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مفتتح

إصدار مجلة علمية مح َّكمة ليس أمرا هينا عابرا ،وهو
يستند إلى عمل أكبر من جهد جامعة تنفرد بالعمل بوساطة
منتسبيها ،إذ يتطلب في أحيان عديدة لالستعانة باستشارة
علمية وتحكيم من خارج الجامعة أي بعمل مؤسسي كبير
ينتشر باتساع جغرافيا انتشار الباحثين واألساتذة والعلماء
بحسب التخصص وطبيعة البحث الذي تستقبله المجلة.
ومثلما هي حاالت استقبال البحوث من مختلف الزميالت
والزمالء بانتسابهم لجامعات تنتشر بين بلدان كوكبنا ،فإننا
نعمل على تدقيق قراءة البحوث وتحكيمها من زميالت
وزمالء من مختلف الجامعات عالميا.
في مثل هذا الخضم نعاني أحيانا من تأخر تقويم أو
أوضاع مفاجئة غير محسوبة تضعنا تحت ضغوط ظرفنا
وإمكانات المعالجة العاجلة .وهي قضية ال تكون قطعا
على حساب التقويم والتحكيم ما يحد من سرعة المعالجة
ومن ث ّم ظهور التأخر في صدور هذا العدد أو ذاك .ونحن
نجدد التعهد بالعمل ضمن المتاح من محددات عملنا كيما
نكون أكثر دقة في مواعيد الصدور.
من جهة أخرى عملت إدارة التحرير على طباعة المجلة
وإضافة المطبوع الورقي إلى النشر األلكتروني ،األمر
الذي تطلب جهدا ماديا كان ينتظر أن تسدده مساهمات
الزميالت والزمالء وهو ما لم نطبقه حتى هذه اللحظة
محاولة منا أن نكون العون العلمي أوال وأن نسعى بقدر
المتاح كيما نحافظ عل هذا العون .غير أننا نأمل من جهة
الباحثين التنبه على هذا الشرط بخصوص النشر لنكون

معا وسويا في مجابهة هذه العقبة التي تعقّد المسيرة أو
تقف عثرة في طريقها.
بودنا هنا أال نقف عند العقبات والمصاعب ،وأن نشير في
الوقت ذاته إلى أننا اتفقنا مع جهات عديدة لتوسيع النشر
واعتماده رسميا وهو ما ستجدونه في عدد من مؤسسات
النشر األلكترونية الكبيرة والمهمة .ونحن نعمل على
تطوير أشكال االعتماد والتسجيل وهو ما ستلمسونه
بأقرب فرصة.
وبودنا في نهاية عام أكاديمي من العطاء العلمي الرصين
أن نوجه التحية والتقدير لجميع الزميالت والزمالء في
الهيأة االستشارية وبهيأة التحرير ولصبرهم ودعمهم
وتفاعالتهم البناءة كل بحسب ما استطاع من منح فرص
من وقته الثمين وبمجال تخصصه .ونشكر لهم الوعد في
تفعيل الجهود وتوسيعها في متابعة جدية ملموسة للتوسع
الذي جرى في مراسالت الباحثات والباحثين وما بات
يردنا من بحوث علمية من مختلف الجامعات والبلدان.
ونعول على جهودهم العلمية التعاونية في التبني المكين
للعطاء العلمي وتحديث ما فيه من أساليب أداء وتمكينا له
من االنتشار والوصول إلى أبعد من ينتظر نتائج البحث
تطويرا لمستويات األداء العلمي المعاصر.
نأمل بجهدنا المتواضع هذا أن نكون قد قدمنا ما كان
متاحا ضمن ظروفنا المخصوصة وأن نجد مزيدا من
المؤازرة والدعم من مجموع زميالتنا وزمالئنا لنواصل
المسار معا وسويا
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شهريار وشهرزاد في الخطاب الشعري العربي المعاصر
الدكتور محمد عبدالرحمن يونس
جامعة ابن رشد في هولندا
سوريا
ملخص البحث
تحاول هذه الدراسة أن تتبع توظيف أسطورة شهريار وشهرزاد في الخطاب
الشعري العربي المعاصر ،ومن خالل أه ّم أعالمه في العصر الحديث,
وتشير إلى أه ّم دالالتها االجتماعية والثقافية والسياسية في القصائد
المدروسة ،نظرا ألهمية هذه الدالالت ودورها في طرح مزيد من الرؤى
اإليديولوجية والمعرفية التي أرادت هذه القصائد أن تبرزها.
وإذا كانت شخصية شهريار في ألف ليلة وليلة ،تحيل إلى مجموعة
من الممارسات االستبدادية السياسية في كثير من األمم والحضارات التي
ورد ذكرها في حكايات ألف ليلة وليلةّ ،
فإن توظيف هذه الشخصية
األسطورية في الخطاب الشعري العربي المعاصر ال يخرج عن هذه
اإلحاالت الرمزية واإلشارية واإليحائية تارة ،والغامضة تارة أخرى.
وتحاول هذه الدراسة منطلقة من القصائد المدروسة ،أن تبرز هذه
اإلحاالت ،وخلفياتها المرجعية ،وارتباط هذه الحاالت بالتاريخ من جهة،
وبالواقع المعاصر من جهة أخرى  .أ ّما الشعراء الذين درست أعمالهم هذه
الدراسة فهم  :عبد الوهاب البياتي ،وخليل حاوي ،و أمل دنقل ،وكمال عبد
الرحمن ،وسوف عبيد.
مدخل :
توظيف األسطورة في الخطاب الشعري العربي المعاصر جزء
أساسي من مثاقفة حضارية متنامية في امتدادها بين الماضي و الحاضر ،و
بين الحاضر و الثقافات األجنبية بمختلف تياراتها ،و قد أ ّدت هذه المثاقفة
بدورها إلى صياغة أشكال شعرية جديدة ،تتباين تباينا واضحا مع النموذج
الشعري التقليدي و إحداث فجوات في األنماط الخليلية ،و بالتالي تغيير
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جذري أو جزئي في شكل القصيدة أو مضمونها ،فالمضمون الجديد يخضع
للتحول التاريخي
و الحضاري الذي يعمل عمله في الواقع ،باإلضافة إلى تأثير الفلسفات و
األدبيات األجنبية ،و الشعرية على الذهنية العربية ،و ال يعني أن يكون هذا
التحول الجديد منقطعا أو متباينا مع القيم الحضارية و التراثية الفكرية
لإلنسان العربي المعاصر ،و توظيف األسطورة نزعة تتضافر قيم نفسية و
روحية و جمالية في تأجيجها و الدفع بها صوب الماضي الذي كان مضيئا و
مشعّا في بعض قسماته ،و مظلما و كابوسا في قسمات أخرى .و عندما يكون
الواقع المعاصر مظلما و قاسيا ،فإنه يحيل إلى حقل تاريخي مظلم ،و مهمة
األسطورة حين توظف في القصيدة أن تشير و تد ّل على ما هو مظلم في
الحاضر انطالقا من بنية الماضي نفسه.
ّ
إن ذاكرة التاريخ لهي حاضرة في الوعي الجمعي للجماعات
البشرية في حاضرها و مستقبلها ،و « اإلنسان المتحضر يحتفظ دون وعي
منه بمعارف مما قبل التاريخ أدرجها بصورة غير مباشرة في األسطورة .فإن
ّ
فإن هذا التخمين يفسّر الرغبة الغامضة بعض الشيء في
ص ّح ذلك،
االستماع إلى القصص األسطورية على الرغم من ّ
أن ما فيها من عناصر
خارقة لم يعد لها أية سيطرة تعبدية » كما يرى كارل يونج(.)0
و البطل األسطوري باعتباره بنية معرفية من التاريخ فإنه في
س و فجائع
القصيدة المعاصرة شاهد إدانة لكل العثرات و السوءات من مآ ٍ
مرت بها األمة ،و ال تزال تمرّ  ،و هو معرّ و فاضح لبنية خطاب السلطة
التاريخية و المعاصرة و بطشها و تجاوزاتها ،هذا الخطاب
«الذي يولّد الخطأ عند كل من يتلقاه وبالتالي الشعور باإلثم (،)...
ينتظر منا البعض نحن المثقفين أن نقوم ،في كل مناسبة ،ضد
السلطة بصيغة المفرد .بيد ّ
أن معركتنا تدور خارج هذا الميدان،
إنها تقوم ضد السلطة في أشكالها المتعددة.
و ليست هذه بالمعركة اليسيرة :ذلك أنه إن كانت السلطة متعددة
في الفضاء االجتماعي ،فهي في المقابل ،ممتدة في الزمان
التاريخي .و عندما نبعدها و ندفعها هنا ،سرعان ما تظهر
هنالك ،و هي ال تزول البتّة .قم ضدها بثورة بغية القضاء عليها،
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و سرعان ما تنبعث و تنبت في حالة جديدة .و مر ّد هذه المضايقة
و الشدة و الظهور في كل مكان هو ّ
أن السلطة جرثومة عالقة
بجهاز يخترق المجتمع و يرتبط بتاريخ البشرية في مجموعه ،و
ليس بالتاريخ السياسي وحده»( .)0على ح ّد تعبير روالن بارت .
ّ
إن تاريخ السلطة السياسي و االجتماعي في توجهاته و رؤاه هو
تاريخ القمع و الممارسات الال إنسانية و الال أخالقية على أفراد الجنس
اإلنساني ،و ضمانا الستمرار السلطة و امتيازاتها االجتماعية و الطبقية
داخل القطاعات البشرية التي تحكمها ،فإنها تعتقد ّ
أن القمع و السطوة
االستبدادية هما من أهم الوسائل التي تكفل لها استمراريتها ،و هي تلجأ إلى
خلق وضعية اجتماعية و أخالقية ،و إنسانية مشوّهة .سواء على مستوى
العالقات اإلنسانية و التواصلية أم األنظمة الفكرية التي تحكم طبيعة هذه
العالقات و توجهاتها ،و قانون السلطة في حقيقته هو قانون قمعي و
استبدادي .فإذا كانت عصور الر ّ
ق و العبودية قد انتهت على المستوى
ّ
فإن اإلنسان المعاصر ال يزال يرزح
الظاهري المعروف منذ زم ٍن بعيد،
تحت وطأة أصناف عديدة من العبوديات الجديدة ،إذ يجبر الناس جميعا على
أن يصبحوا أبناء للسلطة ،و من حقها عليهم أن يدينوا لها باألبوة و الوالء و
فكر
الطاعة ،و بالتالي تصبح جميع ممتلكات الجنس اإلنساني من اقتصاد و ٍ
و ثقافة و فن هي ملك للسلطة المتوَّجة إما بفعل إلهي ،كما ي ّدعي بعض
الح ّكام لشعوبهم بأن أنسابهم تنتمي إلى نسب األئمة و الرسل ،و إ ّما بحق
السلطة الم ْكتسب باعتبارها لنفسها حامية لهؤالء الناس من األخطار الداخلية
و الخارجية ،و بالتالي ادعاؤها تأمين األمان و السعادة و الطمـأنينة لهم .و «
ألنهم يزعمون االعتناء بسعادة المجتمعات ،ينتحل الحكام حقوق المرور عن
طريق حسابات منفعة ،دون اعتبار للخسارات و شقاء البشر الذي تسببه
قراراتهم أو تسمح به إهماالتهم »( ،)6وفق رؤية ميشيل فوكو  .و أمام
الحالة هذه يستَلب الكائن اإلنساني سياسيا و ثقافيا و اقتصاديا و تسير كل
العالقات االجتماعية وفق رؤية السلطة و تفكيرها ((.إذ يعْـزَ ل الفرد و يزداد
رفض العالم له ))( .)0كما يرى ارنست فيشر.
إن عصر شهريار الذي ذكرته ليالي ألف ليلة و ليلة ،يحيل إلى
ممارسات سلطوية ،لم تنته بعد ،إنها مستمرة في الواقع المعاصر ،فكم من
شهرزاد مقموعة تبتز يوميا ؟ .و كم من الغلمان و العبيد و الوصيفات و
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اإلماء و السراري يرزحون تحت وطأة القهر ؟ صحيح ّ
أن أسماءهم قد
تغيرت بفعل التحوالت الحديثة المعاصرة ،لكن أدوارهم و مواقفهم و أفعالهم
هي نفس مواقف العبيد و اإلماء بتحويرات ج ّد طفيفة ،و بالرغم من
ّ
فإن جذور شهريار بأبعاده
التحوالت المهمة في تاريخ القرن المعاصر،
الذكورية ،و السلطوية و السادية ال تزال تتوغل في فضاءات الحياة العربية
المعاصرة.
ّ
إن فعل السلطة فعل شمولي و متنام ،و متوالد ،إنها ـ أي السلطة ـ
« متعددة مثل الشياطين .متغيرة كالحرباء .إنها يمكن أن تعرف نفسها بكونها
ذات أسماء عديدة ،و توجد في كل األمكنة و الخطابات من األسرة إلى
الدولة ،من التابو إلى الليبيدو ،من العلم إلى اإليديولوجيا ،من المستشفى
إلى السجن ،من العقل إلى الجنون ،من المدرسة إلى الكنيسة ،)5(».على
ح ّد تعبير عمر أوكان .و حضور شهريار المستمر في أمكنة السلطة و
بنيتها المعرفية ،يعني حتمية الذل و العبودية للنموذج األضعف ،من
شهرزاد ،حتى أبسط رجل و امرأة ،و شهرزاد باعتبارها طرفا مستلبا،
الستحضار ليا ٍل جديدة ،و تشكيلها تشكيال سحريا بفعل القصّ
فإنها مجبرة
ِ
إرضاء لسطوة شهريار و رجولته.
ّ
ّ
إن شهرزاد األسطورة و التي تمثل معاناة جنسها من حرائر و
وصيفات و َجوار تقف مسلوبة اإلرادة أمام استغالل شهريار لجسدها و
روحها و لياليها .و بالرغم من بعض الدراسات التي تؤكد ّ
أن شهرزاد تمثل
ت عصرها ،من خالل قدرتها السحرية على تقديم
وعيا متفوقا على بنا ِ
العالج الشافي لشهريار ،عن طريق تناغم القصّ و سحريته ،و انقطاعه ،و
سحر حبكاته إالّ أنها تظل مجبرة ألن تحكي ،ال حبا في الحكي ،بل هروبا
من سيف السيّاف.
ّ
أذكر أني قرأت مقاال قبل عدة سنوات ،و مفاده :أنه في لحظة
احتضار الجنرال األسباني « فرانكو » ،تجمعت الجماهير األسبانية في باحة
قصره ،فسأل الجنرال أحد معاونيه:
لماذا يحتشد الشعب هنا ؟.
فأجاب المعاون :جاء لتوديعك يا سيدي ؟.
فاستغرب الجنرال قائال :و إلى أين يسافر الشعب ؟.
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و بمثل هذا التصور و الرؤية تفهم الشهريارية الحديثة ،أو السلطة
المعاصرة حركية الزمن و التاريخّ .
إن واجب الزمان و التاريخ و مهمتهما
يتجسدان في كونهما أمينين الستمرارية بقاء السلطة .إنّها المطلق األبدي
الحاضر المتواصل ،و باقي الوجود اإلنساني بأحالمه و طموحه و حركيته،
ما هو إالّ ظ ّل زائف أو حالة عرضية طارئة على خارطة الزمان.
و من أهم رموز خطابات السلطة التي ارتبطت بتاريخ البشرية و
أساطيرها شخصيتا شهريار و شهرزاد ،إذ أثّرت هاتان الشخصيتان في الفكر
و الفن و األجناس األدبية كافة ،إنهما تمثالن طرفي عالقة استالبية بين
الحاكم و المحكوم ،بين السيد و العبد ،و بالتالي في بنية الحياة سياسيا و
اجتماعيا و اقتصاديا في زمن الليالي .شهريار القامع بأدوات سلطته،
و شهرزاد المقموعة بخوفها و رعبها و جسدها و كرامتها ،تاريخيا و
أسطوريا لهما ما يماثلهما في بنية الحياة العربية « ،فزمان الليالي واحد ال
يختلف كثيرا في المؤثرات التاريخية و االجتماعية و االقتصادية التي تتحكم
فيه ،زمان االستالب و شعور الفرد بالعجز أمام كل ما يحيطه سواء أكان هذا
تشعب ّ
فإن ثمة
الزمان أمويا أم عباسيا أم غير عربي ،و المكان إذا اتس َع و
َ
بنيات و قسمات مشتركة تسم هذا االتساع و التشعب حتى يبدو واحدا
بخصوصيات متقاربة جدا»(.)0
هذا الزمان ال يزال يفعل ببنيته االستالبية في جسد الحياة العربية
المعاصرة ،إذ قلّما نجد سلطة معاصرة إالّ و تتجسد في سلوكها و مواقفها
الرؤية الشهريارية سطوة و بطشا و نفوذا ،و الشاعر العربي كان مرآة
عصره ،و كثير من الشعراء ال يزالون هذه المرآة بشفافيتها و قدرتها على
التعرية ،و على تجسيد المالمح الدقيقة لما يسم العصر ،و يكشف تناقضاته،
و لذا ّ
فإن الخطاب الشعري العربي المعاصر كان خطاب إدانة للسلطة
السياسية
و االجتماعية ،و قد استفاد من الداللة العميقة لطبيعة العالقة بين شهريار و
شهرزاد،
َ
و بالتالي بين السلطة و جماهير المضطهدين ـ بفتح الطاء ـ.
و من الشعراء الذين وظّفوا أسطورة شهريار و شهرزاد في أعمالهم
الشعرية :خليل حاوي من لبنان ،و عبد العزيز المقالح من اليمن ،و أمل دنقل
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و كمال عبد الرحمن من مصر ،و عبد الوهاب البياتي من العراق ،و سعاد
الصباح من الكويت ،و سوف عبيد من تونس وغيرهم كثيرون جدا.
وتأتي هذه الدراسة لتدرس بعض النماذج الشعرية المعاصرة
لبعض هؤالء الشعراء محاولة أن تظهر السمات األسطورية فيها ،و عالقة
بعضها بالتاريخ من جهة ،و بالواقع المعاصر من جهة أخرى.
شهرزاد األسطورة و الواقع المعاصر
عند عبد الوهاب البياتي
لع ّل عبد الوهاب البياتي من أكثر الشعراء العرب المعاصرين الذين
استفادوا من الدالالت الرمزية العميقة لشخصية شهرزاد األسطورية ،فهو
ير ّكز على استخدامها في أعماله الشعرية ،و بخاصة في دواوينه :أباريق
مه ّشمة ،و المجد لألطفال و الزيتون ،و الموت في الحياة .و توظيف البياتي
للرموز التاريخية و الشخصيات األسطورية ينطلق من رؤية عميقة تؤمن
باإلنسان هدفا أسمى ،و قضية أساسية ،و لذا فالقصيدة عنده ذات توجه إنساني
و إيديولوجي ،يهدف إلى تعرية نظام المجتمع و نظام السلطة بعالقاته
المتردية ،و إدانة الزيف الكامن في بنياتهّ ،
إن للشعر عند البياتي وظيفة
الواقع
تثوير
في
تسهم
تحريضيّة،
اجتماعية
و إعادة صياغته انطالقا من التزام الشاعر بحاضر مجتمعه و اإليمان به.
البياتي(:)9
يقول
« فالشاعر الذي ال يعلن والءه للحاضر ،و ال يحدد موقفه منه بصورة
واضحة صريحة .و ال يأخذ مكانه بين صفوف كادحيه و جماهيره ،لن يكون
له شرف منح المستقبل مثل هذا الوالء.».
و يقول في قصيدة الجرادة الذهبية من ديوان الموت في الحياة:
« رأيت شهرزاد
مدن الرماد
جارية في ِ
تباع في المزاد
رأيتَ بؤسّ الشرق
و نجمة الميالد في دمشق
رأيت مج ّد فقراء األرض في الفيتنام
خيام الالجئين سيد اآلالم
و في ِ
خيل صالح الدين
منتظرا َ
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و صيحة الفرسان في حطين »(.)0
من خالل الرؤية الشعرية تظهر ثنائيات :الظالم و الضياء ،البؤس
و الفرح ،الذل و المجد ،هذه الثنائيات تسم فضاء النص الشعري ،و من
خاللها يستحضر البياتي صفحات مضيئة من تاريخ العصور الذهبية التي
مرت بها األمة العربية « خيل صالح الدين ـ الفرسان في حطين » .و
صفحات أخرى قاتمة ،من بيع اإلنسان في أسواق الرقيق العربية ،وفقره
وبؤسه.
ّ
إن شهرزاد الجارية في القصيدة تخرج من حقلها األسطوري و
داللتها الرمزية في ليالي ألف ليلة و ليلة لتصبح واقعا أسود ،إنه واقع العصر
الحالي ،واقع بيع اإلنسان و انتهاك كرامته و حريته و إنسانيته ،فشهرزاد في
القصيدة ،و التي تباع في مدن الرماد تشير على مستوى البنية الرمزية إلى
كل امرأة فاقدة كرامتها و كبرياءها ،و ال ينحصر وجود هذه المرأة في مدينة
بعينها ،إنها في فضاءات المدن العربية جميعها « ،مدن الرماد » مدن الشرق
المحترقة ،المدن التي احترقت فيها كل رؤى الفرح و الثورة ،فأصبحت
أسواقا للرقيق ،و للمزادات ،و ح ّمى البيع ،على أن شهرزاد ال تعني تحديدا
المرأة العربية فقط ،إنها الكل اإلنساني المحترق في مدن الشرق ،الذي
طموحاتها،
و
الثورة
جمرات
جميع
فيه
انطفأت
و صارت رمادا ،و هي فضاءات الشرق بكامله ،باعتبار ّ
أن المرأة كثيرا ما
ترمز في األدب و الفن ،إلى األرض و الوطن و األمة ،و الوالدة و الثورة ،و
السوداء،
الشرق
فضاءات
أمام
ّ
و بؤسها ،يستشرف البياتي سطوع نجمة مشعة في سماء هذا الشرق .و
استخدام الشخصية األسطورية شهرزاد في القصيدة ،ر ّكز على حسّ اإلنسان
المعاصر بالفاجع و المأساة ،و امتهان إنسانيته ،و بيعه في المزاد ،و تشرده
في الخيم ،و شقائه في مجتمعه و مدنه السوداء الرمادية .و هنا تكمن « مهمة
الفنان (في) أن يلتقط اللحظات األهم و األعمق في هذا التيار الواسع و
المستمر من الشقاء »  ،فالقمع و السجن و الهزيمة حاالت يعيشها كل مواطن
ألنها تغلغلت في دمه( ،)6كما يرى عبد الرحمن منيف.
و إذا كانت مهمة الشاعر ـ كما يرى البياتي ـ الكشف عن جوهر اإلنسان ،و
نور ،تسطع
االنتماء بشرف إلى كادحي العالم ،فطبيعي أن يؤمن بميالد نجم ِة ٍ
لتنير ليل هذا اإلنسان ،و طبيعي أن تنتصر ثورة اإلنسان في فيتنام ،و يبني
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الفقراء مجد انتصارهم ،و أن تنطلق خيول صالح الدين المعاصرة،
بأصوات فرسانها لتزرع الفرح في خواء الصحراء ،و لتر ّد المعتدي
المعاصر و تدحره.
ّ
إن استخدام البياتي ألسطورة شهرزاد يشير إلى واقع معاصر
يتقاطع في كثير من حاالته ،مع عصور االستبداد و الظلم ،عصور الرقيق
في مدن ألف ليلة و ليلة ،فاألسطورة ظاهرة معرفية جسّدت تجربة اإلنسان و
عالقته بما حوله منذ العصور القديمة ،و هي ال تزال قادرة على تجسيد
تجربة اإلنسان المعاصر ،و عالقة هذه التجربة بماضيه التاريخي و الثقافي.
ّ
إن « األساطير بأشخاصها و حركتها تجسّد نواحي نفسية ،عميقة الجذور في
اإلنسان و عظيمة الخطر في حياته .لقد غدت األساطير مع الزمن رموزا
لتجربة اإلنسان األولى للحياة ،هذه التجربة الطويلة التي رسبت إلى أعماق
الالوعي الجماعي عند كل واح ٍد منا .)01(».على ح ّد تعبير جبرا إبراهيم
جبرا.
و يقول الشاعر البياتي في قصيدة بعنوان « العراق األعمى » ،من
ديوان الكتابة على الطين:
« لم تقل موالي ،شيئا ،شهرزاد
فهي في تابوتها نائمة تبكي،
و لكني المغني و الرماد.
و دم القلب وثلج الظلمات
لم يزل يسقط فوق المدن الكبرى ،فيخفي
وجهها تحت القناع
ها أنا أشنق نفسي مثل عصفور بخيط من شعاع
تحت مصباح عمود النور في الليل ،لكي تب َع َ
ث بعدي
شهرزاد »(.)00
في حركة شهرزاد العميقة مع مسار حكاياتها و أبطالها ،و جواري
العصور اللواتي تسرد عنهن ،تظ ّل أ ّما مقموعة ،تهدهد رجال شرسا ،ال
تعرف لحظة انقضاضه ،إنها فريسة تهدهد ذئبا بألف حيلة ،لتكبح وحشيته ،و
عندما تتعقد الحكاية ،و يصل الحدث إلى ذروة تشويقه ،يضطر شهريار ألن
تفك شهرزاد حبكة الحكاية ،و عندما ّ
يلغي فعل القتل ،أمال في أن ّ
تفك عقدة
الحكاية يدخل شهريار على المستوى النفسي في عالم سحري غرائبي منعش،
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و يخرج من فضاء حيوانيته مؤقتا ،إنها تؤجل فعل قتلها ،و إذا ما انتهت
الحكاية ،فإن شبح القتل يلوح من جديد ،و ّ
كأن الحكايات السابقة التي سهرت
الليالي و هي تسردها ،لم تفعل شيئا ،و لم ته ّذب سلوك شهريار.
و من هذه الرؤية يوظّف البياتي أسطورة شهرزاد في هذه القصيدة.
فبعد أن تنتهي الحكاية تعيش شهرزاد حالة موت ،و إذا ما انتهى فعل الحكي
ّ
ينتظرها،
تابوتا
فإن
القصّ ،
و
و هي تموت على المستوى الروحي و النفسي كل ليلة « .لم تقل مواليّ ،
شيئا ،شهرزاد  ..فهي في تابوتها تبكي » ،و هنا تستمر السطوة الشهريارية،
و يجد الفعل اإلنساني نفسه ،سواء أكان من شهرزاد أم من غيرها ،عاجزا
عن خلق الحكايات ،و بالتالي عاجزا عن ردع شهريار ،و إيقاف سلوكه
الهمجي و شهوته للقتل .و في الحالة المعاصرة ال تستطيع شهرزاد أن توقف
بطش شهريار المعاصر ،مهما حكت له ،و يظلّ القلب ينزف دما ،و تظلّ
فضاءات األمكنة و المدن العربية الكبرى مسكونة بكابوس الدم ،و الظالم ،و
الثلج الذي يشير رمزيا إلى موت الحياة و تجمدها ،في حين ّ
أن لفظة «
الظلمات » تد ّل على التخلف و االستعباد ،و الحرية المغتَالة ،في فضاءات
هذه المدن.
و ها هي شهرزاد العربية المعاصرة انتهت من حكاياتها ،و كأنها لم
تقل شيئا ،فاستسلمت لقدرها المحتوم ،و دفنت نفسها في تابوتها انتظارا
لتعليمات السيّاف القاضية بدفنهاّ .
إن انتهاء الحكايات معناه الموت ،و
استمرار الحكايات يعني بقاء شهرزاد حيّةّ .
ألن شهريار سيتكرم عليها بنعمة
البقاء طالما هي تحكي .و يبقى منطق الحكاية هو منطق المصالحة مع القمع،
هذا إذا عرفنا ّ
أن الليالي جميعها ،تقوم على منطق اإلرهاب و االضطهاد ،و
القمع الشهرياري إلنسانية شهرزاد « .احكي حكاية و إال قتلتك »( ،)00هذا
الشرط هو س ّر تواصل شهرزاد مع زمانها ،و رحلتها مع هذا التواصل رحلة
كلها مخاطر ،إنها على حافة جرف ،ما إن تنتهي الحكاية حتى ترتعد من أن
يرميها شهريار من أعلى هذا الجرف .فالبطر السلطوي الشهرياري سواء في
الماضي أو الحاضر ،ال يحكم بضابط أخالقي أو إنساني ،أو ثقافي يكبح
جماحه ،إنه مستع ٌد في كل لحظة إلغراق المكان و الزمان بسيل الدماء.
« احكي حكاية و إال قتلتك » ،هو موقف السيّاف من الضحية ،و ال
يوجد موقف معتدل أو وسط من قضية القتل .و موقف شهرزاد الفاقدة قدراتها
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موقف مهادنة و تصالح و ذل ،و استرحام من واقع البطش لكي يبقيها حيّة،
موقف الجسد الذي يجّتر لياليه مستباحا عاجزا عن القيام بأي فعل بديل من
شأنه التغيير و التثوير ،و انطالقا من إيمان البياتي بقدرات اإلنسان على
التغيير و صنع المستقبل ،فإنه يرى ّ
أن حالة العبودية و الذل المعاصرة حالة
مؤقتة ،فاالنبعاث الحضاري ضرورة حتمية ،و لتأكيد فكرة هذا االنبعاث
يوظف بشكل غير مباشر أسطورتي أورفيوس و العنقاء في نفس القصيدة« :
فهي في تابوتها تبكي ،و لكني المغني و الرماد » .إذ تشير لفظة المغني إلى
أورفيوس ،و كلمة الرماد إلى الرماد الذي ينبعث منه طائر الفينيق أو العنقاء
متجددا بعد أن يحرق نفسه ،و بالتالي إلى الفعل اإلنساني القادر على المغامرة
و اقتحام المجهول ،و تبديد ظالم العالم ،و بعث هذا العالم و تجدده ،هذا الفعل
هو الكفيل بتحرير شهرزاد ـ اإلنسان المستلب ـ و مساعدتها على تخطّي
حواجز األسر ،و كسر توابيتها المفروضة عليها قبل موتها « .فرغم كل
القهر و االضطهاد و القسوة و حتى الموت الذي يمكن أن ينزله الجالد في
الضحية تبقى الضحية هي األقوى ،و هي القادرة أن تتحدى ،و الضحية ال
تعني الفرد الذي انتهى ،و إنما تعني الفرد الذي نشأ و ظهر و سيواصل
الطريق»( ،)06و إذا كانت شهرزاد نائمة تبكي في تابوتها منتظرة مصيرها
األسودّ ،
فإن الوعي الشعري يستنهض « أورفيوس » الموسيقي الذي يشيع
بقيثارته الحياة في الصخر ،و يستنفر اإلخاء اإلنساني في تعامله مع بني
جنسه ،و يثبت غير هيّاب أمام أقسى حراس جهنم ،و يصمم على لقاء «
بلوتو » إله الجحيم ،مص ّرا على استرجاع زوجته « يوريدس » من
األسر(.)00
ّ
إن « أورفيوس » بما يشير إليه من ثبات و تصميم و شجاعة ،و
بعث للحياة ،هو المقابل لهذا الفعل اإلنساني الذي أصرّ الشاعر على حضوره
و استنفاره ،و هذا الفعل هو في آن الخلق و التجدد و االنبعاث الذي تشير إليه
أسطورة العنقاء ،و إذ تجعل الذات الشاعرة نفسها فداء للجنس اإلنساني،
حاملة ه ّمه و قضيته ،مدافعة عن مصيره ،فإنها تأمل بذلك أن تبعث بعدها
شهرزاد عربية مستقبلية تتباين مع شهرزاد األسطورة ،في كون المستقبلية
تش ّكل حالة من الوعي الثوري ،و تدافع عن وجودها ،و تقف رافضة
عبوديتها ،و ظروف استالبها أمام الطغاة .إن الشعر عند عبد الوهاب البياتي
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« سال ٌح يستّله من غمده في لحظة خاطفة حادا و مستعدا للمواجهة »(.)05
كما يرى صبري حافظ.
و في قصيدة أخرى بعنوان « شيء من ألف ليلة و ليلة » من ديوان
الموت في الحياة ،يقول:
« رأيت خائنَ المسيح في بالط الملك السعيد
يلعق نعل الملك الجديد
رأيته في مدن اإلسمنت و األصفاد و الحديد
داعية و مخبرا و كاتبا.
و راقصا على الحبال العبا
طردته فعاد
نفخت في عيونه الرماد.
و أدرك الصباح شهرزاد »(.)00
في هذه القصيدة تصبح شهرزاد وعيا ،و حضورا معرفيا و ثوريا،
إذ يحررها الشاعر من أسرها ،و يش ّكل منها أداة لإلدانة وتصبح قناعا للرؤية
الشعرية ،التي ترى األشياء على حقيقتها ،حقيقة المنتهزين من مخبرين و
كتّاب و دعاة ،و مهرّجين ،تنحصر مهمتهم في أن يكونوا أداة بيد السلطان،
مروّجين لسياسته ،فإذا كان دور شهرزاد في الليالي األسطورية مجرد
إسفنجة المتصاص أرق و ذكورة السلطان ،و هدهدته ،حتى تحدث له حالة
من التناغم و التراخي في أجواء السحر و الغرابة و روائح الجسد ،فإنها في
القصيدة هنا حالة أخرى ،إنها تستعيد إنسانيتها ،و كرامتها المفقودة ،و تمتلك
الشجاعة لتسمي األشياء بحقائقها مهما كانت قاسية ،و تدين بطانة الخليفة و
أعوانه ،و قبل أن يدركها الصباح لتسكت عن الكالم المباح،
س و فجائع في عالم أسود،
ال ب ّد من أن تقول كل ما سمعته و رأته من مآ ٍ
مليء بالخونة و الضمائر المهزومة « .رأيت خائن المسيح في بالط الملك
السعيد » .و في النسق الميثولوجي الديني ،تشير عبارة خائن المسيح إلى «
يهوذا االسخريوطي » .خائن السيد المسيح ،و الذي د ّل عليه أعداءه رؤساء
الكهنة ،كما ورد في اإلنجيل ،و تخرج هذه العبارة « خائن المسيح » من
حقلها التاريخي و الديني لترتبط بالواقع المعاصر ،و تشير إلى خونته من
أعداء القيم اإلنسانية ،و المنتهزين و الخونة في بالطات الح ّكام المعاصرين،
فجواسيس السلطان و كتّابه و مهرّجوه ،هم حقيقة قائمة منذ أقدم العصور ،و
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منذ أن وجدت السلطة ،و تشير الرؤية الشعرية إلى امتدادهم ،عبر الفضاءات
المكانية و الزمانية المعاصرة « طردته فعاد » .و ما إن يجتثوا حتى يعودوا
إلى بنية الحياة.
و إذا كان الفنان الحق مميّزا عن غيره و فريدا في آنّ ،
فإن أهم ما
يمكن أن يصل إليه في فنه هو خلقه أسلوبا خاصا به( ،)09و تكمن ميزة
البياتي في توظيفه للرموز و األساطير ،و األقنعة التاريخية ،في ّ
أن أسلوبه
مشحون بالرفض و الثورة ،و اإلدانة لكل أعداء الجنس اإلنساني من
سالطين ،و انتهازيين « .فعبد الوهاب البياتي شاعر عاش شريدا و طريدا و
منفيّا لسنوات طويلة .عاش دائما في قلب المعركة ،في أتونها المشتعل ،في
اللحظة المكثفة المتوترة العميقة البعيدة تماما عن الهدوء و االسترخاء الكسول
( )...هو عبد الوهاب البياتي الحقيقي المتفرّ د صاحب التجربة الخاصة جدا،
الذاتية و العامة في آن ،عبد الوهاب البياتي الشاعر ذو الصوت المتميز
الواضح ،الذي تعرفه فور سماعك إياه .تستخرج قصائده من بين عشرات
القصائد حتى لو لم يوقّع عليها »( .)00وفق رؤية صبري حافظ.
ّ
إن شعر عبد الوهاب البياتي في مجمل توجهاته و القضايا الفكرية و
َّ
اإلنسانية التي ير ّكز عليها ،يأتي دفاعا عن اإلنسانية المعذبة ،و ضربا من
ضروب االلتزام ،و اإليمان بدور الطبقات الفقيرة و المظلومة التي « تساهم
مساهمة هائلة في التو ّجه اإلنساني العام لإلنسان ( ،)...و التي ال تناضل من
أجل مصالحها الطبقية فحسب ،بل هي مدعوة لح ّل مهمات
تاريخية »( ،)06هذه الطبقات التي استم ّد الشاعر عبد الوهاب البياتي من
حياتها و تاريخها و صراعها مع جالديها ،أجمل قصائده خالل رحلته
الشعرية الطويلة.
شهرزاد في شعر خليل حاوي
نالحظ أن خليل حاوي مقل في استخدام رمز شهريار في أعماله الشعرية إذ
يذكرها مرة واحدة ،و ذلك في قصيدة بعنوان عودة « سدوم ».
يقول الشاعر خليل حاوي في هذه القصيدة:
البرق
« عدت في عيني طوفان من
ِ
و من رعد الجبال الشاهقة،
عدت بالنار التي من أجلها
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عرضت صدري عاريا للصاعقة،
جرفت ذاكرتي النار و أمسي
كل أمسي فيك يا نهر الرماد:
صلواتي سفر أيوب و حبي
دمع ليلى ،خاتم من شهرزاد
فيك يا نهر الرماد
و ليمت من مات بالنار
حملت النار للفندق ،للبيت المخرّب
فيه أطمار أبي ،ع ّكازه
و يضيء ،البيت خفّاش مذهّب
دونه يخشع أهلي ،اخوتي،
نسل السبايا
خلّفتهم غزوات الشرق و الغرب لصوصا و
بغايا » (.)01
عندما يعود الشاعر خليل حاوي و في عينيه طوفان من البرق ،فإنه
يعود عودة الرائين ،إذ تهبط عليه رؤيا الكشف من الجبال الشاهقة ،حاملة
بشائر الخالص ليطهّر بها سدوم ( ،)00و هو رمز تاريخي و أسطوري يرد
مرارا في أعمال خليل حاوي .و إذا كان هذا الرمز يشير إلى هالك القوم
الفاسقين و الناكلين و المتعبدين لألصنام ( ،)00في حقبة تاريخية ماضية،
فإنه من خالل التوظيف المعاصر يشير إلى فضاءات المدن العربية ،السوداء
التي هي بحاجة إلى التطهير ليعود إليها نقاؤها و عالقاتها اإلنسانية األخالقية
و النبيلة ،و التطهير عند خليل حاوي يكون بالنار التي تحمل بذرة الخالص
الجديدة للبشرية ،و بالتالي رؤيا االنبعاث الحضاري للمدن العربية الجدباء ،و
تتجلى وظيفة النار عند خليل حاوي في إبادة كل ما هو مع ّكر من أدران
متراكمة في فضاءات المدن العربية و من قيم بالية رثّة ال تزال تتراكم من
أيام شهرزاد حتى التاريخ المعاصر .فرؤيا خليل حاوي هي رؤيا األبطال
األسطوريين ،الذين وقفوا مع بني الجنس اإلنساني ضد اآللهة ،و النار هنا
تشير إلى نار بروميثيوس الذي سرقها لخدمة بني البشر .و تذكر األساطير أن
بروميثيوس:
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» لم يكن إلها يتمتع بالحذق و البراعة ،و إنما هو على األرجح
مبتكر الحظ أنه ال يوجد بين المخلوقات كلها ،مخلوق واحد قادر
على اكتشاف قوى الطبيعة و دراستها و استخدامها و الهيمنة
على الكائنات األخرى ،و إقامة النظام و االنسجام بينها ،و
االتصال باآللهة عن طريق الفكر ،و اإلحاطة بذكائه ال بالعالم
المرئي فحسب ،و إنما أيضا بمبادئ األشياء كلها و جوهرها ،و
من ثم خلق اإلنسان من طينة األرض ،و أعجبت منيرفا ببديع
صنعه ،فمنحته كل ما من شأنه أن يسهم في تحسين « هذا
اإلنسان » .و قبِل بروميثيوس شاكرا منحة اآللهة ،و لكنه أردف
قائال إنه لكي يختار ما يالئم المخلوق الذي أبدعه ،البد له من أن
يرى بنفسه المناطق السماوية ،فحملته منيرفا إلى السماء التي لم
يرجع منها إال بعد أن اختلس النار ،ذلك العنصر الضروري
لنشاط البشر ،ليعطيها لإلنسان .و يقال إن بروميثيوس أخذ تلك
النار السماوية التي أتى بها إلى األرض .من مركبة الشمس ،و
أخفاها في داخل عصا مجوفة » ( .)06على ح ّد تعبير ب .
كومالن .
هذه النار لن تطهر « سدوم » المعاصرة في قصيدة خليل حاوي
فحسب ،بل ستطهر الذاكرة و التاريخ أيضا ،تاريخ العبودية و الهزيمة ،و هي
ستحرق األمس السكوني الراضخ المستسلم للغيب و المآسي ،و المصائب.
الصابر على كل ألوان العسف و الهوان ،كصبر النبي أيوب أمام مصائبه
التاريخية .و يعني األمس في النص الشعري الماضي بإنسانه المخذول في
حبه و تطلعاته ،حيث ال جدوى من الحب ،فبدال من أن يثمر عطاء و خصبا،
فإنه يصبح بوارا باعتباره حبا محبطا ،مستسلما للدموع و الحسرات « و حبي
دمع ليلي » .و يأتي استخدام الرمز األسطوري « شهرزاد » ليشكل بنية
مساندة للفكرة الشعرية ،و إذا كانت شهرزاد  -في بعض المواقف و الرؤى
التي يطرحها خطاب القص في ألف ليلة و ليلة  -تكرس نفسها جارية مطيعة
للسلطان شهريار ،و بالتالي ترفض الثورة عليه ،و تستكين لرغباته و نزواته،
و تعمل على تكريس مفهوم السحرية و الغيبية االستسالمية و االتكالية،
بواسطة خاتم « شبيك لبيك أنا بين يديك » ،و بقية الموتيفات السحرية
األخرى التي تصنع العجائب دون أي جهد عقلي أو عملي ،فإنها تصبح أيضا
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داخل الرؤية الشعرية رمزا للعطالة و الالفعل اللذين تحكما في الماضي
المستلب الذي ذكره الخطاب الشعري .من هنا فإن نار الرؤية الشعرية
ستطهر هذا الماضي من كل األفعال السكونية اإلتكالية سواء أكان الماضي
الخانع و المهزوم أمام مآسيه و مصائبه « سفر أيوب » ،أم الماضي المحبط
في توجهاته و تطلعاته ،و المستسلم للخيبة و الدموع و الحسرات « دمع ليلى
»  ،أم الماضي الملغى فيه فعل الثورة و الرفض ،والغارق في السحر و
االستكانة « خاتم من شهرزاد ».
إن « شهرزاد » األسطورة تتساند مع الرمز الديني « أيوب » ،و
مع الرمز التراثي « ليلى المفجوعة في حبها » ،لتصبح الفكرة الشعرية أشد
إيحاء و بعدا في داللتها الرمزية ،و لتعمق الوعي الشعري بمأساة المدينة
بماض تلغى فيه كل
العربية المعاصرة المفجوعة في تطلعاتها ،و المحكومة
ٍ
تطلعات الذات صوب الثورة و الفعل الحضاري ،فكل رمز من الرموز
السابقة مساند لآلخر في مدلوله داخل فضاء النص الشعري « :و معلوم أنه
في الشعر ،كما في النثر أيضا ،ال تبقى اللفظة منعزلة عما يجاورها من
األلفاظ في الجملة .كما أن مجاورتها لغيرها من األلفاظ ال تبقيها هي و
الكلمات التي جاورتها ألفاظا مجردة و منعزلة عما أريد لها أن تحمله من
معنى ،أو من جملة من المعاني( .)00كما يقول خالد سليمان .و هذه النار
البروميثيوسية ستحرق « عكازة األب » ،أي أنها ستحرق القديم بالنسبة
للذات الشاعرة ،و حتى لو كان هذا القديم أقرب األشياء إليها ،باعتباره رمزا
مستكينا لظواهر الضعف و االنكسار.
إن « خليل حاوي يسعى عبر الرموز المكثفة و الشفافة إلى التعبير
عن مكامن العطب و التخاذل في الوجود ليحل من دونها رموز القوة و
الخصب و الفعل الفاعل و الخلق و تلك الحرية التي ال يكون المرء إال بها .و
ها أنه يبدو ،اآلن ،غير حافل بأهله و ال بذويه و ال بصحبه و ال بأي أمر
آخر» ( .)05و ستحرق نار الرفض الشعرية « الخفاش المذهب » الذي
يقدسه باحترام عميق األهل و األخوة و األقارب و سكان سدوم المعاصرة .و
هذا الخفاش يشير دالليا إلى المصادفات الذهبية التي تؤمن بها الذهنية العربية
من تعاويذ الحظ ،و قدوم الفرص الذهبية بطريقة سحرية و أسطورية و
غيبية ،و قد أشارت إليه الفكرة الشعرية سابقا في « خاتم من شهرزاد».
بحيث يصبح الواقع في « سدوم » المعاصرة  -من خالل الرؤية الشعرية -
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واقعا انهزاميا يعتمد على الحظ و المصادفات و الغيب ،و يلغى منه الفعل
بحركيته الخالقة .و داخل فضاء هذا الواقع المنحط تتناسل السبايا و البغايا و
اللصوص ،إنه واقع ألف ليلة و ليلة ،واقع الغزو و السطو ،واقع تتالقى فيه
كل أخطاء الشرق و غاباته المظلمة ،مع شهوات و نزوات الغرب المتهتكة.
واقع الوصيفات و الجواري و اإلماء و الخصيان الذين ذكرتهم شهرزاد في
الليالي ،و الذين ال يزالون مستمرين في بنية الواقع المعاصر الذي تطمح
الرؤيا الشعرية إلى حرقه و بعثه مشرقا و إنسانيا.
إن » القصيدة تقدم ترجمة للعالم ،إنها العالم خالل وقت ما .و مثلما
أن لغة القصيدة واسطة رمزية مرنة تبرز فيها العناصر الذاتية و الموضوعية
ككل متكامل ،فإن كل كلمة في القصيدة منطلق ممكن و تقاطع طرق رمزي
يمكن من خالله أن تنظر إلى القصيدة بأجمعها«  .)00( .كما يقول تشارلز
فيدلسون االبن  .و قد كانت قصائد خليل حاوي عبر دواوينه الثالثة :نهر
الرماد،
و الناي و الريح ،و بيادر الجوع ،ترجمة لواقع العالم العربي المعاصر في
رماده و اتكاليته و مآسيه ،و كان اعتماد خليل حاوي على الرموز الدينية و
األسطورية و التاريخية قادرا على إثارة مزيد من إشكاليات هذا العالم في
سلبيتها ،إذ تقاطعت هذه الرموز و تداخلت في فضاءات النصوص الشعرية
عنده ،و كانت تؤسس لهدف واحد بالرغم من تعدديتها ،و هو إعادة
تشكيل الحياة العربية المعاصرة نضرة مشرقة قوية و قادرة على تخطي
ماضيها األسود ،و واقعها المحبط في كل توجهاته و آماله.
شهريار وشهرزاد في أعمال الشاعر أمل دنقل
و يوظف الشاعر أمل دنقل أسطورة شهرزاد و شهريار في قصيدة بعنوان» :
حكاية المدينة الفضية « .و هي القصيدة الوحيدة في كل أعماله التي تذكر
هاتين الشخصيتين .و بالرغم من اتكائه الشديد على معطيات التراث
الفرعوني أحيانا ،و العربي اإلسالمي أحيانا كثيرة ،إال أنه لم يستند كثيرا
على ألف ليلة و ليلة .و في أعماله تبرز الرموز التاريخية
و التراثية األسطورية بشكل واضح ،إذ ال يخلو عمل واحد منها ،ابتداء من
ديوانه
» مقتل القمر « ،مرورا بالبكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،و تعليقا على ما
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حدث ،و العهد اآلتي ،و أقوال جديدة عن حرب البسوس ،حتى أوراق الغرفة
 ،8و هي مجمل أعماله الشعرية .و في قصيدة » حكاية المدينة الفضية «
تبرز الشخصيات اآلتية :شهرزاد ،شهريار ،سليمان ،بدر البدور ،مسرور
السياف ،و هي شخصيات ذكرتها ألف ليلة و ليلة.
خفي ،إذ يغامر الشاعر السندباد
تبتدئ القصيدة بملمح سندبادي
ّ
طارقا باب المدينة ،لكنّه ال يحمل تجارة أو ماال و ال جواهر و ال حريرا ،إنهّ
صاحب قلم يفتح به مدينة مقفلة ،طالبا ظالّ و فيئا و أمانا و طمأنينة .يقول
الشاعر:
ّ
« كنت ال أحمل إال قلما بين ضلوعي
كنت ال أحمل إال  ..قلمي.
في يدي :خمس مرايا
تعكس الضوء (الذي يسري إليها من دمي)
 ..طارقا باب المدينة:
« افتحوا الباب »
ّ
فما رد الحرس
« افتحوا الباب  ..أنا أطلب ظالّ »..
قيل « :كالّ ».)09( » .
ّ
لكن المدينة العربية الغارقة في ح ّمى االستهالك و البيع و التجارة و
التجهيل
 و من خالل الرؤية الشعرية  -ترفض أصحاب األقالم الذين يكتبون تاريخهاالمفجوع،
و يصورون واقع طرقاتها القذرة .و عموما تأخذ المدينة في األدب العربي
شعرا و ق ّ
صة و رواية و مسرحا أهمية واضحة ج ّدا ،إذ تبدو فضاء أساسيا
من فضاءات النصوص األدبية ،لكنها ال تبدو من خالل هذه النصوص فضاء
جماليا للحلم و الفرح و الحرية ،بل تبدو عالما قاتما تشرّش فيه كل األوبئة و
األمراض و لوثات السلطة .يقول جبرا إبراهيم جبرا عن المدينة:
« المدينة العربية الجديدة ،بكل ما فيها من متناقضات و تيارات
و آمال و مخاوف .المدينة اليوم ليست مجر ّ
ّّد « قصبة » فيها
دار للحكومة :إنها ملتقى سيول بشرية من الريف و شبه الريف.
ملتقى األجناس و الطوائف و النحل .المدينة بوتقة هائلة لم
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تنصهر فيها العناصر انصهارا تاما بعد .هل من موضوع أعظم
من ذلك ؟ في المدينة يشت ّد المحافظون محافظة و المتمردون
تم ّردا .فيها سلطة القانون و سلطة الشرطي و سلطة المخبر
الرهيبة .فيها صوت هللا و صوت الشيطان يبثّان على نفس
الموجة .المدينة هي ساحة الصراع على المستوى الفردي و
المستوى الجماعي ،فيها يصب التاريخ سيوال من الحضارات
المتعاكسة المتشابكة ،و منها تنطلق قوى الهدم و البناء إلى هدف
و غير هدف .المدينة مازالت تسحرني و تستحثّني على الكتابة و
تصوير الشخصيات الناهشة المنهوشة فيها ،كما تسحر البدوي
القادم إليها من الصحراء ألول مرّة .و لكنني قد أبكي عليها ،كما
بكى المسيح على القدس ،ألنني أريد لها الخصب و الصحة،
ال الجدب و المرض.)00( » .
و عبر مرايا الشاعر السندباد المغامر ،الداخلية و الخارجية ،التي
تطمح إلى اكتشاف عالم المدينة ،تنعكس صورة قاتمة لهذه المدينة و سكانها و
قمامتها و كالبها .يقول أمل:
« يا طريق التل ( حيث القبة الملساء
تبدو صنما ضخما تحدى المستحيال)
يا طريق التل:
مازالت على جنبيك آالف النفايات ..
لسكان القباب المصمتة
من قمامات البقايا الميتة
و زجاجات خمور فارغة
و كالب والغة
و رماد ،و ورق !
آه  ..يا ذكرى الحنين المحترق
آه ،كم كنا  -كما كنت  -نرش النور و الشوق النبيال
و تهدجنا غناء ..
و تهدجنا بكاء ..
و تهدجنا فضوال
)
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(
.
ثم  ..لم نلق من الحبِّ عدا :بابا بخيال !!»
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و بعد هذا الملمح السندبادي ،و هذه الصورة القاتمة للمدينة تبرز
صورة أخرى للمدينة الحلم بشفافية نسائها ،و حياة الرفاهية و الدعة فيها ،و
سحر حكاياتها ،و تظل المدينة هاجسا ،و حلما بالنسبة للذين ال يملكون
مقومات العيش فيها ،و ال يخلو هذا الهاجس من دافع جنسي
و انتقامي من نساء المدينة األرستقراطيات ،لكن هذا الهاجس يعود تحديدا إلى
المكبوت السياسي القمعي و إلى المكبوت االجتماعي الذي يحاصر الشاعر
في أحالمه و حريته ،و من فضاء هذا الهاجس يبدو للسندباد الذي أراد أن
يفتح المدينة ب العلم و المعرفة و القلم ،أنه حصل على أجمل و أرفع امرأة في
المدينة ،إنها ملكة المدينة ذاتها ،و هي الملكة بدور ،أو شهرزاد نفسها ،و
يعتقد السندباد المعاصر أن هذه الملكة ستمنحه األمان و الطمأنينة و الظل و
سحر الليالي .و تقف العربة الملكية و تطلب منه الملكة بدور أو شهرزاد أن
يصعد معها .يقول الشاعر:
« فرقعت في الصمت حولي عجالت المركبة »
« أوقف الخيل »
أطلت:
« من ترى أنت ؟ »
فأومأت مجيبا
قالت « :اصعد » ..
آه يا ذات العيون الطيبة
كل شيء يتنهد
كل شيء في دمي  ..ال يتحدد
أنا ال أملك حتى كلمات الشكر  ..ولّت !
« أغريب ؟ »
قلت :ما عدت غريبا
بيتنا كان على ربوة نجمة
كم قرأنا فيه عن سحر لياليك كثيرا
عن جبين يهب العمر تناهيد و رحمة
و رسمنا وجهك المعبود فوق المنزل
و على صدر الربيع المقبل
و تعشقناك :حزنا أرجوانيا أميرا
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و تعشقناك :شعرا كستنائيا غزيرا
و تعشقناك :ثوبا جدلته الحور ..
و عشقنا فيك :حتى خفّك المجلوب من وادي
القمر ! » (.)61
من خالل المقطع السابق تتضح رؤية العشق و اللهفة القتحام
المدينة ،و معرفة خباياها و أسرار نسائها ،و ال تتحدد الملكة بدر البدور أو
شهرزاد بالجسد األنثوي فقط ،بل هي ترمز إلى المدينة كلها ،بتناقضاتها و
عالقات طبقاتها و سلوك سلطتها ،و يتوهج حلم الرؤية الشعرية عند الشاعر
ليدخل في الفضاء الحميمي لشهرزاد ،إذ تأخذه شهرزاد إلى قصرها
األسطوري الذي تتضاءل أمامه قصور النبي سليمان .و ينزاح القصر هنا
من حقله األسطوري ،ليصبح مشيرا إلى قصور الحكام و أبنائهم و بناتهم و
زوجاتهم ،و ما وصلت إليه من بذخ و ترف و ثراء أسطوري ،و هنا « ربما
وجبت معاملة النص ال كموضوع مقدس (موضوع لفقه اللغة) ،و لكن
كفضاء لغوي و كمعبر لعدد ال متناه من االستطرادات الممكنة .ينبغي
االنطالق إذن من عدد من النصوص إلبراز مجموعة من القواعد المعرفية
التي تعمل فيها » ( .)60كما يقول روالن بارت  .و من خالل هذا العدد
الالمتناهي من االستطرادات يمكن أن نعتبر بدر البدور هنا أية امرأة سلطوية
معاصرة سواء أكانت زوجة حاكم ،أو أية امرأة أخرى تقف في أعلى سلم
السلطة،
و يمكن أن نعتبر قصرها إشارة رمزية إلى قصور المدن العربية التي تنتمي
تحديدا إلى طبقات السلطة.
يقول الشاعر:
« و أشارت نحو قصر القبة الملساء
ثم استطردت:
إنه ملك أبي » !
عندما كان (سليمان) وليّا
لم يكن يملك هذا القصر ذا المليون باب
قيل مكتوب على جدرانه الماسية الزرقاء ..
أحالم شباب
قيل في الساحة نافورة خلد
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و على الباب نقوش أثرية.
آه  .يا حراسه  ..هذا أنا !!
ارفعوا األيدي و أ ّدوا إلي التحية
ارفعوا المزالج  ..فالركب يسير
« يد موالتي » ..
و م ّدت يدها (بدر البدور)
نصعد السلّم :يا معراج ما كنت نبيا !
أنا في البللور حولي في السنا :ألف أنا
فامض يا معراجنا نحو الجناح
ِ
و أعزفي يا جوقة الميالد لحن االفتتاح !»
(،)60
و في قصر شهرزاد األسطوري يعيش الحلم الشعري ليلة عابقة
بفضاءات اللذة و الخمور ،و ال ينسى الشاعر أن يثبت في هذه الليلة رؤيته
اإليديولوجية ،إذ يصرّح أن ليالي السكر و العربدة ،و موائد هذه الليالي و ما
يصرف فيها من أموال ،مسروق من دماء الناس الذين يحلمون باألمان و
الحب و السعادة ،إذا ما دخلوا المدينة:
« ألف خي ِطٍّ من دمانا  ..يستبد »
و اعتماد الشاعر على شخصيتي شهرزاد و شهريار هو « بمثابة
خلفية للموقف الشعوري الذي يعبّر عنه الشاعر :و في « مثل « هذه الصورة
ينح ّل الرمز القديم إلى واقعة إنسانية عامة ذات مغزى رمزي .و إذا كان
الشاعر إنما يحدثنا عن واقعه الشعوري الذي يرتبط في الوقت نفسه ارتباطا
شعوريا وثيقا بتلك الواقعة الرمزية القديمةّ ،
فإن تعبيره عندئذ عن هذا الواقع
إنّما يأخذ طابعا رمزيا ،ألنّه استطاع أن يربط بين واقعته الشعورية الخاصّة
و الواقعة األسطورية العامة.)66( ».كما يقول عزالدين إسماعيل .
و تتضح هذه الحالة اإلنسانية العامة من طبيعة العالقة التخيلية بين
المواطن المستلَبو السلطة السياسية ،إذ يأمل هذا المواطن على مستوى الحلم
أن تزول الفوارق بينه و بين التركيبة السلطوية ،فهو في مستوى التخيل يصل
»،
شهرزاد
«
الملكة
جسد
إلى
و خمورها ،و فضاءاتها السحرية .يقول الشاعر:
« سكرت كاساتنا من خمر بابل
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-

-

خيط في دمانا  ..يستبد
ألف
ٍ
ت َملك ..
آه يا سيدتي :أن ِ
أنا ال أحمل إال قلما بين ضلوعي ..
فخذيه  ..إنه أثمن ما عندي  ..خذيه »
و مشت راحتها فوق جبيني،
هتفت بي « :شهريار »
« شهرازدي :اسكبي شهد الرحيق المتواصل
ثم قصي من حكاياك الجديدة
من زمان لم أعد أسمع أشياء جديدة
اسردي » ..
« لبيك يا موالي  ..قالوا ..
ثم لم نملك قوانا
و على الجدران لوحات فريدة
راع  ..و
لرغيف  ..و زجاجات من الخمر  ..و
ٍ
ٍ

قطيع !» (.)60
و يصل الحلم ذروته حينما تدعو شهرزاد المواطن البسيط ،المثقف
و الشاعر الذي تأخذه إلى قصرها بـ « شهريار » .و ماذا يملك هذا المواطن
الذي يعتقد أن المدينة واحة طمأنينة و أمان ؟ ماذا يملك إال وعيه الثقافي و
قصائده الشعرية التي يظن أنه سيفتتح بها المدينة الحديدية المقفلة و قببها
الملساء ،التي تشير إلى األفكار الجامدة المحنطة ،و إذ تكون المدينة كالقبة،
فإن هذا يعني أنها محصنة ضد كل وافد جديد من ثقافة أو فكر أو وعي
حضاري.
إن الشاعر ال يملك إال قصائده و وعيه وفكره و ها هو يقدمها إلى
« أنا ال أحمل إال قلما بين ضلوعي ...
ملكة هذه المدينة:
فخذيه  ..إنه أثمن ما عندي  ..خذيه ».
و يظن أنه حقق بهذا القلم أي بوعيه الثقافي حالة األمان المنشودة،
لكنه يفاجأ في الصباح بعد تلك الليلة الهانئة في قصر شهرزاد ،أنها تطلب من
السياف أن يأخذ هذا المواطن و يقطع رأسه عقوبة له ألنه تجرّ أ و دق باب
المدينة الموصد ،و طلب األمان في ظل سلطتها .و تتجلى تقنية الرمز
األسطوري عند أمل دنقل في أنه يبدل الحادثة القصصية في ألف ليلة و ليلة،
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فشهريار هو الذي كان يقتل كل يوم مواطنة من نساء مدينته بعد أن يقضي
لذته معها ،أما في القصيدة فإن شهرزاد هي التي تقتل مواطنا بسيطا و مثقفا
و مبدعا بعد أن تسقيه من خمورها و جسدها ،فسلوك السلطة في بنيته العميقة
ذو توجه واحد سواء أكان ذكوريا أم أنثويا .و من يقرأ الليالي جيدا سيالحظ
أن سلوك زوجات السالطين و نساء السلطة بصفة عامة هو سلوك عدواني و
متعطش للدماء ،و ال يتوانى عن القتل ألي سبب كان ،إذ كانت هاته النسوة
تفتك بالعبيد و الخدم .فالملكة بدور في الليالي األسطورية ،و التي استفادت
منها الرؤية الشعرية في هذه القصيدة و وظفتها تحت اسم بدر البدور و
شهرزاد معروفة بشراهتها للقتل ،فقد كانت تريد أن تقتل ابن زوجها األمير
األسعد ألنه رفض أن يكون عشيقا لها باعتبارها زوجة ألبيه الملك قمر
الزمان ،و قد قتلت قهرمانتها لمجرد أن القهرمانة أكدت أنها لم تشاهد غالما
جميال دخل القصر ،فأجابتها بدور « :يا خائنة تكذبين علي و تقولين ما كان
أحد بائتا عندك و تحلفين لي باهلل باطل ،فقالت القهرمانة و هللا ما كذبت عليك،
و ال حلفت باطال ،فاغتاظت منها الملكة بدور ،و سحبت سيفا كان عندها و
ضربت القهرمانة فقتلتها » ( ،)65كما تؤكد حكايات الف ليلة وليلة  .و نقرأ
في الليالي كيف أن السيدة دنيا البرمكي أخت جعفر البرمكي وزير الخليفة
هارون الرشيد أمرت بقتل زوجها محمد بن علي الجوهري ألنه غاب عنها
في لحظة تريد فيها دنيا أن تحقق تواصال جسديا معه ،و لو ال شفاعة
جواريها و وصيفاتها به لما نجا من القتل ،عندئذ تكتفي بجلده جلدا وحشيا
يبقى شاهدا أبديا على جسده ألنه خرج من المنزل ،ثم تطلقه بعد ذلك (.)60
و بدر البدور أو شهرزاد المعاصرة ،أو المدينة العربية المعاصرة هي
األخرى تستلذ بمرأى القتل ،و بدال من أن تمنح هذه المدينة الوعي الشعري و
الثقافي األمان و الحرية ،فإنه ما إن يلوح الصباح حتى تأمر سيدة المدينة
السياف بقتل صاحب هذا الوعي.
يقول الشاعر:
«  « .قد أتى الصبح  ..فقم »
شدني السياف من أشهى حلم
حامال أمر األميرة
« أنا يا مسرور معشوق األميرة
ليلة واحدة تقضى  ..بدم ؟ !
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يا ترى من كان فينا شهريار ؟ !
أنا يا مسرور » ..
مسرور على الباب :رخام
« أنا يا مسرور لم أسعد من الدنيا بفرحة
أنا لم أبلغ سوى عشرين عام
خذ ثيابي  ..خذ مراياي المنيرة .)69( ».» ..
و يستنكر السندباد المعاصر الذي يدخل المدينة حامال سالح الوعي
و الفكر ،كيف أن مسرورا السياف سيقتله - ،أي يقتل الوعي المعرفي  -و هو
قبل ساعات قليلة كان شهريارا متوجا بالمعرفة على عرش الملكة ،أي أن
الرؤية الشعرية تطمح إلى أن يكون الوعي المعرفي الذي يشير إليه القلم ،هو
السيد الحقيقي المتوج في المدينة بدال من شهريار ،و بالتالي تصبح السلطة
هي سلطة المعرفة بدال من سلطة البطش ،و ّ
لكن هذه الرؤية ستفاجأ بالحقيقة
المرّة ،فالمدن المعاصرة تقف جدارا حصينا ضد الوعي كبنية ثقافية و
معرفية ،و السلط فيها ترفضه باعتباره فعال تثويريا يعمل على هدم ما بنته
من تكلّس و قمع و جمود ،فيبدو الجدار شاهقا صلدا ،و يقف عائقا في وجه
المعرفة ،و يبقى المثقفون و حملة األقالم طيلة حياتهم يجاهدون حتى يثقبوا
ثغرة في هذا الجدار ليمر النور منها إلى أبناء هذه المدن.
يقول الشاعر:
« آه  ..ما أقسى الجدار
عندما ينهض في وجه الشروق !
ربما ننفق كل العمر كي ننقب ثغره
ليمر النور لألجيال  ..مرّة !
.. .. .. ..
ربما لو لم يكن هذا الجدار:
ما عرفنا قيمة الضوء الطليق !! » ()60
هي المدن السوداء التي تقتل كل المواهب و أصحاب األقالم و
اآلراء الحرة فيها .و يشير الدكتور عبد العزيز المقالح إلى بعض مما عاناه
الشاعر أمل دنقل داخل جدران هذه المدن المليئة بمحاكم التفتيش قائال « :و
بعد أن طهرت آالم المرض العنيف روح الشاعر الكبير و جسده الهزيل ،و
عندما رحل إلى جوار ربه الغفور الرحيم ال أشك في أنه قد غفر لخصومه
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من أنصار محاكم التفتيش و دعاة التكفير ،و لكن هل اعتذر له هؤالء هل
حاولوا أن يستغفروا لذنبهم الكبير ،ذنب اتهام المبدعين و ذنب قتل المواهب
؟(.)66
و يب ّدل الشاعر أمل دنقل من الفكرة األسطورية و التاريخية حينما
يوظفها في القصيدة ،فإذا كانت ليالي ألف ليلة و ليلة تؤ ّكد أن مسرورا سياف
الخليفة هارون الرشيد ال يخالف للخليفة أمرا ،بل يقتل كل الذين أصدر
الخليفة عليهم حكما بالقتل ،فإن مسرورا داخل القصيدة الشعرية يعفو عن
صاحب القلم و يترك له فرصة ألن يهرب و ال يعود أبدا إلى المدينة:
« حسنا ،فاهرب من الباب الذي في آخر الممشى و ال ترجع هنا »(.)01
و فكرة العفو عند الجالدين في ألف ليلة و ليلة هي واردة أيضا،
لكنها ليست عفوا عن الثائرين على السلطان ،و الناشرين بذور الوعي و
التحريض ضده ،بل إن العفو تحديدا يقع على المقرّبين من الجالد نفسه ،إذ
يعمل على تهريب هؤالء المدانين خارج أسوار القصر ،شرط أال يعودوا إلى
المدينة ،و ال يقوم الجالد بتهريب هؤالء المدانين ،إال إذا تأكد أنهم تعرضوا
لمكيدة و أنهم أبرياء ،أو قدموا رشوة كبيرة لهذا الجالد.
و تنتهي القصيدة ليطرد صاحب القلم أو حامل الوعي الثقافي و
التنويري خارج المدينة المعاصرة المسطّحة الرافضة لحركات التغيير و
التجديد ،ليعود إلى حالة الحزن و الضياع ،متشردا خارج أسوارها المحاطة
بالنفايات و الكالب الوالغة ،فاقدا كل آماله فيها ،بعد أن كانت قائمة في ذهنه
كحالة حضارية يمكن أن يحقق فيها األمان و الحرية و الطمأنينة .يقول
« يا طريق التل حيث القبة الملساء  ..خلفي
الشاعر:
حيث ما زالت على جنبيك آالف النفايات ..
لسكان المدينة:
الكالب الوالغة ..
و زجاجات الخمور الفارغة ..
و أنا  ..أحمل أقدامي الحزينة !!» (.)00
و يخرج الشاعر من المدينة التي ال تمثّل له إال كومة من النفايات،
و سلطا تحتقر العلم و المعرفة ،و تمجّ د القتل و الجهل ،و السطوة .و عموما
يبقى الشاعر الحديث حاقدا على المدينة ألنه لم ي َر فيها « سوى علّة للمفاسد
االجتماعية بما فيها من عادات مستهجنة و خالعة تؤدي إلى انسحاق
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الرجولة ،و بما فيها من محرمات و موبقات كالمسكر و القمار التي غالبا ما
تؤدي إلى االنتحار و اإلفالس .و هذه األمور جميعا تجسيد لموت اإلنسان
و تفريغه من أصالته.)00(» .
و ال يكتفي الشاعر أمل دنقل بإدانة مدينته المعاصرة ،بل تقف
أشعاره من خالل تركيزه الشديد على الرمز التاريخي و األسطوري شاهد
إدانة و تعرية للمجتمعات العربية بهزائمها و انتكاساتها ماضيا و حاضرا ،و
لذا فإن الرمز عنده يخرج من حقله الماضوي ليشير إلى حالة معاصرة تتعلق
بوضع اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي يرفضه الشاعر باعتباره وضعا
مشوها ال إنسانيا .إن شعر أمل دنقل » يعتبر شاهدا حيا صادقا على عقدين ..
عقد الستينات  ..و عقد السبعينات  ..سنوات التفسخ و االهتراء االجتماعي و
السياسي في األمة العربية ،و هو شعر ّ
عف و عال على الهبوط إلى مشاركة
جوقات االستجداء  ..و االستثمار  ..و إحناء الرؤوس و إراقة ماء الحنايا و
الوجوه .و هو شعر ينتصر للقيم اإلنسانية و للحرية  ..حيث يمتد كيان الفرد
إلى الوطن  ..و يمتد كيان الوطن إلى المجتمع اإلنساني العام .و هو شعر « ا
لتراث العربي و اإلسالمي » .بل شعر « التراث اإلنساني »  ..استرفده أمل،
و جعل منه عصارة حية  ..تسري في أعطاف قصيدة بمفاهيم جديدة ،و
دالالت عصرية متوهجة.)06( .على ح ّد تعبير جابر قميحة.
كمال عبد الرحمن وخطاب إلى شهرزاد
و يكتب الشاعر كمال عبد الرحمن قصيدة بعنوان « خطاب إلى
شهرزاد » .ال تبدو فيها شهرزاد بنية أسطورية أو رمزية تشير إلى حقل
تاريخي أو أسطوري ،يرتبط بدالالت قريبة من الواقع المعاصر ،بل تعتبر
مدخال لقصيدة تشير إلى حاالت عشق و هوى رومانسي مع امرأة معاصرة
يطلق عليها الشاعر اسم شهرزاد ،و ليس لهذه المرأة المعاصرة من حقول
مرجعية أسطورية تتعلق بشخصية شهرزاد األسطورية إال مستواها اللفظي
فقط ،و كونها امرأة غنية كشهرزاد .و إذا كانت شهرزاد األسطورة امرأة
تابعة منقادة لشهريار ،و ال إرادة لها أمام رغباته ،ألنها مجبرة ألن تمنحه
الحب و الحكايات متى شاء ،فإن المرأة المعاصرة التي يحبها الشاعر امرأة
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متفوقة عليه مركزا و طبقة ،و هو أسير لحاالت عشق عميقة يحسها نحوها،
يقول الشاعر:
لست بشهريار ...
ستدركين أبدا بأنني ال أملك اآلن سوى هواي ...
! (.)00
و ما احتويت منذ مولدي
سيفا و ال جارية...
و ال اعتصمت بالقصور و الرياش.
و ال ملكت مركبا يموج في باطنه الياقوت و
الذهب ! ...
و ال انتصرت للغني ضد عبده ! ...
لست سوى عاشق روح هاجرت ...
صوب الواليات التي قد آمنت بالعشق قبل موتها
...
فارتفعت في سوحها ...
رايات أهل األرض حين يعشقون )05( » ! ...
إن هذا المواطن البسيط الذي يحب امرأة أرفع منه ماال و مكانة
طبقية ،يتقدم بخطابه فاردا كل أوراقه ،طالبا حبا و ظال منها ،بالرغم من أنه
يفتقد إلى الملكية و القوة ،فال سيف و ال جارية له ،و ينتمي منذ ساعة ميالده
إلى فضاء اجتماعي يتحدد بالطبقة الفقيرة التي ال تعرف القصور الوثيرة ،و
هو يفتقد إلى أي شكل من أشكال الثراء ،أو إلى أي احتمال أن يكون ثريا
يوما ما ،ألنه لن يكون يوما ما سندبادا يملك « مركبا يموج في باطنه الياقوت
و الذهب  .»! ...و إذا كان مستلبا أمام هذه المرأة المهيبة الثرية ،فإنه لم يفقد
حسه الجمالي و اإلنساني ،إذ لم يقف مع غني ضد فقير ،بل وعى حقيقة
التباين الطبقي .و كونه ال يملك ما يجعله في طبقتها ،لم يمنعه من أن يغامر
في عشقها ،طالما أنه يملك شفافية الروح العاشقة التي تهاجر إلى كل مكان،
و تظل مؤمنة بالعشق كقيمة جمالية ،و قد يبتعد مفهوم العشق هنا عن داللته
القريبة ،ليكون عشقا لكل مفاهيم الحق و الخير و الحرية ،و قد تشير الواليات
التي تؤمن بالعشق إلى فضاءات بعيدة يتحقق فيها كل ما تصبو إليه الروح .و
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تبلغ حاالت العشق بالشاعر أوجها ليتحدد إبحاره و حركته داخل فضاء مكاني
يمتد من عينيها و لينتهي بعينيها.
و هنا تصبح هذه المرأة قضية كليّة بالنسبة إليه ،فهي األميرة التي
من أجلها يصرخ في سكان األرض منبّها إلى أهميتها ،و عندما ال يصل إليها
بالرغم من عشقه الراعف لها .فإنه يطلب من هؤالء السكان أن يوصلوا
خطاب حبه إليها .يقول الشاعر:
» ستدركين أبدا أيتها األميرة ...
بأنني مو َّزع ما بين عينيك و عينيك !! ...
أبحر في يسرهما  ..كيما أرى جنوني القديم.
أطوف حول قصرك الناهض من مراراتي ..
أصرخ يا أهل األرض  ...و سّعوا المدى
أميرتي آتية ال ريب ! ...
و طيّبوا الدروب بالروائح الزكية ...
و أطلقوني عاشقا من شرفة الحياة.
و أوصلوا وصيتي بسرّ هذا الخطاب »!! ...
(.)00
و يتساءل الباحث :هل يتحدد مدلول األميرة هنا ،بكونه يشير إلى
مجرد امرأة غنية و متفوقة و تملك صفات خاصة تتفوق بها على بني جنسها
من النساء ،يحبها الشاعر ،و من شدة ولهه بها يسميها أميرة ،أو يشير إلى
رؤية شمولية أكبر من ذلك ،تتعلق بقضية كبرى في الحياة .يبدو أن
االحتمالين قائمان هنا « ،إن العمل المعين يستعمل في آن عدة أنماط من
عالقات وحداته فيما بينها ،و هو تبعا لذلك يخضع إلى عدة أنظمة،)09( ».
حسب تعبير تزفيتان تودوروف .و العمل الشعري هو أكثر األعمال األدبية
التي تستعمل عدة أنماط من اإليحاءات و الدالالت المتباينة التي تنمو داخل
حقول معرفية جد مختلفة ،و هذه الحقول بدورها تفرز رؤى مغايرة ،و من
ميزة النص الشعري الحديث أنه ال يخضع لتفسير نهائي ،بل يظل أي تفسير
له ناقصا ّ ،و قابال ألن يعارض بتفسير جديد قد يتباين معه ،و قد يلغيه نهائيا،
« إن النص األدبي ال يمثّل بنية لغوية متسقة منطقيا ،تخضع لتقاليد ثابتة
يمكن الكشف عنها ،بل يمثل (تركيبة) لغوية تعارض نفسها من الداخل ،و
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تعج بالكسور و الشروخ و الفجوات على نح ٍو يجعل النص قابال لتفسيرات
و تأويالت ال نهاية لها .)00( ».كما يرى كريستوفر بطلر.
و إزاء التفسيرات التي ال نهاية لها و التي يفرزها النص الشعري
يمكن التكهن بمجموعة من الحاالت الال نهائية ،فربما تكون هذه المرأة مجرد
حالة وهمية أو تخيلية ،أو مجرد نزوة من نزوات العشق ،أو امرأة حقيقية
كان لها وقع خاص في نفس الشاعر فش ّكل منها أميرة ،و حلما ذهبيا ،أو حالة
جمالية خاصة بالشاعر ،أو رؤية تتعلق بإيديولوجيا معينة يؤمن بها الشاعر،
و يسعى إلى تحقيقها .لكنها تبقى في كل األحوال معزولة عن سياق المرأة
األسطورية شهرازد ،و حتى لو افترضنا أنها ليست معزولة ،فإن الرؤية التي
تطرحها القصيدة غير قابلة ألن تدخل في حقل معرفي أسطوري ،و تجد
مقابال لها في حقل الواقع .إنها رؤية رومانسية خاصة ،قريبة إلى الوهم أو
الحلم ،لكنها بعيدة عن الرمز التاريخي أو األسطوري ،يقول الشاعر:
« في تلك الساعة من نزوات العشق أتيت
أستجلي أوهام الحلم الذهبي.
و أدور بصحراء العربان  ..و ألهث
يتبعني شيء من بعض بكاء مطلق ! ...
فأخطّ بدمعي دائرة للغفران  ..و أصحو مخمورا
بلقاء خادع،)06( » .
و نالحظ أن المقطع الشعري السابق يتناص مع قصيدة مظفر
النواب
« وتريات ليلية » ،من حيث الفضاء اللغوي ،يقول مظفر النواب:
« في تلك الساعة من شهوات الليل
و عصافير الشوك الذهبية
تستجلي أمجاد ملوك العرب القدماء.
...
في تلك الساعة حيث تكون األشياء بكاء مطلق.
كنت على الناقة مغمورا بنجوم الليل األبدية.
استقبل روح الصحراء
يا هذا البدوي الممعن بالهجرات تزوّ د
بلقاء الربع الخالي بقطرة ماء.)51(» .
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و تشتد حالة العشق ،و تبدو المرأة ،أما ،و ربيعا ،و قدرا حتميا ،أو
وطنا ،أو حالة سحرية ،يصعب تحديدها تماما .و يبدو لي هنا أن الشاعر
كمال عبد الرحمن استفاد في المقطع اآلتي من ألف ليلة و ليلة .يقول:
« أهوي من أعلى قمم الدنيا ...
مرتطما بالنوء ...
و بالصخر  ...و بالموج ..
و أصرخ جئتك دون أموت ! ...
فضميني كرضيع األيام األولى ...
و هبيني أزهار المطر الذهبي ...
من صادف عينيك برؤيا ...
حلم ليس يموت ! ..
من ٍ
من جالس ذكراك األولى.
ال تدركه اآلالم.
ال يعرفه الموت )50( .» ! ...
و إن كانت الفكرة الشعرية مغايرة للفكرة األسطورية في بنيتها
المعرفية ،فإن فكرة السقوط من أعلى القمة هي فكرة أسطورية وردت كثيرا
في ألف ليلة و ليلة ،فعلى سبيل المثال ،عندما يصل األمير موسى بن نصير
إلى مدينة خراسان لجلب قماقمها السليمانية .بناء على رغبة الخليفة عبد
الملك بن مروان ،يعجز جنوده عن الدخول إلى المدينة نظرا الستحالة فتح
بابها الحصين ،فيصعد هؤالء الجنود إلى أعلى سور المدينة .و يصابون
بالدهشة حينما يشاهدون نساء ساحرات الجمال داخل المدينة تومئ لهم
بالهبوط إليهن .و يبدو إغراء هذه النسوة أمرا مثيرا ال يقاوم ،فيندفع هؤالء
الجنود بسعير أجسادهم ،ليقفزوا واحدا بعد اآلخر إلى هاته النسوة ،و لكنهم
سرعان ما يموتون عندما يرتطمون بالصخر في أسفل السور الشاهق ،ألن
المدينة مسحورة على هيئة هاته النسوة الجميالت جدا ( .)50و جنود األمير
موسى بن نصير يصرخون جميعا صرخة الفرح و هم يهوون ساقطين كما
تذكر الليالي ،و الشاعر هو اآلخر يصرخ مرتطما بالصخر دون أن يموت،
و هنا المفارقة عن السقوط في ألف ليلة و ليلة.
هي المرأة السحرية ،أو الجنة األسطورية التي يرمي الشاعر نفسه
من أعلى قمم الدنيا ،واثقا أنه لن يموت إذا صادف عينيها ،و تبقى هذه المرأة
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حلما عصيا ،أو لؤلؤة يستحيل القبض عليها ،إنها السراب الهارب أبدا ،أو
النار التي تحرق عاشقيها ،و يختتم الشاعر القصيدة بالمقطع اآلتي ،بعنوان
ليلة من تلك الليالي:
» الغائب ال يرجع قبل الموت ! ..
ظالم من دم.
قالت  ..و انسحبت خلف
ٍ
فأدرت دموعي صوب الغسق النابت في العينين
الراحلتين.
و صرخت  ..حنانيك سؤال ! ..
و كطير البرق امتثلت ثانية ..
قالت  ..ويحك هل تجرؤ ؟
قلت  ..الرحمة إن صفاتي تركتني (منذ) جراح
..
و حياتي احترقت برماد خطاب.
ضحكت بجنون  ..تركتني كرماد و رماد ».
(.)56
و نالحظ تعدد مستويات الترميز التي تشير إليها المرأة ،بحيث يبقى
كل مستوى قابال ألن يفسر تفسيرات تناقض بعضها ،لكن يبدو لي أن هذه
المستويات ال تحيل إلى الفضاءات الرمزية األسطورية التي تتعلق بشخصية
شهرزاد ،و ال تشير إلى بنية هذه الشخصية الرمزية ،و اسقاطات هذه البنية،
و أبعادها اإلشارية و اإليحائية و الرؤيوية.
خاتمة
و اختتم هذه الدراسة بقصيدة قصيرة بعنوان « شهريار » للشاعر التونسي
« سوف عبيد » ،و يشير فيها إلى عبثية و عدم جدوى الفعل الشهرياري
األسطوري في عالقاته الكثيرة مع نساء مدينته ،و التي هي عالقة انتقامية و
قمعية لهن ،و مهما كانت محاوالته الكثيرة الرامية للوصول إلى رأس النبع
العذب ،و بالتالي تحقيق أمنيته في الحصول على امرأة ال تعرف الخيانة ،بعد
أن فقد كل ثقته بنساء مدينته ،فإن هذه األمنية تصبح سرابا أيضا لتهرب في
أفاع
فضا ٍء خا ٍو « الجيب ،المثقوب » ،و ما نساء مدينته غير أذناب
ٍ
و حراشف ،و بالتالي من الصعب الحصول على امرأة نقية لم تعرف الخيانة
بعد ،داخل المملكة الشهريارية ،و يصبح شهريار هو نفسه « جيفة » ،أي
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حالة دونية تافهة أو « ذاتا » بوارا خاوية في زمن بور مالح ،و ستصبح
حكايات شهرزاد عبثا في عبث ،و تفقد قيمتها الجمالية
و الحكائية ،و بالتالي تفقد فعلها في تهذيب طبائع شهريار ،و سيظل الليل
طويال و ينتهي ألق الليالي ،فشهرزاد أمست خرساء ،أي أن الفعل و تأثيراته
داخل الرؤية الشعرية المعاصرة يلغى ،و يصبح الزمان خاويا ال وفاء و ال
نماء فيه ،و يمكن أن تكون حالة البوار هذه حالة معاصرة ،كما كانت حالة
أسطورية أو تاريخية .يقول الشاعر:
« أيها الغارف البحر  ..بالحفنة
و المغربل فيه عن الحصاة التي تنزّ
بالنبع العذب
إن النساء اللواتي تخللن أصابعك.
يا ما انسابت ذوائب ضفائرهن
على سدر صدرك الصحراء
ثم انسلخن من قبضتك
كاألمنيات
في الجيب المثقوب
و يحك ما مسكت غير أذناب األفاعي
و حراشف.
مرغت عليها جسد الجيفة  ..في فجاج الملح..
الليلة ستنتظر الديك كثيرا
فشهرزاد أمست خرساء (.)50
لقد كان لكتاب ألف ليلة و ليلة الصدارة بين األعمال العربية و
العالمية الكبرى ،في الفلسفة و التاريخ و علم االجتماع و األساطير و
الخرافات و السحر و القصة و الرواية .و قد « ساهمت في المقام األول
خلق الصور الرومانسية الخيالية عن الشرق ،إذ
حكايات ألف ليلة و ليلة في
ِ
ّ
حملته معها و نقلته إلى الغرب .و تسنى للغرب من خالل حكايات شهرزاد
اكتشاف الشرق .و ال يوجد مؤلَّف شرقي أثّ َر تأثيرا قويا في األدب األوروبي
ّ
الجذابة .و بين ليلة و ضحاها أصبح هذا
مثل تلك الحكايات الشعبية الرائعة و
الكتاب جزءا ال يتجزأ من األدب العالمي تماما مثل « إلياذة » Ilias -
هوميروس ،و« آينيز  ،» Aeneisو« فرجيل  ،» Vergilو « ديكاميرونة
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 ،» Decameroneو « بوكاتشيو  ،» Bocaccioو الملحمة األلمانية
القديمة المسماة«  .)55( » Nibelungenliedكما ترى أردموته هللر .
و إذا كان لهذا الكتاب مثل هذه المكانة المتميّزة ّ
فإن لشهرزاد الفضل
األول في جعله يتخطّى حدود اإلقليمية ،ليأخذ صبغة عالمية بين آداب شعوب
العالم.
و يرى البروفسور « جون جو لميير »( )50أن لشهرزاد أثرا في
تاريخ المرأة األوروبية ،يقول بهذا الصددّ « :
إن شخصية شهرزاد أثّرت
تأثيرا حاسما في تاريخ المرأة األوروبية ،و جعلت القرن الثامن عشر أعظم
القرون في حياتها ،و كان لجمالها و ثقتها بنفسها ،وتصديها وحدها لشهريار
الذي عجز كل الرجال عن أن يوقفوه ،و استخدامها لسالح األنوثة و المعرفة
معا ،كان لهذا كله أث ٌر كبير في تكوين شخصية المرأة األوروبية ».
و لم تتأثر القصيدة العربية المعاصرة بشخصية شهرزاد فحسب ،بل
تأثرت القصيدة الفرنسية و االنكليزية و األلمانية و الفارسية بهذه الشخصية
األسطورية التي تدفع الخيال إلى مزيد من الجموح و األحالم و اإلبداعّ « ،
إن
قصص شهرزاد شبيهة باألحالم ،إذ أنها ال تبعدنا عن الواقع و لكنها تعطينا
صورة مغايرة له ،تلك الصورة التي ال يقدر على إدراكها العقل » ،كما يرى
كولريدج( ،)59و من خالل هذه الصور التي ال يدركها العقل تش ّكلت أجمل
الرؤيات الشعرية التخيّلية و اإلبداعية في شعر العالم المعاصر.
و على صعيد األدب العربي و العالمي لم تتأثر القصيدة الشعرية
وحدها بشخصية شهرزاد فحسب ،بل تع ّدى ذلك إلى األجناس األدبية النثرية
كافة ،و الى الرسم و الموسيقا و المسرح و السينما ،و ال تزال هذه األجناس
تتأثر باستمرار بحكايات ألف ليلة و ليلة ،باعتبارها منبعا ث ّرا ال ينضب من
حيث طاقاتها التخيّلية القصوى التي قلما نجدها في أي عمل أسطوري أو
قصصي آخر سواء أكان عربيا أم عالميا.
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هوامش الدراسة ومراجعها
( )0ـ عن  /ويلبر سكوت  " ،Wilbur. S. Scotخمسة مداخل إلى النقد األدبي " ،ترجمة د .عناد
غزوان اسماعيل وجعفر صادق الخليلي ،منشورات وزارة الثقافة و االعالم ،بغداد ،الطبعة
األولى،
 0600م ،ص .000
( )0ـ روالن بارت ،درس السيميولوجيا،ترجمة عبد السالم بن عبد العالي  ،الطبعة الثانية ،دار توبقال
للنشر  /الدار البيضاء ( المغرب) 0600 ،م ،ص .00 - 00
( )6ـ ميشيل فوكو ،عن  /عمر أوكان  ،مدخل لدراسة النص و السلطة ،دار أفريقيا للنشر ،الدار
البيضاء،
الطبعة األولى 0660 ،م ،ص .0
( )0ـ ارنست فيشر ،ضرورة الفن ،ترجمة د .ميشيل سليمان ،دار الحقيقة ,بيروت ,د .ت ،ص .06
( )5ـ عمر أوكان ،مدخل لدراسة النص و السلطة ،ص .00
( )0ـ محمد عبد الرحمن يونس " ،خطاب الحب و الجنس و السلطة في ألف ليلة و ليلة " ،مجلة
دراسات
عربية ،دار الطليعة ،بيروت ،العدد  00 / 01اغسطس ،سبتمبر 0661 ،م ،ص .66
( )9ـ عبد الوهاب البياتي ،تجربتي الشعرية ،دار نزار قباني ,بيروت ،الطبعة األولى 0600م ،ص
.66
( )0ـ عب د الوهاب البياتي ،ديوان عبد الوهاب البياتي ،المجلد الثاني ،دار العودة ،بيروت ،الطبعة
األولى 0690 ،م ،ص .669
( )6ـ د .عبد الرحمن منيف ،مجلة اليسار العربي ،باريس ،العدد  ،56نوفمبر 0606 ،م ،ص .61
( )01ـ جبرا ابراهيم جبرا ،الحرية و الطوفان ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت،
الطبعة
الثالثة 0600 ،م ،ص .066
( )00ـ ديوان عبد الوهاب البياتي ،المجلد الثاني ،ص .005 - 000
( )00ـ د .عبد الكبير الخطيبي ،في الكتابة و التجربة ،ترجمة د .محمد برادة ،دار العودة ،بيروت،
الطبعة األولى 0601 ،م ،ص .005
( )06ـ د .عبد الرحمن منيف ،مرجع مذكور ،ص .60
( )00ـ دريني خشبة ،أساطير الحب و الجمال عند اليونان ،المجلد األول ،دار التنوير بيروت،
الطبعة
األولى 0606 ،م ،ص .056 ،050 ،006
( )05ـ د .صبري حافظ ،استشراف الشعر ،الهيئة ال مصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،الطبعة األولى،
 0605م ،ص .000
( )00ـ ديوان عبد الوهاب البياتي ،المجلد الثاني ،ص .605
( )09ـ ي .غروموف ،الواقعية اإلشتراكية ،ترجمة عدنان مدانات ،دار ابن خلدون ،بيروت ،الطبعة
األولى ،حزيران 0695 ،م ،ص .01 - 06
( )00ـ د .صبري حافظ ،استشراف الشعر ،ص .009 - 000
( )06ـ زاموشكين وآخرون ،الفلسفة و العملية الثورية ،ترجمة فهد كم نقش ،دار التقدم ،موسكو،
الطبعة
األولى 0600 ،م ،ص .056 - 050
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( )01ـ خليل حاوي ،ديوان خليل حاوي (،مجموعة نهر الرماد) ،دار العودة  ،بيروت ،الطبعة الثانية,
0696م ،ص .001 - 006
( )00ـ سدوم :فعول من السّدم ،و هو الندم مع غ ّم ،قال أبو منصور :مدينة من مدائن قوم لوط كان
قاضيها
يقال له سدوم ،و قال أبو حاتم في كتاب المزال و المفسد :إنّما هو سذوم بالذال المعجمة ،قال :و
الدال خطأ ،قال األزهري :و هو الصحيح و هو أعجمي ،و قال الشاعر:
كعصف في سدومهم رميم.
كذلك قوم لوط حين أضحوا
و هذا يدل على أنّه اسم البلد ال اسم القاضي ،إالّ ّ
أن قاضيها يضرب به المثل فيقال :أجور من
قاضي سدوم.و ذكر الميداني في كتا ب األمثال أن سدوم هي سرمين بلدة من أعمال حلب
معروفة
عامرة عندهم،و كان من جوره أنّه حكم على أنه إذا ارتكبوا الفاحشة من أحد أخذ منه أربعة
دراهم.
ينظر :شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الحموي ،معجم البلدان ،دار احياء التراث العربي،
بيروت،
طبعة  0696م ،الجزء الثالث ،ص .011
( )00ـ ايليا حاوي ،خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره ،دار الثقافة ،بيروت ،الطبعة األولى،
حزيران  0600م ،ص .06
( )06ـ ب .كومالن ،األساطير االغريقية و الرومانية ،ترجمة أحمد رضا محمد رضا ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ,القاهرة ،طبعة 0660م ،ص .09
( )00ـ خالد سليمان " ،خليل حاوي ،دراسة في معجمه الشعري " ،مجلة فصول ،الهيئة المصرية
العامة
للكتاب ،القاهرة ،المجلد الثامن ،العددان  ،0 / 0مايو  0606م ،ص .09
( )05ـ ايليا حاوي " ،خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره " ،دار الثقافة ,بيروت ،الطبعة
األولى ،بيروت ,حزيران0600 ,م،ص .006
( )00ـ تشارلز فيدلسون االبن ،الرمزية و األدب األمريكي ،ترجمة د .هاني الراهب ،الطبعة األولى،
وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ,دمشق0690 ,م ،ص .90
( )09ـ أمل دنقل األعمال الشعرية الكاملة ،ديوان تعليق على ما حدث ،دار العودة ،بيروت ،مكتبة
مدبولى ،القاهرة ،الطبعة الثانية 0605 /0 / 0 ،م ،ص .066
( )00ـ جبرا ابراهيم جبرا ،الحرية و الطوفان،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,بيروت 0600م،
ص .060 - 066
( )06ـ أمل دنقل األعمال الشعرية الكاملة ،ص .065 - 060
( )61ـ نفسه ،ص .060 - 065
( )60ـ روالن بارت ،درس السيميولوجيا ،ص .90
( )60ـ أمل دنقل ،األعمال الشعرية الكاملة ،ص .069
( )66ـ د .عز الدين اسماعيل ،الشعر العربي المعاصر ،قضاياه وظواهره الفنية و المعنوية ،دار
0600م،
الخامسة،
الطبعة
،
بيروت
,
العودة
ص .005 - 000
( )60ـ أمل دنقل ،األعمال الشعرية الكاملة ،ص .060
( )65ـ ألف ليلة و ليلة ،المجلد الثاني ،المكتبة الشعبية للطباعة و النشر،بيروت  ،دون تاريخ ،ص
.000
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( )60ـ تفاصيل الحكاية في ألف ليلة و ليلة ،المجلد الثاني ،المكتبة الثقافية ،بيروت ،الطبعة الثانية،
 0600م ،ص  .616و كذلك دراسة محمد عبد الرحمن يونس المفصّلة لهذه الحكاية بعنوان" :
السلطة
و
الحب
خطاب
نقد
في تاريخنا الليلي "  ،مجلة الفكر العربي ،معهد اإلنماء العربي للعلوم اإلنسانية ،بيروت ،العدد
الثاني
و السبعون ،السنة الرابعة عشرة ،ابريل ،يونيو 0666 ،م ،ص .016
( )69ـ أمل دنقل ،األعمال الشعرية الكاملة ،ص .066
( )60ـ نفسه ،ص  ، 066 - 060و إشارات التعجب و الفراغات من وضع الشاعر.
( )66ـ د .عبد العزيز المقالح " ،أمل دنقل  ..أحاديث و ذكريات" ،مقدمة األعمال الشعرية الكاملة ألمل
دنقل ،ص .01 - 66 - 60
( )01ـ أمل دنقل ،األعمال الشعرية الكاملة ،ص .001
( )00ـ نفسه ،ص .001
( )00ـ د .محمد حمود ،الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،الشركة العالمية للكتاب ،دار الكتاب
اللبناني،
بيروت ،الطبعة األولى 0600 ،م ،ص .059
( )06ـ د .جابر قميحة ،التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل ،دار هجر للطباعة و النشر ،القاهرة،
الطبعة
األولى 0609 ،م ،ص .0 - 5
( )00ـ اشارات التعجب و النقاط هي من وضع الشاعر.
( )05ـ كمال عبد الرحمن ،مجلة األقالم ،وزارة الثقافة و اإلعالم ،بغداد ،العدد الثاني ،السنة  ،09آذار
 0600م ،ص .0
( )00ـ نفسه ،ص .060
( )09ـ تزفيتان تودوروف ،الشعرية ،ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سالمة ،دار توبقال للنشر ,
الدار البيضاء0661 ,م ،ص .50
( )00ـ كريستوفر بطلر ،التفسير و التفكيك و اإليديولوجية،ترجمة د .نهاد صليحة ,مجلة فصول ,الهيئة
المصرية العامة للكتاب ,القاهرة ،المجلد الخامس ,العدد الثالث ، ,ص .01
( )06ـ كمال عبد الرحمن ،م س ،ص .5
( )51ـ القصيدة مسجّلة بصوت الشاعر على شريط كاسيت ،بحوزة كاتب هذه الدراسة.
( )50ـ كمال عبد الرحمن ،م س ،ص .0
( )50ـ لمزيد من االطالع حول هذه الحكاية تراجع :ألف ليلة و ليلة ،المجلد الثاني ،المكتبة الشعبية
للطباعة و النشر ،ص  ،001و ما بعدها.
( )56ـ كمال عبد الرحمن ،م س ،ص .9
( )50ـ سوف عبيد ،مجلة الحياة الثقافية ،وزارة الشؤون الثقافية ،تونس ،العدد  ،09جانفي 0600 ،م،
ص .09
( )55ـ أردموته هللر ،شهرزاد و الحركة الرومانتيكية في أوربا ،مجلة فكر وفن ،دار ميونخ،
ألمانيا،
العدد  ،00العام  ،00سنة  0605م ،ص .50
( )50ـ عن  /مجهول المؤلف ،شهرزاد في ألف ليلة و ليلة ،مجلة الجيل ،باريس ،المجلد الرابع،
العدد العاشر ،اكتوبر  0606م ،ص .59
( )59ـ عن  /اردموته هللر ،شهرزاد و الحركة الرومانتيكية في أوربا ،ص .59
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مصادر الدراسة ومراجعها
0ـ الكتب العربية
( )0ـ إبراهيم جبرا ،جبرا :الحرية و الطوفان ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر،
الطبعة
بيروت،
الثالثة 0600 ،م.
( )0ـ إسماعيل ،د .عز الدين :الشعر العربي المعاصر ،قضاياه وظواهره الفنية و المعنوية،
0600م.
الخامسة،
الطبعة
،
بيروت
,
العودة
دار
( )6ـ أوكان ،عمر :مدخل لدراسة النص و السلطة ،دار أفريقيا للنشر ،الدار البيضاء،
الطبعة األولى.0660 ،
( )0ـ البياتي ،عبد الوهاب :تجربتي الشعرية ،دار نزار قباني ,بيروت ،الطبعة األولى
0600م.
( )5ـ البياتي ،عبد الوهاب :ديوان عبد الوهاب البياتي ،المجلد الثاني ،دار العودة،
الطبعة
بيروت،
األولى 0690 ،م.
( )0ـ جبرا ،جبرا إبراهيم :الحرية و الطوفان،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,بيروت
0600م.
( )9ـ حافظ ،د .صبري :استشراف الشعر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
األولى،
الطبعة
 0605م.
( )0ـ حاوي ،خليل :ديوان خليل حاوي (،مجموعة نهر الرماد) ،دار العــــــودة  ،بيروت،
الطبعة الثانية0696 ,م.
( )6ـ حاوي ،إيليا :خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره  ،دار الثقافة ,بيروت ،الطبعة
األولى ،بيروت ,حزيران0600 ,م.
( )01ـ حمود ،د .محمد :الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،الشركة العالمية للكتاب ،دار
اللبناني،
الكتاب
( )00ـ الحموي ،شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا :معجم البلدان ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت،
طبعة  0696م ،الجزء الثالث.
( )00ـ خشبة ،دريني :أساطير الحب و الجمال عند اليونان ،المجلد األول ،دار التنوير
الطبعة
بيروت،
األولى 0606 ،م.
( )06ـ دنقل ،أمل :األعمال الشعرية الكاملة ،ديوان تعليق على ما حدث ،دار العودة،
بيروت ،مكتبة مدبولى ،القاهرة ،الطبعة الثانية 0605 /0 / 0 ،م.
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( )00ـ قميحة ،د .جابر :التراث اإلنساني في شعر أمل دنقل ،دار هجر للطباعة و النشر،
الطبعة
القاهرة،
األولى 0609 ،م.
( )05ـ مجهول المؤلف :ألف ليلة و ليلة ،المجلد الثاني ،المكتبة الشعبية للطباعة و
النشر،بيروت  ،دون تاريخ.
( )00ـ مجهول المؤلف :ألف ليلة و ليلة ،المجلد الثاني ،المكتبة الثقافية ،بيروت ،الطبعة
الثانية،
 0600م .

0ـ الكتب األجنبية المترجمة
( )0ـ االبن ،تشارلز فيدلسون :الرمزية و األدب األمريكي ،ترجمة د .هاني الراهب،
الطبعة األولى ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ,دمشق0690 ,م.
( )0ـ بارت ،روالن :درس السيميولوجيا،ترجمة عبد السالم بن عبد العــــــــالي  ،الطبعة
الثانية ،دار توبقال للنشر  /الدار البيضاء ( المغرب) 0600 ،م.
( )6ـ ب ،كومالن :األساطير االغريقية و الرومانية ،ترجمة أحمد رضا محمد رضا ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب ,القاهرة ،طبعة 0660م
( )0ـ تودوروف ،تزفيتان :الشعرية ،ترجمة :شكري المبخوت و رجاء بن سالمة ،دار
توبقال للنشر  ,الدار البيضاء0661 ,م.
( )5ـ الخطيبي ،د .عبد الكبير :في الكتابة و التجربة ،ترجمة :د .محمد برادة ،دار العودة،
بيروت ،الطبعة األولى 0601 ،م.
( )0ـ زاموشكين ،وآخرون :الفلسفة و العملية الثورية ،ترجمة فهد كم نقش ،دار التقدم،
الطبعة
موسكو،
األولى 0600 ،م.
( )9ـ سكوت ،ويبر " ،Wilbur. S. Scot :خمسة مداخل إلى النقد األدبي " ،ترجمة د.
عناد
غزوان إسماعيل وجعفر صادق الخليلي ،منشورات وزارة الثقافة و اإلعالم ،بغداد،
األولى،
الطبعة
 0600م.
( )0ـ غروموف ،ي :الواقعية االشتراكية ،ترجمة عدنان مدانات ،دار ابن خلدون،
الطبعة
بيروت،
األولى ،حزيران 0695 ،م.
( )6ـ فيشر ،ارنست :ضرورة الفن ،ترجمة د .ميشيل سليمان ،دار الحقيقة ,بيروت ,د .ت.

المقاالت المنشورة في المجالت العربية

66

( )0ـ بطلر ،كريستوفر ":التفسير و التفكيك و اإليديولوجية"،ترجمة د .نهاد صليحة ,مجلة
فصول ,الهيئة المصرية العامة للكتاب ,القاهرة ،المجلد الخامس ,العدد الثالث.
( )0ـ سليمان ،د .خالد " :خليل حاوي ،دراسة في معجمه الشعري " ،مجلة فصول ،الهيئة
العامة
المصرية
للكتاب ،القاهرة ،المجلد الثامن ،العددان  ،0 / 0مايو  0606م،
( )6ـ عبد الرحمن ،كمال « :خطاب إلى شهرزاد » ،مجلة األقالم ،وزارة الثقافة و
آذار
،09
السنة
الثاني،
العدد
بغداد،
اإلعالم،
 0600م.
( )0ـ عبيد ،سوف «:شهريار » ،مجلة الحياة الثقافية ،وزارة الشؤون الثقافية ،تونس ،العدد
م.
0600
جانفي،
،09
( )5مجهول المؤلف ":شهرزاد في ألف ليلة و ليلة" ،مجلة الجيل ،باريس ،المجلد الرابع،
العدد العاشر ،اكتوبر  0606م.
( )0ـ منيف ،د .عبد الرحمن :مجلة اليسار العربي ،باريس ،العدد  ،56نوفمبر 0606 ،م
.
( )9ـ المقالح ،د .عبد العزيز " :أمل دنقل  ..أحاديث و ذكريات" ،مقدمة األعمال الشعرية
ألمل
الكاملة
دنقل .دار العودة ،بيروت ،مكتبة مدبولى ،القاهــــــــــــــــــــــــــــــرة ،الطبعة الثانية/0 ،
 0605 /0م.
( )0ـ هللر ،أردموته ":شهرزاد و الحركة الرومانتيكية في أوربا" ،مجلة فكر وفن ،دار
ألمانيا،
ميونخ،
العدد  ،00العام  ،00سنة  0605م.
( )6ـ يونس،د .محمد عبد الرحمن " :خطاب الحب و الجنس و السلطة في ألف ليلة و ليلة
دراسات
مجلة
"،
عربية ،دار الطليعة ،بيروت ،العدد  00 / 01اغسطس ،سبتمبر.0661 ،
( )01ـ يونس ،د.محمد عبد الرحمن  " :نقد خطاب الحب و السلطة
في تاريخنا الليلي " ،مجلة الفكر العربي ،معهد االنماء العربي للعلوم اإلنسانية ،بيروت،
الثاني
العدد
و السبعون ،السنة الرابعة عشرة ،ابريل ،يونيو 0666 ،م.

01

00

لســـانيـــات النـص من المفهوم إلى اآلليات اإلجرايية
الدكتورة عايدة حوشي
جامعة بجاية
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز فاعلية البالغة في لسانيات النص من خالل
 م ّما لجهودهم من أثر بارز،إسهامات البالغيين الغربيين و العرب القدامى
في المفاهيم المعاصرة التي واكبت لسانيات النص بعد الستينيات من القرن
 ناهيك عن اآلليات اإلجرايية التي تهم تحليل لغات النصوص و،التاسع عشر
 إلى جانب المداخل التي عنيت بالتحوالت من نحو،أساسياتها الوظيفية
 ألجل إبراز هذه المسايل يأتي هذا المقال لتفعيل.الجمل إلى نحو النصوص
.فكرة البالغة و السيما األسس اإلجرايية المعتمدة في لسانيات النص

Abstract
This study aims to highlight the effectiveness of the
rhetoric in text linguisticsthrough contributions of western
rhetorician and ancient Arabs than for their efforts a
significant impact oncontemporary concepts that had
accompanied the text linguistics afterthe sixties of the
nineteenth century,not to mention the procedural
mechanismsinterest to the analysis of the languages of the
texts and its functional principles, along with portlets that
are interested in transformations from sentences grammar
to texts grammar. In order to highlightthese issues this
article comes to activate the idea of rhetoric, especially
proceduralgrounds in text linguistics.
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اهتم البالغيون القدامى بالظاهرة النصية قبل ظهور لسانيات النص بوقت
طويل ،حيث ش ّكلت الدراسات البالغية الكالسيكية] [1األرضية الخصبة لهذا
المجال العلمي الهام عبر فن المرافعة و مسألة اإلقناع ،فلقد اعتمد
السوفسطائيون* الخطابةَ في التأثير على الجماهير ،وكانوا المؤسسين
الفعليين لها والممهدين ألعمال أفالطون )(Platonو أرسطو)،(Aristote
حيث اشتهر جورجياس ) "(Gorgiasبقدرته على استعمال الكلمات الشعرية
ليؤثر بذلك في المستمع ويتالعب بعواطفه ،و كان أول خطيب ينبري إلظهار
أهمية الخطابة باعتبارها من أهم مقومات الممثل و السياسي بما لها من قدرة
على التأثير واإلقناع"][2؛ فإقناع اآلخر من أهم العوامل المساهمة في
توصيل لغة النص بطريقة تجعله أكثر إبالغا من نص قد ال يقنع وال يؤثر في
مستقبليه ،ألنه في هذه الحال يعيق التواصل حسب أفالطون] ،[3حيث ينبغي
علينا في مستوى الشعر مثال " أن نراقب الشعراء ونحملهم على أن يبرزوا
في إنتاجهم صورة الخلق الخير ،و إال عاقبناهم بالحرمان من التأليف"][4؛
ألن الفائدة من النص ليست حفظه وحسب إنما حفظه بفهمه وإيصاله إلى
اآلخر بالطريقة المثلى .أ ّما الخ طابة فقد لحقت بالشعر في رأيه؛ ألنه لم يكن
يعتبرها آداة للتكوين السياسي للمواطن كما أنّها تتغذى من أفكار مائعة.
ارتبطت ظاهرة المرافعة بمسألة الخطابة كما تناولت كل واحدة
منهما(الخطابة والمرافعة) عملية توصيل النص إلى اآلخر ،فهما عنصران
هامان يدخالن ضمن اإلرهاصات التأسيسية للسانيات النص الحديثة .لقد
شرع أرسطو فن المرافعة في كتابه الخطابةبهذا التساؤل ":كيف نؤثر في
نفوس الحكام؟"]ّ [5
ألن المرافعات من مشموالت الخطابة كما يواصل أرسطو
الشرح":ومن أجل ّ
أن الريطوريقا (الخطابة) إنما تكون في أمور الحكومة؛
ألنهم قد يحكمون في المشورات ثم األحكام أيضا من الحكومة؛ فقد يجب
ص َّدق من الكالم فقط و ْ
أن كيف
اضطرارا أن ينظر ليس في المثبْ َّ ت الم َ
ّ
يكون ،بل الذي يصيِّر الحاكم إلى ال َّ
ضعْف و ال َميْل أيضا ،فإنه قد يختلف
التصديق جدا ،و السيما في المشورات  ،ثم في الحكومات من بَ ْعد بأن يَعْرف
الحاكم أيُّ امرئ هو...و أ ّما المعرفة بالمتكلم أي امرئ هو فإنّها تعين بزيادة
عند التشاور ،و أما المعرفة بالسامع بأية حال هو ففي الحكومات ،ألنه ليست
أحكامهم فيمن أحبوه ومن قلدوه شيئا واحدا و ال فيمن كانوا غضابا عليه أو
كافّين عنه بل هي مختلفة البتة ،أو مختلفة في العدد و المبلغ ،فإن الحاكم قد
يتلون في الحكم على من يحكم عليه .[6]"...الذي يلفت انتباهنا في هذا
المقطع من كتاب (الخطابة)هو أن النّص قد شكل بالنسبة ألرسطو وسيلة
توصيلية هامة لمجموع من األفكار و الرؤى في المحاكمات ،و الهام في هذه
المسألة أنها أخذت أبعادها بحسب أصحاب النصوص و الغاية التي رسموها
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لها ،حيث وصف أرسطو ظواهرها بشكل كلي غير تخصيصي للسمات
البالغية و اللغوية عموما ،و ذلك رغم كونه قد أسهب عبر الكتاب نفسه في
شرح الجوانب البالغية للخطابة والعالمات النصية المختلفة .و لعله قد أراد
في ذلك أن يهتم بإبراز الفاعلية الكبرى لما يحيط ببنية النص اللغوية و
يخدمها في الوقت نفسه.
يقول فولفجانج هاينه مان ( )Wolfgang Heinemannو ديتر فيهجر
( ":)Dieter Viehwegerيحتل بؤرة التفكير البالغي دائما السؤال عن
تحقق تأثير اتصالي مثالي( على نحو ما يمكن أن نقول اليوم) ،حدوث نجاح
في اإلقناع بمساعدة وسائل بالغية خاصة ،و بهذا المعنى يمكن أن تفهم
البالغة على أنها مجموع المفاهيم والقواعد الخاصة بمواجهة مؤثرة في
الجمهور ،أي فن الخطاب الجيد(.فن قول شيء جيد مصيب ،على أنها القول
البليغ؛ الذي كان يعنى دائما بالتشكيل الزخرفي والمنمق لموضوع ما"][7؛
ألن اإلقناع في أي نص من النصوص يؤدي إلى حدوث االتصال اإليجابي
بين النص و مستقبليه؛ ألجل هذا حدد أرسطو"مسألة إثارة االنفعاالت(
كالشفقة ،والخوف ،و الغضب ،و ما شابه ذلك)"][8؛ أي ضمن الحدود
اللغوية التابعة للنص ومستلزماته اإليصالية ،كعيّنة من جملة العيّنات التي
تساهم في اإلقناع على اختالف طرائقه اللغوية و غير اللغوية و على اختالف
أجناس النصوص.
تشغل مسألة المطابقة و فكرة مقتضى الحال في البالغة العربية مساحة هامة
من مساحات االشتغال بالنص ومقوماته اللغوية و غير اللغوية ،فـ" البالغة
في الكالم :مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها
ومركبها"] ،[9السيما ّ
أن مقتضى الحال هو ":ما يدعو إليه األمر الواقع ،أي
ما يستلزمه مقام الكالم وأحوال المخاطب من التكلم على وجه مخصوص ،و
لن يطابق الحال إالّ إذا كان وفق عقول المخاطبين ،و اعتبار طبقاتهم في
البالغة ،و قوتهم في البيان و المنطق ،فللسوقة كالم ال يصلح غيره في
موضعه ،والغرض الذي يبنى له و لسراة القوم و األمراء فن آخر ال يسد
مسده سواه ،من أجل ذلك كانت مراتب البالغة متفاوتة بقدر تفاوت
االعتبارات والمقتضيات ،[10]"...ناهيك عن مستويات النصوص من
الناحية اللغوية و التي تتحكم بدورها في المقتضى ،إلى جانب الكفاءة التي
يجب أن تلف النصوص بما تمليه من قدرات صاحب النص ،حيث عليه أن
يراعي العقل المستقبل لنصه في حدود الطبقة الموجه إليلها الملفوظ أو
المكتوب على السواء ،فهذا ما من شأنه أن يجعل للبالغة أهمية بارزة في
تشكالت النصوص و السيما الظروف المحيطة بها أيضا.
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ترجع بدايات هذه الفكرة إلى بشر بن المعتمر؛ حيث ش ّكلت " محورا أساسيا
في صحيفته ،ولعل أول نصوص هذه الصحيفة تعبيرا عن فكرة (مقتضى
الحال) ،كالم بشر حين(م ّر بإبراهيم بن جبلة بن مخرمة و هو يعلم فتيانهم
الخطابةّ ...
فكن في ثالث منازل ،فإن أولى الثالث أن يكون لفظك رشيقا
عذبا ،و فخما سهال ،و يكون معناك ظاهرا مكشوفا ،و قريبا معروفا ،إما عند
الخاصة إن كنت للخاصة قصدت ،و إما عند العامة إن كنت للعامة أردت ،و
المعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة ،و كذلك ليس يتضّع بأن
يكون من معاني العامة ،و إنّما مدار الشرف على الصواب و إحراز المنفعة
مع موافقة الحال ،و ما يجب لكل مقام من المقال)؛ و يدل سياق هذا النص
على أن فكرة مقتضى الحال إنما أتت في إطار التنظير لبالغة الخطابة ...لذا
ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها و بين أقدار المستمعين،
و بين أقدار الحاالت ،فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما و لكل حالة من ذلك
مقاما"] .[11نفهم م ّما تقدم ّ
أن فكرة مقتضى الحال هي فكرة تلف النصوص
ضمن أبعاد بالغة الخطابة ،فما من نص يمكنه تفاديها و إال ذهبت عنه
القصدية فهي من الشروط الواجب توفرها في النصوص التواصلية .يقول أبو
هالل العسكري ":فأول ما ينبغي أن تستعمله في كتابتك؛ مكاتبة كل فريق
منهم على مقدار طبقتهم و قوتهم في المنطق"] .[12إن الغاية من النص هي
العمل على تبليغه بالطريقة المثلى ،سواء بمراعاة موضوع الرسالة و كاتبها
معا /أم بمراعاة الرسالة والمكتوب إليه معا /أم بمراعاة الكاتب و المكتوب
إليه و موضوع الرسالة معا .ألنك قد تراعي المسند /أو المسند إليه /أم العالقة
اإلسنادية بشكل عام ،ألن" ارتفاع شأن الكالم في باب الحسن والقبول
وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكالم لما يليق به ،و هو الذي نسميه
مقتضى الحال"].[13أ ّما الخطيب القزويني فيحدد ذلك قائال ":و أ ّما بالغة
الكالم فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته"] .[14تعتبر فكرة مقتضى
الحال إذن طريقا إلى تحقيق بالغة الكالم ،إلى جانب العناية بنظم الجمل
النظم الحسن حسب المقامات المناسبة لها و التي هي على التوالي" :
· المقاصد :التشكر /الشكاية...
· المخاطب :بناء الكالم على استخبار أو إنكار /الكالم مع الذكي أو الغبي.
· سياق المقال :مقام الكلمة مع الكلمة.
وما أجمله السكاكي من أحوال و مقتضيات فصّ له على مدار أربعة فنون:
· الفن األول:في تفصيل اعتبارات اإلسناد الخبري.
· الفن الثاني:في تفصيل اعتبارات المسند إليه.
· الفن الثالث:في تفصيل اعتبارات المسند.
· الفن الرابع:في تفصيل اعتبارات الفصل و الوصل و اإليجاز و اإلطناب.
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و حين نقرأ تفصيل كل فن من هذه الفنون ،و نرصد كل حال و ما تقتضيه،
يتبين لنا أن األحوال تنحصر في ثالثة:
 6ـ السامع
 0ـ علم النحو
 0ـ المتكلم
و ّ
أن أكثرها تأثيرا أو اقتضاء هي تلك التي تتصل بالمتكلم ،و أقلها تلك التي
تتصل بالسامع ،و بينهما تأتي المتصلة بعلم النحو"] .[15و إذا فلقد اهتمت
البالغة العربية بالتقعيد للمناحي التي تحيط بالنص وتضمن إبالغيته بما هو
َح َس ٌن من خالل حدوث النجاح في اإلبالغ ،فحددت الخطى اللغوية و غير
اللغوية المساعدة على ذلك حيث ظهرت فكرة مقتضى الحال إلى جانب مسألة
اإلقناع بلغة النص وسياقاته المختلفة و ما إلى ذلك من اإلرهاصات الهامة
المساهمة في تبلور لسانيات النص.
مفهوم لسانيات النص وموضوعها:
لسانيات النص":فرع علمي بكر ،تشكل تدريجيا في النصف الثاني من
الستينيات و النصف األول من السبعينيات ،و منذ ذلك الوقت بدأ يزدهر
ازدهارا عظيما ،و تشهد المراجع المتخصصة الوفيرة على القدر الكبير الذي
شارك به هذا الوافد الجديد ،مشاركة فعالة مع العلوم اللغوية في استمرار
تطور علم اللغة على وجه اإلجمال"] ،[16فلسانيات النص من الفروع
العلمية التي عنيت بلغة النص وفق طرائق متعددة رغم صعوبة اإلجماع على
موضوع هذه الدراسة العلمية؛ لماذا؟ ألن مشكلة تحديد السمات الجوهرية
للنص بوجه عام؛ أي خصوصيته من خالل الوحدات التي أنتجت في الماضي
أم التي يحتمل أن يَنتج منها لم ت َحل إلى يومنا هذا.
لقد تطور هذا العلم بشكل ملفت لالنتباه في العشرين سنة األولى من ظهوره،
ناهي ك عن كونه قد نظر إلى النص بشكل شمولي عبر كل ما ارتبطت به
اللسانيات من علوم ،وهو ما أبرزه بشكل واسع استفحال الغموض] [17في
توسيع رقعته اللغوية عبر اتجاهات مختلفة؛ أي تطوره نحو اتجاه شامل،
حيث أثارت هذه الخاصية حفيظة من انتقدوه ،و"يدفع ذلك بأن توسيع مدى
علم اللغة ليشمل نصوصا وكيفية عملها داخل االتصال ال يشكك مطلقا في
الحاجة الملحة إلى وصف دقيق لكل وحدة من الوحدات اللغوية األساسية:
الوحدات الصوتية (الفونيمات) ،و الوحدات الصرفية (المورفيمات)
والوحدات المعجمية (اللكسيمات) ،و الوحدات النحوية غير
المستقلة(السنتجميمات) و الجمل ،ومشروعية ذلك الوصف ،بل يجب كذلك
أن تستكمل مثل هذه الدراسات اللغوية ،بل و تعمق ،حيث ينبغي أن يلعب
جانب الكيفية المحتملة ألدائها في طرز نصية محددة و بشروط اتصال معينة
دورا في ذلك أيضا"][18؛ معنى هذا أن :لسانيات النص ذات موضوع محدد
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هو دراسة لغة النص لكنه مجال تتقاسمه عدة علوم ولكنّها ال تلغي
خصوصيته ،لماذا؟ ّ
ألن كل العلوم التي تعينه و يستمد منها موضوعه هي
علوم تنطلق من اللغة و تعود إليها حتى و إن لم تكن من مشموالت العلوم
اللغوية كـ علم االتصال مثال ...إنّه لمن العلمية إذن؛ أن نعترف بحاجة العلوم
لبعضها البعض ،ولو ضمن حدود إبستيمولوجية دقيقة؛ فال مبرر لفصل علم
لغة النص مثال عن علم لغة الجملة و ال عن علم االتصال ،كما أنّه ال يمكن
أن نبرر تطابقها بشكل تعسفي /أي العمل وفق الحدود التكاملية دون التداخلية.
كيف يمكن للسانيات النص أن تكون علما شامال أسسه لغوية و غير لغوية؟
ورد في كتاب مدخل إلى علم لغة النص أنه "ال يمكن أن يفهم علم لغة النص
على أنّه علم شامل ،وليس كذلك على أنه " علم النص" بمفهوم فان دايك
 Van Djikبل يجب أن ينحصر علم لغة النص في بحث أبنية النص و
صياغاته ،و ذلك من خالل تضمنها في سياقات اتصالية وسياقات اجتماعية و
نفسية بوجه عام .و بناء على ذلك يجب أن تظل النصوص هي منطلق البحث
اللغوي النصي و هدفه ،و من الجائز حقا أن يعد تداخل االختصاصات
(تضافر العلوم) في معالجة النصوص في الوقت الحاضر شرطا ضروريا
لمدخل منهجي موفق ،دون توسيع مبالغ فيه لمجال الموضوع.ومن ثم يشكل
النص نفسه الموضوع األساسي و األصلي لعلم النص .و هي المهمة
المحورية لعلم لغة النص على اإلطالق"] .[19كيف ذلك؟ إن اإلقرار بحاجة
لسانيات النص إلى علم االتصال مثال ال يلغي فائدة ما هو غير لغوي؛ لكن
األهم في هذا هو االلتزام في هذا المستوى من الدراسة بما يخدم الصياغات
اللغوية ال أكثر " ،و نحن نعد مثل ذلك الوصف الشامل لوقائع االتصال في
إطار علم االتصال أمرا ضروريا بال ريب .غير أننا نقصر مفهوم النص( مع
مراعاة المفهوم الشائع للنص أيضا) مؤقتا على إنتاج إشارات اتصالية لغوية
وتلقيها .أما وصف أبنية اإلشارات االتصالية غير اللغوية ووظائفها (التي لها
أهمي كبرى لفهم النص في االتصال المنطوق) ،و كذلك الربط بين منطوقات
لغوية و تعبيرات غير لغوية ـ الذي لم يدرس إلى اآلن إال درسا محدودا ـ فال
يمكن أن يدرج بشكل منظم في دراستنا في الوقت الحالي"].[20ألن مجال
العالمات النصية غير اللغوية ليس من صميم ال ّدرس اللساني ،بل يدخل
ضمن علم أوسع من اللسانيات وهو السيميولوجيا( / )Sémiologieأو
السيميوطيقا (.[21])Semiotics
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فضل سوسير في لسانيات النص:
لقد خلفت لسانيات سوسير المنحى الرئيس الذي سيمد لسانيات النص
بمشموالت األسس الدراسية العلمية .يقول تودوروف ( ":)Todorovتحدد
اللسانيات موضوع بحثها في الجملة ،وفي حالة قصوى؛ كما هو الحال عند
سوسير فإن ما يمكن أن يعرف لسانيا يتوقف عند الكلمة أو عند التركيب .و
لقد أرادت البالغة الكالسيكية أن تجعل لضوابط بناء الخطاب شرعة ،و لكن
قصدها المعياري وإهمالها لألشكال الكالمية الواقعية ،جعال ميراثها يشتمل
على قليل من المعلومات التي يمكن استخدامها"] .[22لماذا؟ ألن " المالحظ
على عالقة النص بلسانيات الجملة أن التحليل اللساني قد توقف" بنفسه خالل
زمن طويل عند الجملة ،فقد كانت هذه مصممة بوصفها إطارا لإلدماج
اإلجمالي لكل الوحدات المالئمة لسانيا ،من غير اهتمام بالمستويات المحتملة
للتنظيم العالي ،و حتى الجملة بالنسبة إلى سوسير على كل حال باستثناء
الجملة المصطنعة ـ فإنها ال تعد جزءا من لسانيات اللغة ،و لكن من لسانيات
الكالم":الجملة هي نموذج التركيب األمثل ،و لكنها تنتمي إلى الكالم و ليس
إلى اللغة"] .[23و بهذا يكون الدور الذي قام به سوسير هو إماطة اللثام عن
الفروقات الجوهرية بين نمطي التمثيل النصي و لو في حدود الجملة " .وقد
كان بلومفيلد من جهته يرفض أن يأخذ على عاتقه الوحدات االستبدالية األكثر
امتدادا من الجملة"] .[24أما لسانيات هيلمسليف المنظوماتية(الغلوسيماتية)
( " )Glossématiqueفإنها تبدو استثناء ألنها تعطي النص لنفسها ضمنيا
بوصفه معطى منذ بداية التحليل ،و لكن على الرغم من هذا المبدأ ،فإن
التحليالت المنجزة فعال في إطار المنظوماية قد بقيت عموما في إطار قواعد
الجملة"].[25رغم كون هيلمسليف من أبرز اللسانيين الذين طوروا اهتمامات
سوسير إلى ما يسمى بالسوسيرية المحدثة.
يعود الفضل في المجهودات التي قام بها سوسير إلى موقفه في " منع التطابق
غير المشروط للمبادئ العاملة على مستوى تركيبات الجملة ،و إذا كان هذا
هكذا ،فإن اللسانيين عندما بدأوا باالهتمام بالتنظيم النصي على نحو خاص،
فقد حاولوا على العكس من ذلك ،في فترة أولى أن يغيروا مواضع النموذج
القاعدي للجملة ،و هكذا فقد قام تحليل الخطاب ( )Z Harrisبتقطيع النص
إلى عناصر تركيبية مجتمعة في طبقات متعادلة :تتكون مثل هذه الطبقة من
مجموع العناصر التي تستطيع أن تظهر في سياق متطابق أو متشابه.
فالتحديد يريد لنفسه أن يكون نحوا محضا ،أي إنّه ال يأخذ في الحسبان مسألة
العالقات الداللية بين العناصر المتعادلة نحوا"] .[26أي إننا نبني بهذا المنهج
نصوصا غامضة و هنا علينا القول :إن القيود التي تحكم النصوص ال يمكن
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أن تختزل إلى قيود لسانية تعمل على مستوى الجملة و حسب؛ بل ما يتعدى
الجملة إلى جمل تشكل الجملة الكبرى (النص).
التوجهات النصية بعد سوسير:
الشكالنيون الروس و البحث عن األدبية:
لم تكن التصريحات و األفكار في روسيا تتجاهل روح العصر الذي تنتمي
إليه ،لذلك فقد ظهرت فكرة التجريد بشكل ملفت لالنتباه داخل الغليان
السوفييتي و الثورات في روسيا ،كما برزت مظاهر التجديد في صفوف
الشكالنيين في الثلث األول من ظهورهم؛"إلى أن سحق هؤالء المفكرون
والمبدعون من قبل (الكانوسا اإليديولوجية) على حد تعبير واحد من الممثلين
لهذه التصفية/ج جورباتشوف /في المؤتمر األول للكتاب السوفييت في
/0660كانت المناقشات مرفوضة و إدانة الشكالنية و الحداثة(و كذا الفرويدية
قضية مسموعة) ،و قد نشر ابتداء من  0605عدد من النصوص
(النظرية)للشكالنيين الروس بفرنسا و بالخصوص في مجالت Change _-
 Poétiqueو في مختارات نظرية األدب .و نلقى في نظرية األدب دراستين:
(الفن كطريقة) لـ :شكلوفسكي  ،0609و(نظرية المنهج الشكلي) 0605لـ
إيخنباوم .و نلقى أيضا (الشكالنيون الروس تحت المحك).[27]"0600 ،
الشكالنية الروسية كما يحددها أوزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر في
القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان هي" اتجاه معروف جيدا في فرنسا،
وذلك بفضل األهمية التي كانت لها في تطوير البنيوية أثناء الستينات ،و لقد
كانت الشكالنية تمثل العنصر النواة لتطورات الشعرية في القرن العشرين بال
ريب ،و إنه ليعود إليها أنها ألحت خصوصا على إمكانية دراسة األعمال
األدبية و فائدتها بوصفها ((سلسلة)) خاصة ،ال تختزل إلى مختلف القوى
السببية الخارجة على األدب و التي تمارس عليها ،يجب على نظرية األدب
أن تحاول استخراج أدبية المؤلفات ،أي اإلجراءات التي تعد بها جزءا من
الفن و من العمل الجمالي للسان ،و بهذا فإن دراسة األعمال العامة لم تعد
تتحدد بكونها أدوات تاريخية فقط لمحاصرة خصوصية العمل الفردي ،و
لكنها صارت معترفا بها بوصفها هدفا إدراكيا مستقال"][28؛ و هو ما ظهر
فينوغرادوف/
بروب/
شكلوفسكي/
"إخنباوم/
أعمال
في
جاكوبسون/تينيانوف /توماشيفسكي.
نفهم مما تقدم أن الشكالنية الروسية هي االتجاه الذي سلط الضوء على
الجانب الجمالي لسانيا كما سعى إلى إبراز قيم األدبية في النصوص عبر
الجوانب األسلوبية التي تبرز النواحي اللغوية للنصوص األدبية ،السيما و أن
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من مثلها هم الضليعون في هذا الجانب ،ألنها تدرس كما يقول إخنباوم":
األدب بوصفه سلسلة من الظواهر الخصوصية ،و تنظر إلى تاريخ األدب
على أنه تطور ملموس و خصوصي لألشكال و التقاليد األدبية"].[29علما أن
الشعرية تعود إلى أرسطو في إطار دعوته إلى الفنية المرتبطة بالخطابات
النصية ألجل هذا ال يمكن نفي قيمة مجهوداته بوصفها أولى إرهاصات
النصية و مستلزماتها].[30لقد ":عرفت الشكالنية الروسية تطورات و
انعطافات ملحوظة في إطار الحلقة اللسانية لبراغ ،المؤسسة في عام ،0600
و التي سيشكل جزءا منها قدماء الشكالنيين الروس ،مثل جاكوبسون أو
أبوغانيريف ،ولقد اقترح ممثلها األكثر أهمية (ج/ميكاوروفسكي) شعرية و
اقترح بشكل أوسع جمالية) بنيوية ووظيفية في الوقت نفسه:لقد رأى ّ
أن األدب
يتحدد بوصفه شكال من أشكال التواصل الكالمي الخاص ،و هو شكل تهيمن
عليه الوظيفة الجمالية"].[31الشكالنيون الروس هم إذا تلك الجماعة من
المفكرين الشبان الذين أرادوا التوصل إلى األبعاد الحقيقية ألدبية النص
األدبي من خالل إضفاء الطابع الجمالي اللساني إلى جانب التركيز على
األبعاد الفنية التي تضمن األدبية للنصوص.
يقول عبد القادر الغزالي ":إن الشعرية من العلوم التي عرفت تنوعات عميقة
عبر مراحل تاريخية و اتجاهات فنية مختلفة .و يمكن أن نميز في تاريخ
الشعرية بين لحظة قديمة يمثلها أرسطو بكتابه (الشعرية) الذي يعالج فيه
أنماط الخطاب وصوال إلى الشعريات العربية و األوربية الكالسيكية وإلى
لحظة حديثة ترتبط بحركة الشكالنيين الروس و ما أعقبها من توجهات عميقة
في حقل الشعرية"].[32فالشعرية ال تزعم أنها نظرية لألدب] [33و ال
يمكنها أن تكون كذلك؛ ألنها تعتبر جزءا من علوم اللسان ألنها تدرس الفن
األدبي ال بوصفه عمال قِي ِميا إنما بوصفه عمال تقنيا ذا إجراءات تقود إلى فهم
أدبية النص األدبي من حيث اللغة .موضوع الشعرية إذا هو ":قبل كل شيء
اإلجابة عن السؤال التالي :ما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا؟ ...و بما
أن تنوعات البناء اللغوي تعتبر طرفا من األطراف المنبثقة عن البناء اللغوي
األولي(األصلي) .فإن دراسة القيم المهيمنة في األثر اللفظي تستند أساسا إلى
معطيات اللسانيات و علم البنيات اللغوية الشامل ،و هكذا فإن الشعرية كما
يؤكد رومان ياكوبسون :تهتم بقضايا البنية اللسانية ،تماما مثلما يهتم تحليل
الرسم بالبنيات الرسمية ،فإنه يمكن اعتبار الشعرية جزءا ال يتجزأ من
اللسانيات و يترتب عن هذا التحديد ما يلي:
· اعتبار الشعرية فرعا من فروع الدراسة اللسانية التي تهتم بتنوعات البنية
اللغويةـ خاصة التنوع الذي تهيمن فيه الوظيفة الشعرية ـ.
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· التركيز على القيمة المستقلة لألثر الفني مع انفتاحها على األنساق الداللية
األخرى.
· اعتماد نظرة متفتحة لمجاالت اشتغال اللسانيات"].[34
نفهم من هذا أن الشعرية قد عمدت إلى توضيح القيمة اللغوية ألدبية النص و
فنيته والسيما تواصلية النصوص التي تشكل الدافع األكبر الذي اهتم به
جاكوبسون حتى يوضح البعد الفعلي ألي نص من النصوص].[35يقول
ديكرو و سشايفر ":ثمة فكرة واعدة أكثر كان جاكوبسون قد دافع عنها والتي
بموجبها يزود األدب بوظيفة خاصة هي الوظيفة الشعرية .وقد كان لهذه
األطروحة الفضل خصوصا في إعادة تحليل النصوص األدبية إلى المستوى
الذي هو لها؛ أي إلى مستوى األفعال االستداللية وليس إلى مستوى النسق
اللغوي المستقل .و هذا ال يمنع أن الوظيفة الشعرية كما حددها
جاكوبسون(تركيز للرسالة على شكلها الخاص)تميز الشعر خصوصا بالمعنى
الضيق للمصطلح و ال تستطيع أن تزعم بأنها تكشف عن وظيفة القصة
األدبية"] .[36هذه الوظيفة التي يجب االنتباه إلى ان فنيتها أو أدبيتها ال
تتحقق بعيدا عن التشكالت النحوية و ال البالغية و ال الداللية.
لسانيات الجملة و النص (من النحو إلى الج َمل):
لم تنل الدراسات النحوية حقّها من التجديد حتى الثالثينيات من هذا القرن
حيث كان من الواجب االعتناء بفهم الجملة من خالل العالقات القائمة بين
األجزاء التي تكونها مع التركيز على األطراف المشاركة فيها من الداخل و
من الخارج .و الذي لفت االنتباه إلى هذا اإلجراء هو :بوهلر وجاردنر .حيث
أضحت الجملة نموذجا فيزيائيا يتجاوز البعد الذهني السابق فحددت "بأنها
وحدة لسانية و ّحد التنغيم بين أجزائها ـ وهي الكلمات ـ ليشكل منها بنية
كالمية مفردة ،و قد تبنى هذا التعريف على سبيل المثال عالم النحو
الدانماركي أ /دي جروت  ،[37]"A . De Grootفالجملة ليست انشغاال
نحويا صارما دون حاجة إلى الصرف ،و هو ما ركز عليه رواد النحو و
الصرف معا في مدرسة ييل .ألجل هذا اهتم اللسانيون بالمقاربة التوزيعية
خاصة جيل بول جرافين Paul Gravinكما ظهر النحو التوليدي(
) grammarGenerativeحتى يتم الكشف عن القواعد المتحكمة في بنية
الجملة ،فاعتاد العلماء في هذه المرحلة إطالق مصطلح النحو
التحويلي( )Tranformational grammarعلى نمط من أنماط النحو
التوليدي* .يقول أوزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر ":يعود الفضل إلى
سوسير في منع التطابق غير المشروط للمبادئ العاملة على مستوى النصية
مع المبادئ العاملة على مستوى تركيبات الجملة ،و إذا كان هذا هكذا ،فإن
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اللسانيين عندما بدأوا باالهتمام بالتنظيم النصي على نحو خاص ،فقد حاولوا
على العكس من ذلك في فترة أولى أن يغيروا موضع النموذج القاعدي
للجملة.
تم التغلب على الوصف النحوي الخاص بالجملة المفردة فتوسعت نظرية
النحو التي قدمت مفهوم الجمل المتجاورة التي تشكل النصوص المختلفة ،و
يعتبر العالمان (الروسي بشكوفسكي  Peskovskijو األلماني بوست
 )Boostممهدا الطريق إلى هذا المفهوم الهام ،حيث وسع مجال
القواعد] ،[38و أضحت المناهج التي تدرس األسس الخاصة بالجملة تختص
كذلك بالنصوص التي تتكون أساسا من جمل مفردة سيهتم بها نحو النص).
لكن بشرط هام هو أن النصوص ما هي إال كليات متجاوزة للجمل.
يقول(قولفجانج هاينه مان) و(ديتر فيهجر) ":و لما كان تجاوز حد الجملة
أمرا أساسيا إلدراك النصية فقد وصفت النصوص بأنها كليات متجاوزة
للجمل(فهي متجاوزة للجمل ،ألنها تعرض وحدات خلف حد
الجملة"العبارة" .[39]"Phrase beyond the sentenceلقد بدأت
البراهين بافتراض أوجه اتفاق بين الخواص الكلية للجمل و النصوص بهذا
الشكل:
· " ال يمكن تحديد عدد نهائي من جهة الكم للجمل أو النصوص في كل لغة
على حدة.
· تعد كل من الجمل و النصوص ناقالت للموضوعات و مصوغة صياغة
زمنية.
· كلتا الوحدتين لهما في حد ذاتهما طابع بنيوي و يتكونان من عناصر لكل
منهما عالقة باآلخر.
· يمكن أن تأتلف الجمل و النصوص على أساس نماذج معينة في أقسام ،و
تقوم هذه األقسام بوظيفة نماذج إلنتاج الوحدات المذكورة و تلقيها"].[40
و بهذا تجسدت المحاوالت األولى في االنتقال من تحليل الجملة إلى أزواج
من الجمل كما كان إيزنبرج /H Isenbergأول من حاول تطوير نحو شامل
للنص .و بذلك تشكلت داخل قواعد توليد الجملة المستخدمة في األنحاء
التوليدية إلنتاج الجمل "قاعدة النص" التي يمكن أن توسع بمساعدتها الجملة
المفردة في النص"].[41الجمل في لسانيات النص إذا هي " عبارات نصية
في الدرجة األولى بوصفها (سلسلة من الجمل) ،و ستسمى مثل هذه السلسلة
(التتابع) ،و يكون مثل هذا التتابع منظما"].[42ألنها تعكس بنية نصية البد
أن تتماسك أجزاؤها و وإال مسها التفكك و خرجت إلى مستويات أقل؛ أي إنها
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لن تشكل بعيدا عن التماسك بالتتابع اي ارتباط بمشموالت النص و لن تسمى
حينئذ جملة كبرى.
محاولة هاريس من خالل تحليل الخطاب:
شكل عمل هاريس مرحلة ما بعد بلومفيلد ،حيث ظهر كتابه( مناهج اللسانيات
البنيوية) عام Zelling Harris, Methods in structural (0650
 ،)linguisticsوالذي قدم من خالله منطق العالقات التوزيعية ،ثم مالبث
عدل عن ذلك و تحول إلى فكرة التحويل منذ عام 0650في مقال عنوانه(
الثقافة و األسلوب في الخطاب المطول)( Culture and style in
 .)extended discourseيقول أوزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر " :و
هكذا فقد قام تحليل الخطاب ( )Z Harrisبتقطيع النص إلى عناصر تركيبية
مجتمعة في طبقات متعادلة تتكون مثل هذه الطبقة من مجموع العناصر التي
تستطيع أن تظهر في سياق متطابق أو متشابه .فالتحديد يريد لنفسه أن يكون
نحوا محضا ،أي أنه ال يأخذ في الحسبان مسألة العالقة الداللية بين العناصر
المتعادلة نحوا"].[43فمنهج هاريس مع احترامه لهذه المعايير إال أنه يحيلنا
إلى إمكانية بناء نصوص غامضة ألن بنية نص ما ال يمكنها أبدا أن تقتصر
على الحدود اللسانية الخاصة بالجملة].[44
لقد قام هاريس بدراسة الجمل وفق الوحدات الممكنة في لغة من اللغات بمعنى
كما يقول أحمد يوسف في تحليل الخطاب من اللسانيات إلى السيميائيات":
يجب أن تتوافر فيها القابلية للتحقيق بهذا التصور لقواعد الجمل .يظل تحليل
الخطاب يبحث عن معرفة المقاييس و بنائها ،و كذلك اعتبار مجموعة من
السلسالت الوصفية على أنها متتاليات لجمل ملفوظة()Phrases-enonces
فهي تشكل في نظر هاريس مؤسسة لشبكات من التكافؤ بين جمل و جمل
متتالية"][45؛ حيث تتفرع إلى هذه الجمل إلى قسمين اثنين:
· “مفهوم األصولية :هي الجملة الصحيحة نحويا و منطقيا.
· مفهوم داللة الجملة:من مشكالت اللسانيات أنها تجد صعوبة في " تحديد
ماهية الجملة؛ فإذا كانت تتألف من عناصر تعود إلى ثبت مغلق ،ومن
أصوات محدودة العدد ترتبط بالمعنى ...و لكن...هناك أيضا بنى و جمل
تختلف في معناها و تتحقق بأشكال متشابهة ،و هناك أيضا بنى و جمل تتشابه
في معناها و تتحقق بأشكال مختلفة.
إن تحليل الخطاب دفع هاريس إلى تعريف مجموعة من التكافؤ و التقارب
بين ملفوظين؛ حتى يبرز طريقته المنهجية التي ركزت على النص
اإلشهاري ،[46]"...و هي من الدراسات المعاصرة التي دفعت بالنصوص
إلى اآللية و تنوعاتها التحليلية والتواصلية .لقد سمي القرن العشرين بامتياز
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قرن النص بكل ما شهده من نظرات علمية وعملية اهتمت بمفهوم النص و
تفاعالته المختلفة ،حيث أوجدت هذه التنوعات مفاهيم موازية هي :الخطاب،
المدونة ،...و هو ما أثمر تطورا مس المفهوم والتصور في الوقت نفسه وهو
ما نالحظه عبر ما يلي:
أوال:
ّ
مثلما أشرنا في عالقة النص بلسانيات الجملة فإن النص قد أخذ منذ سوسير
طريقا إلى تفعيل حركية الجمل التي تشكل النصوص بداية من أعمال هاريس
في تحليل الخطاب.
ثانيا:
المحاولة الثانية بالذهاب بعيدا في مفهوم النص هي كما ورد في القاموس
الموسوعي لعلوم اللسان ":على نحو خاص الوصف المستوحى من من
اللسانيات البنيوية :يحلل النص هنا تبعا لمميزات المستوى نفسها وهي تعمل
على مستوى بنية الجملة ،و لقد اقترح تودوروف (0606ـ  )0690أن نميز
بين الوجه الشفاهي للنص ،وهو الوجه الذي يتكون من كل العناصر اللسانية
بالذات(صوتية ،قاعدية ،إلى آخره) للجمل التي تكونه ،والوجه النحوي الذي
يحيل ليس إلى نحو الجمل ولكن إلى العالقات بين الوحدات النصية(جمل،
مجموعات من الجمل ،إلى آخره) ،و الوجه الداللي ،و هو إنتاج معقد
للمضمون الداللي للوحدات اللسانية ،و تحتوي دراسة الوجه الشفوي أيضا
دراسة الوقائع األسلوبية ،و كذلك أيضا دراسة الظواهر األكثر بدائية مثل
طول النص ،إلى آخره"].[47أضف إلى ما تقدم أن االهتمام بالنص قد تنوع
ضمن اهتمامات تعليمية و أخرى نفسية واجتماعية لكنها كلها صبت في
إطارين هما:
اإلطار األول:بنيوي اهتم ببديهية "التماثل بين التنظيم اللساني للجملة و تنظيم
النص"].[48
اإلطار الثاني:اختص به التوليديون عبر "وجود القواعد النصية العميقة و
التي لها نفس المكانة التي لقواعد الجملة"].[49
نفهم مما تقدم أن النص قد شكل حلقة هامة التف حولها الباحثون و أولوها
العناية البارزة التي و رغم التطورات التي تحياها تبقى بحاجة إلى إسهامات
متعددة و حثيثة خاصة وأننا أمام تحدي النصوص اآللية و الرقمية التي
تتطلب المجهودين اللساني واآللي.
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قضايا لسانيات النص
أ ـ تحديد مفهوم النص و إشكالياته
أوال :النص من منظور لغوي بحت:
ورد في لسان العرب ّ
أن ":النص رفعك الشيء ،نص الحديث ينصه نصا؛
رفعه وكل ما أظهر فقد نصَّ  ...و أصل النص أقصى الشيء و غايته ،ثم
سمي به ضرب من السير السريع.[50]"...
النص ) (Texteهو" :مجموع ملفوظات توضع للتحليل ،النص إذا هو عينة
لسلوكات لسانية يمكن أن تكون مكتوبة أو منطوقة ،يأخذ لويس هيلمسليف
كلمة نص في معناها األكثر اتساعا على أنها تعني بهذا ملفوظا مهما كان
سواء منطوقا أم مكتوبا؛ طويال أم قصيرا ،قديما أم جديدا".توقف" هو نص
أحسن بكثير من رواية " الوردة" .كل مادة لسانية مدروسة تشكل بالضبط
نصا ،الذي ينحدر من لغة أو من عدة لغات ،.[51]"...كما يعود إلى الكلمة
الالتينية (/)Textusو التي تعني :النسيج أو األسياج المضفرة .من الفعل:
( )Textereأي :نسج أو ضفر ،كما تطلق كلمة Texteعلى الكتاب المقدس
كما عنت منذ العصر اإلمبراطوري ترابط حكاية أو نص .يقول جولفجانج
هاينه" :وأمثلته :الرسالة ،الرواية ،المقالة العلمية ...غير أن هناك متشابهات
كثيرة :فهل يطلق عن محادثة الهاتف نصا! على أغنية أو رسم دال على رمز
أو فكرة أو إعالن بمكبرات الصوت في محطة القطار ؟ هل تعد إشارات
المرور الضوئية بألوانها المختلفة ،و بما يتوصل بها من معلومات أيضا((
نصوصا))...عند اإلجابة عن هذه األسئلة تختلف اآلراء كثيرا ...و من ثم
يجب على علم النص أن يحاول قبل كل شيء إزالة أوجه التناقض عند تحديد
المفهوم ،و تقليل أشكال الغموض بالكشف عن معايير لتحديد النصوصمن
الالنصوص بل لتحديد األقسام المختلفة للنصوص أيضا"] .[52ألن اإلشكال
الحاصل ال يمس لسانيات النص بشكل عام بقدر ما يمس تقاطع المفاهيم
المختلفة بين مجموعة من المصطلحات كـ:الرسالة ،الملفوظ ،المدونة...و
ألجل هذا ال نكاد نعثر على تحديد نهائي لها ألن تقاطعاتها أكثر بكثير من
تميزها الواحد عن اآلخر(المصطلح عن اآلخر) .نفهم من هذا أن النص هو
تلك الحمولة اللغوية التي ال يهم طولها أو قصرها ،كما ال يهم كونها المنطوق
أو المكتوب...
ثانيا :المفهوم الموسع للنص:
المفهوم السيميولوجي:
النص من المنظور السيميولوجي هو ما يعتبر "ملفوظا ،فالنص مقابل
للخطاب انطالقا من محتوى العبارة؛ سواء أكان مكتوبا أم متلفظا به ،موظفا
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لظهور الفعل اللساني ،حسب بعض اللسانيين رومان جاكوبسون :العبارة
الشفوية و الخطاب بالنتيجة هو الفعل األول .الكتابة لن تكون إال مشتقة؛ أي
ترجمة لإلظهار الشفوي"].[53فالنص خطاب شفوي أو مكتوب ،أي إن
الخطاب هو الفعل المترجم للنص من الجانب الشفوي؛ وهو مجموع
ملفوظات تعكس العالمات اللغوية و غير اللغوية بموجب مبادئ السيميولوجيا
التي ال تتوقف عند الجوانب اللغوية و حسب ،أضف إلى هذا ّ
أن النص من
الوجهة السيميولوجية هو مجموع عالمات لغوية وغير لغوية ،أظهرها إلى
الوجود السيميائيون السرديون ومن حمل معهم لواء تحليل النص سيميائيا
سواء منه السردي مع المدرسة الغريماسية أم مع مولينو في دراسته للنص
الشعري ،وللتبسيط أكثر ،فإن السيميوطيقي في تعامله مع النص الحكائي أو
السردي يدرس على المستوى السطحي البرنامج السردي ومكوناته األساسية،
وعلى المستوى العميق يدرس المكون الدالليّ ،
ألن التحليل السيميائي هو ذاته
تحليل للخطاب ،وهو يميز بين "السيميوطيقا النصية " وبين اللسانيات
البنيوية ألن التحليل السيميائي للخطاب ينطلق مما انتهت إليه جهود اللسانيين
حول النظرية العامة للغة .فالخطاب يطرح في كل األحوال مسألة عالقته
بالتلفظ وبالتواصل .ولكن المجال السيميائي يهتم بأطره المرجعية مثل اإليحاء
االجتماعي ونسبته للسياق الثقافي المعطى المستقل داخل تحليله التركيبي أو
الداللي.
تتطلب دراسة النص تحليل " النسق الدال الذي ينتج ضمنه لسان ولغة مرحلة
ومجتمع محددين][54؛ أي إنه معطى أولي مفتوح على التحليل عن طريق
مستقبل مفكك للسنن في ضوء الطبقات الداللية واألوصاف اللّسانية .نستنتج
مما ذهبت إليه جوليا كريستيفا ) (Julia Kristevaأن تموضع النّص على
هذه الشاكلة يحوي قاعدة تمكن اللّسانيات من أن تصبح النموذج العام لكل
سيميولوجيا ،بالرغم من كون اللّسان ليس سوى النسق الخاص ضمن األنساق
السيميولوجية ،فبهذا" فتحت أمام السيميائيات إمكانية االنفالت من داللة
الخطابات كأنساق للتواصل"] .[55نَلفي ضمن اإلطار نفسه تقريبا ّ
أن طبيعة
النّص موجهة بشكل أو بآخر لوظيفته التواصلية ،كما يمكننا أن ننظر" إلى
النّصوص كتشييدات من متتالية من الجمل ،فالجملة عنصر أو وحدة أو مكون
في نص ما ،والنّص مش ّ
َك َّّّ ل من جمل بالمعنى العادي"] ،[56أي ما
يخص وحدات النّص التي تكون جملة كبرى ،حيث تصبح بنيته محتملة كونها
نسقا جمل يا ،أو جملة يؤلفها نسيج ذو عناصر تركيبية تظهر أهميتها التنظيمية
داخل البنية ،و من خالل مستويات تشكل اإلنتاجية الداللية].[57
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ثالثا  :تحديد خصائص النص:
 0ـ التماسك (االتساق و أدواته):
يشير مصطلح التماسك كما ورد في القاموس الموسوعي لعلوم اللسان "إلى
األدوات الكالمية التي تسوس العالقات المتبادلة بين التراكيب الضمن جملية
أو بين الجمل ،والسيما االستبداالت التركيبة التي تحافظ على هوية المرجع،
و لكنها تحافظ أيضا على التوازي ،و على التكرار أو على الحشو .ويعد
تماسك الجملة المنتقلة جزءا مباشرا من التحليل النصي"] .[58معنى هذا ّ
أن:
التماسك مرتبط ارتباطا وثيقا بالمستوى النحوي ،حيث يخضع من الناحية
النحوية إلى إعادتين إعادة صريحة و أخرى ضمنية؛ فأما اإلعادة الصريحة
فهي التي" تكمن في تطابق اإلحالة( تساوي اإلشارة) لتعبيرات لغوية معينة
في الجمل المتعاقبة لنص ما ،إذ يكرر تعبير معين(كلمة أو ضميمة مثال) من
خالل عدة تعبيرات في الجمل المتتابعة للنص في صورة مطابقة إحالية،
ويعني مفهوم المطابقة اإلحالية...أشخاصا ،أشياء ،و أحواال ،ووقائع ،و
أفعاال ،وتصورات .[59]"...مثال ذلك " :كان رجل في الطريق على عجلة،
و أراد ( هو) أن يصعد (هو) جبال ،فرأى( هو)شيئا ملقى على األرض،
فتوقف( هو) عنده،كان الرجل يدعى أوبرستالن  ،و لم يكن يرى( هو) في
نفسه شيئا ذا قيمة ،و لم يكن ليلفت نظر أحد ،[60]"...فلقد قادتنا اإلحالة
الصريحة إلى تقديم نص متماسك نحويا بضمائر معينة سمحت من خالل
احترام القاعدتين الصرفية والنحوية معا بتحقيق التماسك النصي و تفعيله
بتفادي التكرار المخل بالمعنى والتركيب كذلك.
أ ّما اإلعادة الضمنية فهي":على النقيض من اإلعادة الصريحة ،بأنه ال توجد
بين التعبير المستأنِف (بكسر النون)  ...و التعبير المستأنَف (بفتح النون)  ،أية
مطابقة إحالية .فكال التعبيرين يستند إلى أصحاب إحالة مختلفين ،أي إنه
يتَ َحدث عن أشيا َء مختلفة وأشياء من هذا القبيل ،و لكن بين هذه األشياء توجد
عالقات محددة ،من أهمها عالقة الجزء بـ الكل أو عالقة
االشتمال"].[61مثال ذلك " :كان بيت الجملون الرمادي الذي نشأ فيه
يوهانس فريدمان ،عند البوابة الشمالية للمدينة التجارية القديمة الكبيرة إلى
حد ما .دخل رجل من خالل باب البيت دهليزا واسعا مبلطا بالحجارة ،يوصل
منه سلم له داربزين مدهون باللون األبيض إلى األدوار ،تظهر بطانة جدران
غرفة الجلوس في الدور األول مناظر ريفية باهتة"][62؛ يظهر هذا النص
كفاءة عالية في اإلعادات الضمنية التي تم ِّكننا من ربط أجزاء النص و
الحصول على التماسك الضمني دون جهد؛ فاإلعادة بنوعيها وسيلة هامة
لتكوين النصوص المختلفة ،و لكن علينا أن نعرف أنها ليست تحقيقا للترابط

59

دائما ،فليس كل تتابع للجمل في نص من النصوص هو تماسك نحوي صارم
مثلما يعكسه النص األخير.
مثلما كان النحو أساسا في تحقيق التماسك فإن للموضوع دوره أيضا في
ضبط التماسك ،إذ ال يمكن أن تتحقق وحدة نصية ما دون أن يكون هناك
انسجام بين مكوناتها أي تراكيب النص و سياقاته المختلفة ".إنه ال يتعلق
بمستوى التحقق اللساني ،و لكنه يتعلق باألحرى بتصور المتصورات التي
تنظم العالم النصي ،بوصفه متتالية تتقدم نحو نهاية (آدام  :)0606يتضمن
االنسجام التتابع و االندماج التدريجي للمعاني حول(موضوع للكالم) .وهذا
يفترض قبوال متبادال للمتصورات التي تحدد صورة عالم النص المصمم
بوصفه بناء عقليا .و يمكن للروابط بين المتصورات أن تكون من طبيعة
مختلفة:سببية ،غائية ،قياسية ،إلى آخره "].[63
رابعا:االنسجام:
ورد في القاموس الموسوعي ّ
أن االنسجام" ال يتعلق بمستوى التحقق اللساني،
ولكنّه يتعلق باألحرى بتصور المتصورات التي تنظم العالم النصي بوصفه
متتالية تتقدم نحو نهاية.يضمن االنسجام التتابع و االندماج التدريجي للمعاني
حول (موضوع للكالم) ،وهذا يفترض قبوال متبادال للمتصورات التي تحدد
صورة عالم النص المصمم بوصفه بناء عقليا ،و يمكن للروابط بين
المتصورات أن تكون من طبيعة مختلفة :سببية ،غائية ،قياسية ،إلى
آخره"].[64كما أورد أحمد مداس في كتابه لسانيات النص نحو منهج لتحليل
الخطاب الشعري ّ
أن البحث في االنسجام يستند على" الوصل و اإلحاالت و
االستبدال والحذف"[65].
تكاد الفروقات الفعلية بين المصطلحين ال تظهر للوهلة األولى ،ألنهما
متداخالن وأحدهما يقود إلى اآلخر " ،و إن مشكلة الحدود بين التماسك و
النصي( الذي تحققه أدوات لسانية محضة) ،واالنسجام النصي( الذي يستخدم
سيرورات إدراكية غير لسانية) مشكلة ومعقدة .وهكذا ...ألنّه من المحتمل أن
عددا معينا من الوقائع النصية التي نعدها عموما جزءا من االنسجام ،تستطيع
أن تفسر بمصطلحات التماسك .أي بمصطلحات لسانية محضة"] .[66ما
معنى هذا؟ معنى هذا أن التماسك أو االنسجام ال يكونان إال بالنمو النصي
مثلما ستوضحه لنا العناصر الموالية:
من التماسك و االنسجام إلى السمات الداللية :
السمات المعجمية و األوجه الداللية للنصوص من خالل التماسك:
هي نظرية تعود إلى غريماس ( )Algirdas Julien Greimasزعيم
مدرسة باريس السيميائية .حيث ركز في هذه الفكرة على مصطلح
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التناظر( )Isotopieالقائم على عنصر التكافؤ الداللي بين الوحدات المعجمية
في النصوص" ،و تشكل الوحدات المعجمية للنص ذاته المترابط على ذلك
النحو سلسلة تناظر /سلسلة بؤرة .و في حال النصوص الكبيرة تشكل عدة
سالسل من التناظر للنص الكامل التي تعد بدورها ذات كفاءة تفسيرية حاسمة
لتماسك النص ،و يمكن أن تبرز األشكال التالية لتشكيل تلك السالسل من
التناظر بعضها من بعض.
· إعادة بسيطة /التكرير :/سائق -سائق
 استئناف متنوع oمن خالل لفظ أشمل :سائق – قائد وسيلة نقل
 oمن خالل لفظ مضاد :سائق – مار
 oمن خالل عبارة مفسرة :سائق – هو
 استبدال عنصر نحوي به :سائق – هوو يستكمل هذا التكافؤ المنظم بمالمح خاصة بداللة النص (التكافؤ الوظيفي)
 oكارين.....
...... oصغيرتنا
............... oالشقراء
....... oهي..........
....... oكارين........
........ oصديقها.......
ّ
إن سالسل التناظر تبلغ السامع في أثناء عملية الفهم أوجه الترابط
الداللي"].[67نفهم مما تقدم أن الوجه الداللي هو ما يوجه التماسك في ضوء
السمات المعجمية المتناظرة والتي تساهم بشكل أو بآخر في ربط التالحم
العقلي بين الدالالت المختلفة انطالقا من السلسلة المعجمية المتناظرة داخل
النصوص .لكن دائما في إطار تطابق اإلحالة التي تعد من شروط الجمل
الكبرى أي النصوص .أ ّما في حال غياب التماسك فنالحظ أن العالقات
الداللية قد تفقد قيمتها في وحدة النص ،فال يمكن فهم النص بناء على السمات
المعجمية وحسب ،فرغم وجود سمات دالة متكررة وجمل متجاورة متتابعة
إال أنها لم تشكل نصا.
نخلص مما تقدم إلى القول :إن علم النص من العلوم الحديثة الموغلة في
األسس اللغوية سواء منها البالغية أم النحوية أم الداللية و المعجمية .إنّه علم
يخضع في المشكالت التي تعترضه إلى كل الصعوبات التي تخص النص و
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مفاهيمه اإلجرائية الدقيقة ،ناهيك عن صعوبة عملية التواصل التي كانت و ال
تزال مشكال منذ العقود السالفة ،ألن من جملة اإلشكاالت التي تضاف إلى
النص مهما كان النص ،أنه قد شهد التطور و مسته اللسانيات الحاسوبية
)  (Computational lnguisticsبخصوصيتها بوصفها نقلت المعالجة
النصية إلى الحوسبة ذات الذكاء االصطناعي ،هن هنا تنفتح مجاالت العلوم
على تطور البحث اللساني ذاته و الذي يعطي للبعد اإلجرائي اآللي مكانته في
الموحلة القادمة من مراحل لسانيات النص في مواجهتها لتحديات النصوص
الرقمية.
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عتبـــــــة اإلهـــــــداء
د.جميل حمداوي
المغرب
توطئـــــة:
يرفق كثير من الكتاب والشعراء والمبدعين نصوصهم اإلبداعية بذكر اإلهداء
 ،باعتباره نصا موازيا للعمل األدبي ،يقدم النص ،و يعلنه ،ويؤطر المعنى ،و
يوجهه سلفا .1وقد يعتقد البعض أن اإلهداء عالمة لغوية ال قيمة لها ،و ال
أهمية لها في فهم النص و تفسيره ،أو تفكيكه و تركيبه؛ بل هي إشارة شكلية
مجانية أو ثانوية ال عالقة لها بالنص ،وال تخدمه ال من قريب و ال من بعيد.
بيد أن الشعرية الحديثة ()Poétiqueأعادت االعتبار لكل المصاحبات
النصية أو العتبات المحيطة بالنص التي تشكل ما يسمى بالنص
الموازي.وأصبح من الضروري قبل الدخول في النص الوقوف عند عتباته،
و مساءلتها بشكل عميق ودقيق ،قصد تحديد بنياتها ،واستقراء دالالتها،
ورصد أبعادها الوظيفية .ألن الشكل مهما كان – عتبة أو تعبيرا أو صياغة أو
مادة مطبعية -يحمل دالالت معينة ،يقصدها المبدع أو ال يقصدها .و تؤخذ
هذه الدالالت الشكلية بعين االعتبار في قراءة النص اإلبداعي وتأويله تشريحا
وتركيبا.إذا ،ماهو اإلهداء لغة واصطالحا؟ وماهو تاريخه الغربي والعربي؟
وماهي أهم الدراسات التي اهتمت باإلهداء بنية وداللة ووظيفة؟ وماهي
مكونات اإلهداء؟ و ماهي المقاربة المنهجية الصالحة لدراسة اإلهداء في
عالقته بالعمل من جهة ،وارتباطه بالنص من جهة أخرى؟ هذه هي مجمل
األسئلة التي سوف نحاول رصدها في هذا الموضوع.
 مفهـــوم اإلهـــــداء:
يرتبط اإلهداء في اللغة العربية بالهدية والعطاء والتبرع والهبة .وفي هذا
الصدد ،يقول ابن منظور في لسان العرب ":أهديت الهدي إلى بيت هللا
إهداء.وعليه هدية .أي :بدنة.الليث وغيره :ما يهدى إلى مكة من النعم وغيره
 -1د .شربل داغر :الشعرية العربية الحديثة ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،الطبعة
األولى ،0600 ،ص.00 :
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من مال أو متاع ،فهو هدي وهدي ،والعرب تسمى اإلبل هديا ،ويقولون :كم
2
هدي بني فالن؛ يعنون اإلبل ،سميت هديا ألنها تهدى إلى البيت"...
هذا ،ويقصد باإلهداء ما يرسله الكاتب أو المبدع إلى الصديق ،أو الحبيب ،أو
القريب ،أو الزميل ،أو المبدع ،أو الناقد ،أو إلى شخصية هامة ،أو مؤسسة
خاصة أو عامة ،وذلك في شكل هدية أو منحة أو عطية رمزية أو مادية ،
والهدف من ذلك هو تأكيد عالقات األخوة ،وخلق صالت المودة ،وتقوية
عرى المحبة ،وتمتين وشائج القربى ،وعقد روابط الصداقة  ،ونسج خيوط
التعارف ،مع تبادل الهدايا الرمزية والمشاعر الرقيقة ،سواء أكان المهدى إليه
شخصية أم جماعة  ،واقعية أم متخيلة .3وقد يقترن اإلهداء بالهدية من جهة،
أو بلحظة البيع والتوقيع من جهة أخرى.
وإذا تأملنا اإلهداء – والسيما في الخطابات التخييلية السردية أو الشعرية-
فسنجد انتقاال من األنا نحو اآلخر ،فتتحول الكتابة اإلبداعية إلى ممر وسيط
بين األنا و الهو  ،وذلك في إطار ميثاق تواصلي بين األنا والغير ،قائم على
المحبة والصداقة  ،أو العالقة الحميمة الوجدانية المشتركة ،أو على تبادل
القيم الفنية و الرمزية نفسها التي يجسدها العمل األدبي.ومن ثم ،يعد اإلهداء
بمثابة كتابة رقيقة ،قد تكون نثرية أو شاعرية ،تقريرية أو إيحائية ،توجه إلى
المهدى إليه ،الذي قد يكون فردا معروفا ،أو مجهوال ،أو جماعة معينة أو
غير معينة.
وعليه ،يعد اإلهداء -حسب الباحث المغربي بنعيسى بوحمالة ":تقليدا ثقافيا
ينم ،بال شك ،عن لباقة أخالقية إن لم تكن واجبة فهي ،على األقل،
مستحبة .فهو شبيه بالتقريظ الذي كان معموال به في العصور األدبية العربية
القديمة ،ولكونه من خارجيات النص المهدى إلى اسم معين أو إلى جهة
مخصوصة ،فقد كان يجري تهميشه والقفز عليه ،وذلك اعتقادا في الجدوى
المردودية في االستيعاب الوافي والمستدق لألعمال األدبية .سيحظى اإلهداء
بعناية البحث األدبي ليرتفع بذلك من نطاق الممارسة الرمزية ،الباذخة،
والمزيدة ،إلى مستوى الفعل الكتابي الدال والحائز على مشروعية التوازي
مع النص الذي يتم إهداؤه.فمادام العنوان يمتلك وظائفه ،فإن لإلهداء وظائفه،
التي يتكفل بها ،هو اآلخر ،انطالقا من موقعه وصيغته ،وارتكازا كذلك على
محتوى وإرساليته ونوعية المرسل إليه.

 -2ابن منظور :لسان العرب ،الجزء الخامس عشر ،دار صبح ،بيروت ،لبنان ،أديسوفت،
الدار البيضاء  ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 0110م.ص.56:
3
- Gérard Genette : Seuils,collection poétique, éd. .Seuil, 1987, p :
110.
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وألن اإلهداء ينتمي إلى خانة الموازيات النصية اإلرادية.أي :التي تقع تحت
مسؤولية المبدع ،فلعل هذا ما يمنحه طابع مسلك رمزي مفكر فيه ،متقصد،
ومتوقع له إبالغ المهدى إليه،وضمنيا الجمهور والقارئ الواسع ،إشارة
خاصة حول عالقة المبدع المهدي ،أو النص المهدى ،بالمهدى إليه ،وكلما
قلت فإن إهداء العمل األدبي هو الملصق الصادق أوال الخاص بعالقة ما على
ها النحو أو ذاك تربط بين المبدع وبين بعض األشخاص أو المجموعات أو
الكيانات المعنوية"4.
وعليه ،فاإلهداء تقليد ثقافي وفني ،يدخل المبدع أو المؤلف بواسطته مع
المتلقي أو القارئ  ،وذلك في عالقة وجدانية حميمة ،قوامها التواصل
العالئقي البناء والهادف إنسانيا  ،سواء أكان سياسيا أم اجتماعيا أم ثقافيا أم
فنيا أم أدبيا.
 تاريــــخ اإلهــــداء:
تعد ظاهرة اإلهداء ظاهرة ثقافية وفكرية قديمة قدم الكتاب ،فقد ارتبطت به
ارتباطا وثيقا ،سواء أكان ذلك الكتاب مسودة أم مخطوطة أم مطبوعة أم
مدونة رقمية .وهذا ما تؤكده حفريات الكتاب .ويرى جيرار جنيت G.
) )Genetteأن جذور اإلهداء تعود على األقل إلى اإلمبراطورية الرومانية
القديمة .فقد عثر الباحثون على نصوص وأعمال شعرية مقترنة بإهداءات
خاصة و عامة ،والسيما إذا تحدثنا عن إهداء النسخة .5وقد ازداد إهداء
النسخة غنى وانتشارا وتداوال ،وأصبح ظاهرة الفتة لالنتباه في العصور
الكالسيكية ،وأصبح الغالف في القرن السادس عشر " يتضمن باإلضافة إلى
اسم المؤلف ،و عنوان الكتاب ،و مكان الطبع ،وسنة الطبع ،بعض المعطيات
األخرى ،كاسم موزع الكتاب ،وبعض اإلهداءات الطويلة ،و التفسيرات
المختلفة ،تحت العنوان والرسوم التي كانت تزداد غنى مع الوقت ،و إشارة
الطابع أو إشارة الناشر".6
هذا ،وقد أصبح اإلهداء في الكتابات الغربية حتى القرن التاسع عشر ملفوظا
إهدائيا مستقال بنفسه ،في شكل عبارة عامة أو جملة إهدائية مختصرة
ومقتضبة .وفي الوقت نفسه ،هناك إهداءات كانت ترد في شكل خطاب طويل
 -4د .بنعيسى بوحمالة :أيتام سومر في شعرية حسب الشيخ جعفر ،دار توبقال للنشر ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 0116م ،ص.00:
5
- Gérard Genette : Seuils p : 110.
 -6ألكسندر ستيبتشفيتش:تاريخ الكتاب ،الجزء الثاني ،عالم المعرفة،الكويت ،العدد ،091
ص.000 :
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ومفصل .عالوة على ذلك ،يرى جيرار جنيت بأن اإلهداء تقليد فيودالي
(إقطاعي) من ناحية ،ورعاية بورجوازية وبروليتارية من ناحية أخرى.7
وبعد أن كان اإلهداء موجها إلى الملوك والرؤساء والنبالء والشخصيات
الكبيرة في المجتمع ،أصبح اإلهداء في العصر الحديث يوجه إما بطريقة
ذاتية إلى المبدع نفسه ،أو إلى من يحبه الكاتب أو المبدع ،أو يوجهه إلى من
يكرهه .وقد أعلن بلزاك( )Balzacفي القرن التاسع عشر الميالدي نهاية
زمن اإلهداء ،حينما قال  ":سيدتي ،لقد انتهى زمن اإلهداءات" ،8على
الرغم من كونه من أكثر الكتاب الغربيين اهتماما باإلهداء ،وذلك في جل
رواياته الواقعية ،9وقد نحى مونتيسكيو ()Montesquieuمنحاه الرافض
للكتابة اإلهدائية في كتابه ":أفكار ،"Pensées/حيث نص قائال ":لن أكتب
رسالة إهداء :ألن من يجعل مهمته قول الحقيقة ،ال ينبغي عليه أن يلتمس
حماية على األرض".10
ويعني كل هذا أن هناك ما يسمى باإلهداء الكالسيكي واإلهداء المعاصر،
فاألول مرتبط بالشخصيات المتميزة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا،
والثاني مرتبط بالشخصيات العادية التي يحبها الكاتب ،سواء أكانت واقعية أم
متخيلة...وهناك من يرفض استعمال اإلهداء في كتاباته جملة وتفصيال.
ومع مرور الزمان ،صار اإلهداء تقليدا أدبيا و خلقيا و منهجيا في األعمال
اإلبداعية إلى يومنا هذا .وهو أيضا تقليد عرفه الشعر العربي القديم والحديث،
فكان الشعراء يهدون القصيدة إلى هذا األمير أو ذاك ،وذلك طلبا للتكسب من
جهة ،أو كان مدحا خالصا من جهة أخرى .وصار اإلهداء في شعرنا العربي
الحديث و المعاصر يحمل دالالت مغايرة ،يقدم لرموز سياسية ،أو
لشخصيات اجتماعية  ،أو ألشخاص عاديين أو مجهولين أومغمورين؛ وبذلك:
" بات يدل على عقد ضمني بين مضمون الخطاب الشعري وحاجة جماعة
11
مناضلة".
هذا ،وال يقتصر اإلهداء على ماهو سردي ودرامي من قصة  ،ورواية،
وقصة قصيرة جدا ،ومسرحية ،بل يتجاوز ذلك إلى الشعر ،وقد عرف عن
7

- Gérard Genette :Ibid : 112.
- Gérard Genette :Ibid : 005.

8

- Gérard Genette :Ibid : 110.

9

- Gérard Genette :Ibid : 110.
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الشاعر الفرنسي بودلير صاحب ديوان ":أزهار الشر" بأنه كان مولعا
بوضع اإلهداءات التواصلية .وأصبح هذا التقليد الموازي ساري المفعول في
الشعرين :الغربي والعربي على حد سواء ،وازداد انتشارا وتداوال ومقصدية
مع القصيدة المعاصرة  ،سواء أكانت قصيدة تفعيلة أم قصيدة نثرية.
 الشعريــــة واإلهـــــداء:
ثمة مجموعة من الدراسات الشعرية الغربية التي اهتمت باإلهداء بشكل من
األشكال ،و تبقى دراسة جيرار جنيت ()Gérard Genetteهي الرائدة في
هذا المجال إلى يومنا هذا ،وهي تحت عنوان ":العتبات"
(0609(12)Seuilsم) ،حيث يخصص جنيت اإلهداء بدراسة تربو على
ثالث وعشرين صفحة من الحجم المتوسط ،وذلك من الصفحة ( )001إلى (
 )066صفحة.
أما عن أهم الدراسات العربية التي اهتمت بشعرية اإلهداء ،بطريقة من
الطرائق ،فنستحضر منها دراسة عبد الفتاح الحجمري  ":عتبات النص:
البنية والداللة" (0660م) ،حيث يخصص الكاتب لإلهداء خمس صفحات.13
وهناك أيضا مقالة جميل حمداوي تحت عنوان ":مقاربة اإلهداء في شعر
عبد الرحمن بوعلي"7002(14م) ،ودراسة نبيل منصر " :الخطاب الموازي
في القصيدة العربية المعاصرة" (7002م) ،حيث يخصص اإلهداء بالمبحث
الثالث ضمن الفصل الخامس ،15ودراسة عبد القادر الغزالي ":قصيدة النثر
العربية" (0119م) ،حيث يدرس اإلهداء في القصيدة النثرية عند الشاعر
محمد الماغوط  ،16ودراسة بنعيسى بوحمالة تحت عنوان ":أيتام سومر" في
شعرية حسب الشيخ جعفر" (0116م) ،حيث يخصص الباحث اإلهداء
بصفحتين ،بعد أن درس مجموعة من العتبات األخرى ،كالعنوان ،والهامش،
وغيرها من العتبات النصية المصاحبة...17
12

- G.Genette : Seuils, collection Poétique, Seuil, 1987.PP :110-133.
 -13د.عبد الفتاح الحجمري :عتبات النص :البنية والداللة ،شركة الرابطة ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 0660م ،صص.61-00:
-14د.جميل حمداوي( :مقاربة اإلهداء في شعر عبد الرحمن بوعلي) ،مجلة نزوى ،سلطنة
عمان ،المجلد0119 ،50م ،ص.090:
 -15نبيل منصر :الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،دار توبقال للنشر ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 0119م ،صص.55-00:
 -16د.عبد القادر غزالي :قصيدة النثر :األسس النظرية والبنيات النصية ،مطبعة تريفة،
بركان ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 0119م ،صص.010-010:
 -17د.بنعيسى بوحمالة :أيتام سومر في شعرية حسب الشيخ جعفر ،صص.00-00:

06

 بنيـــــــة اإلهــــــــداء:
يكون اإلهداء على مستوى البنية التركيبية والمعمارية كلمة أو نصا قصيرا،
أقله جملة واحدة ،وغالبا ما تكون هذه الجملة اسمية أو شبه جملة أو جملة
فعلية ،و قد يكون نصا طويال من جهة ،وقد يكون نصا أدبيا قصيرا جدا،
يحتوي عناصر القصة القصيرة من شخصية ،وحدث ،وفضاء ،وإحالة على
واقع مرجعي معين ،أو موضوع متخيل .وقد يشكل اإلهداء ملفوظا مستقال
بنفسه .وغالبا ما يكون في بداية العمل األدبي ،مقترنا بصفحة التقديم ،أو
محاذيا للعنوان الخارجي للديوان ،أو حاشية فرعية للعنوان النصي الداخلي،
أو يكون نفسه عنوانا .و يرد اإلهداء في شكل جملة أو نص أدبي قصير،
يتضمن عناصر التواصل األساسية :من مرسل ،ومرسل إليه ،و إرسالية ،و
مرجع ،و قناة ،و لغة التشفير ،و فك سننها .و قد يتحول اإلهداء من نص
قصير إلى نص طويل(  ،)Macro texteيحتوي على الحدث ،و سياقه،
وشخوصه ،واإلحاالت المرجعية والرمزية ،كما يبدو ذلك جليا في ديوان
الشاعر الفلسطيني عبد الفتاح محمد" :قصايد على الحدود" ،18و ديوان:
"زمن االنتظار" للشاعرة المغربية فاطمة عبد الحق.19
ويالحظ أيضا أن اإلهداء يكون في بداية الكتاب أو مستهل العمل اإلبداعي،
وبه يتصدر الكتاب نفسه.لذا ،يحتل اإلهداء مكانة المقدمة أو التصدير .ومن
ثم ،فلإلهداء –كما قلنا سابقا -وظيفة تقديمية ،يحل محل المقدمة أو التصدير،
ويقوم بالوظائف نفسها التي يقوم بها التصدير أو المقدمة االفتتاحية .عالوة
على ذلك ،يمكن أن يتحول اإلهداء إلى رسالة مهداة إلى شخص معين أو غير
معين ،وقد يتخذ هذا اإلهداء مقطعا نصيا سرديا أو شعريا أو دراميا ،أو
يتحول إلى مقدمة مستفيضة ،تشرح دواعي العمل وظروفه وحيثياته الذاتية
والموضوعية ،كما رأينا ذلك جليا عند فيلدينغ ( ، )Fieldingحيث يقول":
في الحقيقة ،تركت نفسي تنقاد على كتابة مقدمة ،فيما كنت أنوي إنجاز
مجرد إهداء.لكن كيف يمكن تفادي ذلك؟"20

 -18عبد الفتاح محمد :قصايد على الحدود ،المطبعة المركزية ،وجدة ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 1984م ،ص.9 :
 -19فاطمة عبد الحق :زمن االنتظار ،المطبعة المركزية ،وجدة ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 0665م ،ص.6:
20
- G.Genette : Seuils,.PP :000-117.
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وإذا تأملنا موقع اإلهداء ،فقد كان اإلهداء الكالسيكي منذ القرن السادس عشر
الميالدي مثبتا في الصفحة التي تلي مباشرة صفحة العنوان .وبعد ذلك،
سيلتصق اإلهداء بتلك الصفحة نفسها .ويمكن أن يكون اإلهداء في وسط
الكتاب ،ويمكن أن يرد كذلك في آخره ،وإن كانت هاتان الحالتان نادرتين
جدا.هذا ،ويتعرض اإلهداء لخاصية اإلضافة والحذف والتغيير والتعويض،
حينما تتعدد طبعات الكتاب ،فنجد الطبعة األولى مرفقة بإهداء شخصي ما ،ثم
ال نجد ذلك اإلهداء في طبعات داخلية أخرى ،والعكس صحيح أيضا .وقد نجد
نسخة مؤشرة بإهداء شخصي ما ،ثم يغير الكاتب إهداءه في نسخة ثانية
وأخرى ،فيهديها إلى شخص آخر.
عالوة على ذلك ،تتكون صيغة اإلهداء من مجموعة من العناصر الرئيسية،
مثل :المهدي ،والمهدى إليه ،وصيغة اإلهداء ،وسياق اإلهداء ،وذلك في شكل
أسباب ودوافع ذاتية وموضوعية ،وعقد اإلهداء ،والعبارات الرقيقة والصيغ
الشاعرية ،وتوقيع المهدي ،وزمان اإلهداء ومكانه .ويعني هذا أن اإلهداء قد
يكون موقعا أو مؤشرا بحيثيات مكانية أو زمانية ،وخاصة في ما يسمى
بإهداء النسخة ،حيث يوقع الكاتب نسخة المتلقي بعبارات إفصاحية وبوحية
رقيقة ،ثم يرفقها بتاريخ اإلهداء ومكانه .وقد يكون المهدي أو الذي يرسل
اإلهداء إلى شخص واقعي أو خيالي الكاتب الخارجي للعمل ،والذي يسمى
بالمؤلف أو المبدع أو األديب ،ويمكن أن يكون مترجمه إذا كان العمل
ترجمة ،ويمكن أن يكون هو الناشر أو الطابع أو الناسخ أو الموزع أو شخص
آخر ،كالمحقق الذي يتولى توثيق العمل وتحقيقه .أما المهدى إليه فقد يكون
الكاتب نفسه ،أو شخصا مجهوال أو معينا ،أو شخصا خاصا أو عاما أو
اعتباريا كالمؤسسة والشركة .وقد تكون هناك مجموعة من العالقات التي
تربط بين المهدي والمهدى إليه ،كالعالقة العائلية ( المهدى إليه فرد من أفراد
العائلة الصغيرة والكبيرة) ،والعالقة االجتماعية( إهداء لشخص ذي مكانة
اجتماعية) ،والعالقة االقتصادية( إهداء للممول) ،وعالقة المحبة والصداقة(
عالقة قائمة على الحب والصداقة والزمالة) ،وعالقة المهنة أو الحرفة ( من
مبدع إلى مبدع أو ناقد) ،وعالقة عمل( عالقة المبدع بصاحب العمل) ،أو
عالقة رسمية مؤسساتية ( إهداء إلى مؤسسة أو شركة أو مقاولة ما) ،أو
عالقة مجهولة ( إهداء إلى شخصية مجهولة) ،أو عالقة ذاتية ( إهداء الكاتب
إلى نفسه)...وقد تكون عالقة فنية ،وثقافية ،وسياسية...إال أن هناك فرقا
واضحا بين إهداء العمل وإهداء النسخة .فإهداء العمل يكون ثابتا بصيغته
التعبيرية ،وبتوجيهها العام إلى مهدى معين ،يختاره الكاتب أو شخص آخر،
بينما يتوجه إهداء النسخة إلى مهدى إليه متعدد  ،يختاره الكاتب أثناء التبرع
أو التوقيع.لذا ،يكتب اسمه على الصفحة األولى غالبا ،ثم يؤشر عليه بتوقيعه
90

في الزمان والمكان ،مصحوبا بعبارات رقيقة من المشاعر
واالنفعاالت.ويعني هذا أن توقيع النسخة يوجه إلى مهدى إليه خاص  .ويتسم
هذا اإلهداء بخاصية التغير والتنوع والتبدل ،ويتغير من شخص إلى آخر .وقد
يكون المهدى إليه فردا أو مجموعة ،كما عند الروائي الفرنسي
ستاندال( ،21)Stendhalوقد يكون المهدى إليه متلقيا أو قارئا ،وقد يتخذ
طابعا دينيا أو الهوتيا  ،حينما يهدي الكاتب عمله إلى هللا أو الكنيسة أو القس
أو الكاهن أو البابا...وقد يكون اإلهداء موجها من المؤلف إلى إحدى
شخصياته داخل عمله ،كأن يكون بطال أو بطلة داخل قصة أو رواية أو
مسرحية .ومن ناحية أخرى ،قد يكون المهدى إليه شخصية واقعية أو متخيلة،
شخصية معروفة أو مجهولة أو مغمورة ،شخصية خاصة أو عامة .وغالبا ما
يتضمن اإلهداء ( أو المهدى إليه) أسماء العلم الذكورية واألنثوية  ،والتي
يقول عنها مولينو ( )Molinoبأنها ":تداعيات معقدة ،تربطها بقصص
تاريخية وأسطورية ،وتشير قليال أو كثيرا إلى أبطال وأماكن ،تنتمي إلى
ثقافات متباعدة في الزمان والمكان".22
وإذا انتقلنا إلى صيغة اإلهداء ،فقد تكون صيغة ذاتية في شكل كتابة شاعرية
ذاتية ،أو كتابة عاطفية رقيقة .وقد تكون صيغة موضوعية ،تحيل على عوالم
الكتابة وحيثياتها التكوينية.ومن ثم ،فالصيغة اإلهدائية في إهداء النسخة يكون
إهداء إنسانيا حيا من جهة ،وإهداء رمزيا ووجدانيا وانفعاليا مؤثرا من جهة
أخرى .في حين ،يكون إهداء العمل خطابا عاما غير إنساني ،موجه إلى متلق
عام جاهز ومنمط.
أنــــــواع اإلهـــــداء:
ينقسم اإلهداء إلى أنواع عدة ،فهناك من جهة اإلهداء الذاتي واإلهداء
الغيري.ويكون اإلهداء ذاتيا ِ ِّ ِّ (،)auto dédicaceحينما يوجه الشاعر
اإلهداء إلى نفسه ،كما هو األمر عند جيمس جويس ( )J.Joyceالذي استهل
بعض نصوصه السردية بالعبارة اإلهدائية التالية ":أهدي العمل األول في
حياتي إلى روحي الخالصة " ،ويمكن لإلهداء أن يخصص أيضا لشخصية
متخيلة ،كما في روايات والتر سكوت ( .23 )Watter Scottوقد يكون
اإلهداء غيريا ،حينما يوجه إلى الغير أو اآلخر ،ويكون بدوره خاصا أو عاما.
21

-Gérard Genette :Ibid, p :124.
- -Gérard Genette: Ibid, p: 110-133.
23
--Gérard Genette: Ibid, p: 126.
22
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وقد يكون الخاص اعتباريا ،مثل :المؤسسة ،والشركة ،والجامعة ،والكلية،
والمركز العلمي…أو طبيعيا مثل :أديب ،أو فنان ،أو وطني ،أو من األهل ،و
األحباب ،و األقارب ،أو شخصية قومية أو عالمية إلخ…ويرى جيرار جنيت
أن اإلهداء الخاص— - privéموجه إلى شخص معروف كثيرا أو قليال،
فتكون العالقة بين المرسل و المرسل إليه ذات طابع عام و رمزي ،كأن
تكون عالقة ثقافية ،أو فنية ،أو سياسية ،أو غيرها من العالقات العامة.24
و من جهة أخرى ،فاإلهداء كذلك نوعان :إهداء العمل ’La dédicace d
 ،œuvreوإهداء النسخة La dédicace d’exemplaire؛ فاألول مرتبط
بالكتاب أو العمل المطبوع ،وهو فعل رمزي ،ذو طابع عام .ويقترن الثاني
بالنسخة الموقعة ،ويحمل توقيع المؤلف المباشر ،سواء أكان مرتبطا بالكتاب
أم بالمخطوط .واآلتي ،أنه – من جهة أخرى -هو فعل حميمي ،متميز ذهنيا
ووجدانيا وحركيا ،و تواصل خاص مع القراء ،يحمل داللة من نوع
خاص.ويعتبر اإلهداء ،سواء أكان عاما أم خاصا ،عتبة نصية مؤثرة ،ال
تنفصل داللتها عن السياق العام لطبيعة النص الشعري أو السردي أو
الدرامي ،و عن أبعاده اإليحائية والمرجعية.ولهذا االعتبار ،يتصدر اإلهداء
النصوص ،سواء أكانت سردية أم شعرية أم درامية ، ،باعتباره أحد المداخل
األولية لكل قراءة ممكنة للنص .ويعني هذا أن النصوص الشعرية قد تحمل
إهداءين :إهداء عاما موجها إلى جميع القراء بصفة كلية ،وإهداء خاصا
موجها إلى المهدى إليه.عالوة على ذلك ،إذا كان المهدى إليه في إهداء العمل
محدودا وثابتا ومقيدا بشخص معين أو بالمتلقي العام ،فإن إهداء النسخة
متعددا ومتغيرا ،فكل نسخة موجهة إلى متلق خاص باسمه ،ومكتوبة بكلمات
شاعرية رقيقة خاصة به ،ومؤشرة بالتوقيع في الزمان والمكان ،ويعبر هذا
اإلهداء عن فطرية العمل وعفويته وطبعه وسجيته ،خاصة إذا كان اإلهداء
مكتوبا بقلم أو خط المؤلف نفسه .وإذا كان إهداء العمل يرتبط بظهور
المطبعة ،فإن إهداء النسخة قديم بقدم الكتاب نفسه.وهذا ما يثبته تاريخ الكتاب
في الثقافة العربية ،فكان المؤلفون أو الناسخون يهدون كتبهم إلى شخصيات
عامة أو خاصة  ،تحمل في طياتها توقيعهم واسم المهدى إليه ،قبل أن تظهر
المطبعة بقرون عدة.
وعليه ،فاإلهداء  ":عتبة نصية التخلو من قصدية ،سواء في اختيار المهدى
إليه( إليهم) ،أم في اختيار عبارات اإلهداء...وفي هذا السياق ،يمكن التمييز
بين نوعين من المهدى إليهم :الخاصين والعامين ،ويقصد بالمهدى إليه
24

- Gérard Genette : Seuils, p : 123.
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الخاص ( )Le dédicataire privéشخصية إما معروفة وإما غير معروفة
لدى العموم.ويهدى إليها العمل باسم عالقة شخصية :ودية أو قرابة أو
غيرهما...أما المهدى إليه العام أو العمومي (،)Le dédicataire public
فهو شخصية أكثر أو أقل شهرة ،ويبدي المؤلف نحوها العمل لعالقة
اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو جمالية أو فنية ...ومن ناحية
أخرى ،يمكن الحديث في مجال الشعر على الخصوص عن إهداء الديوان
الشعري ،وإهداء القصيدة الشعرية ،وخاصة في القصيدة العربية المعاصرة.
ويعني هذا أن هناك على العموم إهداء خارجيا وإهداء داخليا.
 دالالت اإلهـــــــــــداء:
ثمة مجموعة من العالقات التي تربط اإلهداء بالعمل ،قد تكون عالقة خارجية
أو عالقة داخلية ،ويمكن أن تكون عالقة موازية أو عالقة نصية ،ويمكن أن
تكون عالقة مجانية زائدة ،أو عالقة نصية بنيوية عضوية ،اليمكن فهم النص
إال من خالل استكشاف اإلهداء واستقصائه بنية وداللة ووظيفة .وقد تكون
عالقة اإلهداء بالديوان الشعري أو نصوصه إما عالقة مباشرة وإما عالقة
غير مباشرة .ويتم الترابط بين اإلهداء والعمل إما من خالل ترابط اتصال و
إما من خالل ترابط انفصال ،وذلك عبر مجموعة من العالقات الداللية
والمنطقية  ،كاإلحالة ،و االنعكاس ،والتعيين ،والتضمين ،واإليحاء،
والترميز ،والتناص ،والتفاعل ،والتماثل ،و التقديم  ،و التوجيه السياقي ،و
التوليد الداللي و المرجعي والمقصدي ،إلى غير ذلك من العالقات النصية
والموازية األخرى التي تجمع بين اإلهداء والعمل المعروض.
 وظايـــــف اإلهـــــداء:
من المعروف أن اإلهداء في نصوصنا الشعرية والسردية العربية المعاصرة
ليست تحشية زائدة ومجانية ،بل لها وظائف عدة  ،إذ يساهم اإلهداء في
إضاءة النص ،وكشف بنياته الصوتية والصرفية والتركيبية والبالغية،
وتحليل آليات النص الداللية ومقصدياته .ولإلهداء عالقة وطيدة بالنص
اإلبداعي التخييلي ،وخاصة الشعري منه ،إذ يلخصه ،ويوضحه ،ويشرح
عالماته  ،ويوضح دالالته ،ويلمح إلى سياقه النصي والذهني والخارجي.
هذا ،ولإلهداء عدة و وظائف نصية و تداولية  ،خاصة الوظيفة العالئقية
العامة التي تجمع بين المهدي والمهدى إليه ،فتتوزع إلى مجموعة من
الوظائف البارزة  ،كالوظيفة االجتماعية( التواصل الحميم بين األصدقاء و
90

أفراد العائلة) ،والوظيفة االقتصادية (رعاية العمل األدبي ،وتمويله ماديا…)،
عالوة على وظائف أخرى :ثقافية ،وجمالية ،وسياسية ،وداللية ،وتأثيرية،
ورمزية ،25بله عن الوظائف التأويلية والسياقية التي تساعد الناقد و القارئ
في تذوق النص ،وإعادة بنائه من جديد .زد على ذلك ،يرشدنا اإلهداء إلى
سياق اإلبداع ،فيرصد دواعيه الذاتية والموضوعية ،ثم يبين كيفية انكتابه،
وتكوينه ،وطبعه ،ونشره ،وتوزيعه ،وتلقيه...كما يقدم اإلهداء معلومات موثقة
عن طبيعة العمل مضمونا وشكال ومقصدية ،مع تحديد ظروف كتابته،
وكيفية إخراجه إلى حيز الوجود .وقد يكون اإلهداء بمثابة تعليق عن النص،
و شرح لدالالته الظاهرة والثاوية ،وكشف لخصائصه الفنية والشكلية
والجمالية .وقد يرد اإلهداء أيضا في شكل تقديم أو تصدير استهاللي ،يفسر
حيثيات النص ،ويستقصي أبعاده الداللية والفنية والمرجعية .ومن هنا ،يقوم
اإلهداء بوظيفة تقديمية أو تصديرية إلى جانب الوظائف السابقة ،كالوظيفة
الرمزية ،والوظيفة االجتماعية ،والوظيفة االقتصادية ،والوظيفة اإليحائية،
والوظيفية السيميائية ،والوظيفية األيقونية ،والوظيفة التكوينية أو التفسيرية،
والوظيفة المرجعية...وفي هذا الصدد ،يمكن الحديث عن إهداء رسمي
وإهداء شخصي ،ولكل إهداء وظائف خاصة به.
وعليه ،فلإلهداء وظائف سيميائية وداللية وتداولية عدة ،يمكن حصرها في
وظيفة التعيين التي تتكفل بوظيفة تسمية العمل وتثبيته .وهناك أيضا الوظيفة
الوصفية التي تعني أن اإلهداء يتحدث عن النص وصفا وشرحا وتفسيرا
وتأويال وتوضيحا .ونذكر كذلك الوظيفة اإلغرائية التي تكمن في جذب
المتلقي ،وكسب فضول القارئ لشراء الكتاب ،أو قراءة العمل ،أو تلقي
النص .كما يؤدي اإلهداء وظيفة التلميح ،واإليحاء ،واألدلجة ،والتناص،
والتكنية ،والمدلولية ،والتعليق ،والتشاكل ،والشرح ،واالختزال ،والتكثيف،
وخلق المفارقة واالنزياح  ،وذلك عن طريق إرباك المتلقي ،بله عن الوظيفة
التصديرية أو االفتتاحية...
زد على ذلك ،تختلف وظائف إهداء النسخة عن وظائف إهداء العمل،
فوظائف اإلهداء األول متعددة ،ذات أبعاد عالئقية ورمزية خاصة ،ومرتبطة
بلحظة التوقيع والتأشير على الكتاب المهدى .في حين ،نجد أن وظيفة اإلهداء
الثاني محدودة وعامة ،ومرتبطة بقارئ عام وثابت ،غير متغير .26ويعني كل
هذا أن ":الوظيفة االقتصادية المباشرة لإلهداء قد اختفت اليوم ،لكن دوره في
الرعاية أو الكفالة الفكرية أو الجمالية قد اقتصر على األهم :التماس الدعم

25

-Gérard Genette :Ibid,p :009.
-Gérard Genette :Ibid,p : 132-133.
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والسند المعنوي من المهدى إليه الذي يصبح بشكل ما ،مسؤوال عن العمل،
وعن استحقاقه الثقافي داخل فضاء التبادل الرمزي.
تتصل وظيفة التماس السند بإهداء الكتاب ،أما إهداء النسخة فتختلف بحسب
الوضع االعتباري للمهدي إليه .فاإلهداء العام للنسخة يمكن أن يرتبط ببعض
المناسبات ،ينتهي بتوقيع نسخ للجمهور الراغب في الظفر بإمضاء المؤلف.
وعادة ما يكون هذا التوقيع مصاحبا بكلمة احتفاء أو بتعليق موجز على
العمل.أما اإلهداء الخاص للنسخة فال يرتبط بالضرورة بمثل هذه المناسبات،
وإنما يرتبط بخصوصية العالقة القائمة بين المؤلف والمهدى إليه ،ثم بين
المهدى إليه والعمل نفسه.لهذا ،يتجه المؤلف ،في نص اإلهداء ،نحو
تخصيص هذه العالقة وتعليلها ،من خالل تعليق ذاتي على العمل.وهذا
التعليق وما يفصح عنه من معلومات أو تقييم ،هو ما ينهض وظيفة تجعل
اإلهداء الخاص يستحق وضعه االعتباري كنص مواز .وفي كل األحوال ،إن
إحدى االفتراضات المسبقة لإلهداء تتمثل في كون الكاتب ينتظر ،في المقابل،
من الشخص الحاصل على النسخة المهداة التكرم بإنجاز قراءة للعمل.وبذلك،
يصبح تملك العمل مقترنا بقراءته ،وليس فقط بمجرد الحصول على نسخة
منه"27.
وهكذا ،نصل إلى أن لإلهداء وظائف جمة وعدة ،يمكن رصدها عبر التموقع
السياقي .ويعني هذا أن اإلهداء ليس عتبة زائدة ،بل عتبة مهمة في استكشاف
دالالت النص ،واستقراء بنياته ،وتحديد مقاصده ،سواء من خالل قراءة أفقية
أو قراءة عمودية.
 منهجيــة دراســـة اإلهــــداء:
تستوجب دراسة اإلهداء في النص اإلبداعي أو التخييلي التركيز على أربعة
ثوابت محورية :البنية ،والداللة ،والتركيب ،والقراءة األفقية والعمودية
والسياقية .ويعني هذا أن الباحث في موضوع اإلهداء يجب عليه أن يغربل
بنية اإلهداء ،من خالل التوقف عند صيغته  ،وتبيان مكوناته الصوتية،
واإليقاعية ،والصرفية ،والتركيبية ،والبالغية ،والنصية .وبعد ذلك ،ينتقل
الدارس إلى تبيان عالقة اإلهداء بالنص المعبر عنه ،هل العالقة كلية أو
جزئية ،أو هي عالقة إحالية أو رمزية أو إيحائية أو تضمنية أو تضادية ،أو
تكون عالقة تطابق أو عالقة انعكاسية أو عالقة مفارقة...؟ ويمكن االستعانة
في مجال المقصدية بنظرية الوظائف اللسانية .إذ إن اإلهداء -كما هو معلوم
 عبارة عن رسالة  ،وهذه الرسالة يتبادلها المرسل و المرسل إليه ، -27نبيل منصر :الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،ص.50-55:
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فيساهمان في التواصل المعرفي والجمالي ،وهذه الرسالة مسننة بشفرة لغوية
 ،يفككها المستقبل ،ويؤولها بلغته الواصفة ،وترسل هذه الرسالة ،ذات
الوظيفة الشاعرية أو الجمالية ،عبر قناة وظيفتها الحفاظ على االتصال .وفي
هذا السياق ،يمكن االستفادة من وظائف اللغة ،كما أرساها رومان جاكبسون
( .)R.Jackobsonفلإلهداء وظيفة مرجعية ،ترتكز على موضوع
الرسالة ،باعتباره مرجعا وواقعا أساسيا ،تعبر عنه الرسالة .وهذه الوظيفة
موضوعية ال وجود للذاتية فيها ،نظرا لوجود المالحظة الواقعية ،والنقل
الصحيح ،واالنعكاس المباشر .وهناك الوظيفة االنفعالية التعبيرية التي تحدد
العالئق الموجودة بين المرسل و الرسالة .وتحمل هذه الوظيفة في طياتها
و مشاعر
انفعاالت ذاتية ،وتتضمن قيما ،و مواقف عاطفية،
وإحساسات،يسقطها المتكلم على موضوع الرسالة المرجعي .وهناك الوظيفة
التأثيرية التي تقوم على تحديد العالقات الموجودة بين المرسل والمتلقي،
حيث يتم تحريض المتلقي ،وإثارة انتباهه ،وإيقاظه عبر الترغيب والترهيب،
وهذه الوظيفة ذاتية .وهناك الوظيفة الجمالية أو الشعرية التي تحدد العالئق
الموجودة بين الرسالة و ذاتها ،وتتحقق هذه الوظيفة أثناء إسقاط المحور
االختياري على المحور التركيبي ،وبالذات عندما يتحقق االنتهاك و االنزياح
المقصود .وتتسم هذه الوظيفة بالبعد الفني والجمالي و الشاعري  .ويمكن
الحديث أيضا عن الوظيفة الحفاظية أو االتصالية للقناة اإلهدائية ،إذ تهدف
هذه الوظيفة إلى تأكيد التواصل ،واستمرارية اإلبالغ ،وتثبيته أو إيقافه،
والحفاظ على نبرة الحديث والكالم المتبادل بين الطرفين .بله عن الوظيفة
الوصفية المتعلقة باللغة ،وتهدف هذه الوظيفة إلى تفكيك الشفرة اللغوية ،بعد
تسنينها من قبل المرسل ،والهدف من السنن هو وصف الرسالة لغويا
وتأويلها ،مع االستعانة بالمعجم أو القواعد اللغوية و النحوية المشتركة بين
المتكلم و المرسل إليه .ونضيف الوظيفة البصرية أو األيقونية كما عند
ترنس هاوكس ،28وتهدف هذه الوظيفة إلى تفسير داللة األشكال البصرية و
األلوان والخطوط األيقونية ،وذلك بغية البحث عن المماثلة أو المشابهة بين
العالمات البصرية ومرجعها اإلحالي.
ومن باب التنبيه ،فنحن  ،هنا ،نحتكم إلى القيمة المهيمنة ( La valeur
)dominanteكما حددها رومان جاكبسون،ألن اإلهداء في نص ما ،قد تغلب
عليه وظيفة معينة دون أخرى ،فكل الوظائف التي حددناها سالفا متمازجة ،إذ
قد نعاينها مختلطة بنسب متفاوتة في رسالة واحدة ،حيث تكون الوظيفة
الواحدة منها غالبة على الوظائف األخرى  ،وذلك حسب نمط االتصال.
 -28ترنس هوكس( :مدخل إلى السيمياء)  ،مجلة بيت الحكمة،المغرب ،العدد ،5السنة
الثانية ،سنة 0609م ،ص.001:
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وعلى وجه العموم ،عندما نريد مقاربة اإلهداء ،فالبد من االنطالق من أربع
خطوات أساسية ،وهي :البنية ،والداللة ،والوظيفة ،والقراءة السياقية األفقية
والعمودية .ويعني هذا أن البنية تستوجب قراءة اإلهداء صوتيا وإيقاعيا
وتنغيميا وصرفيا وتركيبيا وبالغيا وأيقونيا .في حين ،تستلزم الداللة دراسة
اإلهداء في ضوء عالقة اإلهداء بالداللة ،متسائلين عن طبيعة العالقة :هل
هي عالقة كلية أو جزئية؟ وهل هي عالقة مباشرة أو غير مباشرة؟ وهل
هي عالقة تعيين أو عالقة تضمن؟ وهل هي عالقة حرفية أو عالقة
إيحائية؟...
أما فيما يخص الوظيفة ،فالبد من تحديد مجمل الوظائف السياقية التي يؤديها
اإلهداء داخل النص (الوظيفة االنفعالية ،والوظيفة التأثيرية ،والوظيفة
الشعرية ،والوظيفة التناصية ،والوظيفة التعيينية ،والوظيفة البصرية،)...،
وذلك في ضوء قراءة فعالة مرنة ،تنطلق من القمة إلى األسفل ،ومن األسفل
إلى القمة ،ومن الداخل إلى الخارج ،ومن الخارج إلى الداخل .وفي هذا
الصدد ،فأول الحيل التاكتيكية هي الظفر بمغزى اإلهداء ،و" المفهوم
المحلي الذي نستخدمه لهذا الغرض هو :من القاعدة إلى القمة (Top-
 ،)downومن القمة إلى القاعدة ( ،)Bottomومعنى هذا ،أنه يجب فهم
معاني الكلمات المعجمية وبنية الجملة ،ومعناها المركب .أي" :من القاعدة
إلى القمة" ،وعلى أساس هذه الجملة نتوقع ما يحتمل أن يتلوها من جمل.
29
أي :من القمة إلى القاعدة".
والبد كذلك من مراعاة السياق المحلي أثناء مقاربة اإلهداء وتأويله ،وإال
تعسف المحلل السيميولوجي  -مثال  -في التفسير و التحليل .و إذا ":كانت
المشابهة وما تدعوه من توقع و انتظار بناء على معرفتنا المتراكمة للعالم،
تجعلنا نقتحم عالم القصيدة الرحب في اطمئنان  ،اعتمادا على ما أوصى به
[اإلهداء ]  ،فإننا مع ذلك ،سنقيد أنفسنا بمبدأ التأويل المحلي ،لكيال نسقط
على القصيدة كل ما تراكم لدينا من تجارب ،ونقولها مالم تقل.30 ".
وهكذا ،فإن اإلهداء في الحقيقة بمثابة رأس للجسد ،والنص تمطيط له
وتحوير ،إما بالزيادة واالستبدال تارة ،وإما بالنقصان والتحويل تارة أخرى.
يشكل اإلهداء بالنسبة للسيميولوجي بؤرة منهجية أساسية في االستكشاف
واالستقصاء النصي ،ونواة تمهيدية لقراءة القصيدة الشعرية  ،يمدها بالحياة
الحقيقية ،و الروح المتحركة  ،والمعنى النابض ":إن [اإلهداء ] يمدنا بزاد
ثمين لتفكيك النص ودراسته ،ونقول هنا :إنه يقدم لنا معرفة كبرى لضبط
 -29د .محمد مفتاح :دينامية النص،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة
األولى ،ص01.:
 -60د .محمد مفتاح :دينامية النص ،ص.01:
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انسجام النص ،وفهم ما غمض منه ،إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامي
ويعيد إنتاج نفسه ،وهو الذي يحدد هوية القصيدة ،فهو -إن صحت المشابهة
بمثابة الرأس للجسد -واألساس الذي تبنى عليه ،غير أنه إما أن يكون
طويال ،فيساعد على توقع المضمون الذي يتلوه .و إما أن يكون قصيرا،
31
وحينئذ ،فإنه البد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه".
ومن باب اإلضافة ،البد للمحلل أن يستعين بنظرية شارل بيرس  ،ويتمثل
جهازه المفاهيمي التأويلي الذي يتمثل في :الرمز ،واإلشارة ،واأليقون .كما
عليه أن يتمثل تصورات فرديناند دي سوسير اللسانية والسيميائية ،ويستفيد
أيضا من آراء جيرار جنيت ،و رومان جاكبسون ،وروالن بارت،
وكريماص ،وليوهويك ،وكلود دوشيه ،وهنري ميتران ،وشارل كريفيل،
وأمبرطو إيكو ،وآخرين...
تركيــب استنتاجي:
يتبين لنا  -من كل هذا -بأن اإلهداء عتبة ضرورية في قراءة النص األدبي
بصفة عامة ،والنص الشعري بصفة خاصة .واإلهداء أيضا ليس عنصرا
مجانيا زائدا ،كما يعتقد الكثير من الباحثين والدارسين ،بل هو من أهم
المصاحبات النصية التي تسعفنا في تفكيك النص وتركيبه ،أو فهمه وتأويله.
اضف إلى ذلك ،فظاهرة اإلهداء تقليد أدبي قديم ،يرتبط بظهور الكتاب ،لكن
هذا اإلهداء سينتقل من إهداء النسخة إلى إهداء الكتاب المطبوع مع ظهور
المطبعة .ومن ثم ،فقد استفاد اإلهداء من إيجابيات الصناعة الطباعية على
مر العصور .ولم يقتصر اإلهداء على السرد والمسرح فقط ،بل تجاوزهما
إلى الشعر وباقي األجناس األدبية والكتابات األخرى.
هذا ،ويتكون اإلهداء من عناصر عدة ،وهي :المهدي ،والمهدى إليه،
والصيغة ،وزمان اإلهداء ،ومكانه .كما ينقسم اإلهداء إلى إهداء ذاتي
وغيري ،وإهداء خاص وعام ،وإهداء العمل والنسخة ،وإهداء رسمي
وشخصي .وفي األخير ،ال يمكن مقاربة اإلهداء إال باحترام المحطات
األربع ،وهي :البنية ،والداللة ،والوظيفة ،والقراءة األفقية والعمودية.

 -31د .محمد مفتاح :نفسه ،ص.90:

96

المصادر بالعربية
 -1ابن منظور :لسان العرب ،الجزء الخامس عشر ،دار صبح ،بيروت ،لبنان،
أديسوفت ،الدار البيضاء  ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 0110م.
 - 0ألكسندر ستيبتشفيتش:تاريخ الكتاب ،الجزء الثاني ،عالم المعرفة،الكويت ،العدد
091
 -6د .بنعيسى بوحمالة :أيتام سومر في شعرية حسب الشيخ جعفر ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 0116م
 -0د .شربل داغر :الشعرية العربية الحديثة ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،
الطبعة األولى0600 ،
 -5د.عبد الفتاح الحجمري :عتبات النص :البنية والداللة ،شركة الرابطة ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 0660م
 -0عبد الفتاح محمد :قصايد على الحدود ،المطبعة المركزية ،وجدة ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1984م
 -9د.عبد القادر غزالي :قصيدة النثر :األسس النظرية والبنيات النصية ،مطبعة
تريفة ،بركان ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 0119م
 -0فاطمة عبد الحق :زمن االنتظار ،المطبعة المركزية ،وجدة ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 0665م
 - 6د .محمد مفتاح :دينامية النص،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى
 -01نبيل منصر :الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،دار توبقال للنشر،
الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 0119م
الدوريات
 -1ترنس هوكس( :مدخل إلى السيمياء)  ،مجلة بيت الحكمة،المغرب ،العدد،5
السنة الثانية ،سنة 0609م
-0د.جميل حمداوي( :مقاربة اإلهداء في شعر عبد الرحمن بوعلي) ،مجلة نزوى،
سلطنة عمان ،المجلد0119 ،50م
المصادر باللغات األخرى
- Gérard Genette : Seuils,collection poétique, éd. .Seuil, 1987
- G.Genette : Seuils, collection Poétique, Seuil, 1987.

1
0

01

دراسة جديدة فی السجع
نشأته و مراحله الفنيه فی العصر الجاهلی
:أعد هذه المقالة
. اهواز- استاذ مشارک في جامعة الشهيد چمران، غالم رضا کريمي فرد:الدکتور
. اهواز-  جامعة الشهيد چمران،  ماجستير لغة عربية،احمد سرخه

Summary
Assonance is one of the arts of literature. It maybe
the oldest one that emerged among them. It is the first
form of the musical system in literature when the first
shapes of rhymes at the ends of sentences were written and
arranged upon pauses and syllables which had a great
influence on the audience.
As the researchers say the assonance is the rife of
the poetry. It is the first technical shape of literature. Some
of them say: "Assonance or (rhymed and rhythm less
prose) must be the oldest Arabic technical form."
Assonance is of three divisions: First religious
assonance which is the religious hymns and anthems.
Second assonance of clergymen which is was done by
clergymen. Third assonance of orators which it was
invented by eloquent men of Aljahili Arabs.
In the article we will try to study assonance and its
types at Aljahili time and also the technical features of
each types and the causes of its appearance.
Key words: Assonance - Religious assonance Priests assonance - Orators assonance - Th arts of
literature
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خالصة:
السجع فن من فنون االدب ،ولعله اقدم الفنون االدبية نشأة او هو اقدم و
اول اشکال النظام الموسقي في االدب ،حيث وضعت اولی القوافي لنهايات
الجمل و رتبت علی فواصل و مقاطع ذات جرس و تأثير علی السامع.
کما يذکر کثير من الباحثين ان اصل الشعر هو السجع و انه الشکل
الفني االول لألدب و يقول بعضهم  « :ينبغي ان يکون اقدم القوالب الفنية هو
السجع اي النثر المقفی المجرد من الوزن »( بروکلمان .ج.) 001/0
و السجع ثالثة اقسام :السجع الديني و هو التراتيل و االناشيد الدينية؛ و
سجع الکهان و هو السجع الذي کان يمارسه الکهنة؛ و سجع الخطباء و هو
السجع الذي ظهر علی يد البلغاء من عرب الجاهلية.
وفي هذه المقالة نحاول الوقوف علی السجع وتطوره وانواعه في
العصر الجاهلي و الخصائص الفنية لکل نوع منه واسباب ظهوره.
المقدمة:
اتفق اغلب الباحثين في االدب العربي علی ان السجع هو االنطالقة
االولی للکالم الفني ،و قال بعضهم ان االنطالقة االولی للسجع کانت دينية،
اال ان موضوع السجع و تطوراته الفنية في العصر الجاهلي لم تأخذ من
الباحثين المعاصرين الکثير من االهتمام ،اال اشارات عامة في معرض
الحديث عن جذور الشعر العربي او غيره من الموضوعات  .وقد تناول
القدماء السجع عامة بوصفه فنا ادبيا  ،اال انهم لم يبحثوا في جذوره و نشأته
االولی و تطوراته الفنية في العصر الجاهلي و هو العصر الذي ظهرت فيه
فنون االدب .اال انهم نقلوا لنا تراثا ضخما من السجع الجاهلي يمکن ان تقوم
عليه دراسات علمية و بحوث في اصوله و تطور مراحله الفنية .و سنتناول
في هذا البحث فن السجع في العصر الجاهلي بانواعه و مراحله الفنية
المختلفة .و نحاول الوقوف علی انواع السجع في العصر الجاهلي و اهم
الخصائص الفنية لکل نوع منها ومميزاته و اسباب ظهوره.
السجع لغة و اصطالحا:
جاء في لسان العرب في معنی السجع لغةَ « :س َج َع يَ ْس َجع َسجْ عا
الحمام يَ ْس َجع َسجْ عا هَد ََل على
استوى واستقام وأَشبه بعضه بعضا  ...و َس َج َع َ
وسجعت
جهة واحدة ... ...و َسجْ ع الحمام ِة مواالة صوتها على طريق واحد،
َ
وسجع له َسجْ عا
الناقة َسجْ عا م ّدت َحنِينَها على جهة واحدة يقال ناقة سا ِج ٌع...
َ
00

القاصد في سيره ...هذا معنی السجع لغة وهو
قصد وكلُّ َسجْ ع قَصْ ٌد والسا ِجع
َ
ِ
االستواء و االستقامة القصد الی جهة واحدة و طريق واحد .
ا ّما فی االصطالح فقد جاء فی لسان العرب « و السجع الکالم
المقفی والجمع اسجاع و اساجيع و کالم مسجّع وسجع يسجع تسجيعا تکلم
بکالم له فواصل کفواصل الشعر من غير وزن » و ذکر بعض الباحثين ان
« السجع فی تعريف العلماء له :الکالم المقفی  ،او مواالة الکالم علی روی
واحد » ( جواد علی،ج ) 696/00وقال المبرد « :السجع من الکالم :ان
تأتلف اواخره علی نسق ،كما تأتلف القوافي ،و هو في البهائم :مواالة
ت ( » ...ج.) 090/ 0
الصو ِ
بداية السجع:
يذکر الباحثون ان اصل الشعر هو السجع و انه الشکل الفنی االول
لالدب ،يقول بروکلمان « :ينبغی ان يکون اقدم القوالب الفنية العربية هو
السجع ای النثر المقفی المجرد من الوزن » (ج ،) 001/0و يقول د .داود
سلوم « :علينا ان نفترض ان االنسان قد اکتشف فجأة ومن خالل استعمال
الحوار واللغة انه يمکن تنغيم بعض الجمل اذاما قطّعها تقطيعا خاصا او
وضع في نهاياتها الفاظا متشابهة الجرس  ( »...ص  ) 00و هذا ما يدعی
بنظرية ( االکتشاف الفجائی للنغم ) و فحواها ان المصادفة قادت الی ظهور
السجع حين َوقَعت بالصدفة أثناء الحوار سجعتان قادتا الی التفکير في تنغيم
الجمل وتقطيعها و َوضْ ِع نهايات متشابهة الجرس لها  ،فکان ال َسجع الشکل
االول لالدب .و هذه النظرية تتوافق مع منظق نمو االنواع ،و توضِّ ح کيفية
ظهور السجع وکيف اکتشف االنسان ذلک بالمصادفة ،و هذه العملية البد ان
تکون قد اخذت زمنا طويال حتی استوی السجع فنا ادبيا و هذا هو منطق نمو
االنواع بشکل تدريجي .والبد ان يکون هذا الحدث المهم علی صعيد الکالم
او فن االدب قد حدث فی مراحل التطور البشري االولی في الحضارة و
الفکر و الثقافة « .ولوسلمنا بمبدأ التطور في اللغة واساليب الکالم عند
االنسان عامة واالنسان العربي في الجزيرة العربية خاصة فاالرجح ان مثل
هذا التطور في الکالم ،و التفنن في صياغته البد ان يکون قد حدث في اهم
الموضوعات لدی االنسان في حياته .ولعل الدين هو اهم جانب في حياة
االنسان عامة و االنسان القديم خاصة .و الجدير بالذکر ان االنسان بالمطلق -
اذا اعتمدنا االخبار الدينية و هي االصدق لحد اآلن  -لم يکن في زمن من
االزمان بال دين ،فمنذ ان نزل آدم (ع) و هو ابو البشر و اول االنبياء ،فان
معرفة االنسان باهلل مستمرة .ابتدأت به ولم تنقطع حيث انتقلت هذه المعرفة
الی االوالد و الی اوالد االوالد فالمجموعات البشرية...الخ .و کلما تقادم
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الزمن و نسي الناس ام َر دينِهم فان هللا کان يرسل اليهم نبيا ليجدد لهم هذه
المعرفة باهلل حتی ال تکون للناس حجة علی هللا ،فلو سلمنا بهذه الحقيقة و
هي من معطيات الدين و الرواية الدينية ،علمنا ان الدين کان اول فعالية و
نشاط انساني ،بعد االنشطة الغريزية و الطبيعية لدی االنسان » ،اذن علينا ان
نبحث في مجال الدين لتتبع تطور الکالم الی اشکاله الفنية االولی و هو
السجع .و عندما نريد ان نبحث في الدين ال مناص من ان نرجع الی الکتب
الدينية ،و البحث االدبي ليس مبتدعا في ذلک فعلم التاريخ و علوم اخری
اعتمدت علی الکتب الدينية و رجعت اليها.
و الدين هو النشاط االنساني االول ومناجاة هللا هي اول النشاط
الديني لإلنسان ،وذلک من منطلق الخطيئة االولی التي عوقب عليها ابونا
رضی عنه
آدم (ع) فانز َل الی االرض .حيث کان هاجس آدم االول هو ان يَ َ
َّ
هللا ويَغفر له خطيئته فسعی لذلک و قد علَّ َمه هللا کلمات ،قال تعالی ( :فَتَلَقى
َّحيم  .البقرة )69:وبهذه
آدَم ِم ْن َربِّ ِه َكلِ َما ٍ
ت فَت َ
َاب َعلَ ْي ِه إِنَّه ه َو التَّوَّاب الر ِ
الکلمات ناجی آدم ربه وطلب المغفرة فتاب عليه .و معرفة هللا و االيمان به
ب زمنية
اي الدين موجودا دائما عند االنسان اال انه يضعف او يحرّ ف في ِحقَ ٍ
تطول او تقصر ،عندما ينقطع الوحي فال يکون رسل کما جاء في القرآن في
قولهَ ...( :علَى فَ ْت َر ٍة ِمنَ الرُّ س ِل /...المائدة) 06 :
و الذي يعنينا من کل ذلک في بحثنا هذا و الذي ادی الی تطور
هائل في الکالم  ،هو تلک الفترات التي يضعف فيها الدين او ي َحرَّف ،فان
االنسان في محاولة فطرية لتتبع خيط المعرفة باهلل  - ..المعرفة التي ضيعها-
 ،والعودة الی ربه ،يسلک کل طريق ،صحيحا کان ام خطأ .و من الطرق
التي يل جأ اليها االنسان ،هي طرق التعبد التي تکون مناسبة لمعرفته و علمه
و رو ِح ِه و نفسه .و من اکثر ما يؤثر في النفس و يضفي علی العبادة روحا و
جوا دينيا عند االنسان القديم خاصة ،هو الکلمات التي تنتقی انتقاء ،و تحمل
جرسا مؤثرا في النفس .و تلک هي االسجاع التي يصوغ بها تراتيله الدينية
في اماکن العبادة ،و لعل من هذه االماکن و لهذه االهداف بدأت محاوالت
القول بطريقة فنية مختلفة عن لغة الحوار اليومي .و ألن مکة هي أول بيت
عبادة هلل کما اخبرنا هللا بذلک و إن إبراهيم(ع) هو الذي أعاد بنائها و شرع
يدعو الی التوحيد من هذا المکان بعد ان خرج من بابل ،فلعل من هذا المکان
و علی يد ابراهيم (ع) و ابنه اسماعيل (ع) ،بدأت التراتيل الدينية .و بذلک
تکون اولی محاوالت القول الفني هي االسجاع الدينية.
انواع السجع:
سنقسم السجع في هذا البحث الی ثالثة اقسام :السجع الديني ،سجع
الکهان ،و سجع الخطباء و سنوضح کال من هذه االنواع.
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 .1السجع الديني:
ال نعني بالسجع الديني ،تلک األسجاع التي ر ِويَت من العصر
الجاهلي م َّما کان يَستَع ِمله الکهان في ال َم َعابِد ،و ال السج َع الذي قاله خطباء
ت دينية او غيردينية ،او الذي کان فيه مضمونا
العرب و بلغاؤهم في مناسبا ٍ
دينيا ،او الذي يشير منها الی الدين ِمن بَعي ٍد أو ِمن قريب ،إنما المقصود
بال َس َج ِع الديني ،االنطالقة االولی للسجع في مهده االول و موضوعه االول،
و ربما االنطالقة االولی للتعبير الفني االول عند االنسان بواسطة اللغة .قال
َّحيم.
تعالی« :فَتَلَقَّى آدَم ِم ْن َربِّ ِه َكلِ َما ٍ
ت فَت َ
َاب َعلَ ْي ِه إِنَّه ه َو التَّ َّواب الر ِ
البقرة » 69:فلعل هذه الکلمات هي النواة االولی للتعبير االدبي عند االنسان
فيما بعد .فقد ناجا آدم ربه و استغفره و دعاه بهذه الکلمات ،فتاب عليه و غفر
له فکتب له الجنة مرة اخری .و البد ان في هذه الکلمات طريقة التعبد االولی
لالنسان و هي کما في اآلية موحاة من عند هللا و ليست من ابتکار آدم(ع).
و الن الخطيئة استمرت بعد آدم (ع) في حياة بنيه ،و الن الحاجة
الی هللا مستمرة و الن االستغفار ضرورة لنيل رضی هللا ،فإن من الطبيعي
ان يناجي االنسان ربه و يسعی اليه تقربا و يدعوه خوفا و طمعا ،و لعل ترکة
آدم (ع) من هذه الکلمات التي ورثها عنه بنوه ،کانت معينا لهم لنيل رضی
هللا .اال اننا ال نملک نصا من هذه الکلمات التي تلقَّاها آدم (ع) من ربه .و لو
ق منها شئ ،فان العدل االلهي يوجب
افترضنا جدال انها محيَت بالکامل ولم يب َ
علی هللا أن يدل الناس علی نفسه ،فکان األنبياء و الرسل يبعثون علی فترات.
و منهم ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) ال َذين کان لهما اثر بالغ في حياة البشر
عامة و العرب خاصة .حيث يعتبر اسماعيل (ع) ابو العرب و اول من تکلم
بالعربية القرآنية و هو موجد الخط العربي  -حسب الروايات  -حيث أرْ َج َع
نبي هللاِ إسماعيل (ع) ،و
القدماء العرب ،اللغةَ العربيةَ و الخطَ العربي ،الی ِ
َر َووا في ذلک احاديث مرفوعة .و في التراث العربي أخبا ٌر و روايات
کثيرة ،منها :قال ابن سالم فی الطبقات « :و قال يونس بن حبيب :أول من
تكلم بالعربية ،و نسي لسان أبيه ،إسماعيل بن إبراهيم صلوات هللا عليهما » (
ج ،) 0/0و جاء في المزهر « :أن رسول ّ
هللا صلی هللا عليه و سلم تال:
(قرْ آنا َع َربِيّا لِقَوْ ٍم يَ ْعلَمونَ ) ثم قال :أ ْل ِه َم إسماعيل هذا اللسان العرب َّي إلهاما »
(ج .)61/0و قد فسر البعض ،ان المقصود باسماعيل(ع) هو ابناؤه او قومه
فيما بعد ،و بذلک يکون تطور اللغة علی مراحل و بالتدريج و ليس دفعة
واحدة .اال ان حديث الرسول (ص)  -إن کان صحيحا  -واضح الداللة بأن
اللغة ال ِهمت الی اسماعيل (ع) الهاما.
وکان اسماعيل (ع) يدير شؤون الناس في مکة و له المکانة الدينية
و الدنيوية فيها هو و ابوه عليهما السالم .فقد بنَيَا الکعبة و دعی ابراهيم (ع)
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الناس بأمر هللا الی حج البيت و توحيد هللا .فکانت الديانة الحنيفية
َ
االبراهيمية ،و تعبَّد الناس کما علَّمهم ابراهيم(ع) و اسماعيل (ع).
و قد افترض بعض الباحثين ان طريقة التعبد کانت بالتراتيل و
االناشيد الدينية ،و هذه التراتيل و األناشيد الدينية هي الجذور االولی للشعر
العربي .فقد کان الدکتور نجيب محمد البهبيتي و هومن الباحثين في العصر
الحديث ،يؤ ِمن بأن الشعر العربي إنما جاء علی لسان نبي في بادئ االمر.
حيث يری « بان ابا الشعر العربي االول نب ٌي ،و هو اسماعيل (ع) ،نشأ
بعمله في العاربة  ،و اتخذ اول اشکاله علی صورة اناشيد يتغنی بها
صالتِهم بالمعبد ،ينظمها لهم امامهم الديني الذي تولی قيادتَهم
صلّون في َ
الم َ
ک له ابوه ِرعايتهم و تعليمهم دين التوحيد الجديد  ...و لذا
الدينية بعد ان تَ َر َ
َو َج َد إسماعيل نَف َسه َمسؤال عن الصغيرة و الکبيرة فيه فهو االمام ،و هو ناظم
صلون من ورائه ي َر ِددون ،و الصالة في ال َمعابد
االناشيد ،و هو مرتلها ،و الم َ
االولی کلها کانت اناشيد َمنظومة ( »...محمد بلوحی،ص ،) 00و هذا الرأي
ينسجم مع کثير من الروايات و التفسيرات القديمة حول اللغة العربية و
الکتابة العربية و الشعر العربي ،التي تجعل من اللغة و الکتابة و البيان امر
توقيفي من عند هللا ابتداء ،ثم حدث في اللغة الوضع و االصطالح ،و في
الکتابة التوافق ،و في البيان اإلنشاء و االبداع .حيث استندوا علی بعض
اآليات القرآنية فاآليةَ « :و َعلَّ َم آ َد َم ْاألَ ْس َما َء كلَّهَا / ...البقرة » 60:استندوا بها
اإل ْنسَانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم
فيما يخص اللغة ،و اآلية « :الَّ ِذي َعلَّ َم بِ ْالقَلَ ِم (َ )0علَّ َم ْ ِ
(/)5الرحمن » فيما يخص الکتابة و العلوم ،و اآليةَ « :علَّ َمه ْالبَيَانَ .
/الرحمن » 0 :فيما يخص التعبير االدبي الفني .و يتفق هذا الرأي مع نظرية
القوی الخفية في الهام الشعر حيث کانت هذه القوی آلهة و مالئکة عند بعض
االمم و شياطين و جن عند اخری .و لعل ارجاع الشعر الی اآللهة عند االمم
القديمة کان ينطلق من منطلقات دينية.
ومهما کانت الکيفية التي استدل بها اسماعيل(ع) علی طريقة تعبده
فانها قادت الی نوع خاص من الکالم ارتقی الی مستوی فني رفيع علی شکل
جمل و فواصل مع ايقاع و ترنم ،کل ذلک انسجاما مع موقف المتعبِد الذي
التقرب الی هللا خائفا من ذنب ارتکبه او طامعا في نعم ٍة او شاکرا علی
يبتغي
َ
نعمة ،و هو موقف تسوده المشاعر و االحاسيس و تسيطر عليه العاطفة اکثر
من اي شئ آخر.
السجع الديني
من
نص
علی
نعثر
لم
اليوم
الی
فنحن
وبعد..
ٍ
ِ
اع الشعر الى ال َس َجع الديني،
المفترض الذي قاله اسماعيل (ع) .ونظرية َ
إرج ِ
إنما تعتمد علی التحلي ِل ال َمن ِطقي و علی المعطَی الديني.
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مميزات السجع الديني:
ذکرنا ان المشاعر و االحاسيس هي المسيطرة علی جو التعبد ،و
علی التراتيل و االناشيد التي يؤديها المتعبد ،و ذلک طبيعي الن الموقف
يستدعي ذلک .و الحقيقة ان االدعية و الصلوات و المناجاة ال تجد لها قبوال
عند هللا االّ اذا کان فيها صدق عاطفي و حضور ذهني .و کلما کانت العاطفة
اصدق و المشاعر اوضح و االحاسيس اقوی ،کان القبول من هللا اسرع .جاء
ث شريف « :إن هللا ال ينظر إلى أجسادكم و ال إلى صوركم و لكن
في حدي ٍ
ينظر إلى قلوبكم » (مسلم ،ج .)0600/0اذا فاالسجاع الدينية االولی (
المفترضة ) ،البد انها کانت مفعمة بالعاطفة و االحساس و الشعور ،و ذلک
ابرز مايميز السجع الديني في بداياته االولی .و الواقع اننا ال نستطيع ان نذکر
مميزات السجع الديني بأکثر مما ذکرنا و علی وجه الدقة والتحديد ،وذلک
الن السجع الديني هو سجع افتراضي ،لم نعثر علی نص له الی هذا اليوم،
وما هو مهم مما قد يتميز به السجع الديني هو سيطرة الجو العاطفي و صدق
المشاعر عليه ،خالف سجع الکهان الذي ابرز ما يتميز به الغموض و االبهام
و سيطرة جو الشعوذة عليه.
سجع الکهان:
ان الحاجة الی هللا ظلت مستمرة منذ آدم (ع) ،و هللا جل جالله هو
القدرة المطلقة و القوة الجبارة و هو الکمال المطلق ،و االنسان ضعيف
محتاج اليه ،و لکن االنسان ينسی نعم هللا عليه و ينسی ان هللا هو الذي هداه.
لذلک ارسل هللا الرسل و االنبياء باستمرار و لعل في عدد االنبياء و الرسل
من قِبَ ِل هللا لالنسان ِمصدَاقا لذلک ،فقد بلغ عدد االنبياء و الرسل عشرات
اآلالف حسب الروايات ،و لکن کانت هناک فترات يتباعد فيها الوحي،
فيضل فيها االنسان ،و ينسی هللا و نعمه ،و يدفعه ضعفه الی البحث عن قوی
خفية اقوی منه ليستقوي بها کان يتقصاها في الغيبيات و عالم الميتافيزيقيا
بعيدا عن واقعه المحسوس بعد ان فقد المعرفة باهلل و االيمان به قدرة و ربَّا
وخالقا ،فظهرت طبقة من الناس لعبت دور الوسيط بين هذه القوی الخفية و
الناس .هذه الطبقة من الناس هم الکهَّان أو ال َکهَنة .و کان لکل کاهن ِر ْئ ٌي،
او تابع من الجن يخبره بعض االخبار الصادقة فيخبر بها الناس بعد ان يزيد
عليها ،فيظن الناس ان للکاهن معرفة باخبار السماء و ما يحدث للناس ،فکان
کثي ٌر من الناس يتحاکمون اليهم ،و يلجأون اليهم في حل بعض النزاعات
بينهم .و کان الکهَّان يسيطرون علی الناس باسلوب الکالم الغامض و المبهم
الرئي ،او التابع من الجن .يقول
المتضمن علی بعض االخبار التي تَلَقَّاهَا من ِ
المسعودي في الکهانة « :تنازع الناس في ال َكهَانة :فذهبت طائفة من حكماء
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اليونانيين و الروم إلى التكهن ،و كانوا ي َّدعون العلوم من الغيوب ،فا َّدعى
صفَ ْ
ت فهي مطلِعة على أسرار الطبيعة ،و على ما
صنف منهم أن نفوسهم قد َ
تريد أن يكون منها؛ ألن صور األشياء عندهم في النفس الكلية ،و صنف
منهم ادعى أن األرواح المنفردة  -و هي الجن  -تخبرهم باألشياء قبل كونها،
صفَت ،حتى صارت لتلك األرواح من الجن متفقة...
و أن أرواحهم كانت قد َ
و طائفة ذهبت إلى أن التكهن سبب نفساني لطيف يتولد من صفاء مزاج
الطباع ،و قوة النفس ،و لطافة الحس ...و ذكر كثير من الناس أن الكهانة
تكون من قبل شيطان يكون مع الكاهن يخبره بما غاب عنه ،و أن الشياطين
الناس األخبار،
كانت تسترق السمع و تلقيه على ألسنة الكهان فيؤدون إلى
َ
بحسب ما يرد إليهم ...و طائفة ذهبت إلى أن وجه سبب الكهانة من الوحي
الفلكى ...و ذهب كثير ممن تقدم و تأ ِّخر أن علة ذلك علل نفسانية ،و أن
النفس إذا قويت و زادت قهرت الطبيعة ،و أبانت لإلنسان كل سر لطيف ،و
خبرته بكل معنى شريف( »...مروج الذهب ،ج) 069/0
و أتخذ الکهان السجع مطية لبلوغ مآربهم فظهر سج ٌع خاصٌ بهم
يسمی سجع الکهان .يقول االستاذ جواد علي « :و قد ألِف (الكهان) النطق
بالسجع ،حتى غلب على كالمهم ،و اختص بهم ،كما اختص الشعر بالشعراء،
فعرف لذلك بـ (سجع الكهان) » ( جواد علي ،اج ) 696/00و اختلف سجع
الکهان عن التراتيل و االناشيد الدينية  -المفترض وجودها اوال  -الختالف
لکل منهما و المغزی من وجود کل منهما .و عليه فسجع الکهان هو
المصدر ٍ
صورة مشوهة للسجع الديني من حيث المغزی و االتجاه ،و هو انحراف في
العقيدة و الديانة الحنيفية االبراهيمية ،و الکهانة استعانة بالشياطين و الجن.
اما السجع الديني فهو تقرب الی هللا و ارتباط به وتَ َعبَّد له .و قد نهی الرسول
(ص) عن الکهانة و عن السجع الذي اشبه سجع الکهان « ،قال األَزهري و
ين امرأَة ضربتها األخرى فَ َسقَطَ
لما قضى النبي صلى هللا عليه( و)32سلم في َجنِ ِ
بو
َر َ
َميِّتا بغرّة على عاقلة الضاربة قال رجل منهم :كيف نَ ِد َ
ي من ال ش ِ
 .32اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها
فاختصمواإلى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم فقضی أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة.
ب و ...ثم إن المرأة التي قضى عليها
َر َ
فقال رجل من عصبة القاتلة :كيف نَ ِد َ
ي من ال ش ِ
بالغرة توفيت فقضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن ميراثها لبنيها وزوجها .وجاء فی
(التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،ج « :)001/0و في هذا الحديث أيضا من
المعاني إنكار الكالم إذا لم يكن في موضعه وكان جهال من قائله وقد زعم قوم أن في هذا
الحديث ما يدل على كراهية التسجيع إنما كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسجيع
الهذلي في هذا الحديث ألنه كالم اعترض به قائله على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
اعتراض منكر وهذا ال يحل لمسلم أن يفعله وإنما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
التغليظ عليه في اإلنكار ...وفي قوله صلى هللا عليه وسلم في هذا الحديث إنما هذا من
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ال أَكل و ال صا َح فا ْستَهَ َّل و ِم ْثل د ِمه ي َ
ط ّْل قال صلى هللا عليه و سلم إِياكم و
َسجْ َع الكهّان » ( تاج العروس ،ج ) 001/00و في رواي ٍة قال صلى هللا عليه
و سلم« :أسجع كسجع الكهّان » (لسان العرب« :سجع» ) و في شرح
النووي علی صحيح مسلم « :إنما هذا من إخوان الكهّان ،من أجل سجعه
الذي سجع »( ج.) 099/00
وقد ورد في کتب الحديث ان بعض الناس سأل الرسو َل (ص) عن
صلَّى َّ
صدق بعض الکهانة َ « :سأ َ َل َرسو َل َّ
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم نَاسٌ ع َْن ْالكهَّا ِن
هللاِ َ
َ
َي ٍء فَقَالوا يَا َرسو َل َّ
َي ٍء فَيَكون َحقّا.
هللاِ إِنَّه ْم ي َحدِّثونَنَا أحْ يَانا بِش ْ
ْس بِش ْ
فَقَا َل لَي َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
ِّ
ْ
َ
ِّ
ْ
ك الكلِ َمة ِمن ال َحق يَخطفهَا ال ِجني
صلى هللا َعلي ِه َو َسل َم :تِل َ
فَقال َرسو َل هللاِ َ
ْ
فَيَقرُّ هَا فِي أذ ِن َولِيِّ ِه فَيَ ْخلِطونَ َم َعهَا ِمائَةَ َكذبَ ٍة» (الحميدي،ج.)00/0
ومن الکهانة ما کان تحريضا علی الثورة و الخروج عن السلطان
و سببا للحرب ،مثل الذي تَکهَّ ِن به عوف بن ربيعة األسدي بمقتل ِحجْ ر بن
الحارث (أحمد زكي صفوت ،ج) 96/0
و الکهانة خالل التاريخ اختلطت بالتنجيم و الخبرة و الفراسة و
الدجل .و علی مر العصور و في شرق االرض و غربها ،استخ ِدم التکهن و
الکهان من قبل الحکام  ،للسيطرة علی الشعوب و التحکم في رقابهم ،و
استخ ِدم من قبل معارضي الحکام للتحريض علی الثورة علی الحکام و
مازالت الکهانة تما َرس لمثل هذه االغراض و لغيرها من مکاسب مادية و
مآرب اخری .يقول ابن خلدون « :و قد زعم بعض الناس أن هذه الكهانة قد
انقطعت منذ زمن النبوة بما وقع من شأن رجم الشياطين بالشهب بين يدي
البعثة ،و أن ذلك كان لمنعهم من خبر السماء كما وقع في القرآن ،و الكهان
إنما يتعرفون أخبار السماء من الشياطين ،فبطلت الكهانة من يومئذ .و ال يقوم
من ذ لك دليل ،ألن علوم الكهان كما تكون من الشياطين تكون من نفوسهم
إخوان الكهان دليل على أن الكهان كانوا كلهم يسجعون أو كان األغلب منهم السجع »...و
الحقيقية اننا ال نعلم علی سبيل الجزم هل کان سؤال الرجل(:کيف ندی )...اعتراضا علی
قضاء الرسول(ص) ام استفسارا و تفقها عن الدين الجديد ،ال سيما و ان مثل هذه
الحوادث ال تحدث کثيرا و حدوثها بعد مجئ االسالم يوضح حکما جديدا لم يعهده الناس
قبل االسالم .ثم اننا ال نستغرب سؤال الرجل اذا علمنا ان علماء المسلمين و فقهاءهم
اختلفوا فی تحديد الغرة هل هی العبد ام االمة ام خمسون درهم ام الشئ االبيض بمعنی
الثمين من االشياء او اوساطها و کل ذلک واکثر منه موجود في کتب اللغة و کتب شروح
الحديث و الکتب الفقهية .و من ثم فلم يأت ان الرجل امتنع عن دفع الدية معترضا علی
الحکم و لو کان سؤاله اعتراضا المتنع عن دفع الدية ،فاالرجح ان الرجل سأل هذا
السؤال االستنکاري علی سبيل االستزادة في العلم ،اي التفقه في الدين الجديد .و علی هذا
يصح ان نورد الرواية و کالم الرسول شاهدا علی کراهة الرسول للسجع في مثل هذا
المقام ،الذي فيه قضاء وحک ٌم ديني يترتب عليه فقه ،واحکام في قضاء القضاة المسلمين
فيما بعد.
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أيضا كما قررناه .و أيضا فاآلية إنما دلت على منع الشياطين من نوع واحد
من أخبار السماء و هو ما يتعلق بخبر البعثة ،و لم يمنعوا مما سوى ذلك .و
أيضا فإنما كان ذلك االنقطاع بين يدي النبوة فقط ،و لعلها عادت بعد ذلك إلى
ما كانت عليه ،و هذا هو الظاهر ،ألن هذه المدارك كلها تخمد في زمن
النبوة ،كما تخمد الكواكب و السرج عند وجود الشمس ،ألن النبوة هي النور
األعظم الذي يخفى معه كل نور ويذهب » ( ابن خلدون ،ص )009-000و
مهما يکن من امر ،سواء تلقی الکهان اخبارهم من الشياطين ام من نفوسهم
ام من کليهما ،فقد نهی الرسول عن کل ذلک و نهی عن تصديق الکهان «
قال النبي (صلى هللا عليه و آله ) :من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما
انزل على محمد (صلى هللا عليه وآله » (الحر العاملي ,ج ) 000/09و في
صلَّى
ص َّدقَه بِ َما يَقول فَقَ ْد َكفَ َر ِب َما أ ْن ِز َل َعلَى م َح َّم ٍد َ
روايةَ « :م ْن أَتَى َكا ِهنا فَ َ
هللا َعلَيه [و آله] و َسلَّم » (أحمد البوصيري ,ج.) 006/0
مميزات سجع ال ُ
ک َّهان وبنيته الفنية:
أهَ ُّم مميزات سجع الکهان ،الغموض و االبهام و قصر الفقرات و
التزام التقفية و تساوي الفواصل بين الفقرات ،و لغة الکاهن الغامضة و
عباراته الشائکة و معانيه المستغلقة ،توحي للناس بان الکاهن يتلقی علمه من
قوی خفية ،فيبعث ذلک الهيبة و الخشية في نفوسهم من الکاهن « ،الن الناس
يومئذ اذا لم يفهموا شيئا و صعب عليهم ادراک کنهه تهيبوه و قدسوه»
(نوري حمودي القيسي ،ص )656يقول االستاذ جواد علي « :و لسجع
الكهان ،طريقة خاصة به ،ميزته عن سجع غيرهم ،فهو قصير الفقرات،
يلتزم التقفيه و تساوي الفواصل من كل فقرتين أو أكثر ،يعمد إلى األلفاظ
العامة المبهمة المعماة ،و إلى تكوين الجمل الغامضة ،ليمكن تأويلها تأويالت
متعددة ،و تفسيرها بتفاسير كثيرة ،ال تلزم الكاهن ،فيقع في حرج ،كالذي يقع
لو تكلم بكالم واضح صريح فيظهر بمظهر الجاهل الكاذب » (ج-696/00
.) 601
سجع الخطباء:
اصل السجع کله السجع الديني بل ان التعبير االدبي بدأ بداية دينية،
و من السجع الديني تفرع سجع الکهان الذي قام اساسا علی فسا ٍد في العقيدة و
انحراف في الدين و ابتعا ٍد عن الحق .فعقيدة الکهان فاسدة و باطلة ،حيث
اتخذ الکهان من الجن و الشياطين مصدرا لنبوءاتهم و اخبارهم عن الغيب،
فکان لذلک االثر الکبير في شکل اسجاعهم الغامضة المبهمة.
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لکن في مقابل هذا النوع من السجع کان هناک نو ٌ
ع آخر من السجع
مواز لسجع الکهان ،هو سجع الخطباء و البلغاء و ارباب الکالم
سار في خط
ٍ
من العرب ،فالحياة ليست کهانة فحسب بل ان الکهان اشخاصٌ معدودون في
المجتمعات ،و في الحياة انواع متعددة من النشاطات االجتماعية و غيرها مما
يحتاج الی التعبير فيها بکالم فني في االفراح و االتراح التي تعرض
لالنسان .فکانت الخطب و الکلمات التي تلقی في المجالس و عند الملوک و
في مناسبات التزويج و في الوصايا...الخ مما يکون فيه حاجة ٌ الی الکالم
البليغ المؤثر في نفوس السامعين ،فنشأ النثر المسجع الخالي من التکهن و
اإلخبار بالغيب ،و سار هذا النوع من السجع في خط بعيد عن الدين و
الکهانة فال هو مناجاة او اناشيد او تراتيل دينية ،و ال هو کهانة و إخبار عن
الغيب ،بل هو کالم بليغ فيه من الحکمة و العقل و النصح و االرشاد و الفخر
و غير ذلک مما ينم عن الخبرة بالحياة و الدراية باالمور.
و هذا السجع مسموح به محمود و مرغوب فيه تکلم به کل بليغ و
خطيب .قال الجاحظ في معرض كالمه على السجع و قول الرسول في
السجع الذي قاله الرجل في قضية المرأتين « :و كان الذي كرَّه األسجا َع
بعينها و إن كانت دون الشعر في التكلف و الصنعة ،أن كهان العرب الذين
كان أكثر الجاهلية يتحاكمون إليهم ،و كانوا ي ّدعون الكهانة ،و أن مع كل
واحد منهم رئيا من الجن ،مثل حازي جهينة ،و مثل ش ّ
ق و سطيح ،و عزى
َسل َمة ،و أشباههم :كانوا يتكهنون ،و يحكمون باألسجاع ... ،قالوا :فوقع النهي
في ذلك الدهر ،لقرب عهدهم بالجاهلية ،و لبقيتها في صدور كثير منهم ،فلما
زالت العلة ،زال التحريم .و قد كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين،
فيكون في تلك الخطب أسجاع كثيرة فال ينهونهم» (ج .) 061-006/0ان
الرسول لم ينهَ عن سجع الکهان من حيث هو کالم فني اي لم ينه عنه من
جهته الفنية ،بالفقرات و الفواصل والقوافي التي فيه ،إنما نهی عن فحوی
وإخبار بالغيب بغير حق .و قد ورد ان
سجع الکهان و مغزاه ومافيه من تنب ٍؤ
ٍ
الرسول(ص) کان قد سمع قس بن ساعدة في الجاهلية و قد سأل عن قس
عندما جاءه و فد إياد ،جاء في رواية عن الرسول« :كأني أنظر إليه بسوق
عكاظ راكبا على جمل أحمر أورق يضرب إلى خضرة كالرماد أو إلى سواد
يكلم الناس بكالم له حالوة ال أحفظه فقال بعض القوم نحن نحفظه فقال هاتوه
» (المناوي ،ج.)00/0
و النثر المسجع عند العرب لم تختص به طبقة من الناس کسجع
الکهَّان انما کان يقوله زعماء القوم و سادتهم ،و يقوله من افراد القبيلة
اآلخرين علی ح ٍد سواء ،و نجد الطفل خطيبا بالسجع احيانا کما نجد المرأة ،و
کان الخطباء من االغنياء و من الفقراء الصعاليک و قطاع الطرق و من
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سائر الناس ،لبلوغ اللغة العربية مبلغا راقيا في فن القول عند العرب .فليس
هذا االمر مختص بطبقة اجتماعية او دينية ،انما يعود االمر الی ملکة فنية و
موهبة ابداعية تصقل بالدربة و طول المران في مجالس الکالم في عصر
کانت البالغة اهم ميزاته.
و المالحظ ان هذا السجع لم يکن موضوعه الدين فال هو مناجاة او
تراتيل او ادعية و اناشيد دينية ،وال هو تنبؤ و کهانة و إخبار بالغيب .بل
خرج الی اغراض اخری في مناسبات مختلفة في الحياة ،و ذلک عندما اتخذ
بعض العرب ممن يمتلکون قدرة خاصة في فن القول و اساليب الکالم،
طريقة السجع الديني و سجع الکهان ،طريقة للتعبير في مناسباتهم
االجتماعية ،و سعوا الی تطوير طرق التعبير و االرتقاء بها الی السجع غير
الديني اي النثر المسجع الذي يقال في الخطب و المناسبات .و ساعدهم في
ذلک ما تتمتع به لغتهم من صفات .فصوت الحرف العربي و الکلمة العربية
بما احتوت عليه من موسيقی ،ساعد في الدفع بهذا االتجاه .و بذلک اخرج
العربي السجع الی اغراض اخری غيرالدين و الکهانة ،فکانت خطبهم تعجُّ
بمثل هذا االسلوب في الکالم ،و راحت االسجاع تقال في مناسبات شتی في
حياة العربي ،من ذلک خطبة لعبد المطلب بن هاشم «يهنئ سيف بن ذي
يزن باسترداد ملكه من الحبشة لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة أتته
وفود العرب وأشرافها وشعراؤها تهنئه وتمدحه ومنهم وفد قريش وفيهم
عبد المطلب بن هاشم فاستأذنه في الكالم فأذن له فقال :إن هللا تعالى أيها
الملك أحلك محال رفيعا صعبا منيعا باذخا شامخا و أنبتك منبتا طابت أرومته
و عزت جرثومته و ثبت أصله و بسق فرعه في أكرم معدن و أطيب موطن
فأنت أبيت اللعن رأس العرب و ربيعها الذي به تخصب و ملكها الذي به
تنقاد و عمودها الذي عليه العماد ومعقلها الذي إليه يلجأ العباد سلفك خير
سلف و أنت لنا بعدهم خير خلف و لن يهلك من أنت خلفه و لن يخمل من
أنت سلفه نحن أيها الملك أهل حرم هللا و ذمته وسدنة بيته أشخصنا إليك
الذي أبهجك بكشف الكرب الذي فدحنا فنحن و فد التهنئة ال وفد المرزية» (
أحمد زكي صفوت ،ج .)90/0و من ذلک خطبة لقس بن ساعدة اإليادي و
هو من اشهر خطباء العرب قبل االسالم ،بسوق عكاظ فقال« :أيها الناس
عاش مات ومن مات فات و كل ما هو آت آت (»...أحمد
إسمعوا و عوا َمن
َ
زكي صفوت ،ج .)60/0و من االسجاع قول أيوب بن القرية و قد كان دع َي
س القول عليه فقال « :قد طال السمر و سقط القمر و اشتد المطر
لِكالم فاحتَبَ َ
فماذا ينتظر .فاجابه فتى من عبد القيس فقال :قد طال االرق و سقط الشفق و
كثر اللثق فلينطق من نطق» ( .الجاحظ ،ج.)660/0
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و قال أعرابي لرجل« :نحن و هللا آكل منكم للمأدوم و اكسب منكم للمعدوم و
أعطى منكم للمحروم » ( .الجاحظ ،ج.)660/0
و وصف اعرابي رجال فقال « :ان رفدك لنحيح و ان خيرك لسريح و ان
منعك لمريح سريح » ( الجاحظ ،ج.)660/0
و شيئا فشيئا ظهر النغم او الوزن في االسجاع في المرحلة
االخيرة ،ثم توحدت القافية ،فظهر عندهم الشعر في ابسط اوزانه في بداياته
االولی.
نتيجة البحث:
تناولنا في هذا البحث السجع في العصر الجاهلي ،و اتضح لنا ان
السجع هو البداية االولی لفن القول عند العرب ،و ان تاريخه يعود الی
رجح ان واضعها
التراتيل و االناشيد الدينية التي کانت تمارس للتعبد ،التي ي َ
االول هو النبي اسماعيل (ع) ،و خلصنا الی ان فن القول عند العرب انما
استلهم من هذه االناشيد و االدعية و الصلوات و التراتيل الدينية ،لما کانت
تقوم عليه من نظام موسيقي مؤثر في السامع تمثل بالنهايت المرسومة بالقافية
الموحدة للجمل المنتظمة المبنية علی مسافات موسيقية متناسبة.
ومن خالل الدراسة تواصلنا الی ان السجع ينقسم علی ثالثة انواع هي:
 .0السجع الديني ،و هو تلک التراتيل و االناشيد ادينية ،و هذه النوع من
السجع لم يصلنا منه نصوص ،النه موغل في القدم و نصوصه ابعد
من قدرة الرواية الشفوية ،و هو افتراضه نفترض وجوده من خالل
المعطيات الدينية و االستنتاجات المنطقية.
 .0سجع الکهان ،و هو السجع الذي کان يمارسه الکهنة في العصر
الجاهلي الغراض الدجل و الشعوذة و الدين المنحرف عن الحق بغية
الحصول علی ثمن بخس و السيطرة علی اآلخرين من خالل استغالل
جهل الناس و حاجتهم الی قوی خفية.
 .6سجع الخطاء ،و هو السجع الذي ظهر علی يد البلغاء من عرب
الجاهلية ممن تمکنوا من التوصل الی بنا ٍء فني للکالم وظفوه الغراض
متعددة و في مناسبات اجتماعية مختلفة و ذلک لحاجة االنسان الی مثل
هذا النوع من الکالم الفني في کل عصر و مکان للتعبير عما يجول في
ذهنه و يخطر علی عاطفته.
و کان هذا النوع االخير من السجع و هو سجع الخطباء هو مرحلة سابقة
لنوع آخر من انواع االدب ،حيث انتظم الکالم في نظام موسيقي اکثر تعقيدا
من نظام السجع ،کذلک طرء علی مضمونه و اسلوبه و اغراضه تطور
کبير ،تمخض عن لو ٍن جدي ٍد لفن القول سمي شعرا.
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إسهامات الفالسفة المسلمين في الحركة النقدية
ابن رشد –نموذجا-
د /سليم بتقه
كلية اآلداب واللغات قسم األدب العربي
جامعة محمد خيضرـ بسكرة ـ الجزائر
ملخص:
لم تكن تأمالت الفالسفة المسلمين منصبة على مسائل الفلسفة على ما
فيها من اختالف في النظرة والحكم ،بل تعدى األمر إلى مجال الفن و الشعر،
وال غرو في ذلك فالشعر أهم الظواهر الفنية عند العرب وأحبها إلى نفوسهم،
فألف في ذلك الكندي ،و الفارابي و ابن سينا ،و كان البن رشد وهو خاتمة
الفالسفة المسلمين موقف من الشعر العربي ،و نظرة في الشعر عامة ،بل أنه
نظم الشعر في شبابه ثم أحرقه في كهولته فيما يحدثنا ليون اإلفريقي و كان
البن رشد اطالع واسع على أشعار العرب و نفاذ في معرفتها ،وذوق ممتاز
في تمييز خصائص الشعر الرفيع و نقده .
يمتاز تلخيص ابن رشد لكتاب "فن الشعر" ألرسطو بمحاولته تطبيق
قوانين الشعر على الشعر العربي ،فاستشهد بنماذج منه في عديد من
المواضيع في هذا الكتاب.
في هذه المقاربة سنحاول أن نوضح بعض المالمح البارزة في الفكر
النقدي عند الفيلسوف ابن رشد ،ونظرته للشعر العربي على وجه
الخصوص ،مما ال يمكن فهمه إال بالعودة إلى كتب الفلسفة اليونانية التي
ترجمت إلى العربية ثم تناولها فالسفة العرب بالتلخيص ،مازجين التلخيص
بالتفسير في معظم األحيان.
Les philosophes musulmans n’ont pas de réflexions axées
sur des questions de philosophie quoi qu’elles ont de
différence de perception et de jugement, mais aussi dans le
domaine de l'art et la poésie, et sans surprise, le
phénomène artistique est le plus important chez les arabes,
ainsi écrit Al-kindi ,Al-Farabi et Ibn Sina. Ibn Rushd qui
a été le dernier des philosophes musulmans avait une
perception générale sur la poésie, aussi, il a composé des
poèmes dans sa jeunesse, puis les a brûlé en son âge mûr
d’après Leo l 'Africain. Ibn Rushd avait des connaissances
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assez vastes sur la poésie arabe et un goût excellent pour
spécifier ses caractéristiques et enfin le critiquer.
Le résumé Ibn Rushd « l'art de la poésie » se distingue
pour sa tentation d'appliquer des lois de la poésie sur la
poésie arabe, de citer des modèles dans beaucoup de sujets
dans ce livre.
Dans cette approche, nous allons essayer d'expliquer
les principales caractéristiques de la pensée critique du
philosophe Ibn Rushd, sa perception sur la poésie en
particulier, cela ne peut être compréhensible seulement en
revenant aux livres grecque qui ont été traduits en arabe, et
ensuite examiné par les philosophes arabes par la
traduction, mélangeant souvent entre interprétation et
traduction.
مقدمة:
عرف النقد األدبي في معظم الثقافات اإلنسانية ،إن لم يكن كلها ،فإذا
كانت تلك الثقافات عرفت األدب سواء كان شعرا أم قصا أم تمثيال في مراحل
مبكرة ،فإن من الطبيعي أن يفرز ذلك آراء نقدية حول ما يقدمه المبدعون.
وقد حفظ التاريخ أراء نقدية قديمة ،حيث كان لليونانيين دور بارز في تطوير
فكر نقدي ما يزال مؤثرا حتى اليوم بفضل تفاعل المفكرين والنقاد العرب
المسلمين معه قبل قرون.
لذا فإن دراسة النقد عند الفالسفة المسلمين ال تتضح إال في ضوء النقد
عند اليونانيين ذلك أن الثقافـة العربية تدين للثقافة اليونانية التي تلقفها العرب
وأفاضوا في تفسيرها واإلضافـة إليها ،حيث تأثر الفالسفة واألدباء والنقاد
والبالغيون العرب بمن سبقهم من فالسفة اليونان كأرسـطو وأفالطون ،حيث
بدا هذا التأثر واضحا خاصة في كتاب (فـن الشعر) ألرسطو على الفالسفة
المسلمين أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد خاصة بعد أن قام بشر بن متى
سنة (600هـ) بترجمة كتاب (فـن الشعر) ،ومن ذلك الوقت توالت
التلخيصات والترجمات لهذا الكتاب ،فقد قام بتلخيصه الفارابي ،ثم قام
بترجمته مرة أخرى ابن سينا وابن رشد ،ومن ثم بـدأت نظـرية أرسطو في
الشعر تجد صداها في نقد الشعر العربي ،مع أن هـؤالء الفالسفة لم
يخصصوا كتابات مستقلة بعينها للشعر أو للنقد.
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أوال :الشعر عند ابن رشد:
ينظر ابن رشد (ت )565إلى طبيعة الشعر أنها تقوم على الخيال،
فالشاعر عنده شخص غلبت قوته الخيالية على قوته النظرية ،فالشعر بهذا
االعتبار يعود مصدره إلى عنصر نفسي هو إبداع الصور الخيالية المشوبة
بالصور الحسية وال عالقة له في جوهره بغيرها من الصور العقلية
الخالصة ،والصور الحسية ،التي ال أثر للخيال فيها.
وإذا كان أفالطون (609-009ق.م) يرى كل الفنون ومنها الشعر قائمة
على التقليد (المحاكاة) ،وكذلك أرسطو (600-600ق.م) الذي ارتبطت به
نظرية المحاكاة ،فإن الفالسفة اإلسالميين ومنهم ابن رشد اعتبر المحاكاة
العمود واألساس في المديح ،وربط بين المحاكاة والتشبيه ،وهو أمر لم يقصده
أفالطون وال أرسطو من هذا االصطالح .يقول ":والتشبيه والمحاكاة هي
مدائح األشياء التي في غاية الفضيلة".
ترجع جودة الشعر عند ابن رشد وتمامه وجماله في الوصف إذا بلغ
الشاعر في وصفه مبلغا يخيل إلى السامعين كأنه محسوس أمامهم يبصرونه،
ويرى أن هذا اللون من الوصف الرائع يتوفر عليه الشعر العربي ،ويذهب
إلى أن المتنبي أفضل من يوجد له هذا النوع من التخييل و من وصف
األحوال الواقعة في الحروب )0(،وكذلك األمر لدى امرئ القيس وذي الرمة.
يلجأ الشعراء العرب في أشعارهم إلى استعمال ما يسميه ابن رشد
بالتخيل وهو المقصود عنده بالمطابقة فقط ،بمعنى وصف األشياء الخارجية
من الجماد والحيوان والنبات ،وهذا اللون من الوصف كثير في أشعار
العرب .ويغلب على الشعر العربي في نظر ابن رشد محاكاة أشياء محسوسة
بأشياء محسوسة ،وجل تشبيهاتهم راجعة إلى هذا .كما يوجد فيها تشبيه أمور
معنوية بأمور محسوسة بكثرة.
بيد أنه يحكم على شعر المتنبي بأنه "أقرب إلى المثالت الخطبية من
المحاكاة الشعرية"( )0وذلك أنه يستعمل اإلقناع والتصديق األمر الذي
يليق بالخطابة وبالمنطق العقلي ،ويالحظ ابن رشد أن الشعر العربي يعتمد
كثيرا على المحاكاة التي تقع بالتذكر ،ويعني به أن يورد الشاعر شيئا يتذكر
به شيئا آخر ،فتذكر الشعراء العرب األحبة بالديار واألطالل مشهور في
شعرهم ،ومن هذا الضرب أيضا تذكر األحبة بالخيال أو الطيف وإقامته مقام
المتخيل.
قال ابن رشد " :وتصرف العرب والمحدثين في الخيال متفنن ،وأنحاء
استعمالهم له كثير ولذلك يشبه أن يكون من المواضع الشعرية الخاصة
بالنسيب وقد يدخل في الرثاء كما قال البحتري:
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خال ناظري من طيفه بعد شخصه

فيا عجبا للــدهر فقد على فقد ()6

وأما النوع من الشعر الذي يبالغ صاحبه في الكذب فيعتقد ابن رشد

بكثرته في أشعار العرب ( )0والمحدثين وهو ما يستعمله من دعاهم
بالسفسطائيين من الشعراء ،يقول" :وهذا كثير موجود في أشعار العرب،
ولكن قد يوجد للمطبوع من الشعراء منه شيء محمود مثل قول المتنبي :
ولكن كي يصن به الجمـــاال
لبسن الوشي ال متجمــالت
ولكن خفن في الشعر الضــالال ()5
وضفرن الغدائر ال لحســن
ومن السمات التي يتميز بها الشعر العربي ما يسمي بالتشخيص ،حيث
يضفي الشاعر الحياة والنطق على الجماد .قال ابن رشد " :وها هنا موضع
سادس مشهور يستعمله العرب وهو إقامة الجمادات مقام الناطقين في
مخاطبتهم ومراجعتهم إذ كانت فيها أحوال تدل على النطق مثل قول الشاعر:
وكبر للرحمــن حـين رآني
وأجهشـت للتوبـاذ لما رأيته
حواليك في أمن وخفض زمـان
فقلت له أين الذين عهـدتهم
ومن ذا الذي يبقى سوى الحدثـان ()0
فقال مضوا واستودعوني بالدهم
ثانيا :وظيفة الشعر عند ابن رشد:
وإذا كان للشعر فعله في نفسية المتلقي ،فإن فإن ابن رشد اهتم بالجانب
األخالقي في هذا التأثير ،ولذلك قارن بين اليونان والعرب في هذا المجال
فقال " :وأما اليونانيون فلم يكونوا يقولون أكثر ذلك شعرا إال وهو موجه
نحو الحث على الفضيلة ،أو الكف عن الرذيلة ،أو ما يفيد أدبا من اآلداب أو
معرفة من المعارف" )9( .فالشعر اليوناني يحث على الفعل الخلقي و يمجده،
أما الشعر العربي فيصف األشياء والذوات واالنفعاالت ،فالشعر العربي فيما
يذهب إليه عبد الرحمان بدوي ذاتي عاطفي ،و الشعر اليوناني إرادي يكاد
يكون موضوعيا ،أي أن الشعر اليوناني ذو طابع أخالقي فعال ،في حين أن
الشعر العربي ذو طابع انفعالي فهو شعر المتعة و اللذة .فالشعراء اليونان
يمدحون األفعال الخلقية و ينفرون من األخالق غير الخلقية )0( .لذلك نجد
ابن رشدي يهاجم شعر الجاهلية هجوما عنيفا قائما على معيار خلقي يقول:
" ولكون أشعار العرب خلية من مدائح األفعال الفاضلة ،و ذم النقائص أنحى
الكتاب العزيز عليهم و استثنى منهم من ضرب قوله إلى هذا الجنس")6(.
مشيرا بذلك إلى قوله تعالى (( :والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل
واد يهيمون وأنهم يقولون ما ال يفعلون إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وذكروا هللا وانتصروا من بعدما ظلموا ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
ينقلبون))(.سورة الشعراء.)009_000،
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فالشاعر يصور هوى نفسه ،و مشاعر ذاته ،وهيمان هواجسه ،وهذا
الرأي ذهب إليه الفرابي أيضا فيما يذكر ابن راشد" :و إن كانت أكثر أشعار
العرب إنما هي كما يقول أبو نصر في النهم والكدية")01(.
جعل ابن رشد للشعر مقياسا أخالقيا تربويا ،حيث جعل له وظيفة
اجتم اعية منصبة على أثره في السلوك اإلنساني ،وبناء على ذلك هاجم الشعر
الجاهلي ألنه في أغلبه يعبر عن األهواء واللذات والرغبات والتكسب بالمدح
وخاصة النسيب الذي ينطبق عليه تفسير فرويد لألدب على أنه لغة الرغبة،
فيدعونا لقراءة األثر الفني على أنه لغة الشهوة .قال ابن رشد" :و ذلك أن
النوع الذي يسمونه النسيب إنما هو حث على الفسوق ،لذلك ينبغي أن يتجنبه
الولدان")00( .
ومع ذلك فهو يعترف بوجود قدرا من صور الفضائل في الشعر الجاهلي،
فهو يقر بما له من نماذج تعبر عن الكرم و الشجاعة ،وهذا النوع من الشعر
هو الذي ينبغي أن نهذب به األطفال ونؤدبهم فقال ":و يؤدبون من أشعارهم
بما يحث فيهم على الشجاعة و الكرم فإنه ليس تحث العرب في أشعارهم من
الفضائل على شيء سوى هاتين الفضيلتين و إن كانت ليس تتكلم فيهم على
طريق الحث عليهما ،وإنما تتكلم فيهما على طريق الفخر")00( .
ويذهب ابن رشد في تلخيصه لجمهورية أفالطون إلى أن شعر العرب
في الجاهلية يعج بوصف اللذات الحسية ،وهو أمر يضر بالشباب لذا يجب
تحذيرهم الشباب من االستماع إلى هذا الشعر وما أشبهه)06( .
ويجب أن تهمل العبارات التي تؤدي إلى االهتمام باللذات ،فالشباب ينبغي
أن يستمعوا إلى العبارات التي تحذرهم اللذات واالنغماس فيها ألن مراقبة
النفس كما قال أفالطون ال يمكن أن توجد إال مع االعتدال وتجنب اللذات
الحسية)00(.
ويرى وجوب منع هذه األشعار التي تجري على عادة الجاهلية في وصف
األشياء التي ال ينبغي أن توصف (صهيل الحصان ونهيق الحمار) وال يسمح
للشعراء في المدينة أن يحاكوا كل شيء كما اتفق حفاظا على الذوق والخلق،
وعلى سالمة المدينة وقوتها ،فإن تقليد األشياء الرذيلة ،أو التي ليس لها تأثير
فيما إذا كان شيء ما ينبغي اختياره أو تجنبه كما هو الحال في كثير من
أشعار الجاهلية أمر ليست تدعو له أية ضرورة في المدينة ،والشعراء في هذه
المدينة باألحرى يجب أن ال يسمح لهم إال بوصف النساء الالمعات وأمانتهن،
وبصفة عامة الفضائل الخلقية ،كما أنه ال يسمح لهم بوصف أي شيء اتفق،
وهذا أيضا ينطبق على الرسامين فال يجوز لهم أن يرسموا الرذائل ،ألن
المدن الفاضلة في حاجة إلى أن يكون أطفالها ال يسمعون األقوال الجميلة
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فحسب بل يرون أيضا األشياء الجميلة .وهكذا فإن األفعال الجميلة تغرس في
أنفسهم بجميع أوجهها)05( .
لم يجعل ابن رشد للشعر و الفن وظيفة أخالقية تربوية فحسب ،بل جعل
وظيفة اجتماعية سياسية ،ولذلك هاجم الشعراء الذين يمدحون الطغاة
والمستبدين من الحكام ويفضلون التملق إليهم والعيش في كنفهم ،و يخبرونا
ابن رشد أنه رأى كثيرا من الشعراء ومن الذين نشأوا في المدن األندلسية
يفضلون هذا اللون من الحكم الطاغي ،ويعتقدون أنه الغاية القصوى ،وأن
هناك ميزة وفضيلة في النفس الطاغية ،و يرون الدوام لهذا الحكم)00( .
يمكن القول بأن ابن رشد قاس الشعر بمقياس فلسفي أخالقي وجعله
خاضعا لخدمة المجتمع وللتربية الصالحة ،و إذا كانت الغاية من الفن عند
أرسطو هي اللذة الجمالية ،فإنه مع ذلك لم يضح بالقيمة الخلقية ،فهو ال
يرضى للبطل في التراجيديا أن يسقط أخالقيا .إن ابن رشد ابن حضارته
والحضارة اإلسالمية حضارة ذات طابع أخالقي وليس معنى هذا أنها تنكر
القيمة الجمالية وإنما تعطي األولوية للحق وللخير إذا اقتضى األمر ،على
الجمال.
ومن جهة أخرى فإن حكم ابن رشد على الشعر العربي يبدو شديد القسوة،
ولكن الواقع أنه يقصد به الشعر الجاهلي ،إذ يذكر "شعر العرب" مقابال
"لشعر المحدثين" تمييزا بذلك بين شعر الجاهلين وشعر اإلسالميين فال يمكن
أن ننكر العناصر األخالقية في الشعر اإلسالمي ،بل أنه ال يمكن لنا أيضا أن
ننفي الصبغة األخالقية نفيا كليا عن الشعر الجاهلي إذ أن ابن رشد نفسه
يعترف بما في الشعر الجاهلي من تمجيد للكرم وأن كان يقصر الصبغة
األخالقية في الشعر الجاهلي على صفتي الشجاعة والكرم فحسب ،و يشارك
الفارابي ابن رشد في هذا الحكم القاسي.
وما كان يخلو منه شعر العرب في الجاهلية قد وجد في القرآن و لذلك قال
ابن رشد" :وينبغي أن تعلم أن أمثال أنواع هذه المدائح األربعة للفعل اإلرادي
الفاضل غير موجودة في أشعار العرب ،وإنما هي موجودة في الكتاب العزيز
كثيرا" )09( .وتنبه ابن رشد إلى أهمية الشعر القصصي وإلى عدم توفر
الشعر الجاهلي عليه ،فبين أنه قليل في هذا الشعر ،ولكن توجد القصص في
القرآن وأشار إلى أن الشعر القصصي له تأثير بالغ فيمن صدق به ،وأشار
إلى قصة يوسف و إلى قصة إبراهيم الخليل -عليهما السالم -وإلى ما لهما من
أثر في النفس سواء كان الحزن أو الخوف كما في قصة إبراهيم أو الرقة وما
يحث على العمل كما في القصة يوسف ،و ما إلى ذلك من القصص القرآني
الذي يقصد به عظة النفس وتحريك الدوافع األخالقية ،و يالحظ ابن رشد أنه

010

إذا وقع أي شك في هذه القصص فإنها تفقد تأثيرها وذلك" :هو السبب في أن
كثيرا من الذين ال يصدقون بالقصص الشرعي يصيرون أراذل")00(.
ثالثا:بين ابن رشد ،أفالطون ،وأرسطو:
ويبدو ابن رشد قد تأثر بأفالطون في وضعه الشعر والفن عامة في
المرتبة الثالثة من الحقيقة ،و في طرده للشعراء من مدينته الفاضلة ألنهم
يؤثرون تأثيرا سيئا فيمن عداهم من الناس ،ويشوهون الحقائق ،وال يفهمون
ما يعبرون عنه ،وما يصفونه من أشياء وأفعال ،ولكن ابن رشد ال يوافق
نظرية أفالطون في نظرية المثل ولذلك فإنه غلبت عليه المعايير األخالقية
واالجتماعية من جهة ،والمنطقية من جهة أخرى إذ ليس القول الشعري
والخطابي والجدلي كالقول البرهاني ،فالشعر عاطفي خيالي ال يصلح إال
للجمهور ،بل إنه يؤثر تأثيرا سيئا في الجمهور إن كانت صبغته غير أخالقية
.
والواقع أن ابن رشد تبعا ألرسطو يرى أن من عيوب الشعر أن يترك
المحاكاة الشعرية وينتقل إلى اإلقناع واألقاويل التصديقية ،وخاصة إذا
انضاف إلى ذلك أن كان القول هجينا قليل اإلقناع ،و أن كان قد يحسن إذا
حسن اإلقناع أوكان صادقا )06( ،ومن ثم فهو ال يتمسك كثيرا بالجانب
المنطقي في الشعر إذ طبيعة الشعر ال يمكن أن تكون خاضعة لقوانين المنطق
العقلي خضوعا تاما ،فيبقى ابن رشد إذن متمسكا أشد التمسك بالمعيار
األخالقي متفقا في ذلك مع أفالطون الذي فهم من الشعر أنه يغذي األهواء و
يضعف الرجولة و يعزل العق ل الذي ينبغي أن يسيطر على األهواء ويحد من
رغبة اإلنسان الطبيعية إلى ذرف الدموع وأدرك أفالطون من اللذة اللذات
الحسية ،إذ يرى أن الموسيقى أيضا قد تفسد الناس ألنها تهدف إلى إرضاء
الجمهور فال ينبغي للشاعر أن يثير االنفعاالت ،وال يأذن أفالطون إال بمدائح
األبطال واألناشيد الدينية التي تلتزم الحقيقة .أما أرسطو فال يرى أن الشعر
مدرسة تعلم األخالق والتربية الصالحة وإن كان ال يقبل أن يعرض على
المسرح االنحطاط الخلقي ،وأن بطل القصة ينبغي أن يكون ذا خلق ممتاز ،و
هذا الموقف األرسطي يخالف التقاليد اليونانية التي ترى أن رسالة الشاعر
تهدف إلى تهذيب الشعب و ترقية أخالقه
فموقف ابن رشد ليس أرسطاطاليسا محضا وال أفالطونيا محضا،
وإنما هو موقف حضاري إسالمي يرى أن الشعر والفن عامة مرتبط بااللتزام
 ،والفن في نظر الرساالت والمصلحين والثائرين إنما هو في خدمة المجتمع،
وخدمة الرسالة الخلقية أما إذا انساق الشاعر مع أهوائه ولذاته فقد نزل شعره
من أن يكون فنا وأصبح ضربا من وحي الشيطان ،لذلك نزه القرآن النبي من
أن يكون شاعرا يهيم في أودية الخيال ،أو كاهنا يسحر الناس بسجعه وأخيلته
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وتصويره لما سيحدث من الحدثان ،قال هللا تعالى(( :وما علمناه الشعر وما
ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبين)) و قال(( :وما هو بقول شاعر قليال ما
تؤمنون وال بقول كاهن قليال ما تذكرون إن هو إال ذكر للعالمين)) .

خاتمة:
يعد ابن رشد واحدا من الفالسفة الذين ترجموا كتاب (فن
الشعر) ،و يعتبر أيضا الوحيد الذي اختلفت ترجمته عن باقي
الترجمات والشروح  ،فقد لوحظ عليه سوء الفهم للمصطلحات
الواردة في الكتاب ،ورأى البعض أنه أخطأ في ترجمته ،وذلك
يرجع إلى تخلصه من األمثلة التي أوردها أرسطو للنصوص
األدبية اليونانية واستبدلها بالنصوص العربية من شعر وآيات
قرآنية ،وهذا هو ما جعل الكثير من النقاد و الباحثين يظنون أن
ترجمة ابن رشد لكتاب أرسطو عبارة عن كتاب مستقل تمتزج فيه
أقوال أرسطو مع أقوال ابن رشد ،ولكنه استطاع أن يسهم في
تحوالت كثيرة ،تجلت فعاليتها النقدية في قضايا عدة.
وإذا كان ابن سينا والفارابي قد توليا طرفا من التحول الفلسفي
للنقد في المشرق العربي ،فإن ابن رشد قد عرف األندلسيين بكتاب
(الشعر) ألرسطو ،وأعطى النقد بعدا فلسفيا ال نحسبه يماثل ما
توصل إليه المشارقة.
لقد ساهم الفالسفة المسلمون في تنشيط الحركة النقدية األدبية
مستفيدين من ثقافاتهم ومعارفهم التي تلقوها عن الفالسفة اليونان
ومن ثراء النقد العربي وحركته المكثفة التي سادت ذلك العصر،
ساعين في ذلك إلى توثيق التواصل بينهم وبين النقاد مضيفين لبنة
في صرح الحضارة العربية اإلسالمية.
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أحمد شرجي
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الكتابة الجديدة في المسرح العراقي
يوسف العاني نموذجا
أحمد شرجي
مرشح دكتوراه جامعة ابن طفيل
مدخل:
عررررررف المسررررررح العراقررررري الرررررنص المسررررررحي بوقرررررت مبكرررررر ،حيرررررث كانرررررت
مسررررررررررحية (لطيرررررررررف وخوشرررررررررابا  )0066لنعررررررررروم فرررررررررتح هللا السرررررررررحار ،اول
نرررررص مسررررررحي ،ظهرررررر فررررري الموصرررررل ،ظلرررررت هرررررذه المسررررررحية  ،مسررررررحية
رائدة في الكتابة المسرحية العراقية.
وظرررررل المنجرررررز المسررررررحي العراقررررري فقيررررررا علرررررى مسرررررتوى الكتابرررررة الدراميرررررة،
علرررررررى الررررررررغم مرررررررن وجرررررررود المظررررررراهر الدراميرررررررة المليئرررررررة بالررررررردراما ،مثرررررررل
طقرررررروس (التعزيررررررة الحسررررررينية) الترررررري كرررررران مررررررن الممكررررررن ان تكررررررون أحررررررداثها
مصرررررررردر الهررررررررام للكترررررررراب والرررررررردراميين ،والترررررررري تشرررررررركل تفاصرررررررريلها مقتررررررررل
الحسررررررين وأو الده  ،بحيررررررث يمكررررررن أن تخرررررردم مسرررررررحتها معالجررررررة بعررررررض مررررررا
يعيشررررررره العرررررررراق مرررررررن اضرررررررطرابات سياسرررررررية بطريقرررررررة جماليرررررررة مسررررررررحية
مخصوصرررررة ،لكنهرررررا لألسرررررف أجهضرررررت ،ألسرررررباب شرررررتى ،وممرررررا سررررراهم بعررررردم
تعررررررف العرررررراقيين إلرررررى مثرررررل ذلرررررك العررررررض المسررررررحي بوقرررررت مبكرررررر ،لرررررو
إنرررره جرررررى تطرررروير تلررررك الواقعررررة مررررن الممارسررررة الطقسررررية إلررررى حيررررث تشرررركل
عرضررررا مسررررررحيا  ،خاصرررررة مررررع تررررروافر عناصرررررر مسرررررحية كثيررررررة فيهرررررا ،مرررررا
يساهم في ترسيخها.
ظرررررررل المؤلرررررررف المسررررررررحي يترررررررأرجح برررررررين االقتبررررررراس والترجمرررررررة ،كحرررررررال
أقرانررررررره فررررررري المنطقرررررررة العربيرررررررة ،واسرررررررتمرت عمليرررررررة االقتبررررررراس والترجمرررررررة
وانتشررررررت بررررردءا مرررررن القررررررن التاسرررررع عشرررررر ،إلرررررى أوائرررررل القررررررن العشررررررين
في الموصل وبغداد.
دخرررررل العرررررراق القررررررن العشررررررين وهرررررو محمرررررل بترررررداعيات الهيمنرررررة العثمانيرررررة،
ومرررررا ولدتررررره مرررررن اضرررررطهاد وتعسرررررف وكبرررررت للحريرررررات ،ثرررررم جررررراءت ثرررررورة
العشررررررررين بفكرررررررر ثررررررروري  ،مناهضرررررررا لكرررررررل أشررررررركال االحرررررررتالل والهيمنرررررررة
األجنبيررررررررة \ اإلنكليزيررررررررة ،ظهرررررررررت برررررررروادر المسرررررررررحية التاريخيررررررررة الترررررررري
تسررررررتنهض روح األجررررررداد وتنقررررررب عررررررن مررررررآثرهم البطوليررررررة ،فكرررررران مررررررن رواد
هذه المرحلة (يحيى عبد الواحد ،سليمان الصائغ ).
فرررررري الثالثينيررررررات وبعررررررد تأسرررررريس الدولررررررة العراقيررررررة فرررررري  06شررررررباط ،0600
ظهررررررررررت المسررررررررررحية االجتماعيرررررررررة التررررررررري تطالرررررررررب بإصرررررررررالح المجتمرررررررررع
وتوعيتررررره ،فناقشرررررت القررررريم الفاسررررردة التررررري بررررردأت تترسرررررخ فيررررره ،ومرررررن هرررررؤالء
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الكترررررراب( سررررررليم بَطرررررري ،نررررررديم االطرقجرررررري) ،ثررررررم اسررررررتمر المسرررررررح العراقرررررري
بتقررررررررديم المسرررررررررحيات االجتماعيررررررررة  ،والسياسررررررررية ،الترررررررري تناولررررررررت قضررررررررايا
مناهضة االحتالل اإلنكليزي ،وبث روح المواطنة والحس القومي.
ارترررررربط ترررررراريخ المسرررررررحية الحديثررررررة فرررررري العررررررراق بقيررررررام ثررررررورة  00تمرررررروز
 ،0650التررررر ي أسرررررقطت النظرررررام الملكررررري وقيرررررام نظرررررام جمهررررروري ،انتشرررررر فيررررره
هرررررامش الحريرررررة ،وتعرررررددت األحرررررزاب لتمرررررارس عملهرررررا بشررررركل علنررررري داخرررررل
المجتمررررررع العراقرررررري  ،مررررررا سرررررراهم بتغيررررررر الخطرررررراب المسرررررررحي الررررررذي برررررردا
يحمررررررل فكرررررررا تقرررررردميا ،تنويريررررررا  ،ومررررررنهم "صررررررفاء مصررررررطفى ،توفيررررررق الزم
 ،شرررررهاب القصرررررب  ،يوسرررررف العررررراني ،طررررره سرررررالم ،نورالررررردين فرررررارس ،عرررررادل
كاظم ،علي حسين البياتي".33
ال يمكرررررررن ألي باحرررررررث ان يكترررررررب عرررررررن التطرررررررور الررررررردرامي فررررررري المسررررررررح
العراقررررررري ،مرررررررن دون التوقرررررررف عنرررررررد تجربرررررررة الكاترررررررب والممثرررررررل يوسرررررررف
العررررراني ،ألنررررره كررررران مجرررررددا فيهرررررا  ،مرررررن خرررررالل مالمرررررح تجربتررررره التررررري سرررررار
فهرررررا بشررررركل علمررررري  ،بررررردأها بالواقعيرررررة االشرررررتراكية لغررررروركي الرررررذي ترررررأثر بررررره
وباألدب الروسي كثيرا.
ومررررررن بررررررين أولررررررى أعمالرررررره مسرررررررحية (راس الشررررررليلة  )0650الترررررري كانررررررت
أشرررررررربه بالتمثيليررررررررة اإلذاعيررررررررة ،مغرقررررررررة بالصررررررررور الواقعيررررررررة ،علررررررررى وفررررررررق
متطلبرررررررات المرحلررررررررة الترررررررري كانررررررررت مليئررررررررة بالتنرررررررراحرات السياسررررررررية ،تلررررررررك
األوضرررررراع العامررررررة الترررررري انعكسررررررت بمعالجررررررات الكاتررررررب العرررررراني وزمررررررالؤه
بانتهررررررراج الواقعيرررررررة ،أو األسرررررررلوب الرررررررواقعي ،األمرررررررر الرررررررذي ميرررررررز أغلرررررررب
تجارب العاني في فترة الخمسينيات من القرن الماضي.
فرررررري السررررررتينيات كتررررررب العرررررراني أعمرررررراال مسرررررررحية أخرررررررى منهررررررا (صررررررورة
جديرررررررردة  )0600الترررررررري مهرررررررردت لظهررررررررور أسررررررررلوب جديررررررررد فرررررررري الكتابررررررررة
المسرررررررررحية فرررررررري المسرررررررررح العراقرررررررر ي بشرررررررركل عررررررررام ،وتجربررررررررة العرررررررراني
المسررررررحية بشررررركل خررررراص ،حيرررررث تتررررروج تجديرررررده األسرررررلوبي فررررري (مسررررررحية
المفترررررراح  )0609وقرررررردمت علررررررى المسرررررررح عررررررام  ، 0600بررررررإخراج األسررررررتاذ
سامي عبد الحميد.
الجديررررررد فرررررري المفترررررراح ،هررررررو ذلررررررك التنرررررراول األسررررررطوري للحكايررررررة الشررررررعبية،
منطلقرررررررا مرررررررن المرررررررنهج البريشرررررررتي (الملحمررررررري) ،حيرررررررث كررررررران التقطيرررررررع ،و
اللوحررررررات ،والمواقررررررف ،وتوظيررررررف األغرررررراني الشررررررعبية ،الترررررري اسررررررتلهمها مررررررن
الترررررراث العراقررررري ،هرررررذا التغيرررررر كررررران واضرررررحا داخرررررل الرررررنص منرررررذ القرررررراءة
األولى.
سررررررراهم الرررررررنص بتغيرررررررر نوعيرررررررة الكتابرررررررة الدراميرررررررة وشررررررركلها فررررررري المسررررررررح
العراقرررررري ،بتعرفرررررره إلررررررى أسرررررراليب جديرررررردة ،حكايررررررات شررررررفاهية متداولررررررة فرررررري
 -33ينظر –الطالب،عمر ،املسرحية العربية يف العراق ،النجف االشرف ،ج،0ط ،0عام 0690
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يومياترررره ،تجسررررد علررررى خشرررربة المسرررررح بشرررركل فنرررري ،تحمررررل خطابررررا فكريررررا ،
أراد لررررره العررررراني ان يصرررررل بوسررررراطة رسرررررائل يبثهرررررا الرررررنص  ،بشررررركل سرررررلس
وبسررررريط ،لكنررررره عميرررررق فررررري داخلررررره  ،لمرررررا يحملررررره مرررررن مضرررررامين تنويريرررررة،
الن العررررررالم يتغيررررررر ويتطررررررور  ،ونحررررررن مازلنررررررا نسررررررير علررررررى وفررررررق العقليررررررة
التقليدية التي تؤمن بالخرافات واألساطير.
بعررررررد المفترررررراح  ،انتقررررررل العرررررراني لمسرررررراحة أكثررررررر بريقررررررا وإشررررررعاعا ،متمررررررثال
بالمسرررررررررح التسررررررررجيلي  ،ورائررررررررده األلمرررررررراني (بيسرررررررركاتور) فرررررررري مسرررررررررحية
(الخرابررررررة  )0691وأخرجهرررررررا قاسررررررم محمرررررررد وسررررررامي عبدالحميرررررررد إخراجرررررررا
مشررررررررتركا ،وفيهررررررررا عرررررررررف المسرررررررررح العراقرررررررري كيفيررررررررة توظيررررررررف األفررررررررالم
التسررررررجيلية ،الوثررررررائق ،الشررررررهادات فرررررري العرررررررض المسرررررررحي ،كمررررررادة أسرررررراس
يرتكرررررز عليهررررررا العرررررررض المسرررررررحي ،وجسرررررد المخرجرررررران ذلررررررك مررررررن خررررررالل
نصب شاشتين سينمائيتين على جوانب المسرح لهذا الغرض.
يتسررررررراءل المخررررررررج العراقررررررري فاضرررررررل خليرررررررل :هرررررررل ان العررررررراني هرررررررو وارث
المسرررررح العراقرررري الحررررديث؟ ويجيررررب بنفسرررره عررررن تسرررراؤله بلررررى  ،ألنرررره "مررررن
القلرررررررة التررررررري اسرررررررتثمرت مخزونهرررررررا المعرفررررررري ،أفكرررررررارا وحكايرررررررات وقصرررررررا
متراكمرررررا ،ومرررررا رافقررررره مرررررن ذكريرررررات غنيرررررة ،وأجنررررردة خزنرررررت الكثيرررررر مرررررن
المرررررررردونات الخاصررررررررة الترررررررري أرخررررررررت لحقررررررررب عاشررررررررها العرررررررراني ويعيهررررررررا
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بأمانة.فاستثمرها وصاغها بحذاقة الحريف".
هرررررذا التحرررررول فررررري الكتابرررررة الدراميرررررة سررررراهم بظهرررررور كتابرررررات أخررررررى لكتررررراب
آخررررررين ،مثرررررل الكاترررررب (طررررره سرررررالم) الرررررذي كترررررب مسررررررحية(طنطرررررل )  ،التررررري
تنتمرررررري لرررررردراما الالمعقررررررول ،وذكررررررر سررررررالم بأنرررررره دون احالمرررررره علررررررى شرررررركل
نررررص مسرررررحي ،وهنرررراك ايضررررا الكاتررررب (نررررور الرررردين فررررارس) فرررري مسرررررحية
(البيررررررررت الجديررررررررد ،0600والغريررررررررب ،والعطررررررررش  ،0690وجرررررررردار الغضررررررررب
.)0690
سرررررنحاول فررررري هرررررذا البحرررررث ان نتعررررررف علرررررى ماهيرررررة الكتابرررررة الجديررررردة التررررري
جرررراء بهررررا العرررراني فرررري مسرررررحية (المفترررراح) ،ولكرررري نتعرررررف إلررررى ذلررررك يجررررب
علينرررررررا أوال ان نسرررررررتعرض كتاباتررررررره االولرررررررى التررررررري كانرررررررت تتسرررررررم بالواقعيرررررررة
االشتراكية  ،ذات لغة خطابية مباشرة  ،في اغلب األحيان.
والجررررردير ذكررررررره  ،ان العرررررراني قررررررد م اغلرررررب مسرررررررحياته فرررررري فرقررررررة(المسرررررررح
الفنررررري الحرررررديث ، )0650التررررري كانرررررت تضرررررم خيررررررة الطاقرررررات الفنيرررررة برررررالعراق
 ،وقررررررد سرررررراهمت الفرقررررررة كثيرررررررا بإيصررررررال تجربررررررة العرررررراني والتعرررررررف إليرررررره
كاتبرررررا وممرررررثال مهمرررررا فررررري تررررراريخ المسررررررح العراقررررري والعربررررري ،وأيضرررررا لمرررررا
تحتلرررررره الفرقررررررة مررررررن مكانررررررة مهمررررررة ومؤسسررررررة للمسرررررررح العراقرررررري الحررررررديث،
والتررررري تعرررررد " إحررررردى أهرررررم الفررررررق المسررررررحية العراقيرررررة التررررري كرسرررررت معنرررررى
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االرتبررررررراط برررررررين المسررررررررح والمجتمرررررررع وقررررررردمت للمجتمرررررررع العراقررررررري بكافرررررررة
تنوعاتررررررره وانتماءاتررررررره  ،فكررررررررا أدبيرررررررا ملتزمرررررررا بقضرررررررايا النررررررراس وهمرررررررومهم
اليوميررررة ،وعبرررررت عررررن أحالمهررررم وأمررررالهم وقلقهررررم وخرررروفهم ،كررررل ذلررررك كرررران
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يتشكل عبر أعمال مسرحية غاية في الرهافة والحساسية."..
الواقعية عند يوسف العاني
منرررررذ ان اعتلرررررى العررررراني خشررررربة المسررررررح ألول مررررررة فررررري  00شرررررباط ،0600
كرررران كاتبررررا وممررررثال للعمررررل ،فقررررد صرررراغ فكرررررة العمررررل مررررن مزحررررة سررررمعها مررررن
احرررررد أصررررردقائه ،علرررررى الررررررغم مرررررن أنَّررررره كررررران نصرررررا متواضرررررعا كمرررررا يرررررذكر
العررررراني ،لكرررررن المثيرررررر لالنتبررررراه فررررري هرررررذا العمرررررل ،اسرررررتثماره وانتباهررررره علرررررى
المترررررررداول اليرررررررومي ،ألشرررررررفاهي المترررررررداول سرررررررنجده يكبرررررررر ويشررررررركل جررررررروهر
تجربرررررررة العررررررراني فررررررري الكتابرررررررة الواقعيرررررررة ،الحيررررررراة ،الشرررررررارع ،هررررررري مركرررررررز
الشخصررررريات وتشرررررظيها فررررري كتاباتررررره ،اإلنسررررران ومرررررا يعانيررررره مرررررن تراكمرررررات
سياسرررررررية ،انقالبرررررررات ،ثرررررررورات ،تغ يرررررررر نظرررررررام الحكرررررررم ،الحركرررررررة السياسرررررررية
النشرررررطة  ،تعررررردد األيرررررديولوجيات ،الشررررريوعية  ،القوميرررررة ،الدينيرررررة  ،كرررررل هرررررذا
عرفررررره العررررراني ودونررررره بكرررررل تفاصررررريله" ،أبررررررزت تفاصررررريل الحيررررراة اليوميرررررة
للشخصررررررررريات ،وفسررررررررررت أفعالهرررررررررا ودوافعهرررررررررا فررررررررري ضررررررررروء انتماءاتهرررررررررا
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االجتماعية وأوضاعها النفسية".
ذلرررررررك التررررررردوين اسرررررررتفا د منررررررره العررررررراني  ،ومرررررررن ثرررررررم توظيفررررررره ،كحررررررروادث ،
وشررررررخوص كأبطررررررال لمسرررررررحياته،دخل للبيررررررت العراقرررررري ووضررررررع يررررررده علررررررى
مشاكله اليومية ،وأسقطها على المجتمع العراقي بأكمله.
رأس الشليلة 0650
فكررررررة المسررررررحية كانرررررت تررررردور حرررررول الفسررررراد اإلداري إبررررران الحكرررررم الملكررررري
فررررررري العرررررررراق ،كانرررررررت أشررررررربه بالتمثيليرررررررة اإلذاعيرررررررة ،امترررررررازت المسررررررررحية
بالواقعيررررررة المغرقررررررة بالمحليررررررة ،وهررررررذا نلمسرررررره مررررررن العنرررررروان(راس الشررررررليلة)،
ومعنرررررراه راس القيررررررادة بعمررررررل مررررررا ، ،هرررررردفها نصرررررررة المظلررررررومين مررررررن أبنرررررراء
الشررررررررعب  ،إزاء مررررررررا يحرررررررردث لهررررررررم مررررررررن اسررررررررتغالل  ،وجشررررررررع وتسررررررررلطية
الرؤساء.
تناقضررررررررات الحيرررررررراة االجتماعيررررررررة والسياسررررررررية  ،هررررررررذه التناقضررررررررات جسرررررررردها
العررررررراني فررررررري مشررررررراهد سررررررراخرة مثيررررررررة للضرررررررحك ،يعلرررررررن فيهرررررررا رفضررررررره
واسررررررتنكاره لكررررررل المظرررررراهر الترررررري تسرررررراهم بتررررررأخر المجتمررررررع العراقرررررري ،مررررررن
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الفسررررررراد اإلداري ،حررررررراول معالجتهرررررررا بنظررررررررة تقدميرررررررة  ،داعيرررررررا المتفررررررررج ،
المشرررراركة فررررري التغييررررر والتفكيرررررر بحلرررررول جديرررردة  ،تكرررررون ثررررورة علرررررى كسرررررر
السرررررائد الرررررذي ا عتررررراد عليررررره المجتمرررررع العراقررررري ،وراس الشرررررليلة مرررررا هررررري اال
بدايررررررة للمررررررنهج الررررررواقعي الررررررذي اتخررررررذه العرررررراني فرررررري كتاباترررررره فرررررري مرحلررررررة
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الخمسينيات  ،والتي اسميناها بالمرحلة األولى.
فلوس الدواء 0650
تناولرررررررت التنررررررراقض الطبقررررررري داخرررررررل بنيرررررررة المجتمرررررررع العراقررررررري ،شخصررررررريات
مهمشررررررة  ،تعرررررريش حيرررررراة فقيرررررررة م عدمررررررة ،حيرررررراة أخرررررررى ال يعرفهررررررا شررررررريكها
اآلخررررر فرررري المجتمررررع ،الررررذي يعرررريش حيرررراة باذخررررة الثررررراء ،وكررررل طرررررف مررررن
هررررررذه المعادلررررررة هررررررو بعيررررررد عررررررن اآلخررررررر ،لعررررررل فكررررررر(العرررررراني)التقرررررردمي ،
الرررررررواعي ،الرررررررذي يتخرررررررذ اإلنسررررررران ورفاهيتررررررره  ،هررررررردفا لررررررره  ،هرررررررذا اإلنسررررررران
المعررررردم ،الرررررذي يعررررريش فررررري الظرررررل ،جعرررررل مرررررن الطبقرررررة البرجوازيرررررة تقصررررريه
تمامررررا مرررررن الشررررراكة فررررري المجتمررررع ،وبالترررررالي ال تمتلررررك حترررررى ثمررررن [فلررررروس]
الرررررررردواء لمعالجررررررررة مرضرررررررره ،هررررررررذه الصرررررررررخة الترررررررري تسرررررررراند المظلرررررررروم،
ومعاناتررررره ،كتبهرررررا العررررراني علرررررى وفرررررق مشررررراهد حياتيرررررة شررررراهدها فررررري الحيررررراة
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ونقلها على المسرح بكل تفاصيلها.
ستة دراهم 0650
لررررم تبتعررررد هررررذه المسرررررحية عررررن الررررنهج الررررواقعي كمررررا ذكرنررررا سررررابقا ،فتناولررررت
بأسرررررررلوب نقررررررردي الذع ،شرررررررريحة األطبررررررراء وجشرررررررعهم واسرررررررتغاللهم للفقرررررررراء
مرررررررن دون الرأفرررررررة بحرررررررالتهم االقتصرررررررادية المترديرررررررة ،اتخرررررررذ نموذجرررررررا سررررررريئا
مررررررنهم ،حررررررين يطلررررررب مررررررن احررررررد المرضررررررى أجرررررررة الفحررررررص وهرررررري (سررررررتة
دراهرررررررم)  ،لكرررررررن المرررررررريض ال يملرررررررك هرررررررذا المبلرررررررغ ،إال إن الطبيرررررررب يصرررررررر
علرررررى حصررررروله علرررررى األجررررررة كاملرررررة ،جشرررررع الطبيرررررب جعرررررل المرررررريض ينرررررتقم
منررررره بطريقتررررره الخاصرررررة ،حيرررررث يجرررررد بطاقرررررة دعررررروة لحفلرررررة سررررراهرة تعرررررب
الطبيرررررب للحصرررررول عليهرررررا ،يأخرررررذها المرررررريض معررررره وهرررررو يخررررررج ،وعنررررردما
يعررررررود للطبيررررررب لرررررردفع فلرررررروس العررررررالج ،يمررررررزق الرررررردعوة ويرميهررررررا بوجهرررررره،
معلنرررررا عرررررن سرررررخطه وازدرائررررره مرررررن جشرررررعه  ،علرررررى الررررررغم مرررررن َّ
أن رسرررررالته
إنسررررررانية داخررررررل المجتمررررررع ،وأي مجتمررررررع ال يمكنرررررره ان يسررررررتغني عررررررن وجررررررود
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انا امك يا شاكر 0655
سرررررررجلت هرررررررذه المسررررررررحية أول ترررررررأثير لرررررررألدب االشرررررررتراكي فررررررري المسررررررررح
العراقررررررررري  ،لتنررررررررراص شخصرررررررررية(ام شررررررررراكر) مرررررررررع شخصرررررررررية(االم) عنرررررررررد
غررررروركي ذائعرررررة الصررررريت  ،ف لقرررررد حملرررررت ام شررررراكر  ،كثيررررررا مرررررن صرررررفات االم
لغرررررروركي ،صررررررالبتها  ،قرررررروة شخصرررررريتها ،جررررررالدة قلبهررررررا ،الرررررروعي التقرررررردمي،
الررررررروح الرررررروطني ،هررررررذا التررررررأثير يرجررررررع لوجررررررود األدب االشررررررتراكي ،والفكررررررر
الماركسرررررري الكبيررررررر داخررررررل الثقافررررررة والمجتمررررررع العررررررراقيين آنررررررذاك ،وتنررررررامي
الحركرررررات اليسرررررارية التقدميرررررة التررررري تعمرررررل علرررررى إيصرررررال خطررررراب تنرررررويري
داخل المجتمع.
تررررررأثر العرررررراني برررررراألدب الروسرررررري كثيرررررررا ،بسرررررربب ولعرررررره باإلنسرررررران والهررررررم
اإلنسررررررررراني ،فكانرررررررررت آثرررررررررار ( تيشرررررررررخوف،غوركي ،تولسرررررررررتوي ،غوغرررررررررول)
واضررررررحة علررررررى أعمالرررررره وفيهررررررا ،وخاصررررررة فرررررري هررررررذه المرحلررررررة  ،وبدرايررررررة
يعترررررررف بهررررررا  ،وقررررررد ضررررررمت المسرررررررحية منولوجررررررا كررررررامال مررررررن حرررررروارات
(االم)  ،والرررررررررررررذي أهررررررررررررردى إليررررررررررررره العررررررررررررراني فيمرررررررررررررا بعرررررررررررررد إصرررررررررررررداره
األول(مسررررررررحياتي) (.هرررررررامش يكترررررررب باالسرررررررفل -اهرررررررداء يوسرررررررف العررررررراني-
الى االديب االنساني الكبير مكسيم غوركي ،مؤلف قصة االم):
االم :هررررررل تعلمرررررروون لمرررررراذا يقرررررردمون ابنرررررري ومررررررن معرررررره الررررررى المحاكمرررررررة؟
لسوف أقول لكم هذا....
وانرررررتم ستصررررردقون قلرررررب ا م وشرررررعرها الشرررررائب ،لقرررررد قررررردموهم الرررررى المحاكمرررررة
بكل بساطة ألنهم يقولون "الحقيقة" لسائر الناس..
الحقيقررررررررة الترررررررري أراد العرررررررراني ان يوصررررررررلها للجمهررررررررور ،دفعترررررررره السررررررررتخدام
اللهجررررررة الدراجرررررررة إليصررررررال خطابررررررره المسرررررررحي والفكرررررررري ،لالميررررررين مرررررررن
المجتمرررررع الرررررذين ال يجيررررردون القرررررراءة والكتابرررررة ،وكمرررررا يقرررررول العررررراني  ،فررررران
هررررررذا هررررررو هرررررردف الكتابررررررة والمسرررررررح الحقيقرررررري ،وإال فمررررررا جرررررردوى المسرررررررح
وهو يتحدث بلغة متعالية  ،فخمة  ،ال يفهمها الناس.
سرررررتجد لنرررررا ذلرررررك مرررررن خرررررالل قراءتنرررررا للرررررنص  ،فنتعررررررف مرررررن خاللررررره علرررررى
فكرررررر الكاترررررب اليسررررراري ،وكيرررررف اسرررررتطاع أن يوظرررررف عمليرررررة االعتقرررررال لررررره
ولزمالئرررررره فرررررري عمررررررل مسرررررررحي ،اختزل المجتمررررررع العراقرررررري  ،بعائلررررررة ،علررررررى
الررررررغم مررررررن فقرهررررررا لكنهرررررا ترررررررفض االنصررررررياع للمحترررررل ومهادنترررررره ، ،وأنررررررا
أمررررررك يررررررا شرررررراكر"قرررررردمت مررررررن فرررررروالذ :األم ذات اإلرادة الحديديررررررة والرررررروعي
السياسرررررري غيررررررر العررررررادي ،وأوالدهررررررا:شرررررراكر وسررررررعودي وكرررررروثر ...وإيمانهررررررا
الررررررذي ال يتزعررررررزع فرررررري حتميررررررة الثررررررورة الوطنيررررررة وضرررررررورة انتصررررررارها ...
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كرررررل هرررررذا يحمرررررل عوامرررررل القررررروة فررررري المسررررررحية"،40االبرررررن األكبرررررر (شررررراكر)
قتلررررره الطغررررراة ،الثررررراني (سرررررعودي) سررررريموت قبرررررل نهايرررررة المسررررررحية ،البنرررررت(
كرررررروثر) يقرررررربض عليهررررررا أيضررررررا ،هررررررذا حررررررول حررررررال ام شرررررراكر /االم العراقيررررررة،
بينمرررررا نجرررررد شرررررقيق ام شررررراكر ،ال يهمررررره شررررريئا سررررروى جمرررررع المرررررال  ،نتيجرررررة
موقفرررررره المهررررررادن لالحررررررتالل  ،وهررررررو عكررررررس موقررررررف شررررررقيقته وأوالدهررررررا ،ال
يهمررررره ان خررررررج المحترررررل أم لرررررم يخررررررج  ،الن القضرررررية ال تعنيررررره ،لهرررررذا فلرررررن
يكرررررون غريبرررررا اذا كررررران الشرررررقيق يتنكرررررر الختررررره وانتسررررراب ام شررررراكر لعائلتررررره،
وأيضررررررا فإننررررررا نجررررررده يبرررررررر تصرررررررفات ولررررررده بالتجسررررررس علررررررى الرررررروطنيين
والثوار  ،وأخبار السلطات و عن أماكن وجودهم.
هررررذا التنرررراقض الفئرررروي داخررررل المجتمررررع  ،تجسررررد فرررري مسرررررحية انررررا امررررك يررررا
شررررراكر ،حيرررررث وقفرررررت ام شررررراكر شرررررامخة صرررررلبة عنرررررد سرررررماع خبرررررر استشرررررهاد
ولدها اآلخر سعودي والقبض على ابنتها كوثر.
نمررررروذج ام شررررراكر اسرررررتقاه العررررراني مرررررن اليرررررومي العراقررررري ،وظفررررره دراميرررررا ،و
دوَّن برررررررذلك لجرررررررزء مهرررررررم مرررررررن حيررررررراة المجتمرررررررع العراقررررررري بكرررررررل تناقضررررررراته
وقسررررررراوته ،موقرررررررف ام شررررررراكر  ،أراده العررررررراني مرررررررن كرررررررل ام عراقيرررررررة حترررررررى
يتحرر الوطن:
سعودي السبع ما تنطفي ناره
41
يا هللا يا شعب ناخذ بثاره
هرررررذا المنحرررررى الخطرررررابي المباشرررررر  ،ولغرررررة التحرررررريض ،هرررررو الرررررذي قصررررردناه
بالمرحلررررررة األولررررررى مررررررن كتابررررررات العرررررراني  ،وفقررررررا لمتطلبررررررات المرحلررررررة الترررررري
عاشرررررها ،بحيرررررث " لرررررم نجرررررد هنررررراك تحرررررول فررررري الشخصررررريات  ،برررررل تبقرررررى كمرررررا
عليرررررره طيلررررررة المسرررررررحية  ،غيررررررر ان هررررررذا اللررررررون القرررررروي مررررررن المسرررررررحيات
يحمررررل فرررري ثنايرررراه أيضررررا بعررررض عوامرررررل الضررررعف.هررررذه صررررورة مثاليررررة فررررري
وضررررررروحها وشرررررررفافيتها :األخيرررررررار أخيرررررررار تمامرررررررا ،واألشررررررررار أنرررررررذال حترررررررى
النهاية".42
سرررررررعى العررررررراني فررررررري جرررررررل كتاباتررررررره إلبرررررررراز جوانرررررررب الرررررررنفس البشررررررررية،
مصرررررردرها الحيرررررراة والشررررررارع العراقرررررري بكررررررل مررررررا يحملرررررره مررررررن تناقضررررررات،
يجلرررررررب لنرررررررا صرررررررورا منهرررررررا  ،ويقررررررردمها بشررررررركل تهكمررررررري سررررررراخر  ،مثيرررررررر
للضرررررحك ،هرررررذه الروحيرررررة فررررري الكتابرررررة جعلتررررره "يتغلغرررررل فررررري الحيررررراة العراقيرررررة
وينتررررررزع منهررررررا صررررررورا رائعررررررة قويررررررة مظهرررررررا تناقضرررررراتها الغريبررررررة بشرررررركل
 -40الراعي،علي ،املسرح غي الوطن العريب ،عامل املعرفة،الكويت،ط،0عام،0666ص 601وما بعدها.
 العاين يوسف 01،مسرحيات من يوسف العاين،املؤسسة العربية للدراسا والنشر،41بريوت،ط،0،0600ص.65
 -42نفسه،ص.600

006

قرررررروي مررررررؤثر يثيررررررر الضررررررحك واالسررررررتنكار فرررررري آن واحررررررد ،وهكررررررذا يعطرررررري
يوسرررررف العررررراني مرررررثال سررررراطعا علرررررى قرررررول غوغرررررول مرررررن ان التمثيرررررل الهزلررررري
عرررررررض لحالررررررة وحكررررررم عليهررررررا" ، 43صررررررور مسرررررررحياته مألوفررررررة للمتفرررررررج،
وليسرررررت غريبرررررة عنررررره ،فهررررري منررررره واليررررره ،لكرررررن طريقرررررة تناولهرررررا والسرررررخرية
الترررري كتبررررت فيهررررا  ،تجعلهررررا غريبررررة عررررن لغررررة المنطررررق والعقررررل ،ناهيررررك عررررن
اللهجة الدارجة التي يكتب فيها العاني مسرحياته.
شررررررخوص هررررررذه المرحلررررررة حملررررررت بعضررررررها أسررررررماء مترسررررررخة فرررررري المجتمررررررع
ام شرررررراكر،عبدالجبار ،ابررررررو
سرررررعودي ،كرررررروثر،
العراقررررري مثررررررل(شرررررراكر،
نعيمررررررررة...،الررررررررخ)  ،وأيضررررررررا بعضررررررررها صررررررررفات أو مهررررررررن ،وصررررررررف بهررررررررا
أصررررررحابها ،حتررررررى أمسررررررت كنيررررررة لهررررررم  ،ضررررررمن سررررررياق اجتمرررررراعي مغلرررررروط،
حترررررى نسررررري النررررراس أسرررررماءهم الحقيقيرررررة ،مثرررررل(االطررررررش ،الخرررررادم ،الفرررررراش،
األعمررررى ،وغيرهررررا)  ،كرررررل ذلررررك كررررري يرررردعم طروحررررات توجهررررره الررررواقعي فررررري
تلك المرحلة.
لكننررررا سررررنجده ينتقررررل  ،انتقالررررة مهمررررة وكبيرررررة فرررري مسرررررحية (صررررورة جديرررردة
 ، 0600وقررررررردمت علرررررررى المسررررررررح  ، )0609ألنهرررررررا عمقرررررررت الصرررررررراع برررررررين
الشخصرررررريات ،شخصرررررريات تتصررررررادم فيمررررررا بينهررررررا  ،وأيضررررررا التمررررررايز الطبقرررررري
الرررررذي وجرررررد فررررري مسررررررحية (فلررررروس الررررردواء) ،لكنررررره فررررري (صرررررورة جديررررردة)
كررررران متميرررررزا واضرررررح المعرررررالم كمرررررا يؤكرررررد جميرررررل نصررررريف التكريتررررري "ففررررري
فلرررروس الرررردواء نحررررس هررررذا االنقسررررام بشرررركل غررررامض .......،امررررا فرررري صرررررورة
جديرررررردة .فالتمررررررايز واضررررررح المعررررررالم وقررررررد كانررررررت هررررررذه المسرررررررحية قررررررد نررررررأت
بأسررررررلوب المؤلررررررف عررررررن أسررررررلوبه التقليرررررردي القررررررديم وخطرررررروة هامررررررة لظهررررررور
مسرحية المفتاح".؟
نستشرررررف مرررررن هرررررذا بررررران مسررررررحية صرررررورة جديررررردة  ،كانرررررت النقطرررررة الفاصرررررلة
فررررري تجربرررررة العررررراني الدراميرررررة ،ت فصرررررل برررررين أسرررررلوبين ،زمنرررررين ،حيرررررث يبررررررز
لنررررررا أسررررررلوب أكثررررررر عمقررررررا ووعيررررررا علررررررى مسررررررتوى الشررررررخوص والمعالجررررررة
الدرامية  ،تقطيع النص إلى لوحات.
كررررررذلك فرررررران صررررررورة جديرررررردة قررررررد مهرررررردت للنقلررررررة المهمررررررة والكبيرررررررة ،علررررررى
مسررررررتوى الكتابررررررة الدراميررررررة فرررررري المسرررررررح العراقرررررري  ،الترررررري تمثلررررررت فرررررري
مسرررررررحية المفترررررراح  ،ألنهررررررا ح ملررررررت برررررروادر تجريبيررررررة مهمررررررة علررررررى مسررررررتوى
الكتابة واالنتقال اإلخراجي في المسرح العراقي.
حملرررررت مالمرررررح كتابيرررررة جديررررردة لرررررم يألفهرررررا المسررررررح العراقررررري آنرررررذاك ،ولقرررررد
كررررران العررررراني سرررررباقا  ،باتخررررراذ مرررررنهج المسررررررح الملحمررررري لبرتولرررررد بريشرررررت ،
منهجا ينطلق منه نحو تغيير هائل  ،كان للعاني شرف الريادة فيه.
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مسرحية المفتاح
البناء الدرامي للحكاية
تبررررردأ المسررررررحية بعررررررض الحكايرررررة كمرررررا هرررررو الحرررررال عنرررررد برتولرررررد بريشرررررت ،
حتررررررى يكررررررون المشرررررراهد متأهبررررررا إلعطرررررراء رأيرررررره او التعليررررررق عليرررررره ،تخبرررررررهم
الراويرررررة برررررأنهم سررررريقدمون لنرررررا حكايرررررة ،حررررردثت فررررري الماضررررري ،وهررررري غيرررررر
مألوفرررررررة ،وال تنتمررررررري لرررررررزمن محررررررردد ،وال مكررررررران محررررررردد ،لكرررررررن نريررررررردكم ان
تسمعوها:
الراوية :عندنا حكاية حلوة محنَاية
هي حكاية وليست حكاية
هي سالوفة لكنها غير مالوفة
هي قصيدة بال اساس
بال ذيل وبال راس
44
وبال وزن وال قياس
الحكايرررررررة عرررررررن الرررررررزوج(حيرررررررران) وزوجتررررررره (حيررررررررة) ،وشرررررررقيق حيرررررررران
(نرررررروار) ،الررررررذي يمترررررراز بررررررالوعي والثق افررررررة ،انرررررره نمرررررروذج للجيررررررل الجديررررررد ،
يختلرررررف عرررررن جيرررررل أخيررررره (حيرررررران) وزوجتررررره (حيررررررة) ،حيررررررة التررررري تحلرررررم
ان يكررررررون لهررررررا طفررررررال ،كررررررأي امرررررررأة ،لكررررررن حيررررررران يرررررررفض فكرررررررة الطفررررررل
هرررررذه ،ألنررررره ال يملرررررك ضرررررمانات لبقررررراء ابنررررره سرررررليما معرررررافى وال يقتلررررره الجررررروع
وبرررررؤس الحرررررال ،علرررررى الررررررغم مرررررن إصررررررار حيررررررة  ،لكنررررره يررررررفض ذلرررررك
وبشرررررردة ،تسررررررتنجد بنرررررروار  ،شررررررقيق حيررررررران ،لعلرررررره يسررررررتطيع إقنرررررراع أخيرررررره
بتحقيرررررق حلمهرررررا ،كونررررره العقرررررل المررررردبر ،الرررررواعي ،المثقرررررف ،داخرررررل األسررررررة،
لكررررررن مررررررن دون أي تطررررررور ايجررررررابي مررررررن حيررررررران ،ألنرررررره ببسرررررراطة ال يملررررررك
ضمانات.
تجرررررد حيررررررة حرررررال بتررررروفير الضرررررمان البنهرررررا كمرررررا يررررررد الوعرررررد فررررري األغنيرررررة
الشررررررعبية ،ف تقررررررنعهم بتتبررررررع حركررررررة كمررررررا حلقررررررات األغنيررررررة/الحكايررررررة  ،وهنرررررراك
سررررريحظون بالضرررررمان ،علرررررى الررررررغم مرررررن عررررردم اقتنررررراع نررررروار بهرررررذا األمرررررر،
وحكايرررررررررات الخرافرررررررررات واألسررررررررراطير ،التررررررررري يجرررررررررب علرررررررررى المجتمرررررررررع ان
يرررررتخلص منهرررررا لكررررري يتطرررررور ويبررررردع ،لكنررررره يرضرررررخ لطلرررررب حيررررررة وشرررررقيقه،
وتبدأ الحركة بتتبع األغنية:
يا خشيبة نودي نودي
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وديني على جدودي
جدودي بطارف عكا
يعطوني ثوب وكعكعة
والكعكعة وين اضمها
اضمها بصنيديكي
صنيديكي يريد المفتاح
والمفتاح عند الحداد
والحداد يريد فلوس
والفلوس عند العروس
والعروس بالحمام
والحمام يريد قنديل
والقنديل واكع بالبير
والبير يريد حبل
والحبل بقرون الثور
والثور يريد حشيش
والحشيش بالبستان
والبستان يريد مطر
والمطر عند هللا
ال إله إال هللا
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ال إله إال هللا
البنررررراء الررررردرامي للمسررررررحية اعتمرررررد علرررررى األغنيرررررة الشرررررعبية ،الموجرررررودة فررررري
التررررررراث العراقرررررري ،منبعهررررررا األسرررررراطير الشررررررعبية ،ولهررررررا نظررررررائر فرررررري بلرررررردان
عربيررررررة كثيرررررررة ،كانررررررت األ غنيررررررة هرررررري المرررررردخل األول الررررررذي ينطلررررررق منرررررره
الرررررنص ومرررررن ثرررررم العررررررض  ،لررررريس مرررررن خرررررالل تنررررروع (العقرررررد) فررررري داخلهرررررا،
أيضرررررا فررررري تنررررروع األمررررراكن الرررررذي تشرررررير إليررررره األغنيرررررة ،وكرررررذلك الشرررررخوص
ووظررررررائفهم ،بحيررررررث عمررررررد العرررررراني إلظهررررررار تررررررأثره فرررررري مررررررنهج بريشررررررت ،
عنرررررردما نالحررررررظ تقطيررررررع الررررررنص  ،إلررررررى لوحررررررات ،كررررررل لوحررررررة تشرررررركل عقرررررردة
َّ
فرررررإن حرررررل كرررررل عقررررردة
منفصرررررلة  ،متصرررررلة مرررررع العقرررررد األخررررررى ،ومرررررن ثرررررم
مررررررتبط باألخرى،هرررررذه اللوحرررررات التررررري شررررركلت جسرررررد الرررررنص الررررردرامي ،فررررري
كرررررل لوحرررررة نكتشرررررف شخوصرررررا جرررررددا ،مكانرررررا جديررررردا ،زمنرررررا جديررررردا ،عقررررردة
جديدة ،هذا التنوع كله وجد أصال في المتن السردي لالغنية.
تسرررررتمر الرحلرررررة الرررررى األمررررراكن ا لتررررري حرررررددتها األغنيرررررة ،والشرررررخوص أيضرررررا،
كما في الجدول االتي:
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000

النص

الشخصيات

المكان

العقدة

 -0يررررررا خشرررررريبة نررررررودي نررررررودي ودينرررررري
على جدودي

حيررررررررررررررررررررررررررررررررررران
+حيرة +نوار

عكا

ودينرررررررري علررررررررى جرررررررردودي ....جرررررررردودي
بطرف عكا

+

الحصررررررررول علررررررررى
الثرررررررررررررررررررررررررررررررررررروب
والكعكعة

الجدود

يعطوني ثوب وكعكعة

 -0الكعكعة وين اضمها..
اضمها بصنيدكي
صنيديكي يريد المفتاح

نفسها
نفسها

المفتاح
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 -6والمفتاح عند الحداد
والحداد يريد فلوس

حيررررررران+حيرررررررة+
نوار

دكرررررررررررررررررررررران
الحداد

الفلوس

+
 -0والفلوس عند العروس...

الحداد
ايجاد العروس

والعروس بالحمام
حيررررررران+حيرررررررة+
نوار+العروس

الحمام

 -5والحمام يريد قنديل...
والقنديل واكع بالبير
البئر

الحصررررررررول علررررررررى
القنديل

حيررررررران+حيرررررررة+
نوار
+
البئر
-0البير يريد حبل
والحبل بقرون الثور

حيررررررران+حيرررررررة+
نوار +البئر

 -9والثور يريد حشيش....

حيررررررران+حيرررررررة+
نوار+الراعي

 -0والبستان يريد مطر....

حيررررررران+حيرررررررة+
نررررررروار +صررررررراحب
البستان

والحشيش بالبستان

والمطر عند هللا

البستان

الحصررررررررول علررررررررى
الحبل

البستان

الحصررررررررول علررررررررى
الحشيش

البستان

الحصررررررررول علررررررررى
المطر
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حيرررررران وحيررررررة ،يتبعررررررون المرررررتن الحكررررررائي لألغنيرررررة  ،ومررررررن ثرررررم يحصررررررلون
علرررررررى الشررررررريء الرررررررذي يحصرررررررلون عليررررررره مرررررررن طبقرررررررة الفقرررررررراء  ،والمتمثلرررررررة
بالحرررررررداد  ،والتررررررري ال يجررررررردونها عنرررررررد الطبقرررررررة البرجوازيرررررررة ،المتمثلرررررررة برررررررـ
(العررررررروس – قلعتهررررررا)  ،علررررررى الرررررررغم مررررررن ان الحررررررداد يمررررررر بأزمررررررة ماليررررررة،
أصررررررردر القضررررررراء علرررررررى أثرهرررررررا أمررررررررا بإلقررررررراء القررررررربض وغلرررررررق دكانررررررره،
والخطررررررراب الفكرررررررري واضرررررررح داخرررررررل الرررررررنص ،وان المسررررررراعدة ترررررررأتي فررررررري
الغالرررررب مرررررن الفقرررررراء والبسرررررطاء ،والطبقرررررة البرجوازيرررررة ،تعررررريش فررررري عرررررالم
مخملرررررري ،ويعررررررودون لفررررررتح الصررررررندوق فيكتشررررررفون برررررران لرررررريس هنرررررراك ثوبررررررا
وكعكعرررررة بداخلررررره ،وإنمرررررا كرررررانوا يتتبعرررررون وهمرررررا  ،وخيررررراال ،وكرررررل مرررررا حررررردث
مجرد محض خيال ،الذي ال ينتمي للواقع بشيء.
عنررررررردها يصررررررررخ حيرررررررران ،بعرررررررد كرررررررل ذلرررررررك الشرررررررقاء ،ال أريرررررررد طفرررررررال ،
واالنتقررررال مررررع الحكايررررة مررررن مكرررران الررررى مكرررران ،تفاجئرررره حيرررررة بأنهررررا حامررررل ،
وإنهرررررا أحسرررررت برررررالجنين يتحررررررك فررررري أحشرررررائها  ،منرررررذ كرررررانوا فررررري البسرررررتان
ينتظرررررررون المطررررررر ،يطلررررررب مررررررنهم نرررررروار بررررررالركض حتررررررى يلحقرررررروا بزمنرررررره -
زمرررررن الطفرررررل -ويرررررنظم الجميرررررع لهرررررم ماعررررردا الوصررررريفة (وصررررريفة العرررررروس)،
وهنررررررا إقصرررررراء  ،قصرررررردي مررررررن المؤلررررررف للطبقررررررة البرجوازيررررررة ،والررررررركض،
هو للحاق بالزمن الذي يسير بسرعة.

الشخصيات
كتررررررب العرررررراني شررررررخوص مسرررررررحيته علررررررى وفررررررق مسررررررتويات خمررررررس  ،كررررررل
مسررررررتوى يمثرررررررل حالررررررة ،حالرررررررة اجتماعيرررررررة ،وظيفتهررررررا ،عقررررررردتها ،مشررررررراكلها ،
مسرررررررتواها الطبقررررررري ،محرررررررور العمرررررررل تمركرررررررز فررررررري شخصررررررريات(حيرررررررران،
حيرة ،نوار):
المسرررررتوى األول :يتمثرررررل برررررـ حيرررررران  ،داللرررررة الحيررررررة ،الحيررررررة فررررري المشررررراكل
التررررري يعرررررراني منهررررررا المجتمررررررع بأكملرررررره ،وحيرررررررة  ،حيرررررررة الفترررررراة الترررررري تحلررررررم
بإنجاب طفل ،حيرة وسط المعضالت االجتماعية،
حرررررررالمون  ،مثرررررررل أي فررررررررد مرررررررن أفرررررررراد الشرررررررعب ،أنهرررررررم الشرررررررعب ،الطبقرررررررة
الكادحرررررررة  ،التررررررري ال تحلرررررررم برررررررأكثر ممرررررررا هرررررررو منطقي،طفرررررررل  ،تتررررررروافر لررررررره
ضرررررمانات العررررريش الكريمرررررة ،لررررريس غنيرررررا ،لكرررررن يتررررروافر علرررررى قررررروت يومررررره،
شخصررررريات بريئرررررة  ،تقتررررررب مرررررن السرررررذاجة ،ترررررؤمن باألسررررراطير والخرافرررررات
 ،وسيرهم خلف الحكاية:
006

حيررررران :اريررررد ضررررمانا البنرررري ،أريررررد لرررره العرررريش الرغيررررد منررررذ ان يفررررتح عينيرررره
ويرى الدنيا حتى يصبح شيخا.
هنرررررراك شخصرررررريات تنتمرررررري لهررررررذا المسررررررتوى وهرررررري مررررررن عامررررررة الشرررررررعب ،
جررررررراءت ضرررررررمن سررررررررياق األغنيرررررررة/الحكايرررررررة /اإلحررررررررداث  ،وهررررررري الحررررررررداد،
الراعي.
المسررررررتوى الثرررررراني :الجرررررردود -الررررررذين يلجررررررأ إلرررررريهم حيررررررران وحيرررررررة بطلررررررب
مسررررراعدتهم ،للحصرررررول علرررررى الضرررررمانات ،يمثلرررررون رمرررررزا للماضررررري  ،الرررررذي
اعتمررررردت عليررررره الحكايرررررة ،تررررراريخ العائلرررررة/المجتمرررررع ،يرررررذهبون لهرررررم يشررررركون
زمانهم وعالمهم:
الجرررردود :عررررالم عررررالم عجيررررب لررررم نقرررردر ان نفهمرررره ،لررررم نسررررتوعب مررررن كالمكررررم
46
إال القليل  ،القليل جدا.
انهررررررم رمررررررز الماضرررررري ،وهررررررذا العررررررالم قررررررد تغيررررررر كثيرررررررا ،هنرررررراك ثررررررورات،
جيفررررررارا  ،حقرررررروق المرررررررآة ،الكهربرررررراء ،وغيرهررررررا مررررررن األمررررررور التكنولوجيررررررة
التي تغيرت عن عالمهم/زمانهم.
المسرررررررتوى الثالرررررررث :تمثرررررررل فررررررري نررررررروار -يحيلنرررررررا الرررررررى عنررررررروان المسررررررررحية
(المفترررررررراح)  ،جيررررررررل هررررررررذا الزمرررررررران المتنررررررررور ،الفكررررررررر التقرررررررردمي ،الثقافررررررررة ،
الرررررروعي ،الررررررذي ال يررررررؤمن باألسرررررراطير والخرافررررررات ،يرررررررفض كررررررل مظرررررراهر
التخلررررررف الترررررري تعيررررررق تقرررررردم المجتمررررررع ،الجيررررررل ا لجديررررررد الررررررذي ينتمرررررري اليرررررره
الكاتب:
نوار :نحن ظاهرة جديدة ،جيل آخر ينظر الى االمام دائما.
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المسرررررررتوى الرابرررررررع :العرررررررروس ،ووصررررررريفتها ،تمرررررررثالن الطبقرررررررة البرجوازيرررررررة
التررررري ال يراهرررررا العامرررررة فررررري أمررررراكن وجودهرررررا ،وإنمرررررا يكلمرررررونهم عبرررررر وسررررريط
 ،الوسررررررررريط هرررررررررو الوصررررررررريفة ،يعيشرررررررررون داخرررررررررل قالعهرررررررررم ،وال يكترثرررررررررون
للبسرررررطاء ،علرررررى الررررررغم مرررررن ان الشخصرررررية لرررررم تظهرررررر بشررررركل مرررررادي داخرررررل
الرررررنص لكرررررن حضرررررورها قررررروي  ،وقررررروي جررررردا ،لمرررررا يحملررررره مرررررن ثقرررررل فررررري
األغنيررررررة /الحكايررررررة ،وهرررررري الفئررررررة الترررررري رفضررررررت تقررررررديم المسرررررراعدة لحيررررررران
-46نفسه،ص .660
 -47نفسه .665،
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وحيرررررررة ،بإعطررررررائهم الفلرررررروس الترررررري طلبهررررررا الحررررررداد ،أجرررررررة عمررررررل المفترررررراح
للصندوق:
الحرررررداد :لعرررررن هللا الفلررررروس ،لترررررنم عليهرررررا العرررررروس ،التتحركررررروا مرررررن هنرررررا....
48
هاكم المفتاح.
المسررررتوى الخررررامس :الراويررررة ،هرررري المحررررور الررررذي سررررار بالعمررررل علررررى وفررررق
المحطرررررات التررررري فرضرررررتها األغنيرررررة الشرررررعبية ،هررررري الشررررراهد علرررررى األحرررررداث
 ،والرابط بين زمنيين:
 زمن حيرة وحيران زمن الجدودكرررررررل شخصررررررريات المفتررررررر اح هي،شخصررررررريات شرررررررعبية  ،باسرررررررتثناء (الراويرررررررة)،
التقطهررررررا العرررررراني مررررررن داخررررررل البيئررررررة العراقيررررررة ،أحررررررداثها /صررررررراعها  ،هرررررري
مشررررررراكل المجتمرررررررع العراقررررررري ،وهرررررررذا مرررررررا يميرررررررز كرررررررل أعمرررررررال العررررررراني،
شخصررررريات حياتيرررررة  ،نشررررراهدها بيومياتنرررررا ،يرررررأتي بهرررررا الرررررى الخشررررربة ،بشررررركل
فنرررررري  ،بمعالجررررررات حديثررررررة ،شخصرررررريات تنتمرررررري لبيئتهررررررا ،وهررررررذا مررررررا يؤكررررررده
العررررراني " انرررررا ابرررررن بيئرررررة شرررررعبية واعررررررف الحكايرررررات الشرررررعبية وبررررردأت اتجررررره
شررررريئا فشررررريئا نحرررررو اسرررررتلهام الترررررراث بشررررركل مرررررن أشررررركال تأصررررريل المسررررررح
49
العربي ،فظهر نوع من التغير في كتاباتي المسرحية."..
وضررررررع العرررررراني شخوصرررررره بمواجهررررررة األحررررررداث الكتشرررررراف الحقيقررررررة ،ولقررررررد
تركهررررررا العرررررراني " تتحرررررررك وتواجرررررره قرررررردرها دون ان يبرررررردر منرررررره أي ترررررردخل
50
من شأنه ان يفقد الشخصية حريتها وعفويتها".

لغة الشخصيات
المرحلرررررررة التررررررري كترررررررب فيهرررررررا العررررررراني الرررررررنص ،االضرررررررطرابات السياسرررررررية،
مالحقرررررات الشررررريوعيين  ،الخطررررراب الرررررديني ،تركرررررت أثررررررا فررررري لغرررررة الرررررنص،
التررررري طغرررررى عليهرررررا المباشررررررة والخطابيرررررة فررررري أحيررررران كثيررررررة ،كترررررب العررررراني
كرررررل أعمالررررره باللهجرررررة الدارجرررررة ،انررررره يريرررررد الكتابرررررة بلغرررررة الشخصررررريات التررررري
-48نفسه،ص .600
 -49جريدة الوطن ،عُمان،العدد ،0960السنة ،69الثالثاء 0119-0-00
 -50يوسف يوسف ،البطل يف املسرح العراقي ،املوسوعة الصغرية،بغداد ،عدد  ،06ص00
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عاشرررررررت األحرررررررداث ،داخرررررررل المجتمرررررررع العراقررررررري ،كرررررررل شخصرررررررية تتحررررررردث
بلغتهرررررررا التررررررري اعترررررررادت عليهرررررررا  ،ولررررررريس هنررررررراك لغرررررررة مصرررررررطنعة ،تنررررررروع
الشخصررررريات داخرررررل المجتمرررررع ،يحرررررتم عليررررره الكتابرررررة بلغررررراتهم ،وهنرررررا يتجلرررررى
لنرررر ا  ،اإلغررررراق فرررري العاميررررة الررررذي ذكرنرررراه سررررابقا فرررري تجربررررة العرررراني ،مررررنح
الشخصررررررية لغررررررة جديرررررردة ،دخيلررررررة عليهررررررا  ،أمررررررر ال يحبررررررذه العرررررراني ،بررررررل إن
الكاترررررب " يجرررررب ان يغنررررري شخصرررررياته برررررالحوار وبحوارهرررررا بالتحديرررررد ولررررريس
بررررالحوار الررررذي يقولرررره الكاتررررب نفسرررره وارى ان هررررذا مررررا يقررررع فيرررره العديررررد مررررن
الكتررررراب حيرررررث يحشرررررون المفرررررردات التررررري يتقنهرررررا هرررررو ككاترررررب فررررري حررررروار
إحررررردى شخصرررررياته فتبررررردو غيرررررر مقنعرررررة" ،51لرررررذا يسرررررعى العررررراني بعررررردم اسرررررقاط
لغتررررره الشخصرررررية ككاترررررب علرررررى لسررررران شخصرررررياته ،هدفررررره المحافظرررررة علرررررى
روح الشخصرررررية ،واالنتمررررراء للرررررزمن الرررررذي تعيشررررره ،تلرررررك الروحيرررررة تبررررردا مرررررن
امرررررتالك الشخصرررررية لغتهرررررا الخاصرررررة " فلغرررررة مثقفرررررة متخرجرررررة مرررررن الجامعرررررة
تختلرررررف عنررررردي عرررررن لغرررررة شخصرررررية "عترررررال" وهرررررذا امرررررر طبيعررررري حيرررررث ان
لكررررررل شخصررررررية مررررررن هررررررذه الشخصرررررريات مفرداتهررررررا وان فعلررررررت غيررررررر ذلررررررك
فسررررروف اخلرررررق فجررررروة وبعررررردا برررررين المتلقررررري وهرررررذه الشخصرررررية او تلرررررك ألنررررره
يشرررررعر بغربررررررة ويسررررررتغرب المشرررررراهد ان يرررررتكلم رجررررررل بسرررررريط كالعتررررررال مررررررثال
بمفردات يستخدمها المتعلم والمثقف".52
لكرررررن هرررررذا اليعنررررري بررررران لغرررررة شخصرررررياته مثاليرررررة  ،او تقتررررررب مرررررن المثاليرررررة،
لقرررررد طغرررررى عليهرررررا المباشررررررة واللغرررررة الخطابيرررررة كمرررررا قلنرررررا ،وهرررررذا مرررررا نجرررررده
تقريبررررررا فرررررري لغررررررات كررررررل الشخصرررررريات ،حتررررررى لررررررو كانررررررت بسرررررريطة كالعتررررررال
مررررثال ،هررررذه المباشرررررة ،قللررررت كثيرررررا مررررن متعررررة القررررراءة للررررنص علررررى الرررررغم
من ان النص كتب في زمان بعيد:
حيران :الحياة أصبحت غالية ..غالية جدا...
لكررررررن األطفررررررال فرررررري بعررررررض األمرررررراكن يررررررذبلون مررررررن سرررررروء التغذيررررررة وآالف
اآلالف مررررررن المشررررررردين العرررررررب يموتررررررون مررررررن البرررررررد والحررررررر ...طررررررردوهم
53
من أراضيهم بليلة سوداء ..سوداء
هوالكو الجديد يريد سحق البشرية وتدمير العالم
حيرررررررررة :وشررررررررباب يقلرررررررردون النسرررررررراء .يلبسررررررررون مررررررررثلهم ،ويمشررررررررون مررررررررثلهم
54
ويتصرفون مثلهم.

51
العمانية،سبق ذكره.
 -جريدة الوطن ُ

-52نفسه.

 -53العاين،يوسف  ،سبق ذكره،ص.660
-54نفسه،ص .665
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الراويرررررة :النرررررور خررررردم البشررررررية ...النرررررور لررررره فضرررررل علرررررى تقررررردم الزراعرررررة
55
والصناعة  ،له فضل حتى على الحضارة.
نرررررروار:يجررررررب ان أتحرررررررك ..يجررررررب ان اركررررررض سرررررريخلق جيررررررل جديررررررد اذا لررررررم
أبرررررردا بررررررالركض مررررررن اآلن فلررررررن الحررررررق برررررره ،يجررررررب ان نررررررركض كلنررررررا ،انررررررتم
56
يجب ان تركضوا.
هرررررذه النمررررراذج للغرررررة الشخصررررريات ،يررررردعم راينرررررا  ،للمباشررررررة والخطابيرررررة التررررري
سيطرت على النص
 ،وان كانرررررت توثرررررق لحرررررراالت ومواقرررررف لمجتمرررررع بأكملرررررره ،وأيضرررررا األحررررررداث
 ،مثررررررل احررررررتالل فلسررررررطين ،وفضررررررل النررررررور علررررررى الزراعررررررة والحضررررررارة،لكن
يبقرررررى هرررررذ ا الحررررروار لررررريس بحررررروار مسررررررحي ،ال يتررررروافر علرررررى لغرررررة دراميرررررة،
وإنمرررررا لغرررررة توثيقيرررررة ،فرضرررررها الواقرررررع الرررررذي يعررررريش بررررره العررررراني ،ترررررأثيرات
البيئة والمحيط.
زمكانية النص
قسم الكاتب نصه زمنيا  ،على زمنين:
 زمرررررن السرررررفر :هرررررو الرررررزمن الرررررذي سرررررافر بررررره (حيرررررران ،حيرة،نررررروار) إلرررررىعكررررررا ،وهررررررو الررررررزمن األ ول داخررررررل الررررررنص ،لكنرررررره أيضررررررا فرضررررررته األغنيررررررة،
بمعنى انه في األساس زمن األغنية.
تضرررررمن هرررررذا الرررررزمن ،ثمانيرررررة منررررراظر  ،ثمانيرررررة حررررراالت/مواقرررررف ،هرررررو زمرررررن
الرحلة من عكا إلى زمن العقد الموجودة داخل األغنية.
زمرررررن الرجررررروع :تمثرررررل برررررالزمن العكسررررري ،هرررررو الرجررررروع مرررررن عكرررررا  ،الرررررى
البيرررررررت ،ممرررررررا يشررررررربه الح ركرررررررة الدائريرررررررة  ،والمررررررررور باألمررررررراكن واألزمررررررران
ذاتها ،لعملية السفر ،واحتوى هذا الزمن على خمسة مناظر.
فررررري الرررررزمن الثررررراني تتوقرررررف األمررررراكن  ،وهرررررو زمرررررن الرجررررروع ،وفيهرررررا إحالرررررة
إلى مرور الزمن  ،ونحن مازلنا في أماكننا ذاتها.
تعررررردد األمكنرررررة ال نجرررررده فررررري كتابرررررات العررررراني السرررررابقة ،ومرررررن ثرررررم أصررررربحت
مسرررررررررحية(المفترررررررراح)  ،المفترررررررراح الحقيقرررررررري لبوابررررررررة الكتابررررررررة الجديرررررررردة فرررررررري
-55نفسه،ص .656
-56نفسه،ص .661
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المسرررررررررح العراقرررررررري ،والنقلررررررررة المهمررررررررة فرررررررري اسررررررررتخدام التررررررررراث الشررررررررعبي
وتوظيفررررره ،محاولرررررة فررررري تأصررررريل شررررركل المسررررررح العربررررري ،وان كررررران هررررررذا
الشرررررركل بآليررررررة اشررررررتغال بريشررررررتية ،ألننررررررا "ال نسررررررتطيع ان نتصررررررور نهضررررررة
مسرررررررحية شرررررراملة فرررررري ا لعررررررراق ،مررررررن دون نهضررررررة حقيقيررررررة لفررررررن التررررررأليف
المسرررررررحي ،فالمسرررررررحية المكتوبررررررة برؤيررررررة وروح وموهبررررررة عراقيررررررة ،هرررررري
وحررررررردها التررررررري تسرررررررتطيع اسرررررررتيعاب وتنررررررراول واقعنرررررررا الجديرررررررد بمعطياتررررررره ،
ومتغيراتررررررره الحضرررررررارية واالجتماعيرررررررة .وإعطررررررراء مالمرررررررح دقيقرررررررة لكفاءتنرررررررا
ومسررررتوى فهمنرررررا لفررررن الترررررأليف الررررردرامي ،هررررذا الفرررررن الصررررعب الرررررذي ال يبررررردع
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فيه إال من أوتي موهبة نادرة".
طالمرررررا العمرررررل اتخرررررذ المرررررنهج الملحمررررري ،كأرضرررررية للكتابرررررة وآليرررررة االشرررررتغال،
فانرررره مررررن المؤكررررد ان يقطررررع عملرررره علررررى وفررررق نظررررام اللوحررررات ،حيررررث يجسررررد
لنرررررررا التقطيرررررررع أمررررررراكن الحررررررردث/األحرررررررداث ،حالرررررررة/حررررررراالت،موقف/مواقرررررررف،
عقررررردة/عقرررررد ،وهرررررذا التقطيرررررع قرررررد م هرررررد لررررره العررررراني فررررري مسررررررحيته (صرررررورة
جديررررررردة  ، )0600والتررررررري ضرررررررمت سررررررربع لوحرررررررات ،تأسسرررررررت علرررررررى مكرررررررانين
وزمرررررن واحرررررد ،وأعطرررررى لكرررررل لوحرررررة اسرررررما( المشررررركلة ،الخطوبرررررة ،العقررررردة،
الضررررررروء ،الموقف،والنتيجرررررررة)  ،لكرررررررن فررررررري المفتررررررراح  ،انفرررررررتح الرررررررزمن علرررررررى
الماضررررري ،ومرررررن ثرررررم يعرررررود للحاضرررررر  ،وترررررداخل الخيرررررال برررررالواقع  ،والررررروهم
بالحقيقرررررررة ،تررررررررك الرررررررزمن هرررررررو عنررررررروان للوحرررررررات  ،مرررررررن دون ان يسرررررررميها،
وعنونهررررررا ،بررررررالمنظر ،المكرررررران والررررررزمن هررررررو الررررررذي يحيلنررررررا الررررررى العقرررررردة،
األحرررررداث ،لرررررذا نجرررررد بررررران وظيفرررررة الشخصرررررية ،تصرررررنع لنرررررا المكررررران  ،ولررررريس
العكس ،وسار النص بهذا المسار ،كما في الشكل التالي:
الحداد← دكان الحداد
العروس← القصر(القلعة)
الحبل ←البئر
الحشيش← البستان
الراعي← المرعى
نسررررتنتج مررررن ذلررررك برررران الررررنص كرررران يسررررير بشرررركل دائررررري ،ومركررررز الرررردائرة
هو بيت حيران وحيرة ،كما في الشكل األتي:
 -57علي،عواد ،املألوف والالمألوف يف املسرح العراقي،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد ،0600ص 000
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لررررم يتجمررررد الررررنص فرررري زماكنيررررة واحرررردة  ،تررررداخل األزمنررررة  ،وتعرررردد األمرررراكن
 ،أهم ما يميز تجربة مسرحية المفتاح.
تكمررررررن قيمررررررة مسرررررررحية المفترررررراح فرررررري اسررررررتخدامها طررررررابع االصررررررالة ،الررررررذي
ميزهررررررا عررررررن المسرررررررحيات العراقيررررررة فرررررري حينهررررررا ،اتخررررررذت مررررررن الفلكلررررررور
والحكايررررررة الشررررررعبية كمرتكررررررز لبنيررررررة الررررررنص السررررررردية ،فرررررري طررررررابع محلرررررري،
هرررررررذا االسرررررررتخدام سررررررراهم بإنجررررررراح المسررررررررحية ،وتركيرررررررز الجمهرررررررور علرررررررى
خطابها الفكري.
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تعرررررد المسررررررحية فتحرررررا فررررري الكتابرررررة المسررررررحية الجديررررردة فررررري العرررررراق ،هرررررذه
الريررررررررادة تجسرررررررردت فرررررررري لجرررررررروء الكاتررررررررب للفلكلررررررررور الشررررررررعبي وتوظيفرررررررره،
إلسرررررقاطه بمرررررا يالئرررررم الحكايرررررة المعاصررررررة " ومهمرررررا اختلفنرررررا فررررري تحديرررررد قيمرررررة
التجربررررررة الترررررري اقرررررردم عليهررررررا المؤلررررررف فسررررررتبقى الحركررررررة األوليررررررة عمومررررررا
والمسرررررررحية منهررررررا بوجرررررره خرررررراص معترفررررررة بهررررررذا الفضررررررل .كمررررررا سرررررريكون
تطرررررررروير هررررررررذه المحاولررررررررة واغنائهررررررررا بالتجررررررررارب مررررررررن اختصرررررررراص كررررررررل
المشتغلين بالحقل األدبي".58
اإلرشادات المسرحية
لعبررررررررررررررت اإلرشررررررررررررررادات المسرررررررررررررررحية دورا مهمررررررررررررررا فرررررررررررررري تعريررررررررررررررف
القرررررررررارئ/المخررررررررررج/الممثرررررررررل/مصرررررررررمم الرررررررررديكور /المؤلرررررررررف الموسررررررررريقي،
باألسرررررررلو ب الرررررررذي انتهجررررررره الرررررررنص ،وبتررررررروفير معلومرررررررات كافيرررررررة الغنررررررراء
تصوراتهم للمسرحية.
عمررررررد الكاتررررررب ان يضررررررع الجميررررررع داخررررررل إطررررررار مررررررنهج المسرررررررح الملحمرررررري،
منرررررررذ الصرررررررفحة األولى،وضرررررررع الممثلرررررررين بواجهرررررررة الجمهرررررررور كنررررررروع مرررررررن
التقرررررررديم المسررررررررحي للتعريرررررررف بالشخصررررررريات ،وتقرررررررديم أنفسرررررررهم للجمهرررررررور
بوصررررررفهم شخصرررررريات محايرررررردة تنقررررررل لهررررررم الواقعررررررة ،وبررررررأنهم سرررررريحكون لهررررررم
حكاية ،و ما هم(الممثلون)إال وسطاء للحكاية بين زمنين.
عرفتنررررررا اإلرشررررررادات المسرررررررحية علررررررى صررررررور كاملررررررة ،سررررررهلت كثيرررررررا مررررررن
التصرررررررور اإلخراجررررررري للعررررررررض علرررررررى الخشررررررربة ،وإحالتررررررره إلرررررررى مصرررررررادر
النص األصلية:
" يسرررررررود المسررررررررح الظرررررررالم لينرررررررار ثانيرررررررة علرررررررى مجموعرررررررة مرررررررن االطفرررررررال
يحملون البالونات الملونة ،ويتأرجحون فرحين.59"...
األسرررررررلوب السرررررررردي ،الرررررررذي اتخرررررررذه الكاترررررررب بوسررررررراطة الحكايرررررررة الشرررررررعبية،
وتقديم الشخصيات من قبل الممثلين أنفسهم:
حيران ( :يتقدم الى الجمهور) انا حيران...
60
حيرة(:تتقدم ايضا) انا حيرة...
هرررررررذه اآلليرررررررة فررررررري االشرررررررتغال تفررررررررض علرررررررى المخررررررررج وقرررررررارئ الرررررررنص،
األسررررررلوب الررررررذي أراده الكاتررررررب لنصرررررره ،بحيررررررث ال يمكررررررن ألي عنصررررررر مررررررن
عناصررررررر العمليررررررة المسرررررررحية ،ان يحيررررررد عررررررن التصررررررور الررررررذي أشررررررار إليرررررره
الكاترررررب ،ألنررررره كترررررب نصررررره علرررررى وفرررررق نظرررررام التقطيرررررع ،كررررران ذلرررررك البوابرررررة
التي فتحها الكاتب لنصه.
 -58التكرييت ،سبق ذكرهنص .01
 -59العاين ،سبق ذكره ،ص.600
 -60نفسه ،ص .605
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عمليررررررة كسررررررر اإليهررررررام الترررررري انتهجهررررررا برتولررررررد بريشررررررت  ،كانررررررت حاضرررررررة
بقرررررروة فرررررري اإلرشررررررادات المسرررررررحية ،ومررررررن ثررررررم جرررررراءت اإلرشررررررادات لترررررردعم
المنهج البريشتي:
حيررررررة " :تلتفرررررت الرررررى حيرررررران ويقفررررران وجهرررررا لوجررررره يتناقشررررران بمعرررررزل عرررررن
61
الجمهور".
سرررررراهمت أيضررررررا بررررررالتعرف والتعريررررررف علررررررى المكرررررران  ،الررررررذي سررررررافر إليرررررره
أبطرررررال الحكايرررررة ،مكررررران الجررررردود مرررررثال ،يهررررردف برررررذلك استحضرررررار الماضررررري،
كحررررردث وطرحررررره أمرررررام المتفررررررج  ،ومعرفتررررره بررررران الرررررذي يحررررردث أمامررررره هرررررو
مجرد لعبة مسرحية.
حفلررررررت اإلرشررررررادات بكثيررررررر مررررررن اإليضرررررراحات واالسررررررتدالالت الترررررري ضررررررمنها
النص ،منها:
مكانيررررررة :لغرررررررض التعرررررررف إلررررررى المكرررررران ،وذلررررررك لكثرررررررة األمرررررراكن الترررررري
ولجهررررررا أبطررررررال الحكايررررررة ،الررررررذي فرضررررررتها األغنيررررررة الشعبية،أرشرررررردت إلررررررى
عمليرررررة االنتقرررررال" مرررررن /الرررررى" المنظرررررر الجديرررررد ،مرررررن خرررررالل رفرررررع اللوحرررررات
التي تشير الى المكان.
زمنيرررررة :للتعررررررف علرررررى زمرررررن الجررررردود/الماضررررري ،وبرررررين اآلن /نحرررررن ،لررررريس
فقررررط لفريررررق العمررررل ،بررررل حتررررى للقررررارئ العررررادي للررررنص ،بحيررررث ترشررررده الررررى
التداخل الزمني ،والفصل بينهما.
تمثيليرررررة :عرفرررررت الممثرررررل علرررررى الحررررراالت ،عمليرررررة االنتقرررررال مرررررن حالرررررة الرررررى
أخرررررررى ،وخاصرررررررة فررررررري الرجررررررروع لررررررزمن الجررررررردود،وفي ضررررررروئه أصررررررربحت
األرضية التي استند عليها الممثل لتجسيد الحالة والموقف.
موسرررررريقية :تخلررررررل الرررررررنص عشرررررررة أغرررررراني شرررررررعبية ،اسررررررتند عليهررررررا الرررررررنص
بأكملررررره ،كانرررررت األغنيرررررة ،تنقرررررل الحررررردث مرررررن مكررررران إلرررررى آخرررررر ،ومرررررن حالرررررة
إلرررررى أخررررررى ،فرررررال يمكرررررن للمؤلرررررف الموسررررريقي االسرررررتغناء عنررررره ،البرررررد لررررره ان
يؤسرررررس موسررررريقاه ،علرررررى إرشرررررادات الكاترررررب ،ألنهرررررا جرررررزء مهرررررم مرررررن العمرررررل
المسرررررررحي ،وبهررررررذا حرررررردد الكاتررررررب المؤلررررررف الموسرررررريقي ،بنوعيررررررة وأسررررررلوب
الموسيقا التي يحتاجها العرض المسرحي.
تعليميرررررة :جهرررررد الكاترررررب إل يجررررراد نظرررررائر لكلمرررررات األغنيرررررة الشرررررعبية العراقيرررررة،
فررررري البلررررردان العربيرررررة ،وفررررري أحيررررران كثيررررررة يفسرررررر المفرررررردات التررررري يصرررررعب
ان يفهمها القارئ العربي ،كون العمل يستند إليها.
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حتررررررى يجعررررررل مررررررن نصرررررره حيررررررا ،ألجيررررررال أخرررررررى ،أشررررررار الررررررى ضرررررررورة
توظيررررررف األحررررررداث الجديرررررردة الترررررري تعيشررررررها المنطقررررررة العربيررررررة ،بمررررررا تالئررررررم
الرررررزمن الرررررذي يقررررردم فيررررره العررررررض المسررررررحي بحيرررررث ال يبقرررررى الرررررنص أسرررررير
الحقبررررررة الزمنيررررررة الترررررري كتررررررب فيهررررررا ،ذلررررررك ان الكاتررررررب تنرررررراول موضرررررروعات
سياسية واجتماعية واقتصادية تنتمي لزمن النص المسرحي.
علررررررررى الرررررررررغم مررررررررن ان المخرررررررررج والمنظررررررررر اإلنكليررررررررزي(إداورد كرررررررروردن
كريررررررك) ،طالررررررب برفررررررع اإلرشررررررادا ت المسرررررررحية مررررررن الررررررنص المسرررررررحي،
ألنهررررررا تصررررررادر الخيررررررال ،ووظررررررائف اآلخرررررررين  ،وتفرررررررض علرررررريهم أسررررررلوب
الكاترررررب فررررري العمرررررل ،وعررررر ّده تررررردخال سرررررافرا بالعمليرررررة المسررررررحية مرررررن قبرررررل
الكاتررررررب ،لكررررررن فرررررري نررررررص المفترررررراح  ،ال يمكررررررن االسررررررتغناء عنهررررررا ،تكمررررررن
ضرررررررررورتها بتعريررررررررف الممثررررررررل والمخرررررررررج ومصررررررررمم الررررررررديكور والمؤلررررررررف
المو سرررررررريقي ،بأسررررررررلوب المؤلررررررررف ،وهررررررررو أسررررررررلوب جديررررررررد فرررررررري الكتابررررررررة
المسرحية العراقية.
فلقرررررد نجرررررح العررررراني بإيصرررررال خطابررررره ،وأسرررررلوب الكتابرررررة ،وفرضررررره كأسرررررلوب
جديد ،لم يطرقه كاتب مسرحي عراقي قبل العاني.

تأثيرات برتولد بريشت
البحرررررث عرررررن ترررررأثيرات المسررررررح الملحمررررري فررررري نرررررص المفتررررراح ،لررررريس بررررراالمر
ال عسرررررير ،حترررررى لرررررو اننرررررا ال نعررررررف شررررريئا عرررررن تجربرررررة العررررراني ورحلتررررره إلرررررى
ألمانيررررررررا فرررررررري عررررررررام  ، 0659والتقائرررررررره بررررررررـ (هيلينررررررررا فايجررررررررل) ،وحضرررررررروره
بروفرررررررات فرقرررررررة(البرلينرررررررر انسرررررررامبل)  ،وحضررررررروره لكثيرررررررر مرررررررن العرررررررروض
المسررررررحية البريشرررررتية  ،فررررري بررررررلين ،ميونرررررغ ،اليبرررررزك ،فينرررررا ،وغيرهرررررا مرررررن
المدن األوروبية ،التأثير كان واضحا ،من خالل:
 الحبكرررررررات المتعرررررررددة التررررررري تكتنزهرررررررا األغنيرررررررة الشرررررررعبية ،ولقرررررررد "اتخرررررررذتالحكايرررررة معنرررررى محرررررددا عنرررررد بريشرررررت النررررره لرررررم يطرحهرررررا كقصرررررة متسلسرررررلة
وإنمرررررررا كحررررررردث متقطرررررررع يررررررررى المتفررررررررج اجرررررررزاء منررررررره ،وبرررررررذلك تختلرررررررف
الحكايرررررة عنرررررده عرررررن الحبكرررررة فررررري المسررررررح الررررردرامي .والقطرررررع فررررري الفعرررررل
الرررررررردرام ي يتجلررررررررى لديرررررررره علررررررررى كررررررررل المسررررررررتويات :مسررررررررتوى الخطرررررررراب
المسررررررررررحي الرررررررررذي يتضرررررررررمن الحررررررررروار والسررررررررررد واألغررررررررراني ،ومسرررررررررتوى
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المضرررررررمون ومسرررررررتوى األداء"، 62وبمرررررررا ان الحكايرررررررة حررررررردثت فررررررري الماضررررررري
فررررران بينرررررة العمرررررل تعتمرررررد علرررررى التقطيرررررع ،التقطيرررررع الرررررى لوحرررررات ،واللوحرررررات
تشررررركل نموذجرررررا او موقفرررررا ،علرررررى وفرررررق الحكايرررررة وزمنهرررررا ،وتعررررردد أماكنهرررررا،و
تعتمد على الجانب السردي.
 اسرررررررتخدام الترررررررراث والفلكلرررررررور الشرررررررعبي ،لكنررررررره حمرررررررل حمررررررروالت فكريرررررررةذات أبعاد عربية ،سياسية واجتماعية واقتصادية.
 توظيرررررف األغررررراني الشرررررعبية  (،تخلرررررل العمرررررل عشررررررة أغررررراني شرررررعبية ،مرررررنالتراث العراقي).
 التعريررررررف بالمكرررررران ،مررررررن خررررررالل الالفتررررررا ت  ،الترررررري تحملهررررررا الشخصررررررياتللداللررررررة علررررررى المكرررررران " حيررررررران وحيرررررررة يتقرررررردمان الررررررى مكرررررران الجرررررردود،
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لوحة كتب عليها -عكا -يحملها نوار ويضعها على المسرح".
 كسررررررر الجرررررردار الرابررررررع  ،مخاطبررررررة الممثلررررررين للجمهررررررور ،للتعليررررررق علررررررىالحدث:
نررررررروار (:الرررررررى الجمهرررررررور) مررررررراذا قلرررررررت قبرررررررل قليرررررررل؟ اليصررررررردقون كالمررررررري
64
(يخرج) .
 اسررررررتخدام الماضرررررري والرجرررررروع اليرررررره ،لتغريررررررب الحرررررردث  ،الحرررررردث لرررررريسمهمررررا  ،بقرررردر السررررؤال عررررن كيررررف حرررردث ،بمررررا يصررررنع اإلجابررررة الترررري اعتمررررد
عليهررررررا فرررررري كسررررررر اإليهررررررام عنررررررد المتفرررررررج وأيضررررررا كشرررررراهد ومعلررررررق علررررررى
الحدث.
 التناقضررررررات داخررررررل المجتمررررررع ،لرررررريس تنرررررراقض الشخصرررررريات ،الشخصررررررياتهرررررري الترررررري تجسررررررد الحرررررردث ،الوسرررررريط بررررررين العرررررررض والمتفرررررررج ،حوامررررررل
إليصال الخطاب الفكري الذي يهدف إليه الكاتب.
 شخصررررررية الحكررررررواتي ،لررررررم يكررررررن العرررررراني هررررررو الوحيررررررد مررررررن وظفهررررررا ،بررررررلاتخرررررررذها كثيرررررررر مرررررررن الكتررررررراب العررررررررب شررررررركال مسررررررررحيا عربيرررررررا ،جرررررررذوره
التررررررراث العربرررررري ،الترررررري أصرررررربحت قريبررررررة مررررررن المسرررررررح الشررررررعبي لإلنسرررررران
العربي.
 -62املعجم املسرحي ،سبق ذكره،ص 059ومابعدها.
 -63العاين ،سبق ذكره،ص .601
 -64نفسه،ص .600
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 الخطررررراب السياسررررري والفكرررررر التنرررررويري ،وان كررررران هرررررذا الخطررررراب قرررررد جررررراءبصورة مباشرة.
عرررررررررف العرررررررراني كيفيررررررررة االسررررررررتفادة مررررررررن اإلرث البررررررررر يشررررررررتي ،وتكييررررررررف
المفرررراهيم البريشررررتية ،مررررع التررررراث الشررررعبي وبيئترررره المحليررررة ،حيررررث كرررران فرررري
نررررررص المفترررررراح " يخطررررررو خطرررررروات متقدمررررررة فرررررري كتابررررررة مسرررررررحية ذات بنرررررراء
درامرررررري حررررررديث مسررررررتثمرا التررررررراث الشررررررعبي مررررررن خررررررالل أغنيررررررة فلكلوريررررررة
شرررررررائعة ، 65"....ومسررررررررح بريشرررررررت هرررررررو الرررررررذي فرررررررتح عيرررررررون المسررررررررحيين
العرررررررررب السررررررررتخدام التررررررررراث والمرررررررروروث فرررررررري عروضررررررررهم المسرررررررررحية،
اسررررررررتخدام الترررررررراريخ العربرررررررري ،استحضرررررررراره ،وطرحرررررررره برؤيررررررررة محايرررررررردة،
األغررررراني ،األناشررررريد ،شخصرررررية الرررررراوي  ،سررررراهم كرررررل ذلرررررك فررررري البحرررررث عرررررن
الشررررررركل لتأصرررررررريل المسرررررررررح العربرررررررري  ،بمرررررررا يعتمررررررررد التررررررررراث والفلكلررررررررور
المحلي ،مادة للعمل المسرحي.
لعرررررل الظرررررروف السياسرررررية التررررري مررررررت بهرررررا المنطقرررررة العربيرررررة ،كانرررررت احرررررد
األسرررررررباب بررررررراللجوء الرررررررى بريشرررررررت  ،الرررررررذي وجررررررردوا فررررررري طروحاتررررررره مرررررررا
يتناسررررررررب وتطلعرررررررراتهم السياسررررررررية " ان نظريررررررررة بريشررررررررت حررررررررول المسرررررررررح
الملحمررررررري دخلرررررررت العرررررررالم العربررررررري برررررررزخم برررررررين المثقفرررررررين الن طروحاتررررررره
اإليديولوجيرررررة توافقرررررت مرررررع فكررررررة االلترررررزام السياسررررري التررررري سرررررادت فررررري تلرررررك
الفتررررررررة ،مرررررررع الرغبرررررررة فررررررري إيجررررررراد قالرررررررب مسررررررررحي يتوجررررررره للجمررررررراهير
العريضررررررة .مررررررن المسرررررررحيين العرررررررب مررررررن تعرررررررف علررررررى نظريررررررة المسرررررررح
الملحمرررررري عررررررن طريررررررق التعامرررررر ل المباشررررررر مررررررع فرقررررررة البرليررررررز انسررررررامبل،
وهررررررذه حالررررررة العراقرررررري يوسررررررف العرررررراني  ، 0609الررررررذي عمررررررل مررررررع الفرقررررررة
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اعتبارا من عام .)...،0650
 ضررررم الررررنص كثيرررررا مررررن األحررررداث واألفكررررار التقدميررررة ،الترررري أفرزتهررررا تلرررركالمرحلرررررررة ( التحررررررررر والحريرررررررة ،منظمرررررررة عصررررررربة األمرررررررم ،نكسرررررررة حزيرررررررران
،0609التخلررررررررف االجتمرررررررراعي ،اغتصرررررررراب فلسررررررررطين) ،األحررررررررداث المهمررررررررة
كانرررررت تجسرررررد علرررررى شررررركل صرررررور كخلفيرررررة األحرررررداث ،دافعرررررا المتفررررررج إلرررررى
التدخل في األحداث التي تجري امامه على الخشبة.
المنحرررررررى االجتمررررررراعي يحضرررررررر فررررررري المسررررررررح الملحمررررررري بقررررررروة  ،كخطررررررراب
تنرررررويري ،علرررررى الرررررررغم مرررررن لغترررررره المباشررررررة فررررري نررررررص المفتررررراح ،وفكرررررررة
 -65علي ،عواد ،الزمان الدولية ،العدد  ،0900يف 0110-6-0
 -66املعجم املسرحي،سبق ذكره،ص .001
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بريشررررررررت الرئيسررررررررة هرررررررري " ان النرررررررراس المعاصرررررررررين يتقبلررررررررون الواقررررررررع إذا
عررررررض علررررريهم كواقرررررع كتغيرررررر ،فعلرررررى جميرررررع األشررررركال الفنيرررررة خدمرررررة المهرررررام
االجتماعية والسياسية".67.
واخيرا نقول....
منرررررذ ان تعررررررف العررررررب إلرررررى العررررررض المسررررررحي ،علرررررى وفرررررق التيرررررارات
الحديثررررررة ،كانررررررت طروحررررررات المررررررؤلفين  ،سررررررباقة لتأصرررررريل شرررررركل المسرررررررحي
العربررررررري ،سرررررررعوا إليجررررررراد تلرررررررك الخصوصرررررررية برررررررالعودة السرررررررتلهام الترررررررراث
والمرررررررروروث والفلكلررررررررور الشررررررررعبي ،اغلررررررررب الطروحررررررررات كرررررررران مصرررررررردرها
الكاترررررب  ،امترررررازت الكتابرررررة المسررررررحية فررررري الررررروطن العربررررري ،بأنهرررررا نظررررررت
لتأصررررريل المسررررررح العربررررري ،شررررركال مسررررررحيا مغرررررايرا عمرررررا ينتجررررره الغررررررب،
هررررذا الشرررركل نررررابع مررررن الم ظرررراهر الدراميررررة فرررري الثقافررررة العربيررررة ،وقررررد يكررررون
ذلك غريبا  ،بان يسعى الكتاب للتأصيل  ،وليس المخرجون.
توفيررررررق الحكرررررريم بقالبنررررررا المسرررررررحي ،تعرررررردد مشررررررروعه  ،علررررررى الرررررررغم مررررررن
انررررره لرررررم يطالرررررب بفرررررك االرتبررررراط بالثقافرررررة الغربيرررررة ،برررررل اسرررررتلهامها ،وقراءتهرررررا
قرررررررراءة عربيرررررررة ،فكانرررررررت اوديرررررررب ملكرررررررا  ،ا للغرررررررة المبسرررررررطة ،كررررررري يقررررررررب
المسررررررررح للجمهرررررررور  ،وكررررررران المسررررررررح الرررررررذهني ،حيرررررررث الرجررررررروع إلرررررررى
المنابع األولى قبل ان يتعرف العرب إلى فن التمثيل والمسرح.
يوسررررررف ادريررررررس  ،وفرافيررررررره الترررررري أراد لهررررررا ان تتررررررداخل مررررررع الجمهررررررور ،
كررررررري يكرررررررون الجمهرررررررور مشررررررراركا بالعمليرررررررة المسررررررررحية ،فطررررررررح مشرررررررروع
السامر.
سررررررع دهللا ونرررررروس ومسرررررررح التسررررررييس ،منقبررررررا فرررررري التررررررراث العربرررررري  ،كرررررران
مشرررررررروعه يسرررررررتند إلرررررررى مشرررررررروع المسررررررررح الملحمررررررري لبرتولرررررررد بريشرررررررت،
وعزالدين المدني واستخدامه للتراث ،وغيرهم.
ارتبطررررررت خصوصررررررية األرق المسرررررررحي العربرررررري فرررررري البحررررررث عررررررن شرررررركل
مغررررراير ،بنتررررراج الكترررررراب ،كانرررررت هرررررذه الطروحررررررات ،بعرررررد ان ترسرررررخ مفهرررررروم
المسرررررررح الواحررررررد ،فرررررري االقتبرررررراس ،وتقليررررررد طروحررررررات المسرررررررح الغربرررررري ،
 -63سورينا ،تمارا ،ستانسالفسكي وبريشت ،ترجمة ضيف هللا مراد ،منشورات وزارة
الثقافة-المعهد العالي للفنون المسرحية،دمشق ،4991ص.36
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" لقرررررد بررررردأنا نبحرررررث عرررررن المسررررررح العربررررري ،بعرررررد ان قيررررردنا انفسرررررنا بمسررررررح
واحرررررد ،هرررررو الرررررذي يعررررراني سررررركرات المررررروت علرررررى حرررررد تعبيرررررر جررررران جينيررررره"
68
.
مرررررن هرررررذا المنطلرررررق نجرررررد تجربرررررة يوسرررررف العررررراني تجربرررررة غنيرررررة ومتنوعرررررة ،
هرررررذا التنررررروع ،نتيجررررر ة غنررررراه المعرفررررري والتمثيلررررري ،كونررررره احرررررد أعمررررردة التمثيرررررل
فرررري العررررراق ،وصررررف الكاتررررب علرررري الراعرررري موهبترررره وإبداعرررره ،برررران مكانررررة
العرررررراني فرررررري العررررررراق ،تظرررررراهي مكانررررررة توفيررررررق الحكرررررريم فرررررري مصررررررر ،لكررررررن
العرررررراني اعترررررررض علررررررى ذلررررررك ،معتبرررررررا الحكرررررريم قامررررررة معرفيررررررة كبيرررررررة ،
امتررررررازت تجربترررررره بشررررررمولية مذهلررررررة مررررررا بررررررين الروايررررررة ،الفكررررررر ،التنظيررررررر،
الكتابة للمسرح.
لكررررررن تبقررررررى تجربررررررة العرررررراني ،متميررررررزة ورائرررررردة فرررررري العررررررراق ،ومررررررا يميررررررزه
" أحاطترررررره بررررررالفن الشررررررعبي وبشرررررركل واعرررررري وكررررررذلك اسررررررتفادته مررررررن تجررررررارب
وخبررررررة المسررررررحيين الغرررررربين الرررررذين ترررررأثر بهرررررم" ،69كرررررذلك فانررررره انطلرررررق مرررررن
داخرررررررل اللعبرررررررة المسررررررررحية،ممثال ،ومرررررررن هنررررررراك جررررررراء للكتابرررررررة المسررررررررحية
وهررررررو واع تمامررررررا لشررررررروط الكتابررررررة المسرررررررحية ،وقررررررد كتررررررب أعمالرررررره لتمثررررررل
علرررررى الخشررررربة ولررررريس للقرررررراءة ،وكررررران يراعررررري ذلرررررك كثيررررررا بكتاباتررررره ،كيفيرررررة
تنفيرررررذ الرررررنص علرررررى الخشررررربة إخراجيرررررا ،اذن فلررررريس مرررررن الغريرررررب ان نلمرررررس
المراحرررررل االنتقاليرررررة فررررري تجربتررررره المسررررررحية وتقررررردمها تررررردريجا  ،طالمرررررا انررررره
ابن المسرح ،وقد حاولنا تقسيمها على مرحلتين:
 المرحلررررررررة االولررررررررى :الواقعيررررررررة االشررررررررتراكية الترررررررري تررررررررأثر بهررررررررا برررررررراألدباالشرررررتراكي ،وخاصرررررة غررررروركي ،كانرررررت هرررررذه المرحلرررررة جرررررل مرررررا كتبررررره فررررري
الخمسينيات من القرن الماضي.
 المرحلررررررة الثانيررررررة :فرررررري السررررررتينيات مررررررن القرررررررن الماضرررررري ،حيررررررث كررررررانالتطرررررو ر واالنتقررررررال كبيرررررررا ،ونقلررررررة كبيررررررة فرررررري مسرررررريرة المسرررررررح العراقرررررري،
وذلررررررررك فرررررررري اسررررررررتخدامه الررررررررواعي للحكايررررررررة الشررررررررعبية ،متررررررررأثرا بمسرررررررررح
بريشرررررت ،كررررران ذلرررررك الترررررأثير بإدخرررررال شخصرررررية الرررررراوي ،والبنررررراء الررررردرامي،
هررررذه المرحلررررة كانررررت بعررررد عودترررره مررررن ألمانيررررا ،وإقامترررره لمرررردة عررررام كامررررل فرررري
كنرررررررف فرقرررررررة (البرليرررررررز انسرررررررامبل)  ،حيرررررررث تعررررررررف هنررررررراك علرررررررى مسررررررررح
بريشرررررت بشررررركل أوسرررررع ،نظريرررررا وعمليرررررا ،ويعرررررد العررررراني ترررررأثره فررررري بريشرررررت

 -68ونوس،سعداهلل ،بيانات ملسرح عريب جديد ،دار الفكر اجلديد،0600 ،ص .65
 -69الطالب،عمر ،املسرحية العربية يف العراق ،النجف االشرف،ج،0ط0690 ،0
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أمررررررا مفروغرررررا منررررره  ،فهرررررو جرررررزء ال يتجرررررزأ مرررررن تفكيرررررره وخيالررررره ،وأيضرررررا
طروحررررررات ومواقررررررف بريشررررررت السياسررررررية ،أفكرررررراره ،اتخررررررذها العرررررراني قاعرررررردة
ألعمالررررره المسررررررحية أسرررررلوب أشررررربه باألرضرررررية التررررري ينطلرررررق منهرررررا العمرررررل،
ولرررررريس كاسررررررتعارة خارجيررررررة أو تررررررزو يررررررق  ،فلقررررررد "برررررررزت أوضررررررح عالمررررررة
مرررررن الترررررأثير البريشرررررتي فررررري مسررررررحية المفتررررراح  ،0600او قرررررل إن مسررررررحية
المفتررررررراح كانرررررررت المفتررررررراح للترررررررأثير البريشرررررررتي البرررررررارز فررررررري عمرررررررل يوسرررررررف
العررررراني .وتعتبررررررر هررررررذه المسررررررحية انعطافررررررا فرررررري عملررررره مررررررن ناحيررررررة الشرررررركل
والموضرررررررررررررروع معررررررررررررررا.إذ ي سررررررررررررررتخدم العرررررررررررررراني هنررررررررررررررا،وألول مرررررررررررررررة
شخصرررررررية"الرررررررراوي" فيوظفهرررررررا فررررررري إطرررررررار حكايرررررررة شرررررررعبية تغنرررررررى عرررررررادة
70
لألطفال.والقالب هذا نفسه جديد في عمله".
لقرررررد اسرررررتفاد العررررراني مرررررن بريشرررررت وطروحاتررررره  ،فررررري تغييرررررر شررررركل الكتابرررررة
المسررررررحية فررررري العرررررراق ،التررررري عرفرررررت أشررررركاال أخررررررى بعرررررد تجربرررررة العررررراني
المتميزة.

 العماري،مليس ،برتولد بريشت واملسرح يف العامل الثالث،جملة املوقف االديب ،احتاد الكتاب العرب،دمشق ،العدد ،00970تشرين الثاين 0600
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قطاع الطاقة واألزمة المالية العالمية
آسيا طويل الرتبة :أستاذة مساعدة صنف * ٲ *
المؤسسة :جامعة سعد دحلب – البليدة – الجزائر
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

ملخص
عندما ٳنفجرت األزمة المالية العالمية في  05سبتمبر  0110وألقت
بأثرها علي القطاعات المختلفة في دول العالم فيه قطاع الطاقة ( السوق
البترولية)  ،حيث أدي التدهور اإلقتصادي العالمي ٳلي ٳنخفاض العالمي حاد
في الطلب علي النفط وعلي أسعاره .مما أدي ٳلي ٳلغاء الكثير من المشاريع
البترولية الرئيسية في البلدان المصدرة والمستهلكة علي حد سواء  ،وشهدت
منطقة الشرق األوسط خالل نفس الفترة ٳرتفاع وتيرة التوتر السياسي في
عدد من البلدان المصدرة للبترول وٳنعكست سلبا علي الصناعة البترولية .
الزال العالم يغط في نوم عميق  ،ولم يدرك مدي خطورة هذه األزمة
المالية واإلقتصادية التي ال سابق لها والتي ال سابق لها والتي قد تقود ٳلي
حدوث الحرب العالمية على الرأسمالية وخاصة على قطاع الطاقة وهي
األزمة الحالية العالمية وسعر النفط.
Abstract:
When the global financial crisis erupted in
September 15, 2008 and delivered to their impact on
various economic sectors in the world, including the
energy sector (oil market), where the valley of the global
economic downturn to a sharp decline in oil demand and
in prices. Which let to the suspension of many major oil
?projects in the exporting and consuming countries alike
Saw the Middle East during the same period rising pace of
political tension in a number of the Petroleum Exporting
Countries and impacted negatively on the petroleum
industry.
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Still the world covered in a deep sleep and did not
realize the seriousness of this financial and economic
crisis, which is not unprecedented and that could lead to
the risk of the global war on capitalism and especially the
energy sector, and is only the current crisis and global
price of oil.

Résumé
Lorsque la crise financière Mondiale a éclaté en
Septembre 15 2008 et remis à leur impact sur les différents
secteurs économiques dans le monde, y compris le secteur
de l’énergie (marché du pétrole), où la vallée de la crise
économique mondiale à un forte baisse de la demande de
pétrole et des prix. Qui a conduit à la suspension de
nombreux projets pétroliers majeurs dans les pays
exportateurs et consommateurs aussi bien. Scie du MoyenOrient au cours de la même période le rythme croissant
des tensions politiques dans un certain nombre de pays
exportateurs de pétrole et un impact négatif sur l’industrie
pétrolière.
Toujours dans le monde l’objet d’un profond sommeil et
ne se rendent pas compte de la gravité de cette crise
financière et économique, que n’est pas sans précédent et
qui pourrait conduire à un risque de guerre globale contre
le capitalisme et en particulier le secteur de l’énergie, et
n’est que la crise actuelle et le prix mondial du pétrole.
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مقدمة
هل األزمات المالية مقدمة أزمة لطاقة األكثر إيالما يعيش العالم اليوم
من حيث ال يدرك الكثيرون على حافة الوقوع في أزمة ٳقتصادية ومعيشية ال
يعلم مداها إال هلل  ،وذلك بسبب النقص المتوقع في مصادر الطاقة التي هي
عصب الحياة  ،وال تلمح على الوجوه أثر ٳهتمام بحالة المستقبل المشترك
المجهول  ،فالمصادر النفطية الرخيصة التي عشنا عصرها الذهبي  ،منذ
أوائل القرن الماضي أوشكت أالن على إطالق اإلنذار بوصول اإلنتاج إلى
الذروة التي ما بعدما إال بداية نقص اإلمدادات  .هذه حقيقة ال يختلف عليها
ٳثنان وٳن حاول البعض ٳستبعاد حدوث أزمة في إمدادات الطاقة خالل
المستقبل المنظور واألمر محسوم بقاعدة " لكل شئ نهاية " ويكفي أن نعلم
أن دول كثيرة كانت منتجة للنفط تصدر الفائض عن حاجتها ٳنضمت اليوم
إلى قافلة المستوردين  ،ومنها أمريكا وبريطانيا وٳندونيسيا وعدة بلدان أخرى
 ،والباقي على الطريق  ،والذي سيحدد الوصول إلى الذروة هو تساوي كمية
اإلستهالك العالمي من النفط مع أعلى كمية من اإلنتاج  ،وهو ما يؤكد بعض
المتخصصين أنه قد حصل فعال.
وأننا يعيش اليوم فترة اإلنتاج الثابت الذي يسبق بداية اإلنخفاض  ،ولعل
الكثافة الضبابية التي تحيط بما تبقي من اإلحتياطي النفطي العالمي.ونقصد
النفط التقليدي منتجي التكلفة  ،ونجعل من الصعوبة بمكان يغير المنتجين
ومن واقع األمر  ،وهذا ما يتسبب في وجود أزمة ثقة بين الدول المنتجة
والدول المستهلكة  ،أو حاصل بالفعل ويكفي أن تستخدم المنطق لذلك أن
أرقام اإلحتياطي النفطي للكميات القابلة اإلنتاج التي يتداول اإلعالم لم تغير
مقاديرها ( تريليون و  011مليار برميل ) منذ أكثر من 01عام  ،على الرغم
من أن الكميات الهائلة التي تم إنتاجها خالل تلك الفترة من الزمن  ،وهو ما
يقارب  51مليار برميل وعدم ٳكتشاف حقول جديدة زادت اإلحتياطي كبير
.وربما أن نسبة من المتمين بشؤون الطاقة أنفسهم ال يدركون أنه حتي رقم
تريليون و 011مليار المتداول حاليا قد تعرض للتضخم غير مبرر ومنتصف
الثمانينيات من القرن الماضي بنسبة تتراوح بين 05و 51في المائة .وعلى
وجه الخصوص في دول منظمة األوبك ومن معلوم أن الجديد في تقنية
اإلستكشاف واإلنتاج قد ساهم في إضافة كمية من اإلحتياطي النفطي لم يكن
ممكنا قبل عقدين من الزمن .
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يمر اإلقتصاد العالمي منذ منتصف عام  0110بأزمة مالية عالمية
ٳنعكست آثارها السلبية على مختلف القطاعات اإلقتصادية بما فيها القطاع
الطاقة ( السوق النفطية)  ،حيث أدى التدهور اإلقتصادي العالمي إلى
ٳنخفاض حاد في الطلب على النفط وعلى أسعاره  ،مما أدي إلى تأجيل أو
إلغاء عدد مشاريع البترولية الرئيسية في البلدان المصدرة والمستهلكة على
حد سواء .وشهدت منطقة الشرق األوسط خالل نفس الفترة ٳرتفاع وثيرة
التوتر السياسي في عدد من البلدان المصدرة للبترول وقد ٳنعكست تلك اآلثار
السلبية على الصناعة البترولية  ،العماد الرئيسي اإلقتصاد العالمي .ومع بدء
اإلحداث األخيرة في شمال إفريقيا والشرق األوسط تغيرت العوامل التي
تحرك أسواق النفط .لكن اإلتجاه هو نفسه ٳرتفاع األسعار في بداية العام
الحالي كانت أسواق النفط مدفوعة بتحسن توقعات النمو اإلقتصادي
العالمي .أن أسواق النفط العالمية لم تكن في حاجة إلى التحول بصورة كبيرة
من المخاطر الجيوسياسة منذ بداية األزمة اإلقتصادية األخيرة  ،حيث إن
أسعار النفط يعد األزمة اإلقتصادية وحتى أوائل  0100كانت مدفوعة في
المقام األول بتوقعات وتيرة اإلنتعاش اإلقتصادي العالمي ووتيرة اإلنتعاش
في الطلب العالمي على النفط المستويات الحالية المرتفعة من المخاطر
الجيوسياسة حقرت العديد من البنوك والمحللين إلى دفع توقعاتهم األسعار
النفط عام . 0100
ومع ذلك يرى هؤالء أن حركة أسعار النفط خالل أيام الماضية ماهي إال
ٳرتفاع ٳستثنائي  ،حيث من المرجح تنخفض تلك األسعار مرة أخرى .لكن
المخاطر ال تزال في اإلتجاه التصاعدي في الوقت الحاضر  ،هذا الخطر
ينعكس نظرة السوق إلى إمكانية ٳستعمال اإلضطرابات السياسية البيئة ،
المضطربة في شمال إفريقيا والشرق األوسط .التي شهد هذا منطقة خالل
نفس الفترة ٳرتفاع وتيرة التوتر السياسي في عدد من البلدان المصدرة
للبترول .وقد ٳنعكست تلك اآلثار السلبية على الصناعة البترولية.
هناك أسئلة وجهيه عدة ينبغي طرحها بعدد دراسة هذه األزمة المالية العالمية
الحالية تثير تساؤالت كبيرة بشان مستقبل أسعار الطاقة  ،والسياسات التي
ستعتمد للتعامل مع تلك األزمة.
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أثار األزمة العالمية على قطاع الطاقة  ،تداعيات األزمة على شركات
الطاقة ؟
إذا كان مثل هذا اإلهتمام البالغ الذي توليه القوى اإلقتصادية الكبرى في
العالم النفط هو فقط من أجل ضمان إمداداتها النفطية بالشروط المالئمة
وخدمة لمصالح لشركاتها النفطية ؟





ماهي مالمح النظام النفطي الدولي كما تبدو في المستقبل ؟
هل األزمات المالية مقدمة األزمة الطاقة األكثر إيالما ؟
هل تنطفئ األنوار أفاق الطاقة في العالم ؟
الطاقة في ظل األزمة هي أكثر أم أقل أمنا ؟

تهدف هذه الدراسة ٳلى القاء الضوء على مستقبل القطاع الطاقة ،
وتداعيات األزمة المالية العالمية عليه  ،بٳعتبارات الطاقة ٳحدى
المصدر األساسي لالنتاج  ،وٳن األزمة المالية العالمية المستمرة
تداعياتها لحد األن  ،لها تأثير كبير على مستقبل قطاع الطاقة على
صعيد العالمي  .ولتحقيق هذا الهدف فقد ٳتبعت المنهج التحليل الوصفي
والموضوعي للدراسة  ،والذي يقود ٳلى ٳيجاد العالقة بين
الموضوعين من خالل اإلجابة بدقة وٳختصار على األسئلة المذكورة في
اعاله وٳغناء محتوياتها وفق المواضيع الثالية :
أوال :وصف مركز القطاع الطاقة العالمي وآفاقة المستقبلي
ثانيا :أثر تداعيات األزمة المالية العالمية على رسم سياسة قطاع الطاقة
العالمي مستقبال
ثالثا :اإلستنتاجات
رابعا :الخاتمة ( نتائج )
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-1أزمة النفط عام : )1( 7002
ٳرتفعت أسعار النفط بشكل جنوني بنهاية عام  0119حيث كسرت
حواجز قياسية ٳستمرت في الصعود من  01دوالر للبرميل في  0119وفي
بداية  0110كسر حاجز  01دوالر وفي شهر مارس كسر حاجز ب011
دوالر للمرة األولى ووصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ في شهر يوليو من
سنة  0110والذي كان حوالي  009.09دوالر للبرميل لكنه سرعان ما ٳتجه
السعر نحو الهبوط وذلك بسبب المخاوف على الطلب العلمي بسبب الركود
اإل قتصادي العالمي والذي كان سببه أزمة الرهن العقاري في شهر أكتوبر
من عام  0110وصل النفط إلى  01دوالر للبرميل أدنى مستوى منذ أكثر من
عام حيث يعتبر أكتوبر أسوأ شهر للنفط حيث خسر حوالي  ٪60من قيمته في
أكتوبر فقط .
()7
أسواق النفط وتداعيات األزمة المالية العالميةحينما ٳنفجرت األزمة المالية العالمية في  05سبتمبر من العام 0110
ألقت بطالها على القطاعات اإلقتصادية المختلفة في دول العالم ولم ينج من
تبعات وويالت تلك األزمة أحد  ،من  :خسائر  ،وإفالس وبطالة  ،وهبوط
بورصات  ،وتقلب وتراجع أسعار  ،وفقر  ،وركود وكساد وقد ألقت األزمة
المالية العالمية بطالها على سوق النفط العالمي الذي شهد ٳنكماش كنتيجة
طبيعية لتلك األزمة  ،فقد ٳقترب سعر برميل النفط قبل األزمة المالية العالمية
من حاجز  051دوالر .ومع ٳنفجار األزمة وما نتج عنها من ٳنتشار الركود
اإل قتصادي وتنامي معدالت البطالة في العدد من دول العالم وٳنخفض الطلب
على السلع والخدمات .وهو ما أدى بالطبع إلى ٳنخفاض الطلب على النفط
.بٳعتبار النفط من السلع التي تمثل عامال أساسيا في أنتاج السلع والخدمات ،
وكذ بلغ هذا اإلنخفاض نحو نسبة  ٪01من سعر برميل قبل األزمة وبصورة
أكثر تحديدا  ،فقد تأثر سوق النفط باألزمة المالية العالمية من خالل تأثر قوى
السوق سواء من جانب الطلب اإلستهالك أومن جانب العرض في اإلنتاج .
1 – Http: // an. Wikipedia. org /w/ index. php ? TiTle = %
D9 % 86 % D9% 81% 18% B7. Oldid = 7981899Opec
Facts and figures.
 -7آشرف محمد دوابه  ،مجلة آراء حول الخليج 01 ،أبريل  ، 0101العدد
، 050،صفحة .5
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ٳضطراب أسعار النفط في األسواق العالمية ( )1ينعكس ٳرتفاع النفط فياألسواق العالمية على ٳنخفاض الطلب على المشتقات النفطية  ،ونظرا لكثرة
العوامل المؤثرة في تحديد األسعار بدءا من توفر الطاقة اإلنتاجية الكافية
لتأمين حاجة األسواق من اإلمدادات النفطية  ،ومرورا الضطرابات
الجيوسياسية ،والكوارث الطبيعية وحتى األزمات المالية العالمية  ،فٳن هذه
الظروف تزيد من المخاطر التي تهدد صناعة التكرير.وتزيد من صعوبة
توقع الطلب المستقبلي على المشتقات النفطية ويبن الشكل رقم " 10تغيير الطلب
على المشتقات النفطية مع تغيير أسعار النفط في األسواق العالمية "

كوادريون وحد حرارية بريطانية
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المصدر – كريستوف روهل  «،منظور الطاقة القضايا والتحديات في ظل المعطيات
االقتصادية والجيوسياسية الجديدة »  -ندوة الحادية والثالثون للطاقة – كلية سانت كاترين
– بجامعة اكسفرود – خالل الفترة مابين  72يوليو و 6اغسطس . 7002
()7

الطاقة :ٳنشغال عالميتزايدت المخاوف المتعلقة بأمن التموينات بالطاقة بشكل رهيب خالل
السنوات الثالث األخيرة  .إذا في هذا المجال يشير تقرير فصلي صادر عن
الوكالة الدولية للطاقة  ،يشمل الفترة من  0110إلى  .0161أن " المخاطر
المتعلقة باألمن الطاقوي ستخدم على المدى القريب "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 1كريستوف رومل « منظور الطاقة القضايا و التحديات في ظل المعطيات االقتصادية و
الجيوسياسية الجديدة » ندوة الحادية و الثالثون للطاقة كلية سانت كاترين – بجامعة
اكسفرود – خالل الفترة ما بين  09يوليو و  0أغسطس . 0116
 -7مجلة شهرية للجيش الوطني الشعبي – الجزائر – العدد  506فيفري  .0119صفحة 06
– .00
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تعد تتعلق بالصادرات البترولية في الشرق األوسط فحسب  ،بل
ٳمتدت لتشمل مجمل النظام العالمي اإلنتاج  ،والتكرير ونقل البترول والغاز
الطبيعي .
وبرأي الخبراء  ،فٳن اإلستهالك العالمي سيزيد خالل إل  05سنة القادمة
بنسبة  ، ٪51مع العلم أن ٳرتفاع اإلستهالك األكثر أهمية سجل في الصين
بنسبة قدرت ب  %9.0سنة  0116و %05.0سنة .0110
معطيات السوق دفعت بالدول المنتجة للبترول إلى زيادة إنتاجها بأكثر
من  5.5مليون برميل يوميا أي الوصول إلى أقصى قدراتها في مجال
اإلنتاج التكرير والنقل.
وبطبيعة الحال  ،فٳن مثل هذه الوتيرة تؤدي حتما إلى تقريب اآلجال
المعلنة لنفاذ اإلحتياطي الموجود في العالم بالنسبة لواليات المتحدة األمريكية
من الضروري أن تقلص تبعيتها إلستيراد المحروقات وتجاوز " ٳقتصاد قائم
على البترول " .إما بالنسبة للجانب األوروبي  ،فٳن المسألة تعد حاسمة ،
وتبعية اإلتحاد للشرق األوسط وروسيا في جدول أعمال عدة ٳجتماعات
للخبراء .وبصفته أكبر رهانات القرن  00فٳن اإلنتاج العالمي للبترول سيبلغ
ذروته .كما أن تزايد طلب ( الواليات المتحدة األمريكية  ،الصين  ،البرازيل
 ،الهند ) من شأنه أن يؤدي سريعا إلى ٳختالل بين العرض والطلب  ،وهو ما
ستنجم عنه أزمات دولية المتناهية ونزاعات ٳجتماعية من طبيعة أخرى .
في كتابه المعنون " نهاية البترول  ،التحدي الحقيقي للقرن إل " 00
كتب جميس هوارد كينسالر ٳنه في كل الحاالت  ،فٳن عهد وفرة الطاقة
بأسعار معقولة قد انتهى ومن ثم فٳن سكان الواليات المتحدة األمريكية الذين
يعتمدون على هذه الطاقة بشكل كبير  ،سيعانون أكثر فأكثر " .
بفعل ذلك  ،ٳتجهت األنظار إلى الطاقات المتجددة  ،التي يستدعي ترقيتها
ٳستثمارات ضخمة .وعليه فٳن النووي  ،الطاقة الشمسية  ،أو الهوائية ،
والوقود غير الملوث  ،وهي اليوم خيارات يتم ٳستغاللها لكن في نطاق
محدود.وقصد تحضير عهد ما بعد مرحلة البترول .ٳرتفعت أصوات في العالم
لمطالبة كبرى الشركات البترولية للقيام بالمزيد من اإلستثمارات في الطاقات
المتجددة .والحقيقة ٳنه بعد قرن ونصف القرن من اإلستغالل المكثف
للمصادر البترولية  ،تمكنت الشركات البترولية ذاتها من تحقيق أرباح
خرافية.
وحين أن البترول محكوم عليه بالندرة وٳرتفاع سعره أكثر فأكثر  ،فٳن
مشكلة األمن الطاقوي تستدعي مقارنة شاملة مختلفة عن تلك التي كانت
سائدة قبل ثالثين سنة  .الخصوم ومخاطر النزاعات لم
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تعد قائمة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة  ،لكن بين أكثر الدول ٳستهالكا
للبترول  ،حيث يؤدي تزايد اإلحتياجات وتراجع اإلنتاج العام بالضرورة إلى
تعاظم التبعية للصادرات خصوصا من الشرق األوسط .
فالطرق التقليدية  ،مثل تنويع المصادر الجغرافية للتموين أو التموين أو
الضغوطات الممارسة على الدول المنتجة لمواصلة اإلستفادة من بترول وفير
وبسعر معقول  ،لم تعد صالحة  ،من ثم فٳن التحديات ال يمكن رفعها سوى
في إطار عالقات متوازنة كل األعضاء المجموعة الدولية .
 األزمة المالية العالمية تستمر في عرقلة ٳستثمارات الطاقة :تأجيل تنفيذه 01مشروعا نفطيا بدول األوبك وتجاوزات اإلغضاء تغرق
السوق البترولية
دفع تقلص الطلب على الطاقة بفعل التباطؤ اإلقتصادي نتيجة األزمة المالية
التي تلف ٳقتصاديات دول العالم حاليا بعض دول األوبك إلى تأجيل تنفيذ
بعض مشاريعها الطاقوية التي كانت تنوي ٳنجازها هذا العام أو نهاية العام
القادم إلى مابعد  0106م في خطوة تهدف إلى اإلنتظار لمعرفة األساس
األزمة المالية وتأثيرها المتوقع على النمو اإلقتصادي وللحيوية دون الدخول
في أعباء مالية تثقل كاهل ٳستثماراتها البترولية في ظل تدني أسعار النفط إلى
مستويات ال تمكنها من المضي قدما في تمويل هذه المشاريع التي تكلف
مليارات الدوالرات .
وأظهرت إحصائيات جديدة غير رسمية أن  01مشروعا نفطيا بدول
األوبك من أجل  051مشروعا كانت الدول المنتجة تنوي تنفيذها هذا العام ثم
تأجيل تنفيذها إلى ما بعد عام 0106م أو إلغائها كليا كما أخضعت بقية
المشاريع إلى مراجعة لجدوالها اإلقتصادية بهدف التقليل من النفقات بعد
هبوط أسعار البترول إلى أقل من  01دوالر للبرميل بينما أن معظم دارسات
الجدوى اإلقتصادية السابقة بينت من أساس إن النفط لن يقل عن  01دوالر
للبرميل على مدى الخمس سنوات القادمة ،غير أن سفن اإلقتصاد العالمي
سارت بما ال يشتهي مستثمر لنفط الذين يساورهم الوجل من أن األسعار لن
تعود إلى هذه المستويات السعرية على مدى الثالثة أعوام القادمة في ظل
التباطؤ المرجع اإلقتصاد الدولي .
وقد شجع ٳرتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تخطت  009دوالر
للبرميل خالل عام  0119دول األوبك على التخطيط لتنفيذ  051مشروعا
نفطيا بتكاليف تزيد على  511مليار دوالر خالل خمس سنوات القادمة
لمواجهة الطلب العالمي على النفط .الذي كان متوقعا أن يصل إلى  00مليون
برميل يوميا عام  0101وان يواصل االرتفاع في السنوات القادمة ليتجاوز
005

 61مليون برميل يوميا ما حفز الشركات النفطية على مضاعفة ٳستثماراتها
في مجاالت اإلستكشاف والتنقيب واإلنتاج وكذلك بناء مصافي التكرير يوميا
عام  0116متراجعا من  05.9مليون برميل يوميا عام  0110كبح طموح
المستثمرين النفطيين في الحصول على عائدات مجزية اإلستثمار وتنمية
الصناعة البترولية وتناور دول األوبك منذ فترة من أجل إنعاش أسعار النفط
التي تهاوت بسرعة كبيرة مقارنة بأسعار السلع العالمية األخرى وذلك من
خالل التقليل من التدفقات البترولية  ،بيد أن تجاوز بعض أعضاء األوبك
لحصصهم المقررة طمعا في دعم مصادرهم المالية الوقاية من تبعات األزمة
المالية العالمية أفضى إلى اإلستثمارات الطاقوية التي تعتمد بصورة أساسية
على مستقبل منافذ الصناعة البترولية والبتروكيمياوية على حد سواء .
 -7الطاقة العالمية..ونظرة مستقبلية:
()1
وضع سوق الطاقة العالمي خالل عام  0110عاملين مهمين هما
أوال :التقلبات الشديدة في أسعار الطاقة :حيث شهدت بدايات العام صعدوا
قياسيا ألسعار البترول.ثم مرحلة الهبوط منذ منتصف العام وأشار إلى أن
اإلنكماش في اإلقتصاد العالمي خالل عام  ، 0110يعتبر األسوأ منذ الحرب
العالمية الثانية .
ثانيا :تفوق إجمالي ٳستهالك الطاقة في البلدان خارج منظمة التعاون
(  ( Non-Ocedللمرة األولى  ،حيث
اإلقتصادي والتنمية
بلغ نسبة  .٪50ومقارنة مع البلدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ( )Ocedبنسبة .٪06
بأن بعض بلدان خارج منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  ،شهدت خالل
سنوات الخمس األخيرة نموا ٳقتصاديا ملحوظا .وسيطرت على نمو الطلب
العالمي على الطاقة منذ مطلع األلفية الثالثة .وبين أن أسعار الطاقة لعبت
دورا في تفاقم الركود اإلقتصادي .وأنها ستلعب دورا في ما سيحدث بعد ذلك
 ،إن العالم حقق نموا ٳقتصاديا في عام  0110بلغ  ، ٪0وهو اإلنخفاض
األول في نسبة النمو منذ عام .0116
 - 1كريستوف روهل ″ ،الطاقة العالمية  ″كبير الباحثين االقتصاديين –
بريتيش بترو ليوم المملكة المتحدة – ندوة حول الطاقة العالمية – .0110
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كما هو في الشكل التالي رقم  «.07سياسية أسعار الفايدة األمريكية الفعلية
ونمو الناتج المحلي اإلجمالي»

المصدر  :كريستوف روهل ″ ،الطاقة العالمية  ″كبير الباحثين
االقتصاديين – بريتيش بترو ليوم المملكة المتحدة – ندوة حول الطاقة
العالمية – . 7002
من خالل هذا الشكل تبين تحليل بأن حالة الركود اإلقتصادي في
الواليات المتحدة األمريكية بدأت منذ ديسمبر  0119إي قبل بدء األزمة
المالية العالمية التي أظهرت المشاكل اإلقتصادية العالمية بجالء .وركزعلى
ثالثة مسائل ذات صلة بالركود اإلقتصادي وهي:
 -0بقاء أسعار الفائدة الحقيقية في الواليات المتحدة سلبية منذ عام
0110؛
 -0ٳثيتت تداعيات األزمة المالية العالمية – خاصة في قضية نقض
السيولة المالية – اإلرتباط الوثيق بين ٳقتصاديات دول العالم
بصورة لم تكن متوقعة ؛
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 -6أصبحت السياسات اإلقتصادية في وقتنا المعاصر مهمة أكثر من أية
فترة مضت  ،وذات تأثير مباشر على النمو اإلقتصادي في
المستقبل .
عندما تقوم الدول اإلقتصادية الكبرى بٳستبدال القروض الممولة من
اإلستهالك الخاص مع عجز في تمويل اإلنفاق الحكومي  ،فإنها بذلك تكون قد
عرضت ٳقتصادها لمشاكل جمة  ،وجعلت من مسألة تحقيق معدالت عالية
من النمو اإلقتصادي مسألة صعبة المنال .
ٳن ٳنعكاسات األزمة المالية العالمية على أسواق الطاقة كانت مفاجئة
وحادة ،إذ شهدت أسواق الطاقة ٳنكماشا منذ منتصف عام  ، 0110تسبب في
حركة قوية وهبوط في أسعار جميع أنواع الوقود اإلحفوري بلغت ذروتها في
فصل صيف ذلك عام  ،ومن ثم ٳنخفضت بحلول أنواع شهر يناير 0116
حيث ٳنخفض مؤشر برنت بنسبة  ، ٪95وسوق هنري للغاز ( مقايضة الغاز
الطبيعي اآلجلة) بنسبة  ٪50وشمال غرب أوروبا ( الفحم ) بنسبة ، ٪00
وشهدت الطاقة األولية تباطؤا في النمو بلغ  ، ٪0.0وكان النمو في اإلستهالك
الغاز هو االبطا منذ عام  ، 0110والنمو في ٳستهالك الفحم األبطأ منذ عام
 0110وٳنخفض اإلستهالك العالمي للنفط للمرة األولى منذ عام . 0666
فيما شهد النمو في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  ،أدنى مستوى له منذ
عام .0660
وجهة أخرى إلى أن قطاع التكرير قد عاني مصاعب جمة في عام
 0110ناتجة عن تراجع الطلب على المنتجات  ،وتراجع هوامش أرباح
عمليات التكرير  ،ووجود طاقات إنتاجية فائضة في المصافي وبذلك يعد
العام هو األسوأ منذ عام  ، 0110وذلك حتى وٳن كان ال يزال ضمن متوسط
العشر سنوات األخيرة .
قد شهد خالل عام  0110منعطفا حادا  ،ٳنعكس بصورة مباشرة على
التقلبات في سوق الطاقة وأكد بأن العمل على وضع الخطط اإلقتصادية
طويلة األمد  ،بات مسألة ذات أهمية قصوى وذلك لتفادي مثل هذه األزمات
في المستقبل .

000

 -تحديات صناعة النفط والطاقة

()1

توقع ٳرتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط من  05.6مليون ب /ي في عام
 0119إلى  10.0مليون ب /ي في عام  ، 0161وأشار إلى أن التقديرات على
إجمالي الطلب على النفط في العالم ستكون كما في الجدول رقم " 01طلب النفط في
العالم"

العام
0119
0105
0161

مليون ب/ي
2..2
29.9
106.9

المصدر  :جان بيير فافنك ″تحديات صناعة النفط والطاقة ،االحتياطيات ،واألسعار ،والبيئة
 ، ″مدرسة المعهد الفرنسي للبترول – فرنسا

ٳن تقديرات اإلحتياطيات النفطية العالمية لم تختلف بدرجة كبيرة خالل العشر
سنوات األخيرة .وفي مقابل ٳرتفاع الطلب على النفط  ،وتوقع أن يبلغ اإلنتاج ذروته
في عام  .0101ومن ثم يدخل في مرحلة الهبوط إما مرحلة ما بعد عام .0101فٳن
معظم ٳحتياطيات النفط سوف تكون من النوع النفط الثقيل ( )Heavy Oilهناك
عوامل المؤثرة في أسعار النفط وعدد تلك العوامل بالعوامل الجيوسياسية والفنية
واإلقتصادية  ،وأوضح بأن السوق النفطية ومنذ بداية عقد السبعينيات من القرن
الماضي تأثرت باألحداث السياسية والحروب التي درأت رحاها في منطقة الشرق
األوسط على مدى األربعة عقود الماضية  ،إن الصناعة النفطية مرت بثالثة
صدمات نفطية :
الصدمة األولى بين أعوام  ، 0696 – 0690ومن أبرز سماتها  ،تأميم الشركات
النفطية  ،وبروز منظمة أوبك كالعب رئيسي في السوق النفطية  ،وحرب أكتوبر
 ( 0696الخطر النفطي) ؛
الصدمة الثانية بين أعوام  0600 -0601ٳبان اندالع الثورة اإلسالمية في إيران ،
والحرب العراقية اإليرانية ؛
الصدمة الثالثة منذ عام  0609واألحداث التي درأت في المنطقة وفي العالم  ،ومنها
أزمة الخليج في عام  ، 0661وأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام  0110في
الواليات المتحدة األمريكية  .والصدمة أكبر أن السوق النفطية تأثرت بشكل مباشر
من األزمة المالية العالمية وقد ظهر ذلك جليا من خالل هبوط أسعار النفط  ،أن سعر
البرميل خالل النصف الثاني من عام  0116يتراوح بين  91 -01دوالر للبرميل.
 – 1جان بيرفاقك  ،ندوة « تحديات صناعة النفط و الطاقة  ،اإلحتياطات األسعار  ،البيئة »
مدرسة المعهد الفرنسي للبترول فرنسا – . 0116
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 أثر األزمة المالية على قطاع النفط وصناعة البتروكيميات-0
-0
-6
-0
-5
-0

-9

()1

أسباب األزمة المالية ونتائجها وتأثيرات األزمة على اإلقتصاد
العالمي ؛
األزمات المالية التي واجهت العالم مثل أزمة الكساد العظيم؛
تأثير األزمة على سوق النفط حيث أن اإلقتصاد العالمي أصبح أهم
عامل يؤثر على ٳستهالك النفط وأن اإلستهالك العالمي على النفط
سوف ينخفض؛
العوامل المؤثرة على نمو الطلب على النفط وذكرت منها التحول
إلى البدائل مثل الطاقة الحيوية كذلك المضاربات السعرية وحركة
اإلستثمار بدون قيود وكذلك العوامل الجيوسياسية ؛
توقعات الطلب على النفط وسعر النفط ؛
تأثير األزمة على البتروكيميات وصادرات البتروكيميات في
السعودية .وعن وضع الشركات البتروكيمياوية العالمية بأنها
مرتبطة مباشرة بأسعار النفط والنمو اإلقتصاد العالمي والدورات
البتروكيميات
التحديات التي تواجه صناعة البتروكيميات .

-3اإلقتصاد العالمي والطاقة والبيئة :
بالحديث عن نمو اإلقتصاد العالمي وأشار إلى أن معظم السيناريوهات
طويلة األمد ،تتوقع أن تتراوح معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي من - 0
 ٪6سنويا على مدى العشرين عاما القادمة  ،أما في حالة تجاوز مرحلة
الركود اإلقتصادي الحالي فمن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو . ٪5 - 0بأن
()1
األزمة المالية العالمية تثير تساؤالت كبيرة بشأن مستقبل أسعار الطاقة .

 -1نوره اليوسف  ،محاضرة بعنوان  ″أثر األزمة المالية على قطاع النفط وصناعة
البتروكيميات ″كلية ٳدارة األعمال – جامعة ملك سعود –المملكة العربية السعودية 01 ،
جانفي . 0116
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فٳن عدم قدرة اإلقتصاد العالمي على التعامل مع ٳرتفاع أسعار النفط والسلع
اإلستهالكية الرئيسية
أثناء الطفرة اإلقتصادية التي سبقت األزمة  ،وعدم كفاءة النظام المالي ،
باإلضافة لبعض السياسات اإلقتصادية الصينية تعتبر من العوامل الرئيسية
التي أدت إلى نشوء األزمة المالية العالمية .بأن أزمة اإلئتمان في الواليات
المتحدة ساهمت بشكل رئيسي في تعقيد األزمة المالية .وحول السياسات
اإلقتصادية األزمة لمواجهة الالزمة المالية العالمية  ،تتمثل في :







خفض أسعار الفائدة؛
معالجة العجز المالي في ٳقتصاديات جميع الدول باإلضافة إلى
القطاع الخاص؛
تعميم عمليات السوق المفتوحة؛
تقديم الدعم الالزم لسوق البورصة ( األسهم – العقارات )؛
تعديل سياسات صرف العمالت المحلية ؛
تعديل القوانين واللوائح المنظمة للتدفقات المالية بين الدول.

ٳن ٳرتفاع نسبة العجز والديون العالمية يعد التحديات الرئيسية في
األزمة المالية العالمية بأن مشكلة تعود لعدم وجود توازن ٳقتصادي عالمي ،
وان العبء الرئيسي في مواجهة األزمة المالية يقع على
اإلقتصاديين األمريكي والصيني .وأن السوق النفطية تأثرت بشكل مباشر من
األزمة المالية العالمية وقد ظهر ذلك جليا من خالل هبوط أسعار النفط وعدم
ٳستقرارها  ،وٳنخفاض الطلب على النفط وأن السعر البرميل خالل النصف
الثاني من عام  0116سوف يتراوح بين  91 – 01دوالر للبرميل  ،ويبن أن
الحوار بين المصدرين والمستهلكين له أثار ٳيجابية على تعافي السوق النفطية
 -9الغاز في أوروبا – التحديات والتطورات :
ٳن اإلقتصاد العالمي يواجه في عام  0116أزمة مالية غير مسبوقة ،
أدت إلى ٳنخفاض الناتج المحلي اإلجمالي في دول اإلتحاد األوروبي بنسبة
 ، ٪0وهبوط اإلنتاج الصناعي خالل الربع الثاني من عام  0116في ألمانيا (
كبرى اإلقتصاديات األوروبية ) بنسبة  ، ٪0وانخفاض أسعار النفط العالمية
من  005إلى  01دوالر للبرميل في غضون  0أشهر  ،باإلضافة إلى تأجيل
كثير من مشاريع الطاقة  .وٳنخفاض الطلب العالمي على الغاز منذ بداية
 0116بنسبة  ، ٪5أي يقدر بحوالي  051مليار متر مكعب  ،في دول
 –1كريستوفر السوف « اإلقتصاد العالمي و الطاقة » ندوة الحادية الثالثون  ،مدير معهد ،
اكسفرد لدراسات الطاقة  ،سنة .0116
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األوروبي واليابان والواليات المتحدة  )1(،وذلك حسب الشكل رقم « 16
التوقعات األخيرة للطلب على الغاز الطبيعي في البلدان الصناعية ».

المصدر د -برنهارد رويترسبرغ – نفس مرجع السابق
ٳن صناعة الغاز في أوروبا تواجه أربع تحديات رئيسية هي :
 الطلب المتزايد على الغاز ؛ أمن اإلمدادات؛ المنافسة المفتوحة بين مصدري الغاز ؛ االستدامة.توقع اإلرتفاع حصة قطاع توليد الكهرباء في الطلب على الغاز في
أوروبا من  ٪61في عام  0119إلى  ٪01في عام  ، 0161مقابل القطاعين
الصناعي والمنزلي  ،وذلك يبين الشكل رقم  «09نمو الطلب على الغاز في
بلدان اإلتحاد األوروبي الى  72حسب القطاعات »
 – 1دبرنهارد روتيرمبرع « الغاز في أوروبا » رئيس مجلس إدارة شركة
 ،إي  ،اون رور غاز إي حلي  ،ألمانيا سبتمبر . 0116
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المصدر :د برنهارد رويترسبرغ – نفس المرجع السابق
حيث بأنه على المدى المتوسط فٳن اإلمدادات تبدو أمنة  ،ولكن
المخاوف تبدو بشأن اإلمدادات على المدى الطويل  ،وذلك بسبب سياسات
مواجهة ظاهرة التغير المناخي والتحول نحو الطاقات المتجددة .
أوال :ٳتجاهات الطاقة تعكس اإلتجاهات اإلقتصادية :
في إعقاب تفكك اإلتحاد السوفيتي  ،عاشت بلدان أوروبا وآسيا
الوسطى ست سنوات من التراجع اإلقتصادي الكبير  ،أعقبه ٳنتعاش ٳقتصادي
نشط  ،مما ساعد المنطقة على أن تصبح واحدة من أكثر مناطق العالم حيوية
من الناحية اإلقتصادية  ،وٳنعكس األداء اإلقتصادي على قطاع الطاقة
بالمنطقة وصاحب التراجع األولى في النشاط االقتصادي ٳنخفاض حاد في
أنتاج وٳستهالك الطاقة .ولكن مع تعافي األوضاع اإلقتصادية في المنطقة ،
زاد كل من اإلنتاج واإلستهالك ومع هذا تخلف اإلستثمارات خاصة في
صيانة وتحديث أصول ومرافق الطاقة  ،مما جلب مع شبح أزمة الطاقة.
الجدير بالذكر أن هذه المنطقة كانت األكثر تضررا من جراء األزمة
المالية العالمية التي بدأت عام  0110مما أدى إلى كبح الطلب على الطاقة
بدرجة كبيرة وإنتاج ذلك متنفسا إال أن هذا كان مجرد مهلة مؤقتة فبل أن
تصبح مدى توفر الطاقة مصدر خطيرا للقلق مرة أخرى  ،وبمجرد أن
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ستعيب النمو عافيته ستأخذ معدالت ٳستهالك الطاقة في اإلرتفاع مرة
األخرى.
تانيا :حاجة اإلستثمار لدرء األزمة :
وفق التقرير البنك الدولي  ،فٳنه إن أريد اإلبقاء على مستويات اإلنتاج
الحالية أو زيادتها لتلبية ٳحتياجات أوروبا من الطاقة من الضروري القيام
باإلستثمارات كبيرة وتشير التقديرات إلى أن اإلحتياجات المتوقعة لتطوير
مصادر الطاقة األولية ستكون في حدود  0.6تريليون دوالر في الفترة
 0161-0101وذلك لضمان توفير النفط والغاز والفحم باإلضافة إلى ذلك ،
فٳن البنية األساسية للطاقة الكهربائية في المنطقة في حاجة ماسة التحديث ولم
تشهد قدرات لتوليد الكهربائية زيادة تذكر منذ أوائل التسعينات من القرن
الماضي في الوقت الذي تتقادم فيه المحطات وتقدر إلى خمسة العشرين عاما
القادمة بحوالي  0.5تريليون دوالر مع الحاجة إلى  511مليار أخرى مطلوبة
للتدفئة اإلحياء السكنية وضاف تومسون " أن تدهور قدرات التوليد
الكهربائية لم يتحول هي إلى أزمة تامة بسبب تراجع الطلب خالل التسعينات
ولنقص الحالي في الطلب الناجم عن األزمة المالية ".
() 1
-.صندوق أوبك للتنمية وفقر الطاقة
ٳن التحديات التي تواجه البلدان الفقيرة واألشد فقرا في مسألة التغلب
على فقر الطاقة تتمثل في :
 -1التكلفة المرتفعة  :حيث تحتاج قارة إفريقيا إلستثمار حوالي 65
مليار دوالر سنويا  ،على المدى المتوسط من أجل نقل التكنولوجيا
الموارد البشرية ؛
 -7السياسات  :من حيث سوء التخطيط  ،واإلفتقار إلى الشفافية ،
وضعف منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة والطاقة  ،وعدم
كفاءة األطر التنظيمية لتفعيل التعاون اإلقليمي ؛
 -3الفقر  :من حيث تدني مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي  ،مما
يضعف من قدرته على المساهمة في تفعيل الدورة اإلقتصادية .
 – 1سليمان الحريش « ،صندوق اوبك للتنمية»  ،مدير عام صندوق اوبك
للتنمية ندوة الحادية و الثالثون للطاقة  ،جامعة اكسفرود . 0116 ،
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للتخلص من فقر الطاقة بأنها تكمن في تنويع مصادر الطاقة المتجددة
والتركيز على تفعيل المشاريع اإلقليمية المشتركة منخفضة التكاليف في
مجال الطاقة  ،ودعم مرافق الطاقة القائمة .باإلضافة إلى تشجيع الحكومات
على تطوير قوانينها وتشريعاتها  ،لتشجيع القطاع الخاص اإلستثمار في
مشاريع الطاقة .ورؤية صندوق أوبك للتنمية بشأن التخلص من فقر الطاقة ،
أنها تتمثل في دعم مبادرة خادم الشريفين ( الطاقة للفقراء) باإلضافة إلى
تشجيع ودعم المبادرات الرامية إلى التخفيف من حده الفقر .
-6مستوى الموارد النفطية في العالم :
إن التمعن في اإلحصائيات المتعلقة بالموارد واإلحتياطيات النفطية يبين
لنا بشئ من الدقة بأنه منذ دخول النفط في النفط العالمي اإلستهالك الطاقة
إلى غاية نهاية القرن العشرين  ،يكون العالم قد ٳستهلك حوالي  ٪51من
الموارد النفطية المتاحة .وحسب تقديرات الخبراء فٳن اإلحتياطيات النفطية
المتبقية في العالم بتاريخ  ، 0115التي تبلغ حوالي  0090مليار برميل ،
تكفي لحوالي  00سنة حسب وتيرة اإلستهالك العالمي الراهنة (  05مليون
برميل يوميا )  ،إما الموارد النفطية فهي قد تكفي لحوالي  61أو  011سنة
قادمة .وتعبر كال الفترتين قصيرة بالتأكيد بالنسبة لتاريخ األمم والمجتمعات ،
مما يجعل الموضوع مثيرا للقلق ويدعو إلى التساؤل حول ما إذا كانت مثل
هذه الفترة تكفي جهود البحث العلمي اإليجاد بدائل للنفط ؛ وبالتالي تجنيب
العالم التعرض األزمة طاقوية قد تكون خطيرة ووخيمة العواقب ؟ يبدو أنه
ليس هناك في األمد المنظور ما يدعو للتفاؤل بقدرة البحث العلمي على إيجاد
بديل منافس للنفط.وهو في تقديرنا العامل الحاسم في تفسير ٳحتدام المنافسة
فيما بين المستهلكين الكبار من أجل تأمين إمداداتهم في المستقبل  ،وبالتالي
هو السبب الحاسم كذلك الذي يدفع ياسعار النفط نحو اإلرتفاع خالل سنوات
والعقود القادمة .أي ميل الموارد النفطية نحو النضوب هو سبب ميل األسعار
نحو اإلرتفاع .بهذا الصدد  ،يقول المدير الحالي للدراسات بالمنظمة الدولية
للطاقة  :إن مستوي اإلنتاج في البلدان غير اإلغضاء في أوبك سوف يأخذ
في التناقص بعد  7010؛ وان القيام باستثمارات كافية  ،وٳستقرار األسعار
عند مستويات مشجعة ومعقولة  ،وحدهما الكفيالن بالمحافظة على مستوى
اإلنتاج العالمي
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مستقرا لبعض الوقت  .ذلك قبل أن يأخذ في األفول .بالمقابل فٳن كون
األسعار واإلستثمارات دون
المستوى المطلوب سوف تعجل من األفول الحاد في اإلنتاج خارج أوبك ،
()1
مما يزيد من درجة التبعية إلى بلدان منطقة الشرق األوسط "
بهذا الصدد  ،تجدر اإلشارة إلى أن تبعية الواليات المتحدة األمريكية
لنفط الشرق األوسط في عام  0115هي في حدود  ، ٪01إي حوالي 0.65
مليون برميل يوميا .أما تبعية أوروبا له فهي  ٪05.5وكالهما مرشحة للزيادة
الكبيرة في المستقبل المنظور.وهو في تقديرنا ما يفسر اإلهتمام البالغ
والمتزايد الذي توليه هاتان القوتان اإلقتصاديتان الكبيرتان وغيرهما لمنطقة
الشرق األوسط بل ولغيرها من المناطق النفطية األخرى في العالم .فالواليات
المتحدة األمريكية التي تقوم سياستها الطاقوية على أساس التوليف بين ثالث
مقارنات ( اإلستمرار في اإلعتماد على المحروقات  ،إيجاد طاقات بديلة
للنفط  ،تحقيق أكبر قدر من الوفورات في ٳستهالك الطاقة ) تفضل المقارنة
األولى مع اللجوء إلى جيوسياسة ٳمبريالية لتأمين إمداداتها النفطية في المنبع
()7

-2تحديات سوق النفط وسياسة أوبك
حيث يمر اإلقتصاد العالمي بحالة من الركود الشديد  ،أدت إلى ٳنخفاض
النمو في دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  ،بنسبة تتراوح بين – 0.6
 ٪ 5.0وفي البلدان النامية بنسبة  ، ٪00رغم ذلك وجود بعض المؤشرات
الجيدة حول تحسن في ٳقتصادات بعض الدول الكبرى هذا التحسن قد يكون
المدخل إلنعاش اإلقتصاد العالمي حيث قدرت حجم الخسائر نتيجة األزمة
المالية على المدى المتوسط بحوالي  0.0تريليون دوالر .وذلك كما يوضح
الشكل رقم « 0.معدل النمو اإلقتصادي العالمي ( » )7002-700.

1 – le monde du 13 septembre 2005.
2 – le projet de loi d’orientation sur les énergies du
française, in supplément économique, le monde du 17
février 2004.
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المصدر :حسن قبازرة « ،تحديات سوق النفط»  ،مدير دايرة األبحاث ،
اوابك  ،فيينا  ،النمسا.
وعن العوامل الرئيسية التي أثرت حركة أسعار النفط خالل عام
 0110هبوط قيمة الدوالر واإلنكماش السريع في اإلقتصاد العالمي وهبوط
سوق األسهم أدى إلى ٳنخفاض حاد في الطلب على النفط  ،وفائض في
اإلمدادات  ،وأضاف بأن عام  0116شهد تفاؤال بشأن ٳنتعاش اإلقتصاد
العالمي وفي ظل تحسن أسواق المال العالمية وسعر الدوالر ،وإلرتفاع
التدريجي في التدفقات المالية إلى السلع األولية وتقليل الفائض من اإلمدادات
.هناك عالقة وثيقة بين تقلبات أسعار النفط واألسواق المالية وخاصة في
الواليات المتحدة األمريكية كبرى الدول المستهلكة للنفط .
ٳن تباطؤ اإلقتصاد العالمي قد أثر على الطلب على النفط بصورة
كبيرة  ،حيث أدى ٳنخفاض النمو اإلقتصادي العالمي بنسبة  ٪0.0في عام
 ، 0116إلى ٳنخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار  0.5مليون برميل
يوميا خالل نفس الفترة وان الطلب العالمي على النفط شهد خالل عامي
 0116-0110ٳنخفاضا للمرة األولى منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي.
ٳن أمن الطاقة مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة والمستهلكة  ،وٳن
السوق النفطية أصبح بحاجة ماسة إلى حوار متعمق بين جميع األطراف ،
للتوصل إلى رؤية مشتركة حول التحديات التي تواجه الصناعة النفطية
بصورة عامة  ،والسوق النفطية بشكل خاص .
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 -0مستقبل سوق النفط :
رغم تأثير األزمة المالية على جانب الطلب والعرض فٳن سوق النفط
بطبيعته يعيش على أزمات متباينة ومتجددة  ،يلعب المضاربون الدور األكبر
فيها خاصة من خالل عقود المشتقات وبتضاؤل دور المنتجين قياسا بدور
المضاربين الذين لم يتوقف عملهم حتى في ظل األزمة المالية العالمية وٳذا
كان اإلقتصاد العالمي تأتيه بين العتبة واألخرى تبعات األزمة المالية وأخرها
ما وصل إليه حال اإلقتصاد في اليونان وما تعرضت له صناعة السيارات
 .إالٳن األفق يحمل نهاية لهذا األزمة وإذ بدا ذلك خالل ما ال يقل عن عامين
لتعافي اإلقتصاد العالمي  ،وهو ما يبرز إن تأثير األزمة على سوق النفط
سوف يعود إلى سابق عهده قبل األزمة وٳن كان بنسبة نموأقل.
ومع ذلك يبقي سوق النفط ألعوبة في أيدي المضاربين الذين يتحركون بالسعر
صعودا وهبوطا لتحقيق إرباح على حساب المنتجين  ،كما يبقي عرضة
لسياسات الدول الغربية في التحكم في سعره تحت أسم أمن الطاقة وحماية
البيئة ومحاربة التغير المناخي .
()1
اإلستهالك عام  7011وتوقعات المستقبل
يستهلك العالم  05مليون برميل نفط يوميا  ،تستهلك منها الواليات
المتحدة وحدها نحو .٪ 00أي أن  ٪0من سكان العالم يستهلكون نحو ٪05
من اإلنتاج العالمي للبترول.ويستهلك حركة المرور والموصالت في
الواليات المتحدة النصيب األكبر من تلك الكمية  .وتستلك الصناعة والتجارة
واإلستهالك المنزلي  ٪61منها.
وطبقا اإلحصائيات هيئة العالمية أن اإلنتاج البترول العالمي قد وصل
ذروته خالل األعوام بين 0110و 0100ٳنه سوف يقل تدريجيا في المستقبل
طبقا لنظرية " هوبرت" فيختلف اإلنتاج للبترول في العالم يشكل كبير عن
متدل اإلنتاج .وتقول اإلحصائية أن ٳحتياج العالم للبترول عام  0101سيكون
 011مليون برميل في اليوم بينما لن يزيد اإلنتاج عن نحو  01مليون برميل
سنويا  .فمن المنتظر أن يرتفع سعر البترول مستقبال كما نتنبأ إحصائيات أن
إنتاج البترول سيظل ينخفض حتى يصبح اإلنتاج العالمي نحو  00مليون
برميل يوميا في حين أن اإلستهالك سوف يزيد إلى نحو  005مليون برميل
يوميا .
1 – San Antoni: Texas: Shell Développement company, pp
22, 27, retrieved, 18/01/2008.
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تقرير الوكالة الدولية للطاقة :
الوكالة الطاقة الدولية تتوقع ٳنخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب
األزمة المالية وكادت الطاقة الدولية للشهر الثالث على التوالي النظر في
توقعاتها  ،مما دل على تراجع الطلب العالمي على النفط العامين 0100
و 0100بسبب األزمة  ،وذلك في تقريرها الشهري (.)1
وقالت الوكالة في هذا التقرير " بسبب الغموض اإلقتصادي المتواصل
وأسعار النفط التي تبقي مرتفعة " ٳعتبرت الوكالة أن اإلستهالك النفطي
سيكون أدنى بواقع  91ألف برميل في اليوم مقارنة بالتوقعات السابقة لعام
 ، 0100وأدنى بواقع  01ألف برميل في اليوم مماهو متوقع للعام المقبل
وبالثالي فٳن الطلب سيبلغ  06.0مليون برميل في اليوم ٪0 + ( 0100
مقارنة ب  ) 0101و 61.5مليون برميل في اليوم المقبل (  ٪0.5+مقارنة
ب )0100أن الطلب هذا العام تأثر بطلب أقل مماهو متوقع في الفصل الثالث
في الواليات المتحدة األمريكية والصين واليابان وهو ما لم يتم تعويضه إال
جزئيا بٳستهالك أكبر في كوريا الجنوبية والهند والبرازيل والطلب مستقر في
أوروبا وسيرفع في اليابان واألشهر المقبلة .تتوقع الوكالة اإلستهالك مماهو
متوقع هذا العام بشكل طفيف في الدول الغنية واألعضاء في منظمة التعاون
والتنمية اإلقتصادية التي تشكل وكالة ذراعها في مجال الطاقة .لكن أكثر
بقليل مماهو متوقع العام المقبل وسيكون ٳستهالك الدول األعضاء في منظمة
التعاون والتنمية اإلقتصادية أعلى بقليل مماهو متوقع هذه السنة والسنة المقبلة
 ،بفضل الهند وأمريكا االتنية اللتين عوضتا للتو حركة طلب أقل مماهو
متوقع في الصين ومن جهتها  ،أبقت منظمة للدول المصدرة للنفط "أوبك"
على توقعاتها لجهة الطلب على النفط الخام لعامي  0100و 0100من دون
تغير مشددة على أن الصعوبات اإلقتصادية في أوروبا أمريكا الشمالية تزيد
الغموض  ،بحسب التقرير الشهري للمنظمة.
ومنظمة أوبك التي تضح نحو  ٪01من النفط الخام العالمي  ،وتبقي
توقعاتها على الطلب الخام لعام  0100عن  09.00مليون برميل في اليوم ،
إي  1.00مليون برميل في اليوم أكثر من  ، 0101وبالنسبة إلى 0100
تراهن أوبك مع ذلك على الطلب يبلغ  06.10مليون برميل في اليوم  ،وهو
لم يتغير منذ تقريرها األخير.
1 – Copyright: 1978 – 2012 © HH Sandi Research and
Marketing LTD.HLL Rights Reserved.
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وبحسب الوكالة الطاقة الدولية فٳن العرض العالمي من النفط ٳرتفع بواقع
مليون برميل في اليوم في أكتوبر  ،خصوصا بفضل لدول غير األعضاء في
أوبك واإلنتاج األتي الدول األعضاء يزداد بشكل طفيف بفضل ليبيا والمملكة
العربية السعودية وانغوال التي تعرض جزئيا تراجعا في اإلنتاج لدى الدول
األعضاء األخرى .هناك عدة توقعات من طرف الوكالة الدولية للطاقة هي
كمايلي :











للطلب العالمي على النفط مع ٳستمرار تهديدات منذ منتصف 0101
في منطقة اليورو والقيود على ائتمان القطاع الخاص ؛
خفضت الوكالة توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط  0100بواقع
 001ألف برميل يوميا كما ذكرته في تقريرها السابق إلى 0.0
مليون برميل يوميا؛
أن المراجعات المتوقعة بالخفض التوقعات الناتج المحلى اإلجمالي
العالمي تسير تخفيضات في تقديرات ٳستهالك النفط وأضافت أن
خفضا نسبة الثلث في معدل النمو الناتج المحلى اإلجمالي سيسفر
عن ٳستمرار ٳستهالك النفط هذا العام عند نفس مستوياته في
0100؛
أن السيناريو البديل ستند إلى ٳحتمال حقيق بأن تظل اإلضطرابات
المالية واإلقتصادية في أوروبا في حين دخلت العديد من الدول
بالفعل في بدايات مرحلة ركود دون حل مما أسفر عن تباطؤ
مخلوط في النمو بمناطق أخرى؛
أسهم ٳعتدال إلى الطقس والمخاوف األوروبية وٳرتفاع أسعار النفط
كذلك في خفض الطلب في الربع األخير من  0100بمقدار 611
ألف برميل إلى  06.5مليون برميل يوميا ودفع الطلب مرة أخرى
في ٳتجاه هابط بوضوح على أساس سنوي األول مرة منذ أزمة
اإلئتمان العالمية؛
وأبقت التوترات مع إيران بشأن برنامجها النووي إلى جانب
المخاوف المتعلقة باإلمدادات من نيجيريا والعراق واألسعار فوق
مستوي مئة دوالر للبرميل ؛
خدرت إيران جيرانها من دول الخليج من رفع اإلنتاج التعويض
صادراتها التي قد تفقدها بسبب العقوبات الدولية التي تواجهها  ،كما
هددت بإغالق مضيق هرمز الذي يمركيزه خمس إنتاج النفط
العالمي ؛

001

 من المرجع حرمان شركات التكرير في دول منظمة التعاون
اإلقتصادي والتنمية من جزء من صادرات إيران النفطية التي تبلغ
 0.5مليون برميل يوميا خالل النصف الثاني من .0100
األزمة المالية العالمية وٳنعكاساتها على اإلقتصاد المملكة العربية السعودية

()1

ٳن المشروعات النفطية تمثل حوالي  ٪60من إجمالي المشروعات في المملكة
العربية السعودية .ولفت إلى التأثير المباشر ألسعار النفط على الناتج المحلي
اإلجمالي في السعودية .بأن التأثير متفاوت بين القطاعات  ،فقد تأثرت قطاعات البيع
بالتجزئة والتأمين والقطاع المالي  ،والطاقة المرافق الخدمية واإلستثمارات
الصناعية ،وباألزمة بصورة رئيسية فيما تأثرت قطاعات أخرى بصورة أقل
كاإلتصاالت والعقارات والبتر وكيماويات .وان ٳنخفاض إجمالي الواردات
السعودية من  0.0مليار سعودي في عام  0110إلى حوالي  000.0مليار سعودي
في عام . 0116وان التضخم في المملكة العربية السعودية بلغ ذروته في عقد
اإللفينيات خالل عام  0110بنسبة  ٪0.0ثم ٳنخفض خالل منتصف عام  0116إلى
حوالي  ، ٪5.5التي ترتبط بشكل أساسي بأسعار النفط صعودا وهبوطا.أن األزمة
المالية تسبب في ٳنخفاض مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي السعودي وذلك:
حسب الشكل رقم  « 06مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي اإلجمالي »
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هناك تفاؤله بقدرة اإلقتصاد السعودي على تجاوز اآلثار السلبية األزمة
المالية العالمية  ،بأن المملكة تمتلك فرصا واعدة كي تصبح جاذبة
اإل ستثمارات في منطقة الشرق األوسط وذلك نظرا لما تتميز به من موقعا
الجغرافي الهام  ،ومتانة قطاعها المالي  ،وقوانينها المشجعة للمستثمر
األجنبي .
بعض الحقايق المؤلمة
هناك حقائق كثيرة تؤكد ضرورة أن يتوجه ٳهتماما أوال إلى قضايا أمن
إمدادات الطاقة  ،وعلى الرغم من أنها مؤلمة  ،إال أننا يجب أن نعترف بها
حتى نتمكن من تفادي الكارثة أهمها (: )1
الحقيقة األولى  :سيكون العالم قبل ٳنتهاء عصر النفط أكثر ٳعتمادا على
النفط من أي وقت مضى وبالتحديد سيكون أكثر ٳعتمادا على نفط منطقة
الشرق األوسط المضطربة .حيث يتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي
إلى  66مليون ب/ي بحلول  0105والى  000مليون ب/ي عام  . 0161وفي
الحقيقة سيرتفع أكثر من المتوقع  ،ففي عام  0119بلغ الطلب  00مليون
ب/ي  ،ولو عدنا إلى توقعات المحللين في التسعينات من القرن المنصرم
لرأينا انه كان من المتوقع أن يصل عام  0115إلى  05مليون ب/ي فقط.وهذا
يدعو إلى ضرورة تغيير المسار في سياسات الطاقة .
الحقيقة الثانية :يوجد صراع بين الحاجات المتنامية إلى الطاقة لدى الدول النامية
هواجس البلدان الصناعية بشأن تغير المناخ.فجميع البلدان النامية  ،بما قيها الصين
والهند تعتبر أن مسؤولية تغير المناخ تعود على الدول الصناعية فقط  ،بسبب
سلوكها اإلستهالكي للطاقة ليصل إلى كميات مرعبة لتلبية متطلبات النمو السريع
الذي تشهده  ،وتخطط حاليا لبناء  501محطة طاقة تعمل على الفحم بحلول عام
 .0100ونفس األمر بالنسبة للهند  ،مما تشير إلى أن ميزان العرض والطلب في
أسواق النفط العالمية ستبقي تعاني من أوضاع حرجة في ميزان العرض والطلب.
الحقيقة الثالثة  :التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط غير مستقر ،
لدرجة أن حدوث صدمة في أية لحظة سترفع األسعار إلى مستويات عالية جدا
 .والسبب هو عدم وجود طاقة إنتاج ٳحتياطية كالتي كانت متوفرة في الثمانينات
.حتى المخزون اإلستراتيجي الذي تستخدمه أمريكا أصبح يشكل أزمة .ألن أي
ٳنخفاض في قيمته يعطي إشارة ألسواق فتتغير األسعار ،وال يستطيع المنتجون
تعديلها من خالل التحكم بكمية اإلمدادات.وسيكون الوضع أكثر خطورة لو تمكن
اإلرهابيون من شن هجمات على منشات النفط في المملكة العربية السعودية  ،أو
غيرها.كذلك لو تعرضت إيران لهجوم أدى إلى إغالق مضيق هرمز .

 – 1مجلة « النفط و التعاون العربي » مجلد الخامس و الثالثون ،الكويت،
العدد  ،060خريف  0116صفحة .066 ،060
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الحقيقة الرابعة  :عجز الحكومات عن ٳتخاذ القرارات الحاسمة حول تحديد
اإل ستثمارات الضخمة بعيدة المدة في البنية التحتية التي عليها أن تدعمها ،
وغالبا ما تخفي هذه الحكومات ضعفها وتقصيرها بحجة القيام بمراجعات ،
أو الحديث عن دراسة خيارات أخرى .ويعود السبب في ذلك إلى ضخامة
تكاليف مشاريع الطاقة.
الحقيقة الخامسة  :تواجه أوروبا خطورة بالغة نتيجة تنامي ٳعتمادها على
نظام متشابك من خطوط األنابيب التي تضخ النفط والغاز في أنحاء متفرقة
من العالم وقد أحست بهذه الخطورة عندما قطعت روسيا الغاز عن أوكرانيا
في  0يناير  /كانون الثاني . 0110فضال عن أن هذه الشبكة تعتبر هدفا
مكشوفا لعمليات تخريبية.
الرهانات اإلستراتيجية المستقبلية
في الوقت الراهن ،يبدوأن الواليات المتحدة األمريكية  ،بٳعتبارها القوة
العظمى األوحد في العالم لم تعد راضية بوضعها القانوني كما هو اآلن .وٳإل فكيف
يمكن تفسير تجاهلها لرفض أعضاء دائمين لشنها الحرب على العراق ورغبتها في
ٳخضاع األسرة الدولية بكاملها إلرادتها .ينبغي أن نتساءل كذلك عن األسباب
الحقيقية  ،خاصة الخلفية اإلقتصادية  ،لغزوها للعراق من قبل  ،ومحاولتها زعزعة
النظام فنزويال  ،وتزايد ٳهتمامها بأفريقيا الغربية ؛ من أجل تأمين العالم من تهديدات
أم أن الخلفية اإلقتصادية للواليات المتحدة األمريكية لشن الحرب هي مراقبة منابغ
النفظ في منطقة الشرق األوسط ? في حالة اإليجاب  ،فٳنه ينبغي أن نتسائل عن
األهداف اإلقتصادية والجيوسياسية للواليات المتحدة األمريكية من الحرب  ،هل هي
السيطرة على منابغ النفط في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى  ،ومن ثم ربح
الرهانات خالل القرن الحادي والعشرين بٳعتباره قرن الطاقة النفظية ؟ ( )1قبل شن
الحرب على العراق كانت الشركات النفطية األمريكية تسيطر على حوالي ℅00
من نفط العراق  ،في حين أن تبعيتها لنفط منطقة الشرق األوسط ال تتجاوز .℅01
كما كانت حصة الواليات المتحدة األمريكية من سوق الشرق األوسط للسلع
والخدمات تبلغ تقريبا  ، ℅05وهي أكبر حصة على اإلطالق مقارنة بحصص
الدول الكبرى األخرى .وعليه ألم يكن بٳمكان الواليات المتحدة تحقيق تأمين
اإلمدادات النفطية وتعزيز تواجدها اإلقتصادي والسياسي دون اللجوء للقوة
العسكرية  ،أي سعيا للمراقبة المباشرة لمنابع النفط  ،أم أنها تريد

1 – Paul Sindic, Le pétrole arme de domination, pour un
fonds international de l’énergie, Le Monde diplomatique,
décembre.1990, p.26.
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أن تضمن كذلك تغلغل شركاتها النفطية في مناطق التحكم في كل من مستوى اإلنتاج
واألسعار وتوظيفهما
من أجل تحقيق مصالح حيوية كثيرة  ،وذلك على حساب القوى اإلقتصادية الكبرى
األحرى في العالم .ٳذا كانت هذه هي مساعي الواليات المتحدة األمريكية  ،فماهي
ياترى مواقف وٳستراتيجيات الرد لدى القوى اإلقتصادية األحرى مثل الصين والهند
وروسيا واإلتحاد األوروبي وغيرها.
حسب تقديرات الخبراء  ،سوف يزداد اإلستهالك العالمي من النفط بمعدل ال
يقل عن  ℅0سنويا خالل الفترة  ، 0101 -0111ليبلغ بذلك حوالي  000مليون
برميل يوميا بحلول عام  . )1( 0101بما أن اإلقتصاديات الكبرى والصاعدة هي
المعنية األكثر بهذه الزيادة  ،فٳن تبعيتها المرتفعة في الوقت الراهن للنفط المستورد
وهو ما يبينه الجدول رقم  ″ 07نسبة التبعية ٳلى الواردات النفطية ″

البلد

الصين

النسبة % 05

الهند

% 99

الواليات
المتحدة
االمريكية
% 01

االتحاد
االوروبي

اليابان

% 55

% 66

Source : le Monde du 6 avril 2005.

ٳن درجة تبعية هذه البلدان وغيرها سوف تستمر في الزيادة مثلما حصل خالل
الفترة السابقة  .فبالنسبة للواليات المتحدة األمريكية  ،بٳعتبارها المستهلك األكبر
للنفط والغاز في العالم  ،والتي كانت تبعيتها في عام  0605في حدود  ، ℅00سوف
تبلغ عند منتصف العشرينات حوالي . ℅91بينما الصين التي كانت حتى غاية
 0666تكتفي ذاتيا فهي اآلن تابعة للنفط المستورد بما ال يقل عن  ، ℅05وسوف
تزداد هذه التبعية لتبلغ مع نهاية الثالثينات حوالي . ℅01نفس التطور سوف تعرفه
الهند واإلتحاد األوروبي وغيرها من القوى اإلقتصادية الصاعدة .كل هذه التطورات
تتم في سياق عالمي يتميز بنضوب مرتقب لبعض أهم منابع النفط خارج منظمة
أوبك .من بينها نفط بحر الشمال والمكسيك  ،وفي مرحلة الحقة احتياجات كندا
.بصفة عامة  ،هناك  00بلدا منتجا للنفط في العالم  ،منها  66بلدا يعرف فيها
مستوى الموارد النفطية أفوال ( )7في خضم هذه التطورات  ،فٳن منابغ النفط التي
يعول عليها – على األقل في األمد المنظور – هي بالدرجة األولى منطقة الشرق
األوسط  ،وتأتي بعدها مباشرة أفريقيا الغربية  ،فمناطق أخرى  ،مثل
1 – P.A.Delhommais, La croissance de l’énergie augmentera moins
vite que la croissance mondiale dans les prochaines décennies,
supplément économique, le Monde du 5 juillet 2005.
2 – Ph. Chalmin, le pétrole de choc en choc, supplément de
l’économie, le monde du 27/11/2007.
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روسيا وبحر قزوين وشمال أفريقيا .ٳن النقطة الجديرة باإلهتمام هنا  ،هي أن
روسيا كبلد نفطي كبير للمحروقات  ،يسعى منذ عام  0110ٳلى ٳستعادة
سيطرته على قطاع المحروقات  ،في هذا السياق المحفوف بالمخاطر
والتخوفات  ،تسعى مختلف القوى الكبرى والقوى الصاعدة لتأمن ٳمداداتها
النفطية المستقبلية  ،وذلك من خالل دعم شركاتها النفطية الوطنية بالفوز
بعقود ٳمتيازات في أكبر عدد ممكن من البلدان النفطية ( . )1بعبارة واحدة ،
ٳنها المنافسة والصراع ليس فقط من أجل تأمين اإلمدادات النفطية والغازية
المستقبلية  ،بل وربح رهانات ٳستراتيجية مستقبلية عدة ؛ المنافسة والصراع
اللذان يتخذان أشكاال عديدة  ،أهمها:
 ٳستخدام مختلف الوسائل من قبل القوى اإلقتصادية الكبرى من أجل
الوصول ٳلى أكبر عدد ممكن من منابع النفط في العالم ؛
 ٳن الشكل الثاني للمنافسة يتعلق بمستوى الربح الذي تتقيد به
الشركات النفطية الكبرى في العالم  ،فالشركات النفطية للبلدان
الرأسمالية المتقدمة مقيدة بسقف  ، ℅01وهو النسبة التي يتشبث
بها المساهمون الكبار  ،وذلك على غرار ماهو جار العمل به في
المؤسسات اإلقتصادية األخرى .ٳن مثل هذا الهامش العالمي للربح
من شأنه أن يضعف قدرتها التنافسية مقارنة بالشركات النفطية
لبلدان صاعدة مثل الصين والهند والبرازيل؛
 أما المستوى الثالث للمنافسة فيتعلق بالمخاطر المتعلقة بحياة
العاملين في الشركات وهي تمارس أنشطتها المختلفة.فالشركات
الغربية ليست مستعدة لتحمل المخاطر بالقدر الذي تقبل به مثيالتها
التابعة للبلدان الصاعدة وهذا ما ينطبق على حالة السودان ونيجيريا
في الوقت الراهن ؛
 التفاهم والتقارب  ،ٳن لم نقل التحالفات اإلستراتيجية  ،فيما بين
بعض المنتجين والمستهلكين الكبار  :فعلى سبيل المثال  ،هناك
العالقات الوطيدة ما بين البلدان النفطية الخليجية والبلدان الغربية
وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية  ،هذا من جهة ؛ ومن جهة
1 – A.Reverchon, les compagnies du sud sont de plus en
plus actives dans le grand jeu pétrolier, supplément
économique, le Monde du 28 juin 2005.
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أخرى هناك توطيد للعالقات في مجال المحروقات ما بين المملكة العربية
السعودية والصين خالل الفترة األخيرة  .ناهيك عن التعاون اإلستراتيجي فيما
بين الصين وكل من ٳيران وروسيا .بصدد هذا المستوى األخير للدخول ٳلى
سوق اإلتحاد اإلوروبي لتوزيع المشتقات النفطية والغاز  ،خاصة وأن هذا
األخير في تبعية كبيرة األولى ( ℅05من احتياجات اإلتحاد يتم سدها من قبل
روسيا ) ؛ وهي
تنوي تغيير الوجهة ٳلى السوق اآلسوية في حالة ما ٳذا ٳعترضت سبيلها
صعوبات أو عراقيل  ،وهي بذلك تمارس نوعا من الضغوط على عمالئها
األوروبيين .
هذه بعض أهم أشكال المنافسة والصراعات فيما بين المنتجين
والمستهلكين الكبار حول منابغ المحروقات في العالم بهدف تأمين اإلمدادات
المستقبلية  .بكل تأكيد أنها سوف تعرف أشكاال وتطورات أخرى في المستقبل
وعليها تتوقف الرهانات اإلستراتيجية المستقبلية مع هذه االزمة العالمية.
هل يكون هنالك نفط سنة  70.0؟
معدل ٳنخفاض ٳحتياطي البترول في البالد المتخلفة ٳبتداء من عام
 0110على أساس ٳنتاج عالم  01مليون برميل يوميا ،المنحنيات الملونة
تتبع ترتيب الدول  ،وتأتي الواليات المتحدة االمريكية في المركز  ( 00من
اعلى الى اسفلي) بالنسبة الى ٳنتاجها من النفط .
وتيرة اإلستهالك الحالي والتي تقدر ب  6.5مليار طن سنويا تعمل على
نضوب معظم األبار النفطية في العالم ما عدا الدول العربية حيث من المتوقع
أن تنتج البترول كما في حالة الكويت حتى عام  0011ولكن من الواقع أيضا
أن نضوب النفط في بالد كثيرة مثل الواليات المتحدة واسكتلندا والنرويج
خالل العشرين أو الثلثين سنة القادمة  ،ستزيد صراع الدول الصناعية على
ٳستقراضها بترول الشرق األوسط وسيعمل هذا الصراع على ٳرتفاع أسعار
البترول مما يعود على المنتجين بالخير إال أن الصراع قد يؤدي في نفس
الوقت الى القلقلة السياسية واإلجتماعية في تلك البلدان بسب التدخل األجنبي .
ٳنها حقا لخسارة كبيرة للناس أن يستهلك االنسان ما تولد في االرض غير
مئات ماليين السنين بإشعال وحرق ذلك الناتج القيم فالبترول في المقام األول
مادة كميائية معتبرة جدا قابلة للتحويل الى مواد اخرى قيمة ونافعة .
العرب وباقي بالد العالم ليسوا بمسؤولين على أن تستهلك الواليات المتحدة
مخزونها من النفط بهذا المعدل كبير  ،وهذا التبذير الفظيع حيث تستهلك
الواليات المتحدة نحو ربع اإلنتاج العالمي وحدها ٳي تستهلك  ٪0من سكان
العالم نحو ربع اإلنتاج العالمي لذلك فال عجب من أن ينتهي اإلنتاج االمريكي
من النفط ربما خالل  01-01سنة قادمة .
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اإلستنتاجات
من خالل هذا البحث توصلت إلى اإلستنتاجات التالية:
 -0األزمة المالية العالمية وسوق الطاقةتميز سوق الطاقة العالمي خالل عام  ، 0110بعاملين هما  :التقلبات
الشديدة في أسعار الطاقة  ،واإلنخفاض الحاد منذ منتصف العام  ،مع بدء
األزمة المالية العالمية  ،التي تسببت في ٳنخفاض الطلب العالمي على النفط
وٳنخفاض في أسعار جميع أنواع الوقود االحفوري بلغت ذروتها في فصل
صيف عام  ، 0110ثم تواصل مع بداية شهر يناير من عام .0116
ومن بين اإلجراءات المالية المقترحة لمواجهة األزمة المالية العالمية ،
خفض أسعار الفائدة وتعميم عمليات السوق المفتوحة  ،وتقديم الدعم الالزم
لسوق البورصة ( األسهم – العقارات ) .وتعديل سياسات صرف العمالت
المحلية .وتعديل القوانين واللوائح المنظمة للتدفقات المالية بين الدول.
 -0العرض والطلب
من المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب العالمي على النفط من 05.6
مليون برميل يوميا في عام 0119إلى مليون برميل يوميا في عام .0161من
المتوقع كذلك بٳن تستائر دول خارج منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية
بنسبة  ٪011من إجمالي الزيادة في الطلب العالمي على النفط خالل عام
. 0100
يعتبر قطاع النقل  ،المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على النفط  ،فمع حلول
عام  0161سوف يستأثر قطاع النقل بحوالي  ٪51من إجمالي ٳستهالك النفط
.
 -3الغاز الطبيعي
تأثرت سوق الغاز في العالم وأوروبا بشدة خالل عام  0116نتيجة
األزمة المالية العالمية  ،حيث ٳنخفضت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا
خالل النصف األول من عام  0116بنسبة  ٪60مقارنة مع نفس الفترة من
عام .0110
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز في قارة أوروبا خالل الفترة (
 ، )0109 -0115بنسبة  ٪0.5سنويا  ،بما يعادل حوالي  001مليار متر
مكعب .
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 -0الطاقات المتجددة
تمتلك الطاقات المتجددة فرصا واعدة لزيادة حصتها في مزيج الطاقة
العالمي  ،في ظل الجهد العلمي المبذول لتطويرها  ،ولكنها ال تزال تفتقد
للبنية اإلقتصادية والتنظيمية المتكاملة.
طبقا لوكالة الطاقة الدولية  ،فمن المتوقع أن تتضاعف ٳستخدامات الطاقات
المتجددة في توليد الكهرباء بحلول عام  0161وان تستأثر بنسبة  ٪06من
إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في العالم.
من المتوقع أن ترتفع حصة الوقود الحيوي في عام  0161من  ٪ 0.5إلى ٪5
من إجمالي الوقود المستهلك في بلدان منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية.
 -.البيئة وتغير المناخ
 يحتل الفحم المركز األول من حيث كمية اإلنبعاثات . مواجهة التغير المناخي يتطلب من العالم تخفيض  ٪51من نسبة اإلنبعاثاتالحالية بحلول عام  0151مع ٳستهاللك نفس الكميات الحالية من الطاقة .
 يعتبر تحسين كفاءة ٳستخدام الطاقة من الوسائل الرئيسية لتخفيضاإلنبعاثات .
 تخفيض ٳبنعاثات غازات الدفيئة  ،يتطلب تعاون كافة أطراف المجتمعالدولي  ،من شركات عالمية ووطنية وحكومات  ،وعلى األخص الدول ذات
النسبة األكثر في اإلنبعاثات .
 -6عند تتبع ٳنعكاس األزمة المالية على أسعار النفط وعلى أسعار النفط
وعلى العائدات النفطية األقطار األعضاء  ،تشير التقديرات األولية إلى أنه
عندما ٳنخفضت أسعار النفط إلى مستوى  50.5دوالر للبرميل خالل الربع
األخير من عام  0110صاحب ذلك ٳنخفاض حاد في العائدات النفطية التي
وصلت إلى  00مليار دوالر فقط  ،إي بنسبة ٳنخفاض بلغت  ٪59بالمقارنة
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الخاتمة
تباين أراء الخبراء اإلقتصاديين والمحليين الماليين حول خروج
اإل قتصاد العالمي من األزمة المالية العالمية وتعافيه من عدمه  ،مرره إلى أن
البعض يؤكد جازما أن العالم قد تجاوز األسوأ في األزمة  ،وأن األسوأ فيها
قد أصبح حدثا تاريخيا وماضيا ال يستحق التفكير فيه  ،مثله مثل أزمة الكساد
العالمي الكبير  ،التي حلت باإلقتصاد العالمي في عام  ، 0606وتمكن العالم
من تجاوزها في حدود خمس سنوات  ،كما أن البعض يؤكد أن األزمة المالية
العالمية التعدو كونها دورة ٳقتصادية  ،ستنتهي بمجرد ٳنتهاء العوامل  ،التي
تسببت في حدوثها  ،وال سيمي أن العالم وفق وقفة الرجل الواحد في وجهها
ورصد لها مليارات الدوالرات .
وعقد لها عددا كبير من القمم والمؤتمرات والندوات العالمية للتعامل معها
والمعالجة أسبابها وتفادي حدوثها في المستقبل.
البعض األخر يؤكد جازما أن العالم ال يزال يعيش تبعات وتداعيات
األزمة  ،وأنها مازالت تتفاعل في خبيات اإلقتصاد العالمي وتضرب
بأطنابها يمنه ويسره  ،وأن العالم لو يتجاوز أسوأها حتى اليوم وما يؤكد ذلك
تساقط وتهاوي يوميا مؤسسات وشركات عالمية وكذلك القطاع الطاقة
مرموقة على مستوي العالم في مستنقع األزمة .
في تصوري أن اإلقتصاد العالمي ال يزال يعيش إرهاصات األزمة
وبالذات أن تبعاتها وتداعياتها تخطت حدود المؤسسات والشركات العالمية ،
لتطول الميزانيات العامة للحكومات وللمؤسسات العامة على مستوى العالم
مثل حكومة أيسلندا  ،اليونان  ،واسبانيا  ،البرتغال  ،ٳيرلندا ... ،الخ كما أن
األزمة ضاعفت وفاقمت حدة عدد كبير من المشاكل إلنمائية واإلقتصادية
على مستوى العالم  ،وبالذات تلك المشاكل التي تعاينها ٳقتصاديات الدول
النامية والفقيرة  ،مثل قضايا الجوع والفقر والبطالة واألمن الغدائي واألمية
 ....إضافة إلى أنها قد تسيبت في تفاعل وبروز عدد من القضايا والمشاكل
اإلقتصادية والمالية الجديدة على السطح  ،مثل حرب العمالت  ،قضايا
الحمائية واإلغراق.
وفي تصوري أن تروج اإلقتصاد العالمي من نفق األزمة المالية العالمية
وتعافيه  ،سيطل امرأ مرهونا بمدى قدرة دول العالم وأنظمتها اإلقتصادية
والمالية والمصرفية والطاقة واإلستثمارية المختلفة على مواجهة معها
بالجدية المطلوبة  ،وبالذات فيما يتعلق باألحكام الرقابة على العمليات
واألنشطة المصرفية والمالية عابرة الحدود أو كما يطلق عليها أحيانا بعابرة
القارات.
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من خالل معالجتها لهذا الموضوع نلخص إلى مجموعة النتائج التالية:
 -1بعد أن تأكدت فكرة كون النفط سوف يظل المصدر الرئيسي للطاقة خالل
القرن الحادي والعشرين  ،وفي سياق عالمي تسوده منافسة شرسة فيما بين
القوى الكبرى  ،تسعى كافة الدول الكبرى والدول الصاعدة  ،بٳعتبارها
المستهلك األكبر للنفط  ،الى تأمين إمداداتها النفطية المستقبلية  ،مستخدمة في
سبيل ذلك كافة الوسائل  ،المالية والدبلوماسية وحتى القوة العسكرية أحيانا .
 -7في سياق دولي شديد المنافسة  ،تسعى الواليات المتحدة األمريكية  ،القوة
العظمى الوحيدة في العالم إلى دعم مركز شركاتها النفطية المتفوقة تكنولوجيا
ورأسماليا  ،ومن ثم مراقبة أهم منابع النفط في العالم وتوظيفه كسالح لخدمة
مأربها.كل ذلك بهدف ربح الرهانات المستقبلية المتمثلة أساسا في حماية
مصالحها الحيوية وتعزيز تفوتها .غير أن ربح الرهان مع بلدان صاعدة ذات
قدرة تنافسية كبيرة يبدو صعبا  ،إي أن موازين القوى لن تكون إطالقا لصالح
قوة واحدة فقط كما تسعى إليه الواليات المتحدة األمريكية  ،خاصة وأن بلدا
كبيرا مثل احتياطي نفطي ضخم وعلى حوالي ربع احتياطي غاز العالم
صعب المنال بل مستحيل.
 -3في ظل سوق نفطية عالمية حرة  ،كماهي خالل فترة العقدين األخيرين (
 ، ) 0110-0600ونظرا لميل الموارد النفطية العالمية إلي النضوب في
المستقبل المنظور  ،وعجز البحث العلمي بالى حد أالن عن إيجاد بدائل لها ،
هذا من جهة  ،ومن جهة ثانية نظرا للزيادة المعتبرة في الطلب العالمي على
النفط خالل السنوات القادمة  ،فان ميل أسعار النفط نحو االرتفاع المستديم في
السوق العالمية هو نتيجة حتمية ال مفر منها .وعلى العالم أن يستعد ويحضر
نفسه لذلك .
 - 0يمكن للبلدان المنتجة والمصدرة للنفط  ،إذا لم تفقد سيادتها على مواردها
النفطية  ،أن تستفيد من الميل الموضوعي والمستدام ألسعار النفط نحو
الزيادة بسبب كون العالم يتوجه نحو فترة ما بعد النفط .
 - 5في إطار قدرت وكالة الطاقة الدولية أنه من أجل ٳستيعاب النمو المتوقع
في الطلب وللتعويض عن نضوب حقول النفط الحالية  ،يتطلب األمر الحاجة
اإلستثمارات تبلغ نحو  5تريليون دوالر حتى سنة  ، 0161لكن نظرا
األسعار المنخفضة حاليا وعدم اليقين حول حركة األسعار في المستقبل  ،قد
تؤدي إلى ركود اإلستثمارات ومن ثم إمكانية تقلبات أسعار النفط مستقبال .
 - 0تشير هذه المتغيرات إلى أن ضمان أمن الطاقة بات أصعب مما كان
عليه قبل األزمة ليس هذا وحسب  ،بل لقد أظهرت األحداث األخيرة أن امن
الطاقة قادر على التفريق بين دول اإلتحاد األوروبي  ،من جهة  ،وبين الدول
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والواليات المتحدة من جهة األخري  ،لذا يتعين على شركاء ضفتي األطلس
أن يبذلوا قصارى جهدهم لتفادى أي ٳنقسام حول قضايا الطاقة .
 - 9في الحقيقة تنتج األزمة اإلقتصادية الراهنة فرصا جديدة لتعاون مع
الدول المصدرة للطاقة  ،فالتعاون العلمي والتقني مع الدول المصدرة للطاقة
قادرة على تعزيز كفاءة ٳستخدام موارد الطاقة وقد يساعد أيضا في حماية
البيئة.
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اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحو عمليات التخطيط
للتدريس
الدكتور محارب علي الصمادي
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اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحو عمليات التخطيط
للتدريس
 محارب علي الصمادي.د
جامعة البلقاء التطبيقية
الملــــخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات معلمي الرياضيات
والعلوم في المدارس التابعة لمدرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون نحو
ولتحقيق هدف الدراسة تم.الخطة اليومية للدرس في ضوء بعض المتغيرات
 وقد تكونت عينة الدراسة. فقرة31تطوير استبانه لهذا الغرض مكونة من
 أظهرت النتائج أن.)من مجتمع الدراسة%57() معلما ومعلمة255(من
اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم كانت بالغالب متوسطة نحو خطة
كما أظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه.الدرس
 والمؤهل,والتخصص, الجنس:المعلمين نحو خطة الدرس تعزى لمتغيرات
بينما توجد هناك فروق جوهرية في اتجاهات المعلمين نحوى.)العلمي
عمليات التخطيط الدراسي تعزى لمتغير الخبرة التدريسية ولصاح المعلمين
.) سنوات01 ذوي الخبرة العالية(أكثر من
 تدريس الرياضيات والعلوم، تخطيط التدريس:الكلمات المفتاحية
Abstract
Attitudes of Math's and Science Teachers in Ajloun
Governorate towards Instructional Planning Processes
The study aimed at recognizing the attitudes of math and
science teachers in schools of Ajloun directorate towards the
lesson plan in the light of some variables. To fulfill the Aim of
the study, the researchers designed questionnaire of "31" items.
The sample consists of (225) female and male teachers (57% of
study population). The results revealed that their is no
significant statistical difference in the attitudes of teachers
toward the lesson plan due to the Variables of "sex,
Specialization, and qualification". While there are significant
differences in attitudes of teacher towards the processes of
instructional planning due to the variable of instructional
experience (More than 10 years).
Keywords: Instructional Planning, Math and Since Instruction
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المقدمة:
يعد التخطيط أحد المتطلبات األساسية للنجاح في تنفيذ معظم
النشاطات الحياتية التي نقوم بها فالمعلم الناجح يحتاج إلى الوقت ليقضيه في
إعداد خططه التدريسية ،فالخطة الدرسية هي بمثابة ترجمة حقيقية ألهداف
ومحتوى المنهج المدرسي إلى خطة إجرائية ،وإن المعلم الذي يتصف
بالحيوية والنشاط ال بد و أن يستعين باإلعداد والتخطيط لدروسه لكي يكون
سيد الموقف الصفي (عقيالن2000،؛  ،)Ratcliffe,1998فالتخطيط يجعل
المعلم يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق األهداف المرجوة ،وإال سيتصف نشاطه
وردود أفعاله بالعشوائية أألمر الذي من شأنه أن يعيق عملية تحقيق األهداف
بسهو لة ويسر ،لذا البد من أن يستعين المعلم بالخطط الدراسية المتنوعة لكي
تكون أنشطته التي ويضفها والتحركات التي يقوم بها واستجابات الطلبة لها
لألهداف
المحقق
المحتوى
ذلك
مع
ومتفقة
مدروسة
المرجوة(الصمادي.)2010،
لقد أصبح التخطيط للدرس يمثل منهجا وأسلوبا وطريقة منظمة
للعمل ،كما يمثل الرؤية الواعية لجميع عناصره وأبعاد العملية التعليمية
التعلمية وما يقوم بين هذه العناصر من عالقات متداخلة تؤدي على تحقيق
األهداف المنشودة(جردات ،وآخرون ،1986،ص.)64
فلم تعد الطريقة التي تعتمد على حفظ المعارف والمعلومات غيبا
غير صالحة في عملية التدريس ،الن هذه الطريقة ال تظهر الطبيعة الحقيقية
للمعرفة وال تزود الطلبة بمهارات التفكير المختلفة التي من شأنها مساعدة
الطالب على التكيف مع متطلبات الحياة العصرية التي
يعيشها(زيتون .)2005،كما أن اقتصار عمليات التخطيط للتدريس على
محتوى الكتب المدرسية أدى إلى إغفال الكثير من مصادر التعلم األخرى،
والتي تلعب دورا كبيرا في تنفيذ األنشطة الصفية و الالصفية مثل األفالم
المتلفزة ،والصحف واالنترنت(.)Howe &Disineger,1998
كما أن التخطيط لتزويد الطلبة بفرص مناسبة لممارسة أنشطة ال
صفية يعد من االتجاهات ذات الدور الفعّال في إكساب الطلبة المفاهيم العلمية
ويعمل على تحسين اتجاهاتهم نحو العلوم(،)Palamberg&Kuru,2000
فالتخطيط لممارسة األنشطة الالصفية في البيئة له أثر كبير في تنمية
اتجاهات ايجابية لدى الطلبة نحو ما يتعلموه ،ومنسجم مع الهدف العام من
التربية وهو إعداد الفرد للتكيف مع بيئته ومجتمعة ،وقد التفت الى هذا كل من
مورد وزمالئه ( )Ford et at,1993عندما أشاروا الى أن التخطيط
للتدريس خارج غرفة الصف يعتبر خطوة أولى لزيادة فهم المتعلم لما يتعلمه
مما يساعده على انتقال اثر التعلم في حل المشكالت الحياتية التي قد تواجهه.
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وال بد للمعلم أن يلتفت أثناء التخطيط للتدريس للوسائل اإليضاحية
ويخطط لكيفية استخدامها في الوقت المناسب مما ييسر على الطلبة عملية
الفهم ( )Roethler,1998فضال عن أنها تحظى بمكانه مرموقة في تطوير
تعلم الطلبة الذين ال يزالون يتعلمون باستخدام الوسائل
المحسوسة(.)Bruner,1966
يع ّرف التخطيط للتدريس على انه " عملية تصور مسبق لألهداف
التدريسية ،والمواقف التعليمية /التعليمية ،بما في ذلك اختيار النشاطات
التدريسية وأساليب التقويم المناسبة وتحديد دور كل من المعلم والطالب في
أثناء عملية التنفيذ وكذلك الزمن الالزم لتحديد كل موقف من هذه
المواقف(أبو زينه.)2010،
والتخطيط للتدريس يتضمن "تحديد النتاجات الخاصة المراد تحقيقها في
الحصة الصفية عن طريق التخطيط الستخدام أفضل الطرق والوسائل
لعرض المفاهيم والتعميمات والمعارف التي تحقق المحتوى المرجعي لهذه
النتاجات" و( الصمادي والفريحات،2008 ،ص.)737
ويـرى الباحثان أن التدريس الفعال يحتاج دائما للتخطيط سواء أكان ذلك
للمعلم المبتدئ أم للمعلم المتمرس ،فال بد ألي عمل يراد له أن يختم بالنجاح
من تخطيط مسبق ،فمن خالله يتم اختيار األساليب العملية لتحقيق األهداف.
أهمية التخطيط للحصة اليومية:
إن التخطيط لتدريس الرياضيات والعلوم  ،كما هو الحال في أي مادة
أخرى يهدف إلى بلوغ أهداف محددة ،وبلوغ هذه األهداف يعتمد إلى حد كبير
على كيفية التخطيط لها سواء أكان ذلك على المستوى طويل أألمد (التخطيط
السنوي) أم على المستوى قصير األمد( التخطيط الدرسي أو التخطيط لوحدة
دراسية) .فإذا أريد لألهداف الفصلية أو األهداف السنوية المرجوة من
تدريس مادة محددة أن تتحقق يجب أن يكون هناك تخطيط طويل
األمد(أبوزينة2010،؛ جرادات .)0660 ،فالتخطيط للتدريس يساعد المعلم
على أن يوضح له رؤيته عما يريد أن يتحقق لدى الطلبة من معارف
ومهارات واتجاهات (الشهابي ،2007 ،ص.)8
مستويات التخطيط الدراسي:
يختلف التخطيط باختالف الفترة الزمنية التي يتم في ضوئها تنفيذ
الخطة ،فهناك تخطيط على مستوى الحصة الصفية(أو يوم دراسي)،
وتخطيط لشهر دراسي ،أو سنة دراسية ،ويمكن القول أن هناك مستويين من
التخطيط هما ( :قنديل)0666،
 التخطيط بعينة بعيد المدى مثل الخطط السنوية ،والفصلية.
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 التخطيط قصير المدى مثل التخطيط لحصة دراسية ،أو ألسبوع
دراسي ،أو لوحدة دراسية.
ويمر التخطيط الدراسي لحصة صفية أو لمجموعة حصص بعدد من
الخطوات هي( :العساف وأبو لطيفة0116،؛عايش0660،؛ قنديل0000،هـ)
 .0تحليل محتوى الدرس أو مجموعة الدروس إلى أصناف المعرفة
المختلفة التي يتضمنها المحتوى الدراسي مثل :المصطلحات،
المفاهيم ،التعميمات ونظريات ،المهارات ،مشكالت.
 .0تحديد األهداف اإلجرائية السلوكية لكل درس وللمحتوى الذي يحقق
هذه األهداف.
 .6تحديد النتاجات التعليمية التي يجب أن تظهر على سلوك المتعلم بعد
مروره بالخبرة التعليمية التي تستهدفها خطة الدرس.
 .0تحديد االستعداد القبلي(المتطلبات السابقة والالزمة للتعلم الجديد).
 .5تحديد الوسائل المناسبة لكل هدف سلوكي.
 .0تحديد األسلوب التدريسي واإلستراتيجية التدريسية المناسبة لكل
هدف.
 .9تدوين النشاطات التدريسية والخبرات التي يراها المدرس ضرورية
لتحقيق األهداف ،والزمن الالزم المخصص لكل نشاط ولكل هدف.
 .0إبراز أنشطة التقويم وأساليبه سواء أكان التقويم التكوين أم التقويم
الختامي.
مشكالت التخطيط الدراسي:
يواجه المعلم العديد من المشاكل والعقبات التي تحد من فاعلية
خطته الدرسية ،فقد أظهرت نتائج دراسة الصمادي والفريحات(،0110
ص )950المشكالت والصعوبات التالية:
 .0صعوبة تحديد الزمن الالزم لتحقيق كل هدف.
 .0صعوبة إعداد الوسائل التعليمية المناسبة لكل هدف.
 .6أن المعلمين يواجهون مشكالت في التخطيط بحسب اختالف
المواد ومستوى الصفوف التي يدرسونها.
 .0صعوبة تحديد النتاجات التعليمة المرتبطة باألهداف السلوكية.
 .5صعوبة في اختيار وتطبيق أساليب التدريس المناسبة لتنفيذ
أألهداف التي يسعون إلى تحقيقها.
 .0صعوبة تحديد مؤشرات نجاح الهدف
ويبدو جليا مما سبق أن المسؤولية الملقاة على عاتق المعلم هي
مسؤولية كبيرة وعظيمة وتتجلى في تحقيق األهداف المتوخاه من تدريس
المنهاج المدرسي ،لذا يجب التعرف على اتجاهات المعلمين نحو عمليات
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التخطيط الدراسي  ،فاتجاهات المعلم االيجابية نحو التخطيط للدروس اليومية
يجعل خطة الدرس خطة عملية قابلة للتنفيذ وتجعل المعلم يتبنى التحركات
واالستراتيجيات التي تسعى هذه الخطة إلى تنفيذها من أجل تسهيل عملية
بلوغ الطلبة لألهداف التعليمية المرجوة .
مفهوم االتجاه:
لقد اختلف الباحثون على تعريف االتجاه ،لما يتصف به مفهوم
االتجاه من تعقيد وتداخل مع بعض الظواهر النفسية كالقيم واآلراء
والمعتقدات.
وقد عرفت دائرة المعارف وعلم النفس االتجاه على انه" الميل
لالستجابة المؤيدة أو المعارضة ،نحو األشخاص أو الموضوعات أو
األحداث ،وهو بناء فرضي ال يمكن مالحظته بصورة مباشرة ،لكن يمكن
االستدالل عليه من خالل التقويمات الموجبة والسالبة لألفراد موضوع
االتجاه(.)Encyclopedia of Pssycology,1984,p99
وقد قدمت النظرية السلوكية تفسيرا لتعلم االتجاه يقوم على أن
عملية تكوين وتعديل االتجاه تشبه تماما عملية التعلم ،كما أكدوا على وجود
ثالثة متغيرات هامة في تعلم االتجاه الجيد ،هي االنتباه ،الفهم ،والقبول ،كما
يرى أصحاب االتجاه السلوكي انه سواء أكان السلوك سويا أم غير سوي ،
فان عالج السلوك يعتمد بالدرجة األولى على عملية التعلم ،أو إعادة التعلم أو
تصحيح للتعلم الخاطئ ،وان الذي يعمل على تغيير السلوك هو المنفعة
المتمثلة في التدعيم االيجابي أو تجنب األلم(كفافي ،1999،ص.)277
وأشارت دراسة كيو إلى أن االتجاهات نحو مهنة التعليم ترتبط
باالحتراق النفسي للمعلمين؛ بمعنى أنه كلما كانت اتجاهات المعلمين نحو
مهنة التعليم وعملياتها سلبية كان هؤالء المعلمون أكثر شعورا باالحتراق
النفسي(.)Kuo,1990,p71-97كما أشارت دراسة ستارنمان و رفاقه
( )Starnman& et al r,1992,p49إلى أن هناك عالقة ارتباطيه قوية و
موجبة بين عدم االقتناع بمهنة التعليم واإلخالص لها.
ويرى الباحث إن عملية اإلعداد الجيد للخطة التدريسية تؤثر ايجابيا
في الطالب من خالل تأثره بالجوانب غير المباشرة للمنهج ويكتسب عادات
وقيم سليمة تساعده في حياته مثل التنظيم وتقدير الوقت واستغالله استغالال
أفضل .وكذلك فإن تحديد األهداف و التخطيط لها بعناية يؤدي إلى استخدام
وقت الحصة بدقة إذ يستطيع المعلم أن يحدد زمنا تعليميا لألنشطة وفقا للقيمة
والوزن النسبي الذي يعطيه المعلم لكل هدف من أهداف خطة
الدرس(يوسف ،0119،ص .)56ولكن قيام المعلم بإعداد خطة تدريسية جيدة
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يرتبط إلى حد كبير باتجاهه نحو مهنة التعليم ،ونحو المنهج المتوجّب عليه
إعداد الخطة بموجبه .فاالتجاهات تؤدي دورا مركزيا وفعّاال في العملية
التربوية؛ ألنه بموجبها يتحدد مدى تفاعل المعلم مع عمله ،فاقتناع المعلم
بمنهج ما في العمل يدفعه إلى اإلنجاز الدقيق والحرص الدائم على تطويره.
مشكلة الدراسة :
بالرغم من أهمية التخطيط لدروس الرياضيات والعلوم إال أن بعض
المعلمين ينظرون إليه على انه عملية روتينية مملة فهي في نظرهم مجرد
كتابة على كراسة المذكرات إلرضاء كل من مدير المدرسة والمشرف
التربوي .كما أشارت بعض الدراسات أن المعلمين يعترضون على التقيد
بعمليات التخطيط للتدريس بحجة أن ذلك ،يحد من حرية المعلم ،ويقلل من
تلقائية العملية التعليمية(الصمادي والفريحات0110،؛ يوسف،0119،ص09؛
جابر جابر وآخرون، 0699 ،ص .)010كما أظهرت نتائج دراسة كال من
الصمادي والفريحات( )0110أن عملية إعداد الخطة التدريسية ليست
بالعملية السهلة دائما ،إذ يالحظ أن كثيرا من المعلمين يصادفون صعوبات في
التخطيط للتدريس الفعال.
ولعل تكوين اتجاهات ايجابية لدى المعلمين نحو عمليات التخطيط
للتدريس يساهم في تشكيل استعداد نفسي للتغلب على هذه الصعوبات .لذا فان
الباحثان يوجهان رسالة إلى المعلمين بإعطاء أهمية أكبر لعمليات التخطيط
للتدريس ،والتأكيد على أن التخطيط للدروس اليومية ال يقيد حركة المعلم
داخل غرفة الصف كما يظن البعض ،بل يجعل هناك فرص متعددة الختيار
العديد من البدائل التي تواجه كل موقف وتجعل المعلم يعرض بثقة المواقف
الصفية والتحركات التي يقوم بها ،فالتخطيط الذي نسعى إلى تحقيقه هو ذلك
التخطيط الذي يوفر للمعلم العديد من الفرص التي يمكن أن يستغلها المعلم
ويختارها حسب ميول واتجاهات وحاجات طالبه ضمن اإلمكانات المتاحة
للوصول إلى األهداف التي بني المنهاج أصال من اجل تحقيقها .
لذا حاول الباحث في هذه الدراسة بيان اتجاهات المعلمين نحو عمليات
التخطيط للدروس اليومية  ،وبالتحديد حاوال اإلجابة عن األسئلة التالية :
 .0ما مستوى اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحو عمليات التخطيط
للدرس ؟
 .0هل تختلف اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحو عمليات
التخطيط للدروس اليومية باختالف (الجنس ،التخصص،
المؤهل العلمي ،الخبرة التدريسية)؟
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدارسة الحالية في النقاط اآلتية:
 .0قلة الدراسات التي تقصت وبحثت في اتجاهات معلمي
الرياضيات والعلوم نحو خطة الدرس اليومية،وقد تكون هذه
الدراسة األولى – في حدود علم الباحث -التي تبحث في
موضوع اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم في األردن نحو
التخطيط للحصة الصفية ،لذا يؤمل من الدراسة الحالية أن
تسلط الضوء على اتجاهات المعلمين نحو عمليات التخطيط
الدراسي ،مما قد يوجه المشرفين التربويين الى مراعاة نتاج
الدراسة الحالية أثناء إعداد المعلمين أثناء الخدمة.
 .0تسهم هذه الدراسة في وضوح رؤية المختصين في الميدان
التربوي لدى المؤسسات المسؤولة في األردن وبالخصوص
واضعي المناهج الدراسية ،والمعديين لبرامج التنمية المهنية،
فيما يخص اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحو عمليات
التخطيط للدروس  ،واتخاذ ما يلزم
 .6تقديم أداة لقياس االتجاهات نحو عمليات التخطيط للدروس
اليومية في مبحثي العلوم والرياضيات.
 .0يقدم إطارا نظريا لخطة التدريس اليومية وهو أمر مفيد
للمعلمين والمعلمات.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:
 .0التعرف على مستوى اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحو
خطة الدرس اليومية بشكل عام.
 .0التعرف على الفرق بين اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم
نحو عمليات التخطيط للدرس تبعا لمتغيرات الجنس و
التخصص و الخبرة والمؤهل العلمي.
محددات الدراسة:
تتحد نتائج هذه الدراسة بمجموعة من العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين
االعتبار ،عند تعميم النتائج هي:
 .0اقتصار الدراسة على المعلمين الذين يدرسون الرياضيات
والعلوم في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم
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في محافظة عجلون ،ما يجعل تعميم النتائج مقتصرا على
مجتمع الدراسة ،أو أي مجتمع مماثل .
 .0كما تتحدد نتائج الدراسة بأداة الدراسة ،وبدالالت صدقها
وثباتها لذا قد تتغير النتائج بتغير أداة الدراسة.
 .6نفذت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي
.0100/0101
التعريفات اإلجرايية:
االتجاه نحو عمليات التخطيط الدراسي :يعرف االتجاه نحو عمليات التخطيط
للدروس تعريفا إجرائيا بأنه" مفهوم يعبر عن محصلة استجابات معلمي
الرياضيات والعلوم نحو تخطيط الدروس وذلك بالقبول أو الرفض،
والمتجمعة من خالل استجاباتهم على مقياس االتجاه نحو عمليات التخطيط
للدروس المستخدم في هذه الدراسة".
معلمي الرياضيات والعلوم :هم جميع المعلمين العاملين في مديرية تربية
وتعليم محافظة عجلون ،ويقومون بتدريس الرياضيات ،أو العلوم في
الفصل الثاني من العام الدراسي .7011/7010
تخطيط الدروس:هو إحدى المهام االساسية للمعلم ،تشمل تحديد جميع
التحركات التي سيقوم بها المعلم او الطلبة لبلوغ أهداف الحصة .و بعارة
أخرى هو تصور مسبق ومرن لما سيقوم به المعلم من أساليب وأنشطة،
وإجراءات واستخدام أدوات أو وسائل تعليمية من أجل تحقيق األهداف
التربوية المرغوبة للدرس.
الدراسات السابقــــة
أوال :الدراسات العربية:
اجرى كال من الصمادي و الفريحات( )0110دراسة هدفت إلى
التعرف على أبرز المشكالت التي تواجه معلمي الرياضيات في التخطيط
للدرس .ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانه لهذا الغرض مكونة من
(00فقرة) .أظهرت أن من ابرز المشكالت التي تواجه المعلمين هي :تحديد
الزمن الالزم لتحقيق كل هدف ،إعداد الوسائل الالزمة لتحقيق كل هدف،
اختالف المواد التي يدرسها المعلم  ،اختالف مستوى الصفوف التي يدرسها
المعلم  ،قلة الوقت الكافي لدى المعلم.كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم
وجود فروق في مستوى مشكالت التحضير اليومي لدى معلمي الرياضيات
تعزى لمتغير الجنس أو لمتغير المؤهل العلمي .بينما توجد فروق ذات داللة
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إحصائية تعود للخبرة التدريسية في مستوى مشكالت التحضير اليومي لدى
معلمي الرياضيات.
لقد أجرى يوسف ( )0119دراسة هدفت الى تعرّ ف اتجاهات
معلمات مدارس التعليم األساس في سلطنة عمان تخصص(معلمة مجال أدبي،
معلمة مجال علمي) ،واتجاهات الطالبات الخريجات في كلية التربية بعبري
نحو تخطيط الدروس وفق المنهج السلوكي .تكونت أداة الدراسة من ()66
فقرة موزعة على أربعة محاور هي :تخطيط األهداف ،وتحليل المحتوى،
وتخطيط األنشطة التعليمية ووسائلها ،وتخطيط أساليب التقويم .وتم تطبيقها
على عينة مكونة من  00معلمة و 000طالبة .أظهرت نتائج الدراسة أن هناك
اتجاهات ايجابية لدى الطالبات والمعلمات نحو المنهج السلوكي في تخطيط
الدروس ،كما أظهرت النتائج أنه ليس هناك فروق جوهرية في اتجاهات
افراد عينة الدراسة نحو االتجاهات نحو المنهج السلوكي للتخطيط الدروس
يعزى الى متغير المجال (أدبي وعلمي) وفي كل محور وفي المتوسط الكلي
للمقياس.
لقد أجرى الشهابي(. )2007هدفت إلى التعرف على اتجاهات
معلمي الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة في مدارس التعليم الثانوي الحكومي
في مدينة تعز اليمني ة نحو الخطة اليومية للدرس  ،وقد تكونت عينة الدراسة
من ()130معلما ومعلمة .ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانه
تكونت من ( )30فقرة .ولقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن اتجاه معلمي
الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة كان ايجابيا نحو خطة الدرس اليومية .كما
أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين
نحو خطة الدرس تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والتخصص.
وفي الدراسة التي أجراها البركات( .)0110فقد هدفت الى الكشف عن
تصورات معلمي الصفوف الثالثة االولى للتخطيط التدريسي المالئم لتنمية
الوعي البيئي لدى الطلبة .تكونت عينة الدراسة من  96معلما ومعلمة.
أظهرت النتائج عن وجود فئة قليلة من أفراد عينة الدراسة لديهم تصورات
جيدة نحو عمليات التخطيط للتدريس كاختيار أهداف متنوعة ،ويركزون على
طرق تدريس متنوعة ،وتكليف الطلبة بتنفيذ األنشطة الصفية في بيئتهم
المحلية .بينما غالبية افراد عينة الدراسة لديهم تصورات تقليدية حول
التخطيط للتدريس.
أما دراسة مسمار( )0110فقد هدفت الى التعرف على واقع ممارسة
معلمي التربية الرياضية في قطر لكفايات التخطيط للتدريس.تكونت عينة
الدراسة من ()50معلما ومعلمة تم تعريضهم الختبار معرفي من نوع
االختيار من متعدد تكون من  00سؤاال لقياس كفايات التخطيط للتدريس
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لديهم .أظهرت النتائج توافر كفايات التخطيط للتدريس لدى المعلمين ولكن
ليس بالقدر الكافي ،كما أظهرت النتائج وجود فروق جوهرية في مدى امتالك
المعلمين لهذه الكفايات ولصالح المعلمات وذوي الخبرة األدنى.
وفي دراسة أجراها عبيدات( )1995دراسة هدفت للتعرف على موقف
معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية من الخطة اليومية .وقد تكونت عينة
الدراسة من ()335معلما ومعلمة .ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن موقف
المعلمين والمعلمات من التخطيط للدروس اليومية هو موقف سلبي .كما
أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين
نحو خطة الدرس تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.
ولقد أجرى ( القيسي  )1995،دراسة حول اتجاهات معلمي الرياضيات نحو
مهنة التعليم في المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن  ،ولقد استخدم في
دراسته مقياس دليل المهنة( )JDIلتحقيق أهداف دراسته  ،ويشتمل هذا
المقياس على ( )72فقرة موزعة على خمسة أبعاد للرضى عن المهنة هي
بعد ممارسة المهنة الحالية( )8فقرات،بعد اإلشراف ()18فقرة وبعد الراتب
( )9فقرات وبعد فرص الترقية المتاحة ( )9فقرات وبعد زمالء العمل()18
فقرة .أظهرت النتائج أن اتجاهات معلمي الرياضيات نحو مهنة التعليم هي
اتجاهات ايجابية متوسطة على األبعاد (بعد العالقة مع الزمالء ،وبعد
ممارسة المهنة الحالية) ،كما أظهرت النتائج ان اتجاهات المعلمين سلبية نحو
بعد اإلشراف ،ونحو بعد الراتب وبعد فرص الترقية المتاحة.ويأخذ الباحثان
علي القيسي عدم تناوله لموضوع أعباء التدريس بشكل عام وبعد التخطيط
للدرس بشكل خاص .فهو أشار إلى بعد ممارسة المهنة الحالية دون التعرض
على جزئيات هذه المهنة بل تحدث عنها بشكل عام وعلى عجالة.
ثانيا :الدراسات االجنبية
اجرى دون وشيرنر ( )Dunn&Shriner,1999دراسة هدفت
إلى تقصي معتقدات واتجاهات المعلمين نحو النشاطات المقصودة( النشاطات
التي لها عالقة بشكل كبير في تحسين األداء والتي تحتاج إلى جهد فعّال من
الفرد من أجل بدئها ،وصيانتها ،وإدامتها) .ولقد تكونت عينة الدراسة من
( )136معلما .ولتحقيق هدف الدراسة طور الباحثان استبانه لهذا الغرض
تضمنت األنشطة المقصودة التالية :القراءة المحترفة ،حضور ورشات
العمل ،عمل الهيئات ،المناقشات بين المعلمين ،المناقشة مع األشخاص
المسؤولين عن مصادر التعلم ،مراقبة اآلخرين وهم يعملون ،التخطيط
المكتوب ،التخطيط الذهني،التقييم) .وأظهرت النتائج أن جميع النشاطات
المذكورة ينطبق عليها وصف النشاطات المقصودة ولها عالقة بتحسين
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األداء .كما أظهرت النتائج أن المعلمين يعتبرون أن النشاطات المتعلقة
بالتخطيط والتقييم والمناقشات مع محترفي التدريس لها عالقة أكبر من
النشاطات األخرى في تحسين كفايات المعلمين.
كما أجرى وادي ( )Wade, 1999دراسة هدفت إلى معرفة وتقييم
اثر عنصر رئيس في برامج اإلعداد التربوي وهو ( Community
 )service- Learningعلى ممارسة المعلمين المبتدئين  .وكانت نتيجة
الدراسة أن الغالبية العظمى من المعلمين كانت لهم تجربة ايجابية في تطبيق
ما تعلموه (وكان التخطيط للتدريس جزء من هذا التطبيق ) وابدوا التزاما
بتطبيقه بعملهم %30 ،طبقوا مفاهيم التخطيط للتدريس خالل السنوات األولى
من خدمتهم ،وكثيرا منهم ارتدوا عن تطبيقه حيث أصبح من وجهة نظرهم
انه ليس مطلوبا.
أما دراسة شافلسن( )Shaveson,1987فهدفت الي التعرف على أثر
استخدام األهداف السلوكية في تخطيط الدروس اليومية ،وأثرها في تحسين
تعلم الطلبةواثرها على رفع فاعلية أداء المعلمين والمشرفين التربويين
 .أظهرتنتائج الدراسة إلى أن استخدام األهداف السلوكية يكسب أداء المعلم
والمشرف التربوي الفاعلية وااليجابية.
قام فرودين( )Frudden,1984بدراسة استهدفت تحديد مدى تأثير
التخطيط للتدريس على أداء المعلمين التدريسي .استخدمت الدراسة أداة
جورجيا لتقييم التدريس( . )GTAأظهرت النتائج أن التخطيط للتدريس قد
ساعد بشكل كبير في تحسين األداء التدريسي وتطويره ،وبالتالي جعل
المعلمين أكثر فاعلية وتأثيرا من حيث تنظيم االنشطة الصفية بشكل منطقي
وانسيابيتها ،وتوظيف الوقت بشكل أفظل.
تعقيب على الدراسات السابقة:
استخلص الباحث من الدراسات السابقة النقاط التالية:
 .0تناولت الدراسات السابقة اتجاهات المعلمين نحو التخطيط
لمباحث مختلفة كالكيمياء ،والفيزياء ،والعلوم الحياتية،
والدراسات االجتماعية ،والتربية الرياضية(البدنية) وتخصص
معلم مجال (الشهابي2007،؛ يوسف0119،؛ مسمار .)0110،
 .0كما تناولت الدراسات السابقة اتجاهات المعلمين نحو مهنة
التدريس والنشاطات المقصودة( النشاطات التي لها عالقة
بشكل كبير في تحسين األداء والتي تحتاج إلى جهد فعّال من
الفرد من أجل بدئها  ،وصيانتها ،وإدامتها) (القيسي1995 ،؛
Dunn&Shriner,1999؛ .)Wade, 1999
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 .6أثر النشاطات المتعلقة بالتخطيط والتقييم والمناقشات مع
(
محترفي التدريس على تحسين كفايات المعلمين
Dunn&Shriner,1999؛.) Frudden,1984
 .0اثر عنصر رئيس في برامج اإلعداد التربوي وهو االتصال
على ممارسة المعلمين المبتدئين(. ) Wade, 1999
 .5أثر استخدام األهداف السلوكية في تخطيط الدروس
؛Shaveson,1987؛
اليومية(يوسف0119،
)Frudden,1984
 .0أظهرت الدراسات ان هناك اتجاهات ايجابية نحو التخطيط
للتدريس مثل(يوسف0119،؛ الشهابي2007،؛) ،كما اظهرت
دراسات اخرى وجود اتجاهات سلبية نحو عمليات التخطيط
للتدريس مثل(البركات0110،؛ مسمار0110،؛ Wade,
1999؛ عبيدات.) 0665،
 .9أظهرت الدراسات السابقة عدم وجود فروق جوهرية في
اتجاهات المعلمين نحو التخطيط للتدريس تعزى للجنس ،او
للخبرة
أو
العلمي،
للمؤهل
او
للتخصص،
التدريسية(يوسف0119،؛ الشهابي2007،؛ عبيدات)0665،
 .0أظهرت بعض الدراسات السابقة وجود فروق جوهرية في
اتجاهات المعلمين نحو التخطيط للتدريس تعزى للمعلمين ذوي
الخبرة التدريسية المتدنية وذوي الخبرة التدريسية العالية،
مقارنة مع المعلمين متوسطي الخبرة(مسمار.)0110،
وتتفق الدراسية الحالية مع الدراسات السابقة في كونها بحثت في
اتجاهات المعلمين نحو التخطيط للتدريس ،وتختلف الدراسة الحالية
عن الدراسات السابقة بأنها تحاول التعرف على اتجاهات معلمي
الرياضيات والعلوم ،في حين توجهت الدراسات السابقة الى دراسة
االتجاه نحو مواد دراسية مختلفة ،او التجاه نحو المهنة ،ودور
التخطيط للتدريس في تطوير كفايات المعلمين ،والرضا الوظيفي
للمعلمين.
الطريقة واإلجراءات:
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من كافة معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم
في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون وقد
بلغ عددهم ( )444معلما ومعلمة موزعين كما يلي فيها (  )218معلما
ومعلمة لمبحث الرياضيات ،و( )226معلما ومعلمة لمبحث العلوم.واختيرت
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عينة مكونة من ( )255معلما ومعلمة شكلوا ما نسبته  %59من مجتمع
الدراسة ،ت ّم اختيارهم بطريقة سحب العينة العشوائية عبر جدول األرقام
العشوائية ،وحصل الباحث من مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون على
أعداد معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم وتوزعها على المدارس،
والجدول ( )0يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص ،والجنس،
والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة في التدريس:
الجدول ( )1ةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص
والجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة في التدريس
التخصص

الجنس

المؤهل

ذكور

إناث

رياضيات

علوم

دبلوم

96

157

121

132

29

الخبرة
بكالو
ريو
س

بكا+
دبلو
م

ماجس
تير

بال
تحديد

5-1

10-5
سنوات

سنوات

أكثر
من
10

بال تحديد

Bsc

161

28

23

12

108

67

56
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أداة الدراسة:
لما كان الغرض من الدراسة بيان اتجاهات معلمي الرياضيات نحو
عملية التخطيط اليومي لهذه الدروس قام الباحث ببناء وتطوير استبيان أعد
خصيصا لهذا الغرض تكون في صورته األولية من  38فقرة ،وذلك بناء
على األسس اآلتية:
 .0االستئناس بآراء عدد من ذوي الخبرات والمختصين في المناهج
وأساليب التدريس ،والقياس والتقويم في الجامعات األردنية وجامعة
البلقاء التطبيقية ،ومشرفي الرياضيات والعلوم في ووزارة التربية
والتعليم.
 .0مراجعة األدب التربوي المكتوب في طرائق التدريس واالطالع
العميق على بعض الدراسات السابقة(الصمادي والفريحات،
يوسف0119،؛الشهاب0119،؛مسمار0110،؛
0110؛
 ) Shveson,1987ذات العالقة باتجاهات المعلمين نحو التخطيط
للتدريس ،و بطرائق واستراتيجيات التدريس والمشكالت التي
تعترض طريق المعلم في التخطيط لتحقيق األهداف المرجوة لدى
الطلبة.
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صدق األداة وثباتها:
فيما يتعلق بصدق البناء لألداة فقد تم من خالل رأي لجنة المحكمين
في كل خطوة من خطوات إعداد االستبيان(األداة)  ،ومدى مالئمة الفقرات
لقياس هذه االتجاهات ،وقد تكون في صورتها النهائية من  31فقرة .وقد تم
اختبار ثبات االستبيان بطريقة كرومباخ وقد بلغت قيمته ( ،)0.85وتعتبر
هذه القيمة مقبولة ألغراض البحث .فضال عن ذلك حسب ثبات األداة بطريقة
اإلعادة ،حيث طبقت األداة على مجموعة استطالعية من خارج عينة الدراسة
تكونت من  61معلما ومعلمة للعلوم والرياضيات في الفصل الثاني من العام
الدراسي  ،0100/0101وأعيد تطبيق األداة بعد أسبوعين من تاريخ
التطبيق األول على المجموعة ذاتها ،وحسب معامل الثبات بلغ ()1.00
واعتبرت هذه القيمة مرتفعه(عودة،0101،ص ،)606مما يطمئن إلى
استخدام أداة الدراسة.
طريقة تصحيح األداة:
 عدد فقرات األداة (  ) 60فقرة . األوزان في حالة الفقرات ذات االتجاه الموجب : معارض بشدة ( ) 0 موافق ( ) 0 -محايد ( ) 6

 معارض ( ) 0 -موافق بشدة()5

 األوزان في حالة الفقرات ذات االتجاه السالب : معارض بشدة ( ) 5 موافق ( ) 0 -محايد ( ) 6

 معارض ( ) 0 -موافق بشدة()0

الفقرات السالبة على األداة هي )06 ، 00 ،05 ،00 ،06 ،0 ،0 ،6( :
 بقية الفقرات هي الفقرات الموجبة على األداة.اإلجراءات:
بعد تحديد المدارس التي اشتملتها عينة الدراسة بناء على
المعلومات واإلحصاءات التي تم جمعها ،قام الباحث بزيارة لتلك المدارس
وتحدث مع كل مدير ومديره حول الدراسة وأهدافها وأهميتها لتقديم
التسهيالت الالزمة لنجاح الدراسة وتم تحديد المعلمين والمعلمات الذين
سيخضعون لإلجابة على االستبيان واتفق على كيفية توزيع األداة واإلجابة
عليها واستعان الباحث بمشرف تربوي وبعض معلمي الرياضيات والعلوم
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في المدارس التي شملتها العينة لتوزيع األداة ،بعد أن وضح لهم طبيعة البحث
وأهدافه ،وكيفية إدارة تطبيق األداة ولجأ الباحث لالستعانة بهؤالء ألن
المدارس بعيدة عن بعضها البعض بحيث يصعب على الباحث تغطيتها جميعا
في يوم واحد وفي وقت واحد.
المعالجة اإلحصايية :
بما أن هدف الدراسة هو تحديد اتجاهات معلمي الرياضيات نحو
التخطيط للدرس  ،فان المتغيرات المستقلة هذه الدراسة هي :
 .0الجنس وله مستويان( ذكر ،وأنثى).
 .0التخصص وله مستويان (معلمي الرياضيات ،ومعلمي العلوم) .
 .6المؤهل العلمي وله أربع مستويات هي) :دبلوم
متوسط،بكالوريوس ،بكالوريوس+دبلوم تربية ،ماجستير).
 .9الخبرة التدريسية ولها ثالث مستويات هي  5-1(:سنوات-5،
10سنوات ،أكثر من  10سنوات).
المتغيرات التابعة:
للدراسة متغير تابع واحد هو:اتجاه المعلمين نحو عمليات التخطيط للدروس
اليومية.
ولمعرفة أثر المتغيرات الثالث المستقلة على المتغير التابع استخدم الباحث :



اختبار (ت) لبيان مستوى االتجاهات نحو خطة الدرس وللمقارنة
مستوى هذه االتجاهات لدى معلمي الرياضيات والعلوم تبعا لمتغير
الجنس والتخصص.
استخدم الباحثان تحليل التباين األحادي( ) ANOVAلمعرفة أثر
المتغيرات :المؤهل العلمي ،والخبرة التدريسية على المتغير التابع .

نتائج الدراسة ومناقشتها:
 لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على :ما مستوى اتجاهات
معلمي الرياضيات والعلوم نحو خطة الدرس اليومية؟
حسبت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات
األداة و لألداة ككل  ،وتم اعتبار المقياس التالي لبيان قوة االتجاه( :الفقرات
التي وسطها الحسابي أقل من  2تمثل اتجاه متدني ،والفقرات التي وسطها
الحسابي أكثر من  2تمثل اتجاه متوسط ،والفقرات التي وسطها الحسابي أكثر
من  3تمثل اتجاه مرتفع) ،كما هي موضحة في الجدول(.)2
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الجدول رقم( )2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
المعلمين على فقرات مقياس االتجاهات نحو خطة الدرس
رقم
الفقر

رقم الفقرة

2

التخطيط للدرس مفيد للمعلم والطالب
معا

1

للدرس
التخطيط
جدا بالنسبة للمعلم

ضروري

10

التخطيط للتدريس يجعلني اختار
أساليب التدريس المناسبة لتحقيق كل
هدف

3.19

18

التخطيط للدرس يجنب المعلم من
الوقوع في المواقف المحرجة

3.13

0.808

6

التخطيط للتدريس يجعلني اختار
أهداف متنوعة(معرفية  ،وجدانية ،
و مهارية)

3.13

0.753

11

التخطيط للتدريس يجعلني اختار
المحتوى التعليمي المناسب لكل هدف

3.07

0.715

19

التخطيط للدرس يسهل عملية تحقيق
األهداف المرجوة بأقصر وقت وأقل
جهد

3.07

0.810

17

التخطيط للدرس
العشوائية في التعليم

المعلم

3.06

0.841

9

التخطيط للدرس يساعدني على
النجاح في عملي

3.04

0.838

12

التخطيط للتدريس يجعلني اختار
أساليب التقويم المناسبة

3.03

0.774

5

التخطيط للدرس يساعدني على
االستفادة من بعض المراجع

3.02

0.725

يجنب

الوسط
حسابي

االنحراف
معياري

3.33

0.717

3.32

0.740

0.734

النسبة
المئوية
%

االتجاه

83.25

قوي

83

قوي

79.75

قوي

قوة

78.25

قوي

78.25

قوي

76.75

قوي

76.75

قوي

76.5

قوي

76

قوي

75.75

قوي

75.5

قوي
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والمصادر
25

التخطيط للدرس عملية منهكة للمعلم

2.98

0.900

7

التخطيط للتدريس يجعلني اختار
أهداف متنوعة(معرفية،وجدانية،و
مهارية)

2.96

0.817

28

التخطيط للدرس يحمل المعلم على
معرفة و وعي أهداف المنهاج  ،و
وضع كل هدف يسعى إلى تحقيقه في
موقعة من اإلطار العام لألهداف

2.86

0.778

26

التخطيط للدرس يساعدني على
االلتزام بالوقت المحدد للحصة
الصفية

2.84

0.838

16

التخطيط للدرس يميز المعلم الناجح
عن غيرة من المعلمين

2.83

0.895

27

التخطيط للدرس يساعدني على النمو
المهني المستمر

2.80

0.799

23

استطيع أن أعطي أي حصة حقها
دون الحاجة إلى تحضير أو تخطيط
مسبق

2.75

0.965

30

أشعر بأنني بحاجة إلى دورات
تدريبية على استراتيجيات التدريس
والتقويم

2.59

0.934

14

التخطيط للتدريس ال يكون ضروريا
إال للمعلمين حديثي التعيين

2.57

0.961

29

أشعر بأنني بحاجة إلى دورات
تدريبية تساعدني على صياغة
األهداف بشكل أدائي وسلوكي

2.52

0.905

31

أشعر بأنني بحاجة إلى دورات
تدريبية لتحقيق ما جاء بالخطة بشكل
فاعل.

2.52

0.956

74.5

متوسط

74

متوسط

71.5

71

متوسط

متوسط

70.75

متوسط

70

متوسط

68.75

متوسط

64.75

متوسط

64.25

متوسط

63

متوسط

63

متوسط
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13

التخطيط لتدريس الحصة الصفية ال
يكون ضروريا إال في حالة تغير
المنهاج

2.51

0.923

4

التخطيط للدرس غير الزم للمعلم
القديم في مهنة التعليم

2.49

0.904

15

وجود دليل المعلم يغني عن التخطيط
للتدريس الصفي

2.35

0.961

22

الخطة اليومية ال تساعدني على
االبتداع داخل غرفة الصف

2.34

0.920

8

اخطط للحصة الصفية دون قناعة
مني بأهميتها (مجرد عمل اداري)

2.33

0.956

24

أطبق ما جاء في خطتي بشكل دائم
ودقيق

2.20

0.856

21

التخطيط اليومي للدرس عملية
روتينية مملة

2.18

0.992

3

التخطيط الذهني للدرس يغني عن
الخطة اليومية المكتوبة

2.12

0.898

1.91

0.817

2.74

0.366

20

التخطيط للدرس يعطى
الشعور بالثقة والطمأنينة
الدرجة الكلية

المعلم

62.75

متوسط

62.25

متوسط

58.75

متوسط

58.5

متوسط

58.25

متوسط

55

متوسط

54.5

متوسط

53

متوسط

47.75

ضعيف

68.5

متوسط

يالحظ من الجدول السابق تفاوت بين األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية لتقديرات المعلمين على فقرات مقياس االتجاهات نحو خطة الدرس
اذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين( ،)1.91-3.33ونالحظ أنها جاءت في
الغالب اتجاهات متوسطة حيث بلغت المتوسط الحسابي التجاهات أفراد عينة
الدراسة على األداة ككل ()2.74أي أن  % 68.5اتجاهاتهم سلبية نحو التخطيط
للتدريس ،كما نالحظ أن  83%يرون أن التخطيط للدرس مفيد للمعلم
والطالب معا ،وأن  %79.75يرون أن التخطيط للتدريس يجعل المعلم قادرا
على اختار أساليب التدريس المناسبة لتحقيق كل هدف ،وأن  %78.25من
المعلمين يرون أن التخطيط للدرس يجنب المعلم من الوقوع في المواقف
060

المحرجة كما يالحظ من الجدول السابق أن % 64.25من المعلمين يرون أن
التخطيط للتدريس ضروري فقط للمعلمين الجدد من المعلمين يرون ،أن %55
من المعلمين فقط يطبقون ما جاء في خطتهم بشكل دائم ودقيق  ،وأن %54.5
من المعلمين يرون أن التخطيط اليومي للدرس عملية روتينية مملة.
ولإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على :هل تختلف اتجاهات
معلمي الرياضيات والعلوم نحو عمليات التخطيط للدرس
باختالف(الجنس،التخصص ،المؤهل العلمي ،الخبرة التدريسية)؟
 أوال :لمعرفة أثر كال من الجنس والتخصص على اتجاهات
المعلمين حسبت أألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم
تطبيق اختبار "ت" ،ويبن الجدول( )6نتائج تحليل اختبار "ت"
لدراسة الفروق بين األوساط الحسابية الستجابات المعلمين حسب
متغيري الجنس والتخصص على مقياس االتجاهات نحو عمليات
التخطيط الدراسي.
الجدول()3نتائج تحليل اختبار "ت" الستجابات المعلمين على مقياس
االتجاهات نحو عمليات التخطيط
عدد
المعلم
ين

الوسط
الحسا
بي

االنحرا
ف
المعياري

(ذكور)

96

2.70

0.
350

(إناث)

157

2.76

0.374

رياضيا
ت

121

2.756

0.317

علوم

132

2.731

0.407

المتغير

الجنس

التخص
ص

قيمة"ت
"

مستو
ى
الداللة

-1.44

0.14
9

المحسو
بة

0.538

0.59
1

يظهر من الجدول أعاله عدم وجود فروق جوهرية في اتجاهات المعلمين نحو عمليات
التخطيط الدراسي تعزى لمتغيري الجنس والتخصص.

 ثانيا :لمعرفة أثر المؤهل العلمي على اتجاهات المعلمين حسبت
أألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية كما هي مبينة في
الجدول()4
066

الجدول ()4
األوساط الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات المعلمين على مقياس
االتجاهات نحو عمليات التخطيط تبعا لمتغير المؤهل العلمي
الوسط الحسابي االنحراف المعياري
المؤهل
دبلوم متوسط

2.784

0.416

بكالوريوس

2.728

0.353

بكالوريوس+دبلوم تربية

2.69

0.369

ماجستير

2.78

0.446

يظهر من الجدول أعاله تقارب المتوسطات الحسابية الستجابات
المعلمين حسب متغير المؤهل العلمي ،ولمعرفة فيما إذا كانت هذه
المتوسطات دالة إحصائيا تم تطبيق اختبار "تحليل التباين األحادي"كما
هي موضحة في الجدول رقم(.)5
الجدول(.)5
نتائج تحليل اختبار "تحليل التباين األحادي" لدراسة الفروق بين
األوساط الحسابية الستجابات المعلمين على مقياس االتجاهات نحو
عمليات التخطيط تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

0.178

3

0.059

237

0.139

قيمة اإلحصائي
ف

مستوى
الداللة
sig.

بين
المجموعات

0.428
الخطأ

0.733

32.91
المجموع

33.09

240
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تشير النتائج الموجودة في هذا الجدول ()5إلى عدم وجود أثر للمؤهل العلمي
في اتجاهات المعلمين نحو عمليات التخطيط للدرس
ثالثا :لبيان أثر متغير الخبرة في اتجاهات المعلمين نحو عمليات التخطيط
للتدريس ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
المعلمين على مقياس االتجاهات نحو عمليات التخطيط للتدريس ،كما هو
موضح في الجدول ()6

الجدول()6
األوساط الحسابية أو االنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين
على مقياس االتجاهات نحو عمليات التخطيط تبعا لمتغير الخبرة التدريسية
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الخبرة
 5-1سنوات

2.713

0.374

 10-5سنوات

2.650

0.3778

أكثر من 10سنوات

2.889

0.3446

نالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي لعالمات المعلمين على
حسب متغير الخبرة التدريسية متقاربا ولمعرفة إن كانت هذه الفروق دالة
إحصائيا أم ال تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي( )ANOVAكما هو
موضح في الجدول رقم ()7
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الجدول رقم ()7
نتائج تحليل التباين األحادي لبيان أثر الخبرة التدريسية على اتجاهات معلمي
الرياضيات نحو عمليات التخطيط للتدريس
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين
المجموعات

1.857

2

0.929

الخطأ

30.946

228

0.136

المجموع

32.803

230

قيمة
اإلحصائي

مستوى
الداللة

ف

sig.

6.842

0.001

يظهر من الجدول أعاله وجود فروق جوهرية في مستوى اتجاهات المعلمين
نحو عمليات التخطيط للتدريس تعزى لمتغير الخبرة ،ولمعرفة لصالح من
تعود هذه الفروق تم تطبيق اختبار توكي ،كما هو موضح في الجدول ()8
الجدول()8
نتائج اختبار توكي ( )Tukeyللمقارنات البعدية
الخبرة

5-1سنوات

 5-1سنوات
 10-5سنوات

-0.06311

أكثر من  10سنوات

*0.17559

من

 10-5سنوات

أكثر
سنوات

0.06311

*-0.17559

10

*-0.23870
*0.2387

يظهر من الجدول أعاله وجود فروق جوهرية في مستوى اتجاهات المعلمين
نحو عمليات التخطيط للتدريس تعزى لمتغير الخبرة ولصالح المعلمين ذوي
الخبرة أكثر من  10سنوات مقارنة مع المعلمين من ذوي الخبرة ( 5-1
سنوات ،والمعلمين من ذوي الخبرة  10-5سنوات).في حين أنه التوجد
فروق دالة بين ذوي الخبرة القليلة والمتوسطة.
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مناقشة النتايج:
يتضح من الجدول ( )2أن اتجاهات المعلمين جاءت في معظمها في
رقم
الفقرات
المتوسط
المستوى
()31،30،29،28،27،26،25،24،23،22،21،16،15،14،13،8،7،4
بينما كانت الفقرات رقم ( )19،18،17،12،11،910،6،5،2،1جاءت
اتجاهات المعلمين نحوها مرتفعة .فبالرغم من تقدير المعلمين العالي لدور
عمليات التخطيط للتدريس في اختار أساليب التدريس والتقويم المناسبة
لتحقيق كل هدف ،وتجنيب المعلم من الوقوع في المواقف المحرجة  ،إال أن
% 64.25من المعلمين يرون أن التخطيط للتدريس ضروري فقط للمعلمين
الجدد من المعلمين يرون ،أن  %55من المعلمين فقط يطبقون ما جاء في
خطتهم بشكل دائم ودقيق  ،وأن  %54.5من المعلمين يرون أن التخطيط
اليومي للدرس عملية روتينية مملة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة(
 (Wade, 1999حيث أظهرت أن الغالبية العظمى من المعلمين كانت لهم
تجربة ايجابية في تطبيق ما تعلموه (وكان التخطيط للتدريس جزء من هذا
التطبيق ) وابدوا التزاما بتطبيقه بعملهم ،إال أن  %30فقط طبقوا مفاهيم
التخطيط للتدريس خالل السنوات األولى من خدمتهم ،وكثيرا منهم ارتدوا
عن تطبيقه حيث أصبح من وجهة نظرهم انه ليس مطلوبا  .كما تتفق مع
نتائج دراسة (مسمار )0110،حيث أظهرت النتائج توافر كفايات التخطيط
للتدريس لدى المعلمين ولكن ليس بالقدر الكافي وعدم االلتزام الكامل من
المعلمين في التخطيط للتدريس .
وان دل هذا على شيء إنما يدل على وجود فجوه بين قناعات المعلمين
ومدى تطبيق هذه القناعات ،ولعل السبب في ذلك أن تركيز المشرفين
التربويين على عملية التخطيط للتدريس هو تركيز شكلي مما سبب في تدني
اتجاهات المعلمين نحو عمليات التخطيط للتدريس أألمر الذي يجعلهم
ينظرون إلى عملية التخطيط عملية روتينية إلرضاء كل من مدير المدرسة
والمشرف التربوي( الصمادي .)0101،وتتفق هذه النتيجة مع
دراسة(الشهابي )0119 ،والتي أظهرت مستوى متوسط في اتجاهات معلمي
الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة نحو الخطة اليومية.
كما يتضح من الجدول ( )6والذي يبين نتائج تحليل اختبار "ت"
الختبار أثر كل من الجنس والتخصص في اتجاهات معلمي الرياضيات
والعلوم نحو عمليات التخطيط للتدريس  ،عدم وجود فروق
جوهرية( )0.o5=αفي اتجاهات المعلمين نحو عمليات التخطيط للتدريس
تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل
من (الشهابي0119،؛ يوسف0119،؛ عبيدات . )0665،ويرى الباحثان أن
069

هذه النتيجة منطقية ،ومتوقعة ولعل االهتمام بالمرأة وتبني قضيتها من قبل
الكثيرين في المجتمع وتطور النظرة اإليجابية نحو تعلم المرأة أمر غرس في
نفوسهن أن التعليم أصبح يناسبهن والمجتمع يقر هذا الحق ويدعمه ما أدي إلى
عدم وجود أية فروق تعود في الجنس في اتجاهات المعلمين نحو عمليات
التخطيط للتدريس.
كما أن التشابه بين مبحثي العلوم والرياضيات في المجال العلمي
ودرجة الصعوبة وتحركات تدريس كل منهما األمر الذي جعل من اتجاهات
معلمي كال المبحثين يتبنون اتجاهات متقاربة نحو عمليات التخطيط لتدريس
هذان المبحثان العلميان.
ويمكن تفسير عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط االتجاه لدى
معلمي الرياضيات والعلوم داخل كلية العلوم هو متقارب ،كما أن معلمي
الرياضيات والعلوم يتلقون نفس الورش والدورات التدريبية أثناء الخدمة ،كما
أن معلمي الرياضيات والعلوم الذين تلقوا دراستهم في كليات التربية يتلقون
نفس مساقات طرائق التدريس الخاصة النظرية والعملية فمعلمي الرياضيات
والعلوم يدرسون االستراتيجيات الخاصة بالتخطيط لألهداف واشتقاقها،
وتحليل محتوى كتب المرحلة االساسية الدنيا ،ويتدربون نفس عدد الساعات
في مساق التربية العملية (0؛  )0مما شكل لديهم اتجاهات متقاربة نحو مهنة
التدريس بشكل عام ونحو عمليات التخطيط للتدريس بشكل خاص.
كما يتضح من الجدول ( )5والذي يبين نتائج تحليل اختبار "التباين
األحادي" الختبار أثر المؤهل العلمي على اتجاهات معلمي الرياضيات
والعلوم نحو عمليات التخطيط للتدريس ،عدم وجود فروق
جوهرية( )0.o5=αفي اتجاهات المعلمين نحو عمليات التخطيط للتدريس
تعزى لمؤهلهم العلمي ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
(الشهابي2007،؛عبيدات0665،؛ ) ،ولعل السب في ظهور هذه النتيجة هو
أن المعلمين ذوي المؤهل العلمي المتدني كانت خبراتهم التدريسية عالية مما
أدي إلى عدم وجود أية فروق تعود للمؤهل العلمي في اتجاهات المعلمين نحو
التخطيط لدروس الرياضيات والعلوم  .هذا باإلضافة إلى برامج تأهيل
المعلمين حيث تعمل على إعادة تأهيل المعلمين الحاصلين على شهادات دبلوم
كليات المجتمع مما أدى إلى تقلص عدد حاملي هذا المؤهل.
كما يتضح من الجدول ( ،)7والذي يبين نتائج تحليل اختبار"التباين
األحادي" الختبار أثر الخبرة التدريسية على اتجاهات معلمي الرياضيات
والعلوم نحو عمليات التخطيط للتدريس ان هناك فروق جوهرية عند مستوى
الداللة ( )0.o5=αفي اتجاهات المعلمين نحو عمليات التخطيط للتدريس
تعزى لخبرتهم التدريسية .كما يتضح من نتائج اختبار( )Tukeyللمقارنات
060

البعدية أن هذه الفروق كانت بين المعلمين من ذوي الخبرة (  5-1سنوات)
والمعلمين ذوي الخبرة (أكثر من  10سنوات) ولصالح المعلمين من ذوي
الخبرة(أكثر من  10سنوات) .و أن هناك فروق جوهرية بين المعلمين من
ذوي الخبرة (  10-5سنوات) والمعلمين ذوي الخبرة (أكثر من  10سنوات)
ولصالح المعلمين من ذوي الخبرة(أكثر من  10سنوات).
وتعتبر هذه النتيجة منطقية حيث أن المعلمين ذوي الخبرة المرتفعة
قد تعرضوا لمواقف تعليمية متعددة ومتنوعة أدركوا من خاللها أهمية
التخطيط للتدريس والمتمثلة في احتواء المواقف الحرجة ،ومعرفة مواطن
القوة والضعف في المنهاج ،وتحديد الزمن المناسب الالزم لتنفيذ تحركات
التدريس وأنشطته.
التوصيات :استنادا إلى نتايج الدراسة توصي الدراسة الحالية بما يلي :
 .0توفير وقت كافي للمعلم كي يقوم بعملية التخطيط لدروس
الرياضيات والعلوم على أكمل وجه وهذا يأتي عن طريق :إشراك
المعلمين في برامج تدريبية تستهدف تنمية مهاراتهم نحو التخطيط
للحصة الصفية من خالل تزويدهم بالمعرفة النظرية والعملية عن
هذا التخطيط.
 .0إجراء دراسات تهدف إلى تحديد اتجاهات المعلمين نحو عمليات
التخطيط للدرس في مناطق المملكة األردنية األخرى.
 .6دراسة واقع برامج اإلعداد للمعلمين أثناء الخدمة ،ومدى تركيزها
على تزويد المعلمين باستراتيجيات عملية للتخطيط للتدريس.
 .0إقامة مشاغل خاصة بمهارات تحليل المحتوى و إتقانه ،وتصميم
األنشطة التعليمية  ،وتحركات التدريس واستراتيجياته لمعلمي
وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع كليات التربية في الجامعات
األردنية.
 .5تشكيل لجان مشتركة بين مديريات التربية والتعليم و وزارة التربية
والتعليم لتوحيد منهجية علمية إلعداد وتنفيذ الخطط التدريسية.
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.0
.6
.0
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.0
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.0
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.01
.00
.00
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.00
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.00
.09

أبو زينة  ،فريد .)0101(.تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها .دار وائل
للنشر والتوزيع،عمان :األردن.
البركات ،علي( .)0110تصورات معلمي الصفوف االساسية الثالثة األولى للتخطيط
للتدريس المالئم لتنمية الوعي البيئي لدى التالميذ .مجلة جامعة أم القرى للعلوم
التربوية واالجتماعية ،المجلد  ،00العدد .0
جابر ،جابر وآخرون( .)0660مهارات التدريس،ط ،6دار النهظة العربية،القاهرة:
مصر.
جرادات ،عزت وآخرون( .)0660التدريس الفعال :المكتبة التربوية المعاصرة ،دار
وائل للنشر والتوزيع،عمان :األردن ،ص.00
زيتون ،عايش .)0115 (،أساليب تدريس العلوم .ط ،5عمان :دار الشروق للنشر
والتوزيع.
الشهابي ،مصطفى( .)0119اتجاهات معلمي الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة في
مدارس التعليم الثانوي الحكومي في مدينة تعز نحو الخطة اليومية للدرس.مجلة بحوث
جامعة تعز ،العدد العاشر ،ص.00-9
عايش ،حسني (.)0660فلسفتي في إعداد المعلم الجيد :المقدمة واألبعاد األربعة.المجلة
الثقافية،الجامعة األردنية ،العدد ،00ص .00-50
عبيدات ،سليمان( .)0665موقف معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية في األردن
من الخطة اليومية .مجلة دراسات ،الجامعة األردنية ،المجلد  ،00العدد .0
العساف،جمال وأبو لطيفة ،رائد( .)0116مناهج رياض األطفال.مكتبة المجتمع العربي
للنشر والتوزيع،عمان :األردن.
عقيالن ،إبراهيم(.)0111مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها .دار المسيرة للنشر
والتوزيع،عمان :األردن.
قنديل ،يس(0000هـ).التدريس وإعداد المعلم.دار النشر الدولي ،الرياض :السعودية.
القيسي ،تيسير ( )0665أثر المؤهل العلمي والخبرة والجنس في رضا معلمي
الرياضيات عن مهنة التعليم في المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك  ،األردن .
صباح ،محمد ( .)0660المشكالت التي تواجه معلمي العلوم في المرحلتين األساسية
والثانوية في مدارس جنوب فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح،
فلسطين.
الصمادي ،محارب (.)0101استراتيجيات التدريس بين النظرية والتطبيق .دار قنديل
للنشر والتوزيع.عمان :األردن.
الصمادي ،محارب والفريحات ،باسم(.)0110مشكالت التخطيط للدروس اليومية لدى
معلمي الرياضيات في محافظة عجلون ،مجلة كلية التربية،جامعة طنطا ،العدد()66
المجلد ( ،)0ص .959-969
عوده ،أحمد ( .)0101القياس والتقويم في العملية التدريسية.ط ،0دار األمل للنشر
والتوزيع .إربد :األردن.
كفافي ،عالء الدين( .)0666اإلرشاد والعالج النفسي األسري ،المنظور النسقي
االتصالي ،دار الفكر ،القاهرة:مصر.
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عرض الكتب المهمة ومعالجتها
والمشروعات البحثية

المزخرفة في حواشي القهوة المرت َشفة"
"الحديقة
َ
لمحمد بن عبد الرحمن الديسي(0666-0091ه0600-0050/م)

تعريفا بالجهود البحثية وتوسيعا للصالت بين ما يجري في جامعاتنا بتعدد
جغرافيا انتشارها نضع بين ايدي باحثاتنا وباحثينا بعضا مما يردنا من
ملخصات موجزة وسنعمد في المرات القابلة لتوسيع عرض أكبر عدد من
التجاريب وبإيجاز أكثر مع االحتفاظ بهذه الزاوية لعرض الكتب المهمة
ومعالجتها نقديا.
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المزخرفة في حواشي القهوة المرت َشفة"
"الحديقة
َ
لمحمد بن عبد الرحمن الديسي(0666-0091ه0600-0050/م)
إعداد األستاذ :عادل لخضر،
كلية األداب والعلوم االجتماعية جامعة سعد دحلب البليدة

ب سم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله والرضا على
صحابته أجمعين.
أما بعد:
فإنه من يطّلع على كتب تاريخ المغرب اإلسالمي وكتب الطبقات والتراجم
كعنوان الدراية للغبريني (ت 910ه) ،أو وفيات ابن قنفد ( 001ه) ،أو
البستان البن مريم المليتي (0100ه) أو تعريف الخلف للحفناوي(ت بعد
0660م) ليعلم كم كانت الجزائر عامرة بدور العلم المختلفة ما بين كتاتيب
ومدارس وجوامع في المدن والحواضر الكبرى والقرى ،والزوايا المنتشرة
في البوادي وفي رؤوس الجبال ،وكانت تنافس مدارس المشرق واألندلس
سمعة وعطاء علميا ،وأكثر من ذلك كانت مقصد طالب العلم والعلماء على
ح ّد سواء ،والسيما في فترات قوة الدول التي كانت تحكم المغرب العربي
وازدهارها كبجاية وتلمسان وبالد زواوة وغيرها كثير.
وكان يقوم على هذه المؤسسات العلمية علماء بلغت شهرتهم وحسن
صيتهم الشرق ومؤلفاتهم القت القبول عند العام والخاص ،وتنافس األمراء
والحكام في االهتمام بالعلم والعلماء فقربوهم منهم وأجزلوا لهم العطاء ،فجاء
إنتاجهم العلمي وافرا ومتنوعا شمل علوم الدين والدنيا.
ثم يدرك بعد ذلك س ّر عظمة هذه األمة بما أنجبته من علماء عظام
ساهموا بقسط وافر في ترقية الحضارة اإلنسانية؛ بما قدموه من جهود علمية
تدريسا وتأليفا في شتى مجاالت العلم ،علماء من أمثال :الغبريني وابن
مرزوق الجد والحفيد وابن قنفذ ،والسنوسي صاحب العقائد ،وابني اإلمام
والشريف التلمساني والونشريسي ،والمق ّري والثعالبي والمغيلي والشاوي،
وقدورة وابن عمار والبوني ،وأبي راس المعسكري ،وعبد القادر المجاوي
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وعبد الرحمن الديسي وغيرهم كثير ال يسعنا المقام لذكرهم وذكر مآثرهم
العلمية.
فعلى قدر ما يأخذنا اإلعجاب بهم واإلعظام لهم والتقدير ألعمالهم العلمية
يأخذنا األسى على الغفلة أو التغافل عن التراث العلمي الكبير الذي خلّفوه لنا،
وعلى تركه عرضة للضياع وقد أخذ منهم كل جهودهم وحياتهم ،فلوال جهود
بعض األساتذة الذين انبروا للقيام بمهمة إخراج هذا التراث إلى النور وبعث
الحياة فيه من جديد ،ثم صونه وتقديمه لطالب العلم ،وأعظم بها من مهمة فقد
حفظوا ما استطاعوا من درر علمية نفيسة ،ولكن تبقى جهودهم غير كافية
بالنظر لضخامة هذا التراث ما لم نحمل نحن المتحصصين اليوم في تحقيق
المخطوطات معهم وعنهم ثقل هذه المهمة ،مستفيدين من خبراتهم التي
ح ّ
صلوها بعد سنوات من الجهد المضني في سبيل تحقيق وإخراج بعضها.
وفي هذا اإلطار وتكملة للمسار الذي سلكته من أجل تحضير شهادة
الماجستير في هذا التخصص ،وبعد أن نقّبت عن بعض هذه الكنوز المخبوءة
في بطون المتون والفهارس ،وجهني  -مشكورا  -أحد األساتذة المهتمين
بإحياء التراث إلى درة نفيسة ،هي من أنفس الدرر التي ورثنها فخر
الجزائر( )71ومعلّم زاوية الهامل ببوسعادة األول وإمامها في الربع األخير من
القرن التاسع عشر والعقدين األولين من القرن العشرين ميالدي؛ الشيخ محمد
بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الديسي (0666-0091ه-0050/
0600م)( ،)72الذي لم يسافر كثيرا في طلب العلم  -كعادة طلبة العلم في ذلك
الوقت  -ولم يأخذ عن كثير من المشايخ فقد أخذ عن الشيخ ابن بلقاسم بن
عروس والشيخ محمد الصديق في قريته القرآن وعلوم العربية ،ثم انتسب إلى
زاوية سيدي السعيد بن أبي داود في جبل زواوة فأخذ عن شيخها محمد
الطيب ،ثم أخذ عن الشيخ محمد بن أبي القاسم شيخ زاوية الهامل التصوف
لما انتسب إليها معلّما ولكنه مع ذلك ح ّ
صل علوما ج ّمة تنوعت بين علوم اللغة
واألدب كالنحو والصرف والبالغة والشعر والرسائل واأللغاز والمناظرات،
وعلوم القرآن والعقيدة والفقه وأصوله ،وعلوم الحديث والتصوف والمنطق
والذي يبعث على العجب أن بصره ّ
كف وهو صبي ،فهو بحق كما وصفه
( )1فهرس الفهارس لعبد احلي الكتاين(.)262/2
( )2تنظر ترمجته يف :فهرس الفهارس لعبد احلي الكتاين( ،)11/1و( ،)626/2ومعجم املؤلفني(،)261/11
وهدية العارفني (باب الالم)( ،)121/2وتعريف اخللف برجال السلف( ،933/2و ،)011والديسي حياته
وآثاره وأدبه لعمر بن قينة .ص ،19 :وهنضة اجلزائر احلديثة وثورهتا املباركة حملمد علي دبوز.)262/2(.
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الكتاني في فهارسه :فخر الجزائر وشمسها و" مجدد رسوم الحديثية ،ومحيي
دارس اآلثار المصطفية بالمغربين ،بل حافظ الخافقين ،المشرق نوره
بالمشرقين ،بال مرية وال مين "( ،)73وال غرو وقد كان الشيخ ابن باديس
يراسله مستفتيا في بعض المسائل(.)74
قضى حياته كلها بزاوية الهامل في خدمة الناس وطلبة العلم معلما وإماما
ومفتيا ومؤلفا وال يكاد ينافسه في التأليف في مختلف الفنون منافس إال الشيخ
عبد القادر الم ّجاوي ولكن الديسي يفوقه في كثرة التأليف ،ومع ذلك كله لم
يحظ تراثه العلمي بالدراسة والتحقيق اللهم إال دراستين أكادميتين حقق فيهما
له عمالن هما المشرب الراوي على منظومة الشبراوي( ،)75والقهوة
المرتشفة في شرح منظومته على الجمل "الزهرة المقتطفة"( ،)76وكالهما في
النحو.
وأما الدرة النفيسة التي وجهت إليها  -كما أشرت إلى ذلك آنفا  -فهي
حاشيته على شرحه "القهوة المرتشفة" لنظمه في الجمل "الزهرة المقتطفة"
والتي سماها "الحديقة المزخرفة" وبعد اطالعي عليها في نسختين تحصلت
عليهما من جمعية الديسي بالهامل (بوسعادة) وجدتها بحق حديقة مزخرفة
تنوعت فيها األزهار والرياحين وفاحت بكل شذى وطيب ،فهي ليست حاشية
كما هو معهود في الحواشي بل لست أغالي إن قلت :إنها أكثر مؤلفاته اللغوية
واألدبية فائدة وأغزرها علما وأكبرها حجما ففيها النحو والصرف والبالغة
والعروض واألدب والعلوم الشرعية والتصوف وقد فرغ من تأليفها في 09
رمضان  0610ه.
لهذه األسباب والدواعي أزمعت على كشف اللثام عن حسنها وعرضها
على المهتمين وطالب العلم محققة ومقدمة بدراسة مستفيضة حول الشيخ
وعصره ،والزوايا ومساهمتها العلمية والثقافية في حفظ هوية هذه األمة من
عمليات المسخ والسلخ ،التي مارسها المستدمر الفرنسي آنذاك ،وذلك بتقديمها
مشروع دكتوراه في تحقيق المخطوطات.

( )1فهرس الفهارس لعبد احلي الكتاين(.)11/1
( )2الديسي حياته وآثاره وأدبه .ص.01 :

( )9حققه بو عبد اهلل لعبيدي ونال به شهادة املاجستري من قسم اللغة واألدب العريب ،جامعة اجلزائر.2111 :
( )0حققه عبد احلفيظ جوبر ونال به شهادة املاجستري من قسم اللغة واألدب العريب ،جامعة اجلزائر.2111 :
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هذا وقد ظفرت بنسختين من أصل ثالثة نسخ للكتاب ،فالنسخة األولى
وهي جيدة موجودة عند جمعية الديسي بالهامل ،وقد يكون مصدرها زاوية
الهامل! وهي في060 :صفحة (وجه و ظهر) مؤطرة ،بمسطرة06 :
سطر×00كلمة ،وخطها مغربي جميل أسود ،والكلمات المفاتيح ملونة
باألحمر واألخضر واألزرق واألصفر ،وفيها التعقيبة ،والشرح مكتوب على
الهامش ،كتبت في حياته بيد الشريف بن الحاج محمد المقراني باش آغا في
 06شوال  0606ه.
وأما النسخة الثانية فإنها ال تقل عن األولى جودة ،وخطها نسخي جميل
وهي موجودة عند جمعية الديسي كاألولى وهي مؤطرة باألحمر في 009
صفحة بمسطرة 05 :سطر×01كلمة ،واستعملت فيها األلوان المختلفة،
وكتب الشرح على الهامش وال تعقيبة فيها ،وهي منقولة عن النسخة األولى
حرفيا وناسخها مجهول.
وأما النسخة الثالثة فلم تقع بعد في يدي إذ وعدني بها أحد المهتمين
بالمخطوطات لهذا ال أعلم لها وصفا.

019

وهذه صور لبعض صفحات النسخة األولى ،وقائمة أولية بالمصادر
والمراجع المستعملة.

ظهر الورقة األولى ووجه الورقة الثانية من النسخة األولى(األصل).

010

ظهر الورقة األخيرة من النسخة األولى(األصل).

016

غالف النسخة الثانية.

001

وجه الصفحة األولى من النسخة الثانية.

000

الصفحتين األخيرتين من النسخة الثانية.

000

قائمة المصادر والمراجع التي لها عالقة بموضوع الدراسة
 .4أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر .د /ابو القاسم سعد هللا .دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت ،لبنان .ط.0661 :0
 .2إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر .محمد بن رمضان شاوش والغوثي
بن حمدان .طبع وإشهار :داود بريكس ،تلمسان .ط0000(0ه0110/م).
 .6إرشاد المتعلمين .الشيخ عبد القادر المجاوي .طبعة حجرية .مصر .ط:
0060ه0099/م.
 .1األعالم ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين
والمستشرقين .خير الدين الزركلي .دار العلم للماليين .بيروت ،لبنان.
ط.0660 :01
 .3أعالم المغرب العربي .محمد الصالح الصديق .موفم للنشر ،الجزائر.
ط.0111:
 .3أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة .د /يحي بوعزيز .دار
الغرب اإلسالمي .بيروت لبنان .ط.0665 :0
 .7إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ .الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد
بن علي بن حجر العسقالني .مر :د /محمد عبد المعيد خان .دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان .ط 0010 :0ه0600/م.
 .8اإلنصاف في مسائل الخالف .كمال الدين أبو البركات األنباري .ومعه
كتاب االنتصاف من اإلنصاف لمحمد محيي الدين عبد الحميد .المكتبة
العصرية ،صيدا ،بيروت ،لبنان .ط0000 :0ه0116/م.
 .9أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .جمال الدين بن هشام األنصاري،
ومعه عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد
الحميد .المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت( .ط د ت).
 .41باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان.
الحاج محمد بن رمضان شاوش .ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.
ط0665 :م.
 .44البلغة في تاريخ أئمة اللغة .اإلمام مجد الدين محمد الفيروز آبادي .تح:
بركات يوسف هبود .المكتبة العصرية ،بيروت ،لبنان .ط0110 :0م.
 .42بغية الوعاة في طبقة اللغويين والنحاة .جالل الدين السيوطي .تح :محمد
أبو الفضل إبراهيم .مطبعة عيسى الحلبي وشركاه( .ط د ت).
 .46تاريخ الجزائر الثقافي .د /أبو القاسم سعد هللا .دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،لنان .ط.0660 :0
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 .41تاريخ الجزائر العام .عبد الرحمن الجياللي .ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر .ط0005 :9ه0660/م.
 .43تاريخ العرب الحديث .د /زاهية ق ّدورة .دار النهضة العربية ،بيروت،
لبنان .ط0015ه.0605/
 .43تاريخ قسنطينة .محمد الصالح العنتري .مراجعة وتقديم وتعليق :أ .د/
يحي بوعزيز .دار هومة الجزائر .ط0115:م
 .47تاريخ المغرب الكبير .د /السيد عبد العزيز سالم .دار النهضة العربية،
بيروت ،لبنان .ط.0600:
 .48تاريخ المغرب وحضارته .د /حسين مؤنس .العصر الحديث للنشر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان .ط0000 :0ه0660/م.
 .49تاريخ المدن الثالث :الجزائر ،المدية ،مليانة .الشيخ عبد الرحمن
الجياللي .نشر وزارة الثقافة الجزائر .ط0115 :0م.
 .21تاريخ مدينة السالم .الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب
البغدادي .تح :د /بشار عواد معروف .دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،
لبنان .ط0110 :0م.
 .24تهذيب األسماء واللغات .الحافظ النووي .إدارة الطباعة المنيرية ،دار
الكتب العلمية ،بيروت لبنان( .ط د ت).
 .22تهذيب التهذيب .ابن حجر العسقالني .دائرة المعارف النظامية ،الهند.
ط0605 :0ه.
 .26تهذيب الكمال في أسماء الرجال .الحافظ جمال الدين المزي .تح :د/
بشار عواد معروف .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان .ط0660 :6م.
 .21تهذيب اللغة .األزهري أبو منصور محمد .تح :عبد السالم هارون .الدار
المصرية للتأليف والترجمة .ط(0600ه0600/م).
 .23جامع البيان في تأويل القرآن .محمد بن جرير الطبري .تح :أحمد محمد
شاكر .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان .ط0001 :0ه0111/م.
 .23الجزائر في التاريخ .مجموعة من األساتذة .وزارة الثقافة والسياحة.
الجزائر .ط0600:م.
 .27الحركة الوطنية الجزائرية .أبو القاسم سعد هللا .دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،لبنان .ط0
 .28كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون .مصطفى بن عبد هللا الرومي(
حاجي خليفة) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان .ط(0006ه0660/م).
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 .29كشاف اصطالحات الفنون .تأليف الشيخ العالمة محمد علي بن علي
محمد التهانوي الحنفي (ت0050ه) ،وضع حواشيه :أحمد حسن بسج.
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ط0000(0ه0660/م).
 .61حلية األولياء وطبقات األصفياء .الحافظ أبو نعيم األصفهاني .دار الكتب
العلمية ،بيروت لبنان( .ط د ت).
 .64خزانة األدب ولب لباب العرب .عبد القادر بن عمر البغدادي .تقديم
وتهميش وفهرسة :د /محمد نبيل الطريفي .د /إميل بديع يعقوب.
منشورات علي بيضون .دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ( .ط د ت).
 .62دائرة المعارف اإلسالمية .كارل بروكلمان .مترجمة إلى العربية.
 .66الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة .ابن حجر العسقالني .تح :د /سالم
الكرنكوي األلماني .دار الجيل ،بيروت ،لبنان .ط0000ه0666/م.
 .61الديسي :حياته وآثاره وأدبه .عمر بن قينة .الشركة الوطنية للنشر
والتوزيع .الجزائر( .ط د ت).
 .63سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب .أبو الفوز محمد أمين البغدادي.
دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان .ط0016:ه0606/م.
 .63سير أعالم النبالء .الحافظ شمس الدين الذهبي .تح :شعيب األرنؤوط
ومحمد نعيم العرقسوسي .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان .ط:01
0000ه0660/م.
 .67شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .الشيخ محمد بن محمد بن
مخلوف .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان( .ط د ت).
 .68شرح المية األفعال .بدر الدين محمد بن محمد بن عبد هللا .تحقيق :هالل
ناجي .عالم الكتب ،بيروت ،لبنان .ط0001 :0ه0666/م.
 .69شذرات الذهب في أخبار من ذهب .ابن العماد الحنبلي .دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان( .ط د ت).
 .11الشفا بتعريف حقوق المصطفى .القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي.
ومعه حاشية :مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للعالمة أحمد بن محمد
الشمن ّي .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .بيروت ،لبنان.
ط(0016ه0600/م).
 .14الشعر والشعراء .ابن قتيبة .بيروت ،لبنان .ط0606 :0م.
 .12الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كالمها .أبو الحسن
أحمد بن فارس .تعليق وحواش :أحمد حسن بسج .دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان .ط0000(0ه0669/م).
 .16صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان .تحقيق وتخريج :شعيب األرنؤوط.
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان .ط0000 :0ه0666/م.
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 .11صحيح البخاري .اإلمام أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري .وضع
فهارسه :د /مصطفى ديب البغا .موفم للنشر ،الجزائر ،ودار الهدى عين
مليلة الجزائر .ط0660:م.
 .13صحيح مسلم بشرح النووي .موافق للمعجم المفهرس أللفاظ الحديث.
بإشراف :حسن عبّاس قطب .دار عالم الكتب ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية .ط0000(0ه.)0116/
 .13صفة الصفوة .اإلمام جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي .تح :محمود
الفاخوري .دار الوعي حلب ،سوريا .ط0661 :0ه0691 /م.
 .17الصلة .أبو القاسم بن عبد الملك(ابن بشكوال) .الدار المصرية للترجمة
والتأليف .ط0600م.
 .18الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .اإلمام شمس الدين محمد السخاوي.
منشورات دار مكتبة الحياة( .ط د ت).
 .19طبقات الحفاظ .جالل الدين السيوطي .ضبط لجنة من العلماء .دار الكتب
العلمية ،بيروت لبنان .ط0000 :0ه0660 /م.
 .31طبقات الشافعية .ابن قاضي شهبة .تح :د /الحافظ عبد الحليم خان .عالم
الكتب ،بيروت لبنان .ط0609 :0م.
 .34طبقات فحول الشعراء .محمد بن سالم الجمحي.
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