعقععائععد
املتزعزعة.
المبحث الثاني  :التيار العلماني والتشكيك في صحة القرآن (األستاذ محمد أركون نموذجا )
إن مشروع األستاذ امد أركون

()51

( )2010-1928يتلاص يف توجه ن اثن ن:

التوجه األول :يشع ع ع ع ع ع ععتغل على تاريع النص القرهين من حيث تيوينه  ،و عه وتدوينه ،ويهدف من خالل ذلك إىل
التش ع ع ععييك يف ص ع ع ععحته،ونزع قداس ع ع ععته  ،املطالبة بإعادة تش ع ع ععييله وف النتائج اليت توص ع ع ععل إليها النقد الفيلولوجي،
واللسانيات احلديثة.
التوجه الثاني :يهتم بإعادة قراهلة القرهن اليرمي وذلك بإخضع ع ع ع ع ع ععاعه ملناهج العلوا اإلنسع ع ع ع ع ع ععانية احلديثة ،ونقد أمهات
التفاس ععري والطعن فيها ،هبدف أرخنة النص القرهين وجعله متواش ععجا مع س ععيالن التاريع ،ومس ععاوقا للتغريات اليت تطرأ
يف كل زمان وح ن ،وإذا ما مت له ذلك سهلت عليه إعادة قراهلته وتشييله من جديد ،بعد قطعه عن التفاسري الرتاثية
اليربى العليمة باللسان العر" املب ن .
 -1األستاذ محمد أركون ودعوك أرخنة النص القرآني:
لقد دأب األس ع ععتاذ أركون على اختاذ عدة عرق ملتوية لتثبيت أفياره  ،و مراوغة املتلقي لقبوهلا جبعلها يف ص ع ععورة مس ع ععلمة ال
تسععتدعي نقاشععا ،ومن هذه الطرق زعمه أن النص القرهين سععيآل مسععتغلقا غري مفهوا حىت من قبل األكثر ختص عصععا فضععال
عن متوسطي التعليم ما مل تتم أرخنته ،و لي له يف ذلك من سبيل سوى أن يشرح بواسطة املناهج احلديثة لقوله ووليننا
نعلم أن القرهن كنص يآل مستغلقا ،وغري مفهوا حىت بالنسبة للمؤرخ ن أو املثقف ن األكثر ختصصا و تبحرا يف العلم ،فما
بالك جبمهور املؤمن ن؟ .......وال أحد يفير يف ش ععرحه أو تفس ععريه على ضع عوهل املناهج احلديثة من أجل تقريبه من األذهان
و العقول و

()52
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و يتحس ع ع ع ععر أركون على كون هذه املبادرة مل تأت من املس ع ع ع ععلم ن أنفس ع ع ع ععهم وإمنا جاهلت من جامعة (تورنتو اليندية)،ومن
الناشع ععر اهلولندي وبريلو وبرئاسع ععة الربوفسع ععورة وج ن داا ماك أوليفو وهتدف هذه املبادرة إىل دراسع ععة كل كلمة من كلمات
القرهن دراس ع ععة تارمية ،مس ع ععتقلة متقص ع ععدة التعرف على جذور اليلمات القرهنية ،ومن أين جاهلت وكيف ميين حترييها يف
ذلك الزمن والقرن السععابع امليالديو وذلك امليان وشععبه جزيرة العربو وهبذا يتم فك غموضععه حسععب أركون.كما يرى أنه
إذا ما كان البحث التارمي قد أثبت تارمية النص القرهين فإنه البد من التص ع ع ععدي لتلك الس ع ع ععمة التبجيلية األكثر إدهاش ع ع ععا
،اليت ما عفقت تقنع النان بأن القرهن عبارة عن املرجع األعلى و النهائي ليل البشع ع ع ع ع ع ععر ،الحتوائه على كل األجوبة ليل
األس ع ع ع ع ع عع،لة ،وعلى احللول اليت تاجها البش ع ع ع ع ع ععر يف كل زمان وميان ،وهو يتعاىل على التارمية ،وال يتأثر هبا(.)53كما ينتقد
أركون البحث التارموي االسععتش عراقي الذي أقصععر دوره يف الربهنة على الطابع البشععري للقرهن ،بربطه باليتب السععابقة عليه
من خالل ما توفر من قواسععم مشععرتكة بينها وب ن القرهن كقصععة موسععى ،و عيسععى عليهما السععالا ،وقصععة فرعون والطوفان
اليت وردت كلها يف اليتب السابقة ،إال أن القرهن عرضها بطريقة متميزة مما يثبت نسبية صحة هذه اليتب( )54ويف األخري
يعل هماله على التحليل األلسععين للقرهن اليرمي على الرغم من نقصععه وصعععوبة فهمه -حسععب زعمه  -إال أنه رر القارف
من هيبة القرهن الالهوتية ويصع ع ريه نص ععا لغويا ص ععرفا ،تنطب عليه القوان ن النحوية و الص ععرفية ،ذاهتا كباقي النص ععو

األدبية

من جانب،ومن جانب هخر يرجعه إىل تارميته.
يقول أركون :و ميين القول بأن نصر حامد أبو زيد هو أول باحث مسلم ييتب بالعربية ويدرن يف جامعة القاهرة و يتجرأ
على انتهاك امبرمات العديدة ،اليت كمنع تطبي ميتسع ععبات اللسع ععانيات احلديثة األكثر إجيابية على القرهن وكان امد خلف
اهلل قد حاول قبله أن يطب النقد األد" على حتليل القص ععص القرهين ،وعلى الرغم من أ يته العلمية املتواض عععة إال أن كتابه
أحدو ضع ع ععجة كبرية يف وقتهو( .)55ويرى أن إدانة القراهلة التبجيلية من حيث نواقصع ع ععها ال تيفي ،كما ال جيب االسع ع ععتيانة
لقمع املنهجيات احلديثة من قبل حران األرثوذكسع ع ع ع ععية األشع ع ع ع ععداهل ،وإمنا جيب التحرر من تلك املسع ع ع ع ععلمات الالهوتية  ،اليت
ترسع ع ع ع ع ع ععات منذ قرون عويلة حىت نرى القرهن يف ماديته اللغوية كأي نص أد" ،ومثة نقرره على حقيقته بعيون جديدة ،وقد
ألب واقعيته وذلك بتشييل الهوت جديد ل ال الالهوت القدمي ،إنه الهوت التصا مع احلداثة(.)56
أركططون ودعططوك ال طت ط ططأسط ط ط ط ط ط طيططس الن طع ط ططدام ال طت طً ط ططابططَّ ب طيططن ال طخ طً ط ططاب ال طقططرآنططي الشط ط ط ط ط ط طف طهططي وال طنططص ال طم ط ططدون
 -1بواسًة الداللة المعجمية للفعل "قرأ"
يزعم األس ععتاذ أركون أن الفعل "قرأ" ال يدل إال على التالوة فقط وإذا ثبت ذلك فإن املص ععدر( :قرهن) ال يص ععبح مرتبطا إالد
بنص شفهي ،فجذر املادة (قرأ) يدل باألحرى على التالوة وال يفرتض مسبقا وجود نص ميتوب(.)57بينما جنده يف كتاب
هخر يرى أ دن "قرهن" هو مص ع ع ع ع ععدر للفعل "قرأ" مبعىن القراهلة لين تارميا ال يص ع ع ع ع ععح ذلك ،لتغلب الثقافة الش ع ع ع ع ععفهية واليالا
املباش ععر على اليتابة والقراهلة هنذاك،ولقلة اليتابة وقلة ممارس ععيها يف اجملتمع ن امليي واملدين على الس ع عواهل ،وهذا ما يربر على
حد زعمه تأخر التدوين إىل ما بعد اخلليفة الثالث.
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يقول أركون :و يف اللغة العربية كلمة قرهن هي املص ع ع ععدر بالنس ع ع ععبة للفعل قرأ وبالتايل فمعناها القراهلة باملعىن احلريف لليلمة،
ولين على الصععيد التارمي للتلفو باخلطاب القرهين نالحو أ دن الثقافة الشعفهية ،واليالا املباشعر كانا يتغلبان على اليتابة
والقراهلة ففي زمن النيب املؤسع ع ( )كانت اليتابة قليلة ،والذين يعرفون ممارس ععتها كانوا ادودي العدد وبالتايل فيلمة قرهن
كانت حتمل باألحرى معىن التالوة أو التلفو الشععفهي لبعض العباراتو( .)58وهبذا ييشععف األسععتاذ عن مبتغاه ،ويفضععل
احلديث عن خطاب قرهين ال عن نص قرهين ،إذ مل يين مثة نص قرهين أص ععال ،والتدوين مل يتم إالد يف عهد اخلليفة الثالث،
وبذلك يآن أركون أنه توص ععل إىل إقرار ض ععرورة التمييز ب ن اخلطاب الش ععفهي والنص املدون ،الس ععيما يف ض ع عوهل اكتش ععافات
اللسانيات احلديثة( ،)59وما أثبته النقد الفيلولوجي االستشراقي.
حري بنا أن نقف على الداللة املعجمية للفعل وقرأو واملص ع ع ع ع ع ععدر وقرهنو يف معاجم اللغة
ولتبيان حقيقة ما ذهب إليه أركون د
العربية كالتهذيب واللس ع ع ععان ،واملفردات ،نعرض هلا من حيث الداللة االص ع ع ععطالحية يف كتب علوا القرهن كع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع و ال

القراهلو ،وو الربهانو ،و و اإلتقانو ،و و مناهل العرفانو وغريها ،وإن كان أركون مل يش ع ع ع ع ع ع ععذ عن قاعدة االشع ع ع ع ع ع ععتقاق هلذا
املص ع ععدر ،وال على املعىن املعجمي لفعله وقرأو فإنه قد وجد ض ع ععالته يف قص ع ععر داللته على التالوة دون القراهلة ملا زعم أنه من
املقتضع ععيات التارمية لطبيعة ذلك اجملتمع األمي .وسع ععنفند زعمه إن شع ععاهل اهلل حينما نعرض لتزامنية التنزيل مع اليتابة  ،منذ
بداية نزول الوحي إىل العرضة األخرية يف هخر رمضان عاشه الرسول .
لقد أ عت اليتب اليت ب ن أيدينا على أ دن لفو وقرهنو مص ععدر مش ععت من الفعل وقرأو إالد اإلماا الش ععافعي رض ععي اهلل عنه
فقد خالف هذا اإل اع ملا أورده كل من األزهري يف والتهذيبو ،والزركشع ع ع ععي يف والربهانو وهو بذلك يرى أنده اسع ع ع ععم لي
مبهموز وال مبشت  ،ولينه اسم ليتاب اهلل كالتوراة واإلجنيل(.)60
جاهل يف التهذيب أن معىن وقرهنو ييون مبعىن اجلمع والضع ع ع ع ع ع ععم( ،)61ويرى الراغب األصع ع ع ع ع ع ععفهاين أنه مصع ع ع ع ع ع ععدر حنو:و كفران
ووورجحان ووقد خص بيتاب اهلل تعاىل فص ع ع ععار له كالعلم ،دأما عن قوله تعاىل :ووقرهن الفجرو فيقول أي قراهلته( ، )62دأما

صاحب اللسان فريى أنه مصدر مشت من قرأ يقرأ ويقرأ (بضم الراهل) ،قرهلً ،قراهلة ،قرهنا ،فهو مقروهل.

القرهن :مبعىن اجلمع ،ومسي بذلك جلمعه السع ععور .ويسع ععتدل بقوله تعاىل :إن علينا عه وقرهنه )63(أي عه وقراهلته وقوله

تعاىل  :فإذا قرأناه فاتبع قرهنه 

()64

قال الشاعر :هن احلرائر ،ال ربهات ِ
أمخرة
د

أي قراهلته.
سود امباجر ال يقرأن بال اسور

()65

الشععاهد :أراد ال يقرأن السععور وتيون الباهل زائدة كقراهلة من قرأ قوله تعاىل :تنبت بالدهن وصععب ل كل ن  )66( أي تنبت
الدهن .متم كالمه باإلشععارة إىل الداللة املعنوية ،مبعىن الضععم واجلمع ،كقولنا :قرأت الشععيهل ،أي عته وضععممت بعضععه
إىل بعض .والععداللععة املععاديععة كقولنععا قرئععت الصع ع ع ع ع ع ععحيفععة ،الصع ع ع ع ع ع ععحيفععة مقروهلة .وقرأت اليتععاب قراهلة وقرهنععا ومنععه مسي القرهن
بالقرهن(.)67وهذا ما ذهب إليه كل من الش ع ع ععيع امد عبد العآيم الزرقاين ،واألس ع ع ععتاذ امد بير إمساعيل ،واألس ع ع ععتاذ امد
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ارون ،حيععث يرى الشع ع ع ع ع ع ععيع الزرقععاين أن لفو وقرهنو مص ع ع ع ع ع ع ععدر مرادف للقراهلة ومنععه قولععه تعععاىل :إن علينععا عععه وقرهنععه
)68(ونقل من املعىن املصدري ليجعل امسا ليالا اهلل تعاىل املنزل على رسوله  من باب إعالق املصدر على مفعوله(.)69
دأما د.امد بير إمساعيل فيعيد اليالا ذاته مقرا بأنه مصععدر للفعل وقرأو ،يقرأ ،قراهلة وقرهنا ،من باب إعالق املصععدر على

مفعوله ،وييون القرهن مبعىن املقروهل(.)70

و دأما د .امد ارون فريكز على دالليت الفعل وقرأو اليت تيون مبعىن الضم واجلمع ،ومبعىن التالوة ،وتلفو احلروف املرسومة،
والنط هبا على اهلي،ة اليت كتبت هبا ،كما أمها تطل أيض ععا على جمرد التالوة الش ععفهية.وعلى املعىن الثاين أي :تلفو احلروف

املرسع ع ع ع ع ع ععومة ،والنط هبا على هي،تها  ،جاهل القرهن وهو املتلو املقروهل ،والقراهلة يف كتاب ملمون كان مطلوب اليفار الذين
قالوا( :)71حىت تنزل علينا كتابا نقرأه . )72( وبعد هذا العرض للداللة املعجمية نستالص أ دن للفو والقرهنو داللت ن:
 -1داللة معنوية :مبعىن الضم ،واجلمع سواهل كان مهموزا أو خمففا ولذلك نقول :قرنت الشيهل بالشيهل إذا ضممته
إليه ،والقران يضم السور واييات ومن هذا املعىن مسي اجلمع ب ن احلج والعمرة قرانا ،ويرى الزجاج أن ترك اهلمز
فيه من باب التافيف لي إالد(.)73
 -2داللة مادية :مبعىن كتاب مقروهل ،وهذا قد سب وأن وقفنا عليه يف لسان العرب(.)74
دأما أركون فيأىب إالد أن يفض ععل احلديث عن خطاب قرهين ،ال نص قرهين ،لتأخر مرحلة اليتابة إىل اخلليفة الثالث رض ععي اهلل

عنه ويف ذلك يقول :و ويف القرهن نفس ع ع ع ع ع ع ععه جند أ دن جذر املادة قرأ يدل باألحرى على معىن التالوة وذلك ألنه ال يفرتض
مس ع ععبقا وجود نص ميتوبو( ،)75وهو هبذا الزعم ال يتص ع ععور القرهن اليرمي إالد تبليغا ش ع ععفهيا ،مل يعرف اليتابة إالد بعد فرتة
زمنية عويلة ،وقد ضاع إىل األبد.
يقول أركون :و وهذا التبلي الشع ع ع ععفهي األول قد ضع ع ع ععاع إىل األبد ،وال ميين للمؤرخ احلديث أن يصع ع ع ععل إليه أو يتعرف عليه
مهما فعل ومهما أجرى من اوو و( .)76وهبذا تآهر نوايا أركون اليامنة وراهل ااولته الفص ع ع ع ععل ب ن القرهن واملص ع ع ع ععحف من
خالل هذا املدخل املعجمي ،فماذا يا ترى عن إعماله النقد الفيلولوجي واللسانيات احلديثة؟.
 -2بواسًة النقد الفيلولوجي واللسانيات الحديثة
أ -بواسطًة النقد الفيلولوجي :يضععطلع النقد الفيلولوجي االسععتشعراقي – على حد زعم أركون  -مبهمة الفصععل ب ن
اخلطاب القرهين الش ع ع ع ععفهي واملدون ،والبحث يف ص ع ع ع ععحة املقاعع من عدمها ( .)77ففي أثناهل االنتقال من املرحلة
الش ععفهية إىل املرحلة اليتابية تض ععيع أش ععياهل وتتحور أخرى ،وحتذف أش ععياهل ،وتنتاب أخرى على غريها ،كما تتم
عدة تالعبات لغوية .وهذا كله كما يريده أركون يؤس النعداا التطاب ب ن اخلطاب الشفهي والنص املدون.
يقول أركون :و إ دن االنتقال من مرحلة اخلطاب الشع ععفهي إىل مرحلة املدونة النصع ععية الرمسية املغلقة (أي مرحلة املصع ععحف) مل
يتم إالد بعد حص ععول اليثري من عمليات احلذف ،واالنتااب ،والتالعبات اللغوية اليت حتص ععل دائما يف مثل هذه احلاالت،
فلي كل اخلطاب الش ع ع ععفهي يدون ،وإمنا هناك أش ع ع ععياهل تفقد أثناهل الطري  ،نقول ذلك وحنن نعلم أن بعض املاطوعات قد
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أتلفت كمص ععحف ابن مس عععود مثال ،وذلك ألن عملية اجلمع كمت يف ظروف حامية من الص ع عراع الس ععياس ععي على الس ععلطة
واملشروعية ،وهذا ما أثبته النقد الفيلولوجي االستشراقي و(.)78
فععاملالحو أ دن محولععة النص حبلى مبغععالطععات ععة من قبيععل حععاالت احلععذف اليت كمععت أثنععاهل االنتقععال من مرحلععة اخلطععاب
الش ع ععفهي إىل املدون ،واالنتااب والتالعبات اللغوية وإتالف املاطوعات ،وكلها كمت يف ظروف س ع ععياس ع ععية حامية الوعي
ممدا جعل كل من أركون واملسع ععتشع ععرق الفرنسع ععي وبالشع ععري ويتاذامها ذريعة يف عرح العديد من التسع ععارالت وفرض العديد من
الفرض ععيات حول ش ععروط وظروف تثبيت النص القرهين( .)79فالنقد الفيلولوجي  -حس ععب زعمهما -قد كش ععف عن أش ععياهل
مذهلة وعرح عدة تس ع ع ععارالت حول عه يف املص ع ع ععحف أياا عثمان بن عفان رض ع ع ععي اهلل عنه ،ولين هذا النقد مل يس ع ع ععتطع
القطع بأي ش ععيهل(.)80ول،ن كان النقد الفيلولوجي -حس عب زعم أركون -قد أفلح يف إثبات ذلك التباين على مس ععتوى بنية
اخلطاب ن الش ع ع ععفهي واليتا" فإنه مل يفلح يف التوص ع ع ععل إىل املعىن التارمي اليامل للعبارات اللغوية القرهنية ،وهذا ما س ع ع ععوف
تضطلع به اللسانيات احلديثة.
ب -بواسططًة اللسططانيات الحديثة :لقد دأب أركون على التالعب باأللفاظ ،واالحتيال ملراوغة قارئه وتض ععليله بصععك
املصع ع ع ع ع ععطلحات ،وتقدمي املفاهيم اجلليلة يف صع ع ع ع ع ععور مسع ع ع ع ع ععلمات وبديهيات ،ومن قبيل ذلك أن يقدا لنا اخلطاب
الشععفهي التأسععيسععي لألديان السععابقة كمسععلمة اشععرتكت فيها كل اليتب السععماوية وهذا صععحيح ولين ماذا عن
ت ععدوينه ععا؟ فهو يرى أمه ععا مل ت ععدون إالد بع ععد وف ععاة أص ع ع ع ع ع ع عح ععاهب ععا بفرتات عويل ععة دون أن يسع ع ع ع ع ع ععوق دليال واح ععدا.
إ دن أركون مل يعد ييرتو للبحث يف صحة املقاعع القرهنية من عدمها ذلك أ دن النقد الفيلولوجي قد أثبت التباين
ب ن اخلطاب الشفهي  ،والنص املدون ،وأضحى ه كلساين كبري! السعي إىل حتديد املعىن املنتج يف ذلك الزمن،
يف إشع ععارة صع ععر ة إىل إضع ععفاهل التارمية على النص القرهين ،واإلشع ععادة بعلم اللسع ععانيات الذي فتح له هذه األفاق.
يقول أركون :و وأقول بأنه يتيح لنا أن نلقي إضع ع ععاهلة جديدة ،لي فقط على النص القرهين ،وإمنا أيض ع ع عا على كل
النص ع ع ع ععو

الدينية التأس ع ع ع ععيس ع ع ع ععية األخرى كالتوراة واإلجنيل ،فهي مل تيتب إال بعد مرور فرتة على وفاة موس ع ع ع ععى،

وعيسع ع ع ع ع ع ععى ،وعنععدئععذ ال نعود نيتفي بععالبحععث عن مععدى ص ع ع ع ع ع ع عحععة املقععاعع املنقولععة كمععا يفعععل النقععد الفيلولوجي
االستشراقي ،وإمنا نصبح نطرح األمور من زاوية أوسع بيثري ،يصبح نا هو التايل :حتديد امليانة املعرفية للمعىن
املنتج على املسعتوى اللغوي والتارمي للاطاب الشعفهي ،والتمييز بينهما وب ن امليانة املعرفية للاطاب املدون أو
امليتوب ،وهذا شيهل يعرفه علماهل األلسنيات و(.)81

لقد

أراد ص ع ععاحب هذا النص أن يثبت يف ذهن قارئه لة من املغالطات ،واس ع ععتطاع أن يقدمها يف ص ع ععورة مس ع ععلمات
ل،ال يص ع ععدمه ،وذلك من قبيل تس ع ععويته صع ع عراحة ب ن القرهن اليرمي واليتب الس ع ععماوية األخرى  ،اليت ناهلا التبديل
،وعرأ عليهعا التحوير ،ومس ع ع ع ع ع ع عهعا التغيري ،وقالهعا املعتنقون ونبعذوهعا ،لععدا تلبيتهعا حلعاجعاهتم العدنيويعة ،واألخرويعة،
ولتصادمها مع فطرة اهلل اليت فطر النان عليها ،وقد تناسى أركون أن اهلل تيفل افو كتابه اخلامت ،وأخصه بصفة
اهليمنة على اليتب املنزلة كلها.
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دأما البحث يف ص ع ع ععحة املقاعع القرهنية من عدمها املعتربة عند املس ع ع ععلم ن معيارا ب ن اليفر واإلس ع ع ععالا ،فلم يعد

ييرتو هلا األس ع ع ععتاذ ،فالنقد الفيلولوجي قد أثبتها وأض ع ع ععحت مس ع ع ععلمة متجاوزة لديه ليتاطاها إىل حتديد مميزات

بنييت اخلطاب الش ععفهي واليتا" .وهو يقر بوجود اختالف ب ن اخلطاب ن ويقص ععر معرفته على علماهل اللس ععانيات،
ذلك أن اللسع ع ع ع ع ع ععانيات هتتم بالبحث عن املعاين احلافة أو امبيطة ،وتفرق ب ن املعىن احلريف لليلمة واملعىن اجملازي،
وال هتتم إالد باجلانب ايين ل ليلمة يف سع ععياقها احلايل ،أو النص يف صع ععورته احلالية مقطوعا عن خلفيته ،بعيدا عن
معناه األصلي.
يقول أركون :و ومن هذه امليتسع ع ع ع ع ع ععبات التالي عن اهلون االيتمولوجي الباحث عن معاين أصع ع ع ع ع ع ععول اليلمات
باس ععتمرار و( .)82ويف هذا النص انتقاد صع عريح للنقد الفيلولوجي االس ععتشع عراقي الذي مل يتجاوز البحث يف ص ععحة
املقاعع املنقولة مشع ع ععافهة ،ببحثه عن أصع ع ععول اليلمات اليت أصع ع ععبحت متجاوزة يف البحث اللسع ع ععاين ،الذي يهتم
بالبحث عن املعاين احلا فة ،وييتفي بالنص يف صع ع ع ع ع ع ععورته احلالية .ومن يعلن أركون فشع ع ع ع ع ع ععل أية قراهلة هتدف إىل
الوصع ع ع ع ع ع ععول إىل املعىن التارمي للعبارات اللغوية القرهنية ،وهذا كفيل بزحزحة االسع ع ع ع ع ع ععتغالل اإليديولوجي للاطاب
القرهين ،الذي ما فت ،أصحابه يصرفون النآر عن فشل هذه القراهلة ،بغية احلفاظ على الوظيف ة التعبوية للنص.
يقول أركون :و ونقصد بذلك ما يلي :مبا أ دن بعض املواد أو الوثائ األساسية والضرورية للتوصل إىل معرفة صحيحة بالقرهن
قععد انععدثرت إىل غري رج عععة ،فععإنععه ينبغي علينععا أن نعرتف بععأن أيععة قراهلة ال ميينهععا أن تتوص ع ع ع ع ع ع ععل إىل املعىن التععارمي اليععامععل
للعبارات اللغوية القرهنية و(.)83
إ دن أركون يف هذا النص يعرف كيف يأخذ بيد قارئه ،ايث جيعله يسلم أوال باندثار وتلف املواد والوثائ األساسية املوصلة
إىل املعرفة الصع ع ع ععحيحة بالقرهن ،وباندثارها ينعدا التوصع ع ع ععل إىل املعىن التارمي للعبارات اللغوية القرهنية ،فاحليثيات والآروف
امبيطة باخلطاب القرهين أثناهل تلفآه ألول مرة من قبل النيب  قد اندثرت -على حد زعمه -وكأنه ال تزامن ب ن الش ع ع ععفهي
واليتا" ،ممدا يؤشر بدقة إىل رغبة أركون يف إحداو شرخ ب ن النص القرهين املدون واخلطاب الشفهي  ،الذي نزل على قلبه
بواس ع ععطة الروح األم ن ،كما يؤش ع ععر إىل نزع امليانة املرموقة عن العلماهل اليبار املفسع ع عرين الذين هم  -يف نآره -قد احتيروا
احلقيقة ووأدجلواو اخلطاب القرهين لصاحلهم ،يف ح ن ال وجود للمعىن التارمي للعبارات اللغوية القرهنية.
خاتمة
هيذا ينتهي هذا البحث ،وحنس ع ع ععب أننا قد وفينا مبا ألزمنا به أنفس ع ع ععنا يف مقدمته ،وأجبنا عن األس ع ع عع،لة امبورية والفرعية اليت
عرحناها ،دون التجين على أصععحاب التيار العلماين .ذلك أن من روائع اإلسععالا  -كما نعرف  -موضععوعيته فيما يصععدره
من أ حيععاا ،وإن كععان ا أعععدائععه فععإنععه ال يآلمهم بععالقول مبععا لي

فيهم ،وإن قععال مععا فيهم فال ييون بغرض القععدح

والتجريح والتشععهري ،إمنا يتوخى يف كل ذلك الوصععول إىل احلقيقة ،السععيما وأن النقد السععليم ينصععب على املنهج واألفيار،
ال على األشاا

.
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لقد عاين هذا البحث قضية ع النص القرهين مشافهة وتدوينا انطالقا من بداية نزوله على سيدنا امد  ، وحاولت أن
تركز على اجلمع البيري ،متوقفة على الس ععياق العاا الذي حد فيه ،مش ععرية إىل أص ععوله ومنهجه ،وأخص ععت بالتحليل والنقد
فرتة من حركة التأويل  ،العلماين أو القراهلة املعاصرة للنص القرهين لتالص إىل النتائج التالية:
أوال  :ركزت هذه الدراس ع ععة على تزامنية التس ع ععجيل والتدوين  ،ووقفت على ص ع ععحاح األحاديث النبوية الشع ع عريفة الواردة فيها
،وأشع ع ع ع ع ع ععارت إ ىل كتاب احلي  ،وإىل عبقت ن من عبقات القراهل  ،ممهدة بذلك الطري لييون على عاتقها توضع ع ع ع ع ع ععيح اجلمع
البيري ،وكيف كان منهجه  ،ومدى تطابقه مع العرض ع ع ع ععة األخرية  ،لتالص إىل معىن األحرف الس ع ع ع ععبعة ،وعالقتها باجلمع
البيري
ثانيا :وقفت هذه الدراس ع ععة على تض ع ععارب أراهل أركون يف قض ع ععية القرهن اليرمي ،من حيث تنزيله ،و عه ،وتدوينه ،من القول
بالتدوين اجلزئي يف حياة الرسععول ،إىل القول بأنه مل ير التدوين إالد يف زمن اخلليفة الثالث رضععي اهلل عنه ،إىل القول بأنه مل
ييتمل تدوينه إالد يف زمن حاكم العراق احلجاج بن يوس ععف ،وتناولت تلك ايراهل بالنقد ،والتحليل ،مبا تسع عمح به الدراس ععة
وإيض ععاح هتافتها وجمانفتها للحقائ التارمية ،فض ععال عن مسة ذلك اليتاب الذي جعل اهلل معجزته يف حفآه ،وأقامت هذه
الدراس ع ع ع ع ع ع ععة احلجة على أركون ،فيما مص إدعاره الياذب القائل خبرق منت القرهن ،وذلك بالرتكيز على تزامنية التنزيل مع
التسجيل .
ويف األخري سععتبقى هذه الدراسععة مفتوحة على هفاق القراهلة املعاصععرة للنص القرهين ،ذلك أن اليثري من املشععاريع املزعومة مل
يتيسععر يل الوقوف عليها ،والبد من حتريك قراهلهتا كي تيون الصععورة أكثر اكتماال ،وإذا كانت هذه القراهلة املعاصععرة تفضععل
التأويل على التفسع ع ع ع ع ع ععري  ،بل تتجاوز التأويل إىل التفييك ،وتبحث يف ما تدعيه ظلما وعدوانا خروا النص القرهين ،وعدا
انس ع ععجامه ،وفوض ع ععاه،وعدا ترتيبه،فإن املس ع ععؤولية الواقعة على الدارس ع عع ن هلذه القض ع ععايا تيون أعآم يف تبيان خماعرها ورص ع ععد
احنرافاهتا.
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ألنه ميين أن يعتقد بعضععيم بأنين ال ميين أن أكون ضععمن خط العلمنة بسععبب انتمائي اإلسععالمي و -(.العلمنة والدين،
اإلس ع ع ععالا ،املس ع ع ععيحية ،الغرب ،د .امد أركون دار الس ع ع ععاقي بريوت لبنان ط1996 3ا

)09

يقول أركون :و و دأما

فيما مص مراجعة موقف احلداثة من الدين ،فإين أقول ما يلي ينبغي أن نعلم بأ دن األديان اليربى كاإلس ع ععالا ،واملس ع ععيحية،
واليهودية ،والبوذية  ....تعنينا كثريا من الناحية الروحية ،والثقافية إذا ما عرفنا كيف نس ع ععتمع إليها أو كيف نص ع ععغي إىل عم
اربتها التارمية ،وال ينبغي رفض كل ما هو ديين اجة أنه قدمي ،بال ،عفا عليه الزمن ،ال هذا جيوز ألننا عندئذ نبرت أنفسنا
ونبرت التاريع الروحي والثقايف للبش عريةو (.قضععايا يف نقد العقل الديين كيف نفهم اإلسععالا اليوا د .امد أركون تر ة هاشععم
ص ععا دار الطليعة بريوت لبنان ط2011 1

 )321وهبذا ملص إىل عدا التفري ب ن الديانات اليربى ،وأن الفص ععل

ب ن السععيادة العليا اليت ختل مديونية املعىن والسععلطة السععياسععية يعين تقسععيم الوعي البشععري إىل نص عف ن وبرت التاريع الروحي
وبرت األنف  .فإذا وافقنا أركون على التسع ع ع ع ع ع ععمية بأمها أديان ألمها منهج حياة بالنسع ع ع ع ع ع ععبة ملعتقديها فإننا ال نوافقه من حيث
جوهرها ،فاإلس ع ععالا لي كمثله دين ص ع ععحة ،ومص ع ععدرا ،ومشوال ،وهيمنة على األديان ،كلها،وإن س ع ععايرناه يف رأيه فأين جند
الغىن الروحي يف هذه األديان؟!.
 -52قضايا يف نقد العقل الديين أركون

59

 - 53ينآر القرهن من التفسري املورو إىل حتليل اخلطاب الديين

14

 -54ينآر :القرهن من التفسري املورو إىل التحليل اخلطاب الديين أركون
 -55الفير األصويل و استحالة التأصيل امد أركون
 -56ينآر املرجع نفسه

64/63

64

 -57ينآر الفير اإلسالمي نقد واجتهاد امد أركون
 -58اهلوامل والشوامل حول اإلسالا املعاصر امد أركون
 -59ينآر املرجع نفسه

102

73
135

 143وينآر الفير العر" امد أركون

30

 -60ينآر األزهري ،أبو منص ع ععور امد ابن أمحد ،هتذيب اللغة ت عمر الس ع ععالمي وعبد اليرمي حامد ط 2001 ،1دار
إحياهل الرتاو العر" بريوت لبنان ج9
 -61ينآر املرجع الساب ج9

 ،209وينآر الربهان ج1

195

209
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 -62ينآر الراغب األص ع ععفهاين ،أبو القاس ع ععم احلس ع عع ن بن امد املعروف بالراغب األص ع ععفهاين  ،املفردات يف غريب القرهن
 ،400وينآر أبو احلسع ع ع ع ع ع ععن علم الدين علي بن امد

حتقي امد خليل عباين  ،ط،2010 6دار املعرفة بريوت لبنان

السععااوي  ،ال القراهل وكمال اإلقراهل الشععيع حتقي مروان العطية ،اسععن خرابة دار املأمون للرتاو دمش ع ط1997 1
72
 -63سورة القيامة ايية 17
 -64سورة القيامة ايية 17
 -65لسان العرب ج11

78

 -66سورة املؤمنون ايية 20
 -67ينآر املرجع نفسه ج 11

78

 -68سورة القيامة ايية17
 -69ينآر مناهل العرفان يف علوا القرهن ج1

16 ،15

 -70ينآر د .امد بير إمساعيل  ،دراسات يف علوا القرهن  ،ب ت ،دار املنار القاهرة،.
 - 71ينآر امد ارون ،أمساهل القرهن يف القرهن د .ط ،2000 1بدون ذكر الناشر

10

4-3

 -72سورة اإلسراهل ايية 93
 -73ينآر الربهان ج1

 ،195وينآر اإلتقان ج1

 -74ينآر لسان العرب ج11

73-72

78

 -75الفير اإلسالمي نقد واجتهاد امد أركون

73

 -76القرهن من التفسري املوروو إىل حتليل اخلطاب الديين

38

 -77ينآر امد أركون  ،القرهن من التفسع ع ععري املوروو إىل حتليل اخلطاب الديين تر ة هاشع ع ععم صع ع ععا  ،ط،2005 2دار
الطليعة بريوت

106

 -78قضايا يف نقد العقل الديين امد أركون
 -79ينآر املرجع الساب

189

148

 -80ينآر تعلي هاشم صا يف اهلام املرجع نفسه

148

 - 81قضايا يف نقد العقل الديين كيف نفهم اإلسالا اليوا امد أركون
 -82الفير األصويل واستحالة التأصيل

188

53

 -83القرهن من التفسري املوروو إىل حتليل اخلطاب الديين امد أركون

106
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تجربة الحداثة النقدية في الجزائر
عبد الملك مرتاَ أنموذجا
Experience of monetary modernization in Algeria
Abdelmalek Murtaza model
اجلزائر- جامعة معسير،حبيب بوزوادة.د
:ملخص
،لقد ش ع ع ع ديلت احلداثة النقدية اجلزائرية امتداداً حلركة التحديث اليت ش ع ععهدها األدب العر" خالل القرن العش ع ع عرين
 فقد رضع ع ععع من النقد الغر" نآرياته ومناهجه،ويع دد الناقد عبد امللك مرتاض من ايباهل املؤس ع ع عسع ع عع ن للنقد اجلزائري احلديث
 رغبةً منه يف تأسععي وعي جديد يقوا على، وخصععوصععية املوروو العر" القدمي،وعمل على عبعها خبصععوصععية اللغة العربية
 اليت بإميامها أن،صع ع ع عة
 فانبثقت عن هذه التجربة ش ع ع ععبية املص ع ع ععطلحات واإلجراهلات واملفاهيم اخلا د.قطيب الرتاو واملعاص ع ع ععرة

.متفرداً يف النقد العر" املعاصر
تصبح مشروعاً د

. املنهج، الرتاو، احلداثة، النقد، مرتاض:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The Algerian modernism was a continuum of modernism movement that
characterized Arabic literature in the 20th century. Abd EL Malik Mortad is
considered one of the precursors of the modern Algerien criticism. He got
his inspiration from western theories and methods and invested it in Arabic
with regard to its particularity and the specificity of the old Arabic heritage.
Besides, his aim was to construct a new knowledge based on both
authenticity and modernity. Hence, this experience gave birth to a whole
network of terms, concepts, and procedures that could constitute a unique
project of the contemporary Arabic modernism.
Key-words: Mortad, Criticism, Modernism, Heritage, Method.
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تمهيد:
اخنرط األديب اجلزائري مبيرا يف اإلبداع احلداثي عرب ثلة من الش ع ع عععراهل الذين فض ع ع ععلوا اخلروج عن املألوف ،وبدروا
ااوالت جسععورة يف كسععر النمط الشعععري يف بناهل القصععيدة ،خصععوصععا على املسععتوى اإليقاعي ،وردمبا كان على رأن هؤالهل
تأخر األمر نس ععبيا بالرغم من أن
الش ععاعر رمض ععان محدود ،د أبو القاس ععم س عععد اهلل ،وهخرون ،أما على املس ععتوى النقدي فقد د
رمض ععان محدود ،وض ععع بعض اخلطوط النقدية العامة ،غري أ دن ذلك مل ييف لتش ععييل وعي نقدي جديد متلف عن التفيري
النقدي التقليدي.

مهما اسععتفاد من منجزات الشععرق العر" والغرب
غري أننا سععرعان ما نشععهد عقب اسععتقالل اجلزائر ،حراكا نقديا د

األور" على ح دد سعواهل ،بسععبب البعثات العلمية إىل اخلارج ،وحالة التثاقف مع الوافد ،عقب اخلال

من االسععتعمار اجلا

التفرغ إىل بناهل البلد ثقافيا عرب السعي حنو تشييل بي،ة ثقافية جديدة تواكب مرحلة السيادة واالستقالل.
على الصدور ،و د
إ دن احلراك الثقايف خالل مرحلة ما بعد االسع ع ع ع ع ع ععتقالل كان يف بعض أعواره من مثار النهج الفيري جلمعية العلماهل
ارك للثقافة والفير
املس ع ع ع ع ععلم ن اجلزائري ن ،كما كان الفير املش ع ع ع ع ععرقي رافدا مهما للعديد من نقاد هذه املرحلة ،غري أ دن أهم د

التوجه الرمسي للدولة ،اليت تبندت مفهوا الثورة الثقافية ،وعبدقته يف امليدان ،مما أفرز جيال من النقاد ذوي االااه
واألدب كان د
الواقعي االشرتاكي تبعا خليارات النآاا السياسي أنذاك.

عإزاهل (تجربة) نقعديعة ،للعداللعة على ععدا اكتمعال املشع ع ع ع ع ع ععروع النقعدي يف
ولقعد أومعأت يف العنوان أعاله ،إىل أننعا ب د
اجلزائر ،وبأنده على املسععتوى الفلسععفي واملفاهيمي واإلجرائي ما يزال يبحث عن ذاته ،ومل دد مالاه بعد ،مبعىن أ دن القراهلة
املهمة اليت قاا هبا عبد امللك مرتاض خص ععوص ععا يف س ععبيل إجياد موع،
النقدية هي ص ععدى للمدارن الغربية ،برغم امباوالت د

متفرد لنقد جزائري خالص.
قدا د

المًلب األول :مفهوم الحداثة
من املفاهيم األكثر إشع ععيالية يف التفيري النقدي اليوا جند مفهوا احلداثة ،هذا املفهوا املتفلدت ال دش ع عارد ،املاتلف
فيه باسععتمرار .من الدارسعع ن من يعتربه رجسععا من عمل الشععيطان ،ومنهم من يتصع دعور أنه الفيصععل ب ن العقل والالعقل ،ب ن
التق ددا والتالدف ،ب ن اإلنسانية واحليوانية...

ال نريد أن خنوض يف مربرات هؤالهل وأول،ك ،واألفضل لنا أن حن ددد ابتداهل ما الذي نريده باحلداثة؟
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ردمبا تص ع ع دعور بعض ع ععهم أن احلداثة حالة من القطيعة مع املاض ع ععي بيافة أش ع ععياله ،وبالتايل فإ دن ش ع ععرط التحديث هو

(الهدم فالبناء ) ،البناهل الذي يقوا على أصول جديدة علمية ال عالقة هلا باملاضي ،وبيافة أشيال التفيري القدمية.

حل
وردمبا تصع ع ع ع ع ع ع دعور هخرون أن احلداثة مفهوا يرتبط بالزمن ،فعقارب الس ع ع ع ع ع ع ععاعة ال تعود أبدا إىل الوراهل ،وال ميين د
الراهن الول املاضي ،فاإلبداع ال ميين أن ييون وراهلنا .اإلبداع هو الراهن وهو املستقبل ،فالقادا دائما أفضل،
مشيالت د

واجلديد دائما أوىل وأكثر كميدزا ،وأقدر على التعبري من القدمي.

غري أ دن التصع ع ع ع دعور الذي أعتقد أنده يعطي مفهوما أكثر دقة عن احلداثة ال ينطل من فيرة إلغاهل املاضع ع ع ععي من باب

(الهدم فالبناء) ،وال ينطل أبدا من البعد الزمين ،فيثرية هي املفاهيم القدمية اليت أثبتت أمها على درجة عالية من اخلص ععوبة

والعطاهل ،فالعديد من إبداعات اإلنس ع ع ع ععانية ما تزال ص ع ع ع ععاحلة إىل اليوا ،وردمبا اليثري منها ما يزال ااجة إىل االس ع ع ع ععتيش ع ع ع ععاف
والقراهلة ،وهي قادرة على التجاوب مع تطلعات إنس ععان القرن الواحد والعش ع عرين ،ص ععحيح أ دن هذه القاعدة ليس ععت مطدردة،
ولينها أكيدة الفعالية ،فال يس ع ع ععتطيع أحد أن ينفي ص ع ع ععالحية العديد من أفيار الفلس ع ع ععفة اليونانية اليوا ،وال ميين لباحث
توصل إليه العديد من اللغوي ن العرب
منصف أن يلغي أصالة الفير االعتزايل اإلسالمي ،أو أن يقول قائل بعدا جدوى ما د
القدامى أمثال ابن جين أو اجلرجاين وغري ا .أو إبداعات أ" العالهل وأ" نوان وابن عر" وس عواهم .وعلى هذا األسععان ال

جيوز أيضا أن نربط احلداثة بالزمن ،ونضع خطا أمحر فاصال ب ن احلداثة وما قبل احلداثة.
إ دن مفهوا احلداثة ال يسععتند إىل شععروط تارم ية سععابقة على الفير ،ايث يوضععع اإلعار الزمين يف وجه أي ااولة
الس ع ع ععتعادة أفيار القدمية أو االس ع ع ععرتفاد منها ،احلداثة تقوا على ش ع ع ععرط غري تارمي وغري هيل ،إ دن ش ع ع ععرط احلداثة هو التغاير
وإمنا على البحث يف الآاهرة نفس ع ع ع عها ،فال ميين
والتمايز ،وهو ش ع ع ععرط ميين وص ع ع ععفه بالمحايث ،ألنده ال يقوا على ايلية ،د
القول إ دن هذا نص حداثي أو غري حداثي بسع ع ع ع ع ع ععبب اجلدة والقدا ،وإال نيون قد ظلمنا اليثري من اإلبداعات القدمية اليت
تسع ععتح التنويه واإلشع ععادة ،ونرفع قدر نصع ععو

عمن ي ددعي أنه يبدع بعيدا عن
أخرى أقل شع ععأنا ال ميزة هلا إال دأمها صع ععادرة د

املوروو القدمي ،يقول امد عزاا :وفاحلداثة إذن هي التغاير .وهي اخلروج من النمطية ،والرغبة يف خل املغاير ،واحلداثة يف
وإمنا هي ظاهرة أصيلة عميقة يف حركة الشعر العر" ،وميين التأريع للشعر العر" بدهلًا
هذا املستوى ليست ابتيارا غريبا ...د
من بشار بن برد ،من زاوية هذا الصراع أو اجلدل ب ن القدمي وامبدوو(.)1

ومن هعذه احليثيعة نقول بيعل اعم،نعان :ومعا يعع دد قعدميعا الدلعه هعالعة من الشع ع ع ع ع ع ععرف واإلكبعار ،كعان يف زمنعه حعديثعا،
وخارجا عن األعراف األدبية السائدة ،وعرضة للنقد ،إال أن توايل الزمن عليه وتق ددمه أكسبه رتبة الشرف والقبولو(.)2
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المًلب الثاني :تجربة الدكتور عبد الملك مرتاَ
كمثدل اربة الدكتور عبد امللك مرتاض منعطفا مهما يف مس ع ع ع ع ععرية النقد األد" يف اجلزائر ،فهو من القالئل ض ع ع ع ع ععمن
فالرجل بدأ تقليديا يف توجهه النقدي،
أبناهل جيله الذين د
توجهوا إىل الغرب إلكمال دراساهتم العليا بدال عن املشرق العر" ،د
حتول شعطر احلداثة ،كما ص دعرح بذلك" :ملا تسع هجلت يف السعوربون حتت إشعراف األسعتاذ أندري مييائيل كان
د ما لبث أن د

ال منا

من تغيري جلدي ،دون تغيري جوهري وهوييت .فيانت سنة ست وسبع ن ...الفرتة احلامسة يف حيايت العلمية :ب ن

الرتاو و اله ،وعمقه ،وأصعالته ...،وب ن احلداثة مبا فيها من ضعبابية ،و ال الشعيل ،وصعرامة املنهج ،مبا فيها خصعوصعاً
من القل املعريفو( ،)3وانطالقا من األرضععية اليت هيدأهتا له الدراسععة السععوربونية بدأ املشععرورع املرتاضععي الذي يرمي إىل تأسععي

بنية مفاهيمية نقدية حداثية حتاور النص وتسع ع ععائله مبعطيات العصع ع ععر ،ومبناهج قرائية تسع ع ععتفيد من املنجز النقدي الغر" ،من

دون أن تلغي املوروو العر".
إ دن جهود الدكتور مرتاض القرائية تنش ع ع ع ع ع ععد األص ع ع ع ع ع ععالة يف الطرح ،واجل ددة يف املقاربة ،ومن هنا جاهل كميدز املش ع ع ع ع ع ععروع

تعرف على فلس ععفة
املرتاض ععي ،فهو يتح ددو بلس ععان من ارتوى من املع ن الرتاثي ،وتش ععبدع بالثقافة الس ععلفية ،ويف اين نفس ععه ،د

النقد احلداثي من مص ع ععادرها األص ع ععلية ،كما ميين مالحآة ذلك من بيليوغرافيا اوثه ودراس ع ععاته ،مما أكس ع ععب مش ع ععروعه مسة

ليل ما
الن ددية وعدا االحنناهل والتس ع ععليم ألفيار ايخر وعروحاته .إنده يتعامل مع املناهج النقدية ال من واقع التقبدل واالنقياد د

هو غر" ،ولين من واقع الن ددية وح االختالف.
المًلب الثالث :مستويات النقد

يرى عبد امللك مرتاض أن التعامل مع النص األد" يتمآهر ض ععمن إعارين اثن ن و ا (التفس ععري والش ععرح) واإلعار
الثاين هو (حتليل النص):
أ-شرح النص:
ينآر الدكتور مرتاض إىل الشع ععروح األدبية بوصع ععفها اطة أولية يف مسع ععرية النقد األد" ،تتسع ععم –من وجهة نآره-
بالبدائية ،وبوظيفتها (التعليمية -املدرسععية) ،لذلك فإ دن الشععرح ميثدل احلد األدي من اليتابة النقدية ،فهو وينهض على شععرح
األلفاظ اليت قد تبدو غريبة للمتعلدم ن ،يف ختم ن الشع ع ع ع ع ع ع دعراح ،كما حتاول أن تثري من حول النص املقروهل ،أو املدرون بعض
األسع،لة اليت يتوخى من إثارهتا تفتي الذكاهل ،وإيقاظ القل املعريف ،وتنميته وتربيته لدى املتعلدم ن ،أو املتعامل ن الناشع ،ن مع

النص األد"و( ،)4ويعرتف مرتاض أن ال دشع ع ع عروح األدبية ختتلف تبعا لطبيعة النص املش ع ع ععروح ،وقيمته الفنية واجلمالية ،ض ع ع ععاربا
لذلك مثاال بشرح املرزوقي حلماسة أ" كماا فهو شرح يقوا على ثالثة مستويات(:)5
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المستوك األول :نثر األبيات.
المستوك الثاني :شرح الغريب.
المستوك الثالث :ختريج األبيات حنوياً وإعراهبا.
وهلذا ال ميين التعويل على الش ع ع ع ع ع ععروح األدبية واعتبارها القراهلة املنش ع ع ع ع ع ععودة اليت ميين أن تثري النص املقروهل ،فهي
ممارسععة تقوا بدور الوسععاعة ب ن (اإلبداع) و( هوره) ،من خالل تذليل بعض العقبات اللغوية اليت قد يعجز املتلقي العادي
عن فهمها وإدراكها.
ب-تحليل النص:
يطل مرتاض (حتليل النص) على القراهلة النقدية العلمية املؤسعسععة ،ذات اخللفية الفلسععفية والرريا املعرفية العميقة،
لذلك فهي عملية إعادة اكتشاف للنص األد" ،وإبداع ثان انطالقا من النص (اإلبداع األول) ،وعلى هذا األسان يتحق
للتحليل كميزه وفرادته واختالفه عن الش ع ععرح (املدرس ع ععي) ،ألن واليتابة التحليلية هي غري الش ع ععرح؛ الذي قص ع ععاراه قراهلة النص
لغويا وحنويا ومضعمونيا فحسعب ،إذ امبلدل ال يرضعيه ذلك حىت يقرأه اليا ،وفنيا وتارميا( ،سعياقيا) ،وردمبا بنيويا وسعيميائيا،
وردمبا اجتماعيا ونفس ععيا أيض ععا ،جمتهدا ما اس ععتطاع االجتهاد يف االقرتاب من اليتابة اإلبداعية اليت حتاول فك ش ععفرات لغته،
ولتنتهي إىل تفسري رموز عناصره األلسنية ومراميها الداللية عرب أنساقها يف النص/املوضوعو

()6

فتحليل النص ميثدل مرحلة االس ع ععتيش ع ععاف الواعي ،عرب االتياهل على خلفية فلس ع ععفية أو لس ع ععانية يف س ع ععبيل مراودة
النص والوصول إىل ختومه الداللية والبنيوية والثقافية ..وهو ما جيعل القراهلة التحليلية إبداعا أيضا ،ي شرتك مع اإلبداع األول
فك هذه الرموزو( ،)7وعلى هذا األسان ددد مرتاض وظيفة امبلدل
يف مسة املعاناة ،وذاك يعاين شحنها بالرموز ،وهذا يعاين د
كل لفآة /موضع ع ع ع ع ع ععوع،
األد" ومييدزها عن وظيفة الشع ع ع ع ع ع ععارح يف النقد التقليدي بالقول :وامبلدل األد" هو الذي يتوقدف لدى د

وحل لغزها ،وقراهلة شع ع ع ععفرهتا حتت زاوية معيدنة ،أحادية ،أو مزدوجة أو عانية ،دددها من قبل أو
فيسع ع ع عععى إىل فك رمزها ،د
أثناهل املمارسة ،ولين ضمن رريا فنية لتبل شأو النص الشعري املقروهلو(.)8

المًلب الرابع :األنماط النقدية في التجربة المرتاضية:
يتطور يف
لقد مارن عبد امللك مرتاض النقد (أو التحليل األد" بتعبريه) منذ السع ع ع ع ع ع ععبعينيات ،وما يزال إىل اليوا د

إبداعه النقدي ،ويق ددا إىل امليتبة العربية الدراسع ع ععات العديدة واملتنوعة ،عرب خمتلف أشع ع ععيال النقد األد" ،تنآريا وممارسع ع ععة،
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عجل ما يؤمن به من أفيار ،ضعمن نآريات تتقاعع مع احلداثة الغريبة ،وال تقاعع املوروو القدمي ،كما
متمرن يس د
فهو ناقد د
أنده قاا بالعديد من الدراسات النقدية التطبيقية على نصو

شعرية وسردية.

مهما من اليتب واألااو املنشورة يف الدوريات العربية،
فعلى مستوى التنآري النقدي ق ددا الدكتور مرتاض عددا د

كمثدل عرحا لعصارة التجربة املرتاضي ة يف ميدان النقد األد" والبحث األكادميي ،فلم ييد يرتك حقال من حقول النقد األد"
إال وترك فيه بصمة خاصة:
السرد (.)1998
 يف نآرية الرواية -اث يف تقنيات د اليتابة من موقع العدا (.)1999 يف نآرية النقد (.)2002 يف نآرية النص األد" (.)2007 قضايا الشعريات ()2009 -نآرية البالغة متابعة جلماليات األسلبة العربية (..)2010

دأما على مسعتوى املمارسعة النقدية فإن للدكتور مرتاض عددا مهما من الدراسعات ذات الطبيعة النقدية التطبيقية،

يف خمتلف جماالت البحث األد" ،موظدفا خربته األكادميية ،وخمزونه املعريف يف مقاربة النصو وااورهتا عرب إجراهلات قرائية
متعددة ،ومن أهم مؤلفاته يف ميدان النقد التطبيقي جند:
 ألف ياهل دراسة سيميائية تفيييية لقصيدة أين ليالي مبمد العيد (.)1992 شعرية القصيدة ،قصيدة القراهلة ،حتليل مركب لقصيدة أشجان ميانية (.)1994السردي ،قراهلة سيمائية تفيييية مركبة لرواية زقاق املدق لنجيب افوظ ()1995
 حتليل اخلطاب د األدب اجلزائري القدمي ،دراسة يف اجلذور (.)2000اجلليب (...)2001
ائي للاطاب
د
 التحليل دالشعري-حتليل باإلجراهل املستويايتد لقصيدة شناشيل ابنة د
السيم د
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كما أ دن للدكتور مرتاض ااوالت متعددة يف نقد النقد ،وقراهلة القراهلة ،عرب عرض الدراسع ع ع ع ع ع ععات السع ع ع ع ع ع ععابقة عليه
واملعاص ععرة له ،ومناقش ععتها نقاش ععا علميا ،كما يآهر ذلك يف ثنايا كتبه املتع دددة ،انطالقا من عبيعة منهجه القائم على رفض
التس ععليم ألفيار ايخرين من دون مباحثتها ومس ععاهللتها ،سع عواهلٌ يف ذلك النقد القدمي أو النقد احلديث ،من قبيل ذلك نقده

لطغيان النزعة اإليديولوجية يف النقد العر" :وإ دن النقد العر" ال يربح يف معآمه ذا نزعة إديولوجية متعصبة ،فيبادر إىل إيثار
مع ن هخر ،انطالقا من ررى غري اليةو(.)9
املضمون على الشيل ،وإيثار شيل مع ن على شيل د
ويأخذ نقد النقد شع ع ع ع ع ع ععيله املمنهج يف ك تابه (يف نآرية النقد) حيث مل يرتك منهجا من مناهج النقد احلداثية من
دون أن يناقشه ويسائله و اوره.
سادسا :سمات النقد المرتاضي:

لقد اس ععتطاعت التجربة النقدية املرتاض ععية أن تفرض نفس ععها بوص ععفها عالمة فارقة يف مس ععرية النقد اجلزائري ،كما
أمينها أن اد لنفس ع ععها موع ،قدا يف س ع ععاحة النقد العر" امليتآة ،وما ذلك إال بس ع ععب قدرة الدكتور مرتاض على مزامحة
متفردة .كما أ دن عطاهل التجربة املرتاضعية كميدز بسعمات أسعاسعية أعطت هلذا
اليبار معرفيا وفيريا وفلسعفيا ،وعرب غزارة تأليف د
النموذج النقدي شاصيته وفرادته.

-1رفل مًلَّ للتقليدية:
تذمره من النقد التقليدي ،القائم على االنطباعية ،والقيمية ،فهو يرفض رفض ع ععا مطلقا
ال مفي عبد امللك مرتاض د

كل نقد ذي عابع قض ععائي ،فالناقد احلديث بات قارئا ومبدعا ،ولي قيدما على اجلودة والرداهلة ،يقول :وفلنين ما نش ععاهل،
د

ومن نش ع ععاهل ،يف منهجنا؛ ولين ال نيون فقط تقليدي نو ،ويعلل ذلك بالقول :واملناهج التقليدية قص ع ععاراها تناول النص من
حيث مض ع ع ععمونه :وهل هو نبيل أو غري نبيل ،وتناول اللغة من حيث ش ع ع ععيلها :وهل هي س ع ع ععليمة أو غري س ع ع ععليمة؟ قبل أن

تص ععدر أحياما قض ععائية ص ععارمة على ص ععاحب النص أو لهو( ،)10فهذه الررية ال تض ععيف إىل النص ش ععي،ا ذا بال س ععوى دأمها
أعطت سلطة احليم وسيف القاضي للناقد.
وال تشمل التقليدية كل املنجز الرتاثي ،ففي الرتاو اليثري من الدراسات النقدية إن على مستوى التنآري أو على
مستوى التطبي تطفح بالرريا احلداثية ،يضرب لذلك أمثلة مبا ق ددمه اجلاحو يف نآريته الشهرية (املعاين مطروحة يف الطري )
ميثل بأفيار ابن جين ،واجلرجاني ن
اليت يعتقد دأمها واحدة من أهم األفيار اليت ب دش ع ع ع ع ع ع عرت هبا الشع ع ع ع ع ع ععيالنية فيما بعد ،كما د
يفرق ب ن النآرة التقليدية والرتاو ،فإذا كانت التقليدية ممقوتة دائما ،فإن يف الرتاو ما يصع ع ع ع ع ع ععلح
وغريهم .وعلى هذا فإنه د
حنمله أكثر مما تمل يف أصلهو(.)11
للتبين :وال نريد أن ن ددعي هلذا الرتاو اليمال املطل  ،ه
فنضل ضالال بعيدا ،وال أن د
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-2رفل اإليديولوجيا:
بزغ جنم األدب املؤدجل يف الوعن العر" خالل النص ع ععف الثاين من القرن العشع ع عرين ،وعرف أوجه يف اجلزائر خالل
السع ع ع ع ععبعينيات والثمانينيات ،وظهر مفهوا األديب املناضع ع ع ع ععل ،وبات النقد يردكز على البعد االجتماعي للنص األد" ،ومدى
التوجه النقدي كان مدعوما من اهلي،ات الرمسية يف بالدنا العربية ،إال أنده مل
تعبريه عن وا النان ،وتطلعاهتم ،ومع أ دن هذا د

عرب عن امتعاضع ععه من هذا النهج غري اجملدي ،ألنده يسع ععتع ن بأدوات غري أدبية،
يسع ععتهو الناقد عبد امللك مرتاض ،فيثريا ما د

ملناقشع ععة الآاهرة األدبية ،فيقول :وإ دن النقد العر" ال يربح يف معآمه ذا نزعة إديولوجية متعصع ععبة ،فيبادر إىل إيثار املضع ععمون
مع ن هخر ،انطالقا من ررى غري اليةو(.)12
على الشيل ،وإيثار شيل مع ن على شيل د
ورأى أن التعلد باخلط اإليديولوجي على حسع ععاب النسع ععج الفين لي وإال ض ع عربا من احلرمان ،وجنسع ععا من قصع ععر
التجربة الفنية وقصع ععوره معا ،إذ مل يسع ععتطع بري اإليديولوجيا أن ييفر عيوب الشع ععيل الفينو( ،)13هذا الذي ظل النآر إليه
مؤجال يف ظل عغيان النزعة اإليديولوحية.
د
-4رفل التحليل اآللي:
تربا عبد امللك مرتاض من سيطرة التحليل املضموين للنص األد" ممثال يف املنهج الواقعي االشرتاكي مل يدفعه
إ دن د

إىل تبين املفهوا الشع ع ع ع ع ع ععيالين املغل لألدب ،بعل إندعه ظعل يعرتف أن التحليعل املوفد للعمعل األد" ال بعد أن ال يغفعل أبععاده
يتورط
اجلمالية ،يقول ونرفض عن قصع ع ععد ميننة التحليل ألي نص أد" ،كما نرفض أيضع ع ععا ميننته ،وهي سع ع ععرية ما أكثر ما د
فيها زمالهل لنا ..فتغدو كتاباهتم على األقل ،ال هي غربية خالصع ع ععة ،وال هي عربية خالصع ع ععةو( ،)14فالررية املاتربية اليت تقوا
على عزل النص األد" عزال تاما عن ظروف إنتاجه ،وال ترى فيه س ع ععوى بنية لغوية مس ع ععتقلة؛ ليس ع ععت موفقة من وجهة عبد
امللك مرتاض ،ألن األدب يف النهاية فن ،وال ميين أن جيد صداه لدى املتلقي إذا مل ينسجم مع ذائقته ،وبالتايل ال يستقيم
أن نقرأ األدب بعيدا عن هذه الذائقة عرب معايري مييانييية صارمة.
-3التأصيل المصًلحي:
كمثدل فوضعى املصعطلح يف الثقافة العربية واحدة من أكثر املشعاكل تنغيصعا على البحث والباحث معا ،وبالرغم من
استسالا اليثري من الباحث ن للمصطلحات الشائعة وقبوهلم هبا دون كمحيص أو تدقي  ،من باب أن (خًأ شائع خير من
يقر هذه القاعدة ،ويصع ع ع ع دعر على رفض املصع ع ع ععطلحات اليت لي هلا مسع ع ع ععتند
صط ط ططواب مهجور) إالد أن عبد امللك مرتاض ال د
ص ععحيح من اللغة العربية ،ويف هذا الص ععدد قاا بتص ععحيح عدد من املص ععطلحات اليت ش ععاع اس ععتعماهلا بص ععورة خاع،ة فأعل

على البنيوية (البنوية) ،وعلى السع ععيميائية (السع ععيمائية) ،وعلى ( )Monologueاملناجاة ،من باب أن املناجاة يف العربية
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()15
املتمرن يف
هي حديث النف
 ،وترجم ما مسداه بارت ( )écrivantباليتبوب قياس ععا على الش عععرور وهو الش ععاعر غري د

اصطالح أ" عثمان اجلاحو(.)16

 -4الشمولية في النقد المرتاضي:
يقوا العمل النقدي عند عبد امللك مرتاض على خصع ععيصع ععة أسع ععاسع ععية عبعت جممل أعماله ،خصع ععوصع ععا تلك اليت
ض عل أن يط
كتبها بعد س ععنة 1976ا ،وتتمثدل يف (الش ععمول) ،فهو من النقاد الذين يرفض ععون النآرة اجلزئية لألش ععياهل ،ويف د
بالآاهرة من يع جوانبها املمينة ،ليالص إىل أقرب النتائج إىل احلقيقة ،ما داا الوصع ععول إىل احلقيقة يف العلوا اإلنسع ععانية
متعذرا ،وهو يف هذا يذ دكرنا بالنقاد املوسوعي ن يف الرتاو العر" ،وقد داختذت مسة الشمولية عدة أشيال ،جنملها فيما يأيت:
أ-الشمول المعرفي:
كمثدل اخللفية املعرفية للناقد الركيزة اليت عربها لدل ويناق وينتج ،إ دن التيوين املعريف للمثقف كلدما اتدسع ع ع ع ع ع ععع كلدما
منحه مقدرة أكرب على القراهلة املنتجة والنقد املثمر ،مبا جيعل التحليل يف مسع ع ع ع ع ع ععتوى اإلبداع ،وقد كميدزت ثقافة عبد امللك

بالتنوع والثراهل واملوس ع ع ععوعية أيض ع ع ععا ،يتدض ع ع ععح ذلك يف س ع ع ععريته الذاتية (احلفر يف ااعيد الذاكرة) ،ويتجلدى بوض ع ع ععوح يف
مرتاض د

مؤلفاته العديدة واوثه املاتلفة ،اليت تآهر فيها الثقافة الدينية والشع ع عععبية واللغوية والفلسع ع ععفية واإلنسع ع ععانية وغريها ،فهو ناقد

وإمنا يس ع ع ع عععى على الدواا يف اإلحاعة
متعدد الروافد ،ينهل منها يعا .ال ييتفي مبا تتيحه القراهلة املعاص ع ع ع ععرة ،وال بالقدمية ،د
املعرفية والفلسفية واملرجعية باملوضوع.
ونتيجة هذه الفس ع ع ععيفس ع ع ععاهل الثقافية ترتك أثرها اإلجيا" يف النقد املرتاض ع ع ععي ،وفالتجربة النقدية املرتاض ع ع ععية تزاوج ب ن
ٍ
جادة الص ع عواب إذا قلنا إن هذه األص ع ععالة
األص ع ععالة الرتاثية وب ن احلداثة الغربية املعاص ع ععرة على حنو
متيامل .ولعلنا ال جنانِف د

ولقاح نقديو جيعل ناقدنا ممنهعاً من تأثريات املناهج احلداثية ،ويي ِس ع ع ع ع ع عبه قدرةً على التعامل مع هذه املناهج بوعي س ع ع ع ع ععليم،
وذوق صميم.و(.)17
ب-شمولية الفن /النص:
إ دن اإلبداع األد" يف نآر عبد امللك مرتاض لي بنية لغوية مغلقة ،معزولة عن سع ع ع ع ع ع ععياقاهتا كما ذهبت إىل ذلك
القراهلة الشع ععيلية ،وال هو انعيان فج للص ع عراع الطبقي واالصع ععطراع اجملتمعي كما ب دش ع عرت بذلك الفلسع ععفة املاركسع ععية ،ولينه
تص ع ع ععور ميتاز بالش ع ع ععمولية من خالل اعتبار الفن ش ع ع ععبية بعالقة ثالثية األبعاد :وللفن مادة هي الواقع املتس ع ع علدط على الفنان،
وللفن لغة هي التعبري عن هذا الواقع بأدوات فنية تتالهلا مع موهبة الفنان ،واربته واستعدادهو(.)18

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

209

فع ععالنص األد" يرتبط بع ععاألديع ععب إبع ععداعع ععا ،وبع ععالواقع وجودا ،وبع ععاللغع ععة أداة ،وذلع ععك مع ععا يتجلدى يف هع ععذا املثلدع عث
التوضيحي(:)19
اللغة

مالمسة

تعبير
اإلبداع

الفنان

الواقع

تسلط وتأثير

يعلد حبيب مونس ععي على ذلك بالقول :وإن القراهلة األوىل للمثلدث كما ج دسع عده عبد امللك مرتاض تيش ععف عن

التحول عن الشيلية إىل رحاب البحث عن مدارات أوسع وأرحب كم دين القارف من استغالل كافة املعطيات لتغذية
ضرورة د
القراهلة اجلادةو( ،)20أل دن إغفال أي معطى يعي العمل القرائي ،وجيعله يف منأى عن هدفها املنشود.
ج -الشمول المنهجي:
املنهج لي غاية عند الدكتور مرتاض ،ولينه وس ع ععيلة ،لذلك فإنه ال يس ع ععتحض ع ععر املنهج ابتداهل ،ولين املنهج هو
الذي يفرض نفسه أثناهل القراهلة ،يقول :ونلج عامل النص األد" بدون ررية مسبقة ،ورمبا بدون منهج ا ددد من قبل ،ولو أ دن
ذلك ال بد من أن ييون متص دعورا يف الذهن على حنو ماو( ،)21وذلك ألن االحنياز إىل منهج بعينه ،وفرضعه على النص لي

من العلمية يف شع ع ع ع ع ع ععيهل ،والواجب هو ترك احلرية للنص ألنه هو الذي يفرض منهجه ،تبعا لألهداف املتوخاة من القراهلة،

فاملنهج يف نآر مرتاض كامن في النص ،والنص األد" مبثابة وحجرة مغلقة ومفتاحها بداخلهاو( ،)22ومن هنا تأيت أ ية
القراهلة وحيويتها.
وقد حر مرتاض يف العديد من أعماله النقدية على املزاوجة ب ن املناهج ،كما يف دراس ع ع ع ععاته( :تحليل الخًاب
السط ططردي –دراسط ططة تفكيكية سط ططيمائية مركبة لرواية زقاق المدق) ،أو (أ-ي دراسط ططة سط ططيميائية تفكيكية لقصط ططيدة أين
حمال بغداد) ،وذلك إميانا منه أنه وال
ليالي لمحمد العيد) ،أو (ألف ليلة وليلة دراس ط ط ط ططة س ط ط ط ططيمائية تفكيكية لحكاية ّ
ضع ع ععف وال الندقص من ب ن يديه وال من خلفه ،وإذن ،فمن التدعص ع ععبي...ه التدمس ع ععك
مثايل ،ال يأتيه ال د
يوجد منهج كامل ،د
بتقنيات منهج واحد على أسان أنده ،هو وحده ،وال منهج هخر معه ،جمدرةٌ أن يعتدبعو(.)23

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

210

فعبد امللك مرتاض يرفض أن ييون أس ععري املنهج القرائي الواحد ،أل دن وقلقه املعريف الدذي يس ععاير مش ععروعه الندقدي
جعله ال يطم،ن ملنهج واحد يف مقاربة أو حتليل نص أد" ،س ع ع ععرديا كان أو ش ع ع عععريا ،الفتقار هذا األخري لتقنيات يسع ع ع ع دد هبا
متطلدبات الندص األد"و(.)24
د-الشمول القرائي (القراءة المستوياتية):
يرفض عبد امللك مرتاض قس ع ععمة الش ع ععيل يف مقابل املض ع ععمون ،ويعتربها قس ع ععمة غري علمية ،أل دن العمل األد" ال
ينفصع ع ع ععم ،وبال تايل ال جيوز أن يدرن على هذا النحو ،ودعا إىل ما أعل عليه اإلجراهل املسع ع ع ععتويايت والذي ينهض على قراهلة
النص بإجراهلات مركبة تتض ع ع ع ع ع ع ععافر لتلقي الضع ع ع ع ع ع ععياهل على النص املقروهل من معآم زواياه املمينة..و( ،)25وهو إجراهل يتسع ع ع ع ع ع ععم
()26
وتتلاص خطواته
بالشمولية واتساع الرريا ،وهو ما ويتيح قراهلة النص من يع زواياه ،ابتغاهل تيوين صورة شاملة عنهو  ،د

يف العناصر التالية(:)27

-1بنية اللغة.
-2املستوى التفيييي (ماقبل النص).
-3مستوى احليز.
-4مستوى الزمن.
-5مستوى اإليقاع.
وهذه املسع ع ععتويات ويعزهلا املنهج للدرن ،وسع ع ععرعان ما يردها إىل مواضع ع عععها حىت تتعش ع ع ع فيما بينها يف بناهل كلي،
ولين من خالل التأويل ،ال من خالل الفك والرتكيب املييانييي امبايدو (.)28
خاتمة:
مدرس ععا وناقدا أكادمييا مل
ويف األخري مييننا القول بيل ثقة أن ما ق ددمه عبد امللك مرتاض للنقد اجلزائري أس ععتاذا د

يق ددمه أي باحث جزائري هخر ،وهو الذي استطاع أن يضع النقد والثقافة اجلزائري ن على اخلارعة األكادميية العربية ،وذلك
كرن له حياته.
بسبب مشروعه النقدي اهلاا الذي د
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متفرد يس ع ع ع ع ععتفيد من املازون الرتاثي العر" واملنجز احلداثي
لقد اس ع ع ع ع ععتطاع الدكتور مرتاض أن يقوا بتالي منهج د

النص الواحد مبنهج ن
نقدي واحد ،بل يقوا غالباً بالرتكيب املنهجي ،فيقرأ د
الغر" على حد سواهل ،من دون أن يرهتن ملنهج د

وأحياناً بثالثة مناهج ،علباً لليمال القرائي ،وال ددقة يف النتائج.

ونسععتطيع القول بأ دن مشععروع ال ددكتور مرتاض يش ع ديل أرضععيةً صععلبة ميين البناهل عليها للوصععول إىل مشععروع نقدي
متفرد ،يس ع ع ععتند على عراقة املوروو ،وخص ع ع ععوص ع ع ععية التجربة ،والن ددية يف التعامل مع ايخر .إن عبد امللك مرتاض رتا
عر" د
ايخر وال يق ددسه ،فهو يستفيد من الفير الغر" من دون أن يؤدهله ،أو يشعر باالمهزامية ااهه.
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قائمة الهوامش:
( )1امد عزاا :احلداثة الشعرية

.39

( )2د.خليل أبو جهجه :احلداثة الشعرية العربية

.38

( ) 3املش ع ععيلة املنهجية يف األدب اإلس ع ععالميو (حوار أجراه امد هيش ع ععور مع مرتاض) ،جملة واملش ع ععياةو ،وجدة ،ع،18.
ن ،5.ربيع ،1994

.118

( )4عبد امللك مرتاض :شعرية القصيدة قصيدة القراهلة
( )5ينآر املرجع الساب
( )6املرجع الساب
( )7الساب

.18

( )8الساب

.17

.8

.9
.16

( )9د.عبد امللك مرتاض :أ -ي دراسة سيميائية تفيييية لقصيدة أين ليالي مبمد العيد
( )10املرجع الساب

.19

.19

( )11عبد امللك مرتاض :اليتابة من موقع العدا

.8

( )12عبد امللك مرتاض :أ -ي دراسة سيميائية تفيييية لقصيدة أين ليالي مبمد العيد

.19

( ) 13عبد امللك مرتاض :اربة احلداثة الشعرية يف اجلزائر ،جملة دراسات جزائرية ،العدد 2005 ،2ا،
( )14عبد امللك مرتاض :شعرية القصيدة قصيدة القراهلة

.48

.233

( )15عبد امللك مرتاض :حتليل اخلطاب السردي

.211

( )16عبد امللك مرتاض :اليتابة من موقع العدا

 21و.54

( ) 17فريد أمعض ع عشع ععو :املنهج يف التجربة النقدية لعبد امللك مرتاض  ،جملة عود الند (إليرتونية) السع ععنة السع ععادسع ععة ،العدد
.60
( )18عبد امللك مرتاض :النص األد" من أين وإىل أين؟
( )19ينآر :د.حبيب مونسي :نقد النقد
( )20املرجع الساب

.15

.197

.198

( )21عبد امللك مرتاض :أ-ي دراسة سيميائية تفيييية لقصيدة أين ليالي مبمد العيد
( )22املرجع الساب

.13

13

( )23عبد امللك مرتاض  :التحليل السع ع ععيميائي للاطاب الشع ع عععري ،حتليل مسع ع ععتويايت لقصع ع ععيدة شع ع ععناشع ع ععيل ابنة اجلليب ،دار
اليتاب العر" ،اجلزائر،2001 ،

.18
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( )24عبد السالا مرسلي :منآور الندقد عند عبد امللك مرتاض ،جملة عود الند العدد  68السنة السادسة.
( )25عبد امللك مرتاض :األدب اجلزائري القدمي دراسة يف اجلذور

.16

( ) 26فريد أمعض ع عشع ععو :املنهج يف التجربة النقدية لعبد امللك مرتاض  ،جملة عود الند (إليرتونية) السع ععنة السع ععادسع ععة ،العدد
60
( )27حبيب مونسي :نقد النقد –املنجز العر" يف النقد األد"
( )28املرجع الساب

.206

.207

قائمة المصادر والمراجع:
-1حبيب مونسي :نقد النقد –املنجز العر" يف النقد األد" ،دار األديب ،وهران-اجلزائر2007. ،
-2خليل أبو جهجه :احلداثة الشعرية العربية ب ن اإلبداع والتنآري والنقد ،ط ،1دار الفير اللبناين1995 ،ا.
-3عبد السالا مرسلي :منآور الندقد عند عبد امللك مرتاض ،جملة عود الند العدد  68السنة السادسة.
-4عبد امللك مرتاض :األدب اجلزائري القدمي دراسة يف اجلذور ،دار هومة ،اجلزائر2000. ،
-5عبد امللك مرتاض :التحليل السيميائي للاطاب الشعري ،حتليل مستويايت لقصيدة شناشيل ابنة اجلليب ،دار
اليتاب العر" ،اجلزائر2001. ،
-6عبد امللك مرتاض :اليتابة من موقع العدا ،دار الغرب ،وهران -اجلزائر( ،د ت).
 -7عبد امللك مرتاض :املش ع ع ععيلة املنهجية يف األدب اإلس ع ع ععالميو (حوار أجراه امد هيش ع ع ععور مع مرتاض) ،جملة
واملشياةو ،وجدة ،ع ،18.ن ،5.ربيع 1994
 -8عبد امللك مرتاض :النص األد" من أين وإىل أين؟ ،ديوان املطبعوعات اجلامعية ،اجلزائر.1983 ،
-9عبد امللك مرتاض :أ -ي دراس ع ع ع ع ععة س ع ع ع ع ععيميائية تفيييية لقص ع ع ع ع ععيدة أين ليالي مبمد العيد ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر.1992 ،
-10عبد امللك مرتاض :اربة احلداثة الشعرية يف اجلزائر ،جملة دراسات جزائرية ،العدد 2005 ،2ا،
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جمالية المكان في رواية «حب في خريف مائل» لسمير قسيمي
The aesthetic of the place in the novel «Love in the autumn of a
slant» for Samir Qusimi
الدكتورة :مهدان ليلى ،أس ط ططتاذة محاض ط ططرة "أ" جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة -الجزائر.
ملخص:
إن البنية النصية للرواية لرتفدها روافد متعددة تعدد أحداثها وفواعلها وأزمنتها وأماكنها لتتفاعل يف وحدة متالمحة
تنتج حياية ونص ع ع ع ععا وأس ع ع ع ععلوبا روائيا ذا دالالت متميزة ،وهو ما س ع ع ع ععتحاول هذه الورقة البحثية أن تتناوله من خالل رص ع ع ع ععد
اليات امليان يف رواية وحب يف خريف مائلو لس ع ع ع ع ععمري قس ع ع ع ع ععيمي اليت تعد من ب ن األعمال الروائية اليت ترص ع ع ع ع ععد احلقائ
وتدعو للتأمل يف أمر احلياة واحلب ،احلقيقة والوهم ،السعادة والتعاسة ،الدين والوجود ،فإىل أي مدى حق قسيمي ذلك؟
وكيف الى كل ذلك من خالل األمينة اليت انتقاها كفضاهلات للرواية؟
حتاول الرواية املنتقاة للبحث والتحليل مواكبة الواقع املعي الذي يعد سجال حافال مل يف عياته وا وجمريات
حوادو اجملتمع اجلزائري ،األمر الذي أدى إىل اختالف مناهج دراسععتها اختالف هلياهتا السععردية ومن هذا املنطل انصععبت
دراستنا على دراسة امليان و الياته يف املدونة اليت كان موضوعها األول احلب والروح اإلنسانية.
الكلمات المفتاحية :السرد ،امليان ،الفضاهل ،ايليات ،احلب ،الروح ،اخلطاب الروائي ،حب يف خريف مائل.
ABSTRACT :
The textual structure of the novel is filled with multiple tributaries whose
events, actions, crises and places are intertwined to interact in a cohesive unit
that produces a narrative, narrative, and narrative style. This paper will
attempt to address it by observing the aesthetics of the place in the novel
"Love in the Autumn" by Samir Qusimi, Among the narrative works that
monitor facts and call for contemplation of life and love, truth and illusion,
happiness and unhappiness, religion and existence, to what extent did my
judges achieve this? And how did all this manifest itself through the places
?he picked up as novels
The selected novel seeks research and analysis to keep abreast of the living
reality, which is a busy record carrying the concerns and events of the events
of Algerian society, which led to different approaches to the study of
different mechanisms of narrative and from this point focused our study on
the study of the place and its aesthetics in the blog which was the subject of
the first love and the human spirit.
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key words: Narration, place, space, mechanisms, love, soul, novelistic
discourse, love in the autumn.
مقدمة:
إذا كان السرد قد حآي باهتماا كبري منذ ظهور الشيالني ن الرون الذين جعلوا املوضوعات األدبية مادة للنقد،
فقد الحآوا و منذ أن بدروا يهتمون بالبحث يف أدبية األدب ،أنه إذا كانت األش ععيال واألنواع الش عععرية تقوا أس ععاس ععا على
اإليقععاع ،فععإن السع ع ع ع ع ع ععرد يعععد أهم مبععدأ أو خععاص ع ع ع ع ع ع عيععة تقوا عليهععا نآريععة النثرو ( )1وعليععه فهو ال يقوا إال على األحععداو
والشاصيات والزمن وامليان وهي عناصر فنية ال ميين إعمار العمل الروائي إال هبا.
ولدراسع ععة هذا املوضع ععوع ،وقع اختيارنا على الرواية اجلزائرية على وجه اخلصع ععو  ،اليت صع ععنفت يف مصع ععاف الرواية
العاملية ،نآرا ملا حتمله رواية وحب يف خريف مائلو لس ع ع ععمري قس ع ع ععيمي من دالالت إ ائية واليش ع ع ععف عن دور امليان فيها،
وااولة منا استيناه الدراسة البنيوية وتطبيقاهتا املاتلفة يف املتايل من جهة ،والتطرق ملاتلف املوضوعات اليت تعاجلها من
جهة أخرى ،واليشف عن اجلانب األخالقي يف اجملتمع اجلزائري.
-1

المكان :مهاد نظري:

ال يزال حتديد ماهية امليان الروائي مضععع الجتهادات النقاد ،وذلك التسععاع داللته ومفاهيمه اليت منت وتطورت
يف ظل امليادين األدبية والعلمية وهو ما حدده عز الدين امساعيل الذي يرى أن و حقيقة امليان النفسععية تقول أن الصععفات
املوضععوعية للميان ليسععت إال وسععيلة من وسععائل قياسععية تسععهل التعامل ب ن النان يف حياهتم اليوميةو ()2إذ ال ميين فصععل
املي ان عن داللته احلضعارية ،وإن تناولناه من الناحية اجلغرافية ففي و تشعيله من خالل العامل القصعصعي مل معه دالالت
كاصائص عصر من العصور ،سواهل إن كانت عقائدية أا اجتماعية أا علمية ،وهو ما يسمى أديولوجيمو(.)3
فعلى الرغم من كل الدراسععات البنيوية والسععيميائية اليت تبنت النص السععتيناه داللته ومضععامينه بدقة بربطه مبوقعه
الوظيفي والسع ع ع ع ع ع ععيميائي ،ال يزال حتديد ماهية امليان مضع ع ع ع ع ع ععع لعدة اجتهادات ،ولعله ميين ع كل تلك ايراهل املتباينة يف
مفهوا جامع شععامل له ،على أنه و امليان اللفآي املتايل ،أي امليان الذي صععنعته اللغة انصععياعا ألغراض التاييل الروائي
وحاجاته وال ميين مطلقا تص ععور رواية دون حتديد إحداثياهتا امليانية ،ولعلنا نش ععبه امليان هنا باخلش ععبة املس ععرحية اليت تتجه
ص ع ععوهبا العيون الناظرة ففيها تتجلى األحداوو ()4فقد اختذ عابعا خاص ع ععا يف جمال الس ع ععرديات ،وأض ع ععحى ميثل دورا هاما يف
تشع ع ععييل بنية الرواية ،خ اصع ع ععة إذا كانت هذه األخرية تنقل األحداو وتصع ع ععور الشع ع ععاصع ع ععيات ،فإنه ال ميين تصع ع ععور ا دون
امليان.
تعددت مصع ع ععطلحات امليان وتضع ع ععاربت ايراهل حول حتديد واحد منها ،فمنهم من أعل عليه مصع ع ععطلح (احليز)
وهو ما دده عبد املالك مرتاض قائال :ولقد خضت يف أمر هذا املفهوا ،وأعلقنا عليه مصطلح احليز مقابال للمصطلح ن
الفرنسي واالجنليزي ( )space, espaceيف كل كتاباتنا األخرية ،وقد حاولنا أن نذكر يف كل مرة عرضنا فيها هلذا املفهوا
علة إيثارنا مصععطلح (احليز) ولي (الفضععاهل) ،ولعل أهم ما ميين ذكره هنا...أن مصععطلح الفضععاهل قا

بالقيان إىل احليز،

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

217

ألن الف ضاهل من الضرورة أن ييون معناه جاريا يف اخلواهل والفراغ ،بينما احليز لدينا ينصرف استعماله إىل النتوهل والوزن والثقل
واحلجم والشععيلو( )5املتجسععد بواسععطة اللغة مما يعطي القصععة املتايلة واقعيتها واحتمالية احتضععامها لشععاصععيات الرواية اليت
تتحرك فيها وضمنها.
اجلدير باملالح آة أنه ال غىن للاطاب الروائي عن عنصع ع ع ععر امليان ألنه ميثل أحد عناصع ع ع ععر اخلطاب اليت تعد اللغة
التبليغية مادة له ،ومع ذلك و فإن تغري األحداو وتطورها يفرتض تعددية لألمينة ولي وجودها فحسع ع ع ع ع ع ععبو ( )6وهو ما
فرض مص ع ععطلح الفض ع ععاهل الروائي ،ذلك أن الرواية تبين و فض ع ععاهلها من خالل الوص ع ععف ولينها ال تقتص ع ععر عليه ،فالعناص ع ع عر
املعجمية البسع ععيطة ( ألفاظ امليان واحلركة  )...هي ما يشع ععارك يف بناهل الفضع ععاهل الذي ال يعتمد على ميان واحد ،بل عدة
أمينة ينتقل فيما بينهاو ( )7وهو ما ميثل بؤرة ض ع ععرورية تدعم احليي وتب ن الوص ع ععف وكمنح قدرة إ ائية للغة ،خاص ع ععة وحنن
نعل م يقينا أن اليلمات واأللفاظ تيون عاجزة ما مل مينحها الراوي رموزا وإشارات تبىن عليها املغامرة احليائية.
-2

المكان :تجلياته وأنواعه في الرواية:

مل يعد للميان استقاللية كميزه عن أدوات السرد ،بل أضحى جزهلا من اربة الراوي الذاتية ،فاتسع مداه الذي ال
واألحداو اليت تش ع ععيل أمينة بفعل حتركها ،وبالتايل فامليان ال يتحدد مس ع ععبقا بل

يقوا إال من خ الل عالقته بالش ع ععاو

يتشععيل من خالل األحداو اجلارية فيه ادثة معا التماسععك الروائي للحياية بغض النآر عن عبيعته ودالئليته النصععية اليت
تتحرك فيها ع ن القارىهل أو الداللية املتمثلة يف الصع ععور اجملازية املتعددة الدالالت والقراهلات أو حىت ذلك امليان بوصع ععفه
منآورا أو كررية أو زاوية معينة ييون من خالهلا الراوي وجهة نآر تتحيم يف اخلطاب كيل

()8

أس ع الروائي يف عمله لفيرت ن أسععاسععيت ن كمثالن اورين رئيسععي ن حتيما يف الرواية س عواهل من حيث الزمن أو من
خالل تعععد د األمينععة اليت جرت فيهععا األحععداو ،وهععذان امبوران ععا :فيرة إدانتععه ملآععاهر احليععاة احلععاليععة يف اجلزائر وفقععدان
االنس ععان لروحه على جس ععده مفض ععال املاديات والش ععهوات  ،فعلى الرغم من تباين موض ععوعات الرواية اليت ناق فيها الرغبة
واجلن  ،االميان واالحلاد ،السع ع ع ععياسع ع ع ععة والتاريع ،احلب والشع ع ع ععهوة ،غري أمها متشع ع ع ععابية تعي حالة البلد الذي مزقته احلرب
األهلية الدموية ،وكيف أن رجال الدولة على حد قوله و أزليون ال دهم أين وال مىت حىت ح املوتى ال ميلك القدرة على
رسم خط النهاية على درب حياهتمو

()9

.

 -1-2األماكن املغلقة:
ال مييننا تص ع ع ع ععور احلدو إىل ض ع ع ع ععمن إعاره ،فالروائي دائم احلاجة إىل حتديد ميانه ،فهو يس ع ع ع ععتطيع و أن يعي
مينوناته الشععاصععية –املبتيرة -يف أثناهل وجودها يف ميان ما ماحنا إياها حرية الشعععور والتعبري عنه جمسععدا يف ذلك احلالة
النفسية للشاصية من خالل امليانو ( )10وذلك بإعادة حترييها وإنتاجها فنيا وخياليا وفقا ملا يتطلبه العمل الفين.
وردت أماكن مغلقة يف الرواية تعي حالة قاعنيها ومستعمليها إما سأما وضجرا وخوفا ،وإما أمال ورجاهل وراحة
وعمأنينة ،لعلنا نورد أ ها فيما يأيت :
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 -1-1-2فضاهل البيت:
إذا كان البيت أحد األماكن اجلغرافية واهلندسية اليت تفصل االنسان عن العامل اخلارجي وتبث االستقرار واألمان،
فييف كان تأثريها على أبطال الرواية ،خاص ع ع ع ع ععة إذا كان يعرب و عن الوجود احلقيقي لإلنس ع ع ع ع ععانية اخلالص ع ع ع ع ععة اليت تدافع عن
نفسها دون أن هتاجم ،هذا البيت هو املقاومة االنسانية ،إنه الفصيلة االنسانية وعآمة االنسانو ( )11وصف بطل الرواية
ونور الدين بوخالفةو ش ع ع ع ع ععقته اليت ترمز لثيمات عدة يف مبىن العمل قائال:و عدت لش ع ع ع ع ععقيت بعد أن اقتنيت وجبة خفيفة من
مطعم أسععفل العمارة ،أعددت لنفسععي فنجان شععاي وكمددت على سعريري يف انتآار أن يرن اهلاتف كيل يوا ،فيالعادة
مت أو ما زلت على قيد احلياةو
ال يفوت أوالدي يوما من غري ميامليت ...ليعرفوا إن د
فيما يبدو أن هذا امليان ميثل بؤرة زمنية مؤقتة للاال

()12

من الض ع ععجر على إثر املياملة اهلاتفية بعدما ض ع ععاقت به

احلياة ،فينعي ذلك على باقي شععاصععيات الرواية ،وهو ما أشععار إليه قائال :و بقائي يف هذه األرض مل يعد يعين يل أكثر
من بقائي فيها ،إن احلياة اليت خضععتها بعد اخلامسععة والسععت ن مل تضععف إىل احلياة إال أصععفارا إىل اليسععارو ( )13وهو ما يعلل
ميوثه يف البيت ،فهذه البؤرة امليانية املتسمة بالضي  ،خري ما ميثل املصري البائ له وللبلد.
كما يصععف بطل الرواية الثاين وقاسععم أم نو وهو الذي ميلك سععيارة جعلها بيتا ،شععقة ولبنةو اليت تعرف عليها يف
القطار قائال:و مل تين الشقة مؤثثة بشيل كامل...بدت اللمسة النسائية واضحة من خالل األلوان واللوحات املعلقة على
جدرامها ،ح ن عادت كنت أحاول فتح الشععرفة ألكمين من التدخ ن ...أحضععرت يل منفضععة سععجائر وضعععتها على منضععدة
خشعبية تتوسعط صعالة الضعيافة و

()14

فمع رمسه لتفاصعيل الشعقة كلها تب ن لنا أمها محلت يف عياهتا لضعيفها النجاة من بؤرة

أجربته احلياة على امليوو هبا على الرغم من تشبعها بالذكريات ومعاين الشوق واحلن ن ،لتضحى معربا وبوابة ملستقبل واعد
باألمل وب ن حاضر مرير مت عب عبعته حياة الرتحال والتشرد اليت ال يعرف منها إال املتعة اليت يسرقها من أجساد العاهرات،
فحياته دون معىن أو هدف أو حب.
 -2-1-2احلانة:
احلانة من الفض ع ع ععاهلات اليت كان هلا حض ع ع ععور يف س ع ع ععرد األحداو ،هذا الفض ع ع ععاهل الذي ميثل احلالة النفس ع ع ععية املتأزمة
لقاص ع ععده ،والذي أثار نوعا من االنتباه والتأثري ،خاص ع ععة وأنه ميثل الرذيلة والفس ع ع يف البلدان املس ع ععلمة ،وال ش ع ععك أمها الغاية
املرجوة من الراوي ،فقد مثل هذا امليان ثيمة االنتقاا ولينه االنتقاا من النف على الرغم من أنه يبدو من الوهلة األوىل
ميانا لتهدئة النف واألعص ع ع ععاب ،فقد وص ع ع ععف ونور الدن بوخالفةو أجواهل احلانة قائال:و وحنن نعرب الطري إىل حانة ومون
فيالجو ...سحبت الباب ودخلنا كانت ك،يبة كعادهتا مآلمة ،ومع ذلك راقت يلو

()15

 -3-1-2امليتبة:
تعد امليتبة متنفسع ععا ليل قاصع ععدها ينهل من معارف كتبها وهي نف احلال بالنسع ععبة لقاسع ععم الذي اسع ععتغرق وقتا
لتنآيم وترتيب ميتبة بيته الذي اس ع ع ع ع ع ععتقر فيه بعد زواجه من يلة وهو ما يوض ع ع ع ع ع ععحه بقوله :و اقتنيت رفوفا معدنية متحركة
وزعت عليها اليتب ،ومن أجل أن أجد راحيت نقلت الطاولة الصععغرية إىل صععالة الضععيافة واقتنيت ميتبا خشععبيا مسععتعمالو
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( )16ليضع ععحى هذا امليان املسع ععقوف ميانه املفضع ععل بعد رحلة اث مضع ععنية ،فقد وجد الراحة واالسع ععتقرار النفسع ععي ،األمن
واألمان يف هذا البيت ،وهو خري ما جس ع ع ع ع ععد مص ع ع ع ع ععريه بعدما كان جمهوال وتائها يريد إجابات ألس ع ع ع ع عع،لة عاملا أرقته :ما معىن
احلياة؟ ما سر السعاة يف هذا الوجود؟
 -4-1-2املستشفى:
ذكر هذا امليان يل على نربة حزن ويأن الزمت الراوي منذ بداية الرواية ،فهو يرتبط نفسع ع ع ع ع ع ععيا باملرض والوحدة
واألمل ،وهي حال يلة زوجة قاسعم اليت أقعدها مرض السعرعان ،لنصعل يف مهاية املطاف إىل مهاية مسعدودة معتمة ومآلمة
تدل على املص ع ععري الس ع ععيهل الذي ينتآر أهل البلد يف ظل التغريات الس ع ععياس ع ععية واالجتماعية الطارئة لتتجس ع عد لنا ثنائية احلياة
واملوت من خالل وصععف الراوي البتسععامة قاسععم املزيفة وحالة زوجته املزرية قائال:و تنزل يلة هنا منذ شععهر ،باألم فقط
تأكد أال أمل يف شفائها ...أضاف  :وقد استعاد ابتسامته ح ن دخلنا و ال تآهر أي جزع أمامهاو
بدت الغرفة باردة ،أو هيذا أحسب أمها بدت ...كان قاسم جالسا على عرف السرير ميسك بيمناهاو

()17

 -2-2األماكن املفتوحة :
من الواض ععح أن األماكن املفتوحة تش ععهد حركة الش ععاص ععيات وتطورات األحداو لتش ععيل مس ععرحا لتنقالهتا ،فقد
كان العمل الروائي حافال هبا خاص ععة إذا كانت و حيزا ميانيا خارجيا ال حتده حدود ض ععيقة تش ععيل فض ععاهل رحبا وغالبا ما
تيون لوحة عبيعية يف اهلواهل الطل و ( )18تتنوع أوجهها وأشياهلا حسب زاوية نآر الراوي عبعا.
 -1-2-2املدينة:
على الرغم من أننا عهدنا ذكر الش عوارع والطرقات يف أغلب الروايات غري أننا غري أننا حاولنا حص ععرها يف املدينة،
بعدما حآي الشع ع ععارع باهتما ا كبري من قبل الراوي برسع ع ععم حيويته وحركته و الياته ،بيد أن املدينة يف نآره بؤرة ميانية حتفز
على احلركة والتجديد والتحرر رافضا السيون واالنغالق واليبت الذي عاشه يف قرينه وع ن عري الزينو.
تقع أغلب أحداو رواية وحب يف خريف مائلو يف مدينة اجلزائر العاصععمة ،ناهيك عن أول مدينة وعأت قدماه
فيها بعد رحيله عن قريته ،فيانت مدينة الثنية قائال :و ال أدري ما الذي جعلين أتوقف يف هذه املدينة ،ألجعلها الحقا
مقر إقاميت ،أحب أن أقول إقاميت ولي سيينو ( )19فقد كانت كمثل هذه املدينة انفتاحا ميانيا يعي انفتاحا حضاريا
وتغريا اج تماعيا وفيريا ولقاهل حب نتج عنه انفصععال الروح عن اجلسععد اليت غلبت عليها كل أنواع الشععهوات وهو ما حدو
يف ثاين مدينة حط هبا الرحال (مدينة بومردان) أين تعرف على زوجته قائال و عدنا إىل ش ععقتنا يف بومردانو ( )20ومنه إىل
اجلزائر العاصمة.
 -2-2-2احلديقة:
تعد احلديقة م ن الفضاهلات اليت يلجأ إليها الفرد للتمتع مبناظرها توفريا للراحة اجلسدية والنفسية ،فيل النشاعات
اليت تقاا هبا من قراهلة ورياض ع ععة مبثابة املدلول الناتج عن الدال ،هذا األخري الذي كان موض ع ععع لقاهل نور الدين وقاس ع ععم الذي
بدأ يف س ع ععرد حيايته لص ع ععديقه الذي ختري امليان بدافع التعب وهو ما بدر على لس ع ععانه و ختريت ميانا يف حديقة مخيس ع ععيت
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وجلس ع ع ع ععت ،كان هبا باعة اليتب القدمية ...يف العادة ال أحب األماكن املفعمة باحلركة وليين بس ع ع ع ععبب التعب ،وجدت أن
جلوسي هناك إىل ح ن ،فيرة صائبةو ( )21غري مبال بامليان وال حىت بالطبيعة فقامت احلديقة مقاا بوصلة تتبعت توترات
الصديق ن اليومية ومعاناهتما الذاتية ،لتيون منطل رحلة صداقة غريت جمرى األحداو يف الرواية.
خاتمة:
رواية وحب يف خريف مائلو رواية عت ب ن احلب واألمل والرجاهل واالش ععتياق واليأن واحلاض ععر واملاض ععي واحلرية
والقيد النفسي.
دنوع الروائي يف توظيف الفضاهل ات املغلقة واملفتوحة واملتنقلة والثابتة إلضفاهل اجلمالية والفنية على املنت الروائي.

تعترب املدونة وحب يف خريف مائلو أقرب إىل الوثيقة التارمية اليت رص ع ع ع ع ع ع ععدت كثريا من احلقائ املرتبطة بالقرية

واملدينة معا مع اختالف معاملهما وأمناط سلوك قاعنيهما ،لريتقي قسيمي بزاوية نآره وموقفه إىل رصد احلقائ اليت يعيشها
الفرد اجلزائري.
تناول قس ععيمي موض ععوع روايته بطريقة واقعية حقيقية بعيدة عن املس ععتوى املتايل إال يف أجزاهل منها ،الش ععيهل الذي
ينطب على تعدد الش ع ع ع ععاص ع ع ع ععيات تعدد املهاا املوكلة إليها ،فهي اد ذاهتا حتمل أمساهل واقعية ميثل كل منها حالة اإلنس ع ع ع ععان
اجلزائري الذي يعاين حاالت انقباض وتوتر نفسي أين انعي ذلك على مستويات اللغة اليت بدت سهلة خالية من الثرثرة
راصدة حاالت شاصيات وأبطال الرواية .
ملخص الرواية:
بذ قس ع ع ع ع ععيمي إيهاا القارف انطالقا من الغالف على أنه ينقل أحداثا تتعل مبؤلف الرواية األص ع ع ع ع ععلي ونور الدين
بوخالفةو ،البال من العمر مخ ومثان ن عاما ،فهو ميثل أحد أبطاهلا ،فقد كان جراح أسع ع ع ع ع ع ععنان ،عاش حياته الوها ومرها
بنف الرتابة وهو ما يبينه يف قوله :و بقائي يف هذه األرض مل يعد يعين يل أكثر من بقائي فيها ،إن احلياة اليت خضع ع ع ع ع ع ععتها
بعد اخلامسة والست ن مل تضف إىل احلياة إال أصفارا إىل اليسارو (. )22
غري أن الغريب يف األمر هو لقاهل الص ع ع ععدفة الذي جرى ب ن وب ن عجوز مثله يف إحدى احلدائ العامة والذي غري
األحداو ،أين تبادال احلديث وحيى كل منهما ل خر قصته يف احلياة لييتشفا نقاط تشابه بينهما .
العجوز هو وقاسععم أم  نو رجل أني متفائل مل ينل من التعليم الشععيهل اليثري ،اختار سععيارته لتيون منزال ومصععدر
رزق بالنس ععبة له ،عاش حياة ترحال وتش ععرد معتقدا أن الس عععادة تتمثل يف املتعة اليت يس ععرقها من أجس ععاد العاهرات على حد
قوله .
اختار قاسم احلياة املآلمة من الوجود  ،غر أن حياته عرفت منعرجا هاما ملا عته الصدفة بامرأة يف اطة القطار
لتتغري نآرته كليا للحياة ،فقد وجد فيها احلب خارج املتعة اجلس ع ع ععدية ،هو حب يف خريف العمر دون حىت أن يعرف امسها
احلقيقي و يلةو واملدعوة وبلبنةو ،اليت مسحت له بالعي يف شقتها وممارسة هوايته املفضلة أال وهي قراهلة اليتب.
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يبدو أن حياة قاسععم تغريت لعامل هخر كمثل يف عالقته بصععديقه وعبد الطرشععيو اليت جعلته جيد إجابات ألسعع،لة
أرقته تدور حول ما معىن احلياة؟ ما معىن اإلميان باهلل؟..
كان وعبد اهلل الطرشععيو ابا للمطالعة ،زار عدة مناع يف العامل ،ال يغويه يف احلياة شععيهل غري سععيارة املرسععدي
والنسعاهل ،عاش حياة التسعيع قبل أن يسعتقر يف براغ ،ليعي اربة أخرى يف اهلند ،اليت حاول فيها دراسعة الديانة اهلندوسعية
وممارسة عقوسها يف مهر وكان و املقدن وهنا قدا مفهوما مغايرا للطهارة .
ما غري جمرى األحداو هو ما اكتش ع ععفه قاس ع ععم من أن يلة هي ابنة ص ع ععديقه وعبد اهللو من خالل أوراق وجدها
ببيتها تتعل بعبد اهلل ليتزوج هبا يف مهاية املطاف ييتش ععف إص ععابتها مبرض الس ععرعان ،فيض ععع حدا لنهايته ومهايتها وهيذا
تنتهي الرواية بطريقة تراجيدية.
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قواعد وضوابط في مقاربة النص القرآني
Rules and controls in the approach of the Koranic text
د .سبع بلمرسلي-أستاذ ااضر (أ)-جامعة تيارت-اجلزائر
ملخص:
النص القرهين ،وإمنا وهي تفتح
مل تين الشع ع ع ع ع ع عريعة اإلس ع ع ع ع ع ععالمية لتحجر على العقول ،وكمنعهم االجتهاد والنآر يف د

النص على التأويل اعل للنص نفس ععه س ععلطة تض ععبط الفهم ،من خالل التزاا لة من القواعد والض عوابط اليت ح هدها علماهل
ه
القرهن واألصول ،حتفو هلذا النص قداسته ،وملضمون رسالتِه وضوحه ،وتضمن للقارف سالمة منهجه يف املقاربة ،فتحفآه
من الزلل.
الكلمات المفتاحية :القاعدة ،الضابط ،التفسري ،التأويل ،النص القرهين.
Abstract:
The Islamic law (Sharia) was not to congeal the minds, preventing
them from diligence and consideration of the Koranic text. Yet, it opens the
text on the interpretation making the text itself a power to control
understanding, through the commitment of a set of rules and controls limited
by the Koran and assets scholars, reserving to this text its holiness, to its
message content its clarity, guaranteeing to the reader the integrity of his
method in the approach, keeping him from slips.
key words: Rule, control, Explanation, Interpretation.
مقدمة:
احلد يث عن قواعد وض ع ع ع ع عوابط مقاربة النص القرهين هو يف احلقيقة حديث عن علم قائم بنفسع ع ع ع ععه (علم أصع ع ع ع ععول
وقواعد التفسععري) ،أسععهم يف عه وضععبط حدوده علماهل القرهن وعلماهل أصععول الفقه ،وأ دس عس عوا له مبا يضععمن حسععن الفهم

النيب-ص ع ععلى اهلل عليه وس ع ععلم -مل يفس ع ععر القرهن اليرمي كلهه ،بل كان يب ِّ ن ح ن
وس ع ععالمة االس ع ععتنباط من النص ع ععو  ..وألن ه

يسع ع ع ع ععأل ،أو إذا رأى حاجة للبيان وإن مل يسع ع ع ع ععأل ،كان ما ثبت عنه من تفسع ع ع ع ععري قليال ! وال غرو يف ذلك ،فالقرهن عر"،

والنازل فيهم أهل عربية ولسع ع ععان وبيان ،فيانوا يفهمون املراد من اخلطاب ،وال يلجؤون إىل الس ع ع عؤال إال إذا ع ِّمي أو اشع ع ععتبه
عليهم شيهلٌ فيه..
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ولو كان التفس ع ععري ما ن ِقل عن رس ع ععول اهلل وحس ع ععب ما أدرك النان من معاين القرهن إال القليل! كيف والقرهن ال
تفىن كنوزه وال تنقض ع ع ع ععي عجائبه؟ وكيف وهو كتاب األمة اخلالد ،وحاجات األمة ختتلف وتتج ددد؟ ولذلك فإن حاجة هذه
األمة إىل النآر يف القرهن وإعمال الفهم للوصول إىل أسراره ومعانيه تبقى قائمة ،وهي مما تسعه دعوة القرهن ِ
نفسه إىل هذا
النآر والتدبر ،قال –تعاىل :-ﭿأَفَ َال يَطتَ َدبَّط ُرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم عَلَى قُطلُ ٍ
وب أَقْط َفال َُهاﭾ يامد24 :ه ،وهو ما أدركه الصع ع ع ع ع ع ععحابة

وتابِعوهم وعملوا به ..ولوال الفهم والرأي ما اتهسععت التفاسعري ،وتن هوعت مسعتنبطات القرهن ،بل إ دن الرسعول-صعلى اهلل عليه
وس ععلم -قد أ هكد هذا ح ن دعا البن عبان بالقول :واللهم فقِّهه يف الدِّين وعلِّمه التأويلو فيان بربكة هذا الدعاهل خري من
املؤس ألك ِرب مدرسة تفسريية عرفتها األ همة بعده-صلى اهلل عليه وسلم! -
ف هسر و دأول القرهن ،بل وكان ِّ
ولذلك إنه ملِن الغل ِّو أن يآ هن ٌّ
ظان أالد تفسع ع ععري إال ما ف دس ع ع عر رسع ع ععول اهلل وصع ع ععحابته والتابعون ،يقول الغزايل :وومن

موانع الفهم أن ييون قد قرأ تفس ع ع عريا واعتقد أنه ال معىن ليلمات القرهن إال ما تناوله النقل عن ابن عبان وجماهد ،وأن ما
وراهل ذلك تفس ع ع ععري بالرأي ،فهذا من احلجب العآيمةو).(1ويقول الرازي :ووقد ثبت يف أص ع ع ععول الفقه أن املتقدم ن إذا ذكروا
وجها يف تفسري ايية ،فإن ذلك ال مينع من استاراج املتأخرين وجها هخر يف تفسريها ،وإال لصارت الدقائ اليت يستنبطها
ف-بضم اخلاهل-ا.هو).(2
املتأخرون يف التفسري مردودة ،وذلك ال يقوله إال خل ٌ
فإعمال الرأي إذن يف فهم القرهن ال منا

منه ،ولينه الرأي الذي يتقيد بالض ع ع ع ع عوابط واحلدود ...وهي ض ع ع ع ع عوابط

صع ع علت فيها -خباص ع ععة -وأس ع ععهبت كتب أص ع ععول
وحدود عتها كتب علوا القرهن ،وتض ع ععمنتها كثري من كتب التفس ع ععري ،وف د
الفقه ...ولذلك فإن أ ية علم أصععول الفقه يف التفسععري كبرية ،تياد تف ِ
صعح بنفسععها عن نفسععها من ب ن سععطور وصععفحات
التفاس ع ععري !  ..وعلم أص ع ععول الفقه جامع يف موض ع ععوعه الذي هو القواعد اليلية اليت يتوص ع ععل هبا إىل اس ع ععتنباط الفقه) ، (3أي
األحيععاا الشع ع ع ع ع ع ععرعيععة ،ب ن النقععل والعقععل يف توازن واعتععدال ،وهو مععا مييز علم التفسع ع ع ع ع ع ععري القععائم على النقععل الثععابععت والرأي
الصععائب ..يقول أبو حامد الغزايل:ووأشععرف العلوا ما ازدوج فيه العقل وال هسعمع ،واصععطحب فيه الرأي والشععرع ،وعلم الفقه
وأصوله من هذا القبيل ،فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواهل السبيل ،فعلى هذا ال هو تصرف مبحض العقول ايث ال
مبين على اض التقليد الذي ال يشععهد له العقل بالتأييد والتسععديدو) .(4ويتجلى ارتباط علم
يتلقاه الشععرع بالقبول ،وال هو ٌّ
أص ععول الفقه بالتفس ععري من وجه ن :وأحد ا :أن علم األص ععول قد أودعت فيه مس ععائل كثرية هي من عرق اس ععتعمال كالا

العرب وفه ِم موارد اللغة ،أ ل التنبيه عليها علماهل العربية ،مثل مس ع ع ع ع ع ع ععائل الفحوى ومفهوا املاالفة ،وقد ع دد الغزايل علم
األص ع ع ع ععول من لة العلوا اليت تتعل بالقرهن ،وأحيامه فال جرا أن ييون مادة للتفس ع ع ع ععري .اجلهة الثانية :أن علم األص ع ع ع ععول
يضبط قواعد االستنباط ِ
ويفصح عنها ،فهو هلة للمفسر يف استنباط املعاين الشرعية من هياهتاو).(5
ويف بيان احلاجة إىل هذه القواعد يف فهم النص القرهين يقول الزركشي :وومعلوا أن تفسريه ييون بعضه من قبيل
بسط األلفاظ الوجيزة وكشف معانيها ،وبعضه من قبيل ترجيح بعض االحتماالت على بعض لبالغته ولطف معانيه ،وهلذا
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ال يسع ع ع ععتغىن عن قانون عاا يع هول يف تفسع ع ع ععريه عليه ،ويرجع يف تفسع ع ع ععريه إليه ،من معرفة مفردات ألفاظه ومركباهتا ،وسع ع ع ععياقه،
وظاهره وباعنه ،وغري ذلك مما ال يدخل حتت الوهم ،ا
ويدق عنه الفهم...ويف هذا تتفاوت األذهان ،وتتس ععاب يف النآر إليه
ِ
ِ
الرِميهة بسععهمه ،وهخر رمى فأش عوى (أي :أصععاب ش عواه ،والشععوى :قحف
مسععابقة الرهان ،فمن سععاب بفهمه ،وراش ع كبد د
الرأن) ،وخبط يف النآر خبط عشوا ،كما قيل :وأين الدقي من الركيك ،وأين الزالل من الزعاقو).(6
واملفسعر أو املؤول إذ يلزا مبعرفة هذه القواعد والضعوابط ،وما جيب من شعروط وهداب للتفسعري ،لي معناه أنه إن
املفسر
عليم ،وما التوفي إال باهلل ،ولين اسب ِّ
أمر اهلل به ٌ
انضبط هبا أصاب وواف املراد من خطاب اهلل -تعاىل ،-فذلك ٌ
االجتهاد وبذل الوسععع ،أصععاب املراد أو مل يصععب ،يقول ابن عاشععور:وفمراد اهلل من كتابه هو بيان تصععاريف ما يرجع إىل

حفو مقاص ع ع ع ع ع ع ععد الدين ،وق د أودع ذلك يف ألفاظ القرهن اليت خاعبنا هبا خطابا بينا ،وتعبدنا مبعرفة مراده واالعالع عليه
ارك لِيَ َّدبَّط ُروا آيَاتِِه َولِيَتَ َذ َّك َر أُولُو ْاألَلْبَ ِ
اب ﭾ ي 29:ه سواهل قلنا إنه ميين االعالع على
فقال :ﭿكِتَاب أَنْط َزلْنَاهُ إِل َْي َ
ك ُمبَ َ
عائاي والس ع ع ع ع ع ع ع دياكي و ا من املعتزلة ،أا قال قائل بقول بقية املعتزلة :إن
كماا مراد اهلل –تعاىل ،-وهو قول علمائنا واملش ع ع ع ع ع ع ع د

االعالع على كماا مراد اهلل تعاىل غري ممين (وهو خالف ال عائل حتته) إذ القص ع ع ع ععد هو اإلميان الوقوعي ال العقلي ،فال

مانع من التيليف باستقصاهل البحث عنه اسب الطاقة ومبل العلم مع تعذر االعالع على كمامهو).(7
وفيما يأيت من ص ععفحات ٌّ
عد وبيا ٌن لبض ععع عش ععرة قاعدة ،تنوعت ب ن لغوية ونقلية وعقلية ،أغلبها عامة وبعض ععها
ترجيحي ،عتها من كتب اهتمت بأصععول التفسععري وقواعده ،مركزا على بعض الدراسععات املعاصععرة املتاصعصععة ،إضععافة إىل
بعض كتب علوا القرهن والتفس ع ععري وأص ع ععول الفقه ،وختمتها بعرض لش ع ععروط التأويل الص ع ععحيح .ولين س ع ععن قبل ذلك أن
نتعهرف معىن القاعدة والضابط والفرق بينهما.
القاعدة والضابط:
ن ،والقواعد ا ِإلسععان،
القاعدة يف اللغة هي أسععان الشععيهل الذي عليه يعبعىن ،قال ابن منآور:و القاعدة أصععل األ ِّ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يلﭾ يالبقرة127:ه و) .(8وأما يف
وقواعد البيت :إس ع عاس ع عه .ويف التنزيل ﭿ َوإ ْذ يَط ْرفَ ُع إبْط َراه ُ
يم الْ َق َواع َد م َن الْبَط ْيت َوإ ْسط ط َماع ُ
االصععطالح العاا الذي يع ام الفنون كلهها فهيو قضعيهة كليهة منطبقة على يع جزئياهتاو ) .(9والقاعدة واألصععل مبعىن واحد،
يقول الشع عريف اجلرجاين يف تعريف األص ععل:و األص ععل :هو ما يبتعىن عليه غريه .واألص ععول :ع أص ععل :وهو يف اللغة :عبارة
عما يفتعقر إليه ،وال يفت ِقر هو إىل غريه .ويف الش ع ععرع :عبارة عما يبىن عليه غريه ،وال يبىن هو على غريه .واألص ع ععل :ما يثبت
حيمه بنفسه ،ويبىن عليه غريه"). (10
ضع عبط) وهو :لزوا الش ععيهل وحبس ععه وعدا مفارقته ،وكذا حفآه باحلزا) .(11وأما
وأما الض ععابط فهو يف اللغة من (ال ه
يف االص ع ع ع ع ععطالح فتعددت تعريفات الباحث ن له ،لينها يف اجلملة هتدي إىل أنه ومس ع ع ع ع ععألة كلية تندرج حتتها مس ع ع ع ع ععائل جزئية
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جيمعها باب واحدو) .(12والصع ع ع ع ععلة ب ن املعني ن اللغوي واالصع ع ع ع ععطالحي تتجلى يف أن هذا الضع ع ع ع ععابط ِ
ينآم و ب اجلزئيات
والفروع اليت تدخل حتته ،فال تفارقه أو خترج عنه ،كما أنه يع ن على حفآها يف الذاكرة.
والض ع ع ععابط هبذا املعىن ال يبعد عن القاعدة ،فيال ا كلي ِ
ينآم فروعا وجزئيات ،ما جعل اليثريين من الدارس ع ع عع ن
ٌّ

للقرهن والباحث ن يف أصع ع ع ع ع ع ععول الفقه ،ال يفرق بينه وب ن األصع ع ع ع ع ع ععل والقاعدة ،وجيعل الثالثة مبعىن واحد .بينما حاول هخرون

التفري بينهما ،جبعل القاعدة ما جيمع فروعا من أبواب ش ع ععىت ،والض ع ععابط ما جيمعها من باب واحد ،فتيون بذلك القاعدة
واألص ععل أعم) .(13وإىل هذا املعىن أش ععار الس ععبيي ح ن قال :والقاعدة :األمر اليلي الذي ينطب عليه جزئيات كثرية يفهم
أحيامها منها .ومنها ما ال متص بباب كقولنا :اليق ن ال يرفع بالش ععك ،ومنها ما متص كقولنا :كل كفارة س ععببها معص ععية
فهي على الفور .والغالب فيما اختص بباب وقصد به نآم صور متشاهبة أن تسمى ضابطاو).(14
فإذا عرفنا معىن القاعدة والضع ع ع ععابط واألصع ع ع ععل ،وأن اجلمهور على عدا التفري بينها ،وهو ما عليه وجهة البحث،
فإن املراد بقواعد التفس ع ع ع ععري عند علماهل القرهن لة و األحياا اليلية اليت يتوص ع ع ع ععل هبا إىل اس ع ع ع ععتنباط معاين القرهن العآيم،
ومعرفة كيفية االس ععتفادة منهاو) .(15وادر اإلش ععارة إىل أن أص ععول التفس ععري إذا أعلقت أريد هبا ،باإلض ععافة إىل هذه القواعد
واألحياا اليلية ،لة ايداب والش ع ع ع ععروط اليت ينبغي أن يتحلدى هبا املفس ع ع ع ععر ،وأهم عرق ومناهج املفس ع ع ع عرين .بل قد تطل
أحيانا وهي اجلزهل ويراد هبا اليل وهو علوا القرهن..

)(16

قواعد وضوابط التفسير:
اجتهد العلماهل يف ضعبط قواعد للتفسعري ،فمنهم من اثها ضعمن كتب علوا القرهن ،ومنهم من ضعمنها مقدمات
كتب التفس ععري ،ومنهم من اكتفى باإلش ععارة إليها أو الوقوف عندها يف أثناهل تفس ععريه ،ومنهم من اثها ض ععمن أص ععول الفقه.
كل هذه اليتب ِ
ويفردوها بالتصع ع ع ععنيف ..وأمر
ورأى هخرون من الدارسع ع ع عع ن للقرهن واملهتم ن بأصع ع ع ععول الفقه أن جيمعوها من ِّ

املقل ،اس ع ع ععب اجلهد يف البحث والتنقيب عنها ...وهذه
أمر اجتهادي ،فيان من الباحث ن امبص ع ع عع ن هلا امليثِر و ا
ض ع ع ععبطها ٌ
بعضها:

 -1األصل فيما أبهمه القرآن أن ال حاجة إلى بحثه:
ولو كان يف ذكر املبهم وبيانه كبري فائدة لبينه اهلل -تعاىل-أو لبيدنه رس ع ع ع ععوله –عليه الس ع ع ع ععالا ،-فض ع ع ع ععال عن أال تيون

الفائدة أص ععال ...فمن عادة القرهن أن يس ععيت عما ال عائل حتته ،وخطاباته إمنا تأيت ألغراض ومقاص ععد معينة ،فييتفي مبا
مدا تلك األغراض واملقاصد من ألفاظ وتراكيب وسياقات ،ويعرض عما سواه ..ولذلك فإن صرف اجلهد يف اث مسألة
ينزه املف ِّس عر عنه لسععانه قبل قلمه ،ألن املسععائل اليت ال س عبيل إليها
ال عائل حتتها هو من قبيل اللغو والعبث الذي ينبغي أن ِّ

إال النقل الصحيح ،مل جي ِز اخلوض فيها إال بدليل صحيح ،وإال وجب التوقاف) ..(17يقول الشنقيطي:و ففي القرهن العآيم
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أش ع ع ععياهل كثرية مل يبيِّعنها اهلل لنا وال رس ع ع ععوله ،ومل يثبت يف بيامها ش ع ع ععيهل ،والبحث عنها ال عائل حتته ،وال فائدة فيه .وكثري من
املفس ع ع ع ع ع ع عرين يطنبون يف ذكر األقوال فيها بدون علم وال جدوى ،وحنن نعرض عن مثل ذلك دائما ،كلون كلب أصع ع ع ع ع ع ععحاب
اليهف ،وكالبعض الذي ضع ِرب به القتيل من بقرة بين إسعرائيل ،وكاسععم الغالا الذي قتله اخل ِ
ضعر ،وأنير عليه موسععى قتله،
وكاشب سفينة نوح من أي شجر هو ،وكم عول السفينة وعرضها ،وكم فيها من الطبقات ،إىل غري ذلك مما ال فائدة يف
البحث عنه ،وال دليل على التحقي فيهو).(18
ويف التوجيه إىل الرتكيز على الغرض من اخلطاب ،وعدا االلتفات إىل ما س ع ععيت عنه القرهن مما ال فائدة وراهله ،يقول
أبو حيان األندلسع ع ععي يف معرض حديثه عن(الشع ع ععجرة) اليت أكل منها هدا وحواهل –عليهما السع ع ععالا ،-بعد أن سع ع ععاق أقواال
كثرية يف عبيعتها كان هخرها :إمها شجرة مل يعلِمنا اهلل ما هي ،قال :ووهذا هو األظهر ،إذ ال يتعل بعرفامها كبري أمر ،وإمنا
املقصود إعالمنا أن فعل ما مهينا عنه سبب للعقوبةو).(19
التفسير:
فسر القرآ ُن القرآ َن فهو
-2إذا َّ
ُ
اك َما
واملقص ع ععود أن يأيت اللفو القرهين ص ع ععر ا وواض ع ععحا يف بيان املراد من لفو هخر ،كما يف قوله -تعاىل :-ﭿ َوَما أَ ْد َر َ

ِ
بﭾ يالطارق03-02:ه ،فقد ف دس ع عر –س ععبحانه -بقوله(النجم الثاقب) املراد من كلمة (الطارق)
الًَّا ِر ُق ( )2الن ْ
َّج ُم الثَّاق ُ
قبلها ،واليالا على تقدير اذوف ،أي :هو النجم الثاقب) .(20وهذه الطري هي أقوى عرق التفس ع ععري حجية ،إذ إن اهلل-

تعاىل -الذي تيلم هبذا اخلطاب ،وهو األعلم مبراده منه ،هو نفسه-سبحانه -من توىل بيانه.
-3إذا جاء التفسير من جهة الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -بالنقل الصحيح فال حاجة إلى قول َمن بع َده):(21
وألنه –ص ععلى اهلل عليه وس ععلم -املتلقي للوحي واملبلِّ عن ربِّه ،فهو أعلم باملراد من خطاب اهلل -تعاىل -يف كتابه ،ولذلك
كل تفسري مالف الثابت من تفسري رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم ! -وقد عقد ابن تيمية فصال بعنوان (ما
ييون الغيًا ا

جاهل من التفسععري عن الرسععول هو األح ا باالمتثال) قال يف دأوله :ووممدا ينبغي أن يعلم أن القرهن واحلديث إذا ع ِرف تفسععريه

النيب-ص ع ع ععلى اهلل عليه وس ع ع ععلم -مل تج يف ذلك إىل أقوال أهل اللغة ،فإنه قد ع ِرف تفس ع ع ععريه وما أريد بذلك من
من جهة ِّ
النيب-صلى اهلل عليه وسلم.. (22)".
جهة ِّ

اك َسط ط ْبطعًا ِم َن ال َْمثَانِي َوالْ ُق ْرآ َن
ومن ذلك تفس ععريه-ص ععلى اهلل عليه وس ععلم( -الس ععبع املثاين) يف قوله-تعاىل :-ﭿ َولََق ْد آتَط ْيطنَ َ
ال َْع ِظيمﭾياحلجر 87:ه ،ب ع ع ع ع ع ع ع عع(احلمد هلل رب العامل ن) ،فقد روى البااري يف صععحيحه عن أ" سعععيد بن املعلهى أن النيب-
النيب-ص ععلى اهلل عليه
ص ععلى عليه وس ععلم -قال له:و أال أعلمك أعآم س ععورة يف القرهن قبل أن أخرج من املس ععجد؟ فذهب ا

وسععلم -ليارج فذ هكرته ،فقال :واحلمد هلل رب العامل ن هي السععبع املثاين والقرهن العآيم الذي أوتيتهو) ، (23ويف ما رواه عن
أ" هريرة –رضعي اهلل عنه -قال :قال رسعول اهلل-صعلى اهلل عليه-وسعلم :وأا القرهن هي السعبع املثاين والقرهن العآيمو).(24
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نص يف كون املراد ب عع(السبع املثاين) ما ذكر رسول اهلل-صلى اهلل
وقد علد ابن كثري بعد أن أورد احلديث ن للتدليل على أمهما ٌّ
نص يف أ دن الفاحتة الس ع ع ععبع املثاين والقرهن العآيم،
عليه وس ع ع ععلم ،-وإن قال قوا أمها الس ع ع ععبع الطاول من القرهن...قال :وفهذا ٌّ
ولين ال ينايف وص ععف غريها من الس ععبع الطول بذلك ،ملا فيها من هذه الص ععفة ،كما ال ينايف وص ععف القرهن بيماله بذلك
َحس ط ط ط ط طن الْح ِد ِ
ش ط ط ط ط طابِ ًها َمثَانِي ﭾيالزمر23 :ه ،فهو مثاين من وجه،
يث كِتَابًا ُمتَ َ
أيض ع ع ع ع ع ععا ،كما قال –تعاىل :-ﭿاللَّهُ نَط َّز َل أ ْ َ َ َ
ومتشععابه من وجه ،وهو القرهن العآيمو) .(25وكأن ابن كثري يقول :ما داا قد ثبت بالطري الصععحيح عن رسععول اهلل-صععلى
اهلل عليه وسع ععلم -بيان معىن السع ععبع املثاين ،فهو األصع ععل الذي يتمسع ععك به ،وإن جاز مشع ععاركة غريها من القرهن هلا يف هذا
الوصف.
ِ
ِ
ح الْغَْي ِ
ب َال يَط ْعلَ ُم َها إَِّال ُه َوﭾ
كما ف هس ع ع ع ع ع ع عر –صع ع ع ع ع ع ععلى اهلل عليه وسع ع ع ع ع ع ععلم( -مفاتيح الغيب) الواردة يف قوله :ﭿ َوع ْن َدهُ َم َفات ُ
ِ َّ ِ ِ
ث َويَط ْعلَ ُم َما فِي ْاأل َْر َح ِام َوَما تَ ْد ِري
اع ِة َويُطنَط ِّز ُل الْغَْي َ
ْم ال َّ
سط ط ط َ
ياألنعاا 59:ه ،مبا ورد يف س ع ع ععورة لقمان ﭿ إ َّن اللهَ ع ْن َدهُ عل ُ
ِ
َي أ َْر ٍ
وت إِ َّن اللَّهَ عَلِيم َخبِيرﭾ يلقمان34:ه).(26
ب كَ ًدا َوَما تَ ْد ِري نَط ْفس بِأ ِّ
َ تَ ُم ُ
نَط ْفس َماذَا تَكْس ُ
-4تفسير الصحابة للقرآن حجة يحتكم إليه ال عليه ،وهو مقدم وإن خالف ظاهر السياق:
الص ع ععحابة هم أعلم األمة بعد رس ع ععول اهلل –ص ع ععلى اهلل عليه وس ع ععلم -مبعاين كتاب اهلل –تعاىل -وباللغة اليت هبا أنزل ،فمىت
فهم أو توجيه يية ،لي يف تفسع ععريها وبيامها قرهن ص ع عريح أو سع ععنة صع ععحيحة ص ع عر ة ،مل جيز
ثبت بالنقل الصع ععحيح عنهم ٌ
العدول عن فهمهم وتوجيهم إىل أقوال غريهم ،وإن خالفت تفاس ع ع ع ع ع ععريهم ظاهر ايية ،بل وإن اختلفوا هم أنفس ع ع ع ع ع ععهم ،ألن

اختالفهم اختالف تنوع ال اختالف تضاد ،وألن فهومهم ال خترج عما يسعه اللفو وسياقه ،وهلم ال االة يف فهمهم ذلك
مسععتند ،فليس عوا ممن يقول على اهلل بغري علم ..فهم أأمن النان بعد رسععول اهلل على كتاب اهلل ،وأحفآهم حلدوده وأرعاهم
ملعانيه..و والذي مالفهم إن اعتمد على نقل يف اللغة فإمهم أعلم النان هبا ،فال بد أن ييون املأخوذ عنه مفض ع ع ع ععوال .وهذا
اس ع ععتبدال للذي هو أدي بالذي هو خري .وكذلك لو كان عمدته فهمه أو فهم غريه ممن جاهل بعد الس ع ععلف .واخلالص ع ععة أن
التفسري الذي اعتمده السلف ال اكم إىل قول من هو دومهم ،أو اكم إىل قواعد اللغة أو األصول و).(27
ِ
ح ﭾ يالنصع ع ععر:
اء نَ ْ
صط ط ط ُر اللَّه َوالْ َفتْ ُ
ومن مثال فهم الصع ع ععحابة للاطاب القرهين حتت هذا الضع ع ععابط ،قوله-تعاىل :-ﭿإِذَا َج َ

01ه ،فقد روا البااري عن ابن عبان –رض ع ععي اهلل عنهما -قال:و كان عمر يدخلين مع أش ع ععياخ من بدر ،فيأن بعض ع ععهم
وجد يف نفس ع ع ع ع ع ععه ،فقالِ :مل يدخل هذا معنا ولنا أبناهل مثله؟ فقال عمر :إنه ممهن علِمتم .فدعاهم ذات يوا فأدخلين معهم،
ِ
ح ﭾ؟
اء نَ ْ
ص ط ُر اللَّه َوالْ َف ْت ُ
فما رريت أنه دعاين فيهم يوم،ذ إال لرييهم ،فقال :ما تقولون يف قول اهلل –عز وجل -ﭿ إِذَا َج َ
فقال بعضهم :أ ِمرنا أن حنمد اهلل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا .وسيت بعضهم فلم يقل شي،ا ،فقال يل :أكذلك تقول
اء
يا بن عبان؟ فقلت :ال .قال :فما تقول؟ فقلت :هو أجل رس ععول اهلل-ص ععلى اهلل عليه وس ععلم -أعلمه له ،قال :ﭿإِذَا َج َ
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ِ
ِ
ك َوا ْسط طتَطغْ ِف ْرهُ إِنَّهُ َكا َن تَط َّوابًا ﭾيالنص ععر03 :ه .فقال عمر
سط طبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َ
نَ ْ
صط ط ُر اللَّه َوالْ َفتْ ُ
حﭾ فذلك عالمة أجلك ﭿ فَ َ
بن اخلطاب :ال أعلم منها إال ما تقولو).(28
ظاهر من النص ،وقد عمل به الص ععحابة يف فتح مية مورد الس ععورة ،ويف
فأنت ترى أن ملعىن الذي ف هس ع عر به الص ععحابة ً
معىن ٌ

غريه من الفتوح واالنتصارات ،بل وامتثله رسول-اهلل صلى اهلل عليه وسلم -نفسه يوا الفتح وبعده حىت لقي اهلل –تعاىل،-

ولذلك قال عنه ابن كثري عن هذا املعىن( :معىن مليح)) ، (29ولين الذي خفي عنهم هو تفس ع ع ععري ابن عبان وعمر-رض ع ع ععي
وتأوله .ولذلك فإنه مبجموع
اهلل عنهما-وهو معىن باعن ،تفطنا إليه ،وهو ع ن ما ف ِهم رسععول اهلل-صععلى اهلل عليه وسععلم -ه
فهوا الص ععحابة من الس ععورة وما تأولوها به ،ال ميين أن يأيت أحد بعدهم لريد ما قالوا ،أو ملها على وجه غري الذي ثبت
عنهم !.
وينير خالد الس ععبت –بناهل على هذه القاعدة -على أ" حيان األندلس ععي اختياره أحد األقوال الواردة يف تفس ععري معىن
ت بِ ِه َو َه َّم بِ َها ل َْوَال أَ ْن َرأَك بُط ْرَهانﭾ ييوسعف24 :ه ،واألقوال الواردة عن السعلف
( وه هم هبا) من قوله تعاىل :ﭿ َولََق ْد َه َّم ْ
هم أصال ،بناهل
اهلم هنا مبعىن الضرب هلا وما يف معناه .والثاين :أنه مل يين مثة ٌّ
يف ذلك ثالثة نقلها عن ابن جرير ،أوهلا أن د
اهلم من قبيل حتديث
على الوقف عند (به) واالسع ع ع ع ععت،ناف بعدها ،أي :إنه ملا رأى برهان ربه مل يهم هبا .والثالث :أن ذلك د
النف الذي ال يؤاخذ عليه .وقد شيك أبو حيان يف صحة نسبة األقوال إىل السلف ،ورهها متياذبة ،وقال بعدا حصول

اهلم من يوسععف –عليه السععالا -أصععال ،لين ال على أنه من أقوال السععلف ،ولين ألن اللسععان العر" يشععهد له) .(30وألن
ِّ
هذه األقوال غري معتربة عنده مل يذكرها وأرشد من يريد الوقوف عليها إىل تفسريي الزخمشري وابن عطية).(31
-5أن ينظر في إعراب القرآن الكريم أفصح الوجوه:
معىن ما.
واملراد أن ال يفسع ع ع ع ع ع ععر القرهن مبجرد االحتمال النحوي اإلعرا" الذي تمله تركيب اليالا ،وييون اليالا به له ً

عتدل هلذا الضععابط الطيار) (32بنقل مط هول ملسع ٍ
علك هو الرابع عن ابن القيم يف (التفسععري القيم) من اثين عشععر مسععليا
وقد اسع د
ت اللَّ ِه قَ ِريب ِم َن ال ُْم ْح ِسط طنِينﭾ يألعراف56 :ه إعرابيًا ،هب ن ما فيها من ص ععحيح وس ععقيم
يف توجيه قوله تعاىل ﭿإِ َّن َر ْح َم َ
ومقارب ) ،(33ويف انتقاده املسلك الذي مل اليالا يف ايية على حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه ،أي بتقدير(:إن
ِ
امبسن ن)،ورده له من ثالثة أوجه ،قال يف الثاين:
يب من
ِّ
رمحة اهلل شيء قر ٌ
أعم املعلومات ،فإنه يشمل الواجب املمين ،فلي يف تقديره وال يف اللفو به زيادة فائدةٍ ييون اليالا
والثاين :أن الشيهل د

ي فص ع ع ع ععاحة وبالغة يف قول القائل يف
هبا فص ع ع ع ععيحا بليغا ،فض ع ع ع ععال عن أن ييون هبا يف أعلى مراتب الفص ع ع ع ععاحة والبالغة ،فأ ا
عامث ،وشعيهلٌ عال ٌ ؟ وهو لو صعهرح هبذا السعتهجنه السعامع ،فييف يقدهر
ٌ
ٌ
حائض ،وشعيهلٌ
حائض وعامث وعال  :شعيهلٌ

ذا وال كمال وال نقصع ععان.
أمر معلوا ٌّ
عاا ال يدل على مدح وال د
يف اليالا مع أنه ال يتض ع ع همن فائدة أصع ععال؟ إذ كونه شع ععي،ا ٌ
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وينبغي أن يعتفطهن هعا هنعا ألمر ال بع دد منعه ،وهو أنعه ال جيوز أن معل كالا اهلل عهز وجلهويف هس ع ع ع ع ع ع عر مبجرد االحتمعال النحوي
مقاا غلط فيه أكثر املع ِرب ن للقرهن..و).(34
معىن ما ،فإن هذا ٌ
اإلعرا" الذي تمله تركيب اليالا وييون اليالا به له ً

وهذا الذي ذكره ابن القيم يف االختيار النحوي الذي يتف وبالغة كالا اهلل-تعاىل -وجزالة نآمه ،يؤيده ما قاله الزخمشععري
فيما جيب على املفسع ع ع ععر من إظهار بالغة أسع ع ع ععلوب القرهن وإعجاز نآمه ،قال :ومن ح مفسع ع ع ععر كتاب اهلل الباهر وكالمه
املعجز ،أن يتعاهد بقاهل النآم على حسنه ،والبالغة على كماهلا ،وما وقع به التحدي سليما من القادحو).(35
 -6األصل أن ال يعدل عن ظاهر القرآن إلى التأويل إال بدليل يجب الرجوع إليه:
ص ع ع ع ع ع ععرف اللفو عن ظاهره خالف لألص ع ع ع ع ع ععل واس ع ع ع ع ع ععتثناهل منه ،فال يلجأ إليه إال بدليل ،فالعاا مل على عمومه حىت يرد
ص عص ،واملطل على إعالقه حىت يرد املقيِّد ،واجململ على إ اله حىت يعبع ه ن ...قال أبو حيان األندلسععي:و ال نصععري إىل
املا ِّ
التأويل مع إميان محل الشيهل على ظاهره ،ال سيما إذا مل يقم دليل على خالفهو).(36
رد ابن جرير الطربي قول من زعم أن (القنوت) الذي
ومن الآاهر العمل بالعموا حىت يرد الدليل بالتاصع ع ع ع ع ع ععيص ،ولذلك د
ِ
السماو ِ
ات
هو الطاعة واإلقرار هلل –عز وجل -بالعبودية يف قوله –تعاىل :-ﭿ َوقَالُوا اتَّ َخ َذ اللَّهُ َولَ ًدا ُس ْب َحانَهُ بَ ْل لَهُ َما في َّ َ َ
َو ْاأل َْر ِ
َ ُك ٌّل لَهُ قَانِتُو َنﭾ يالبقرة116 :ه ،أنه خا بأهل الطاعة ولي عاما يف يع املالوقات ،واس ععتص ععحب يف ذلك
سياق ايية ،قال :وغري جائ ٍز ِّادعاهل خصو ٍ يف هية عااٌّ ظاهرها إال ا هجة جيب التسليم هباو).(37

َكﭾ يالبقرة 128 :ه ،وقد نقل قول
َك َوِم ْن ذُ ِّريَّتِنَا أ َُّمةً ُم ْسلِ َمةً ل َ
اج َعلْنَا ُم ْسلِ َم ْي ِن ل َ
وقال يف تأويل قوله تعاىل :-ﭿ َربَّطنَا َو ْ

الس ددي بأن املراد بع(الذرية) :العرب ،قال :ووهذا قول ا
يدل ظاهر اليتاب على خالفه ،ألن ظاهره يدل على أمهما دعوا اهلل
د

أن جيعل من ذريتهما أهل عاعته وواليته واملسع ع ع ع ع ع ععتجيب ن لواليته ،وقد كان من ذرية إبراهيم غري العرب ،واملسع ع ع ع ع ع ععتجيب له
واخلاض ع ع ع ع ع ععع له بالطاعة ،من الفريق ن ،فال وجه لقول من قال :عىن إبراهيم بدعائه ذلك فريقا من ولده بأعيامهم دون غريهم
إال التحيم الذي ال يعجز عنه أحدو).(38

 -7األصل في الكالم تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير ،وال يعدل عن هذا األصل إال بحجة مقبولة:
أورد هذا الضع ع ع ععابط مسع ع ع ععاعد الطيار ،ونقل يف ذلك بعض النقوالت ومثهل مبثال من القرهن) ، (39فأما النقوالت فمنها قول
أ" عمرو الداين :والتقدمي والتأخري ال يصع ع ع ع ع ع ععح إال بتوقيف أو بدليل قاععو) ، (40وقول ابن تيمية :ووالتقدمي والتأخري على
خالف األصععل ،فاألصععل إقرار اليالا على نآمه وترتيبه ال تغيري ترتيبه ،إمنا جيوز فيه التقدمي والتأخري مع القرينة ،أما مع
اللب فال جيوز ،ألنه يلتب على املااعبو.

)(41
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َح َوكﭾياألعلى05:ه ،وذكر أن (األحوى) :ش ع ع ع ععديد السع ع ع ع عواد ،أو األخض ع ع ع ععر
اء أ ْ
وأما املثال فقوله-تعاىل -:ﭿ فَ َجعَلَهُ كُثَ ً

السواد لشدة اخلضرة .و(الغثاهل) :اهلشيم الياب  .وأن يف معىن ايية قول ن :األول :أن اهلل أخرج املرعى أخضر،
الضارب إىل د

جعله من بعد اخلضع ععرة هشع ععيما متيس ع عرا ،مائال إىل الس ع عواد من القدا .والثاين :أن اهلل أخرج املرعى أحوى ،أي :أخضع ععر

شديد اخلضرة ،مائال بشدة خضرته إىل السواد ،جعله هشيما متيسرا .وأنه على هذا القول ييون (أحوى) مؤخرا حقاه
التقدمي .ونقل عقب هذا القول تعلي ابن جرير الطربي :ووهذا القول وإن كان غري مدفوع أن ييون ما اش ع ع ععتدت خض ع ع عرته
من النبات قد تس ع ععميه العرب أس ع ععود ،غري ص ع ع عواب عندي ،خبالف تأويل أهل التأويل يف أن احلرف إمنا تال ملعناه املارج
بالتقدمي والتأخري إذا مل يين له وجه مفهوا إال بتقدميه عن موض ع عععه ،أو تأخريه ،أما وله يف موض ع عععه وجه ص ع ععحيح فال وجه
لطلب االحتيال ملعناه بالتقدمي والتأخريو.

)(42

-8أن يكون التأويل في النصوص التي تحتمل التأويل:
النص ععو

أو األلفاظ حس ععب تقس ععيم األحناف يف أص ععوهلم ،واض ععحة الداللة وخفية الداللة ،والفرق بينهما أن األوىل املراد

خفي الداللة من األلفاظ ما توقهف فهم املراد منه على
منها
مفهوا بنف صيغتها ،وال يتوقهف فهمه على أمر خارجي ،بينا ا
ٌ
أمر خارجي ،ومل يفهم من نف صيغته .وكل منهما مراتب ،فواضح الداللة أسان التفاوت يف مراتبه وهو احتمال التأويل
معىن منه و تمل
معىن غريه ،أوضح داللة مما ف ِهم ً
وعدا احتماله ،فما ف ِهم معناه من نف صيغته ،وال تمل أن يفهم منه ً

معىن غريه .وأس ع ع ع ععان التفاوت يف مراتب اخلفاهل هو القدرة على إزالة اخلفاهل وعدمها ،فما يف داللته خفاهل ،وال
أن يفهم منه ً
سبيل إىل إزالة خفائه إال بالرجوع إىل مصدره وهو الشارع ،أخفى مما يف داللته خفاهل ،والطري ممهدة إلزالة خفائه بالبحث

واالجتهادو ).(43
ولذلك فافي الداللة اتمل للتأويل باختالف مراتبه (اخلفي-املشع ع ع ع ععيل-اجململ-املتشع ع ع ع ععابه) وإن احتاج بعض ع ع ع ع عها يف تأويله
الرجوع إىل الشعارع نفسعه .وأما واضعح الداللة وأقسعامه أيضعا أربعة (الآاهر-النص-املفسعر-امبيم) فال تمل التأويل منها
هص ،وأما املف هس ع عر وامبيم فال تمالنه ،وذلك من مثل هيات أص ععول العقيدة ،و دأمهات الفض ععائل،
إال اثنان ا :الآاهر والن ا

وما علم من الدين بالضرورة..

)(44

الربَاﭾ يالبقرة275:ه،
َح َّل اللَّهُ الْبَط ْي َع َو َح َّرَم ِّ
ومن أش ع ع ع ععهر ما ميثِّل به األص ع ع ع ععوليون للآاهر امبتمل التأويل قوله-تعاىل-:ﭿ َوأ َ
ألن فهم املراد منه ال يتوقهف على أمر خارجي ،وقد دل عليه بنف صع ع ع ع ع ع ععيغته ،وهي ِحلِّية البيع وحترمي الربا ،غري أن هذه
الداللة ليسع ععت مقصع ععود ًة أصع ععالةً من هذا اخلطاب ،وإمنا املقصع ععود نفي املماثلة ب ن البيع والربا ،ردًّا على الذين قالواﭿ إِنَّ َما
الربا ﭾ إذن دا ٌّل على معىن غري مراد باألصالةِ ،
اتم ٌل
الْبَطيْ ُع ِمثْ ُل ِّ
َح َّل اللَّهُ الْبَطيْ َع َو َح َّرَم ِّ َ
الربَاﭾ يالبقرة275 :ه ،فقوله ﭿ ََأ َ
تع ن هذا املعىن بطري التأويل.
ملعىن هخر هو املراد ،وقد ه
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فنص على وجوب عاعة الرسععول
الر ُس ط ُ
خ ُذوهُ َوَما نَط َها ُك ْم عَنْهُ فَانْطتَط ُهواﭾ ياحلشععر07 :ه ٌّ
وأما قوله تعاىل :ﭿ َوَما آتَا ُك ُم َّ
ول فَ ُ
ومنعا ألنه املقص ععود من س ععياقه ،وهو تمل غريه من املعاين ،كحمله على
–ص ععلى اهلل عليه وس ععلم-يف قس ععمة الفيهل إعطاهلً ً

وجوب عاعته يف كل أمر ويف كل مهي ...ولذلك فالداللة على املراد بنف اللفو ،وملا كانت هذه الداللة هي املقصع ع ع ع ع ع ععودة
)(45
نصا ،وبقي ِ
اتم ًال للتأويل ،مع اإلشارة إىل أن ًّ
كال من الآاهر والنص قابل للنسع زمن الرسالة.
أصالة كان ًّ

-9األصل أن تكون المعاني التي تتحملها األلفاظ والنصوص مرادة بها:
ذكر هذه القاعدة الطاهر بن عاش ععور يف املقدمة التاس عععة من مقدمات تفس ععريه (التحرير والتنوير)) ، (46أخلِّص أه هم ما جاهل
فيها ،وقد انطل يف التأسع ع ع ع ع ع ععي هلا من كون العرب جمبول ن على ذكاهل األفهاا وفطنة القرائح ،ولذلك كان اإلجياز عمود
بالغتهم ..وألن القرهن اليرمي هو كالا اهلل املعجز الذي حت ددى به العرب بأقص ع ع ع ععر س ع ع ع ععورة منه ،جاهل نآمه على نس ع ع ع ععج هو
منتهى ما تسع ع ع ععمح به اللغة من الدقائ لفآا ومعىن ،مبا يفي بأقصع ع ع ععى ما يراد به بالغة إىل املرسع ع ع ععل إليهم ...وليون القرهن
اليرمي كتاب تشعريع وتعليم وتأديب ،كان قمينا بأن ِ
حتمل ألفاظه أكرب قدر من املعاين ،وبأوجز عبارة ،يف حدود ما تسععمح
به اللغة العربية اليت هي أمسح اللغات ،حىت صع ع ع ععل املقصع ع ع ععود وهو اهلداية واإلرشع ع ع ععاد إىل اخلري ..ووملا كان القرهن نازال من
عيح اس ع ِ
ِ
اليالا البلي باحتماله من املعاين املألوفة
عتعمال
بيل ش ععيهل ،كان ما تس ععمح به تراكيبه اجلارية على فص ع ِ
امبيط علمه ِّ
ِ
غالب من داللة شرعية أو لغوية
للعرب يف أمثال تلك الرتاكيب ،مآنونا بأنه مر ٌاد ملنعِّزله ،ما مل مينع من ذلك ٌ
مانع صر ٌ
يح أو ٌ
)(47
أو توقيفيةو
وأش ع ع ععار الطاهر بن عاش ع ع ععور إىل مس ع ع ععألة مهمة يف االس ع ع ععتالل هلذه القاعدة يف هذه املقدمة-بعد أن هب ن وجوب بذل اجلهد
ات ٍ
واألسباب يف حتصيل املعاين امبتملة من ايية -وهي أنه ومن خالل تفسري ٍ
مروية عن رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم-

يعرى منها ما يوقِن بأنه لي هو املعىن األسععب من الرتكيب ،وأنه وبالتأمل يعلم أ دن الرسععول-صععلى اهلل عليه وسععلم -ما أراد

بتفس ع ع ععريه إال إيقاظ األذهان إىل أخذ أقص ع ع ععى املعاين من ألفاظ القرهن ! ومثدل لذلك جبملة أمثلة منها ما رواه البااري عن
ِ
فلما فرغت أقبلت إليه ،فقال :ما منعك أن
أ" سع ع ع ع عععيد بن املعلهى قال:و دعاين رسع ع ع ع ععول اهلل ،وأنا يف الصع ع ع ع ععالة ،فلم أجبه ،د
لر ُسط ط ِ
ول إِذَا َدعَا ُك ْمﭾياألنفال:
ايبين؟ فقلت :يا رس ععول اهلل كنت أص ععلي ،فقال :أمل يقل اهلل –تعاىل:-ﭿا ْسط طتَ ِجيبُوا لِلَّ ِه َولِ َّ

٢٤ه؟و) .(48وعله ابن عاشور على هذا بالقول :وفال شك أن املعىن املسوقة فيه ايية هو االستجابة مبعىن االمتثال ،كقوله
الرس ط ط ط ط ِ ِ ِ
ِِ
َّ ِ
حﭾ يهل عمران172:ه ،وأن املراد من الدعوة
ول م ْن بَط ْعد َما أَ َ
ين ا ْس ط ط ط طتَ َجابُوا للَّه َو َّ ُ
ص ط ط ط طابَط ُه ُم الْ َق ْر ُ
–تعاىل:-ﭿ الذ َ
اهلداية كقوله –تعاىل:-ﭿ يَ ْدعُو َن إِلَى الْ َخ ْي ِرﭾيهل عمران104 :ه ،وقد تعلد فعل (دعاكم) بقوله( :ملا يييم) ،أي :ملا
النيب -صععلى اهلل عليه
فيه صععالحيم ،غري أن لفو االسععتجابة ملا كان صععاحلا للحمل احلقيقي أيضععا وهو إجابة النداهل محل ا

وسلم -ايية على ذلك يف املقاا الصا له ،بقطع النآر عن املتعل وهو قوله(ملا يييم)و).(49
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وبعد أن أورد لة من األمثلة قال :وفماتلف امبامل اليت تس ع ععمح هبا كلمات القرهن وتراكيبه وإعرابه وداللته ،من اشع ع عرتاك
ِ
ِ
وحقيقة وجماز ،وص ع عريح وكناية ،وبديع ،ووصع ععل ،ووقف ،إذا مل تعف ِ
اليالا
خالف املقصع ععود من ال دس ع عياق ،جيب محل
ض إىل
ِ
على يعها ،كالوقف والوص ع ععل يف قوله –تعاىل:-ﭿ َال ري ِ ِ
ْمت َِّقين ﭾ يالبقرة02:ه ،إذا وقف على (ال ريب)
ب فيه ُه ًدك لل ُ
َْ َ
أو على (في ععه)..و) ، (50لياتم ه ععذه املق ععدم ععة ب ععالقول :ووعلى ه ععذا الق ععانون ييون عري اجلمع ب ن املع ععاين اليت ي ععذكره ععا
يرجح معىن
املفسرون ،أو ترجيح بعضها على بعض ،وقد كان املفسرون غافل ن عن تأصيل هذا األصل ،فلذلك كان الذي ِّ
من املعععاين اليت تملهععا لفو هيععة من القرهن ،جيعععل غري ذلععك املعىن ملغًى .وحنن ال نتععابعهم على ذلععك بععل نرى املعععاين
املتعددة اليت تملها اللفو بدون خروج عن مهيع اليالا العر" البلي  ،معاين يف تفسري اييةو.

)(51

-10الجمع بين الظاهر والمعنى في اعتدال:
واملقصع ععود من هذا األصع ععل أن لأللفاظ والنصع ععو وجه ن :ظاهر وباعن ،وإنه ل ِمن الغلط الفاح اعتبارها يعا بوجه
واحد :ظاهر ال يقوا معه باعن كما عند (الآاهرية) ،أو باعن ال التفات معه إىل ظاهر ،عند (الباعنية)..وعرف ثالث هم
الراسع ع ع ععاون يف العلم يقول عنه الشع ع ع ععاعيب :ووالثالث أن يقال باألمرين يعا -الآاهر واملعىن -على وجه ال ِم ال فيه املعىن
بععالنص وبععالعي  ،لتجري أحيععاا الش ع ع ع ع ع ع عريعععة على نآععاا واحععد ال اختالف فيععه وال تنععاقض ،وهو الععذي أ همعه أكثر العلمععاهل
الراسا ن ،فعليه االعتماد يف الضابط الذي به يعرف مقصد الشارعو) .(52ويف املعىن نفسه يقول ابن رشد احلفيد يف (فصل
املقال):وأ ع املسع ع ع ع ع ع ععلمون على أن لي جيب أن حتمل ألفاظ الشع ع ع ع ع ع ععرع كلها على ظاهرها ،وال أن خترج كلها عن ظاهرها
بالتأويل ،والسبب يف ورود الشرع بآاهر وباعن هو اختالف نآر النان ،وتباين قرائحهم يف التصدي و) .(53والغلو يف فهم
الآاهر والتمسععك به قد يؤدي إىل الغفلة عن مقصععود الشععارع من اخلطاب أو مناقضععته ،أو اخلطأ يف اسععتنباط األحياا أو
تفس ع ع ع ع ععري النص ع ع ع ع ععو  ،وعدا التمييز ب ن األحياا من حيث درجاهتا أمرا ومهيا ..ورمبا دأدى إىل التحايل واالبتداع ..كما أن

الغلو يف فهم املعععاين قععد يؤدي هو ايخر إىل منععا قضع ع ع ع ع ع ع ععة الآععاهر أو خمععالفتععه ،أو إىل اعتبععار معععان و يععة أو خيععاليععة غري

حقيقية ..

)(54

-11اختيار التأويل الموافَّ لًريقة القرآن الكلية أو األكلبية أولى من كيره:
القرهن اليرمي يف أسلوبه ونآمه ومعانيه كالسورة الواحدة ،فهو يصدق بعضه بعضا ،وال متلف ﭿ َول َْو َكا َن ِم ْن ِع ْن ِد

كَيْ ِر اللَّ ِه ل ََو َج ُدوا فِ ِيه ا ْختِ َالفًا َكثِ ًيراﭾيالنس ع ععاهل 82 :ه،ولذلك مل يين ليارج املفس ع ععر أو املؤول عن معهود نآمه وتص ع ع عريفه
ملعانيه ،فيفس ع ععره على وجه يش ع ععذ به عن ذلك ،أو مله على معىن لي له يف باقي القرهن وجه أو امل ..ومن مثال ذلك
ِ
ِ
ُّجوم ﭾيالواقعة 75 :ه ،فقد ذهب البعض إىل القول بأن النجوا هي هيات
قوله–تعاىل :-ﭿفَ َال أُقْسط ط ط ط ط ط ُم بِ َم َواق ِع الن ُ
القرهن ،ومواقعها نزوهلا ش ع ععي،ا بعد ش ع ععيهل .وقيل هي النجوا املعروفة يف الس ع ععماهل ،وهو املعىن الآاهر املتبادر إىل الذهن ،وقد
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ويرجح هععذا أن النجوا حيععث وقعععت يف القرهن فععاملراد منهععا اليواكععب ،كقولععه-تعععاىل :-ﭿ َوِم َن
اختععاره ابن القيم وقععال:و ِّ
َّ
ُّجومﭾيالطور 49:ه ،وقوله :ﭿ َو َّ
ُّجوم ﭾياألعراف 54 :هو).(55
س َوالْ َق َم َر َوالن ُ
ار الن ُ
سبِّ ْحهُ َوإِ ْدبَ َ
الل ْي ِل فَ َ
الش ْم َ
َن َّ
ومثل الفراهي هلذا الض ع ع ع ع ع ع ععابط بقوله-تعاىل -:ﭿ َوا ْعلَ ُموا أ َّ
شط ط ط ط ط ط ُرو َنﭾ
ح ُ
ول بَط ْي َن ال َْم ْرِء َوقَطلِْب ِه َوأَنَّهُ إِل َْي ِه تُ ْح َ
د
اللهَ يَ ُ

ياألنفال24 :ه ،إذ فيها تأويالن :األول :أنه -تعاىل -أعلم بض ع ع ع ع ععمائركم منيم .والثاين :إنه يعوق املرهل عن إرادته .واألول
أوف باملقاا-وإن احتمل الثاين -ألنه أنسب من جهة النآم ،ألن له نآائر يف القرهن ،فقوله (حتشرون) يأيت مع التقوى،
والتقوى يأيت مع العلم ،وهو كثري يف القرهن ،فيأنه قيل :اتقوا اهلل ،فإنه أعلم بسرائركم ،وأنيم حتشرون إليه.

)(56

-12إذا تعددت المعاني المحتملة للنص ُر ِّجح ما عرف وكثر استعماله عند العرب على كيره):(57
واملراد أن االس ع ع ع ع ع ععتعمال العر" للفآة أو األس ع ع ع ع ع ععلوب ييون دليال يف ترجيح أحد األقوال على غريها ،إذا تعددت

ِ
سط ط ط ط ط ط ُّر
ال إِنَّط طهُ يَط ُق ُ
األقوال واملعع ععاين امبتملع ععة ،ومثع ععال ذلع ععك قولع ععه-تعع ععاىل :-ﭿقَط ط َ
ول إِنَّط َهط طا بَط َق َرة َ
صط ط ط ط ط ط ْف َراءُ فَط طاقع ل َْونطُ َهط طا تَ ُ
الن ِ
َّاظ ِرينﭾيالبقرة69:ه ،فقد أورد الطربي أقواال ثالثة يف املراد بقوله(صععفراهل) ،األول :املراد سععوداهل شععديدة السعواد ،والثاين:
املراد صفراهل القرن والآلف ،والثالث :أن املراد بقول من قال صفراهل ،أي سوداهل ،كما يطل على اإلبل ،فيقال :إبل صفر،
وناقة صعفراهل ،يعين هبا سعوداهل ،ألن سعوادها مييل إىل الصعفرة) .(58قال:و وذلك إن و ِصعفت به اإلبل فلي مما توصعف به
البقر .مع أن العرب ال تصع ععف الس ع عواد بالفقوع ،وإمنا تصع ععف الس ع عواد -إذا وصع ععفته -بالشع ععدة باحللوكة وحنوها ،فتقول :هو
فاقع ،وإمنا تقول :أصععفر فاق ٌع .فوصععفه إياه
بيب
ك وحلي ٌ
ك وحانِ ٌ
أسععود حالِ ٌ
ٌّ
ودجوجي .وال تقول :هو أسععود ٌ
وك ،وأسععود غر ٌ
املتأول ،بأن معناه :س ع ععوداهل ش ع ععديدة
بالفقوع من الدليل ِّ
الب ن على خالف التأويل الذي ه
تأول قوله(:إمها بقرة ص ع ععفراهل فاقع) ِّ
السوادو).(59
الم َؤِّكد:
تأكيدي ُر ِّجح
تأسيسي والثاني
-13إذا احتمل النص معنيين أح ُدهما
ِّ
ٌّ
ٌّ
س على ُ
المؤس ُ
له ورود

وذلك أن تأكيد املعىن أو تقريره إمنا هو من قبيل التيرار ،فإذا وجد من املعاين ما تمله النص ،ولي
يف السععياقِ ،
ووجد ما يشععهد له من القرائن واألدلة من غري ما معارضععة ،واملقصععد منه واضععح ،كان معىن جديدا يتأس ع يف

يقرر ويؤِّكد ما قبله ،أو يتقهرر ويتأ هكد مبا بعده .ومن أمثلة هذه القاعدة قوله-
فهم النص ،فهو أوىل باحلمل عليه من معىن ِّ
ِ
ِ
ٍ
سط طماو ِ
َم تَطر أ َّ َّ
ات َو ْاأل َْر ِ
يحهُ َواللَّهُ
صط طافَّات ُك ٌّل قَ ْد َعل َم َ
َ َوالًَّْيط ُر َ
صط ط َالتَهُ َوتَ ْسط طبِ َ
سط طبِّ ُ
ح لَهُ َم ْن في ال َّ َ َ
تعاىل:-ﭿ أَل ْ َ
َن اللهَ يُ َ
عَلِيم بِ َما يَط ْف َعلُونﭾيالنور 41 :ه ،ففي توجيه الضع ع ع ع ع ع ععمريين ،ضع ع ع ع ع ع ععمري الفاعل امبذوف يف (علِم) ،واملذكور يف(ص ع ع ع ع ع ع عالته)
و(تس عبِيحه) من قوله-س ععبحانه(( :-كلٌّ قد علِم ص عالته وتس عبِيحه)) أقوال) :(60األول :أن ييون الض ععمري يف (علِم) هلل –
(كل مصل ومسبِّ ٍح منهم قد علِم اهلل صالته وتسبيحه) .الثاين :أمهما عائدان
تعاىل ،-وايخر لعِع ع ع ع ع ع ع(ك ٌل) ،وييون التقدير :ا
على (كلٌّ) ،وييون التقدير( :قد علِم ك ال مصع ععل ومس ع عبِّ ٍح منهم صع ععالة نف ِس ع عه وتسع ععبيحه الذي كلِّفه وأل ِزمه) .والثالث :أن
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ِ
كل مص ع ع ع ع ع ععل ومس ع ع ع ع ع ع عبِّ ٍح ص ع ع ع ع ع ععالة اهللِ اليت كلهفه إيهاها
ييون األول عائدا على (ك دل) ،والثاين على (اهلل) ،والتقدير( :قد علم ا

وتسبيحه).

عليم مبا يفعلون)) ،فأس ع ع ععند العِلم إىل ذاته اجلليلة-س ع ع ععبحانه ،-ييون
وألن اهلل-تعاىل -قد ذيهل ايية بقوله((واهلل ٌ

معىن أقهره وأ هكده التدذييل ،وهو معىن متلف عن املعىن املسع ع ع ععتفاد من القول ن األخريين بإسع ع ع ععناد العلم
يف اختيار القول األول ً

ع(كل) غري املذكور يف السباق وال يف اللحاق ،فهو من قبيل التأسي  ،فييون أوىل .وهو ما اختاره الشنقيطي يف أضواهل
لع ع ع ع ع ع ع د

املعرب عنها بالقول (احلمل على التهأسي أوىل من احلمل على التوكيد)
البيان بناهل على هذه القاعدة املقررة عند األصولي ن و ه
وأشار إىل بعض تطبيقاهتا يف القرهن اليرمي).(61
لغوي واآلخر شرعي قُدِّم الشرعي):(62
-14إذا تعارَ معنيان أحدهما ٌّ
أورد هذه القاعدة الزركش ععي ،وب ن أن اللفو إذا احتمل معني ن ،فهو إما أن ييون أحد ا أظهر من ايخر ،فيحمل
على الآععاهر دون اخلفي ،إال أن يقوا الععدليععل على إرادة اخلفي دون اجللي فيحمععل عليععه .والثععاين :أن ييونععا جلِيهع ِ
 ن غري
خفيهع ن ،واالس ع ع ععتعمال فيهما على احلقيقة ،لينها يف أحد ا لغوية ويف الثاين ش ع ع ععرعية ،فتقدها الش ع ع ععرعية على اللغوية ،إال أن

ك َس ط ط ط ط َكن ل َُهم ﭾيالتوبة:
ص ط ط ط ط َالتَ َ
ص ط ط ط ط ِّل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
يقوا الدليل على إرادهتا ،ومثدل هلذا االسع ع ع ع ععتثناهل بقوله –تعاىل :-ﭿ َو َ

103ه) ، (63فإن لفو (الصالة) له معىن لغوي هو (ال ددعاهل) ،ومعىن شرعي هو تلك العبادة املعروفة ذات األقوال واألفعال
املاصععوصععة املفتتحة بالتيبري املاتتمة بالتسععليم ...واملراد يف ايية املعىن اللغوي ال الشععرعي ،فيحمل قوله-تعاىل((:-وص ع ِّل
عليهم)) على إرادة الدعاهل ،أي :ادع هلم ،إن دعاهلك سععين هلم .ا
ويدل على هذا ما رواه مسععلم عن عبد اهلل بن أ" أوىف-
ٌ
ٍ
رضعي اهلل عنه -قال :و كان النيب –صعلى اهلل عليه وسعلم-إذا أِيت بص ِ
عدقة قوا صعلهى عليهم .فأتاه أ" بصعدقة ،فقال :الله هم
ا
صل على ِ
هل أ" أوىفو).(64
ِّ
ات أ ََب ًدا َوَال تَط ُق ْم َعلَى قَط ْب ِرهﭾ يالتوبعة84:ه،
َح ٍد ِم ْنط ُه ْم َم َ
أمعا مثعال القعاععدة فقولعه-تععاىل :-ﭿ َوَال تُ َ
ص ط ط ط ط ط ط ِّل َعلَى أ َ
واحلديث فيه عن املنافق ن ،ولفو(الصالة) فيه اتمل للمعىن اللغوي الذي هو (الدعاهل) للميت منهم ،وقد وروي أن رسول

اهلل-صع ععلى اهلل عليه وسع ععلم -كان يقوا على قبور املنافق ن ،ويدعو هلمو) ،(65واتمل للمعىن الشع ععرعي ،وهو صع ععالة اجلنازة،
رجح
وقد كان يص علِّيها رس ععول اهلل ،ويعامل املنافق ن على ما ظهر منهم ،والآاهر اإلس ععالا ..وما داا املعنيان اتمل ن ،وال م ِّ
متع ن ،فييون النهي املراد هو النهي عن ص ععالة اجلنازة عليهم ،والقياا على
للمعىن اللغوي ،فإن احلمل على املعىن الش ععرعي ِّ
قبورهم والدعاهل واالس ععتغفار هلم .ويؤيد هذا س ععبب النزول ،وقد ورد بروايات ص ععحيحة ع ددة ،منها ما عند البااري عن ابن
عمر أن عبد اهلل بن أ" ملا تويف جاهل ابنه فقال :يا رسععول اهلل ،اعطين قميصعك أكفِّنه فيه ،وصع ِّعل عليه واسععتغفر له ،فأعطاه

النيب-ص ععلى اهلل عليه وس ععلم -قميص ععه ،فقال :هذين أص ع علِّي عليه ،فآذنه ،فلما أراد أن يص ع علِّي عليه جذبه عمر –رض ععي اهلل
ا
استَطغْ ِف ْر ل َُه ْم أ َْو َال تَ ْستَطغْ ِف ْر ل َُه ْم إِ ْن تَ ْستَطغْ ِف ْر
عنه -فقال :ألي اهلل مهاك أن تصلي على املنافق ن؟ فقال :أنا ب ن خريت ن ﭿ ْ
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ِ
ِ
ات أَبَ ًدا َوَال
َح ٍد ِم ْنط ُه ْم َم َ
ين َم َّرةً فَطلَ ْن يَطغْف َر اللَّهُ ل َُهمﭾ يالتوبة80:ه ،فصلهى عليه فنزلت ﭿ ﮯ َوَال تُ َ
ص ِّل عَلَى أ َ
ل َُه ْم َسبْع َ

تَط ُق ْم عَلَى قَط ْب ِرهﭾ و) .(66وقععد عله عل ابن عثيم ن احلمععل على املعىن الشع ع ع ع ع ع ععرعي بععالقول :وألنععه املقصع ع ع ع ع ع ععود للمتيلم املعهود
للمااعب ،وأما منع الدعاهل هلم على وجه اإلعالق فمن دليل هخرو).(67
-15األخذ بأحسن الوجوه وأثبتها وترك الشاذ والمنكر:
ويف بيان هذا الضععابط قال الفراهي :وواملراد بأحسععن الوجوه ما كان أوىل مبعايل األمور وميارا األخالق ،وأوضععح
إىل القلوب ،وأوف مبحيمات القرهن ،وأحسع ع ع ععن ظنًّا باهلل ورسع ع ع ععوله ،وأظهر بيانا من جهة العربيةو) .(68واختار للتمثيل هلذا
األصع ع ع ع ع ع ع ععل فهم عا البن جرير الطربي يف تععأويععل قولععه –تعععاىل -:ﭿ لََق ط ْد َك طا َن فِي قَصط ط ط ط ط ط ِ
صط ط ط ط ط ط ِه ْم ِع ْبط َرة ِألُولِي ْاألَلْبَ طابﭾ
َ
ً
ييوس ع ععف 111:ه ،هو من أحس ع ععن الفهوا وأكثرها حيمة ،فقد نقل عنه قوله :ولقد كان يف قص ع ععص يوس ع ععف وإخوته عربة
ألويل احلجى والعقول يعتربون هبا ،ويتعآون هبا .وذلك أن اهلل تعاىل جل ثناره بعد أن ألقي يوس ع ع ع ع ع ععف يف اجلب ليهلك،
بِيع بيع العبيد باخلس ع ععي من الثمن ،وبعد اإلس ع ععار واحلب

الطويل ،ملهيه مص ع ععر ،وم هينه يف األرض ،وأعاله على من بغاه

جل
س ع ع عوهلًا من إخوته ،و ع بينه وب ن والديه وإخوته بقدرته ،بعد املدة الطويلة ،وجاهل هبم من الشع ع ععقة النائية البعيدة ،فقال ه

ثناره للمش ع ععرك ن من قري من قوا نبيه امد-ص ع ععلى اهلل عليه وس ع ععلم :-لقد كان ليم ،أيها القوا ،يف قص ع ع عص ع ععهم عربة لو
اعتربمت به ،أن الذي فعل ذلك بيوسف وإخوته ،ال يتعذر عليه فعل ِمثلِه مبح همد –صلى اهلل عليه وسلم ،-فيارجه من ب ن
أظهركم ،يآهره علييم ،وميين له يف البالد ،ويؤيده باجلند والرجال من األتباع واألصحاب ،وإن مهرت به شدائد ،وأتت
دونه األياا والليايل والدهور واألزمانو).(69
ونقل الطربي بعد ذلك قول جماهد بأن معناها( :لقد كان يف قص ع ع ع ع ع عص ع ع ع ع ععهم عربةٌ ليوس ع ع ع ع ععف وإخوته) ،وعلد عليه
بالقول :ووهذا القول الذي قاله جماهد وإن كان له وجه تمل التأويل ،فإن الذي قلنا يف ذلك أوىل به ألن ذلك عقيب
اخلرب عن نبيِّنا –ص ع ع ععلى اهلل عليه وس ع ع ععلم -وعن قومه من املش ع ع ععرك ن ،وعقيب هتديدهم ووعيدهم على اليفر باهلل وبرس ع ع ععوله
امد -ص ع ع ع ع ع ععلى اهلل عليه وس ع ع ع ع ع ععلم -ومنقطع عن خرب يوس ع ع ع ع ع ععف وإخوته .ومع ذلك إنه خرب عاا عن يع أويل األلباب أن
بعض به دون بعض ،فإذا كان األمر على ما وصععفنا يف ذلك ،فهو بأن ييون خربا عن
قصعصععهم هلم عربة ،وغري خمصععو ٍ ٌ
)(70
األمت ،واألوف بروح القص ع ع ع ععة وأهدافها يف
أنه عربة لغريهم أش ع ع ع ععبهو  .وهذا التوجيه من الطربي ملعىن ايية هو األحس ع ع ع ععن و د
القرهن ،وقد استند فيه إىل السياق ،وسب أن ع هد السياق أصال من األصول اليت ال ينبغي إغفاهلا يف باب التفسري والتأويل.

شروط التأويل الصحيح:
ِ
معىن
قال الش ع ع عريف اجلرجاين يف معىن التأويل :ويف األص ع ععل الرتجيع ،ويف الش ع ععرع :ص ع ععرف اللفو عن معناه الآاهر إىل ً
تمله ،إذا كان امبتمل الذي يراه موافع ًقا باليتاب والسععنة ،مثل قوله تعاىل(( :مرج احلي ِمن امليِّ ِ
ِ
ت)) ييون 31:ه إن أراد
ه

به إخراج الطري من البيضة كان تفسريا ،وإن أراد إخراج املؤمن من اليافر أو العامل من اجلاهل كان تأويالو.

)(71
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يؤول ،وال ييون
واألصععل –كما سععب وأن عرفت -عدا الصععرف عن الآاهر ،وأن التأويل ال ييون إال فيما ميين أن ه
هوى أو
ص ع ععحيحا إال إذا ب ِين على دليل ش ع ععرعي من نص أو قيان ،أو روح التشع ع عريع ومبادئه العامة ،وأما إن كان أس ع ععاسع ع عه ً
صع ع عا ص ع ععر ا ،أو محِّل اللفو فيه ما ال ِ
تمل ،فإنه ييون حينها فاس ع ععدا
غرض من األغراض غري املعتربة ش ع ععرعا ،أو عارض ن ًّ
ٌ
وعبثًا (72).فالتأويل إذن ال ييون صععحيحا إال إذا حتقهقت شععروعه ،وهذه الشععروط حتدهو عنها كثريٌ من السععابق ن ،و عها
صل فيها كثريٌ من املهتم ن بالدرس ن القرهين واألصويل من املعاصرين ..وضبطها إمنا هو هبدف احلفاظ على ا القرهن من
وف ه
تالعب أصحاب األهواهل من املغرض ن ،وتأويل اجلاهل ن ،وحتريف الغال ن ،الذين أخرب عنهم النيب –صلى اهلل عليه وسلم-
ووجععب التحععذير منهم ،يف قولععه :و مععل هععذا العلم من كععل خل ٍ
ف ع عدول عه ،يعنعفون عنععه تععأويععل اجلععاهل ن وانتِحععال املبطل ن

روح الش ع ع عريعة ومقاص ع ع ععدها ،ودعا إليها س ع ع ععالمة
دل عليها االس ع ع ععتقراهل ،وفقه ِ
وحتريف الغال نو (رواه البيهقي) .وهي ش ع ع ععروط د
اخلطاب ،وهي يف جمملها مسععتندةٌ إىل أصععول ثالثة :اليتاب والسععنة واللغة ،غري خاصععة بتأويل نصععو

األحياا وحسععب،

بل جيب إجرارها على كل نص قرهين ،ملا فيها من االحتياط ليتاب اهلل ،واحلذر من الغلط فيه أو خمالفة مقصععوده ،جنمعها
ملاصة يف:
-1أن يكون اللفظ المراد تأويله قابال للتأويل ،ومحتمال للمعنى الذي صرف إليه:
وذلك ألن" اليتاب والسعنة وكالا السعلف جاهل باللسعان العر" ،وال جيوز أن يراد بشعيهل منه خالف لسعان العرب ...وإال
ي لفو بأي معىن سع ع ع ععنح له ،وإن مل يين له أصع ع ع ععل يف اللغةو) ، (73وذلك كلفو (القرهل) يف
فيمين كل مبطل أن يف ِّس ع ع ع عر أ ه
ص ط ط ط ط ط َن بِأَنْط ُف ِس ط ط ط ط ط ِه َّن ثََالثَةَ قُط ُروءﭾ يالبقرة228:ه ،فإنه تمل معني ن (احليض) و(الطهر)،
قوله-تعاىل ﭿ َوال ُْمًَلَّ َق ُ
ات يَطتَط َربَّ ْ
كل حاول تعضع ع ع ع ع ع ععيد مذهبه مبا يقويه .وما داا اللفو قابال
ولذلك اختلف الفقهاهل يف حتديد املراد ،إذ اللفو يس ع ع ع ع ع ع ععهما ،و ٌّ
ل لتأويل فإنه ال بد أن ييون التأويل موافقا لوضع اللغة بوجه من وجوه الداللة :احلقيقة أو اجملاز أو اليناية ،جاريا على وف
لس ع ععان العرب ،أو عرف االس ع ععتعمال أو عادة ص ع ععاحب الش ع ععرع .أما إن كان اللفو غري قابل للتأويل كأن ييون مفس ع ع عرا أو
نصا عند غريهم) فال جمال للتأويل أصال).(74
ايما عند احلنفية (أو ًّ
 -2أن يفهم النص ظاهرا ومعنى في إطار لسان العرب وعرفهم في الخًاب والفهم الغالب عند جمهورهم:
وألن القرهن نزل عربيا ،قال –تعاىل :-ﭿ إِنَّا أَنْط َزلْنَاهُ قُط ْرآنًا َع َربِيًّا ل ََعلَّ ُك ْم تَط ْع ِقلُو َنﭾ ييوس عف 02 :ه ،فهو يعين أنه جار يف

ألفاظه ومعانيه وأس ععاليبه على لس ععان العرب ،وقد نزل على أفص ععح العرب ،رس ععول اهلل-ص ععلى اهلل عليه وس ععلم -ومن عاص ععر

التنزيل من أهل ذلك اللس ع ع ع ع ععان ،فال ينبغي أن يفهم على غري معهودهم يف اخلطاب ،أو أن مل على الش ع ع ع ع ععاذ والنادر من
املعاين ..وال يت ام ذلك إال مبعرفة قواعد البيا ن العر" ومقاص ع ع ع ع ع ع ععد خطاب العرب ،ومعرفة عاداهتم أياا نزول الوحي ،ومعرفة
ص ع ع ع ع ع عهم،
أسع ع ع ع ع ععباب النزول ،وأن متار املف ِّس ع ع ع ع ع عر أو املؤِّول املعاين الغالبة عند العرب ،القابلة للفهم عند هورهم ال عند خوا ِّ
ويتجنهب ما كان غريبا منها أو دخيال ،كما يتجنب ما كان جمازيا غري معهود لديهم).(75
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ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُمهُﭾ
ومن غريب ما أ ِّول به النص القرهين تأويل بعضهم قوله تعاىل ﭿ َوَم ْن أَظْلَ ُم م َّم ْن َمنَ َع َم َساج َد اللَّه أَ ْن يُ ْذ َك َر ف َيها ْ
يالبقرة114:ه ،بأن (املساجد) هي القلوب كمنع من ذكر اهلل) .(76وكذا تأويل (البعرد) يف قوله :ﭿ َال يَ ُذوقُو َن فِ َيها بَط ْر ًدا َوَال
َش َرابًاﭾيالنبأ24 :ه بع ع ع ع ع ع ع عع(النهوا) ،قال الطربي:و وقد زعم بعض أهل العلم بيالا العرب أن (الربد) يف هذا املوضع (النوا)،
ِ
علي فص ع عدهين
وأن معىن اليالا( :ال يذوقون فيها نوما وال ش ع عرابا) ،واس ععتش ععهد لقيله ذلك بقول اليندي( :بعردت مراش ع عفها ًّ
عنهعا وعن قعبالهتعا الربد)  ،يعين بعالربد النععان ،والنوا إن كعان يربد غليعل العط  ،فقيعل لعه من أجعل ذلعك الربد ،فلي هو
بامسه املعروف ،وتأويل كتاب اهلل على األغلب من معروف كالا العرب دون غريهو).(77
وكل مس ع ععتنبط من القرهن غري جا ٍر على
ولذلك وانابًا ملثل هذا ال دش ع عطط يف الفهم ،ص ع ععاغ الش ع ععاعيب قاعدة ض ع ععابطة فقال :ا
وعرب عن هذا املراد الفراهي
اللسع ع ععان العر" فلي من علوا القرهن يف شع ع ععيهل ،ال مما يسع ع ععتفاد منه ،وال مما يسع ع ععتفاد بهو) .(78ه

حتت أصععل عنون له ب ع ع ع ع ع ع ع ع (املعىن الشععاذ ال يلتفت إليه) وقال:و ولين اللفو إذا اسععتعمل ال بد أن يدل على مفهومه املعلوا
هع ،وال سع ع ع ع ع ع ععبيل إىل إثباته ،فهذا تع ِم ية .والقرهن أنزله اهلل عربيا مبينا،
الثابت ،فإن أريد به
مفهوا ينيِره النان ،ويدهعيه مد ٍ
ٌ
فألي ش ع ع ععيهل يرتك اإلفص ع ع ععاح؟ وأما املطالب العالية فليس ع ع ععت من هذا الباب فإن اليالا فيها واض ع ع ععح يف مفهومه ..املطالب
العالية إمنا هي منطوية حتت املفهوا غري املض ع ع ع ععاد وال املناقض للمفهوا .ومن أمثلة ذلك تأويل قوله –تعاىل-ﭿإِ ْن تَطتُوبَا إِلَى

ِ
صعغو إىل الزي ووضعععوا قراهلة باعلة مل تثبت،
صطغَ ْ
اللَّه فَط َق ْد َ
ت قُطلُوبُ ُك َماﭾيالتحرمي04:ه ،فسعععى املبطلون يف حتويل معىن ال د
فضال أن تيون متواترةو).(79

-3أن يقوم الدليل الشرعي على المعنى الذي ُح ِمل عليه اللفظ إذا كان ال يستعمل فيه كثيرا:
األص ع ععل يف ألفاظ وعبارات الش ع ععارع أمها حوامل ملدلوالهتا الآاهرة-كما بع ِّ ن يف ض ع ععابط س ع ععاب  -وال جيوز االنص ع ع عراف عن
الآاهر إال بدليل من نص شع ععرعي أو قيان أو قاعدة قطعية أو مقصع ععد من مقاصع ععد الش ع عريعة ..قال الطربي يف هذا :وفمن
دادعى يف التنزيل ما لي يف ظاهره ،كلِّف الربهان على دعواه من الوجه الذي جيب التسع ع ع ع ع ع ععليم لهو) ، (80وقال ابن تيمية:
املتأول عليه وظيفتان :بيان احتمال اللفو للمعىن الذي ادعاه ،وبيان ِ
املوجب للصرف إليه عن املعىن الآاهرو).(81
وو ِّ
د
-4سالمة دليل التأويل من المقاوم المعارَ ،حتى ينهل لالحتجاج:
فإن وجد ما يعارض الدليل املسع ع ع ع ع ع ععتند إليه يف صع ع ع ع ع ع ععرف اللفو عن معناه الآاهر إىل هخر باعن ،وكان أقوى منه سع ع ع ع ع ع ععقط
املؤول إىل قرينة للرتجيح .قال ابن تيمية:
االحتجاج ،ووجب اتباع ما يهدي إليه الدليل األقوى ،فإن ساواه يف القوة احتاج ِّ
يب ن أن احلقيقة مرادة امتنع تركه،
وإنه ال بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن املعارض ،وإال فإذا قاا دليل قرهين أو إمياين ِّ
إن كان هذا الدليل قاععا مل يلتفت إىل نقيضه ،وإن كان ظاهرا فال بد من الرتجيح ".

)(82
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-5أن يشهد للتأويل تركيب الكالم وداللة السياق:
والس ععياق نوعان :داخلي يقص ععد به س ععباق النص أو اللفو موضع ع ِع التأويل وحلاقه ،وخارجي يش ععمل الس ععياق ال هسع عبِيب املتعل
ِ
يل املتضععمن
يب واثه موضععوع الناسععع واملنسععوخ ،والتداو د
بأسععباب النزول ،وامليايند وموضععوعه امليي واملدين من القرهن ،والرتات د

ملوضععوع القراهلات القرهنية .فال بد من مراعاة كل هذه السععياقات يف مسععألة تأويل النص القرهين ،وال ميين أن ينآر إىل جمرد

ليؤول وفقه النص يف الوقت الذي يأباه سع ع ع ععياقه الداخلي أو اخلارجي .يقول ابن القيم :وفإن اللفو قد ال
االحتمال اللغوي ه
عأول ن ال يبعايل إذا هتيهعأ لعه محعل
تمعل ذلعك املعىن لغعة ،وإن احتملعه فقعد ال تملعه يف ذلعك الرتكيعب اخلعا  ،وكثري من املت ِّ
اللفو على ذلك املعىن بأي عري أمين أن ي ددعي محله عليه").. (83
والقول بضع ععرورة الرجوع إىل أسع ععباب النزول كسع ععياق من السع ععياقات املعينة على الفهم والتدبر للنص القرهين ال يعين أن ليل
نص س ع ععببا للنزول ،وإمنا فيما ورد له س ع ععبب ،وقد اش ع ععتهر ب ن هور علماهل املس ع ععلم ن أن العربة بعموا اللفو ال خبص ع ععو
الس ع ععبب ،وهي قاعدة مهمة ال ينبغي أن يغفلها املفس ع ععر أو املؤول ،وقول املفسع ع عرين :نزلت ايية يف كذا وكذا ...ال يعين أن
ألفاظها ومدلوالهتا مقص ع ععورة على من نزلت فيه ،إذ الس ع ععبب ال يعدو أن ييون مثاال من األمثلة اليثرية اليت يش ع ععملها معىن
ايية)..(84
وعن حاجة املفسععر إىل العلم بأسععباب النزول يقول ابن عاشععور :وإن من أسععباب النزول ما لي املفسععر بغىن عن علمه ألن
فيها بيان جممل أو إيض ععاح خفي أو موجز ،ومنها ما ييون وحده تفسع عريا .ومنها ما يدل املف ِّسع عر على علب األدلة اليت هبا
تأويل ايية أو حنو ذلك ...ومنها ما ينبه املف ِّس ع عر إىل إدراك خصع ععوصع ععيات بالغية تتبع مقتضع ععى املقامات ،فإن من أسع ععباب
النزول ما يع ن على تصوير مقاا اليالاو).(85
كما أن معرفة امليي واملدين من أهم ما يع ن املفسر على تصور املعاين والوصول إىل املقاصد ،فليل منهما خصائصه اليت
كميزه ،وعابعه الذي نزل به ،وتوجيهاته اليت تناس ععب املرحلة اليت نزل فيها واألقواا الذين جاهل ماعبهم ...كما أنه يع ن على
معرفة الناس ع ع ععع من املنس ع ع ععوخ من القرهن ،خاص ع ع ععة عند التعارض الآاهري ب ن ايي ،ويع ن على معرفة التدرج يف التشع ع ع عريع،
)(86
واحلِيم التشريعية والرتبوية فيه..
ِ
لم
وأما علم الناسعع واملنسعوخ (السعياق الرتاتيب) فباب مهم من أبواب علوا القرهن ،وهو من أكثر أبوابه اختالفا فيه ،ألنه ع ٌ
كل ما كان عريقه الرواية من العلوا كان فيه من االختالف ما فيه ،لقيامه على اإلس ع ع ع ع ععناد ونقده ...وأيًّا كان
يعتمد الندقل ،و ا
أهم ما يهدي إليه هذا العلم يف باب التفسع ع ع ع ع ععري هو إدراك ما قاا عليه القرهن من مراعاة ملصع ع ع ع ع ععا النان يف باب
األمر فإن د

التش عريع ،وتس ععجيل حيمة اهلل يف س ععياس ععة العباد ،وكيف أن التش عريع تط هور إىل درجة اليمال حس ععب تط اور الدعوة وأحوال
النان ،ويف ذلك كله دليل على ربانية القرهن وصدق نبوته-عليه السالا.(87)-
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فإذا ج،نا إىل الس ع ععياق التداويل وجدنا باب علم القراهلات القرهنية من أوائل األبواب اليت اثت من علوا القرهن ،واملفيد منه
لي علم التفسعري وحسعب ،بل علوا اللغة والشعريعة عموما ..والقراهلة كما هو معروف عند علماهل القراهلات سعنهةٌ متهبعةٌ يلزا
قبوهلا واملص ع ععري إليها ،فإذا ثبتت مل يردهها قيان وال فش ع ع او ٍ
لغة (88)..وقد بينوا وفص ع ععلوا يف أنواع القراهلات وحيم كل منها...
ٌ
وهي من حيث ارتباعها بالتفسري حالتان):(89
املد واإلماالت والتافيف والتحقي واجلهر
احلالة األوىل :فهي اختالف القراهل يف وجوه النط باحلروف واحلركات كمقادير ِّ
واهلم

والغنة ،مثل(عذ ِا") بسع ع ع ع ع ع ععيون الياهل وبفتحها ،ويف تعدد وجوه اإلعراب يف مثل (حىت يقول الرسع ع ع ع ع ع ععول) يفتح الا

(يقول) وبض ع ع ِّعمها ،وقوله (ال بيع فيه وال خلة وال ش ع ععفاعة) برفع األمساهل الثالثة أو فتحها أو برفع بعض وفتح بعض ..ومزية
القراهلات من هععذه اجلهععة عععائععدة إىل أمهععا حفآععت على أبنععاهل العربيععة مععا مل فآععه غريهععا ،وهو حتععديععد كيفيععات نط العرب
باحلروف يف خمارجها وصع ع ع ع ع ع ععفاهتا ،وبيان اختالف العرب يف هلجات النط بتلقِّي ذلك عن قراهل الصع ع ع ع ع ع ععحابة باألس ع ع ع ع ع ع ععانيد
مهم جدا لين ال عالقة له بالتفسري ،لعدا تأثريه يف اختالف معاين ايي.
الصحيحة ،وهذا غرض ٌّ
وأمعا حلعالعة الثعانيعة :فهي اختالف القراهل يف حروف اليلمعات مثعل (معالعِك ِ
يوا العدِّين) و(ملعك يوا العدِّين) و(نن ِش ع ع ع ع ع ع عرهعا -
نن ِش عزها) بالراهل وبالزاي و(وظنوا أمهم قد ك ِّذبوا) و( ك ِذبوا) بتشععديد الذال وختفيفها ،وكذلك اختالف احلركات الذي متلف
معه معىن الفعل مثل(إذا قومك منه يصع عدان) و(ي ِ
صع عداون) قرأ نافع بض ع ِّعم الص ععاد ،وقرأ محزة بيس ععرها .فاألوىل مبعىن يصع عداون

غريهم عن اإلميان ،والثانية مبعىن ص ع ع ع ع ع ععدودهم يف أنفس ع ع ع ع ع ععهم ،وكال املعني ن حاص ع ع ع ع ع ععل منهم ..وهي من هذه اجلهة هلا عالقة
بالتفسع ع ع ع ع ععري ،ألن ثبوت أحد اللفآ ن يف قراهلة قد يب ن املراد من نآريه يف القراهلة األخرى ،أو يثري معىن غريه ،وألن اختالف
القراهلات يف ألفاظ القرهن ييثر املعاين يف ايية الواحدة مثل((حىت يطههرن)) بفتح الطاهل املشععددة واهلاهل املشععددة ،وبسععيون
الطاهل وضععم اهلاهل خمففة ،وحنو (المس عتم النِّسععاهل) و(لمس عتم النِّسععاهل) وقراهلة (وجعلوا املالئية الذين هم عِند الهرمح ِن إناثا) مع

قراهلة (ال ععذين هم عِبع عاد الرمحن) .والآن أن الوحي نزل ب ععالوجه ن وأكثر ،تيثريا للمع ععاين إذا جزمن ععا ب ععأن يع الوجوه يف
القراهلات هي مأثورة عن النيب -ص ع ععلى اهلل عليه وس ع ععلم ،-على أنه ال مانع من أن ييون جميهل ألفاظ القرهن على ما تمل
تلك الوجوه مرادا هلل تعاىل ،فييون وجود الوجه ن فأكثر يف خمتلف القراهلات جم ِزئًا عن هيت ن فأكثر ،وهذا نآري التضع ع ع ع ععم ن

يف اسع ع ع ععتعمال العرب ،ونآري التورية والتوجيه يف البديع ،ونآري مسع ع ع ععتتبعات الرتاكيب يف علم املعاين ،وهو من زيادة مالهلمة
بالغة القرهن..
-6أن تكون المصلحة ظاهرة وراجحة في المعنى الذي أ ُِّو َل إليه النص:
واملعترب يف الآهور والرجحان يف املصع ععا إمنا هو الشع ععرع ،نصع ععا أو إ اعا أو اجتهادا ،ولي األهواهل والعقول غري املنضع ععبطة
بدين أو ش ع ع ععرع! يقول عبد اليرمي حامدي :وإن الغلو يف اعتبار املعىن دون قيد ،قد يؤدي إىل اإلخالل بالآاهر ،مما يرتتب
عنه خمالفة مقصععد الشععارع من النص ،لذا وجب أن ييون املعىن املسععتنبط موافقا للآاهر ،أو يشععهد له نص هخر ،أو ييون
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مندرجا ضععمن مقاصععد الشععرع كحفو الدين أو حفو النف أو حفو العقل أو حفو النسععل أو حفو املال وبعبارة أخرى
ييون اققا ملصلحة حقيقية شرعية أو دافعا ملفسدة حقيقية شرعية..و

)(90

مهم للغاية ،إذ كثريا ما تتصععادا املعاين اليت تؤول إليها النصععو
وهذا الشععرط ٌّ

واأللفاظ مع املصععا واملقاصععد الشععرعية ،ألن

هذه املعاين يف حقيقتها معان و ية مرتعها الوهم من نفسعه دون أن تصعل إليه من شعيهل متحق يف اخلارج ،كتواهم البعض
معىن خميفا يوجب النفرة منه عند اخللوة به ! ..أو هي اض ختيالت خترتعها قوة اخليال مبعية الوهم ،كتايل
أن يف امليت ً

صنف من احلوت أنه خنزير اري !.

)(91

وقد أش ععار جم ِمال الطاهر بن عاش ععور إىل املقاص ععد األص ععلية اليت جاهل القرهن لتبيامها ،ومثدلها يف) :(92إص ععالح االعتقاد وتعليم
العقد الصحيح ،و هتذيب األخالق ،والتشريع وهو األحياا خاصة وعامة ،وسياسة األمة بقصد صالحها وحفو نآامها،
والقص ع ععص وأخبار األمم الس ع ععالفة ل لتأس ع ععي بص ع ععا أحواهلم ،والتعليم مبا يناس ع ععب عص ع ععر حالة املااعب ن ،واملواعو واإلنذار
والتحذير والتبشري ،واإلعجاز بالقرهن لييون هية دالة على صدق الرسول..
خاتمة:
نص غري اجوٍر على العقول النآر والتدبعار
ويف مهاية هذا البحث الذي أراده صع ع ع ع ع ع ععاحبه أن ييون تذكريا بأن النص القرهين ٌّ
فيه ،واالجتهاد يف فهم أس ع عراره ومعانيه ..ولينها العقول املؤهلة للنآر واالجتهاد ،القائمة أهليتها على أسع ععان من تقوى اهلل
تعاىل -وتطلع لرضاه ،املهتدية يف نآرها واجتهادها مبا قعهد علماهل القرهن واألصول من قواعد ،ورمسوا من حدود وضوابط،حىت ال يتق هول على اهلل-تعاىل ،-ويعؤهول كالمه خبالف املقصود منه..
كما أن القصع ع ععد من هذه القواعد التنبيه إىل ما يقع فيه كثري ممن كلهف نفسع ع ععه تأويل النص القرهين ،وهو غري أهل ،فوقع يف
ط بعضع ع ع ععهم وش ع ع ع ع هذ ،فقرأ القرهن على حنو مل يسع ع ع ععب له ذكر يف األول ن وال يف
امبذور ،وخالف القواعد واألصع ع ع ععول ،بل ش ع ع ع ع د
قم ن باالجتهاد يف القرهن ،فانفلت ومل ينض ععبط ،فض ع دعل وأض ع دعل ،وهو س ععب أنه يي فيرا
ايخرين ،ظانًّا أن العقل وحده ٌ
أو ينري عقال أو سن صنعا..
مؤول أو مقارب للنص القرهين قول النيب-صع ععلى اهلل عليه وسع ععلم:-و من قال يف القرهن بغري علم فليتب هوأ مقعده
وليتذكر كل ِّ
من النارو (رواه الرتمذي وقال حس ع ععن ص ع ععحيح)) ، (93وما فيه من هتديد ووعيد ،والقول يف القرهن كله كالقول يف بعض ع ععه !
يقول الزركشي يف معرض حديثه عن العتأويل الذي تاج إىل أهلية االجتهاد :ووكل لفو احتمل معني ن فصاعدا فهو الذي
ال جيوز لغري العلماهل االجتهاد فيه ،وعلى العلماهل اعتماد الشواهد والدالئل ،ولي هلم أن يعتمدوا جمرد رأيهم فيهو).(94
وألختم بقول الزركش ععي دائما بعد ذكره للحديث الس ععاب وما تاج إليه املفس ععر يف تفس ععري اللفو-الذي مل جيز لغري العلماهل
االجتهاد فيه-من تبحر يف لسان العرب ،ومعرفة بعلوا األ صول اليت هبا تدرك احلدود والفروع ما به ييون االستنباط ،قال:
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وومع ذلك فهو على خطر ،فعليه أن يقول :تمل كذا ،وال جيزا إال يف حيم اض ع ع ععطر إىل الفتوى به ،فأدى اجتهاده إليه،
فيحرا خالفه مع اويز خالفه عند اهللو

)(95
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مالمح الهوية في الحكاية الشعبية الجزائرية
"قراءة تحليلية لحكاية "عشبة خضار
Features of identity in the Algerian folk tale
An analytical reading of the story Aashba khadar
) اجلزائر/تيسمسيلت- مسعودة مرسلي (املركز اجلامعي الونشريسي. د، سعاد شريف.د
:ملخص
يعد الرتاو الشعيب جزهلا مهما من ثقافة أي أمة ودليال على عراقتها وحضارهتا يعمل على الربط ب ن ماضيها
 فالرتاو ثقافة الشعوب املرتسبة عرب العصور فمنها ما هو واضح املعامل مستمر،وحاضرها ليشيل هوية خاصة هبا
يف الوجود ومنها ما اندثرت تفاصيله وأدجمت يف أنواع أخرى واحلياية الشعبية جزهل مهم من هذا الرتاو وهي مزيج
 ترسع ععع يف عقل الطفل،من الررى اجملتمعية ونتاج ظروف حياتية تسع عععى للرتويح عن النف تارة وللتغيري تارة أخرى
.قيم الصرب والرجولة والشجاعة والوفاهل وتوسع خياله وتنمي قدراته على الفهم واالستيعاب
. الوعنية، اهلوية، االنتماهل، احلياية، الرتاو:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The folklore is an important part of the culture of any nation and a
proof of its culture and civilization. It works to connect its past and
present to form its own identity. Heritage is the culture of the peoples
who are seduced through the ages. Some of them are clearly
recognizable in their existence. From this heritage, a combination of
community visions and the creation of living conditions that seek to
entertain oneself at times and to change at other times, the values of
patience, masculinity, courage, fulfillment, expansion of imagination,
and development of understanding and comprehension are established
in the child's mind.
Keywords: heritage, story, affiliation, identity, national.
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تمهيد:
لقد شيلت احلياية الشعبية إرثا وعنيا وداعما أساسيا لبقاهل األمم عرب خمتلف احلقب الزمنية حافآت
على وجود اجلزائر واسع ع ع ع ع ععتمرارية موروثها الشع ع ع ع ع عععيب والثقايف وعلى هويتها العربية يف ظل التحديات اليت مرت هبا من
اسععتعمار واسععتدمار وااولة عم اهلوية العربية اإلسععالمية ,ذلك أن املسععتعمر لي جمرد حركة سععياسععية اسععتغاللية
وبل يتجلى أيضععا يف ممارسععة عنف رمزي قوامه العودة القوية إىل تراو الشعععب املقهور وإبراز عناصععر القوة املطمورة
فيه ,تلك اليت ميين أن تناف ثقافة املركز الغازية بل وأن تضاهيها وتيون ندا هلاو( ,)1وألن املستعمر الفرنسي يعي
جيدا دور هذه الفنون الش ع ع ع ع ع عععبية يف ترابط اجملتمع ونش ع ع ع ع ع ععر الوعي ب ن أفراده وإعادة هييلته من خالل احلفاظ على
عادته وتقاليده سعى جاهدا إىل اوها بشيل كامل ,وتشتيت كل ما ميين أن يدعم التجمعات الشعبية وينميها.
وهلذا توجب علينا كدارس ع عع ن وباحث ن احلفاظ على هذا الرتاو والعمل على دراس ع ععته وتدوينه من منطقة
إىل أخرى واستثماره بشيل و ٍاع ,وتشجيع الطلبة على الغو يف غماره املمتعة خاصة وأن السلطات العليا للبالد
تدعم هذه اجلهود وتباركها وتسع ع ع ع ع ع عععى إىل تيري كل السع ع ع ع ع ع ععبل لتنمية الرتاو واحلفاظ عليه ,ذلك أن معآم تراثنا
الشعععيب ذو عابع شععفوي مقتصععر على كبار السععن فيان لزاما أن ينقل من الذاكرة البش عرية القابلة للنسععيان والضععياع
إىل عيات اليتب واجملالت العلمية ,فطابعه الش ع عععيب جيعله وعرض ع ععة للتغري أي التش ع ععييل وإعادة التش ع ععييل حس ع ععب
ضرورات املتلق ن وشروط االلقاهلو(.)2
ويف هذا املسعار تسعري مقالتنا هاته ،سععيا للتنقيب عن خصعائص أو مالمح اهلوية يف النص الشععيب ،منطلق ن
من إشيالية ذات وجه ن-1 :هل ميثل نص احلياية الشعبية معلما يف حتديد اهلوية الثقافية أو إمها جمرد حياية من
نسع ع ع ع ع ع ععج اخليال أقصع ع ع ع ع ع ععى ما هتدف إليه دفع األعفال إىل اليف عن احلركة ومن مثدة النوا؟ -2ما هي مالمح اهلوية
خضارو ذلك النص العجائيب الذي مت نسجه من عرف املايال الشعيب اجلزائري؟
الوعنية يف نص حياية وعشبة د
ينبين على اإلشياليت ن السابقت ن فرضيتان ستدور حوهلما هذه املقالة:
-1احلياية الش ع ع عععبية نص ابتيره املا يال الش ع ع عععيب لص ع ع ععناعة املتعة لذلك س ع ع ععتيون منطا من أمناط الرتفيه عند
اجملموعة البشرية اليت ابتيرته ،واليت قد ال كمتلك غريه لصناعة املتعة.
 -2احلياية الش ع ع ع ع ع عععبية كغريها من النص ع ع ع ع ع ععو اليت تنتجها املنآومة االجتماعية فإمها س ع ع ع ع ع ععتيون وفية هلا رامسة
حلدودها معربة عن هويتها.
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الحكاية الشعبية :
حتتل احلياية الشعععبية الصععدارة يف منآومة الفنون السععردية الشععفهية ,فال ملو تراو أي دولة منها ملا هلا
من تأثري على اجلمهور وبقائها يف الذاكرة وس ع ع ع ع ع ععالس ع ع ع ع ع ععة تنقلها ب ن أفراد اجملتمع ,كما أمها ارتبطت بطفولتنا وأثارت
محاس ع ععنا وغ دذت خياالتنا ,هبا يتس ع ععامر النان ويعربون عن انش ع ععغاالهتم وهواجس ع ععهم من املس ع ععتقبل وامتعاض ع ععهم من
احلاضععر وااولة األجداد اصععالح األجيال ايمة وصععرب ,فشععيلت عمال تيوينيا إبداعيا ثقافيا قادرا على تشععييل
صع ععورة مرئية خيالية للمجتمعات اإلنسع ععانية ,ذلك أنو دراسع ععة الرتاو الشع عععيب تعم شع عععور االنتماهل وتثبت أصع ععالة
الشعبو(.)3
اختلفت تعريفات احلياية الش ع عععبية باختالف جمال الدراس ع ععة من علم النف واالجتماع إىل النقد الثقايف
واألنثروبولوجي إىل النقد األد" باعتبارها يف املقاا األول جنسا أدبيا له خصائصه وفنياته ويعرفها عبد احلميد بورايو
على أمها وأثر قصصي ينتقل مشافهة أساسا ,ييون نثريا ويروي أحداثا خيالية ال يعتقد راويها ومتلقيها يف حدوثها
الفعلي ,وتنسب عادة لبشر وحيوانات وكائنات خارقة هتدف إىل التسليةو(.)4
صع عها را ٍو معلوا يغري فيها كلما تغريت الآروف امبيطة به
فاحلياية الش عععبية قص ععة ألدفها ش ععاص جمهول وق د

تتناقل مش ععافهة وتنتش ععر يف اجملتمع لتتحول إىل أدب اعي فيما بعد ,فهي و قص ععة ينس ععجها اخليال الش عععيب حول

حدو مهم ,وأن هذه القصعة يسعتمتع الشععب بروايتها واالسعتماع إليها إىل درجة أن يسعتقبلها جيال بعد جيل عن
عري الرواية الش ع ععفوية و( , )5وهلذا يبقى –فيها دائما -املس ع ععار الس ع ععردي الرئيس ع ععي ثابتا وتتغري عريقة احليي وأمساهل
الش ع ععاص ع ععيات الفرعية وبعض األحداو التيميلية الداعمة للحدو األس ع ععاس ع ععي فيل را ٍو يض ع ععيف من ثقافته وبي،ته
بعض املالمح والس ععمات لتتش ععرب من هوية تلك املنطقة ,ذلك أن الذكرى ويف احلقيقة ال حتض ععر مبنأى عن اس ععتناد
جديل فال ميين ألحد إحياهل املاضي إال بربطه مبوضع شعوري حاضر بالضرورة و (.)6
وهلذا يطغى على احلياية الش ع ع ع عععبية العامل النفس ع ع ع ععي حيث يس ع ع ع عععى من خالهلا الراوي إىل تعويض النقص
الذي يتش ع ععيل داخل اجلماعة ليال هلا معادال موض ع ععوعيا خياليا يعي عادات املنطقة وتقاليدها ,هماهلا وأحزامها
وينبع من واقعهم االجتم اعي وحتيى بلهجتهم املتداولة ,مع ذكر الص ع ع ع ع ع عععوبات واملوانع اليت تزيد من تأزا األحداو
وتشوي السامع لترتسع يف األذهان.
كما أن هناك حيايات عابرة للزمن ألمها تتحدو عن ظواهر إنسانية متوارثة تتيرر يف كل أوان ،خاصة ما
تعل (بالبطوالت /احلاكم الآامل) ,كحلم الش عععب ببطل ملص ععهم من الآلم ويقلب موازي ن حياهتم وينش ععر العدل
واملساواة ب ن النان ,وهذا ما يدعم فيرة انتصار اخلري يف النهاية يف كل احليايات الشعبية

()7
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العناص ط ط ططر المكونة للهوية :ال ميين حتديد مفهوا واض ع ع ع ععح للهوية أو اإلجابة عن إش ع ع ع ععيالياهتا ولين ميين
حتديد أهم العناصر امليونة هلذا وهذا من خالل ما قدمه الناقد أليي مييشللي يف كتابه املعنون باهلوية (:)8
أوال :عناص ع ع ع ع ععر مادية وفيزيائية :وتش ع ع ع ع ععمل ما ميتليه الفرد من ماديات تس ع ع ع ع ععهل عليه حياته ( مال /س ع ع ع ع ععين/
سيارة ,)..وقدرات ( عقلية /جسدية /اقتصادية).
ثانيا :عناصعر تارمية :وتشعمل ثالو أعر أسعاسعية ,األصعول التارمية ( العرق /السعاللة )..وكذلك األحداو
التارمية ( مراحل التيوين /النشأة /االستعمار) ,وأخريا ايثار التارمية( العقائد /العادات ,التقاليد).
ثالثا :عناص ع ع ععر ثقافية نفس ع ع ععية  :وجند فيها النآاا الثقايف من قيم وأش ع ع ععيال التعبري والفنون ,وكذا النآاا املعريف
والنفسي املتحيم يف التعليم.
رابعا :عناصع ععر نفسع ععية اجتماعية :وهي أهم ميونات اهلوية وتتمثل يف األس ع ع االجتماعية والقيم احلضع ععارية
وكذا نفسيات األفراد وسلوكياهتم وقدرهتم على التييف.
فنجد األعفال يف ألعاهبم يقلدون أبطال القص ع ععص اليت يس ع ععمعومها من جداهتم وأمهاهتم ,ويص ع ععنعون س ع ععيوفا
لقهر الشع ع دعر ويرتدون لباسع ععا يتشع ععبهون به بأبطال احليايات ويرددون عباراهتم املشع ععهورة ,فتارجهم أحداو احلياية

رغم غرابتها من الواقع إىل عامل خيايل مثري ,فالطفل جيد هذه القصع ع ع ع ع ععص قابلة للتصع ع ع ع ع ععدي دائما وتيرب معه كقيمة

تراثية توارثها من األجداد وكذكرى من الطفولة يبقى ععمها حلوا يقبع يف ترسع ع ع ع ععبات الذات ,وكوسع ع ع ع ععيلة للتميز عن
البقية مبازون ثقايف شعيب يساهم يف تيوين شاصيته وصقل هويته وتنمية مواهبه.
فهذا املزيج ب ن الواقع واخليال هو الذي يش دد انتباه الطفل ويدخله يف عوامل خمتلفة مملوهلة بالدهشة واملتعة,
وتعمل حركية الس ععرد املت ص ععاعدة على زيادة التفاعل وتثري اجلمهور املس ععتمع واليت عادة ما تس ععرد عليه يف الس ععهرات
العععائليععة ,ليواص ع ع ع ع ع ع ععل الطفععل ختيلهععا بعععد انتهععاهل الراوي منهععا لتتععداخععل هي األخرى مع أحالمععه وخيععاالتععه وإبععداعععاتععه
الطفولية ,وهنا تتبادل األدوار ب ن الراوي واملتلقي الذي يغدو راويا مس ع ععتقبليا يف كثري من األحيان مع حتوير بس ع ععيط
يف جمريات األحداو تواكب فيره وخياله و هوره اجلديد عبعا ,فهي و ااولة اسع ع ع ع ععرتجاع أحداو بطريقة خاصع ع ع ع ععة
ممزوجا بعناصر كاخليال واخلوارق والعجائب ذات عابع ايل له تأثريه النفسي واالجتماعيو

()9

ومييننا من خالل احلياية الشعععبية رصععد املضععمرات الثقافية للشعععوب ومشععيالهتم االجتماعية والسععياسععية
وأهم امبطات التارمية اليت مرت هبا ,والص ع ع عراعات اليت شع ع ععيلت ملمحا أسع ع ععاسع ع ععيا يف ثوراهتم ضع ع ععد االسع ع ععتعمار أو
السع ع ع ع ععلطة أو العادات السع ع ع ع ععلبية الدخيلة على جمتمعهم ,وتبقى معآم هذه احليايات ذات عابع إصع ع ع ع ععالحي تربوي
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حتفيزي اول ترجيح كفة القيم يف اجملتمع حيث و تتجلى فيها حيمة الشع عععب ونتاج ممارسع ععاته ومعايشع ععته للحياة,
وهي خالصة اارب األجيال مصاغة يف قالب قصصي مشوق زاخر بالعرب والقيم النبيلةو(.)10
مميزات الحكاية الشعبية:
حآيت احلياية الشعبية باهتماا كبري يف عصرنا احلايل لقدرهتا على التعاي رغم قدمها واختالف تراثيتها
مع عص ع ع ع عرنا التينولوجي ,إال أننا جندها تداخلت مع أجنان أدبية أخرى واندجمت بطريقة فنية رائعة ,س ع ع ع ععا ت يف
بلورة الررية املعاصرة للمجتمع والوجود والنزعة اإلنسانية ,ومن ب ن هذه اخلصائص :
-1

تراثيتها :أهم خاص ع ععية للحياية الش ع عععبية أمها تغو يف الرتاو وحتمل عب العص ع ععور املاض ع ععية تنتقل

بيسععر ب ن السععابق ن والالحق ن ,وتسععرد لنا سععري البطوالت كسععرية عنرتة وبين هالل وسععري الصععحابة والزاهدين ,فهي
تعمل على تثقيفنا تارميا دون جهد وبأسلوب شي .
-2

شععبيتها :كومها نوعا أدبيا صعنعه مبدع جمهول أعطاها عابعا شععبيا يتسعلل إىل كل البيوت بسعالسعة

ويناس ع ععب كل األعمار واألهواهل ,كما أن بس ع ععاعتها جعلتها تس ع ععتمر يف الوجود فأحداثها واض ع ععحة ال تتش ع عععب وال
تتفلسف بل كميل إىل اإلجياز والوضوح فهي أحد وأشيال التعبري الشعيب األكثر بروزا يف ثقافة اجملتمع الشعيبو(.)11
-3

قابليتها للتجديد  :ص ع ع ع ععفتها الش ع ع ع عععبية اعلها مليا للجميع وليس ع ع ع ععت حيرا على أحد ,فيل من

يسمعها يستطيع روايتها مرة أخرى ,إال أن ذاكرتنا البشرية ال ختتزن األحداو بدقة ويتم نسيان التفاصيل مع الزمن
ذلك أن الذاكرة و حارس ععة الزمان  Gardienne du tempsال حترن إال اللحآة فهي ال حتتفو بش ععيهل من
إحس ع ععاس ع ععنا املعقد واملص ع ععطنع الذي هو الدميومة و( ,)12هلذا يلجأ الراوي اجلديد إىل تعويض هذا النقص من خمياله
اخلا

ووف متطلبات عصع ع ع ع ععره ومنطقته ,فبهذه اإلميانية تتجدد باسع ع ع ع ععتمرار بدون وجود رقابة صع ع ع ع ععارمة تعي هذا

التغيري ,فهي تدعم خاص ع ع ععية اإلبداع احلر واملتجدد وإعادة اإلنتاج دون مراعاة لفنيات وض ع ع ع عوابط اليتابة الس ع ع ع عردية,
فاملاض ععي وجزهل ال يتجزأ من احلاض ععر وال ينفص ععل عنه ,فهو منس ععوج يف ذاكرة الش ععاص ععيات وخمزون فيها ,تس ععتدعيه
اللحآة احلاضرة على غري نآاا وال ترتيبو
-4

()13

زئبقيتها :تبدأ احلياية دائما بعبارة مشع ععهورة ومتداولة ( كان يا ميان يف قدمي الزمان) فاالسع ععتهالل

من العتبات املهمة يف الدراسات احلديثة ,فهو املدخل الذي تبدأ به القصة وميون بنائي أساسي يرتبط مع عناصر
السع ععرد بعالقة جدلية إذ يؤثر فيها ويتأثر هبا ,وينقسع ععم إىلو االسع ععتهالل التاييلي  préface fictiveوهو الذي
تقوا به شع ع ع ععاصع ع ع ععية ختييلية يسع ع ع ععند هلا الياتب وض ع ع ع عع االسع ع ع ععتهالل على عي االسع ع ع ععتهالل الواقعي preface
 autorialeالذي ييون فيه املستهل شاصا واقعيا مثل كاتب العمل ويسمى االستهالل التأليفي..و ( ,)14وهذا
االس ععتهالل الس ععردي يعطيها اخلاص ععية الزئبقية فال ددها ميان وال يؤعرها زمان وال تقتص ععر على جمتمع دون هخر
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بل تس ععافر عرب الزمن وتواكب األحداو العاملية وتروى بيل اللهجات واللغات ,يس ععتمتع هبا الص ععغري واليبري وهبذه
اخلاصية ال يضاهيها أي شيل تراثي هخر.
أنواع الحكاية الشعبية:
تعددت عرق تص ع ععنيف احلياية الش ع عععبية من باحث إىل هخر ,فهناك من ص ع ععنفها حس ع ععب املغزى العاا
ومنهم من تتبع العن صععر املهيمن يف كل حياية ,وهخر صععنفها حسععب خصععائصععها السععردية أو وظيفتها األسععاسععية,
ومن هنا تيمن صعععوبة التصععنيف وفأي باحث اول أن مييز األشععيال املتعددة للحياية الشعععبية جيد بعض العناهل
يف حتديد دالالت املصطلحات اخلاصة هباو( ,)15ويف ااولة إلجياز تلك التصنيفات املتعددة اخرتنا األنواع التالية:
الحكاية االجتماعية  :وهي حيايات قريبة من حياة النان تناق قضايا اجتماعية تشغل اجملتمع وتأثر على
أفراده وحتمل دالالت وعآية وقيم أخالقية ,حتاول إص ع ع ع ع ع ععالح بعض ايفات االجتماعية مثل عقوق الوالدين والغرية
ب ن اإلخوة واملشععاكل الزوجية والسععرق ة واخلداع ,فهي وتلك احليايات اليت تيشععف عن الصعراع الطبقي وعن عالقة
اجلماعات الشعبية ببعضها البعضو

()16

ولقد القت هذه احليايات جناحا وانتشع ع ع ع ععار واسع ع ع ع عععا يف أوسع ع ع ع ععاط اجملتمع اجلزائري فهي تعمل على لفت
االنتباه لبعض السلوكات اخلاع،ة اليت تنار يف جمتمعنا اإلسالمي من خالل توضيح الفروقات اجلوهرية ب ن ثنائيات
متناقض ع ع ع ع ع ع ععة منها ( اخلري /الشع ع ع ع ع ع ععر) ( ,احلالل /احلراا)( ,الصع ع ع ع ع ع ععحيح ,اخلطأ) ,فاحلياية وبتناوهلا لطبيعة العالقات
االجتماعية فهي تنوه بأخالق البشع ع ع ع ع ععر احلميدة وعالقتها فيما بينهم وواجبات كل واحد إزاهل اجلماعات اليت ينتمي
إليهاو ( ,)17ف ش ععاص ععياهتا دائما بشع عرية وإن كان بعض ععها يدخل يف صع عراع مع معوقات خرافية كالغول واجلن ولينها
هامشية يستع ن هبا الراوي لزيادة التشوي .
الحكاية الخرافية :وهي احليايات اليت تس ع ععتمد أحداثها من العامل اخليايل واألس ع ععطوري وتتاذ من قص ع ععص
اجلان والغيالن مادة أس ع ع ععاس ع ع ععية ,وتدور أحداثها يف عوامل س ع ع ععحرية تغذي خميلة الطفل وتثري التس ع ع ععارالت داخله عن
حقيقتها وغالبا ما كانت تستعمل إلخافة الطفل اااه بعض األفعال حىت ينصرف عنها.
فالوظيفة اليت تقوا عليها احلياية اخلرافية هي تربية الن هل واليشع ع ععف عن املااوف الدفينة يف اإلنسع ع ععان,
وخاصععة عندما يتحول ا لبطل إىل حيوان أو اد بفعل قوى الشععر اليت تعي مسععريته يف البحث عن الينز املنشععود (
مععادي /معنوي) ,واألمثلععة على هععذا النوع كثرية منهععا لوجنععة بنععت السع ع ع ع ع ع ععلطععان وبقرة اليتععامى ,فهي و تعتمععد على
شععاصععيات هوائية ال أبعاد هلا وال وصععف ,فهي قد تتاذ الشععيل اإلنسععاين ولينها تبتعد عنه إىل عامل مواز ..كما
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أمها كمتل ،بالقوى اخلارقة والغيبية وأحداثها كمتد أو تقص ععر حس ععب س ععري البطل ,إذ أن البطل هو اور احلياية ولي
احلدوو

()18

حكاية الحيوان :وهي حياية رمزية تروى على لسععان احليوان ,وشععاوصععها حيوانات ناعقة وأحداثها حتاكي
الواقع وتعرب عن اإلنس ع ععان وق ض ع ععاياه االجتماعية ومش ع ععاكله اليومية بأس ع ععلوب رمزي ,وهذا النوع تعود إرهاص ع ععاته إىل
بدايات اإلنسع ععان وعالقته بالطبيعة واليائنات من حوله ,وجندها يف قصع ععة غراب قابيل وهابيل ,وحوت يون عليه
الس ععالا وبقرة بين إس عرائيل وكلب أهل اليهف وهدهد س ععليمان عليه الس ععالا الذي جاهله باخلرب اليق ن ,كما جندها
يف أمهات اليتب العربية مثل كليلة ودمنة وقصة حي بن يقضان وحىت يف رسومات الطاسيلي يف أقصى الصحراهل,
وهذا النوع أكثر قربا من األعفال ملا فيه من خيال يواكب حبدهم للحيوانات وولعهم هبا وفضع ع ع ع ع ع ععوهلم اااهها وحىت
كالمهم معها يف ألعاهبم.

حكاية السير الشعبية:
وهي قص ع ع ععص مأخوذة من الرتاو العر" ومن مالحم البطوالت احلقيقية ومن قص ع ع ععص األنبياهل والرس ع ع ععل وكذا
األولياهل الصععاحل ن والصععحابة اليراا ,وهي قصععص كمجد األخالق النبيلة والقيم العربية األصععيلة وتسععلط الضعوهل على
خصال اإلنسان العر" املسلم من شجاعة وقوة وفروسية والقدرة على التالص من املصائب وإرساهل دعائم السالا
وامببة ب ن النان ,فهي تدمج يف عياهتا التاريع والس ععرية الذاتية وفن الس ععرد باإلض ععافة إىل القص ععص الديين مع ملس ععة
خيالية س ع ع ععحرية ,وهي تبىن على مقومات البطل األس ع ع ععطوري لينه ش ع ع ععاص ع ع ععية معروف وواض ع ع ععحة املعامل ,ويعد رمزا
إنس ع ععانيا مثاليا وقدوة لبقية البش ع ععر ,كما هتدف إىل تعريف عامة النان هبذه الش ع ععاص ع ععيات التارمية ودورها يف تغيري
مصري اإلنسان العر".
مالمح الهوية في حكاية "عشبة خضار":
ض عارو من احليايات الشعععبية اجلزائرية اليت تروى يف مناع عديدة من القطر اجلزائري ،وإن
حياية وعشععبة خ د
اختلفت الص ع ععي ب  ن بعض املناع  ،والص ع ععيغة اليت قمنا باالش ع ععتغال عليها هي الص ع ععيغة اليت حتيى يف بعض مناع
الغرب اجلزائري –وسع ع ع ع ع ع ععنرف املععداخلععة بنص كععامععل للحيععايععة( -)19وحنععاول أن نتتبع مالمح اهلويععة من خالل بعض
جزئيات احلياية.
-1البيئة التي تصورها الحكاية:
تصع ع ع ع ع ع ععور احليععايععة بي،ععة رعويععة غععابيععة إذ جنععد فيهععا تعععدادا ألنواع من احليوانععات األليفععة اليت ترعى وكععذا بعض
احليوانات الربية ،كما أمها بي،ة ختضع لألمطار املومسية اليت إن شحت هبا السماهل سيعم اجلفاف ويفتقد املرعى.
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-2وقفة مع مسمى (عنوان) الحكاية:
ض ع ع ع عارو وهو اسع ع ع ععم البطلة اليت تدور حوهلا األحداو ،وهي تلك الفتاة
حتمل هذه احلياية اسع ع ع ععم وعشع ع ع ععبة خ د
اجلميلة اليت ولدت بعد س ع ع ع ع ععنوات من القحط واجلفاف وهالك املواش ع ع ع ع ععي واألنعاا ،ولين مبجرد خروجها إىل الدنيا
خضارو ،وهذا ما يلنا مباشرة إىل
فسماها والدها تفارال ب ععوعشبة د
جادت السماهل خبرياهتا وتفتقت األرض بربيعها ،د

تلك اليونية الثقافية (  )universel culturelاملتمثلة يف جعل األنثى عالمة للاص ع ععب والثراهل ،واملتجس ع ععدة
من خالل اليثري من الطقون اليت تيون فيها املرأة (خاص ع ع ععة الفتاة) وس ع ع ععيلة لالس ع ع ععتس ع ع ععقاهل( )20يف مواس ع ع ععم القحط
واجلفاف.
و ضع ع ع ع ع ع ععر هذا من خالل ملمح ن :األول مع ميالد الفتاة مباشع ع ع ع ع ع ععرة ،إذ بعد ميالدها وقع التحول من حالة
حل اجلفاف مبيان
اجلفاف إىل حالة اخلصب ،والثاين أنه مبجرد رحيلها عن قبيلتها والتحاقها ب عودار الغولة والغولو د

إقامة أهلها وحتول ذلك اخلصع ععب إىل ميان إقامتها اجلديد وأصع ععبح الرعاة ضع ععرون مواشع ععيهم للرعي يف الض ع عواحي

اجلديدة إلقامة وعشبة خضارو.
-3ثنائية المكر والعًاء:
ض ع عارو من حآوة ب ن قريناهتا ش ع عععرن ااهها بالغرية واحلس ع ععد ،ولذلك س ع ععع ن يف
نآرا ملا كمتعت به وعش ع ععبة خ د
تدبري مييدة هلا ،وذلك عن عري دعوهتا للعب يف الغابة ،وتشععبيك شعععرها يف شععجرة سععدر ،تركها وحيدة ،وهنا
جلأت إىل علب املسع ع ع ع ع ع ععاعدة من حيوانات الغابة اليت كانت كمر عليها تباعا ،وهي عائدة إىل أوكارها مقابل منحها
مسة من مسات اجلمال عندها (خصلة ،ومشة ،رب ع ع ع ع عﭭع ع ع ع ععة) ولينها كانت ترفض اجة عدا احلاجة وأن هذا غري كاف
لعشاهل الصغار الذين ينتآرون ،إالد األرنب واحلجلة ا اللتان قامتا بفك شعرها ،ولذلك منحت هلما عشبة خضار
عالمت ن مازالت حسب الراوي مالزمة هلما (الومشة على اجلب ن األرنب والربعﭭعة للحجلة).
-4النار منبع الدفء أو مصدر الهالك:
بعد بقاهل وعش ع ع ععبة خض ع ع ععارو وحيدة يف الغابة أبص ع ع ععرت نارا فحاولت االس ع ع ععتنجاد بتلك النار ،ولينها مل تين
متأكدة من أصع ع ع ع ع ع ععحاهبا ،فيانت تردد ويا ذيك النار إذا راكي نار أبدا و دأما قر" قر" وإذا راكي نار الغولة والغول
بعدي بعديو فتبتعد النار عنها ،إال أن ي،س ع ع ععت واش ع ع ععتد خوفها من ظلمة الليل فلم اد بدا من االس ع ع ععتنجاد بتلك

النار ،فقالت :ويا ذيك النار إذا راكي نار أبدا و دأما بعدي بعدي وإذا راكي نار الغولة والغول قر" قر"و فاركمت يف
أحضامها ،كملجأ أخري لي منه مهرب سواهل أكان فيه جناهتا أا هالكها.
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-5الرضاعة عهد وجب مراعاته والحفاظ عليه:
بعد دخول عش ع ععبة خض ع ععار إىل بيت الغول اهتدت إىل عريقة تتمين هبا من محاية نفس ع ععها ،وهي أن ترضع ع ععع
الغولة اليت مل اد هي األخرى من عريقة للتالص من ذلك العهد الذي تفرض ع ععه الرض ع ععاعة والعبارة املس ع ععتادمة من
قبل الغولة توحي إىل ذلك الرابط تلك العبارة اليت يرفقها الراوي(ة) بشعحنة صعوتية دالة على التحسعر وادرمع ع ع ع ع ع ع ععممم
كون ما عيس ععى وموس ععى ندير حلمك يف لقمة ودمك يف جغمة وعآمك انقي بيه س ععنياو وقد قامت الغولة بإخفاهل
الفتاة حتت القص ع ع عععة وتوص ع ع ععيتها بأكل لقمة من ععاا الغول قبل أن ينهمك يف عملية الطحن ،وبعد دخول الغول
إىل البيت ش دعم رائحة غريبة وحينها قال:ور ة القشعري واملشعري ر ة العر" خ الدارو ليقول الغول الصعغري وحتت
الدصعة حتت الدصعةو ،وملا انشغل الغول بالطحن فعلت الفتاة ما أوصتها به الغولة وحينها ردد العبارة نفسها اليت

قالتها الغولة وادرمع ع ع ع ع ع ع ع ععممم كون ما لقمة عيس ععى وموس ععى ندير حلمك يف لقمة ودمك يف جغمة وعآمك انقي بيه
سنياو
تآهر األمساهل اليت ذكرت يف هذا املقطع( :موسى ،عيسى ،و ا أبناهل الغول ،والعر" متمثال يف الفتاة) مالمح
للديانات الثالو وهي اليهودية واملس ع ع ععيحية واإلس ع ع ععالا ،وهنا ندرك أن هذا النص أنتج يف البي،ة اجلزائرية اليت عانت
ويالت االس ععتعمار ولذلك جند رابطا ب ن الغول وب ن اليهود والنص ععارى ،يف مقابل العرب واجملتمع اجلزائري األص ععيل
ال يفرق ب ن العروبة واإلسالا ،ورابط الرضاعة ميين أن يصور لنا املصدر السماوي هلذه الديانات.
-6السعي إلى الخالص وانتهاز الفرصة:
عاش ع ععت عش ع ععبة خض ع ععار يف بيت الغول وكانت تراف الغول الص ع ععغري للدعب وتناش ع ععد الرعاة بعبارة توحي بعدا
انتمائها إىل تلك األسع ععرة اجلديدة ،فيانت تقول ح ن مير عليها راعي اإلبل :وهراعي االبل اعطيين حوارة وال حوار
مر عليها راع ناشع ع ع ع ع ع ععدته بالطريقة
خلويا وما هوش خويا غري ولد الغولة والغولو ,وهيذا كانت خترج كل يوا وكلما د

عما إذا كانت هي وعشع ععبة خضع ععارو،
نفسع ععها ،إىل أن مر عليها راعي غنم والدها ،فلما مسع عبارهتا عرفها وسع ععأهلا د

وبعد أن تأكد علبت منه إرجاع الغول الص ع ع ععغري إىل بيته ،ولينه نص ع ع ععحها بالتالص منه عن عري رميه على حجر

كي ميوت وضربوه على صفاحة عاح دماغه يف حجر امه ودمه يف حجر اباهو فقاال :وخدعتنا اليلبة بنت اليلب
قبل ما خندعوهاو ,وحينها أظهرا ما كان يض ع ععمران فذلك العهد الذي ثبت بالرض ع ععاعة مل يين إال عهدا مؤقتا فهما
كانا سيتالصان منها يف وقت من األوقات.
د ذهب الراعي إىل والدها مب دش ع عرا وعالبا يدها بطريقة غري مباش ععرة ،وإذا جبتلك عش ععبة خض ععار واش تعطيين

قال األب :نعطيك الغنم وما فيها ،عاود الراعي قال إذا جبتلك عش ع ع ع ععبة خض ع ع ع ععار واش تعطيين قال األب :نعطيك
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الغنم االبل وما فيهاو وملا كانت غاي ته عش ع ععبة خض ع ععار اس ع ععتمر يف عرح الس ع ع عؤال إىل أن قال األب ونعطيك عش ع ععبة
خضار وما ليهاو فقرت عينه ورضي باجلواب.
-7سمة الغدر مالزمة للعدو:
عادت عشع ععبة خضع ععار إىل أهلها وعاشع ععت راضع ععية مطم،نة لوال أ دن حلما كان ينغص عليها تلك احلياة ،وهي
أمها كانت ترى الغول كل ليلة يف املناا لتوعدها باالنتقاا البنه ،وكان يقول هلا :وناكلك ناكلك جيي الصع ع ع ع ع ع ععيف
وناكل اي الشععتا وناكلك ،وجيي الربيع وناكلك وجيي اخلريف وناكلكو وملا حنل جسععمها وشععحب لومها وأكثر من
هم حوهلا التسععارل حول سععبب ذلك الشععحوب ،أخربهتم مبا يتوعدها به الغول ،فقال هلا أبوها :وغري قويل له جييو
وقاا افر حفرة كبرية أماا الدار وأش ع ع ع عععل فيها النار وغطاها ،وويف الليل كي جاها قالت له أرواح كولين إذا بغيت،
وملا جاهل الغول عاح يف احلفرة واحنرقو ،ومل يب منه إال الرماد الذي انبعث منه ص ع ع ع ع ععوت ماعب عش ع ع ع ع ععبة خض ع ع ع ع ععار
وهعشع ع ع ع ع ع ععبة خض ع ع ع ع ع ع ععار حركيين بعويد نطيبو فقامت الفتاة بتحريك الرماد فانبعث منه ش ع ع ع ع ع ع عرارة فأص ع ع ع ع ع ع ععابت عينها
فعميت,لتيون هذه النهاية احلزينة حاملة لبعدين:
األول :عدا ائتمان العدو حىت وإن ظهرت عليه عالمات اهلالك ،وذاك العدو ال ميثل إىل فرنسا املاكرة.
والثاني :رفض املنآومة االجتماعية اليت أنتجت النص كل أشع ععيال الغدر حىت وإن كانت ااه العدو متمثال
هنعا يف الغول ،فعالغولعة والغول أدخال الفتعاة إىل بيتهمعا وأكلعت من عععامهمعا ،وائتمنعاهعا على ولعد عا ولينهعا قتلتعه
بطريقعة غعادرة بعاقرتاح من الراعي ،فيعان جزارهعا أن عوقبعت ألمهعا مل تراع العهعد املرتتعب تلقعائيعا عن وامللحو فعالعقعل
اجلمعي يصععنع رابطا ب ن األفراد لي قائما على القرابة وال على املصععا املادية بل هو قائم على ما كان ب ن النان
من تقاسم لألكل ،فيقولون وبيناتنا امللحو وهذا الرابط إن مل فو سيعاقب كل من خانه لتيون العبارة املستادمة
وخرج فيه امللحو أو وخدعه امللحو.
وخنلص يف األخري إىل أن احلياية الشع ع ع عععب ية ذات الطابع اخلرايف نص ابتيره املايال الشع ع ع عععيب وف تصع ع ع ععورات
الض ع ع ع ععمري اجلمعي للمنآومة االجتماعية اليت ينتمي إليها ،وهذا النص وإن كان يهدف أوال إىل ص ع ع ع ععناعة املتعة كونه
نص ع ع ع عاً صع ع ع ععنع ليلقى من أجل الرتفيه دون خضع ع ع ععوع لقواعد العقل أو ص ع ع ع عرامة النقل إال أنه ال ميين أن ييون غرض
يعرب عن اجملموعة اليت ص ع ع ععنعته ،يص ع ع ع دعور حاهلا ،وتص ع ع ععوراهتا واعتقاداهتا ،وأفيارها –على
اإلمتاع فيها خالص ع ع ععا ،فهو د

بس ععاعتها -وعالقتها باألش ععياهل املتص ععلة هبا وص ععلتها باليون امبيط هبا ،وكذا تفس ععريها للآواهر الطبيعية واالجتماعية
ضع ع عار -ينتمي إىل هذا النمط ،إذ نلمح فيه تص ع ععورا هلوية اجملتمع
اليت حتدو حوهلا ،وهذا النص –حياية عش ع ععبة خ د
اجلزائري يف أبعاده اإلس ع ع ع ع ع ععالمية والعربية واألمازيغية ،ومعها محولة كل الطقون واملعتقدات اليت توارثتها األجيال عرب
العصور.
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حتيى مبنطقة الغرب اجلزائري ،بالتحديد دائرة أوالد إبراهيم والية سعيدة.
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ملحَّ الحكاية:
حياية عشبة خضار (باللهجة اجلزائرية)
كان يا ميان كان واحد الراجل عاي يف وحد البالد فيها اجلفاف وملطار ما تص ع ععب وما القي ن عالش يرعوا لغناا ،زادت
ض ع عارو ومن اللي زادت بقات ملطار تصع ععب واخضع ععارت لبالد ،وبدات النان ترحل ليها وترعى
عنده بنت مسداها وعشع ععبة خ د
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فيها لغناا ،وبدات ذيك البنت تيرب وتزيان ،وبقات البالد على حاهلا من خض ع ع ع ع ععار ومرعى ،وذيك البنت بدات تلعب مع
قراناهتا وبداوا يغريوا منها ،وقعدوا ممموا باش يتهنوا منها ،قالوهلا ارواحي نلعبوا ،واقضاوا النهار كامل يف جري ولعب وم ن
بداوا يتعبوا ،قالت هلم وحدة ارواحوا نفلوا لبعض ععانا ،وبدات كل وحدة تفلي خلتها ،وقالوا لعش ععبة خض ععار ارواحي نفلولك،
وابداوا يشبيوا هلا شعرها يف السدرة ،وم ن عاح الليل قالوا يا اهلل نرجعوا لديارنا ،كي جات تنوض لقات شعرها حاصل يف
السدرة.
رجعوا كعامعل لبنعات لعديعارهم وبقعات عش ع ع ع ع ع ع عبعة خض ع ع ع ع ع ع ععار وحعدهعا يف الغعابعة ،ويف ذاك الوقعت كعانوا اهلواي والطيور راجع ن
الوكارهم ،وكي فاتوا عليها كانت تطلب منهم باش يسع ع ععليوا شع ع عععرها من السع ع ععدرة ،يف البدية فات عليها السع ع ععبع ،قالت له
هالسبع سلك خصلة من خصاليت ونعطيك ودعة من ودعايت ،قال هلا ودعتك ما تعشيلي اوالدي ،وراح وخالها ،وفات
عليها الغراب وقالت له نف اليالا وحىت هو ما بغاش يسع ع ع ع ع ع ععليها ،حىت فاتت عليها احلجلة قالت هلا يا احلجلة فيي يل
خصععلة من خصععاليت ونعطيك ربقة من ربقايت ،جات احلجلة وفيت هلا خصععالت من شعععرها واعطاهتا ربقة (تشععبه العقد)
من ربقاهتا( ،وعلى هذاك احلجلة مازالت فيها الربقة انتاع عشع ع ع ععبة خضع ع ع ععار-هيذا يقول الراوي مسع ع ع ععتدركا )-وفاتت عليها
لرنب ،قالت هلا يا لرنب فيي يل خصع ع ععلة من خصع ع ععاليت ونعطيك ومشة من ومشايت ،جات لرنب وفيت هلا خصع ع ععالت من
شعرها واعطاهتا ومشة ب ن عينيها ،وعلى هذاك مازال فيها ومشة عشبة خضار على جبهتها –يقول الراوي مستدركا-
وبقات عشبة خضار يف ذاك الليل وحدها ،شافت نار شاعلة ،ومن خوفها بدات تقول يا ذيك النار إذا راكي نار أما وأبا
قر" قر" ،وإذا راكي نار الغولة والغول بعدي بعدي ،تبدا ذيك النار تبعد ،حىت عال عليها الليل ،وزاد اخلوف ،قالت يا
ذيععك النععار إذا راكي نععار أمععا وأبععا بعععدي بعععدي ،وإذا راكي نععار الغولععة والغول قر" قر" ،قربععت النععار وارمععات روحهععا فيهععا
لقات الغولة تطحن ،عارت على بزولتها رضع ع ع ع عععتها ،قالت هلا الغولة ودرممممم كون ما بزولة عيسع ع ع ع ععى وموسع ع ع ع ععى كون درت
حلمك يف لقمة ودمك يف جغمة وعآمك نقيت بيه سععنياو وقالت هلا أنا ما راني راح ناكلك ،وراح خنزنك حتت القصعععة
بصح كي جيي الغول ويقعد يطحن روحي ارضعيه وما راه رايح ياكلك.
كي جا الغول ودخل للدار ش ع ععم ر ة عش ع ععبة خض ع ععار ،وبدا يقول ور ة القش ع ععري واملش ع ععري ر ة العر" خ الدارو وأوالده
يقولوا وحتت الدص ع ع عععة حتت الدص ع ع عععةو والغولة ض ع ع ععاربة النح ،كي ع على بال يطحن عارت عش ع ع ععبة خض ع ع ععار على بزولته
رض عععتها –كما وص ععاهتا الغولة -وهنا قال كما قالت الغولة :ودرممممم كون ما بزولة عيس ععى وموس ععى كون درت حلمك يف
لقمة ودمك يف جغمة وعآمك نقيت بيه سنياو
قالوها اقعدي معانا وردي بالك على خوك ،وداروا فيها المان وكانوا يرسععلوا ولدهم معاها يلعب ،وبدات االرض اللي فيها
الغولة والغول تصععب فيها ملطار وختضععار واالراضععي خلرين ينشععفوا وييبس عوا بسععباب ققلة ملطار ،وبداوا الرعيان من كل ميان
جيوا يرعوا يف ذيك البالد اللي فيها عشبة خضار.
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وكي كععانععت خترج تلعععب معععاه كععانوا يتالقوا مع الرعيععان ،كي فععات عل يهععا راعي االبععل قععالععت لععه يععا راعي االبععل كون غري
اعطيتين حوارة وال حوار خلويا وماهوش خويا غري ولد الغولة والغول ،قال هلا أنا ماني مول االبل أنا غري راعي ،ويف مهار
هخر فععات عليهععا راعي البقر ،قععالععت لععه يععا راعي البقر كون غري اعطيتين وكريف وال وكريفععة خلويععا ومععاهوش خويعا غري ولععد
الغولعة والغول ،قعال هلعا أنعا معاني مول البقر أنعا غري راعي ،وفعاتعت ليعاا فعات عليهعا وحعد الراعي مععاه الغنم ،قعالعت لعه يعا
راعي الغنم كون غري تعطيين خروفة وال خروف خلويا وما هوش خويا غري ولد الغولة والغول ،ذاك الراعي اعرف صع ع ع ع ع ع ععوت
عشبة خضار ،قال هلا ماكي انتع شبة خضار ،قالت أنا هي ،قالت له كيفاش عرفتين قال هلا أنا الراعي انتاع اباك ،وهي
خرباته كيفاش ص ع ع ع ع ع ع عراهلا ،وبلي ذاك ولد الغولة والغول ،قاهلا ارجعي معايا ،قالت خليين نرجع ولد الغول لدارهم ،قاهلا :ال،
أنت ارجعي معايا وهو خنبطوه على ص ععفاحة ميوت ،وكي خبطوه على ص ععفاحة عار خمه يف احجر امه ودمه يف احجر اباه،
قالوا خدعتنا اليلبة بنت اليلب قبل ما خندعوها ،وراحت عش ععبة خض ععار مع الراعي ألهلها ،وقبل ما يوص ععلوا قاهلا اس ععتين
هنا وانا نروح عند اباك خنربه ،قاله كون جنيب لك عش ععبة خض ععار واش تعطيين ،قاله نعطيك الغنم وما فيها ،عاود س ععقس ععاه
كون جنيب لك عش ع ع ع ععبة خض ع ع ع ععار واش تعطيين ،قاله نعطيك اخليمة وما فيها ،عاود كون جنيب لك عش ع ع ع ععبة خض ع ع ع ععار واش
تعطيين ،قاله نعطيك عشع ع ع ع ع ع ععبة وما ليها ،وهذا اللي كان ون عليه الراعي ،وراح جاهبا بعد اللي ادى وعد من عند باباها
باش يزوجها له.
رجعت عشع ع ععبة خضع ع ععار الباها وجعت للعز اللي كانت فيه ،ورجع معاها اخلري والغيث ،بصع ع ععح الغول مازال ما انسع ع ععى الثار
انتاع ولده ،وبلي عش ععبة خض ععار خدعتهم ،ولت عش ععبة خض ععار كل يوا تش ععوفه يف املناا ،لف فيها (يهددها) ويقول هلا:
وناكلك ناكلك ،جيي الص ع ععيف وناكلك واي املش ع ععتا وناكلك ،جيي الربيع وناكلك ،جيي اخلريف وناكلكو وبدا را عليها
النوا ،وكل يوا تزيد وكل يوا يزيد اخلوف انتاعها من الغول ،حىت رجعت ما ترقدش من كثرة اخلوف ،وكي خربت اباها،
قال هلا قويل له غري ارواح كولين ،واحفر له حفرة قداا الدار واش ع ع ع ع ع عععل فيها النار وغطاها ،وكي جا الغول يف الليل على بال
ياكل عش ع ععبة خض ع ععار عاح يف ذيك احلفرة وش ع عععلت فيه النار ،وبدات عش ع ععبة خض ع ععار اتطل عليه وتقول له ها كولين ،وهو
مازالت حترق يف قلبه اللي قتلت ولده ،وكان يقول هلا يا عشعبة خضعار حركيين بعويد نطيب ،راحت على نيتها جابت عود
باش حتركه ،وكي عاعت على احلفرة وحركت الرماد عارت عليها زعطة (شرارة) من ذيك النار وعماهتا من عينها.
ووهاذي حياييت راحت تتيركب وأنا بقيت يف املركبو
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لغة الًّفل:
من حركيّة االضًراب إلى مسارات االكتساب
The child's language: From disorder to the paths of acquisition
أ .ليلى العبيدي (كليدة ايداب مبنوبة ،تون )

مل ّخص:
جمرد
أفض ع ع ععى االهتماا باإلنس ع ع ععان كائنا ناعقا إىل لة من التص ع ع ععورات النآريدة حول عمليدة اكتس ع ع ععابه للغة ،ب ن من يراه د
متص به اإلنسعان دون غريه من اليائنات.
سعلوك هيل قائم على امباكاة والتقليد .ومن د
فطري د
لغوي د
يرده إىل توفدر اسعتعداد د

ومن يرى أ دن االكتسع ع ع ععاب اللغوي ال يتح دق إالد عرب التفاعل ب ن ال دذات وامبيط .إالد أ دن خمتلف هذه القراهلات تتف على أ دن

يتم للطفل إالد عرب مسععار افوف بالصعععوبات .يعاي خالله هذا املتيلدم املبتدف خماضععات عسععرية يف سعبيل توليد
ذلك ال د
اللجة اللغويدة البدئيدة.
النآاا من عم الفوضى .فوضى د

أهم مس ع ععارات االكتس ع ععاب اللغوي عند الطدفل يف ض ع عوهل هذه
يف هذا اإلعار س ع ععوف نس ع عععى خالل هذا املقال إىل د
تب ن د

تتدرج خبطاب الطدفل إىل مراتب
التيارات اللسع ع ع ع ععانيدة مؤدكدين على دور االضع ع ع ع ععطرابات اللغويدة الآرفيدة يف خل حركيدة خالدقة د

النضج واالكتمال.

الكلمات المفاتيح :االكتس ع ع ععاب اللغوي ،لغة الطدفل ،النآريدات اللس ع ع ععانيدة ،الفوض ع ع ععى اللغويدة البدئيدة ،الص ع ع عععوبات اللغويدة،
التقليد وامباكاة ،الفطرة اللغويدة ،التوليد ،التفاعل ب ن الذات وامبيط.

Abstract:
The study of human as a speaker, has led a set of theories about the child
acquisition of language; among those who see it as an automatic behavior
based on imitation, and those who see it like a natural linguistic ability. And
those who believe that language acquisition can only be achieved through
the interaction between the self and the environment.
However, these different theories agree that the child live many difficulties
and troubles in this chaos stage.
In this context, we seek, in this article, to identify the most important
pathways of language acquisition in children, highlighting the role of the
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linguistic disorders which guide this speaker to a more organized and more
mature speech.
Key words: Language acquisition, child’s language, Linguistic theories,
linguistic chaos, difficulties, simulation, Language competence, generative,
Interaction between self and environment.
مقدمة:
ويتدرج يف تنمية كفاياته اللغويدة
يعلن الطفل اخنراعه يف جمال
وجودي قائم على التواص ع ع ع ع ععل اللغوي منذ ص ع ع ع ع ععرخة الوالدة د
د
اخلارجي.
خالل املراحل األوىل من عفولته بغاية التعبري عن انفعاالته ورغباته والتواصل مع ايطه
د
غري أ دن مسار االرتقاهل بامليتسبات اللغويدة من حالتها البدئيدة األوىل إىل مراتب النضج واالكتمال ال ملو من صعوبات.

إذ تداخل خطاب الطفل خالل هذه املرحلة ع ددة اضععطرابات ظرفيدة تعي ما يعايشععه من خماضععات يف سععبيل توليد النآاا
من عم الفوضى.
من هذا املنطل كان عارض االضعطراب مالزما ليامل مسعار االكتسعاب اللغوي لدى الطفل ال باعتباره خروجا عن النآاا
1
متدرج
كي د
بل مبا هو ض ععرورة من ض ععرورات حتققه .هو تلك الفوض ععى اخلالقة اليت تس ععم اللدجة اللدغويدة البدئيدة يف مس ععار حر د
حنو مراتب البناهل والتأسععي  .فهذا الييان اللغوي احلي لن يولد إالد بعد خماضععات عسععرية يعرتك خالهلا الطفل عريقا افوفة

بالصع عععوبات قصع ععد اكتسع ععاب خربة كافية بنوامي هذا النآاا .ولعلدنا قد ال نغايل إذا ما قلنا إ دن الطدفل خالل هذا السع ععياق
كلما ازداد اضطرابا كلما ازداد اكتسابا.
فييف قرأت أهم التيارات اللسانيدة عمليدة االكتساب اللغوي عند الطفل؟ وبأي معىن ييون االضطراب سبيال لالكتساب

أي اااه حلركيدة الفوضى اللغويدة البدئيدة خالل هذه املرحلة من النمو اللغوي واملعريف عند الطدفل؟
خالل هذا املسار؟ و د
 -Iالمستوك المفهومي:

تس ععتدعي عالقة الطدفل باللغة ش ععبية واس عععة من املفاهيم من أ دها مفهومي واالكتس ععاب اللغويو و ولغة الطدفلو .وقد

دمت عرح هذه املفاهيم يف حقول معرفيدة خمتلفة كاللدس ع ع ععانيدات والعلوا النفس ع ع ععيدة واألااو الرتبويدة والبيداغوجيدة فتعددت بذلك

وجهات تعريفها واختلفت مناهج دراستها.
 -1مفهوم "االكتساب اللغوي":

وتيسب واكتسب.
يعرف واالكتسابو يف املعاجم العربيدة بأنده و علب الرزق واليسب وأصله كسب ييسب كسبا د
د

جين قال تعاىل :وال ييلدف اللده نفسععا إالد وسعععها هلا ما
قال سععييويه :كسععب أصععاب واكتسععب :تصع دعرف واجتهد .قال ابن د
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عرب عن احلسنة ب ع وكسبتو وعن السي،ة ب ع واكتسبتو أل دن معىن كسب دون معىن اكتسب ملا
كسبت وعليها ما اكتسبت د

فيه من الزيادة

2

ويرتبط لفو االكتسع ع ععاب  acquisitionيف املعاجم الفرنسع ع ععيدة بفعل  acquérirالذي يعين و أن يصع ع ععبح الفرد ماليا
 devenir propriétaire d’un bienأو أن ينجح يف الآفر بشععيهل أو أمر .ويقال :كسععب سععيدارة
لفائدة

واكتسب خربة.

3

كل من اللغة العربيدة والفرنسيدة يف
نالحو من خالل هذين التعريف ن اللدغوي ن أ دن الداللة املعجمية لالكتساب تشرتك يف د

تفرد اللغة العربيدة باإلشارة إىل االجتهاد يف ذلك.
معىن كملدك أمر أو فائدة مل تين حاصلة باألصل مع د

دأما اصطالحا فاالكتساب اللدغوي وl' acquisition du langageو هو جممل العمليات الذهنيدة والعر فانية اليت

يفعلها الفرد من أجل كمثدل القوان ن اللغويدة واالخنراط يف نآمها التواصلية تقبدال وإنتاجا.
د

وقد ش ع ديل هذا املفهوا موضععوع نقاش ب ن عديد االااهات النآريدة يف جمال الدراسععات اللسععانيدة واالجتماعيدة والنفسععيدة
والطبيدة فتعددت وجهات دراسته السيما يف عالقته بالطدفل.
 -2مفهوم " لغة الًفل"  langage enfantinمن األص ط ط ط ط ططل الالتيني infansبمعنى "كياب اللغة" إلى

االستعمال اللساني الحديث:
يبدو من املهم أن نعود إىل التعريف اللدغوي ليلمة عفل  enfantلي الرتباعها مبدونة اثنا فحس ع ع ععب بل ألن لفو
وعفلو  enfantيرتبط يف تركيبته االشع ع ععتقاقيدة باألصع ع ععل الالتيين  infansمبعىن غياب اللغة أو ومن ال يتيلدمو ( Qui

) .ne parle pasيعود اللفو إىل الفعل الالتيين  fansوأصع ععله  fariمبعىن و تيلدمو 4و لين بسع ععبب اقرتانه بالسع ععابقة
دل على معىن وانعداا اللغةو من هنا أتت كلمة ».5 «enfant, bébé
وinو د

دأما يف االستعماالت اللسانيدة احلديثة فقد استعمل فرديناند دي سوسري -1837( Ferdinand de Saussure

 )1913يف دروس ع ع ع ع ع ع ععه عبععارة ولغععة األعفععالو وle langage des enfantsو  6ووردت عبععارة واللغععة الطفوليدعةو le

langage enfantinضعمن املالحآات اهلامشعيدة اليت تذيدل هذه الدرون .7وهي حتديدا العبارة اليت اسعتعملها كل من

رومان جاكبسون يف كتابه «اللغة الطفوليدة واحلبسة و 8ومارسيل كوه ن يف مقاله ويف دراسة اللغة الطفوليدة و .9

وجند عديد املص ععطلحات األخرى ك ع ع ع ع ع ع ع ع ع «اخلطاب الطفويلو و وكالا الطدفلو أو واليالا الطفويلو و ولس ععان األعفالو

10

حتيل يف جمملها إىل كل ملفوظ صع ع ع ععادر عن الطدف ل من أص ع ع ع عوات وكلمات وتعابري دالة أو غامضع ع ع ععة أو تراكيب و ل وأقوال
بيل ما تشتمل عليه من اضطرابات لغويدة وحتريفات تعبرييدة.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

269

 -IIيف قراهلة النآريدات اللسانيدة لثنائيدة االكتساب و االضًراب عند الًّفل :

لقد أفضععى االهتماا باإلنسععان كائنا ناعقا إىل لة من التصععورات النآريدة حول عمليدة اكتسععابه للغة .وكان لتعدد هذه

اخللفيدات النآريدة أثر هاا يف وجهة تفس ع ع ععري ظاهرة االض ع ع ععطراب اللغوي الذي يس ع ع ععم خطاب الطدفل خالل هذه املرحلة .من

بتنوع نآريات االكتساب اللغوي.
تنوعت زوايا استقراهل عوارض االضطراب اللغوي الآريف د
هذا املنطل د
 -1االكتساب اللغوي وما يداخله من اضًراب في ضوء المدرسة السلوكيّة:

يعتبر السطلوكيون أ ّن الطفل يولد وعقله وصععفحة بيضععاهل ،تنق عليها البي،ة ما تريدو على حد تعبري وجون لوكو وهذا

يعين أ دن اللّغة ال تمثل إالّ مجموعة من العادات الس ط ط ط ططلوكيّة التي يكتس ط ط ط ططبها الًفل من محيًه االجتماعي من خالل

التقليد والمحاكاة والتكرار .وذلك بناء على خًاطة المثير واالس ع ع ععتجابة اليت ح دددها و بافلوفو يف س ع ع ععياق حديثه عن

والفعل املنعي و .من هذا المنًلَّ يعترب السلوكيون أ دن اللغة سلوك يقوا به الطفل وليست مسة ميتليها أو ينفرد هبا.
اجملردة اليت س ع ع ع ع ععيطرت على علم النف التقليدي وأ دكدت على
وقد عملت هذه النآريدة على ااوز املفاهيم النفس ع ع ع ع ععيدة د

علمي لذلك كانت تتناول ظاهرة «االضعطراب اللغويو
ييب د
ضعرورة دراسعة الآواهر السعلوكيدة القابلة للمالحآة عرب منهج ار د

جمردة.
جمرد أخطاهل هليدة إجنازيدة وال ختوض فيما ييمن خلفها من عمليات ذهنيدة د
عند الطفل باعتبارها د
جمرد هلة دقيقة تعمل وفقا لقوان ن مييانيييدة منتآمة ايث ميين تدريبه على تعلدم
وذلك يعود إىل اعتبارها اإلنسع ع ع ع ع ع ععان د
لغة ما بنف مبادف تدريب احليوان القائمة على أسع ععان امباكاة والتيرار .فالتواصع ععل اللغوي مل يين حس ع عب هذه النآريدة
يفسر بتعطدل هذه السلسلة يف
كل ما يداخله من اضطراب اللغوي د
أكثر من سلسلة من املثريات واالستجابات .لذلك كان د
نقطة ما ب ن املثري واالستجابة.

و قد واجهت السععلوكيدة ع ددة انتقادات بسععبب هذا التصع دعور السععليب الذي ترمسه لدور الطفل خالل عمليدة االكتسععاب
اللغوي إذ بدا األمر أش ع ععبه ما ييون مبلهل وعاهل مفرغ من كل االس ع ععتعدادات بقوالب لغويدة جاهزة .يقول واعس ع ععون يف هذا

مرة فثانية فثالثة فعاشعرة فيعرف أ دن كلمة ورضعاعةو ترمز
الصعدد ويرى الرضعيع رضعاعته و يسعمع دأمه تتل دفو بعبارة ور د
ضعاعةو د

يتوىل بصع ع ععفة مقصع ع ععودة أو غري مقصع ع ععودة تعريف
إىل القارورة اململوهلة حليبا و اليت تق ددمها أمه غذاهلو  11فامبيط هو الذي د
لييون رصععيده املعجمي عرب ختزين هذه القوائم املعجميدة اجلاهزة .دأما قواعد الرتكيب والندحو فيتم
الطفل على أمساهل األشععياهل د
اكتسع ع ع ع ع ع ععاهبا وفقا ملبدأ القيان و فاملتيلمون ينتجون الرتاكيب اجلديدة بالقيان على تلك الرتاكيب اليت كانوا قد مسعوها من

قبل ،كما يفهمون الرتاكيب بالطريقة ذاهتا.
تعتمد السععلوكيدة جممل هذه املبادف دون االنتباه إىل السععمة احليويدة يف اإلنسععان ممدا مرج به عن حيدز االسععتجابات ايليدة
املشععروعة عالوة على ما الحآه تشععومسععيي من مسة إبداعيدة يف اللغة اإلنسععانيدة .وهو حتديدا ما تبناه التيار التوليدي خالل

بناهل نآريدته الفطريدة.
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 -2ثنائيّة االكتساب واالضًراب في ضوء النظريّة التوليديّة التحويليّة:
التصور العقالين الكتساب املعارف وهو على عي
يندرج االكتساب اللغوي وفقا للنآريدة التوليديدة التحويليدة يف إعار د

يتم عرب امباكاة والتقليد ،يفرتض وجود جانب فطري يهي ،الطفل الكتس ع ععاب
التص ع ع دعور التجرييب الذي يرى أ دن االكتس ع ععاب د

لغته األا ،باعتبار أ دن اللغة جزهل من إعدادنا اإلحيائي املسب الذي توقآه التجربة.

وقد كان منطل تشومسيي يف ذلك ما اصطلح عليه بع «مشيلة أفالعون وحيث خلص إىل أ دن اإلنسان ميتلك القدرة
حرة غري مرهتنة مبثريات خارجيدة .فالطفل يستطيع
على إبداع أشيال لغويدة جديدة مل يين قد تعلدمها من قبل وذلك بصفة د

أن ينتج عددا غري ادود من اجلمل انطالقا من معطيات لغويدة ادودة .وذلك بفضع ع ع ع ع ع ععل ما يتوفدر يف امللية اللغويدة الفطريدة
من مسات إبداعيدة خالدقة.
احلر مناذج لغويدة غري مسع ع ع ععتعملة قياسع ع ع ععا على ما هو مسع ع ع ععموع يف
إالد أ دن الطفل قد ينتج خالل عمليات التوليد
د
اللغوي د

ويتدرج يف تعديلها إىل أن تتطاب مع منوذج لغة املتيلدم
لغته .ومن مثدة يضع هذه الفرضيات من االستعمال موضع اختبار .د

اجملردة اليت تاجها لتطوير ميتسع ع ععباته ال دس ع ع عابقة .كأن يالحو الطفل أ دن
البال وييتسع ع ععب بالتوازي مع ذلك املبادف اللغويدة د
التأنيث يف اللغة العربيدة يتطلدب إضع ع ع ع ع ع ععافة تاهل مثل كبري/كبرية -عامل/عاملة...فيطبد هذه القاعدة على كلمة وأمحرو فيقول

وأمحرةو بدال عن ومحراهلو .د ييتش ع ع ععف خطأ تطبي هذه القاعدة فيع ددل اإلجابة ويزيد من تدقي القاعدة وض ع ع ععبط حدود
جمردا للغته عرب االسعتفادة من هذه واالضعطرابات الآرفيدةو .وما قيل عن قواعد تركيب
ييون أسعاسعا نآريدا د
تطبيقها ومن هنا د

اليلمعة ينطب على قواععد تركيعب اجلملعة فعالطفعل يتعلدم الرتاكيعب اللغويعة عن عري تقعدير فرض ع ع ع ع ع ع عيعات معينعة وفقعا للنمعاذج
اللغوية اليت يسمعها ،يضع هذه الفرضيات موضع اختبار.
وذلك يعود يف جانب هاا منه إىل االس ع ع ع ع ع ععتفادة من تلك العثرات اللغويدة املرحليدة اليت قد تربك التس ع ع ع ع ع ععيري اييل للقاعدة

وتلقي باملتيلدم الطفل يف جلج الفوضععى اللغويدة البدئيدة .إالد أنده سععرعان ما يعاود اعرتاك اجلهاز النآري من خالل ما يسععمعه
أقل اضطرابا.
من استعماالت لغويدة يف ايطه لرياجع كمثدالته السابقة للقاعدة ومن مثدة يبين اربة لغويدة جديدة أكثر دقة و د

اجملردة على غرار والفعلو و والصععفةو واللواح الصععرفيدة وال كمنعه
على أ دن ادوديدة خربة الطدفل باملصععطلحات النحويدة د

من كمييز االس ع ع ع ع ععم عن الفعل أو الص ع ع ع ع ععفة ،أو مالحآة التقابل ب ن املفرد واجلمع فغالبا ما ينجح يف انتقاهل القواعد الص ع ع ع ع ععرفية

والنحوية املناسععبة ،كأن يسععتعمل أداة التعريف مع األمساهل والصععفات دون األفعال ويلح و نون الوقاية باألفعال دون األمساهل
والصفات فيقول :كلدمين أو أعطاين وال يقول :قلمين.
مول
من هنا خلص التوليديدون إىل مالحآة قدرة اجلهاز اللغوي
الفطري لدى اإلنسععان على تطوير أسععان د
د
جمرد د
نآري د

للطفل اكتسع ععاب قواعد اللغة من خالل االسع ععتعماالت اللغويدة امبدودة يف ايطه و هذا ما دفع تشع ععومسع ععيي إىل القول
عتدل على ذلك مبثال إص ع ععابة متيلدم إس ع ععباين بض ع ععرر يف مس ع ععتوى مناع اللغة يف
باس ع ععتقالل املعرفة اللغويدة عن اإلجناز و يس ع ع د
الدماغ يفقد بس ععببه القدرة على اليالا و الفهم فقدانا تاما إالد أنده بعد حت دس ع عن حالته يعود إىل اس ععتعمال اللغة اإلس ع عبانيدة ال

اإلجنازي للغة وفمن الواضععح إذن أ دن
اليابانيدة  .يفسععر تشععومسععيي ذلك باحتفاظه مبعرفة لغويدة داخليدة مسععتقلدة عن املسععتوى
د
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ألمها
ش ع ع ع ع ع ععي،ا معينا بقي ح ن فقدت القدرة على اليالا والفهم .وال ميين أن تيون القدرة هي الش ع ع ع ع ع ععيهل الذي بقي وذلك د
...وأما الذي فقد فهو نآاا استعماهلاو.12 .
فقدت دأما الذي بقي فلي إال نآاما من املعرفةو
د

هذا التمييز ب ن مس ع ع ع ع ع ععتويي املعرفة اللغويدة الداخليدة واإلجناز يفض ع ع ع ع ع ععي نآريدا إىل ض ع ع ع ع ع ععرورة التمييز ب ن منط ن متباين ن من

فإما أن يرتبط االضع ع ععطراب مبسع ع ععتوى االسع ع ععتعمال اللغوي وذلك خالل الصع ع عععوبات اإلجنازيدة ،حيث
االضع ع ععطرابات اللغويدة .د

تفو الفرد مبعرفعة لغويدعة كعاملعة ليندعه ععاجز عن توظيفهعا .أو أن يش ع ع ع ع ع ع عمعل االضع ع ع ع ع ع ععطراب اللغوي اجلوانعب اإلدراكيدعة ععامعة

واإلدراكية اللغويدة خص ععوص ععا ،ههنا نتح ددو عن مش ععاكل لغويدة عميقة كم د ما اص ععطلح عليه تش ععومس ععيي بالفطرة اللغويدة.
أقر تشومسيي ح دقا هبذا املستوى العمي من االضطراب اللغوي أا أ دن اجلهاز اللغوي الفطري حسب تشومسيي
لين هل د

هو املعيار الض ععامن لش ععرط التوازن اللغوي واملقبوليدة؟ يرى عبد القادر الفاس ععي الفهري أ دن و هلة التحليل اللغوي اليت ترد عند
مهمتها توليد فقط كل اجلمل الندحويدة مقرونة
امليون الرتكييب هي عبارة عن جمموعة من القواعد د
تش ععومس ععيي ( )1957يف د
تيون اجلملةو(الفهري ،اللس ع ععانيات واللغة العربيدة ،
بأوص ع ععاف بنيويدة د
تب ن كيف تأتلف األجزاهل ل د

. 13)66و ض ع ع عرنا يف

هذا الس ععياق تس ععارل األس ععتاذ الشع عريف وأ من الض ععروري ح دقا أن نتص ع دعور الندحو كما تص ع دعوره تش ععومس ععيي ،حنوا ال ينتج إالد
اجلمل الص ععحيحة و الص ععحيحة فقط؟و(الش عريف ،الش ععرط و اإلنش ععاهل النحوي لليون،)2002( ،

 14)1184ماذا لو

الفطري داخله االض ع ع ع ع ععطراب فاختلت موازينه  .ما الذي يثبت يف اللغة عند االض ع ع ع ع ععطراب وما معايري
أ دن هذا اجلهاز اللغوي
د
ثباته ب ن مداري الفطري وامليتسعب؟ هل ميين ،من منطل ذلك ،أن نتص دعور مناذج نآريدة ألمناط االضعطراب اللغوي أو أن
ظل حضور بعض العوامل الباعثة عليها بالضرورة؟ وإىل أي مدى ميين القول مبناعة هذا اجلهاز اللغوي الفطري
نتنبدأ هبا يف د

عما قد يصيب بقيدة اليفايات من اضطراب؟
د

 -3االكتساب اللغوي وما يداخله من اضًراب في ضوء نظريّة بياجيه البنائيّة :

يختلف تفسططير بياجيه لعمليّة االكتسططاب اللغوي عند الًفل و ما يداخلها من اضططًرابات عن مذهب المدرسططة

فًري ،كما يتعارَ مع المنوال السططلوكي الذي يعتبر االكتسططاب اللغوي جمدرد
لغوي
ّ
التوليديّة القائلة بتوفّر اسططتعداد ّ
خارجي يقوم على مبدإ التقليد و المحاكاة  .ذلك أ ّن العمليدة املعرفيدة عامة و اللغويدة على وجه اخلص ع ع ع ع ععو
أثر لعامل
د

ييون خالهلا الطفل لة من املفاهيم األولية
عند بياجيه هي عمليدة تفاعليدة نشطة تبىن تدرجييدا عرب مراحل ذهنيدة ارتقائيدة د
تساعده يف بناهل أمناط ذاتيدة لتنآيم املعارف .ذلك أ دن العمليدة اللغويدة حسب بياجيه ،كمثدل وحالة خمصوصة من التبادل ب ن
والتمثلو وواملالهلمةو لتحقي وحالة
كية متواصع ع ع ع ع ع ععلة مع امبيط يمها مفهوما د
اليائن والعامل اخلارجي فالفرد يف عالقة حر د

ط مس ع ع ععتقيم انطالقا من
يتطور يف خ د
التوازنو .فالذكاهل ال ينبج كامل الع ددة كما لو كان مض ع ع ع دعمنا مس ع ع ععبقا يف اجلس ع ع ععم وال د
هليات بسيطة مع ددة قبليدا يف األجهزة العصبيدة والوراثيدة لينده ينبين شي،ا فشي،ا ودرجة درجة.15

لنمو الذكاهل لدى الطفل حسع ععب بياجيه  16وذلك بصع ععفة تدرجييدة بدهلا
من هذا املنطل دمت حتديد أربعة أعوار أسع ععاسع ععيدة د

احلسي احلركي وصوال إىل مرحلة العمليات الصوريدة التجريديدة.
بطور الذكاهل د
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الحسي الحركي:
أ  -طور الذكاء ّ

يتواصععل هذا الطور إىل حدود السععنة الثانية من عمر الطفل ويتميدز برغبة كبرية يف االسععتيشععاف .يسعععى خالهلا الطفل

إىل تنمية مهاراته احلركيدة واإلدراكيدة عرب معاجلة لة من املسائل املتعلقة بالفضاهل املياين أو املآهر اخلارجي أو بنشاط الفرد

وهو عور ساب لنضج اللغة وقائم على اإلدراك واحلركات يف غري قدرة على استحضار األشياهل أو التفيريو.

يتوىل تنآيم فضع ععائه الواقعي وف أنسع ععاق كمثل رغباته الذاتيدة وذلك بفضع ععل توظيف
وميين للطفل خالل هذا الطور أن د

للتعرف على ايطه.
حواسه د

ب  -طور الذكاء قبل اإلجرائي:
ميت دد هذا الطور من السع ععنة الثانية إىل حدود السع ععنة السع ععابعة ويتميدز وبالتوظيف الرمزيو حيث يصع ععبح الطفل قادرا على

فتيون لغته شععيال من أشععيال و التمثيل الرمزيو و لين األمر
كمثيل األشععياهل أو األمور غري احلاضععرة عرب رموز أو عالمات د

ال يرتقي ليم دين الطفل من القدرة الفعليدة على التجريد.
ج  -طور الذكاء اإلجرائي:

ميت دد هذا الطور من السععنة الثامنة إىل السععنة احلادية عشععرة يتم دين خالله الطفل من كمثدل بعض القوان ن الرياضععيدة املنآدمة

ييون لديه لة من اليفايات
للعالقات أو املتدصلة بالعد و التصنيف كما يصبح قادرا على كمثدل العالقات الزمانيدة وهو ما د
عتقر هذه املفاهيم يف السععنة التاسعععة و
اإلجرائيدة إذو يشععهد هذا الطور نشععأة املفاهيم األسععاسععيدة حوايل السععنة السععابعة د تسع د
تنمو

و تتوسعع و هت دذب ما ب ن السعنة احلادية عشعرة و الثانية عشعرةو (بوحوش ،نآريات اكتسعاب اللغة و تعلدمها و

وجوه تطبيقها على العربيدة،
باملستوى املادي امبسون.

17
يآل ادود الفاعليدة ألنده يتدص ع ع ععل أس ع ع ععاس ع ع ععا
 )145و لين ذكاهل الطفل يف هذه املرحلة د

المجرد:
د  -طور الذكاء
ّ
وتطوره حيث يص ع ععبح الطفل املراه قادرا على كمثدل
بنمو التفيري د
يبدأ هذا الطور يف حدود الس ع ععنة الثانية عش ع ععرة ويتميدز د

فتتطور القدرة على االس ععتنتاج واالختزال واالفرتاض واالس ععتبطان
جمردا دون العودة إىل منوذج مادي اس ععون د
العالقات كمثال د

ويتالدص الفير من قيود االتصال بالواقع املادي لينفتح على املمين.

فيل عور يؤس ع ع ع ع ع ع ع للطور الذي يليه
كمثدل هذه األعوار اليت حددها بياجيه للذكاهل بنية ارتقائيدة د
متدرجة حنو االكتمال .د

وينبين بدوره على ما قبله .وذلك بفض ع ع ع ععل ما يتوفدر لدى الطدفل من هليات ذهنيدة داخليدة كم دينه من بناهل ذكائه بص ع ع ع ععفة ذاتيدة
قصد حتقي التوازن.
يف ضوهل هذا املسار التفاعلي ب ن النمو اللغوي والنضج العرفاين مل يين مبحث االضطراب اللغوي يعاجل بصفة مستقلدة
العامة أو املشععاكل ال دذهنيدة .فقد كانت االضععطرابات اللغويدة تف دس عر يف ض عوهل ما قد يعرتي اإلدراك
عن االضععطرابات النمائيدة د
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يرد حس ععب بياجيه إىل عدا
عتمرة وذلك د
من مش ععاكل مس ععؤولة عن تعطدل عمليدة املوازنة بص ععفة ظرفيدة مرحليدة أو اعتالليدة مس ع د
حت دق أحد شرعي واملالهلمةو و والتمثدلو أو كليهما.

ولينه يرى من ناحية أخرى ،أنده ال ميين حتليل خطاب الطفل دون مراعاة خصع ععوصع ععيدته اليت كميدزه عن خطاب الناض ع عج

الذي يفرتض أنده ذو وظيفة تواصليدة باألسان .من هنا ميدز وبياجيهو صنف ن من اللغة لدى األعفال :صنف دأول ميثدل اللغة
املتمركزة على الذات وصنف ثان ميثل اللغة املييفة للمجتمع .

18

ييون الطفل خالل مرحلة اللغة املتمركزة على الذات منشععغال كليا هبدف التعبري عن رغباته الذاتيدة وال يسعععى للتواصععل

يهتم إىل موقف السامع .فقد كمثدل هذه اللغة ضربا من املناغاة لدى
مع ايخر .بل د
يتوجه باحلديث إىل نفسه وال يبدو أنده د

ييرر جمموعة من األصوات أو املقاعع لتحقي املتعة الذاتيدة فييون هو املتيلدم واملستمع يف نف الوقت وهو
الرضع حيث د

ويتطور األمر ليص ع ع ع ععبح حوارا ذاتيدا مغلقا يس ع ع ع عععى خالله الطفل إىل إرض ع ع ع ععاهل ذاته
أش ع ع ع ععبه ما ييون بالتفيري بص ع ع ع ععوت مرتفع .د

فحسب.

يش ععرح بياجيه ذلك من خالل منوذج الطفل والفو  Levيقول وفهذا الطفل والفو مثال جيل إىل منض ععدته وحيدا
د ون رفاق ويقول وأنا أنا أريد أن أرسععم هذا الرسععم ...أنا أريد أن أفعل شععي،ا كي أرسععم ...يلزمين ورقة كبرية ألعمل هذا و.
تتحول إىل بديل
واجلدير باملالحو هنا أن هذه األقوال ليس ععت لغة مص ععاحبة لألعمال اليت يقوا هبا الطفل فحس ععب بل قد د

عنهعا إذا معا عجز الطفعل عن إجنعازهعا فعليدعا .كمعا قعد ينفتح هعذا احلعديعث العذايت على ايخر دون أن يتوجعه إليعه بعاليالا.
فيتح ددو الطفل إىل ذاته و لينه يف الوقت نفسه يتل دذذ بيونه موضع اهتماا املستمع.

19

ختتص اللغة املييفة للمجتمع بالوظيفة التواص ع ع ع ععليدة وكثريا ما يس ع ع ع عععى الطفل إىل إثارة اهتماا ايخر بنقل
يف مقابل ذلك د

يعرب خالهلا
خواعره وأفياره .كما قد تتاذ امباورة ش ععيل أس عع،لة و اس ععتفس ععارات دأما األجوبة فغالبا ما تتس ععم بطابع
انفعايل د
د
الطفل عن مواقفه من امبيط و ايخر و ذلك يف إعار التفاعل مع الوس ع ع ع ع ععط االجتماعي احلاف به .إال أ دن بعض األعفال

األول أي اللغة املتمركزة على الذات و يقع
قد يتعطدل لديهم هذا الرابط اللغوي االجتماعي و تنحصععر لغتهم على الصععنف د

املتوحد حيث يلح باليفاية اللغويدة اضع ع ع ع ععطرابات متفاوتة
إ ال اجلانب التواصع ع ع ع ععلي للغة و ذلك خاصع ع ع ع ععة يف حالة الطفل د
خاصة ضمور الوظيفة التواصليدة للاطاب.
العم حسب احلالة و لينها غالبا ما تتميدز بالقصور اللغوي و د

خاتمة:

خنلص من خالل ما سب إىل أنده سواهل أ كان االكتساب اللغوي سلوكا قائما على امباكاة والتقليد أا كان ملية فطريدة
تفاعلية ب ن الذات وامبيط فإ دن خطاب الطدفل ال
عملية
د
خص هبا اجلن البشع ع ع ع ع ع ععري دون غريه من اليائنات أا مثدل د
كامنة د

ميين أن يبل مراتب النضج واالكتمال إالد عرب معايشته عورا من احلركة التفاعليدة اخلالدقة وهي حركة انتقاليدة ضروريدة دثها
اجملردة أو
جمرد قوائم ثععابتععة من القواعععد النآريدعة د
هععذا الييععان التعبريي احلي ذلععك أ دن اللغععة ال ميين بععأي حععال أن تيون د
تعبريي حي متفاعل مع ظروفه.
ألمها ليست كذلك بالفطرة فهي يف األصل شيل
االستعماالت ايليدة هلا د
د
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الساعية أبدا إىل تقليص هام احلرية إزاهل مثل هذه األنساق
دأما دائرة الضبط والتقعيد فهي من نتاجات الثقافة اإلنسانيدة د

نرتدد بوص ععفها باألنس ععاق الفوض ععويدة حينما ننفتح عليها من زاوية ثابتة ادودة فتدهش ععنا بتع دقدها واس ععتعص ععائها عن
اليت ال د
لتفهم حقيقة اللغة يف سياقاهتا احليويدة املتفاعلة.
التصنيف النآامي البسيط .لذلك حنن يف حاجة إىل أبعاد أخرى د
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القنط ط ط ططاع وعالقت ط ط ططه بالممثط ط ططل ف ط ط ططي العرَ المسرحط ط ط ططي
The mask and its relationship with the actor in the play
أ-حفصة خالد جامعة الجاللي اليابس بسيدي بلعباس-الجزائر

ملخط ط ططص:
وإذا كان اجلس ععد أداة املمثدل احلقيقية ،فإن لألقنعة دورها يف إعطاهل اجلس ععد متن دفسع عاً جديداً للتعبري ،حيث إن املمثل
يس ع ع ع ععتطيع ااوز احلدود احلس ع ع ع ععيةو ،هذا ما قالته رويدا الغايل من خالل حديثها عن األقنعة وترميزاهتا وحض ع ع ع ععورها يف األداهل
اإلميائي ،مؤكدة الدور الذي أصبح يلعبه القناع اليوا يف املسارح املعاصرة .فبالرغم من األ ية اليت تلها املمثل على خشبة
املس ععرح ،باعتباره الوس ععيط الذي يص ععل ب ن كل عناص ععر العرض املس ععرحي ليبعث الروح واحلياة فيها ،إال أنه جيد نفس ععه مقيدا
أماا بعض االدوار اليت يص ع ع عععب فيها التحيم يف تعابري الوجه من اجل اس ع ع ععيده لش ع ع ععاص ع ع ععية ما ،وحىت املاكياج يعجز هو
ايخر إلبالغ الرسالة املطلوبة ،وذلك لتأثريات اإلضاهلة على وجه املمثل مما يؤدي إىل إتالفه ،وبالتايل يضعف من مصداقية
الش ع ع ع ععاص ع ع ع ععية لدي املتلقي .ليجد املمثل نفس ع ع ع ععه جمربا على اختاد القناع كحل هلذا املش ع ع ع ععيل ،فيعد هذا األخري غطاهل للوجه
فيافي مالاه األس ععاس ععية ليعطيه مالمح جديدة للش ععاص ععية املؤدات ،وعليه يعترب القناع أداة مس ععاعدة ومهمة ألداهل املمثل
دوره ،باعتبار أن القناع سالح يلهم املمثل على العطاهل أكثر فأكثر .وهذا ما سوف نؤكده يف هذا املقال.
الكلمات المفتاحية :املمث ععل؛ القن ععاع؛ العرض املسرح ععي.
Abstract:
“If the body language is an element for an actor , the masks have a role
to give the body a new competitive expression in the sense that the actor can
go beyond his intuitive limits ,” Rouida Ghali said. This was in terms of her
speech over the masks and their characteristics and their presence in body
performance .She showed the great role the mask plays actually in the
modern theatres. In spite of the great importance of the actor on the platform
,being the mediator who links between all the theatre show elements and
inspires the spirit and livelihood among them. However , he finds himself
constrained in front of many roles where facial expression is hard to embody
for a given personality , even make- up fails in conveying particular
messages because of light casting on the actor’s face that disrupts it .As a
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result ,the actor’s credibility gets weaker and weaker having negative
influence on the viewers .That pushes the actor to wear the mask to solve this
problem .Hiding his face makes him give a new personality that’s why the
mask is considered as a vital tool and an arm for an actor because it helps
him show great performance while acting .This is what we are going to
confirm in our article.
Keywords: Actor; Mask; Theatrical Show.
مقدمط ط ططة :
إن لغة التعبري اجلس ع ععدي هي لغة عرفها اإلنس ع ععان البدائي منذ بداية وجوده على األرض كلغة بديلة عن لغة اخلطاب،
فاختذ من اإلمياهلة واإلش ع ع ععارة واحلركة أس ع ع ععلوبا له للتعبري عن حاجياته ورغباته ،فيانت الرقص ع ع ععات باختالف أنواعها تعرب عن
فرتات الفرح تارة وعن احلزن تارة أخرى ،فضلت اإلشارات هي لغة التواصل بيتهم إىل ح ن اكتشافهم لغة اليالا.
أمس ع ع ع ععت يع ا لفنون املعاص ع ع ع ععرة حتن إىل ما كان األنس ع ع ع ععان البدائي يتمتع به من مهارات يف التعبري عن اإلش ع ع ع ععارات
واإلمياهلات ويف استعماالته للقناع اليت كان يتاذها كسالح للصيد أو لصد املااعر اليت تواجهه.
فاهتمت املس ع ع ععارح احلديثة هبذه املهارات التعبريية مع تراجع دور اليلمة ،بعد أن كانت هي الدعامة األس ع ع ععاس ع ع ععية يف
املسعرح لسعيطرة النص واالعتماد على اخلطاب األد" على حسعاب اجلسعد وحركته .إىل أن جاهل الوقت الذي أظهر اهتماما
باملهارات التعبريية واليت كمثلت يف عروض البانتومامي والبايل الراقص وغريها من العروض .حيث اسع ع ع ع ع ع ععتطاع املمثل من خالل
مهاراته ا ألدائية من أن ق خطابه البصع ع ع ععري ،إذ يعترب املمثل باعث الروح واحلياة للعرض املسع ع ع ععرحي مع تضع ع ع ععافره مع بقية
عناصر العرض (عناصر السينوغرافيا) ،من خالل اسيده لدوره بعد ادراكه له وادراكه لطبيعة الشاصية اليت سوف يؤديها،
بتس ع ععاريه ملاتلف املهارات واألش ع ععيال التعبريية من تطويع اجلس ع ععد وهتي،ته وكمرينه على خمتلف اإلمياهلات وتعابري الوجه ،ويف
بعض األحيان يضععطر املمثل إىل اسععتعمال القناع عندما يعجز عن التعبري عن الشععاصععية من خالل إمياهلات وتعابري وجهه،
وهلذا جيد نفسعه جمربا لتدريب على اسعتعماله مع تيييف ذاته مع الشعاصعية املقنعة اليت سعوف يؤديها ،وذلك هبدف حتقي
األداهل املطلوب للعرض املسععرحي .وعليه نطرح اإلشععيال التايل :إلى أي مدك يسططاهم القناع في تكثيف دور الممثل في
العرَ المسرحيد
ومن ب ن الفرضععيات اليت ختدا املوضععوع هي كون أن املمثل هو النواة األسععاسععية يف كل عرض مسععرحي ،وبانه مييننا
االستغناهل عن أي عنصر من عناصر العرض إال املمثل فال ميين االستغناهل عنه.
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وبأن القناع هو ايخر أصبح جوهر العروض املسرحية املعاصرة وضرورة حتمية يتناف من خالهلا املارج ن من أجل اعطاهل
صورة بصرية جذابة للعرض ومما يؤهله للمنافسات العاملية .
وعليه يعترب هذا املوضع ع ععوع من املواضع ع ععيع املهمة اليت تسع ع عععى بالرجوع إىل اسع ع ععتعماالت القناع يف العروض املسع ع ععرحية،
وحتفيز املمثل ن إىل اللعب على القناع من خالل اختاذ ممثل واحد لعدة أدوار مسع ع ع ع ع ع ععرحية يف العرض الواحد ،فبتغري األقنعة
تتغري معه الشاصية املؤدات من شاب إىل شاصية شيع وحىت شاصية املرأة اليت أصبح بإميان الرجل من تأديتها وذلك
بوضعه لقناع امرأة بيل سهولة.
كما اعتمدت الدراسع ععة على منهج اثي متمثل يف املنهج التحليلي الوصع ععفي ،وذلك من خالل حتليل عنصع ععر القناع
ملا مله هذا األخري من ميزات تعطي للعرض اال ورقيا ،كما من ش ععأنه أيض ععا أن ييثف دور املمثل على خش ععبة املس ععرح
من خالل الصورة البصرية اليت يعطيها للعرض املسرحي واليت تعمل على جذب انتباه املتلقي .
فسععنتطرق يف هذا املقال إىل ثالو نقاط رئيسععية متمثلة يف التعرف أوال على املمثل باعتباره العنصععر الرئيسععي وامبرك
للعرض املس ع ع ععرحي مع ذكر خمتلف أشع ع ع ع يال التعبري اجلس ع ع ععدي له ،نتعرف على أحد العوامل املس ع ع ععاعدة ألداهل املمثل وهو
القناع املسرحي ،ويف األخري نتطرق إىل العالقة بينهما وذلك من خالل معرفة دور القناع يف تيوين املمثل.
.I

الممثط ططل كحامل لصورة العرَ المسرح ط ططي:
تناول املعجم املس ع ععرحي ملفهوا املمثل فعرفه بأنه « :هو ذلك اإلنس ع ععان الذي جيس ع ععد ش ع ععاص ع ععية غري ش ع ععاص ع ععيته

احلقيقية أماا هور ما ،ويقوا بذلك عن قصععد .ويقال يف مثل هذه احلالة :مثل شععاص ،أدى دورا ،لعب دورا»( )1وذلك
من أجل تقدمي ررية مشهدية حلدو ما فهو الوسيط ب ن العرض واملتفرج.
كما عرفه أيضععا معجم املصععطلحات الدرامية واملسععرحية بأنه « :الشععاص الذي يؤدي دورا يف عرض كمثيلي مبفرده،
أو مع غريه ،ومهنة التمثيل عريقة عراقة اإلنسان ،فقد ظهر املمثل يف بادف األمر كعضو يف جمموعة من الراقص ن واملنشدين
يف عق ديين»(.)2
فيعترب املمثل أحد قنوات توصععيل رسععالة العرض ،فهو حامل للاطاب املسععرحي ،وبالتايل فاملمثل هو « عالمة حتمل
جمموعة من العالمات داخل العرض املس ع ع ععرحي ،ويش ع ع ععتغل بنآاا اإلنابة عن الش ع ع ععاص ع ع ععية تارة ،وتارة أخرى يش ع ع ععتغل منتجا
للعالمات ،وال ميين لتلك العالمات أن تنمو وتتطور من دون شاصيته الفاعلة»( )3وبالتايل هو
عالمة ت عمل على تفييك ش ععيفرة الدور من خالله ،ولي ص ععحيحا أن املمثل جمرد وعاهل ميأل بأفيار الياتب املس ععرحي ،أو
أنه يعمل على تقليد أو ااكاة لشاصيات كما هي يف الواقع ،بل إنه ناقل للاطاب املسرحي ولين لي أداة نقل صماهل
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اي تقليد أعمى بل إنه يعمل على أعادة إنتاج ما ينقله ،بتحسعسععه لدوره والتفيري فيه بل يصععل إىل درجة التأمل كما يفعل
املمثلون املبدعون.

()4

اول املمثل دائما لالسععتجابة عوعا إىل ما يقره كاتب النص واملارج ،فهو مثله مثل باقي احلرفي ن مضععع هلدف ما
مرسوا يعمل على حتقيقه خطوة خبطوة ،حيث يقوا بالسيطرة على عامل الشاصية اليت سيمثلها وذلك بيشفه عن أبعادها
الداخلية اليت سع ع عععى كل من املؤلف بيلماته واملارج برتكيباته وتيويناته الصع ع ععورية وذلك من أجل تعزيز أعرها اخلارجية ،أو
هتي،ة الرموز والعالمات لإلشع ع ع ع ع ع ععارة واال اهل بأعماقها ،واليت يعمل املمثل على إبرازها وإظهارها جلمهوره مسع ع ع ع ع ع ععتفيدا من كل
اإلميانيات املتاحة له من ( كلمات وصور وأضواهل وأنغاا ودييورات ،)...فييون املمثل مبثابة الوسيط الذي يصل ب ن كل
هذه العناص ع ع ع ععر ويبعث فيها الروح واحلياة للعرض املس ع ع ع ععرحي بأكمله .وبالتايل فاملمثل اخلالق واملبدع هو الذي يعرف كيف
يستغل قدراته وخرباته على حسب الدور املوكل له ،وعلى حسب العرض املسرحي برمته.

()5

فاملسع ععرح كلمة وحركة وإشع ععارة وملسع ععة وإمياهلة وموقف وعالقات وأحاسع ععي وهدف ،واملمثل هو الذي يسع ععيطر على
اليلمة واحلركة واإلشارة واللمسة واإلمياهل ليحق موقفا وهدفا اددا ،ومعىن هذا أن املمثل ما يعمل به سوى صوته وجسده
وعواعفه ،فهو الفنان والوسععيلة معا ،فهو يفير فيما يصععنعه بصععوته وجسععمه ومشععاعره .وهلذا جيب على املمثل احلفاظ على
ليونة جسع ععمه ومرونتها قدر اإلميان )6(.إذن فاجلانب اجلسع ععدي والفيري والروحي ا عماد املمثل الناجح إذا عرف كيف
يستغلهما جيدا لصا الدور وعلى حسب ما تتطلبه الشاصية املؤدات.
ونآرا لأل ية اليت ميثلها املمثل على خش ععبة املس ععرح باعتباره امبرك الرئيس ععي ليل عناص ععر العرض ،أو انه اجلزهل الذي
يبعث الروح واحلياة يف العرض املس ع ع ع ععرحي .قاا جممل املارج ن بدراس ع ع ع ععات حوله وأنتج جمموعة من النآريات خبص ع ع ع ععوص ع ع ع ععه،
«فيعترب س ع ع ع ععتانس ع ع ع ععال فيس ع ع ع ععيي املمثل هو الذي يأخذ مببدأ التقمص واالندماج واملعايش ع ع ع ععة الس ع ع ع ععييولوجية ،ويعترب املمثل هلة
مييانييية حية عند مايرهولد ،أما برمت فيعترب املمثل هو الذي يأخذ مببدأ التغريب والتباعد ،ويعترب غروتوفيسع ع ععيي املمثل
بأنه املمثل الشامل ،وعند أندري أنطوان يعترب املمثل هو ذلك الذي اكي الطبيعة،
أما ماك مينينجن فيعترب املمثل هو الذي ميثل يف ض ع ع ع ع ع ع عوهل الواقعية التارمية ،أما املمثل عند كريك يعترب مبثابة دمية أو لعبة
املاريونيت اخلارقة للعادة ،أما عند السيمائي ن فهو عامال من العوامل وهو حامل للعالمة».

()7

ومن أجل حتقي كل ذلك يع مل املمثل على تسع ع ع ع ععاري كل عاقاته الروحية واجلسع ع ع ع ععدية وكل أشع ع ع ع ععيال التعبري املتاحة له حىت
يتمين من أداهل دوره كما جيب ومن حتقي اهلدف العاا من العرض املسرحي .
.II

أشكال التعبي ط ططر الجسدي للممطث ط ططل:
مييننا حصر أشيال التعبري اجلسدي للممثل يف النقاط التالية :حركة املمثل ،واإلمياهل واإلشارة ،ويف تعابري الوجه..
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أ  -حرك ططة الممث ط ططل :
تعترب حركة املمثل من أهم أشيال التعبري اجلسدي ،فهي إحدى مآاهر التعبري املرئي ،فيقول سعد أردش« :املمثل
ال يؤدي اليلمة وإمنا يؤدي ما وراهل اليلمة» )8(.ويف هذا السععياق مييننا القول بأن املمثل يف التعبري احلركي ال يؤدي احلركة
وإمنا يؤدي ما وراهل احلركة ،ومبا أن احلركة هي لغة مرئية فلها مس ع ع ع ععتويات مثلها مثل اللغة املس ع ع ع ععموعة .فاملمثل هو معين هبذه
اللغة.
تعرب حركة املمثل ن على خشع ععبة املسع ععرح الفعل الدرامي ،وتنقله إىل املتفرج ن ،وهلذا يسع ععتلزا على املارج أن يصع ععمم
ومطط حركة كل ممثل على حدى من دخول وخروجه من اخلشععبة مع أسععاليب تنقله ( ،ببطهل ،بسععرعة ،أو تيون احلركة ما
ب ن القوة والض عععف) ،وحركة املمثل ن كلهم على مدى مس ععتوى العرض املس ععرحي اليلي .بش ععرط أن تيون كل حركة جزئية
مدروسععة جيدا وذات مغزى ومربر وداللة حتيي تفس عريا انفعاليا أو اليا .فالبعد اجلسععدي بوصععفه مسععؤوال أوليا عن التعبري
عن املعاين والدالالت يف العرض املس ععرحي إىل جانب عناص ععر أخرى ،بعض ععها يرتبط باملمثل نفس ععه من حركة ،وإمياهل وكلمة
ونغمة وماكياج ومالب  ،والبعض ايخر ييون خارجه مثل الدييور واإلكسع ع ع عسع ع ع عوار واملناظر واإلض ع ع ععاهلة ،هذا فضع ع ع عالً على
املتلقي باعتباره عنصعراً أسععاسععياً يف العرض املسععرحي ،حيث يشععارك بدوره يف بناهل وتوليد الدالالت واملعاين اليت يبثها العرض
يف سياقه العاا.

()9

ب-اإليمط ططاء واإلش ط ططارة:
يستادا التعبري باإلمياهل واإلشارة كوسيلة للتواصل املسرحي ،حيث يشيل التعبري اجلسدي باإلمياهل واإلشارات أ ية
كبرية للعرض املسععرحي ،فمن خالهلا مييننا معرفة عالقة املمثل خبشععبة املسععرح وبيونه الوسععيلة األوىل اليت يتحدد هبا مآهر
اجلسد واااهاته امليانية يف العرض .
ففن اإلش ععارة هو « فن التعبري احلركي باليد وتتنوع عرق اإلش ععارة باليد حس ععب الداللة املراد التعبري عنها )10(».ومن
ب ن هذه اإلشع ع ععارات مثال :تقدمي اليد اليمىن أو رفعها قليال لألعلى داللة على إلقاهل التحية عند العرب ،أو إشع ع ععارة رفع اليد
وإغالق األنف داللة على وجود رائحة غري مرغوب بيها ،أو إمياهلة حتريك الرأن من اليم ن إىل اليسع ع ع ع ع ع ععار تدل على الرفض
وعدا القبول...إخل.

()11

كما مييننا من خالهلما أيض ععا توليد عالمات كثرية ،وهذا التنوع يف العالمات باس ععتعمال اإلمياهل واإلش ععارات له دور
فعال يف العرض املس ع ع ع ع ع ععرحي ألنه جيعله مرتبطا بامبتوى الداليل الذي يرغب املمثل يف التعبري عنه « فهو يس ع ع ع ع ع عععفه يف إبراز
مالمح الشععاصععية باعتبارها كائنا منفردا جسععديا ،وعندما يقوا املمثل بانتقاهل بعض األوضععاع اجلسععدية واإلمياهلات ،فييررها
أثناهل الدور حىت تص ع ع ع ع ع ععبح مسة مميزة لتلك الش ع ع ع ع ع ععاص ع ع ع ع ع ععية ييفي أن يغري املمثل إمياهلاته حىت يدرك املتفرج أنه انتقل إىل أداهل
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شععاصععية أخرى» )12(.كما يلجأ املمثل أحيانا إىل التعبري بلغة اجلسععد من خالل اإلمياهل واإلشععارات ليآهر حالته الذهنية أو
النفسية من فرح وحزن وأمل ويأن وكما تدل حركات جسده أيضا على مستواه الثقايف واالجتماعي كذلك .
ج -تعابي ط ططر الوجط ط ططه :
مع بداية ظهور فن املسع ع ع ع ع ع رح عند اإلغري كان املمثل يرتدي قناعا مما يؤدي إىل عدا بروز تعابري الوجه اال ائية عند
االداهل ،وهذا ما جعل من املمثل يعتمد بشع ع ععيل أكثر على حركاته اجلسع ع ععدية املعربة اليت تتطلب مهارات واميانيات تدريبيه
تعزز التعبري الذايت للممثل يف نقل الصورة املسرحية ذات الطبيعة القدسية .
وهلذا تعترب تعابري الوجه مبثابة لغة ختاعب املشاعر بغرض التعبري عن األفيار وايراهل من خالل احلركة اإل ائية جلسم
املمثل وتعبريات وجهه )13(،كما تيون أيضععا شععديد الصععلة بالنسع اللفآي ،إذ تعمل على تأكيد اليالا أو نفيه من خالل
تعبريات الوجه ،كأ ن يفصح الوجه عما يرغب املتيلم يف إخفائه .كما مييننا أيضا من خالله معرفة سن الشاصية وجنسها
وحالتها الذهنية وكذلك معرفة انتمائها الطبقي واالجتماعي.
.III

القن ط ططاع المسرح ط ط ططي:
ميين أن ييون القناع يف املسع ع ع ععرح قطعة مسع ع ع ععتقلة توضع ع ع ععع على الوجه فتافي مالاه كما يف املسع ع ع ععرح اليوناين القدمي

ومسع ع ع ع ع ع ععرح النو الياباين ،وكما ميين أن ييون نوعا من امليياج اليثيف حيث يوضع ع ع ع ع ع ععع على الوجه فيعطيه مالمح أو معامل
جديدة كما يف املس ععرح الص ععيين )14(.فالقناع هو «:عبارة عن غطاهل مش ععيل مرس ععوا ،يثبت على وجه املمثل ليافي مالاه
االسع ععاسع ععية يف سع ععبيل اعطاهل االحسع ععان مبالمح أو هي،ة أخرى لإلنسع ععان ،أو احليوان ،أو نبات ،أو عري ،أو شع ععيهل ما .كما
دد القناع املالمح األس ع ع ع ععاس ع ع ع ععية للش ع ع ع ععاص ع ع ع ععية املؤدات و دد أيض ع ع ع ععا عمرها والطبقة االجتماعية ومزاجها ولين على حنو
ثابت )15(».مبعىن أنه املمثل يؤدي دوره بقناع واحد ذا املالمح الثابتة واليت س ع ع ععرعان ما نتعرف عليه مباش ع ع ععرة عند رريتنا له.
فالقناع هو الوجه ايخر للممثل ،أو هو مبثابة الصع ععورة االصع ععطناعية له حيث يعترب أداة مسع ععاعدة ألداهل جمموعة من األدوار
التمثيلية يف س ععياقات درامية خمتلفة .فيعرب هذا القناع عن عبيعة املمثل فوق خش ععبة الركح ،هل هو يعرب عن ش ععاص ععية خرية
أا ش ع ع عريرة ،وهل هو ميثل عبقة أرس ع ععتقراعية أو عبقة فقرية ،كما يعرب أيض ع ععا عن احلالة النفس ع ععية للممثل من هل هو إنس ع ععان
سوي أا جمنون.
كما يسع ع ع ععتع ن املارج باألقنعة عندما ال يسع ع ع ععتطيع امليياج من تصع ع ع ععوير مالمح الشع ع ع ععاصع ع ع ععية اليت يريدها ،كأن تيون
الشععاصععيات املسععرحية عبارة ع ن شععاصععيات خيالية فنتازية أو غري بش عرية كاحليوانات أو الطيور أو نباتات ،فيصعععب عليه
تص ع ععويرها إال من خالل األقنعة )16(.ويف هذا الص ع ععدد يقول باتري بافي بأن القناع هو تش ع ععويه عوعي للمآهر البش ع ععري،
وبأنه عبارة عن رسم كاريياتوري يعيد من خالله تركيب الوجه كليا.

()17
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مل يعد يقتصع ععر القناع على الوجه فقط بل إنه افو على عالقته الوعيدة مع اإلمياهل واملآهر الشع ععامل للممثل ،وذلك
من خالل تعابري الوجه وحركة اجلسع ع ع ع ع ععد التعبريية إىل جانب عواعية اخلشع ع ع ع ع ععبة ،فعلى املمثل التنسع ع ع ع ع ععي بينهما ليحق كمالية
للعرض املسرحي وحىت ال

املتلقي بوجود خلل ما على العرض .وعليه يوجد عدة أنواع من األقنعة منها :

 القن ط ط ططاع المط ط ططوضعط ط ط ط ط ططي :
فيغطي هععذا القنععاع الرأن واألجزاهل العليععا منععه ,حيععث تبقى فتحيت الفم واألنف ظععاهرت ن ,ممععا يسع ع ع ع ع ع ععمح هععذا النوع
للممثل حرية يف حركة األداهل من خالل التعبري بصوته وبيل عاقته.

()18

 القن ط ططاع الموضعط ط ط ططي النصف ط ط ط ططي :
يعرب هذا النوع من االقنعة على اجلزهل العلوي للجسع ععم ،أي الوجه والرأن أو االثن ن معا .فريتدي املمثل لباسع ععا كامال
وييون القناع يف الوجه ،مما جيعل املمثل أكثر حرية يف احلركة.
 الق طن ط ط ططاع الكامط ط ط ططل (المتحرك):
يقوا هذا النوع من األقنعة بعزله للشععاصععية الدرامية يف شععيل قناع كامل ،فتاتفي شععاصععية املمثل بأكملها وتآهر
الشاصية املقنعة بيل حيثياهتا .فيعمل هذا األخري على تقييد حركة املمثل من ناحية الرأن وحىت األعراف )19(.فيل هذه
األنواع تعترب كأدوات مساعدة للممثل وذلك على حسب الدور الذي يقدمه.
.IV

القن ط ططاع ودوره ف ط ططي تكويط ططن الممث ط ططل :
يقول إدوارد جوردن كريج  Edward Gordon Craigبأنه ال مييننا أن نس ع ع ع ع ععيطر بش ع ع ع ع ععيل كبري على

عبيعتنا وحنن نعرب عنها بوجهنا وشعاصعنا ،وبانه هناك شعيهل هخر غري وجهنا وشعاصعنا مييننا االسعتعانة به من أجل التعبري
عن بعض األدوار اليت يصعععب التحيم فيها على تعابري الوجه إال من خالل القناع « والذي هو األداة الصععحيحة الوحيدة
لتصوير تعبريات النف  ،كما تتجلى يف تعبريات الوجه».

()20

فمن أشع ععيال التعبري اجلسع ععدي للممثل هو التمثيل الصع ععامت مع اسع ععتعمال القناع ،ويعرف هذا األخري باسع ععم القناع
النبيل ،وهو قناع بال تعبري ومقطوع عند مس ع ع ععتوى الفم ،حىت يتس ع ع ععىن حلامله باليالا ،كما يعمل هذا القناع اجلامد العاعل
عن التعبري باتباع التعبري اجلسععدي اخلا

باملمثل الذي مله ،فيعطينا تارة وجها يضععحك ،وتارة أخرى وجها خائف ،كما

ميين له أن يص ع ععبح وجه عجوز عاعن يف الس ع ععن ،أو وجه ص ع عععلوك حقري ،أو وجه نبيل من أخيار القوا .وهيذا عن عري
هذه القطعة املص ععنوعة من القماش أو من اليرتون أو من اخلش ععب أو اجللد أبدع أداهل كبار ممثلي العص ععور القدمية والعص ععور
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الوس ع ع ععطى وكوميديا الفن ،ويف يع البلدان يف الغرب والش ع ع ععرق والش ع ع ععرق األقص ع ع ععى ،حيث حق القناع قوة تعبريية خاص ع ع ععة
به.

()21

وهيذا ينبغي أن تيون تدريبات املمثل على اس ع ع ععتعمال القناع من أن تآل الرت ة اليت يقوا هبا اجلس ع ع ععم للش ع ع ععاو
واالحاسي واملشاعر اليت يتطلبها العمل الدرامي ،وهذه الرت ة جيب أن تتسم بأقصى درجة من الوضوح والدقة املمينة.
يقول جاك ليكوك  Jacques Lecoqبأن « :لألقنعة وظيفتان األوىل مسع ع ع ع ع ع ععرحية يف خدمة العرض والثانية
بيداغوجية تنمي مسع ع ععتوى من اللعب ح ن ييون املمثل بال قناع» )22(.وهذا ما أكدته اللبنانية رويدا الغالي(**) بان ليل
قناع له وظيف ة بيداغوجية أو تعليمية ،وبأن جسد املمثل هو أداته األساسية باإلضافة إىل صوته والذي له عالقة مباشرة مع
اجلسد.
وتقول أيض ع ع ععا بان األقنعة اليت ص ع ع ععنفها لييوك ببيداغوجيا ،منها القناع الص ع ع ععامت والقناع الريقي والقناع املعرب والقناع
امبايد ،كما أكدت بأنه يهدف هذا االخري(القناع امبايد) لي لتطوير اجلس ع ع ععد وإمنا إلجياد النف من خالل (االحس ع ع ععان
بالقناع وتقبله) وهو أسان الصوت واحلركة اليت تعمل على (تر ة ألحاسي ذلك القناع).

()23

يعترب جاك ليكوك  )***( Jacques Lecoqالقناع بأنه قاعدة التعليم يف مدرسع ععته ،وبأنه يشع ععيل واحدة من
النقط الثابتة لديه فهو األسان ،وبأن اللعب حتت القناع امبايد ال يعين عدا املشاركة يف الوضعيات اليت يوجد فيها ،ايث
ييون مآهر هذا القناع الذي ال يبيي وال يض ع ععحك يف حالة س ع ععيون بدون صع ع عراعات مس ع ععبقة وبدون أفيار قبلية ،ولينه
قادر على أن ييون مسرورا جدا أو حزينا جدا مثله مثل كل البشر ،ويؤكد على أنه من أجل تيوين املمثل البد من تعمي
وتطوير بيداغوجية القناع امبايد.
ويص ع ععرح لييوك بأنه ح ن قيامه بتهي،ة ممثل ن تابع ن لليوميدي فرانس ع ععيز على محل القناع من أجل Létourdi
de Moliéreيقول « :بعدأت بعالقنعاع امبعايعد مل يين ا ملمثلون قعد محلوه من قبعل ،ولعذلعك فقعد منعا ادراكهم بعالتتعابع
للعرض الذي أقوا به لفائدهتم .وإثرى ذلك مهض ميشيل همون ووضع القناع ،إنه شي،ا ما قويا دو .استمر اللعب بعض
الوقت .لقد كان همون متعبا .لقد عرف كيف مل القناع دون تطبي سععاب  .إنه اعتقد واحد من املعايري اليت حتدد املمثل
الناجح )24(».وعليه يعترب لييوك بأن القناع لي علما حقيقيا ولينه فن حقيقي.
خاتمط ط ططة :
ويف األخري نستنتج من كل هذا بأن القناع هو أداة أساسية يف تيوين املمثل الناجح ،حيث يعمل هذا األخري على
خل ص ععورة موحية وجذابة ملي،ة باإلثارة وال تش ععوي  ،ومعربة أكثر عن مش ععاعر واحاس ععي املمثل املتمين ،فيمنح القناع مع

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

287

تناسقه مع عناصر العرض األخرى من أشيال وألوان وإضاهلة ودييورات جوا مثريا خارقا للمألوف وكاسرا للروت ن وحىت ال
يشعر املتفرج بامللل من كثرة التغيري يف الوجوه مع التعبري اإلميائي للجسد الذي يزيد من الية صورة العرض املسرحي .
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قائمة الهوامش:
 -1ماري إليان ،حنان قصاب حسن ،المعحم المسرحي ،ميتبة لبنان ناشرون ،بريوت،2006 ،

.478

 -2إبراهيم محادة ،معجم المصط ط ططًلحات الدرامية والمسط ط ططرحية ،ميتبة األجنلو املص ع ع ع عرية للنشع ع ع ععر والتوزيع ،مصع ع ع ععر،
،1994

.263 ،262

 -3أمحد ش ع ع ع ععرجي ،س ط ط ططيميولوجيا الممثل-الممثل بوص ط ط ططفه عالمة وحامل للعالمات ،-ط ،1أفيار للدراس ع ع ع ععات
والنشر ،بغداد,2013 ،

.106

 -4ندمي معال ،لغة العرَ المسرحي ،ط  ،1دار املدى للنشر ،بريوت،2004 ،

.27

 -5عقيل مهدي يوسف ،متعة المسرح ،ط  ،1دار اليندي للنشر والتوزيع ،مصر،2014 ،

.79

 -6أبو احلس ع ع ععن س ع ع ععالا ،جماليات فنون المسط ط ططرح بين اللقًة الزمانية و اللقًة المكانية ،جامعة االس ع ع ععيندرية،
مصر ،ب ن ن،

.104

 -7يل محداوي ،سططيميوطيقا الصططورة المسططرحية ،س ععلس ععلة املعارف األدبية للنش ععر ،الدار البيض ععاهل،2013 ،
.200
 -8أبو احلسن سالا ،مرجع ساب ،

.212

 -9أمحد إبراهيم ،الدراما والفرجة المسرحية ،ب ط ،دار الوفاهل لنشر والطباعة ،مصر،,2005 ،

.65

-10

أبو احلسن سالا ،مرجع ساب ،

-11

نف املرجع الساب ،

.217

-12

امد التهامي العماري ،مدخل لقراءة الفرجة المس ط ط ط ططرحية ،ط  ،1منش ع ع ع ع ععورات دار األمان ،الرباط،

،2006
-13
-14

.216

.40
عقيل مهدي يوسف ،متعة المسرح ،مرجع سب ذكره،
ماري إليان ،حنان قصاب حسن ،مرجع ساب ،

.62

.355
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-15

عزوز إمساعيل عفانة ،أمحد حس ع ععن اللوح ،التدريس الممسطططرح ،ط  ،1دار املس ع ععرية للنش ع ععر والتوزيع،

عمان،2007 ،
-16

.124

نف املرجع الساب  ،ن

.

17- Patrice Pavis, Dictionnaire de théatre, Edition revue et corrigée
edition Dunod. paris,2009,P 198.
-18

فاتن عة سع عععدون ،حركة القناع وأهميتها في مس ططرح الًفل ،جملة كلية الرتبية األسع ععاسع ععية ،جامعة

بغداد ،ع ،2011 ،72
-19

.502

عثمان عبد املعطي عثمان ،عناصر الرؤية عند المخرج المسرحي  ،ب ط ،دار الغريب للطباعة و

النشر ،مصر، 2010 ،

.207

(*)-إدوارد جوردن كريج  1966 – 1872 : Edward Gordon Craigهو ممث ععل وخمرج ومنآر
مسععرحي إجنليزي  ،والده املمثل ادورد وليم و والدته املمثلة الن ترى من اشععري ممثلي املسععرح اإلجنليزي ،احرتف التمثيل
يف السابعة عشر من عمره  ،و قرأ اليثري من اليتب املسرحية حىت اصبح اوسع النان ثقافة يف يع الفنون املسرحية
 .التح بفرقة هنري ارفنج ممثالً اول  ،وض ععاق جبهالة املمثل ن و املارج ن يف اجنلرتى فأعتزل املس ععرح  .دعته املانيا
روسععيا لزيارهتما فوضععع فيهما اس ع االصععالح املسععرحي  .زار ايطاليا واسععتقر يف فلورينسععا وافتتح فيها معهد للتمثيل ،
انشع ع ع ععأ جملة املاسع ع ع ععك أي القناع فيانت اوىل اجملالت املسع ع ع ععرحية  .شع ع ع ععهدت له اوروبا كلها و امرييا  ،و تسع ع ع ععابقت
مسارحها اىل االنتفاع بفنه يف االخراج و بثقافته املسرحية  .بويع بوصفه رائد اإلصالح املسرحي  ،تويف يف فين عن
عمر يناهز  94عاا.
-20
،2000
-21

إدوارد جوردن كريج ،في الفن المسطططرحي ،تر :دريين خش ع ععبة ,ط  ،1الدار املص ع عرية اللبنانية ،مص ع ععر،
.51
جان دوت ،التعبير الجسدي للممثل ط ط ط ط ط تر :محادة إبراهيم ،أكادميية الفنون وحدة اإلصدارات مسرح

 ،2مصر،1995 ،
-22

.55

أمحد بلاري ،الوجه والقناع في المسط ططرح ،ط  ،1البوكيلي للطباعة و النش ع ععر ،املغرب،2003 ،

.109
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(**) -رويدا الغالي :هي فنانة وممثلة ومصممة رقص لبنانية ،خرجية من معهد الفنون بلبنان ،ودرسة باملدرسة العاملية اليت
أنشأها لييوك بفرنسا وخترجت منها.
-23

دليلة مالك ،حركة لبنانية فلسًسنية بتوابل أوروبية (رويدا الغالي تجربة ليكوك أساسها الجسد)،

جملة مهرجان املسرح العر" مستغال ،ع،2017 ،06

.10

(***) -جططاك ليكوك  :Jacques Lecoqولععد الفرنسع ع ع ع ع ع ععي ببععاري

يف  15دجنرب 1921ا وتويف يف 19ينععاير

1999ا ،ويعرف جاك لييوك بيونه ممثال وخمرجا ورياضيا وكوريغرافيا وبيداغوجيا .ويعد أيضا من كبار األساتذة املعاصرين
الذين اهتموا بتدريب املمثل يف القرن العشرين يف جمال امليم املسرحي والشقلبة البهلوانية واألقنعة واليوميديا اهلزلية وتشغيل
الراوي يف املسعرحيات املنصعبة حول الرتاجيديات القدمية .واهتم جاك لييوك كثريا بفلسعفة القناع ودوره السعيميائي يف اجملال
املس ع ععرحي والس ع ععينوغرايف ،ويف س ع ععنة 1977ا ،أنش ع ععأ لييوك خمتربه لدراس ع ععة حركات اجلس ع ععد ،والبحث عن عالقات اإليقاع
والفضاهل املشهدي بالسينوغرفيا الركحية.
-24

ينآر :أمحد بلاري ،الوجه والقناع في المسرح ،مرجع سب ذكره،

.110 ،109
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التناص بين الترام والحداثة
The relationship between heritage and modernity
الًالبة :سعاد تيشوداد ،املشرف :أ.د ملفوف صا الدين
جامعة بونعامة اجلياليل ،مخي مليانة-اجلزائر

ملخص:
إن الرتاو العر" متنوع وثري ،بيثرة املدونات اللغوية والنحوية ومدونات علوا القرهن واالعجاز القرهين ومدونات علوا
األصول (الفقه ،اليالا) ،ومدونات البالغة ،ومدونات نقد الشعر ،وقد جاهلت إلعطاهل قراهلة صحيحة للقرهن اليرمي.
فالسع ع عععي للبحث يف النآريات العربية القدمية ،وباألخص جمال املمارسع ع ععة النصع ع ععية وقراهلة النص ،جعل منها ااولة إلثبات
الذات العربية مقابل الذات الغربية يف اجملال اللس ععاين ،وذلك بوص ععف املمارس ععة الرتاثية وص ععفا حديثا ،فالقراهلة اللغوية –مثال
– عند علماهل اللغة ،جاهلت وف نآريات قراهلة النصو ،فالرصيد الذي تويه الرتاو العر" جعل االشتغال على نصوصه
من التأسععي وصععوال إىل التأصععيل واإلجناز  ،ومن ب ن عناصععر التأسععي هناك املقوالت األسععاسععية للممارسععة النصععية ،فنجد
التنا

و التعال النصع ع ع ع ع ع ععي ،الذين ا اورا اثنا ،حيث حناول البحث يف املفهوا العاا للتنا كنوع من نآرية التفاعل

النصعي  ،واا ولة فهم حتليل هذه التفاعالت النصعية الداخلية واخلارجية ومعرفة العالقة ب ن النص السعاب (الرتاثي ) والنص
االح (احلععديععث)،فععالبحععث يف هععذه التعععالقععات والتفععاعالت مييننععا من معرفععة املس ع ع ع ع ع ع ععألععة الرتاثيععة يف اللس ع ع ع ع ع ع ععانيععات احلععديثععة
،فالدراسع ععات اللسع ععانية وكذا األدبية راج فيها مفهوا النص ،غري أن مفهوا التنا
عن الدراس ع ع ععات األدبية اليت تتحددت ملمحه فبها ،لنطرح إش ع ع ععيالية التنا
التنا

مل يسع ععتقر داخل اللسع ععانيات إال متأخرا

هل هو تفاعل تياملي ؟ ماهي مالمح هذا

يف الرتاو العر"؟ ولإلجابة لبد من فهم تفيري الدارسع ن له و معرفة أسعباب تطوره يف الدراسعة األدبية غرار الدراسعة

اللسانية ،فهما توظفان نف اللغة الواصفة.
اليلمات املفتاحية :التنا  ،التعل النصي ،الثراو ،لسانيات النص ،اللغة ،تفاعل ،إشيالية.
Summary:
The Arabic heritage is varied and rich, with a lot of linguistic and
grammatical codes, codes of Quranic sciences, Quranic miracles, codes of
asset sciences (jurisprudence, speech), codes of rhetoric, and criticisms of
poetry.
The search for ancient Arabic theories, especially the field of textual practice
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and the reading of text, made it an attempt to prove the Arabic self versus the
Western self in the linguistic domain, by describing the heritage practice as
a modern description. For example, Among the elements of incorporation
there are the basic tenets of the textual practice, we find the textual
correspondence and interdependence, which are the focus of our research,
where we try to research the general concept of attribution as a kind of theory
of t And the attempt to understand the analysis of these internal and external
textual interactions and to find out the relationship between the previous text
(heritage) and the later text (modern), the research on these interactions and
interactions enables us to know the heritage issue in modern linguistics. The
linguistic and literary studies evoke the concept of the text, The concept of
harmony has not settled within the linguistics until it is late for the literary
studies that are determined by its characteristic, to raise the problem of
symmetry. Is it an integrative interaction? What are the features of this
harmony in Arab heritage? In order to understand the thinking of the learners
and to know the reasons for its development in the literary study similar to
the linguistic study, they employ the same language descriptive.
Keywords: synonym, textual attachment, inheritance, textual linguistics,
language, interaction, problematic.
:توطئة
، وف نآرة الدارن واملمارن العر" لرتاثه اللسع ع ععاين ووصع ع ععفه بالثابت، أفقا ضع ع ععيقا،يف اللسع ع ععانيات العربية

عرف التنا

 رغم أن، وذلك خبالف الدرن الغر" الذي مل يعرف هذه اإلشع ع ع ع ععيالية،وتارة أخرى بالفريد وأخرى بالقصع ع ع ع ععور والضع ع ع ع عععف
1 و... «التحويالت التناصية تستوجب دائما تغري امبتوى
 فتحاول الدراسة العربية التفاعل مع هذه النهضة احلديثة هلا،فهذا امبتوى يتعل غالبا بالقضايا اليت تثريها الدراسات الغربية
اللغوية اليت تيتفي بنقل الرتاو اللغوي ومقارنته بالنص اللس ع ععاين الغر" دون
األدبية فيحدو التحول النصععي بتفاعالت احلديث

عالقة باملمارس ع ععة النص ع ععية سع ع عواهل يف النص ع ععو

 وجند التغريات حتدو يف النصععو،ية،مراعات اخلصععوصععية اللغوية والبي

 البد، يف املمارس ع ععة النص ع ععية العربية اليت بقيت تتعامل مع النص النحوي كرتاو مقدن، رغم أ ية التطور اللس ع ععاين،والرتاثي
 لتصفو صورة اجليد منه للدارس ن اللسان ن واللغوين إلعادة االعتبار التفاعل له،من احلفاظ عليه دون إزالة غبار السيهل منه
،  وقيان مدى التعال ب ن هذه النص ع ع ع ع ع ععو،بينهما

 والبحث يف درجة التنا،حديثة تتقارب معه

بالبحث عن نص ع ع ع ع ع ععو

 موض ع ع ععوع:  و نريد احلديث عن مواض ع ع ععيع حددهتا اللس ع ع ععانيات،واحليم بالنجاعة أو عدمها يف تناص ع ع ععهما كحركة جديدة
 باعتبار ا، توي االثن ن معا، إمهما يقتسمان نتيجة مشرتكة تتجلى يف أن اإلدراك األد" املعاصر،التلفو وموضوع امللفوظ
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نتاجا للتاييل ...وما أن يفقد سععر التطاب ب ن موضععوع مع ن ولغته ،فإن التنا
بينهما ،فال ميين التوص ع ع ع ععل إال بعد جهد ،إىل أن هذا االس ع ع ع ععتعمال للتنا

وحده هو الذي ميين من إجياد ما يوحد

يبقى يف األس ع ع ع ععان غري متعد ،جمرب على إعادة

عملية إعادة التلفو دون انقطاع ،حىت يتحدد اخلطاب ،مأخوذ بلعبة التدليل أو بناهل موض عوعه ،الذين ا يف الواقع ش ععيهل
واحدو2.
ولالستفادة من الدرن اللغوي كان البد من الرجوع للمناهج القدمية ومقابلتها باحلديثة ف ع ععو ...دراسة األدب جيب أن تركز
أوال وقبعل كعل شع ع ع ع ع ع ععيهل على األعمعال الفنيعة الفعليعة ذاهتعا وأن من الواجعب مراجععة املنعاهج القعدميعة يف علم البالغعة والنآريعة
الشعرية أو العروض ،وإعادة تقريرها يف مصطلحات حديثة...أدى ذلك إىل ااولة االستفادة من الدراسات اللغوية احلديثة
من جهة ،ومن تراو البحث البالغي القدمي ،وإن يين مبنطلقات جديدة من جهة ثانية ...و 3
فالتعامل مع النص الغر" له خلفيات سلبية وأخرى إجيابية و ...صل أن تدعو احلاجة أو الضرورة إىل االلتجاهل إىل ألفاظ
اللغات األجنبية فيس ع ع ع ععتعار منها ما كم احلاجة إليه حينا وما ال حاجة إليه حينا هخر ،وتيون االس ع ع ع ععتعارة إما ألن األلفاظ
املسع ع ععتعارة تعرب عن أشع ع ععياهل ختتص هبا بي،ة معينة وال وجود هلا يف غري هذه البي،ة أو تيون االس ع ع عتعارة جملرد اإلعجاب باللفو
الغر".
و يف احلياة العربية جند العرب قد اس ع ععتعاروا من الفرن واليونان ألفاظ للتعبري عن أش ع ععياهل ليس ع ععت يف بالد العرب ...ومع
الزمن يصععبح للمعىن الواحد لفآان أحد ا أصععيل والثاين أجنيب دخيل يسعودان معا جنبا إىل جنب زمنا ما ،بعده قد ينزوي
اللفو األصععيل ويندثر ،ويف الوقت نفسععه يسععتقر اللفو الدخيل  ...ويتيون على إثر ا ما يسععمى بالرتادف اللغوي ...وهو
أمر غري عبيعي يف اللغات واللغة العربية خاصع ع ععة ،بل يف سع ع ععنة احلياة كلها وال مدا اللغة يف مصع ع ععطلحاهتا ومفرداهتا ...ملاذا
وجد مصطلح اللغة الدخيل وقد كان له نآري يف الرتاو مل داللته أحسن ...مصطلح اللسان و4 .
البععد من التميز ب ن الرتاو واحلععداثععة ألن و فقععه اللس ع ع ع ع ع ع ععان العر" اليوا تععاج إىل قراهلة جععديععة وجععديععدة تنطل من املزاوجععة
الش ععرعية والعقلية ،ب ن ص ععحيح الرتاو وص ععحيح احلداثة مرددة عبارة :لي كل ما يف الرتاو ص ععحيحا ولي كل يف الرتاو
خطأ ،ولي كل ما يف احلداثة صع ع ع ع ع ع ععحيحا ،ولي كل ما يف احلداثة خطأ ،واملطلوب هو اجلمع ب ن صع ع ع ع ع ع ععحيحهما والدفع
خلط،هما.و 5
وقعد وعرف تعاريع البحعث اللغوي عنعد العرب اعاوالت لتوجيعه واقع االسع ع ع ع ع ع ععتاعداا اللغوي ...ومن هعذه الزاويعة كعانعت تبين
الدراس ع ع ع ع ععات احلديثة يف األس ع ع ع ع ععلوب ،ملقولة االحنراف يف لفة األدب ،بالنس ع ع ع ع ععبة للمعيار أو النمط ،وكان انطالق اليثري من
اللغوي ن امبدث ن من مص ع ععطلحات دي س ع ععوس ع ععري  ...وهنا تربز قض ع ععية أخرى يتض ع ععح فيها اخلالف ،ب ن كل من اللغوي ن و
البالغي ن العرب من ناحية ،وأصحاب علم األسلوب من الغربي ن من ناحية أخرى ...و 6
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رغم ذلك و ...ظل البالغيون العرب على اعتقادهم بس ع ع ععب املس ع ع ععتوى العادي ،و مثاليته واحنراف املس ع ع ععتوى الفين وحدوثه
وهو مععا كععان بععدوره مقععدمععة ألفيععار أخرى على نف

اخلطوة ،إذا إعععادة النآر إىل

الص ع ع ع ع ع ع عفععة ،من جمععافععاة الواقع ،وهلععا نف

التطبي على مس ع ع ع ع ع ععتوى االنش ع ع ع ع ع ععاهل الفين ...ذلك ما ص ع ع ع ع ع ععنعه أبو عبيدة والفراهل واجلاحو وكثريون غريهم ممن جعلوا هدفهم
اليشف عن املعىن املناسب وراهل ظاهر العبارة ...و 7
إن املشهد النقدي احلديث عرف اسهامات عديدة يف جمال النص جلعل النص العر" منفتحا على النصو

الغربية ،وقبل

ذلك انفتاح النصع ع ع ع ع ع ععو على بعضع ع ع ع ع ع ععها البعض بتنوعه ا ،فيحيمها الرتابط والتداخل والتفاعل لتآهر فيرة االنفتاح على
نصو

سابقة من عرف نصو

الحقة هلا ،هذا الوضع الذي أل إليه النص األد" أصبح الدرن النقدي احلديث يأس

له مبقولة والتنا و وميين التأكيد علىو ...أن هذا التصع ع ع ع ع ع ععور اجلديد للنص األد" هو الذي جدد التفيري النآري حول
كثري من األشع ععيال التناصع ععية غري املعتين هبا يف املمارسع ععة األدبية ،وبذلك مت االجتهاد لليشع ععف عن الصع ععالت ب ن ظواهر
وقضايا أدبية قدمية تنتمي إىل هذا املفهوا النقدي احلديث املتعل بع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوالتنا و ،حنو :االستشهاد الشعري ،واملعارضة
والنقيضة والسرقات والتعلي والتلميح واالقتبان والنقل والتقليد واالمثال وما شاكل ذلكو8.
هلذا جندو إن احتفال عبد القاهر بالنآم والتصععوير كان حامسا يف تشععييد أف بالغي ولسععاين لقضععية السععرقات الشعععرية اليت
كانت قبله سؤاال غري فين مرتبط يف إحدى جوانبه بسؤال األخالق والسياسة و 9
فعبد القاهر اجل رجاين يوضح االستهجان األخالقي للسرقات كمضمون ومصطلح ف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع و ...لعله هبذا يريد أن يقرر أن
الص ععورة الفنية هي أس ععان التفاض ععل الفين ،والتمييز ب ن األس ععاليب الش عععرية املتقابلة ،وهو الس ععان املوض ععوعي الذي حد من
خالله من مفعول املضع ععمون األخالقي التهجيين للسع ععرقات ليقرتح بديال نآريا يراعي خصع ععوصع ععية اخلطاب الشع عععري مبا يقوا
عليه من تصع ع ع ععوير وبناهل  ...األمر الذي سع ع ع ععينعي الاالة على عبيعة األليات التناصع ع ع ععية اليت توسع ع ع ععل هبا اخلطاب النقدي
الواصف يف رصده لطبيعة العالقة اليت تربط نصا بآخر أو نصو

أخرىو 10

لبيان مقولة التنا كممارسة نصية البد من فهمه فع ع ع ع ععو ...التنا

يتجلى يف أخذ جمموعة من النصو  ،وادخاهلا يف نص

واحد دون أن يهدا بعض ععها بعض ععا ،ودون أن يتفجر النص التداخلي ( املتنا ) ...التنا

يندمج بش ععيل جديد يف اعار

سردي تقليدي ،وهو فوق هذا قادر أيضا على التالرا دون حتريف التحوالت اجلديدةو11.
لفهم التنععا

جنععد أنععه و يتحععدو امععان عن التنععا

بععاعتبععاره ثورة على التحليععل البنيوي اللسع ع ع ع ع ع ع ععاين ،الععذي تععدعم مع

الش ععيالنية احلديثة ،يتبادر إىل ذهن بعض الدارس عع ن أنه بديل له ،أو على األقل مدخل أس ععاس ععي يس ععتتبعه ،والواقع أن تنوع
املنت التاييلي يقدا أمثلة تؤيد ذلك ...فهناك فعال نصع ععو

تتطلب قراهلهتا اسع ععتحضع ععار نصع ععو

أو متون سع ععابقة ...يعين

ذلك ارتباط االح بالساب يف فهمه واشتغاله...و .12
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وهناك تفاضعل ب ن املدخل ن اللسعاين والتناصعي ،وإن املدخل األسعاسعي هو املدخل التناصعي ،ويأيت املدخل اللسعاين ،مما فيه
من تغيريات داللية وتوازنات صع ع ع ع ع ععوتية تابعا له خادما الس ع ع ع ع ع عرتاتيجية...وينقلب األمر ح ن يغيب هذا الرتابط املباشع ع ع ع ع ععر ب ن
النص ع ععو  ،حيث يص ع ععبح املدخل اللس ع ععاين ص ع ععاحب اليلمة األوىل ،وامليون التناص ع ععي تابعا ومفسع ع عرا ،يغين البعد التاييلي
موسعا فضاهل النص حسب ثقافة القارف ومدى استيعابه للجن األد" بناهل وتارماو13.
جند أ ن و  ...لس ععانيات النص هي اليت تدرن النص من حيث هو بنية جمردة ،يتولد عنها يع ما يف النص ،وذلك برصع ععد
العناص ع ع ععر القارة يف النص ع ع ععو وروابطها املاتلفة  ...العالقات ب ن هذه البنيات النص ع ع ععية هي عالقات تفاعل وصع ع ع عراع ،أي
عالقات إنتاجية و 14
فرغم تش ع ع ع ع عععب التعاريف والقض ع ع ع ع ععايا لتحد يد ملص ع ع ع ع ععطلح التنا  ،إال أن أغلب الباحث ن أ ع أن جوليا كرس ع ع ع ع ععتيفا هي من
جاهلت بصياغة مصطلح (  ... ( Intertextualitéتر ت إىل العربية بع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوالتنا

و والتداخل النصي أو التفاعل

النص ععي ...أعاد ص ععياغته جريار جنيت الذي و اعتربه مبثابة حض ععور متزامن ب ن نص عع ن أو عدة نص ععو

أو هو احلض ععور

الفعلي لنص داخل نص هخرو15 .
ف ع ع ع ع ع ع ععو وضعت جوليا كريستيفا منهجا جديدا ،حتدثت فيه عن النص ،وماهيته ونآريته يف كتاهبا :اوو يف سبيل التحليل
العالمايتو وو نآرية الروايةو ،وقد أكملت كريسع ع ععتيفا الشع ع ععيل النهائي لنآرية النص اليت عينت هبا املفاهيم البارثية بتطبيعها
بأنآمة ممارس ععتية خاص ععة بس ععيميائية الداللة وهي ( :ممارس ععات داللية ،اإلنتاجية ،التمعن ،خلقة النص ،التنا  ،ختل النص
)16
فنجدو ...كريستيفا تنآر يف النص باعتباره ضربا من االشتغال اللغوي هو مسالة متصلة للغة ،تفييك هلا...و17
فقد جند يف الس ع ع ععاحة النقدية واملعجمية و تعددت املفهومات التناص ع ع ععية عند النقاد الغرب ن ،وقد حاولوا إجياد مص ع ع ععطلحات
تناهض ما جاهلت به كريسع ع ع ع ع ع ععتيفا  ...وهذه املشع ع ع ع ع ع ععيلة من اإلشع ع ع ع ع ع ععياليات اليت تعرتض عري الباحث يف مفهوا التنا ،
واإلشععيالية ليسععت يف حتديد حدود التنا
واض ع ع ع ععحا يف اس ع ع ع ععتادامه للنص ع ع ع ععو

وحدود السععرقات األدبية ،بل يف حتديد املنهجية ،فإذا كان الباحث أو األديب

األخرى من حيث التوثي وحفو ح ايخر ،وعدا خلط اللغة  ...فإننا نلغي فيرة

السععرقة ...فاألمر أصعععب من تصععورنا ،فمن السععهل أن أقول التقى الشععاعر فالن مع الشععاعر الفالين يف األفيار ،وحىت يف
اليلمات ،ولين لي من السععهل أن ألب ايخر لباسععا أسععودا اجة السععرقة أو توارد اخلواعر أو حىت التالقي بقصععدية أو
غري قصدية ...و18
التنا

ب ن املفهوا احلديث واملوروثات القدمية عرف ااذبات فيرية وحىت إيديولوجية حاولت فص ع ع ع ععل احلديث عن الرتاثي،

فالتنا

وسععيلة للربط ،ولي اإللغاهل وفال نسععتطيع أن نفصععل نصععا فصععال مهائيا عن املوروثات القدمية ،أو املؤثرات احلديثة،
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فالتداخل لي مرتبطا بزمان دون زمان وال ميان دون ميان ،املهم أن التأثري موجود ...ومن هنا نسع ع ع ععتطيع أن حنيم على
النص بوصوله إىل مرحلة التنا
فالتنا

إذا و ...مصععطلح نقدي يرادفه ( التفاعل النصععي )  ...وهو تشععييل نص جديد من نصععو

ايث يغدو النص املتنا
مل يب من النصعو
نصو

أا أنه بقي يف حدود الآواهر القدمية من االقتبان والتضم نو.19
سععابقة أو معاصععرة،

خالصععة لعدد من النصععو اليت حتمي احلدود بينها ،و أعيدت صععياغتها بشععيل جديد ،ايث

السعابقة مادهتا ،وغاب (األصعل )فال يدركه إال ذوو اخلربة واملران  ...يبدو (التنا ) عالقة تفاعل ب ن

ساب ونص حاضر ،أو هو تعال ( الدخول يف عالقة ) نصو

مع نص ،حدو بييفيات خمتلفة ،وقد شاع هذا

املصطلح ففي األااو األدبية والدراسات النقديةو. 20
واعترب التنععا

ويف جمملععه هو أن النص عبععارة عن نصع ع ع ع ع ع ععو

أخرى متععداخلععة فيمععا بينهععا بطرق خمتلفععة أو هو تقععاععععات

وتداخالت حتدو ب ن النصو يف النص الواحد ،أو أنه استدعاهل نصو
فمصطلح التفاعل النصي مرادف ملصطلح التنا

للمشاركة بناهل نص جديدو21.

فهو و ...مصطلح يعود إىل دراسات املقارن ن الذين اعتربوه أداة حتليلية

هل ا عالقة مباشع ع ع ععرة يف عمليات التأثري والتأثر ،ويف النقد املعاصع ع ع ععر حاولت السع ع ع ععيميائيات احلديثة ونآرية األدب احتواهل هذا
املفهوا وتوظيفه توظيفا اجرائيا  ...والتعال النصي يرى أن النص الالح ييتب النص الساب بطريقة جديدة و 22
ملعرفة حقيقة املمارسة النصية جند و ...تعال النص مع نصو
وامنا يأخذ النص من نص ععو

أخرى ،وإذن فال حدود للنص ،وال حدود ب ن نص وهخر،

أخرى ،ويعطيها يف هن ،وهبذا يص ععبح النص مبثابة بص ععلة ض ععامة ال ينتهي تقش ععريها ،فاملعاين

والدالالت فيه عبقات اسب القراهل واألزمنة واألمينةو23.
لتقريب املمارسععة النقدية كان لبد من أن و تندرج يف اعار اجلهود السععابقة ،وتسععتفيد من نتائجها ،إال أنه مع ذلك حريصععة
على انب مزالقها املنهاجية ،ومراعاة القراهلة اجلديدة للآاهرة ففي سع ع ع ع ع ععياق املفاهيم العامة لنآرية التنا

احلديثة ،وهو أمر

مين من حتقي  ...اعتبار املعارض ع ععة الش ع عععرية نوعا من التعل النص ع ععي الذي يقتض ع ععي حوارا ش ع عععريا ب ن نص س ع ععاب وهخر
الح  ،مش ع ع ع ع ععت منه ...والنآر إىل النص ع ع ع ع ععو
واس ععتدعاهل الس ععياقات املاتلفة للنص ععو

الش ع ع ع ع عععرية املتعارض ع ع ع ع ععة يف مشوليتها وكليتها بعيدا عن مفهوا املوازنة القدمي...

الش عععرية املتعارض ععة ،وهو أمر نقدي ض ععروري الس ععتجالهل التفاعالت الداللية هلذه

النصو  ،وقد ظل هذا املبدأ الفين شبه مغيب يف الشعرية العربية القدمية ...و 24
جند التنا

عند الباحث ن العرب منقوال من البحث الغر" أال و أن عريقة النقل أو أسع ع ع ع ع ع ععلوب النقل لدى الباحث ن العرب

أوقعهم يف خلط أيضا مبستويات فهم اللغة ،سواهل كانت املنقولة عنها أو الناقلة إليها ،ختتلف من باحث يخر ،إضافة إىل
عدا ثبوت داللة املص ععطلح إىل عهد قريب ،ومن هنا كانت الرت ات ( التنا
أوالنص ععو

أوالتناص ععية ،النص ععوص ععية ،تداخل النص ععو

املتداخلة ،النص الغائب ،النص ععو املهاجرة وتآافر النص ععو  ،النص ععو

امبالة واملزاحة ،تفاعل النص ععو ...

وهذه تتقارب وتتباعد حسب مرجعيات املرت  ن ملصطلح التنا  ،لين الفصل بينهما بدقة من الصعوبة مبيانو 25.
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وعليه فاملعارض ع ععة الش ع عععرية واس ع عععة البحث فهي و التقف عند حدود التش ع ععابه التاا مع ميونات الرتاو األد" الس ع ععاب  ،بل
تتجععاوز ذلععك إىل حتقي االختالف والتحويععل ،على حنو يؤكععد تيععامععل ميونععات الععذاكرة الفنيععة العربيععة وتفععاعععل قععدميهععا مع
حديثها ،وس ععابقها مع الحقها ،فاملعارض ععة الش عععرية هبذا االعتبار كمثل ش ععيال من أش ععيال قراهلة الرتاو األد" الس ععب وتلقيه
هن و 26
أوجد الفير احلديث يف تعامله مع الرتاو خلال يف كيفية القراهلة فع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو ...قراهلتنا اجلديدة للرتاو ختلط ب ن أس معرفية
خمتلفة وامع بينها تعسفا ودون األخذ مببادف البحث العلمي املنضبط ...و27
فقراهلة الرتاو اللساين العر" قد و ...تتنزل قراهلة الرتاو اللغوي العر" ففي ضوهل اللسانيات منزلة ذات بعد حضاري ،تقوا
على أسععان اسععرتداد هذا الرتاو  ...يف ااولة لت أسععي احلاضععر واملسععتقبل ،على أصععول املاضععي وتأصععيل البحث اللسععاين
املعاصععر يف الآاهرة اللغوية العربية .يتاذ هذا الصععنف من اليتابة اللسععانية الرتاو اللغوي العر" القدمي يف مشوليته موضععوعا
لدراساته املتنوعةو28.
تعامل الفير العر" مع النقد احلديث بتوج

هلذا و فالنقد اجلديد جبميع فروعه وخمتلف اااهاته يتأس ع ع ع ع ع ع ع على مفهوا

العالقة العضوية ب ن الدال واملدلول ...فيما متلف األسان املعريف الذي ينبين عليه نقدنا وفيرنا القدمي عامةو29 .
تعترب فاعلية النص يف ثراهله ب ن القدمي واجلديد هلذا فع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو ...أس النقد القدمي ختتلف مبحتواها وقواها عن األس اليت
رافقت املسع ع ع ععتويات النقدية احلديثة ولذا فمن عبائع األمور وجود االختالف يف املصع ع ع ععطلحات ومدلوالهتا ...وتبقى قضع ع ع ععية
الس ع ع ععرقات ادودة من خالل بيت من الش ع ع عععر أو فقرة أو عبارة على خالف التنا

الذي يعتمد على هدا الس ع ع ععاب وبناهل

االح  ،وبالتايل يصبح إشارة إىل نص غائب يثري النص احلاضر وضمن هذه الفاعلية ييون النشاط النقدي و 30
فيرة اللسانيات للرتاثية جاهلت للدفاع الرتاو اللغوي فع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو من غايات لسانيات الرتاو وأهدافها قراهلة التصورات اللغوية
القدمية ،وف ما وص ععل إليه البحث اللس ععاين احلديث والتوظيف ب ن نتائج الفير اللغوي القدمي والنآريات اللس ععانية احلديثة،
والتايل إخراجها يف حلة جديدة تب ن قيمتها التارمية واحلضع ع ع ع ع ع ععارية ...أن تنفث روح احلداثة يف الثراو اللغوي ،وتؤكد محله
لروح العصر ،ونبضات املعاصرة ،وبالتايل سبقه إىل اليثري من مبادف اللسانياتو31 .
وللدفاع عن البحوو الل غوية وتص ع ع ع ععرح لس ع ع ع ععانيات الرتاو بأهدافها من القراهلة واملتمثلة يف التقريب ب ن الرتاو اللغوي العر"
واللس ع ع ععانيات ،وهذا ما تبيناه من عناوينها وخطاب مقدماهتا ...ما يالحو خبص ع ع ععو ذلك التقريب هو تغليبه اللس ع ع ععانيات
على اللغويات فلسانيو الرتاو مل يقربوا البحوو اللسانية من البحوو اللغوية ،بل ما فعلوه هو العي و 32
لألسف مل يلقى التنا

يف اللسانيات املعامل الواضحة يف تفاعل نص تراثي مع هخر حديث هلذا و ال يراعي لسانيو الرتاو

احلدود ب ن املدارن اللسع ععانية والفروق القائمة بينهما ،فيثريا ما يتم اجلمع ب ن توجهي ن لسع ععاني ن عند لغوي واحد ،كاجلمع
ب ن املنهج البنيوي و املنهج التوليدي  ...دون اليشععف عن األس ع اليت يقوا عليها هذا اجلمع ،بل يدعو إىل االسععتغراب
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...هو أن جند من اللغوي ن من يتجاوز نفس ع ع ع ع ع ععه داخل إعار االش ع ع ع ع ع ععتغال نفس ع ع ع ع ع ععه ،فييون بنيويا وتوليديا ووظيفيا يف الوقت
نفسه؟و33
مل تلقى املمارس ع ععة النص ع ععية الل غوبة يف البحث اللس ع ععاين احلديث ،العناية االزمة اليت تلي بقيمة الرتاو اللغوي العر" ،غري أن
النآرة التبعية للغرب أعطى اهلوة ب ن مركزية األنا الغر" وهامشع ع ع ع ع ع ععية األخر العر" الذي اول التنا
الغر" بشععىت السععبل ،متناسععيا اخلصععوصععية اللغوية ألي لغة ،رغم جناح التنا

مع الدرن اللسع ع ع ع ع ع ععاين

يف األعمال األدبية الرتاثية إال أن هذا التفاعل

فيه نآر.
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،سوريا .2001 ،

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -07ماي -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

302

