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إذا كان و ال بد من الشكر فهو هللا وحده، الذي بنعمته و بفضله وفقنً حتى 

 وصلت

 هذا الموصل. فحمدا هلل على ما وفق و هدى و الصالة و السالم على المصطفى

سلم.محمد صلى هللا علٌه و   

ثم الشكر لصاحب المقام العالً عندي أستاذي المشرف "قاضً الشٌخ" الذي 

 أعاننً 

 على تذلٌل صعوبات هذا البحث بما قدمه لً من نصائح و توجٌهات.

 ثم أتقدم بالشكر إلى كل من أمدنً بٌد العون من قرٌب أو بعٌد ولكل من أنار لً

 طرٌقً فً عتمة الٌأس.

 

 

حــٌـــاة                                           

  



 

 

 

 

 

 

 أسدي ثمرة جهدي إلى :

 

 من جعل هللا طاعتهما من طاعته،ورضاهما من رضاه و قال فٌهما

 " وإخفص لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربً إرحمهما كما ربٌانً صغٌرا"

 والدي العزٌز الذي صبر معً وكان مصباحً المنٌر فً دربً هذا إلى والدتً

 العزٌزة منبع الحنان أطال هللا فً عمرهما وجعلهما شمعة فً سمائً،إلى

أشقائً األعزاء إشراف شٌماء و إلى أخً الوحٌد زٌن الدٌن والأنسى زوجً 

 العزٌز الذي كان سندا لً فً مشواري هذا ، إلى صدٌقتً التً شاركتنً

 خل الحرمهذا العمل األدبً فاطمة و إلى عائلتها ، و ال أنسى صدٌقاتً دا

 الجامعً و خارجه و إلى األستاذ المشرف "قاضً الشٌخ"

 وإلى كل زمالئً بقسم اللغة العربٌة،ولكل من ساهم ولو بكلمة فً إنجاز

 هذا العمل.
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 مقدمـــــة:

 

 أ 

 مقدمة:

فمن خاللها ٌتواصل الناس  ،تمتلك اللؽة قٌمة اجتماعٌة فهً تحقق التواصل بٌن الناس

فاللؽة الروابٌة  ،وٌحققون أؼراضهم فٌتبادلون األفكار وكذا المشاعر واألحاسٌس،فٌما بٌنهم

عادة تكون بسٌطة ألنها خطاب موجه إلى مختلؾ شرابح المجتمع وهً تعبر عن لؽة هذه 

رده لتتحول إال أن الروابً المعاصر أصبح ٌرتقً بلؽته الروابٌة فً س،الشرابح المتنوعة

حٌث بقٌت صورة اللؽة فً األدب مرتبطة فترة  ،إلى رواٌة شعرٌة فً الكثٌر من األحٌان

من الزمن بمفهوم الشعرٌة وقد حاول مجموعة من الروابٌٌن العرب حمل هذه الّسمة إلى 

والكناٌة  واالستعارةالرواٌة العربٌة باالنؽماس فً شعرٌة اللؽة القابمة على اللعب بالمجاز 

 ؼٌرها من التقنٌات البالؼٌة.و

وتشكل عالمها الفنً إلى جانب العناصر  ،فً بناء الرواٌةصر األساسً نتعد اللؽة الع

التً ٌتكون منها العمل األدبً من شخوص فضاء وبنٌة زمنٌة ورإٌة سرٌة  خرةألاالبنابٌة

القارئ على عرؾ وٌت ،تضح البٌبةتتحدث الشخصٌات ونكشؾ األحداث وت ةفباللؽ،وأحداث

الروابً أفكاره  فاللؽة هً الوعاء الذي ٌصب فٌه ،طبٌعة التجربة التً ٌعبر عنها الكاتب

ورة محسوسة من خالل استعمال مفردات وتراكٌب أو تعبٌرات أو وٌجسد رإٌته فً ص

فالروابً البارع هو الذي ٌمتلك  ،ورمزٌة أو تعبٌرات تناصٌة انزٌاحٌةةاٌجابٌأسالٌب 

تجعل واللؽة هً التً  ،وٌحسن توظٌؾ مفرداتها وتراكٌبها توظٌفا أجبٌا سامٌا ،ناصٌة اللؽة

تجذبه اللؽة إذ بواسطتها  فالقارئ،ل من القراءة عمال عمٌقاوتجع ،من الرواٌة فنا متمٌزا

رإى التً هدؾ ٌتعرؾ المتلقً مصال على أعماق الشخصٌة الروابٌة التً تحمل األفكار وال

بار أن العالقة الشرعٌة بٌن القارئ واألدٌب تكمن فً اللؽة فهً تباع،الكاتب إلى طرحها

 ،الوسٌلة الثابتة فً كل العصور منذ نشؤة األدب إلى أن ٌكتب الزوال بزوال منتجٌه ومتلقٌه

الذي  موالجو العاوبفضلها تعددت األسالٌب التعبٌرٌة ومن خاللها ٌتعرؾ القارئ على البٌبة 

فاألدب بشكل عام قوامه وأداته اللؽة إذ ٌختلؾ  ،لرواٌةٌطرح من خالله الموضوع فً ا

فكل ،ألن كل جنس له قواعده وأسسه من كاتب إلى آخر،تشكٌلها من جنس أدبً إلى آخر

إلباس هذه اللؽة صورة  أٌؤنوذلك أن األفكار قد تكون مشتركة  ،أدٌب له القدرة على اإلبداع

 جمالٌة تختلؾ من شخص آلخر.



 مقدمـــــة:

 

 ب 

موضوع فً مدى أهمٌة اللؽة السردٌة ألنها طاقة إلنتاج تعبٌرات وتكمن أهمٌة هذا ال

 خارج السٌاق البٌبً للؽة.

فً الكتابات اللؽة الذي ٌعد عنصرا أساسٌا  موضوعًعلى اختٌاري لذلك وقع 

 ،وأخذت رواٌة الؽٌث للكاتب محمد ساري كنموذج ألنه من الروابٌٌن المعاصرٌن ،األدبٌة

لعدة أسباب منها: أن رواٌته تكاد تدخل فً إطار الرواٌة وقد وقع اختٌاري على هذه الرواٌة 

 مما ٌجعلها أقرب إلى الدراسة الشعرٌة خاصة فً بنٌتها الشكلٌة. ،الجدٌدة

 آخر إنتاج للكاتب رؼم تعدد أعماله الروابٌة.أن الرواٌة -

ماعٌة و الفكرٌة والسٌاسٌة لفترة عاٌشها أٌضاً تناول الرواٌة قضاٌا متعلقة بالحٌاة االجت

 كما تمثلت نظرة الروابً الخاصة لتلك الحقبة. ،المجتمع الجزابري

فماذا نقصد بالشعرٌة إذن؟ وكٌؾ تجلت فً لؽة  ،من هنا كان موضوعنا شعرٌة هذه اللؽة

 هذا الروابً الجزابري؟.

 مجة الخطة التالٌة: برولإلجابة على جملة هذه المعضالت وتفسٌرها تم 

 وكل فصل اندرج تحته عدة مباحث.  ،مقدمة وٌلٌها فصلٌن

وفٌه تحدثت عن أصول الشعرٌة عند الفالسفة  فالفصل األول تضمن الجانب النظري

وحصرت فٌه أهم المفاهٌم الشعرٌة عند العرب وعند  ،والنقاد والبالؼٌٌن

 األخرى.إشكالٌات هذا المصطلح وعالقته بالعلوم وأهم،العرب

 ،إذ درست لؽة الروابً من حٌث السرد ،أما الفصل الثانً: تمثل فً الجانب التطبٌقً

وختمت هذا البحث بخاتمة ذكرت فٌها أهم النتابج المتحصل علٌها  ،والوصؾ والحوار

 والمتوصل إلٌها.

أهما: تحلٌل  ،وفٌما ٌخص المصادر والمراجع المعتمدة.فقد تنوعت وفقا للدراسة

والشعر والشعراء البن  ،والشعرٌة لتدوروؾ ،الخطاب الروابً لمٌخابٌل باختٌن

 وؼٌرها من الكتب التً ال تقل أهمٌة.،قتٌبة



 مقدمـــــة:

 

 ج 

قبات درجته العلمٌة أن ٌكون بمنؤى من عمهما بلؽت ألي بحث  ومن الطبٌعً ال ٌمكن

لصعوبات التً ن افقد اعترض البحث جملة م ،تعترض طرٌق كل باحث فً انجاز بحثه

واجهتنً أثناء عملٌة البحث واالستقصاء أذكر منها: ندرة بؽض المراجع العربٌة وحتى 

عدم توحد المصطلح النقدي العربً)الشعرٌة(الذي ٌعرقل  إشكالٌةإضافة إلى  ،األجنبٌة

بحٌث ٌجد الباحث نفسه أمام مصطلحات عدٌدة  ،عملٌة البحث خاصة من حٌث المفهوم

على  أعاننًأٌضا بسبب الحمل وتدهور صحنً.ولكن بفصل هللا تعالى الذي  ،ومختلفة

 التحمل والصبر.

التحلٌل باعتباره طرٌقة من طرق التفسٌر ووعلٌه اقتضت الدراسة المنهج التحلٌلً 

حٌث ٌمكن للباحث التعمق  ،محددة أؼراضبشكل علمً منظم من أجل الوصول إلى 

 ،الل هذا المنهج نصل إلى اإلجابة عن كل األسبلةفمن خ ،االندماج فً صلب الموضوعو

 فهو ٌعتمد على التفسٌر والنقد والتؤوٌل. ،واالستفسارات التً تبدو ؼامضة

لكل من أساتذتً الذٌن قاموا وفً األخٌر ال ٌسعنً سوى أن أتوجه بالشكر الخالص 

عناء الذٌن كلفوا أنفسهم و"قاضً الشٌخ " "حفارعزالذٌن"  خاصة علً، ؾباإلشرا

ولكل من  ،اإلشراؾ على هذا البحث المتواضع واللذان لم ٌبخال علٌا بنصابحهما القٌمة

 ."الزهراء ساعدتنً على انجاز هذا العمل زمٌلتً الوفٌة "بوتدارة فاطمة

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: األصول الشعرٌة.

 المبحث الثانً: أهم مفاهٌم الشعرٌة.

 المبحث الثالث: عالقة الشعرٌة بالعلوم األخرى



 الشعرية األصول والمفاهيم   الفصل األول:
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 تمهٌد

 األصول الشعرٌة:  -أ

 أصول فلسفٌة  -1

 أصول نقدٌة  -2

 أصول بالؼٌة. -3

 الشعرٌة:أهم مفاهٌم  -ب

 ) تودروف .ٌاكبسون .كوهٌن(عند النقاد الؽرب :  -1

 مشري بن خلٌفة(.،كمال أبو دٌب  ،حسن ناظم عند النقاد العرب ) -2

 إشكالٌات الشعرٌة. -3

 إشكالٌة المصطلح والمفهوم . -1

 إشكالٌة الترجمة. -2

 إشكالٌة الموضوع وإلطار الذي تنتمً إلٌه.  -3

 وم األخرى:عالقة الشعرٌة بالعل -ج

 عالقتها باألدبٌة. -1

 عالقتها باألسلوبٌة.  -2

 عالقتها بالتؤوٌلٌة والجمالٌة. -3

 

 

 

 

 

 

 



 الشعرية األصول والمفاهيم   الفصل األول:
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 تمهٌد :

 أرسطو"مصطلح الشعرٌة مصطلح قدٌم حدٌث، ألّنه أستخدم ألول مرة من قبل "

أو "فن الشعر " كما اعتاد العرب على ترجمته، وقد عنً فٌه  بوٌطٌقا"عنوانا لكتابة "

باستقصاء جمالٌات األجناس األدبٌة فً عصره، كالملحمة والدراما والشعر الؽنابً،  أرسطو

دون أن ٌقتصر على الشعر فقط ، وهو مصطلح حدٌث ألّنه اكتسب دالالت جدٌدة منذ مطلع 

هذا القرن
(1)

. 

ٌّة: -أ  أصول الشعر

ٌّة: -1  األصول الفلسف

حٌنما عّرؾ  أفالطون"ونانً "ترجع البواكٌر األولى لهذا المصطلح إلى فلٌسوؾ الٌ

''الشًء الذي تكون به األشٌاء الجمٌلة جمٌلة''الجمال بؤّنه :
(2)

ٌمثل هذا التعرٌؾ نقطة  

أطروحات النقاد العرب الشعر " االرتكاز األولى التً قامت علٌها ماهٌات الشعرٌة فً 

بمثابة الشمعة التً أضاءت لٌل الشعرٌة بمفهومها  "األفالطونواألجانب، وٌظل التعرٌؾ "

الحداثً 
(3)

عتباره ، وٌعّد كتاب أرسطو " فن األرضٌة التً انطلق منها العدٌد من النقاد با

ٌّزه بمنهج نقدي ٌقوم على تحلٌل النصوص مصدراً لبحوثهم ودراساتهم ، باإلضافة إلى تم

تً تكون شعرٌته " المحاكاة والحاكٌة واستقراء القواعد،فمن أهم العناصر والمكونات ال

والعرض والتعٌٌر والنشٌد، وتحدٌده لألنواع األدبً(
 (4)

.لذلك نجد مفهومه للشعر ٌنحصر 

بحٌث تكون مرتبة األجزاء على  ،فً المحاكاة أي تمثل أفعال الناس مابٌن خٌره وشرره

والشعر الحق  ،نحو ٌعطٌها طابع الضرورة أو طابع االحتمال فً تولد بعضها من بعض

"و ٌتجلى فً المؤساة والملحمة والملهاةرسطعند أ
 (5)

. 

                                                           
إشكالٌة المنهج والنظرٌة والمصطلح فً الخطاب النقدي العربً فاضل ثامر: اللؽة الثانٌة فً  -(1)

 .101، ص 1994، 1الحدٌث، المركز الثقافً العربً، بٌروت، الدار البٌضاء، ط
جون كوهٌن: النظرٌة الشعرٌة ) اللؽة العلٌا(، تر وتقدٌم وتعلٌق: احمد دروٌش ، دار ؼرٌب للنشر  -(2)

 . 259، ص  2، ج 2000، 1والتوزٌع ، ط 
سبٌثرتاورٌرٌت الشعرٌة والحداثة بٌن أفق النقد األدبً وافق النظرٌة  الشعرٌة ، دار سالن، سورٌا،  -(3)

 .12، ص2008، 1دمشق. ط
مشري بن خلٌفة ، الشعرٌة العربٌة مرجعٌاتهاوإبداالتها النصٌة، دار حامد للنشر والتوزٌع ، عمان،  -(4)

 .27، ص2004، 1ط
، 2004النقد األدبً الحدٌث،نهضة مصر للطابعة والنشر والتوزٌع، )د،ط(، محمد ؼنٌمً هالل:  -(5)

 .50ص



 الشعرية األصول والمفاهيم   الفصل األول:
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 :األصول النقدٌة -2

ألنها  ،ن ؼٌاب مصطلح الشعرٌة فً كتابات النقاد القدامى ال ٌعنً انعدام مفهوم إ

منها  ،حٌث جاءت هذه النظرٌة تحت مصطلحات عدٌدة ومختلفة  ،كمفهوم كان موجودا 

الصناعة حٌث نجد هذا المصطلح مجسدا عند ابن سالم الجمحً الذي ٌرى أن " للشعر 

تثقفه العٌن منها ما  ،كسابر أصناؾ العلم والصناعات  ،صناعة وثقافة ٌعرفها أهل العلم 

ال  ،ه اللسان من ذلك اللإلإ والٌاقوتومنها ما ٌثقف ،ومنها ما تثقفه الٌد  ،منها ما تثقفه اإلذن

دون المعاٌنة ممن ٌبصره ،رفه وال وزن تع
(1)

. 

على سبل  فابن قتٌبةفمفهوم الشعرٌة عند النقاد القدامى أقسام ولكل نظرٌة الخاصة 

المثال ٌرى أن الشعر ٌكون  ذا جمالٌة إذا حافظ على مبدأ الجودة الفنٌة مثلما جاء فً مقدمة 

أو استحسن  ،سبٌل من قلد  ،كتابه : " ولم اسلك فٌما ذكرته من شعر  كل شاعر مختارا له 

عٌن متؤخر منهم بوال نظرت إلى المتقدم منهم بعٌن الجاللة لتقدمه والى  ،باستحسان ؼٌره

ووفرت علٌه  ،وأعطٌت كال حظه  ،بل نظرت بعٌن العدل على الفرٌقٌن  ،االحتقار لتؤخره

حقه"
(2)

ومن خالل هذا  ،.هنا نجد أن معٌار الجودة الفنٌة هو الذي ٌحدد شعرٌة ابن قتٌبة 

 المعٌار ٌتسنى للنقاد الحكم على جٌد الشعر من ردٌبة.

قسم ٌنسب إلى فٌتجلى فً تقسٌمه الشعر إلى أقسام >>  قدامة بن جعفر''أما مفهوم ''

وقسم ٌنسب إلى علم  ،وقسم ٌنسب إلى علم قوافٌه ومقاطعة  ،علم عروضه ووزنه 

وقسم ٌنسب إلى علم جٌدة  ،غرٌبه ولغته، وقسم ٌنسب  إلى علم معانٌه والمقصد به 

وردٌئة<<
(3)

عرٌته على حمله من بنً  ش  قدامه بن جعفرمن خالل قوله ٌتضح لنا  إن  ،

 القوانٌن والمعاٌٌر التً  ٌرى أنها إذا توفرت حققت جمالٌة النص الشعري .

الشعر كالم موزون للشعرٌة فقد جاء ممثال بقوله :>> حازم القرطاجنً''أما مفهوم ''

مقفى من شأنه  أن ٌحبب إلى النفس ما قصد تحبٌبه إلٌها وٌكره إلٌها ما قصد تكرهٌه 

                                                           
محمد بن سالم الجمحً: طبقات فحول الشعراء ، قراءة وشرح: أبو فهد محمد شاعر دار المدنً  -(1)

 .05، ص1980، 1بجدة السفر 
، 1902وت، )د،ط(، ابن قتٌبة أبو محمد عبد هللا بن مسلم: الشعر والشعراء، دار صادر، بٌر -(2)

 .05ص
أبو فرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر ، تحقٌق وتعلٌق: محمد عبد المنعم خفاجً ، دار الكتب العلمٌة، -(3)

 .61بٌروت ، لبنان ،)د،ط(.)د،ت(، ص
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ومحاكاة مستقلة  ،لى طلبه أو الهرب منه بما ٌتضمن من حسن تخٌل له لتحمل بذلك ع،

أو بمجموع  ،بنفسها أو متصورة بحسن هٌأةتألٌف الكالم أو قوة صدقه أو قوة شهرته 

فإن االستغراب والتعجب حركة للنفس إذا  ،وكل ذلك ٌتأكد بما ٌقترن به من إغراب ’ ذلك 

اقترنت بحركتها الخالٌة قوي انفعالها وتأثٌرها <<
(1)

 

 ،التؤلٌؾ ،المحاكاة ،ر الشعرٌة من خالل هذا الكالم فً: الوزنتتجلى عناص

 واإلؼراب والصدق .        

وكذلك ظن هذا أّن فً قوله :>> النظمإضافة إلى ذلك  نجده ٌصنؾ عنصر أخر هو 

وتضمٌنه أي غرض  ،أنما هً نظٌم أي لفظ اتفق كٌف اتفق نظمه  ،الشعرٌة فً الشعر 

وإنما المعتبر  ،اتفق على أٌة صفة اتفق ال ٌعتبر عنده فً ذلك قانون وال رسم موضوع 

عنده إجراء الكالم على وزن والنفاذ به إلى القافٌة <<
(2)

 .
 

فهو ٌرى أّن النظم إذا حقق  ،عبد القاهر الجرجانً''عند ''فكرة النظم هنا تختلؾ عنها 

 وزنا وقافٌة دون االهتمام بالتركٌب .

أكثر  شمولٌة ألنها شملت أكثر من عنصر فهو  حازم القرطاجنً''نالحظ أن شعرٌة ''

فما كان من األقاوٌل القٌاسٌة مبٌنا على تخٌٌل ٌصنؾ أٌضا عنصر  التخٌٌل بقوله : ''

ا''وموجود فٌها ًٌ لمحاكاة فهو ٌعد قوال شعر
(3)

، من خالل هذا الكالم  ٌتضح لنا أن شعرٌته 

لم تقتصر على الشعر دون النثر فهو أراد وضع شعرٌة لألدب بصفة عامة كونه  لم ٌفصل 

 بٌن هذٌن الجانبٌن.

 األصول البالؼٌة : -3

من خالل  عبد القاهر الجرجانً''برز مفهوم الشعرٌة فً الحقل البالؼً فً فكر ''

كما أراد إضافة لمسة  ،نظرٌة النظم التً تجاوز بها بعض العناصر المكونة لمفهوم  الشعر 

كان النظم نظرٌة ناضجة لتفسٌر الظاهرة من هنا :" ،حداثٌة تتسمم باإلبداع وتتفادى اإلتباع 

"اإلبداعٌةعموماً وإعجاز القرآن خصوصاً 
(4)

تضع أساس " ،كما حاولت هذه النظرة أن:

                                                           
أبو الحسن حازم القرطاجنً : منهاج البلؽاء وسراج األدباء ، تقدٌم وتحقٌق محمد الحبٌب ابن الخوجة -(1)

 .71،ص1966كتب ، الشرقٌة ، تونس )د،ط(،، دار ال
 28المصدر نفسه: ص-(2)
 .67ابو الحسن حازم القرطاجنً : منهاج البلؽاء وسراج األدباء، ص-(3)
 .84نفسه: -(4)
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إشكالٌة  –بذلك–صحٌحا للبالغة ٌتمثل فً استثمار اللفظ والمعنى على حد متجاوزة 

"البالغٌٌنأصحاب اللفظ وأصحاب المعنى
(1)

ٌتضح لنا اّنه لم ٌفضل اللفظ على المعنى بل  ،

جعلهم متساوٌان فهو ٌقصد بالنظم اتساق اللفظ مع المعنى لٌِولِد الداللة الكلٌة وبذلك تتحقق 

: لى هذا األساس جاءت الشعرٌة عنده ممثلة بمصطلح النظم الذي عرفه بقوله وع ،شعرٌته 

معلوم أن لٌس النظم سوى تعلٌق الكلم بعضها ببعض  وجعل بعضها بسبب من بعض "
(2)

 

ٌقول فً هذا :  ،كما ٌإكد أّن الشعرٌة ال تتؤس إال إذا كانت وثٌقة الصلة بعلم النحو      

اعلم أن لٌس " النظم " إال أن تضع كالمك الوضع الذي ٌقتضٌه " علم النحو " >>

وتحفظ الرسوم  ،وتعمل على قوانٌنه وأصوله وتعرف مناهجه التً نهجت فال تزٌغ عنها 

فال تخل بشًء منها '' ،التً رسمت لك
(3)،

 

والمالحظ على شعرٌته التً ربطها بعملٌة النظم أنها جاءت مرتبطة بالنص اإلبداعً        

ٌعنً عنده نظام الكتابة والتألٌف   –ذلك  –بالشعر وغٌر الشعر وبالتالً "األدبً أي 

"والصٌاغة والبناء
(4).

 

 فشعرٌته جاءت لتتحقق فً األدب عامة ) النص الشعري والنص النثري(.

 مفاهٌم الشعرٌة :أهم  -ب

 عند الؽرب : -1 

وذلك الختالؾ الرإى حولها عند مختلؾ النقاد  ،إّن مفاهٌم الشعرٌة مختلفة ومتنوعة       

وجاءت الشعرٌة فوضعت حداً للتوازي القائم على " :ٌقول Todorov" تدوروففهذا " 

وهً بخالف تأوٌل األعمال  ،والعلم فً حقل الدراسات األدبٌة هذا النحو بٌن التأوٌل

النوعٌة ال تسعً إلى تسمٌة المعنى بل إلى معرفة القوانٌن العامة التً تنظم والدة كل 

وعلم االجتماع ....الخ، تبحث عن  ،ولكنها بخالف هذه العلوم التً هً علم النفس  ،عمل 

                                                           
حسن ناظم : مفاهٌم الشعرٌة" دراسة مقارنة فً األصول والمنهج والمفاهٌم" ، المركز الثقافً -(1)

 .24ص، 1994، 1العربً ، بٌروت ، ط
 .24المرجع نفسه : ص-(2)
، 1عبد القاهر الجرجانً : دالبل اإلعجاز، تقدٌم وتحقٌق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجً، ط-(3)

 04، ص2004
، 1عز الدٌن المناصرة : قراءة مونتاجٌة فً األدبٌة ، دار مجدالوي للنشر والتوزٌع ، عمان ، ط -(4)

 .96،ص  2008
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اآلن  وباطنٌة فً ،فالشعرٌة إذن مقاربة لألدب مجردة ،القوانٌن داخل األدب ذاته

"نفسه
(1)

. 

بنٌوٌة تركز على جوهر النص وما ٌمٌزه بعٌدا عن  تدوروفوعلٌه فشعرٌة 

االجتماعٌة.....( لذلك لم ٌركز على العمل األدبً فً تحدٌده  ،المإثرات الخارجٌة )النفسٌة 

لهذا المفهوم "إذ لٌس العمل األدبً فً حد ذاته هو موضوع الشعرٌة فما تستنطقه هو 

.خصابص هذا الخطاب النوعً الذي هو الخطاب األدبً"
(2) 

فقد حدد هذا المفهوم من خالل سإال romanyakopson"رومان ٌكبسونأما " 

ضمن مقالة بعنوان " اللسانٌات والشعرٌة "إذ ٌقول : إن موضوع الشعرٌة هو قبل طرحه 

كل شًء اإلجابة عن السإال التالً : ما الذي ٌجعل رسالة لفظٌة  أثرا فنٌا ؟ وبما أن هذا 

الموضوع ٌتعلق بـاالختالؾ الذي ٌفضل فن اللؽة عن الفــنون  األخرى وعـن األنواع 

ٌة فان للشعرٌة الحق فً أن تحتل الموقع األول من بٌن الدراسات األخرى للسلوكٌات اللفظ

األدبٌة 
(3)

. 

ترتبط باالنطباعات التً تتركها الرسالة اللفظٌة فً  ٌكبسون ما ٌعنً أن شعرٌة

المتلقً وٌرى أن موضوع الشعرٌة هو اللؽة وبذلك فهو ٌعطٌنا أولوٌة اختالؾ الموقع 

 األول بٌن الدراسات األدبٌة .

أن الشعرٌة باللسانٌات واعتبرها جزء ال ٌتجزأ منها حٌث ٌقول : "  ٌكبسون ربطوقد 

وبما أن  ،الشعرٌة تهتم بقضاٌا البنٌة اللسانٌة تماما مثل ما ٌهتم الرسم بالبنٌات الرسمٌة 

فانه ٌمكن اعتبار  الشعرٌة جزءا ال ٌتجزأ  ،اللسانٌات هً العلم الشامل للبنٌات اللسانٌة 

ت "من اللسانٌا
(4)

 

                                                           
: شكري المبخوت ورجاء بن السالمة ، مطبعة سو ، المؽرب، )د ط()د ت(،  تازفٌطانتدوروؾ: تر-(1)

 .23ص 
 .32نفس المرجع: ص-(2)
، 1رومان ٌكبسون : قضاٌا الشعرٌة ،تر : محمد الولً ومبارك حنون ، توبقال للنشر ، المؽرب ، ط-(3)

 .24، ص1998
 .23نفسه: ص-(4)
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الشعرٌة علم "ٌعرؾ الشعرٌة بقوله:John Cohen" جون كوهٌنكما نجد "

" موضوعه الشعر
(1)

وهذا التعرٌؾ  ،ر الشعرٌة " على الشعر دون النثروبذلك فهو ٌقتص 

 لماذا الشعر دون ؼٌره ؟. ،ٌثٌر تساإالت فً الذهن 

ولٌس اللؽة عامة بل شكل  ،كما أّنه ٌرى أن موضوع الشعرٌة األساسً هو اللؽة 

والفرق  ،أن الشعرٌة كعلم اللغة موضوعها اللغة فقط خاص من أشكالها وذلك فً قوله :" 

الوحٌد بٌنهما هو أن موضوع الشعرٌة لٌس اللغة على وجه العموم بل شكل خاص من 

أشكالها"
(2)

. 

اللؽة موضوعا وعلٌه فهو ٌرى أّن الشعرٌة شؤنها شؤن علم اللؽة إْذ كالهما ٌتخذ من 

له إال أن الفرق الوحٌد بٌنهما هو ان اللؽة لٌست موضوعا للشعرٌة عامة وإنما تعتبر شكال 

خاصا من أشكالها .
 

 عند العرب: –2

" الذي حسن ناظمٌتضح مفهوم الشعرٌة عند العرب من خالل جملة من النقاد منهم "

أن الشعرٌة عموما ما هً وضع نظرٌة عامة ومجردة و محاٌثة لألدب ٌعرفها بقوله : " 

 ،لخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبٌةأنها تستنبط القوانٌن التً ٌتوجه ا ،وصفه فناً لفظٌاً 

فهً إذن تشخص قوانٌن األدبٌة فً أي خطاب لغوي "
(3)

ص عموما فً فشعرٌته تتلخ

تكون هذه النظرٌة مجردة  من حٌث  هو فن لفظً بحٌث وضع نظرٌة عامة لألدب

وإقصاء المحٌط  ،أي تركز على الشروط الداخلٌة المتحكمة فً تكوٌن الداللة  ،ومحاٌثة

أنها تإسس لقوانٌن ٌتحول من خاللها  ،فهً تركز على الجوهر الداخلً لألدب  ،الخارجً 

 الخطاب العادي إلى الخطاب أدبً .

لمفهوم الشعرٌة فٌظهر فً توظٌفه لمصطلح  كمال أبودٌب''"  أما عن تحدٌد     

" إحدى وظائف الفجوة وذلك عندما وصؾ الشعرٌة بؤنها :  ،" مسافة التوتر" ،"الفجوة"

بٌد أن ما ٌمٌز  ،ال بأنها موحدة الهوٌة بها أو الوظٌفة الوحٌدة لها  ،أو مسافة التوتر 

                                                           
 .29جون كوهٌن: النظرٌة  الشعرٌة، ص-(1)
 64نفسه:  ص-(2)
 .09حسن ناظم : مفاهٌم الشعرٌة ، المرجع المذكور، ص-(3)
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 ،الشعر هو أن هذه الفجوة تجد تجسدها الطاغً فً نسبة النص اللغوي بالدرجة  األولى 

وتكون الممٌز الرئٌسً لهذه البنٌة
(1)

  . 

وهذا ٌتفق مع أصحاب نظرٌة التلقً  ،فالفجوة هً التً تخلق شعرٌة العمل األدبً 

 ،والمسافة الجمالٌة هً من المفاهٌم األساسٌة للشعرٌة  ،التوتر ،حٌث ٌرون أن الفجوة 

ال ٌمكن ألي صاحب  كتاب من أجل جمالٌة االستقبال "  ٌاوس''فٌقول '' ،ولٌس العكس 

ن النص وقراءته ،كاتب أن ٌتجاهل الفجوة  بٌن َتكوُّ
(2)

. 

استراتٌجٌات أن عالقة الخلٌفة الصادرة تمثل بنٌة أساسٌة تنتج فٌقول:  أٌزر''أما ''

" توترا " ٌفجر سلسلة أفعال وتفاعالت " النصعن طرٌقها
(3)

وعلٌه فإن فجوة التوتر أو .

 كسر أفق التوقع أو ما ٌسمى أٌضا بالمسافة الجمالٌة هو أساس الشعرٌة.

وبذلك ندرك أن الشعرٌة تنحوا فً فٌعرؾ الشعرٌة بقوله :...  مشري بن خلٌفة"أما "

أي أنها جوهرٌا  ،على كلمة الشعر لٌست بالمعنى المتداول  ،معناها عبارة علم الشعر 

ألن مصطلح الشعرٌة ٌتضمن محاولة البحث عن نظام ٌحاول العقل  ،هً علم اإلبداع 

استنباطه من أجل الكشف عن قوانٌن الخطاب األدبً فً كل من الشعر والنثر 
(4)

. 

فالشعرٌة عنده عملٌة إبداعٌة ال تتوقؾ على الشعر فحسب وإنما تتجاوز إلى النثر 

 حٌث هً الكشؾ عن القوانٌن األدبٌة. ،أٌضا

 إشكالٌات الشعرٌة: -ج

تؤتً الشعرٌة فً طلٌعة المصطلحات الجدٌدة التً تبوأت مقاما أثٌرا من اهتمامات 

وأضحت  ،حتى ؼدا " كٌل ٌعود على بدء " فٌها سهال ممتعا  ،الخطاب النقدي المعاصر 

الشعرٌة من أشكل المصطلحات وأكثرها زببقٌة وأشدها اعتٌاصاً 
(5)

. 

وقد شهدت الحٌاة الثقافٌة واألكادٌمٌة والمعجمٌة حركة عربٌة ناشطة للتعامل مع هذا 

م أو على مستوى االنفجار المعجمً واالصطالحً الجدٌدة سواء على مستوى ضبط المفاهٌ

اإلٌجاد مقبالت أو موازٌات مترجمة لهذه المفاهٌم 
(1)

. ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً :
 

                                                           
 .21، ص1987، 1كمال أبو دٌب : فً الشعرٌة ، مإسسة األبحاث العربٌة ، بٌروت ، ط-(1)
 .08عز الدٌن المناصرة :علم الشعرٌات ، المرجع المذكور ، ص-(2)
 .09المرجع نفسه ، ص -(3)
 .31العربٌة ، المرجع المذكور ، صمشري بن خلٌفة : الشعرٌة -(4)
، 3ٌوسؾ وؼلٌسً : تحوالت الشعرٌة فً الثقافة النقدٌة العربٌة الجدٌدة ، سلسلة عالم لفكر، العدد -(5)

 .8، ص 2009. قسنطٌنة ، الجزابر ، 37المجلد 
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 اشكالٌة المصطلح والمفهوم : -1

فً هذه اإلشكالٌة تواجه مفهوم واحدبمصطلحاتمختلفةمنجهةكماٌبرز ذلك فً ترثنا 

وقد اتخذا  ،حٌث ٌتلخص مفهومها فً البحث عن قوانٌن اإلبداع  ،عربًالنقدي ال

واألقاوٌل الشعرٌة  ،النظم عند الجرجانًنظرٌة  ،أرسطو مصطلحات مختلفة منها : شعرٌة 

ومن جهة ثانٌة نواجه مفاهٌم  ،هذا من جهة  القرطاجنًالمستندة إلى محاكاة والتخٌل عند 

مختلفة بمصطلح واحد كما ٌتجلى ذلك فً التراث النقدي الؽربً والذي ٌتلخص فً 

النظرٌات التً وضعت فً إطار مصطلح الشعرٌة ذاته كما هو الحال فً نظرٌة التماثل 

جون كوهٌنونظرٌة االنزٌاح عند  ،ٌكبسون عند 
(2)

. 

شكالٌة إلى أن التراث النقدي العربً دابما فً انبهار وٌرجع السبب األساسً لهذه اإل      

وعدم ظهور هذه النظرٌة عند العرب مرجعها األساسً إلى : اهتمام التراث  ،بالؽرب 

النقدي العربً دابما فً انبهار بالؽرب : وعدم ظهور هذه النظرٌة عند العرب مرجعها 

" :  نجٌب العوفًز القرآنً  ٌقول " األساسً  إلى : اهتمام التراث العربً بالشعر واإلعجا

تراثنا النقدي الٌقدم لنا األرضٌة المنهجٌة االصطالحٌة المادة التً ٌمكن االنطالق منها 

فقد كان هذا التراث منشغال طٌلة أحقابه  ،نحو مقاربة وتلقى األجناس األدبٌة الجدٌدة 

بثابتٌن رئٌسٌن هما الشعرواإلعجاز القرآنً"
(3)

ما أدى إلى التداخل بٌن المصطلح  

 شكال ال ٌزال قابما.                                                                والمفهوم وهذا اإل

 إشكالٌة الترجمة: -2

والتً ٌقع االختالؾ فً ترجمتها من اللؽات  ،ر المفاهٌم المتداخلة والمتقاربةما أكث

أما بالشمال فً نقلها معرفٌا وإما بإطالق مقابل واحد عربً  ،الؽربٌة إلى اللؽة العربٌة 

فٌختل المفهوم وٌضطرب المعنى وتؽٌب الدقة المعرفٌة  ،ٌنوء باحتمال عدة مقابالت أجنبٌةل

فً استعماالتنا
(4)

 : والمترجمٌن مقابالت مختلفة أهمها.ومن هنا اقترح بعض النقاد 

                                                                                                                                                                                     
 .169فاضل ثامر : اللؽة الثانٌة ، ص -(1)
 .11حسن ناظم : مفاهٌم الشعرٌة، ص-(2)
 .7، ص1992، 1،منشورات عٌون المقاالت ،طظواهر نصٌةعوفً: نجٌب ال-(3)
"متابعة وتحلٌل ألهم قضاٌا األشعر المعاصرة "، دار القدس  قضاٌا الشعرٌاتعبد المالك مرتاض:-(4)

 .17، ص2009، 1العربً للنشر والتوزٌع ،وهران، الجزابر، ط
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أنً أرى لفظة الشعرٌة مقابال مناسبا « حٌث ٌقول: حسن ناظمالشعرٌة عند  -     

"من دون محاولة خلق جدال ٌزٌد المسالة تشابكا وتعقٌدا poétics ل"
(1)

. « 

ٌّنت هذه الترجمة عبد السالم المسدي فً poétics كما ترجمت "      "إلى اإلنشابٌة وقد تب

 كتابة األسلوب واألسلوبٌة بقوله:

"La fonction poétiqueالوظٌفة اإلنشابٌة "
(2)

 

فً معجم المصطلحات العربٌة  مجدي وهبة"كما ترجمت إلى"فن الشعر "عند "

ٌرجع هذا المصطلح إلى أرسطو الذي سماه فن الشعر poétics فن الشعر «واألدب بقول:

 .»peripoétikesأو مبحث حول الشعرٌات 

 ،مكتبة لبنان ،معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واآلداب مجدي وهبة كامل المهندس:

 سعٌد ٌقطٌن""إلى البوٌطٌقا عند "poétics كما ترجمت ".289ص ،1984 ،2ط ،بٌروت

تتدرج السردٌات "باعتبارها اختصاصا جزئٌا ٌهتم فً كتابة الكالم الخبر بقوله:''

بسردٌةالخطاب ضمن علم كلً هو البوٌطٌقا والتً تعنً بأدبٌة الخطاب األدبً بوجه عام 

وهً بذلك تقترب ب " الشعرٌات "التً تبحث فً الشعرٌة الخطاب الشعري'' 
(3)

. 

لح التً تفجر فهو البوٌطٌقا الجدٌدة والتً تضٌؾ رإاها حٌنا فتص أما 

عبارة الشعرٌة"
(4)

. 

إن هذه الترجمات المتباٌنة والمتعددة تسهم فً تصعٌد أزمة االصطالح التً ٌعانً 

إال أن الشعرٌة تمتاز بٌن كل المصطلحات  ،وبالرؼم من هذا اإلشكال،منها النقد العربً 

وإن  ،اهاالمتراكمة بقدر وافر من الكفاءة الداللٌة والشٌوع التداولً جعلها تهٌمن على ما سو

فإنه ٌدل على جانب إٌجابً وهو وجود جهود ،االستعمال للمصطلح له جانب سلبً كان هذا

فقد أصبح مٌدانا ٌتبارى فٌه ،كذلك ٌدل على أهمٌة هذا المصطلح ،كبٌرة من طرؾ النقاد 

وأصبح هذا اإلشكال بدوره ٌشكل مجاال مهما للدراسة والبحث حتى أننا أصبحنا نجد ،النقاد 

وهو ما خلق تعددا فً المصطلح من خالل الترجمة ،مجاالت تحت عنوان هذه اإلشكالٌة 

                                                           
 .17ص  مفاهٌم الشعرٌة،حسن ناظم :-(1)
 .160،) د.ت(.ص3المسدي: األسلوب واألسلوبٌة ،الدار العربٌة للكتاب ،تونس، طعبد السالم -(2)
، 1الدار البٌضاء، بٌروت ،ط سعٌد ٌقطٌن: الكالم والخبر" مقدمة للسرد العربً" ،المركز الثقافً،-(3)

 .23،ص1997
 .25، صاألسلوب واألسلوبٌةعبد السالم المسدي: -(4)
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من  حسن ناظم"ومن بٌن الجهود المبذولة فً هذا المجال نذكر جهود الناقد "،ؼٌر الموحدة 

حٌث نجده حصر عددا من اآلراء الباحثٌن والنقاد من خالل ،ٌة خالل كتابة مفاهٌم الشعر

 طرح اإلشكالٌة.

فً مخطط poétics لذلك كان من المناسب وضع هذه الترجمات المتعددة لمصطلح "

توضٌحً ٌسمح بالنضرة الشاملة التً تلقى الضوء على مدى اختالؾ الترجمة والتعرٌب 

لمصطلح أجنبً واحد "
(1)

 poéticsٌتضح فً الشكل التالً : . وهو ما 

"poétiques " 

 

 

 

اإلبداع  فن النظم    فن ،الشعرٌة    اإلنشابٌة     الشعرٌة   علم األدب   الفن اإلبدعً

 الشعر  نظرٌةالشعربوطٌقابوتٌبٌك

مجدي وهبة -فالح     -جمٌل تضٌق    -جابر عصفور   -سعٌد     -توفٌق      -حسن    

محمد خٌر  -مجٌد الماشطة     -حسنناظم  حسٌن بكار علوش   -خلدون   -علً الشرع -

-عبد الجبار  -المسدٌالغدامً  البقاعً   -الشمعة الواد محمد   -ٌؤٌٌل عزٌز -اإلمارة   -

محمد -عبد السالم المسدي-فهدالعكام   محمد  –طٌنالولً الحسن سعٌد ٌق-علٌه عٌاد 

رجاء بن    -حمادي صامود-حسٌن الغربٌالمٌخوت  -شكري   -الطٌب البكوش-العمري    

 احمد مطلوب -سامً سوٌدان - عبد السالم المسدي -كاظم جهاد  - سالمة

 إشكالٌة الموضوع واإلطار الذي تنتمً إلٌه الشعرٌة:-

وتحدٌد  ،والؽرب فً ترجمة المصطلح الشعرٌةوكما اختلؾ الدارسون العرب 

مفهومه اختالؾ أٌضا فً ضبط موضوعها وفً تحدٌد اإلطار الذي ٌنظمها
(2).

 

 ؟ ؟ وهً نظرٌة أم علم ؟  أم المنهجوالسإال الذي ٌطرح نفسه: ما هو موضوع الشعرٌة   

ٌرى أن الشعرٌة" علم  جون كوهٌناختالؾ النقط فً تحدٌد نقط الشعرٌة حٌث نجد      

موضوعه" الشعر"
(1)

فً ،إذن هً علم عند كوهٌن وفً نفس الوقت موضوعها هو الشعر   
                                                           

 18صحسن ناظم: مفاهٌم الشعرٌة، -(1)
 .37ٌوسؾ وؼٌلسً: تحوالت الشعرٌة فً الثقافٌة النقدٌة العربٌة الجدٌدة، المرجع المذكور، ص  -(2)
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حٌن نجد أن موضوع الشعرٌة ٌتجوز ذلك عند اآلخرٌن إلى الفن األدبً ومنهم 

 كتابة الشعرٌة. الذي أبدى ذلك فً تدوروف

اآلثار األدبً بذاته هو موضوع الشعرٌة فما تستنطقه هو حٌن رأى انه " لٌس     

خصائص هذا الخطاب المتفرد الذي هو الخطاب األدبً "
(2).

 

:أن الشعرٌة تشمل الشعر والنثر بقوله : "الشعرٌة هً فً حٌن ٌرى "صالح فضل"     

بالمفهوم الواسع لكلمة الشعر الذي ٌجعلها  ،معرفة المستقصٌة للمبدأ العامة للشعر 

مردفة لألدب أٌضا"
(3)

. 

من خالل المقارنة بٌن هذه اآلراء نجد أن الشعرٌة لٌس حكراً على الشعر فحسب  بل        

ٌجعلها شاملة لألدب  عز الذٌن المناصرةإّنها تتعداه إلى دراسة للفن األدبً، فً حٌن نجد 

 ،فهوم الشعرٌة ٌخص  ) درجات الشاعرٌة ( شعرٌة السٌنما" كذلك لم ٌعد محٌث ٌقول : 

شعرٌة السرد" ،شعرٌة النحت 
(4)

. 

 وهذا ما جعلها تتؤرجح بٌن الشعر والنثر.

 ،وهناك من ٌرى أنها منهج  ،وهناك  من ٌرى أنها علم فً حٌن  رآها البعض نظرٌة   

: الذي  ٌوافقه الرأي حٌن ٌقول جرار جنٌت"علم كذلك حال " كوهٌن''فكما عدها ''

والقلٌل الذي تعرفه قد ٌكون فً بعض الحاالت جدٌرا  ،م عجوز وحدٌث السنالشعرٌة ع"

بالنسٌان "
(5)

لطٌف فهً عنده علم ولٌست منهجا أو النظرٌة . ونجد الفكرة نفسها  عند " 

ٌستخدم وسائل  ،الشعرٌة علم أوهً تطمح إلى أن تكون كذلك حٌنما ٌقول :>> زٌتونً"

فهذا  ،ولكنها تختلف عن علم اللغة،علم اللغة اللسانٌة " وٌعتمد على المنهج الوصفً .

"موضوعه اللغة بٌنما موضوع الشعرٌة هو الخطاب
(6)

هذا ما اجمع علٌه هإالء النفاد إال  

 أن هذا الرأي ال ٌكاد ٌكون معمماً وذلك لسابق الجهود واآلراء. 

                                                                                                                                                                                     
 .29جون كوهٌن : النظرٌة الشعرٌة ، المرجع المذكور ، ص-(1)
 .242تازفٌطانتدوروؾ : الشعرٌة ، المرجع المذكور ، ص-(2)
 .105، ص92لم المعرفة ، الكوٌت ، صالح فضل : بالؼات الخطاب والعلم النص ،سلسلة عا-(3)
 .07عز الدٌن مناصرة : علم الشعرٌات ، مرجع المذكور ، ص (4)
، 2جٌرار جنٌت :مدخل لجامع النص ، تر :عبد الرحمان أٌوب، دار توبقال للنشر ، المؽرب ،ط-(5)

 .80، ص1986
نهار للنشر  بٌروت،)د، لطٌؾ زٌتونً: معجم مصطلحات نقد الزاوٌة ،مكتبة لبنان ناشرون ،دار ال-(6)

 .116، ص 2002ط(، 
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حٌنما أطلق علٌها  عبد هللا الغدامً"فهناك من ٌرى انه نظرٌة مثل "       

"نظرٌةالبٌان"
(1)

. 

إذن تبارى للنقاد فً هذا المجال أصبح ٌشكل مشكلة أساسٌة ربما ٌعود إلى كون هإالء 

النقاد بالؽوا فً التالعب بهذه المصطلحات، أو جهودهم الشخصٌة هً السبب الربٌسً فً 

 اإلشكال.هذا 

 عالقة الشعرٌة بالعلوم األخرى: -د

 العالقة بٌن الشعرٌة واألدبٌة: -1

ٌشتركان معا فً الؽاٌة وٌتسمان بالعلمٌة .ؼٌرأن مصطلح األدبٌة لم  الشعرٌة واألدبٌةإذن 

فسرعان ما شاعت الشعرٌة وطؽت علٌه .إذن األدبٌة لمفهوم  ،ٌجد الرواج الكافً لٌنتشر 

وتمٌز حدودها  ،الشعرٌة  فً أهدافه وفً طرابقه . على الرؼم من صعوبة ضبط عالقتهما 

إال أن األدبٌة تتخلى عن كونها مفهوما نظرٌا مستقال لتكون موضوعا لعلم األدب وباألحرى 

لتكون موضوعا للشعرٌة نفسها 
(2)

. 

: هذه الشعرٌة بذلك تقترب فً معناها من معنى  عبد الملك مرتاضوفً هذا الصدد ٌقول   

 littérarité" األدبٌة 
(3)

. 

 العالقة بٌن الشعرٌة واألسلوبٌة : -1

أما عن العالقة الشعرٌة باألسلوبٌة فإن المخاض الذي شهدته دراسة األسلوب هو الذي 

ومن هنا ٌتضح أّن الشعرٌة تشمل األسلوبٌة. بوصؾ هذه األخٌرة  ،فجر الشعرٌة الحدٌثة

إحدى مجاالت األولى)الشعرٌة( 
(4)

. 

( بل كانت ٌن المجالٌن )األدبٌة واألسلوبٌةولم تتوقؾ حدود الشعرٌة عند عالقتهما بهذ

ة إلى التؤوٌل والقراءة استكماال  لها عالقة أٌضا بالتؤوٌل والقراءة. فهً تظل بحاجة ماسَّ

 إلستراتٌجٌتها .

 

 

                                                           
 .05،ص1986، 1عبد هللا الؽدامً :الخطٌبة والتكفٌر ، النادي األدبً الثقافً ، جدة، ط-(1)
 .36حسن ناظم : مفاهٌم الشعرٌة ، المرجع المذكور ، ص-(2)
 36عبد السالم المسدي: األسلوب واألسلوبٌة، ص–ٌنظر-(3)
 .38الشعرٌة ، صحسن ناظم : مفاهٌم -(4)
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 عالقة الشعرٌة بالتؤوٌل : -2

لٌة معرفٌة تكمن فً وجهٌن أساسٌن لكل عم الشعرٌة والتأوٌلٌةإن وجه التكامل بٌن 

وما دامت الشعرٌة قد بٌنت الوجه التنظٌري   ،والمستوى اإلجرابً ،وهما  المستوى النظري

وألفت على عاتقها مهام  اجتراح المبادئ اإلجرابٌة فال بد من أن تتوفر الشعرٌة على فرع 

 ،مواِز لها ٌحقق  ؼاٌتها فً مباشرة النصوص األدبٌة وتطبٌق تلك المبادئ اإلجرابٌة علٌها 

تحقق مطامحها ولهذا ال بد للشعرٌة  من أن تتوسل بالتؤوٌلٌة  ل
(1)

ٌقول  تدوروف". ذلك أن "

"أن العالقة بٌن الشعرٌة والتأوٌل هً عالقة تكامل بامتٌاز"فً هذا الصدد : 
(2)

. 

 عالقة الشعرٌة بالجمالٌة:-3

تعد الجمالٌة شرطا أساسٌا من شروط نجاح الشعرٌة       
(3)

وهذا ما ٌعنً أنه لكً ٌكون  ،

 تحلٌلنا صحٌحا ال بد من تفسٌر القٌمة الجمالٌة للخطاب األدبً .

من هنا فقد كان للشعرٌة اتصاال بالحقول األخرى فقد كانت عالقة اتصال و فً نفس       

الوقت فؤحٌانا تكون نظرٌة قابمة ) منفصلة ( وأحٌانا تكون متصلة باألسلوبٌة أو األدبٌة أو 

 لتؤوٌلٌة أو الجمالٌة ) متصلة( وؼٌرها حتى ال نكاد نمٌز بٌن هإالء.ا

                                                           
 .25تزفٌطانتدوروؾ: الشعرٌة ، ص -(1)
 .19عبد الملك مرتاض ، قضاٌا الشعرٌات ، المرجع المذكور ، ص-(2)
 .41حسن ناظم: مفاهٌم الشعرٌة، ص-(3)



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 : 

 

 

 

 المبحث األول: السرد مفهومه ووسائله.

 ووسائله.المبحث الثانً: الوصف وأهم أنواعه 

 المبحث الثالث: الحوار وأنواعه داخل الرواٌة.
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 مقدمة

 أ- السرد

 تعرٌؾ السرد ووسابله

التناص 1  

األسطورة  2  

االمثال الشعبٌة3  

العامٌة والفصحى4  

 ب- الوصؾ 

تعرٌؾ الوصؾ 1  

أنواع الوصؾ  2  

الوصؾ البسٌط 1  

الوصؾ الحر 2   

التشبٌه -2-1  

االستعارة -2-2  

وظابؾ الوصؾ 3  

.وظٌفة جمالٌة1  

.وظٌفة تفسٌرٌة2  

.عالقة الوصؾ بالسرد4  

 ج- الحوار:

.الحوار الداخل1ً  

.الحوار الخارج2  
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بشرشال.أستاذ بجامعة الجزائركاتب ومترجم.نشررواٌات >9=8محمد ساري من موالٌد 

(،البطاقة السحرٌة :>=8)(،السعٌر 1>=8عدٌدة:على جبال الظهرة )

(وترجم إلى العربٌة رواٌات:العاشقان 2000(،المتاهة بالفرنسٌة)2002(،الورم);==8)

(،قسم البرابرة  لبوعالم 2001(،الممنوعة لملٌكة مقدم)2002المنفصالن ألنوربن مالك)

(.كما نشر مقاالت نقدٌةودراسات أدبٌةعدٌدة.فرواٌة الغٌث صدرت :200صنصال)

شورات البرزخ،وتأتً بعد أربع رواٌات األربعة المذكورة ماٌمٌز تجربة محمد حدٌثاعن من

ساري هو أنه كاتب ٌهوى الصنعة الروائٌة وٌحاول أن ٌتقنهافً شكل حرفً ،فرواٌته كما 

ٌؤكد هو تقوم دائما على بنٌة محكمة وعلى صرامة فً معالجة الموضوع الذي ٌشتغل علٌه 

ة إذامن حٌث الموضوع بقٌت مرتبطة بسٌاق مرحلة والشخصٌات التً ٌرسمها.الرواٌ

العنف تلك،لكن خٌارها الجمالً ذهب فً اتجاه التقرب من شكل السردالثراثً واتباع طرٌقة 

الحكاٌة التقلٌدٌة الثراثٌة التً تعتمد راوٌاٌسرد الحكاٌة أمام جمٌع الناس بتفاصٌل طوٌلة 

من األوصاف وتطوٌل عدد الصفحات وفً لدرجة الشعور بأن مهمة الرواٌة أحٌانا اإلكثار

شكل أثرفً إٌقاعها،ومسار تطورهاالطبٌعً حٌث وفق محمد ساري فً نسج معمار روائً 

محكم البنٌان فكل ماٌحدث داخل الرواٌة له أسبابه المنطقٌة فالرواٌة تظل أسٌرة الواقعً 

التً نشعر فً أحٌانا المادي،وربما أرهقتها التفاصٌل الطوٌلة المملة.واألحادٌث السٌاسٌة 

 كثٌرة أنها مقحمة وفً غٌر مكانها .

 التعرٌف بالكتاب:

 إسم الكاتب:محمد ساري .

 إسم الكتاب:روابة الغٌث. 

 دار الطبع :منشورات البرزخ.

 بلد النشر:الجزائر.

 الطبعة:)د،ط(.

.;200سنة الطبع:فٌفري   

 عدد الصفحات:
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 ملخص رواٌة الؽٌث:

عمق المجتمع الجزابري قدٌمة وحدٌثة عبر أحداث تجمع بٌن الؽٌث رواٌة تؽوص فً 

حٌث ترٌد جماعة أصحاب الناقة تؽٌٌر الحٌاة رأس على  ،التارٌخ االجتماعً واألسطوري

ته فهو البطل أو الشخصٌة الربٌسٌة حٌث اعقب ٌبحث المهدي أمٌر الجماعة عن معجز

تحقٌق المعجزة المتمثلة فً العثور  ٌتواجد بالؽابة متوجها إلى مزارا سٌدي المخفً لمحاولة

ٌنعزل المهدي  على نفق داخل مزار سٌدي المخفً المإدي إلى مكة المكرمة فبعد وفاة أبٌه

ٌطلع على أوراقه البالٌة ٌقرر  أنأٌن ٌكتشؾ مخطوط قدٌما وبعد  بضرٌح سٌدي المخفً

حج ماشٌا راكعا وكان السفر إلى المكة المكرمة راجال متؤثرا بقصة إبراهٌم عبد هللا الذي 

متعبدا ومن اتقى الناس فً زمانه ولكن المهدي ٌفشل فً قطع الحدود وٌعود إلى عٌن 

الكرمة مفروقا بسلٌمان مروانً هذا الشاب الذي تعرؾ علٌه عند الحدود  وبعد هذه 

المحاولة الفاشلة ٌبدأ فً نشر الفتن داخل مسجد سٌدي عبد الرحمن لٌفشل ثانٌة مع اإلمام 

عبد الحق  الذي وعظه وأصحابه بخطبة تطرق فٌها إلى الفتنة االقتتال بٌن المسلمٌن  سً

فً خالفه عثمان بن عفان وعلً ابن أبً طالب رضً هللا عنهما ومن ثمة ٌفكر المهدي فً 

ر ناقة ٌطلق لها الحصول على مسجد خاص به وبجماعته حٌث قام بخطة تمثلت فً إحضا

 ،ون مكان أو نقطة توقفها هو المكان الذي ٌتم فٌه بناء المسجد على أن ٌك،عنان فً المدٌنة

حٌث كان ذلك عند السوق الفالح الذي تم االستٌالء علٌه من طرؾ أصحاب الناقة بعد 

فٌما بعد المفاوضات مع رجال الشرطة  ع رجال الشرطة وقضاء لٌلة هادبة عنٌفة م تمشادا

ة  فً ساعة متؤخرة من اللٌل مما أدى إلى ٌقرر ربٌس الشرطة الهجوم على أصحاب  الناق

اعتقال الكثٌر من الشباب مع  ربٌسهم المهدي بعد استجوبهم فً مركز الشرطة هنا وخالل 

لٌالً االعتقال الطوٌلة ٌفكر المهدي  بخطة محكمة حٌث ٌقوم بتنصٌب نفسه إماما على 

 إالهٌةتحقٌق معجزات فهو ال ٌرضخ  األحد أالنه ٌرٌد  ،مسجد سٌدي عبد الرحمان عنوة 

ته المتمثلة فً أصوات الموتى الصاعدة من امقتدٌا بشٌخه المهدي بن تمورت ومعجز

القبور . 
1

 

حكاٌة المهدي وأصحابه وحكاٌة أفراد عابلته المضطربة أمه ناٌلة  ،والحكاٌة حكاٌتان 

 الفتاة 
                                                           

9م،ص;200محمد ساري :رواٌة الغٌث ،منشورات البرزح،الجزائر ،)د ط(، 1 
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الجمٌلة التً تم اؼتصابها من طرؾ جندٌٌن فرنسٌٌن . فتقرر بعد ذلك الهروب من 

البٌت وتتزوج بعد شهور بالشٌخ أمبارك والد المهدي الذي ٌحكً عنه العجب العجاب أالنه 

ثم ٌكون أول لقاء لناٌلة  ،أراد امتالك سر إحٌاء الموتى وإخصاب النساء العواقر 

به حادثة كادت تإدي بالشٌخ مبارك إلى الموت لوال تدخل باعمرحلموش بعد أن استنجدت 

أعمر حلموش هذا المجاهد الذي ٌقرر بعد أٌام من وقؾ إطالق النار جمع الؽنابم والعودة 

.وبعد رإٌته لناٌلة أم على بٌت هناك وٌستقدم أهله إلٌه من الجبال إلى عٌن الكرمة لٌستولً

اقتها وٌإكد الحصول علٌها بعد جمعه للؽنابم المهدي ٌعبر لها عن مدى إعجابه بها وبرش

هنا ،ذي باع شهٌدٌن إلى الجٌش الفرنسًوالدار واألرض وكشفه عن حقٌقة الشٌخ أمبارك ال

تتطور العالقة بٌن ناٌلة وأعمر حلموش حٌث تروي ذلك اللة فطومة لجارتها عما رأته 

أمبارك . وبعد تدخل من  لتتدهور وتضطرب عالقة ناٌلة بزوجها الشٌخ ،فً الؽابة بٌنهما

بٌت اللة تنطلق ناٌلة من زوجها وتنتقل إلى  ،حلموش عدة مرات لٌخلصها من عصاهأعمر

ثم تعود عدة مرات لزٌارة المهدي ابنها الذي بقى مع أبٌه الشٌخ  ،مرٌم لتعمل كخادمة هناك

لٌس ابنه هنا تكتشؾ ناٌلة عن السر الخطٌر حٌث تخبر الشٌخ أمبارك أن المهدي  ،أمبارك 

لٌقوم بضربها وطردها  ثم تقوم بعالقة سرٌة مع زوج اللة مرٌم هذه العالقة  ،الشرعً 

التً أدت بها إلى ترك المنزل بعد أن علمت بؤنها تحمل جنٌنه فً أحشابها لتحط رحالها 

تً ال ٌكون حضها أحسن من حض وال ،عند اللة  حلٌمة فترزق بطفلة صؽٌرة اسمها لٌلى 

تعٌش البإس والشقاء فبعد شهور  من بلوؼها تحترؾ مهنة جمع المال من حٌث   ،أمها

ركوب السٌارات مع الؽرباء والمتاجرة بجسدها لٌنتبنه بعد ذلك المهدي إلى لٌلى وهً 

تمشً فً الطرٌق فٌتوعد صدٌقه سلٌمان بالحصول علٌها مهما كلفه األمر فتتعرؾ بعد ذلك 

تها بعد أٌام فقط  وبعد الوعود الكاذبة التً قطعها لٌلى على سعٌد الشاب الذي تقدم لخطب

علٌها واألمنٌات التً أوهمها بها ؼاب عن البٌت تاركا فً أحشابها جنٌنا وبعد أٌام علمت 

لٌلى وأمها إن سعٌد فً السجن ٌتهمه السرقة  بعد مداهمة الشرطة  للبٌت لتتورط المرأتان 

وبعد مؽادرة لٌلى للبٌت فً شهرها السادس  ، معه اثر العثور الشرطة على حقاببه فً البٌت

 .تحمل معها رضٌعها فً شهره الثانًعادت إلى المنزل أمها  

دون إن ننسى شخصٌة قدور بن سلٌمان حٌث كان شاب  زندٌق وفٌلسوؾ ٌعٌش 

اضطهاد وتهمٌش تتؽٌر حٌاته إلى هوس أو جنون  ال حل لهما إال الهجرة أو االنتحار وبما 
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لتً  سٌعبر الحدود من خاللها لم تؤت قرر االنتحار فتهتز المدٌنة لهذا الحدث إن الباخرة ا

 المإلم .

بعدها توفً أعمر حملوش وعند قدوم المهدي لتعزٌة رشٌد حملوش ٌخبره هذا األخٌر 

إن أباه قد ذكر اسمه واسم أبٌه الشٌخ مبارك وسٌدي المخفً والنفق والؽار ومكة المكرمة 

تشٌٌع جنازته والصالة علٌه ٌتراء للمهدي أن الجثة الهامدة استٌقظت والكعبة ...وإثناء 

وطلبت منه الدنو منها للكشؾ له عن سر عظٌم مما زاد المهدي شوقا فً أن ٌعٌش ما عاشه 

المهدي بن تومرت من معجزات فٌقوم بعد ذلك أصحاب الناقة رؼبة فً التؽٌٌر ونشر 

ر فً بٌت لٌلى لٌال وجلدها حتى الموت من طرؾ الدعوة على طرٌقتهم الخاطبة بإشعال النا

أما ناٌلة فتنجح فً الفرار مع حفٌدتها  ،سلٌمان مروانً فٌموت على اثر ذلك الرضٌع حرقا 

متجهة نحو المسجد لٌنتقل بعد ذلك أصحاب الناقة لتنفٌذ بعض العملٌات باإلقامة الجامعٌة 

طهٌر الحً من المشاهد المخلة بالحٌاء كتسلٌط العقوبة على الطالبٌن ذوي نظرة ماركسٌة وت

واألمر بارتداء الحجاب وستر العورة لٌنجح بعد ذلك أصحاب الناقة بنسبة معتبرة بعد 

محاوالت باءت بالفشل وذلك بسبب تواطإ الدولة معهم ومساعدتهم على أعمال الشؽب 

 لتظهر بعد ذلك معجزة 

ا وتنادي باسم المهدي لتعم بعد المهدي المتمثلة فً قصة الطفلة التً تحً بعد موته

ذلك حمى صوفٌة عٌن الكرمة وٌصبح المهدي فً تعداد األولٌاء الصالحٌن  وبعد  الخبر 

العجٌب الذي حدث بمسجد محمد بن تومرت والمتمثل فً العنكبوت التً نسجت بخٌوطها 

م اسم الجاللة تحدث معجزة أخرى خالل تجمع شعبً نظم بالملعب حٌث انطلق دخان ٌرس

اسم الجاللة فً السماء كان ذلك اثر خطة خططها سلٌمان مروانً مع مهندس فٌزٌابً لم 

لتصٌبه بعد ذلك خٌبة أمل كبٌرة ألنه بن تومرت كانت خدعة  ،ٌكن المهدي على دارٌة بها 

هً األخرى .فٌتوجه المهدي بعد ذلك إلى أمله األخٌر مزار سٌدي المخفً لعلها تتحقق 

ثورة نفسٌة إصابته قام على أثرها ٌعترٌه الضرٌح من األلواح التً معجزته هناك وبعد 

 ،تؽطٌه انكشفت له فتحة واسعة مظلمة وبعد دخوله اكتشؾ إن النفق لٌس إال حفرة ضٌقة 
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بال مخرج ترقد بها رفات بشرٌة فقد المهدي أعصابه وجن جنونه فقام بإشعال النار فً 

ة.الضرٌح لٌتجه كالمجنون ٌعدوا نحو الؽاب
1

 

 مقدمة:

وأحٌانا للؽات واألصوات الفردٌة ،أن الراوٌة هً التنوع االجتماعً للؽات 
(2)

، 

والرواٌة لؽة واللؽة قوامها الجمال فهً وصؾ تجمٌلً بالضرورة والسرد ال ٌكون إال 

باللؽة الوصؾ ال ٌكون إال فً اللؽة
(3)

فمن أهم عناصر الرواٌة األسلوب والمتمثل فً لؽة ،

أن لكل روابً طرٌقته الخاصة فً اختٌار الكلمات وترتٌب الجمل وتنسٌق األدٌب ذلك 

الحوادث
(4)

.ومن هنا ٌتضح أن الرواٌة ككل ظاهرة متعددة األسلوب واللسان 

والصوت
(5)

.فؤسلوب الرواٌة هو تجمٌع األسالٌب ولؽة الراوٌة هً نسق من اللؽات  

(6)
والوصؾ والحوار وهذه العناصر وأٌضا مما هو متداول أن الراوٌة توظؾ السرد ،

تتدخل وتتشابك داخل الراوٌة أالنها تقوم بوظٌفة نقل النص الروابً وإلٌصاله إلى الملتقى 

 الحوار(تتضح لنا لؽة الكاتب وأسلوبه .،الوصؾ،ومن خالل هذه التقنٌات )السرد

 السرد: -أ

 تعرٌؾ السرد: 1

الصورة اللؽوٌة "السرد هو نقل الحادثة من صورتها الواقعة  إلى 
(7)

وهو أٌضا  

السرد أو القص وهو فعل ٌقوم به الراوي الذي ٌنتج القصة وهو فعل حقٌقً أو خٌالً 

والخطاب دور ،فالسرد عملٌة إنتاج ٌمثل الراوي دور المنتج والمروي له دور المستهلك 

السلعة المنتجة 
(8)

 ومن أهم الوسابل التً اعتمدنا فً سرده لإلحداث :،

                                                           
.    >21نفس المرجع:ص(  8)  
 .64، ص1987،دار األمان، الرباط، 2باختٌن:الخطاب الروابً، تر:برادة،طمٌخابٌل -(2)
عبد المالك مرتاض: فً نظرٌة الرواٌة، بحث فً تقنٌات السرد، سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت، -(3)

 .257، ص1992
 فابق مصطفى عبد الرضا علً: فً النقد األدبً الحدٌث،،دار الكتب للطباعة والنشر، العراق،-(4)

 .139،ص1،1989ط
 .63مٌخابٌل باختٌن: الخطاب الروابً، ص-(5)
 .64نفس المرجع: ص-(6)
 .104،ص8عز الدٌن إسماعٌل: األدب وفنونه)دراسة ونقد(،دار الفكر العربً، ط-(7)
 .105لطٌؾ زٌتونً: معجم مصطلحات نقد الرواٌة،ص-(8)
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"وهو الوجود الحرفً التام وؼٌر التام لنص داخل نص أخر " : التناص
(1)

ٌبدو الّتناص  

واضحا فً رواٌته حٌث نجده ٌقتبس من القران الكرٌم وٌوظفه بؤسلوبه  فقط وأحٌانا ٌكون 

 نقال حرفٌا ومن أمثلة ذلك.

بل اشد من ذلك الذي سلطه ربهم فً القرون الخوالً على قبابل ثمود وعاد ارم ذات 

وأكثروا فٌها الفساد ،وفرعون الذٌن طؽوا فً البالد ،لعمادا
(2)

.
 

وقفً إمام باب السعٌر وانتظري ،ٌؤٌتها النفس الضالة ارجعً الر ربك مرؼمة 

الحساب العسٌر  دكت األرض دك
(3)

.كما نجده ٌستهل رواٌته بقوله : سؤقص علٌكم أحسن 

القصص
(4)

.
 

الجن واإلنس قبل ٌومنا هذا هٌا بنا أسرعوا قبل وٌقول : هٌا بنا نشق طرقا لم تطؤ أقدم 

فوات األوان قبل تزلزل األرض زلزالها
(5)

. 

ومن هنا ٌمكن أن توظٌؾ الروابً لبعض النصوص القرآنٌة قد ٌكون ناتجا عن ثقافته 

باعتبار القرآن الكرٌم موروثا دٌنٌا ،الدٌنٌة التً نشا علٌها داخل المتجمع الجزابري المسلم 

معظم الكتاب الجزابرٌٌن ثم أن الروابً "محمد ساري" ٌدخل الكثٌر من التراث  ضخما لدى

 القصصً .

 القران الكرٌمفً  الغٌثفقد وردت كلمة ،اسمها مؤخوذ من القران الكرٌم فرواٌة الغٌث

َث ِمْن َبْعِد َما ﴿:َالكأل....الخفً قوله تعالى ،المطر،بمعان عدة ٌْ ُ الَغ ٌَُنِزل َوُهَو اّلِذي 

ٌَنُشر َرْحمِته  ًُّ الَحِمٌدُ صَقَنُطواو (28)﴾وُهو الَول
َكَمَثِل ﴿: وأٌضا قوله عز وجل ،سورة الشورى

ًْ اآْلِخَرِة عَ  ٌٌَكوُن ُحَطاًماوِف ُج َفَتَراهٌ ُمْصَفًرا ُثمَّ  ٌْ ٌَهِ اَر َنَباُتُه ُثمَّ  ِث ُأْعَجَب الُكفَّ ٌْ ٌد َغ ٌْ ذَاٌبَشِد

ْنٌاَ إالَّ َمَتاُع الُغُرورِ  ﴾وَمْغِفَرٌة ِمَن هللاِ وِرْضَواٌن وَما الَحٌاُة الدُّ
(20)

سورة الحدٌد.فقد وظؾ 

الكثٌر من آٌات الذكر الحكٌم ورد بعضها على لسان السارد والبعض األخر على لسان 

التً ٌمكن أن نقول عنها إنها بطل للرواٌة ومثال "المهدي"خاصة شخصٌة ،الشخصٌات

الَِحاِت إنَّ ﴿ٌقابله قوله تعالى ::"ال هم ٌحزنون"ذلك :ٌقول السارد  َن آَمُنوا وَعِمُلوا الصَّ ٌْ ِذ الَّ
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هِْم واَل ُهْم  ٌْ َكاَة َلهُمُ أْجُرُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َواَل َخوٌف َعل الَة وآُتوا الزَّ وأَقاُموا الصَّ

﴾ْونَ ٌَْحَزنُ 
(277)

 سورة البقرة.

وفً موضوع أخر ٌقول الراوي:كؤنهم على قاب قوسٌن أو أدنى من احتالل كوكب 

المرٌخ
(1)

ِن َأْو َأْدَنى﴿بمثابة قوله عز وجل: ٌْ ﴾َفكاَن َقاَب َقوَس
(9)

 سورة النجم.

" إن هللا وإنا إلٌه راجعون"أٌضا  المهديوٌقول 
(2) 

ن إذا ﴿ٌماثله قوله تعالى:  ٌْ ذ ِه َراجُِعونَ أَصاَبتهالَّ ٌْ ا هللِ َوإنَّ إَِل (156)﴾مُمِصٌَبٌة َقالوا إنَّ
سورة 

البقرة.وٌقوألٌضا:"والزانً والزانٌة فاجلدوا كل واحد منها مابة جلدة وال تؤخذكم بهما رأفة 

َّ َواحِد ِمنهَُما َمائَة َجلدِة ﴿" وٌقابله قوله عز وجال : اِنً َفاْجلُدوا ُكل اِنٌُة والزَّ واَل  صالزَّ

ٌَْشَهُد َعذاَبهَُما َطائِ  ٌَوِم اآَلِخِر َولِ ٌِْن هللاِ إْن ُكنُتْم ُتؤِمُنوَن بِاهللِ وال فٌة َتْأُخْذُكْم بِهَِما َرْأفٌة ِفً ِد

 سورة النور.(2)﴾ِمَن الُمؤِمِنٌنَ 

ر من آٌات الذكر الحكٌم فالمتؤمل لهذا النماذج ٌالحظ إن الروابً ٌستحضر الكثٌ

والصٌاؼات والتراكٌب فً ؼٌاب عالمات ،دون أي تؽٌٌر فً المضامٌن ،بحرفٌتها

التصنٌعً وٌرجع ذلك إلى الحاالت النـفسٌة المختـلفة التً تمـر بها الشخصٌات الـرواٌة كما 

ٌمكن أن تعـود إلى طـبٌعـة المتلقً التً تستدعً منه توثٌقا على أساس انه الملتقً بالدرجة 

لذلك كان استحضار الروابً للنص  ،بالدٌن والعقٌدة ،ً مإمناألولى مجتمع عربً إسالم

 القرآنً فً معظمة متناسبا هذا فٌما ٌخص االقتباس الحرفً.

أي أن ،كما نجد أٌضا توظٌؾ اآلٌات القرآنٌة عن طرٌق تضمٌن داخل السٌاق النصً 

قدراته  الروابً ٌتصرؾ فً المفردات والتراكٌب مع الحفاظ على معاٌنها مثال ذلك :" من

الخارقة  بإبراهٌم عبد هللا انه كان ٌستطٌع إحضار شخص فً لمح البصر "
(3)

وهذه إشارة 

ٍء َخَلقَناهُ بَِقْدٍر  ﴿:الى قوله تعال  ًْ ا ُكلَّ َش وَما َأْمُرَنا إالَّ واِحَدٌة َكلْمحٍ بِالَبَصِر  (39)وإِنَّ

 سورة القمر.﴾(50)
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الداعون صالتهم برفع األٌدي نحو وٌقول أٌضا على لسان السارد :أنهى 

وإبصارهم الصقة بالزرقة الباعثة للٌؤس،السماء
(1)

َخاِشَعٌة  ﴿"فً ذلك إشارة إلى قوله تعالى:

ٌُوَعُدونَ  ِذْي َكاُنوا  ُوم الَّ ٌْ ٌة َذلَِك اَل (44)﴾َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلَّ
 رج.اسورة المع

ألمصلٌن الخابفٌن من الجفاؾ إلى المسجد " المهديٌورد هذه العبارة إثناء دعوة "

 اإلقامة صالة االستسقاء بؽٌة استجابة هللا عز وجل لدعواتهم لنزول الؽٌث.

كما ورد على لسان المهدٌقوله:"ٌا أٌتها النفس الضالة ارجعً إلى ربك مرؼمة وقفً 

وانتظري الحساب العسٌر" ،أمام باب السعٌر
(2).

 

عنها إنها جاءت بؤسلوب عكسً بمعنى إذا حاولنا أن نبحث هذه العبارة ٌمكن أن نقول 

ْفُس الُمْطَمبَِنةُ ﴿عن أصلها نجدها فً قوله تعالى: ُتَها النَّ ٌَّ ا أ ٌَ
ًْ إلَى َربِِّك َراِضًٌة (27) اْرجِِع

ًة  ٌَ ِتً  (29)َفاْدُخلًِ فًِ ِعَباِدي  (28)َمْرِض  سورة الفجر.﴾(30)َواْدُخلًِ َجنَّ

نص الجدٌد تؤكٌد استقالله عن النصوص األخرى وبتالً ٌمنحه وكؤنه أراد بهذا ال

نوعا من الخصوصٌة والتفرد إضافة إلى ذلك وظؾ القصص القرآنً كقصة سٌدنا إبراهٌم 

")علٌه السالم(حٌن رأى فً منامه رإٌا أن هللا تعالى ٌؤمره بذبح ولده إسماعٌل ورإٌا 

ٌم " )علٌه السالم( بعد أن استٌقظ من النوم فما كان من النبً هللا "إبراه،األنبٌاء هً وحً 

إال أن سارع لتنفٌذ أمر هللا تبارك وتعالى دون تردد وقد أشار السارد إلى هذه القصة 

القرآنٌة فً قوله "كإبراهٌم الخلٌل الذي رأى نفسه ٌذبح ابنه قربانا لإلله "
(3)

وردت هذه 

ففكر بان األنبٌاء وحدهم من ،مراتدي حلما ؼرٌبا ٌتكرر له عدة العبارة أثناء رإٌة ألمه

ٌَا  ﴿وهذا إشارة إلى قوله تعالى:،طاردهم هذه األحالم بهذه الكٌفٌةت ًَ َقاَل  ْع ا َبَلَػ َمَعُه السَّ َفَلمَّ

 ِ ا أَبِت اْفَعْل َما ُتْإَمُر َسَتجُِدِنً إ ٌَ ً َأْذَبُحَك َفاْنُظْر ماَذا َتَرى َِقاَل  ً َأرَى فًِ الَمَناِم َأنِّ ًَ إِنِّ ْن ُبن

نَ  ٌْ ابِِر (102)َشاَء هللاَ ِمَن الصَّ
 سورة الصافات.﴾

السارد على لسان الضابط الذي طلب من ٌقول ،واستحضر أٌضا قصة أهل الكهؾ 

المهدي جوار السفر : ألنه أراد أن ٌحج راجال فاندهش هذا الضابط كٌؾ لهذا ال الشاب 

مكة " ٌكون قد حدث له ما حدث ألهل  الذي أنهكه الجوع ٌزعم انه مسافر إلى

                                                           
 .152، 151الرواٌة: ص-(1)
 .13الرواٌة:ص -(2)
 .236الرواٌة: ص-(3)



 جانب التطبيقي شعرية اللغة في الروايةال  الفصل الثاني:

27 

الكهؾ
(1)

ِم َكاُنوا ﴿"وهنا اإلشارة واضحة لقوله تعالى :  ٌْ ِق َأْم َحِسْبَت َأنَّ أْصَحاَب الَكْهِؾ والرَّ

اِتَنا َعَجًبا  ٌَ َنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهٌِْا َلَنا ِمْن (9)ِمْن آ ُة إَلى الَكهِؾ َفَقاُلوا َربَّ ٌَ إْذا َأَوى الفِت

نَ  (10)أْمِرَنا َرَشًدا ٌْ (11)َعَدًدا  َفضَرْبَنا َعلى آَذانِهِْم فًِ الَكهِؾ ِسنِ
 سورة الكهؾ .﴾

لكن  ،صحٌح أن القارئ عندنا ٌقرا هذه العبارات ٌجد نفسه أمام أسلوب راق وجمالً

الناقد قد ٌحكم على هذه العبارات بالسلب أالنه تصرؾ بها على أساس انه القابل األصلً 

 لها.

مخاطبة هذا نوع من التناص ساعده على الرقً بؤسلوبه خاصة وانه استعملها فً 

القراء وهذا ما جعل سرده أكثر تفسٌرا وأخبار .استعمل الروابً هذه اآلٌات إلٌصال الفكرة 

 .فهً وسٌلة لإلقناع

لم ٌتوقؾ التناص عند بعض العبارات بل تجاوز ذلك إلى األفكار مثال :قصة 

المهدي :تناص تماما مع حادثة الرسول صلى هللا علٌه وسلم من حٌث األفكار إال أن 

 شخصٌات تؽٌرت مثال ذلك :ال

"حٌنما وصلت الناقة بقرب سوق جانبٌة تنفتح مباشرة على ساحة السوق الؽاصة 

كان رطوبة ما جذبتها ،بالناس والسلع 
"

؟انتهجت شارعا  أو لٌست مؤمورة هً األخرى

متوازٌا مع شارع الثورة والذي ٌإدي مباشرة إلى طرؾ األخر من المدٌنة
.

 

على ركبتٌها  تحركت قلٌال ثم جثت،الظل تمضػ فً اطمبنان ظاهر.أما الناقة فمكثت فً 

مستعدة لالستؽراق فً قٌلولة ،وضربت بجرابها على األرضٌة المبلطة ،األمامٌتٌن ثم بركت

مستحقة .
 

 هللا تعالى:سٌحول سوق الفالح إلى مسجد بإذن من المهديثم قال 

نالحظ إن الرواٌة تتناص مع تارٌخ الجزابر من خالل شخصٌة ،ومن خالل أحداث الرواٌة 

بن تومرت فهو ٌبحث عن اإلشارات التً تعطٌه ذلك الحق فً اعتالء العرش ومن خالل 

ولكً ٌحقق المهدي ،قصة المهدي أٌضا الذي ٌرٌد تؽٌٌر المجتمع نحو توجه دٌنً معٌن 

ومثال ذلك الناقة ،عٌة عقابدٌةنفسه مضطرا إلى البحث عن متكؤ تارٌخً وشرٌجد ،ؼاٌته 

 التً جعلها سببا فً نجاح عمله.
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استعمل الكاتب خٌاله فً بعض القصص من بٌنها قصة الشٌخ أمبارك األسطورة:-1-2

شٌخ زاوٌة فً اعلى جبل الونشرٌس الذي كان ٌبحث عن سر إحٌاء الموتى وإخصاب ،

 مثال ذلك :،النساء العواقر

أمر عجٌب  ،للشٌخ أمبارك اتضح لبعض الزابرات إنهن حوامل"بعد زٌارات قلٌلة ومتقاربة 

سابل التً تجرعنها وال توسالت ولم تنفع كل ال ،وهن الالبً انتظرن سنوات طوال ،فعال

واألدعٌة الخاشعة وقٌام اللٌل" ،األولٌاء الصالحٌن
(1)

 

تنجب عند قراءتنا لهذه األحداث نتوقع للوهلة األولى انه حقا ٌجعل من كاتب عاقر 

وٌصبحن ،إلى أن نصل فً نهاٌة إلى انه كان ٌؽتصب النساء ،فٌزداد التشوٌق ،أطفاال

حتى تم اكتشاؾ أمره مثال ذلك "وفٌما كان الزوج منشؽال فً حدٌث جانبً مع ،حوامل منه 

لٌعٌدها إلى الداخل صعق ،فجؤة ارتفعت صٌحة بداخل المزار ،رجل ٌعانً نفس الوضع 

درك فً تلك اللحظة مكر الدروٌش الذي ٌخصب بنفسه النساء وأ،الرجل من الفضٌحة 

العواقر
(2)

 كما استحضر الروابً أسطورة "بنٌلوب "ٌقول:،

أتساءل إن كان أو لٌس سٌستبسل فً مواجهة كل األخطار إن لم ٌكن ٌإمن إٌمانا قاطعا 

تلكته إلى حضن حبٌبته بٌنٌلوب الزوجة الوفٌة وحارسة مم،عاجال أم آجال،بٌقٌن عودته 

صحٌح أن العودة لم تكن ممكنة لواله مساعدة اآللهة التً أشارت له بذلك عبر عالمات 

بؤنهم ،والحق ٌقال إن الجمٌع المحاربٌن األبطال ٌحثهم شعور عمٌق باالصطفاء ،واضحة 

تقود المالبكة خطاهم وتقربهم من رب السماوات ،المختارون المفضلون للقٌام بؤمر جلل 

فهم ٌؽامرون وٌخوضون المعارك الحامٌة الوطٌس دون خوؾ وال واألرض لذلك 

تردد
(3)

".فقد حدثنا الروابً بعد هذا المقطع السردي عن جزاء المحارب فقال إنها فً جمٌع 

أو جنة الخلد عند موته وهذا بفضل الخالق  ،الحاالت فابز سواء الحٌاة الدنٌا عند انتصاره

قراء انتقى من تراث الشعبً دلٌال نفسٌا ٌتمثل فً هذه عز وجال وألنه أراد تقرٌب المعنى لل

األسطورة التً تحكً عودة " اولٌس" لزوجته "بٌنٌلوب" بفضل اآللهة كما تروي الحكاٌة 
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وقد ربط نصه بهذه األسطورة لكً ٌوصل للقارئ فكرة وهً انه توجد دابما قوى قادرة 

تهب الحٌاة لإلنسان الصابر المناضل
(1)

. 

على ،حداث العدٌد من األمثال الشعبٌةاستحضر الروابً فً سرده ألالشعبٌة : األمثال: 1-3

تلخص حادثة أو ،جملة موجزة بلٌغة ،خالصة تجربة نقل لخبرة اعتبار أن المثل هو :"

واقعة فتكون دلٌال لها ومخبر عنها وموحٌة بها ذلك إن ذكر المثل ٌعنً بالضرورة 

ومثل ٌضرب كلما اعتقد أن شخصا أو جماعة أتوا ما  ،استعادة الواقعة حتى وان لم ترو 

آتاه من ضرب به أو له أو عنه أو من اجله لذا هو الشجرة التً تخفً الغابة ذلك إن 

أهمٌته ال تكمن فً حد ذاته بل تكمن فٌما ٌتبعه أي فً القصة والواقعة التً 

تساعده"
(2)

 ومن أمثلة ذلك :

نً ؼدوة""تقوال اللة فطومة:أحٌٌنً الٌوم واقل
(3)

 

تقوال ناٌلة:ما عسى ٌفعل المٌت فً ٌد ؼسالة
(4)

 

"اخرج عرٌان أمام الرب ٌكسٌك"
(5)

 

"العجوز مباركة جارة ناٌلة تقول :اللً مكتوب فً الجبٌن ما ٌمحوه الٌدٌن
(6)"

 

وفٌما ٌخص األؼانً الشعبٌة فإننا ملفوظات أؼنٌة فً " فً عمري عشرٌن " للفنان 

ابً "على لسان السارد :ٌقول "ٌتحسرون على األٌام الخوالً البارح الجزابري الهاشمً قرو

البارح كان فً عمري عشرٌن ...."
(7)

 إضافة إلى أمثال أخرى منها :

ال حٌاة لمن تنادي
(8)

.ٌدل على أن الشخص الذي ٌوجه إلٌه النداء ال ٌولً أٌة أهمٌة 

 ولم ٌصدر عنه أي ردة فعل .،للموضوع 

وال دخان بال نار -
(9)

 .معناه ال ٌوجد أمر بدون سبب.
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اعذر من انذر -
(1)

 معناه:انه من حذرك ما ٌحل بال فقد بالػ فً العذر.

ٌعرؾ ابنه:صوفةطاٌرة
(2)

.تقال للمتسرع والشخص ؼٌر الثابت هذه األمثال تحمل فً 

فهً تحٌل إلى الفكرة ،طٌاتها معانً كثٌرة ودالالت عند تحلٌلها فهً أكثر إٌحاء وداللة

 مثلةمباشرة فأل

 فالمثل لؽة جمٌع الطبقات.’وهً أقوى داللة،تكسب الكالم جماال وروعة وبٌانا 

 العامٌة والفصحى:-1-4

أن األدٌب حتى ٌتمكن من إٌصال فكرته أو شعوره إلى اآلخرٌن نجده ٌضطر إلى 

استخدام اللؽة السابدة فً مجتمعه إي اللؽة التً ٌتداولها عامة الناس إذن هنا تتضح العالقة 

بٌن األدٌب والمجتمع ذلك أننا نالحظ تؤثر األدٌب بمجتمعه وهو ٌستمد أدبه من حٌاة هذا 

تؤثر بالمجتمع إنما ٌعكس فهمه هو على هذا المجتمع واألدب تصوٌر المجتمع فهو حٌن ٌ

وهذا ما نجده سابدا فً هذه الرواٌة فقد ،لؽة الحدٌث الٌومً )العادٌة(،ونقل لهلهذا الفهم 

ربما اإلعطاء صورة اجتماعٌة تعكس واقع المجتمع ،استعمل فً أحٌان كثٌرة اللؽة العامٌة 

إضافة إلى ،فردات التً ٌتحدث بها الجزابرٌونبعض المومن أمثلة ذلك نجد ،الجزابري 

 الجمل ومن أمثلة ذلك :

امش ،امش -
(3)

 تعنً اذهب أو هٌا معً حسب سٌاق الجملة.

انورٌلك الطرٌق -
(4)

 :تعنً ارشد كاو أدلك على الطرٌق .

وعالش -
(5)

 لماذا..،تعنً 

ٌؽلط  -
(6)

 تعنً ٌخطا

مكتسم -
(7)

 تعنً اللباس الجمٌل.،

تعنً أن هناك تحذٌر إٌاك أن تتكلم واصمت إضافة إلى بعض الكلمات ،تزٌد تفتح فمك  -

قشابٌة(وؼٌر ذلك من الجمل والكلمات ،التً تدل على اللباس التقلٌدي الجزابري )الشاشٌة
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بل استعمل أٌضا ووظؾ بعض حقابق المجتمع الجزابري مثال ،لٌس هذا فحسب،العامٌة 

 ذلك .

 تعنً جواز السفر.باسبور         -

البولٌتٌك -
(1)

 السٌاسة والمشاكل.

نجد أحٌانا الكتاب ٌتكلم "بلؽة مباشرة " وفً أحٌان كثٌرة ٌلجؤ إلى اللؽة المشتركة وفٌها 

 ٌترك الكالم للشخصٌة.

 مثال ذلك:ماحكته "ناٌلة" عن نفسها اثر اؼتصابها من طرؾ المستعمر ٌعبر عن لؽة

إن أخً ،"سٌقتلوننً خاصة لدى العقلٌة الجزابرٌة تقول:،مشتركة مثلما ٌحملها عامة الناس

تسمعٌنً ال ،ال ال مستحٌل أتوسل إلٌك أختاه ،الصؽٌر مستعد لتحطٌم راسً بضربة شاقور

لو قتلت ،كان علً إن أقاوم حتى الموت ،كان علً إال ارضخ للعسكرٌٌن ،مثل هذا الكالم

عرضً ودفعت  آلنً حافظت على،كانت العابلة ستعتز بً،شوها ملوثاوعثر على جسدي م

عندنا ٌنبؽً للمرأة أن تقاوم مؽتصبها ،وشرفً شرفهم،وعرضً عرضهم،نفسً قربانا له

الموت أهون من هتك العرض "،عدم الرضوخ إال بالموت ،مهما كانت قوته،
(2)

فهذا الكالم  

فكالم هذه الشخصٌة )ناٌلة(هو ،حول المرأةكري للمجتمع الجزابري ٌعبر عن االتجاه الف

 صورة لواقع المجتمع الجزابري.

وتنوع ،الحقٌقً هً التقسٌم الداخلً للؽةومن هنا ٌمكن القول: إن مسلمة النثر الروابً 

اللؽات االجتماعٌة واختالؾ األصوات الفردٌة التً تتصدى داخلها
(3)

ما ٌعنً إن ال  ،

أو تنوعها )تنوع اللؽات ،الشرط األساسً للنثر الروابً هً تقسٌم اللؽة إلى أصناؾ 

 األجنبٌة........(الخ.،االجتماعٌة مثل اللؽة العامٌة الفصحى

ومن هنا ٌمكن أن نصل إلى فكرة مفادها "إن الناثر الروابً بصفة عامة ٌسلك طرٌقا 

األدبً التعددٌة اللسانٌة والصوتٌة للؽة األدبٌة وؼٌر  انه ٌستقبل داخل عمله،مختلفا تماما 

األدبٌة بدون أن ٌضعؾ عمله من جراء ذلك بل أن ٌصٌر أكثر تعمقا "
(4)

.
 

 مما ساعد فً تقوٌة السرد واسهم بدور كبٌر فً تزوٌد السرد بتفسٌر أكثر وبٌان وتقرٌب 
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من استثمار  ،عملٌة تشكلهاالمعنى والفكرة هو الوصؾ ذلك أن الرواٌة ال بد لها أثناء 

 الن كال منهما ٌقدم وظٌفة تتضافر مع األخرى لتشكالن فً  ،محوري السرد والوصؾ

الناهٌة العالم الممكن للرواٌة
(1)

. 

 زد على ذلك تلك األفعال التً تدل على السرد مثال ذلك:

اطل السابق رأسه الشبٌه برأس الؽراب  -
(2)

.
 

عند إخراجها من التحنٌطٌعٌرها مثلما تعرى المومٌاء  -
(3)

.
 

سرت فً الناس حركة مثلما تسري النار فً الهشٌم -
(4)

. 

ثم مسك عصاه وتوجه كالخنزٌر البري المجروح -
(5)

. 

ارتعش جسمه تحت وخرة أشبه بالرصاصة  -
(6)

. 

سقط مثل كٌس البطاطا -
(7)

. 

المدٌنة تسرق الرجال كالضرة تماما -
(8)

. 

ٌستمد منه طاقة تمكنه من مواجهة هإالء المتهورٌنكؤنه  ،ال مس ؼمد المسدس -
(9)

. 

تصلبوا جامدٌن كؤنهم أصنام إبراهٌم  -
(10)

. 

أما المفتش بكرشه السمٌنة الشبٌهة بكرش المرأة الحامل فً أخر شهرها -
(11)

. 

تخٌل المبذنة العالٌة المنطلقة نحو السماء مثل برج بابل  -
(12)

.
 

لؽة التشبٌه الواضحة التً استعملها الروابً فقد كان  إن المتؤمل  لهذه التشبٌهات ٌالحظ

 مثل....الخ(.،الشبٌه،التشبٌه واضحا صرٌحا من خالل استعماله أدوات التشبٌه وهً )الكاؾ

                                                           
و 2009، 1عبد اللطٌؾ محفوظ: وظٌفة الوصؾ فً الرواٌة، منشورات االختالؾ الجزابر، ط-(1)
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ذلك أن التشبٌه ٌقرب الصورة  ،وقد استعمل فً وصفه هنا عنصر التشبٌه للمقارنة

البعٌدة وٌجعلها محسوسة وملموسة ومن خالل هذه التشبٌهات تمكن الروابً من 

وهذا ٌثٌر فً القارئ القدرة عل التخٌل ،و بعض االنطباعات،صورة للشخصٌات إعطاء

 حتى ٌتمكن من تقرٌب الصورة.

 مثال ذلك. ،ته أكثر شعرٌةانزاح الروابً عن اللؽة العادٌة وقد كانت لؽاالستعارة: 2-2-

كشرعن ابتسامة ثعلبٌة -
(1)

. 

لكن زوبعة من الصور واألصوات ال تزال تؽلً فً ذهنه -
(2)

. 

تسلل النوم -
(3)

. 

ٌسرقه النوم خلسة
(4)

. 

قلبها ٌرتجؾ أمال
(5)

. 

اهتزت األرض بعنؾ راجؾ وتقٌات قاطنٌها بفضاضة
(6)

 .
 

أالنها ابلػ فً إٌصال ،وؼٌرها من الصور البٌانٌة التً زادت الرواٌة جماال ووضوحا  

 ،ألننا ال نعرؾ الشًء إال بوصفه هذا الوصؾ مما ٌقوي المعنى وٌجعله أكثر جاذبٌة،الفكرة

وهذا ٌدل على تحكم الروابً بلؽته ،فالقارئ ٌستطٌع من خالل هذه الصورة تؤوٌل الداللة 

فقد ،مل هذا النوع من التصوٌر فً اللؽة إال أن ذلك لم ٌإثر على لؽة الرواٌةورؼم انه استع

 ال تحتاج إلى تعمقؤوالى الشرح.،كانت الكلمات واضحة وبسٌطة

 وظابؾ الوصؾ: -1

وهو ٌشكل استراحة ،وظٌفة جمالٌة :الوصؾ فً هذه الحالة ٌعمل على تزٌٌن النص  -3-1

خالصا ال ضرورة له بالنسبة لداللة الحكًفً وسط األحداث السردٌة وٌكون وصفا 
(7)

. 

 ومن أمثلة ذلك:،وهذا ما نجده واضحا فً الرواٌة 

"فوق رأسه كسٌكٌت سوداء ال تكاد تؽطً شعره الكثٌؾ المسترسل خلؾ قذاله"-
(

. 
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 شوارعها الخلفٌة ضٌقة ومرملة".،كانت المدٌنة واسعة  -

شمس بؤقواس مظللة وتلك القبب بؤزقتها المحمٌة من ال ،"كانت المدٌنة ساحرة -

تذكر بالحواضر المشرقٌة  وحوانٌت األقمشة الحرٌرٌة التً،المتعددة األشكال،راصفةالمت

"القدٌمة
(1)

. 

وظٌفة تفسٌرٌة :أي أن ٌكون للوصؾ وظٌفة رمزٌة دالة على معنى معٌن فً إطار -3-2

أمثلة ذلك :خرج من ومن ،الشوارع الحالة المزاجٌة ،سٌاق الحكً مثل مالبس الشخصٌات 

 الؽابة مطؤطا الرأس .

وجلد وجهه مسفوع بالشمس،سحنته كدراء ،كان البابع فً الثالثٌن من العمر-
(2)

. 

 عالقة الوصؾ بالسرد:-4

لعل العالقة األكثر سلمٌة بٌن الوصؾ والسرد هً تلك العالقة الالملموسة بٌن الوصؾ 

إذ ال نحس بوجوده أثناء القراءة السرٌعة ،والسرد التً ٌبدو فٌها الوصؾ وكؤنه شبه منعدم 

أو العادٌة وتتمثل تلك العالقة فً وجود أفعال حركٌة ووصفٌة فً إن واحد وبما أن كل 

حدث ٌمكن التعبٌر عنه بواسطة عدد من األفعال التً تناسبه فان اختٌار فعل بعٌنه هو 

لتفاعل معه ومعنى ذلك إننا او هادد نوعٌة الحدث أو نوعٌة الوعً بانتقاء الحالة وصفٌة تح

نجابه مع كل فعل عملٌة وصفٌة محاٌثة للعملٌة السردٌة وخاضعة لها
(3)

 .
 

والعمال ،كان المكان فارغا وهذا ما نجده واضحا فً رواٌة الؽٌث لمحمد ساري مثال :" 

مجتمعٌن مثنى مثنى وثالثً ٌثرثرون فً أمور شتى لتضٌع الوقت الرفوف الحدٌدٌة 

وبقاٌا متنوعة من العصٌر الصدئة شبه فارغة ومطلٌة ببقع الزٌت والدسم النباتً 

"والمربى
(4)

. 

"ؼصت قارعة الطرٌق واألرصفة بالمتجمهرٌن المزدحمٌن بحٌث سدوا كل منافذ   

تدافعت المناكب ترافست األقدام الكل ٌرٌد ما ٌحدث بساحة ،األعناقإشرأٌت ،الخروج

سوقالفالح "
(5). 
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كانت الشمس قد ،تمدد متؤوهامتثاوبا وخرج ،وقؾ بخفة،"حٌنما استٌقظ شعر بالبرد   

توارت تحت ؼٌمة وخفت النور الساطع قلٌال"
(1)

    . 

كلها مصحوبة بصفات وقؾ( ،شعر،ترافست،تدافعت،اشترٌت ،فمثال األفعال )ؼضت 

 توضح دور الفعل ووظٌفته .

ومن خالل هذا ٌمكن القول بؤنه:ال ٌوجد سرد روابً بدون وصؾ كما ال ٌوجد 

وصؾ بدون سرد "
1

وبذلك فالوصؾ والسرد "ٌشكالن بتالحمهما التسبٌح المتماسك لمختلؾ 

خٌوط النص
"(2)

 

بنوعٌة فً الراوٌة تشوٌقا وزٌادة على الوصؾ والسرد استعمل الكاتب تقنٌة الحوار 

وهو ذلك االنتقال والتدرج من قصة ألخرى مثال عند ما ٌروي قصة ٌتوقؾ عند حدث 

معٌن ثم ٌبدأ فً حكاٌة أخرى دون توضٌح نهاٌة القصة ألخرى مثال عندما ٌروي قصة 

عند حدث معٌن ثم ٌبدأ فً حكاٌة أخرى دون توضٌح نهاٌة القصة السابقة وهذا ما ٌجعلنا 

ٌشوقنا إلى مواصلة قراءة النص بؽٌة معرفة النهاٌة هو ما ٌجعلنا أٌضا نتفاعل مع النص بل 

حتى نتواصل معه مما ٌحدث فً نفس القارئ متعة تجعله ٌواصل متابعة األحداث وهذا ما 

 ". لذة النص"  Roland Barthes"روالن بارتأطلق علٌه "

التمثٌل ٌفترض عرض كالم هو تمثٌل للتبادل الشفهً وهذا :Dialogueالحوار-ج

الشخصٌات بحرفٌة سواء كان موضوعا بٌن قوسٌن أو ؼٌر موضوع ولتبادل الكالم بٌن 

.الشخصٌات أشكال عدٌدة كاالتصال والمحادثة والمناظرة والحوار المسرحً
(3)

 

والحوار وسٌلة تعبٌرٌة مهمة فً األسلوب القصصً ٌستخدمها القاص فً رسم شخصٌاته 

صتهوتطوٌر أحداث ق
(4)

أن ٌكون مقنعا وان ال ٌبدو مقحما فً العمل  والحوار الناجح ٌجب 

أو مرهقا  له وهو ٌضفً على العمل الروابً شٌبا ربما ال ٌضٌفه أي عنصر آخر وال تقدمه 

أي وسٌلة أخرى فهو مثال ٌخفؾ من رتابة السرد وٌرٌح القارئ من متابعة هذا السرد وٌبعد 

ٌسهم فً إضفاء المسحة الواقعٌة التً ٌحتاجها العمل خاصة عنه الشعور بالملل كما انه 
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الروابً وهذا ٌقوده فً النتٌجة بطبٌعة الحال إلى أن ٌكون مقنعا لمتلقٌة ولكن هذا ال ٌلؽً 

تفضٌل الرواٌات ذوات الحوارات التلقابٌة والتً تفرضها الحاجة الفنٌة والموضوعٌة للعمل 

أن الحوار حٌن ٌكون ؼاٌة ٌصٌر عالة على العمل أو  أي التً ٌكون الحوار فٌها ؼاٌة ذلك

موطن ضعؾ فٌه
(1)

" كما سنرى الغٌثوهذا ما لمسناه عند محمد ساري من خالل  راوٌته "،

الحقا حٌث كان حواره وسٌلة تفرضها الحاجة الفنٌة والموضوعٌة ولم ٌكن من الحوارات 

 المتكلفة.

:"المونولوج" وٌسمى أٌضا حوار النفس وٌكون بطرٌقة ؼٌر مباشرة أي  الحوار الداخلً -1

ومن ،الشخصٌة تتحدث بنفسها إلى نفسها فٌكون هذا الكالم المسرود منقوال بواسطة الراوي

أمثلة ذلك حوار الكاتب فً مطلع الراوٌة وقبل بداٌته الؽوص فً أعماق أحدثها والذي 

ومستمعٌه  على لسانه والذي تبلور فً جملة من تجسد على شكل حوار ٌدور بٌن الكاتب 

 األسبلة التً ٌطرحها مستمعوه لٌحاول هو اإلجابة عنها كما ٌلً:

بما ساخط حكاٌتً العجٌبة الؽرٌبة؟ بقلم من القصب وعلى قرطاس متؽضن؟اؼمس 

القصبة المسننة داخل حبر الصوؾ المحروق وامدد الحروؾ تلو الحروؾ مثلما كنا نفعل 

 المولود معلم القران؟زمن سً 

دٌنصوراتسبٌلبرغ نفسها تركض ،تقهقهون خفٌة متسابلٌن من أٌن خرج الدٌنصور

وسط آالت من الجبل الخامس زٌادة إلى أن سٌاالت "بٌنك"قد ؼزت سوق األقالم منذ عهد 

لم ٌذكره احد وقد طرت أقالم القصب الخاصة بحفظه القران)...(سؤمطركم بوابل من 

 أقول لكم ٌؤتً سوق لن استعمل هذا وال تلك سوؾ لن اكتب قط .المفاجآت بدءا 

خرؾ ال تتكلم وال تكتب كٌؾ تحكً لنا حكاٌاتك العجٌبة الؽرٌبة بال لسان وال  ،هذٌان

 قلم ؟ 

ال تستعجلوا الطٌبات الحل بسٌط ولم ٌعد مكلفا فً زمننا األؼبر هذا اآللة بإجماعه 

 الخٌر اآللة هً الحل.

حا كحكاٌات جداتنا ها أنت تفاجبنا بطال سمك الدابرة على نفسها أال نرٌد كالما واض

 تعلم وأنت النابؽة التحرٌر أن حرق المراحل ؼطس أكٌد فً وحل الفشل .

                                                           
، 1العربٌة،عالم الكتب الحدٌثة، األردن، طٌنظر،نجم عبد هللا كاظم: مشكلة الحوار فً الرواٌة -(1)

 91-90، ص2007
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كم انتم مخطبون أعزابً إن اللذٌن ٌحققون النجاحات الباهرة هم بتؤكٌد أولبك الحراقة 

تنشؽل بؤمر ما تلقً نظرة ثانٌة ٌذهلك  الجرٌبٌن المحتالٌن تلقى نظرة تجدهم وراءك بعٌدا 

المنظر هاهم فً المقدمة على وشك الدخول وقضاء مؤربهم فٌما أنت باق تكنس الرصٌؾ 

بمإخرتك  منذ صالة الفجر
(1)

. 

 الحوار الخارجً : -2

الدٌالوج ونعنً به الكالم ٌدور بٌن الشخصٌة وؼٌرها بطرٌقة مباشرة وبهذه العملٌة ٌفسح 

للشخصٌة لكً تتولى إدارة الحدٌث بذاتها وبشكل مباشر حٌث طؽى هذا  الراوي المجال

النوع من الحوار على الراوٌة وقد زواج محمد الساري فً بداٌة حواره بٌن العامٌة 

 والفصحى ومثال ذلك قوله فٌما ٌلً :

 وهذه الباخرة متى ستاتً ؟ -

 آخ نعم انه على حق .....سبمنا من االنتظار... -

 خوان اللً ٌحب الزٌن ٌصبر لعذابو.الصبر بإ -

زٌن الرومٌاتالمباح ! آه على الزٌن
(2)

! 

 وكذلك قوله :

 ! ابعث لً واحد "نسٌم" ٌرحم والدٌك -

 لم اعد أبع بالدٌن... -

 ومن قال لك بؤننً اشتري دٌنا؟ -

 كل ٌوم تقول لً ؼدا سؤدفع لك حقك ولكنك لم تفعل ،لً عندك ثالث مابة دٌنار  -

 سؤدفع ...،سؤدفع ال تقلق  -

اللً ٌبٌع بالدٌن عمرو ما ٌربح،قال لً والدي  -
(3)

. 

 كذلك قوله :

 واش راك أدٌر هنا ؟ -

 والو... كنت راقد -

                                                           
 .07الرواٌة: ص-(1)
 .81لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص-(2)
 .16الرواية: ص-(3)
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 فهمنً؟،اوتٌل،حمام،كٌفاش؟راقد -

 رانً مسافر؟حمام مؽلوق و... -

 كاٌن عٌن فً هذا المكان ؟ -

عٌن؟تحوس على الماء ....اسمع لً ملٌح -
(1)

 

فً الكتابة قد ٌحدث تنافرا ٌكاد ٌكون ملموسا ٌصدم وعلٌه فان استعمال اللؽتٌن هذا 

القارئ عند انتقاله من لؽة إلى لؽة أخرى وعلٌه فال بد أن تختار احد األمرٌن إما أن نكتب 

كل القصة أو رواٌة باللؽة العربٌة هً لؽة الكتابة توجب علٌنا إذن أن نكتب القصة أو 

الراوٌة جمٌعها باللؽة العربٌة
(2)

الروابً فً الكاتبة بهذه الطرٌقة طٌلة وقد استمر ،

(إال انه عاد عن هذه الطرٌقة ال حقا )فً 47ص-16الصفحات األولى من الراوٌة )ص

الصفحات الموالٌة(لٌصبح حواره فصٌحا مثال ذلك:
 

 أٌن صاحب الدار؟ -

 أنا صاحب دار. -

 أنت عربً وهذه الدار ملك لرومً اعرفه. -

 د.باعها لً الرومً قبل أن ٌؽادر البال -

 هاه...أنت تعرؾ الرومً إذا ؟ -

 نعم كنت اشتؽل عنده. -

 ولماذا ؼادر الرومً البالد ٌا ... -

وقؾ إطالق النار ...استقالل الجزابر...هرب المعمرون ولم ٌبق منهم احد -
.

 

 وقوله:

 ال نرضخ للتهدٌدات. -

 جماعتنا ال تخاؾ إال هللا المسجد مسجدنا وسندافع عنه إلى آخر رمق من حٌاتنا. -

السوق محاصر ،األفضل لكم أن تؽادروا المكان بال مناوشات لٌس لدٌكم ما تفعلوه هنا  من -

 بالشرطة.

                                                           
 .17الرواية: ص-(1)
إبراهيم السعافين: تحوالت السرد"دراسات في الرواية العربية"، دار الشروق للنشر، عمان، األردن، -(2)

 .74،ص191996ط
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لن نؽادر هذا المكان انه بٌتنا المقدس هكذا أراد هللا الذي قاد خطوات الناقة من  -

مدخل المدٌنة إلى هنا
(1)

. 

 وقوله :

 نرٌد الحدٌث مع الوالً . -

 افتحوا...لً كالم معكم. -

إال مع الوالً ال حدٌث لنا -
(2)

. 

 وٌضٌؾ الحقا:

 نخبرك سٌدي الكرٌم بؤننا اتخذنا قرار تحوٌل هذا السوق إلى مسجد. -

 اسمع ٌا بنً ...هذا السوق ملك الشعب ومنافعه كبٌرة لسكان المدٌنة. -

 وعودكم كلها كاذبة. -

ربما أنت ال تعرفنً أنا هو الوالً -
(3)

 

 كما نجد ذلك أٌضا فً قوله :

 وجً...سٌقتلونه...الشٌخ أمبارك...ز -

 الشٌخ أمبارك؟ ومن اعتدى علٌه؟ -

داهم رجالن بٌتنا أخرجناه عنوة وأخذاه معهم إلى الؽابة قاال سٌذبحانه -
(4).

 

لٌواصل محمد ساري حواره فٌما بعد بؤسلوب فٌصٌح ولكن قلما اقتطعه بلفظة أو عبارة  -

 عامٌة كما نجد ذلك فً قوله :

تذبح من القفا ٌا واحد الحركً البٌاع...لو كنت اعرؾ طبعك القدر لتركتك  -
(5)

 

 وقوله:

 أنا أفضل انتظار الباخرة . -

 ولكن الباخرة لن تؤت. -

 ال ٌاحبٌبً إنها آتٌة ال رٌب فً ذلك. -

                                                           
 .85-84الرواٌة: ص-(1)
 .88الرواٌة: -(2)
 .89الرواٌة: ص-(3)
 .90الرواٌة: ص-(4)
 .135الرواٌة: ص-(5)
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شكون قال لك بؤنها لن تؤت ؟ -
(1)

 

علٌهم أن ٌبحثوا عن  ! سنعد قابمة نسجل فٌها أسماء الحاضرٌن وحذار للؽاببٌن: وقوله

أتقوم بتؤمٌم المقبرة ونحن لم نضرب  ! با لشوٌة علٌك ٌا رشٌد -مقبرة أخرى لدفن موتاهم.

ضربة فؤس واحدة بعد؟
(2)

 

 وقوله:

مدتنا وطرقنا من شٌدها هل بنٌناها نحن؟ هللا ٌكثر من خٌر فرنسا ،صحٌح ما تقوله  -

لوالها لمازلنا نسكن فً الخٌم وقرابً القصب والدٌس ! اللً بنات وعالت
(3)

. 

 وقد استمر حواره بهذه الطرٌقة حتى نهاٌة الراوٌة. -

طرٌقته هذه فً إجراء الحوار بلؽة فصٌحة تتخللها  محمد ساري"ولعل اعتماد"          

من  أحٌانا بعض األلفاظ أو العبارات العامٌة ربما راجع إلى إرادته بذلك إضفاء لمسة

 الواقعٌة على حواره.

حال وسطا للؽة الكتابة وذلك لتتناول واقع أن تعبٌر العامٌة والفصحى قد نشا  ذلك     

الجمهور على اختالؾ مستوٌاته الثقافٌة فقد بدا لبعض الكتاب لٌقرءهاالمجتمع ومشكالته 

 أن ٌكون أسلوب النشر القصصً مزجا بٌن العامٌة والفصحى.

                                                           
 .145الرواٌة: -(1)
 .146الرواٌة: ص-(2)
 .148الرواٌة: ص-(3)
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العربً خاصة ال حّد له فٌنصب، وال شاطا له فٌنفذ، وإّنما واألدب إّن األدب عامة  

 هو  بحر زاخر بفنونه وأعالمه.

فبعد هذه الرحلة الطوٌلة أو باألحرى الجولة الوبٌدة اللذٌذة المتعبة فً رحاب األدب         

العربً مع أحد أعالمه"محمد ساري" إذ ال أدعً أننً أشبعت نهمً أو شفٌت ؼلٌلً من 

رواٌته" الؽٌث" فكلما نظرت إلٌها بّص لً من ثناٌاها قبٌس، وال ألننً كبحت جماح القلم ال 

وراً، وأضفت أخرى، لكن ال مناص من وضع نقطة النهاٌة، والرضا بعض طرحت أم

 الشًء بما استطعت أن أخلص إلٌه من نتابج تمثلت فً ماٌلً:

 اهتماماتن الشعرٌة تؤتً فً طلٌعة المصطلحات الجدٌدة التً تبوأت مقاما أثٌرا من إ -

 الخطاب النقدي المعاصر.

ٌّة وأشدها إعتٌاضاً.أضحت الشعرٌة من أشكل المصطلحات وأكث-  رها زبٌق

ونظرٌات لتصورات  مجاال خصٌاسٌبقى دابماأن البحث فً شعرٌة النصوص اإلبداعٌة -

وسٌبقى البحث فً الشعرٌة محاولة فحسب للعثور على بنٌة مفهومه هاربة دابما  مختلفة

 وأبدا.

الدارسون العرب فً ترجمة"الشعرٌة"وفً تحدٌد مفهومها وضبط موضوعها  اختلؾ-

 واختالفهم أٌضا فً تحدٌد اإلطار الذي ٌنتظمها )نظرٌة،علم،منهج(

تبارى فٌها النقاد  التًالكثٌرة  االصطالحٌةوعلى أٌة حال فهذا موقع من مواقع 

 ،وطموحاً مٌإوساً منه؟ المصطلحات قد صار سراباًهارباواختصموا،فهلمعنىهذا أن توحٌد 

كما تحتاج إلى ضرورةالتحلً  واالصطالحوالتنسٌق  االنسجامفهذه المسؤلة تحتاج إلى 

  على جهود اآلخرٌن والتخلً عن التعصب لألنا الفردي... االطالعبروح 



 خاتمة:
 

43 

 وإبداعٌا فً عملٌة الخلق اإلبداعً. إّن اللؽة فً رواٌة "الؽٌث"ُتعد مكوناً جمالٌا

اللؽوي فً الرواٌة قابم على التنوع اللؽوي والتعددٌة فقد وّظؾ الروابً كل وسابل أّن بناء -

سردٌةولؽة التصوٌر فً مقاطع الوصؾ،ولؽة اإلبداع المشحونة لؽةالتعبٌرٌة المتعددةمن

العامٌة وهذه التعددٌة اللؽوٌة ُتعدمن سمات اإلثراء  واللؽةواللؽة الفصحى بالمسة الشعرٌة 

 ٌة.اللؽوي فً الروا

 بقاعدتهاصاغ الكاتب أفكاره ومضامٌنه فً طابع من اللؽة الفصحى سردا وحواراً -

المعٌارٌة وأبعادها البالؼٌة والجمالٌة باستثناء بعض المقاطع الحوارٌة التً صٌؽت باللؽة 

 العامٌة الدارجة.

 أّن مصطلح الشعرٌة الٌقتصر على الشعر فحسب بل للنثر نصٌب منها أٌضا.-

الكاتب ٌستخدم اللؽة حسب مستوى الشخصٌات فلؽة الكاتب مع شخصٌة مثقفة تختلؾ أّن 

 .عن لؽته مع شخصٌة متوسطة الثقافة

 أّن لكل أدٌب طرٌقته الخاصة فً اختٌار الكلمات وترتٌب الجمل وتنسٌق الحوادث.-

لم ٌإثر على  ذلكوقع فٌه مصطلح الشعرٌة إال أّن  الذيوعلى الرؼم من اإلشكال -

روابٌٌن حٌث نجد إضفاء لمسة الشعرٌة واضحا من خالل الكلمات والتعبٌر الذي ٌتجلى ال

فً أسلوب الكاتب باعتبارها العناصر التً ترتقً بالعمل األدبً من أسلوب عادي إلى 

 أسلوب أدبً.

 من حٌث اللؽة:

 لم تكن لؽة الكاتب مجرد رص للحروؾ و الكلمات وإنما كان انتقاإه عن وعً وقصد صاغ

 أفكاره ومضامٌنه فً طابع من اللؽة الفصحى والعامٌة.

 اتسمت لؽته بالثراء وذلك من خالل استعمال الحوار بٌن الشخصٌات والسرد،والوصؾ.

لؽته لؽة سهلة ومؤلوفة ألنها لؽة المجتمع الجزابري،إنها قرٌبة كل القرب من القارئ 

 البسٌط.

 من حٌث التقنٌات:

وصؾ حتى النكاد نفرق بٌنهما وقد جاء سرده لألحداث كؽٌره والزواج الروابً بٌن السرد 

من الرواٌات إالأّنه استهل سرده أو رواٌته بخطبة ٌوجهها للقارئ حتى ٌجذبه وٌثٌر فٌه 
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شهوة القراءة والمتعة،كذلك جاء سرده لألحداث مختلفا عما هو سابد فقد كان ٌتوقؾ عند 

 القراءة.قصة وٌبدأ أخرى حتى ٌحفز قراءه على مواصلة 

 من حٌث األسلوب:

اتضح أسلوبه من خالل اللؽة المستعملة وقد عمل على استحضار ما استطاع من النصوص 

دٌنٌة فقد كان للنص الدٌنً الحضور األقوى بحٌث تمكن من إدماجه ضمن بنٌة النص ال

ص واضحا من خالل الروابً عن طرٌق عالقة المشابهة فً كثٌر من األحٌان،وكانالتنا

 السور القرآنٌة وحتى األسطورة.ص القرآنً، والقص
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