
  

 

 



 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريف : الرئيس

 عبذ انعزيز انعبيصأ.د. 

 مذيز جبمعت عببس نغزور

 مدير التحرير مسؤول النشر

 أ.د. عمز عيالن

 مذيز انمخبز

 رئيس التحرير

 رضيذ بهعيفتد. 
 

 اهليئة العلنية 

  النـــــــز عيــأ.د عم

 أ.د. يىسف األطزش

 أ.د. صبنــــح خذيص

 د. رضيــــذ بهعيفــت

 د. انعيــــذ سعبدوـت

 سميـــت ضبـــــهي د.

 د. حـــــىريـــت رواق

 د. صبزيىـــــت بغزو

 د. حكيـم دهيــــمي

 د. سهيـــــم بزكـــبن

 أ. عبذ انحميذ ختبنت
 

 التصفيف و اإلخراج

 أ. مىتصز ضيف اهلل

 

 2016أفريل 16 – 01العدد 

 جملة فصلية حمكمة 

تصدر عن خمرب الترمجة و حتليل 

 خنشلة -جامعة عباس لغرور  اخلطاب 

ISSN : 2507-7260 



 

 

                       يف جملة قواعد النشر  

  

 

 

 اهليئة االستشارية

 

ع –حامػت الظسبىن   /  سج ــــــــأ.د. واطُني ألاغ  باَز

 الجصائس     –امػت غىابت  ج/    أ.د. غبد املجُد حىىن 

 الجصائس –حامػت جِباشة  / أ.د. غبد الحمُد بىزاًى 

 سبـــــــاإلاغ  - اض ــــــــــت فــــــــــــحامػ/     اغ ـــــــــسمــــأ.د. دمحم خ

 الجصائس       -ت جلمظان ــــــحامػ/ أ.د. زػُد بً مالك    

 جىوع   -ىبت حامػت مى  / أ.د. بىػىػت بً حمػت 

 حامػت الداز البُلاء اإلاغسب/أ.د. ػػُب حلُفي 

 ألازدن   - ساــــــــــالبت   تــــــــحامػ   /  م ــــــأ.د. زشان إبساهُ

 الجصائس         –ت ــىـــحامػت باج  /أ.د. الوُب بىدزبالت   

 الجصائس    –بظكسة   حامػت / أ.د. ؿالح مفقىدة  

 ســــــالجصائ   –س ـــــــــــالجصائ   تــــــــحامػ/ ازي ــــــــأ.د. دمحم ط

ع   ت ـــــــــــــــحامػ/     سو ــــــأ.د دووي لىغ  فسوظا      - 8باَز

اق الظػىدًت/أ.د. طلوان القحواوي   حامػت الٍس

بؼ    س    ـــالجصائ –ت ــــــــحامػت قظىوُى/ أ.د. زػُد قٍس

 ؿسبُا         حامػت بلغساد /أ.د دزاغاها حىزحُفُتؽ  

 زوطُا        حامػت مىطكى /أ.د. دًمُتري مُكىلظكي 

 الجصائس          –ت ــــــجبظ    تـــــــحامػ  /ع   ــــــأ.د. زػُد زاً

 الجصائس  -  الجصائس  تــــــــحامػ/   أ.د. زػُد كىزاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

انمىاد انمىطىرة في هذي انمجهت تعبز عه 

بتبهب، و ال تعبز ببنضزورة عه رأي رأي ك

 مجهت دراسبث.تحزيز هيئت 

 ترسل البحوث و الدراسات باسم :
 مذيز انتحزيز مسؤول انىطز

 مجهت دراسبث في انتزجمت و تحهيم انخطبة

  خىطهت -جبمعت عببس نغزور 

Trandis40@gmail.com 

 ًكىن البحث في أحد مىكىغاث الترحمت وجحلُل الخواب. أن.1

ت والفسوظُت جيؼس ا.2 ملجلت البحىث باللغاث الػسبُت وؤلاهجليًز

كتب  غلى أن ًسفق كل مقال بملخـين ًكتب ألاول بلغت اإلاقال ٍو

 الثاوي بإحدي اللغتين الباقُتين.

 أن ًتىفس في اإلاقال ػسون البحث الػلمي ومػاًيره..3

أن ًكىن البحث أؿُال لم ٌظبق وؼسه في مجلت أكادًمُت .4

 محكمت.

 ي نهاًت البحث.فإلاـادز واإلاساحؼ جثبت قائمت ا.5

 جسفق البحىث وحىبا بملخف وبالكلماث اإلافتاحُت..6

ؿفحت. بما في  15كلمت في حدود  5000أن ال ًتػدي البحث .7

 ذلك الهىامؽ واإلاساحؼ واإلاالحق.

د ؤلالكترووي للمجلت في ػكل .8 ق البًر أن جقدم البحىث غً هٍس

 trandis40@gmail.comالتالي: ملف مسفق غلى الػىىان 

 ٌؼترن أن ًكىن البحث مكتىبا بإحدي اللغاث: .9

 Microsoftباللغت الػسبُت )الجصائس( اإلاتىفسة في قائمت بسهامج -أ

Word) غلى أن ًكىن الخى بالػسبُت )Traditional Arabic) )

مت مقاطه:    14فقى بما في ذلك آلاًاث القسآهُت الكٍس

ت والفسوظُت فىىع الخى -ب  .12مقاطه   Calibriأما باإلهجليًز

ومً الُمين  2باليظبت لهىامؽ الـفحت مً ألاغلى وألاطفل .10

 طم. 2ومً الِظاز  2.5

 .24×16إغداداث الـفحت : .11

 أن جكىن اإلاظافت البادئت في كل فقسة آلُا..12

ت ومقاطها .13  .14أن جكىن الهىامؽ آلُت ال ًدٍو

 حاالث في نهاًت البحث.أن جكىن الهىامؽ وؤلا .14

إن  -أن جكىن السطىم والخسائى التىكُحُت واللىحاث.15

 محىلت إلى ؿىز مسحىبت باإلااسح اللىئي. -وحدث

م مً هسف لجىت .16 جخلؼ كل اإلاقاالث للتحكُم والتقٍى

القساءة وللجىت جصحُح بػم اإلاػلىماث واإلاـولحاث متى لصم 

 ذلك.

ود ؿفحت ًسفق الباحث ملخـا لظيرجه الراجُت في حد.17

 واحدة.

 ال جسحؼ البحىث إلى أصحابها وؼسث أم لم جيؼس..18

 ؤلاخالل بالؼسون الظابقت ًتظبب في غدم قبىل البحث..19

ًسجى مً الظادة ألاطاجرة التقُد بهره القىاغد والحسؾ .20

غلى مساحػت مقاالتهم وجصحُحها لغىٍا وموبػُا قبل إزطالها، 

 وأن ًثبت غلى ؿدز اإلاقال البُاهاث التالُت:

 القظم، الكلُت، الجامػت.املخبر  -         الاطم واللقب.21

د ؤلالكترووي        .22  السجبت     -البًر
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 كلنة التحرير

 

 

حه مخبر تحليل الخطاب والترجمة بجامعة خنشلة في الترجمة وتحليل الخطاب فضاء يفت       
أمام الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه، لتقديم إسهاماتهم سواء أكان ذلك في مجال نقل 
المعرفة وترجمتها خدمة للثقافة العربية، أو من خلال الأبحاث الأكاديمية والدراسات التي تروم 

ية البحث في تحليل الخطاب بكل تمظهراته اللغو  يعاته الأدبية والفكر ية، وتنو ية وغير اللغو
 والجمالية والنقدية والمعرفية والفلسفية ...

ية كما نتمناها لسلسلة الأعداد التي             يأتي العدد الأول من ليكون البداية الموفقة الثر
ة فيها ننوي أن ننشر من خلالها ملفات متخصصة، تعنى بقضايا الراهن المعرفي، وتكون الفاتح

مداخلات الملتقيات التي سهر مخبر تحليل الخطاب والترجمة على تنظيمها، ومنها ملتقى الأدب 
الجزائري في لغات العالم، و ملتقى القراءة والتلقي، وملتقى النقد الثقافي واستراتيجية النقد 

 المعرفي.

ما تعلق بترجمة ونخصص قسما من المجلة لنشر الدراسات والأبحاث المتصلة بالترجمة سواء 
المصطلحات أو المقالات أو أقسام من ال كتب، ونسعى للاستفادة من كل الجهود الترجمية 

ن من خارج المخبر، أو تلك التي يقوم الباحثون والعلمية الجادة التي يقوم بها الأساتذة الباحث
يع فرق البحث.   المنتسبون للمخبر بإنجازها ضمن مشار

يات التحليل والقسم الأخير سيفرد لدر اسات تحليل الخطاب، دراسات منفتحة على مستو
المتعددة والمختلفة باختلاف مقارباتها ومنهجياتها. ومتعددة بتعدد الخطابات المكتوبة 
ية ومركز الاهتمام لدينا هو إنتاج  ية، اللسانية وغير اللسانية. فالغاية الأساسية والمحور والشفو

مضافة للبحث العلمي، وخلق تراكم يعمل على ربط البحث تواصل معرفي يسهم في إعطاء قيمة 
 بأهداف التنمية المستدامة. عبر تثمين الحوار الذي ينزع إلى تشكيل مجتمعات المعرفة.
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قد بدأنا خطوة الألف ميل، وبمشاركة الأكاديميين          نتمنى أن نكون من خلال  
للجميع بهذا الانجاز، ومزيدا من التوفيق لهيئات سيكون المسار المعرفي لا محالة إيجابي. فهنيئا 

ية.   المجلة من رئاسة التحرير وهيئة علمية واستشار

 ألاطتاذ الدكتىز غمس غُالن

 مدير مخبر تحليل الخطاب و الترجمة
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 الدولي لتق  اإلامداخالث 

 األدب اجلزائري يف لغات العامل
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 د. طلوان طػد القحواوي أ.                         ملكت والخلُج الػسيي اطتقبال ألادب الجصائسي في اإلا
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 في الممل كة والخليج العربي استقبال الأدب الجزائري
 سلطان سعد القحطاني د.أ.

 السعودية -ياض جامعة الر 
 

 مقدمة:

، والجهل المتفشي في البلاد مية، والسياسية، ووسائل الاتصالكانت الحدود الإقلي
يةالعربية، عوامل قطيعة  ، فلم يعرف أدب غير في الزمان الغابر على الشعوب العربية إجبار

هما مصر، ، في بلدين عربيين أدبين قامت النهضة العربية الحديثة عليهما في القرن العشرين
وبلاد الشام، حيث تقدم العلم فيهما عن غيرهما من البلاد العربية، فنهضة مصر قامت على 
أكتاف الشوام المهاجرين، من جور الدولة العثمانية المتحيزة إلى المسلمين دون غيرهم، فأسس 

أ مبكرا أولئك المهاجرون الصحافة في مصر، بعد أن كانت في لبنان، إضافة إلى التعليم الذي بد
يق الإرساليات المسيحية في جبل لبنان ، حيث في بلاد الشام، في القرن الثامن عشر عن طر

كتبوا الرواية التاريخية على نمط الرواية الغربية، لما كانوا يتمتعون به من إجادة لبعض اللغات 
 .(1)الأوروبية

يعقوب صروف، وبطر س البستاني، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، جورجي زيدان، و
، وءوالمقر ئيلإعلام المسموع والمروغيرهم. وانتشر هذا الأدب بفضل الصحافة وأجهزة ا

ضافة إلى المسرح الذي جذب إليه عددا كبيرا من الكتاب والممثلين والمخرجين من البلاد إ
يا  العربية التي لم يتوفر فيها المناخ المناسب للظهور، مثلما حصل مع أبي سليم القباني، من سور

، وأسست المدارس في البلاد العربية (2)في دمشقه عندما لم يتمكن من الاستمرار في مسرح
لمحو الأمية ولتثقيف الشعب على الطرق الحديثة، وكانت السعودية من البلاد التي اهتمت 

وأرسل الملك عبد العزيز مجموعة من الطلاب إلى مصر للدراسة في بمسألة التعليم والتثقيف،
وظهرت (3)اتها، واهتم المثقفون بالقصة والخطابة وتحسين اللغة بعد العهد العثماني البائدجامع

الصحافة على أنقاض الصحافتين، العثمانية والهاشمية، وكانت صحافة أدبية لنشر الثقافة بين 
عن  المسئولونووجد  (4)جماهير الشعب الذي تغلب الأمية على أكثر من تسعين في المائة منهم

قافة أن الصحافة موجهة للنخب المثقفة، ول كن ما يمكن فعله أن توجه إلى العامة من الث
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الشعب باللغة الشفاهية المبسطة لتعم الفائدة أكثر وليصل الصوت الثقافي إلى عموم 
من  وكان ،1949أكتوبر1 1368من ذي الحجة 9الشعب،فأنشئت الإذاعة في يوم عرفة 

ز على الأدب، من شعر وقصة ومسرحية وتمثيلية، وحوارات اهتماماتها نشر الثقافة والتركي
ونصت موادها الأساسية على أن تكون لغتها مبسطة ليفهمها الجميع من المستمعين، وكل  أدبية،

الطبقات والمهن، فكان هناك ركن البادية، وركن المزارعين،وركن الجيش والقوات المسلحة، 
 (5).، وغيرها من الموادوالتثقيف الصحي، ثم برنامج الحرس الوطني

ً على أخبار المجاهدين والثوار، وكان بعض   ية منصبا وكان اهتمام الإذاعة بالثورة الجزائر
المترجمين من اللغة الفرنسية ينقل بعض المواد من الصحافة الفرنسية، ومنهم الكاتب والقاص 

هؤلاء المترجمين، وكان  أحد ،الجزائري المتنازع عليه بين السعودية والجزائر، أحمد رضا حوحو
يين) الشعبي والإعلامي( فكانت تجمع  الملك سعود من المهتمين بقضية الجزائر، على المستو

الأدب الجزائري على المستوى الشعبي، والذي  استقبالالتبرعات  للمجاهدين، مما رسخ 
الدوائر سنتحدث عنه بعد قليل، وأقيمت الأفراح في عهده على مدى ثلاثة أيام عطلت فيها 

على ثلاثة  -خاصةصفة ب -الحكومية ابتهاجا بهذه المناسبة. واستقبل الأدب الجزائري
يات يلة عن اللغة العربية، مستو ، فهو أدب له خصوصية فرضتها عدة أمور، منها العزلة الطو

، حيث كتب باللغة الفرنسية في بداية التحرير -إن صح لنا التعبير -بداياته أدب هجين فيفجاء 
ية، يظهر ذلك في كتابات ل ك ن الفكرة التي يدور حولها والثقافة التي بني عليها ثقافة عربية جزائر

، والكاتبة ) آسيا جبار( وعدد كبير من (محمد ديب)الروائي والشاعر)كاتب ياسين( والروائي 
يين الذين أرادوا أن يخاطبوا الشعب بلغة يعرفها جيدا على مختلف أطيافه،  ل كن الكتاب الجزائر

هذا الأدب لم يستقبل في البلاد العربية بسبب هذه اللغة التي لا يجيدها إلا عدد قليل من 
المثقفين، ل كن الحالة تغيرت بعد الانفتاح الفضائي والمعارض الدولية وانتشار اللغة العربية في 

                      .الموضوع لاحقاالمطبوعات، وسنفصل في هذا 

جزء من  -شك بلا–هو ووضوع حول استقبال الأدب الجزائري، تحدثنا في هذا الم
الأدب العربي، حتى وإن كتب بلغة غير اللغة العربية، إلا أن جزءا كبيرا منه سيفقد أهميته، 
لأنه كتب بلغة غير لغة القوم الموجه إليهم، والعذر في ذلك يعود إلى أن كثيرا من أبناء الشعب 

لغة العربية جيدا في ذلك الوقت، وقد أشرت فيما مضى إلى أن الجزائري لم يكونوا يفهموا ال
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الكتابة بالفرنسية لهذا السبب لم تعد مقبولة في بلد فيه أكثر من خمسين جامعة، كل جامعة 
عربية، ل كن سنرى تصدر مجلة باللغة العربية تضم بحوثها ومقالات الكتاب من كل البلاد ال

د العربية وخاصة في السعودية ومنطقة الخليج العربي كيف استقبل الأدب الجزائري في البلا
 الذاكرة الشعبية بأدب المقاومة الشعبية والرسمية احتفظت، على المستوى الشعبيفبشكل عام.

أن ما إلا ، والمثقفين سماء في ذاكرة كل شخص من الشعبيينأ، وأصبحت بعض الفي الجزائر
لجزائر كان مثار إعجاب العامة وإثارة حماسهم الإذاعة من تعليقات على الوضع في ا تبثهكانت 

أكثر من الطبقة المثقفة التي تزن الأمور بميزان يختلف عن ميزان الذاكرة الشعبية، وكان مما 
 تذكرة ملفات الإذاعة السعودية ما كان يلتقطه المترجمون من اللغة الفرنسية من برنامج بعنوان

نامج الذي يذاع خلال التعليقات على الثورة ( كان لهذا البرجزائري يخاطب الفرنسيين)
ية عدد كبير من المستمعين للإذاعة وهي المصدر الصوتي الوحيد، قبل ظهور  -الجزائر

يون بعده التحليلات الشعبية، على ما فيها من مبالغات، وقد ذكر ذلك الأستاذ عبد  تبدأ -التلفز
ية بعد التحرير  بسبعة أشهر، حسبما روى في مذكراته عن القادر نور الذي تولى الإذاعة الجزائر

  (6).الإذاعة

ية بعد التحرير بقبول منقطع النظير على المستوى الشعبي،  وقد حظيت بعض الأسماء الثور
، وخاصة من متابعي نشرات الأخبار قبل التحرير سماءأفكان الجميع ممن يحفظون هذه ال

والمزارعين والرعاة،  والمقاهي، نيتوبعده، سائقي سيارات النقل على الطرق، وأصحاب الحوا
يرددون أخبار المجاهدين في كل جلسة سمر يعقدونها، فكان يوسف بن خدة، وأحمد بن بلة، 
وهواري بومدين، والصوت النسائي الذي حاز كل الإعجاب، جميلة بو حيرد، وكانوا 

يد( وانتشر هذا الاسم بين البنات، وظهر بالمئات اس جميلة أبوينطقونها) م جميلة، وحاك حر
الرواة الشعبيون الخرافات وخوارق العادة حولها، فقالوا أنها قتلت بدبابتها لواء كاملا من 
ية كلهم، وغير ذلك من  الفرنسيين، وأنها عندما قبضوا عليها تم اغتصابها من قبل أفراد السر

ما انتشرت أغنية محمد المبالغات. كما انتشرت الأهازيج الشعبية الحماسية، ولم تنتشر أغنية أكثر م
 سلمان وزوجته نجاح سلام، والتي مطلعها:

 يا طير ياطاير   على الجزائر 
 للشعب الثاير   خذني بجناحك
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ب الشعراء الشعبيون على منوالها كثيرا من القصائد، والأهازيج، وخلطوا بين الثورة وركّ  
يا  ا قيل في الجزائر، وكان كثير وبين مضد الفرنسيين، بقيادة سلطان الأطرش، العربية في سور

منهم لا يعرف عن الجزائر إلا أنها بلد المليون شهيد، وأنها مجموعة من الجزر، ولم يكن ذلك 
فقط على المستوى الشعبي بل أن ليلة التحرير، يعلق أحد المذيعين من صوت العرب على 

بطال يطاردونهم من الموقف بقوله: هرب الفرنسيون المستعمرون من الجزائر والمجاهدون الأ
يرة وهم يولون الأدبار يرة إلى جز   (7).جز

وكان هذا الحماس يسيطر على المستوى الشعبي من أبناء الستينيات من القرن الماضي، 
 وعلى طبقات الشباب، والقوميين العروبيين قبل دخول جماعة الإخوان

يين( بأيديولوجياتهم، وتوليهم على الإعلام واين)المسلم بية والتعليم، فقلبت وثيقة الإسلامو لتر
ية، تحرم هذه المبادئ العروبية، وتنزع الأناشيد الوطنية لتضع مكانها  التعليم إلى وثيقة إسلامو
مؤلفات سيد قطب وحسن البنا، وترعى بعض الطلاب النابهين وتدربهم على الجهاد المؤدلج، 

يةوتسيطر على جامعتين دينيتين لتفرخ في وسطهما أفكارها، كالق قبل أن  (8) طبية والسرور
ع عليها لطيلم توى الشيخ البشير الإبراهيمي، والتي فمفهوم  ابولقفيما بعد، وينكشف أمرهم 

التي نصها) الجهاد للدين والقومية والرجولة وظلم الاستعمار الغاشم( كثير من أتباعهم،
صاروا يشوهون سمعة  فقالوا:للدين وظلم الحاكم، ومنها صدر تكفير من لم يكن على ملتهم، و

ية وآدابها، وينعتونهم بال كفر والإشتراكية الروسية الملحدة ، واضمحل هذا قيادات الثورة الجزائر
 ،ن من جيل الستينيات، ومنهم من لا يزال على قيد الحياةالقبول في نفوس كثير من القوميي

به،إانتقل  ومنهم من منهم من انقلب على واستولوا على عقول الشباب المراهق، و لى جوار ر
وسنتحدث عن استقبال هذا الأدب على  .عقبه، بعد أن اكتشف مغزى دينهم القمعي

 .بعد قليل المستوى الثقافي

يين،  -بإيجاز شديد –ما مضىتحدثنا في عن قبول الأدب الشعبي، وأخبار المجاهدين الجزائر
لخليج، ولم يكن الأدب وما تركته تلك الأخبار في نفوس عامة العرب وخاصة في الممل كة وا

، وبعد لسبب أشرت إليه الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية قد أخذ حقه في الذاكرة الثقافية
أن تم التواصل بين بلاد المغرب العربي والجزيرة العربية في زمن الفضائيات والأنترنت، 

الأدب  قبالاست كانعلى المستوى الثقافي ومعارض ال كتب، تحسن المستوى إلى حد كبير، ف
ربي الإسلامي عالجزائري في الجزيرة العربية، وبالأخص في الحجاز التي لم تنقطع عن العالم ال
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يفين فيها وتوافد العلماء إليها، حجاجا ومهاجرين، منهم من رجع ومنهم  بسبب وجود الحرمين الشر
لقدم، ومنهم ، وهناك اسر أقاموا في الحجاز منذ امن بقي واستوطن، من جميع أنحاء العالم

وقد كتب كثير من الحجاج والرحالة  (9)الدكتور محمد العيد الخطراوي ، وأسرته، وغيرهم
  (10).مد أحمد داوودعن الجزيرة العربية، ومنهم العالم المغربي، مح تهم في الحجامذكر

ب الجزائري في البدايات تقليديا، يعتمد على الحديث الشفوي، وأخبار وكان تلقي الأد
يفين، والمسامرات الأدبية، حتى قامت الثورة واهتم العلم اء ، والمذاهب في الحرمين الشر

المجتمع الثقافي بأخبارها، وكان وجود أحمد رضا حوحو، وترجماته عن الأدب الفرنسي مثار 
جدل، وخلاف بين دارسي الأدب في تصنيفه، فمنهم من نسبه إلى أدباء الحجاز، ومنهم من 

ليلتحق  الجزائروكتب حوحو روايته الوحيدة قبل سفره إلى  (11)زائرنسبه إلى أدباء الج
يق قتل بأيد آثمه قررالعودة والاستقرار فيبالمجاهدين، حيث  وبرحيل (12)السعودية ، وفي الطر

، حيث لم يقدم الكتاب والأساتذة الحديث حوحو تطوى الصفحة الأولى عن الأدب الجزائري
ً عن أدب الجزا يون شيئا ئر، ولم يتردد أكثر من خطب العلماء الثوار، عبد القادر الجزائر

يف، وبن باديس، والبشير الإبراهيمي، وغيرهم من العلماء الذين  الجزائري، صاحب ثورة الر
، وهذا كان الجزء الأول من الأدب والحديث عنهم، كمجاهدين تصل أخبارهم ومقالاتهم
 .الحزائري، وهو جزء شحيح

ستقبال الأدب الجزائري لدى فئة المثقفين والنقاد والدارسين، فلم أما الجزء الثاني من ا
شكالية قائمة العشرين، بصورة جدية، ل كن تبقى الإيكن ذا بال قبل العقد الأخير من القرن 

،فنجد كل المثقفين يعرفون أسماء المشاهير من كتاب الرواية، عندما يبدأ الدارس لهذا الأدب
عمل الذي أنتجه هذا الكاتب أو ذاك، باستثناء الذين يتكلمون ل كن القليل منهم من يعرف ال

ستطلاع الذي قمت به على طبقة ، وهم قلة.ومن الاالفرنسية، ومعظمهم قرأ العمل في فرنسا
أن الكتابة باللغة الفرنسية انتهى مفعولها بالنسبة للكاتب  المثقفين والمهتمين بالأدب اتضح

ولم يعد الهدف الذي كتب به الكتاب في فترة  ة العربية،وبدأ عهد الكتابة باللغالجزائري،
السبعينيات إلى نهاية الثمانينيات صالحا للاستعمال في الوقت الحاضر، لأن اللغة العربية 

يصال المعلومة التي كان الكاتب يبحث عن وسيلة يوصل بها فكرته  .أصبحت قادرة على إ
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النقاش الذي دار حول الكتابة  منلم تعد الرواية مقصورة على النخب المثقفة، وو
واحد: )سهولة الكتابة بالفرنسية، وسهولة وصولها  لذي كان يؤدي غرضين في آنابالفرنسية، و
ومصطلحات  -بلغة الشعب -من الشعب إلى الشعب) أصبح أحادي الاتجاه إلى المتلقي(

تفكيرا، أوبلغة العربي، كتب بالفرنسية لغة و الجزائريالشعب(، وحول ما إذا كان الكاتب 
فقط، أجاب معظم المستطلعين، أن الكاتب الجزائري كتب باللغة الفرنسية فقط، أما الفكرة 
ية، وضربوا أمثلة من نصوص، محمد ديب، وكاتب ياسين، وآسيا جبار ، وغيرهم،  فعربية جزائر

ية، واللغة كانت ضرورة، ية، والفكرة جزائر ول حوضربوا أمثلة بأن المفردات عربية جزائر
، وما السبب في الأعمال التي كتبت بالفرنسية، ثم ترجمت إلى العربية ولم تختلف في مضمونها

ية؟؟تقص أجاب بعضهم محملا الإعلام الجزائري ودور النشر  يرهم في قراءة الرواية الجزائر
 ولنا حديث عن الأكاديمية.مسئولية ذلك التقصير والبراءة منه.

في الممل كة والخليج العربي، على  استقبال الأدب الجزائري تحدثنا في الحلقات السابقة عن
ية ورموزها، وبعض  يين: الشعبي والثقافي، فوجدناه في البدايات أخبارا عن الثورة الجزائر المستو

يقه ضمنكتابات الرحالة والحجاج، وغيرها، ووجدنا الأدب الجزائري يسير في  الأدب  طر
يأخذ مكانه عند الطبقات العربي، من خلال الكتابة باللغة الع ربية، بدلا من الفرنسية، و

لان أن ننظر في مصيره على المستوى الأكاديمي في الجامعات، كرسائل علمية. االمثقفة، ولنا 
أما الأكاديميون فيشتكون مما تشتكي منه الجزائر، ويحملون المسئولية اتحاد فنقول:

دبها لأبنائها، وهذا من وجهة نظرهم الجامعات)الشكلي( فكل دولة عربية تحتفظ بدراسة أ
تفتيت الثقافة إلى إقليميات ضيقة، فيندر أن يوجد بحث في كاتب جزائري، أو غيره في غير 
 الجزائر، والمبرر أن المصادر غير متوفرة، وهذا عذر قديم ليس صالحا الآن، فقد تجاوزه الزمن.

 نا أن نطرح التساؤلات التالية:وعليل كن يوجد ذلك من ضمن المراجع وداخل المتن العلمي، 

 هل الكتابة الإبداعية عن أدب ما صالحة اليوم بغير لغة ذلك الأدب؟؟

لم تعد الكتابة بلغة غير لغة الأدب نفسه صالحة لبناء رواية أو قصة قصيرة من غير لغتها  
ب الذي يكت لغة الأدبالناقلة لها شكلا ومضمونا، وقد كتب بعض الأدباء بلغة أخرى غير 

به، والدليل على ذلك ما كتب به بعض الكتاب، وحازت كتاباتهم على جوائز عالمية، ل كن 
 المعلوماتالسبب الذي حصلت به الرواية على الجائزة لم يعد بسبب جودتها، ول كن بسبب 
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 الروائيةالبير كامو، عن الأدب الجزائري، ونجيب محفوظ، أما الفنيات  التي بداخلها، مثلما
روايات أستقبلت بالحفاوة والترحيب لدى الغربيين، مثل كتب  ر، وهناك منفموضوعها آخ

عن الغرائبية في  وأحمد بود همان) الحزام( محمد شكري عن ثقافة المغرب الرديئة،روايات 
، وعندما ترجمت إلى اللغة العربية لم بعض العادات في جنوب غرب الممل كة العربية السعودية

المعلومات التي بداخلها لم تعد غريبة على المتلقي،فهي اساطير عالجها  تنل حظاً من الشهرة، لأن
يق ترجمة أدبنا إلى اللغات الأخرى ونشره الكاتب بالوصف البحت. ول كننا لا نقف في طر

، ومن الجدير ذكره ما ذكره الدكتور مرسل العجمي عن أستاذه في -مهما كان الأمر– للعالم
في أمريكا، الذي ترجم أعمال نجيب محفوظ  Michigan- An Arborجامعة ميشجن آن آربر

ية، بعد فوزها بجائزة نوبل، ل كنها لم تغير شيئا عن نجيب محفوظ، إذن ليست  (13)إلى الإنجليز
 .الترجمة هي التي ستجلب الشهرة للعمل، بل العمل الجيد هو الذي سيأخذ حقه من الشهرة

ئري أستقبل في الجزيرة العربية، وفي في هذاالموضوع: أن الأدب الجزا الكلاموخلاصة 
يات، الشعبي، والثقافي، والأكاديمي، وكان  -السعودية على وجه الخصوص على ثلاثة مستو

علقاً بالعروبة الجهادية ضد الإحتلال الفرنسي، ولم يتطرق للإبداع، تالأدب الشعبي السعودي م
ي ذلك للإذاعة السعودية، فهو أدب شفاهي من خلال ما يلتقطه من السماع، وكان الفضل ف

ً قبل التسعينيات  حتى منتصف السبعينيات الميلادية، أما الاستقبال الثقافي فلم يكن متاحا
الميلادية، عندما بدأت الأسابيع الثقافية، وانتشر البث الفضاء والتقنية الإل كترونية، ومن 

يين أكثر م ما يعرف عن أدبهم العجيب أن المثقف في السعودية يعرف عن الأدباء الجزائر
المكتوب، وكانت الفكرة العامة أن الأدب الجزائري كتب باللغة الفرنسية، حتى أثبتت بعض 

بيةلالتي كتبت مباشرة با ياتاوالر روايات أحلام مستغانمي، ، مثل، ما كنا نقوله لغة العر
صول إلى والطاهر وطار، وواسيني الأعرج، وغيرهم، وما يزال الأدب الجزائري قاصرا في الو

البلاد العربية، من غير الأدب الذي نشر من خلال دور النشر اللبنانية في معارض ال كتب، 
بية يع في البلاد العر  .وهذه إشكالية لا تتعلق بالجزائر فقط، ل كنها إشكالية التوز

تعاني البلاد العربية من إشكالية تقوقعها على نفسها في تسجيل  وعلى المستوى الأكاديمي
من داخل القطر العربي الواحد، فلم تسجل رسالة مستقلة عن أدب الجزائر في  الرسائل

وأصبح  الجامعات العربية خارج الجزائر، وربما يكون هذا الموضوع سيأخذ حقه مستقبلا.
للأديب الجزائري حضوره في الإعلام الثقافي من خلال المذياع في البرامج الثقافية، فحضر 
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يو متحدثا عن عبد الحميد بن هدوقة في برنامج) رواد الثقافة( من إذاعة الدكتور عبد الحميد بو را
ياض الدولي،  ياض، وقدمت بعض الأوراق في معرض الر البرنامج العام من إذاعة الر

عن الرواية العربية، وحضور الأسماء يجذب  قة، في الإمارات العربية المتحدةومعرض الشار
يةية القارئ إلى البحث عن الأعمال الروائ ، مثلما شارك عدد من الشعراء في مهرجان والشعر

، وستقوم وزارة الثقافة بتبادل المؤلفات بين البلدين في مشروع 2011الشعر في الجزائر العاصمة
يعة عن تلقي الأدب الجزائري في دول الخليج العربية ، أرجو أن أكون المؤلف.هذه إطلالة سر

يع، ولنا عودة في د  .راسات قادمةوفقت في عرضها السر
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يطاليا  الأدب الجزائري في إ

ية والآراء الجاهزة   بين الدراسة العفو
 يولاندة غواردي د. 

 جامعة طراغون إسبانيا 
 

اية العِقد ما قبل الأخير من القرن الماضي بدأت الساحة الأدبية في ايطاليا تهتم منذ نِ ه
أكثر فأكثر بالآداب العربية على العموم. ونهدف من خلال هذا العمل المتواضع تحديد 
وضعية الأدب الجزائري بين تلك الآداب من خلال معاينة الإعمال المترجمة إلى الايطالية ، 

براز ك يفية تعامل الدارسين في نشره والفكرة التي يرسمونها له من خلال دراساتهم وبالتحديد إ
 وتأثير ذلك على آراء جمهور القراء في ايطاليا.

أول وأهم عنصر في هذه المعاينة هو المشكلة المتعلقة باللغة الأصلية التي ُكتبت بها الأعمال 
براز الفرق بينهما إن الأدبية المترجمة إلى الايطالية ، هل ُكتبت باللغة العر  بية أو بالفرنسية. ثم إ

ية  كان هناك فرقا. كذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يسميه لورنس. فينوتي عنف "المركز
الجزائري  الأدبالإنتمائية" المطبق في ميدان الترجمة، ونقصد بهذا كيف تأثر الترجمة على تقويم 

 في ايطاليا.

دبية العربية التي تُرجمت مُباشرة من العربية وصدرت في فلو حاولنا حصر الأعمال الأ
يطاليا في المُدة ما بين  ( رواية. ول كن 16َنجِد أنها لا تَتَجاوز ِسّت عشرة ) 1988و  1900إ

، تغيرت هذه الحال، ففي خلال عشر  1988بعد أن نال نجيب محفوظ جائزة نوبل في سنة 
 1رواية. 112 سنوات فقط وصل عدد الروايات المترجمة إلى

هناك شيء مهم يجب أْن نذكره هو أن المؤلف غالبا ما يجهل أن بعض أعماله قد تُرجم 
يطاليا، مَعنى هذا انه لم يُبرَْم بَينه وبين الناشر عَقد َيحفظ له حقوقه. كذلك فَلَوْ نَظَرنا  ونُشر في إ

، لأّن عدد دُور النشر التي  هناك خَلَل أنإلى حالة الناشرين للأدب العربي في ايطاليا لَوَجدنا 
دار نشر وهذا لا يتطابق مع عدد المؤلفين الذين تُرجمت أعمالهم  32تهتم بترجمة الأدب العربي 
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يصل إلى أكثر من  مترجم. سنعود للحديث  80ولا مع عدد المترجمين الذي يتجاوز ذلك بكثير و
 عن هذه المشكلة لاحقا ونَعرِض بعض الحلول لمعالجتها.

خُص الحديث عن حالة الأدب الجزائري في ايطاليا وبوجه خاص عن الرواية، هناك فيما يَ 
 نقاط كثيرة  نحاول أن نوجزها فيما يلي:

يطاليا ،  1   أولا يمكن القول انه َكثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الأدب الجزائري في إ
يقة التعم يم، وكأن الأمر يتعلق عَكس ما كان عليه في الماضي، حيث كان الحديث يمتاز بطر

ببلد عربي واحد ، فالميزات الأدبية الخاصة والفردية لكل بلد عربي لم تكن مأخوذة بالحسبان 
والاعتقاد السائد كان يَعتَبِر العالم العربي كالمونوليث الواحد ، وبالتالي حتى أدبه كان يعتبر 

يقة الحديث تغيرت.  كالمونوليث ، أما الآن فنرى أن طر

2  ً والمتعلقة بالرواية العربية كانت  –أي المترجمة  –نرى أن الأعمال التي َصدرت    ثانيا
ية  ها لمؤلفين شرقيين، وهذا التفضيل راِجع لأسباب تاريخية وأيديولوجية تعتمد على النظر َّّ جُل
ية ذلك من خلال الفارق في  السائدة التي تعتبر الشرقيين أكثر عرباً من المغاربة. ونستطيع رؤ

 لروايات المترجمة إلى الايطالية من منطقتي المغرب والمشرق العربيين.عدد ا

  هناك جانب آخر هو أّن دور النشر ال كبيرة تختار مؤلفين معروفين في الساحة الأدبية  3
يتركون مهمة اختيار الآخرين لدُور النشر الصغيرة ذات القدرات الاقتصادية المحدودة  العالمية و

يع عبر كل مناطق ايطاليا.سواءً في النشر او الت  وز

نلاحظ أيضا أن أغلبية المترجمين ليسوا محترفين وأنهم في غالب الأحيان لم يترجموا أكثر  4
من رواية واحدة ، وكثيرا ما يكونوا طلابا ، والترجمة تعتبر أطروحة تخرجهم في الأدب 

لي فاختيارهم العربي. أما ما يمكن قوله عن الناشرين فليس لهم مشروع مدروس ، وبالتا
يق الصدفة  للمؤلفين أو للروايات التي يترجموها كثيرا ما يتم عن طر

رواية تُرجمت إلى  38  فيما يتعلق بال كتب المترجمة من الأدب الجزائري هناك  5
طبعا هذا العدد يخص الروايات فقط دون النصوص الأخرى التي تهتم بالشعر  2الايطالية.

ئمة لا تتضمن روايات ُكتِبَت مُباشرة بالايطالية وصدرت في والمسرح والقصة الخ، وهذه القا
ايطاليا مثل روايتي سماري عبد المالك ونصيرة شكرى واللذان لم يصدر لهما إلا رواية واحدة ، 

 3والمتعارف عليه هو أننا نسمي مؤلفا من كتب أكثر من رواية.
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ية الثماني والثلاثين 6 التي ترجمت إلى الايطالية هناك    ونلاحظ أّن من بين الروايات الجزائر
أربع روايات فقط تُرجمت مباشرة من اللغة العربية والباقي من الفرنسية. ولا يمكن مثلاً عَّدُّ 
رواية عمارة لخوص معها لان مؤلفها هو الذي قام بعملية الترجمة إلى الايطالية وتكفل بكل 

يع. يف النشر والطباعة والتوز  مصار

ؤلف في ذلك العدد فنجد أن ثلث هذا العدد أي ثماني روايات   ولننظر ما حصة كل م 7
لآسيا جبار، و خمس لرشيد بوجدرة، وأربع لياسمينة خضراء ، روايتين لمليكة مقدم، روايتين 

رواية لستة مؤلفين. وهذا العدد  23لعزوز بقاق ، وروايتين لأمين الزاوي. في المجموع نجد 
ية التي ترجمت إلى الايطالية وصدرت في ايطاليا.% من مجموع الروايات  76يمثل نسبة   الجزائر

  أما عن تاريخ إصدار هذه الترجمات نلاحظ أنها تنقسم إلى فترتين يفصلهما انقطاع  8
(. 1966و  62سنة: الفترة الأولى مباشرة بعد استقلال الجزائر )أي بين سنة  20مدته 

% 90. ونلاحظ أيضا أن 1995سنة  ، ووصلت إلى ذروتها 1992والفترة الثانية بدأت سنة 
من الروايات التي صدرت في الفترة الثانية أصحابها اغلبهم من جيل الشباب ، وهذا يدل على 
أن اختيار المؤلفين أو الروايات لم يأخذ بعين الاعتبار الروايات التي صدرت في السبعينيات 

ية "  سنة تقريبا. 20فراغ أدبي" طوله والثمانينيات. و:انه فد حصل في الساحة الأدبية الجزائر

  فيما يخص قضية الترجمة من الفرنسية وليس من العربية، أعتقد أن الفكرة التي يراد  9
تبليغها هي أن لغة الثقافة والأدب في الجزائر هي اللغة الفرنسية وليست اللغة العربية. والغريب 

ية التي ترجمت إ لى الايطالية صدرت بمبادرة ودعم في الأمر أن معظم الأعمال الأدبية الجزائر
من وزارتي الثقافة أو الخارجية الفرنسيتين، كذلك فنصوص التمهيد والمقدمات التي تسبق تلك 
الروايات المترجمة كثيرا ما تتكلم عن مكانة اللغة الفرنسية في الجزائر وكأّنها اللغة الطبيعية للمثقف 

 4جزائري كما حصل مع اللغة العربية.الجزائري وأنها لم تفرض بالقوة على الشعب ال

  أما اختيار نوع الروايات المترجمة نستطيع القول أن الاهتمام له علاقة بالصورة التي  11
يقدمها المؤلف عن الجزائر. فإن تركنا جانبا مؤلفين معروفين مثل آسيا جبار ورشيد بوجدرة، نجد 

التطرف الديني الذي اجتاح الساحة أن معظم إنتاج باقي المؤلفين له علاقة بظاهرة العنف و
السياسية والاجتماعية في الجزائر في التسعينيات. وهذه المؤلفات تلقى دائما من يدعمها في 
ية المترجمة إلى الايطالية تقدم وصفا  ية الجزائر وزارة الخارجية الفرنسية. وباختصار فإن الرو
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من الحياة اليومية، وحيث النساء يعشن في لبلد   أي الجزائر    أين القتل والعنف يعتبران جزءا 
رضوخ واضطهاد وحيث لا يوجد متسع لجوانب أخرى من الحياة العادية. فليس هناك إلا 
"الخطاب الدموي" وال كبح الجنسي يملأ صفحات تلك الروايات المترجمة. وقد يكون لهذا 

ا يسميه رشيد مختاري الاختيار معنى وبعد أدبي لو رافقه نقد تحليلي يمكن من خلاله شرح م
ية قد  5بظاهرة " الامتصاصية " وهذا النقص لا يقتصر على الرواية فحسب بل حتى جوانب ثانو

تهم الدارس أو القارئ على السواء مثل المعلومات حول المؤلف حيث أن الحصول عليها ليس 
 سهلا.

ِما َسبق شرحه حول عملية الاختيار نذكر الروائي ياسمينة خض راء الذي لم تترجم وكَمِثال ل
رواياته التي يتحاور فيها مع نفسه ومع المجتمع حول عملية الكتابة ودَْور الكاتب. بل تُرجمت 
رواياته ذات الطابع البوليسي أو تلك التي تتمحور حول ظاهرة الإرهاب في الجزائر فقط. 

تحكم في الجزائر، والسبب في هذا الاختيار يرجع للصورة المقدمة عن السلطة المُتواطئة التي 
ونرى كيف وبكل سهولة يتم تجاهل ونسيان أمر مهم هو أن الرواية تعتمد أساسا على القدرة 

 الخيالية للمؤلف.
كذلك نعتقد أنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار ما أسميناه سابقا ب "الفراغ الأدبي" 

ثال طاهر جعوط، طاهر وطار، سنة. وهذه الفترة ينتمي لها مؤلفين كبار أم 20المقدر زمنيا ب  
بة ما بين   .1979و 1960بن هدوقة ...الخ، إلى جانب روايات آسيا جبار المكتو

ويتخذون  –وباختصار فإن كُتاب ما بعد الثورة   سواء الذين يكتبون بالعربية أو بالفرنسية 
طالي والعُذر الثورة كَمِحورا لرواياتهم نرى انه يحيطهم نوع من التجاهل من طرف الناشر الاي

َّّظر عن هذا  الذي يلتَمِسوه دائما هو أن هؤلاء المؤلفون يمثلون السلطة الحاكمة ، وبِغَّضِ الن
التصريح المبالغ فيه فإن هؤلاء الكُتاب لهم مكانتهم الهامة وتجاوزهم يعني حرمان القارئ 

الجزائري بشكل الايطالي عن الاطلاع على أعمالهم وفهم وأخذ فكرة شاملة عن واقع المجتمع 
 6عام.

أما موضوع الترجمة عموما فَهُناك جانبين مختلفين الأول يخص الترجمة من العربية مباشرة 
َحوُر الاختيار حول  والثاني يخص الترجمة من الفرنسية. في بداية هذا التحليل تكلمنا عن تَم

يظهر ذلك جَليا في الروايات المترجمة من ا 7"العنف المركزي" لفرنسية، حيث إن للترجمة، و
تسمية هؤلاء المترجمين بالفرنكوفيليين ليس مبالغ فيه وهو اسم على مسمى. فهؤلاء يجيدون 
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ية. قد يكون هناك  الفرنسية ل كن في الغالب يجهلون ال كثير سواء عن الثقافة العربية أو الجزائر
ية وإرادة ذ ِّ يين مشهورين اختاروا الكتابة بالفرنسية ِبحُر ً جزائر اتية بعيدا عن الظروف كُتابا

التاريخية، ول كن الحقيقة أيضا أن الأدب الجزائري الذي ينتمي إلى فترة ما بعد الاستعمار 
يقيا قد كتبت بغير العربية فهذا  مُعظَمُه ُكتِب بالعربية. أما عن الفكرة القائلة بان آداب شمال إفر

سة التي َتخَضع لها عملية الترجمة غير صحيح. لأن المشكلة في رأينا عكس ذلك، وتَكمُن في السيا
يقة التي تُعرَض بها  في أوروبا، وفي علاقة الكاتب مع المؤسسات الدولية وبالأخص في الطر

يقيا على الساحة الأروبية عموما وفي سوق النشر الايطالية بوجه خاص.  8آداب شمال إفر
ية المعاصرة المك 9وكما يؤكد الأستاذ بوشوشة توبة بالعربية تحتل الطليعة فان الرواية الجزائر

يف بها  بة بالعربية. ونرى أنه من واجب كل المعنيين دعمها والتعر بين الآداب المغاربية المكتو
يق اللغات الأخرى. يق اللغة الايطالية أو عن طر  سواء عن طر

وفي الأخير نستطيع أن نستنتج من خلال الجوانب التي ُسلِّط عليها الضوء ، بأن الرواية 
ية هي رواية مُتكاملة سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية ، لذلك نعتقد الجز ائر

يه.  أنها تستحق الدعم والتنو
 :الإحالات

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ـــــ
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 2192حتى  9191ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الصربية من 
 دراغانا جورجيفيتشأ.د. 

 كلية اللغات والآداب –قسم الاستشراق 
 لغراد، صربياب –جامعة بلغراد 

 
بدأت دراسة أكاديمية للغة العربية والأدب العربي في صربيا/يوغسلافيا السابقة سنة 

جامعة بلغراد والذي قد  –بعد تأسيس قسم الاستشراق في كلية اللغات والآداب  1926
عربية وتركية وكان تأسيس القسم العربي نقطة تحول بالنسبة لتطوير  –تضمن في البداية لغتين 

جمة الأدب العربي وتعليم المترجمين وانتشار معلومات علمية عن كل نواحي العالم العربي تر
والشرق الأوسط. أمّا الترجمات الأولى للأدب العربي القديم والحديث فلم تبدأ تظهر بانتظام 
نسبي إلا منذ سبعينيات القرن الماضي نتيجة لعدد من الأسباب الموضوعية الداخلية والخارجية 

 د بينها قلة المدرسين وعدم تطوير المناهج الدراسية بصفة عامة. نج

 ونقترح هنا تقسيما ثلاثيا لتظوير ترجمة الأدب العربي في صربيا/يوغسلافيا السابقة وهو:

وهي فترة ظهور أول الترجمات العربية من فترة ما قبل تأسيس القسم  فترة ما قبل الإنشاء
ص هذه الفترة هي تناول الأدب القديم وظهور قليل من وحتى أواخر الستنيات. وأهم خصائ

 الترجمات المباشرة وغير المباشرة؛
بدأت في أوائل السبعينيات واستغرقت حتى أواخر الثمانينيات ويجوز  الفترة الإنشائية

وصفها بفترة الإنشاء الحقيقي لعملية ترجمة الأدب العربي في صربيا/يوغسلافيا السابقة بما أن 
مترجمين كانوا من أساتذة جامعة بلغراد وجامعة سراييفو كمركزين جامعيين رئسيين معظم ال

 لدراسة أكاديمية للغة العربية والأدب العربي في صربيا/يوغسلافيا السابقة؛ 
أي الفترة الحديثة بدأت في أوائل التسعينيات وتتميز هذه الفترة بظهور  فترة ما بعد الإنشاء

كما أنه ظهر عدد من المترجمين الذين يعملون خارج قسم الاستشراق جيل جديد من المترجمين 
جامعة بلغراد. كما تأثرت هذه الفترة كثيرا بالمرحلة الانتقالية أي  –في كلية اللغات والآداب 

 10(.Djordjevic 2010: 3-4مرحلة الانتقال الاقتصادي )
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من إطار ترجمة الأدب و يتناول هذا البحث ترجمة الأدب الجزائري في إطار أوسع، ض 
العربي إلى اللغة الصربية أي على أراضي صربيا لتقديم صورة أدق صورة ممكنة للوضع الحالي 
في عملية الترجمة واتجاهاتها الممكنة. غير أنه يجوز مناقشة بداهة الإقامة لمثل هذه الحدود 

لافيا السابقة وتفكك لغتها الجغرافية كما أنه كان من المستحيل تحديد التاريخ الدقيق لتفكك يوغس
يغطي البحث في  –السابقة ال كبرى  اللغة الصربوكرواتية إلى دول ولغات منفصلة ومستقلة. و

أساسه الترجمات التي صدرت بشكل كتاب ولا بشكل مقال. إن الأسباب الرئيسية لهذا المنهج 
 هي: 

ة للأوضاع أولا فإن عدد ال كتب المترجمة واختيارها وجودتها ترسم صورة واقعي
 .اتجاهات السائدة في مجال الترجمةوال

ثانيا فإن رواج ال كتب المترجمة أكبر من رواج المجلات المتخصصة وتصل ال كتب المترجمة 
إلى عدد أكبر من القراء مما هو الحال مع المجلات المتخصصة وعدد قرائها ولذلك فإن لل كتب 

 جنبي؛المترجمة تأثير أكبر على دعاية وتداول للأدب الأ
 ثالثا، كثيرا ما تنشر الترجمات أولا في المجلات جزئيا قبل أن تنشر بشكل كتاب.

 . سوق الكتاب في صربيا9
أولا سوف نشير إلى أوضاع النشر العامة والخاصة في حوالي العشرين سنة الماضية، أي من 

ية عن العربية. حتى الآن، لأن هذه الفترة أنتجت بأكبر الأثمار في مجال الترجمة الأدب 1989
كما تمثل هذه الفترة صورة حقيقية لواقع الترجمة في صربيا الذي يجب دراسته وشرحه من 
أجل تطويرعملية الترجمة في المستقبل. للأسف الشديد لا توجد معلومات كاملة عن عدد 
الترجمات ولا عن أصلها كما لا تتأسس دراسات إحصائية مستخدمة في البحث على نفس 

 . مع ذلك فيمكن وضع ملامح عامة لترجمة الأدب العربي إلي الصربية.المعايير
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وملامح عامة للترجمة ونشرها على أساس المعلومات  2001و 1989الفترة ما بين  – 9جدول 
 الرسمية المتوفرة في مجلة المعهد الصربي للإحصائيات:

مجموع ال كتب المنشورة  مجموع ال كتب المنشورة سنة
 الأجانب للمؤلفين

مجموع الترجمات المنشورة 
 الأدبية وغير الأدبية –

مجموع الترجمات المنشورة 
بية –  عن اللغة العر

1989 4810 927 1152 2 
1990 3888 683 1025 0 
1991 3779 260 1095 0 
1992 2380 411 629 0 
1993 1442 200 353 0 
1994 2705 408 1255 2 
1995 3424 553 984 0 
1996 4943 779 1653 0 
1997 4733 898 1394 1 
1998 4561 927 1521 1 
1999 5640 924 1805 2 
2000 5734 1013 1841 10 
2001 4515 820 1662 5 

 1995و 1992ويتبين من الجدول السابق أن أصعب فترة بالنسبة للنشر كانت ما بين 
ولية والحصار الاقتصادي الصارم. نتيجة للظروف الصعبة في الدولة التي سببها العقوبات الد

مثل هذا الوضع أثر على عملية ترجمة الأدب العربي. نرى من الجدول أيضا تعافي النشر والترجمة 
 في الفترة ما بعد العقوبات.

ونشر ال كتب عموما على أساس  2007و 2000إلى الفترة ما بين  2 جدولويشير 
 قامت بها المكتبة القومية الصربية:المعلومات الرسمية المتوفرة في البحوث التي 
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  11ويتبين من هذا الجدول أن هناك ارتفاع واضح وثابت في إنتاج الكتاب ونشره.
 وعدد المنشورات الأدبية المحلية والمترجمة:  2007و 2004فيشير إلى الفترة ما بين  3 جدولأما 

 
يضم الجدول السابق نتائج البحث التي توصلت إليها مؤسسة "إم ينفو" لحساب  و سي إ

المكتبة القومية الصربية كما أنه يبين أن عدد المنشورات المحلية يفوق المنشورات المترجمة. كما 
% من الأعمال المنشورة 30يشير هذا الجدول إلى أن الأعمال الأدبية المترجمة مثلت أكثر من 

ناسب وسوق جيدة مما نستنتج أن للأدب الأجنبي جمهور م 2007و 2004في الفترة ما بين 
في صربيا. ويشير هذا البحث إلى أن معظم دور النشر الصربية تنتمي إلى القطاع الخاص 

  12نسخة. 1000و 5000والناشرون يزعمون أن رواج المنشورات يتراوح عادة بين 
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26 

 . ترجمة الأدب العربي عن اللغة العربية واللغات الأخرى في صربيا :2
 :2012حتى  1989المترجمة عن العربية من إلى عدد ال كتب  4 جدولويشير 

بية المترجمة سنة  مجموع ال كتب الأدبية العر
1989 2 
1990 0 
1991 0 
1992 0 
1993 0 
1994 2 
1995 0 
1996 0 
1997 1 
1998 1 
1999 2 
2000 10 
2001 5 
2002 3 
2003 5 
2004 4 
2005 5 
2006 4 
2007 0 
2008 3 
2009 3 
2010 0 
2011 3 
2012 3 
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لأدركنا أن في هذه الفترة  2007و 2000لو قمنا بمقارنة الجداول السابقة في الفترة ما بين 
عنوانا  42من العناوين ويمثل الأدب العربي المترجم في تلك الفترة  103723الزمنية تم نشر 

كتابا مترجما  16598شر تم ن 2007و 2004% من مجموع المنشورات و في فترة ما بين 0.04
% من مجموع 0.12عنوانا  19ويمثل الأدب العربي المترجم الذي ترجم منه في تلك الفترة 

الترجمات المنشورة في صربيا. غير أننا لم نحصل على المعلومات الكاملة المتعلقة بكل سنة تضمها 
ج غير الكاملة تسبب إحباطا بحثنا هذا فالمعلومات الموجودة يمّكننا من الاستنتاج أن حتى النتائ

بين ونخاف  يأسا فترجمة الأعمال الأدبية عن العربية إلى الصربية تنقص انتظاما وانتشارا مطلو و
من أن الأدب العربي المترجم ينقص الأهمية إلى درجة أن لو توقف صدوره لما لاحظه 

بين!   وافتقده أحد غير بعض المستعر
وب فيه؟ هناك أكثر من سبب وبينها نجد الأسباب فما هو السبب لهذا الوضع غير المرغ

 الخارجية والداخلية كما يلي:
النشر الصربي شهد أزمة نتيجة للوضع الصعب في البلد  1999و 1990في الفترة ما بين 

بسبب العقوبات الدولية والحروب الأهلية والتضخم وقصف حلف ناتو إلخ، وهي العوامل 
 لصعب في ترجمة ونشر الأدب العربي؛الخارجية التي أثرت على الوضع ا

العوامل الداخلية التي أثرت على الوضع الصعب في ترجمة ونشر الأدب العربي قد تكون 
 أهم من العوامل الخارجية أو أكثر تأثيرا لأنها كانت وما زالت موجودة. ونجد بينها:

بة تعليمهم وتدريبهم  طلبة الصرب وهناك فاللغة العربية صعبة على ال –قلة المترجمين وصعو
 حاجة إلى برنامج الترجمة المكثف وورش الترجمة و إلخ؛

ية وتمنع  وبعد التخرج تظهر قلة فرص العمل في الترجمة وقلة فرص الممارسة اللغو
بين الجدد من تطوير معارفهم واكتياب الخبرة المطلوبة للترجمة؛  المستعر

لعربي وذلك عادة لأن الناشرين لا عدم اهتمام معظم دور النشر لطباعة ترجمات الأدب ا
 يرون إمكانية للربح في الأدب العربي؛

قلة مبادرة لدى مؤسسات عربية معنية بالثقافة والترجمة بتحضير أو تأييد ترجمة الأدب 
 العربي خارج العالم العربي؛
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28 

يتمث يقة تقديمه مسألة مهمة جدا بالنسبة لتلقي واستقبال أدب ما. و ل اختيار عمل أدبي وطر
يق مقدمات  يف القراء بأهميتها عن طر في اختيار دقيق للأعمال الأدبية وترجمتها الراقية وتعر

 .مناسبة وإلخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشعر القصص القصيرة الروايات سنة
1989 1 0 1 
1990 0 0 0 
1991 0 0 0 
1992 0 0 0 
1993 0 0 0 
1994 0 0 1 
1995 0 0 0 
1996 0 0 0 
1997 1 0 0 
1998 0 0 0 
1999 1 0 0 
2000 4 4 1 
2001 1 0 0 
2002 2 0 1 
2003 2 1 1 
2004 1 2 0 
2005 2 1 0 
2006 1 2 0 
2007 0 0 0 
2008 1 1 0 
2009 2 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 2 
2012 0 1 2 
 9 12 19 المجموع
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يقة تقديمه يتطلب أيض ا منهجا دقيقا في مجال الترجمة الأدب العربي الفرانكوفوني وطر
بين والمترجمين عن الفرنسية.  وتعليما خاصا للمترجمين وتعاونا وثيقا بين المستعر

يحتوي على ترجمات الأدب العربي عن العربية  5أما الأجناس الأدبية فيبينها جدول 
 حسب الجنس الأدبي والتي نشرت على شكل الكتاب:

يصدر أكثر وأن الروايات تحل محلا رئيسيا  ونرى من الجدول السابق أن النثر يترجم و
ية المترجمة عن العربية. وأشهر الروايات بينها على أساس عدد  ضمن كل الأجناس النثر

طبعات و"موسم الهجرة إلى  5الطبعات "امرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوي التي شهدت 
رواية إلى المشرق  19لكل من  طبعات. وتعود الأصل 3الشمال" للطيب صالح التي شهدت 

العربي. أما المجموعات القصصية فتتضمن قصصا من العالم العربي كله. يجب الإشارة إلى 
بداعيا سيترجمونه. وحسب معرفتنا الشخصية  الحقيقة أن المترجمين هم الذين يختارون عملا إ

رجمة باستثناء دار فنادرا ما يوجد اتفاق مسبق بين دور النشر والمترجمين قبل انتهاء الت
بويتيكا" للنشر بالمقر في بلغراد. أما العناوين الأخرى التي اختيرت للترجمة غير العناوين  "جيو
المذكورة سابقا فنجد هناك روايتان لنجيب محفوظ، "ملحمة الحرافيش" و"ليالي ألف ليلة" 

ة النور" و"خالتي إضافة إلى مجموعة قصصية له "حكايات حارتنا"، وروايتا لبهاء طاهر، "نقط
يني بركات" لجمال الغيطاني و"مالك الحزين" لإبراهيم أصلان. أما القصاصين  صفية والدير" و"الز

يا تامر مع  مجموعات قصصية مترجمة عن  7العرب الأكثر ترجمة ففي مقدمتهم السوري زكر
 العربية. 

ات غير العربية فنجدها وبالنسبة للأجناس الأدبية في أعمال الأدب العربي المترجمة عن اللغ
يحتوي على ترجمات الأدب العربي عن اللغات غير العربية حسب الجنس الأدبي  6في جدول 

 والتي نشرت على شكل الكتاب:
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 الآخر الشعر القصص القصيرة الروايات سنة
1989 0 0 0 0 
1990 0 0 0 0 
1991 0 0 0 0 
1992 0 0 0 0 
1993 0 0 0 0 
1994 0 0 0 0 
1995 0 0 0 1 
1996 0 0 0 1 
1997 0 0 0 3 
1998 1 0 0 6 
1999 0 0 0 0 
2000 0 0 0 3 
2001 0 0 0 1 
2002 2 0 0 2 
2003 2 0 0 4 
2004 3 0 0 3 
2005 3 0 0 3 
2006 2 1 0 2 
2007 3 0 0 2 
2008 1 0 0 0 
2009 1 0 0 0 
2010 0 0 0 1 
2011 1 0 0 1 
2012 0 0 0 0 

 33 0 1 19 لمجموعا
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هناك عدد كبير من الأدباء العرب الذين لا يكتبون بالعربية فقط أو لا يكتبون بالعربية قط 
ية والجدول السابق يبين عدد أعمال الأدب العربي  بل يكتبون بالفرنسية أو الإنجليز

أعمال الأكثر الفرانكوفوني أو الأنجلوفوني التي ترجمت مباشرة إلى اللغة الصربية. ونجد أن ال
طبعة( و اللبناني أمين  32ترجمة من هذه الفئة هي أعمال اللبناني جبران خليل جبران )

طبعات(.والجدير بالذكر أن أعمال اللبناني  3طبعات( والمصري ألبير قصيري ) 8معلوف )
من الطبعات تمثل أعمال الأدب العربي الأكثر ترجمة وطباعة في  32جبران خليل جبران في 

 يا.صرب

 الآخر الشعر القصص القصيرة الروايات سنةال
1989 1 0 0 2 
1990 0 0 0 0 
1991 1 0 0 0 
1992 0 0 0 0 
1993 0 0 0 0 
1994 0 0 0 0 
1995 0 0 0 0 
1996 0 0 0 0 
1997 0 0 0 0 
1998 0 0 0 0 
1999 0 0 0 0 
2000 0 0 0 0 
2001 0 0 0 1 
2002 0 0 0 2 
2003 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 
2006 0 1 0 0 
2007 0 0 0 1 
2008 1 0 0 0 
2009 2 0 0 0 
2010 0 2 0 0 
2011 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 
 6 0 3 5 المجموع
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يق اللغات الوسيطة وهي ما زالت  ثم هناك ظاهرة الترجمة غير المباشرة أي الترجمة عن طر
ات الأقل انتشارا مثل العربية والصينية واليابانية موجودة في صربيا خاصة بالنسبة للغ

 :7والفارسية وإلخ. ونجد المعلومات عن تلك الترجمات في جدول 

غير أن هذه الظاهرة كانت مفيدة جدا في الماضي، قبل تأسيس قسم الاستشراق وقبل 
بية مع أن هذه إقامة التعليم الخاص باللغة العربية وقبل بداية عمل المترجمين الأوائل عن العر 

الظاهرة لم تعد مفيدة اليوم بالعكس تحتاج مثل هذه الترجمات إلى المراجعة من قبل 
بين المختصين باللغة العربية وثقافتها وهذا نادرا ما يحدث أو لا يحدث أبدا. والمشكلة في  المستعر

يم الأدب مثل هذه الترجمات أن المترجمين لا يتقنون الثقافة المصدر وليسوا مختصين بتقد
يقة جيدة كما أنهم ليسوا مختصين باختيار أعمال الأدب العربي للترجمة. للأسف  العربي بطر
بية يفتح بابا لهذه الظاهرة فلما فاز نجيب محفوظ  النشاط الضعيف في مجال الترجمة عن العر

فوجئ المستعربون اليوغسلاف وأول ترجمتين له ظهرت عن اللغة  1988جائزة نوبل في 
ية! ولم يترجم ولا سطر واحد من أعماله في أي مجلة أو كتاب قبل فوزه الألم انية والإنجليز

لجائزة نوبل في يوغسلافيا السابقة كلها! لذلك لا يجوز الاستنتاج أن الترجمة عن اللغات 
ية لبعض دور النشر بل ما يشجعها أكثر هو  الوسيطة في صربيا تأتي نتيجة سياسات عملية انتهاز

 اط ونوع من القصور الذاتي في ذلك المجال.قلة النش

 . ترجمة الأدب الجزائري عن اللغة العربية واللغات الأخرى في صربيا3

لم تترجم أعمال الأدب الجزائري عن  2012حتى  1989للأسف الشديد في الفترة ما بين 
 والتي 2000العربية ما عدا بعض القصص القصيرة. تضمنت المجموعة القصصية من سنة 

تناولت الأدب العربي الحديث اثنين من المؤلفين هما عبد العيد دودو وعمر بلحسن. كما 
 2012ترجمت بعض القصائد والقصص وأجزاء من الروايات في إطار دراسة واحدة من سنة 

بعنوان "الحمام الذي لم يصبح طيرا: دراسات في الأدب العربي الحديث" بقلم الأستاذ د. 
تناول فيه الأدب الحديث للمغرب العربي. ويمثل الكتاب طبعة ثانية تاناسكوفيتش الذي ي

للمقالات التحليلية التي صدرت في عدة مجلات أدبية في الثمانينيات. وتمت الترجمة فيها عن 
العربية والفرنسية. ونجد في هذه الدراسة المؤلفين مثل أحلام مستغنمي ومالك حداد وكاتب 
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درة إلخ. أما الترجمة عن الفرنسية فنجد رواية"الحلزون العنيد" ياسين وآسيا جبار ورشيد بوج
 .2006لرشيد بوجدرة التي ترجمت في 

فنجد رواية ومجموعة قصصية  1989هناك بعض الترجمات عن الفرنسية في فترة ما قبل 
وتمت ترجمتها عن  1977ومجموعتين للشعر. والرواية هي "من يتذكر البحر" لمحمد ديب من 

بعنوان "مجموعة القصة العربية القصيرة"  1986. والمجموعة القصصية صدرت في الفرنسية
يين نجد فيها  وتتضمن قصصا مترجمة عن العربية من العالم العربي كله ومن الأدباء الجزائر
الطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة وجلالي خلاص. أما المجموعتان الشعريتان فالأولى 

وان "مجموعة الشعر الجزائري الفرانكوفوني" وترجمت عن تحت عن 1975ظهرت في سنة 
بعنوان "شعر المغرب العربي الحديث" فتحتوي الشعر الجزائري  1980الفرنسية والثانية من 

 المترجم عن العربية لكل من أبو القاسم خمار وصالح خرفي ومبارك خليفة وأحلام مستغنمي.

 الاستنتاج. 4

بق لا نستطيع أن نكون راضيين بوضع وجدت ترجمة بعد كل ما أظهره التحليل السا
الأدب العربي نفسها في صربيا بشكل عام وإن أخذنا بعين الاعتبار كل العوامل الموضوعية 

 لمثل هذا الوضع. 

قد أظهر التحليل السابق بوضوح أن هناك عدم توازن بين ترجمة أدب المغرب العربي 
بي بما فيه الأدب الجزائري غير منتشر. فيقول وأدب المشرق العربي وأن أدب المغرب العر 

 ]العربية[الأستاذ د. تاناسكوفيتش إن عدم التوازن هذا يأتي نتيجة للحقيقة أن "الحياة الأدبية 
ية أو لبنان مما كانت عليه في  ية في مصر، العراق، سور من بداية النهضة كانت أكثر ثراء وحيو

يضيف أن بهذ يا الجزائر، تونس أو المغرب" و ا السبب "أدباء المشرق العربي يحلون محلا مركز
(. ول كن Tanasković 2012: 9ومهيمنا حتى في كتب تاريخ الأدب العربي الحديث" )

تاناسكوفيتش يبرز أيضا أننا اليوم لا نستطيع أن نبحث في الأدب العربي المعاصر بدون أدب 
ية اللغة الفرنسية كوسيلة تعبير فني" المغرب العربي وبدون أدبائه الذين "ورثوا عن الاستعمار 

(Tanasković 2012: 10 ونوافق موافقة تامة مع  ملاحظة الأستاذ د. تاناسكوفيتش .)
أننا يجب أن نتذكر اليوم الفنانين الذين عاشوا لحظات تاريخية صعبة "أهدوا موهبتهم الذهبية 
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يشارك في الحياة  ليبحثوا عن نموذج أدب حديث وعربي في نفس الوقت، عن أدب عنيد
(. وفي رأينا Tanasković 2012: 15الاجتماعية، عن ذلك الحمام الذي لم يصبح طيرا"  )

يقة لتذكر هؤلاء أبطال أدب المغرب العربي ولتقديم أبطاله الجدد.   الترجمة تمثل أفضل طر

ل عام أظهر التحليل السابق أيضا أن ترجمة الأدب العربي تتميز بعشوائية وعدم انتظام بشك
والواضح أن هذا المجال يحتاج إلى إصلاح كامل وتطوير فعال. فكانت ترجمة الأدب العربي 
غالبا ما تتأسس على جهود المترجمين الفرضية وعلى اختياراتهم وذوقهم الشخصي. أما عدد 

 حتى في أفضل الفترات.  5المترجمين فلم يفوق 

را غالب الأهمية في بحث في أي والترجمة كنشاط بنى العديد من الحضارات تلعب دو
أدب أجنبي أو ثقافة أجنبية والترجمة الأدبية تمثل بشكل خاص أجمل نوع من العولمة وأنفع 
نوع من التواصل بين الشعوب والحضارات. وبين أهم المسائل بالنسبة لوضع ترجمة الأدب 

إنجازات في مجال الترجمة العربي بما فيه الأدب الجزائري نجد مسألة تطوير نشاط الترجمة لأن ال
 الأدبية تشير أيضا إلى مستوى حضاري يقع فيه بلد أو مجتمع.

 :2192و 9191بيبليوغرافيا الترجمات الأدبية عن العربية إلى الصربية في الفترة ما بين 

1. Ponovno slikanje Gernike / Hamid Said ; predgovor Rade Božović ; izbor i prevod 
sa arapskog Slavko Pavićević. - Kruševac : Bagdala, 1989 (Kruševac : Bagdala). - 70 
str. ; 20 cm. - (Poezija u prevodu) Tiraž 2.000. - Str. 5-11: Predgovor / Rade 
Božović. – Literatura (Broš.) [Repainting Guernica by H. Said]  
2. Saga o bednicima / Nadžib Mahfuz ; preveo Rade Božović. - Beograd : Prosveta, 
1989 (Beograd : Novi dani). - 420 str. ; 20 cm. - (Savremeni strani pisci ; kolo 12, knj. 
68) Prevod dela: Ma`ihamatu al-harafiši. - Str. 411-[421]: Pogovor / Rade Božović. 
[Harafeesh by N. Mahfouz]  
3. Antologija arapske narodne priče / priredio i sa arapskog preveo Srpko Leštarić. 
- Beograd : Vreme knjige, 1994 (Beograd : Publikum). - 317 str. : faks. ; 21 cm. 
Beleške. [An Anthology of Arabic Folk Tales] 
4. Лице мора : изабране песме / Адонис ; с арапског превели Раде 
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Божовић и Славко Павићевић. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : Цицеро : 
Писмо, 1994 (Београд : Цицеро). - 127 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Писмо ; 16) 
Pravo ime autora: Ali Ahmad Sa'id. - Стр. 119-124: Белешка о песнику / Р. Н. Б. [The 
Face of the Sea by Adonis]  
5. Žena na nultoj tački / Naual el Saadaui ; [prevela s arapskog Maja Trifunović- 
Kaluđerović]. - Beograd : Plavi jahač, 1997 (Subotica : Birografika). - 128 str. : 
slika autora ; 19 cm. - (Biblioteka Plave čarape ; 8) Tiraž 500. - Str. 123-128: 
Intervju sa Naual el Saadaui / razgovor vodila Maja Trifunović-Kaluđerović. - 

Biografija: str. [129]. [The Womant at Point Zero by N. Saadawy, 1st edition]  
6. Рибарева кћи : арапске народне приче из Ирака / сабрао, приредио, 
[поговор написао]  и  с  ирачких  народних  говора  превео  Српко  Лештарић.  -  
[1.изд.].  - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1998 (Београд : 
"Слободан Јовић"). - 303 стр., [14] стр. с таблама (факс.) ; 24 cm Тираж 1000. - 
Језик и превођење арапске народне приче: стр. 239-293. - Белешка о 
преводиоцу: стр. 299. - Библиографија: стр. 294-296. - Регистар. [Fisherman’s 
Daughter – Iraqi folk tales]  
7. Glas učitelja / Halil Džubran ; prevela sa arapskog Dragana Kujović. - [1. 
izd.]. - Beograd : Paideia, 1999 (Beograd : Grmeč). - 111 str. ; 17 cm. - 
(Biblioteka Klasici) Tiraž 2000. - Beleška o knjizi Glas učitelja: str. 5-7. [The Voice of 
the Master by K. Gibran] 
8. Žena na nultoj tački / Naual el Saadaui ; [prevela s arapskog Maja Trifunović- 
Kaluđerović]. - [2. izd.]. - Beograd : Plavi jahač, 1999 (Beograd : Art grafik). - 128 str. : 
slika autora ; 20 cm. - (Biblioteka Plave čarape ; 8)Tiraž 500. - Str. 123-128: Intervju sa 
Naual el Saadaui: Skinuti veo sa misli / Maja Trifunović-Kaluđerović. [The Womant at 

Point Zero by N. Saadawy, 2nd edition]  
9. Gazde / Mihail Nuajma ; preveo s arapskog Srećko Čolaković. - [1.izd.]. - 
Beograd : Paideia, 2000 (Beograd : Grmeč). - 142 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Maštarije) 
Tiraž 2000. - Pustinja puna reči / Srećko Čolaković: str. 5-8. [The Masters by M. 
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Nuayma]  
10. Grehota je, nevina je --- : najlepše arapske ljubavne pesme / odabrao i 
prepevao Rade Božović. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2000 (Beograd : Grafoprint). 
- 102 str., [8] listova s tablama ; 21 cm. - (Biblioteka Megahit ; knj. br. 249) Str. 5-10: 
Ljubav kao rajska slast / Rade Božović. [It’s a sin, she’s still a virgin] 
11. Hiljadu i jedna noć / Nagib Mahfuz ; prevod sa arapskog Dragana Kujović. - 1. 
izd. - Beograd : Paideia, 2000 (Beograd : Grmeč). - 206 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Maštarije) Kor. stv. nasl.: 1001 noć. - Tiraž 500 (Broš.) [The Night of Thousand Nights 
by N. Mahfouz]  
12. Povratak u Haifu : roman iz Palestine / Gasan Kanafani ; prevela Marija 
Landa. - Beograd : Convent, 2000 (Beograd : Profigraf). - 57 str. ; 20 cm Izv. stv. nasl.: 
A'id ilä Haifä / Ghassän Kanafänï. - Tiraž 500. [Returning to Haïfa by G. Kanafaany] 
13. Savremena arapska priča / preveo s arapskog Jovan Kuzminac. - Beograd : 
Clio, 2000 (Beograd : AB Taš). - 310 str. ; 20 cm. - (Gral) Reč-dve o savremenoj 
arapskoj književnosti / Jovan Kuzminac. - Pogovor / Jovan Kuzminac: str. 297-305. - 
Beleška o prevodiocu: str. 306-307. - Bibliografija: str. 308-310. [Contemporary Arabic 
Stories]  
14. Sezona seobe na sever / Tajib Salih ; preveo s arapskog Srpko Leštarić.- Beograd 
: Clio, 2000 (Beograd : Donatgraf). - 155 str. ; 20 cm. - (Gral) Velika reka teče na 
sever / Srpko Leštarić: str. 141-154. [The Season of Migration to the North by Tayeb 

Saleh, 1st edition] 
15. Slomljena krila / Halil Džubran ; prevod s arapskog Dragana Kujović. - [1. 
izd.]. - Beograd : Paideia, 2000 (Beograd : Grmeč). - 95 str. ; 17 cm. - (Biblioteka 
Klasici) Beleška o knjizi / D. K.: str. 5-9. [Broken Wings by K. Gibran]  
16. Smejaćemo se / Zekerija Tamir ; priredio, preveo s arapskog i pogovor napisao 
Srpko Leštarić. - [1. izd.]. - Beograd : Paideia, 2000 (Beograd : Grmeč). - 192 str. ; 21 
cm. - (Biblioteka Maštarije) Tiraž 2 000. - Gorki smeh bez kraja: str. 183-188. - Na 
kor. slika autora I beleška o njemu. [We shall laugh by Z. Tamer]  
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17. Žena na nultoj tački  / Naual el Saadaui ; [prevela s arapskog Maja 
Trifunović- Kaluđerović]. - Beograd : Plavi jahač, 2000 (Beograd : Art grafik). - 
128 str. : slika autora ; 19 cm. - (Biblioteka Plave čarape ; 8) Tiraž 1 000. - Str. 123-
128: Intervju sa Naual el Saadaui : Skinuti veo sa misli / Maja Trifunović-Kaluđerović. 

[The Woman at Point Zero by N. Saadawy, 3rd edition]  
18. Атентат  :  приче  /  Зекерија  Тамир  ;  [приредио  и  с  арапског  превео  
Српко Лештарић]. - Београд : Verzalpress, 2000 (Београд : Čigoja). - 205 стр. ; 20 
cm. - (Енергија књиге) (Савременици) Превод дела: Dimašk al haraik; Al tamur al 
jaumi al ašir. - Тираж 2000. - Фантастика сурове сатире: стр. 197-202. [The 
Assassination by Z. Tamer] 
19. Slomljena krila / Halil Džubran ; prevod s arapskog Dragana Kujović. - [2. 
izd.]. - Beograd : Paideia, 2001 (Beograd : "Grmeč"). - 95 str. ; 18 cm. - (Biblioteka 
Maštarije) Tiraž 3000. - Beleška o knjizi / D. K.: str. 5-9. [Broken Wings by K. Gibran, 

2nd edition] 
20. Zašto je zaćutala reka : priče za decu / Zekerija Tamir ; priredio i s arapskog 
preveo Srpko Leštarić ; [ilustracije Mina Ilić]. - Beograd : Samizdat B92, 2001 (Beograd 
: Standard 2). - 200 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Edicija Za decu ; knj. 01) Tiraž 1000. - 
Opaki dečak Zekerija / Srpko Leštarić: str. 193-200. [Why did the river become silent? 
By Z. Tamer] 

21. Zov kerevana / Taha Husein ; [prevela sa arapskog Nikoleta Bulatović].- 
Beograd : Narodna knjiga-Alfa, 2001 (Beograd : Alfa). - 165 str. ; 21 cm.- (Antologija 
svetske književnosti ; knj. br. 7) Predgovor / Nikoleta Bulatović: str. 5-10. [The 
Call of the Curlew by T. Hussein] 
22. Глас учитеља [Брајево писмо] / Халил Џубран ; превела са арапског 
Драгана Кујовић. - Београд : "Филип Вишњић", 2001 (Београд : "Филип Вишњић"). - 
31 cm. - 163 стр. Тираж 3. - Према издању из 1999. - Белешка о књизи: 3-8 стр. 
[The Voice of the Master by K. Gibran, Braille edition]  
23. Сломљена крила [Брајево писмо] / Халил Џубран ; превела са арапског 
Драгана Кујовић. - Београд : "Филип Вишњић", 2001 (Београд : "Филип Вишњић"). - 
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158 стр.; 31 cm Тираж 3. - Према издању из 2000. - Стр. 3-10: Белешка о 
књизи / Д.К. [Драгана Кујовић]. [Broken Wings by K. Gibran, Braille edition]  
24. Sezona seobe na sever. Sv. 1,2 [Brajevo pismo] / T[Tajib] Salih. -[Beograd : b. 
i., 2002]. - 31 cm [Season of Migration to the North by T. Saleh, Braille edition]  
25. Žena na nultoj tački. Sv. 1,2 [Brajevo pismo] / Naual el Sadaui. -[Beograd : b. 
i., 2002]. - 31 cm [The Woman at Point Zero by N. Saadawy, Braille edition]  
26. Пoезија Палестине / изабрао и превео Раде Божовић. - Београд : 
Народна књига-Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 140 str. ; 20 cm. - (Библиотека 
Арапски свет) Белешке о ауторима: str. 129-131. - Str. 133-136: Час о родољубљу / 
Раде Божовић. [The Poetry of Palestine]  
27. Pobunjeni duhovi / Halil Džubran ; prevod sa arapskog Dragana Kujović. - [1. izd.]. 
- Beograd : Paideia, 2003 (Beograd : Bogdanović). - 115 str. ; 21 cm. - (Džepna biblioteka 
Vizije / [Paideia]) Tiraž 3.000. [Rebellious spirits by K. Gibran]  
28. Svetla tačka / Baha Tahir ; prevela sa arapskog Dragana Đorđević. - Beograd : 
Clio, 2003 (Beograd : AB Taš). - 228 str. ; 20 cm. - (Gral / Clio) [The Point of 
Light by B. Taher]  
29. Tumač želja : kratke priče / Selva Bakr ; prevod s arapskog i pogovor Srpko 
Leštarić. - Beograd : Prosveta, 2003 (Beograd : Janus). - 161 str. ; 20 cm Prevod dela: 
Zajiin al- fallaaha. - Tiraž 600. - Selva Bakr - Uteha i protest: str. 153-159. - Napomene 
uz tekst. - Na kor. autorova slika i beleška o njemu. [The Interpreter of Desires by S. 
Bakr]  

30. Zov kerevana : u dve sveske [Brajevo pismo] / Taha Husein ; [prevela sa 
arapskog Nikoleta Bulatović]. - Beograd : "Filip Višnjić", 2003 (Beograd : "Filip Višnjić"). 
- 2 knj. (165; 164 str.) ; 31 cm Tiraž 3. - Str. 3-15: Predgovor / Nikoleta Bulatović. 
[The Call of the Curlew by T. Hussein, Braille edition]  

31. Љубав и слобода : (арапска поезија) / превод са арапског Исак Абу 
Лабан. - Београд : Ривел Ко, 2003 (Сопот : Призма). - 77 стр. ; 21 cm. - 
(Библиотека "Ривелова издања") Тираж 500. - Стр. 3-5: Поезија је леп разговор за 
Арапе / Раде Божовић. - Стр. 6-7: Зближавање арапске и српске културе / Сами 
Садоун. - Белешке о писцима: стр. 72-74. [Love and Freedom: Arabic poetry] 
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32. Kiselo grožđe / Zekerija Tamir ; priredio, preveo s arapskog i pogovor napisao 
Srpko Leštarić. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2004 (Beograd : Čigoja štampa). - 140 
str. ; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije) Tiraž 1.000. - Priče od kojih trnu zubi: str. 127-
138. - Napomene uz tekst. - Na kor. autorova slika i beleška o njemu. [Sour 
Grapes by Z. Tamer] 
33. Najsrećniji čovek na svetu : priče / Abdusetar Nasir ; priredio i s arapskog 
preveo Srpko Leštarić. - Beograd : Geopoetika, 2004 (Beograd : Čigoja štampa). - 322 
str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze / [Geopoetika, Beograd]) Tiraž 1.000. - Str. 277-319: 
Neobuzdani ljubavnik kratke priče / Srpko Leštarić. - Na presavijenom delu kor. 
lista beleška o autoru. -Bibliografija objavljenih knjiga Abdusetara Nasira: str. 321-322. 
[The happiest man in the world by A. Nasser] 
34. Nimfe iz doline / Džubran Halil Džubran ; prevela s arapskog Dragana 
Kujović. - Beograd : Paideia, 2004 (Beograd : BIGZ). - 49 str. ; 17 cm. - (Biblioteka 
Halila Džubrana) Izv. stv. nasl.: ´Ar_a'is al-mur_uj. - Tiraž 3.000. [Nymphs of the Valley 
by K. Gibran] 
35. Žena na nultoj tački  / Naual el Saadaui ; [prevela s arapskog Maja 
Trifunović- Kaluđerović]. - 4. izd. - Beograd : Plavi jahač group, 2004 (Beograd : Art 
grafik). - 128 str. : autorova slika ; 19 cm. - (Biblioteka Plave čarape ; 8)Tiraž 500. - 
Str. 123-128: Intervju sa Naual el Saadaui / razgovor vodila Maja Trifunović-

Kaluđerović. - Biografija: str. [129]. [The Woman at Point Zero by N. Saadawy, 4th   

edition] 
 

36. 12 nemogućih : priče buntovnih arapskih pisaca / izabrao i s arapskog preveo 
Srpko Leštarić. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2005 (Beograd : Alfa). - 181 str. ; 21 
cm. - 
37. (Biblioteka Megahit / [Narodna knjiga - Alfa] ; knj. br. 526)Tiraž 1.000. - Sadrži 
beleške o piscima. [Twelve Impossible People – short stories] 
38. Nimfe iz doline / Halil Džubran ; prevela sa arapskog Dragana Kujović ; 
ilustrovala Jagoda Živadinović. - 2. izd. - Beograd : Paideia, 2005 (Beograd : 
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BIGZ). - 69 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Sabrana dela / Halil Džubran) Prevod dela: Ara is 
al-murug / Khalil Gibran. - Tiraž 3.000. - Str. 5-6: Predgovor / P. L. - Napomene uz 
tekst. - Bibliografija Halila Džubrana: str. 68-69. [Nymphs of the Valley by K. Gibran, 

2nd edition] 
39. Pobunjeni duhovi / Halil Džubran ; prevela s arapskog Dragana Kujović ; 
ilustrovala Jagoda Živadinović. - 2. izd. - Beograd : Paideia, 2005 (Beograd : BIGZ). - 
141 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Sabrana dela / HalilDžubran) Prevod dela: Al-Arwa al-
mutamarrida / Kahlil Gibran. - Tiraž 3.000. - Str.5-6: Predgovor / P. L. - Bibliografija 

Halila Džubrana: str. 140-141. [Rebellious spirits by K. Gibran, 2nd  edition] 
40. Sezona seobe na sever / Tajib Salih ; preveo sa arapskog Srpko Leštarić. - 2. izd. 
- Beograd : Clio, 2005 (Beograd : Taš). - 169 str. ; 20 cm. - (Gral) Tiraž 1.000. - Str. 
147- 
41. 169: Velika reka teče na sever / Srpko Leštarić. -Napomene uz tekst. - Na 
presavijenom delu omotnog lista autorova slika I beleška o njemu. [Season of Migration 

to the North by T. Saleh, 2nd  edition] 
42. Tetka Safija i manastir / Baha Tahir ; s arapskog prevela Dragana Đorđević. - 
[1. izd.]. - Beograd : Paideia, 2005 (Valjevo : Topalović). -106 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Maštarije ; [Paideia]) Prevod dela: Khalati Safiyah wa aldayr / Bahaa 
Taher. - Tiraž 
– Na koricama autorova slika i beleška o njemu. - Podatak o izd. preuzet iz CIP-a. [Aunt 
Safiyya and the Monastery by B. Taher] 
43. Glas učitelja / Halil Džubran ; prevela sa arapskog Dragana Kujović ; ilustracije 
Jagoda Živadinović. - Beograd : Paideia, 2006 (Beograd : BIGZ). - 139 str. : ilustr. ; 18 
cm. - (Sabrana dela / Halil Džubran) Tiraž 3.000. - Str. 5-7: Predgovor / Dragana 
Kujović. - Na koricama beleška o autoru. - Biobibliografija Halila Džubrana: 138-139. 

[The Voice of the Master by K. Gibran, 2nd edition] 
44. Ibis : tužna ptica / Ibrahim Aslan ; sa arapskog prevela Dragana Đorđević. - 
Beograd : Geopoetika, 2006 (Beograd : Čigoja štampa). - 159str. ; 21 cm. - (Edicija 
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Svet proze / [Geopoetika]) Nasl. izvornika: Mâlik al-hazîn : riwayah Misriyah/ Ibrâhîm 
Aslân. - Tiraž1.000. - Napomene uz tekst. - Str. 7-15: Tužna ptica čovek / 
DraganaĐorđević. [The Heron by I. Aslan] 
45. Nojev poziv / Zakerija Tamir ; [preveo s arapskog i pogovor napisao Srpko 
Leštarić]. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2006 (Beograd : Alfa).- 276 str. ; 21 cm. 
- (Antologija 

46. svetske književnosti / [Narodna knjiga - Alfa] ; knj. br. 142) Tiraž 1.000. - U 
susret potopu: str. 265-273. [Noah’s calling by Z. Tamer] 
47. Svi na kolena / Zekerija Tamir ; [preveo s arapskog i pogovor napisao Srpko 
Leštarić].- Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2006 (Beograd : Alfa). - 167 str. ; 
21 cm. - (Antologija svetske književnosti / [Narodna knjiga - Alfa] ; knj. br. 135) 
Prevod dela: Taksir rukab / Zakariyya Tamir. - Tiraž 1.000. - Precizna vaga Zekerije 
Tamira: str. 161-167. - Napomene uz tekst. [Everybody get down on your knees by Z. 
Tamer] 
48. Priče iz našeg kvarta / Mahfuz Nagib ; s arapskog preveo Miroslav 
B.Mitrović. - Beograd : Samizdat B92, 2008 (Lazarevac : Elvod-print). - 192str. ; 20 
cm. - (Edicija Busola ; knj. 44) Prevod dela: Hekayet Harutna / Naguib Mahfouz. - 
Tiraž 2.000. – Rečnik slabo poznatih reči, izraza i imena: str. 187-192. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. [Stories from our alley by N. 
Mahfouz] 
49. Zejni Barakat / Gamal Gitani ; prevela s arapskog Dragana Đorđević. -
Beograd : Geopoetika, 2008 (Beograd : Čigoja štampa). - 290 str. ; 20 cm. -(Edicija 
Svet proze / [Geopoetika]) Prevod dela: Zayni Barakat / Gamal al-Ghitani. - Tiraž 
1.000. - Str.281-284: Pogovor / Edvard Said. - Napomene uz tekst. [Zayni Barakat by G. 
Ghitany] 
50. Моја невидљива другарица / Зекерија Тамир ; са арапског превео и 
приредио Српко Лештарић ; [илустрације Иван Ранковић]. - 1. изд. – Београд : 
Креативни центар, 2008 (Београд : Публикум). - 73 стр. : илустр. ; 18 cm. - 
(Библиотека Свет је један ; књ. 35) Превод дела: Al-Qufudth = The Hedgehog / 
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Zakaria Tamer. – Тираж 3.000. - На пресавијеном делу предњег кор. листа белешка 
о аутору. [My Invisible friend by Z. Tamer] 
51. Kraj moje strašne tajne  / Zakia Hajrhum ; prevod s arapskog Rade 
Božović. - Beograd : Zepter Book World, 2009 (Beograd : Zuhra). - 333 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Ogledalo) Kor. stv. nasl.: Kraj moje velike tajne. - Tiraž 1.000. - Zakia 
Hajrhum al Šankjati: str. 333. [The end of my terrible secret, a novel by Zakeya 
Khairuhum al Shankiyaty] 
52. Ухо  види,  око  чује  :  [збирка  арапских  поучних  анегдота  и  
пословица]  / [приредио и са арапског превео] Раде Божовић. - Београд : 
Монотеист, 2009 (Београд : Print Graphic Trade). - 125 стр. ; 21 cm : илустр. - 
(Едиција Ал-хикмех ; књ. 1) Антологијски избор. - Тираж 1.000. - Стр. 5-6: Реч о 
овој књизи / Раде Божовић. - Казивач имена: стр. 119-124. - Напомене уз текст. 
[The ear hears, the eye sees, an anthology of Arabic anecdotes and proverbs collected 
and translated by Rade Božović] 
53. Žena na nultoj tački  / Naual el Saadaui ; [prevela s arapskog Maja 
Trifunović- Kaluđerović]. - 5. izd. - Beograd : Plavi jahač group, 2009 (Beograd : Art 
grafik). - 128 str. : autorova slika ; 19 cm. - (Biblioteka Plave čarape ; 8) Tiraž 500. - 
Str. 123-128: Intervju sa Naual el Saadaui / razgovor vodila Maja Trifunović-

Kaluđerović. - Biografija: str. [129]. [The Woman at Point Zero by N. Saadawy, 5th   

edition] 
 :2192و 9191يا الترجمات الأدبية عن اللغات غير العربية إلى الصربية في الفترة ما بين بيبليوغراف

1 Пророк / Халил Џубран ; у преводу Драгослава Андрића. - [Београд : Д. 
Андрић], 
2 1995 ([Београд : ЧИП штампа]). - 117 стр. : илустр. ; 20 cm. Подаци о 
издавачу и штампару преузети из ЦИП-а Народне библиотеке Србије. 
3 Убоги  Јован  /  Џубран  Халил  Џубран  ;  [цртежи  Славица  Војводић,  
Стефан Војводић]. - Панчево : Таинске свеске, 1996 (Панчево : Grafos). - 15 стр. : 
илустр. ; 21 cm. - (Душа васељене ; 1) Кор. насл. - "Из збирке Невесте поља, Бејрут" 
--> стр. 15. - Тираж 199. (Брош.) 
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4 Isus, sin čovečiji : njegove reči i dela po besedama i zapisima onih koji ga 
poznavaše / Halil Džubran ; prevod Raša Sekulović. - Beograd : Paideia, 1997 (Beograd : 
Publikum). - 181 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Vizije) Prevod dela: Jesus, the Son of Man / 
Kahlil Gibran. - Tiraž 2000. 
5 Isus, sin čovečiji : njegove reči i dela po besedama i zapisima onih koji ga 
poznavaše / Halil Džubran ; prevod Raša Sekulović. - [2. izd.]. - Beograd : Paideia, 
1997 (Beograd : Kolorgraf). - 181 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Vizije) Prevod dela: Jesus, 
the Son of Man / Kahlil Gibran. - Tiraž 3000. 
6 Prorok ; Prorokov vrt / Halil Džubran ; prevod Raša Sekulović. - Beograd : 
Paideia, 1997 (Beograd : Publikum). - 124 str., [18] listova s tablama : ilustr. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Vizije) Prevod dela: The Prophet; The Garden of the Prophet / Kahlil Gibran. - 
Tiraž 2000. - Beleška o autoru i delu na koricama. 
7 Исус, син човечији [Брајево писмо] : његове речи и дела по беседама и 
записима оних који га познаваше : у две свеске. Св. 2 / Халил Џубран. - 
Београд : "Филип Вишњић", 1998 (Београд : "Филип Вишњић"). - IV, 131 стр. ; 
34 cm Тираж 3. - Према издању из 1997. - Превод дела: Jesus, the Son of 
Man, his words and deeds as told and recorded by those who knew him. 

8 Исус, син човечији [Брајево писмо] : његове речи и дела по беседама и 
записима оних који га познаваше : у две свеске. Св. 1 / Халил Џубран. - 
Београд : "Филип Вишњић", 1998 (Београд : "Филип Вишњић"). - VII, 113 стр. ; 34 
cm Тираж 3. - Према издању из 1997. - Превод дела: Jesus, the Son of Man, 
his words and deeds as told and recorded by those who knew him. 
9 Луталица  [Брајево  писмо]  /  Халил  Џубран  ;  превод  са  енглеског  
Раша Секуловић. - Београд : "Филип Вишњић", 1998 (Београд : "Филип Вишњић"). 
- 83 стр. ; 31 cm Тираж 3. - Према издању из 1998. - Превод дела: The Wanderer. 
10 Lutalica : njegove parabole i kazivanja / Halil Džubran ; prevod s engleskog 
Raša Sekulović. - Beograd : Paideia, 1998 (Beograd : Publikum). - 80 str. : ilustr. ; 17 
cm. - (Biblioteka Klasici) Prevod dela: The Wanderer / Kahlil Gibran. - Tiraž 2000. 
11 Пророк / Халил Џубран ; у преводу Драгослава Андрића ; [илустрације 
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Халил Џубран]. - Београд : [Д. Андрић], 1998 ([Београд : ЧИП штампа]). - 
117 стр. : илустр. ; 20 cm. Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 117. 
12 Пророк ; Пророков врт [Брајево писмо] / Халил Џубран ; превод 
Раша Секуловић. - Београд : "Филип Вишњић", 1999 (Београд : "Филип Вишњић"). 
- 169 стр. ; 31 cm Тираж 3. - Према издању из 1998. 
13 Samarkand / Amin Maaluf ; prevod Milena Đurđevac Royai. - Beograd : Ne & Bo, 
1998 (Bor : Bakar). - 417 str. ; 21 cm Prevod dela: Samarcande / Amin Maalouf. - Tiraž 
1000. 
14 Пророк ; и Пророков врт / Халил Џубран ; у преводу Драгослава Андрића 
; [илустрације  Халил  Џубран].  -  Београд  :  Д.  Андрић,  2000  (Београд  :  
Чигоја штампа). - 178 стр. : илустр. ; 20 цм Насл. изворникâ: 1. The Prophet 
; 2. The Garden of the Prophet / Kahlil Gibran. - Тираж 500. - На пресавијеном делу 
кор. листа белешка о аутору.  
15 Prorok ; Prorokov vrt / Halil Džubran ; prevod Raša Sekulović. - [2. izd.]. - 
Beograd : Paideia, 2000 (Beograd : Publikum). - 124 str., [18] listova s tablama : slika 
autora ; 21 cm. - (Biblioteka Vizije) Prevodi delâ: 1. The Prophet ; 2. The Garden of the 
Prophet / Kahlil Gibran. - Tiraž 3 000. - Na presavijenom delu kor. lista slika autora i 
beleška o njemu. 
16 Prorok ; Prorokov vrt / Halil Džubran ; prevod Raša Sekulović. - 3. izd. - 
Beograd : Paideia, 2000 (Beograd : Kolorgraf). - 124 str., [18] listova s tablama : ilustr. 
; 21 cm. - (Biblioteka Vizije) Prevod dela: The Prophet; The Garden of the Prophet / 
Kahlil Gibran. - Tiraž 2.000. - Beleška o autoru i delu na koricama. - Sadržaj s nasl. str.: 
Prorok ; Prorokov vrt 
17 Duhovne izreke / Kahlil Gibran ; prevela Jasmina Puljo. - Nova Pazova : Bonart, 
2001 (Nova Pazova : Bonart). - 77 str. ; 20 cm. - (Biblioteka "Crveni horizonti". kolo 1 
; 10) Tiraž 1.000. - Str. 77: Beleška o piscu / Vito Marković. - Na predlistu beleška o 
autoru i delu. 
18 Sveta noć / Tahar Ben Želun ; [prevela Nadežda Obradović]. - Beograd : 
Narodna knjiga-Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). - 171 str. ; 21 cm. - (Antologija svetske 
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književnosti ; knj. br. 62) Prevod dela: La nuit sacrée / Tahar Ben Jelloun. - Tiraž 1000. 
- Beleška o piscu: str. [173]. 
19 Poruka / Andre Šedid ; [prevela Nadežda Obradović]. - Beograd : Narodna knjiga-
Alfa, 
20 2002 (Beograd : Alfa). - 140 str. ; 21 cm. - (Antologija svetske  književnosti ; [knj. 
br. 
21 55]) Prevod dela: Le message / Andrée Chedid. - Tiraž 1000. - Beleška o 
piscu: str. [141]. 
22 Isus, sin čovečiji : njegove reči i dela po besedama i zapisima onih koji ga 
poznavaše / Halil Džubran ; prevod Raša Sekulović. - [2. izd.]. - Beograd : Paideia, 
23 2002 (Beograd : Kolorgraf). - 181 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Vizije) Prevod dela: 
Jesus, the son of man / Kahlil Gibran. - Tiraž 3000. 
24 Prorok / Halil Džubran ; prevod i komentar Marko Grčić ; redaktura prevoda 
Gordana Stojšin. - Beograd : Stooper book, 2002 (Beograd : Plavo slovo). - 117 
str. ; 20 cm Prevod dela: The Prophet / by Khalil Gibran. - Tiraž 1000. - Halil Džubran 
/ Marko Grčić: str. 107-116. - Rečnik manje poznatih reči i pojmova: str. 117. 
25 Farida / Naim Katan ; prevela sa francuskog Ljiljana Matić. - Beograd : Clio, 
2003 (Beograd : AB Taš). - 194 str. ; 20 cm. - (Gral / [Clio]) Prevod dela: 
Farida / Naïm Kattan. 
26 Snovi o zabranjenom voću : priče o detinjstvu u haremu / Fatima 
Mernisi ; prevela Maja Kaluđerović. - Beograd : Laguna, 2003 (Beograd : Čigoja 
štampa). - 258 str. : fotogr. ; 20 cm Prevod dela: Dreams of Tresspas / Fatima Mernissi. 
- Tiraž 1.000. - Napomene uz tekst. 
27 Ubilački identiteti / Amin Maluf ; prevela sa francuskog Vesna Cakeljić. - 
Beograd : Paideia, 2003 (Beograd : Bogdanović). - 139 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Eseji) 
(Maštarije / [Paideia]) Prevod dela: Les identités meurtrières / Amin Maalouf. - Tiraž 
2.000. - Str.133-139: Malufova humanistička poruka / Vesna Cakeljić. - Na kor. 
autorova slika i beleška o njemu. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. 
28 Lutalica : njegove parabole i kazivanja / Halil Džubran ; prevod s engleskog 
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Raša Sekulović. - 2. izd. - Beograd : Paideia, 2003 (Beograd : Kolorgraf). - 80 str. : ilustr. 
; 17 cm. - (Biblioteka Klasici / Paideia) Prevod dela: The Wanderer / Kahlil Gibran. 
– Tiraž 3.000. - Na kor. autorova slika i beleška o njemu. 
29 Pesak i pena / Halil Džubran ; [prevod Dora Spasić]. - Beograd : Narodna knjiga - 
Alfa, 2003 (Beograd : Alfa). - 96 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Megahit ; knj. br. 
370) Prevod dela: Sand and Foam / Kahlil Gibran. - Tiraž 1.000. - Beleška o prevodiocu: 
str. [97]. 
30 Prorok ; Prorokov vrt / Halil Džubran ; prevod Raša Sekulović. - [4. izd.]. - 
Beograd : Paideia, 2003 (Beograd : Kolorgraf). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Vizije) Prevodi delâ: 1. The Prophet ; 2. The Garden of the Prophet / 
Kahlil Gibran. – Tiraž 3.000 
31 Tajne srca / Halil Džubran ; [s engleskog preveo Vladimir Lazarević]. - Beograd : 
Narodna knjiga - Alfa, 2003 (Beograd : Alfa). - 126 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Megahit ; 
knj. br. 398) Prevod dela: Secreats of the Heart / Kahlil Gibran. - Tiraž 1.000. - 
Beleška o piscu i delu: str. 121-126. - Beleška o prevodiocu: str. [127]. 
32 Baldasarovo putešestvije / Amin Maluf ; prevela s francuskog Vesna Cakeljić. - 
Beograd : Laguna, 2004 (Beograd : Margo-art). - 442 str. ; 20 cm Prevod dela: 
Le périple de Baldassare / Amin Maalouf. - Tiraž 1.000. 
33 Levantski đerdan / Amin Maluf ; prevela s francuskog Vesna Cakeljić. - 
Beograd : Laguna, 2004 (Beograd : Margo-art). - 218 str. ; 20 cm Prevod dela: Les 
Èchelles du Levant / Amin Maalouf. - Tiraž 1.000. 
34 Samarkand / Amin Maluf ; prevela s francuskog Jelena Stakić. - 2. izd. - 
Beograd : Laguna, 2004 (Beograd : Margo-art). - 311 str. ; 20 cm Prevod dela: 
Samarcand / Amin Maalouf. - Tiraž 1.000. 
35 Ludak / Halil Džubran ; [prevela Dora Spasić]. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 
2004 (Beograd : Alfa). - 80 str. ; 22 cm : ilustr. - (Biblioteka Megahit ; knj. br. 443) 
Prevod dela: The Madman / Kahlil Gibran. - Tiraž 1.000. - Str. 5-10: Beleška o 
knjizi / D. S. [Dora Spasić]. - Beleška o piscu: str. 73-75. - Beleška o prevodiocu: str. 77. 
36 Suza i osmeh / Halil Džubran. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2004 (Beograd : 
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Alfa). - 177 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Megahit ; knj. br. 481) Prevedeno prema: A 
Tear and a Smile / Kahlil Gibran. - Tiraž 1.000. - Str. 7-19: Uvod / Robert Hillyer. - 
Beleška o piscu: str. 173-174. 
37 Лица града / Naïm Kattan. - Novi Sad : Univerzitet = University, 2004 ([б. м. : б. 
и.]). - 55 стр. : ауторова слика ; 21 cm Насл. над текстом. - Кор. ств. насл.: Naïm 
Kattan. - "Свечана додела почасног доктората = Décernement d'un doctorat honoris 
causa = Conferral Ceremony" --> стр. 1. - Упоредо франц. текст и срп. и енгл. 
преводи. - Према подацима уз текст, преводиоци су Љиљана Матић на српски и 
Владислава Фелбабов на енглески. - Стр. 31-36: Наставно-научном већу 
Универзитета у Новом Саду / Љиљана Матић, Марија Клеут. - Наим Катан 
(Naïm Kattan): str. 49-50. (Брош.) 
38 Tajne srca [Brajevo pismo] / Halil Džubran ; [s engleskog preveo Vladimir 
Lazarević]. - Beograd : "Filip Višnjić", 2004 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 1 knj. (198 str.) 
; 31 cm. - (Biblioteka Megahit ; knj. br. 398) Prevod dela: Secreats of the Heart / Kahlil 
Gibran. - Tiraž 3. - Beleška o piscu i delu: str. 187-195. - Beleška o prevodiocu: str. 196-
197. 
39 Leon Afrikanac / Amin Maluf ; prevela sa francuskog Vesna Cakeljić. - Beograd : 
Laguna, 2005 (Beograd : Margo-art). - 396 str. ; 20 cm Prevod dela: Leon L'Africain / 
Amin Maalouf. - Tiraž 1.000. 
40 Snovi o zabranjenom voću : priče o detinjstvu u haremu / Fatima Mernisi 
; prevela Maja Kaluđerović. - 2. izd. - Beograd : Laguna, 2005 (Beograd : Čigoja štampa). 
- 258 str. : fotogr. ; 21 cm Prevod dela: Dreams of Trespass / Fatima Mernissi. – Tiraž 
1.000. - Napomene uz tekst. 
41 Tranzit / Abdurahman A. Vaberi ; prevela sa francuskog Dragana Banković. - 
Beograd : Clio, 2005 (Beograd : Taš). - 151 str. ; 20 cm. - (Gral) Prevod dela: Transit / 
Abdourahman A. Waberi. - Tiraž 1.000. - Napomene uz tekst. - Na presavijenom delu 
omotnog lista autorova slika i beleška o njemu. 
42 Pesak i pena / Halil Džubran ; prevela s engleskog Dragana Kujović ; 
ilustrovala Jagoda Živadinović. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2005 (Beograd : BIGZ). - 
122 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Sabrana dela / Halil Džubran) Prevod dela: Sand and foam : 
a book of aforisms / Kahlil Gibran. – Tiraž 3.000. - Str. 5-6: Predgovor / P. L. - 
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Bibliografija Halila Džubrana: str. 121-122. 
43 Prorok ; Prorokov vrt / Halil Džubran ; preveo s engleskog Raša Sekulović ; 
ilustrovala Jagoda Živadinović. - Beograd : Paideia, 2005 (Beograd : BIGZ). - 168 str. : 
ilustr. ; 18 cm. - (Sabrana dela / Halil Džubran) Prevodi delâ: 1. The Prophet ; 2. The 
Garden of the Prophet / Kahlil Gibran. - P. L. je pseudonim pisca predgovora. - Tiraž 
3.000. - Str. 5-6: Predgovor / P. L. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu. - 
Biobibliografija Halila Džubrana: str. 167-168. 
44 Tajne srca / Halil Džubran ; [s engleskog preveo Vladimir Lazarević]. - 2. izd. – 
Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2005 (Beograd : Alfa). – 126 str. ; 22 cm. - (Biblioteka 
Megahit / [Narodna knjiga - Alfa] ; knj. br. 398) Prevod dela: Secrets of the Heart / Kahlil 
Gibran. - Tiraž 1.000. – Beleška o piscu i delu: str. 121-126. - Beleška o prevodiocu: str. 
[127]. 
45 Krstaški ratovi u očima Arapa / Amin Maluf ; prevela s francuskog Vesna 
Cakeljić. - Beograd : Laguna, 2006 (Beograd : Margo-art). - 327 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Les Croisades vues par les Arabes / Amin Maalouf. - Na spojnim listovima: 
geogr. karte. - Tiraž 1.500. - Hronologija: str. 319-322. - Bibliografija: str. 307-322. - 
Registar. 
46 Boje prljavštine : roman / Alber Kosri ; prevela s francuskog originala Ivana 
Misirlić. - Beograd : Geopoetika, 2006 (Beograd : Čigoja štampa). - 107 str. ; 20 
cm. - (Edicija Svet proze / [Geopoetika]) Prevod dela: Les couleurs de l'infamie / Albert 
Cossery. 
47 Tvrdoglavi puž / Rašid Budžera ; prevod sa francuskog Ljiljana Cvijetić Karadžić. - 
Beograd : Paideia, 2006 (Valjevo : Topalović). - 110 str. ; 17 cm. - (Džepna knjiga / 
[Paideia]. Biblioteka Junior ; 9) Prevod dela: L'escargot entete / Rashid [i. e.] Rachid 
Boudjedra. – Tiraž 3.000. 
48 Bezumnik : njegove parabole i poeme / Halil Džubran ; preveo sa engleskog Raša 
Sekulović ; ilustracije Jagoda Živadinović. - Beograd : Paideia, 2006 (Beograd : BIGZ). - 
71 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Sabrana dela / Halil Džubran) Prevod dela: The Madman / 
Khalil Gibran. -  Tiraž 3.000. -  Str.  5-6:  Predgovor /  P.  L.  -  Biobibliografija 
Halila Džubrana: str. 70-71. 
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49 Bogovi zemlje / Halil Džubran ; preveo sa engleskog Raša Sekulović ; 
ilustracije Jagoda Živadinović. - Beograd : Paideia, 2006 (Beograd : BIGZ). - 105 str. : 
ilustr. ; 18 cm. - (Sabrana dela / Halil Džubran) Prevod dela: The Earth Gods / Khalil 
Gibran. – Tiraž 3.000. - Str. 5-6: Predgovor / P. L. - Biobibliografija Halila Džubrana: str. 
104-105.  
50 Vrtovi svetlosti / Amin Maluf ; s francuskog prevela Spasa Ratković. - Beograd : 
Laguna, 2007 (Beograd : Margo-art). - 248 str. ; 20 cm Prevod dela: Les Jardins 
de Lumière / Amin Maalouf. - Tiraž 2.000. – O autoru: str. [249].  
51 Šeherezada odlazi na Zapad / Fatema Mernisi ; [prevod Marta Govedarović]. - 
Zrenjanin : Sezam Book, 2007 (Beograd : Beoknjiga). – 223 str. ; 21 cm Prevod dela: 
Scheherezade Goes West / Fatema Mernissi. - Kor. stv. nasl.: Šeherezada. - Tiraž 1.000. 
52 Siroti i gordi : roman / Alber Kosri ; prevela s francuskog originala Ivana 
Misirlić. - Beograd : Geopoetika, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 190 str. ; 21 
cm. - (Edicija Svet proze / [Geopoetika]) Prevod dela: Mendiants et orgueilleux / 
Albert Cossery. - Tiraž 1.000. – Na unutrašnjoj strani kor. lista beleška o autoru. 
53 Пророк  /  Халил  Џубран  ;  [превела  са  енглеског  Тијана  Костић].  -  1.  
изд.  - Београд : Allegro stil, 2008 (Београд : Графипроф). - 84 стр. ; 18 цм 
Превод дела: The Prophet / Khalil Gibran. - Тираж 10.000.  
54 Prorok ; Prorokov vrt / Halil Džubran ; preveo s engleskog Raša Sekulović ; 
ilustrovala Jagoda Živadinović. - 1. džepno izd. - Beograd : Paideia, 2008 (Beograd : 
Publikum). - 168 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Sabrana dela / Halil Džubran) Prevodi delâ: 1. 
The Prophet ; 2. The Garden of the Prophet / Kahlil Gibran. - Tiraž 15.000. - Str. 5-6: 
Predgovor / P. L. - Na koricama autorov portret i beleška o njemu. - Biobibliografija 
Halila Džubrana: str. 167-168. 
55 Taniosova stena / Amin Maluf ; s francuskog prevela Vesna Cakeljić. - Beograd : 
Laguna, 2008 (Beograd : Margo-art). - 273 str. ; 20 cm Prevod dela: Le rocher 
de Tanios / Amin Maalouf. - Tiraž 2.000. - O autoru: str. [277] 
56 Poremećenost sveta / Amin Maluf ; s francuskog prevela Vesna Cakeljić. - 
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Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). - 275 str. ; 20 cm Prevod dela: Le 
dérèglement du monde / Amin Maalouf. - Tiraž 1.500. – O autoru: str. [277]. 
57 Ljudi koje je bog zaboravio / Alber Kosri ; prevela Ivana Misirlić-Bigard. - 
Beograd : Geopoetika, 2009 (Beograd : Čigoja štampa). - 116 str. ; 20 cm. - (Edicija 
Svet proze / [Geopoetika]) Prevod dela: Les Hommes oublés de Dieu / Albert Cossery. - 
Tiraž 1.000. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. 
58 Prorok ; Prorokov vrt / Halil Džubran ; preveo s engleskog Raša Sekulović ; 
ilustrovala Jagoda Živadinović. - 2. izd. - Beograd : Paideia, 2010 (Beograd : BIGZ). - 
168 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Sabrana dela / Halil Džubran) Prevodi delâ: 1. The 
Prophet ; 2. The Garden of the Prophet / Kahlil Gibran. - Tiraž 3.000. - Str. 5-6: 
Predgovor / P. L. – Biobibliografija Halila Džubrana: str. 167-168. 

 
 :2192و 9191بيبليوغرافيا الترجمات الأدبية عن اللغات الوسيطة إلى الصربية في الفترة ما بين 

1 Razgovori na Nilu / Nagib Mahfuz ; preveo s nemačkog Andrija Grosberger ; 
redakcija prevoda s uvidom u arapski original Darko Tanasković. – Beograd : 
Književne novine, 1989. - 169 str. ; 22 cm. - (Formula : biblioteka savremenih 
svetskih romana) Prevod dela: Tartara fawq an Nil. 

2 1001 ноћ. [Књ.] 1 / с француског превео Станислав Винавер ; [илустровала 
Маја Мишевић-Кокар]. - [3. изд.]. - Нови Сад : Матица српска, 1989 (Београд 
: Војна штампарија). - 425 стр. : илустр. ; 25 cm. Тираж 5000. 

3 1001 ноћ. [Књ.] 2 / с француског превео Станислав Винавер ; [илустровала 
Маја Мишевић-Кокар]. - [3. изд.]. - Нови Сад : Матица српска, 1989 (Београд 
: Војна штампарија). - 453 стр. : илустр. ; 25 cm. Тираж 5000. - Хиљаду и 
једна ноћ / Станислав Винавер: стр. 449-454. 
4 Miramar / Nagib Mahfuz ; s engleskog prevele Danica Kraljević, Ljiljana 
Nedeljković, Anđelka Mitrović. - Gornji Milanovac : Dečje novine, 1991 (Kragujevac : 
"Nikola Nikolić"). - 182 str. ; 21 cm Prevod dela: Miramar/ Naguib Mahfouz. 
5 БАЈКЕ које волим : (одабране бајке: српске народне, руске народне, 
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Андерсен,   Браћа   Грим,   Шар   Перо,   1001   ноћ)   /   редакција   Драгана 
Милутиновић ; уредио Ненад Кебара. - [1. изд.]. - Крагујевац : Кантакузин ; 
Српско Сарајево : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Београд : 
Dinex). - 178 стр. ; 21 cm Тираж 6.000. 

6 БАЈКЕ које волим : (одабране бајке: српске народне, руске народне, 
Андерсен, Браћа Грим, Шарл Перо, 1001 ноћ) / редакција Драгана 
Милутиновић ; уредио Ненад Кебара. - 2. изд. - Београд : Лира, 2002 (Београд : 
Ситопринт). - 170 стр. : илустр. ; 21 cm Тираж 1.000. 
7 1001 ноћ  / с француског превео Станислав Винавер. - [1. Деретино 
изд.]. - Београд : "Дерета", 2002 (Београд : "Дерета"). - 638 стр. ; 25 cm. - 
(Библиотека Преводи Станислава Винавера ; коло 1 ; књ. 8) Преведено према: Le 
livre des mille nuits et une nuit; izvornik na arap. jeziku. - Тираж 500. - Хиљаду и 
једна ноћ / Станислав Винавер: стр. 633-636. 
8 Knjiga Mirdadova / Mihail Nuajma ; [prevod Milica Krković]. - 1. izd. - Beograd : 
Metaphysica, 2006 (Beograd : Finegraf). - 254 str. ; 22 cm. - (Biblioteka 
Androgin / [Metaphysica]) Prevod dela: The Book of Mirdad / Mikhail Nuaima. - Tiraž 
1.000. – Beleška o piscu: str. 249-250. - Na presavijenom delu omotnog lista beleška o 
autoru. 
9 БАЈКЕ које волим : (одабране бајке: српске народне, руске народне, 
Андерсен, Браћа Грим, Шарл Перо, 1001 ноћ) / уредио Ненад Кебара. – 
Београд : Лира, 2007 (Лазаревац : Елвод). - 169 стр. ; 21 cm Тираж 1.000. 
10 Devojke iz Rijada / Radža Alsanea ; prevela Sandra Ćelap. - 1. izd. - Beograd : 
PS- Editor-IP, 2008 (Beograd : Plavo slovo). - 287 str. ; 21 cm Prevod dela: Girls of 
Riyadh / Rajaa Alsanea. - Tiraž 1.500. – Glosar imena: str. 286-287. - Napomene uz 
tekst. 
11 ТРИ  из  Хиљаду и  једне  ноћи  [Електронски извор] / превод 
Бранислава Г. Ромчевића. - 1. изд. (електронско). - Београд : Б. Ромчевић, 
2008  (Београд : Б. Ромчевић). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : текст 
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; 12 cm. - (Светски класици / [Б. Ромчевић]) Системски захтеви: Нису наведени. - 
Насл. са насловног екрана. – Преведено према: Оне Тхоусанд анд Оне Нигхтс; 
избор. - Тираж 500. - Стр. 5-7: О књизи / Бранислав Г. Ромчевић. - Појмовник 
преводиочев: стр. [209]. - Садржај с насл. стр.: Аладин, илити чудесна лампа ; 
Алибаба и четрдесет разбојника ; Седам путовања Синдбада Моренпловца 
12 ХИЉАДУ и једна ноћ. 1, Ноћи 1-19 / [с руског превео Марко 
Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 235 
стр. : илустр. ; 21 cm Кор. ств. насл.: Прича о цару Шахријару и његову брату и 
друге приче. – Тираж 500. - Стр. 7-12: Предговор / Милован Витезовић. 
13 ХИЉАДУ и једна ноћ. 2, Ноћи 19-34 / [с руског превео Марко 
Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 211 
стр. : илустр. ; 24 cm Кор. ств. насл.: Прича о три јабуке и друге приче. - Тираж 
500. 
14 ХИЉАДУ и једна ноћ. 3, Ноћи 34-60 / [с руског превео Марко 
Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 219 
стр. : илустр. ; 21 cm Кор. ств. насл.: Прича о двојици везира и Аниси-ал-
Џалис и друге приче. - Tираж 500. 
15 ХИЉАДУ и једна ноћ. 4, Ноћи 61-107 / [с руског превео Марко 
Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 193 
стр. : илустр. ; 24 cm Кор. ств. насл.: Повест о цару Омару-Ибн-Ан-Нуману. - 
Тираж 500. 
16 ХИЉАДУ и једна ноћ. 5, Ноћи 108-141 / [с руског превео Марко 
Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 185 
стр. : илустр. ; 21 cm Кор. ств. насл.: Повест о Таџ-ал-Мулуку. - Тираж 500. 
17 ХИЉАДУ и једна ноћ. 6, Ноћи 142-169 / [с руског превео Марко 
Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 211 
стр. : илустр. ; 24 cm Кор. ств. насл.: Приче о животињама и птицама и друге 
приче. - Тираж 500. 
18 ХИЉАДУ и једна ноћ. 7, Ноћи 170-236 / [с руског превео Марко 
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Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 217 
стр. : илустр. ; 24 cm Кор. ств. насл.: Повест о Камар-аз-Заману и принцези 
Будури и друге приче. - Тираж 500. 
19 ХИЉАДУ и једна ноћ. 8, Ноћи 236-268 / [с руског превео Марко 
Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). 147 стр. : 
илустр. ; 24 cm Кор. ств. насл.: Повест о Ними и Нуми. - Тираж 500. 
20 ХИЉАДУ и једна ноћ. 9, Ноћи 269-306 / [с руског превео Марко 
Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). 151 стр. : 
илустр. ; 24 cm Тираж 500. 
21 ХИЉАДУ и једна ноћ. 10, Ноћи 307-369 / [с руског превео Марко 
Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 219 
стр. : илустр. ; 24 cm Кор ств. насл.: Повест о Алији-Шару и Замуруди. - Тираж 
500. 
22 ХИЉАДУ и једна ноћ. 11, Ноћи 369-432 / [с руског превео Марко 
Видојковић]. - Београд : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 267 
стр. : илустр. ; 24 cm Кор. ств. насл.: Прича о Унс-ал-Вуџуду. - Тираж 500.  
23 Odbegla supruga / Sajdet al Hidžaz ; s engleskog prevela Snežana Petrović. – 
Beograd : Sezam book, 2009 (Beograd : Margo-art). - 259 str. ; 20 cm Prevedeno 
prema: A Runaway Wife / Sayidet Al Hijaz. - Tiraž 1.000. - Glosar: str. [260-261].  
24 Zgrada izgubljenih snova / Ala Al Asvani ; prevela s engleskog Milica Vilotić. - 1. 
izd. - Beograd : Alnari, 2009 (Beograd : Plavo slovo). – 283 str. ; 21 cm Prevedeno 
prema: The Yacoubian Building / Alaa Al Aswany. - Tiraž 1.000. - Str. 275-276: 
Beleška o romanu / Hamfri Dejvis. - Str. 277-283: Glosar / priredio Hamfri 
Dejvis. - Citati iz Kurana: str. [285]. - O autoru: str. [287]. 
25 1001 noć / [priredio i uredio Aleksandar Saša Ignjatović]. - Beograd : Riznica, 
2010 (Beograd : Kum). - 118 str. ; 18 cm. - (Edicija Novo lice klasike) Tiraž 500. 
26 PRIČE iz 1001 noći / [ilustracije i inicijali Renata Fučikova, Jinda Čapek ; prevod 
Irena Vuksanović, Sanja Miladinović]. - Beograd : Mladinska knjiga, 2010 (Kina). - 735 
str. : ilustr. ; 29 cm Prevedeno prema: Tausend und Eine Nacht. - Tiraž 9.700. - Str. 9-
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10: Predgovor / uredništvo. 
بيبليوغرافيا كاملة لترجمات الأدب الجزائري عن اللغة العربية والفرنسية إلى الصربية في الفترة ما بين 

 :2192و 9195
1 ANTOLOGIJA savremene alžirske poezije francuskog izraza / [priredila] Vojka 
Smiljanić-Đikić. - Sarajevo : Svjetlost, 1975 (Novi Sad : Budućnost). - 206 str. ; 20 cm 
Hrpt. stv. nasl.: Alžirska poezija. - Str. 201-204: Umjesto pogovora / V. S.-Đ. - Sadrži 
biografske beleške o autorima. - Bibliografija pesnika: str. 195-197. - Bibliografija: str. 
199. 
2 Ko se sjeća mora : roman / Mohamed Dib ; [s francuskog preveli Vojka Smiljanić i 
Osman Đikić]. - Novi Sad [etc.] : Matica srpska [etc.], 1977. - 150 str. ; 20 cm. - (Ceo 
svet = Cijeli svijet. Alžir) Prevod dela: Qui se souvient de la mer. 
3 САВРЕМЕНА поезија арапског запада : (Алжир, Египат, Либија, Мароко, 
Судан, Тунис) / приредио и поговор написао Раде Божовић ; увод Ахмед 
Сувајлам ; [стихове са арапског превели Раде Божовић ... и др.]. - Крушевац : 
Багдала, 1980 (Крушевац : Графичар). - 92 стр. ; 24 cm. - (Поезија народа) Кор. и 
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Kvantitativno istraživanje tržišta knjiga; Kvalitativno 
istraživanje metodom fokus grupa; Istraživanje knjižarа; Istraživanje javnih 
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 ترجمات النثر الجزائرّي الحديث إلى اللغة الروسيّة
 ديمتري ميكولسكي  أ.د. 

 راسات الشرقية  جامعة موسكومركز الد
 
يّة .  يّة التحرّر يمكن القول إّن الأدب الجزائرّي الحديث قد وُلد في غضون الثورة الجزائر
فإّن موضوع هذا الحدث المجيد والمأسوّي في نفس الوقت كان ركيزة المواضيع التّي كان 

يّون الوطنيوّن يكرّسون لها جّل آثارهم ابتداء من  الستّنيّات من القرن العشرين. الأدباء الجزائر
يّة إلى الآن. و كما هو معروف فكان  هذا و يلاحظ تأثير الثورة في المسيرة الأدبيّة الجزائر
يّة و كان الشعب السوفياتيّ يتعاطف مع نضال ومعاناة  يّد الثورة الجزائر الاّتحاد السوفياتيّ يؤ

تمام بين المثّقفين السوفيات من الشعب الجزائرّي. ومن ذلك باالدرجة الأولى انبثق الاه
الأدب الجزائرّي. حيث علاوة على ذلك كان الأدباء الجزائريّن يّتخذون مواقف تقّدميّة ناهيك 

يّة.   عن الجدوة الأدبيّة الجماليّة للآثار الجزائر

فقد ظهرت أوائل الترجمات للأدب الجزائرّي، و ذلك الآثار الناطققة  بللغة الفرنسيّة، في 
ينيّات، بعد الفوز بالاستقلال الجزائرّي الوطنيّ. فحسب ما يتوفّر لدّى من المعلومات فإّن الستت

يّة تُرجمت إلى اللغة الروسيّة إّنها كانت رواية مولود ممّميرى "الأفيون والعصا".  أولى رواية جزائر
يع الكتاب فغير . أماّ تو1967لقد نُشرت الرواية في مجلّد مستقّل في دار نشر "التقّدم" في سنة  ز

لحقت بالترجمة مقالة  معروف، حيث حجمه قد زاد خمس عشرة ملزمة طباعيّة. ذلك و قد أُّ
فيكتور تسوبّي، و هو صحفّي سوفياتيّ معروف  راحل كان قد قضي فترة زمنيّة معيّنة وتعرّف 

يّة. يّة الجزائر يّين وغيرهم من وجوه الحركة التحرّر  على عدد من الأدباء الجزائر

د مّرت سبع عشرة سنة حتّى نُشر في الاّتحاد السوفياتيّ مجلّد آخر يشمل على ترجمات لق
بيّة على حّد السواء،  بة بالفرنسيّة والعر يّين، و هي المؤلّفات المكتو عدد من آثار الأدباء الجزائر

. فعنوان الكتاب: "الأرض والدم. نثر الجزائر المعاصر". وكان صاحب 1983وذلك في سنة 
رة نشر الكتاب ومؤلّف المقّدمة السيّد فوكتور تسوبّي المذكور آنفا. وفي هذه المرّة قد قامت مباد
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بمهمّة طباعة الكتاب دار "الأدب البديع" للنشر، و هي من أهّم دور النشر السوفياتيّة التّي 
ّ بإصدار مؤلّفات سوفياتيّة وأجنبيّة على حّد السواء. فيجدر بالإشارة إلى أ ّن دار كانت تهتم

الشر هذه لا تزال على قيد البقاء والشغل إلى الآن، وذلك بالرغم من كافّة التقلّبات التّي 
أصابت روسيا بعد انهيارالاّتحاد السوفياتيّ. حيث بلغ حجم الكتاب ثمانيا و عشرين ملزمة 

يع فكان الخمسين ألف نسخة.                                                                                              طباعيّة تقريبا و أمّا التوز

لحقت إلى المجلّد كّل من "اللأز" للطاهر وّطار و"سأهبك غزلا" لمالك حّداد و "الهروب"  فأُّ
لأحمد عكاش. فيجب الإشارة بالصورة الخاّصة إلى أنّه قد قام بترجمة "اللأز" المستعرب 

 ّ يقيا   1946ه من مواليد سنة الأديب يغور يرماكوف . فإن وتخرّج في معهد بلدان آسيا و إفر
التابع لجامعة موسكو. حيث توّظف  في اّتحاد الأدباء السوفيات و كان على مدى عشرين 
عاما يشغل هناك منصب المستشار في الأدب العربيّ. له ترجمات عديدة لآثار الأدب العربيّ 

وال الاّتحاد السوفياتيّ و تشتيت اّتحاد الأدباء فقد تقاعد المعاصربين الشعر والنثر. أمّا بعد ز
وترك العمل الإبداعيّ لفترة غير قصيرة. أمّا مؤّخرا فقد نُشرت له ترجمة رواية "المجوس" للكاتب 

 الليبيّ ابراهيم ال كونيّ ممّا يجعلنا نأمل بأّن زميلنا العزيز سيعود إلى العمل النشيط.                        

وإلى جانب الروايات قد شمل المجلّد قصص قصيرة بأقلام كّل من عبد الحمن عرب  
ومولود عّشور وعبد الحميد بن زين وعبد الحميد بن هّدوقة و راشد بو جيرة  وآسيا جبّار و محمّد 

                                ديب و مولود ممّيري وقّدور م"خمسجي  ومولود فرعون ولعدي فلسي و كاتب ياسين.                     

بيّة،  و هي "الإنسان  فضمن هذه المجموعة القصصيّة نجد القّصة الوحيدة المؤلّفة باللغة العر
يجي  المزرعة" لعبد الحميد بن هّدوقة. لقد قام بهذه الترجمة الأستاذ سيرغي إفانوف. إنّه من خرّ

فياتيّ(. حيث كان يمارس الترجمة  جامعة سانكت بيتيرسبورغ )لينينغراد في العهد السو
يّة لفترة جسيمة لحياته، كما إنّه صاحب عدد من الترجمات الأدبيّة. أمّا في التسعينيّات  الشفاو
فترك الاستعراب وجعل يمارس الأعمال في مجال تجارة الجلود، و لا يزال على هذه المهنة 

                                  الجديدة إلى الآن.                                    

أمّا الكتاب الجزائرّي التالي الذي صدر في الاّتحاد  السوفياتيّ السابق فمرتبط باسم الأستاذة 
الدكتورة سفيتلانا بروجوغينا. أّن لهذه السيّدة لدورا فريدا حّقا في دراسة الآداب المغاربيّة 
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الأسبق وفي روسيا الاّتحاديّة الحالية. لقد تخرّجت وترجمة أهّم آثارها في الاّتحاد السوفياتيّ 
. و كان اختصاصها في مجال 1961السيّدة بروجوغينا في كلّيّة الآداب لجامعة موسكو في سنة 

الأدب الفرنسّي. و ل كنّه قد شاءت الأقدار بأّنها تزوّجت من السيّد نيقولاي  بروجوغين، 
افدا" في المغرب الأقصى، حيث استقرّ لفترة مع ان صحفيّا مرموقا فعيّن مندوب صحيفة "بركو 

ّ إعلان استقلال الجزائرانتقلا من المغرب إلى الجزائر واستقرّا هناك لفترة  زوجته. فعندما تم
عّدة سنوات. ففي تلك الأعوام بالذات قد وقعت السيّدة بروجوغينا في حّب الجزائر خاّصة 

يقيا عامّة وبالدرجة الأولى آ داب شعوبها. لذا فلا غرو في أّن السيّدة سفيتلانا وبلاد شمال إفر
بروجوغينا قد كرّست  رسالة الدكتورا للموضوع المهّم التالي: "الأدب الناطق باللغة الفرنسيّة في 

يقيا". هذا و بعد ذلك لم تترك السيّدة سفيتلانا اهتماماتها الأولى.  شمال إفر

المغاربيّة الناطقة بالفرنسيّة. لقد تكلّلت هذه إّنها نشرت مؤلّفات علميّة كثيرة  في الآداب 
المجهودات بتأليف دكتورا الدولة موضوعها "القوانين النوعيّة لتطوّر الآداب الفرانكوفونيّة  
". وفي السنوات التالية ، و ذلك بالرغم من كافّة الشدائد  ّّ المعاصرة في بلاد المغرب العربيّ

وجوغينا تشاطاتها العلميّة . و يجدر بالإعجاب أّنها نشرت وتقلّبات الدهر قد واصلت الأستاذة بر
، و هو زمن لم يكن كثير التشجيع لممارسة  الأبحاث العاميّة في مجال الآداب، 1993في سنة 

"تأريخ أدب الجزائر" )بالتعاون مع الدكتورة أولغا ديومكينا؛ موسكو، دار  " الأدب الشرقيّ" 
ا الموضوع المهّم في الاّتحاد السوفياتيّ السابق و في روسيا للنشر(، و هو أوّل أثر شامل لهذ

الاّتحاديّة الحاليّة. وبين أشياء أخرى  فتهتمّ  الأستاذة بروجوغيناّ حاليّا باستصقاء الأدب الذي 
بيّة.   يقيا وبناته القاطنون في فرنسا وسائر بلاد أوربّا الغر يؤلّفه في العهد الراهن أبناء  شمال إفر

القول لا يمكن تصوّر دراسة الأدب الجزائرّي في بلادنا بل ودراسة الآداب  و قصارى
 المغاربيّة من غير سفيتلانا بروجوغينا.                                                      

فراجعا إلى موضوع الكتاب الذي صدر بإشراف الأستاذة بروجوغينا ، فإنّه نُشر في سنة    
"رادوغا" )"قوس كزخ"( للنشر. إّنها المؤّسسة التّي انفصلت عن دار "التقّدم" في في دار  1987

السبعينيّات و تخّصصت في مجال تشر الآثار الأدبيّة المترجمة. فيشمل الكتاب المذكور كُلاّ من 
روايات مالك واري "جبل بنات آوى" و قّدور م"خمسجي "صمت الرماد" وراشد بو جيرة 

طلق عنوان هذه الرواية الأخيرة على المجلّد بأسره. لقد قّدمت الأستاذة  "الفائز بالكأس". و قد أُّ
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يع الكتاب خمسين ألف نسخة، أمّا  بروجوغينا للكتاب بمقال عنوانه "أدب المنتصرين". وبلغ توز
 حجمه فكان يصل خمسة وعشرين ملزمة تقريبا. 

يضّم ثلاث روايات بقلم  فشهدت صدور كتاب جزائرّي تال، و هو مجلّد 1988أمّا سنة 
بوة المنسيّة" و "الأفيون و العصا" و"عبر الصحراء". فنُشر الكتاب في دار  مولود ممّيري، و هي "الر
يع  "رادوغا" للنشر في إطار سلسلة "أرباب النثر العاصر"؛ و حجمه تسعة وعشرون ملزمة بتوز

                                                                                                ألف مائة نسخة. لقد قّدم للمجلّد الأستاذ فيكتور تسوبّي.   

و في نفس هذه السنة قد نُشر كتاب مختارات مالك حّداد يشمل على كّل من "الصفح 
طلق عنوان الأثر الأخ يّة" و"إنّني سأهبك الغزال" و"إّن رصيف الزهور لا يردّ". وقد أُّ ير المطو

على المجموعة بأسرها. قد ألّفت المقّدمة للكتاب الأستاذة بروجوغينا. كان حجم الكتاب أربع 
يع  مائة ألف  نسخة.   عشرة ملزمة بتوز

أمّا الأديب الجزائرّي التالي الّذي كُرّس له مجلّد خاّص فهو محمّد ديب، و ذلك في إطار   
دار "رادوغا" للنشر . كانت الأستاذة  سلسلة "أرباب النثر المعاصر" التّي كانت تطبعها

بروجوغينا صاحبة المقّدمة. لقد اختارت للمجلّد كلّا من "من يتذكّر البحر" و"رقص الموت" 
يع  و"الإله في بلاد البرابرة" و"أمير الصيد". لقد بلغ حجم الكتاب ستّا و عشرين ملزمة و التوز

                   خمسين ألف نسخة.                                

و آخر ال كتب الصادرة في الاّتحاد السوفياتيّ المكرّسة لللأدب الجزائرّي كان كتاب 
في دار "رادوغا" للنشر بإشراف و تقديم  1990مختارات آسيا جابر. حيث نُشر الكتاب في سنة 

يع مائة وخمسون ألف نسخة وقد زاد الحجم على ثمان و عشرين الأستاذة بروجوغينا. كان توز
 ملزمة.                                                       

إّن الموادّ  التّي تقّدمنا بها تشهد بأّن الأدب الجزائرّي الفرانكوفونيّ كان يحظى في الاّتحاد 
السوفياتيّ السابق  بالاهتمام الواسع من قبل الناشرين والخبراء في مجال الأدب و المترجمين، 

إطار السياسة الحكوميّة التثقيفيّة الواسعة النطاق. و إلى جانب الأدباء الناطقين وذلك في 
بيّة  تُرجم جُّل آثارهما إلى اللغة الروسيّة، و هما  يّان ناطقان بالعر بالفرنسيّة  هناك كاتبان جزائر

 عبد الحميد بن هّدوقة و الطاهر وّطار.                                          
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ّ بن حّدوقة فقد كُرّس لإبداعه مجلّد خاّص صدر في دار "رادوغا" للنشر في سنة    أم أ
يع المجلّد خمسين ألف نسخة  1987 تحت عنوان "مختارات  عبد الحميد بن هّدوقة". قد بلغ توز

وأمّا حجمه فقد زاد اثنتين وثلاثين ملزمة. لقد قّدم للكتاب الأستاذ الراحل لاون ستيبانوف 
آنذاك ابن ستّين عاما على وجه التقريب. إنّه كان قد تخرّج في كلّيّة الآداب لجامعة  الذي كان

بيّة. فجعل يشتغل في مكتبة الآداب الأجنبيّة بموسكو التّي  موسكو حيث ألمّ بأصول اللغة العر
 كانت آنذاك و لا تزال مقرّ جمع كمّيّة كبرى لل كتب المكرّسة لأهّم قضايا الانسانيّات تقريبا 
بكافّة لغات المعمورة. فنتيجة التوّظف في تلك المكتبة قد أصبح لاون ستيبانوف أحد أهمّ 

 الخبراء السوفيات في مجال الأدب العربيّ اللقرن العشرين.                                                

رجمة لقد شمل مجلّد مختارات بن هّدوقة على ثلاث روايات، و هي "ريح الجنوب" )ت
فلاديمير ساموداي؛ إنّه كان يشتغل آنذاك في "رادوغا" بصفته محرّرا.( و"بان الصبخ" )ترجمة 
ية و الدراويش" )ترجمة يغور يرماكوف(. كما  أولغا فلاسوفا وديميتري ميكولسكي( و "الجاو
لحق بالمجلّد سّت قصص، و هي "الانسان المزرعة" )ترجمة ساغاي إفانوف( و"المهاجر"  أُّ

                         أغنية المعلونة" و"طفل الصحراء" و"ثمن الفداء" و"الوصيّة".                                                                     و"ال

لقد ترجمت هذه القصص الأخيرة  السيّدة الأستاذة أولغا   فلاسوفا، و هي من أكبر 
اصر. إّنها قد وُلدت في أسرة سائق تاكسي. لقد كان أبوها الخبيرات في الأدب العربيّ المع

بية ابنته. فقد تخرّجت  رجلا محبّا للثقافة و كان يهوى الشعر. فلم  يدّخر شيأ  في سبيل تر
بية. فبعد التخرّج قضت  السيّدة أولغا في قسم  اللغة الفرنسيّة  في كلّيّة آداب معهد موسكو للتر

بيّة. ففي سنة في الجزائر بصفتها مترج مة . فوقعت في حّب تلك البلاد وجعلت تتعلّم اللغة العر
أوائل الثمانينات توّظفت  في اّتحاد الأدباء السوفيات بصفتها مستشارة في الأدب المغاربيّ وفي 
يّة، حيث مع  بو يقيّة. و حاليّا تقوم السيّدة فلاسوفا بالنشاطات التر الآداب الفرنكوفونيّة الإفر

 هتماماتها في مجال الاستعراب.  ذلك لا تترك ا

فربّما الأديب الجزائرّي الأكثر مُترجَما في الاّتحاد السوفياتيّ الأسبق كان الطاهر وّطار. 
فإلى جانب بعض القصص القصيرة قد تُرجمت إلى اللغة الروسيّة خمس روايات بقلم وّطار: 

يغور يرماكوف( و "الزلزال" )1980"اللأز" ) جمة فلاديمير شاغال( ، تر1980، ترجمة إ
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يغور يرماكوف( و"عرس بغل" )1984و"الحّب و الموت في الزمن الهرشّي" ) ( 1987،ترجمة إ
 .1(1999"االحوّات والقصر" ) وأخيرا

نشير بهذا الخصوص إلى أّن أوّل قّصة لوّطار ترجمت في الاّتحاد السوفياتيّ كانت قّصة 
 .1966"نوى"، وذلك في 

لأعمال الطاهر وّطار نجد اسم الأستاذ الدكتور فلاديمير شاغال. يمكن فبين أسماء المترجمين 
بين السوفيات. فهو من مواليد  و من المقاتلين في  1925القول إنّه شيخ المترجمين المستعر

بيّة بعد العودة إلى الحياة السلميّة  ، فمارس التدريس  ّ بالعر الحرب العالميّة الثاننية. فقد ألم
 ّ بيّة و أيضا الترجمات. و من إنجازاته في هذا المجال ترجمة والأبحاث العلمي ة في مجال اللغة العر

 "موسم هجرة الشمال" للكاتب العربيّ السودانيّ المشهور الطيّب صالح. 

و إلى جانب الترجمات هناك عدد من الأعمال التحليليّة التّي كُرّست لإبداع و شخصيّة 
 يدي  أهمّها كما آمل:                                                                             وقع تحت متناول  الطاهر وّطار. لقد

يات.  الترجمة  .1 روبيرت لاندا. روايتان للطاهر وّطارالطاهر وّطار. اللأز. الزلزال. رو
بيّة. موسكو. دار التقّدم،   .1980عن العر

ينوسترانّايا ليتيراتورا" )الأدب  \\لاون ستيبانوف. مع الثقة في المستقبل  .2 مجلّة "إ
 .245—244، ص. 9، رقم 1983الأجنبيّ(. موسكو، 

الطاهر وّطار. اللأز. الحّب و الموت في الزمن الهرشّي.  \\روبيرت لاندا. المقّدمة   .3
 .   1984روايات. ترجمة إ. يرماكوف. موسكو. دار نشر رادوغا )قوس كزخ(،

القديم و الجديد في  \\لاندا(. في ضيافة الطاهر وّطارفلاديمير أرغينتوف )روبيرت  .4
، ص. 1985المغرب العربيّ. موسكو. دار نشر ناوكا )العلم(. الهيأة الرئيسيّة لللأدب الشرقيّ، 

157 – 163 . 

أولغا ديومكينا، سفيتلانا بروجوغينا. أدب الجزائر. موسكو. دار نشر "الأدب  .5
 . 1993الشرقيّ،
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يكيبيديا الروسيّة.  \\هر وّطار أولغا فلاسوفا. الطا .6  و

يف ، إذ حّقا يُعتبر أكبر خبير في تأريخ  أمّا الأستاذ روبيرت لاندا فهو غنيّ عن التعر
( لا يزال يشتغل 1930الجزائر الحديث والمعاصر. فبالرغم من التقّدم في السّن )أنّه من مواليد 

 بالنشاط. 

. و بين أشياء أخرى تعاونت مع الأستاذة أمّا الدكتورة أولغا ديومكينا فباحثة مرموقة
 الدكتورة سفيتلانا بروجوغينا في تأليف "تأريخ أدب الجزائر".

إنّني كنت أريد أن أبيّن من خلال مقالتي هذي أّن العاماء والصحفيّن السوفيات، و من 
يف القارئ السوفياتيّ على الأدب الجزائريّ  بين، قد ساهموا كثيرا في تعر الحديث.  بينهم المستعر

و قد تحّقق ذلك بفضل التأييد الحكوميّ المتعّدد الجوانب. فبالرغم من أّن الظروف قد تغيّرت 
ّ ه من أن نستفيد ممّا  فإنّا لا نفقد الأمل بأّن مجهودنا لن يذهب عبثا و أنّنا سنتمّكن بإذن الل

شأنه شأن الأدب توفّر عندنا من خبرة في سبيل إعادة واستمرار حركة ترجمة الأدب الجزائرّي 
 العربيّ المعاصر بأسره.

 الإحالات:

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ـــــ

1
اتيّ في إطار مشروع " مائة أفضل لقد قامت بالترجمة السيّدة أولغا فلاسوفا في العهد ما بعد السوفي  

بيّة بالصفة  رواية عربيّة للقرن العشرين". وقد أوقعتها السيّدة المكرّس للأدب العربيّ والدراسات العر
العامّة. و قد نُقلت الترجمة من ذلك الموقع إلى المواقع ال كثيرة الأخرى. و كما أكّدت أولغا، تتمتّع 

 رّاءها من الشباب.الترجمة بشعبيّة واسعة، حيث جّل ق
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ية  تجربتي في ترجمة الرواية الجزائر

 المكتوبة بالفرنسية إلى العربية
 محمد ساريد. أ.    

 جامعة الجزائر     
 

 )من الفرنسية إلى العربية(قائمة ال كتب المترجمة: 
 . 2002مرسى الجزائر أنور بن مالك: العاشقان المنفصلان. )رواية(. منشورات  -9
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 .2010فضل الليل على النهار: ياسمينة خضرا. منشورات سيديا الجزائر أكتوبر  -17
  .2008صوفي غيقال قولار: َمحَوْت المعلّمة. )قصة للأطفال(. منشورات سيديا. -18
 .2012محمد ديب: سطوح أورسول. دار الشهاب. الجزائر.  -19
 . 2012محمد ديب: غفوة حوّاء. دار الشهاب. الجزائر.  -20
  .   2012محمد ديب: ثلوج من رخام. دار الشهاب. الجزائر.  -21

 إضافة إلى: 
يو وروبير إسكاربيت منشورة في الجرائد    قصص قصيرة لكل من رشيد ميموني ولوكليز

 اليومية والمجلات.  
 

إن الترجمة هي بلا شك جسر ضروري لتلاقي ثقافات الأمم المتعددة. بفضل مدخل: 
الترجمة تتلاقح اللغات وتُثرى. ولا توجد لغة مكتفية بذاتها حتى وإن كانت تنتمي إلى أكثر 
 المجتمعات تقّدما وإبداعا. بل العكس هو الذي يحدث. فكلما كان المجتمع متقّدما إلا

وازدهرت فيه الترجمة. ذلك أن التقدم يعني أيضا الاطلاع على ثقافات ومعارف الشعوب 
 الأخرى. 

 المحاور ال كبرى: 
. لسنا بحاجة إلى التأكيد على حاجة المجتمعات العربية حال الترجمة في الوطن العربي -1

لمتطلبات إلى الترجمة من لغات أخرى إلى لغتها، وأن هذه الترجمة ضعيفة ولا تستجيب 
ُنشر من إحصائيات يؤشّر على وضع متردي للغاية. يتشكل المجتمع العربي من  المجتمع. إن ما  ي
أكثر من عشرين قطرا، وكل قطر يترجم في انفصال تام مع غيره من الأقطار الأخرى. إن 

 عراقيل كثيرة سياسية واقتصادية تحول دون إقامة تواصل ثقافي بين البلدان العربية. 
هو واقع الترجمة في الوطن العربي؟ ما دور الناشرين الخواص ومؤّسسات الدولة في  ما -

 ترقية الترجمة؟ هل يمكن إقامة استراتيجية شاملة لترقية الترجمة مستقبلا؟  
إذا كانت بعض الدول العربية تنجز بعض الترجمة على قلتها، حال الترجمة في الجزائر:  -2

يئا في هذا المجال. إن القليل النادر المترجم عمل فردي تطوعي لا فإن الجزائر لا تكاد تفعل ش
ية سياسية أو ثقافية واضحة المعالم، لذلك فلا أثر للترجمة داخل الحركة الثقافية  يندرج ضمن رؤ

ية.   والعلمية والتربو
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 ما هو حال الترجمة في الجزائر؟ لماذا تنصب أغلب الترجمات على ما يكتبه الغير عن بلدنا -
يون أنفسهم بلغات أخرى، خاصة بالفرنسية؟  وثورتنا، أو ما يكتبه الجزائر

ما علاقة الترجمة بالتعريب؟ ما علاقة الترجمة بمستوى التعليم الذي يعتمد أساسا على اللغة  -
 العربية؟ 

بية.  الترجمة الأدبية: -3 ية والأسلو  للترجمة الأدبية خصوصيتها اللغو
 ية عن الترجمة في العلوم الأخرى؟ هل تختلف الترجمة الأدب -
ية للأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية؟  -  ما هي الخصوصية اللغو
كيف نترجم الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، علما بأن الكتاب يعتمدون  -

ية العربية إلى الفرنسية؟ )مثال محمد ديب، الطاهر بن جلون، أمين  كثيرا على نقل الصيغ اللغو
 معلوف، ياسمينة خصرا، رشيد بوجدرة...(.

نحن أمام ظاهرة خاصة يتعامل فيها الكاتب مع لغة غريبة عنه في بداية الأمر. اللغة 
بوا في الجزائر. اللغة الأولى هي  يين الذين ولدوا وتر الفرنسية ليست اللغة الأم للكتاب الجزائر

يغية. ولم يتعلموا ا لفرنسية إلا بعد السادسة من العمر حينما اللغة العربية الدارجة أو الأماز
دخلوا إلى المدرسة. إذا يكتب الكاتب بلغة عالمة، صقلها العقل وليس الانفعال والأحاسيس 

 الأولى التي طبعت طفولته. 
 لغة الكتابة هي لغة مدرسة، لغة الآخر. 

م في هل يمكن للكاتب وهو يتحّدث عن عوالمه الحميمية والطفولية )مثل مليكة مقدّ 
الممنوعة( أن تتخلص كلية من بقايا لغة الطفولة؟ المعاينة الأولى للرواية تبيّن مدى التصاق 

 الكاتبة بلغة طفولتها. 
يفكّر الكاتب بالعربية في كثير من الحالات الاجتماعية والنفسية المتأزمة. لا ننسى أننا لسنا 

ين الأشياء التي يتحدث عنها أمام نصوص معرفية فلسفية حيث يضع الكاتب مسافة بينه وب
بالتسميات الاصطلاحية المتعّددة، علما بأن التجريد الفكري يبعد الكاتب عن العواطف 
والانفعالات. أما كاتب الرواية فهو يشتغل ضمن عالم ذاتي، تلعب سيرته الذاتية دورا بارزا في 

كتابة العالمة. ينقل إليها وصف معالمه. لذلك تبقى لغة الأم حاضرة ماثلة، يترجمها إلى لغة ال
 أحاسيسه التي عاشها في لغته الأولى. 

 في رواية الممنوعة، نجد كلمات عربية الأصل داخل المتن الروائي:
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Ya Lalla, Tabiba, Batata koucha, Maäleich, Ouach, Halla, Ksar, sadaka, 
Chérif, M’rabet, Zaâma (interjection exprimant l’étonnement et le 
doute), Kheima, Makache, Bessif (sous la contrainte), la H’chouma, 
roumi, Zoufris (Ouvriers), Morjane, Bendir, Koulchi, koulchite.  

نستطيع القول بأن كثيرا من الصور تمّت ترجمتها من العربية الدارجة مباشرة. تصوّرتها   
الفرنسية. ذلك أننا حينما نترجمها، تعود إلينا قوالبها  الكاتبة بالدارجة ثم قامت بترجمتها إلى

ية الأصلية. ومثال ذلك هذه الفقرة.  اللغو
Il faut te laver et mettre ce produit. 
- Ca ne peut pas partir avec une piqûre ? 
- Non, pas de piqûre pour toi.  
- Tu ne me fais pas une piqûre ? 
- Il faut que tu t’enduise avec cette poudre, il faut…  
- Je suis médecin, pas sorcière, je dois t’examiner. 
- Tu es une femme. Tu ne peux pas me toucher. C’est pêché.  
- Alors, sors d’ici. 
- Tu ne me fais pas de piqûre ? 
- Pour cela tu consentirais, n’est ce pas, à me livrer une de tes 

fesses, toi qui n’oses même pas me regarder ?  
- C’est la piqûre qui touche, c’est pas toi. 

 الإبرة، ما اتروحش بالإبرة.  -
 لا، مكانش الإبرة ليك، ما كانش. -
 لازم تدهن جلدك بهذه الغبرة، لازم.  -
يليش الإبرة؟  -  ما ادير
 أنا طبيبة، مانيش سحارة. لازم الفحص.  -
 أنت امرأة حاشاك. مااتمسينيش. حرام...  -
 املا اخرج من هنا... برّا.  -
يليش الإبرة؟  -  ما ادرير
 طي لي فخاذك، أنت لي ما تقدرش اتشوف في وجهي؟من أجل الإبرة، تع -
 الإبرة هي اللي اتمس، ما شي أنت.  -
 أمالا ما كانش الإبرة. أخرج من هنا. اعييت من الهدرة اتعاك.   -
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- Je crois que mon visage a jauni 
- Ton visage a jauni ? Tu n’es pas jaune, tu as un beau trait bronzé, 

normal. 
- Non, non, proteste-t-elle faiblement. C’est parce que ma marâtre 

me dit toujours : Que Dieu te jaunisse le visage 

 وجهي اصفر. -
 وجهك اصفر؟ لا، ما هوش اصفر. لونك اسمر هايل، عادي.  -
ّ ه اصفر وجهك.  -  لا، لا، قالت محتجة بضعف. زوجة بابا تقول دايما:  الل

ت فعلا لغة طفولتها إلى الفرنسية كي تتمكن من الاقتراب هكذا نرى بأن الكاتبة ترجم
يد تقديمها للقارئ عبر وصف  العاطفي والانفعالي من الأجواء الاجتماعية والنفسية التي تر
دقيق لجميع التفاصيل الصغيرة التي تشكل الحياة اليومية ومعاناة فقراء قريتها في المجال الصحي 

 خاصة. 
بة في المعجم المتنوع الذي أما بوعلام صنصال في روا يته "قسم البرابرة" فكانت الصعو

 …Policier, poulaga, limier, flic, pouletاستخدمه الكاتب. ومثال ذلك كلمات: 
وهي كلها تدل على الشرطي، بينما في العربية لا نجد ألفاظا بهذه ال كثرة إلا إذا لجأنا إلى 

ثل حمّا لولو التي تعني الشرطي في العاصمة وصفات اللغة الدارجة المحلية التي ليست مدوّنة م
أخرى قد تستعمل هنا وهناك. مما يضطر المترجم إلى تكرار كلمة شرطي، تكرار غير موجود في 

 النص الأصلي. كما أن بوعلام صنصال يستخدم اللغة الفرنسية العامية، ألفاظا وصيغا:
 La radasse, encloquée, péquin, partouzer, zapper, zigoto, caftons 

pour nous soulager, c’est la fin des haricots pour lui, au bal fais ce qui 
t’emballe, ça va barder pour ses abattis, vaut mieux décarrer, ça 
complote à tout berzingue, merde pour les constantes et le repos du 
raïs, les macaques de la politique.   

ْبة  يمكن اللجوء إلى الاستعمال الدارج للغة، للتعبير عن بعض المعاني: تهَرْدَت عليه، الهَر
ك، شوادَة السياسة، ْخرا على راحة الرايس، الفرماش، اللي ما يسوى بصلة، الخاْمجة،  َّّ تسل

 القحبة، شيكور الحومة، تقَوْدَت، خلات... 

ية بشرط ال لجوء إلى العامية ولغة الشارع كي تمنح لها لمترجم فضاء ثري من المقابلات اللغو
نفس الوقع الغريب داخل سياق النص، وتعبر عن المعنى وشحنته عندما تنطق على لسان رجل 

 الشارع الغاضب من الوضع العام، الاقتصادي منه والسياسي.    
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  حالة ياسمينة خضرا:
ية الجاهزة أكثر الغريب أن ياسمينة خضرا ينهل من اللغة الفرنسية العامية وأش كالها التعبير

مما ينهل من تراثه اللغوي العربي. يفسّر هذا الوضع بكون ياسمينة خضرا يكتب على نمط الرواية 
البوليسية التي تتميّز باستخدام لغة الحياة اليومية، لغة الشارع ذلك أن أبطالها من المهمشين 

شعبية ولم تنل قسطها من التعليم فتتحرك والفئات الاجتماعية الفقيرة التي تعيش في الأحياء ال
ضمن مجال لغوي خاص. خاصة أن ياسمينة خضرا يكثر من الحوار في رواياته. فنجد قاموسا 

يا من مثل هذه الاستخدامات:  ثر
Rouler des mécaniques                                                   يبرز عضلاته. 
Ronger son frein                                                 انتظار الفارغضجر من ال 

Frimousse, môme,                                            وجه طفل، ذري بالدارجة.

Ca porte la poisse, ca barde, toi la blatte, tu écrases.      نذير شؤم، اختلط
 الحابل بالنابل، اخرس، اغلق فمك... 

Faux jeton, se débiner, bourrer le crâne                تحشي رأسه بالخزعبلات 

Fumier de vendu .                                                           البياع القذر   

Mordre à l’hameçon                                                     يصدق بسذاجة 
ن ياسمينة خضرا يستخدم كلمات وعبارات وصور من القاموس المسيحيكما نلاحظ أ   
Finir sur une croix                                                ينتهي على حبل المشنقة

Crucifier                                                                           يقتل يشنق

Dire une prière                    قول دعاء لأن صلاة في العربية تعني الشعيرة الدينيةي 
 

ويستخدم ياسمينة خضرا مجموعة كبيرة من العبارات الجاهزة في اللغة الفرنسية يصعب 
 ترجمتها حرفيا، لذلك فعلى المترجم أن يبحث عن مقابل لمعناها في العربية لعبارات جاهزة مماثلة. 

Rentrer bredouille. عاد بخفي حنين                                                    
Forgé par les épreuves                                                  صقلته التجارب 
Le regard aux abois                                                          النظرة هلعة

Elles ne valaient pas la peine                                  لا تستحق أدنى شقاوة 

Ne donner pas signe de vie                                         اختفى عن الأنظار
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Mon père n’en avait cure                                         لا يبالي، لا يكترث 

Il était aux anges                                        السعادة، ابتهج، انتشى...غمرته  

Le village ne lui disait rien qui vaille . ية مهملة، لا قيمة لها، لا تحوي شيئا يثير  قر
   الاهتمام

Les désoeuvrés n’en menaient pas large. ...البطالون ضائعون، لا أفق لهم      

Crier victoire.                                                                 النصر صرخة 

Pas une étoile ne veillait au grain.       السماء مظلمة، لا نجمة في السماء، لا نجمة
  حارسة... 

Ses rêves partent en fumée.                                                   .تبخرت أحلامه 
Il pleura toutes les larmes de son corps.              ذرف كامل دموع جسده

Mon père ne se fit pas prier deux fois.               لم يتردّد أبي في اتخاذ قراره. 

Sans rencontrer âme qui vive. .               كان المكان فارغا، خاليا من السكان  

Avoir pignon sur rue                ر مشهور، معروف، يملك محلا في وسط المدينة،تاج

S’inscrire aux abonnés absent.                    غاب عن الحضور. سجل غيابه... 

Jeter l’éponge                                  استسلم، رمى المنشفة )مثل الملاكمين(... 

Chantait pour des prunes.             ل لا شيء، لم ينل ثمار جهوده.اجتهد من أج 
Criblé de dettes .)أثقلته الديون )خرّقته الديون                                          
Promettre monts et merveilles  يعد بالعجب العجاب                              
Au diable Vauvert  في أقاصي الدنيا                                                       
Caresser dans le sens du poil  ...دغدغ مشاعره، جراه في حديثه، طمعا أو خوفا 
Slalomer (Slalom des phares) ،تزّلج متعرّج / ممارس التزلج المتعرج/ تزَعْرَج       

   مُتزعرج.
 

الذي تحوّل إلى أشباح الجحيم، Les sirènes de Baghdadأما فيما يخص عنوان رواية: 
بالفرنسية تحمل معنيين. عروس البحر التي ذكرها هوميروس في الأوديسة  sirèneفلأن كلمة 

ية، أي ظاهره جميل وباطنه  والتي تعني النشيد الجميل المغري الذي يؤدي إلى التهل كة والهاو
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مة في الحروب. لذلك، قبيح، ضار. وتعني أيضا صفارات سيارات الإسعاف والإنذار المستخد
 ارتأيت، بموافقة الكاتب والناشر، إلى تغيير العنوان ليصبح: أشباح الجحيم. 

 كما نجد في الروايات كثيرا من الأمثال الشعبية العربية المترجنة إلى الفرنسية:
Qu’espère le mort entre les mains de son laveur       واش ايدير الميت في يد

 غاسالو. 
اية "اقتلوهم جميعا" لسليم باشي، استخدم الكاتب آيات قرآنية دون ذكر أرقامها. في رو

وتطلب مني البحث والعودة إلى الآيات لتكتب حسب أصلها. والشيء نفسه مع أسماء المدن 
الأندلسية، التي تغيرت في اللغة الفرنسية. كما أورد فقرات من مسرحية "عطيل" لشكسبير. 

على ترجمات عربية مشهورة. ول كنها غير متوفرة. فقمت بترجمة تلك  فكان الأولى الاعتماد
 الفقرات. 

وهنا تظهر أهمية ثقافة المترجم كي يندرج النص المترجم فعلا في اللغة المترجم إليها، أي 
بين لا يفترض أنه يعرفون اللغة الأصلية للكتاب.   لغة الاستقبال لأنه موجّه أصلا لقراء معر

ددا كبيرا من روايات ياسمينة خضرا تعتمد بنية واحدة متكررة )بم تحلم يمكن القول أن ع
 الذئاب، الصدمة، أشباح الجحيم، فضل الليل على النهار(. 

الاعتماد على السارد البطل الذي يحكي قصته من بدايتها إلى لحظة الوفاة، أي سيرة  -
 كاملة.

أها من الطفولة الأولى إلى تبنى الحكاية )باستثناء فضل الليل على النهار الذي يبد -
الشيخوخة( على بداية من نقطة قريبة من النهاية، وهي اللحظة المتأزمة، ثم يعود السارد البطل 
إلى بداية الحكاية ويبدأ في سردها إلى غاية العودة إلى نقطة النهاية. وأحسن مثال هو "الصدمة، 

الأولى ليقدم بها نهاية الرواية.  حيث يعيد عبارات الوصف نفسها التي استخدمها في الصفحات
يقا للقراءة.   إنها بنية تخلق تشو

أما خاصية الكتابة عند مالك حّداد، فإنها تتميّز باستخدام شاعري للغة الرواية. لا يستخدم 
يه المترجم la pluie pleureالكلمات في معانيها المعجمية الأولية، كأن يقول:  ، فهل يجار

يقول يبكي المطر، أم أ يقول مثلا الجوّ كئيب، أم و ن عليه البحث عن ترجمة المعنى فقط و
ية  يكتفي بجملة: يسقط المطر. إنه معضلة حقيقية، لأّن روايات مالك حداد توظف اللغة الشعر
ية بحاجة إلى مقابلات لا تراعي المعنى وحده وإنها تهتم بالألفاظ وموسيقاها  واللغة الشعر
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ية القائمة على اس تخدام خاص للغة تراعي أصوات الألفاظ والغرابة في جمع والصور الشعر
 كلمتين قد لا تشكلان بالضرورة معنى متناسقا. 

 كما أنه يستخدم الجمل القصيرة وأحيانا يكتفي بلفظة واحدة للتعبير عن المعنى المراد. 
 هناك تكرارات مربكة، نتساءل عن الهدف من ورائها: 

Paris fait du bruit. Il y a toujours Paris. Il y a partout Paris à Paris. 

 ُتحدث باريس ضجيجا. توجد باريس دائما. في كل مكان، توجد باريس في باريس. 
Moulay aimait. Moulay aimait Yaminata. Yaminata aimait. Yaminata 

aimait Moulay.  

 ق مولاي. مولاي عاشق. مولاي يعشق ياميناتا. ياميناتا عاشقة. ياميناتا تعش
Il finit par dire : 
- Partout, monsieur maurice, partout !...  
C’était la seule réponse à faire. M.Maurice n’a pas insisté. 
Il sait que partout ça veut dire partout, autant ici qu’ailleurs.  
La réponse la satisfait pleinement. 
Néanmoins M. Maurice pense : 
- Nom de nom, que c’est loin partout.  
Partout n’est pas si loin.  
 

ية  يعتمد على الموسيقى والسجع الذي تحدثه. فإنها مسألة لغو يلعب الشاعر بالكلمات و
 ليست ترجمتها منسجمة مع النص الأصلي دائما. 

 ها هي الترجمة:
 أخيرا قال:

 .. في كل مكان، سيّد موريس، في كل مكان. -

إنه الجواب الوحيد اللائق. لم يلح السيّد موريس. يعرف بأّن "في كل مكان" يعني جميع 
 الأمكنة، بما في ذلك هنا. 

 لقد أرضاه الجواب كلية.
 ومع ذلك فكّر السيّد موريس: 

 أكيد أّن "في كل مكان" بعيد عنا كثيرا.  -

 في كل مكان ليس بعيدا. 
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ية ل يست مرنة للترجمة، وقد يضطر المترجم إلى الهجرة إلى إّن مثل هذه الاستعمالات اللغو
يقة في  ية بعيدة عن النص الأصلي، ول كني لا أحبذ هذه الطر لغته للبحث عن مقابلات لغو
الترجمة لأنها تضع مسافة كبيرة بين النص الأصلي وترجمته. لذلك أحبذ الارتباط بالنص 

 في تسلسل كلماتها. الأصلي على تكون الترجمة واضحة في معناها وجميلة 
أما محمد ديب في كتاباته اللاحقة، خاصة ثلاثية الشمال )سطوح أورسول، غفوة حوّاء 
وثلوج من رخام( فإنه يولي اللغة اهتماما خاصا. لم يعد الكاتب يستخدم السارد الخارج عن 

تي الأحداث الذي يروي حياة غيره، بنوع من البرودة والموضوعية، وإنما الشخصيات هي ال
 تروي حياتها، فتظهر الشحنة العاطفية المتحكّمة في الألفاظ والجمل. 

وأهّم ميزة هي التكرار لبعض الكلمات والجمل في صيغ التساؤل والحيرة. لنقرأ هذا المفتتح 
 لرواية "سطوح أورسول":

)فأطرح على نفسي السؤال وأعيد طرحه: ماذا حدث؟ ما الذي حدث كي يستوجب 
له؟ في المحصلة لا شيء؛ ربّما كان سؤالا إضافيا أشوّش به ذهني؟ أشوّش به القّص، ويمكن قو

سوف لن أبقى جالسا هكذا، وأطرح على نفسي  ! ذهني فقط، من أجل لا شيء. يا للمهزلة
السؤال تلو الآخر. سيتّضح لي الأمر، ول كن ليس الآن، سأعرف إن كنت على شفا حفرة 

ها المدينة، أعرف أن ذاكرتي ستنفتح بعد قليل، وسيعود من الجنون، ومعي ال كون أيضا، أو أن
إليّ صفائي. ول كن ليس الآن. في هذه اللحظة، أنا بحاجة إلى الهدوء. هذا ما أنا بحاجة إليه. 

 أن أتجاوز هيجاني.(.

 
(Et je pose et repose  la question : que s’est-il passé ? Que s’est-il 

passé qui se laisse raconter, qui se puisse dire ? Rien en somme ; et si, 
une question de plus, je me suis en train de me monter la tête ? 
Seulement me monter la tête, pour rien. Sacré nom, je ne vais pas rester 
assis comme ça à me poser une question après l’autre. Je m’en rendrai 
compte, mais tout à l’heure, je saurai si je donne en pleine folie et le 
monde aussi, ou cette ville, ça finira par me rattraper, par me revenir, je 
le sais. Mais tout à l’heure. Maintenant du calme. C’est ce qu’il me faut. 
Que je surmonte mon agitation.)  

فعلا يشعر القارئ بعلامات الانفعال والهيجان ليس في المعاني فقط ونما في الكلمات   
وكيفية تدفقها في ذهن الشخصية، ويدل التكرار على الحيرة وفقدان الثقة في النفس 



ت  دمحم طازي أ.د.             ججسبتي في جسحمت السواًت الجصائٍس

 

 خبر جحلُل الخواب و الترحمتم    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        75          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلت دزاطاث في الترحمت 

ل    /  01الػـــــــدد زقــــــم :                                                                                                  ابــــــــــوــــــــــــالخ   ل ـــــــــــجحلُ و   2012أفٍس

وبالأخص في هذه الذاكرة التي بدأت تخونه، وتتبّخر الكلمات من حلبتها. فعلى المترجم أن 
ار وإن بدا أحيانا ثقيلا، ولا يضيف إلى المعنى جديدا. ول كن طبيعة الانفعال يراعي هذا التكر

 وحيرة الشخصية وخوفها من فقدان الكلمات يجعله يتشبث بها بكل عنفوانه. 
 إلى هذه الجملة:  

que je viens de passer. la nuitQuelle nuit que  

 يمكن اختصارها:
ens de passer. que je vi celleQuelle nuit que   

 يمكن للترجمة أن تأتي على النحو التالي:
)أيّة ليلة هذه التي قضيت( ول كنها لا تؤدي الغرض الذي قصده المؤلف الذي كرّر كلمة 
"ليلة" دون أن تكون لها ضرورة دلالية. لذلك فالحفاظ على تكرار لفظة الليلة )أية ليلة هذه 

نص الأصلي الذي يعبر عن شخصية متأزمة في لغتها الليلة التي قضيت( ينسجم مع مقاصد ال
 لأنها مصابة بالنسيان، فهي إذا تتشبث بالكلمات مهما استطاعت. 

 أنظر إلى المثال الثاني:
، أمر لا ريب فيه: لقد عُرَضت تلك البشاعة، )هل رأيت فعلا ما رأيته أم لا؟ إنّي رأيت

زعم أنّي رأيت فعلا، وأصرخ فوق أو أي اسم آخر تستحقه، على عينيّ بشكل كاٍف كي أ
السطوح، أصرخ إلى حّد إصمام العالم. أربع وعشرون ساعة، نعم أربع وعشرون ساعة مّرت 
وأنا ما زلت مهزوزا، مريضا. من أكون بالضبط: آه، من أكون بالضبط؟ أنتظر أن يخبرني به 

مكان، لقد تنازلت أحد، أن يعلمني به أحد. أعترف، لقد ابتعدت نوعا ما وبسرعة عن ذلك ال
بسرعة، ليس لحركة هلع، وإنما لرفض قبول معقولية مشهد، فابتلعت بشاعة بلا حراك وبلا 

 (. ! ملعون ألف مّرة وإن بقي واحد في ال كون ! قناعة. يا له من مكان ملعون
 وللمقارنة ها هو النص الأصلي:

(Ai-je vu, ou non, ce que j’ai vu ? Il ne fait pas l’ombre d’un doute, j’ai 
vu : cette abomination, ou quelque nom qu’elle mérite, s’est 
suffisamment exposée à mes yeux pour que je le prétende et même crie 
sur les toits, crie à en assourdir le monde. Vingt quatre heures, vingt 
autre ont passé et j’en suis encore tout ébranlé, malade. Qu’était-ce au 
juste : ah, qu’était-ce au juste ! J’attends que quelqu’un me le dise, que 
quelqu’un me l’apprenne. Je reconnais, je me suis un peu trop vite 
éloigné de cet endroit, j’ai un peu trop vite cédé à un mouvement non 
pas de panique mais de refus d’admettre la vraisemblance d’un 
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spectacle dont sans bouger et sans y croire j’ai avalé l’horreur. Maudit 
endroit ! Mille fois maudit, s’il en reste un dans le monde ! 

 

المعاني وحدها غير تقتضي ترجمة هذه النصوص العناية باللغة كما نفعل مع الشعر. إن ترجمة 
كافية، لأّن الكاتب أولى أهمية قصوى للصوت والكلمة وكيف تتشابك لتؤلف جملا منسابة كما 

 ينساب البيت الشعري الموزون المقفى. 
ينبغي الإشارة إلى أن محمد ديب استخدم آيات قرآنية، وهي التي بقيت راسخة في ذاكرة  

 لتي يكررها مرات عديدة: الشخصيات حينما فقدت كامل ذاكرتها، وهي ا
(Ne sait pas qu’à l’heure où les tombes vomissent leurs entrailles…) 

)أفلا يعلم إذا بُعثر ما في القبور...(. وهي ىية من سورة العاديات التي يوردها كاملة في 
ص نهاية النص. وليس من السهولة على المترجم أن يكتشف تلك الآية وهي مبثوثة داخل الن

دون أدنى إشارة تدل عليها، لا بتغيير الكتابة ولا بإشارة في الهامش. الشيء نفسه حدث مع  
سليم باشي في روايته "أقتلوهم جميعا"، حيث وظف آيات عديدة. وبم أن هناك ترجمات عديدة 

ا لمعاني للقرآن في اللغة الفرنسية، فيستوجب بحثا مطولا للقبض على الآية، لأّن الترجمة أحيان
 vomissent leursتبتعد عن الأصل في الكلمات وأحيانا حتى في المعاني. مثل العلاقة بين 

entrailles   و )بعثر ما في القبور(. معنى الجملة الفرنسية لا يلتصق بالمعنى العربي وإن اقترب
 . تقيّأ ترتبط بالمفهوم المسيحي للبعث والنشور vomirمنه. كلمة بعثر أقل عنفا وبشاعة من 

كما استخدم محمد ديب الأحاجي والألغاز الشعبية المنتشرة في تلمسان وضواحيها، وفي 
المغرب العربي عموما، والتي تحكى للأطفال. استخدمها في )ثلوج من رخام( حيث يهتم الأب 
بية ابنته التي أنجبتها زوجته الغربية )من بلد من بلدان الشمال تلك  الجزائري العربي المسلم بتر

جّدة الطفلة البعيدة التي سيسرّها –تي لا يغيب عنها الثلج(، ويتذكر الأب حكايات أمه ال
كثيرا إن زارتها حفيدتها، ول كن الابن لا يعرف إن كانت لا تزال على قيد الحياة(. المعروف 

ذا أّن تلك الألغاز كانت في أصلها تتلى بالعربية الدارجة، ثمّ ترجمها محمد ديب إلى الفرنسية. فما
يفعل المترجم إلى العربية، فهل يقوم  ميداني كي يتعرف على تلك الأحاجي والألغاز في لغتها 
الأصلية، وهذا يتطلب مجهودا خاصا، يحتاج إلى الوقت وربما أموالا للسفر إلى تلمسان 
والحديث مع الشيوخ والعجائز الذين لا زالت ذاكراتهم لم تتلوّث بالعامية الجديدة ولم يمحها 
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يوني. فضلت ترجمتها إلى الفصحى المبّسطة، تسهيلا للقراءة، لعلني ا لزمن وتقنية البث التلفز
 سأجد ذات يوم الفرصة للوقوف على النصوص الأصلية وتضمينها الرواية في طبعات لاحقة. 

 ول كم أمثلة على ذلك:
(Il s’habille quand il fait chaud et se  déshabille quand il fait froid). –

l’arbre-  

 تلبس في الحرارة وتتعرى في البرد )الشجرة(.
(Elle se lève quand on se couche, elle se couche quand on se lève –la 

lune- 
 يستيقظ حينما ننام، وينام حينما نستيقظ. )القمر(. 

Quand il ouvre l’œil, tout le monde voit clair  -le soleil-  

  -الشمس–ينيه، يرى الناس بوضوح حينما يفتح ع
 

نلاحظ بأّن محمد ديب يقوم بعملية ترجمية في كتابته الإبداعية، مما يوقع المترجم لأعماله إلى 
َّّب. وهنا  العربية في إشكالية بعيدة عن الترجمة، ومرتبطة بالبحث والتنقيب عن الأصل المغي

قد تكون مختلفة لهذا الأصل المفترض،  أيضا، قد يضطر المترجم إلى الاختيار بين نماذج عديدة
ن في العهد الذي تلقاها  بسبب الشفهية والتباسات تغيير النصوص مع تغيير الوقت، إن لم تُدوَّّ

 محمد ديب أثناء طفولته.
يون بالفرنسية وهي ليست  هذا بعض الملاحظات التي تلقيتها في ترجمتي لروايات كتبها جزائر

هذه اللغة التي ترجموا منها بعض الألفاظ والنصوص إلى الفرنسية  لغتهم الأمّ وكيف تعاملوا مع
 وأدرجوها ضمن رواياتهم.
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 ترجمة الأدب الجزائري واستقباله في الدنمارك
 -البيت الأندلسي لواسيني الأعرج نموذجا-

 عواطف جون ضاحيد. 
 جامعة كوبنهاغن الدانمارك 

 
 

يل الشكر والام تنان لرئاسة جامعة خنشلة وقسم اللغة أولا وقبل كل شيء سأتوجه بجز
العربية ومخبر تحليل الخطاب والترجمة كما أهنئ الجزائر بخمسينية استقلالها وأحمل أيضا سلاما 

 خاصا من طلبة جامعة كوبنهاغن للغة العربية لطلبة جامعة عباس لغرور في خنشلة.

ية ال .1 مترجمة إلى اللغة الدانمركية في مداخلتي سأحاول رسم صورة للأعمال الأدبية الجزائر
كما سأحاول إلقاء الضوء على أسباب اختيار تلك الأعمال بالذات ثم أنتقل إلى تجربتي الخاصة 

 في ترجمة رواية واسيني الأعرج البيت الأندلسي إلى اللغة الدانمركية.

لى . تعتبر رواية كاتب ياسين )نجمة( أول عمل أدبي جزائري بل ومغاربي حديث تُرجم إ2
أي بعد ظهورها في لغتها الأصلية بسبعة  1963اللغة الدنمركية. صدرت الترجمة الدنماركية عام 

سنوات. كما هو معروف كتب ياسين رائعته باللغة الفرنسية وهي طبعا كذلك ترجمت من 
الفرنسية إلى الدانمركية . كان حدثا أدبيا لم يحِظ باهتمام كبير من قبل الجمهور القارئ في 

انمرك، يدل على ذلك أن طباعتها لم تُعاد بعد الطبعة الأولى وربما طبعت بعدد ضئيل أي ما الد
 بين ألف وألف وخمسمئة نسخة حينها. 

ية منذ ذلك الحين ول كن يجب أولا أن نتطلع قليلا إلى  صدر العديد من الروايات الجزائر
ية التي تتعلق بالترجمة الأدبية بين الأدب ال جزائري كالأدب المَصدر والأدب الإشكالية اللغو

 الدانمركي كالأدب المتلقي أيضا. 

. الدنمرك بلد صغيرة واللغة المتداولة فيها هي اللغة الدانمركية. عدد سكان هذه الدولة 3
يسلاندا )التي  خمسة مليون ونصف مليون ولا يتكلم لغتها سوى قاطنوها بالإضافة إلى سكان إ
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بة تاريخية  مع الجزائر( وجزر الفرو وغرينلاندا الواقعة جميعا في شمالي المحيط بالمناسبة لها تجر
ية وليس للغة الفرنسية تداول بين  الأطلسي. اللغة الثانية بعد الدانمركية هي طبعا اللغة الانكليز

 عامة السكان. 

لعدم تداول اللغة الفرنسية أسباب تاريخية منها انضمام اللغة الدنمركية إلى فصيلة اللغات 
لشمالية التي هي بدورها فصيلة من اللغات الجرمانية وانتماء الدانمركيين إلى الطائفة الإنجيلية ا

المسيحية التي كانت علاقتها بالطائفة الكاثوليكية ومركزها روما تتسم في فترات كثيرة بالتوتر 
ية البلدان الأوربية إلا  الديني ال كبير ورغم دخول الثقافة الفرنسية إلى النخب الحاكمة في أكثر

 أن التفاهم الثقافي على المستوى الشعبي كان شبه غائب.

بيد أن الأدب عادة لها قدرة على تجاوز مثل هذه الحواجز التاريخية والسياسية واعتادت 
الدول الاسكندنافية أي السويد والنرويج والدنمرك على التواصل الثقافي مع معظم دول العالم 

باللغة الدنمركية هي لأعمال  1ن أن نحو نصف الإصدارات الأدبيةعبر الترجمة ولذلك ستجدو
 مترجمة. 

 : . هناك ثلاثة مقاييس نستطيع أن ننطلق منها في عملية تقدير تلقي الأعمال الأدبية وهي4

 2عدد الطبعات لدى العمل الفرد –النقد الأدبي  –الدراسات الأدبية 

الرواية بالذات للترجمة؟ الإجابة بسيطة جدا: لنعد إلى رواية نجمة. لماذا تم اختيار هذه 
ية  ية بكونها حاو الدهشة لقيمتها الأدبية ووضوح هويتها غير الفرنسية بل المغاربية والجزائر
ية في تفاصيل أليمة لم تكن لتصل القارئ الدنمركي عبر أي وسيلة أخرى آنذاك.  بة الجزائر للتجر

ية نص ياسين وأصداء أسلوب جايمس ج ويس الخاص النخبة الفرانكوفونية التي جذبت شعر
اختارتها للترجمة. وخضعت الرواية لعدة دراسات أدبية علمية من قبل جامعيين دانمركيين 
مختصين جميعا بالأدب الفرانكوفوني حيث كانت البحث الأخير يطرح استخدام ياسين صورا 

ية وتشبيهية مصدرها صور المجاز في الشعر العربي من جهة ومن جهة أخرى فهي صور  مجاز
ية التي كان يألفها الكاتب في طفولته، صورا اُضطرّ إلى إخضاعها إلى  تأتي من الطبيعة الجزائر
بة نقل تلك  قالب لغوي اشترك فيه مع مستعمِره.  ثم تأتي الباحثة الدانمركية بأمثلة لصعو

ية المدموجة إلى لغة ثالثة أي الدانمركية تبعد عن القالب ا لفرنسي وعن المصدر الصور اللغو
 .34الثقافي الجزائري في آن واحد
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ية عام  ية واضحة فيختلف الأمر تماما  1963إذا كان لصدور نجمة باللغة الدانمكر سمة نخبو
ية ال كبيرة آسيا جبار.   عندما نلتفت إلى روايات الروائية الجزائر

 لأولى لرواية يتعرف القراء الدانمركيون على كتابات آسيا جبار من خلال ترجمتين ا
Ombre sultane  ،التي عُنونت بالدانمركية أخت شهرزاد و L’amour, la fantasia  التي

 تحمل بالدانمركية عنوان الحب ، الحرب.

وإذا كان العمل الروائي يطرح سؤال الإنسان في مجتمعه أو في ظرفه التاريخي وال كوني 
عكس بالدرجة الأولى اهتمامات الثقافة فإن ترجمة العمل الأدبي وعملية اختياره للترجمة ت

. وحين يقوم 2008و 2006المتلقية. تمت ترجمة روايتي آسيا جبار من اللغة الفرنسية في عامي 
الناشرون باختيار الأعمال التي يرغبون في ترجمتها فما يدفعهم في أيامنا هذه هو طبعا إمكانية 

المترجم. وكان المحرك الأول في اختيارهم لآسيا  الانتشار بين القراء مما يعني إمكانية بيع العمل
جبار المقاربة النسائية لدى الكاتبة لموضوعها ثم انشغال المجتمع الدانمركي بإشكالية الإسلام 
والمرأة والجدلية اللا متنهاهية حول الحجاب. ول كن أتت آسيا جبار لتفتح آفاقا أبعد بكثير على 

ية الاجتماعية بكتابة نفسها ثم فاجأت  القارئ الدنمركي والنقاد أي إنقاذ الفتاة والمرأة من الأبو
الكاتبة الجمهور بفصلها النظام الأبوي عن الدين. ول كن تصّدرت ذلك كله قيمة الرواية الأدبية 

ية قورنت بقدرة كاتب ياسين. وعبر أحد النقاد الدنمركيون عن ذلك بقوله:  وقدرة لغو
Teksten er på fransk, men under den syder et lidenskabeligt og 

splittet sind, der illustrerer hendes lands dilemma, eller som hun selv 
formulerer det: »Ved at blotte mig på fransk, skrive min selvbiografi på 
den tidligere fjendes sprog, holder jeg liv i den konstante fare for at 
eksplodere.« Indtil nu er hun sluppet godt fra det, og jeg kender ingen 
forfatter, der formidler den kulturelle fremmedgørelses komponenter så 
kunstnerisk overbevisende og ætsende ærligt, som hun gør det 

"النص باللغة الفرنسية ول كن خلفه يغلي وجدان نفس ممزّقة ترسم مأزق وطنها أو كما تقول 
آسيا جبار: "عندما أكشف عن نفسي باللغة الفرنسية وأكتب سيرتي الذاتية بلغة عدوّي السابق 
بقي خطر الانفجار الدائم على قيد الحياة". )ثم يواصل الناقد( حتى الآن أتقنت هذه الكاتبة  أُّ

للعبة ولا أعرف كاتبا ينقل عناصر الاغتراب الثقافي بالشكل الفني المقنع وبصراحة متآكلة كما ا
 تفعل هي."
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أو كما سُمّيت بالدانمركية أخت شهرزاد في طبعتين  Ombre sultaneصدرت رواية  
ت إلى متتاليتين على الأقل مما يعني أنها تعتبر رواية متوسطة الانتشار في الدانمرك أي أنها وصل

جمهور أوسع من نخبة المثقفين. ومن الجدير بالذكر أن الرواية صدرت بلغتها الأصلية عام 
ية في التسعنيات بينما تمت ترجمتها إلى الدانمركية عام  1987 أي قبل الحرب الأهلية الجزائر
 الأدبية التي Aloaائزة  بمناسبة حيازتها على ج 2007 . زارت آسيا جبار الدنمرك عام2006

يقيا أوآسيا أو أمريكا اللاتينية أو من سكان جزر المحيط الهادئ. يا على كاتب من إفر  تُوزع سنو

بة آسيا جبار في كتابة جزائر التسعينيات إلى القراء الدانمركيين ول كن تنورنا  لم تصل بعد تجر
ية أدبية للحرب الأهلية  5في الجزائر. باحثة نرويجية فرانكوفينية بذلك في دراستها: آسيا جبار: رؤ

أما ياسمينة خضرا فوصل من إنتاجه الأدبي أربعة أعمال إلى الجمهور القارئ الدانمركي 
 .  2011حيث صدر الأخير عام 

Ce que la jour doit á la nuit 2011 

روايته عن الصبي يونس الذي بعد أن نزح من قريته ليعيش بين أحضان عائلة عمه المتزوج 
من يونس إلى يونَاس . منحه تحسن ظروفه المعيشية  يتحول اسمهمن فرنسية في وهران ل

والحنان في بيت عمه بعض الراحة ول كن عندما تغيرت أحوال البلد مع حرب التحرير أصيب 
 باغتراب لم يتركه إلا في آواخر عمره. 

 الروايات الثلاث الأخرى التي ترجمت إلى الدانمركية هي 

L’Attentatو Les hirondelles de Kaboulو Les Sirenes de Baghdad 

ربما نستطيع أن نقول إن تطرق هذه الروايات إلى ظاهرة الإرهاب أدخل أعمال ياسمينة 
ية إلى البحث في العنف كما يظهر في  خضرا إلى الأدب المعولم في حين ذهب بتجربته الجزائر

سالته أولا وأخيرا تنبع عن بقاع النزاع الراهنة في العالم. ورغم إصرار ياسمينة خضرا على أن ر
رغبته في الدفاع عن الإنسانية إلا أن رواياته دفعت باحثا دانمركيا فرانكوفونيا إلى دراسة 
مفهوم العنف في روايات الكاتب.  من جهة أخرى وجدت رواياته إقبالا جيدا من الجمهور 

  .6القارئ ولم أقرأ نقدا لأعماله لم تكن إيجابيا
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 :1977ية أخرى تمت ترجمتها منذ عام أعمال أدبية جزائر 

 Mohammed Dib, Talismanen 1974 (Le Talisman 1966) قصة قصيرة()  

 Mourad Bourboune, Muezzinen 1977 (Le Muezzin 1968) 

 Den hedenske pilgrimsfærd 1978 (Le Pelégrinage païen 1964) 

 Rachid Mimouni, Stammens ære 1990 (L’honneur de la tribu 1989) 

 Boualem Sansal, Tyskerens landsby 2012 (Le village de l’allemand 2012) 

ية المترجمة إلى الدانمركية نجد في المكتبات العامة الدانمركية  )بالإضافة إلى الأعمال الجزائر
ية ال كلاسيكية في مجموعاتها الفرانكوفونية والعربية عددا كبيرا بل مجموعة كاملة للأعمال الجزائر

 التي كتبت بالفرنسية وبعض الترجمات لهذه الأعمال باللغة العربية(.

ية أي البيت الأندلسي للكاتب 5 بة ذاتية في الترجمة لرواية جزائر .أنتقل الآن إلى تجر
 واسيني الأعرج علما بأنها تتجاوز موضوع المداخلة الأصلية. 

انمركيين لهذا العمل المترجم لأنه بكل لن أستطيع أن أتكلام عن تلقي القراء والنقاد الد
بساطة لم يصدر بعد. نلاحظ أن كل من ذكرُت من الكتاب الذين تمت ترجمة أعمالهم إلى 
الدانمركية أن أعمالهم ُكتبت باللغة الفرنسية وأن من اهتم بالدراسات العلمية هم فرانكوفونيون 

ركة الترجمة مع آسيا جبار منطلقهم الأدب المكتوب باللغة الفرنسية ول كن تجاوزت ح
ياسمينة خضرا المدخل الفرانكوفوني المحض في حين نرجح أن دور النشر قامت باختيار  و
ية ومن الأرجح أيضا أن دور النشر قرأت  أعمالهما عندما رأوا أنها تُرجمت إلى اللغة الإنكليز

ية قبل أن تختار تلك الأعمال للترجمة. فبهذا دخلت ح ركة الترجمة أيضا جانبا الترجمات الإنكليز
 من جوانب العولمة.

في مشواري هذا أي البحث في الأدب الجزائري المترجم إلى اللغة الدانمركية لم أجد عملا 
صادرا إلا وتمت ترجمته من اللغة الفرنسية. هناك عدد  قليل من القصص القصيرة وبعض 

مقيم حاليا في الدانمرك تم الأشعار منها قصص وأشعار للكاتب الجزائري نوفل بوزبوجا ال
بالمناسبة يقيم نوفل بوزبوجا في الدانمرك بصفته كاتبا يشمله نظام المدن  انتشارها بالانترنت و
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الحرة بمعنى أن إقامته في البلد لمدة سنتين تضمن له الكتابة بعيدا عن أي قيود وتهديدات. 
نشيطا من الحياة الثقافية في  وكذلك تجاوز وجوده في الدانمرك حدود الكتابة حيث أصبح جزءا

 الدانمرك.

أما رواية البيت الأندلسي لواسيني الأعرج التي هي على وشك الصدور باللغة الدانمركية 
فهي أول عمل أدبي جزائري تتم ترجمته من اللغة العربية على الساحة الدانمركية. وهنا لا تلعب 

ختيار الكاتب الكتابة باللغة العربية حيث معرفة المترجم للغة العربية دورا فجسب ول كن أيضا ا
ذكر واسيني عدة مرات أنه كان في إمكانه اختيار اللغة الفرنسية لغة أوّلية للكتابة إنما اختار منذ 
ياسمينة  البداية الكتابة بالعربية مبدئيا ليصل بذلك لجمهور عربي عريض بعكس آسيا جبار و

الفرانكوفينيو والأنغلوفوني ولم يتم انتشار بعض أعمال  خضرا مثلا اللذين انتشر أدبهما في العالم
يسمينة خضراء إلا مؤخرا في العالم العربي، فأصبح اختيار الترجمة ليس فقط اختيارا لعمل 
بة الترجمة هذه  أدبي جزائري ول كن أيضا اختيارا لعمل عربي لغةً وانتشارا وربما ستكون تجر

على الشاكلة نفسها للأدب الجزائري المكتوب باللغة الأولى فقط بداية لسلسلة من الترجمات 
 العربية. 

كما ذكرت لا نستطيع حاليا تقدير تلقي نص البيت الأندلسي في مجمتع بعيد عن مجتمع 
النص الأصلي. ل كننا نستطيع أن نلقي الضوء على عملية الترجمة نفسها. فما هو دورنا عندما نعزم 

يصال نص مثل البيت الأندلسي  للقراء الدانمركيين؟ كما تعرفون فتتسم كتابة واسيني على إ
ية تضفي على الكلمات أحيانا معاني غير مقروءة بالعين والعقل. يمتاز نص البيت  الأدبية بشعر
ية بمعنى أن نصه يؤثر على  الأندلسي مثل بقية نصوصه بحسية هي أحيانا سمعية أكثر منها بصر

ني وفي مقاطع كثيرة يشعر القارئ بتصاعد وهدأة سمع القارئ أكثر من دفعه للتصوير الذه
يشبهان ما نعرفه من المقاطع الموسيقية فل كي ننجح كمترجمين في نقل مثل هذا النص إلى لغة 
أخرى يجب علينا التخلي عن حواجز العقل والاستسلام الكامل للنص لنستفيد من القراءة 

دية. بهذا المدخل إلى ترجمة نص حسي الترجمية إن صح التعبير التي تختلف عن القراءة العا
وهي مترجمة هندية الأصل ومفكرة  Gayatri Chakravorty Spivakوجدت حليفة في 

 وأستاذة في الترجمة في الوقت نفسه.
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يات المختلفة بما في اجسبيفاك أن الترجمة تدخل قراءة تتتقول  وز إيجاد المرادفات على المستو
لخصوصيات المحلية. بل قراءة الترجمة هي الاستسلام إلى ذلك مرادفات المفردات والنحو وا

 النص كما يقرأ الممثل نص تمثيلية.

فمثل زملائه الذين يكتبون بالفرنسية ول كن على خلفية ثقافية كانت جزئيا غير فرنسية كان 
يات وحتى لغات تخبئ قواسم  نص واسيني أيضا شكلا ومحتوى عبارة عن دمج ثقافات وهو

ة من ناحية ومن ناحية أخرى تمزقات أساسية في الحياة المعاشة تاريخيا وفي إنسانية مشترك
يقا أسهل إلى عمق النص بالتخلي عن هويته الواعية ليعمل ضمن  الحاضر فسيجد المترجم طر

 . Michèle Barrett ثلاثية البلاغة والمنطق والصمت الذي صوغها 

ى منطقية تسلسل الأفكار التي يقولها النص البلاغة بمعنى الكلام نطقا أو سمعا والمنطق بمعن
 والصمت بمعنى المسكوت عنه في النص.

وأتعدى  )قاطعت وصف العملية الترجمية هنا ل كي لا أسهب في الكلام عن هذا الموضوع
 الوقت المخصص للمداخلة(.

را وهكذا وصلنا إلى نهاية هذه النبذة الصغيرة عن الأدب الجزائري في اللغة الدانمركية وشك
 ل كم على استماعكم.

 

 الإحالات :
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ـــــ

1
 Danmark er et af de lande, hvor der oversættes flest bøger. I 2006 blev der udgivet 

3.251 skønlitterære titler. Heraf var de 1.695 oversættelser.   
http://www.bogmarkedet.dk/arkiv/bag-om-bogen-g%C3%B8re-det-umulige-muligt 

عنوانا أدبيا  3251صدرت  2006الدنمرك هي من الدول التي تكثر فيها الترجمات مقارنة بدول أخرى ففي عام 
 .1695حيث بلغ عدد الأعمال المترجمة 

ية فقط هناك إحصائيات لبيع ال كتب ول كن الأعداد الواردة  2  فيها غير موثقة بل تقدير
-Marieتعليقا على طرح إشكالية تصنيف نص ياسين بين الأصناف الأدبية المعتادة فتقول هذه الباحثة وتدعى  3

Alice Séférian .ية إلى أسطورة  إن ياسين في )نجمة( حول التجربة الجزائر

http://www.bogmarkedet.dk/arkiv/bag-om-bogen-g%C3%B8re-det-umulige-muligt
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علمت أن لغة كتابة ياسمينة خضراء فرنسية أكثر ما هي فرانكوفونية ذات  2012نوفمبر  21-20أثناء ملتقى خنشلة  6
 ر الكتاب. ظهور مغاربي مما تسهل عملية الترجمة إلى لغات أوربية أخرى كما قد تساعد تلك صفة على انتشا
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 (1)مصطلحات تحليل الخطاب

 دومينيك مانڤينو

Les termes clés de l’analyse du discours 
Dominique Maingueneau 

 
 عمر عيلانأ.د.ترجمة: 

 جامعة خنشلة –مدير مخبر تحليل الخطاب و الترجمة 
  
  

 مقدمة المؤلف

ية  يواجه الطلبة   في شتى التخصصات، أثناء تحليلهم لمختلف النصوص والأدبيات الشفو
ية، تعدد الأصوات،التركيب  بة، جملة من المصطلحات المجهولة لديهم )مثل الحوار أو المكتو
المسبق...(، أو مصطلحات لا يتحكمون فيها بشكل سليم )مثل الملفوظ، المضمر..(. ولهذا يأتي 

ي مجال مصطلحات تحليل الخطاب، التي لا ندعي أننا قدمنا أفضل هذا العمل للأخذ بيدهم ف
يف لها، ل كن على الأقل فإننا نقدم استعمالاتها المتداولة في المنشورات الناطقة باللغة  تعر

 الفرنسية.

يا ونقطة تقاطع للمعرفة في العلوم  وانطلاقا من أن تحليل الخطاب، يشكل تخصصا محور
لمتداولة، بل والأكثر تداولا لدى المحللين، هي التي تهمنا في هذا الإنسانية، فإن مصطلحاته ا

المسعى لأننا لا نهدف إلى فهرسة كل المصطلحات. بل التركيز على المصطلحات الأساسية، 
 والتي أهملتها بعض الدراسات اللسانية، السيميائية، والبلاغية، والنقد الأدبي.. 

 

                                                           
1 - Dominique Maingueneau, Les termes clés de l’analyse du discours, Éditions du 

Seuil,1996,pp 10-15 
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 ACTE DE LANGAGE)اللغة(   فعل الكلام

 Acte de )أو فعل اللغة والمعروف عادة ب : فعل التحدثفعل الكلام إن مصطلح 

parole  أو فعل الخطابActe de discours).  من المفاهيم الأساسية في اللسانيات ،
 Austinالتداولية. واعتماده في المجال التنظيري ،يعود بالأساس إلى الفيلسوف )أوستين 

يقصد بفعل التحدث Searle 1972طرف )سيرل  (، وتواصل اعتماده من  1970 (.و
يق اللغة فعلا )أمر، طلب، وعد، تأكيد(غايته إحداث  ية ، تحدث عن طر أصغر وحدة لغو
يله إلا إذا تأكد من تحقق القصدية في  تغيير في وضعية المتخاطبين .ولا يمكن للمرسل إليه تأو

 فعل المتلفظ أو المرسل.

ج في سياق مؤسسي يحدد جملة من الحقوق والواجبات، وهكذا فإن كل فعل للتلفظ يندر
تجاه المشاركين في العملية التلفظية. إذ عليه أن يلبي جملة من القواعد أو "شروط الاستعمال" 
والتي هي من بين أسباب وشروط نجاحه.وتجعله منسجما مع السياق. وقد اقترح "سيرل" 

ظروف والشروط التخاطبية ووضعية تصنيفا وتنميطا لهذه الشروط ، تتحدد من خلال ال
المتخاطبين ونظام تواصلهم، الذي يتحكم به الفعل الكلامي، والنوايا والآثار المفترض أن بحدثها. 
وهكذا فإذا وعدنا شخصا ما بشئ، فهل يتطلب منا ذلك أن نكون صادقين، ونوجه الخطاب 

لذي علينا تقديمه يجب أن لا مهتم بتحقيق ذلك الوعد. فالوعد ا Coénonciateur   لمرسل إليه
 يكون مستحيل التحقق، أو أن تحققه أمر تلقائي.الخ...

،هو تكونه من عنصرين هما: المحتوى أو المضمون، والقوة  فعل الكلامإن ما نستنتجه من 
ية.ففي قولنا :"هل يأتي علي؟"، و"يأتي علي".نجد أن العبارتين لهما نفس المحتوى  التكلمية والتعبير

ية،لأن الصيغة الأولى ،هي صيغة سؤال ،في الجملي ،إلا أنهما تختلفان في القوة التكلمية والتعبير
ية عبر عدد من الصيغ؛ فإما أن تكون في صيغة  حين أن الثانية هي توكيد.وتتمظهر الطاقة التعبير
ية متصلة  فعل، مثل:" أعدك بالمجيء "، "أؤكد لك أن المطر يسقط".أو أن تكون الطاقة التعبير

بصيغة الجملة،مثل: صيغة السؤال في :هل ستأتي؟وهذه الصيغة تتحدد بدورها بسياق الحديث،أو 
 بمقامه.
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تترتب عنه ثلاث أفعال متزامنة؛ هي فعل  فعل الكلامومما سبق يرى "أوستن" أن 
فعل )وهو مقطع صوتي منتظم تركيبيا ،ويحيل إلى شيء ما(، locutoire  Acteالتلفظ
)وينتج عنه تعديل العلاقة بين المتخاطبين،سواء عبر التأكيد،أو  illocutoire Acteالكلام

 وهو فعل خارج عن مجال اللغة. perlocutoire Acteالوعد..(،فعل النطق 

وبالإضافة للصيغ المباشرة لأفعال الكلام،توجد صيغ غير مباشرة تتحدد من خلال الطابع 
 الخاص للعبارات المتداولة.

عنصر الأساسي للوحدات التخاطبية،فمن خلال الدراسة التراتبية ال فعل الكلامويشكل 
هو المكون الأصغر فيها؛و هكذا فإن  فعل الكلاملوحدات التفاعل الحواري،نجد أن 

العبارة:أغسل الصحون إنها وسخة،تشمل فعلين كلاميين ،إلا أنه من الصعب التمييز بينهما بدقة. 
ي وحدات أقل من الجملة ، ل كن لا يمكن التعرف إليها ولذلك يمكننا القول أن أفعال الكلام ه

 إلا من خلال السياق.

 ANALYSE DU DISCOURSتحليل الخطاب 

يف الذي  يعرف مصطلح تحليل الخطاب عدة تحديدات، إلا أن أكثرها شيوعا هو التعر
 حسب) براون ، و يول تحليل طرائق استعمال اللغة، ب : يجعل تحليل الخطاب يتصل أساسا

1983Brown et Yull  ؛ أو كما برى اللساني "فان دايك"الذي يعرف تحليل الخطاب بأنه؛)
 دراسة الاستعمال الفعلي للغة، من طرف متكلمين واقعيين، في وضعيات وسياقات واقعية

(Van Dijk 1985,T IV,chap 2).  وفي الفضاء الانجلوسكسوني نجد أن العديد يطابق بين
أين يتم اعتبار الخطاب بوصفه نشاطا  ،conversationل المحاورة وبين تحلي ،تحليل الخطاب

يفات التي تتسم بالعمومية، تجعل من الصعب تفاعليا بالأساس. تحليل تمييز  غير أن هذه التعر
تحليل ضمن التخصصات المتعددة، وهو ما يفرض علينا تحديدا أساسيا، يجعل من  الخطاب
انية للنص في ذاته، أو بدراسة مضمونه الاجتماعي تخصصا يعتمد على الدراسة اللس الخطاب

أو النفسي، بدلا عن أن تهتم الدراسة بملفوظية الخطاب المتصلة بالأفضية الاجتماعية الخارجية 
 )المدرسة، المقهى، المتجر...(، أو الحقول الخطابية الأخرى )السياسية،العلمية..(.

مام بمدونات تتناولها الدراسة يمكنه الاهت تحليل الخطابومن هذا المنطلق فإن 
ية، ل كن هذا الاستناد المنهجي،يدفع التحليل  السوسيولسانية، أو التحاليل والدراسات الحوار
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ية خاصة في التعامل مع النص.فإذا تناولنا على سبيل المثال، معاينة الطبيب  إلى تحديد رؤ
يض فإن الخطاب الناتج يكون مجاله التحليل الحواري، كما أن تعدد اللغات تختص به  للمر

الدراسة السوسيولسانية، مثلما أن أساليب وطرائق الحجاج،هي من اختصاص البلاغة.إلا أن 
 هذه الوضعيات المختلفة تكون مدمجة في مستوى تحليل الخطاب.

فإن هذا الوضع يطبعه  هو نقطة تقاطع لمختلف العلوم الإنسانية، تحليل الخطابوبما أن 
قد يكونوا ذوي  ،بتحليل الخطابتنوع والتعدد؛حيث نجدد أن المهتمين بعدم الاستقرار وال

يعات  أو نفسية. أو لسانية، توجهات اجتماعية، وداخل هذه التوجهات نجد تقسيمات وتفر
أخرى تعكس الانقسامات والاختلافات بين مختلف الباحثين. فعلى سبيل المثال نجد أن 

بولوجية، في حين في الولايات المتحدة الأمر تحليل الخطاب يكية، تهيمن عليه الدراسات الأنثر
في فرنسا تطور في الستينيات وركز على الدراسة اللسانية ضمن التوجهات  تحليل الخطابأن 

 الماركسية، ودراسات التحليل النفسي.

 ARCHIVEأرشيف 

 في فرنسا ضمن ثلاث مفاهيم وقيم متباينة: أرشيفيستعمل مصطلح 

ية  الأرشيف، فإن (FOUCAULTكو)ميشال فو فبالنسبة ل  يعني التحليل أو الدراسة الحفر
Archéologique  التي يسعى لتطويرها وتحديدها ضمن العلاقة القائمة بين اللغة )التي تمثل نظام

بناء الجمل الممكنة(، وبين المدونة التي تتلقى بسلبية تامة التكوينات الجملية، وتشكيلات الكلام 
يحدد مستوى معينا من هذه العلاقة، هو المستوى الإجرائي الذي يتيح الممكنة. فالأرشيف 

 ( .171:1969جملة من الملفوظات، والأشياء والأحداث الممنوحة للمعالجة والدراسة )

يكون في وضعية  الأرشيف( فإن مصطلح PECHEUX)1975   بيشوأما بالنسبة ل 
من طرف المرسلين، والذين يكونون في وسيطة، بين المدونات التجريبية التلفظية المستخدمة 

وضعية اختبار بالنسبة لمحلل الخطاب، وبين مدونات الأرشيف. إنه الملفوظات التي يتم 
 الاحتفاظ بها، لتكون بالتالي المادة التي يشتغل عليها المؤرخون.

، فإن إدراجه  (Dominique Maingueneau  1991)،دومينيك مانقينوأما بالنسبة ل 
 "، غايته الوصول إلى هدفين هما:التشكيلات الخطابيةلأرشيف، بدل مفهوم "لمفهوم ا
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أولا تحديد أنماط المدونات التي تهتم بها المدرسة الفرنسية، وخصوصا تلك الملفوظات التي 
تنتمي لموقع أو هيئة ذات خصوصية سوسيو تاريخية، وثانيا الإشارة إلى أن المدونات المحددة 

 سات معينة، تستمد منها سلطتها.مرتبطة بذاكرة وبمؤس

  AUTORITEسلطة الخطاب 

تعمل التوجهات التداولية والبرجماتية، على التأكيد على أن سلوك الأفراد تجاه الخطاب، 
نابع بالأساس من سلطة متلفظه أو مرسله، فشرعية الخطاب تكمن في المصداقية والرتبة 

 Raisonnement parتفكير بمنطق سلطوي"الممنوحة لقائله. ومنه فإن مصطلح أو عبارة "ال

autorité  تعني بالأساس أن التفكير يسير وفق منطق يجعل صلاحية الخطاب مرهونة بسلطة
يقدم أوزوالد ديكرو ) مثالا يوضح ذلك: "إذا انطلقنا من  Ducrot,1984 ;167)مرسله. و

غبيا( له  )الذي ليسسفإننا نؤسس على فكرة أن ص"، قال بأن  سمسلمة مفادها أن "
 هو حقيقة. صمبرراته التي جعلته يقول ما قاله، ونستنتج بالطبع أن ما قاله عن 

ية التي يكون فيها  وبشكل أوسع وأشمل، فإن محلل الخطاب، يملك الإمكانية التقدير
الخطاب حاملا للسلطة، أي بتعبير آخر تحديد السياق الذي تكون فيه للخطاب سلطة وفعالية. 

حديد النظام الذي يحكم أطراف فاعلي الخطاب من مرسل ومتلق، كما يعطي وهذا يتم عبر ت
 للبعد الزماني والمكاني دورا حاسما في هذا التقييم.

 CADRE PARTICIPATIFالمجال التواصلي 

( تحت صيغة GOFFMAN 1987هذا المصطلح هو ترجمة للمفهوم الذي اقترحه )كوفمان 
(Participation of workبمعنى المش ) اركة في الفعل. ويشير هذا المصطلح إلى توسيع في

 كوفمانمفهوم التواصل، المعروف عادة بأنه يتم بين طرفين هما المرسل والمتلقي. حيث يشير 
إلى أن أطراف التفاعل التواصلي، يمكن أن يتجاوز العدد اثنين. فهناك المشاركين الأساسيين، 

لشهود الذين يستمعون فقط ولا يتدخلون في التفاعل المعنيين مباشرة بالفعل التواصلي، وهناك ا
التواصلي، وهؤلاء بدورهم ينقسمون إلى فئتين، الفئة الأولى معنية مباشرة بالفعل التواصلي، 
يقوم المرسل عبر حركاته الجسدية، أو عبر نظراته، بإرسال  أما الثانية فتكتفي بالاستماع. و

بلاغها بأنها م  عنية بالفعل التواصلي.إشارات تجاه هذه الفئة لإ
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وتتحدد هذه المفارقات بشكل أوضح في ميدان المسرح، وخاصة في المسرحيات ال كوميدية، 
بريت أوريخيوني  ( المكان أو الفضاء Kerbrat orecchioniوهو ما تدعوه الباحثة )كر

، ففي هذه الوضعيات المتصلة بالمسرح، من Trope communicationnelالتواصلي 
يكون المرسل إليه على الخشبة هو المعني أساسا بالرسالة التواصلية، إلا أنه في  المفروض أن

 (.92:1992الحقيقة يحتل موقع مرسل إليه ثانوي )

يون،  المجال التواصليكما أن  يتصف بالتعقيد، إذا تعلق الأمر بوسائط مثل الإذاعة أو التلفز
ر، مجرد وسيط يتم عبره التحدث إلى أو الأعمال الروائية...حيث يكون المرسل إليه المباش

"الشاهد" الذي هو:) المستمع، المشاهد، أو القارئ(، والذي يشكل في حقيقة الأمر المشارك 
 الفعلي، الذي أعد من أجله كل شيء. 

 CAPTATION vs SUBVERSIONالإحالة والتفكيك 

ابلتين في تمثل تسمح لنا باعتماد استراتيجيتين متق Hypertexteإن دراسة النص الشارح 
في مستوى الخطاب الذي  نحيلنص أو جنس نصي ما. هاتان الإستراتيجيتان هما: إما أن 

نصوغه على النص الأصلى الذي نأخذ عنه، وهو ما يمثل سلطة هذا الأخير بشكل واضح على 
ة والتشويش عليه عبر أسلب لتفكيكهخطابنا. وإما أن نقوم بالتعامل مع النص الأصلي عبر سعينا 

 تعمل على عرض النص بغية تحطيم سلطته. Parodieبارودية 

 CHAMP DISCURSIFالحقل الخطابي 

قي ثنايا ال كون الخطابي ، اوبعبارة أخرى في مجموع الخطابات التي تتعالق وتتفاعل في لحظة 
ما، يقوم تحليل الخطاب بتنضيد مقاطع قي صيغة حقول خطابية، أو فضاءات، تكون فيها 

الخطابية في علاقات تنافسية بالمعنى الواسع، وتحدد بذلك كل تشكيلة مجال التشكيلة التشكيلات 
الأخرى، مثلما هو شأن مختلف المدارس الفلسفية، أو التيارات السياسية التي تتواجه بشكل 

 ( .1984،27مانقينو، صريح أو مضمر في ظروف معينة.) 

ازنات متحولة بين مختلف القوى المشكلة إن الحقل الخطابي ليس بنية ثابتة، بل هو حركة تو
له، والتي تتخذ في لحظة ما مظهرا جديدا. كما أن الحقل الخطابي ليس مكونا متجانسا؛ فهو 
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ية Dominésوأخرى مهيمن عليها Dominant يتضمن تموقعات مهيمنة  ، تموقعات مركز
  . >هامشية<لا تكون بالضرورة  >المهيمن عليها<وأخرى هامشية. والتموقعات

ية؛ مثله في ذلك التيار السياسي الواحد، الذي  يمكن للحقل الخطابي أن يتضمن حقولا ثانو
 تتصارع فيه خطابات متعددة هدف كل واحد منها احتكار الشرعية الخطابية.

لا يقوم التحليل بدراسة حقل خطابي في كليته، بل يتم اللجوء عادة إلى مقطع، أو مجموعة 
 يتشكل على الأقل من تموقعين خطابيين متصلين بقوة ببعضهما.  فرعية، أو فضاء خطابي

  CODE LANGAGIERالقانون اللغوي 

ليبين أن التشكيلة الخطابية لا تتلفظ عبر لغة )الفرنسية، .(1993هذا المفهوم ) مانقينوصاغ 
ن أو اللاتينية...( ل كن عبر نظام أو فانون لغوي خاص. فاللغة ليست أداة متحكمة وموجهة م

الخارج لخدمة استراتيجية إقناعية ما. بل إن الاستعمال اللغوي القائم هو الذي يتكون من 
بالتالي فإن القانون اللغوي ليس مجرد نظام تقتصر  تشكيلة خطابية غير منفصلة عن تموقعها، و

 وظيفته على نقل المعلومات، بل يمنح صدقية ومشروعية لمتلفظه.  

يقة التي يجب أن يتلفظ ان استعمال اللغة الذي يندر ج في خطاب ما، يظهر وكأنه الطر
 CODE LANGAGIERبها وأنه المطابقة الوحيدة لعالم المعنى الذي يقيمه. إن القانون اللغوي 

ية مع لغات أخرى سواء أكانت حية أم  لا يقام ضمن لغة متجانسة، بل في سياق علاقة جوهر
يعات اللغة الواحدة عبر)ال يات اللغة، خطاب ميتة، أو ضمن تنو لهجات، مستو

ية ثابتة مثيلة ل )مشهد، سبنوغراقيا، أصداء(.  الاختصاص...(، وهو تمظهر لحوار
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 ترجمات سيميائية
 رشيد بن مالك أ.د.

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 

نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها المصطلحية السيميائية في تحليل الخطاب، سنقدم ترجمة 
ية اللغةالقاموس أساسية منها مستوحاة من المجموعة  يف  ل  معقلن في نظر أ.ج.گريماس، جوز

ية بينها كورتيس ، ستساعد القارئ من دون أدنى شك على إدراك الفروقات المفهومية الجوهر
 وولوج البحث السيميائي المعاصر من مصدره مباشرة.

  adj.Narratif(schéma)(   صف.سردية )خطاطة 

Narrative  schema 

. تعود أصول التفكير حول التنظيم السردي للخطابات إلى التحاليل التي قام بها 1
بينما أولت السيميائية السوفييتية لمدونة من الحكايات الروسية العجيبة.  V. Proppف.بروب

في الستينيات أهمية خاصة لتعميق معرفة الآليات الداخلية لاشتغال 
وفرقته(وسعى الإيتنولوجيون الأمريكيون )أ.داندس  E.Meletinskyالحكايات)أ.ميلتيينسكي

E.Dundes( والفرنسيون )د.بولمD.Paulme يل الخطاطة البروبية في سبيل تطبيقها ( إلى تأو
يقيون(، فإن السيميائية  ية لإثنيات أخرى)الهنود الأمريكيون والإفر على حكايات شفو

لإتقان يمكن أن يتخذ نقطة انطلاقة لفهم مبادئ الفرنسية اعتبرتها منذ البداية نموذجا قابلا ل
تنظيم كل الخطابات السردية. إن الفرضية التي بموجبها توجد أشكال عالمية للتنظيم السردي 

 وضعت بحوث بروب رأسا في قلب مسائل السيميائية الناشئة. 

حكاية . أكثر من أن تكون تتابعا لواحد و ثلاثين وظيفة* التي حدد بروب من خلالها ال2
ية ويشق علينا الوقوف عند المبادئ المنطقية لتنظيمها، فإن تكرار* المهمات الثلاث  -الشفو

يكشف عن  -المؤهلة*، الحاسمة* والممجدة* هو الذي يشي باطراد يقع على المحور النظمي و
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وجود خطاطة سردية قاعدية: ومن ثم، يمكن أن تعتبر المهمة كنظيم* سردي مكرر وقابل 
المسجل في النتيجة* يسمح بتمييز بعضها عن بعض. -كليا، ووحده الاستثمار الدلاليللتمييز ش

إن التحاليل اللاحقة والتطورات التي مست بناء النحو السردي استطاعت أن تقلل، بعد 
ذلك، من دور المهمة إلى حد اعتبارها صورة* خطابية سطحية*: وهذا لا يمنع من أن تكون 

ق من الافتراض المنطقي العكسي بادية محكومة بقصدية* يمكن حتى المهمات المؤولة كنس
تمييزها لاحقا، شبيهة بتلك التي تتخذ لمعالجة تطور الجهاز العضوي في علم الوراثة. إذا بدت 
ية لعمليات منطقية أعمق*، فإن موقعها يقيدها  المهمات، اليوم،بدرجة أولى، كمحسنات صور

تشكل حبكة خطاطة نظمية ذات شمولية أكبر. بالفعل،  في المسارات السردية* الثلاثة التي
تعتمد الخطاطة السردية كإطار  شكلي ينضوي تحته"معنى الحياة" بهيئاته الثلاث الأساسية: 
تأهيل* الفاعل الذي يحمله على الانغماس في الحياة ، "تحقيقه"* بشيء معين "يقوم به"؛ 

ووحده يضمن معنى أفعاله  -جزاء واعترافا الذي يعد في الوقت نفسه -والتقويم* في النهاية
يؤسسه فاعلا وفق ال كينونة. إن هذه الخطاطة عامة بما فيه ال كفاية وإلى حد تجيز فيه كل  و
التغييرات التي تمس هذه الموضوعة: إذا اعتبرت في مستوى أكثر تجريدا وجزئت إلى 

يل مختلف أنواع النشاطات  سواء كانت معرفية أو مسارات، فإنها ستساعد على مفصلة وتأو
 تداولية.

. يمكن أن نتعرف على بعض الانتظامات، التي ليست من طبيعة نظمية بل هي من 3
طبيعة استبدالية،من خلال فحص الخطاطة البروبية. قد تعتبر ،استنادا إلى مقاربة أولى، 
 إسقاطات المقولات الاستبدالية على المحور النظمي كنظم سردية متقطعة. في حين أن

الانتظامات النظمية تشتغل على تكرار العناصر المتطابقة، فإن الانتظامات الاستبدالية هي تكرار 
للوحدات مع بنيات أو مضامين معكوسة. و هذا يصدق أيضا على التنظيم التعاقدي للخطاطة 
السردية. إن المهمات الثلاث التي يضطلع بها الفاعل ،إذا صح القول، مؤطرة، في مستوى أعلى 

الفاعل، فإن -تراتبيا،من خلال بنية تعاقدية: على أثر العقد* المبرم بين المرسل* والمرسل إليه
يلقى نفسه  هذا الأخير يمر عبر سلسلة من المهام ليشرف الالتزامات التي أخذها على عاتقه، و
في النهاية مجازى من المرسل الذي يقدم إسهامه التعاقدي. وإذا نظرنا في هذا عن كثب، 

لملاحظ أن إقامة العقد تنشأ تبعا لتصدع النظام القائم)ونعني بذلك العقد الاجتماعي فا
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الضمني الذي خرق(: تتقدم الخطاطة السردية إذن كسلسلة من إقامة الالتزامات التعاقدية 
 والخروقات التي تمسها، والعودة إلى إنشائها من جديد، الخ. 

يا وأن مختلف . وقد أدركنا، من جهة أخرى، أن الحكاية 4 البروبية تملك تمفصلا فضائيا قو
الفضاءات تناسب أشكالا سردية متميزة )الفضاء الذي تؤدى فيه المهمات، مثلا، ليس هو 
م(، أما العوامل*، فإنها تقيم علاقات خصوصية مع الفضاءات  َّّ يُقَو نفسه الذي يبرم فيه العقد و

إلا في فضاء يوتوبي* ووحيد(. وقد أفسح التي ترتبط بها )لا يمكن أن يتحقق الفاعل،مثلا، 
التي اعتبرنا في البداية أنها تملك وضع النظيم السردي -هذا التمفصل الفضائي للخطاطة السردية

المجال لبحوث تواصلت في اتجاهين: من جهة، دعت المعالجة الأعمق للتنظيم الفضائي -المتقطع
لبنيات* الخطابية، ومن جهة أخرى، إلى اعتبار التفضيء* كمكون فرعي مستقل نسبيا عن ا

فقد قاد التعرف على التغيرات المترابطة للفضاءات والعوامل للنظر إلى الفصلات* 
 والوصلات* المتتابعة على أنها مبدأ استبدالي جديد للتنظيم السردي.

م . إن الإسقاط الاستبدالي الأخير ، ربما الأبرز، يناسب العلاقة القابلة للتمييز التي تقو5
يل  بين الوظيفتين البروبيتين "النقص*" و" تصفية النقص"، التي تسمح، في الحالة القصوى، بتأو

(.للوهلة  C. Bremondالحكاية كمتوالية من الإخفاقات والتحسنات ) قارن أعمال ك.بريمو
يلاء أهمية ليس لنشاط الفواعل بل لتنقل مواضيع*  الأولى، يتعلق الأمر،في هذه الحالة، بإ

يل القي مة، ولا يبدو حينئذ فواعل الفعل إلا منفذين بسطاء مسخرين لتنفيذ خطاطة تحو
يل المواضيع كتركيب لتبليغ*  يل خطاطة تحو المواضيع القائمة سلفا. ولا يمكن أن نعيد تأو
يف المواضيع كأحياز لاستثمار القيم التي تعد خاصيات لفواعل  يقوم بين الفواعل إلا بعد تعر

 في كينونتها. الحالة* وتحددها

ْنجِزَْت الخطوة الحاسمة مع الاعتراف بالبنية السجالية* 6 .في إعادة قراءة الخطاطة البروبية، أُّ
يقة خفية  يه، بل هي أيضا، وبطر المستترة فيها: إن الحكاية العجيبة ليست فقط قصة بطل وتحر

يان في اتجاهين متقابلين،  تقريبا، قصة خائن*: مساران سرديان لفاعل وضديد فاعل يجر
ول كنهما يتميزان بكون الفاعلين يستهدفان نفس موضوع القيمة الوحيد: هكذا تبرز خطاطة 
سردية أولية مؤسسة على البنية السجالية. وإذا نظرنا في هذا عن كثب، فإن هذه البنية 
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ويتمثل الآخر في البنية -الصراعية ليست في نهاية الأمر إلا قطبا واحدا من الأقطاب القصوى
للمواجهة التي تميز كل تبليغ إنساني: ويتضمن التبادل الأكثر سلمية مواجهة تقوم بين -التعاقدية

إرادتين متضادتين وتندرج المعركة في إطار شبكة من الأعراف الضمنية. وعلى هذا الأساس، 
ية لمختلف أشكال التواصل الإنساني الذي يعد  يظهر الخطاب السردي كحيز التمثيلات الصور

 لة للتوترات والعودات إلى التوازن.محص

. يبدو أن المسار السردي للفاعل الذي يشكل نواة الخطاطة السردية تؤطره من الجهتين 7
يك وتقويم فاعل المستوى المحايث* باعتباره  َّّف بتحر هيئة متسامية* حيث يستقر المرسل* المُكَل

فهي تخضع، من جهة، إلى مبدأ مرسلا إليه. إن العلاقة بين المرسل والمرسل إليه غامضة: 
التبليغ الذي أشرنا إليه، وتبدو البنية التعاقدية مهيمنة على مجموع الخطاطة السردية: يناسب إنجاز 
الفاعل تنفيذ المقتضيات التعاقدية المقبولة، و، بالمقابل، فإنه يستدعي التقويم ؛ غير أن 

والتي تسمح بمعالجتهما في  –والمرسل إليه العلاقات المتناظرة والمتعادلة التي تقوم بين المرسل
يناقضها جزئيا لاتناظر  وضعيهما المتتاليين: يمارس  –2وف 1الحساب التركيبي كفواعل ف

يل المرسل إليه إلى فاعل كفء، لحسابه أو كان  –المرسل ولا يهم إن كان محرِّكا مكلفا بتحو
ا إفعاليا* يضعه في وضعية أعلى تراتبيا فعل –مُقَوِّما مقيما للسلطة العادلة والمعرفة الصادقة

بالنسبة للمرسل إليه. ول كن هذا لا يكفي لتحديده: إن التملق،مثلا، بوصفه تشكلا* خطابيا 
يظل ف2الذي يحرك ف 1ُيحَيِّن على المشهد الفاعل ف . 1في تحديده أعلى تراتبيا من ف 2؛ و

لتي تميز الوضع التراتبي للمرسل: ينبغي أن إن القدرة القائمة سلفا والأرقى من القدرة المحينة هي ا
 تحدد على الأرجح من خلاله الهيئة المتسامية التي أدرجناه فيها.

. إن الخطاطة السردية التي انحدرت من التعميمات المتتالية انطلاقا من وصف بروب 8
يل كل تفكير حول السردية*. وقد  يديولوجي مرجعي سيثير لزمن طو بدت إذن كنموذج إ

من الآن أن نميز ثلاث مقاطع مستقلة للتركيب السردي وهي المسارات السردية للفاعل  سمح
يع سيميائية الفعل، وسيميائية  المنجز، والمرسل المحرك والمرسل المُقوِّم، وأن ننظر بثقة في مشار
يك وسيميائية التقويم. غير أنه يخطئ من يتصور أن توالي هذه المسارات الثلاثة ينتج  التحر

تتمثل في الخطاطة  –ول كنها  من نفس طبيعة مكوناتها –دة تركيبية ذات أبعاد أوسعوح
السردية. توجد، مع مراعاة كل نسبة،بين الخطاطة السردية، من جهة، والمسارات السردية التي 
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نصادفها فيها،من جهة أخرى، المسافة نفسها بين البنيات العاملية للملفوظ والأقسام النظمية 
ذه الوضعية العاملية أو تلك: هكذا، يمكن أن يناسب التشكل الخطابي المماثل لمسار التي تسد ه

يك "وظيفةَ" المرسل المحرك، ول كنه يتواجد أيضا داخل مسار الفاعل المنجز)لازالت -التحر
القواعد الخاصة بهذا النوع من التكرار* على مسافة بعيدة من البلورة(. ويمكن أن نقول إن 

السردية هي التي تضطلع بتنظيم وإدماج المسارات السردية، في حين أن الخطاطة الاستراتيجية* 
السردية قاعدية وتعتبر نموذجا مرجعيا يمكن أن تحسب بالارتكاز عليه الانحرافات، التوسعات، 

 والموضعات الاستراتيجية. 

يك، تقويم، أداء، كفاءة، عقد تبليغ. ◄  سردي)مسار~(، سردية، تحر

ية اللغةالقاموس ذ من الهذا النص مأخو يف ل  معقلن في نظر أ.ج.گريماس، جوز
 .1979، دار هاشيت، باريس كورتيس
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 الدليل التمهيدي للأدب الإنجليزي

 للكاتب مارتن ستيفن

ينة  ترجمة: د. بغزو صبر
 خنشلة -جامعة عباس لغرور 

 

ب " الدليل تشتمل هذه الورقة على ترجمة للفصل الأول من كتاب مارتن ستيفن الموسوم 
" ، يحوي هذا الفصل مصطلحات أدبية تستخدم في الدراسات  الإنجليزي التمهيدي للأدب

ية إلى اللغة العربية حتى لا يضيع  الأدبية عموما و قد حاولنا أن نترجمها بأمانة من اللغة الإنجليز
 المعنى الأصلي. 

 الفصل الأول: مصطلحات أدبية للاستخدام بشكل عام

لخاصة كما هو شأن أي موضوع أكاديمي، والطالب يحتاج إلى معرفة مختلف للأدب لغته ا
المصطلحات الأدبية حيث أنها تستخدم من قبل النقاد، كما أنه سوف يضطر إلى استخدامها 
بنفسه. القائمة في هذا الفصل تتكون من المصطلحات المستعملة في أنواع الكتابة الثلاثة: 

صطلحات المستخدمة في نوع واحد من الكتابة فقط تعالج بشكل الشعر والنثر أما الم ح،المسر
 منفصل في القسم المخصص لهذا النوع.

القصة أو السرد يتسم عادة ببعض الطول و يحمل معنى ثاني  يوجد في :(allegory)الرمز
فضلا عن القصة السطحية؛ الرمز عادة أسلوب من يحكي قصة في حين أنه يبدو و كأنه يروي 

كن أن يكون الرمز في النثر أوالشعر أو الدراما )المسرح(. و أشهر من استعمل أخرى . يم
 Pilgrim’s " تقدم الحاج" في رائعتهJohn Bunyan (1628-1688 )الرمز هو جون بونيان"

Progress)   كما هو الحال مع العديد من 1684التي   نشرت لأول مرة بالكامل في عام .
ا لأفكار مجردة، كتجسيد الفضائل والرذائل والخصائص الرموز، تكون الشخصيات تجسيد

ية مثل السيد  الدنيوي للحكمة والعملاق لليأس والآمل، و اليتشيرلي، والفخر وكريستيان  البشر
( The Faerie Queenالحاج. الرمز الشعري الأكثر شهرة على الأرجح هو "مل كة الجن" )
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( لقب المل كة هنا أطلقه 1552-1599) Edmund Spenser( للشاعر إدموند سبنسر1596)
سبنسر على مل كة إنجلترا إليزابيث الأولى، وال كتب الستة في القصيدة هي رموز كنيسة انجلترا 
كالاعتدال، و العفة، والصداقة والعدالة والمجاملة، و قد قام سبنسر بتجسيد كل فضيلة. و من 

كل إنسان" "أو    Everymanح هوأهم الأعمال المشهورة و التي استعملت الرمز في فن المسر
من طرف الموت؛ ومن  Everymanهو استدعاء شخصية تدعى  العمل (، وموضوع1500)

بين جميع أصدقائه، يتبعه فقط الطيب أما الآخرون مثل الصداقة، الأهل، السلع، المعرفة، 
لت الرمز الجمال، القوة، و آخرين رفضوا تقديم هذه التضحية. ومن أهم الروايات التي استعم

يل )Animal Farm(1945  رواية مزرعة الحيوان ( رغم أنه لا 1950-1903( لجورج أورو
ينظر إليها دائما كرمز، تحكي القصة نهضة الشيوعية والثورة في روسيا، تمثل الحيوانات الشعوب 

ية مؤسسة على بنية مجاز  ية و ل كنها سخر ية.بينما البلدان تمثلها المزارع. هذه الرواية هي سخر  ية قو

(: يدل الغموض في معناه الأصلي على كلمة أو عبارة غير مفهومة ambiguity) الغموض
المعنى   و يرجع ذلك إلى خطأ الكاتب أو ضعفه.أما النظرة الجديدة فتعتبر الغموض تقنية 
يات أو طبقات للمعنى و بالتالي يثري  مهمة يمكن من خلالها للكاتب اقتراح عدة مستو

إلى هذا النوع من الغموض بالمعنى المتعدد أو الغموض المثمر أو المقصود.يمكن  كتاباته.يشار
يقة الكاتب من تقديم أحداث أو حلقات متناقضة و ذلك  الغموض عندما يستعمل بهذه الطر

يليام أمبسون  على هذه  William Empsonلإبراز مدى تعقيد حالة ما.و لقد ركز الناقد و
( الذي Seven Types of )Ambiguity »  1947 السبعة للغموض" التقنية في كتابه" الأنواع

ية التي تنتج عن المعاني الثنائية عن وعي أو بدون وعي. و على الطالب  أظهر فيه التأثيرات القو
الذي يريد معرفة المزيد عن هذا اللجوء إلى نسخة من بين النسخ العديدة  و الحديثة لهذا 

ية . يكون النص الكتاب. من العناصر التي قد ت ختلط على الطالب عنصرا الغموض والسخر
غامضا إذا لم يكن المعنى واضحا، و يكون ساخرا إذا كان يحمل معاني عديدة. الغموض عموما 

ية على عكس ذلك.   يدل على عدم التيقن بينما تدل السخر

يحة : و يحدث عندما تكون حلقة أو حادثة غير صحanachronism)المفارقة التاريخية) 
يليام 1599الساعة في مسرحية يوليوس قيصر ) تاريخيا. فمثلا حدث دوران ( لو

( هي عبارة عن مفارقة تاريخية لأن الساعة الميكانيكية لم تخترع بعد 1616-1564شكسبير)
 خلال الفترة الرومانية و هو الظرف المكاني و الزماني المفروض للمسرحية.
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سخيفة و مثيرة ئ و غير المقصود إلى أحداث مفاجال: التغيير (bathos ) الإسفاف
ية ، حيث ينوي المؤلف عادة تحقيق تأثير نبيل أو متحرك. يجب أن نفرق بين هذا و بين للسخر

ضد الذروة، حيث يهدف المؤلف إلى إحداث تأثير كوميدي و ذلك بالتغيير المفاجئ من 
 الجدية إلى ال كوميديا.

ية من أسلوب : و هو جانب آخر للسburlesque))الهزل ية. و هو عمل يكتب للسخر خر
أو نوع من الكتابة،و ذلك بالكتابة بطرقة جادة عن موضوع ساذج أو بالكتابة عن موضوع مهم 

يقة ساذجة. بهام توم Tom Thumbو أصدق مثال على ذلك هو كتاب    بطر ( 1730إ
نواع أخرى ( و يرتبط هذا النوع بأ1707-1754) Henry Fieldingللكاتب هنري فيلدينغ 

ية من  أسلوب بأكمله أومن مثل المحاكاة والبطولة الوهمية  . يعرف الهزل أساسا بأنه السخر
بهام توم لفيلدينغ هو  موقف في الأدب؛أما المحاكاة فتسخر من كتاب أو عمل معين. وبالتالي إ

ية أو التراجيدية التي كانت ا لتيار هزل لأنه يسخر من أسلوب كامل ،و هو الكتابة المأساو
السائد في أيامه والذي وجد أيضا في العديد من المسرحيات .و قد ألف فيلدينغ كتابا آخر سنة 

، و هو أقرب إلى المحاكاة الساخرة على الرغم من أنه shamella شاميلا بعنوان   1741
بهام توم على الأقل فيما يتعلق بال كوميدي ا، يستخدم العديد من التقنيات نفسها كما في كتابه إ

 صموئيل ريتشاردسون لpamella (1740 )لأنه يسخر من كتاب معين و هو كتاب باميلا 

1689-)- 1761) 

يكاتيرال و ل كن  : و هي الشخصية التي تركز على عدد قليل من السمات(caricature)كار
يق عدد صغير جدا من الميزات.غالبا ما تسمى الشخصيات  مبالغ فيها ؛ تشخيص عن طر

ية يكاتور شخصية السيد   بالأسماء التي تصف شخصياتها. ومن الأمثلة على ذلك الكار
 Hard Times، مدير المدرسة في "الأوقات الصعبة"  M'Choakumchildمشوكمشيلد

في رواية  Tunbelly( ، أو السير تنبلي   الأخرق  1870-1812تشارلز ديكنز ) ل( 1854)
 . Vanburgh John  (1726-1664) لسير جون فانبورفلRelappse  (1696  )الانتكاس

 ا: أي عبارة ، استعارة أو تشبيه ، أو حتى  فكرة استخدمت كثير (Cliché)ليشيهاتك
بداعها الأصلي.  وأصبحت بالية جيدا و فقدت بذلك إ
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و هي المصطلحات (flat and round characters): شخصيات مسطحة ومستديرة
يوعا في الرواية، وهي مفيدة أيضا  في النقد المستخدمة لوصف حدين من التشخيص والأكثر ش

المسرحي. الشخصية المسطحة هي التي يمكن تلخيصها في فترة وجيزة جدا وربما في جملة 
ية مع القليل من العمق أو التعقيد. الشخصية  يكاتور واحدة. هو أو هي 'نوع' أوصورة كار

يقة.أما الشخصية المستديرة المسطحة  يمكن التنبؤ بها، ودائما تتصرف أو تتحدث بنفس الط ر
فهي أكثر تعقيدا،و يمكن أن تفاجئ القارئ بأفعالها، وكثيرا ما تتغير أو تنمو في سياق الكتابة. 
كقاعدة عامة الشخصيات المسطحة هي بسيطة،و الشخصيات المستديرة معقدة. في كثير من 

يات المستديرة مستديرة الأحيان يتم استخدام الشخصيات المسطحة للتأثير الهزلي، أما الشخص
ية. معظم الروائيين يجمعون بين كلا النوعين من  فتستعمل للأدوار الأكثر جدية أو مأساو

( تشارلز 1861) Great Expectationsتوقعات عظيمة روايتهالشخصيات في رواياتهم. في 
ية، بيب  و هناك أيضا العديد من  ، هي شخصية مستديرة.pipديكنز، الشخصية المحور

  Trabbالتراجيدي الفاشل، ومساعد تراب  Wopsleشخصيات المسطحة، مثل ووبل 'ال
 صاحب المتجر الذي لا يملك سوى ميزة واحدة هي كونه صفيق ووقح.

الفرنسية(. ويستخدم هذا المصطلح في النقد الأدبي للإشارة إلى النوع ب)  :(genre)النوع
 والدراما و الرواية و غيرها من الأنواع. فئة من الكتابة ينتمي إليها العمل و منها الشعر

كانت الأخلاط الأربعة في الأصل أربعة سوائل يعتقد أنها : (humours) الأخلاط
توجد في جسم الإنسان، و تحدد نسبها المختلفة شخصية كل إنسان وحالته الصحية. يمكن العثور 

عض أعمال شكسبير، وكل على ما يشير إلى هذا الاعتقاد في معظم أعمال العصور الوسطى وب
عمل كان يحوي إشارة إلى أحد النوعين الأخلاط حتى منتصف القرن السابع عشر . تشير 
المراجع السابقة إلى السوائل الأساسية والميزات التي كان من المفترض أن تميز البشر، وبالتالي 

يكون محب للحياة، غراميا،  عندما يمتلك الشخص فائض من الدم كان يسمى أحمر قاني، و
( لجيفري 1387)  canterburuy talesلطيفا و بشوشا. فرانكلين في حكايات كانتربري

(  وصف بأنه يملك فائضا من البلغم، حيث أنه  1345-1400) Geoffery Chaucerتشوسر
بارد، ممل، جبان، لا يستجيب، عنيد وغير مثير للاهتمام. ووجود فائض من السوائل الصفراء 

يع الغضب، يجعل الشخص صفر يا، عنيدا، محبا للانتقام، غير صبور، غير متسامح، و سر او
ية كئيبة:  متغير المزاج. أما وجود فائض من إنتاج السوائل السوداء فيجعل الشخصية سوداو



ىت بغصو                                            الدلُل التمهُدي لألدب ؤلاهجليزي    د.  ؿبًر

 

 الترحمتمخبر جحلُل الخواب و     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     104     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلت دزاطاث في الترحمت   

ل    / 01ــم : ـدد زقالػ                                                                                                 ابــــــــــوــــــــــــالخ   ل ـــــــــــجحلُ و   2012أفٍس

يلة التفكير، حادة اللسان، عرضة للتغيرات المفاجئة في المزاج، وضائعة في  متقلبة المزاج، طو
شخصية John Donne (1571-1631 )كان الشاعر جون دون التفكير والتأمل، و لقد 

 .كئيبة للغاية

ية الأخلاط فإن شخصية الإنسان يمكن أن تكون مرتبطة بميزة واحدة،        بحسب نظر
أو مجموعة معروفة من المزايا كما أن المظهر الجسدي والشخصية يرتبطان ارتباطا وثيقا. و قبل 

فكرة الأصلية من القرون الوسطى إلى "كوميديا الأخلاط". بداية القرن السابع عشر تطورت ال
يق سمة واحدة ، ومسرحية " كل  في كوميديا  الأخلاط غالبا ما يحدد سلوك الناس عن طر

-1572بن جونسون )للكاتب Every Man in His Humour  (1598 )إنسان  في نكتته"
ية ا1637 لشخصية، حيث تهيمن على كل ( هي أقوى مثال على هذا النوع من الكتابة ونظر

شخصية  سمة واحدة . في مسرحية مثل هذه كلمة "فكاهة" تعني السمة الغالبة للشخصية والمظهر 
أيضا. في شكلها السابق كانت الكلمة تعني واحدا من الأخلاط الأربعة التي كان العلم في 

صلة واضحة مع العصور الوسطى يعتقد وجودها في الجسم. أما استخدامها فيما بعد فله 
يكاتير والشخصيات المسطحة. ربط العلم في العصور الوسطى الأخلاط الأربعة مع أربعة  الكار

 عناصر و هي التراب والهواء والنار، و الماء، و التي خلق منها كل شيء على الأرض.

 على: المبالغة المتعمدة من جانب المؤلف ، من أجل التركيز(hyperbole)الغلو أو المبالغة
يقيين يكثرون من استخدام المبالغة أو الغلو ، كما هو  نقطة معينة .و لقد كان الشعراء الميتافيز
         شأن العديد من المؤلفين الآخرين في أزمان مختلفة . و قد استعمل جون كيتس

John  Keats(1795-1821:"يستخدم المبالغة في " قصيدة إلى العندليب ) 

 كير يملؤنا حزناأين و التف إلى         

 و العيون الرصاصية يئست .              

 حيث لا يمكن للجمال أن يحتفظ بعينيها اللامعتين،         

    أو حبا جديدا ما وراء الغد              

ستخدم هذه الكلمة لتعني أشياء كثيرة من قبل عدد كبير من النقاد ت: (imagery)الصور  
يف. في أبسط في الوقت الحاضر، والطر  يقة الوحيدة للطالب المرتبك هو أن يذهب لأبسط تعر
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أشكالها، الصور هي لغة وصفية. الصورة نفسها يمكن أن تكون إما كلمة واحدة أو عبارة، 
والصور هي صيغة الجمع المستخدمة للدلالة على أكثر من صورة واحدة. وغالبا ما يعتقد أن 

ية، ول كن يمكن للصورة أن تش ير أيضا إلى وصف أي من الحواس الأربع الأخرى الصور بصر
)الذوق، اللمس، السمع، و الشم(.  و في ال كثير من الأحيان ، تكتب الصورة في شكل 
تشبيه أو استعارة. يولي النقد الحديث أهمية كبيرة للصور، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن تحليل 

يقة التي يرى بها نصا كاملا أو صور المؤلف يمكن أن يعطينا نظرة حول رؤيته الخيالية، وا لطر
يصاله، تتحدد  'مجموعة' الموضوعات  يد الكاتب إ كتاب ما. و بحسب الأجواء أو الشعور الذي ير

-Robert Burns(1759بيرنز  تو الصور. و من الصور البسيطة و الفعالة صورة روبير
"تقاتل ضد  ( "حبي مثل وردة حمراء" ، و مثال آخر  في مسرحية هاملت لشكسبير1796

هناك إلا أن رافعات وسهام الثروة الفاحشة". و بالرغم من أنها لم تكن تشبيها أو استعارة، 
ية أعلى درجة  في"النمر"، وهي قصيدة كتبها وليم بليك  -William Blake1757 ( صورة قو

1827:) 

 يا نمر، يا نمر في غابات الليل المحترق

 أي يد أو عين لا تموت

 المقبرة المخيفةاستطاعت تشكيل  

يستغرق القارئ وقتا ومعرفة لتصبح الطبيعة الدقيقة للصور واضحة. و الحل كما هو الحال في 
ية الصورة كلغة وصفية وترك التعقيدات إلى  ية هو اتخاذ اتجاه بسيط في هذه الحالة، لرؤ السخر

 وقت لاحق.

ية بعبارة أخرى، تحدث و  ،عبارة تقول شيئا وتعني شيئا آخر : هي كلمة أو(irony)السخر
المفارقة عندما تحوي الكلمة أو العبارة معنىا سطحيا  وآخر متناقضا تحت هذا السطح. المفارقة 
تعتمد في نجاحها على إدراك القارئ للمعنى الحقيقي أو الداخلي وليس المعنى السطحي 

ية و التهكم، وهو شكل خام جدا من السخر  ية الظاهري.و ينبغي عدم الخلط بين السخر
ية اللفظية أو البلاغية عندما  ية. تحدث السخر المنطوقة. وهناك عدة أنواع مختلفة من السخر
تقول إحدى شخصيات شيء وهو عكس ما تشعر به فعلا. عندما قال هاملت أنه ' جنون 
ية السقراطية  الشمال والشمال الغربي "كان  يعني انه ليس مجنونا على الإطلاق. تحدث السخر
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شخص باعتناق آراء معارضيه و ذلك حتى يكشف عن عيوبهم ونقاط ضعفهم  عندما يتظاهر
ية. و تحدث المفارقة الدرامية عندما تقول شخصية على خشبة المسرح  ليجعلهم مثيرين للسخر
كلاما غير معروف المعنى للجمهور. و من الأمثلة  المعروفة لهذا النوع تراجيديا ماكبث 

يقول "هذه القلعة (، عندما يدخل د6-1605لشكسبير ) نكان ملك اسكتلندا قلعة ماكبث و
مقعد لطيف و جميل". و قبلها شاهد الجمهور السيدة ماكبث و هي تقسم على قتل دنكان في 

ية كبيرة ومروعة في مدح دنكان للقلعة.  تلك الليلة بذات في القلعة، و بالتالي فهناك سخر

ية  ، ول كن المفارقة و  المفارقة الدرامية تعني شيئا آخر ، هناك أنواع أخرى من السخر
عادة ما  حيث يحتاج الطالب ليكون على دراية بمعنى الاثنين . من المربك قليلا استخدام 

كلمة المفارقة من قبل بعض النقاد الحديثين نسبيا ليشيروا إلى أي عمل أدبي معقد و غامض ،  
لأمور دائما وفقا للمنطق . وبالتالي، إشارة إلى العديد من المفارقات في الحياة، حيث لا تسير ا

ية. بما أن استخدامها محدد  ية معقدة للحياة بالسخر يمكن في بعض الأحيان أن توصف أي رؤ
وليس عاما، فذلك يخلق المزيد من الغموض بدل العكس .و توصف الروائية جين أوستن 

ية و كذلك الروائي الروائي هنري فيلدي بأنها( 1775-1817)  نغ .سيدة السخر

Malapropism  ل المتحدث كلمة بكلمة أخرى يبد: نوع من الفكاهة اللفظية حيث
يقة ول كن تحمل معنى مختلفا كليا . ويستمد هذا المصطلح من السيدة  تنطق بنفس الطر

Malaprop  ( "لريتشارد برينسلي  1775،و هي  شخصية في مسرحية  "المنافسين )
و هو شخصية في  Richard Brinsley Sheridan ( 1751-1816 . ) Dodberryشيريدان

  « Much Ado About Nothing »"  "ال كثير من اللغط حول لا شيء مسرحية شكسبير
 ( كانت مدمنة على استخدام فكاهة الألفاظ. 1589)

Metaphor مقارنة بين شيئين لغرض وصف أحدهما . و هذا للدلالة على أن الاستعارة :
ية اغريقية " أنت لا  الشيئين متشابهان في نقطة ما. مقدمة قصيدة جون كيتس" قصيدة لمزهر

ية التي  يشير إليها كيتس ليست عروسا عذراء  تزالين عروسا عذراء" هي استعارة.  المزهر
ول كن المقارنة بين هذين الشيئين اللذان لا يتشابهان يظهر كل خصائص العروس ولا سيما 

هذا تشبيها يجب أن نستخدم ' مثل' . تحدث  الجمال، السكون، والبراءة . و ل كي يكون
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             الاستعارة المختلطة عندما تستخدم استعارتان عن نفس الشيء، و تكونان مختلفتان
 أو متعارضتان بشكل كبير، كما في ' كان عقله صدفة جوفاء، مليء بالذكاء المحسوس" 

ية البطولية ب رفيعة ونبيلة من قصيدة الي: النمط الذي يستخدم أس mock heroicالسخر
ملحمية للتعامل مع موضوع تافه وقاعدي ، والنتيجة هي تأثير فكاهي. وأفضل مثال معروف 

غتصاب اAlexander Pope (1688-1744" )بوبعلى هذا النمط من الكتابة هو لأكسندر 
 ( .The Rape of the Lock "1714"  القفل

 Muses يين يونانية كانت هناك تسع شعراء ، كانوا : الأصل في الأساطير ال الموساو
يترأسون مناطق معينة؛ وتشمل المناطق الشعر الملحمي ، شعر الحب ، الشعر الغنائي ، المأساة 
ية الأدب والفنون بشكل  أو التراجيديا ، الأغاني ، وال كوميديا. وجاء هؤلاء لل كشف عن هو

تغى لكتابة الشعر و الأدب العظيم . عام ، ومن شكسبير فصاعدا صار ينظر إليها على أنها المب
(،  1599هنري الخامس ) HenryVللطالب في الأدب أن يرجع إلى أشهرأعمال شكسبير  

سطوع فردوس  وحيث تفتح الجوقة المسرحية بالأبيات التالية 'آه! لموسى النارالذي يصعد 
 الإبداع '

ي أحداثا غامضة سطورة هي قصة مجهولة المصدر و التي تروالأ:  (myth)الأسطورة
وغريبة  في ال كثير من الأحيان و هي بعيدة في التاريخ. الأساطير هي عبارة عن مجموعة من 
القصص، وغالبا ما تتعامل مع  خلق العالم و أفعال الآلهة وترتبط مع المجتمعات البدائية. وتتميز 

عامل مع قصص الأساطير بحفاظها على قوتها و جاذبيتها عبر آلاف السنين، إما لأنها تت
وظروف أساسية لحياة الإنسان، أو لأنها تروق للبعض مثل غريزة أساسية في البشر لديها 
علاقة مع حقبة أو حضارة معينة. خلق العديد من المؤلفين أساطير خاصة بهم، مثل الشاعر 

يليام بليك  Robert في الآونة الأخيرة الشاعر روبرت غريفز و،  William Blake و

Graves(1895وقد استخدم كتاب .) في العصر الحديث الأساطير القديمة على نطاق  آخرون
-T.S.Eliot (1888  ( للكاتب إليوت1922واسع في إعداد أعمالهم. في "الأرض الضائعة" )

 J.R.R.Tolkein ستخدمت أساطير الكأس المقدسة و الملك الصياد، في حين استخدم ا 1965

(  ميثولوجيا 1955)« The Lord of the Rings »" في "سيد الخواتم1892-1973) )  
 شخصية تقترض من مجموعة واسعة من الأساطير التقليدية. 
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يبدو فيه المؤلف  بعيدا عن و الذي  أسلوب شخصي من الكتابة (objectivity): الموضوعية
يقدم حكما متوازنا بدلا من فرض آرائه وتفضيلاته الشخصية. كانت الموضوعية  موضوعه ، و

يطاني بين حوالي  ، كرد فعل ضد ما 1950و  1920شائعة إلى حد كبير جدا في الشعر البر
  كان ينظر إليه على أنه ذاتية مفرطة في الشعر الرومانسي. ومن المشكوك فيه أن يكون كتاب 

 أو عمل ما موضوعي حقا غير أن بعض الأعمال أكثر موضوعية من غيرها.

لى تناقض ذاتي و ل كن عند الفحص الدقيق يتبين أن له : بيان على ع(paradox)المفارقة
أساس من الحقيقة كما أنه توضيح لحقيقة ما.  تركز المفارقة انتباه القارئ على ما يقال ، على 
الرغم من الصدمة الأولى لبيان ما يبدو لا معنى له كما في هذه السطرين الأخيرين من قصيدة 

 :John Donneالتي كتبها جون دون   Holly Sonnetsمن السوناتات المقدسة

 نوم قصير قد مضى، و ننهض بعد ها إلى الأبد ،

 و لا يكون بعدها موت أبدا، على الموت أن يموت .

تقليدا لعمل آخر، وعادة ما يكون لغرض  مكتوب: عمل ) (parodyمحاكاة ساخرة
ية أو الاستهزاء   بالعمل الأصلي.  السخر

ية يف. وهناك عدد من بشكو هو  : (pastoral)الرعو ل عام الأدب الذي يهتم بحياة الر
وليام لAs You Like It  (1599  )المبادئ المتفق عليها في   هذا النوع من الأدب . كما تحبها 

عملا ن ما ( ه 1608-1674) John Milton( لجون ميلتون 1637)  Lycidasشكسبير و
يف. للتفصيل أكثر في  يان على عناصر من أدب الر هذا الموضوع ، ينصح بقراءة ، يحتو

ية" لوليام امبسن   William Empson(1935 .)"بعض إصدارات الرعو

: إعطاء الجماد أو أفكار مجردة صفات إنسانية مما يجعل (personnification) تجسيد ال
ية كالبشر. ويستعمل هذا الأسلوب بوضوح في المسرحيات أو القصائد التي يتم  أمورا غير بشر

ات مجردة مثل الشهوة، أو الطمع شكل و كلام الإنسان. "المغالطة المثيرة للشفقة" إعطاء صف
هي عبارة لها صلة مع التجسيد وهي تشير إلى الميل لوصف الطبيعة في شكل الإنسان ، وينظر 
إليها على أنها مثيرة للشفقة ، لأن هذا يوضح عدم قدرة الإنسان على مواجهة حقيقة أنه هو 

 م ، و مغالطة ، لأن الطبيعة ليست كالبشر و لا بأي شكل من الأشكال.وحده في العال
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المدارس  و هي من أهمالجدل، لنقاش ول هي مصدر في الأدب الواقعية: الواقعية 
، الواقعية و كدليل عام النقد. في يساء استخدامها أكثر الكلمات التياحدة من والحركات، وو

بسبب .و كما ينبغي أن تكون الحياة تمثل المثاليةحين ، في الحياة كما هي لإظهار محاولة هي
واقعي"  للإشارة أن "،  ينصح الطلاب باستعمال مصطلح " طبيعي" بدل هذا المصطلح صعوبة

طبيعيي' يشير مصطلح ' الصعوبات السابقة، إضافة إلى ومع ذلك، الحياة. قريب من الكتاب 
 حديدا.ت في القرن التاسع عشر إلى حركة أدبية

ية من: (satire) هجاءال ية. الرذيلة أو   السخر كون ي يمكن أن هجاءجنون أو هشاشة بشر
ية؛ مخالفاتال مرارةيكشف عن   وحشيا أومسليا، و خفيفا  كلا النوعين من أمثلة على البشر

 جوناثانلGulliver’s Travel(1726 ) "  رحلات جاليفر" يمكن العثور عليها في هجاءال
يفت  ية فكرة وراءوال Jonathan Swift (1667-1745.)سو من خلال  هي أنه السخر

يض يةحماقة و أ رذيلة تعر  غالبا مال كونه  ذلكو ينتقد  وغير ضارة غير فعالة جعلها هو للسخر
 .نتقدما يإيجابية ل اقتراح بدائل دون يدمر
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 الخطاب النقدي في السرد العربي

 مقاربة تداولية
 محمد المحفلي د.

 اليمن –حضرموت جامعة 
بية   سقطرى، قسم اللغة العربية –كلية التر

 :الملخص
تسعى هذه المقاربة إلى تحليل لغة الخطاب النقدي العربي الذي تناول دراسة السرد، في 
الجانب التنظيري والتطبيقي، عبر اتخاذ آليات التداولية، بما تمتل كه من جهاز مفاهيمي، 

ي ة. فهي إلى جانب قدرتها المنهجية على فحص الخطابات وأدوات فاعلة في الدراسات اللغو
المختلفة، تعد المنطلق ل كثير من مناهج النقد الأدبي الحديث؛ وهذا يزيد من إمكانية الاستعانة 
بها لهذه المهمة. وقد سارت القراءة عبر مسارين، الأول: الجانب التنظيري بمدخل موجز عن 

الأفعال الكلامية، والآخر: فحص لغة الخطاب النقدي التداولية وأفكارها الرئيسة لا سيما 
الأدبي، الذي اتخذ حقل اشتغاله متن ثلاثة نقاد عرب تناولوا السرد العربي تنظيرا وتطبيقا، 
وهذه المتون هي في: سيميولوجيا الشخصيات السردية، لسعيد بنكراد، وشفرات النص، لصلاح 

ن مالك. وقد حاولت القراءة أن تتلمس فضل، ومقدمة في السيميائية السردية لرشيد ب
خصائص الخطاب النقدي، عبر فحص الأفعال الكلامية، داخل هذا الخطاب، ومن ثم تناول 
عناصر الربط، سواء أكان ذلك بين الفقرات، أم بين الجمل، بوصف تلك الروابط جزءا من 

ساني الخالص، ولا تحيده، تشكيل البنية الكلية للخطاب النقدي، وبقراءة لا تغرق في التحليل الل
 بل تحاول الموازنة بينهما، كما تعلي من شأن السياقات، بوصفها جزءا من إنتاج الخطاب.

 الكلمات المفتاحية:
 خطاب، نقدي، سردي، تداولية، سيميائية، أفعال كلامية.

Abstract 
The research aims to language analysis of the Arab critical speech, which 

dealt with the study of narrative, in the theoretical and practical side, using 
pragmatic mechanisms, including holdings of terms, and effective tools in 
linguistic studies. It’s  the starting point for many of the process of modern 
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literary criticism. The study has taken two ways: first, the side of theoretical 
through summary preface to pragmatic and its main ideas, second: study of the 
literary critical speech language, which took samples from three Arabs critics 
that they took Arabic  narrative in theory and application. these texts are: ( in 
Semiotics of narrative characters), by Saeed Penkarad and ( text codes)by Salah 
Fadl, and (Introduction to Semiotics narrative) by Rashid Bin Malik. The study 
tried to show critical speech characteristics, by examining speech act, in this 
speech, and then take connecting elements, between the Paragraphs, and 
between sentences. the study does not focus into the pure linguistic analysis, 
nor ruled out it, but the balance between them, and  as well as it cares about 
contexts, because they are a part of the speech production. 

Key words: 
Speech, critical, narrative, pragmatic, Semiotics, speech act. 

 مدخل منهجي:

يات المعاصرة  تعد التداولية أحد المناهج التي تطورت عن الدرس اللساني، إذ تنقسم النظر
يات باعتبار تصورها لوظيفة اللغات  ية، ونظر يات لسانية صور الطبيعية إلى مجموعتين اثنتين: نظر

يات اللسانية التي تعتمد كأحد مبادئها  لسانية وظيفية أو تداولية، وتشمل هذه الثانية النظر
المنهجية المبدأ الآتي: اللغات الطبيعية بنيات تتحدد خصائصها )جزئيا على الأقل( ظروف 

، وهذا هو ما يميزها عن (1)ساسية، وهي وظيفة التواصلاستعمالها في إطار وظيفتها الأ
يات اللسانية الأخرى حيث أخذت أبعادا معرفية واسعة، ولم تبق على انحصارها حول  النظر

تتجاوز الوصف التركيبي للجملة ودرجة نحويتها. )وهذا مدار علم »الكلمة والجملة والتركيب، فهي 
ة بالخارج. )وهذا مدار علم الدلالة( وتتخذ موضوعا التركيب( أو علاقة المعجم المكون للقضي

يل الأقوال وفهم  ية في تأو للبحث: القول منزلا في مقام المعين, وتؤكد أثر المعارف غير اللغو
يات اللسانية الأخرى قدرتها على التعمق في شكل اللغة، (2)«المقاصد . فهي تأخذ من النظر

من دلالة، ثم لا تقف عند هذا الحد بل تبحث  ومن ثم تركيبها وما يصاحب الشكل والتركيب
 كل ذلك في مدار استعمالها.

يفات؛ ليسهل من خلالها تلمس مفهومها؛ والدخول إثر ذلك   ويمكن هنا تقديم بعض التعر
نسق معرفي »في تحليل لغة النقد الأدبي العربي، الذي يتناول السرد، إذ تعرف التداولية بأنها 

. (3)«لفوظات ضمن سياقاتها التلفظية، والخطابات ضمن أحوالها التخاطبيةاستدلالي عام يعالج الم
فهي تأخذ من اللسانية المبادئ الأساسية التي تحترم حمولة للغة، وكيانها، ول كنها انطلقت من 
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الانغلاق الذي فرضته اللسانيات، فأضحت تبحث في الدلالات، دون أن تحيد السياقات، بل 
المعنى دون أن نبحثه ضمن السياقات الخاصة،  -أحيانا–أن تؤدي  إن الألفاظ لا يمكن لها

عندما نتحدث عن المكون التداولي أو عندما نقول إن ظاهرة ما خاضعة ل  )عوامل »ف 
تداولية( فإننا نقصد بذلك المكون الذي يعالج وصف معنى الملفوظات في سياقها، كملفوظ 

. فالتداول ذو اتجاهين، (4)«نتيجة لمعالجة إلختهكمي، أو لا أو كدعوة لاحترام النظام أو ك
اتجاه متعلق بالمنهج، واتجاه متعلق بطبيعة السلوك المتجه نحو ظاهرة ما، ويتجسد هذا الأخير في 

وهو مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمله، وطرق وكيفيات »التيار التداولي 
ية بنجاح، والسياقات  والطبقات المقامية المختلفة التي ينجز ضمنها استخدام العلامات اللغو

الخطاب، والبحث عن العوامل التي تجعل من "الخطاب" رسالة تواصلية "واضحة" و "ناجحة" 
. فهذا هو التيار التداولي الذي (5)«والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية

يري إلى سلوك عملي يجلي المفهوم على نحو يتجسد السلوك النظري للتداولية، محولا المنحى التنظ
 أكثر وضوحا.

 :مهام التداولية

 :(6)يمكن إيجاز أبرز مهام التداولية في الآتي

ية ذاتها، ول كن تدرس اللغة حين  - دراسة استعمال اللغة فهي لا تدرس البنية اللغو
 استعمالها في الطبقات المقامية المختلفة؛ لتحقيق غرض تواصلي محدد. 

يان العلميات الاستدلالية في معالجة الملفوظات. شرح ك  -  يفية جر

 بيان أسباب أفضلية التواصل غير المباشر وغير الحرفي على التواصل الحرفي المباشر. -

ية الصرف في معالجة الملفوظات.  -  شرح أساب فشل المعاجلة اللسانية البنيو

، ومعاجلة إزالة الغموض عن عناصر التواصل اللغوي، وشرح طرق الاستدلال -
الملفوظات فهي تستمد من رافدين: الرافد المعرفي: في مختلف العلوم، والاستدلالات 

 والاعتقادات والنوايا، والرافد التواصلي: أغراض المتكلمين واهتماماتهم ورغباتهم.

 البحث عن المشتركات الدالة لفحوى الخطاب والثيمات التي ترد فيه.  -
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يقة غير حرفية.تفسير كيف يمكن للسامع أن يتو -  صل إلى فهم قول بطر

 :الأفعال الكلامية

الفعل الكلامي يعني »من خلال الأفعال الكلامية يمكن تتبع الفعل داخل الخطاب، ف 
التصرف )أو العمل( الاجتماعي أو المؤسساتي الذي ينجزه الإنسان بالكلام، ومن ثم ف 

م بمجرد تلفظه بملفوظات معينة، ومن أمثلته: "الفعل الكلامي" يراد به الإنجاز الذي يؤديه المتكل
ية، والتهنئة... فهذه كلها أفعال  الأمر، والنهي، والوعد، والسؤال، والتعيين، والإقالة، والتعز

، فيمكنها أن تتجلى على هيئة واضحة وجلية، ويمكنها أن تكون تداولية، ولا يمكن (7)«كلامية
فة السياقات التي تساعد على تحديدها، اكتشاف هذه الأفعال داخل الخطاب، دون معر

فالقول: أحذرك من دخول الشركة مرة أخرى، يعد تحذيرا صريحا بواسطة القول، ول كن 
القول: "حاول أن تأتي إلى الشركة مرة أخرى" يتضمن التحذير بصورة غير مباشرة، فالأمر قد 

تطرد أحد الموظفين وتقول يؤدي في سياقات مختلفة دلالات متعددة منها التحذير، كما لو أنك 
ية الأعمال أو الأفعال الكلامية ملائمة جدا لوصف اللغة سواء كانت  له هذا القول. إن نظر

إذ ترسخ تحليل اللغة والدلالة في »هذه اللغة في مستواها العادي أو في مستواها التخصصي 
الحدث المادي المنجز التناول الذي يعنى بقول المتكلم والذي يعتبر بمثابة عمل حقيقي يضاهي 

  (8).«بواسطة اليد

وهنا يجدر بالباحث أن يستعين بها للوصول إلى المناطق التي يتعذر عليه الوصول بغيرها، 
فإذا كانت اللغة العادية تمتلئ بهذه الأفعال وتعتمد عليها في إنتاج الدلالة فإن اللغة المتخصصة 

من الخطابات توظف الأفعال الكلامية على  لا سيما لغة النقد الأدبي، التي تتناول ال كثير
يين، الأول: مستوى الأفعال الكلامية التي يتناولها بالدراسة الخطاب النقدي، والآخر:  مستو
الأفعال الكلامية في لغة الخطاب النقدي ذاته، لذلك فإن الاعتماد عليها لفحص لغة الخطاب 

محاور التداولية اهتماما من النقاد  تعد الأفعال الكلامية أكثر»النقدي له ما يسوغه إذ 
يان الرئيس فيها، ومن خلالها ابتعدت التداولية عن حقل  والباحثين، كونها تمثل الشر
اللسانيات التقليدي الممثل بعلم الأصوات وعلم التركيب وعلم الدلالة وباشرت بتأسيس لسانية 

، فحين تكون لغة (9)«معرفي بين الناسقائمة على الاهتمام باللغة الطبيعية وفرزنة قناة التواصل ال
النقد هي اللغة المستهدفة بالدرس والتحليل، فإن عمق التداولية )الأفعال الكلامية( هي التي 

 يمكنها أن تقدم شيئا عن هذه اللغة. 
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، وهي: فعل القول، والفعل المتضمن في القول، والفعل (10)للأفعال الكلامية ثلاثة أقسام
فعل القول يراد به إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم الناتج عن القول. ف

يات اللسانية المعهودة:  ية فرعية، وهي المستو وذات دلالة، فهو يشتمل بالضرورة أفعال لغو
الصوتي والتركيبي والدلالي. فالفعل الصوتي هو التلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمية إلى لغة 

يؤلف مفردات طبقا لقواعد لغة معينة، والفعل الدلالي هو توظيف معينة، والفعل التركيبي 
هذه الأفعال حسب معان وإحالات محددة فلو قلنا: إنها ستمطر، يمكن فهم معنى الجملة، ومع 
ذلك لا ندري أهي إخبار عن أنها ستمطر؟ أم التحذير من الخروج في رحلة؟ أو أمر بحمل 

رائن السياق لتحديد قصدية المتكلم أو غرضه. أما الفعل مظلة؟ أو غير ذلك، الا بالرجوع إلى ق
المتضمن في القول فهو: الفعل الإنجازي الحقيقي، وهو عمل ينجز بقول ما، وقد اقترح أوستن 
ية، من أمثلة ذلك:  ية خلف هذه الأفعال: القوى الإنجاز تسمية الوظائف اللسانية الثانو

وعد، أمر، شهادة في محكمة. فالفرق بين الأول السؤال، والإجابة، إصدار تأكيد أو تحذير، 
والثاني أن الثاني قيام بفعل ضمن القول في مقابل الأول الذي هو مجرد قول شيء، أما الفعل 
الناتج عن القول فهو متعلق بأثر الفعل على المتلقي، من خلال المشاعر والأفكار التي تكون في 

 ضليل، الإرشاد، التثبيط.هيئة رد الفعل، ومن أمثلة تلك الآثار: الت

 :التداولية والنقد الأدبي

يعد المصطلح مرهونا بعناصر التمثيل الثقافي التي تؤثر عميقا في الدلالية والتداولية، أي 
، وكي (11)وظيفة اللغة ولا سيما الفعلية؛ لأن المصطلح شديد التشابك مع الدلالية والتداولية

ا بد لهذا المصطلح من أن يأخذ بعدا تداوليا، وإلا فإنه يكون فاعلا في الحقل النقدي العربي، ل
سيظل في عزلة معرفية، غير قادر على صنع الهدف اللازم لوجوده. وتأتي تداوليته هنا من 

 أمرين، الأول من جهة النص الأدبي، والآخر من جهة القارئ، أو المتلقي.

أن ترجمة النص الأدبي لا والإشكالية الأخرى تتعلق بترجمة النصوص الأدبية، فالسائد 
ية خاصة. والترجمة النموذجية تراعي أمرين،  سيما الشعر يعد خيانة له؛ لأن الشعر هندسة لغو
يقة ذاتها التي تمت في لغتها الأصلية، وهذا يتطلب مترجم على  الأول: العناية باللغة على الطر

المتلقي في اللغة المنقول منها معرفة دقيقة بأسرار اللغتين، والآخر: المعرفة الدقيقة بأحوال 
ومحاولة بناء تصور لمتلق جديد في اللغة المنقول إليها؛ وهذا معناه، الفهم الدقيق للتداول اللغوي 
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بين اللغتين. وعلى الرغم من ذلك، تظل الترجمة عرضة للقصور. لقد أدرك ذلك مترجما كتاب 
ية" مد العمري  فعند ترجمتهما للكتاب، أثبتا لجون كوهين، محمد الولي ومح ،(12)"بنية اللغة الشعر

ال كثير من الأبيات بلغتها الأصلية، وهو ما أثار حفيظة أحمد الدرويش، الذي أعاد ترجمة 
ية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، وقد أشار إلى أن )الترجمة  ية الشعر الكتاب تحت عنوان: النظر

بيةالمغربية( تورد ال كثير من الأبيات باللغة الفرن ، وقد عّد (13)سية دون أن تترجمها إلى العر
ذلك خللا يؤثر في فهم الكتاب. صحيح أن المترجمين ينقلان النص الفرنسي إلى اللغة العربية، 
ل كن هذا النقل محكوم تداوليا بثلاثة أمور: الأول هو أنهما ناقدان، ونقل الشعر يحتاج لشاعر 

الاتباع للمبدأ القائل باستحالة ترجمة النص الشعري،  بالمقام الأول، وليس لناقد، الأمر الثاني:
والأمر الثالث: أن اللغة الفرنسية في عموم المغرب العربي هي الأقرب إلى تداول الناس، 

على قوته الدلالية  -من هذا المنظور–فالناقد مهمته نقل النص النقدي، وليبق النص الشعري 
 في لغته الأصلية.

 :ة النقد الأدبيالأفعال الكلامية في لغ

يستدعي بعض النقاد المنهج النقدي للاستعانة به لفهم أفضل للنص الأدبي، فمثلا يقول 
ولعل هذه :»صلاح فضل في مقدمة قراءته السيميائية لرواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ 

نجيب  الفكرة نفسها التي كانت منشأ السيميولوجيا أن تهدينا إلى مفتاح التحليل النقدي لملحمة
يفة، إذ تصدى للحكم عليها  محفوظ ال كبرى "أولاد حارتنا" خاصة لأننا إزاءها أمام مفارقة طر

، فهو يستدعي السيميائية (14)«ومصادرتها قوم لا شأن لهم بالنقد ولا علم لهم بوسائله وأدواته
لنص، بأدواتها ووسائلها وآلياتها إضافة إلى قدرات الناقد الأدبي؛ ليصل إلى فهم حقيقي ل

فاللغة ستكون لغة علمية واصفة، لا تعطي الأوامر ولا الإنشاء، وهذا هو الفارق الذي يضعه 
يين، الأول: مستوى التصدي للرواية من غير النقاد، الذين هاجموها وتصدوا لها  بين مستو
وصادروها، بمعنى أنهم مارسوا النقد بغير التخصص، فكان فعلهم اللغوي سلبيا، والآخر: وهو 

مستوى المعتمد على آليات النقد الحديث وبأدوات السيميائية، وبيد الناقد الذي سيصف ال
العمل؛ ليصل من خلال هذا الوصف إلى الفهم العملي والعميق للرواية. إن الفعل اللغوي في 
هذه المقدمة النقدية يسعى إلى الإرشاد، وإن بدا أن الصياغة وصفية، ول كن الفعل يحمل هذا 

قراءة أو نقد عمل محفوظ، بغير أدوات النقد الحديث، هو الضلال، وإن كان من المضمون، ف
يقوم بهذا الفعل هو رجل الدين، والهداية ستكون على يد هذه التقنيات الحديثة في النقد 
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الأدبي. فهنا يتم الفصل بين فهمين، فهم مباشر، وسطحي ويمارس الفعل باللغة، وفهم عميق 
ك الفعل. فالفهم الأول )السطحي( قد لاحق التشابه في الرموز يسعى عبر الوصف إلى ذل

والأمثلة الدينية، ول كن الفهم الحديث، يسعى لفهم هذه الشيفرات النصية في بعدها العام 
له قوانينه، ونظمه الخاصة المستقلة. فمهما كانت »داخل النص، على اعتبار أن العمل الفني 

يقي ية الشعبية، وهي جزء من اللغة التي يرتكز عليها نوعية المادة الدينية الميتافيز ة، والأسطور
، وهذا ما تؤسس (15)«العمل بكل ما حملته من الأجيال المختلفة من معاني وإشارات متداولة

له المناهج النقدية الحديثة لا سيما السيميائية، فهل أخلص فضل لهذا الوعد؟، وهل أنجز الفعل 
 اللغوي من خلال الوصف؟

الإرشاد، وقياس مصداقيته مرهون بمتابعة الخطاب النقدي، فقد حاول أن  إن فعل 
يصل إلى عمق الشيفرات المنبثة في العمل المدروس، وأنجز ال كثير في ذلك، ول كنه واجه 
مشكلة لم تعصمه من الوقوع فيما عده سابقا ضلالا، لقد كان للإشارات الدينية والرموز قوة 

بفهم ديني –ذا الفهم، فقد قدم الأسماء وحاول ربطها تداولية، جعلته لا يخرج عن ه
فأدهم لا يختلف كثيرا عن آدم على المستوى الصوتي، وإدريس شديد »خالص، إذ يقول: 

بليس، أما جبل فقد انتقل فيه المؤلف من أسلوب الجناس الناقص في التشفير  القرب من إ
يقة المجاز المرسل المكاني؛ لأن مشهد الجبل الذي تجلى فيه الرب لموسى هو الذي يميز  إلى طر

رسالته، وقد انسحب هذا على نظير الرب ذاته، فأصبح الجبلاوي بتباعده وضخامته 
يائه يغ المفهوم ذاته الذي انبرى للرواية، وهاجمها بحجة (16)«وكبر ، ألا يقدم هذا التسو

مرهون  اكتشاف تشابه طفيف في شفراته السطحية؟ إن قياس صدق فعل القول أول النص،
بالعودة إلى معايير السيميائية المنهج الذي تم استدعاؤه لفهم هذا النص، على نحو يخرجه من 
تسطيح الفهم المباشر. فمثل هذا التفكيك لشيفرات الأسماء لا يقدم للقارئ أكثر من شهادة 
على الفهم السابق عبر استكشاف الشيفرات الدينية، ول كن مع إعطائها دلالات فنية، وفي 

 سياق نقدي أدبي جديد.

وقد تسعى بعض المناهج النقدية للنص الأدبي لترسيخ دعائم المنهج، وتثبيته في المساحة 
إن اختياري لقصة "العروس" »النقدية العربية، فرشيد بن مالك يعبر عن هذا المنطلق بالقول: 

صة العربية كموضوع لقراءة سيميائية يندرج ضمن مشروع نقدي نهدف من خلاله إلى فحص الق
القصيرة وفق إجراءات التحليل السيميائي، والنظر في فعالية هذه الإجراءات وإمكانية وضعها 
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كقاعدة علمية تبنى عليها محاورة النصوص ومساءلتها، وفهمها فهما يرتكز على تحليل يستمد 
ى ، فالقراءة تندرج ضمن مشروع يسعى إل(17)«مشروعيته العلمية من تحديد موضوع الدراسة

وضع قواعد علمية لمحاورة النصوص ومساءلتها وفهمها، فيتأسس الفعل هنا بأنه ذو طبيعة 
فهو لا ينطلق من  -كما يسميها-تنظيمية، إذ يبدو في مظهر المنظم لعملية القراءة، أو المحاورة 

ك النص باتجاه المنهج، بل ينطلق من المنهج باتجاه النص، فيبدو أن المنهج في يد رشيد بن مال
 مفتقر إلى النص، ل كي يكون المشروع فاعلا، وأكثر اكتمالا. 

كما أن هناك من ال كتب النقدية من تضع المنهج النقدي في توازن مع النص المدروس، إذ 
نجد سعيد بنكراد، ضمن كتابه "سيميولوجية الشخصيات الروائية" يشير إلى هذا الأمر إذ يقول: 

ية لا تغني سنحاول في هذه الدراسة إعطاء وجه » يا. فالنظر تطبيقي لما تم عرضه لحد الآن نظر
ولا تخضع للمراقبة إلا من خلال احتكاكها بالنصوص، والنصوص وحدها هي ال كفيلة 

ية أو محدوديتها . وهكذا يكون في هذا المقام حالة من (18)«بال كشف عن مردودية النظر
يكون الناقد الأدبي هو ا ية والتطبيق، و لمنظم لعملية الموازنة. إن المشروع التوازي بين النظر

النقدي يسير جنبا إلى جنب مع المشروع الإبداعي، فالنص الإبداعي هو الذي يكشف قيمة 
ية النقدية، هي التي تكشف قيمة العمل الأدبي. ية النقدية وأهميتها، والنظر  النظر

يدل على اكتمال، إن هذه المداخل الثلاثة لا تعد متباينة كثيرا، بقدر ما فيها من تفاوت 
قد يمكن أن يعد نموذجا لفهم مداخل النقد الأدبي العربي، ومن خلالها يمكن استكشاف 
طبيعة اللغة، ففي النموذج الأول قد يخرج الناقد عن القيود الصارمة للمنهج، فيبدو الفعل 
 اللغوي طاغ في كثير من أجزائه، حتى إن بعض الأفعال تتجاوز حد الوصف الظاهري لتدخل

مع مبادئ  النقد الحديث، ويمكن ملاحظة  -تقريبا–في الإنشاء المباشر، وهو أمر يتعارض 
قوم لا شأن لهم بالنقد،.... ادعاء الفهم والتحليل،...أحجم كثير من النقاد »التعبيرات الآتية: 

يثارا للسلامة، وربما عجزا،... نحن أمام عمل عظيم،... لا أن نفرح  عن وظيفتهم "الحقيقية إ
، إن هذه التعبيرات (19)«بسذاجة صبيانية بمجرد وجود الشبه القريبة،.... الاختيارات العظيمة

يحمل بعضها حكم القيمة المباشر، ويحمل بعضها الآخر أحكام القيمة المتضمن في الكلام، وهذا 
 كله يأتي في سياق السعي نحو فهم للنص الأدبي لا يحصره في الفهم السطحي والمباشر، ول كنه

يأخذ من ذلك السطح، وهذه المباشرة الظاهرة، نصا جماليا وفنيا، لا يغرق في الواقعية ولا 
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ينفصم عنها، وهنا قد يقع النص النقدي في بعض المفارقات التي ظهرت في بعض تفاصيل 
 القراءة.

م أما النموذج الثاني، فإنه يقدم الأسس المعرفية للمناهج النقدية، ويجعلها أسسا ثابته، تحك
سلوك الناقد الأدبي وتضبط تحركاته، فنجد مثلا تحليل رشيد بن مالك، أنه ينطلق في التحليل، 
عبر ترجمة النص بأدوات المنهج السيميائي، إذ ينطلق مع النص فقرة فقرة، حتى يصل ختامه، 

تبدأ الرسالة الثانية »ليقف مع كل فقرة؛ لإعادة ضبطها على وفق مفاهيم ومصطلحات المنهج: 
عودة الراوي إلى الماضي؛ وهي عودة إن كانت غير مؤسسة على نقطة استدلال زمنية محددة، ب

فإنها متموضعة في فترة تاريخية سابقة لزمن تلفظ الراوي ومؤطرة لأول اتصال حدث، على 
ية، بينه وبين رجل يجسد وضعه ملفوظ حالة فصلي؛ يتقدم الرجل إذن كفاعل  صعيد الرؤ

وع قيمة متماه في شيء بدأ ينحسر وبتشكل تدريجيا في برنامج سردي حالة في فصلة عن موض
، إن الوصف هو المسيطر على (20)«يرمي من خلاله الرجل إلى الدخول في وصلة بالعروس

صياغة اللغة ، فالنص عبارة عن إعادة فرز القصة المدروسة على حبال المنهج، دون أي تدخل 
هذا النص النقدي، هو التأسيس النموذجي للمنهج ،  للناقد؛ ذلك أن الغاية التي تحكم بناء

فالهدف الحقيقي هو فهم آليات الاشتغال السيميائي، وجعل القراءة النقدية التطبيقية، رديفة 
 لهذا الفهم، فتكون اللغة أكثر مهنية.

وفي النموذج الثالث، يتبين أنه يحاول المزاوجة في لحظة واحدة بين التأسيس لقواعد المنهج، 
فهم النص وتحليله، إذ يفتقر كل منهما إلى الآخر، يمكن تأمل هذا التعقيب من قبل بنكراد و

من خلال هذا الكلام القريب من الحكمة، »... على مفتتح رواية الشراع والعاصفة لحنا مينة: 
تبرز مجموعة من التحديات التي تلقي بظلالها على مجموع عناصر القصة وتسميها بمسميات. فهناك 

ولا تعيين للسارد وهو سارد يتشكل تلفظيا من خلال ضمير الغائب "هو" إنه سارد متعال أ
مالك لحقيقة مطلقة. إنه داخل الشخصيات وخارجها، يجمع بين يديه وظيفة السرد ووظيفة 
يل. إنه يصرح منذ البداية أن بين يديه قصة، وأنه يروي هذه القصة، والحكمة التي تتصدر  التأو

، فحدة الآلية التي تفرضها المناهج قد خفت، (21)«تح بها الرواية هي لهذه القصةكلامه، وتفت
لتبدو لغة جديدة تجمع بين الأداة النقدية العلمية، واللغة الملائمة للنص الأدبي، والمحافظة على 
فنية الأدب، وليس معنا هذا أن هذا الناقد يتميز على الآخر، إنما طبيعة بناء النص النقدي هي 

، (22)تي تتحكم بهذه اللغة، إذ نجد سعيد بنكراد نفسه، في كتاب آخر هو "السيميائيات السردية"ال
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يمارس اللغة نفسها التي تضمنها النموذج الثاني المشار إليه آنفا؛ ذلك حين يكون في إطار تقديم 
يكون منهج جديد على القارئ العربي، فيحتاج لتعميق تلك المفاهيم بشكل أكثر تركيزا، وحين 

الناقد قد اطمأن إلى أن هذا المنهج قد أصبح بآلياته وإجراءاته جزءا من الجهاز المفاهيمي 
للقارئ فإنه سيدمج كل ذلك في خلق لغة جديدة، تحترم العلم وقواعده، وتحفظ للنص الأدبي 

 جماليته التي ولد من أجلها. 

 :الفعل والإسناد

سناد الفعل، فالكلام العربي يتألف من جملتين: للإسناد وظيفة تداولية، لا سيما حين يتم إ
ية وإنشائية، وكلتاهما يتألفان من عمدتين لا غنى عن أحدهما هما: المسند والمسند إليه ، (23)خبر

يا، أو كان فعلا متضمنا -وإسناد الفعل  سواء كان الفعل بصياغته المباشرة، وبوصفه فعلا لغو
ي لغة النقد الأدبي، وعلى هذا الإسناد يكون مدار يقدم وظائف تداولية مختلفة، ف -في القول

إلى الأدوات النقدية الفاعلة، أو إلى عناصر  -غالبا–توجيه دلالة الخطاب، التي تسند الفعل 
 النص المدروس، ويمكن تفحص ذلك في النماذج المدروسة.

وات ففي النموذج الأول يتبين أن الناقد يسند الفعل إلى ذاته، فهو إذ يستدعي الأد
ية الناقد،  المنهجية؛ لفحص المتن المدروس، فإن هذه الأدوات تصبح عاجزة بغير توجيه رؤ

يد من خلالها إصلاح خلل ما في فهم هذا المتن، فتتبين الأفعال:  فلنحدد، ولنتأمل، »التي ير
، وهذه فقط نماذج من الأفعال التي تسند إلى المؤلف في (24)«أن نخلص، أن نبرز، أن نميز

حيث ينتمي الحديث المتضمن لضمير المتكلم إلى المستوى التداولي الذي »الضمير صورة 
، إذ يكون للضمير (25)«يحتوي إضافة الأدلة اللسانية تلك الأدلة التي تحيل على الاستعمال

المسيطر في الدلالة العامة للجملة الفعلية الرغبة في وصل الفهم الذي يراه صحيحا، فالضمير 
النص المدروس، هو محاولة لوصل فهم معين للرواية التي أسيء فهمها بدون  الواصل بين فعل

يلاحظ بعد ذلك بأن الفعل يسند إما إلى عناصر  منهج يلائم هذا النوع من التجلي الخطابي. و
يا،... فالعنوان »النص، أو إلى أدوات المنهج، من ذلك مثلا:  شفرة الفواعل تلعب دورا حيو

منظور الفواعل هو أبرز ما يجمع خيوط الأحداث،... أن الرواية...  نفسه يشير إلى ذلك،...
، فهذه الأفعال (26)«سرعان ما تنحل، أن الأدوار قد تتداخل،... فيتوحد الفاعل مع المرسل

المباشرة، توضح الحركة التي تشتغل عليها المناهج النقدية الحديثة لا سيما السيميائية السردية، 
ية لاشتغالها دون التدخل المباشر وإسنادها إلى عناصر ال عمل أو عناصر المنهج، هو إعطاء الحر
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للناقد أو توجيهها باتجاه معنى معين. فيتبين من هذا النموذج المزاوجة بين الإسناد للناقد، 
والإسناد لعناصر العمل والمنهج، إذ إن الهدف العام أو السياق هو الذي حكم هذه الصياغة، 

يظل ظل الناقد مهيمنا على مفاصلها.والمعتمدة على هذا ا  لإسناد الجامع لأكثر من فاعل، و

أما في النموذج الثاني فيتبين سيطرة إسناد الفعل إلى العناصر الداخلية للنص، من جهة، 
قراءة تحاول،... تحمل المقطوعة،... يحتل »وإلى أدوات المنهج النقدي من جهة ثانية، فمثلا: 

،... انتقال يعكس،... يأخذ موضوع القيمة،... هذا الجواب الراوي،... ، يبدو المرسل
، ولا يقف الإسناد فقط عند حد اشتغال الأدوات والعناصر الداخلية للنص، (27)«يدلل،...

بل إن الناقد يتحول إلى عنصر مستسلم لتلك الأدوات، فهو إذ يخلق الأدوات ويستقدمها 
ك العناصر فيقع عليه فعلها المباشر كما في الجملة وينسب إليها الفعل، فإنه يتحول إلى جزء من تل

يع» ، أو حتى ما يمكن أن يعد فعلا ناتجا عن القول ويمكن (28)«تلزمنا طبيعة هذا التوز
يتضح عند هذه النقطة من الدراسة »استخلاص ذلك من هذه الجملة على سبيل المثال، 

حلة معينة من الوضوح ينعكس ، فالسير بالأدوات المنهجية الفاعلة تصل إلى مر(29)«أن...
 -في كل هذه الحالات-بداية على الناقد، وهو يشرك معه القارئ هذا الإيضاح، فيكون الناقد 

جزءا من تلك الأدوات، بل ومنصاعا لإجراءاتها المنهجية التي تحكم سير القراءة. ومع كل 
الأفعال المسندة إليه  ذلك فإنه لا يمكن أن يكون بعيدا في تجليه داخل المتن، وقد تبدو بعض

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمعنى إنها قد تكون أفعالا كلامية، أو أفعالا متضمنة في 
القول، ول كنها تظل في إطار بعيد عن التفاصيل الداخلية للنص، إذ إن طبيعة تلك الأفعال 

ال محكومة تظل في حالة الملاحظة أو الرصد أو التسجيل، أو الافتراض، وهي في كل الأحو
 .(30)بتلك الأفعال لعناصر النص وإجراءات المنهج

وفي النموذج الثالث، يتبين أن إسناد الفعل في الجانب التنظيري يتوزع على جانبين، الأول 
يكون فيه الفاعل هو المنتج لأصول تلك المناهج النقدية، والآخر يكون فيه الفاعل هو الناقد 

إن الناقد يحاول أن يتوارى لصالح العناصر النصية، واشتغال نفسه، أما في الجانب التطبيقي، ف
يقع عليه فعل تلك العناصر  الأدوات النقدية، بل إنه يتماهى مع النص ليصبح جزءا منه، و

 والأدوات.
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يُلاحظ في هذا الأمر أن صياغة الفعل في الجانب التنظيري يكون في شكل الفعل  و
الناقد الأجنبي، بروب، كريماص،... إلخ في الأفعال:  الماضي، إضافة إلى كون المسند إليه هو

ل، ثم حين يسند الفعل إلى نفسه فإنه يستعمل المضارع:  استنادا إلى ذلك... »أصدر، دعا، شّكَّ
، أما في الجانب التحليلي، فإن الإسناد يكون (31)«يجب، سنحاول، سنأخذ بعين الاعتبار

موعة من التحديات،... خطابه يتحول،... الملفوظات تبرز مج»بالفعل المضارع على الشكل التالي: 
، فيتشكل الخطاب من (32)«تلعب دوراً،... تدخل،... تقوم،... تحدد،... يقوم السارد

مادتين، مادة النقد الأصلية في بعدها الأجنبي، والأخرى: صياغة الناقد الذي يسعى لتأصيل 
لماضي هو الخطاب النقدي المترجم منه، هذا المنهج ومحاولة وضعه في بعده العربي الجديد. فا

والحاضر هو المعالجة الخاصة بالناقد، إذ يصف ثم يحاول أن يصنع بذلك الوصف فعلاً نقدياً 
يعمل بأدواته الفاعلة في النص الروائي العربي، فينتقل إلى الجانب التطبيقي ليهيمن الإسناد فيه 

قد تبينت هذه الهيمنة عبر فحص الأفعال على الفاعلين وهم عناصر النص، وأدوات المنهج، و
وهذا ما سيدفعنا،... إن السارد قد حدد »التي يظهر فيها الضمير وهو في موضع المفعول: 

، فالناقد وإن كان قد أسند الأفعال لنفسه بصورة (33)«لنا،... يطرح لنا،... الرواية تحدثنا،...
ي قد استسلم لتك الأدوات التي أتى بها، مباشرة في الجانب التنظيري، فإنه في الجانب التحليل

وأصبح جزءا من مساحات اشتغالها، وإن كان يحضر أحيانا في أثناء التحليل فإنه يأتي مسايرا 
في فعله لفعل الأدوات النقدية داخل النص، فالحضور الفعلي ليس لشخص الناقد وإنما 

هو الفعل المتضمن في لأدواته التي يضمنها الخطاب، وحينها يكون فعل هذه الأدوات 
 الكلام، وهو الفعل التداولي، الذي يتجاوز الفعل المباشر.

 :عناصر ربط الخطاب

تحافظ عناصر الربط على المسار الدلالي والتداولي للخطاب النقدي، وقد تسمى أحيانا 
، وهي على أنواع وأشكال مختلفة مثل حروف العطف،  و ، أو، إذن، (34)بالروابط التداولية

وأدوات الاستئناف، من قبيل: رغم أن، حتى إن، بغية، من أجل، وبما أن.  -بإذ. 
وظروف وأحوال، من قبيل: مع، بالضبط، فضلا عن ذلك، أخيرا، آخرا. بعض التعابير 

وكل هذه الأدوات  (35)الظرفية أو الحالية/ من قبيل: عموما، في نهاية المطاف، نظرا ل ..
ر تماسكا ومن ثم، أكثر قدرة على التأثير، وهكذا يتبين المختلفة تسهم في جعل الخطاب أكث
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ية في تشكيل  البعد الحجاجي لهذه الأدوات التي تبدو في شكلها أقل أهمية في حين أنها محور
 الخطاب الكلي.

وتقوم الروابط بدور محوري في عملية فهم الخطاب؛ إذ لا تعمل بوصفها علامات بسيطة 
ستهدي بها، بل تسهم بصورة أساسية في توجيه العمليات ولا بوصفها معالم، أي منارات ي

يل من دونها )في بعض الحالات على الأقل( ول كن يمكن بحسب  يلية، ولا يمكن التأو التأو
المعلومات المتوافرة والمدركة أن تتطلب عملية الفهم جهدا أكبر وتكون أشد عسرا وتكون 

الخطابات المختلفة خصائص تبين  ، ويمكن أن يكون في تشكلها داخل(36)السياقية أضعف
 طبيعة هذه الخطابات، فيسهم شكل الروابط و تشكيلها في شكل الخطابات وتشكيلها أيضا.

إن الحيز المكاني لهذه المقاربة يفرض عليها الاقتصاد في فحص تلك الروابط، والاكتفاء 
ية موضوعية بالروابط بين الفقرات والجمل، بصورة مقتضبة وتمثيلية، فقط؛ بغية الوص ول إلى رؤ

توضح طبيعة المتن النقدي المدروس. فالنص النقدي هو في المقام الأول نص معرفي ينطلق من 
أسس وقواعد علمية وعقلية، ول كنه يحافظ على الجانب الجمالي والفني الذي يطبع الأدب 

ات في والفن بصورة عامة، فعلى سبيل المثال يمكن ملاحظة هذه الأدوات التي تربط الفقر
إذا كان المؤلف... فإنه حيال موقف،... عندما نتأمل شفرة الزمن »كتاب صلاح فضل: 

، فالافتتاح بالشرط، يجعل العقل قابلا (37«)نجد،... فإذا عمدنا إلى اختيار النص... وجدنا
للتصديق، ومتقبلا لما يأتي في مضمون الفقرة، ثم يسلسل بعد ذلك في متن الفقرة الأفكار 

بطها  بوساطة حروف العطف )و، ف، ثم، ... إلخ( ، والاستدراك )بل، إلا أن، ل كن، وير
أما... إلخ( والتوكيد: )إّن، أًن، إذ، ... إلخ(، وقد يحاول في المتن الربط بين الفقرات ليس 

 بالشرط بل، بحرف العطف: ثم، و، أو، لتكون الفقرة مرتبطة بالفقرة السابقة. 

ن الربط بين الفقرات يتخذ شكلا مختلفا عن سابقه، وفي نص رشيد بن مالك يتبين أ
معتمدا على اسم الإشارة ) هذا وهذه(. فتبدأ الفقرة بصورة تبدو شبه مستقلة ل كنها تذكر هذا 

ضمن هذا الإطار المنهجي تندرج،... تعتبر هذه »أو إلى هذه في إشارة إلى الفقرة السابقة: 
يع،.. . يحتل الراوي في هذا الملفوظ،... نلاحظ في بداية العملية،... تلزمنا طبيعة هذا التوز
، إن هذه الاقتباسات تبين أن اسم الإشارة هذا (38)«هذا الملفوظ،... نسجل في هذا الملفوظ

يا في المنهج المتبع القائم على مبدأ  -وقد يستعمل نادرا الظرف )هنا(-أو هذه  تؤدي دورا محور
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النص تتحول إلى أدوات ربط بين الفقرات، فكل  المحايثة، داخل النص، من هنا فإن أدوات
فقرة تؤدي إلى التي تليها، وتفتتح الفقرة بالإشارة إلى سابقتها، فإذا كان النموذج السابق يفتتح 
الفقرة بشرط جديد يلائم وضع المنهج لتفكيك النص، فإن النموذج هنا يأتي بالنص لتوضيح 

لمحايثة فإن الإشارة إلى داخل العمل، مع ال)هنا( المنهج، ومن أهم مبادئ المنهج المتبع هو ا
ية للسيميائية.  تشكل الأسس المركز

في النموذج الثالث المقروء يتبين اشتماله على الشكلين السابقين، إذ يشمل الشرط، 
واستعمال الظرف )هنا(، وأسماء الإشارة، كما أنه يستعمل روابط تداولية أخرى، فيؤسس 

وإذا كانت »من الفقرة السابقة، فمثلا في استعمال الروابط الشرطية: لفكرة الفقرة الجديدة 
الحكمة... فإنها في المقابل تعمل،... إذا كان الملفوظ السردي... فإن عملية الافتتاح،... 
ومادام هذا طابعه فإنه يستحق،... وإن كان التمييز يأتي،... فإن هذه الأشياء،... فإذا كان 

، فيتبين استعمال الشرط في مفتتح الفقرات وقد (39)«قلب كحاسةالسارد يميز... فإن ال
يستعمل الشرط، وحرف العطف أحيانا، فهو يربط بالشرط مضمون الفقرة اللاحق، 
وبالعطف يربطها بما قبلها. وقد يربط الفقرات بإحدى أسماء الإشارة )هذا وهذه(، أو 

تكون هذه الحكمة،... إن هذا من خلال هذا الكلام،... من هنا س»الظرف )هنا(، مثلا: 
التقسيم لا يعني غياب  التمييز،... إن غياب هذا الطابع،... إن عملية الانتقال هذه،... وهذا

، كما إنه قد يستعمل روابط تداولية أخرى، فمن هذه الروابط على سبيل (40)«الملفوظات
سبق، يمكن القول...، وبعبارة وبناء عليه...، استنادا إلى هذا فإن...، استنادا إلى ما »التمثيل: 

، وهكذا يتبين أن هذا النموذج يمتلك قدرا كبيرا ومتنوعا من الروابط بين الجمل (41)«أخرى...
والفقرات، ابتداء من الروابط المباشرة المتمثلة في حروف العطف وسواها، وانتهاء بالروابط 

ن بين المنهج والتطبيق على القدر ذات البعد التداولي، وهي إذ تنوع في هذه الروابط فإنها تواز
 ذاته التي بينته الأفعال وإسنادها كما تبين سابقا. 

وخلاصة لما سبق يمكن القول إن استعمال الروابط في الخطاب النقدي مرهون بالمنطلق 
يعها وتوازنها، وهي  يقة توز الذي يتخذه الناقد، إذ يؤثر كثيرا في عملية اختيار تلك الروابط، وطر

ك تؤثر  في الخطاب النقدي بصورة عامة. وقد أفرز تحليل النماذج المقروءة تفاوتا نسبيا بعد ذل
تقدم فكرة كلية  -بصورة عامة–في توظيف تلك الروابط؛ تبعا لاختلاف المنطلقات، ول كنها 

 عن بنية الخطاب النقدي العربي الذي يتناول السرد لا سيما بوساطة المنهج السيميائي.
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 :الخاتمة

ن من كل ما سبق الترابط بين التداولية بوصفها منهجا لدراسة اللغات المختلفة، وفحص يتبي
الخطابات المتعددة، وبين النقد الأدبي الحديث ومناهجه المختلفة التي يرتكز أغلبها على ما أنتجته 
ية الحديثة. وقد تبين أنها قادرة على تحليل الخطاب النقدي ية في الدراسات اللغو  هذه النظر

العربي بصورة عامة، كما يمكنها أن تقدم ال كثير من الإجابات لبعض المشكلات التي تواجه 
 دارسي الخطاب النقدي أو بقية الخطابات المختلفة.

وقد بينت القراءة أن النقد الأدبي الحديث بما هو يستعمل اللغة النقدية الواصفة، فإنه مع 
ذلك الوصف أو متخف فيه، كما أن تجلي ذلك يمكن أن يتضمن ال كثير من الأفعال داخل 

 تلك الأفعال أو خفاءها، قد يختلف من خطاب نقدي إلى آخر.

ويمكن لفحص الإسناد أن يقدم بعض الإجابات عن خصائص الخطاب النقدي العربي، 
إذ يختلف مستوى الإسناد من خطاب إلى آخر، وهذا الإسناد يتفاوت من الجانب التنظيري 

 إلى التطبيقي.

أن الروابط نفسها، بالقدر الذي تمثله في ربط أجزاء الخطاب، فإنها تقدم بعض  كما
ية العامة التي تؤطر الخطاب بصورة شاملة؛  الخصائص التي تسهم بدورها في استكمال شكل الرؤ
بية لهذا الخطاب أو ذلك، كما  وهو ما يجعل من شكلها وطبيعة تمظهرها، ذات خصوصية أسلو

هو سياق ظهورها، وطبيعة علاقتها مع غيرها من العناصر  -ي هذا الأمرف-أن العامل الحاسم 
  داخل الخطاب.
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 محاور نقد الرّواية المغاربية لدى بوشوشة بن جمعة

 فايد د. محمّ د
 المركز الجامعي_تيسمسيلت

 ملخص:ال
ش  سي بوشو قد التون غاربي للنا قدي م هد ن لى ج ضوء ع سليط ال حث ت صاحب الب حاول  بن ي ة 

بة  جمعة، هذا الجهد الذي يصنع تميّزه من خلال اهتمامه بصورة خاصة بالرواية المغاربية المكتو
بالعربية، ويسعى صاحب المقال إلى رصد محاور اشتغال بوشوشة بن جمعة على الرّواية المغاربية، 

لروائية، ومحور وهي في اعتقاده ترتسم في محور التأريخ، ومحور التصنيف، ومحور تقنيات الكتابة ا
يف بالناقد  يف، ولا يدعي الباحث تقديم قراءة نقدية متكاملة بقدر ما يروم أصلا التعر التعر
بي  التونسي، بغية لفت الانتباه إلى أهمية قراءة النصوص الروائية الصادرة في بلدان المغرب العر

غار  قارب الم يات الت حث آل ضرورة ب ضوء  في  طري،  لا الق غاربي  عدها الم بداعي في ب بي الإ
 والنقدي على الأقل.

يف_  الكلمات المفتاحية: الرواية المغاربية_ النقد_ النقد الروائي _ التأريخ_التصنيف_ التعر
 تقنيات الكتابة.

Résumé: 
 La recherche tente de faire la lumière sur les efforts critiques magrébins du  
critique tunisien Bouchoucha ben Joumaa, cet effort qui fait l'excellence grâce à 
son attention, en particulier, le roman Maghrébin écrit en arabe, le Chercheur 
contrôle le fonctionnement des nouveaux axes de Bouchoucha  sur le roman  
Maghrébin, Il est la croyance d incorporé dans l'axe de l'histoire, et l'axe de la 
classification, et l'axe de nouvelles techniques d'écriture, et l'axe de la 
définition, le Chercheur n'a pas la prétention de fournir une lecture critique 
intégrée mais il présente le critique tunisien, Afin d'attirer l'attention sur 
l'importance de la lecture des textes de fiction émises dans les pays du 
Maghreb a la lumière de la nécessité d'examiner les mécanismes de 
convergence critique et créatives du Maghreb, au moins 
Mots clés: le roman maghrébin- critique romancier-Techniques d'écriture- 

histoire- Classification –définition. 
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تحاول هذه الدّراسة الاشتغال على أهّم ما صدر للناقد التونسي )بوشوشة بن جمعة( في نقد 
 الرّواية المغاربية، وهي:

 _ اتجاهات الرّواية في المغرب العربي.

 _ الرواية النسائية المغاربية.

 _ ارتحالات السرد الرّوائي المغاربي.

ية._ سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية الع  ربية الجزائر

 _ مراجع الكتابة الروائية في المغرب العربي )وهو عبارة عن مقال(.

ّ الاشتغال على هذه الدراسات من خلال محاور هي: محور التأريخ، ومحور  وقد تم
يف.  التصنيف، ومحور تقنيات الكتابة الروائية، ومحور التعر

روعه النقدي  إلى قراءة الرّواي ة يسعى بوشوشة بن جمعة في جانب من مش  محور التأريخ:-1
ي خ الرّواية المغاربية لم يكتب بعد ويمكن أن  المغاربي ة استنادا إلى المنهج التاـريخي لأّن تار
ي خ في أجزاء من دراساته لعّل أهمّها الباب  نحصر المادة النقدي ة الّتي نزعم أّنها تشّكل محور التأر

في المغرب العربي(، والمدخل الّذي صّدر به كتاب الأوّل من دراسته )اتجاهات الرّواية 
)الرّواية النسائية المغاربية(، بالإضافة إلى المبحث الأوّل في كّل من المقال الخامس من القسم 
الثّاني من الكتاب الأخير )الرّواية النسائية(، والفصل الثّاني من القسم الثّاني من كتابه )سردية 

ية(. التجريب وحداثة السردية في  الرّواية العربية الجزائر

 يمكن الحديث في محور التأريخ عن ثلاثة خطابات هي:

 خطاب النشأة ومراجع التأسيس.-أ

 خطاب البيبليوغرافيا والتراكم الكمّي.-ب

 خطاب القراءة )الانتشار(.-ج

من  وقبل الحديث عن تلك الخطاباـت نشير إلى أّن الناقد يقارب الرّواي ة المغاربية انطلاقا
بداعا أدبيا حديث عهد في المغرب العربي، فالرّواي ة  جنس أدبي عرفه  -في اعتقاده  –كونها إ
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ي ق جسر "الترجم ة ، فالرغبة في التقليد  بي ة عن طر العرب بعد احتكاكهم بالآداب الغر
 ، واكتساب خصوصية ما.1والمحاكاة ثمّ محاولة التجاوز"

شّكلت منذ مطلع سبعينيات وثمانينات القرن الماضي  يرى بوشوش ة أّن الرّواي ة المغاربية
بداعية جديرة بالبحث و الدّراسة، يقول في ذلك إّن جنس الرّواية " يشهد في مختلف  ظاهرة إ
بلدان المغرب العربي تراكما متواترا، خاص ة وقد أصبح يشغل منذ مطلع السبعينات منزلة هامة 

ة منها...والمستحدثة... وذلك بتحقيق المتن الرّوائي مقارنة وأجناس الإبداع الأدبي التقليدي 
تطوّرا متناميا من حيث ال كم و ال كيف، واكتسابه لقاعدة قرّاء ما فتئت هي الأخرى 

، وعليه فإّن فعل التأريخ للكتاب ة الرّوائية المغاربية عند بوشوشة بن جمعة يتمظهر في 2تتنامى"
 سنستعرضها تباعا:الخطابات الثلاثة الّتي ذكرناها، والّتي 

 خطاب النشأة و مراجع التأسيس:-أ

يحاول بوشوشة في حديثه عن نشأة الرّواية المغاربية، التوفيق بين الآراء النقدي ة الّتي 
اشتغلت على هذا الموضوع، ويرّك ز على التوفي ق بين الطرح التاريخي الّذي يتبنّى أحكاما يقينية 

ية وجليّ أّن هذا الطرح مفادها أّن نشأة هذه الرّواي ة ارت بطت أساسا بظهور الطبقة البرجواز
يقوم بعمليّة إسقاط لظروف نشأة الرّواي ة في أوربا على الرّواية المغاربية كما أّن آراء كثيرة تنتمي 
إلى هذا الطرح تنطلق في حديثهاـ عن النشأة من نص روائي واح د وهو ما يرفضه الطرح 

وز الطرح التاريخي ومساءلة نشأة الرّواية المغاربية من خلال تتبع الثّاني، الّذي يرمي إلى تجا
 3 علاقتها ببعض الأشكال القصصية التي سبقتها

 –يقول بوشوش ة مؤكّدا ذلك، إّن "معالجة نشأة الرّواية في المغرب العربي، ستكتسي أساسا 
ُّّ  -دون إغفال كلي للطرح التاريخي  ن بعض خصائصها طاب ع البحث عن أصولها من خلال تبي

، ول كنّنا لم نلمس ذلك في دراساته _الّتي حصلنا عليها_ 4في الأشكاـل القصصي ة السابقة لها "
لأّن الناقد لا يرصد الوشائج بين النصوص التأسيسية السابقة، والنصوص التأصيلية، بل يُقّدِمُ 

 إشارات بسيطة لا تتجاوز ذِكر بعض تلك النصوص.

اقد للطموح الّذي أعلن عنه )ربط نشأة الرّواية المغاربية بالنصوص ولتبيان عدم تحقيق الن
ية  ، حيث يذكر الناقد النصوص التالية: 5السابقة( سنناقش حديثه عن نشأة الرّواية الجزائر
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 ( ل : أحمد رضا حوحو.1947غادة أم القرى ) -

 ( ل : عبد المجيد الشافعي.1951الطالب المنكوب ) -

يق ) -  نورالدين بوجدرة. ( ل :1957الحر

 ( ل : محمد المنيع.1967صوت الغرام ) -

ولا يبحث بوشوشة ما يربط هذه النصوص ببعضها من جهة، وبالنصوص الّتي تلتها من 
جهة أخرى، ونسجّل أّن قصارى ما قّدمه الناقد يتجلّى في قوله إّن هذه النصوص مجرّد 

 الرّوائية.محاولات أولى  لم يكتمل وعي أصحابها بشوط الكتابة 

بيد أّن نقادا آخرين يطرحون ال كثير من الأسئلة القلقة الّتي تفتح أبواب النقاش وتسعى 
إلى طرح مغاير للمسألة، ونمثّل لأولئك النقاد بـــ :واسيني الأعرج الّذي يثير هذه الأسئلة في 

ية( لاحظ من خلال ون 6إسهامه الموسوم ب : )مجمع النصوص الغائبة أنطولوجيا الرّواية الجزائر
النصوص الّتي يقّدمها الأعرج ضمن هذا الكتاب أنّه يجعل من نص )الحمار الذهبي( لصاحبه 
يقول في هذا الصدد:"يُعتبر الحمار  لوكيوس   أبوليوس أوّل نص روائي جزائري بل وعالمي، و

ية، والأمر لا يتعلّق بمفخر ة وطنية... الذهبي من أولى بذور الجنس الرّوائي الذّي عرفته البشر
ية" ، 7ول كنّه حقيقة مرئية ومن العبث عدم إدراج هذا النص في سياق السيرة الرّوائية الجزائر

ونلفي مثل هذا الطرح _أيضا_ لدى الناقد آمنة بلعلى الّتي تَعُّدُّ نص )الحمار الذهبي( " مفتاح 
جم الرّواية )أبو العيد والعالمي، ونذكر هنا أّن هذا الموقف قال به قبلهما متر 8السرد الجزائري"

 دودو(.

يدعو واسيني الأعرج إلى البحث في الفجوات التاريخية الفاصلة بين نص وآخر، ويذكر 
ق النقاد للمّدة الزمنية الفاصلة بين نص )الحمار الذهبي( الّذي كتب في القرن  ُّّ مثلا عدم تطر

ب في القرن الثامن عشر، الثّاني للميلاد ونص )حكاية العشاق في الحب والاشتياق( الّذي كت
يق، وصوت الغرام( فكتبت في  أمّا نصوص )غادة أم القرى، والطالب المنكوب، والحر

( على التوالي ولا يعقل حسب الناقد أن 1967، 1957، 1951، 1947السنوات التالية   )
 ّ يؤكّد الناقد بعد كّل ذلك أن ه لا لا يبحث النقد ما حدث في الفترة الفاصلة بين نص وآخر، و

حّل "لمعضلات النشوء الرّوائي في الجزائر وما يترتّب عن ذلك من أسئلة لم يفّكها إلى اليوم 
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ابقة . ثمّ إّن البحث في نشأة الرّواية من خلال ربط هذه النشأة بالنصوص الس9تاريخ الأدب"
لا يتحقّق فقط بالإشارة إلى تلك النصوص السابقة في بُعدها القطري، صنيع بوشوشة بن جمعة 
بل ينبغي أن  يكون ذلك  في سياق البحث في التراث المغاربي عامّة، مثل الإسهام الّذي 
يقّدمه عبد القادر شرشار الّذي يتقاطع مع واسيني الأعرج في حديثه عن نص )حكاية 

يق تحليل تلك النصوص وتتبّع ما يربط السابق منها  10الحب والاشتياق(العشاق في  وعن طر
 باللاحق.

وكما يوفِّق بوشوشة بين الطرح التاريخي، والطرح الرافض له، يوفّق أيضا عند الحديث     
عن نشأة الرّواي ة في الأقطار المغاربية، بين آراء النقاد، ففي حديثه عن نشأة الرّواية في تونس 

 11ورد الآراء التالية:أ

، 1906يرى بعض النقاـد أّن أوّل نص روائي تونسي هو )الهيفاء و سراج الليل( -
 للأديب صالح السويسي القيرواني.

ي رى آخرون أّن نص ) حّدث أبو هريرة قال ( لمحمود المسعدي، والّذي نشر في  - و
 واية تونسية.الجرائ د  في نهاية الثلاثينات ومطلع الأربعينات هو أوّل ر

، للأديب بشير 1958وترى فئة ثالث ة أّن النص الأوّل هو )إفلاس، أو حبّك درباني( -
يف.  خر

عن بدايتين للرواية  -في ضوء هذا المنظور  -قائ لا : " يمكن أن نتحّدث  -بوشوش ة–ثمّ قرّر 
ذا القرن، وتمثّلها التونسي ة، الأولى تتحّدد زمنيا مع موفى الثلاثيناـت ومطلع الأربعينات من ه

بة محمود المسعدي..." يف، الّذي يُعّد أب  12تجر ، أمّا زمن البداية الثانية فيمثّله "البشير خر
، ونلاحظ هنا أّن بوشوشة وبحكم الانتماء إلى القطر 13الرّواية التونسي ة الحديثة والمعاصرة "

ص مساح ة معتبرة للحديث عن التونسي   وما يتبع ذلك من إمكاني ة توفّر ماـدّة البحث، يخصّ 
 الرّواية التونسية، مقارنة مع ما خّصص للرواية الليبية مثلا.

يه بعض الاضطراب أحيانا، ومن أمثلة  إّن الخطاب النقدي عند بوشوش ة بن جمعة، يعتر
هذا الاضطراب أّن الناقد يستخدم التعميم عند الحديث عن مسألة من مسائل الرّواية 

 ُ عمِل مباشرة بعد ذلك الاستثناء، نحو قوله وهو بصدد تأكيد الاختلاف الحاصل المغاربية، ثمّ ي
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بين النقاد حول تحديد نشأة الرّواية في كّل قطر من أقطار المغرب العربي: " وقد كان تحديد 
ّ يستثني 14بداية الرّواية في كّل قطر   من أقطار المغرب العربي مثار جدل بين النقاـد " ، ثم

جزائر قائلا: " غير أّن تحديد زمن نشأة الرّواية العربية في الجزائر... لم يكن مثار بعد ذلك ال
جدل، ومحور خلاف واختلاف بين الباحثين والنقاد ، لحصول الإجماع حول النموذج 

، ونعتقد أنّه كان على الناقد أن 16، يقصد رواية )ريح الجنوب( لعبد الحميد بن هدوقة15البدئي"
نيا منذ البداية، لأّن الرّواية لم تظهر بها إلاّ مطلع الثمانينيات، ولم تحّقق من التراكم يستثني موريتا

 الكمي وال كيفي، ما يُقيم جدلا نقديا حول نشأت ها.

وفي المغرب الأقصى ، وبعد حديث الناقد عن الاختلافات الّتي حدثت حول تحديد 
 ة في هذا القطر، يذكر بوشوش ة أّن مطلع النص الرّوائي الأوّل ، الّذي يمثّل باكورة الرّواي

الستينات يمثّل زمن البداي ة الفعلي ة للرواية المغربية، دون إغفال نصوص أخرى  سبقت هذا 
ية( لعبد المجيد بن جلون، ثمّ  1957، للتهامي الوزاني، و)في الطفولة(1942التاريخ مثل )الزاو

مع مرحلة الانطلاقة في المغرب، فذكر رواية  يحّدد الانطلاقة    في ليبيا وهي تتطابق تقريبا
للروائي محمّد علي عمر، ونص )غروب  1964و)حصار ال كوف( 1962)أقوى من الحرب(

، ونستغرب عدم ذكر الناقد للبداي ة الفعلية 17للروائي سعد عمر الغفي ر سالم 1968بلا شروق(
ته إلى كونها لا تزال في طور للرواية الموريتانية وعدم استشهاده بأّي نص روائي، رغم إشار

 التأسيس.

أعلن بوشوش ة سابقا أنّه سيُعمل المنهج التاريخي وأنّه سيتجاوزه، بغية مساءلة نشأة الرّواية 
بطها بالنصوص القصصيّة الّتي سبقتها، وهو ما يُشّكل طموحا كبيرا ومهمّا، ول كّن  المغاربية ور

ص السابق ة يتطلّب تدقي ق البحث في التراث هذا الطموح ظّل غائباـ، لأّن البحث في النصو
القدي م لأقطار المغرب العربي، على شاكل ة ما صنع باختي ن الّذي عاد إلى طقوس ال كرنفال 
في القرون الوسطى، أمّا الحديث عن نصوص لا تكاد الفترة الزمني ة الفاصلة بينها تبلغ ربع 

يمكن أن يكتسي طابع البحث العلمي  قرن وفي غياـب التحليل الموّسع لهذه النص وص، لا
المعمّق فقصارى ما قام به بوشوشة أنّه أشار إلى بعض النصوص القصصية السابقة بإيجاز 
شديد، ولا نعتبر هذه الملاحظة بمثابة حكم نقدّي على إسهام وجهد الناق د، فهي لا تعدو أن 

 تكون ملاحظ ة فرضها تتبّع جهد بوشوشة.
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يث عن مراجع التأسيس، فإّن نزعة التوفيق الّتي أشرنا إليها سابقا تبدو وإذا انتقلنا إلى الحد
جليّة هنا أيضا ، ونستخلصها من قوله: " انبثق هذا الجنس الأدبي لا كنبتة طفيلية في أرض 
خلاء كما ذهب إلى ذلك بعض النقاد ، وإنّما ظهر متأثّرا باللّقاء مع الغرب، وكذلك بإفادته 

 ّ بة القصصي ية من التجر ة والرّوائيّ ة في المشرق العربي... فضلا عن استفادت ه من روافد فكر
وعليه تكون مراجع تأسيس الرّواية المغاربية عند بوشوشة بن جمعة على النحو  18وجمالية محلية"

 التالي:

 مراجع تأسيس غربي ة. -

 مراجع تأسيس مشرقية. -

 مراجع تأسيس محلي ة. -

بي  ة عام ة اختلافا كهذا وإن كان اقتصر فقط على التأثّ ر بالغرب  وقد عرفت الرّواي ة العر
يضيف الناقد مراجع  19أو استلهام التراث السردي القديم، أو التوفيق بين هذا و ذاك. و

له ، وتلك المراجع مذكورة في مقاله الموسوم  أخرى استند إليها الخطاب الروائي المغاربي في تشكُّّ
 ويمكن أن نلّخصها في العناصر التالية: 20ة في المغرب العربيب : مراجع الكتابة الروائي

 الذّات: حيث ُتحاور السيرة الذاتية الرّواية. _

 التّاريخ، من خلال إعادة صياغته أدبيّا. _

 الواقع وما تفرزه تحوّلاته على تشّكل النص الرّوائي. _

 التراث بوصفه بحثا عن أفق جديد للكتابة الرّوائية. _

بداع.اللّغ _ بلاغ إلى فضاء إ  ة الرّوائية وما أفرزه تحوّلها من أداة إ

ولأنّنا لم نشر إلى موقف الناقد من نشأة الرّواية النسائية المغاربية، نذكر أّن الناقد في   
محاولته رصد نشأة تلك الرّواي ة، في مدخل كتابه )الرّواية النسائية المغاربية(، أكّد أّن الحديث 

نسائية مغاربية فيه ال كثير من المبالغة، ومردّ ذلك إلى قلّة تراكمها الكمي، فهي عن وجود رواية 
ّ نسب ة ضئيلة جدا من مجموع النتاج الرّوائي المغاربي يورد بوشوشة بعض 21لا تشّكل إلا ، و

 عناوين تلك الرّوايات ، الّتي أشرنا إليها سابقا.
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 خطاب البيبليوغرافيا والتراكم الكمي:  -ب

ّ ا لناق د في دراساته المتعلّقة بالرّواية المغاربية بتطوّرها الكمي ولأجل ذلك لا تكاد يهتم
دراسات ه تخلُو من جانب بيبليوغرافي، فقد أورد في كتابه )اتجاهاـت الرّواي ة( فصلا كاملا  

ب هو الفصل الثّاني من الباب الأوّل، لاستقراء التطوّر الكمي للرواي ة المغاربية وألحق بالكتا
، ونذك ر كذلك 1990نفسه بيبليوغرافيا شاملة للرواية المغاربية، من بداياتها إلى حدود سنة 

أنّه أورد بيبليوغرافيا الرّواي ة النسائية المغاربية في كتابه ) الرّواية النسائي ة المغاربي ة(، 
ية في المقال الثّاني من القسم الأوّ ل  من كتابه ) سردية وبيبليوغرافيا الرّواية النسائية الجزائر

ية(، وضمن الكتاب نفسه نشر بيبليوغرافيا  التجريب وحداثة السردية في الرّواية العربية الجزائر
ية.  شاملة للرواية الجزائر

لا يكرّر الناق د في الفصل الثّاني من الباب الأوّل من كتابه ) اتجاهات الرّواية(، 
ادة الفصل تشّكل محاولة لمقاربة مقوّمات الإنتاج البيبليوغرافيا المذكورة في آخر الكتاب، فم

 قّدم لها الناقد ببعض الملاحظات المتعلّقة بالكتابة الرّوائية المغاربية نذكر منها: 22الرّوائي المغاربي

بي ة،  - ظهورالرّواي ة المغاربية في فضاء حركة إصلاحية، تهدف إلى الحفاظ على اللّغة العر
 تحطيمها قدر الاستطاعة.الّتي سعى المستعمر إلى 

 يمكن أن تصنّف مراحل تطوّر الرّواية المغاربية في ثلاث حقب هي: -

 من بداية القرن العشرين إلى استقلال بلدان المغرب العربي. -

 من الاستقلال إلى السبعينيات.  -

 من السبعينيات إلى الزمن الراهن. -

 ء نماذج قليلة.شبه غياب للرواية النسائية المغاربية، باستثنا -

 23استثمار الرّواية المغاربية للروافد المحلية، والشرقية والأجنبية. -

، ذكر في ه جملة ما صدر من نصوص روائية مغاربية ما 24وبعد ذلك أورد الناق د جدولا 
(، الجزائر 101رواية، موزّعة كالآتي: تونس ) 341، وهو ما مجموعه 1990و  1950بين 

(، ونلاحظ بعض الاختلاف  بين ما 02(، موريتانيا )102المغرب ) (،51( ليبياـ )85)
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، فالناقد ذكر في البيبليوغرافيا ما مجموعه  25ورد في هذا الج دول وما ورد في البيبليوغرافياـ
(، 51(، ليبيا)82(، الجزائر )101رواي ة موزّعة على النحو الأتي:  تونس ) 338

، لال الأرقام ولا يحتاج إلى تعليقلاف واضح من خ( والاخت02(، موريتانياـ)112المغرب)
 وهذا الاختلاف لا يمكن أن يُبرّر لأنّه كان بإمكان الناقد تجنبه.

صنّف الناقد كتّاب الرّواي ة في المغرب العربي على أساس تواتر نصوصهم الرّوائي ة ، معتمدا 
 الخطوات التالية:

 حالة نص روائي واحد.-أ

 حالة نصين روائيين.-ب

 حالة ثلاثة نصوص روائية.-ج

 حالة أربعة نصوص روائية.-د

 حالة خمسة نصوص روائية فما فوق.-ه

 وانتهى إلى ما يلي: 

(، 28(، الجزائر )32حالات(، موزّعة كما يلي: تونس ) 109الحالة )أ( : ما مجموعه )-
 (.0(، موريتانيا )14(، ليبيا )34المغرب )

(، 19(، المغرب )9(، الجزائر )17كما يلي: تونس )حالة(، موزّعة  44الحالة )ب( :  )-
 (.1( موريتانيا )5ليبيا )

(، 2(، المغرب )2(، الجزائر )6حاـلات(، موزّعة كما يلي: تونس ) 10الحالة )ج(: )-
 (.0ليبيا وموريتانيا )

(، ليبيا 2(، المغرب )2(، الجزائر )2حالات( ، موزّعة كما يلي: تونس ) 8الحالة )د(: )-
 (.0موريتانيا )( 2)

(، 6(، المغرب )5(، الجزائر )1حالة(، موزّعة كما يلي: تونس ) 13الحالة )ه (: )-
 (.0( موريتانيا )1ليبيا)
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 26مُستخلِصا بعد كّل ذلك ما يلي:

 183من كتّاب الرّواي ة عن الكتابة الرّوائية بعد نصّهم الأوّل من مجموع  108انقطاع -
 كاتبا.

 ابة الرّواية.غياب الانتظام في كت-

تُعتبر فترة السبعينات والثمانينات، فترة ذهبية من ناحية كثرة الكتابات الرّوائية، لأّن مجموع -
 رواية.309ما صدر في هذه الفترة هو 

إّن عددا قليلا من الكتّاب المغارب ة كتبوا من ثلاث روايات فما فوق، حيث لا يتجاوز -
 كاتبا روائيا. 29عددهم 

ّل الّذي سبق أّن اعتماد بوشوش ة الإحصاء في مقاربة مقوّمات الإنتاج ونلاحظ بعد ك
، 27الرّوائي المغاربي أفاده كثيرا في ملاحظ ة مسيرة وتطوّر جنس الرّواي ة في المغرب العربي

وأكيد أنّه سيفيد كثيرا الباحثين في هذا المجال خاصة طلبة الجامعات في ظل أزمة الكتاب 
بنا العربي، وهذا ما دفعنا إلى التفصيل في ذكر بعض جوانب الجهد النقدي  الّتي يعيشها مغر

 عنده.

 خطاب القراءة )الانتشار(:  - ج

يّة القراءة (، بل يقصد علاقة القارئ المغاربي بالرّواي ة  لا يقصد بوشوشة بالقراءة هنا )نظر
وجودها على حيث يستفسر بوشوشة عمّا إذا كانت الرّواية المغاربية استطاعت أن تفرض 

القارئ أم لا ؟، وهل هناك قرّاء يتابعون تطوّر هذه الرّواية، ويسهمون فيه، خاص ة وأّن 
القراءة فقدت " ال كثي ر من إغراءاتها وشهوتها ومبرّراتها في ظّل سيط رة عناصر سوسيولوجي ة 

قارئ المغاربي بالرّواية ، مستنتجا أّن علاقة ال28لا تشّجع القراءة على التبلور والانتشار"جدي دة  
يلة، وأّن هذا القارئ يتعامل في غالب الأحيان مع نصوص الرّواد، ولا يكاد يلتفت إلى ما  هز
يجّد لاعتبارات كثيرة، أهمّها أزم ة نشر ال كتاـب في المغرب العربي، والأكيد أّن مسألة 

 كهذه تحتاج بحثا معمّقا وخاّصا، حتّى تُقارب على أحسن وجه.
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 التصنيف:  محور -2

يُعّد هذا المحور المحرّك الأساس في نقد الرّواية المغاربية عند بوشوشة بن جمعة، لأجل ذلك 
أفرد الناق د لهذا المحور ثلاثة أبواب كاملة في كتابه )اتجاهات الرّواية (، بالإضافة إلى مباحث 

 عّدة في كتب ه الأخرى.

اتجاهات كبرى، ينقسم كّل اتجاه منها إلى صنّف بوشوش ة الرّواي ة المغاربية ضمن ثلاث ة 
 اتجاهات فرعية، ويجّسد الجدول التالي ذلك:

 اتجاه التقليــــد اتجاه التحــــوّل اتجاه التجديــــ د

 رواية التجريب-1

 رواية توظيف التراث-2

 رواية الخيال العلمي-3

 رواية الواقعية النقدية-1

 رواية الواقعية الاشتراكية-2

 ية الوطنيةالرّوا-1

 رواية السيرة الذاتية-2

 

وقد أشرنا سابقا إلى أّن الناقد يكرّر التصنيف ذاته، ضمن المقال الأوّل من كتابه 
هي  -الّتي قد يكون القارئ لاحظهاـ أيضاـ –)ارتحالات السرد الرّوائي(، والملاحظة العامّ ة 

الّتي استطعنا الحصول عليها لا يخرج عن  أّن اشتغال بوشوش ة على الرّواي ة المغاربي ة في دراسات ه
جهده في دراست ه الأم )اتجاهات الرّواية(، تأريخا وتصنيفا، وتقنيات كتابة، وسعيا إلى 

يف بالنص الرّوائي المغاربي.  التعر

يؤكّد الناـقد أّن بحثه في اتجاهات الرّواية المغاربية ، يروم التأصيل لهذا الجنس في بُعده 
قطري، ويذكر في مقّدمة) اتجاهاـت الرّواي ة( أّن " البحث في هذه الرّواية وما المغاربي لا ال

ي ة والأشكال الفني ة ينهض  سل كته من اتجاهات تعكس ج دل التفاعل بين المضامين الفكر
ية أدبية"  ، تسعى إلى تأكيد طابعها المغاربي.29بالأساس على مساءلتها من زاو

يضي ف بوشوش ة معلنا عمله في ا لتصنيف قائلا :"  إّن تصنيف الرّواية في المغرب العربي و
ّ على حساب البنى الفنيّ ة وخصائص الفن الرّوائي  ي ة لا ينبغي أن يتم في ض وء اتجاهات فكر

يقة توفيقية تمّكنه من بلوغ أحد أهداف بحثه وأهمّها، وهو 30الجمالية" ، إّن الناقد يرسم لنفسه طر
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يين، أحدهما  تصنيف الرّواي ة المغاربي ة ّ هذا التصنيف في مستو إلى اتجاهات، بحيث يتم
الاهتمام بالمضمون والاستفادة منه، والآخر يسعى إلى عدم إقصاء الشكل الرّوائي، وذلك 

يين" ، وهذا دليل آخر على ما قلنا به من 31دون أن يفصل الناقد "من حيث المنهج بين المستو
 نزعة توفيقية تحرّك عمل بوشوشة.

بوشوش ة أنّ ه واجه ال كثير من الصعوبات، وهو بصدد تصنيف الرّواية المغاربية إلى يذكر 
اتجاهات، ومن تلك الصعوباـت  التطوّر الكمي الّذي عرفته الرّواية المغاربية، بالإضافة إلى 
قلّة الدّراساـت  الّتي صنّف أصحابها هذه الرّواي ة في بُعدها المغاربي ، فجّل تلك الدّراسات 

. إّن تصنيف بوشوش ة يُركّز على أهّم اتجاهات الرّواي ة المغاربي ة، ومردّ ذلك 32بعها قطريطا
إلى أّن التراكم الكمي المعتبر، يجعل من العسير جّدا استعمال مصطلحات دقيقة لوصف 
اتجاهاتها، يقول: "من الصعب تصنيف النصوص الرّوائي ة تصنيفا دقيقا، يلّخص مضامينها 

 ُ ي ية و عبِّر في الآن ذاته عن أساليب وطرق أدائها الفنية ، لاختلاف المواضيع الّتي تناولتها الفكر
ّ لتفاوت درجات الوعي فيها"  يضاف إلى ذلك تداخل الأجناس 33تلك الأعمال، ثم ، و

الأدبي ة في النصوص الرّوائية لأّنها ُتحاور التاريخ والسيرة، والشعر واللّغة العامية، وطقوس 
 ال كرنفال .

ية في بحث  ويمكن أن نقول إّن محور التصنيف ضّم القدر الأكبر من المداخل النظر
بوشوشة الّذي جعل لكّل باب مدخلا وخاتم ة، وكذلك صنع مع الفصول، ولعّل أهّم تلك 
المداخل مدخل الفصل الثّاني من الباب الثّاني، وهو متعلّق بعلاقة الرّواية بالسيرة الذاتية، 

وّل من الباب الثّالث )رواية الواقعية النقديّة( ، بالإضافة إلى مدخل ومدخل الفصل الأ
ّ مدخل  الفصل الثّاني من الباب ذاته وقد أفرده الناقد لمفهوم الواقعي ة النقدية وجمالياتها، ثم
كّل من الفصول الأوّل، والثّاني والثّالث من الباب الرّابع، وأطول تلك المداخ ل في هذا 

 لفصل الثّالث )رواي ة الخيال العلمي(.الباب ، مدخل ا

أهّم ما يعالجه بوشوش ة في مدخل الباب الثاّـني ) اتجاه التقليد(، أّن اقتران هذا الاتجاه 
بصفة التقليد " لا يحمل إصدار حكم معياري يعكس منظورا سلبيا ُيجرّده من كّل ما قد  يتوفّر 

بداع" مرجع إحالي تأّسست عليه الرّوايات  ، فالهدف من ذلك هو رسم34عليه  من مواطن إ
المصنّفة ضمن هذا الاتجاه )المرجع الغربي والمشرقي(، أمّا مدخل الباب الثالث )اتجاه 
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التحوّل(، فركّز فيه على أّن هذا الاتجاه ينطلق من الرّاه ن وما يشهده المجتمع المغاربي من 
 ّ ُتيح تحوّلات في بنياته، تلك التحوّلات الّتي جعلت كتّاب الر واي ة يبحثون عن طرائق جديدة ت

، في حين أعلن أّن اتجاه التجديد )الباب الرّابع ( "يّتجه بالأساس 35لهم مسايرة واقعهم الجديد
، والتّوجه إلى المستقبل يعني بالأساس البحث والمغامرة، والسعي إلى تجاـوز 36إلى المستقبل"

لاختصار لأنّنا سنعود ببعض التفصيل إلى الأبواب السائ د السردي. ونشير هنا إلى أنّنا تعمدنا ا
الثّلاثة )الثّاني والثّالث والرّابع( لأّنها الأبواب المعنية بالتعامل المباشر مع النصوص الرّوائية 
)الجانب التطبيقي ( في الفصل الثّالث  من هذا البحث، وبالطبع لن نغفل الفصول التطبيقيّة 

 في ال كتب الأخرى.

يّة في محور التصنيف، هي تلك الّتي ذكرناها، وهي ثلاثة مداخل وردت أهّم المداخ ل النظر
وفق ه ذا الترتيب، مدخل فصل )رواي ة السيرة الذاتي ة(، ومدخ ل فصل ) رواية الواقعية 

 الاشتراكية(، ومدخل فصل )رواية الخيال العلمي(.

 مباحث التالية:أمّا مدخل فصل )رواية السيرة الذّاتية( فقّسمه الناقد إلى ال

 علاقة السيرة الذاتية بالرّواية. -

 علاقة السيرة الذاتية بالرّواية في النقد العربي. -

 رواية السيرة الذاتية في المغرب العربي. -

يفا لجنس السيرة الذاتية، قائلا : " إّن الترجمة الذاتية يقّدِم الناقد في بداي ة المدخل تعر    و
بداع، يتقصّى فيه حياته منذ أو السيرة الذاتي ة جنس.. .اتخذه غير كات ب َشْكَل كِتابة، وسبيل إ

، ما يجعل من السيرة الذاتية تنطلق أساسا من تاريخ 37الطفولة إلى اكتمال نضج ه الأدبي "
بة فرديّة، ويتتبّع الناقد علاقتها بالرّواية، مُعتبرا الفصل  الذات فقط ويجعلها أيضا نتاج تجر

 ا ويذكر بعض نماذجها المشرقية مثل )الأيّام( لطه حسين.بينهما أمرا عسير

يقة النقدية الّتي  يمكن أن نقول إّن الناق د قارب علاق ة السيرة الذاتية بالرّواية، انطلاقا الطر
يمارسها جّل النقاد، بالتدرّج في الحديث عن المسأل ة، من حضورها في النقد الغربي إلى انتقالها 

ي معالجة حضور هذا الجنس  -بحكم الطابع المغاربي لبحثه–ضيف الناقد وتداولها عربياـ، و
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الأدبي مغاربياـ، ونلاحظ أّن بوشوشة استفاد من ال كثير من المراجع الغربية منها والعربية، 
 38والدراسات الّتي ُيحيل عليها تثبت ذلك.

يعتبر أّن الارتباط  يهتم بوشوشة كثيرا باقتران تشّكل الرّواية المغاربية بالسيرة الذاتية ، و
بينهما أفرز سيرة ذاتي ة صافي ة، وأخرى روائية تعتمد بعض عناصر السيرة الذاتية ، وأبرز مثال     

ية( ، للروائي المغربي التهامي  1942على النموذج الأوّل )السيرة الذاتي ة الصافية( نص ) الزاو
يؤكّد الناقد أّن النموذج  ، للمغربي عبد المجيد بن1957الوزاني، ونص )في الطفولة(  جلون، و

 .39الثّاني كثير "التواتر مقارنة والنصوص السيرذاتية الصافية"

 وأمّا مدخل فصل )رواية الواقعية الاشتراكية(، فجاءت مباحثه كما يلي:

 من الواقعية النقدية إلى الواقعية الاشتراكية. -

 الواقعية الاشتراكية : مقاربة المفهــوم. -

 دئ الواقعي ة الاشتركي ة.في مبا -

يعالج الناق د في المبحث الأوّل  كون الواقعية الاشتراكية أسهمت في استمرار التيار الواقعي  
يق تجاوز انغلاقية الواقعية النقدية وعدم قدرتها على طرح البديل، لأّنها  في الأدب، عن طر

  40ك ه بقدر ما تروم إعادة تشكيله")الواقعية الاشتراكية(: " لا تقتصر على معرف ة العالم وإدرا
وهو ما أدّى إلى شيوعهاـ. ومن بين المفاهيم الّتي يقاربها بوشوشة في المبحث الثاني مفهوم 
ُيجّسد فكرته الّتي ذكرناها عن اتجاه التحوّل، وهو أّن الواقعية الاشتراكية تعني " فهم الواقع في 

، وهذا ما أدّى بالناقد إلى 41الثوري الجديد" تحوّله من الوضع الاجتماعي القديم، إلى وضعه
وصف اتجاه التحوّل وهو الاتجاه الّذي يضّم فصل )رواي ة الواقعية الاشتراكية(، بأنّه اتجاه 

ياه مدارا لها.  تنخرط رواياته في الحركة الاجتماعية، وتنطلق من الرّاهن جاعلة إ

 ربعة مباحث هي:وقسّم بوشوشة مدخل فصل )رواية الخيال العلمي( إلى أ

 نشأة رواية الخيال العلمي. -

 مقاربة مفهوم رواية الخيال العل مي. -

 الخيال العلمي في  الأدب العــربي. -
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 رواية الخيال العلمي في المغرب العربي.-

يستهّل الناقد هذا المدخل بتأكيد العلاقة الوطيدة بين القصص العلمي، ومنجزات العلم في 
أّن تلك الإنجازات حّفزت ال كثيرين على ارتياد هذا النمط من الكتابة  العصر الحديث، وكيف

يق ذِكر ال كثير من الأسماء  ّ يتتبُّع نشأة أدب الخيال العلمي في الغرب، عن طر الأدبية ، ثم
يفات لهذا النمط من الكتاب ة، منتهيا إلى  والعناوين، وحاول بعد ذلك طرح جملة ما قيل من تعر

يعكس القول : " تنبني ر واية الخيال العلمي على التوقّع والاحتمال، فيكون التنبؤ مقصدها، و
يقترن التنبؤ بالتأمّل فيما يمكن أن يحدث للكائن  ما يتوفّر عليه الكاتب من ق درة على التخيّل، و

 ، في فضاءات يرسمها الحلم والتوقع المستند إلى إنجازات العلوم الحديثة.42وال كون اللامتناهي "

تبّع بوشوش ة حضور نمط رواية الخيال العلمي في الأدب العربي ، فتحّدث عن ذلك وقد ت
يلة جّدا بين الكتّاب العرب وأدب  الحضور في المسرح  ثمّ في الرّواي ة، مستخلصا أّن العلاقة هز
الخياـل العلمي، ويُسقِط بوشوشة هذا الحكم على واقع رواي ة الخيال العلمي في المغرب العربي 

يلة بأدب الخيال قائل ا:" إّن الرّواية المغاربية لم تشّذ عن نظيرتها المشرقية في علاقتها الهز
 ولعّل هذا ما يفسّر اقتصار التحليل في هذا الفصل على روايتين فقط. 43العلمي"

محور تقنيات الكتابة الرّوائية: أشرنا أكثر من مّرة في حديثنا عن منهج الناق د، وفي  -3
ي خ والتصني ف، إلى سعي الناقد الجليّ إلى عدم إهمال مسألة الشكل الرّوائي، محوري  التأر 

وجمالياته الفني ة، أو ما يمكن أن نسمّي ه تقنيات الكتابة الرّوائية، ومدى وعي كتّاب الرّواية في 
 المغرب العربي بهذه التقنيات.

، ولعّل أهّم تلك المحّطات يتجلّى اهتمام بوشوش ة بهذا الأمر، في محّطات كثيرة من دراساته
، هذا الفصل الّذي كرّر 44الفصل الثّاني من الباب الخامس من كتاب ه )اتجاهات الرّواية

ي ة حرفيا في الفصل الثّاني من القسم الثاني من كتابه )سردية  بوشوشة جّل مادّت ه النظر
ي ة( بي ة الجزائر ر النموذج التطبيقي ، وبالط45التجريب وحداثة السردية في الرّواي ة العر َّّ بع غي

 فاشتغل على رواية )تماسخت دم النسيان(، للروائي الحبيب السايح.

يناقش بوشوشة في بداية مدخل الفصل مفهوم الخطاب بإيجاز ، ويرى أّن تحديد مفهومه 
أثار جدلا واسعا بين الباحثي ن في حقل اللسانيات والنقد الأدبي، ولعّل السبب الرّئيس في 
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التطوّر ال كبير الّذي عرفت ه مناهج البحث، بالإضافة إلى ذلك الزخم منقطع النظير ذلك هو 
يات الّتي أفرزها تطوّر الدّرس الألسني الحديث.  من النظر

وترسيخا للنزعة التوفيقية الّتي يعتمدها الناقد، نلاحظ أنّه يُنوّع في مراجعه ، فيذكر آراء 
   Genette Gérardف، وجيرار جينيت ، وتودورو Benveniste . Iإميل بنفنيست 

غرييه، ونتالي ساروت...من -وميخائيل باختين ورولان بارث وميشيل بوتور ، وآلان روب
أعلام اللسانيات والنقد الأدبي ، والكتابة الرّوائية في الغرب، ويذكر من العرب : سعيد يقطين، 

براهيم ويمنى العيد... .  وحسن بحراوي، وعبدالله إ

ناقد في المبحث الأوّل  أنساق الزم ن السردي في الرّواي ة المغاربية، فيعرض جملة يعالج ال
من الآراء والاقتراحاـت لنقاد غربي ين ذكرناهم قبل قليل، بالإضاف ة إلى آراء روّاد الرّواي ة 

يعلن أّن دراسة أنساق الزمن السردي في الرّواية المغاربية ليس هدفا سهلا ، 47الجدي دة ، و
المستقبل( وإنّما -الحاضر-ة وأّن الرّواية حديثا، لم تعد تتعامل مع الزمن التتابعي ) الماضيخاصّ 

عمِدَت إلى خلخلته، ويركّز بوشوشة في اشتغاله على تعامل الرّواية المغاربية مع الزمن   "على 
ظهر الثّاني مظهرين ... يتّصل الأوّل بالبحث عن وفي موقع السرد من الأنساق الزمنية...أمّا الم

، ويتناول في المظهر 47فيتمثّل في وتيرة السرد الّتي يت ّم في ضوئ ها عرض أحداث الرّواي ة"
الأوّل أنساق الزمن السردي، )سرد الاسترجاع( و)سرد الاستباق(، أو كما يسميهما أحد 

 48النقاد المفارقات الزمنية   في النص الرّوائي.

، وكّل ذلك من خلال رواياـت قال إنه لم يحلّلها في وعالج الناق د أيضا وتي رة السرد
الأبواب السابقة، وهو الأمر الّذي سنرى إن كان حّقا مارسه، أم أنّه خالف ما أعلن عنه 

 ونُشير إلى أنّنا سنفعل ذلك في الفصل الثّالث .

خّصص بوشوشة المبحث الثّاني الموسوم ب  : صيغ الخطاب السردي ، لمناقشة أشكال 
الراوي في الخطاب الرّوائي المغاـربي، مستنتجا أّن البح ث في هذا الأمر، وفي صيغ حضور 

ُمثّل ذلك الجنس الّذي لا تستقر نُظمه  الخطاب السردي عامّ ة عملي ة صعب ة فالرّواية " ت
، وهذا الموقف هو إعادة صياغ ة لموقف باختين بخصوص الرّواية، 49الدّاخلية   على حال"

يفه لها ب  الجنس غير المنته ، ويستعرض بوشوشة موقع الراوي ووظيفته على النحو التالي:وتعر

 الراوي  العلي م. -
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 الراوي الشاهد أو المحايد. -
 ال راوي  المشاـرك. -

ية  ية الدّاخلية، والرؤ ية الخارجية ، والرؤ ي ة السردية  هي:  الرؤ ثمّ يحّدد أربعة أنماط للرؤ
ية  ّ أخيرا الرؤ يقول في هذا الصدد إّن الخطاب الرّوائي المغاربي اشتغل  الثنائية ثم المتعّددة، و

ي ة سردية عكست تنوّعا في علاقة الراوي بالشخصية الرّوائية، ويختم الناقد  على أكثر من رؤ
 هذا المبحث بمناقشة الميثاق السردي ، الّذي يجمع بين الراوي والمتقبِّل.

ة طبقات السرد ، الّتي تتجلّى في تحوّل الرّواية المغاربية وقد ناقش الناق د في المباحث المتبقي
من التقلي د إلى التجديد، دون إهمال أو تجاوز دور الذاكرة المغاربية في بناء وتشييد مسالك 
ية، ولا ضير أن  يات اللّغو التخييل  ونلاحظ أّن الناقد ركّز على البحث الأخير المتعلّق بالمستو

ين هي الرائدة في مجال إحداث القطيعة بين نقد يربط الرّواية آليا نذكر هنا أّن جهود باخت
ياتها أهّم محرّك للكتابة الرّوائيّة، وقد تناول بوشوشة  بتحوّلات المجتمع، ونقد يعتبر اللّغة بكّل مستو

 في هذا المبحث ما يلي :

 توظيف سجلات لغة التداول اليومي والشعبي. -1

 الرّوائي : البنية التهجينية للملفوظ  -2

 الخطاب الرّوائي بين مساءلة الذّات ومجادلة الآخر.-أ        

 تناص اللّغة ولغة التناص.-ب        

ي ة:     -3  لغ ة الخطاـب الشعر

 استيحاء السيرة الذاتية.-أ       

 توظيف لغة الحلم والتذكّر والاستيهامات.-ب      

يقاع الموت: لغة الفاجعة والمأسا-ج        ة.إ

يف-4 :  إّن المحاور الثلاثة للعملية النقدية عند بوشوشة )التأريخ ، التصنيف محور التعر
يف بالأدب المغاربي، وعلى وجه الخصوص  تقن يات الكتاب ة الرّوائي ة(، تهدف كلّها إلى التعر

ا في ثنايا الرّواية المغاربية المكتوبة بالعربية، وكما هو واضح من خلال أقوال بوشوشة الّتي ذكرناه
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ما سب ق، يسعى هذا الناق د إلى التأصيل لفعل الكتابة الرّوائية في بُعدها المغاربي، متجاوزا 
 الطرح القطري، ويمكن أن نوجز أهّم ما ذكر إلى الآن في العناصر التالية:

مقاربة بوشوش ة لنشأة الرّواية المغاربية من خلال تتبّع خطواتها الأولى وبالتركي ز على -
 اجع تأسيسها.مر

 الاهتماـم الّذي أبداه بوشوش ة بالتطوّر الكمي الّذي أحرزت ه هذه الرّواي ة.-
 بحثه علاقة هذه الرّواية بالقارئ، وعلاقتها أيضا بمختلف بنيات المجتمعات المغاربية.-
بي ة وحتّى العالمي ة.-  اعتبار هذه الرّواي ة إسهاما نوعيا في مسيرة الرّواي ة العر
 اتجاهات ها بالمزاوج ة بين الاهتماـم بالمضم ون والشكل الرّوائي.رص د -
 بحث مدى وعي كتّاب الرّواية في المغرب العربي بشروط كتابة هذا الجنس الأدبي .-
 سعي الناقد إلى معالج ة الناق د لمختلف القضاياـ الّتي تناولها كتّاب الرّواي ة المغاربي ة.-

 ت أخرى أهمّها : ويمكن أيضا أن نضيف استنتاجا

تكرار الناقد في دراساته مادّة بحثه الأم )اتجاهات الرّواية في المغرب العربي(، ولا نبالغ  -
إن قلنا إّن الناقد أنجز دراسة واحدة في نقد الرّواية المغاربية، وما الدّراسات الأخرى إلاّ 

 بعض النماذج .انعكاس لها أو تكرار لنتائجها وإعادة صياغة لمادّتها، مع تغيير 

يؤخذ على الناقد استخدامه _في بعض الأحيان_ لعناوين هي أقرب للنص الإبداعي منه        -
 :يإلى النص النقدي، نذكر مثلا ما يل

 عنفوان الأنثى ألق الحرف.•
 المرأة والسياسة متاهة جيل وضياع أفق.•
 الجسد المغيّب خلف الأسوار.•
يع الّذي  - ل للناقد التنو أعمله في رصده لمراجع تأسيس الرّواية المغاربية المكتوبة ويسجَّّ

بالعربية حيث حّدد في كتابه )اتجاهات الرّواية( مراجعها على النحو الآتي: مراجع مشرقية، 
 ومراجع غربية ومراجع محلية.

  وأضاف الناقد في مقاله الّذي أشرنا إليه )مراجع الكتابة الرّوائية في المغرب العربي( ما يلي:
 الذات/ الواقع / التاريخ/ التراث/ واللغة، وكلّها مراجع نلمس تطرّق الناقد لها في دراساته.
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 إحالات:ال

تونس، -طباعة والنّشر والإشهاراتجاهات الرّواية في المغرب العربي، المغاربية للبوشوشة بن جمعة،   1
 .23، ص 1،1999ط

 .24المصدر السابق، ص  2
يل )فاطمة الزهراء( الواردة في كتابها: مفاهيم نقد يستفيد بوشوشة هنا وب  3 شكل كبير من آراء أزرو

من  26،وللقارئ أن يقارن ماورد لدى الناقد خاصة في الصفحة  90/99الرّواية بالمغرب ، ص ص 
 . 97كتابه : اتجاهات الرّواية في المغرب العربي ،مع ماورد لدى الناقدة خاصة الصفحة  

 .26المصدر نفسه، ص    4
 . 29/31ينظر كتابه: اتجاهات الرّواية في المغرب العربي، ص ص  5
ية التأسيسية، منشورات الفضاء الحر_الجزائر، ط؟،  6 مجمع النصوص الغائبة أنطولوجيا الرّواية الجزائر

 . ونذكر هنا أّن الناقد يجمع في الجزء الأوّل من هذا الكتاب )وهو الجزء المذيّل بعنوان فرعي هو:2007
 محنة التأسيس( النصوص التالية:

 أمالحمار الذهبي ل : لوكيوس أبوليوس. /حكاية العشاق في الحب والاشتياق ل : محمد بن ابراهيم./غادة 
يق ل : نورالدين بوجدرةالقرى ل : أحمد رضا حوحو./الطالب المنكوب ل : عبد المجيد الشاف /صوت عي/ الحر

 الغرام ل : محمد المنيع.
 لثّاني )المذيّل بعنوان فرعي هو: التأصيل اروائي( النصوص التالية:وفي الجزء ا

ياح ل : محمد عرعار العاليريح الجنوب ل : عبد الحميد بن هدوقة./ اللاز ل : الطاهر وطار./ ما لا تذرو / ه الر
  من يوميات مدرّسة حرّة ل : زهور ونيسي.

 .04واسيني )الأعرج(، مجمع النصوص الغائبة، ص  7
ية )من المتماثل إلى المختلف(، دار الأمل للطباعة والنشر بل 8 على )آمنة(، المتخيّل في الرّواية الجزائر

يع،   . 37، ص 2006والتوز
 .04واسيني )الأعرج(، مجمع النصوص الغائبة، ص  9

بة حول الإرهاصات   10 الأولى وهو الإسهام الموسوم ب : بواكير الرّواية العربية في التراث المغاربي)مقار
 للكتابة السردية في الجزائر( مذكور.

يد من التفصيل ينظر: بوشوشة بن جمعة، اتجاهات الرّواية في المغرب العربي، ص ص   11  .27/29لمز
 .29المصدر السابق، ص   12
 المصدر نفسه، ص ن.  13
 .27م ن، ص   14
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 .29ن، ص   15
نّه ينبغي أن نؤكّد أّن النقاش حول هذا الموضوع رغم الإجماع الّذي أشار الناقد إلى حصوله، إلاّ أ 16

حدث فعلا ، فتلافى بعض النقاد الالتفات إلى المحاولات الرّوائية الّتي ظهرت قبل الاستقلال، نذكر 
ية بيروت،ط؟، -مثلا صنيع: محمّد خضر )سعاد( ، في كتابها )الأدب الجزائري المعاصر(، المكتبة العصر

قع بعضهم في اضطراب جليّ لأنّه تارة يصف تلك المحاولات بمصطلح وما بعدها. وو 142، ص 1967
)رواية(، وتارة أخرى  =يخلع عنهاـ ذلك، نذكر مثلا: أديب )عايدة بامي ة( ، تطوّر الأدب القصصي 

، ص 1982الجزائر، ط؟، -( ،ترجمة: محمّد صقر، ديوان المطبوعات الجامعية1925/1967الجزائري )
 .06/61ص 

 .31/34لمصدر السابق، ص ص ينظر: ا  17
 .35و  34المصدر نفسه، ص   18

 مذكور.  19
تونس،  –باعة والنشر والإشهار الرّواية النسائية المغاربية، المغاربية للطينظر: بوشوشة بن جمعة،   20

 .36و  35، ص 1،2003ط
 .50/67للمزيد من التوضيح حول الفصل عامّة، يراجع ص ص   21
 .51و  50بوشوشة( ، اتجاهات الرّواية في المغرب العربي، ص ينظر: بن جمعة )  22
 .52ينظر : المصدر نفسه، ص   23
 .676/687للاطلاع على البيبليوغرافيا يراجع: م س ، ص ص   24
 .65/67للمزيد يراجع: المصدر السابق، ص ص   25

نا مثالا آخر هو أّن الناقد لا ينفي ذلك ما وقع في ه الناقد من اضطراب ، أشرنا إلى بعضه، ونورد ه 26
رواية، وفي المتن )خاصة المدخل( يقول"والواقع أّن  39يذكر في بيبليوغرافيا كتابه ) الرّواي ة النسائية( 

هذا الرصيد الّذي توفّر من الرّواية النسائية المغاربية ذات اللّسان العربي، وهو في حدود الأربع ة 
. ومكمن الاضطراب هنا هو أّن الناقد يذكر 36غرب العربي..." ص والعشرين نصا يتوزّع بين بل دان الم

 رواية. 25رواية، وفي هوامش المدخل  24رواية، وفي المتن  39في البيبليوغرافيا 
 .75/77، وللمزيد يراجع: ص ص 75المصدر السابق، ص   27
 .13المصدر السابق، ص   28
 .16المصدر نفسه، ص   29
 .17المصدر السابق، ص   30
ية الحديثة بين الواقعية والالتزام،  -نذكر في الجزائر مثلا:  31 بية الجزائر مصايف )محمّد( ، الرّواية العر

يع، ط؟،  . وقد صنّف مصايف الرّواي ة إلى: )الرّواي ة 1983الشركة الوطنية للنشر و التوز
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لات الفلسفية(، )رواية الشخصية(. الإيديولوجية(، )الرّواي ة الهادفة(، )الرّواية الواقعية(، )رواية التأمّ 
واسيني )الأعرج(، اتجاهات الرّواية العربية في الجزائر، المؤّسسة الوطنية للكتاب، ط؟، -ونذكر أيضا: 

. وصنّف الأعرج الرّواية إلى: )الاتجاه الإصلاحي(، )الاتجاه الرومنتيكي(، )الاتجاه الواقعي(، 1986
 )الاتجاه الواقعي الاشتراكي(.

 .19المصدر نفسه، ص   32
 .81المصدر السابق، ص   33
 .215المصدر نفسه، ص   34
 .357م ن، ص   35
 .129ن، ص   36
 .129/139ينظر: المصدر السابق ، هوامش الصفحات   37
 .138المصدر نفسه، ص   38
 .298م ن، ص  39
 .299ن، ص   40
 .514المصدر السابق، ص   41
 .518المصدر نفسه، ص   42
 .619إلى ص  563صفحة، من ص  56الفصل في  يقع 43
يُكرّر الناقد اقتباساته حرفيا، فهوامش المقال هي نفسها الهوامش الواردة في الفصل الّذي أشرنا إليه في 44

 كتابه الأم.
 نذكّر أّن هذا الفصل )الفصل الثّني من الباب الرّابع(، يتكوّن من خمسة مباحث هي: 45
ية. أنساق الزمن السردي، صي- يات اللّغو  غ الخطاب السردي، طبقات السرد، مسالك التخييل، المستو

 .568المصدر السابق، ص    46
بية للدراسات والنّشر، ط   47 ينظر: القصراوي )مها حسن( ، الزمن في الرّواية العربية، ، المؤسسة العر
 .189ص  2004، 1

 .580بن جمعة )بوشوشة( ، المصدر السابق، ص   48
 .585صدر نفسه، ص الم  49
 مراجع:المصادر وال
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 .2007حر_الجزائر، ال
تونس، -اتجاهات الرّواية في المغرب العربي، المغاربية للطباعة والنّشر والإشهاربوشوشة بن جمعة،  .3

 .1999 1ط
 1تونس، ط –الرّواية النسائية المغاربية، المغاربية للطباعة والنشر والإشهار بوشوشة بن جمعة،  .4

2003. 
تونس،  –لمغاربي. المغاربية للطباعة والنشر والإشهار بوشوشة بن جمعة، ارتحالات السرد الرّوائي ا .5

2002. 
ية. المغاربية للطباعة  .6 بوشوشة بن جمعة، سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائر

  .2007تونس،  –والنشر والإشهار 
ية )من المتماثل إلى المختلف(، دار .7 الأمل للطباعة والنشر  بلعلى )آمنة(، المتخيّل في الرّواية الجزائر

يع،   2006والتوز
ية .8 بيروت،ط؟، -محمّد خضر )سعاد( ، في كتابها )الأدب الجزائري المعاصر(، المكتبة العصر

1967. 
، 1القصراوي )مها حسن( ، الزمن في الرّواية العربية، ، المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، ط  .9

2004
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ية التواصل عند الجاحظ  نظر

ية حا د.  كمعمار
 جامعة مولاي الطاهر سعيدة

 
 ملخص:

لا أحد من الدارسين ينكر المجهودات الجبارة التي بذلها الجاحظ لإرساء قواعد متينة للبيان 
يا أمضى  العربي )البلاغة بعلومها الثلاثة(، ولعل الذي ساعد على ذلك، كونه عالما لسانيا ولغو

ن يترأس فرقة من المعتزلة بفكره البارع، عمره كله في دراسة لغة القرآن، ضف إلى ذلك أنه كا
 .(1)ثم إنه صاحب مذهب في البيان

وعلى الرغم من اتصال الجاحظ بالملوك والأمراء، إلا أنه عايش الطبقات الدنيا من 
المجتمع، فعرف خباياها ومكنوناتها، يقول عبد الحكيم بليغ: "لقد أفاد الجاحظ إفادة جمة من 

ه لأحوالهم وبشؤونهم، وتدبره لما يجري في حياتهم من خير وشر، مداخلته للناس، وطول مراس
 .(2)فأدرك كل شيء على حقيقته"

ولعل تلك الأسباب مجتمعة هي التي ساعدت الجاحظ على إرساء قواعد البيان العربي، كما 
ساعدته على دراسة اللغة وهي تؤدي وظيفتها في المجتمع، تلك الوظيفة المتمثلة في التواصل 

ه النوعي والعادي، بناءً على الطبقة التي يجري فيها، أو من حيث مستوى اللغة التي يجري بشقي
 بها.

وجدير بالذكر، أن ما جعل ثمار دراسة الجاحظ "للبيان والتبيين" تأتي أكلها، هو حضارة 
عصره الذي ضم رجالا أقاموا قواعد التقدم والسبق، حيث ارتفعت مقاييس الحضارة والتقييم 

في باب تنظيم الدولة أو في تسيير الأموال أو في نشر الفكر والعقيدة، أو في طبيعة علاقة سواء 
 .(3)الأفراد مع نظام الدولة أو في علاقة بعضهم بعضا
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Résumé : 
Personne ne peut nier les efforts considérables déployés par « Al 

Djahidh » dans  la linguistique arabe et les études concernant le coran. 
L’étude de la communication à une place privilégiée dans la pensée 

d’Al bayan, et peut être qui l’a aidé à comprendre le rôle que jouet cette 
dernière est sa relation avec ce qu’il appel Al Bayan, la compréhension 
et la communication du point de vue de la linguistique contemporaine. 

En effet, parce que la communication était un champ de recherche 
très intéressent dans l’œuvre d’Al Djahidh, on à décider de faire une 
approche linguistique. Afin d’éclaircir le rôle que jouent les ancienne 
études de la langue Arabe. 

 مفهوم اللغة والإنسان عند الجاحظ: .أ

يوضح معللا هذا الجمع (4)يرى الجاحظ أن الإنسان هو "العالم الصغير سليل العالم ال كبير" ، و
يه، وبين الإنسان ذلك الجرم الصغير بأنه  "يصور بيده كل  -أي الإنسان-بين ال كون بما يحو

يأكل الحيوان كما صورة، ويحكي بفمه كل  حكاية، ولأنه يأكل النبات كما تأكل البهائم، و
 .(5)تأكل السباع، وإن فيه من أخلاق جميع أجناس الحيوان أشكالا"

ّ ه  فالمتتبع لهذا القول يلاحظ أن الإنسان يتميز بكل صفات الكائنات الحية التي أوجدها الل
-، فهو يأكل أكلها ويسكن مسكنها سبحانه وتعالى في هذا ال كون، إذ يشبه الطيور والسباع

ينتقل تنقلاتها إن مشيا أو طيرانا أو غوصا أوسباحة، هذا من جهة، ثم إنه  -جوا وبرا وبحرا
 .(6)قد ُجعَِل ِحْكمَةً من لدن الخالق العزيز الحكيم إذ "كان دليلا مستدلا"

ّ ه حكمة مع عقله للحكمة، بينما الحيوان فهو حكمة ول كن ه لا يعقل فالإنسان خلقه الل
الحكمة، ولا عاقبة للحكمة لديه، ومن هنا أضحت اللغة أو البيان هي الخاصية المميزة للإنسان، 

، وعلى هذا الأساس غدت (7)ولذلك قال صاحب المنطق: "حد الإنسان الحي الناطق المبين"
ة إليه الأداة اللغة هي الميزة الأساسية لهذا الإنسان، فهي تميزه عن باقي العالم، إذ تمثل بالنسب

 المثلى للتواصل )البيان والتبيين = الفهم والإفهام(.

وإذا كانت اللغة من أرقى وسائل الاتصال بالنسبة للإنسان، فإن ال كون بكل ما فيه من 
يق الإشارة،  مجموعات مختلفة من طيور وحشرات وحيوانات في تواصل، فبعضه عن طر
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وحده فقط هو الذي باستطاعته التواصل  وبعضه بالرائحة وذلك بالصوت، ول كن الإنسان
 بكل هذه الأشكال التواصلية.

ّ ه تعالى "فضل الإنسان على جميع الحيوان  ولذلك وجدنا الجاحظ يقرر حقيقة وهي أن الل
، فإذا ما رام تعلم لغة ثانية، فإنه يستطيع تحقيق ذلك بالتمرن (8)بالمنطق والعقل والاستطاعة"
ية، وقد ينسحب الأمر ر ّ ه بفطرة  والدَّّ على كل نشاطاته الحياتية، عكس الحيوان الذي زوده الل

ّ ه قد "أجمع الخلق  خاصة تملي عليه نوع الغذاء ونوع الحركة،...، ولذلك يرى الجاحظ أن الل
ّ ه جميل بلائه في تعليم (9)لخصال الخير" ّ ه على الإنسان، إذ يذكر الل ، وأن اللغة هي نعمة من الل

ُ الْبَيَانَ  وله عز وجل: ﴿البيان وتقويم اللسان في ق َ الْقُرْآَنَ  خَلََق اْلِإنْسَانَ عَلَّمَه  الرَّْحمَُن  عَلَّم
بانيا(10)﴾ ، ولعل هذا البعد الروحي (11)، ومن ثم فالبيان التام ما لقي معونة إليه وتوفيقا ر

ية الحديثة  .(12)غائب في المدارس اللغو

ش في مجتمع به طبقات وأجناس فكذلك واللغة شأنها شأن الإنسان، فكما أن الإنسان يعي
، وهذا الأمر يوضح فهم الجاحظ (13)"كلام الناس في طبقات، كما أن الناس أنفسهم طبقات"

للدور التواصلي التداولي للغة، فهي لا تكون في طبقة معينة إلا مارست وظيفة التواصل حتى 
هذه المواصفات: طبيعة تكتسب مجموعة من المواصفات تجعلها تنتمي إلى تلك الطبقة، ومن 

الكلام، طبيعة الموضوع، طبيعة اللفظ وطبيعة المقام، ولذلك يُعَّدُّ الجاحظ كما جاء على لسان 
ُ للخطاِب الشفهي في باب البلاغة ، ويرى كمال بشر (14)محمد العمري: المصدر الرئيس والمنّظِر

تمع، وخصوصية لغة أن من دلائل وعي الجاحظ باجتماعية اللغة هو كلامه عن طبقات المج
 .(15)كل طبقة، وكذا حديثه عن المقام وبظروف الحال المتعلقة بالمقام

 أدوات التواصل عند الجاحظ: .ب

حينما بدأ الجاحظ في ذكر "البيان" ركز على دوره التواصلي الاجتماعي، وذلك أن الإنسان 
تورة خفية، لا يحتاج إلى اللغة إذا كان يعيش وسط مجتمع تختلج في نفوس أفراده معان مس

ّ ه تعالى سببا فيما بينهم معبرا عن حقائق حاجاتهم،  يكشف عنها سوى البيان الذي "جعله الل
، "فالدلالة على الخفي هو البيان"، (16)ومعرفا لمواضع سد الخلة، ورفع الشبهة ومداواة الحيرة"

يان هو ذلك وكلما كان هذا البيان واضحا فصيحا، كلما ازدادت منفعته، وهذا النوع من الب
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ّ ه عز وجل يمدحه ويدعو إليه ويحث عليه،  البيان الذي قال عنه الجاحظ "هو الذي سمعت الل
 .(17)وبذلك نطق القرآن"

وعلى هذا الأساس فالبيان )الإفهام( الذي قال به الجاحظ هو الوسيلة التي يتم بها 
البيان في ذلك  التواصل بين شخصين "فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو

 .(18)الموضع"

وفي كتاب "البيان والتبيين" يعرض الجاحظ لكل متلق أو باحث أدوات التواصل المتمثلة 
ْصبَة" َّّ  .(19)في قوله "أولها اللفظ ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى الن

جتماعي، واعتمادا على مقياس نسبة الاستعمال، رتب الجاحظ أدوات التواصل الا
باستعمال كلمة )أولها( وحرف العطف ثم، حيث إن تواصل الإنسان مع الإنسان يتم باللفظ 

ْصبَة. َّّ  والإشارة والعقد والخط. وتواصل الإنسان مع ال كون باعتبار الن

يلاحظ من ترتيب الجاحظ للأدوات التواصلية أنه بدأ بالخاص ثم العام، وذلك أن اللفظ 
تي هي أهم وسيلة في التواصل مع الطرف الآخر عن قرب، وتليها الإشارة يمثل اللغة المنطوقة ال

أو في حالة وجود مسافة بين الطرفين، ثم العقد الذي يعني الحساب، وهو  -للغة-مؤازرة لها 
عام في كل شيء، ثم يأتي الخط الذي يمثل الكتابة التي ليست من مؤهلات كل المتواصلين، 

هي تستعمل في حالة وجود مسافة تفصل بين الأطراف هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف
ية ولا سماع.  حيث لا رؤ

ومهما يكن من أمر، فإن كل الأنواع التي ذكرها الجاحظ مهمة جدا في التواصل ولكل نوع 
دوره، ولذلك علق الجاحظ قائلا: "وفي عدم اللفظ وفقدان الخط والجهل بالعقد فساد جل 

 .(20)النعم"

ي شرح كل أداة من أدوات التواصل التي ذكرها، فأضحى التواصل ولقد أسهب الجاحظ ف
خمسة أشكال هي كالآتي: التواصل باللفظ، التواصل الإشاري، التواصل الكتابي، التواصل 
بالعقد ثم التواصل بالنصبة، وهذا التواصل الأخير تواصل غير مباشر، وذلك أن النصبة/الحال 

إذ "هي الحال الناطقة بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليد،  تمكن ال كون من التواصل مع الإنسان ،
، وعلى هذا الاعتبار فال كون (21)فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة في الحيوان الناطق"
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يقته، هذا  حسب المفهوم الإسلامي الذي استمات الجاحظ في ترسيخ  -طبعا-كله يتواصل بطر
م، ومن خلال نظريته التواصلية التي تمثلها مؤلفاته مفاهيمه من خلال الآي القرآني ال كري

 خاصة كتاب "الحيوان" و"البيان والتبيين".

 وفيما يلي عرض لأدوات التواصل عند الجاحظ بشيء من التفصيل:

 التواصل باللفظ: (9

اللفظ هو الأصل في التواصل الإنساني، وذلك أن الصورة الشفهية للغة هي الأقدم 
تواصل باللفظ هو الأجل على الإطلاق، لأنه متعلق باللسان الذي من والأنفع، ومن هنا فال

أبعاده أن وصفه بعض البلغاء بقوله: "اللسان أداة يظهر بها حسن البيان، وظاهر يخبر عن 
ُنْبِيك عن غائب، وحاكم يفصل به الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وشافع  ضمير، وشاهد ي

قائق، ومعز ينفي به الحزن، ومؤنس تذهب به تدرك به الحاجة، وواصف تعرف به الح
الوحشة، وواعظ ينهي عن القبيح، ومَُزيٌِّن يدعو إلى الحسن، وزارع يحرث المودة، وحاصد 

 .(22)يستأصل الضغينة، ومُلْهٍ يُونُِق الأسماع"

يستخلص المتمعن من هذه الحكمة التي أوردها الجاحظ أن اللسان يؤدي الوظائف التي 
 اة الإنسان الخاصة والعامة.تقوم عليها حي

 الإشارة نوعان:التواصل بالإشارة:  (2

: لا يكاد يستغني عنها إنسان، فهي تكون إما شارحة أو إشارة مصاحبة للكلام (أ
مؤكدة، وفيها يقول الجاحظ: "الإشارة واللفظ وحسن الإشارة باليد من تمام البيان 

ب بين النطق باللسان، وبين الإشارة، ، ول كن هذا لا يتم إلا إذا كان هناك تناس(23)باللسان"
وتتضح هذه أكثر عند الجاحظ في قوله: "والمتكلم قد يشير برأسه ويده على أقسام كلامه، 
وتقطيعه، ففرقوا ضروب الحركات على ضروب الألفاظ، وضروب المعاني ولو قبضت يده، 

 .(24)ومنع حركة رأسه لذهب ثلث كلامه"

إنسان المتكلم الاتصال بالطرف الآخر )المتلقي( إذا تعذر على ال إشارة مستقيمة: (ب
بواسطة اللفظ، إما بسبب بعد المسافة أو لأمر يود إخفاءه، لجأ إلى الإشارة الجسدية، أو بأحد 
الوسائل المستعملة في نطاق ذلك الشخص، وهذه الإشارة هي التي يقصدها الجاحظ بقوله: 
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لمنكب، إذا تباعد الشخصان، وبالثوب "فالإشارة باليد، وبالرأس وبالعين وبالحاجب وا
، وفي بيان أهميتها ودورها الجليل يواصل الجاحظ قائلا: "وفي الإشارة.. مرفق (25)وبالسيف"

كبير ومعونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس عن بعض ويخفونها عن الجليس وغير 
"مبلغ الإشارة  وذلك أن (26)الجليس، ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص،

 .(27)أبعد من مبلغ الصوت"

 التواصل الكتابي: (3

ُ   : ﴿-عليه الصلاة والسلام-قال تعالى مخاطبا نبيه ال كريم  َبَُّك اْلَأكْرَم الَّذِي   اقْرَْأ وَر

 ِ َ بِالْقَلَم َ اْلِإنْسَانَ مَا لَْم يَعْلَمْ   عَلَّم ، انطلاقا من هذه الآية خلص الجاحظ (28)﴾ عَلَّم
ّ ه مّنَّ بها على خلقه أجمعين، كنعمة اللسان تماما، لذلك قالوا إلى أ ن وسيلة الكتابة نعمة من الل

، وعلى الرغم من أن الكتابة تأتي في المرتبة الثانية بعد اللفظ من حيث (29)"القلم أحد اللسانين"
ظائف الأهمية، إلا أنه لا يمكن أبدا نسيان ما قدمته قديما ولا تزال تقدمه في عصرنا من و

 جليلة أهمها:

ضمان التواصل رغم بعد المسافة بين الملقي والمتلقي، عكس اللسان الذي تنحصر وظيفته  -
، فالكتابة لا تتقيد بحاجزي (30)على القرب الحاضر، بينما القلم مطلق في الشاهد والغائب

و الزمان والمكان، ولذلك فالكتاب يقرأ بكل مكان، ويدرس في كل زمان، واللسان لا يعد
 .(31)سامعه

تمكين المرسل من تدارك الخطإ وتصحيح الأسلوب قبل أن يصل خطابه أو رسالته إلى  -
 المتلقي.

تمكين المرسل إليه من معرفة شخصية المرسل من خلال الرسالة ولذلك قيل: "رسائل  -
المرء في كتبه أدل على مقدار عقله، وأصدق شاهدا على غيبه لك، ومعناه فيك، من أضعاف 

 .(32)المشافهة والمواجهة" ذلك على
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 التواصل بالعقد: (4

لم يسهب الجاحظ في أمر هذا النوع من التواصل كثيرا، وإنما علل قائلا: "والحساب يشتمل 
ّ ه  على معاني كثيرة ومنافع جليلة، ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الل

فظ وفساد الخط، والجهل فساد جل عز وجل معنى الحساب في الآخرة... وفي عدم الل
يْلَ  وََجعَلْنَا ، مستندا إلى قوله تعالى: ﴿(33) النعم..." َّّ َ  الل هَار َ  فَمََحوْنَا ۖ   آيَتَيْنِ  وَالنَّّ يْلِ  آيَة َّّ  وََجعَلْنَا الل

 َ هَارِ  آيَة ً  النَّّ َبِّكُمْ  مِنْ  فَْضلًا لِتَبْتَغُوا مُبْصِرَة َ  وَلِتَعْلَمُوا ر نِينَ  عَدَد ُ  شَْيء   ۖ  وَكُّلَّ  اْلحِسَابَ وَ  الّسِ لْنَاه  فَّصَّ
، وعلى الرغم مما قدمه الجاحظ فيما يتعلق بالعقد والحساب، فإن هذه الوسيلة (34)﴾تَْفِصيلًا

 .(35)غير واضحة بشكل جيد عنده

 التواصل بالنصبة: (5

سبق الذكر أن قلنا بأن هذا الشكل يمثل تواصلاً غير مباشر، وإذا كانت الأشكال الأربعة 
أولى تمكن الإنسان من التواصل بالإنسان، فإن هذه الوسيلة تمكن ال كون من التواصل مع ال

الإنسان، وذلك باستخلاص الإنسان العاقل بصفات الخالق من خلال كونه البديع الرحب 
 المتناسق.

وتتميز النصبة بكونها عامة، لجميع الناس في جميع الأرض بشكل متساو، لا اختلاف في 
مم عكس الأدوات الأخرى التي تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى ذلك بين الأ

غيره، ومما يؤكد هذا المفهوم للنصبة قول الإمام أبي الطاهر إسماعيل التيجيني البرقي المتوفى في 
النصف الثاني من القرن الخامس، شارحا كتاب "ظاءات القرآن" لأبي العباس المقرئ 

بة القائمة في خلق الأرضين والسماوات وسائر الجمادات ه (: "فالدلالة بالنص440)ت
والحيوانات كالدلالة المسموعة من العقلاء والناطقين، والفصحاء المتكلمين، بأبين البيان، بل 

 .(36)النصبة أصدق إعلاما، وأرقى إفهاما، وأنصح وعظا وأفصح لفظا"

ماعية عند الإنسان، ومن وعلى الجملة، فإن اللغة عند الجاحظ خاصية من الخصائص الاجت
ثم كان الغرض الأسمى عنده هو كيف يصل الفرد بلغته إلى مستوى البيان أو الإفهام إن 

 كان متكلما، وإلى مستوى التبيين أو الفهم إن كان مستمعا؟!.
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 مفهوم التواصل عند الجاحظ وأنواعه: (ج

ة، فإننا نجده يركز من بحكم معاشرة الجاحظ لكلا الطبقتين، الطبقة الراقية والطبقة العادي
يضم تحت لوائه "البلغاء والخطباء  خلال مؤلفاته على نوعين من التواصل، التواصل الخاص و

ْن كان يكاد يسكت مع قلة الخطإ والزلل" َّّ ، وهذا المستوى (37)والأبيناء والفقهاء، والأمراء، مم
 من التواصل يضطرنا أولا إلى معرفة معنى البلاغة.

لأنه يتم بلغة دون  -سمي عاديا-ني للتواصل، فهو مستوى التواصل العادي أما المستوى الثا
أي اللغة التخاطبية -لغة المستوى الأول، وذلك أنه يتداول من قبل الشريحة الواسعة للمجتمع 

يين يسعيان إلى الفهم والإفهام وآداب التواصل. -اليومية  ومهما يكن من أمر، فإن كلا المستو

 التواصل الخاص: (9

بلاغ المتكلم جا ء مفهوم التواصل الخاص عند الجاحظ في باب "البلاغة" التي تعني عنده: إ
يف هذا على عرضه لِلَثْغَةِ  مراده إلى السامع مع اللفظ الرفيع الذي يورثه متعة، مستندا في تعر

َ  هَارُونُ  وََأِخي التي ذكرها عز وجل في قوله: ﴿ -عليه السلام-سيدنا موسى   لِسَانًا نِّيمِ  َأفَْصحُ  هُو
 ُ يَِضيُق َصْدرِي  ، وقوله أيضا: ﴿(38)﴾َأْن يُكَذِّبُونِ  َأخَاُف  ۖ  ِإنِّي يَُصّدِقُنِي مَعِيَ رِْدءًا فََأْرِسلْه وَ

ٰ هَارُونَ يقصد رسول -، فعلق الجاحظ قائلا: "رغبة منه (39)﴾وَلَا يَنطَلُِق لِسَانِي فََأْرِسْل ِإلَى
ّ ه موسى جة والمبالغة في وضوح الدلالة لتكون الأعناق إليه أميل في غاية الإفصاح بالح -الل

والعقول عنه أفهم، والنفوس إليه أسرع، وإن كان قد يأتي من وراء الحاجة، ويبلغ أفهامهم 
 .(40)على بعض المشقة"

ولأن الجاحظ لغوي "أديب" فإنه يعرف للكلمة العذبة مفعولها في النفس الإنسانية المولعة 
حينما يتواصل فإنه يلبي حاجة أساسية، كحاجته للغذاء تماما، ومن هنا فهو  بالجمال، فالإنسان

ا كذلك الحاجة الجمالية؛ كحاجته للباس والمظهر. وتركيز الجاحظ على جمالية اللغة كان  َّّ يَتَغَي
باعتباره "فاتحة الفكر البلاغي وباكورة الجمالية الأدبية التي أينعت في العصور العباسية 

 .(41)اللاحقة"

ولعل تركيز الجاحظ على حلاوة العبارة مرده إلى ذلك التأثير ال كبير الذي تتركه في نفس 
السامع، ولما اقتنع واصل بن عطاء ب "أن حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة كحاجته إلى 
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الجزالة والفخامة، وأن ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب، وتثنى به الأعناق، ويزين به 
 لأنه كان َألْثََغ. (42).رام.. إسقاط الراء من كلامه"المعاني.

ولا يخفى على كل باحث اطلع على كتاب "البيان والتبيين" أن البلاغة عند الجاحظ هي 
عنوان جامع لمواصفات تخص الكلام، وأخرى تخص المتكلم من لفظ فصيح، ومعنى صريح، 

لفيناه يؤكد أهمية الإمتاع بقوله: وصوت نقي وجمال العبارة، وانتحاء سمت العرب، ومن هنا أ
"زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة والل كنة، أو الخطأ 
بانة، والملحون والمعرب كله سواء، وكله بيانا، وكيف يكون ذلك  والصواب، والإغلاق والإ

ما عرفه، ونحن لم نفهم عنه بيانا، ولولا طول مخالطة السامع للعجم، وسماعه الفاسد من الكلام ل
 .(43)إلا النقص الذي فينا"

يا، وقساما فرضيا،  ومما يتعلق بأهمية الإمتاع، ما أورده ابن عتاب "يكون الرجل نحو
ية للشعر، وهو يرضى أن يعلم أولادنا بستين  وحسن الكتاب، جيد الحساب، حافظا للقرآن، راو

المعاني، ليس عنده غير ذلك لم يرض  درهما، ولو أن رجلا كان حسن البيان، حسن تخريج
بألف درهم، لأن النحوي الذي ليس عنده إمتاع كالنجار الذي يدعى ليعلق بابا، وهو أحدق 
الناس، ثم يفرغ من تعليقه الباب، فيقال له انصرف، وصاحب الإمتاع يراد في الحالات 

 .(44)كلها"

 التواصل العام: (2

ت المجتمع الدنيا، يركز على خاصية اللغة وجدنا الجاحظ بحكم مراسه ومعايشته لطبقا
ّ ه–الاجتماعية، وجاء تأكيده على أن الاجتماع ضرورة حياتية في قوله: "واعلم  أن  -رحمك الل

ّ ه تعالى "لم (45)حاجة الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم، وثابتة لا تزايلهم" ، لأن الل
 .(46)يخلق أحدا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه"

ل ما قيل عن الجاحظ، أنه يجعل كلمة "البيان" مرادفة لكلمة "التواصل"، يستخلص من ك
وذلك أنه يشترط في البيان أن يحقق شيئين اثنين هما: حسن البيان وحسن التبيين، أو الفهم 

ّ ه تبارك وتعالى: (47)والإفهام يات التواصل الحديثة، يقول الجاحظ: "وقال الل ، وهو صلب نظر
ا رَُسول   نْ مِ  َأْرَسلْنَا وَمَا ﴿ ِ  بِلِسَانِ  ِإلَّّ ُ  فَيُِضّل   لَهُْم   لِيُبَيِّنَ  قَوْمِه ه َّّ ُ  مَنْ  الل ُ  مَنْ  وَيَهْدِي يَشَاء  ۖ   يَشَاء
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 َ ُ  وَهُو ُ اْلحَِكيم يز ، إنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد، والمفهم لك والمتفهم (48)﴾ الْعَزِ
يكان في الفضل، إلا أن المفهم أفضل من الم  .(49)تفهم، وكذلك المعلم والمتعلم"عنك شر

براهيم بن محمد في قوله: "حظ البلاغة أن لا  ومما يدعم قول الجاحظ، ما أورده الإمام إ
 .(50)يؤتي السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يؤتي الناطق من سوء فهم السامع"

رك في هذه ومن هنا، فالتواصل "البيان" عملية ثنائية تقوم على الإفهام والتفهم، ويشت
العملية كل من القائل والسامع، وكل له وظيفته في إنجاح هذه العملية، فالقائل )المتكلم( يجتهد 
بلاغ بصورة تجعل الرسالة تصل إلى السامع )المتلقي( تقنية واضحة، والسامع من جهة  في الإ

يكان، وإن حتى لا يضيع جهد المتكلم سدى، وذلك أنهما شر  -بقلبه لا بأذنه-يحسن الاستماع 
 يشير إلى أفضلية المفهم )المتكلم( على المتفهم )السامع(. -كما أنف الذكر-كان الجاحظ 

ومن ثم، فالجاحظ وكل من تأثر به، يركزون على المتكلم محاولين لفت انتباهه إلى القواعد 
سكري التواصلية التي تؤدي به إلى تحقيق مراميه، وهي التأثير في السامع، فهذا أبو هلال الع

يفا تواصليا، مركزا على المتكلم في قوله: "البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب  يعرف البلاغة تعر
نِهِ من نفِسَك، مع صورة مقبولة ومعرض حسن"  .(51)السامع، فَتُمَّكِنُهُ من نَْفِسهِ تَمَّكُّ

لمتكلم ومن أبعاد العملية التواصلية عند الجاحظ، خاصة ما يتعلق بالرسالة )الخطاب( وا
ّ ه عز  قوله: "وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكان الل
وجل قد ألبسه من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه، وتقوى قائله، فإن 
يفا، واللفظ بليغا، وكان صحيح الطبع بعيدا من الاستكراه، ومنزها عن  كان المعنى شر

يمة، ومتى فصلت الاختلا بة ال كر ل، مصونا عن التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التر
ّ ه من التوفيق، ومنحها من  يطة، ونفذت من قائلها هذه الصفة، أصحبها الل الكلمة عن هذه الشر
التأييد، ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة، ولا يذهل عن فهمها معه عقول 

 .(52) الجهلة..."

جليا بعد كل ما استقرئ عن الجاحظ من نصوص، والتي لا يتسع مجال البحث  يبدو
لسردها ودراستها كلها، أنه كان على وعي عميق بالوظيفة التواصلية للغة، وبحق السامع على 
المتكلم، وبواجب المتكلم نحو السامع، وهي عناصر التواصل التي يستحيل الاستغناء عنها، إذ 

 عملية التواصل، بالإضافة إلى عنصر مهم جدا ألا وهو عنصر "المقام". بالتعاون بينهما تنجح
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ولقد تكلم الجاحظ عن المقام حينما ذكر قواعد العملية التواصلية المتعلقة بكل من المتكلم 
وبين مقام  -الجهلة-والسامع، بحيث يفرق بين مقام الإطالة ومقام الإيجاز، ومقام العامية 

      وبين مقام الأمراء ومقام عامة الناس، مستعملا كلمة )موضع( -ةالجبابر-اللغة الفصيحة 
 أو )مواضع( للدلالة على المقام.

ومما جاء عن المقام عند الجاحظ قوله: "إني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف 
المعاني، وقد يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع، وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم 

يف ال كريم من المعاني"من   .(53)الألفاظ والشر

يتضح من كل ما سبق ذكره وبشكل جلي، مدى وعي الجاحظ بالبعد التداولي للغة، 
، وذلك أن (54)وذلك بتوظيف كل الإمكانات والتقنيات للوصول إلى مرحلة الفهم والإفهام

ير حتى "البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع المعنى، وهتك الحجب دون الضم
يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان، ذلك البيان، ومن أي جنس، 
كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، 

 .(55)فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع"

ية الكلام عند الجاحظ تقوم على ركنين أساسين هما:  بعد كل ما عرضناه، نستنتج أن نظر
ِ لكتابه "البيان والتبيين"، وهذان الركنان  ر عنهما من خلال وَْسمِه َّّ الفهم والإفهام أو كما عب
ُخَاَطب"؛ لذلك أسهب الجاحظ في الحديث عن الطرق التي  يترادفان مع لفظي "المتكلم" و"الم

بالإضافة إلى أشكال التواصل غير اللسانية  -كما سبق الذكر-كلم فصيحا والكلام بليغا تجعل المت
يماءات، وقد  التي تعين المخاطب على الفهم وتوضيح معنى الكلام؛ من إشارات جسمية أو إ
لاحظنا كيف أن الجاحظ قد فسر كل شكل تواصلي مبينا بعده في العملية التبليغية؛ لإدراكه 

ية وغير بعمق وظيفة  ا للغة نظاما من أنظمة التواصل التي تشترك في إنتاجها عناصر مختلفة لغو
ية  .(56)لغو

وقد عبر الجاحظ عن أهمية الإشارة ووظيفتها في التبليغ قائلا: "وجميع أصناف الدلالات 
على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد؛ أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم 

ثم الخط، ثم الحال تسمى نصبة، والنصبة هي الحال الدالة، التي تقوم مقام تلك  العقد،
 .(57)الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات"
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يه قد أشار  وإذا كان الجاحظ قد ألمع إلى البعد التواصلي للإشارة بشكل مباشر؛ فإن سيبو
فلحاق الكاف، كقولك:  إلى ذلك بشكل عابر، حين تحّدث عن النداء في باب "رويد" قائلا: "

جًِل حتىَّّ يُْقبَِل عليَك، وتركها كقولك للرجل: أنَْت تفعل، إذا كان مُْقبِلاً عليَك  َّّ يا فلان للر
َيْدَك" تتعلق بحال المخاَطب من حيث (58)بوجهه منصتًا لَك" يادة الكاف ل "رويد"، أي "رُو ، فز

اف مع "رويد" يحقق عملية تواصلية الإقبال بالوجه والإنصات للمتكلم، وذلك أن النداء بالك
ً بكل عناصرها. )المتكلم المُنَادِي(، )المخاطب هو المُنَادَى(، و)الخطاب هو النداء(،  ة حّقَّ

 و)المقام تدل عليه الكاف أو عدمها(.

يه؛ وهو موضع  وتجدر الإشارة إلى أن هناك موضعا آخر؛ يلتقي فيه كل من الجاحظ وسيبو
ول الجاحظ مفصلا أشكال الإشارات المختلفة التي قد تصدر عن خاص بالمسافة والثوب، يق

المتكلم في أحوال كثيرة: "فأما الإشارة؛ فباليد، بالرأس، وبالعين، والحاجب، والمنكب إذا 
تباعد الشخصان، وبالثوب والسيف، وقد يتهدد رافع السيف والسوط فيكون ذلك زاجرا 

يكون وعيدًا وتحذيرًا" ًّّ من دلالة الثوب والسيف يذكرنا بما قاله  ،(59)ومانعا رادعا، و ولعل كلا
يه في باب جواز استخدام حروف الندبة "للشيء المتراخي عنهم، والإنسان المعرض عنهم،  سيبو
الذي يرونه أنه لا يقبل عليهم إلا بالاجتهاد، أو النائم المستثقل أو إذا كان صاحبك قريبا منك 

ً عليك توكيدا" ّ هِ"، بالإضا(60)مُْقبِلا َ والل ة ، (61)فة إلى حديثه عن تقنية الحذف قي قوله: "مَكَّّ
ية رجل في هيئة الحاج، إذ مجرد المشاهدة يحدث عنها حدث كلامي، وذلك أن السياق  لرؤ

 )هيئة الحاج( يدل أو ينوب عن المحذوف.

ولا يكتفي الجاحظ بالإعلاء من شأن الإشارة، بل إنه يرى "أن مبلغ الإشارة أبلغ من 
، وهذا باب (62)الصوت"، و"حسن الإشارة باليد، والرأس من تمام حسن البيان باللسان"مبلغ 

 واسع وعميق في اللغة.

 خلاصة:

يكفي كل باحث الاطلاع على مؤلفات الجاحظ، خاصة كتاب "البيان والتبيين" ليكتشف  و
ية التواصلية بكل متعلقاتها من: متكلم، ومتلق، ورسالة، ومقام، وأدو ات ومقاصد، بنفسه النظر

يات اللسانية الحديثة، التي  وأنواع للتواصل )العام والخاص(، وكل ما يمكن أن نباهي به النظر
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تم لها الاعتراف بالسبق والتطور، وذلك أن موروثنا العربي لم يجد من يترجمه إلى لغات العالم، 
 حتى تسقط نظرة الاستعلاء بالنسبة للغرب، ونظرة التخلف بالنسبة للعرب.

 مصادر والمراجع:ال

 القرآن ال كريم
يه -  أثر سياق الكلام في كتاب سيبو
 آليات التواصل في الخطاب القرآني -
 1، دت، ج4البيان والتبيين، الجاحظ، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط -
يروت، ط - بي، ب تراث العر ياء ال هارون، دار إح سلام  بد ال تح: ع جاحظ،  يوان، ال ، 3الح

 1، ج1969
اءات القرآن، المقرئ أبو العباس أحمد، شرح الإمام أبي طاهر التيجيني البرقي، دار الفكر ظ -

 61،    ص: 1991، 1المعاصر، بيروت، ط
 1997، 3علم اللغة الاجتماعي، د. كمال بشر، دار غريب، القاهرة، ط -
ضاء، الم - لدار البي شرق، ا يا ال يق مري، إفر مد الع ناعي، د. مح طاب الإق غة الخ غرب، في بلا

 1999دط، 
 1952، 1كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري، ط -
 2002المدارس اللسانية في التراث العربي والدراسات الحديثة، دار الحكمة، دط،  -
 44مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، ص:  -
نان،  - يروت، لب فل، ب سة نو صي، مؤس شال عا جاحظ، مي في أدب ال قد  ية والن فاهيم الجمال م

 1981، 2ط
يقيا الشرق،  - ية، د. محمد العمري، إفر ية البلاغية والممارسة الشعر الموازنات الصوتية في الرؤ

 2001الدار البيضاء، المغرب، دط، 
ية، دط، دت -  النشر الفني وأثر الجاحظية، عبد الحكيم بليغ، مكتبة الأنجلو المصر
لا، ترجمة:  ينظر في حياة الجاحظ، كتاب، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، - شارل ب

براهيم الكيلاني، دار اليقظة العربية، دمشق،   .1961د. إ
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 : الإحالات
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ـــــ

براهيم الكيلاني،  -(1) ينظر في حياة الجاحظ، كتاب، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، شارل بلا، ترجمة: د. إ
 1961دار اليقظة العربية، دمشق، 

ية، دط، دت، ص:  -(2)  232النشر الفني وأثر الجاحظية، عبد الحكيم بليغ، مكتبة الأنجلو المصر
 50آليات التواصل في الخطاب القرآني، ص:  -(3)
يروت، ط -(4) بي، ب تراث العر ياء ال هارون، دار إح سلام  بد ال تح: ع جاحظ،  يوان، ال ، ص: 1، ج1969، 3الح

212 
 70، ص: 1، دت، ج4احظ، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، طالبيان والتبيين، الج -(5)
 33، ص: 1الحيوان، ج -(6)
 33، ص: 1الحيوان، الجاحظ، ج-(7)
 70نفسه، ص: -(8)
 194نفسه، ص: -(9)
 04-01سورة الرحمن، الآية: -(10)
 06، ص: 1البيان والتبيين، الجاحظ، ج -(11)
 11، ص: 2002لعربي والدراسات الحديثة، دار الحكمة، دط، المدارس اللسانية في التراث ا -(12)
 198، ص: 2البيان والتبيين، الجاحظ، ج -(13)
ضاء،  -(14) لدار البي شرق، ا يا ال يق مري، إفر مد الع ية، د. مح شعر سة ال ية والممار ية البلاغ في الرؤ صوتية  نات ال المواز

 71، ص: 2001المغرب، دط، 
 166-115، ص: 1997، 3ال بشر، دار غريب، القاهرة، طعلم اللغة الاجتماعي، د. كم -(15)
 44، ص: 1الحيوان، الجاحظ، ج -(16)
 75، ص: 1البيان والتبيين، ج -(17)
 76، ص: 1نفسه، ج-(18)
 76، ص: 1البيان والتبيين، ج-(19)
 80نفسه، ص: -(20)
 81نفسه، ص: -(21)
 75، ص: 2البيان والتبيين، ج -(22)
 79نفسه، ص: -(23)
 119ص:   ،3نفسه، ج-(24)
 77، ص: 1البيان والتبيين، ج-(25)
 78، ص: 1نفسه، ج-(26)
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 79، ص 1نفسه، ج-(27)
 05إلى  03سورة العلق، الآية من  -(28)
 79، ص: 1البيان والتبيين، ج -(29)
 80نفسه، ص: -(30)
 نفسه-(31)
 221، ص: 1البيان والتبيين، ج-(32)
 80نفسه، ص: -(33)
 12سورة الإسراء، الآية: -(34)
 59ات التواصل في الخطاب القرآني، ص: آلي -(35)
ظاءات القرآن، المقرئ أبو العباس أحمد، شرح الإمام أبي طاهر التيجيني البرقي، دار الفكر المعاصر، بيروت، -(36)

 61،    ص: 1991، 1ط
 98، ص: 1البيان والتبيين، ج -(37)
 34سورة القصص، الآية: -(38)
 13سورة الشعراء، الآية: -(39)
 07، ص: 1ن والتبيين، جالبيا -(40)
نان، ط (41) يروت، لب فل، ب سة نو صي، مؤس شال عا جاحظ، مي في أدب ال قد  ية والن فاهيم الجمال ، ص: 1981، 2م

25 
 14، ص: 1البيان والتبيين، ج-(42)
 162نفسه، ص: -(43)
 403نفسه، ص: -(44)
 42، ص: 1الحيوان، ج -(45)
 43، ص: 1نفسه، ج-(46)
 44أدب الجاحظ، ص:  مفاهيم الجمالية والنقد في-(47)
براهيم، الآية:  -(48)  4سورة إ
براهيم، الآية: 08، ص: 1البيان والتبيين، ج -(49)  04، سورة إ
 87نفسه، ص: -(50)
 67، ص: 1952، 1كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري، ط -(51)
 79، ص: 1البيان والتبيين، ج -(52)
 145، ص: 1البيان والتبيين، ج-(53)
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لدار البيضاء، المغرب، دط، في بلاغة الخ -(54) يقيا الشرق، ا مري، إفر مد الع ، ص: 1999طاب الإقناعي، د. مح
24 

 76، ص: 1البيان والتبيين، ج -(55)
يه، ص:  -(56)  72-71أثر سياق الكلام في كتاب سيبو
 76، ص: 1، ج1968، 3البيان والتبيين، الجاحظ، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط -(57)
 244، ص: 1كتاب، جال -(58)
 78-77، ص: 1، ج3البيان والتبيين، الجاحظ، ط -(59)
 230-229، ص: 2الكتاب، ج -(60)
 257، ص: 1الكتاب، ج -(61)
 79، ص: 1البيان والتبيين، ج -(62)
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 الشعر الصوفي الشعبي الجزائري
 بين كثافة التصوير وبلاغة المعنى 

 مقاربة بلاغية لديوان الشيخ عبد القادر بطبجي المستغانمي 
 

 عبد اللطيف حني د.
 الطارف -جامعة الشاذلي بن جديد 

 

 خص :مل

تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على شبكة الصور البيانية المشتغلة في الخطاب الشعري 
الصوفي الشعبي، ومدى توسل الشاعر بالتصوير البياني لتدبيج خطابه والارتقاء به إلى الجمالية 
ية، متخذة من الشاعر الشعبي الجزائري عبد القادر بطبجي المستغانمي أنموذجا، حيث  والتأثير
تبحث الدراسة في كفاءة توظيف الشاعر لمختلف الآليات البيانية والبلاغية في تشكيل أفكاره، 
ية، كما تبين أثر الخيال في  ية، ومستعينا بهم في نقل معانيه الشعر مستفيدا من قدرتهم التصوير

 " المتلقي ومدى شحن الخطاب بالدلالات العميقة والمعاني المؤثرة.

Abstract: 
This study seeks to identify the network graphic images engaged in 

discourse popular poetic "al-ssoufi", and the extent begged poet filming 

graph of speech and elevate it to the aesthetic and influential, taken 

from the poet popular "Abdelkader Betbji Al-mostaganmi" model, where 

the study examines the efficiency of employment poet of the various 
mechanisms graphsthe rhetoric in the formation of his ideas, pictorial, 
taking advantage of their ability, and aided them in the transfer of poetic 
sense, as demonstrated by the impact of imagination in the receiver and 

the extent of charging discourse deep influencing meanings. 
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 بسط منهجي :

استفاد الشعر الشعبي الجزائري من الحركة الصوفية التي نشطت في الجزائر فتزود من نشاط 
لسماع الذي ارتبط بالشعر الشعبي، حركيتها ولغتها ومصطلحاتها، كما تمكن الشعراء من ممارسة ا

فجنحوا إلى مدح الأولياء الصالحين من الأقطاب وأصحاب الطرق الصوفية ال كبرى في الجزائر، 
سهيل  مدائح لبسطها للناس وت لى أغان و حوّل إ لذي  بر الشعر ا شر هذه الطرق ع وساهموا في ن

يقة المستغا الشيخ سيدي أحمد بن مصطفى العلويفهمها وتطبيقها، مثل  نمي مؤسس الطر
ية، وسيدي لخضر بن خلوف، عبد العزيز المغرواي وغيرهم  .العلو

ولعل من أبرز الأدوات الفنية والجمالية التي يتحصن ويتوسل بها هذا الخطاب هي الصورة 
ته  فه وتمظهرا حي ومعار ظاهر السلوك الرو تي باستطاعتها استيعاب م ها، وال لف أبعاد ية بمخت الفن

بداع والفن، وهذا ما لمسناه النورانية، فهي  المختبر الذي ينصهر فيه الشعر والتصوف، فيتجلى الإ
في نصوص شعرنا الشعبي، وستسعى المداخلة إلى كشفه والوقوف عليه من خلال التركيز على 
طبيعة التصوير البياني باعتباره آلية فنية وجمالية، وذلك باتخاذ ديوان الشاعر الصوفي الشيخ عبد 

قادر بط لا ال ية مجا قة القادر ي لاني صاحب الطر قادر الجي مداح سيدي عبد ال بجي المستغانمي 
 للتطبيق والدراسة، والتأكيد على نضج النص الصوفي الشعبي الجزائري. 

 التصوف المفهوم والماهية :-9

ية،  يعتبر التصوف الإسلامي من الموضوعات ال كبرى في ثقافتنا الأدبية والاجتماعية الفكر
إلى ظاهرة تتشكل وتتطور وفق التطور الزماني وأفكاره، وقد جسد الأدب الصوفي إذ تحول 

أقوام تعلقوا بالزهد »أفكار المتصوف بمختلف اتجاهاتهم سواء الفلسفية أو السنية، والمتصوفة هم 
قا  ها وأخلا فردوا ب قة ت ي لك طر في ذ خذوا  بادة، وات لى الع عوا إ لدنيا وانقط عن ا لو  بد فتخ والتع

يقتهم بين الناس وعرفوا بهذه الصفات بين الناس.(1)«هاتخلقوا ب  ، وقد شاع طر

سبب  في  فوا  سين اختل من الدار ير  حظ أن ال كث ية نل صادر التاريخ لى الم جوع إ ند الر وع
إطلاق مصطلح التصوف، فهناك من نسبها إلى انتساب هؤلاء الأقوام إلى الصف الأول من 
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من )صوفة القفا( وهي الشعرات النابتة في مؤخرة  أنها مأخوذة»الصلاة، وأرجعها آخرون إلى 
 .(2)«الرأس، أخذوا منها تصوف، ونسبوا إليها صوفي كأن الصوفي قد انصرف عن الخلق للحق

وهناك من أرجع التصوف إلى رجل من العرب يقال له )صوفة( انقطع للعبادة والتقرب 
ّ ه تعالى، ونسبها آخرون إلى أهل الصفة وهم فقراء كانوا  وأعتبر أقرب  )ص(في عهد النبيلل

يل للتصوف هو أنها اشتقت من كلمة الصوف، لأنه لباس الأنبياء ومن سلك سبيل الزهد  تأو
 .  (3)والتعبد والانقطاع، فهو دلالة على التواضع والبعد عن مفاتن ومشاغل الدنيا

ادة وعلى هذا الأساس تشكل مفهوم التصوف واتضح واستوي إلى معنى العكوف على العب
ّ ه تعالى في خلوة  والانقطاع عن الدنيا وهجر لذاتها والزهد فيما يقبل عنه الناس الانشغال بذكر الل

نه  صوف بأ يفهم للت عر في ت صوفة  سموا المت بل ي هال،  بد والابت صد التع لة ق لذي »منعز يق ا الطر
بة الإلهية، والمعرفة الكاملة اللدنية التي عندها يفن ى حيال الوجود يسل كه الزاهد ليصل إلى المح

 . (4)«الشخصي في حقيقة الكائن الإلهي الشاملة لكل شيء

ياضة الروحية ولم  ويبدو أن المسلمين في القرون الأولى للهجرة لم يكن لديهم علم بهذه الر
بي  سنة الن في  سوها  هر )ص(يتلم شكل وتتمظ لم تت ها، و فدها وتعاليم ليهم بروا طرأت ع قد  ، ف

لقرن الثالث للهجرة، واستوى التصوف على سوقه وتكونت مفاهيمه باعتبارها مفهوما إلا بعد ا
ّ ه والاتحاد به، وأصبح مذهبا واضح »المرتكزة على أساس أنه  ياضة روحية تهف للوصول إلى الل ر

قرن  صوف ال عام لت طابع ال كان ال لذي  لإلهي ا حب ا ستنبع ال قد ا حدود، ف عروف ال عالم م الم
ل تب ع بوب وتر في المح ناء(  قاء الثالث)الف شاهدته والب بوب أو م بذلك المح حاد(  ناء )الات ى الف

 .(5)«به

ّ ه تعالى، وهو المقياس لدرجة  كما يعتبر الصوفية الحب الإلهي الركيزة الأساس في تقربهم لل
قربهم أو بعدهم، وكلما تعاظم في أنفسهم كلما تحقق الارتقاء في الدرجة، يبين الحلاج ماهية 

ر الذات الإلهية هو الحب، فإن )الحق( أحب ذاته قبل الخلق إن جوه»الحب الإلهي فيقول : 
عن  يدا  حب بع لك ال يرى ذ حب أن  ما أ سه، فل سه لنف لى بنف حب تج قة، وبال ته المطل في وحد
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سمائه  صفاته وأ يع  ها جم ته ل من ذا صورة  عدم  من ال ظاهره أخرج  صورة م في  ية  ية والثنو الغير
 .(6)«ق فيه وبهفكانت هذه الصورة الإلهية آدم الذي تجلى الح

من  ها  سرب إلي ما ت سلامية، إن فة الإ ئة والثقا يد البي ليس ول صوف  سون أن الت يرى الدار و
ية  ية، أو الغرب سية واليهود ية والفار لديانات الهند في ا شرت  تي انت شرقية ال خرى كال فات أ ثقا

لإسلامي، كاليونانية والمسيحية، في حين يرى آخرون أن لا تأثير لهذه الثقافات على التصوف ا
عّد المرجع الرئيس لفكرة التصوف  تأثير إلى الفكر الصيني الذي ي يعزي الدكتور عمر فروخ ال و

 .   (7)التي انتشرت في الإسلام والمسيحية

بين الذين تبنوا  ولعل المتمعن في التصوف الإسلامي يرى ذلك التقارب والاشتراك بينه و
ئه ع في أغلب في مباد غم التصوف الفلسفي المعتمد  لى الإسلام، ل كن ر لة ع لى ثقافات دخي

ما  سلين، م ير الم من غ هم  ظروه  صة أن أصحابه ومن هذا التصوف وخا ضح ل تأثير الوا مح ال لك نل ذ
من  لك  سلامية وذ ضوابط الإ لأطر وال عاليم وا عن الت خروج  لى ال سلامي إ صوف الإ عوا الت دف

 خلال بحثهم عمن التكامل بين المادي والروحي. 

وف الإسلامي والفلسفي قد سارا جنبا إلى جنب وفق ترتيب زمني مقدر، ويبدو أن التص
ية جديدة تبطن وتدثر بها، رغم أن الفلسفي كان الأقوى في  وكل اتجاه اكتسب أفكارا ورؤ
هذه  صب  يد ل جال الوح هو الم لأدب  جاه، وكان ا هذا الات صحاب  كار أ لى أف تأثير ع هور وال الظ

قة ي قي، وطر سيدها للمتل كار وتج سيلة  الأف هو و ها، و ناعهم ب ناس وإق بين ال عاليم  هذه الت شر  لن
ية  في اللغو لة  غة والمتمث لأدب والل يات وأدوات ا قة آل ي عن طر طاب  هذا الخ ترويج ل ير وال للتعب

بية وأبرزها التصوير البياني.   والأسلو

 

 حدود التصوير البياني في التنظير النقدي : -2
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يعبر عن يتوسل الأديب بال كثير من الأدوات الف ية و نية التي بواسطتها يصوغ تجربته الشعر
ية، التي تعتبر أداة مطواعة في  حاله وواقعه سلبا أو إيجابا، ومن أبرزها استعمالا الصورة الشعر
يظهر في مكامنها المعاني التي تختلج في فكره ونفسه، فالصورة  يد الشاعر يشخص بها انفعالاته و

ية وا»وسيلة لإظهار البؤر  ية، وكشف العوامل النفسية التي اشتركت في تكوينه الشعور لتعبير
 .(8)« والعوامل الخارجية كذلك

هي  سنا ف نا وأحاسي فوظ لأفكار كس الجانب المل ية تع مه »إن الصورة الفن يل وقياس نعل تمث
بذلك تكون وسيلة لنقل أفكار الأديب وتقريبها للمتلقي، (9) «بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا ، و

يا والار ية التي عاشها بشكل أسمى وأرقى، فيتفاعل معها فكر بة الشعر تقاء به إلى مستوى التجر
في آن  مدرك  مدرك واللا فة ال يال المختل عاد الخ ستوعب أب ية ت شعر صورة ال لأن ال يا،  وعاطف

 .(10)واحد

ية بالفكر لأنه المختبر الذي تصاغ ضمن أطره وتصنّع وتصقل فيه، فهي  وترتبط الصورة الشعر
ثة ذهنية متعلقة بشكل أساسي بالإحساس، وبالتالي تستمد دينامكيتها من الحدث الذهني، حاد

 .(11)«منهجا لبيان حقائق الأشياء»وعلى هذا الأساس تكون الصورة 

يقصد بالصورة لغةً تجسيم ورسم لإنسان أو حيوان أو تجسيم طبيعي، أما اصطلاحا فهي:  و
ساسية وأكثر شاعرية، تمنح الشيء الموصوف أو أسلوب يجعل الفكرة تبرز بكيفية أكثر ح»

المتكلم عنه أشكالا وملامح مستعارة من أشياء أخرى، تكون مع الشيء الموصوف علاقات 
 .(12)«التشابه والتقارب من أي وجه من الوجوه

يفاردي" ) يعرف الشاعر الفرنسي "بيار ر بداع »( بأنها Image( لفظة )1960-1889و إ
ن أن تنبثق من المقارنة وإنما من الجمع بين حقيقتين واقعيتين ذهني صرف، وهي لا يمك

تتفاوتان في البعد قلة وكثرة، ولا يمكن إحداث صورة المقارنة بين حقيقيتين واقعيتين بعيدتين 
 .(13)«لم يدرك ما بينهما من علاقات سوى العقل
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شرف »وهي: ولعل المرزوقي تحدث عن عنصر التصوير من خلال ذكره أقسام الشعر السبعة
المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته والإصابة في الوصف والمقارنة في التشبيه التحام أجزاء 

فهذا القول يمثل  (14)«النظم والتقائها على تخير لذيذ الوزن ومناسبة المستعار منه للمستعار له
ية إذ لم ترد في مؤلفاتهم حديثا مخصوصا حولها ، فالإصابة في نظرة القدامى للصورة الشعر

الوصف والمقارنة في التشبيه ومناسبة المستعار منه للمستعار له يمثل في هذا المقام التصوير 
 والتبيين والإيضاح.

بداعهم  يلاج إ وقد كان النقاد القدامى يهتمون بالصورة من حيث لا يدرون، وذلك بإ
، بيدَ أن تطبيقهم لهذه الوسائل عالم الوسائل البلاغية مثل التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز

 .(15)«لا يتعدى الجملة إلى البيت، أو البيت إلى القصيدة »كان جزئيا

يُعَدُ عبد القاهر الجرجاني من النقاد القدامى الذين اهتموا بالتصوير في العمل الأدبي في  و
الصنعة في فالانتقال و»كتابه أسرار البلاغة وعلم البيان، حيث بيّن فيه وجهة نظره بقوله:

التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم، والتجميلات التي تهز الممدوحين وتحركهم وتفعّل 
فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر، إن التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش 
والبحث والنقر، فكما إن تلك تعجب وتخلب وتروق وترنق وتدخل النفس من مشاهدتها حالة 

 .(16)«بة لم تكن قبل رؤيتها كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصورغري

وانطلاقا مما سبق َسعينا قدر الإمكان تلخيص نظرة النقد العربي القديم إلى الصورة 
ية التي اعتبارها عاملا تجميليا في القصيدة بعناصرها وطغيان الخيال الحسي المجسد لها  الشعر

ية في حياته المستمد من نظرة الشاعر للحياة  وجزئيات ال كون، ومن تجربته التلقائية الشعور
النزعة الحسية على النظرة الجمالية في »اليومية، لذلك تميزت نظرة العرب القدامى للصورة بسيطرة

الشعر العربي، تلك النزعة التي تعتمد على الإقناع وإمتاع الحواس غالبا أكثر مما تعتمد على 
 .(17)« الإيحاء
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د الحديث في دراسته للصورة الفنية على عنصر الخيال باعتباره عاملا ديناميكيا واعتمد النق
يولد الصورة  ية، و يقع على مستوى مخيلة الشاعر، يتمازج في خفة وتوافق مع التجارب الشعور

 البديعة لذلك فالصورة تبث الخيال في جمالية مطلقة. 

خيال جانبا مهما وأعطاه ال –COLRIDGE –وقد اعتبر الشاعر الإنكليزي كولوريدج
الدور الحقيق في صنع وتشكيل الصورة، والمجسد لأعماق وأحاسيس الشاعر والكاشف 

طاقة روحية هائلة أو عالما مطلقا غير محدود، بينما عالم الحياة المادية »لجماليات الحياة لديه، فهو
 .(18)« خامل محدود وزائل

 لاغة المعنى :الشعر الصوفي الشعبي بين كثافة التصوير وب-3

بية وفنية في يد الشاعر المتصوف لصياغة أفكاره وتجسيد  إن التصوير هو وسيلة وآلية أسلو
رؤيته للعالم والوجود، ومن خلال ينفذ إلى النشوة المقصودة، كما أنه وسيلة للتواصل مع متلقيه 

ولأن الشعر تدثر  لرفعه عاليا إلى مستوى تجربته والسعي إلى مشاركته لذة الروحانيات الصوفية،
بأسرار لا يدركها إلا الشعراء، فهو ممارسة غير عادية للوجود وقراءة ما ورائية لمكنوناته، لذلك 
ّ ه ... جسمه في الأرض وقلبه في السماء، يتسقط  اعتبر الصوفية الشاعر مصنوعا على عين الل

على الأفئدة بغير  أخبار العالم العلوي الذي يمده بومضات إلهية بها يكون شعره نارا تهجم
 حجاب.

وعليه اعتنى المتصوفة بالشعر، واجتهدوا في تشكيله وصنعه وجعلوه مقام إشارة لا يدرك إلا 
بالمجاهدة والصبر المكاشفة وهتك ستار الحجب، وجعلوه مصاحبا لأحوالهم ومقاماتهم الصوفية، 

صوفية، وجعلوا المتلقي وارتقوا بألفاظه ومعانيه وعمقوا دلالاته، وطعموه بمخلف التجارب ال
ية بالمعتقدات  يسعى إليه بكل ما أوتي من قوة، كما راح البعض يحملون النصوص الشعر
التوجهات الدينية مثل الحلاج وابن عربي، ومنهم من اتخذه متنفسا وفضاء لطرح رؤيته 

عن ابن  الصوفية وحواراته مع ذاته، وتفسير نظرته للعالم الخفي واللغة والوجود وهذا ما نجده
 الفارض وابن عفيف التلمساني وشعراء الحداثة.
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فهم شيوخ وأقطاب »وكذلك كان الحال بالنسبة للشعراء الصوفيين الشعبيين في الجزائر فقد 
الملحون هو أثقل وزنا وأكثر رسوخا في  الصوفية في المنطقة المغاربية منذ زمن بعيد أن الشعر

أغلبية أتباعهم. وفهم هؤلاء الشيوخ أيضا أن  يشكلونأذهان العامة الذين شكلوا وما يزالون 
ية  هذا الشعر لا يمكن أن يرسخ في أذهان العامة إذا لم يغن. ومن هنا جاءت العلاقة العضو

وبين شعراء الملحون. ولا يعني ذلك أن شعراء الملحون  المتينة بين شيوخ وأقطاب التصوف
وا ينظمون الملحون أكثر من الفصيح الفصيح ول كنهم كان كانوا عاجزين عن نظم الشعر

أكثر وأسرع انتشارا وأكبر أثرا وبالتالي أكثر فاعلية في  )سيدي قدور العلمي نموذجا( لأنه
  .توصيل الرسالة الصوفية

النهاية  ثنائية )الطالب( و )المّداح( هي التي تقف في»وفي هذا الإطار لا يمكننا أن نغفل 
أن مدرسة  لفن الشعبي أو الغناء الشعبي الجزائري، حيثمن وراء ظهور ما يعرف اليوم با

الصوفية المتمثلة في  الشعبي ما هي إلا امتداد لظاهرة المّداح المنطلقة أساسا من الفضاءات
ّ ه تعالى،وعلاقة الإنسان به من حيث  الزوايا.فالمّداح من جانب المضمون كان يمدح عن الل

الانشغالات السلوكية الصوفية، ويمدح أيضا عن  ميعالطاعة و المعصية والاستغفار بما يشمل ج
ّ ه عنهم، والأولياء والصالحين، إضافة إلى أيام  ة رضيالرسول علية الصلاة والسلام، والصحاب الل

 .(19) «وغزوات العرب

صنيعه  عاد ت ثم أ صوف،  من الت ير  قدر كب شرب ب قد ت ئري  شعبي الجزا شاعر ال بدو أن ال ي
الشاعر الشعبي لا يجهل  وم ومعارف دينية. وهنا نلاحظ أنما تزود به من عل»ونسجه وفق 

ما تعطيه الجماعة به، فهو يستفيد م ية لخطا الشعبية كما يستفيد من مؤهلاته  الأبعاد الحضار
بالثقافة الدينية  أن الشاعر الشعبي الصوفي متأثر، وهذا يؤهلنا للقول (20) «الاجتماعية و الثقافية

التي تعتبر زادًا معرفيًا  طه والوسط الذي عاش فيه، هذه الثقافةوالشعبية التي أخذها من محي
  .والزوايا متنوعًا تقدمه )الجامعة الشعبية( المتمثلة في المساجد
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يين والمغربيين هم من المتصوفة، و نذكر منهم  ولعلنا نجزم أن اغلب الشعراء الشعبيين الجزائر
يز المغرواي، الح : محمّد النجّار،الحاج عيسى لغواطي،  اجسيدي لخضر بن خلوف، عبد العز

قادر  بد ال غارابلي، ع مد ل سيدي أح باق،  بارك بولط حاج م جدوب، ال لرحمن الم بد ا شيخ ع ال
 .وشاعرنا الشيخ عبد القادر بطبجي وغيرهم بلوهراني، سيدي أمحمّد بن عودة، سيدي بلحسن

 التصوير البياني في ديوان عبد القادر بطبجي :-5

خ عبد القادر بطبجي من فحول الشعر الصوفي مقتديا بالشعراء الشعبيين يعد شاعرنا الشي
وللأولياء، بألفاظ وتعابير صوفية  )ص(الذين سخروا شعرهم لوصف حبهم للرسول 

وبمصطلحات العشق والحب والوفاء والشوق الصوفي، مظهرين معرفتهم الحقيقية للأولياء 
 والصوفية والشيوخ . 

ية الصوفية على وإذا تصفحنا ديوان بطبج ي نلمس مدى التأثير الذي كان للمدرسة الشعر
الشعر الشعبي باعتباره رافدا هاما من روافد ثقافتنا، وقد كانت الصور البيانية وسيلة وآلية 
بية في الخطاب الشعري لبطبجي لعرض نظرته وآرائه ومواقفه الصوفية التي انحصرت في  أسلو

ّ ه  )ص(التوسل بالنبي  ية عبد والابتهال لل يقة القادر تعالى، ومدح الولي الصالح شيخ الطر
القادر الجيلاني، والتغني بالمصطلحات الصوفية كالخمر الصوفية والتجلي والإشراق والنور 

 المحمدي .

 التصوير الاستعاري : -أ

ية في لغته الصوفية لما لها من   قدرة فائقة في وظف شارعنا بطبجي الصورة الاستعار
ية للمبدع،استعمال وإبرا بة الشعر لأن صورها أكثر وفاء واستنفادا لعناصر التجربة »ز التجر

ية، حين تتخلص من القيود والفواصل، والعلاقات المحدودة زمانا أو مكانا، أو الأجسام  الشعر
-المشكلة بهيئة خاصة لا تتغير في دلالتها، وكل ما في الاستعارة من عناصر لا يلزم وجوده
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بداع الشاعر، الذي لا يرى شيئين، بل يرى في الواقع ل ك-حتما نه يستمد حيويته من مجال إ
 . (21)«شيء واحدا

ية، فإنها في شعر بطبجي الصوفي زينته ولونته  ية الجمالية للصور الاستعار وانطلاقا من الرؤ
بلمساتها الفنية، وتشكلت في صور جزئية بديعة كالفسيفساء التي تتخذ من كل الألوان وجها 

رسم لوحة كبرى عامة، حيث يحرص بطبجي في قصائده على الأخذ بيد القارئ لتشكل وت
ية مبهجة، تشكل  ليتجول به بين هذه الجزئيات الساحرة، فيظهر أفكاره على هيئة صور استعار
لوحة فنية وصورا كاملة، مستعينا في ذلك بأدوات فنية مثل التشخيص والتجسيم والتجسيد، 

صور من حياته العامة الشعبية ومعاشرته للناس، وما تتداوله الذهنية ومستخلصا المادة المشكلة لل
الشعبية من صور في حديثها اليومي، ومن ثقافته الدينية والاجتماعية، وما تقع عليه حواسه من 

 الطبيعة الواسعة، بمختلف مظاهرها التي تشكل مادة  خصبة للمبدع .    

ية التي زخرف به ا بطبجي قصائده الصوفية في أحسن وأبهى ونسوق بعض الصور الاستعار
 (22):  )ص(حلة، حيث يقول في التغني بشمائل النبي 

 مَاْ يْغـُـوْرْ  ماَْـهْ  الْوَاْكَدْ  يَاْ الْعُنْصَرْ         

 يَاْ الْلْي بْْصلاْتَْك كُْل َساْـقَيْةْ  تــُفُوْرْ        

يْْن كُ   َّّ يْ نْ يَاْ الْسَاْْس الْثَاْبَْت يَاْ الْز  ْل زَ

 بْثْمَاْْرهَاْ  َأبْ نيْنْ   لَْقَحتْ   َشجْرَةْ  وَ كُلْ 

مكثرا من الصلاة والسلام عليه، ومتطرقا بالثناء  )ص(فالشاعر يتغنى بوصف مقام للنبي 
يفة، موظفا الاستعارة في إخبارنا بمدى ما يكنه من حب  والتعظيم لمقامه الطيب وروضته الشر

النبع الفياض الصافي الزلال )العنصر الواكد ماه ما يغور(، ، حيث شبهه ب)ص(للمصطفى 
يقصد الدين الحنيف الذي لا يزول أبدا وحذفه )المشبه(،  ية الارتواء منه، و الذي تود البشر

 وصرح بالمشبه به وهو النبع الصافي، على سبيل الاستعارة التصريحية.
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ية بالتجسيم الذي يزرع في ال صور الفعالية والثراء والحركة التي وتتميز صور بطبجي الاستعار
تنبع من ثقافة الشاعر، وما تقع عليه عينه من المناظر الطبيعية، والارتقاء بها إلى مستوى 

ية، حيث يقول في وصف هواه :     (23)الشعر

 يَاْ مَْن ْدرَْى آنْشُوْْف بْعَيْنْي شَمْْس الْعُقوْلْ 

 الْفُُحوْلْ  يَاْ مَْن ْدرَْى آنْشُوْْف بْعَيْنْي فَحْْل 

 بْعَيْنْي بَْدْر  آنْقُ وْلْ  آنْشُوْْف  يَاْ مَْن ْدرَْى 

 بْعَيْنْي شَمْْس  الْمُنيْرْ  يَاْ مَْن ْدرَْى آنْشُوْْف 

 يَاْ مَْن ْدرَْى آنْشُوْْف بْعَيْنْي زَهْوُ الَْضميْرْ 

 ْ  يَاْ مَْن ْدرَْى آنْشُوْْف بْعَيْنْي عَبْْد  الْقَديْ ر

  َ  دَبَاْْب  الْتَاْلــيْ  لَعْرَْج  اْْر َكنْزْ الَأسْر

 لاْ مَثْلُهْ  وَاْلــيْ  مْن  َسيْْف الْمْشَاْليَةْ 

 اْلجلاْلـــيْ  الْدَاْيمْ   َحضْرَةْ  َمحْبُوْْب 

 ْمشَرَْف الْنَسَْب مْن نَْسْل الْمُْخ تَاْريْ 

 ْمغَيْْث مَْن َحَصْل الْرفَيْْق اْلخْ طَاْريْ 

 الْبَْدْر  الْ وَاْريْ   نُوْرْ  ُسلْطَاْْن الَأْوليَاْءْ 

وهكذا استطاع بطبجي رسم لوحة فنية كبرى مؤسسة على صور جزئية تركيبية تتلاحم 
وتتلاءم مع بعضها البعض، فتتآلف ألوانها وأشكالها لتخلق مشهدا رائعا للممدوح، وقد توالت 

لقي لا يرتبط بالخلقة مجموعة من الاستعارات المصورة لجمال الولي الصالح، وهو جمال معنوي خ
أبدا، حيث أصبغ عليه مجموعة من التشبيهات وصاغها على سبيل الاستعارة التصريحية، حيث 
شبهه بالشمس في الإضاءة والنور، وهو ال كنز الذي لا ينضب وهو الفحل القوي الأصيل، 

بحبه وعطفه  والسيف البتار القاطع، والبدر الجميل والمغيث والمنجد، والنور الساطع على الناس
 وتعليمه وتبليغه القيم الدينية لهم .

استهل بطبجي صوره السابقة بنداء تنبيهي وبصيغة استفهامية تعجبية )أنشوف؟( أي هل 
أرى وأشاهد مرة أخرى محبوبي الذي حاز كل الصفات الجمالية التي ذكرناها ؟ والتي تشكلت 

يصال من الجزئيات الصغيرة التي تركب وتؤلف اللوحة ال كبرى ، وقد ساعدت اللغة في إ
ية والتآلف والتبليغ)يا درى أنشوف(،  الصورة رغم أنها ملحونة إلا أنها اتسمت بالبلاغة والحيو
ية ملفتة للانتباه، كانت في قمة البلاغة )شمس العقول، بدر  لذلك تكونت الاستعارة بصيغ لغو
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..( وهذا من خواص الصورة النقول، فحل الفحول، شمس المنير، زهو الضمير، كنز الأسرار.
يصالها ونقلها، ولا يتأتى ذلك »وثقل تأثيرها وروعتها وجمالها،  لذلك ينبغي للشاعر أن يحسن إ

يصوغ انفعاله في صورة،  يعرف كيف يعبر عن المعنى، و إلا إذا أحسن استخدام اللفظ، و
ات العلمية ومن هنا كان عليه في نقل عاطفته أن يستخدم لغة مألوفة بعيدة عن المصطلح

يق غير مباشر   .(24)«والكلمات الغريبة، وأن يقصد إلى العواطف عن طر

ويتمنى بطبجي الارتواء من خمرة شيخه الصوفية المميزة والعتيقة المختلفة عن خمرة الدنيا 
 (25)موظفا التصوير البياني، فيقول : 

َمْلْأ كيْسَاْْن ياَْـ الْسُلْطَاْنْ   مَْن ْمدَامُْك ن

 باْلعَزْ مَْع الآمَاْْن ياَْـ الْسُلْطَاْنْ نَبْشَرْ 

 يَْتحْيَاْْوا َأْغَصانْي تَمَاْ تْقَرْ عَ يـْـنْي  

َ لْن يْ   تَمَاْ نَْفَخرْ وَ نْقُوْْل َأْعنَاْيْتْي اقْب

تظهر الاستعارة في)يتحياوا أغصاني( حيث شبه نفسه)المشبه محذوف( بأغصان شجرة 
ي هو الماء الذي يحييها، لقد أظهر بطبجي مقدرة فنية مميزة ميتة)مشبه به مذكور( ومدام الول

 كشفت وترجمت أحاسيسه لمن يسمع ويتلقى شعره، فيتعايش معه ويحس به.

وقد اعتمدت صور شاعرنا في خطابه الصوفي على التوضيح بالتحليل والاستقصاء والتعليل 
ته في نفسه، فهاهو يتحدث والإقناع لما يكنه من احترام وتقدير وحب للممدوح، ويثبت مكان

يصور  عن الهوى كيف زاره وما فعله به، فيشخصه بصفات الإنسان الذي يزور ويهجر، و
    (26)المنام والسهر كالشخص المعذب : 

َاْن يْ   زَاْْر الْهُوَْى بْرَاْْج َأْسوَاْقْي وَ الْتَاْْج فْي اَكْن

َ  الْسَ ْهــرْ    وَ   َأْهجَرْنْي  الْمْنَاْْم  وَ   َضاْنــيْ م

 َصبْرْ  مَ ْق وَاْنــيْ  الْمَْحتَةْ  فْي  وَ لاْ َأنْفَعْنْي 

 دَخْلاْنــْي  لَُض رْ اَْغ مَ يْْق  الْدْْواْخَْر ذَاْ  فْي   

 وَ لاْ اَنْفَعَنْي فْي مَْرْض هْوَاْْك ْدوَاْياَـْ  

َ ةْ  بَصْرْي  لاْن اَْسخَْف  َي  بْْدمُوعيْ  قْو

ْ  وَاْهْ  يَاْ  آهْ  َت  الْشـَـوْْق  َبياَـْ  ذَاْ  رَاْْد ا

 وَ َشوْقَْك ديْمَاْ  َح دَاْياَـْ  بْعَيْْد  َأنَْت 
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وخلاصة القول أن الشاعر الشعبي المستغانمي بطبجي استطاع أن يستعين بالرموز المحسوسة 
والملموسة، واستعارها للتمثيل بها على المشاعر والأحاسيس الكامنة في نفسه، وخاصة تسخير 
أدوات الطبيعة لذلك، والذاكرة الشعبية وثقافته العلمية والدينية والأدبية ساعدته على تكوين 
صوره وتركيبها، فهو ماهر وحذق في ذلك رغم أن اللغة ملحونة، إلا أنها أسعفته بسحرها 
يصال المعنى كاملا واضحا، كما عمل على تسخير آلية الاستعارة  وجوهرها البلاغي ومكنته من إ

ية وتك يفها وجعلها صورة كاشفة عاكسة لما يريد أن يعبر عنه، وهذا دليل على بلاغة وشعر
الشاعر الشعبي، الذي لم يجعل اللغة الملحونة إلا مطية لإيصال تجربته وخبراته في الحياة، 
يبرهن على فكره المطلق، وخياله الفياض في عالم الأفكار ولا نعجب لذلك، فبطبجي يمتلك  و

ة تأخذ من كل العلوم بطرف، حيث تكشفت معالمها في لغته ووظفها في عرض ثقافة متنوع
بته الروحية في مجال التصوف . ية وتجر  صوره الشعر

 الصور التشبيهية :-ب

يقوم التشبيه على طرفين أساسيين لا يمكن الاستغناء عنهما،وهما العنصران الأساسيان   
يلا ولو حذف»فيه بيا–يذكران صراحة أو تأو  . (27)«أحدهما يعد موجودا من جهة المعنى-أسلو

وعليه فإننا نلمس توظيف صورة التشبيه في شعر بطبجي الصوفي، وذلك لخدمة المعنى 
 (28)وتوضيحه وتقريبه للمتلقي، حيث يقول : 

 زَلْزَْل الْعَْقْل  َطاْرْ   الْشَوْقْ  مَْن الْفَكْرْ وَ رَْيحْ 

 َصْب  الْأْمطَاْرْ دَْمعِيْ تَْسنَْي مَْن اْلجْفَْن مُثْلْ 

  ْ َ ر  عـَـلاْ فْي الْ بْ َح رْ وَ َساْـف

 ياَْـ مـُـوْلاَْي عَ بْ ْد الْ قَاْدَرْ

يقظته، فقد  فبطبجي يظهر تعلقا واضحا بالولي عبد القادر الجيلاني، متمنيا لقياه في منامه و
ية بواسطة التشبيه)دمعي ت سنى من الجفن استبد به الشوق وغلبه علي، فصاغ صورته المأساو

مثل صب أمطار(، حيث شبه نزول دموعه من الجفن)المشبه( بانهمار مياه المطر)المشبه به( 
والأداة)مثل( ووجه الشبه بينهما ال كثرة والديمومة في الهطول، فأدى التشبيه دوره في نقل 
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 هذه الصورة ورسم شدة حزن الشاعر وحجم مأساته وألمه الشديد من غرامه لوليه، واختار
العين )دمعي تسنى من الجفن( المشبعة بالدلالات الحية النابعة من حياته الحزينة التي آلت به 
إلى البكاء وإظهار ضعفه أمام ما يلاقيه من البعاد والجفاء، وتدل أيضا على حسه الديني 

 وارتباطه بفكرة الأولياء الراسخة في بيئته .

جدة والفاعلية، لأنه شبه فيها حزنه العميق إن هذه الصورة التشبيهية مشحونة بالحركة وال
وكثرة بكائه الدائم بصورة المطر المنهمر، وتدل كذلك على حزن الطبيعة ال كئيبة التي فقدت 
الشمس والصحو، وعلى العموم هذه صورة قديمة، ل كنها تكشف جمال تصوير وخيال الشاعر 

 وذكائه في نقل حالته للمتلقي .

صيدة نفسها كوسيلة توضيحية مشخصة لحالته ووضعه المأساوي وتتوالى التشبيهات في الق
  (29)وتوتر حالته وعدم استقرارها أمام حب الولي الصالح، فيقول : 

َجْ مُثْْل اْلجِيْرْ فَوْْق صَهْْد اْلجْماَْـرْ ُتْوَه  ن

 فْي فُنُوْْن الْهُوَى ْشفَيْْت عَيْطَاْ ْض رَاْرْ

  ْ ْ ذَاْ الـْـُح ْب َأْم ل َْك نْي وَا  عـَـر

َ ْد الـْـقاَْـدَرْ  يَاْ مـُـوْلاْْي عَ ب

يصورها أبلغ تصوير باختيار الرموز الصوفية ليقرب الفكرة،  يوضح  بطبجي حالته كل مرة، و
حيث يشكل صورة جديدة مما تعارف عليه الناس في حياتهم وما خبروه من تجاربهم، حتى 

يؤدي دوره، فيشبه نفسه الحزي نة)المشبه( بالجير )المشبه به( وهو الطين يقرب إليهم التشبيه و
الذي يطبخ على النار لغرض البناء به، وهذا الجير لابد أن يوضع في فرن عالي الحرارة حتى 
يصلح للاستعمال)صهد الجمار(، وأداة التشبيه )مثل( ووجه الشبه بينهما هو الاكتواء 

)ذا الحب أمل كني واعر(،  والتعذيب بالحر الذي لا يطاق، لقد تجذر حب الولي في نفسه
ية،  فبطبجي أبدع في رسم هذه الصورة التشبيهية وأحسن اختيارها لتعبرعن وضعيته المأساو

يوظف الصورة نفسها في قصيدة أخرى، حيث يقول:   (30)و

َ وْْق  الْن يْرَاْْن  ْ   رَاْن ْي ف َ مْ ر  نَنْْشوَْى فَوْْق ْمحَاْوَرْ اْلج
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ُ يْ بُهْ   هَ ْذاْ  ك ْي َج يْرْ  الْ فُ رْاْنْ   مَ ْق دُْوْر  َأْك ت

يق التشبيه الممتد  يرسم الشاعر صورة حالته النفسية في نمط ووصف شعري واحد عن طر
والمتواصل في جميع قصائده، فتعددت الصور والمشاهد الموظفة، حيث تصب في معنى واحد 

الحظوة، وهذه وهو التعبير عن العذاب الذي يعيشه ل كي يستحق حب وليه وينال منه 
ياضات والمجاهدات عرفت عند الصوفية، فهي بمثابة الامتحان الروحي والنفسي للمحب  الر

 والمريد، عليه تحملها وتجاوزها بكل الأحوال والظروف .

وقد نجح بطبجي في توظيف التشبيه بصورته البسيطة، من أجل خدمة المعنى وإيصاله 
جاز والتوضيح والإشارة البيانية الجمالية، بل استطاع أن للمتلقي، لأنه اعتمد في تشبيهه على الإي

يشخص حالته النفسية، مستنطقا البيئة ومنطلقاته وثقافته الدينية التي أعانته على حبك صورة 
 التشبيه .

يظهر بطبجي مخلصا لممدوحه، محبا له من خلال صورة الدمع الغزير الذي يذرفه بسبب  و
يقه، فالصورة البليغة جسدت هجرانه له، فهو مثل الطوفان ال ذي يأتي على كل شيء في طر

 (31)المعنى وضخمته،وشكلت مشهدا مؤثرا في النفس،يقول بطبجي في موقف آخر:

 لَوْ عَلْمُوْاْ بيَاْ َأهْْل الْهُوْى لَوْ كَاْْن َأتْبَدَلــْت ُكنْيَتْي قَيْ ْس الْثَاْنــيْ 

 الْعَْشْق اْلجْوَاْدْ  مْن َكثْرَةْ مَاْ قَْصيْْت مْن  الْمْحَاْنْ 

نْتَبَْع فْي مـْـرُْو مَاْ آرْمَْقتُهْ بْأْعيَاْنــيْ  هَذَ  َاْْم أُّ ْم  اْلْي عَشْرْ ْسنيْْن باْلت

 فْي  كُْل الْنْهَاْْر وَ كُْل لَيْْل وَْحشُهْ لَيَاْ  يَنـْـزَاْدْ 

 ُ ْس سيْسَاْنيْبَدَلْْت هْنَاْءْ الْنَوْْم باْلْسهَرْ الْ كُرُْوْب اَْصغَىْ يَاْ مَْن ت َّّ  كُوْْن َكي

 َأنَاْ الْمَْحرُْوْج بلَيْعَةْ الْهْوَْى فْي ْدوَاْخَْر  الْعَُضاْدْ 
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فالشاعر يصف نفسه جريحة)أنا المجروح( بحرقة الهوى الذي يسكنها، فنغص عليه حياته 
يغ وغير نومه أرقا، فراح يفكر ويتخيل طيف محبوبه عبد القادر الجيلاني، موظفا التشبيه البل

يقول :   (32)لتصوير هذه الحالة الأليمة، و

 تَاْرَةْ َنجْبَرْ عَْقلْي َصاْحْي نَتْرَنَمْ فْي الْنْظَاْْم نَنْشَْد غـَـوَاْنيْ

 فِْي ْسوَاْيَْع الَْصْحوُ كُْل َساْعَةْ نَعْمَْل ميْعَاْدْ 

 ْ  ْل الْيَرْقَاْنيْتَاْرَةْ مَثْْل الْمَْجنُوْْن نَنْسَكَْن نَْتخَبَْل لَوْنْي يْعُوْْد مَث

 هَذَاْ حَاْلْي يَاْ عَاْْشقَيْْن َبحْرْي مَاْ لَهُ َتحْدَاْدْ 

فالشاعر يعول كثيرا على الصور التشبيهية لوصف حالته للمتلقي، والتأثير فيه بسحرها 
وبلاغتها، ففي البيت الأول من المقطوعة السابقة نراه يوظف كعادته التشبيه البليغ لإظهار 

، إذ يصور حاله مثل الواعي )الصاحي( سعيد بنفسه، يترنم في الإنشاد والمديح نفسه الأليمة
لوليه، وفي أوقات أخرى يكون مثل المجنون فيسكنه الهم والحزن، ويتخيل نفسه مثل اليرقة في 

 الضعف والهوان، وهي صورة محسوسة معروفة عند القراء.

يهية البليغة، قصد رسم صورة ونجده في موضع آخر يبني صورة مهيكلة من الصور التشب
كاملة مكونة من صور جزئية، هدفه من ورائها التأكيد على وصف هيئة وليه للناس وإعلائها 
في أذهانهم، صورة تتخطى الحدود وتخرق الآفاق، فقد أغدق بطبجي على صاحبه مجموعة من 

لعذاب والمغيث والأنيس التشبيهات البليغة الساحرة، ومنها أنه الساقي ومنقذ الغارقين من بحار ا
    (33)للغريب، حيث يقول :

ْبَاْنيْ َيْْف الْمُلْْك فْي الْعََجْم وَالْعُر  َأنَْت الْسَاْقْي لجْميَْع مْن َأتْوَلَْى تَصْر

 الْمُسَمَْى ُسلْطَاْْن الَأْوليَاْءَ يَاْ نُوْْر الَأثْماَْـدْ 

 ْ َّّْك اْلَغَاْْرقيْْن مْن هَوْْل الْبَْحر يْدَاْن يْ  َأنَْت َسلا  وَ آفَاْْت الْْقلْْت وَ  الْو
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دْ  ُحاَـْ َيْنَ يَدَيْْن اْلج َاْْصليْْن ب َّّْك اْلح  َأنَْت َسلا

اْلْي باْلجْمّيْْع فْي ُكـــْل  أّْوّطاْنيْ َّّ اْنْقيْْن دّبّاْْب الْت اْْث الّْشَّ َّّ  َأنَْت غَي

 أّنّْت ّكنْزْ الْمُْحتَاْْج يَاْ ْذخيْرَةْ مَْن لاْ لَهُ زَاْدْ 

َاَْطرْ يَاْ صَرْخَةْ الْ ْكفيْْف وَالْبَرَاْنيْ  َأنَْت عَْز الْمَْضيُوْْم يَاْ ْونيْْس اْلخ

اٍْر الْدْيَاْرْ خَاْليَةْ  بالْمَاْْل وَ الَأْولاْدْ  َّّ  َأنَْت عَم

وبذلك استطاع الشاعر أن يحقق من الصور السابقة هدف التشبيه في توضيح أفكاره، 
إلى الإشارة الخفية الجمالية، لما يتركه من أثر دلالي من جهة والخروج من دائرة الغموض 

التركيب ومن جهة التأثير بالمتلقي، ومدى تعبيره عن موقف الشاعر من ذاته، ومن العالم 
الذي يعيش فيه من خلال الاهتمام بعنصري التشبيه، والتقائهما دون الأداة في تحقيق 

 الإشارة الجمالية من المعنى المنتج .

كمن جمالية التشبيه الضمني  فيما يوزعه الشاعر في نمطية قراءة البيت الشعري، فيضفي وت
ية تصوير الصورة، وحركيتها كما يشاء القارئ، وحسب ثقافته، كما  عليه حيزا من التفكير، وحر
يلمح بالمفاجأة التي ينتظرها من وراء الصورة، والألفاظ المبثوثة، فهي متكاملة ممتدة متماسكة 

نزوعا إلى الابتكار وإقامة »كل هيكلا بديعا وجميلا يسمى المعنى، الذي يهدف إليه الشاعرتش
الدليل على الحكم الذي أسنده إلى المشبه، ورغبته في إخفاء التشبيه، لأن التشبيه كلما خفي 

 (35)وهذا ما يؤكده الشاعر في قوله :  (34)«كان أبلغ وأفضل في النفس

يَاْْق الْعَلَلْ   يَاْ ْطبَيْْب  الْغَْصاْص يْ  يَاْ تَرْ

يْدَْر  يَاْ  عَلاْْش  ْ  الْنْعَاْســـيْ  ْمحَرَْم   قُو

 تَحْمَاْســـيْ   َأنْزَاْْد   عْليَاْ  الْرْجَاْءْ  َطاْْل 

 مْن هَْم ليْعَةْ ْجفَاْْك َكثْرَْت اَعْلاْلـــيْ 

 ْث مْن َأبْقَْى فْي اْلخْلاْءْ بلاْ َجيْ ْش يَاْ غَوْ  

يْ ْش  بــلاْ   َأبْقَْى  قُمْرْي  بحَاْْل  حَاْلْي   ر

يْ ْب  الْمَاْءْ   ْعطيـْـْش  ْمنَ كَدْ   أنَاْ  وَ   قْر

بـَـةْ  ْدوَاْْك  مْن  الْوَلْي  لَوْ ُصبْ ْت يَاْ   شَرْ
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هيْْب  مَْشعَاْلــيْ  دَوَاْخَْر  تَْطفَْى مْن  َّّ  ةْ ُطلْبـَـ عَاْلــُجوْهْ   مَاْ  ْصعَيْْب    ضُرْي  الْل

الشاعر يشبه روحه المحرومة من النعاس، المرهقة من التعب والوجد، مثل الحمام العاري    
من الريش لا يستطيع التحليق ففقد لذة العيش، ويشبه شوقه لوليه، بالعطشان الذي يرى الماء 

 قريبا منه ل كنه لا يصل إليه، ويزداد ظمأه .

ه إلى مصاف النشوة واللذة، التي تجعله إن الشاعر يسعى دوما لخلق فضاء شعري يرتقي ب
ية  يعيش حالات التخيل الإبداعي، ويحاول جاهدا عبر سلسلة من الألفاظ والصور الشعر
يصال القارئ إلى تلك النشوة، من خلال الأدوات البلاغية التي تكشف المعنى،  والمعاني إ

يف وهو من المقومات البلاغة.  وذلك هو المقصد الشر

 ائي :التصوير الكن-ج

وغالبا لا المحسوس المفهوم من ظاهر اللفظ  تعتمد الكناية على معنيين؛ المعنى الأول القريب
يفهم بالذكاء عن  يقصده المبدع، وإنما وضع للدلالة والإشارة إلى المعنى الثاني وهو البعيد و

يق القرائن المختلفة وغالبا ما يكون المقصود، وسنحاول كشف الصور الكنائية في ا لديوان طر
يظهر ذلك في موضوع المدح والتغني بجماليات المحبوب،  بناء على ما تقدم لمفهوم الكناية، و

 (36)حيث يقول بطبجي : 

يَاْْن ياَْـ الْسُلْطَانْ   َأنْشُوْْف وَْجهَْك حَاْلْي يَزْ

 َطْب ضَرْي الْرَْمْق باْلَأْعيَاْْن يَاْ  الْسُلْطَاْنْ 

 مَ اْلحـَـشَاْ وَ  بـَـْدنيْيَْستْقَاْْم الْدْليْلْي ثـُـ 

 فْي ْبهَاْْك الْفَاْيْْق عَ ْن َساْـيَرْ الْمـْـزَاْنيْ

يحدثنا بطبجي عن صفات محبوبه الولي الصالح، فيكني عن جماله الذي لا يوصف، 
يان( و)سقام دليلي(ولا يكتفي بذلك بل يوظف الكناية في  وفرحته به عند رويته )حالي يز

)الرمق بالأعيان()بهاك الفايق( فلهذه التعابير معنيان؛ معنى قريب هو التأكيد على جماله 
الملحوظ والمدرك، ومعنى بعيد وهو المخفي المكني عنه بالظاهر، وهو جمال الشيخ في إعانته 
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ية التي يقوم بها، والتي زينت سيرته، ثم  للناس ونجدة المستغيثين به وغيرها من الأعمال الخير
  (37)يخه ومآثره الصالحة، فيقول : يعرض الشاعر صفات ش

َّّْك كَاْمَْن يْسيْرْ  َ رْ  الْ كـُـفاَْـرْ  مَْن  َسلا  ب

َمْن وَ  يَسَاْرْ   وَ َأْظهَرْ سُرُهْ فْي كُْل جيْهَ الْي

َّّْك   َبحْ رْ  الْزَْخاْـرْ  م ْن  الْغَاِْرقيْْن   َسلا

 عْلَْى رُؤْوْس الَأشْهَاْْد عُْدْت َأْخباَْـرُهْ 

 نَْق دَاْرُهْ  عـَـلاْ   الْعْ بَاْْد  رَْب   عَزُهْ

َ يْب مَ ْن  زَاْرُهْ  مَاْ  اْلجُوْد  يَنْبُوْْع   َيخ

يعي  فقد وظف بطبجي الصورة الكنائية لتجسيد المعنى وتقريبه للمتلقي، حتى يستوعب و
ية ولمسوها "برؤوس ال أشهاد"، الصورة كاملة؛ إذ كنى عن الناس الذين شهدوا أعمال الولي الخير

ّ ه فيه وفي روحه الطيبة ونفسه الخيرة )أظهر  وكنى عن علمه الراسخ وهدايته التي أودعها الل
 سره(، كما كنى عن معاملته الطيبة وصفاته الحسية بينبوع الجود .

والمتأمل في الصور الكنائية عند بطبجي يجدها صورا وصفية مشخصة دائما للولي الممدوح،  
ية، إذ يحتاج إلى استكمالها في رسم الصورة الكلية، كما يكنى في موضع آخر تمتاز بالبساطة والجزئ

ياسة( أي أن أهله وأسرته من السلاطين  عن قدر الولي عند الناس في كل مكان )أصل الر
المطاعة، وهو يصلح أيضا لتوليها وحكمها بل سيد كل الملوك مهما كانوا وأينما وجدوا، كما يكنى 

يكني عن رغبته في لقائه عن علمه العزيز والو اسع بالبحر الذي ماله قياس)بحر ماله قياس(، و
)طالب جلسة معاه(، وهذه المعاني البعيدة التي تهدف إليها الكناية، وأما القريبة فهي الموجودة 

 (38)في ظاهر اللفظ : 

ُ وعَ بْ سِىْ   َس يـّـْد َأْح مَ ْد  ب

َس ةْ  ياَـْ ْ  َســيـّـْد َأهـْـْل  الْ ر

ُ مـُـوَْس ىْ  فِ يْ   َح ْضــرْة  ب

 ْوطـِـيـْـسَ ةْ  ناَْـْل الـْـعَ زّ  

 اقـْـسـَـىْ   الْ لـّـْي   ْم طَ وْْع  

لـَـهْ   بـَـْح رْ   قـْـَياَـْس  ماَـْ

َ رْ  بْ تـُـوْْب   انـْـْكسَى ســْـت

 اَْمــلاْ مـِـْن الّْســرْ َكاـْس 
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َ عَ لِْي َطاْـلــَْب َج لْ سـَـةْ   الْ ْم ساَـءْ  بـَـْدْر  هْ ْمــعاَـ ل

من خلال حديثه عن الخمر"المدام" ، (39)كما وظف بطبجي في ديوانه الكناية عن موصوف
الصوفية وما تفعله في المحبين، وما ترسمه من صور العشق والغرام الأبدي الصافي، حيث يقول : 

(40) 

َ ْطــرَةْ  َأهـْـْل  إماَْـْم  ياَـْ   اْلخ

 اَقـْـوَىْ  الْشـَـوْْق  وَ الـْـهـَـوَى 

 نـُـتـْـْك وَىْ   رَاْنــْي   ْدْت عــُـ

َلْقاَْـْك ف ْي َس لْ وَىْ   َطاْـلـَـْب ا

َمْلَأ كيْسَاْن ياَْـ الْسُلْطَانْ   مَْن مُدَاْمُْك ن

يـْـبْ   ُكــْل   ْم رَاْحَةْ  ياَْـ    ْغ ر

 يَاْ عـُـرْْف الْ طَ يْ بْ  يْشَاْْعرُْك 

ْ  وَ لاْ   ْط ب يـْـبْ  قـَـْط  فَعْ نْي اَن

 وَ لاْ يْكُوْْن اَجْليـْـْس الْ رْق يْ بْ 

 يَْتحَيَاْْوا َأْغَصاْنْي تَمْاْ تَقَرْ عَ يـْـنْي 

يارته، فالشوق قد استبد بنفسه، ولم يجد له  يترقب ز إن بطبجي يناجي حبيبه في خلواته، و
ؤوس ويرتوي منها، وتسري في جسده دواء إلا اللقاء والأنس والشرب من مدامه، فيملأ ال ك

فتحييه، وتنقله إلى عالم الجمال والأمان والحب الذي يناشده، وهي علامة القبول والرضى، 
ويشير الشاعر إلى حالة السكر ومداعبة الجمال لسر المحبوب في حضرة مشاهدته، وعندئذ 

معقولها، وهذه الحال تدهش الذات، وتهيم بسكر نور العقول المميز بين الأشياء، محسوسها و
تسمى سكرا، ويجمع أغلب الدارسين أن الصوفية يذكرون الخمرة بأوصافها، ويريدون بها ما أدار 

ّ ه على ألبابهم من المعرفة  والمحبة والحبيب في عبارة ابن الفارض هي حضرة الرسول » الل
 . (41)...«، أو ذات الخالق )ص(

فاتها وألوانها ومذاقها وما تفعله في الصوفي، وشاعرنا يتغزل بحبيبه بواسطة ذكر الخمر وص
  (42)ويتمنى أن يذوقها لينعم بها، فيقول : 

َ رْ     ْل ـــفْي ًكُ   طَاْنْ ـــُســلـــْـ  رْ   شْهَ يـــْـ َسيْدْي   مَ ْشــهُ وْر ب
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ُ كـــُـ  َبحْرُهْ   اْـنْ عَ ْطــشـــَـ    ْل ل

َ  َبحْرُهْ شْهَيْرْ  ي َ ْلهْ َساْحَْل لاْحَْد  و  ــنْ مَا

 ْ َمْرْ ال  َصافْي  َطيْْب آبْنيْنْ يَرْوْي مْن اْلخ

 الَأْعــذَبْ  فـــْي اـْ الَْصــــ  َبحْ رُهْ 

 نـَـْشــرَبْ  وْدَهْ ــبجـــُـ لْي  وَ ْيَهَيْْب 

َيْْن  َ الأَ  ب  مـَـذُْكـــوْرْ ْد  اـْسي

 بالْنَيـَـةْ  خَْدمـَـه  مَْن  يَاَْسعْْد 

 بَاْه يـَـةْ    اْـفَيْ ةْ صَ    خَمْرُةْ  

 يَاْ مَْن دَرَْى  يْكُوْن  نََص يْبيْ

 الْمَْحاـيْْن  قـَـلْبيْ  مَْن  يَبْرَاْ  

يشيد بطبجي في هذه الأبيات بقوة وشهرة شيخه، فالناس تحبه وتعشق نور جماله، فبحره 
يقته خمرا، تتميز بالصفاء بين المريدين لطر والنقاء والعذوبة،  سقى كل عطشان من المحبين المقر

فتغري بمنظرها الشاربين، كما تتصف باللذة والمذاق الأبدي، ونجد شاعرنا كني عن الخمرة 
بالبحر فيصفه بالصفات نفسها، ويتمنى كمريد أن يشرب منه، ويرجو من حبيبه أن يسقيه بيده 

يكون اللقاء الذي طالما انتظره وتغنى به .  الطاهرة، و

لمزج بين الدعوة إلى التصوف، وبين وصف الخمرة الإلهية، وبين وسمة قصائد بطبجي هي ا
وصف جمال شيخه، والتغني بشمائله، والإفصاح عن المعاناة من حبه وعشقه، وهذا ما جعلنا 

 لا نعثر على قصائد منفردة في الخمر وأوصافها وعملها في المريد .

، وإحياء ليالي اللقاء ويستمر شاعرنا في التغزل بجماله حبيبه بواسطة جلسات الشرب
         (43)والأنس، فيقول : 

 ل يــْـهْ انْ َص َب َْح وَ ْن مَ ســيْ 

َمْلاْلْي مْن َبحْرُهْ إمَاْْم الَأقْطَاْْب كَاْْس             يَنْفْي عَنْي الـْـوَْسوَاْســـيْ            ي

 ْس            ُحبُْك حَرَمْ  اَنْ عاَْـســـيْ وَ يَْشبَْب ديْنَاْْر الْثُقَاْْت بَعْْد  الْنَْحاـْ          

يْ نــْي            َطيْْب مْن  َجاْـلُســـُـ هْ               َكاْـُس هْ           م ْن    يـَـْرْو

َ ْقــتـَـبـَـْس            اْلشُمــُوْْس   هَمَاْم ُجــْمــْع               شَمْسُ هْ            م ْن    ن



 حني اللوُف غبد. د                 الجصائسي  الؼػبي الـىفي الؼػس 

 

 مخبر جحلُل الخواب و الترحمت    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     190     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلت دزاطاث في الترحمت   

ل    / 01لػـــــــدد زقــــــم : ا                                                                                                 ابــــــــــوــــــــــــالخ   ل ـــــــــــجحلُ و   2012أفٍس

َلـْـياَْـَس هْ             نَْق طَ عــْـشْي  مَاْ           وُســوْاــُجــوَْراْرحــْي  سُ               ا

ْ    دَاْيَمْ           الْعُبــُـوْْس  لَيـــْـْث  عْلَيَا              َأيـْـهـَـسـُـوْا              رْ ـــغـَـي

َبــْي    رَْج لَعـــْـ         ســّـهْ  ةْ  الْمَ لــَـ  عَلَْى               ه          َخـــُصــْ  ر يــَّّ  ر

اْـُســهْ                    َّ ُلـُـوْْس               فَيـْـْض وَ آْمــلَأ  كَ  آْسقَْى جُمَ يـْـْع  اْلج

لا تفارق صورة ملأ ال كؤوس قصائد بطبجي وأبياته الغزلية فهي صورة متكررة، وكأنه    
يفيضها لري تأكيد لرم ز صوفي وهو التغني بطقوس جلسة شرب الخمر، فيتطلب منه أن يملأها و

يظهر في قوله:  (44)الشاربين والعطشى من المريدين والمحبين للشيخ، و

َبْنْي كَاْْس مْن الْرْفَيْع اْمدَاُمْك َصاْفْي  زُلاْلْ   شَر

 ْ يْنْي يَاْ مْرَاْْح بَصْرْي نَبْرَاْ مْن ذَاْ  الْعْ لا  لْ دَاْو

 عَنْدَْك َتحْقيْْق َطْب دَاْبَة آهْ يَاْ َسيْْد  الَأبْطاَْـلْ 

َنْْشــرَاْحْ   يْبَرَْد غْلَيْل خَاطرْْي بَعْْد    اَسقَاْمُهْ  ي

 يَاْ لَعْرَْج لَيْْك َطاْرْ عَْقلْي رَفْرَْف بْلاْ ْج ناَْـحْ 

 وَ اَْنجَلَْت عَلَْى الْوَُصيْْف َظنْي َكفُْك فَيْاَ َشحَاْحْ 

ويذهب بطبجي أن السلوان والراحة والأمان مرهون بالشرب من مدام الأولياء، لأنها 
ية، فيقول :    (45)مباركة، ولا تضاهيها خمرة أخرى في حياتنا الدنيو

ُ وْهْ باْللْساَْـنْ   مَاْ َأْشفَْى َسلْوَْى مَْن لاْ خَاْط ب

بـَـةْ  كيْ ساَـنْ   لاْ  مَْن  يَْسلْى  كيْْف   َش ْر

 َأهْوَاْهُ مْ   عَْدبُهْ  مَاْ اَْستَنْشَْق مَْسْك وَ لاْ  

 َكيْْف يَهْنَىْ مَْن لاْ لَهُ زَاْْد مَْن َأْدعَاْهُ مْ 

ويرى شاعرنا أن خمرة حبيبه باستطاعتها إطفاء نيران حبه، فتزول همومه وتنقضي أحزانه، 
  (46)ويستعيد سعادته التي غابت جراء محبته الدائمة، فيقول : 

 اْلَْب آنْشُوْفُْك يَاْ  الَأْمجَدْ طَ 

ُ وْرُدْ   مْن مُدَاْمَْك بَاغْي  ن

 تَهْ مَ دْ  نيْرَاْنْي   غَنَْى  لاَ 

 يَاْ الْفَحْْل الَأقْطَاْْب  الْوَاْكَدْ  

 دُهْــــاـْ تـَـسْهـــَـ آيـْـزُْوْل  

 بَغَيْْت انْ زَْودْ  ْك اـْ آْدعَ   مَنْ 



  غبد اللوُف حنيد.                  الؼػس الـىفي الؼػبي الجصائسي 

 

 مخبر جحلُل الخواب و الترحمت    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     191     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلت دزاطاث في الترحمت   

ل   /  01الػـــــــدد زقــــــم :                                                                                                  ابــــــــــوــــــــــــالخ   ل ـــــــــــجحلُ و   2012أفٍس

ي وظفها، والصور التي وضحها في حديثه عن الخمر، معبرا لا يخرج بطبجي عن المعاني الت
به الجيلاني، في صورة غزلية عفيفة، من خلال الشوق لخمرته  بواسطتها عن محبته الدائمة لمحبو

ياق للمريدين، حيث يقول :   (47)التي يرى فيها التر

ْ    عـَـنْي    يَعْطَْف  َ بْ رَا  ن

 لَأنْي َشاْرَْب   َخ ْمــرَةْ 

َ ْم رَةْ  رَاْعْي   عَاَْشقْ   اْلح

 مَْن جَميْْع  الْ ْض رَارْ 

ُ وْْس  مَ ْدَخ رَةْ   َك ي

 َس ن يْ ْن ذَاْلْي ْجهَاْرْ 

إن ديوان بطبجي مشبع بالغزل الصوفي، الذي قصد من ورائه التغني بفضائل وخصال    
ثنايا  وأخلاق وجمال شيخه عبد القادر الجيلاني، وقد مر بنا الحديث عن هذه الصفات في

المدح الذي خصصه الشاعر له، حيث شغل حيزا كبيرا من مساحات الديوان، و يظهر ذلك 
  (48)في يقول : 

 الْوَْحْش  َطاْـلْ  بَرَْم يَاْ كَاْمَْل اْلخَْصاْيَْل بيَاْ ذَاْ 

َلْبْي لَوْنْي  ْدبَاْلْ   اَعْدَْم َجْسدْي هْوَاْْك وَ اَْسكَْن ق

 مَاْ تْساَْـلْ  فْي وَعْدْي  وَ َأنَْت   َأنَاْ َدَاْْيمْ َأنْسَاْْل 

اْْد وَ نُوْر بَصْرْي وَ َأنَْت لْلخَيْرْ فاَْـلْ  َّّ  َأنَْت الْز

ّ هْ   يْدَْر   يَاْ   عَلَيْْك   لل يْنْي  نـَـْســتْ رَاْحْ  قُوْ  دَاْو

 مْن َكثْرَةْ مَاَْجيْتَنْي نَقُضوْا فْي َجْسدْي َأْجرَاْحْ 

ّ هْ وَ بيْْك  يْنيْ  أِنْاْ بالل ــمَاْحْ  يَاْ   دَاْو َّّ  نـُـوْْر  اْلل

اْـحْ  َّّ ْب  َأنَْت زَهْوْي وَ فَخْرْ لْسَنْي يَاْ قََصاْت الْر

يه حب بشري، فعشقه صوفي يهدف من  فالشاعر يتحدث عن غرام من نوع آخر لا يساو
ّ ه، وبذلك يعبر عن شرعية حب الأولياء، وإحراز الأجر العظيم .  ورائه الفوز برضى الل

 (49)و يظهر بطبجي حبه العميق لشيخه، ويشكو أيضا ألم الغرام، فيقول :      

 وَ الْسَهُوْ َأفْنَْى ْجوَاْْرحْي وَ ْدليْلْي  مََضاْـهْ

  زَاْدْ آنـــْـ  وَ     رَاْمـُـْك ْغــــ  َصاْـْل 

اْـ    ُح بـَـْك   َّّ َ ي  ــريْ ــــيـَـسْ   ف

ْج  َّّ يْ َحــْك  وَ     هَي َ لــيْ   ر باَـْ  اْر
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 وَ لاْ ُصبْْت ْطبيْْب يَطَْب عَلْتْي وَ اَْسقَاْمَيْ

 الْبــْـلاْدْ   ــــْل كُ     َصــــرْخَةْ   يَاْ 

 الَْض نَْى ف يْ  َطْب ُبجُوْدَْك َجْسدَْي مَ ْن 

 مَاْ َشفَكَ شْي هـَـْجــريْ  بحَْصاْهْ 

ْ  ُجوْْد   َأْص غاَْـلــيْ    وَ   عَل َياّـَّ

  ّ يْ نْي مْن ُضــريْ ْسب يْْل  الل  هْ دَاْو

يطمع بطبجي من وراء الوصال بعث الحياة وازدهار جسده ولونه، فتدفأ روحه،  و
 (50)فالشاعر رومانسي إلى أقصى درجة، حيث يقول : 

َاَْطرْ م ْن َكيْ ْد الَألاْْم      كَاْْن اَْعطَْف لْي يْرَيحْ اْلخ

 لَعْرَْج َخضْرْ الْعْلامْ 

 ْ ُلهْ ذَاْلهْ مُ دَةْ عْط َي ْبْ يَرْتَاْْح الْقَل  ْب مْن هْوَا

 نَْدفَاْ باْلوَُصاْْل َيحْيَاْْو َأْغَصاْـنْي بَعْ ْد الْعْ دَاْْم  

 لَعْرَْج َخضْرْ الْعْلامْ 

 نَْستَنْشَْق رْيحُتُهْ الْعَطيْرَةْ فَاْقَْت عَْن كُْل ْطبي ْبْ 

 ْ ُنْظُرْ َمحْبُوْْب خَاْْطرْي فيـْـهْ ُنحَقَ ْق با  لْنَياْـْم ن

 لَعْرَْج َخضْرْ الْعْلامْ   

 مْن وُْد وَ إْحسَاْْن وُلْدْ خَيْرَةْ يَسْهَاْْل الْلْي ْصعَيْبْ 

 يَعْطيْنْي عَاْهَْد الْوَفَاْءْ وَ نْشُوْْف اْسمْي فْي الْزْمَاْمْ

 لَعْرَْج َخضْرْ الْعْلامْ

 يــْبْ يَْكتَبْنْي عَبْْد مْن ْعبَيْدُهْ مَعْتُوْْق بغَيِ رْ  رَ 

 وَ يْبَشَرْنــْي بحَاَْج تْي يَْقضيْهَاْ رَْمْش الْنَياْـمْ 
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 لَعْرَْج َخضْرْ الْعْلامْ

 وَ ْجميْْع الْلَْي َطلْبَتهَاْ عَنْدُهْ نَقُُصْدهاَْـ آْنجيْ بْ 

مْ  هَْذا َظنْي فْي فَاْرَْس اْلخَْصلَةْ الْغَوْْث الْهُماَـْ

 لَعْرَْج َخضْرْ الْعْلامْ

 َ  اْرْس الْمْشَاْلْي مُوْْل الْبْْح رْ  الْعَدَيْ بْ بمُوْسَْى ف

يصف في قصيدة أخرى الحب الصوفي، الذي غاص وتوطن وسكن جسده، موظفا  و
حروفا هامسة تنبئ عن السكون والحزن المطبق على حالته، خاصة دلالة حرف السين وحرف 

 (51)الحاء، حيث يعبران عن الألم والتوجع :

ُ ْك فْي َج ْســديْ   غاَْـْس  ُح ب

 تـَـْمرَاْْس    مـَـرَْس َج ْســديْ 

 تـَـْأَساْـْس    للـْـْهــوَىْ    ماَـْ 

 عَ ْساْـْس  بـْـلاْ     مَ غْ لـُـوْقْ 

 ُجــلاْْس   لاْ س يـِّـماَْـ  ياَـْ 

 الـْـفاَْـْس   َحــرَْث َأْرمـَـْى   

ْ     ْجــوَاْْرحـــْي  ُســـوْا  ْس وَّّ

ُ هْ   ْخــــلاْْص  َس ْج ْن ماَْـل

يـْـْح   يـَـْح ْرُســوْا   مـَـْن    وَ

ــْد  الَأْجــرَاْْس  ُحــْب  َّّ  َســي

 

 :الإحالات

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ـــــ

بليس، -1  .161مكتبة المتنبي، القاهرة، د ط، د ت، ص جمال الدين أبو الفرج الجوزي، تلبيس إ
ياض، السعودية، ط صابر طعيمة، الصوفية م-2 يع، الر ، 2عتقدا ومسلكا، دار عالم ال كتب للنشر والتوز

 .21، ص 1985
 .20ينظر : نفسه، ص -3
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 المصطلح النقدي عند عبدالملك مرتاض
 د.علي حمودين / عبد القادر دحدي

 ورقلة -جامعة قاصدي مرباح 
 

 : الملخص
 

 تواضعها بين علماء منذ  ة والمعنىفإذا كانت المصطلحات في العلوم التجريبية ثابتة الدلال
حقل من حقول هذه المعرفة، فإنه من الصعب ربط مصطلحات العلوم الإنسانية بمفهوم كل 

قار وثابت، والنظر إليه على أنه المصطلح الدقيق الذي لايأتيه التغيير، ولاتؤثر فيه سنة التقادم، 
ية لاتقف على حال واحدة ،وخاصة ئبقزفي العلوم الإنسانية غير مستقرة قلقة،  اتفالمصطلح

للفظ الإصطلاحي الواحد ا ةوالمعاصر فدلال حين يتعلق الأمر بالنقد الأدبي الحداثي
المدلول يتغير داخل إن ، بل تداوله  تتعددوتتغير وتتجدد بتنوع أسباب الاستعمال، ومجالات

 .لك المجالذالحقل الأدبي الواحد، بحسب تعدد رجالات 
يات من أجل يعتبر الباحث عب د المالك مرتاض من النقاد الذين وظفوا عدة مناهج ونظر

 .استنطاق الخطابات الأدبية المختلفة
ية: المصطلح، الدلالة، النقد، السيميائية، الخطابالكلمات المفتاحية  .، النظر

Résumé: 
Si les termes dans les sciences expérimentales fixes signification et le 

sens depuis l'humilité parmi les scientifiques chaque champ de ces 
domaines de la connaissance, il est difficile de lier les termes de sciences 
humaines, Terminologie dans les sciences humaines instables concernés, 
le mercure ne repose pas sur un cas, surtout quand il concerne le 
critique  littéraire moderne et contemporaine. La signification  change 
dans un champ littéraire, selon la multiplicité des hommes de ces 
champs. 

Cet article traite des efforts déployés par Abdelmalek Mrtad dans le 
domaine du terme critique. 

Mots Clés : Termes, Sens, Critique, Sémiotique, Discours, Théorie. 
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لا يستطيع أي ناقد أو محلل الاستغناء عن دلالة المصطلح النقدي؛ لأنه يشكل، العمود 
الفقري بالنسبة لكل قراءة نقدية جادة، وإذا كان القدماء قالوا: المصطلحات مفاتيح العلوم، 

اهتموا بها أيما اهتمام، وأعطوها من العناية ما تثبته الأبحاث المتعددة فإن المحدثين قد 
والمتواصلة في هذا المجال، فما إن تمر فينة زمنية إلا وتظهر معها كوكبة من المصطلحات 
يقا  الجديدة أو المتجددة، بالإضافة إلى ما أصبحت المصطلحية تحظى به فقد رسمت لنفسها طر

صارت علما له منظروه ومناهجه ومصطلحاته كذلك والساحة العربية في جميع علوم المعرفة و
يق إلى علم المصطلح، ليأخذ مكانه في  ليست بدعا فقد ظهرت أبحاث عديدة تنظر، وتعبِّد الطر

 مختلف العلوم المعرفية الإنسانية والعلمية.

ها بين علماء  فإذا كانت المصطلحات في العلوم التجريبية ثابتة الدلالة والمعنى منذ تواضع
كل حقل من حقول هذه المعرفة، فإنه من الصعب ربط مصطلحات العلوم الإنسانية بمفهوم 
قار وثابت، والنظر إليه على أنه المصطلح الدقيق الذي لا يأتيه التغيير، ولا تؤثر فيه سنة 

واحدة  التقادم، فالمصطلحات في العلوم الإنسانية غير مستقرة قلقة، زئبقية لا تقف على حال
،وخاصة حين يتعلق الأمر بالنقد الأدبي الحداثي والمعاصر فدلالة اللفظ الإصطلاحي الواحد 
تتعدد وتتغير وتتجدد بتنوع أسباب الاستعمال، ومجالات  تداوله، بل إن المدلول يتغير داخل 
 الحقل الأدبي الواحد، بحسب تعدد رجالات ذلك المجال، بل الأكثر من ذلك تراه قلقا غير

 ثابت الاستعمال عند الناقد أو الباحث الواحد، فيستخدم مصطلحا واحدا بعدة معان متباينة.

لقد أسهم الباحث)عبد المالك مرتاض( إسهاما جليا في المجال المصطلحي وخاصة 
السيميائي منه لا ينكره إلا جاحد، فقد دعا في ال كثير من المناسبات إلى بذل المزيد من الجهد 

وضع عدة مصطلحات ترجمة، ية مصطلحاتيا، بل اجتهد هو طوال مساره النقدي في للرقي بالعرب
ية التي تتصدر بها معظم كتاباته النقدية دليل على ذلك، فقد  أو اشتقاقا والمقدمات التنظير
دََأَب في جميع أعماله النقدية، وقبل الإبحار في عملية التحليل لمختلف نصوصه أن يحكم ربط 

منهجه، واختيار ما يناسب تلك القراءة من مصطلحات ملائمة، فكثيرا ما أشرعته، وتحديد 
 يستخدم مصطلحا نفسه في قراءات مختلفة ل كن بدلالات ومعاٍن متباينة.

سنحاول في هذه الفسحة أن نسلط الضوء على جوانب من عناية عبد المالك مرتاض، 
النقدية، مركزين على النماذج المسألة المصطلحية من خلال الوقوف عند العديد من دراساته 
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الاكثر شيوعا، والاكثر تعبيرا عن وضعية المصطلح عند الباحث بوجه خاص، وقد ارتأينا أن 
نمد الجسور ونصل الحواجز بين مصطلحات الشعر ومصطلحات السرد، لأن الباحث يرفض 

سرد فكرة الفصل هذه، وخاصة في مجال المصطلحات فنجده يستعمل مصطلحات الشعر في ال
 والعكس ملغيا الحدود الفاصلة بينهما في هذا المجال.

 لمصطلحات:ا

    سمة: 1

حدد الباحث عبد المالك مرتاض مصطلح)سمة( عبر محورين هما: محور تراثي ومحور  
حداثي)ففي تحديد مفهوم الّسِمة( لم يقصر هذا المفهوم على أمة دون أخرى)إن كل الأمم 

عرفت مفهوم السمة، وتعاملت معه في طائفة من المظاهر التي  منذ العهود الموغلة في القدم،
ربما أهمها الإشارة واصطناع اللون وإقامة الطقوس... ولاسيما الإغريق والعرب في ثقافتيهما 

ل كنه يرى أن المفهوم مرجعه إلى العرب حيث أنهم تعاملوا  معه منذ القديم  1ال كبيرتين(
لأتراح فهو يتحدث عن الإشارة في مقتطف حديثه، ثم يورد بالإشارة أباللون أثناء الأفراح وا

يف الجاحظ للإشارة )وإن الإشارة كما يذهب إلى ذلك أبو عثمان الجاحظ منذ زهاء أثني  تعر
عشر قرنا( تكون )باليد والرأس وبالعينين والحاجب والمنكب، إذا تباعد الشخصان وبالثوب 

عيدة، واستخدموها في العديد من مجالات ، فالسمة عرفها العرب منذ أزمان ب2والسيف(
 حياتهم اليومية.

حاول الباحث مقاربة مصطلح )علامة( باللفظ)سمة( ثم خلص إلى أوجه الاختلاف بين 
 هذين المصطلحين وهي: 

_ )أن العلامة استعملت في الفكر النحوي العربي معنى لاحقة تلحق فعلا من الأفعال، 1
ن حال إلى حال؛لأن اصطناع ذلك المصطلح النحوي القديم أو اسما من الأسماء، فيستحيل م

 من المفاهيم السيميائية قد يزيد هذا الأمر اضطرابا ولبوسا(

_ يبدو إن اصطناع مصطلح )السمة( أدنى ما يكون إلى ما يطلق عليه السيميائيون 2
 ( من مصطلح العلامة.Signeالغربيون)

 3أخرى عوضا عن مصطلح العلامة. تارة Signe_ إن إطلاق لفظ سمة على مفهوم 3
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لقد أكد عبد المالك مرتاض تبنيه لمصطلح )سمة( عندما أشار من الوجهه الفلسفية لدى 
 بيرس إلى بعض العلاقات والمفاهيم الثلاثية الأطراف التي أقامها هذا العالم وهي:

 السمة الوصفية.

 السمة الفردية.

 4السمة العرفية.

ض يسوي بين عدة مفاهيم فيعدها مختلة لسانيا ومتشابهة من نجد الباحث عبد الملك مرتا
ناحية المفهوم، فيجعل السمة معادل للقرينة والرمز والإشارة )أما السمة من حيث صلتها 
المباشرة باللغة ودلالتها والطقوس التي تحيل عليها، فهي تعني مثلها  مثل الرمز والقرينة 

مولاي بوخاتم اضطرابا في ترجمة هذا المصطلح عند وهذا الذي يرى فيه الباحث  5والإشارة(
 .6الباحث )حيث سلم بأن مفهوم السمة معادل في كثير من الوجوه للقرينة(

يف  يفين الغربي والعربي من خلال تعر حاول الباحث عبد المالك مرتاض ربط التعر
يف غريماس لمفهوم السمة، ووصفه بأن ه جامع قريماس لمفهوم السمة، ووصفه من خلال تعر

يف بماجاء به العرب، ليؤكد سبقهم لهذا  مانع)لاشيء جيء به ليمثل شيئا آخر( وربط هذا التعر
يف جامعا مانعا  يف غريماس للسمة، وقد يبدو هذا التعر المفهوم،)وفي حديث تعليقه على تعر

، فما دل 7كما كان القدماء العرب يعبِّرون، حيث إن الشيء الحاضر هو الذي يمثل الغائب(
يف العربي لهذا المصطلح ، مما يؤكد تداوليه العرب  يف )غريماس( يقودونا إلى التعر عليه تعر

 لهذا المصطلح قديما، يثبت قصب السبق لهم.

   سيميائية: 2  

لقد حظي مصطلح السيميائية باهتمام كبير من طرف النقاد والدارسين، غربيا وعربيا، 
واء في اللغة المنقول عنها، أم في اللغات المترجم وعرف عدم استقرار في مجال استعمالاته، س

( Se'matique –Semxalagééإليها)فقد تداولته المعاجم الفرنسية خاصة من مثل) 
(Sé'mrlagie-Sémasralagie -Sémanljse)8 

( كما يشير إلى ذلك Semeicmإن كلمة سيميولوجيا أوسيميوطيقا مشتقة من أصل اليوناني)
 من الناحية التركيبة فهي منحوتة من مفردتين هماسوسير في محاضراته و
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(Semeron(وثانيهما )( التي تعن ي )علامةLogos)( التي تفي د معنى )العلم             
أو )المعرفة(، ولاشك أن هذا المصطلح من القضايا الشائكة التي تطرح في ميدان 

ارسين والنقاد يستعملون السيميائيات، فمازال يعاني الفوضى والاضطراب، فكثير من الد
سيميولوجيا وسيميوطيقا على سبيل الترادف، كما أن ال كثير من الباحثين العرب يستخدمون 

 سيمولوجيا وسيميوطيقا والسيميائيات على أساس أنهم أسماء دالة على معنى واحد.

يستعمل الأوربيون مصطلح سيميولوجيا بتأثير من سوسير الذي وضع هذا المصلح، 
ه في محاضراته، أما الأمريكيون فقد استعملوا مصطلح سيميوطيقا بتأثير من بيرس واستعمل

الذي وظفه في مختلف كتاباته حول العلامة، ل كن رغم الاختلاف في المفهومين عند 
الغربيين، إلا أن المدرستين الغربية والأوربية والأمريكية لم تقص مصطلح الأخرى سواء 

كتابات أوربية تتبنى سيميوطيقا كما نجد كتابات أمريكية تستعمل  سيميولوجيا أوسيميوطيقا فنجد
 سيميولوجيا.

اختلف الدارسون العرب في شأن ترجمة هذا المصطلح إلى العربية فنجد، علم الدلالة، علم   
 الإشارات، علم السيمياء، السيمية، السيميائية، السيميوطيقا، السيميولوجيا.

ي( )ستة وثلاثين مصطلحا عربيا، وما خفي عنا وقد أحصى الدكتور)يوسف أوغليس
في مواجهة مصطلحين أجنبيين اثنين يعبران عن مفهومين متداخلين !سيجعل الأمر أعظم

، ولا أدل على هذا الاضطراب في استخدام هذا المصطلح من هذا 9ل كنهما واضحان نسبيا(
(انتقلت إلى 2=2بية)الإحصاء الذي قدمه الدكتور )يوسف أوغليسي( )أي أن المعالة الغر 

 .10(36=2الوطن العربي بشكل لا يكمن أن يكون إلا مشوها)

إن المتصفح لكتابات الدكتور عبد المالك مرتاض ليجد ذلك الاضطراب الذي وقع فيه 
النقاد العرب بشأن ترجمة مصطلح سيميائية، فقد ورد عنده بعد تسميات اصطلاحية تزيد 

ا واضطرابا معه أيضا ف قد أورده في كتابه النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ القارئ شّكًّ
ية)ولقد نعلم أن )السيميوتيكية(              La seimiatiqueبتسميتين السيميوتكية والإشار

أو )العلامية( كما يطلق عليها عيد السلام المسدي هي علم نظم الإشارات، ونحن نفضل 
ية(على )العلامية(  .11)الاشار
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ية وسيميائية )واعتبرهما أسماء لعلم لقد قدم الدكتور عب د المالك مرتاض المصطلحين سيميو
يشتمل على مجموعة من الإجراءات التي بواسطتها يتم قراءة النصوص الأدبية قراءة سيمائياتيه، 
ية( يجب أن يستعمل حين ال وصف أو النسبة لهذا العلم أو الموصوف  وأما مصطلح )السيماءو

 12يائياتي( وهو الجانب التحليلي أو التطبيقي لهذا العلم(به هنا، وهناك ماهو )سيم

استعمل الدكتور عبد المالك مرتاض مصطلح سيميائية فكتب )دراسة سيميائية(   
تفكيكية لنص )أين ليلاي(، ثم دراسة أخرى بعنوان ألف ليلة وليلة، دراسة سيميائية 

جاء من مادة )س و م( التي تفكيكية، فقد آثر مفهوم السيميائية على أساس أن المصطلح 
ية  تعني ما تعني العلامة التي يعلم بها شيء ما، أوحيوان ما وعليه فقد قدم مصطلحات مثل سيمو
وسيميائية، واعتبرها أسماء لعلم يشمل على مجموعة من الإجراءات التي بوسطتها يتم قراءة 

ية فهو يس        تعمل حين الوصف النصوص الادبية قراءة سيميائياته، وأما مصطلح السيماءو
أو النسبة  إلى هذا العلم كما سبق ذكره وهناك ماهو سيميائيات وهو الجانب التحليلي أو التطبيقي 
يقدم الدكتور مولاي بوخاتم سرّ تراجع مرتاض عن المصطلح الأول وتفضيله مصطلح  و

السيما  سيميائية، فرصد قول مرتاض )بأن مصطلح السيميائية عربي سليم وصحيح جاء من
بمعنى العلامة(، وقال تعالى)يعرف المجرمون بسيمامهم( ثم أضاف إلى السيما الثقافية العلمانية 
والتي تعرف عند عامة الناس بالياء الصناعية فأصبحت دالة على النزعة، وعندنا من النقاد 
 العرب الحداثيين ممن لايحرصون على هذه الصياغة العربية الصحيحة، ومن يطلق عليها

السيميولوجيا باستعماـل المصطلح الع ربي كما هو على أن مصطلح السيمياـئية أو السميولوجيا 
  13هو غير السيميائيات أو السيميوتيكا

   التشاكل: 3  

يشتمل الخطاب الأدبي على مجموعة من العناصر التي تجعل من سماته اللفظية أكثر ترابطا، 
لب دائما، وإما على سبيل التباين  والاختلاف، إما على سبيل التشاكل وهو العنصر الغا

وبالتالي فأي نص أدبي يقوم نسجه على التشاكل أكثر من التباين،وربما هذا شأن الحياة فإذا 
كان ما يميز الناس من تباين، ويباعد بينهم من تنافر فإن التشاكل يبقى الأكثر طغيانا في 

 علاقتهم ببعضهم البعض.



  .غلي حمىدًً / غبد القادز دحديد             اإلاـولح الىقدي غىد غبد اإلالك مسجاق

 

 مخبر جحلُل الخواب و الترحمت    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     203     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلت دزاطاث في الترحمت   

ل   /  01الػـــــــدد زقــــــم :                                                                                                  ابــــــــــوــــــــــــالخ   ل ـــــــــــجحلُ و   2012أفٍس

ية للنص الأدبي، يعتبر مصطلح التشاكل م ن أهم المعايير التي تُسْهم في تقطيع الوحدة المعنو
يائي) ( وكيميائي يدل على الوحدة، والتوازي Isotopieوخلق الدلالة، والتشاكل مصطلح فيز

والتجانس والتناظر والتشابه، كما يدل على تساوي الخصائص والجهات )لقد كان وضع هذا 
م من مفاهيم ال كيمياء، وقد اصطنع هذا الحرف لأول مرة المصطلح في اللغة الفرنسية لمفهو

فهو مصطلح سيمياي دخل حقل الدراسات الغربية قبل 14عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة وألف(
يضمنونهم  مواضعهم المختلفة، عرفه ابن منظور في باب مادة  أن يستقبله الدارسون العرب و

شكال وشكول وقد تشاكل الشيئان، وشاكل شكل يقوله الشكل بالفتح الشبه والمثل والجمع أ
كل واحد منهما صاحبه والشكل المثل نقول هذا على شكل هذا أي على مثاله، وفلان على 
يقال: هذا من شكل هذا أي من ضربه ونحوه أشكل بهذا  شكل فلان أي مثله في حالاته و

 (.15أي أشبه والمشاكلة الموافقة، والتشاكل مثله

ي )المشاكلة: الموافقة كالتشاكل وفيه أشكله من أبيه وشكله بالضم، وقال عنها الفيروزأباد
 .16وشاكل، أي شبه وهذا أشكل به، أي أشبه(

     أما القزويني فقد عرف المشاكلة بأنها: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا 
 هذا من الجانب اللغوي. 17أو تقديرأ

بالظهور على أيدي بعض البلاغيين الغرب، أما اصطلاحا فقد بدأت ملامح المشاكلة 
وذلك بعدة مصطلحات منها)المزاوجة(، )التصدير(، )ورد الإعجاز على الصدور(، 
و)الترديد(، )المماثلة(، كما قصد بها البعض التناسب في النظم والتلاؤم في الألفاظ مع 

 ، وقد تناوله إلأى رشيق في العمدة بمصطلح )التصدير(.18السياق

المحدثين فنجد ال كثير من تطرقوا إلى مفهوم التشاكل كمحمد  مفتاح، وعبد  أما عند
القادر فيدوح وعبد المالك مرتاض ورشيد بن مالك، حيث يرى عبد المالك مرتاض أن 
ية النص الأدبي تنهض على جملة من الاسيقة ومن بينها)قيام النص الأدبي في أحوال  نظر

الانتشار والامتداد أكثر ممايقوم على تراكم الانحصار تشاكله، وتباينه وتماثله على تراكم 
،  لم يكتف 19والانجزاز( وكذالك قراءة النص الأدبي داخل التشاكل اللفظي والمعنوي معًا

مرتاض بكل من تصور غريماس وراستي للتشاكل وإنما اجتهد في أن يأتي بالإضافة النوعية، 
المخاض والتروي   والتمحيص العلمي الدقيق  وحتى تصوره للمفهوم لم يستقر إلا بعد فترة من
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فالتشاكل عند مرتاض )كل ما استوى من المقومات الظاهرة للمعني )الصياغة( والباطنة 
يقاعية، أوتركيبة، عبر شبكة من  يا، أو إ )المضمون( تأتي متشابهة موروفولوجيا، أو نحو

يقدم في مقال 20لكلام(الاستبدالات والتباينات وذلك بفضل علاقة سياقية تحدد معنى ا و
يفا موسعًا لهذا المفهوم )إن مصطلح التشاكل كما يفهم ذلك من  1996آخر صدر عام  تعر

ظاهر خصائص البناء في الكلام العربي، هو تبادل الشكل بين طرفي أو جملة من الاطراف، 
يد التوسع في هذا التبادل الشكلي، بحيث نجعله يمتد إلى كل الخصائ ص بيد أننا نحن نر

ية، فهذه هي حدود هذا المفهوم لدينا( يقاعية والمعنو ية والإ ، ويبدوا 21المروفولوجية، والنحو
ية في  يف الذي يجعل التشاكل شاملا كل الجوانب والخصائص الشكلية والمعنو أن التعر
يف الذي استقر عليه مرتاض ففي دراسته التي خصها بمعالجة بعض آي  الخطاب هو التعر

يف حد بعيد )التشاكل في تصورنا وفي سيرة سورة الرحمان سيم يفا يشبه هذا التعر يائيا، نجد تعر
ية والمروفولوجيا  تطبيقاتنا لمفهومه هو تبادل( الخصائص الشكلية بكل مظاهرها النحو
والإيقاعية إفراديا كانت أم تركيبة، كما أن نظريتنا المتجسدة في لزوم معنيي الإنتشار 

يا يقوم على توحد التجانس المدلوليوالإنحصار لكل كلام بشري ي  .22جعلنا نضيف تشاكلا معنو

يستعمل عبد المالك مرتاض في أكثر الأحيان مصطلح التشاكل مقابلا للنقطة الأجنبية  
Isotopie  وأحيانا يعبر عن مفهوم التشاكلات باصطلاح الازوطوبات، ويستخدم مصطلحي

جذورا للتشاكل التراث البلاغي  التشاكل والمشاكلة من باب الترادف: وراح يلتمس
مراعاة النظير...( ول كنه يخلص إلى أن التشاكل بمعناه النقدي -المقابلة -العربي)المماثلة

المعروف وليد الزمن الحاضر، وأن تبلوره كان في البيئة النقدية الغربية، وإن كل ما توصل إليه 
اك في المظان البلاغية والنقدية أسلافنا إليه لايعدو كونه إشارات ونظرات متفرقة هنا وهن

 العربية القديمة.

   الحيز: 4  

لقد حضي كل من الفضاء، والمكان بقدر كبير من الأهمية في الدراسات النقدية للدكتور 
عبد المالك مرتاض، وإذا كان الباحث يذكر في العديد من كتاباته أن المصطلحات السيميائية 

وعربيا فإنه لم يلبث أن يطل علينا بمصطلحات جديدة سواء  غير قارة، ومتعددة المفاهيم غربيا
بة من التراث البلاغي والنقدي العربي.  مترجمة أو مجلو
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(، والحيز)إن المكان يعني Espaceضاء)t( والl’ieuلقد ميز الباحث بين المجال والمكان)
أن الحيز في  الجغرافيا، وإن الفضاء يعني الأجواء العليا مما يكون فوق وطن ما... في حين

تصورنا، وفي استعمالنا الذي دأبنا عليه قادر على أن يشمل كل ذلك بحيث يكون اتجاها 
وبعدا، ومجالا، وفضاء، وجوّا وفراغّا،وامتلاءّ، وخطا في أي شكل من أشكاله الهندسية 

 .23ال كثيرة التنوع(

أو سردا، فهو فالباحث يجعل الحيز عالما غير مح دود، فهو يشم ل كل حركة تحدث شع را 
لا يجسد واقعا، ول كن يجسد أسطورة أو خيالا مفتوحا، ومصطلح الفضاء عند الباحث لا 
يستطيع أن يحتمل كل الأحمال والأثقال الدلالية، لذلك تراه ينتقد النقاد العرب على أنهم 
 مازالوا تقليديين في استخدام مصطلح الفضاء، فهم يرون فيه المكان الجغرافي المحدود حيث

لاينتقد أحدًا من العاملين مع النصوص الأدبية من المعاصرين العرب، يمضي على نحونا في 
تصور هذا الإجراء السيميائي، إذ معظمهم يبادرون إلى التعامل مع المكان جغرافيا قبل كل 

يؤكد قوله بما كان يعني الحيز بلغة الفلاسفة حيث يرون فيه)عبارة عن مفهوم كيفي 24شيء ، و
فهمه ذهنيا، على عكس الامتداد الذي يمكن قياسه بالمقاس، فيتحدد تحددا دقيقا يستحيل 

يفات التأصلية لهذا 25بواسطة علاقات الأشياء فيما بينها( ، وبعد أن يقدم مجموعة من التعر
يف الحيزي بالمفهوم المرتاضي)والحيز الأدبي في  المصطلح الغربية والعربية يقدم لنا الباحث التعر

و كل ما يمكن أن يكون حجما أو وزنا أو امتدادا أو متجها أو حركة في سلوك منظورنا ه
، فالحيز عند الباحث يعني الكل 26الشخصيات، أو في تمثل النص الذي يتعامل مع هذا الحيز(

 وليس المفهوم التقليدي للفضاء.

يقدم لنا عبد المالك مرتاض صورة واضحة لما يطمح إليه من خلال استحداثة لهذا 
لمصطلح، فهو يتتبع الدلالات والصور والأشكال والخطوط والأبعاد، والامتدادات والأحجام ا

ية  ية التي يرى أنها تحمل في طياتها لطائف الحيز المجسد على الخشبة السردية أو الشعر      الحيز
مقابل أو الحيز القابع فيما وراء هذه الخشبة وهو ما يطلق عليه أسلافنا الملاحظة الحيز الخفي 

 .27الحيز الأمامي

إن الحيز عند عبد المالك مرتاض هلامي توالدي لايستطيع حصره أوعده)فهو تنوع لا 
يكاد ينتهي وهو من أجل ذلك ما أعسر حصره وضبطه، وأشق الإمساك بتلابيبه والتحكم في 
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ية التي قام بتحليلها أين ليلاي لمحمد العيد يحصي خمسة أح28أمره يز (، ففي مقطوعته الشعر
الحيز الحالم، كما فعل  -الحيز الممنوع   الحيز المتحرك الحيز القاصر عن الاحتواء -هي:الحيز التائه

في تشريحه لقصيدة أشجان يمانية يعرض مجموعة من الأحيز التي يرى أنها تناسب كل موقف في 
ف بالمخاطر، الحيز المحفو -الحيز المحاصر -الحيز المتحرك –القصيدة فيتحدث عن الحيز البديل 

 الحيز المتصارع، وكل حيز من هذه الأحيز يقضي إلى أحيز أخرى متوالدة عنه.

وهذا التوالد والتنوع في الأحيز يرجعة الباحث إلى طبيعة الصورة الفنية في العصر 
الحديث)وذلك شأن الحيز الذي إن هو إلا امتداد أمين للصورة الفنية التي هي حد ذاتها 

، ولاستعارة خالصة، ولا كتابة خالصة، ولا أي مظهر من المجاز العقلي ليست تشبيها خالصا
الخالص... وإنما هي مزيج من ذال كم جميعاً( فتنوع الحيز مرتبط بتنوع الصورة الحديثة غير 

 النظرة التقليدية.

يربط عبد المالك مرتاض الحيز الأدبي بتعدد القراءات فالكاتب يرى أن النص واحد 
ن ومتجددون في نفس الوقت)فكل قارئ لهذا النص السردي خصوصا يتمثل والقراء متعددو

يده بالضرورة كاتبه (، والنص حسبه بهذا 29حيزه على نحو بعينه، قد لا يكون هو الذي كان ير
ولئن كان الكاتب هو المبدع الأول لهذا الحيز،  -يمتلك قوة تسمح له بإخصاب الحيز الأدنى

ازا لهذا الحيز، كما يضيف أمرا آخر عملية إخصاب الحيز، وهي فقد يكون القارئ أكثر منه إفر
عملية التنقل فبعد أن كان ينتقل راج لا أو على فرٍس أو بعيرٍ أو حمار، فبفعله هذا يمر أحياز 
على نحو بطيء جداً، على عكس العصر الحديث حيث يستعمل الإنسان الطائرة أو السيارة 

 فيشاهد العجب من الأحياز.

د المالك مرتاض التجربة حقها في تمثل وابتكار الحيز، فكأن هذا الحيز يتوسع يعطي عب
بة لا تعني البقاء في حيز  ويزيد عند الأديب السائح فينتج أدبا ذا حيز أدبي متميز)غير أن التجر

(، ثم إن اللغة لها الدور 30ضيق وانتظار الفرج من السماء لتمطر على الأديب أحيازا لا يعرفها
 في إنتاج الحيز الأدبي فهي الخلق والإبداع فاللغة مسكنها الحيز والعكس صحيح.ال كبير 

   الزمن الأدبي: 5  

تطرح الأجناس الأدبية اليوم، ومعها النقد الحديث مفاهيم جديدة التصقت بالخطاب 
ية واللسانية، ومع هذه التحولات تغيرت عدة مفاهيم  الأدبي، خاصة مع تقدم البحوث اللغو
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صبح مفهوما أكثر انفتاحية وجمالية قياسا بما كانت توظف به في نصوص سابقة، وهذا بحيث أ
التطور نابع من ضرورة التجديد المستمر في مجال الأبحاث النقدية، ولعل من أهم هذه العناصر 
التي تغير مفهومها في النص الأدبي الجديد، هو الزمن، والذي يعد العنصر الضروري في كل 

 بية دون استثناء. الأعمال الأد

إذا كان الزمن في الخطاب التقليدي يكتسب منطق التسلسل والتتابع المنطقي، فإن اللا 
منطق هو الذي يتحكم في بنية الزمن بالمنظور الحديث، وعليه فهذا التقليد قاصر لتوظيف الزمن، 

يم حداثية في حيث لا يتجاوز البعد النحوي، جعل الباحث عبد المالك مرتاض يطل علينا بمفاه
كيفية التعامل مع الزمن، حيث لا يقتصر الزمن عنده على التحليل السردي فقط بل تعداده 
إلى الشعر والنصوص الشعبية، والألغاز)يجب أن يتجسم في معظم النصوص الأدبية، وإن لم 

 31.تك من ذوات الصفة المكانية(

دسا في جميع الأعمال فالزمن عند مرتاض لا يرتبط بمتن حكائي ففط، فقد يكون من
الإبداعية التي يأخذ فيها الزمن منطقه، فقد استعمله وبحت عنه في نص)أبي حيان 
ية، فالزمن عنده ظاهرة  التوحيدي( وفي تحليله لقصيدة)أبن ليلاي( وفي الألغاز الشعبية الجزائر

لى تشمل كل الأشياء فالزمن لا يقتصر على الأفعال وحدها ول كن الأسماء دالة كذلك ع
الزمان فالزمان الذي نريده هو ذلك المتجسد في الكائنات والأشياء الدال عليها المحدد لعمرها، 

 .32الواصف لأحوالها، المتسلط عليها في أي صورة من صور التسلط الزماني

والزمان الذي يقصده الباحث ليس هو الزمن التقليدي كما أشرنا إليه سابقا)الزمن الذي 
يد إليه هنا، ليس الزمن النحوي، كما لا ينبغي أن ينصرف الوهم إلى الزمن الفلسفي، فهو  نر

( فالبحث يتعامل مع 33زمن أدبي خالص تختلف رؤيته ووظيفته وطبيعته عن ذينك الزمنين
مفهوم الزمن تعاملا أقرب إلى الأدبية لأنه أدرك بعده الجمالي في تأسيس بنية الخطابات 

لى التقليدية في فهم الزمن يجعل من الأعمال الأدبية نصوصا المختلفة الأنواع، وهذا التمرد ع
مفتوحة متحررة من الحياة الواقعية إلى امتداد خارج التاريخ المادي، فالزمنية عند الباحث 
متسلطة على كل شيء، فيعطينا مثالا عن الشجرة )وذلك رغم أن النحاة يعّدون الشجرة اسما 

( فامتداد 34يمكن إلا في  الأفعال وفي بعض مشتاقتهالا زمنية فيه، لأن الزمن لديهم لا 
يقة  الشجرة وجميع نظراتنا إليها من علو ومن أسفل ومن جميع الجوانب،وفي إختيار نوعها وطر
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غرسها، وكيفية جنيها ومتى يكون ذلك كلها مسلط عليها الزمن، وذلك بعيدا عن زمن هذه 
يقة غرسها، وكيفية حيثها ومتى  يكون ذلك كلها مسلط عليها الزمن، وذلك الشجرة نوعها وطر

 بعيدا عن زمن هذه الشجرة التقليدي الذي لايعني شيئا عن الباحث.

إن تعامل الباحث مع الزمن بمفهومه الحديث المتسلط لايلغي بطبيعة الحال النظرة التقليدية 
بدع أن للزمن ففي العديد من تحليلاته يستعمل الزمن بمفهومه التقليدي من العسر على م

لايتعامل مع الزمن تقليديا، لأننا مهما حاولنا الندود عن هذه المسيرة، واقعون في فخ التقليدية 
 يقلل من أكبرها شأنا.

 _ أن اللغة مهما جددنا فيها معظم ألفاظها هي المألوفة الموروثة.1

 _ إن الأديب، ربما نتيجة ذلك، لايستطيع، ولو أراد، أن يأتي بكل شيء جديد فهو2
 .35يجدد فقط، ول كنه لايستطيع أن يمرق عن جميع التقاليد الموروثة للتعامل ألألسني

يربط الباحث بين الحيز والزمن فيجعل كل حيز مسلط عليه زمن لا يكاد يخلو منه والحق 
ية  .36أن كثيرا ما تتواشج العلامة والزمنية والحيز

ة الخاصة به ففي تحليله لمقطوعة كل نص أدبي عبد المالك مرتاض يحتوي على بياناته الزمني
محمد العيد أحصى مجموعة من الأزمنة كانت هي المسيطرة على نسيج هذه الأبيات فقد ذكر 

الزمن الحالم، وفي كتابه بنية  -الزمن المربع -الزمن اليائس -الزمن الممنوع –الزمن التقليدي 
ك لمجموعة من الأزمنة الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية يعرض كذل

 -الزمن الضجر بنفسه-التعامل التقليدي مع الزمن التهكمي –حسب طبيعة النص كذلك فنجد 
 الزمن الدائري.

يعطي عبد المالك مرتاض الزمن في اللغز الشعبي نوعين من الزمان على الاقل مثل الاعمال 
 التي تنتمي إلى عالم القصة .

يقابله زمان الكتابة في الرواية.الزمان الذي تم فيه طرح اللغز -  و

يقابله زمان القراءة بالنسبة لأعمال القصصية وربما يرتكز ببناء الزمن - زمان التلقي المباشر و
 في اللغز عند الباحث على ثلاثة أعمدة زمنية أو رباعية على هذا المثال:
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 زمان التاريخ وهو زمان الذي يحكي وقوع الفعل.-

 من الذي القى فيه المبدع الشعبي اللغز في جماعة الناس.زمن الإلقاء وهو الز -

 زمن التلقي وهو متأخر بثوان  عن زمن الالقاء. -

 زمن مالم يقع أي الزمن المستقبل، وتوحي به عبارة عند الغروب يمشي على ثلاثة. -

 اللغز الأول:

 بأن الحال )طلع الفجر( وامشى على ربعة. -

 عند الزوال أمشي على إثنين. -

 الغروب يمشي على ثلاثة. عند -

   قراءة القراءة: 6  

اصطنع عبد المالك مرتاض هذا التركيب الاصطلاحي الذي يجسد مصطلحًا جديدا  ربما 
)لدلالة على النشاط القرآئي الذي يتناول قراءة 37نكون نحن أول من اصطنعه في العربية

ن كتابه الذي ترجم إلى أخرى، وجعله مقابل نقد النقد( الذي شاع عند تودوروف في عنوا
العربية بعنوان )نقد النقد(، لا تسعى قراءة القراءة إلى إصدار أحكام لأن ذلك من شأن النقد 
وحده ول كنها تثمن القراءة الأولى، وتعينها على تلمس مواطن الجدة والإبداع فيها بعيدا عن 

يق  بالذوق المعاصر الذي الأحكام الصارمة التي يتصف بها النقد فلعل قراءة القراءة تكون أل
ية والتمرد معا، وإذن يجنح لرفض السلطة المسلطة على الأفكار والأذواق... ، يرتب 38يجنح للحر

يصّر على أن هذا الترتيب زمني تسلسلي أو  الباحث هذا المصطلح في المرتبة القرائية الثالثة و
بة الإبداعية الكتابة تاريخي، وليس من حيث المفاضلة التي يرفضها أساسا، فتكون الكتا

الابتداعية كتابة ابتداعية ثالثة فإذا كانت الأولى والثانية قراءة، فالكتابة منسوجة من حول 
 القراءة هي قراءة القراءة.

بحث الكاتب عن بعدا تراثيا تاريخيا لهذا المصطلح فوجد أن أشهر ما يندرج في هذا الإطار 
لي( ل  طه حسين ل كنه يرى أنها لم ترق إلى الكتابات التي كتب عن كتاب )الشعر الجاه

 مستوى قراءة القراءة.
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ية مخالفة جديدة عند ممارسة قراءة القراءة فإما أن يصدر عن رضا  يستخلص الباحث رؤ
وتعاطف أو تملق أو تقرب، وتمثل هذه الكتابة الثناء الكاذب والتمجيد المنافق، وغالبا ما تنصب 

وإما أن يصدر عن سخط وقِلَى، وإذن فهو الانتقاص والتجريح على الكاتب على حساب الكتابة، 
 .39والتشنيع والتبكيت

يستعمل عبد المالك مرتاض مصطلح )القراءة( الذي يكثر تردده في آثاره النقدية سواء  
 بلفظه أم بمعناه، وفي أسيقة كثيرة منها:

ه ومقالاته)إن القراءة بمعنى تحليل نص من نصوص: وقد بدأنا به لأنه الغالب في كتب
ية ما فيه من  القراءة تنصرف إلى تحليل نص أدبي ما بال كشف عما في طياته من فِنّيات وبتعر

(، وأيا كان شأن هذا الذي يأتي إلى نص ما فيكتب من حوله تحليلا، فإنه 40مفاتن وجماليات
اءل ، ويتس41لايستطيع أن يفلت من صنف القراء، كما أن مسعاه لا يفلت من مفهوم القراءة

عن كيفية قراءة النص وتحليله)فكيف إذن نقرأ النص حين نقرأه؟ ومن أين نبدأه في قراءته 
 ( !حين نبدأ؟

  القراءة بمعنى التشريح أو التفكيك: وهو ما يستفاد من قول مرتاض )إذا كان لمصطلح 
ية ولغو  يات: نحو ية )الشرح( في تقاليد الأجداد أصوله التي لاتكاد تنّدُّ عن ثلاثة مستو

وأسلوبية، فإن عيب القراءة الحداثية أو التي نزعمها كذلك أنها ربما، تهيم من كل واد جذب، 
وتمثل في كل ناد قفر فنتخذها أشكالا لا حدود لها... فمن شاء من الناس اليوم أن يقرأ قرأ، 

يركض  ولو لم يقرأ، ولم يك بقارئ!( ولو لم تكن له أي قابلية لهذه القراءات التي نلفي بعضها
خارج الحلبة، ويتوجه بعيدا عن النص المقروء، فيسرح في الخلاء، ويتيه في الفضاء، بحيث لا 

، وربما كان هذا النص 42تعمِد مثل هذه القراءات إلى النص الأدبي فتجيء عليه بالتشريح
أوضح من سابقه فكان إذن لامناص من التفكير في جهاز إجرائي جديد لتسخيره في قراءة 

يله على نحو من المعرفة الفلسفية العالمية النص، و فك شفراته، وتحليل جمالياته والعمد إلى تأو
فترقى به من البساطة والسطحية، إلى السمو والعمق ... ولعل ذلك ما تطلع عليه دريدا في 
يضية التي تسعى إلى معالجة النص الأدبي وتشظيته، وتبديد عناصره  بلورته للتأسيسات التقو

 .43واللسانياتية  جميعااللسانية 
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  القراءة بمعنى الشرح: ومن أوضح النصوص وأدلها على هذا المعنى العرب من الأمم التي 
تعاملت مع النص الأدبي على أساس من انفتاحيته وعطائيته منذ الّقِدم، بحيث ألفيناهم 

ن يكلفون كلفا شديدا ببعض النصوص الأدبية ال كبرى مثل شعر المتنبي الذي وصلنا م
، وعند 44الشروح التراثية أكثر من ثلاثين شرحا أو قراءة عنه لعل أشهرها قراءة ابن الأثير ...

تمثيله لنقاد العربية القدامى الذين جمعوا بين الاختصاصيين اللغوي والأدبي )يمكن أن نضرب 
ّ ه... الزوزني في شرح المعلقات السبع وأبي على المرزوقي في  شرح مثلا بالقاضي أبي عبد الل

ديوان الحماسة الذي جمعه أبوتمام...فمعظم هذه القراءات إنما تنهض على المنهج الثلاثي 
يات الذي كنا أومأنا إليه( ، ول كثرة معاني القراءة عند الباحث نوردها كما جاءت في  45المستو
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 .147م س ص 2
العربي السيميائي الاشكالية والأصول والامتداد منشورات اتحاد مصطلحات النقد  –مولاي بوخاتم  3

 .168ص 2005الكاتب العرب دمشق 
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ية النص الادبي  4 يع الجزائر  –عبد المالك مرتاض نظر  .149ص2005دار هومة للنشر والتوز
 150م س ص 5
 .125ص2005ديوان المطبوعات الجامعيةالجزائر  –الدرس السيميائي المغاربي  –مولاي بوخاتم  6
ية النص الادبي  7 يع الجزائر –عبد المالك مرتاض نظر  .53ص2005دار هومة للنشر والتوز
 .8ص1995سراس للنشر لونش –من مناهج الدراسات الأدبية  -حسين الواد 8
بية  9 يوسف أوغليسي اشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الجديد منشورات الاختلاف الدار العر

 الجزائر. 233ص 2008 1للعلوم ناشرون ط
 .233م س ص 10
 1983النص الادبي من أين؟ وغلى أين؟ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  –مرتاض عبد المالك  11

 .21ص
 .126ص2005ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  –مولاي علي بوخاتم الدرس السيميائي المغاربي  12
يان المطبوعات الجامعية الجزائر مولاي بوخاتم الدرس السيميائي المغارب يد 13  .127ص2005و
ياتي لقصيدة شناشتيل  14 عبد الملك مرتاض التحليل السيميائي للخطاب الشعري، تحليل بالاجراء المستو

 .18ص2005انة الحلبي اتحاد الكتاب العرب 
 .357-356ص 11المجلد 1994 3ابن منظور لسان العرب دار صار بيروت ط 15
 (550ص  3)دار ال كتب العلمية بيروت لبنان جاموس المحيطالفيروز أبادي الق 16
دار ومكتبة الهلال بيروت  -الايضاح في علوم البلاغة تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي –الفزويني  17

 .256ص 2000لبنان
ية مصرط –منير سلطان الايقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي  18  1منشأة المعارف الاسكندر

 .352ص2000
يع وهرانعبد ا 19 ية القراءة دار الغرب للنشر والتوز  .126ص 2003لملك مرتاض نظر
 .245م س ص 20
ية للقراءة الادبية مجلة نزوى العدد  –عبد المالك مرتاض ممارسة العشق بالقراءة  21 سعي لتأسيس نظر
 .58ص1996أكتوبر  8

دار الثقافة الجزائر –تحليل مركب لسورة الرحمان  –نظام الخطاب القرآني  –عبد المالك مرتاض  22
 .159ص 1994 1ط
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عبد المالك مرتاض ألف ياء تحليل مركب القصيدة أين بلادي لمحمد العيد دار الغرب للنشر  23
يع وهران   .177ص 2004والتوز

ياتي لقصيدة شناشيل  -التحليل السيميائي للخطاب الشعري –عبد المالك مرتاض  24 تحليلبالاجراء المستو
 .86ص2005ت تحاد الكتاب العرب دمشق ابنة الحلبي منشورا

ية 25  .67ص 2007ديوان المبوعات الجامعية  -عبد المالك مرتاض الالغاز الشعبية الجزائر
ية النص الادبي  26 يع  –عبد المالك مرتاض نظر  .301ص 2007دار هومة للطباعة والنشر والتوز
دار الغرب للنشر  –حمد العيد ألف ياء تحليل مركب لقصيدة أين بلادي لم –عبد المالك مرتاض  27

يع وهران  .178ص 2002والتوز
ديوان  -أشجان يمانية-دراسة تشريحية لقصيدة  -بنية الخطاب الشعري –عبد المالك مرتاض  28

 .79ص 1991المطبوعات الجامعية 
ية النص الأدبي  29 يع الجزائر  –عبد المالك مرتاض نظر  .319ص 2007دار هومة للنشر والتوز
 .324م س ص 30
 .84ص 1983عبد المالك مرتاض النص الادبي من أين؟ وإلى أين؟ ديوان المطبوعات الجامعية  31
 .14م س ص 32
دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية ديوان المطبوعات  -عبد المالك مرتاض بنية الخطاب الشعري 33

 .109ص 1991الجامعية وهران 
ة ابن ليلاي لمحمد العيد ..دار الغرب للنشر عبد المالك مرتاض ألف ياء تحليل مركب لقصيد 34

يع وهران   .202ص 2004والتوز
دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية ديوان  –بنية الخطاب الشعري  –عبد المالك مرتاض  35

 .110ص 2004المطبوعات الجامعية وهران 
ار الغرب للنشر د –عبد المالك مرتاض ألف ياء تحليل مركب لقصيدة ابن ليلاي لمحمد العيد  36

يع   .206ص 2004والتوز
ية القراءة  37 يع  –عبد المالك مرتاض نظر  .72ص 2003دار الغرب للنشر والتوز
 .73م س ص 38
بية للثقافة العدد  –الكتابة التحليلية بين التراث والحداثة  39  .170ص 1993-24المجلة العر
 .217ص 1995 4جم 15القراءة وقراءة القراءة مجلة علامات في النقد جدة ج 40
 .7ص 201عبد المالك مرتاض التحليل السيميائي للخطاب الشعري دار الكتاب العربيط 41
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 .203ص 1995 4مج  15عبد المالك مرتاض القراءة وقراءة القراءة بحيلة علامات في النقد جدة  42
يض في علامات النقد ج 43 ية التعو  ..290ص 1999- 9مج  34عبد المالك مرتاض نظر
 2001لمالك مرتاض التحليل السيميائي للخطاب الشعري دار الكاتب العربي الجزائر ط عبد ا 44

 .16ص
 .57ص 1995 4عبد المالك مرتاض تقاليد القراءة وأصولها في الأدب العربي مجلة نزوى مسقط ع 45
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A l’origine, il y a la mère qui fonde un matriarcat plongeant ses 
racines dans la nuit des temps. Elle est vie et amour. L’Œdipe maghrébin 
fonde la primauté de la mère, source de jouissance, d’identité, de 
permanence et de culture. La violence de l’Histoire a pulvérisé le monde 
originel et provoqué dispersion, errance et exil. A la place de la mère-
origine vient trôner majestueusement une autre figure maternelle, celle 
de la marâtre, de la femme étrangère qui triomphe sur les lieux du 
désastre. Commence alors pour l’écrivain maghrébin le drame de la 
descente aux enfers et de l’exil du royaume. Kateb Yacine écrit sur un 
ton pathétique: « ainsi, avais-je perdu, tout à la fois, ma mère et son 
langage les seuls trésors inaliénables et pourtant aliénés » (la clausule du 
Polygone étoilé). 

Cette prodigieuse aventure de l’écriture maghrébine s’accomplit 
dans cette Histoire-monde qui a engendré les grandes mutations au 
lendemain de la deuxième guerre mondiale. Le processus de 
colonisation/décolonisation avec ses « greffes douloureuses » a produit 
un grand séisme au plan des structures anthropologiques les plus 
profondes de l’être maghrébin. 

Cette nouvelle écriture réédite, à sa manière, le mythe inaugural de 
la Tour de Babel que la Bible considère comme étant le second péché 
originel qui instaure  rupture, incommunicabilité, et diversité des 
langues, des cultures et des nations, en détruisant la communauté 
linguistique originelle.  

Babel disparut, c’est la langue primordiale et sacrée qui se perd à 
jamais. Et les hommes de l’après Babel, dans leurs rêves insensés n’ont 
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jamais cessé, depuis la nuit des temps, de songer au monde fabuleux des 
origines, du temps indifférencié, primordial de l’illo tempore pour 
reconstituer l’unité de l’être, sa totalité et effacer l’œuvre de l’Histoire. 
Mais le temps dans sa marche est implacable et irréversible. 

L’écrivain maghrébin dans sa nostalgie du paradis perdu et dans sa 
soif des sources vitales, vit obsessionnellement le drame de l’exil de la 
parole qui, depuis Babel, exclut les hommes de toute véritable 
communication. Car la « malédiction » de la diversité linguistique crée le 
mur infranchissable de la langue. L’on songe alors au mythe de la langue 
parfaite, la langue sacrée et originelle. 

L’aventure de l’écriture maghrébine de langue française ressemble 
bel et bien au rocher de Sisyphe. Car la quête pathétique de soi, une 
quête sensée ramener l’acculturé à son être d’avant la séparation, finit 
toujours par un naufrage. D’où l’impossibilité de rejoindre « la rive 
sauvage » selon le titre du roman de Dib.  

Ecartelé entre diverses déterminations, appartenances et fidélités, 
l’écrivain maghrébin est sommé de choisir : « se taire ou dire 
l’indicible », selon l’expression de Kateb Yacine. Le choix est douloureux. 
L’écrivain finit par opter pour l’écriture, celle du suicide, de la folie et de 
la mort. Heureusement, pour le Maghreb, la littérature de la mort n’est 
pas synonyme de mort de la littérature. Il s’agit, en vérité d’une 
littérature de l’impossible qui rejoint ce que Philippe Sollers nomme 
« l’écriture de l’expérience des limites ».  

Notre approche de cette littérature rompt avec une certaine critique 
française qui ne perçoit de cette production que l’aspect documentaire 
et folklorique, autrement dit, une littérature de « carte postale », 
nouvelle manière, prolongeant la littérature coloniale et l’exotisme de 
coloration orientale. Cette tendance qui nie à la littérature maghrébine 
toute originalité, par des postulats que la littérature française constitue 
le centre (la métropole) et que la littérature maghrébine représente de 
son côté, la marge et la périphérie. La vérité et la légitimité de cette 
dernière sont définies exclusivement par le centre. Il s’agit là d’une 
tutelle et d’un paternalisme refusés totalement par les écrivains 
maghrébins qui se considèrent, malgré tout et avant tout, les véritables 
représentants de la personnalité culturelle et civilisationnelle du 
Maghreb éternel. D’où l’originalité et l’universalité de cette œuvre qui 
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met en présence l’Orient et l’Occident, le Nord et le Sud, la tradition et 
la modernité, le permanent et le contingent.  

Une langue n’est jamais un instrument neutre et fonctionnel de 
communication. Elle est, comme disait Heidegger « la maison de l’être ». 
Elle est le produit/producteur d’une Histoire, d’une communauté, d’une 
culture, d’une civilisation et d’un génie propre. Nous sommes 
confrontés, dans le cas du Maghreb, à un bilinguisme paradoxal et 
passionnel qui imprime à cette littérature un destin particulier. Nous 
avons affaire à un bilinguisme fondé sur la rencontre entre deux familles 
linguistiques totalement opposées : une langue latine issue de la famille 
linguistique indo-européenne d’un côté, et une langue sémitique issue 
d’une autre ère culturelle et civilisationelle, de l’autre. Ajoutant à cela 
les graves perturbations engendrées par une 
acculturation/déculturation imposée par la violence. L’on comprend 
donc la difficulté de fonder un bilinguisme serein, symbiotique et 
équilibré. Le cas de l’Algérie qui a subi, durant plus de 130 ans, un 
colonialisme de peuplement et de déculturation est exemplaire dans ce 
domaine.  

Si ce bilinguisme pose moins de problèmes au plan de la 
communication dans la vie sociale, il en est tout autrement au plan de 
l’écriture en tant que pratique organique engageant la totalité de l’être 
écrivant. Ici, l’infiniment petit de l’écriture reproduit des heurts culturels 
et civilisationnels aux dimensions universelles. La contradiction est 
réelle. Comment peut-on réaliser une adéquation parfaite entre une 
maghrébinité (imaginaire, voix, culture, identité, etc.) et une langue 
d’emprunt, en l’occurrence le français qui se présente comme le 
véhicule et l’instrument de l’actualisation et de la prise en charge de 
cette maghrébinité. Et c’est tout le problème du contenant et du 
contenu, de la langue et de la parole, et du signifiant et du signifié (de 
Saussure). 

Il y a là, tout un ensemble d’opérations de traduction, de 
transposition, de permutation et de transformation, tantôt 
inconscientes tantôt explicites. Ceci implique un travail sur plusieurs 
registres et plusieurs instances du sujet. Ce dernier doit vivre un 
engagement total avec des réalités qui se chevauchent, s’interpénètrent 
et s’excluent. C’est porter la contradiction du monde objectif au cœur 
même du travail de l’écriture qui, une fois achevé, le texte va refléter, 
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tant au niveau de l’énonciation qu’au niveau de l’énoncé. C’est le drame 
objectivé, sublimé et transcendé de cette écriture bi-langue (Khatibi) et 
multidimensionnelle. 

La littérature est un élément constitutif de la nation. On ne peut 
concevoir l’existence d’une nation sans la caution littéraire et la 
légitimité culturelle. Ainsi la littérature a joué un rôle déterminant dans 
l’émergence et le développement en Europe, des identités nationales au 
XIXe siècle. Le creuset culturel est donc fondamental dans ce domaine.  

Sommés par l’Histoire, les écrivains maghrébins répondent au défi et 
acceptent de prendre en charge cette fulgurante historicité aux prix de 
multiples déchirements et reniements. Ils représentent ce que Kateb 
appelle « la patrouille sacrifiée rampant à la découverte des lignes ». (1) 

Ecrivain de la séparation, de la confluence, de la bâtardise(2) et de 
l’androgynie, ils sont en porte-à-faux vis-à-vis de leur communauté, de 
l’Autre et d’eux-mêmes. Une situation intenable et paradoxale que 
résume ainsi Reda Bensamaia : « … En effet, quelle était par exemple, 
pour nous en tenir au domaine des « arts et de la culture » la situation 
des écrivains algériens ? Ils se trouvaient face à une langue elle-même 
déterritorialisée sans ancrage social et culturel profond. C’est en tout cas 
la situation des écrivains francophone qui, écrivant pour se faire 
entendre dans la langue de l’ex-puissance colonisatrice se trouvent dans 
une position impossible : impossibilité de ne pas écrire, impossibilité 
d’écrire en français, impossibilité - pour presque tous – d’écrire 
autrement ». (3) 

Ecrire « autre – ment », dans la (gueule du loup), c’est là la grande 
problématique. C’est l’écriture de la perte de la mémoire, de la blessure 
originelle et de l’aliénation. Il s’agit là d’un topo devenu obsessionnel 
pour certains romanciers maghrébins. Il s’agit là d’une écriture qui n’a 
jamais été coupée de son cordon ombilical. Elle est cri, meurtre et sang 
jaillissant (Le Livre du sang, de Khatibi).  Cette écriture biologique est 
fondatrice du mythe de l’écrivain maghrébin de langue française, 
confronté aux frémissements d’une acculturation douloureuse. Ceci 
explique le choix pour certains écrivains maghrébins tels que Kateb, 
Boudjedra, Farès, Khireddine, Khatibi, Meddeb, d’une écriture fondée 
sur la structure circulaire et sur la logique de l’éternel retour.  
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A travers ce bilinguisme inédit qui fonde un multiculturalisme original 
et ouvert sur toutes les polyphonies et sur toutes sortes de dialogismes, 
s’exprime la personnalité culturelle maghrébine dans ce qu’elle a de 
singulier et d’universel. Kateb qui est allé loin dans sa passion du langage 
identitaire et de l’altérité culturelle, note à ce sujet : « la plupart de mes 
souvenirs, sensations, rêveries, monologues intérieurs se rapportent à 
mon pays. Il est naturel que je les rassemble sous leur forme première, 
dans ma langue maternelle l’arabe. Mais je ne puis les élaborer, les 
exprimer qu’en français. Au fond la chose est simple : mon pays, mon 
peuple, sont l’immense réservoir où je vais tout naturellement 
m’abreuver. Par ailleurs, l’utile et la pratique passionnée de la langue 
française ont déterminé mon destin d’écrivain. Il serait vain de reculer 
devant une telle contradiction, car elle est précieuse ». (4) 

Mais les déclarations des écrivains maghrébins, pour pertinentes 
qu’elles soient, ne peuvent rendre compte du sentiment d’aliénation, de 
la brisure de l’être, et du sens du tragique, qui sont à toujours à l’œuvre 
dans la structuration du texte, que ce soit au plan de la formulation 
explicite ou au plan du non-dit et du refoulé. 

Ce n’est pas par hasard que certains écrivains maghrébins de la 
première génération sont nés à la littérature, grâce à l’écriture 
autobiographique (à la différence de la littérature autobiographique 
occidentale qui survient généralement à la fin de la carrière de l’écrivain 
pour couronner toute une vie consacrée à la création littéraire). 

Ainsi le moi individuel, en pareil contexte, vibre de toutes ses forces 
dans la communion avec le groupe social et la communauté originelle. 
L’identité collective, devient alors porteuse de valeurs refuges, de 
promesses d’humanité et d’utopies messianiques. Le discours 
autobiographique permet alors de conjurer les démons de l’aliénation 
culturelle et de transcender  la fragmentation de l’être. D’où le pouvoir 
cathartique et thérapeutique d’une écriture inouïe.  

La quête du nom chez les acculturés maghrébins ne relève ni de 
l’évasion romantique ni de l’inquiétude métaphysique. Elle s’inscrit tout 
naturellement dans une démarche collective, celle d’une communauté 
autochtone qu’on prive de son nom-identité et qu’on dépersonnalise 
sans pour autant la reterritorialiser. Dans cette mêlée de races, de 
langues et dans ce brassage de cultures et de civilisations, l’acculturé 
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cherche vainement un nom propre qui puisse lui conférer une identité 
positive. C’est la question du « qui suis-je ? » incontournable pour 
beaucoup d’écrivains de l’époque.  

Ces jugements formulés à propos des écrivains maghrébins 
fondateurs nécessitent cependant d’être nuancés et relativisés. Car ces 
écrivains, en dépit de leurs conditions de colonisés, et d’histoire 
commune ne constituent nullement un bloc homogène. Leurs rapports à 
la langue et à la culture française diffèrent la mythologie personnelle de 
chacun. Certains sont allés loin dans l’intériorisation des valeurs 
culturelles françaises. De ce fait, ils sont perméables à l’idéologie de 
l’assimilation. D’autres, en revanche, ont pu établir une distance 
critique, certes inconfortable mais néanmoins garantit un 
ressourcement, une réhabilitation d’une entité culturelle menacée 
d’éclatement et de disparition. Nous sommes alors confrontés à toute 
une stratégie de décolonisation culturelle, au plan de la forme et du 
contenu.  

Même les écrivains maghrébins les plus modérés ont développés une 
forme de résistance culturelle qui agit souterrainement et 
clandestinement sous le mode du leurre et du  simulacre. Ainsi le 
discours ethnographique chez certains écrivains maghrébins remplit à sa 
manière un rôle authentifiant. Ceci est visible chez un Feraoun, un 
Mammeri ou un Séfrioui qui, en dépit de leur apparente soumission à la 
clôture ethnographique ambiante ont pu exprimer sous une forme 
timide un acte de revendication culturelle dicté par l’instinct de survie.   

Ainsi, le Maghreb retrouve, à travers eux,  sa vérité et son historicité, 
même dans leurs démarches les plus partielles et les plus rudimentaires.  

La première génération qui a assumé la maghrébinité culturelle dans 
la langue française, dans un contexte de turbulence historique a, malgré 
tout, jeté les fondements d’une véritable littérature maghrébine en 
opposition à la littérature coloniale qui a accompli le meurtre 
symbolique du Maghrébin à travers l’imaginaire romanesque.  

Les jeunes romanciers, issus des indépendances, ont hérité de 
questions brûlantes auxquelles ont été confrontés leurs aînés. A cette 
différence près, les conditions politiques ont changé et les rapports de 
force entre cultures au Maghreb ont tendance à évoluer en faveur de la 
réhabilitation de la langue arabe. 



Pluralité Langagière et Diversité Culturelle                                             Prof. Tayeb BOUDERBALA 

 

 مخبر جحلُل الخواب و الترحمت     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        7     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلت دزاطاث في الترحمت 

ل     / 01ـــــدد زقــــــم : الػ                                                                                                 ابــــــــــوــــــــــــالخ   ل ـــــــــــجحلُ و   2012أفٍس

On notera aussi un fait nouveau dans la littérature maghrébine, 
qu’est la maîtrise chez certains romanciers de la double compétence 
linguistique : l’arabe et le français. Khatibi, Laâbi, Benjelloun, au Maroc, 
Meddeb et Bekri, en Tunisie, et Boudjedra, en Algérie, possèdent tous la 
double culture, ce qui confère à leurs pratiques intertextuelles une 
dimension pluriculturelle et planétaire. 

Ces romanciers bilingues (ou plutôt trilingues) préfèrent écrire en 
français pour contourner les tabous, la censure et aussi pour se faire 
publier en France où un important lectorat formé de Maghrébins et de 
Français attentifs aux réalités maghrébines, s’est toujours intéressé à 
l’actualité culturelle et politique maghrébine. 

Mais ceci n’est pas de nature à plaire à une certaine critique 
scandalisée par le fait que dans un Maghreb indépendant, on continue à 
écrire en Français perpétuant ainsi dépendance et aliénation, alors qu’il 
eut été plus logique et plus conséquent de recourir à la langue nationale. 

Pour Laâbi, qui réfute cette argumentation, le problème de l’outil 
linguistique est secondaire par rapport à la problématique de l’écriture : 
« Il n’y a là aucun paradoxe, écrit-il, cette situation est devenue par trop 
banale dans le monde actuel. Le tout est d’arriver à cette adéquation de 
la langue écrite au monde intérieur du poète, à son langage émotionnel 
intime. Certains n’y arrivent pas. D’autres, même en employant la 
langue écrite nationale, restent à la surface d’eux-mêmes et de la réalité 
qu’ils veulent abstraire et mettre en cause. 

 (…) Le poètes (…) parviennent à transmettre leurs profondeurs 
charnelles par l’intermédiaire d’une langue passée au crible de leur 
histoire, de leur  mythologie, de leur colère, bref, de leur personnalité 
propre. 

La langue d’un poète est d’abord « sa propre langue », celle qu’il crée 
et élabore au sein du chaos linguistique, la manière aussi dont il 
recompose les placages des mondes et des dynamismes qui coexistent 
en lui. 

 (…) Le plus important est que cette communication à sens unique 
des œuvres du passé soit abolie. L’ère des managers et des maîtres à 
penser est finie. Il ne pourrait y avoir d’horizons préférentiels ou de 
tabous d’espace ». (5) 
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C’est généralement cet esprit de révolte radical qui anime les 
pionniers de cette nouvelle génération dans leur tentative de fonder une 
nouvelle utopie littéraire et un nouvel humanisme. Que ce soit en 
Algérie, ou au Maroc ou en Tunisie, c’est le même souffle de modernité 
et la même soif de liberté, qui animent ces « enfants terribles », dans 
leur aventure singulière et subversive qui décentrent tout : « mon 
écriture, confesse Meddeb, qu’est-elle sinon littérature approfondissant 
la part qui triture, sédentaire, rituelle violence : dans écrire, méditez 
ceci : il y a cri et rire. Ajoutez-y le sexe par perfection du cri ». (6) 

Cette réflexion nous apparait nécessaire pour situer, dans l’ensemble 
maghrébin, l’émergence de cette nouvelle parole romanesque 
maghrébine portée et amplifiée par la langue française devenue en 
quelque sorte un « haut-parleur ». Mais si cet instrument permet de 
résonner aux quatre coins du monde, et de traduire une actualité en 
mouvement, il est en revanche inadéquat pour restituer la saveur des 
murmures et des  voies souterraines provenant des sources vives et 
primordiales.  

Seuls le « parasitage » et le « bruitage » permettent au 
« phonomane » de pouvoir être à l’écoute d’une parole inaudible mais 
plus vraie et plus réelle que la parole hégémonique : « le bilingue, écrit 
Jacqueline Arnaud, est comme un livre parlant qui s’arrache à ses 
palimpsestes, pour se faire entendre, qui cherche à muter une langue 
dans une autre, c’est-à-dire qui vise l’impossible ». (7) 

Certains écrivains maghrébins modernistes, tout imprégnés qu’ils 
sont de leur culture d’origine, adoptent un projet de subversion de la 
langue française, en développant une sorte de contre-écriture qui fait 
éclater l’écriture traditionnelle et la rend étrangère à elle-même, par le 
biais d’un investissement multilangagier et multidimensionnel, source 
d’intertextualité illimitée. Les langues originelles  s’efforcent alors de 
vivre/survivre à l’intérieur du français et perturber ses structures 
traditionnelles. En inventant cette guérilla linguistique et cette bi-langue 
(amour bilingue chez Khatibi, polygamie linguistique selon Benjelloun), 
la stratégie d’écriture théâtralise l’acte d’écriture et le porte à son 
paroxysme. Nous sommes alors pris dans le tourbillon d’un 
enchaînement de forces déferlantes et inapprivoisées. C’est la 
symbolique du « manteau d’Arlequin » qu’instaure l’hyper-modernité 
source de dérèglement de tous les sens. 
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Pour rendre compte de la fragmentation et du désordre textuels que 
l’éclatement de l’écriture tente de théâtraliser, nous ramenons cette 
mosaïque à une structure binaire apte à rendre compte de 
l’inextricabilité de cette œuvre déroutante et hermétique. Il s’agit d’une 
stratégie d’écriture qui aboutit à un effet de théâtralisation, véritable 
mise en spectacle du projet d’écriture dans et par le texte.  

 

L’horizontalité 

C’est la langue d’écriture qui est appelée à prendre en charge le texte 
et le véhiculer en quelque sorte. Cette langue ordonnée et structurée 
relève de ce que Julia Kristeva appelle le «phénotexte ». C’est un espace 
linguistique habité par la raison raisonnante, la normalité et la 
grammaticalité. Au plan de la narration, cet axe ancre le récit dans le 
réel et le vraisemblable, dans une fidélité aux catégories de l’unité du 
temps, de l’espace et des personnages. 

La verticalité 

Elle correspond aux langues souterraines tumultueuses et agissantes 
que Kristeva appelle le « génotexte ». Il s’agit d’un axe vertical et virtuel, 
qui oriente l’écriture vers la plongée dans le rêve, la mémoire et 
l’imaginaire. Ici, la raison cartésienne et les catégories de l’entendement 
sont pulvérisées grâce au pouvoir illimité du mythe, de l’irrationnel, du 
ludique et de la folie. C’est le retour en force du refoulé, de 
l’inconscient, du non-dit et de l’innommable. Ainsi l’écrivain renoue 
fantasmagoriquement avec le paradis perdu, le monde ancestral et le 
fabuleux trésor de l’enfance. Certains aspects de cet univers 
appartiennent au monde féminin, à ce matriarcat de l’intra-muros et de 
l’imaginaire nocturne. Cet univers est chant, cri, rêve, magie et pleurs, 
etc. C’est toute une culture féminine enfouie qui s’exprime dans ces 
langues charnelles, pulsionnelles et émotionnelles, faites de souffle, de 
voix et de musicalité. 

Cette descente labyrinthique recourt à toutes les langues inter-dites : 
la langue orale, la langue obscène, la langue maternelle, la langue des 
aliénés, la langue des derviches et la langue arabe classique. Nous 
sommes confrontés à une sorte d’écriture-orature qui assure un 
déferlement de l’onirique et de l’imaginaire pour célébrer les fêtes 
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d’Eros et de Thanatos et immortaliser un monde fait d’envoûtement et 
de fascination.  

Cette écriture est surtout représentée par les expériences 
scripturaires les plus modernistes au Maghreb. Nous songeons 
notamment aux apports fondamentaux de Kateb Yacine, de Boudjedra, 
de Kheireddine, de Khatibi, de Benjelloun et de Meddeb. Cette 
révolution romanesque rejoint, tout particulièrement des expériences 
similaires accomplies en Amérique latine, grâce au réalisme magique. 

*     *     * 

Le roman maghrébin de langue française, par son alchimie propre, 
par son ancrage socioculturel et par son dialogue avec les différentes 
cultures du monde, représente ce qu’a le Maghreb de plus exaltant et de 
plus prometteur. En effet, le Maghreb, terre du soleil couchant, forgé 
par la rencontre des trois continents et héritier de grandes civilisations, 
est en passe de produire l’une des plus riches interculturalités de 
l’avenir.  
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La femme dans la littérature algérienne 
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Résumé 

L’Algérie n’a, certes, pas connu, dans les temps modernes, de 
mouvements féministes, à l’image de l’Égypte, de la Syrie ou encore de la 
Tunisie, mais la femme algérienne a toujours marqué, honorablement, sa 
présence sur la scène nationale. Des dizaines de femmes ont rejoint le 
maquis à l’époque de la guerre de libération, sans recrutement 
systématique du FLN. Leur «participation, écrit, à ce propos, 
DjamilaAmrane, s’estfaite, spontanément, dans le feu de l'action.»1 La 
femme algérienne, en dépit de sa marginalisation par les traditions, a, 
très tôt, marqué son nom avec des lettres en or dans l’arène littéraire. 

En milieu universitaire la femme est, aujourd’hui, au cœur du débat et 
continue à donner lieu à de vives controverses. On la présente souvent 
comme un personnage grand absent dans les écrits romanesques. La 
femme est-elle sous-représentée ou sur-représentée dans la littérature 
algérienne d’expression française ? Comment la femme fait-elle son 
intrusion dans cette littérature ? Quels aspects de la représentation de la 
femme faut-il retenir ?  

La récurrence du personnage féminin, dans la littérature, témoigne de 
l’intérêt que portent les écrivain(e)s à la femme et au respect de sa 
fonction et de son rôle dans la société. Des rôles et des fonctions qui se 
complètent mutuellement avec ceux de l’homme selon le temps et 
l’espace. 

Mots clés : Littérature algérienne d’expression française- Image de la 
femme- Femme-thématique – Femme-auteur – Femme-personnage. 
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Introduction  

L’image de la femme, dans la société algérienne, résulte, 
généralement, de celle que lui ont consacrée le code coutumier et la 
religion. Ces deux institutions confinent, en gros, la femme à des rôles 
traditionnels considérés par certains comme « naturels » : femme-mère, 
femme-épouse, et déterminent largement les représentations sociales 
qui lui sont rattachées. « La représentation mentale de la femme avec les 
codes, les valeurs, les tabous qui l’entourent, souligne Rachida. Simon, 
sont autant des marques différentielles profondément enracinées dans 
des croyances, des traditions, des pratiques culturelles propres qui 
fondent l’appartenance et l’identité culturelle.»2Le patrimoine littéraire 
s’est fait l’écho de cette réalité socioculturelle. Ces clichés, presque 
sacrés, observés des siècles durant, sont reproduits dans les 
diverses créations artistiques, au fil des siècles. 

Dans ce patrimoine littéraire, (un patrimoine, à la fois riche et varié 
aussi bien par ses genres, que par ses thématiques et ses langues 
d’expression), l’image de la femme représente, depuis toujours, un 
thème privilégié. De nombreux textes écrits ou oraux présentent des 
images gratifiantes de la femme dans ses rôles traditionnels de mère, 
d’épouse, de sœur ou de fille ou encore de veuve ou de divorcée. A côté 
de ces images, on y trouve d’autres qui, pour le moins que l’on puisse 
dire, versent dans le négativisme et cantonnent la femme à la 
sorcellerie, à la magie, à la méchanceté… 

Valorisants ou dévalorisants, ces clichés, véhiculés de génération en 
génération, semblent en parfaite adéquation avec l’ordre social établi. 
Un ordre qui ne badine pas avec les débordements moraux. Juste ou 
injuste, cet ordre est reconduit et conservé, au fil des temps, aussi bien 
par les femmes que par les hommes. Lequel ordre, dont le fondement 
s’inspire de la culture et du patrimoine collectifs, constitue un habitus 
social.  

Après la colonisation française, le paysage linguistique algérien 
s’enrichit d’une autre langue et connaîtra une nouvelle hiérarchie : le 
français, langue du colonisateur, est imposé comme langue 
dominante.Les langues autochtones : l’arabe parlé, le tamazight et un 
peu moins l’arabe classique (confiné, de façon rudimentaire, à 
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l’enseignement traditionnel et au rituel religieux) sont reléguées aux 
zones obscures de l’analphabétisme et de la minorisation. Dans le 
champ culturel, même si le modèle européen semble être le seul 
patenté, la culture autochtone s'efforce, de son côté, en dépit de sa 
marginalisation, de se maintenir et la production littéraire se perpétue, 
sous le signe de la résistance à la déculturation.  

On a coutume de lier la littérature d’un pays à sa langue nationale. 
Mais faut-il reconnaître, comme littérature algérienne, uniquement, 
celle rédigée dans les langues autochtones du pays ? Que dire alors de 
cette littérature, certes, écrite dans la langue de l’Autre, mais qui, dans 
la plupart des temps, a, non seulement, largement, contribué à la prise 
de conscience nationale ; mais elle a permis aussi à la Nation de se faire 
entendre, fastueusement, à l’échelle mondiale ?C’est un peu le cas du 
français dans notre pays.   

Parmi tous les pays du Maghreb, le français en Algérie présente une 
particularité quelque peu spécifique. Il n’a de statut de langue étrangère 
que politiquement : le français n’est-il pas la langue de la presse, de 
l’enseignement, de l’administration,… ? Quand il n’est pas attesté, 
expressément, dans les interactions communicationnelles, il entre en 
combinaisons avec les langues de l’usage courant.3 Plus encore, le 
français, depuis près d’un siècle, n’a pas cessé d’enrichir l’arène littéraire 
algérienne. 

D’entrée en jeu, en raison de la diversité et de la richesse des thèmes 
dans les créations artistiques écrites en langue française, nous limitons 
notre objet d’étude à une seule thématique :« La conception et/ou la 
représentation de la femme.» Quelle est l’image de la femme dans la 
littérature algérienne de langue française ? Comment a-t-elle fait son 
intrusion dans cette littérature ? Quels aspects de la représentation de 
la femme importe-t-il de retenir ?  

Nous ne prétendons pas, ici, à une étude exhaustive de la 
représentation féminine, dans toutes ses dimensions et dans toute la 
littérature algérienne de langue française. Nous nous contentons, dans 
cette contribution de quelques traits à la fois fondamentaux et 
récurrents dans cette littérature à travers lesquels, la femme, dans sa 
multitude, marque sa présence, s’exprime et assume son identité dans 
la création littéraire. Une présence qui se manifeste à travers trois 
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aspects à savoir : femme-thématique, femme-auteure et femme-
personnage. Nous avons délibérément choisi de nous intéresser, de 
manière toute particulière, à ces trois aspects.    

Femme-thématique 

La littérature algérienne d’expression française est, de nos jours, 
l’une des formes artistiques de notre patrimoine national. Elle témoigne 
d’un processus d’appropriation de la langue du colonisateur par les 
algériens. Cette appropriation, avec toutes les représentations du 
monde qu'elle implique, nécessairement, est perçue différemment.4 Elle 
est considérée par les partisans de la glorification de la colonisation 
comme "Échantillon" de la réussite de la mission civilisatrice de la 
France. Les anti-colonisations y perçoivent, plutôt, un procès 
d’aliénation et une entreprise d’acculturation systématique et 
persévérante. La langue française entrave, aux yeux de ces derniers, 
l’indépendance linguistique et culturelle du pays.   

La littérature algérienne de langue française, comme d’ailleurs toutes 
les autres créations artistiques, inscrit, dans sa texture, des phénomènes 
sociaux qui ne peuvent se comprendre, indépendamment, de la réalité 
sociale. La littérature n’est-elle pas d’ailleurs cette tentative de 
représenter un monde ?Ne dit-on pas que la littérature est, après tout, 
un reflet imagé de la réalité et un miroir de la société ?  

Les auteurs de cette littérature s’efforcent de reproduire, dans leur 
fiction littéraire, le réel social et le vécu quotidien de leur 
environnement.Ils souscrivent aux conventions réalistes dans lesquelles 
ils puisent interminablement les thèmes de leurs œuvres afin d’exposer, 
de façon didactique, une thèse à caractère social. Ilsrecourent à la 
langue acquise pour rendre compte du contexte socio-économique du 
milieu dans lequel ils vivent. On ne peut, naturellement, acquérir une 
langue sans acquérir la culture qu’elle véhicule et la vision du monde 
que cette dernière colporte. Au fur et à mesure que se développe cette 
acquisition, qui va de pair avec l’évolution de la politique de 
scolarisation, se constitue, ce que Christiane Achour appelle « la parole 
autonome »5.  

Dans le souci d’établir une relation de médiation entre les nouvelles 
représentations de ses auteurs et les conditions de vie dans leur milieu ; 
cette littérature « émergente » incorpore de nouvelles thématiques liées 
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aux conjonctures sociales, historiques et économiques, dans l’intention 
d’initier un processus de déstructuration/restructuration sociale. Elle 
développe d’abord le témoignage et la description, pour ne pas se 
couper de ses repères culturels, et porte, ensuite, un regard critique sur 
la situation.  

Dès lors certains phénomènes sociaux sont perçus, dans l’optique de 
cette nouvelle culture, comme injustes et malveillants. La condition 
sociale de la femme semble constituer une préoccupation majeure 
partagée à ces auteur(e)s. «L’intérêt de la représentation littéraire de la 
femme en relation avec la culture, note R. Simon, réside dans la manière 
dont le discours littéraire organise et présente une réalité socio-culturelle 
à travers une présentation mentale reflétant des systèmes de pensées et 
des valeurs partagées, mais que l’écriture va signifier à sa manière.»6   

Cette réaction résulte de l’écartèlement du discours sur la femme 
dans la culture issue de la réalité et de la culture acquise.Un débat qui 
relève de la double culture de ces intellectuels. L’écrivain entretient, à 
fortiori, un rapport très étroit entre le texte qu’il écrit et la vie sociale 
qui l’entoure. Certes, le texte est écrit dans la langue acquise qui ne 
partage pas les mêmes valeurs de la langue maternelle de l’auteur ; mais 
ce dernier est conscient que ces deux instruments sont essentiels à la 
construction et à la consolidation de l’identité et de la culture 
algériennes.  

Très impressionnés par la culture acquise et très ancrés dans la 
culture issue de la réalité, ces auteurs se trouvent très marqués par les 
distorsions entre les deux cultures en matière des droits des femmes. 
Animés d’une grande volonté de changer la politique sociale de 
l’occultation de la femme et de sa marginalisation par les traditions, ces 
écrivains accordent à la condition féminine une place significative dans 
leurs œuvres, « en arpentant, généralement les sentiers battus de la 
souffrance et de la misère qui relèvent d’un sort quasi 
programmé.»7« L’écriture, écrit R. Simon, exalte l’image de la femme en 
augurant d’une vision transformée de son statut et de ses fonctions dans 
la société par dépassement du rôle figé, stéréotypé et réducteur qui est 
traditionnellement le sien, celui de génitrice vouée à perpétuer l’espèce 
et à transmettre mécaniquement des valeurs sclérosées et stériles.»8 
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C’est ainsi que la femme s’est constituée en thématique importante 
dans cette littérature. Une thématique qui n’a pas cessé d’évoluer, 
significativement, notamment, avec le surgissement d’écrivaines dans 
l’arène littéraire. Cette évolution, liée aux mutations, au niveau des 
mentalités et des idées, est renforcée, bien évidemment, avec le 
consentement de l’homme, par la scolarisation massive, le travail de la 
femme, l’émigration, … 

La thématique de la femme, dans la littérature algérienne de langue 
française, représente, de nos jours, pour de nombreux universitaires, 
une problématique inépuisable. Elle se situe au cœur même des débats 
et donne,souvent, lieu à de vives controverses dans les colloques et les 
publications.  

Femme-auteure 

En leur qualité de femmes écrivaines ou poétesses, elles sont 
nombreuses à avoir choisi de s' adresser aux femmes par l' écriture, dans 
un pays où la tradition culturelle et le mode de communication féminin 
relèvent, essentiellement, de l' oralité, et à exprimer en mots, dans la 
langue du colonisateur, leurs souffrances et leurs espoirs, leurs luttes et 
leurs combats contre l’ordre social établi. Un ordrequi ostracise, sans 
aucune forme de procès, toute femme ne se conformant pas aux règles 
de la communauté. Pour l’exemple, nous pouvons citer : Djamila 
Debache, AssiaDjebar,9 Aicha Lemsine, Leila Sebbar, Malika Mokeddem, 
Yamina Mechakra, …  

C’est cette même langue qui leur servira d’arme de lutte contre 
l’oppression et la dévalorisation de la femme algérienne. Un combat qui 
ne peut, naturellement, avoir lieu sans heurts dans la société. Une 
société où les hommes ne prononcent jamais les prénoms de leurs 
épouses en public. Ils utilisent plutôt « maison » ou « elle » quand ils 
évoquent leurs femmes devant leurs amis ou même en famille. 

Avec l'arrivée d’écrivaines, dans le monde des lettres, la femme est 
entrée en force dans la fiction littéraire. Ces écrivaines mettent en scène 
des femmes et leur accordent des rôles prépondérants pour rappeler 
que celles-ci existent et qu'elles ont des rôles à jouer dans la société. 
Une société, jusque-là, prédominée par l’homme. C’est lui qui occupe 
tous les espaces et qui impose ses valeurs au reste de la société. Alors 
que la femme reste confinée aux rôles subalternes et aux stéréotypes 
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souvent réducteurs : femme soumise à l’homme et à la société. A. 
Djebar, dans son roman Ombre sultane, parle de l’enfermement de la 
femme et de sa triple soumission dans l’ombre : l’ombre de son voile, 
l’ombre des coutumes, et l’ombre de l’homme. 

Certes, cela a, souvent, des conséquences fâcheuses pour la femme. 
Car elle est obligée de se plier aux ordres de l'homme (le père, le frère, 
le mari). Mais elle sait aussi que son émancipation passe, 
impérativement, par le consentement de ce dernier. AssiaDjebartient à 
préciser à ce propos que « Ces hommes, en général, avaient des femmes 
qui étaient dans la tradition -ma mère était voilée - mais ils ont 
réellement poussé leurs filles : à sortir, à aller à l'école, à ne pas se voiler, 
à avoir des métiers, à se libérer par leur autonomie professionnelle»10. 
C’est lui (l’homme) qui se révolte le premier contre les traditions et défie 
l’ordre social établi pour encourager sa fille/sa sœurou encore sa femme 
à poursuivre ses études et l’autoriser à travailler. « Il reviendra quelques 
mois plus tard, écrit A. Djebar, pour exiger que Lila continue ses études 
au collège. Il ne craint plus désormais de s’opposer ouvertement : « Ne 
comptez pas sur elle pour rejoindre vos harems.»11  

Dans notre contexte social, l’émancipation passe inévitablement par 
de solides études, un emploi assez rémunérateur et aussi, sinon surtout, 
la révolte contre les traditions sociales. Une femme non instruite et à la 
charge du père, du frère ou de l’époux ne peut s’émanciper. 

L’écriture d’AssiaDjebbar n'est pas,toujours, antipatriarcale et le père 
n'est pas, constamment, dénoncé. Le portrait qu’elle fait de ce dernier, 
dans L'amour, la fantasia, n'est pas celui du patriarche traditionnel, mais 
plutôt celui d'un «moderniste ». L’auteure était d’ailleurs fortement 
marquée par le caractère studieux de son père et la modernité du 
«couple (…) que formèrent ses parents et qui perturba [l'] habituel 
rapport de forces.»12 

Le nombre de ces écrivaines ainsi que leurs productions sont tels 
qu’aujourd’hui, on parle de « littérature féminine ». Une littérature qui 
se préoccupe davantage de la condition de la femme, de son statut dans 
la société et reflète les représentations socioculturelles qui lui sont 
rattachées. Les écrivaines se soucient de présenter une image réelle de 
la femme :« femme marginalisée par la tradition ». Une image qu’elles 
ne cessent de dénoncer parce qu’elle entrave le désir et la volonté de 
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leur projet d’émancipation. Elles lui opposent, d’ailleurs, des héroïnes 
résolues à emprunter « le chemin de l’émancipation féminine »13 et très 
déterminées dans leur quête de justice sociale.«L'univers féminin, note 
Mounia Benalil, est décrit tel un vaste harem où des femmes enfermées 
luttent sourdement pour une forme de libération.»14 

 Dans leurs textes, le « je », écrit du point de vue féminin, se compare 
aux autres femmes dans une société où l’affirmation de soi est faite en 
rapport avec le sort de ses semblables. Il est porteur de messages 
collectifs qui ne peuvent se concevoir qu’àtravers leur contexte socio-
culturel et historique. « Le «Je» individuel, souligne M. Benalil, est 
inclusif du «Nous» culturel ou collectif»15. « Un « je » qui « murmure des 
compagnes cloîtrées», affirme A. Djebbar. 16 

C’est pourquoi les écrits de femmes,perçus sous cet angle,sont 
souvent considérés comme meilleurs que ceux des hommes parce que, 
justement, narrés d’un point de vue féminin, et décrivent la réalité 
féminine de l’intérieur, notamment, quand il s’agit de parler de la 
femme, de sa situation sociale et de faire entendre, haut et fort, la 
parole féminine. Une parole souvent occultée. «Il a fallu qu’un jour, écrit 
Maissa Bey, je ressente l’urgence de dire, de «porter la parole», comme 
on pourrait porter un flambeau. C’était une nécessité devant la menace 
de plus en plus précise de confiscation de la parole. De la parole 
féminine, mais pas seulement.»17 

En effet, la femme-écrivaine est non seulement confrontée à ce 
qu' elle a à dire, (tout comme l’homme-écrivain, d’ailleurs), mais elle fait 
aussi face à la transgression fondamentale qu' est le seul fait 
d' écrire ;une écriture à la manièreprométhéenne :prendre la parole et 
l’arracher à l’emprise masculine et à la règle sociale. Une prise de parole 
qui représente pour elle,une arme de lutte pour l’autonomie et un refus 
de l’autorité aveugle de la tradition. Elle est aussi une mise en 
mouvement d'un combat pour la légitimité de la participation à 
l'expression littéraire dans un espace socio-culturel caractérisé par 
l’absence de «tradition de femmes écrivains».18 

C’est un peu le cas, à titre indicatif seulement, de A. Djebbar dans ses 
romans L’Amour, la fantasia19, Ombre sultane20ou encore La femme sans 
sépulture21, et de L. Sebbar dans Mes soeurs étrangères.22 
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Ce sont ces femmes écrivaines qui ont osé remettre en cause, même 
la compétence masculine pour signifier à l’homme et lui rappeler que sa 
domination et son autorité ne sont que relatives.  

Femme-personnage 

La conception littéraire va s’intéresser de plus en plus à la condition 
de la femme et à son évolution, pour promouvoir son statut social, en 
intégrant davantage la représentation du personnage féminin. La femme 
est le personnage le mieux approprié à interpréter des rôles 
prééminents et décisifs liés à la famille, aux valeurs traditionnelles, au 
changement dans la société,pour briser l’image sclérosée d’une femme 
soumise et instituer celle d’une femme libre. 

Dès lors des personnages féminins jouent les premiers rôles et 
profitent de ces occasions pour changer leur statut social. Ils contestent 
énergiquement leur cantonnement à la sphère domestique et aspirent, 
bravement, à des desseins plus nobles. Désormais les types de 
« personnage femmes» soumis aux rôles subalternes et confinés aux 
rôles traditionnels cèdent, peu à peu, la place à d’autres types de 
personnages comme : la femme révoltée, la femme autonome, bref, la 
femme émancipée 

C’est un peu le cas de ces personnages féminins qui, sans dénigrer, 
totalement, le courage des hommes qui ont défendu cette terre face aux 
multiples invasions qu’elle a connues, refusent de faire une lecture de 
l'Histoire semblable à celle que les hommes ont toujours imposée. Ils 
contestent le discours qui s'apitoie sur le sort du pays en ne cessant 
d’arguer la puissance de l'envahisseur. L’exemple de Selma, le principal 
personnage du roman de R. BoujedraLe démantèlement, qui reproche à 
El Ghomri, l'ancien combattant des maquis, la faiblesse des hommes 
face à toutes les invasions qui n'ont pas manqué sur ce sol, à travers 
l’histoire ou encore de la narratrice du roman L’amour, la fantasia d’A. 
Djebar sont très édifiant à ce sujet.  

La femme écrivaine veut, par-là, insinuer à l’homme que ce dernier 
est à la femme ce qu’est l’étranger pour l’autochtone.  

L’image de la femme, dans la littérature algérienne de langue 
française, est souvent associée à celle de la patrie (Nedjma de Y. Kateb). 
Tout comme cette dernière, elle endure la misère et essuie l’horreur des 
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viols et subit l’atrocité des violences. Mère, sœur, épouse ou veuve, la 
femme est le refuge de l’homme et source de sa force. Elle est à la fois 
donneuse de vie, gardienne de traditions et transmettricede valeurs. La 
patrie assure l’affiliation à ses enfants «enfants de l’Algérie», la femme 
donne son ascendance maternelle «Omar fils de Aini».  

Parler de la mère nous amène à parler aussi de la maternité, un rôle 
qui lui est indissociable. Si la femme-mère occupe une place 
prépondérante dans la littérature algérienne d’expression française, 
l’image de la maternité n’est pas à l’honneur chez tous les écrivains. On 
relève deux visions, deux types d’aspirations qui se côtoient et qui 
s’affrontent. Une vision traditionaliste et une vision moderniste.  

La première relève des représentations socioculturelles. Elle perçoit 
la maternité comme étant l’essence même de l’existence féminine et la 
considère comme objectif primordial du mariage. C’est un moyen qui 
valorise la femme et qui lui permet de rehausser son statut dans la 
famille, voire dans la société. Pour la femme, la maternité est une 
assurance « tout risque » contre tout imprévu, un investissement lucratif 
à long terme. « Avoir des enfants dans la société arabo-musulmane, écrit 
A. Bouhdiba, est l’élément fondamental de la sécurité pour une 
femme»23 surtout si ces enfants sont nombreux et de sexe masculin. Si la 
stérilité, chez une femme, est perçue comme une véritable malédiction 
qui pèse lourdement sur elle et sur sa famille tout au long de sa vie,la 
naissance d’une fille est reçue comme « un second souffre-douleur »24.  

La seconde vision est celle des écrivain(e)s et de leurs personnages. 
Elle présente la maternité comme un assujettissement de la femme, 
voire une violence à l’encontre de son corps. Une maternité qui ne 
relève pas du bon gré de la femme ne peut être heureuse. Cette vision 
est souvent derrière les conflits de générations : les querelles et les 
confrontations entre les mères et leurs filles et aussi, sinon surtout, 
entre les belles-mères et leurs brus. La nouvelle génération rejette le 
modèle épouse-mère, en conformité avec les traditions ; un modèle qui 
entrave et mutile son projet d’émancipation et d’épanouissement.  

Un autre intérêt pour la femme dans la littérature algérienne de 
langue française consiste en l’occupation de l’espace dans la fiction 
littéraire. Les écrivaines réservent, dans leurs œuvres, plus d’espaces 
aux femmes qu’aux hommes. Les femmes occupent toutes les aires de la 
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fiction littéraire. Contrairement à la sensibilité islamique, qui repose sur 
la séparation des deux sexes ; les femmes, dans les écrits romanesques, 
sont aussi bien à l'intérieur des cours de maisons, comme le veut la 
tradition, que dans le "man's land", où elles se meuvent, avec une 
certaine fougue, en essuyant les regards malveillants des hommes qui 
les dévisagent avec beaucoup de stupeur. Le corps des femmes, écrit A. 
Djebbar, est à « emmitoufler, enserrer, langer, comme un nourrisson ou 
comme un cadavre. Exposé, il blesserait chaque regard, agresserait le 
plus pâle désir… »25. Si la femme ose envahir l’espace masculin, l’homme 
n’a pas le droit, pour autant dire, de marcher au milieu des femmes. 

Ainsi dansla cour de La grande maison26de Mohammed, Dib (Dar 
Sbitar), seules les femmes circulent librement. Les hommes doivent 
annoncer leurs entrées et leurs sorties. Les femmes cancanent et 
s'entre-déchirent parfois. Leurs voix multiples s’entrecroisent et se 
superposent pour dévoiler une réalité vaste et complexe. Les relations 
entre Aïni, ses filles et les autres femmes sont tendues. Ces dernières 
leur reprochent de troubler la paix de la maison. Le roman décrit la 
réalité des années 50.  

Un autre milieu féminin présenté cette fois-ci par une voix féminine : 
celle d’A. Djebar. La cour du roman Les enfants du nouveau monde, est 
réservée aux femmes. Elles y vivent en toute quiétude où rien 
n’empoisonne leurs relations et leurs amitiés. Ces femmes symbolisent 
un monde parfait (nouveau monde).  

Comme toute production littéraire, la littérature algérienne 
d’expression française a fait l’objet de plusieurs critiques. Nous nous 
contentons de n’évoquer, ici, que ce qui se rapporte au sujet de notre 
intervention. Il s’agit de la critique des conservateurs concernant 
l’intrusion féminine dans cette littérature. Ils lui reprochent cette 
intrusion faite sans aucune espèce de pudeur et défiant tout ordre 
social, dans des espaces réservés aux hommes. Des femmes qu’elle 
distingue des autres (dévoilées, têtes nues) et qu’elle a fait sortir de leur 
petit monde douillet pour les exposer aux regards, à la fois, méprisants 
et circonspects des hommes dans la rue et sur les lieux de travail.  

Conclusion 

La littérature algérienne de langue française constitue une fenêtre 
ouverte sur l’évolution de la condition féminine. Une évolution que l’on 
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perçoit à travers les mutations de la société algérienne. Lesquelles 
mutations peuvent, à leur tour, être saisies à travers l’évolution des 
regards portés par la société, dans son ensemble, sur les femmes et sur 
leurs rôles. La condition féminine se situe, aujourd’hui, au centre de tout 
projet de société où se côtoient les débats qui prônent la modernité et 
ceux qui se fondent sur le conservatisme  

La récurrence du personnage de la femme dans la littérature 
témoigne de l’intérêt que portent les écrivain(e)s à la femme et au 
respect de sa fonction et de son rôle dans la société. Des rôles qui ne 
sont ni plus ni moins importants que ceux de l’homme. Ils se complètent 
mutuellement selon le temps et l’espace.Parfois c’est plutôt la femme 
qui piétine sur le domaine de l’homme. Qui ne se souvient pas de Aini et 
du rôle joué par cette dernière comme personnage principal dans la 
trilogie de M. Dib ? Elle est à la fois le père et la mère de Omar.  

Le milieu des femmes, dans la fiction littéraire est infranchissable 
pour les hommes. Elles ont leur monde secret qu’elles seules 
connaissent et qu’elles seules fréquentent et dans lequel, implicitement, 
elles instaurent des convenances, des règles et des codes qu'elles seules 
sont capables de déchiffrer pour tenir en échec le pouvoir des hommes.
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*Cet article reprend et développe la communication présentée au colloque national « La 
conception et /ou la représentation de la femme dans la littérature algérienne 
d’expression française », Université de Laghouat les 23 & 24 avril 2014 
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