
 

 

  

1 



 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  1 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

 

 

International Journal of Scientific & 

Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

Monthly peer reviewed journal 

  

 

Published in the United 

States of America 

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  2 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

 

 

Volume (2) Issue (1) 

March 

2017 

 

 

International Standard Serial Number 

ISSN: 2475-3238 

 

Website 

www.ijser.us 

 

e-mail 

editor@ijser.us 

ijsereditor00@gmail.us  

 

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal
http://www.ijser.us/
mailto:editor@ijser.us
mailto:ijsereditor00@gmail.us


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  3 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be 

reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any 

 means, including photocopying, recording, or other electronic or

mechanical methods, without the prior written permission of the 

publisher, except in the case of brief quotations embodied in 

critical reviews and certain other noncommercial uses permitted 

by copyright law. For permission requests, write to the 

.publisher 

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  4 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

 

 

International Journal of Scientific & Educational Research (IJSER) 

 اجمللة الدولية للدراسات العلمية والرتبوية

Media Review Editor 

Abolqasim Mohammed Ali, Mustansiriya University, Iraq 

Reviewers 

Dr. Abbas Lutfi Hussein, Al-Mustansiriya University, Iraq (د. عباس لطفي حسني، اجلامعة املستنصرية، العراق) 
Prof. Dr. Abdelkader Sellami, University of Telmsan, Algeria (أ.د. عبد القادر سالمي، جامعة تلمسانن اجلزائر) 

Dr. Ali Al Balushi, Sultan Qaboos University, Oman (د. علي البلوشي، جامعة السلطان قابوس، عمان) 

Dr. Ali Khalaf Hussein, University of Diyala, Iraq (د. علي خلف حسني، جامعة دايىل، العراق) 

Dr. Ameur Ridha, Centre Universtaire, Algeria (د. عامر رضا، اجلامعة املركزية، اجلزائر) 

Dr. Azhar Noori Fejer, University of Baghdad, Iraq ( العراق د. أزهار نوري فجر، جامعة بغداد، ) 

Lec. Dilnoza Furkatovna Khasi, University of Wyoming, USA (دلنوزا فوركاتوفنا، جامعة وايومنغ، الوالايت املتحدة) 

Asst. Inst. Fatimah Al-Asadi, University of Wyoming, USA (م.م. فاطمة األسدي، جامعة وايومنغ، الوالايت املتحدة) 

Dr. Firas Salah Al-Attabi, Al-Mustansiriya University, Iraq (د. فراس العتايب، اجلامعة املستنصرية، العراق) 

Inst. Ghaniya Bohoia, Baji Mukhtar University, Algeria (م. غنية بوحوية، جامعة ابجي خمتار، اجلزائر) 

Dr. Hanaa Mahmood, Iraqia University, Iraq ( العراقد. هناء حممود، اجلامعة العراقية،  ) 

Dr. Idrees Karim, Sulaimani University, Iraq (د. إدريس كرمي، جامعة السليمانية، العراق) 

Inst. Dr. Inaam Hashim, University of Baghdad, Iraq (م.د. إنعام هاشم، جامعة بغداد، العراق) 

Dr. Jamal Al Salmi, Sultan Qaboos University, Iraq ( امعة السلطان قابوس، العراقد. مجال الساملي، ج ) 

Dr. Nadia Majeed Hussein, Middle University, Iraq (د. اندية جميد حسني، اجلامعة الوسطى، العراق) 

Inst. Zainab Hashim, University of Baghdad, Iraq (م. زينب هاشم، جامعة بغداد، العراق) 

 
 
 
 
 

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  5 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial Office 
205 S. 30th Str. Apt# D38 

Laramie, WY 82070 
USA 

editor@ijser.us 
ijsereditor00@gmail.com  

  

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal
mailto:editor@ijser.us
mailto:ijsereditor00@gmail.com


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  6 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

 

 

 

Table of Contents 

1- The Importance of Syntax between Old and Modern Linguists…………….. 3 

Authors: Prof. Dr. Abdelkader Sellami 

2- The Effect of UN 1776 Act on the United State………………………………………21 

Authors: Bahja Al-Nufoos Mohammed Ali 

3- " سليم بقلب ربه جاء اذ البراهيم شيعته من وان اجتماعية/سياسية مناقشة :” …………………………………32 

Authors: Dalia Musa 

4- The Tale of the Incomplete Mind and the Tattooed Body: An Artifact of 

Manhood Articles in the Pre-Islamic Era………………………………………………36  

Authors: Dr. Firas Al-Attabi 

5- Place Semantics in Cultural Memory: Analysis of “Leaves of the Trees’ 

Mistress”…………………………………………………………………………………………….70 

Authors: Asst. Prof. Dr. Israa Hussein Jabir 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  7 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

 
 

 

 

 

 واحملدثني القدماء بني اللسانية وأمهيته  الرتكيب

The Importance of Syntax between Old and Modern Linguists 

Prof. Dr. Abdelkader Sellami 

القادر سالّميأ.د. عبد   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Article 

Received: February, 2017.  

Accepted: February, 2017.  

Published: March, 2017. 

Section 1, 3. Arabic, Linguistics 

Prof. Dr. Abdelkader Sellami 

Department of Arabic Language & Literature 

College of Languages 

University of Telmsan 

Algeria 

 

 

 

 صخلامل
َدثيهم وبعض   العرب قدماء تناوله وقد.احلديث اللساين التحليل عليها يقوم اليت األساسية املستوايت من الرتكيب   يعد    مفهوما   ُم 

 قيامه والت وزيعيني،مدل لني والتَّوليديني والوظيفيني والش كالنيني  سوسري دي من كل    الن حو عن   متَي زه على وأنواعا ،ونص   ومصطلحا  
 واستعماله معناه تتبع إىل املوايل البحث يسعى ما وهو الل َسانية أمهيته على مدل لني أمهيتها على ختط يها وجبَ  معيارية أصول   على
 على مدل لة نفسه؟ النحوي املستوى هو الرتكييب املستوى كان  إذا عم ا احملدثني،مستفسرة اللسانيني و القدامى واللغويني النحاة عند

 .اللسانية وأمهيته واالصطالحية، اللغوية مراميه
Abstract 

The syntax is The syntax is considered   one of the basic levels of the modern linguistic analysis. 
Effectively the ancient Arabs and some Moderns dealt with it concerning its concept, terms and 
types. Moreover said to distinguish it from grammar both of De Saussure , Formalists ,Functionals 
, Generativists, and , Distributists ,justified  carrying on standard assets must overcome their 
importance, justified on its linguistic importance. So, this paper seeks to track the meaning and use 
of syntax by the old grammarians and old linguists, and modern linguists, asking whether the 
structural level is the same as grammar level? Demonstrating its linguistic, idiomatic aims, and its 
linguistic importance. 
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-التوليديون-الوطيفيون-الشكالنيون-سوسريدي -النحاة العرب-النحو-الرتكيب :الكلمات املفتاحية
 التوزيعيون.

keywords: Syntax, Arabic Grammarians, Modern linguistic analysis, De -Saussure, 

Formalists, Functionals, Generativists, Distributists. 

 

 الرتكيب وأنواعه عند العرب
 
 تعريف الرتكيب-أ

ب  َب الفصر يف  الشيء تركيباً: وَضَع بعَضُه على بعضالرتركيُب لغة: من ركَّ َب، وترَاكب منه ركر فرتكر
ة اخلامترِّ ألن املفعرل اسم  ُب يف كفر ب يف الشيء كالفصرِّ يُ رَكر نان يف القناة.والرتَّكيُب اسم املركر اخلامت، والسرِّ

دٌ  ول: ثَ ْوٌب جُمَدر َفعَُّل ُكلُّ يُ َردُّ إىل فُ َعْيٍل ، تقر
ُ

ب و امل وجديٌد، ورجل مْطلٌق وطليٌق، وشيءٌ َحَسُن الرتكيب،  املركر
ٌب وركيٌب. َب، فهو ُمرَكر ْبته فتَ رَكر ُب: األصل  )1 (وتقول يف تركيب الفصر يف اخلامت، والنْصُل يف السهم: ركر واملركر

هِّ. بِّ أي كرمي أصل منبته يف قومِّ رَكر
ُ

ْنبُت، تقول فالن كرمي امل
َ

كذلك. يقال والرتكيب مبعىن التأليف   )2(وامل
َضمه إىل غريه فصار مبثابة الشيء الواحد يف املنظر، ورَكب الَدواء وحنوه ألفه من مواد  :ركب الشيء

 )3(خمتلفة.
 

                                                           

 

 الهوامش:

بيدي 1 ،مادة) ركب(والجوهري: تاج اللغة وصحاح 36-2/35تاج العروس من جواهر القاموس دراسة و تحقيق علي بشري،)دت(،ينظر:الزَّ

مادة 1/139م،1990، بيروت، لبنان ، 4العربية، تاج اللغة وصحاح العربية،تحقيق تحقيق عطار أحمد عبد الغفور، دار العلم للماليين،ط

 )ركب(.

 ،مادة )ركب(.3/112م ،1997، بيروت، لبنان ، 1العرب، دار صادر، ط ن منظور:لسانب2

 ،مادة )ركب(.1/368إبراهيم أنيس وآخرون:املعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت،)دت(،  3

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  9 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

على أن الرتكيب يقرتن ابلضم واجلمع. و من هذا املنطق جند أن هذه  وجتمُع التعاريف السابقة
ما كان  مؤلفا  من وحدتني فأكثر. و هذا ما  التعاريف تلتقي يف معىن واحد: ال مجع وال أتليف إال بني

 سيدفعنا إىل تتبع معناه واستعماله عند النحاة واللغويني القدامى واحملدثني من الناحية  االصطالحية.
ا من حيث اصطالح،فيدلُّ الرتكيب على اجتماع كلمتني أو أكثر لعالقة معنوية وهو مذهب  أمر

وهو مذهب اخلليل )5 (وحكم أصبح هلما ابلرتكيب حكم جديد.ولكل منهما معان  )4(ه (180سيبويه)ت 
 (. ه175)ت

واألصل يف الرتكيب"أن تعترب احلروف أبصواهتا وحركاهتا وانضمامها حلروف أخرى وانضمام احلروف 
يف الكلمات، والكلمات يف أنساق تؤدي موقعا من الداللة املعنوية، فيكون إذن نسيجاً من العالقات اليت 

 )6(احلروف والكلمات.وهذا ما حبثه العرب فيما يسمى ابإلسناد".تقوم بني 
خيتص الرتكيب إذن، بدراسة العالقات داخل نظام اجلملة، وحركة العناصر وانسجامها وتالؤمها 
يف نطاق اتم مفيد، تتآلف فيه املعاين وتتناسق الدالالت لتؤلف وحدة متكاملة تتحصَّل هبا الفائدة، وهذا 

ه ( الذي نظر إىل الرتكيب ابعتباره نظما، 471لنحاة، ومنهم عبد القاهر اجلرجاين) ت ما أمجع عليه ا
حيث يقول: "واعَلْم أنرك ،وقصد به اقتفاء آاثر املعاين وترتيبها يف النفس وهو عنده نظري التأليف والبناء

، أْن ال نظم يف الَكلِّم وال تر  تيب حىت يُ َعلَّق بعُضها إذا رجعت إىل نفسك علِّمَت علًما ال يعرتُضه َشكٌّ
هذا ما يؤكد وعيه أنر الكالم أو اجلملة  ويف)7 (ببعض، ويُبىن بعُضها على بعض، وجُتعَل هذه بسبب تلك".

 وحدة متماسكة العناصر، هلا نظامها وعالقاهتا الداخلية.
كقولك: وبناًء على ما سبق فالرتكيب: قول مؤلف من كلمتني أو أكثر لفائدة، سواًء كانت اتمة  

 العلم نور؛ أو انقصة، حنو: اجلمال اإلنساين.
 

                                                           

4
 .1/134،)دت(، 1سيبويه: الكتاب، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون، ط 

 
 5 .46م ،ص1987 )دط(،م للماليين بيروت إبراهيم السامراني: فقه اللغة املقارن ، دار العل

 

 
6   

.102م ،ص1994التراكيب النحوية وسياقاتها املختلفة عند عبد القاهر الجرجاني، ديوان املطبوعات الجامعية،)دط(،،صالح بلعيد 
     

.46م، ص1983-هـ1403،دار قتيبة،1دالئل اإلعجاز، تحقيق وتقديم محمد رضوان الداية وفايز الداية،ط ،ينظر:عبد القاهر الجرجاني  7
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(:هو الطريقة اليت من خالهلا تنظم وترتب الكلمات لتبني syntax) "على أنر "علم الرتكيب

( إىل الكلمة اليواننية syntaxالعالقات الداللية داخل اجلملة )وبني اجلمل(. ويرجع املصطلح )
(Syntaxisاليت تعين الرتتيب أو ال )( تنظيمArrangement .")(8) 

 أنواعه -ب
 (9) يتنوَّع الرتكيب يف لغة العرب حبسب مكورانته إىل:

َب من مضاٍف ومضاٍف إليه مثل :"مباين املدينة آاثرُها" أو" أبُو  - الرتكيب اإلضايف : وهو ما ركر
 خالد" أو "عبُد العزيز".

ا من مجلة فعلية؛ - ب إمر أي من فعل مع فاعله أو مع انئب فاعله، الرتكيب اإلسنادي: وهو ما تركر
مثل:"اخلرُي  (10)مثل:"جاَد املوىل"،و"فَ َتَح هللا"،و"ُسرَّ مْن رأى"وإمرا من مجلة امسية، أي من مبتدأ مع خربه،

اَنزٌِّل" و" السيرد فاهٌم"، وكلرها أمساء أشخاص معاصرين إالر)ُسرَّ مْن رأى(، فإهنا اسم مدينة عراقية قدمية 
 ن ب )سامرراء(.تُعرف اآل

الرتكيب املزجي:املركب من كلمتني، امتزجتا)أي: اختلطتا(أبْن اترصلت اثنيتهما بنهاية األوىل حىتر -
ر الثرانية  أما آخُر -يف الرأي األشهر–صارات كالكلمة الواحدة،من جهة أنر اإلعراب أو البناء يكوُن على آخِّ

".اً ابلفتحة )وهذا هو األْكَثر حنو:"بُ الكلمة األوىل فقد يكون ساكناً؛وقد يكون مَتَحرك  وْرسعيد"،وبَ ْعَلَبكر
زجي الذي ُيستعَمُل غري عَلٍم، وإْن كان يرى آخرون  -

َ
ب امل الرتكيب العددي: وهو من أنواع املركَّ

ر، حنو:"أَحَد عشَر"و"مخسَة  (11)أنَّه  ليس منه وأنَّه يغايره ،  ويقصد به كل عددين بينهما حرف عطف مقدر
                                                           

.11م ،ص2001، 1مازن الوعر، دراسات نحوية وداللية وفلسفية في ضوء اللسانيات املعاصرة، دار املتنبي، ط 8
 

228،331 – 4/227و 313،  300-301 /1)دت( ، 3النحو الوافي، دار املعارف بمصر، القاهرة،ط،إحسان عباس  9
. 

ه بمقتض ى القياس جائز الوقوع. ينظر: األشموني: ش10
ّ
ٌم منقوٌل من جملة أصلها مبتدأ وخبر ، فإن

َ
ه لم يرد عن العرب َعل

ّ
رح على الرغم من أن

، و سمير 1/133هـ ،1305ة مصر املحمية، األشموني على ألفية ابن مالك، ضمن حاشية الصبان  على شرح العالمة ، املطبعة الخيرية بجمالي

بدي
ّ
م 1986-هـ1406،عّمان، األردن،2معجم املصطلحات الّنحوية والّصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان، دار الفرقان للنشر والتويع،ط،الل

.95ص
 

بدي4/313ينظر: إحسان عباس:النحو الوافي ، 11
ّ
.95معجم املصطلحات الّنحوية والّصرفية،ص،،سمير الل
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،ما عدا:  عشَر"، و"سْبَع عْشَرَة"،؛فكلُّ منها مبينٌّ دائمًا على فتح اجلزأْين يف حملر رفعٍ ، أو نصٍب،أو جرٍر
ما يعرابن إعراَب املثىن.   "اثيَنْ عَشر"و" اْثنيْت عْشرة"، فإهنر

 (12): نوعان  الرتكيب البياين: وهو  -
.تركيب وصفي : ما أتلف من صفة وموصوف مثل :جَنَح الطر  - جدُّ

ُ
 الُِّب امل

ه مثل : حضر الطالب كلرهم. - ٍد وُمؤَّكرِّدِّ  تركيب توكيدي :ما أتلف من ُمؤَكَّ
 

 الرتكيب غري الصحيح حنواي  
حفل"كتاب سيبويه"ابلعديد من اجلمل والعبارات االفرتاضية اليت أتى هبا  لإلشارة إىل قاعدة من 

برتكيب اجلملة العربية، ومن بني  تلك اجلمل والعبارات ما القواعد النحوية، أو قانون من القوانني اخلاصة 
أصدر عليه سيبويه بعض األحكام، فهي من "احملال" أو القبيح" أو" الشاذ" أو "الضعيف" أو غري ذلك 

 (13)من األحكام اليت تدل على عدم جواز التكلم هبا أو استعماهلا.

 
 الرتكيب عند اللسانيني احملدثني

 
األلسنية ملصطلح الرتكيب غري أهنا متحورت يف فكرة نظم و أتليف الكلمات تنوعت التعريفات 

واجلمل. ويعد دي سوسري صاحب أول حماولة جادة يف هذا اجملال  فالرتكيب" أتليف وحدتني أو عدة 
إذ جيب أن جيمع الرتكيب بني عنصرين لغويني دالني على (14)وحدات متتابعة يف السلسلة الكالمية".  

 ن هذا الرتكيب وفق عالقات. وهذه العالقات قسمها دي سوسري إىل نوعني: معىن ويكو 
                                                           

12 
.63بلعيد،صالح، التراكيب النحوية و سياقاتها املختلفة عند اإلمام عبد القاهر الجرجاني: 

 

13 
 في الكتاب لسيبيويه،ينظر: محمد سليمان ياقوت 

ً
م 1985الجامعية،اإلسكندرية، ،دار املعرفة-دراسة لغوية-التراكيب غير الصحيحة نحويا

.11ص
    

14 
ف الدكتور السعيد هادف،جامعة اث التركيبي في الدراسة اللسانية الحديثة ، رسالة ماجستر إشر املبح ،ينظر: عبد السالم قدادرة

.38م، ص2004/2005قسنطينة،الجزائر ،
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 العالقات االستبدالية. -
 العالقات الرركنية. -

وترتجم أيضا (15)كذلك ابلرتكيبية عنده.     Paradigmaticوُعرفت العالقات االستبدالية
بني   Linearفقية أو اخلطية ابلعالقات السياقية أو "الرأسية" أو "اجلدولية"، وهي مقابل العالقات األ

عناصر الرتاكيب واجلمل.بينما عرفت الدراسات الرتكيبية األمريكية مسارًا خمتلفا عن سابقتها واشتهرت 
ابلدراسات الرتكيبية التوزيعية،من حيث كان هلا منهجها وأسلوهبا املستقبل، فهذا التحليل أول حماولة تصف 

 (16)ا إىل وحدات ومؤلفات إما مباشرة أو هنائية. البنية الرتكيبية بنيوايً، فهي تفككه
 أايم امللوك دوال

 2أايم/    /امللوك دوال//
 املؤلف النهائي: هو غري قابل للتحليل إىل مؤلف أصغر منه.

 املؤلف املباشر: وهو قابل للتحليل إىل مؤلرف أصغر منه.
ا الشكالنيون،فيزحيون املعىن عن دراساهتم، إذ يهتمون ابلشكل دون غريه العتباره أهم من  أمر

مقصود الرتكيب غري أن هيمسالف يدرس العالمة اللغوية ببعدها التعبريي لكن يبقي الشكل صاحب 
 système deاألولوية عنده" دراساته تقوم على مبدأ أن اللغة)اللسان( هي نظام من العالمات )

signes وهو بذلك ال يناقش نظامية اللغة (17). حاملة للمعىن و لالعالمة هي( وأن العالمة واليت تتقابل
اء اليت ال تقبل مزيدًا من التحليل، ولك  اعتمادًا على  ولكنه يناقش أن تكون العالمات وحداته الصمر

 (18)احلجج التالية: 

                                                           

.101م ص1999مباحث في اللسانيات، ديوان املطبوعات الجامعية الساحة املركزية بن عكنون، )ط( الجزائر ،ينظر:أحمد حساني  15
 

Louis Hjelmslve. Porolègomènes a une  théorie  languague. Traduit    danois  pardu ، 16les éditions de  - Paris-Uma Canger 

minuit-1971    ; p60. 
                    

قراءة لسانية جديدة، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع و كلية اآلداب-املنوال النحوي  ،ينظر: عز الدين مجدوب   17
 

والعلوم 

 . 45املبحث التركيبي في الدراسات اللسانية الحديثة، ص،و قدادرة عبد السالم  99ص م1998، تونس، 1اإلنسانية،سوسة،ط

. 99قراءة لسانية جديدة،ص-املنوال النحوي  ،ينظر: عز الدين مجدوب18
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 (19)يف اللغة عدد ال حضر له من العالمات.-
ال  (grandeurs)  إنه ميكن حتليل أصغر العالمات اللغوية إىل وحدات أصغر هي " املقادير-

 حتمل داللة.
وجوب التمييز يف التحليل بني مستويني يف العالمة مها : مستوى الدالر ومستوى املدلول، وحتليل  -

 كل منهما على حدة.
( يفضي إىل التحليل بعد grandeursوجوب اإلقرار اثنيًا بوجود نوع اثٍن من املقادير ) -

(.... أال ترى أنره ميكنك  إرجاع عدد Les figuresالصور )مستوى العالمة ، وهو ما يسميه مستوى 
الُمتناٍه من النصوص العربية على صعيد لفظها أو مبناها إىل توليفات خمتلفة لعدد قليل من التوابت هي 

يه حروف العربية وحركاهتا )املقادير  (.وبناءً عليه ،فإنر التعريف املالئم لبنية اللغة،هو grandeursما تسمر
ها نظامًا من الصور)ذاك  ( احملدودة العدد يتكورن من توليفاهتا عدٌد ال ُمتناٍه figuresالتعريف الذي يعدر

ا تعريف اللغة أبهنا نظاٌم من العالمات،فهو ال يُراعي الوظائف الداخلية للغة وإمنا يُراعي  من العالمات.أمر
 وظائفها اخلارجية من حيث عالقاهتا مع الواقع غري اللغوي.

ما الرتكيب عند الوظيفيني، فيقوم على تفكيك الرتاكيب إىل وحدات وتكون كل وحدة أصغر أ  
من اليت قبلها حىت يصلوا إىل أصغرها هبدف استخراج وظائفها، إذ لكل وحدة صورة صوتية ومعىن ال يقبل 

 (20)التحليل إىل وحدات أدىن منها. 
 صدران منتوجنا

 صدر/  /ان/  /منتوج/  /ان/       /
       1      2        3     4 

حنو: ان صورهتا الصوتية كما تنطق وخترج من اخليشوم ومعناها يدل على ضمري اجلمع للمتكلم 
 "حنن".

                                                           

 .45، ص املرجع نفسهينظر:   19
 

18مبادئ في اللسانيات العامة ،ترجمة سعدي زبير،دار اآلفاق، الجزائر، )دت( ص. ،ينظر: أندري مارتيني  20
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أما الرتكيب عند التولديني، فيحلَُّل ويستخرج منه القاعدة اليت تربط بني عناصره لغاية هي توليد تراكيب     
النظام اللغوي من جمموعة العناصر اليت تتآلف فيما بينها  جديدة. فبحسب نعوم تشومسكي" يتكون

 (21)لتشكل سلسلة من جمموعة العالقات املالئمة اليت تربط هذه العناصر بعضها ببعض". 
وينطلق تشومسكي يف كتابه البنيات ال رتَّكيبية من فرضية مفادها أن إدراك معىن اجلمل يعتمد أساساً 

ملة ال مركبة تصبح قابلة للفهم ابلضرورة إبرجاعها إىل اجلمل ال نَّواة ال مكورِّنة هلا مث على البناء ال رتَّكييب. فاجل
يرى تشومسكي"أن البنية و  (22)ابل نَّظر إىل البنيات ال رتَّكيبية اليت حتدد العناصر األولية اليت تتألف منها.

ليخلص إىل أنه "من أجل أن (23)ال رتَّكيبية ميكنها أن تلقي بعض األضواء على مشاكل ال معىن والفهم" ، 
نْفهم مجلة ما من الضروري أن نْعرَِّف اجلمَل ال نَّواة اليت اْشتُ قَّت مْنها هذه اجلملة. وبعبارة أدق، علينا أْن 

ل ال نَّهائية السِّ بية هلذه ال مكورِّانت األولية،  نْعرِّف السَّ د علْيها اجلُمل ال نَّواة هذه، والقواعد ال مركَّ ال يتَّ تْعَتمِّ
وكذلك ال تَّاريخ ال تَّحويلي للُجْملة اليت حْنن بَصَددِّها وَتَطورها من اجلمل ال نَّواة. وهكذا ُتْصبِّح ال مْسألَة 

ة لتْحليل الفْهم يف أَحد معانيها مْسأَلة شَ  ية للُمْحتوى الَّذي العامَّ ر األساسِّ رح اجلملة ال نَّواة اليت تعدر العناصِّ
 (24)تُ ْشَتق مْنه ُج مٌل أْك َثر تَ ْعقيداًمألوَفة". 

 
 أمهية املستوى  الرتكييب)الن حوي( لسانيا  

لئن كان املستوى النحوي بتداخُل مع املستوى الرتكييب، فإنر  بعض اللسانيني احملدثني ، ومنهم 
موسى حامد يف حماضرة له حتت عنوان األسلوبية يعرف املستوى الرتكييب والنحوي منفصلني عن بعضهما 

 (25)بعضاً ، من حيث رأى: 

                                                           

21  1969 ;p. 101  - ,Paris édition seuil -:Structures syntaxiques   Noam Chomskyاملعرفة اللغوية أصولها واستخدامتها  ،ومسكيونعوم تش

.110م ،ص1993-هـ1413، 1، ترجمة محمد فنيح، دار الفكر العربي،ط
 

22  :Structures syntaxiques; p. 102 et suivantes. Noam Chomsky
 

 23  .
 

Idem, p. 102
 

24  Ibid, p. 123.
 

http://musaa.net/lesson/ ( 09/02/2015.)املحاضرة األولى–املستويات اللغوية ،موس ى حامد   25
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أنر  املستوى الرتكييب يقوم بوضع املفردات يف أبسط ُصور للتضامر لتحمل املعاين الكلية للفكرة املراد 
 التعبري عنها. 

ا يف املستوى النحوي، فيدرُك املتكلم ومنتج اللغة العالقات اليت تربط عناصر الرتكيب ببعضها  أمر
أن املستوى النحوي ما هو إال جسر يسهل بعضاً من خالل سلسلة من العالقات الوظيفية )النحوية(أي 

الوصول إىل معىن الرتكيب وهو جزء منه فقط، جندمها ال ينفصالن عن بعضهما؛ ألهنما يقومان على 
 املفردات و املعاين اليت تؤديها، فغايتها و اهتماماهتا واحدة.

، وقد نضطرر للتعامل لذا، ال ميكن الفصل بينهما،فاملستوى النحوي واملستوى الرتكييب مبعىن واحد 
 مع املستوى الرتكييب يف التحليل على أنه مرادف للمستوى النحوي. 

ً كبريًا من األمهية، وحني حاولنا مجعها  واحلقر أنر مصطلحات سيبويه يف هذا الصردد بلغْت قدرا
حويلية يف معا، رأينا أن هناك مصطلحا متداوال يف كتب "علم اللغة" خاصة تلك اليت اهتمت ابجلوانب الت

ويستخدمه اللغويون ⃰"Ungrammaticalاجلملة وهو مصطلح"غري الصحيح حنواي "ما يقابله ابألجنبية"
املعاصرون لإلشارة إىل اخلروج عن القواعد والقوانني اخلاصة برتكيب اجلملة ابإلضافة إىل غريها، وتتفق 

أتينا استخدام هذا املصطلح مع إشارات سيبويه، لذلك ار -وبعض الشيء من الناحية-إشارهتم تلك 
 لنجمع على أساسه أي خروج عن قواعد تركيب اجلملة العربية عن سيبويه.

" ومصطلحات سيبويه Ungrammaticalعلى أنَّ عبده الراجحي اهتمَّ للرَّبط بني مصطلح"
حال" منها،حني قارن بني سيبويه وتشومسكي، فقال: "إن القبول النحوي جلملة ما يتوق

ُ
ف خاصة "امل

على املعىن املعجمي لعناصر اجلملة، ولكنه  يرتكن إىل نظام عميق معني ميتلكه املتكلم، وبه يستطيع أن 
مييز مجلة من أخرى".مث أييت ببعض اجلمل الصحيحة حنوايً، وغري الصحيحة حنوايً،ويعلق عليها بقوله : 

قدماء تناولوا شيئاً قريبا منه عند "إنر هذا التمثيل ميكن تطبيقه على كل اللغات، وسوف نرى أن العرب ال
حال". 

ُ
 (26)حديثهم عن الكالم امل

                                                           

 ⃰ "ungrammatical(مصطلح أجنبي يقابله بالعربية "غير الصحيح نحويا" وقد أشار إليه تشومسكي :"chomsky.في نظريته التوليدية التحويلية )
 

 .118ص م،1988النحو العربي و الدرس الحديث، اإلسكندرية،)دط(،،عبده  الراجحي  26
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وللتمييز بني املستوى الرتكييب واملستوى الداليل استخدم سيبويه أكثر من مصطلح للداللة على 
عدم صحة تركيب ما حنواي ،عمد إىل ختصيص ابٍب لعديد الرتاكيب منها،مث أصدر عليها بعض األحكام 

يم حسن، اليت جندها عند  رجال هذا العلم.يقول:"هذا ابب االستقامة من الكالم واإلحالة، فمنه مستقر
 وحمال، ومستقيم قبيح، و ما هو حمال كذٌب.

 فأما املستقيم فقولك: أتيتك أمس وسآتيك غداً.
ا احملال فأن تنقض أول كالمك آبخره، فتقول : "أتيتك غداً" و"سآتيك أمس"  وأمر

ا املستقيم القبيح  فأن تضع اللفظ يف غري موضعه، حنو قولك :"قد زيدًا رأْيت"، وكي زيداً وأمر
 ( 27)أيتيك"، وأشباه هذا.وأما احملال الكذب فأن تقول: "سوف اشرب ماء البحر".

ه سيبويه إىل بعض  ويدور هذا الباب حول عدة مصطلحات هي: مستقيم وحسن حمال ضمَّ
 (28:)املصطلحات فأنتج

 املستقيم احلسن. -
 تقيم الكذب.املس-
 املستقيم القبيح.-

أما املستقيم احلسن فهو الذي مت فيه مراعاة قواعد اجلملة العربية من حيث األصوات والرتاكيب 
والداللة ومن هنا حكم سيبويه على بعض الرتاكيب ابالستقامة واحلسن، ويبدو أن هذا "احلسن" يكاد 

رجه، واشتهر رجاله، و عليه أكثر مدار يقرتب من احلديث احلسن، وهو عند رجاله " ما عرف خم
  (29)احلديث،وهو الذي يقبله أكرب العلماء ويستعمله عامة الفقهاء".

، وسآتيك غداَ، ميكن قبوهلما والسري على منطهما يف تركيب اجلمل املتشاهبة.  والرتكيبان: أتيتَك أْمسِّ

                                                           

.1/25الكتاب،،سبويه  27
 

.41التراكيب غير الصحيحة نحويا في الكتاب لسيبويه،ص،محمد سليمان ياقوت  28
 

.1/10هـ ،1367معالم السنن، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي،،مطبعة أنصار املحمدية،،أبو سليمان الخطابي  29
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يم الكذب مستقيم حنواي، كذٌب دالليا، حيث إن املتكلم ال يستطيع أن حيمل اجلبل، أو  واملستقر
يشرب ماء البحر، ويبدو أن املتكلم الكاذب يكاد يقرتب من"التدليس" يف احلديث، وقد قال اإلمام 

 ( 30)الشافعي:" التدليس أخو الكذب".
يم القبيح نتج قبحه من خرق القواعد، وذلك كما يف زيدا رأيت، وكي زيدا أيتيك، والقبح  :واملستقر

شاذ" عند احملدثني. وقد عرفوه بقوهلم: " وهو أن يروي الثقة حديثا خيالف ما روى الناس، رمبا يقرتب من "ال
 (31)وليس من ذلك أن يروى ما مل يرد غريه".

 (32)ويتميز الرتكيب غري الصحيح حنواي مبجموعة من املميزات هي:
العميقة.")*(.فقد أشار اتصال بعض الرتاكيب غري الصحيحة حنواي مبا يسميه التَّْحويلُيون: "البنية -

سيبويه إىل شيء قريب من هذا عندما حكم على بعضها أبنه "متثيل وال يتكلم به "ويقصد به شرح بعض 
الرتاكيب املصنوعة، وحني ندرس ذلك فإنه يبني" العمليات النحوية " اليت تتحول خالهلا هذه  البنية 

طحية" تمييز بني اللغة الواصفة واالستعمال العفوي للمتكلرم مع ما يستلزم ذلك من ضرورة ال ⃰إىل"البنية السَّ
 يف هذا املقام.

اتصال بعض الرتاكيب ابللهجات العربية. ابإلضافة إىل اتصاهلا بسنن العرب يف كالمهم، وميكن  -
 ( 33)أثناء دراستها التعرف على خصائص هلجات بعض القبائل.

                                                           

.35هـ ،ص1386املنورة، مقدمة ابن الصالح، املكتبة العلمية،)دط(، املدينة ،ابن الصالح  30
     

.47م، ص 1955 -هـ1399، 3ابن كثير:البعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث،ط  31 
 

32  
و محمد سليمان ياقوت :التراكيب غير الصحيحة نحويا في الكتاب  119النحو العربي والدرس الحديث، ص،ينظر:عبده الراجحي

11ه،صلسيبوي
. 

 

كل الداخلي للتعبير،أي الصورة األولى للتركيب الّدالة على معنى كامل. ينظر:عمر أوكان ⃰  اللغة والخطاب، أفريقيا الشرق، ،البنية العميقة:هي الشَّ

اعد اللغة العربية) األلسنية التوليدية والتحويلية وقو  ،و ميشال، زكريا 8م ص2001،بيروت، لبنان،1الدار البيضاء ،املغرب،أفريقيا الشرق،ط

.3م ، ص1982-هـ1402،بيروت، لبنان، 1النظرية األلسنية( املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط
 

 في الكتاب لسيبويه،ص،محمد سليمان ياقوت  33
ً
. 11التراكيب غير الصحيحة نحويا
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وحني املقارنة بينهما ميكن وضع بعض وجود مقابل يعد صحيحا حنواي لبعض تلك الرتاكيب،  -
 القواعد أو القوانني لرتكيب اجلملة العربية.

ْسُكوكة أو العبارات اجلاهزة، كما أهنا تتصل -
َ

للرتاكيب غري الصحيحة حنواي صلة ابلرتاكيب امل
رف ببعض األساليب النحوية كالتحضري، واالستفهام واالختصاص وغريها وحني ندرسها فإننا نستطيع  التع

على قواعد تركيب تلك العبارات واألساليب، وكيف أن اخلروج عنها أو كسرها يؤدي إىل عدم صحتها 
 حنوايً.

على أنر هناك بعض األسس اليت اعتمد عليها سيبويه يف  إشاراته إىل غري الصحيح حنواي، ونقدم 
 تلك األسس بقلم سيبويه نفسه وهي على النحو التايل:

الوصف" حني أصدر بعض أحكامه، ومن عباراته الدالة على ذلك قوله: اعتمد سيبويه على "  -
  (34)" وهذا أكثر من أن أصفه لك يف كالم العرب".

السماع من اخلليل، مع عرض ما مسعه على كالم العرب قال:"والذي ذكرت لك قول اخلليل  -
 (35)ورأينا العرب توافقه بعد ما مسعناه منه".

لوصف معًا ويظهر هذا يف قوله: "ومجيع ما وصفناه من هذه اللغات االعتماد على الرواية و ا -
 (36)ويونس عن العرب". –رمحه هللا –مسعناه من اخلليل 

النظر يف سنن العرب يف كالمها وعدُّ أيرِّ خروج عليها غرَي تلك السنني ومنها قوله: " فأجره  -
  (37)كما أجرت العرب واستحسنته".

ليس ابلقياس. قال: "وليس كل شيء يكثر يف كالمهم يغري من  كراهية ترك األصل ألن هذا  -
  (38)األصل، ألنه ليس ابلقياس عندهم، فكرهوا ترك األصل".

                                                           

.2/102الكتاب، ،سيبويه 34
 

.2/117ملرجع نفسه،ا  35
 

 .2/214،املرجع نفسه  36

 .2/124املرجع نفسه ،  37

 .2/113املرجع نفسه ،  38
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العامل أساس الدرس النحوي عند سيبويه، واخلروج على القواعد املوضوعة ال جيوز قال تعليقا على أحد  -
  (39)هي عاملة". الرتاكيب غري الصحيحة حنوايً:" ال جيوز من قبل أن )إن(

 (40)اعتمد سيبويه على اإلعراب ومن ذلك قوله: "ال جتوز إالر على الرفع". -
الرتكيز على التعريف يف االستعمال بني اللغتني املنطوقة واملكتوبة، فإن ما جيوز يف إحدامها ال جيوز يف  -

 (41)األخرى.قال:" أال ترى أنك لو قُ ْلَت اي لزْيٍد، وأنت حتدثه، مل جيز".
 الرتكيز على التعريف يف االستعمال بني اللغتني املنطوقة واملكتوبة، فإن ما جيوز يف إحدامها ال جيوز يف  -

 (42)األخرى.قال:" أال ترى أنك لو قُ ْلَت اي لزْيٍد، وأنت حتدثه، مل جيز".
 (43)النظر يف الداللة قال معلرقا على أحد الرتاكيب: " الستحال الكالم وتغيري املعىن". -

حتكيم اللهجات العربية أحياانً: ألن ما جيوز يف هلجة، رمبا ال جيوز يف أخرى قال: " ألنه ال  -
م ما يعمل فيه األخر، فإن رفعت َحسَن على اللغة  يستقيم كما يستقيم يف )كان( و )ليس( أن تقدر

 (44))اللهجة( التَّميمية".

 
 اخلامتة

 
إنر نوع التفاعل بني العناصر النحوية والعناصر الداللية يوحي بداللة اجلملة. فكما ميد العنصر 
النحوي العنصر الداليل ابملعىن األساسي يف اجلملة الذي يساعد على متييزه وحتديده ميدر العنصر الداليل 

                                                           

 .1/204املرجع نفسه ،  39

 .2/403املرجع نفسه ،  40

 .2/403املرجع نفسه ،  41

 .2/403املرجع نفسه ،  42

 .395 -2/394املرجع نفسه ، 43

 . 1/71املرجع نفسه ، 44
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جد بني العنصرين أخذ وعطاء العنصر النحوي كذلك ببعض اجلوانب اليت تساعد على حتديده ومتييزه، إذ يو 
 (45)وتبادل أتثريي دائم"، حنو: 

ٌد عمَر.-  ضرب حُممر
داً.-  ضرَب ُعمُر حُممَّ

 فتغيري موضع الكلمات يف اجلملتني غري من الوظيفة النحوية لكل واحدة وكذا داللتها يف الوقت نفسه.
عاب البنية النحوية اليت يتألف من هنا تظهر أمهية املستوى الرتكييب يف الدراسات اللسانية؛ ألن استي

 منها الرتكيب اللغوي أمٌر مهم يف فهم البنية الداللية وهذا ما يسهل الترعلم والترعليَم.
كما أن هذا املستوى يعمل على معرفة الرتاكيب اللغوية اليت يتألف منها النص، بوظيفة لسانية   

 ا واملؤلفة ألجزاء هذه الوحدة.قائمة بذاهتا، و تتشكل من الضوابط اللسانية السابق ذكره
على أنر الفرق بني الرتكيب عند اللغويني القدامى واحملدثني، ميكن تلخيصه يف مفهومه عند األوائل 
يف أنه اترصف ابلدقة والشمول حيث حلرلوا الرتكيب وأبرزوا الوظيفة النحوية للعناصر املكونة له لكن يُؤخذ 

 (46)ق، كونه يقوم على أصول معيارية. على  هذا املذهب أنره ال يتصف ابلعم
، وبغض النظر عن مذهب دي سوسري، فإنره ال ميكننا إنكار سوء حظر النص واخلطاب   واحلقُّ

اللذين أمهال يف هذه الدراسات القدمية ومل يسلط عليه الضوء إال مع الدراسات احلديثة اليت أعطته حقه 
(وأستاذ تشومسكي، الذي قدم 1949-1887(، تلميذبلومفيلد)1993-1909خصوصا هاريس)

 (47)" مناذج جتاوزت حنو اجلملة، "، بعنوان "حتليل اخلطاب"Languageمقال نشره يف جملة من خالل 

                                                           

 .103م ،ص1983، القاهرة مصر،1النحوي،طعبد اللطيف محمد حماسة: النحو والداللة، مدخل لدراسة املعنى  45

 .101ينظر: أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ص  46

هـ، 1418تحليل الخطاب،ترجمة: الزليطني والتريكي، جامعة امللك سعود، النشر العلمي واملطابع،)دط(،  ،ينظر: براون ويول  47

 م ،ص: ي1997

بدي،محمد سمير-19
ّ
والّصرفية،مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان، دار الفرقان للنشر معجم املصطلحات الّنحوية ،الل

 م.1986-هـ1406،عّمان، األردن،2والتوزيع،ط

 : مبادئ في اللسانيات العامة، ترجمة سعدي زبير،دار اآلفاق، الجزائر، )دت(.مارتيني، أندري -20
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رافضًا أير إحالة على معىن الوحدات داخل اجلملة نظرًا إىل صعوبة ال تَّحقق العلمي من ماهية احلقائق 
د بطريقة إجيابية إال عن  الDiscoursالداللية للوحدات اللُّغوية.لذا،فإنر داللة اخلطاب  يُ مكن أن حُتدَّ

و يتم فيه ال تَّأويل الداليل، بواسطة أEnoncésطريق ال مقام ال تَّواصلي الذي يْصدر فيه ال متَكلرِّم أقواله 
 .RéactionستجابةواالStimulusال مثري 

 
 املصادر العربية

 
 ه .1386مقدمة ابن الصالح،املكتبة العلمية، املدينة املنورة، ابن الصالح: -1
 م. 1955 -ه 1399، 3،الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث،ط ابن كثري، احلافظ-2
 م.1997، بريوت، لبنان ، 1:لسان العرب،دار صادر، ط منظور، ُممدابن  -3
،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك،ضمن حاشية الصبان  على شرح العالمة األمشوين،أبو احلسن علي-4

 . ه1305، املطبعة اخلريية جبمالية مصر احملمية، 
 ت(.،املعجم الوسيط,دار الفكر، بريوت،)دأنيس، إبراهيم ووآخرون -5
،بريوت، 1: اللغة واخلطاب،أفريقيا الشرق، الدار البيضاء ،املغرب،أفريقيا الشرق،طأوكان،عمر-6

 م.2001لبنان،

                                                           

امي للنشر والتوزيع و كلية اآلداب والعلوم ،دار محمد علي الح-قراءة لسانية جديدة-: املنوال النحوي مجدوب، عز الدين-21

 م.1998، تونس، 1اإلنسانية،سوسة،ط

 م.1983، القاهرة مصر،1النحو والداللة، مدخل لدراسة املعنى النحوي، ط ،محمد حماسة ،عبد اللطيف -22

 م.2001 ،1دراسات نحوية وداللية وفلسفية في ضوء اللسانيات املعاصرة، دار املتنبي، ط ،الوعر، مازن  23-

 م.1997هـ، 1418:تحليل الخطاب،ترجمة: الزليطني والتريكي، جامعة امللك سعود، النشر العلمي واملطابع، ويول، براون  -24

 في الكتاب لسيبيويه،ياقوت،محمد سليمان-25
ً
رفة دراسة لغوية،دار املع-التراكيب غير الصحيحة نحويا

 م. 1985الجامعية،اإلسكندرية،

  
 
 

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  22 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

:الرتاكيب النحوية وسياقتها املختلفة عند عبد القاهر اجلرجاين،ديوان املطبوعات بلعيد،صاحل-
 م.1994اجلامعية،)دط(،

، 1خداماهتا، ترمجة حممد فنيح، دار الفكر العريب،ط،املعرفة اللغوية أصوهلا واستتشومسكي، نعوم-7
 م.1993-ه 1413

 ) /http://musaa.net/lessonاحملاضرة األوىل–:املستوايت اللغوية حامد،موسى-8
09/02/2015.) 

: اتج اللغة وصحاح العربية،حتقيق حتقيق عطار أمحد عبد الغفور، دار اجلوهري، إمساعيل بن محاد-9
 م.1990بريوت، لبنان ،  ،4العلم للماليني،ط

،دار 1دالئل اإلعجاز، حتقيق وتقدمي حممد رضوان الداية وفايز الداية،طاجلرجاين، عبد القاهر،-10
 م.1983-ه 1403قتيبة،

،مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية بن عكنون، )دط( حساين، أمحد-11
 م.1999اجلزائر 

،معامل السنن،حتقيق أمحد حممد شاكر وحممد حامد الفقي،،مطبعة أنصار سليماناخلطايب،أبو -12
 ه 1367احملمدية،

 م.1988،النحو العريب و الدرس احلديث،اإلسكندرية،)دط(،الراجحي،عبده-13
 )دت(.)دط(،:اتج العروس من جواهر القاموس،دراسة و حتقيق علي بشري،،الزَّبيدي، السيد  -14

نية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية) النظرية األلسنية( املؤسسة اجلامعية ،األلسزكراي،ميشال-
 م.1982-ه 1402،بريوت، لبنان، 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط

 م.1987، فقه اللغة املقارن، دار العلم للماليني بريوت طبعة السامرائي، إبراهيم-15
 ،)دت(.1ق وشرح عبد السالم حممد هارون، ط،الكتاب،حتقي سيبويه، عمرو بن عثمان -16
 ، )دت(.3، النحو الوايف، دار املعارف مبصر، القاهرة،طعباس، إحسان -17
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،املبحث الرتكييب يف الدراسات اللسانية احلديثة، رسالة ماجسرت إشرف الدكتور قدادرة ،عبد السالم -18
 م.2004/2005السعيد هادف،جامعة قسنطينة،اجلزائر ،

 
 االجنبية املصادر

 

1-Noam Chomsky :Structures syntaxiques- édition seuil ,Paris -1969 .  

2-Hjelmslve. Louis : Porolègomènes a une  théorie du languague. Traduit du 

danois  par ، Uma Canger-Paris - les éditions de minuit- 1971 . 
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  املتحدةعلى الوالايت  1776أثر وثيقة االمم املتحدة لعام 

The Effect of UN 1776 Act on the United State 

Bahja Al-Nufoos Mohammed Ali 

 بهجة النفوس محمد علي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستخلص

عندما يصبح من الضروري لشعب ما يف جمرى األحداث اإلنسانية أن يفسخ روابطه السياسية اليت تصله بشعب آخر، ويتوىل، "
نية، فإن االحرتام الالئق آبراء ال بشر بني سلطاته الدنيوية، املكانة املنفصلة املساوية اليت خولتها له قوانني الطبيعة والطبيعة الرّب 

 .(1(ا األسباب اليت جتربهم على االنفصال" يتطلب منهم أن يعلنو 
يف فناء بيت احلكومة القدمي يف  1776كان ذلك مستهل اعالن االستقالل الذي ق ريء للمرة األوىل يف الثامن من متوز، 

وغالبا  ما  فيالدلفيا، والذي يطلق عليه اليوم مبىن االستقالل. ويعترب هذا االعالن هو أهم وثيقة يف اتريخ الوالايت املتحدة.
توصف أبهنا اتريخ ميالد بالد العم سام، حيث أ علن هبا رمسيا االستقالل عن املستعمر الربيطاين وعرضت جمموعة من احلقوق 
تركز على املساواة واحلرية جلميع الناس. يرمي هذا البحث اىل وصف هذا االعالن والتعرض لتأثرياته على الوالايت املتحدة 

ت املتحدة يف الرابع من متوز من ايالشعب االمريكي اىل االستمرار ّبحلتفال هبذا االعالن بصفته ميالدا  للوال واالسباب اليت تدفع
 كل عام.
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 املقدمة

انتقلت حركة املطالبة حبقوق االنسان واحلرايت الفردية اىل امريكا الشمالية يف القرن الثامن عشر. 
املستعمرة الثالثة عشر لربيطانيا وقد خاضت غمار حرب ضروس دارت  وقد كانت أمريكا يف ذلك الوقت

بني مستوطنيها االنكليز و جيش االمرباطورية الربيطانية. فقد كان املستوطنني يعارضون اي نوٍع من التبعية 
ديدة اىل االمرباطورية الربيطانية. ورفضوا كل القوانني اجلائرة اليت فرضتها بريطانيا على سكان األرض اجل

 :فاعلنوا مطالبهم يف العبارة التالية
"No Taxation Without Representation ( "ورافق 2"، اي "ال ضرائب بدون متثيل ،)

هذه احلملة تشكيل املؤسسات املنتخبة يف املدن والقرى ملواجهة جيش االمرباطورية واليت انتهت هبزمية 
 ، واليت حتدثت الول مرة عن االمة االمريكية. 1776عام  متوز 4االمرباطورية واعالن وثيقة االستقالل يف 

اعقب هذا االعالن صدور الئحة فريدة يف اتريخ املساعي من اجل الدفاع عن حقوق االنسان يف 
حزيران  12"، اي " الئحة فرجينيا للحقوق" يف Virginia Bill of Rightsوالية فرجينيا وهي "

ل سند تنص مواده على حقوق الفرد واحلرايت الفردية وحقوق ، وهي الالئحة اليت تعد او  1776عام 
االنسان. وعلى الرغم من ان هذه الالئحة بقيت انقصة وغري منظمة ومل تنصف السود وحتررهم من العبودية، 

 اال اهنا غدت امثولة لكل من يطالب ابحلرايت الفردية.
أمجع االسباب اليت قادت املستعمرات كان اعالن االستقالل هذا وثيقًة قانونيًة أعلنت للعامل  

الثالث عشرة لالنفصال من االمرباطورية الربيطانية فضاًل عن كونه وثيقًة عمليًة أيضاً. فقد كان الشعب 
االمريكي يطمع ابحلصول على الدعم املايل والعسكري من البلدان االخرى اليت كانت معاديًة لربيطانيا. 

يقي وراء اعتبار هذا االعالن مثااًل للثورة. يف أقسام البحث اآلتية ولكن ذلك كله مل يكن السبب احلق
 ب االمريكي وأسباب االحتفاء هبا.سأتناول اتريخ صدور هذه الوثيقة وأمهيتها لدى الشع

 اتريخ الوثيقة
متردت املستعمرات اليت كانت خاضعة ل ربيطانيا يف القارة االمريكية الشمالية بسبب عدم متثيلها 

ُعرفت ابحلرب  1775داخل الربملان الربيطاين وزايدة الضرائب عليها فخاضت حراب ضد بريطانيا يف عام 
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التاج الربيطاين يف الرابع الثورية األمريكية. وقد كان النصر حليف تلك املستعمرات فأعلنت االستقالل عن 
 .1776من يوليو/متوز 

إال إن التوقيع على الوثيقة  1776يوليو/متوز  4ورغم أن إعالن استقالل الوالايت املتحدة حيمل اتريخ 
 (.1مندواب ميثلون تلك املستعمرات )انظر ملحق رقم  56من قبل  .177أغسطس/آب  2كان يف يوم 

لتعلن أن املستعمرات األمريكية الثالثة  1776يوليو  4القاري يف وقد تبىن هذه الوثيقة الكونغرس 
عشر املتحاربة مع بريطانيا العظمى قد أصبحت والايت مستقلة. وقد كتب توماس جفرسون بشكٍل مباشر 

يوليو لصاحل إعالن االستقالل عن بريطانيا  2أن اإلعالن يعترب تفسرياً رمسيا ألسباب تصويت الكونغرس يف 
وذلك بعد مرور أكثر من عام على اندالع حرب االستقالل األمريكية. وهكذا اصبح الرابع من العظمى 

 .متوز يوماً لالستقالل حيتفل به الشعب االمريكي ختليداً لذكرى يوم اعتماد الكونغرس صيغة اإلعالن
بسبب وبعد أن أدت الوثيقة غرضها األساسي إلعالن االستقالل تزايدت مكانتها مبرور األعوام 

 :عبارهتا الثانية على وجه اخلصوص واليت متثل بياانً مهماً حلقوق اإلنسان
"نؤمن أبن هذه احلقائق بديهية، وهي أن البشر خلقوا متساوين، وأن خالقهم حباهم حبقوق معينة ال ميكن 

)انظر ملحق  نكراهنا والتصرف هبا، وأن من بينها احلق يف احلياة واحلرية والسعي يف سبيل نشدان السعادة"
 (2رقم 

استخدمت هذه اجلملة كثريا يف الدفاع عن حقوق اجلماعات املهمشة، وأصبحت متثل للعديد من الناس 
املعيار األخالقي الذي ينبغي على الوالايت املتحدة الدفاع عنه. وقد أثرت وجهة النظر هذه كثريا يف 

( وروج لفكرة ان إعالن االستقالل هو 5ة )أبراهام لينكون الذي اختذ اإلعالن كأساس لفلسفته السياسي
 وثيقة لألساسيات اليت ينبغي من خالهلا تفسري دستور الوالايت املتحدة األمريكية.

 حقوق يف الناشطات أوىل فقامت برمته. املتحدة الوالايت اتريخ يف تلك املساواة مباديء أثرت 
ل اليت الطريقة بنفس  Sentiments of Declaration بتعديل1848 عام يف االنسان  هبا ُعدر

 كي  1829 عام يف البيض االمريكيني بتحدي االمريكي-االفريقي الناشط قام وكذلك االستقالل، اعالن
 اعالهنم". اىل "ينظروا
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 الوثيقة تركيبة
. وعربت الوثيقة (2 رقم ملحق )انظر مواد سبع من تتكون املتحدة الوالايت استقالل وثيقة إن

األسباب اليت دفعت املستعمرات إىل إعالن استقالهلا عن بريطانيا ومحلت احلكومة الربيطانية ببالغة عن 
مسؤولية مفاسد كبرية وأوضحت أن لكل الناس حقوقا معينة، مبا فيها حقهم يف أن يغريوا أو يطيحوا أبية 

 حكومة تسلبهم حقوقهم.
 وبعدكورنٍة من مخسة أشخاص. كان توماس جيفرسون هو الكاتب الرئيس للوثيقة ضمن جلنٍة م

مبناقشة اإلعالن ومراجعته مث املوافقة عليه يف الرابع من يوليو/متوز  األمريكي الكونغرس قام  الوثيقة كتابة
1776. 

تركز املواد من األوىل إىل الثالثة من الوثيقة على السلطة والصالحية املمنوحة للفروع الثالثة للحكومة 
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وحتدد املادة الرابعة العالقة بني  االحتادية، وهي: السلطة

الوالايت العديدة، بينما تركز املادة اخلامسة على التوجيهات اخلاصة لتعديل الدستور. واملادة السادسة 
حاً لعملية املصادقة توضح أن الدستور يشكل القانون األعلى يف البالد. واملادة السابعة واألخرية تقدم شر 

 على الدستور.

ل الدستور  مرة. وكان من ضمن تلك التعديالت تلك اليت مشلت وثيقة احلقوق. وقد  27ُعدر
تناولت التعديالت اإلضافية قضااي متعددة مشلت جترمي العبودية ومتكني النساء من حق االقرتاع وضمان 

وقد نص على إن أي قانون يغري من  1992  محاية حقوق التصويت. وقد أجري أحدث تعديل عام
 تفويض أعضاء الكونغرس ال يصبح انفذ املفعول إال بعد إجراء انتخاابت جديدة يف الكونغرس.

 األساسية الوثيقة مبادئ
تضمنت وثيقة استقالل الوالايت املتحدة العديد من املبادئ، منها: إعالن أن كل الناس خلقوا 

ا حباهم هبا اخلالق ال جيوز التصرف فيها منها "حق احلياة واحلرية على قدم املساواة وأن لديهم حقوق
والسعي وراء السعادة"، و"أن الناس لديهم احلق يف اختيار حكوماهتم" وأنه "أتمينا هلذه احلقوق فقد أنشئت 

 احلكومات مستمدة سلطاهتا العادلة من موافقة احملكومني".

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  28 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

 الوثيقة أمهية
العديد من مفكري تلك املرحلة وفالسفتها فيما يتعلق مببادئ احلرية كانت الوثيقة مرآًة ألفكار 

والعدالة السياسية واالجتماعية. وامتازت الوثيقة ببالغة لغوية أاثرت إعجاب األمريكيني وحفزت املواطنني 
األوروبيني لدفع حكوماهتم حنو مزيد من الدميقراطية. كما استفادت منها الشعوب احلديثة التواقة إىل 

 االستقالل والدميقراطية.
 ومناسبة وطنياً  عيداً  عام كل  من يوليو/متوز من الرابع يوم أصبح فقد الوثيقة لتلك الفريد األثر من وانطالقاً 

 لإلعالن األصلية الوثيقة األمريكية السلطات تعرض، وهو عطلة رمسية يف البالد. و األمريكي للشعب خاصة
 مع وثيقة دستور الوالايت املتحدة، ووثيقة احلقوق. واشنطن العاصمة يف القومية السجالت دار يف
 

 املصادر
 
1-Digital IIP 

. http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2009/03/2009 
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 1 رقم ملحق
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 2 رقم ملحق

 واحلريف لوثيقة إعالن االستقاللالكامل  النص
 1776متوز/يوليو  4يف مؤمتر 

 عشرة الثالث األمريكية للوالايت اجلماعي اإلعالن
عندما يصبح من الضروري لشعب ما يف جمرى األحداث اإلنسانية أن يفسخ روابطه السياسية اليت 

وية اليت خولتها له قوانني الطبيعة تصله بشعب آخر، ويتوىل، بني سلطاته الدنيوية، املكانة املنفصلة املسا
نية، فإن االحرتام الالئق آبراء البشر يتطلب منهم أن يعلنوا األسباب اليت جتربهم على  والطبيعة الرابر

 .االنفصال
نؤمن أبن هذه احلقائق بديهية، وهي أن البشر خلقوا متساوين، وأن خالقهم حباهم حبقوق معينة 

وأن من بينها احلق يف احلياة واحلرية والسعي يف سبيل نشدان السعادة. وإنه ال ميكن نكراهنا والتصرف هبا، 
لضمان هذه احلقوق، تنشأ احلكومات بني الناس مستمدة سلطاهتا العادلة من موافقة احملكومني. وإنه 
عندما يصبح أي شكل من أشكال احلكم يف أي وقت من األوقات هادما ومدمرا هلذه الغاايت، يصبح 

ل حكومة جديدة مقيما أساسها على املبادئ، ومنظما سلطاهتا من حق ال ه أو يلغيه ويشكر شعب أن يغرير
وفق الكيفية اليت تبدو له أفضل مالءمة لتحقيق سالمته ورفاهه. وتقتضي احلكمة يف الواقع عدم تغيري 

رت أن البشر احلكومات القائمة املؤسسة منذ زمن طويل ألسباب بسيطة وعابرة. ولذا، فإن التجارب أظه
ميرالون إىل حتمل املعاانة، ما دامت التصرفات الشريرة قابلة للتحمل، أكثر من نزوعهم إىل تصحيح أنفسهم 
إبلغاء الصيغ اليت اعتادوا عليها. ولكن من حقهم بل ومن واجبهم، عندما تدل سلسلة طويلة من التجاوزات 

ذاته على وجود خمطط يرمي إلخضاعهم لسيطرة  وسوء املعاملة والغصب الساعية دوما وراء حتقيق الغرض
حكم استبدادي مطلق، أن يسقطوا ذلك احلكم وأن يعيرنوا قيرمني جددا على أمن مصريهم. لقد كانت 
ة اليت تضطرهم  ة الصابرة اليت حتملتها هذه املستعمرات شديدة الوطأة، وكذلك كانت احلاجة امللحر املشقر

اتريخ ملك بريطانيا العظمى احلايل اتريخ حافل ابملظامل املتكررة والقهر،  لتغيري نظمهم السابقة للحكم. وإن
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وكل ذلك من أجل حتقيق هدف واضح هو فرض احلكم االستبدادي املطلق على هذه الوالايت. وللربهان 
 .على ذلك فلتعرض هذه احلقائق على عامل نزيه وصريح
 .وضرورة اليت تعود ابخلري على الشعبلقد رفض أن مينح مصادقته على القوانني األكثر نفعا 

امه من املوافقة على القوانني ذات األمهية الفورية امللحة، إال إذا أوقف سرايهنا والعمل هبا إىل حني  منع حكر
 .احلصول على موافقته، وأمهلها كليا عندما مت تعليقها

برية آهلة ابلسكان ما مل يتنازل لقد رفض املوافقة على قوانني أخرى من شأهنا تلبية احتياجات مقاطعات ك
سكاهنا عن حقهم يف التمثيل يف اجمللس التشريعي، وهو حق ال يقدر بثمن ابلنسبة هلم ولكنه عسري على 

 .الطغاة وحدهم
استدعى اجملالس التشريعية إىل االجتماع يف أمكنة غريبة غري مرحية وبعيدة عن مستودع حفظ سجالهتا 

 .إرهاق أعضائها وإرغامهم على القبول بتدابريهالعامة، وذلك لغرض واحد هو 
 .لقد عمل على حل جمالس النواب مرارا وتكرارا ألهنا عارضت حبزم رجويل تعدايته على حقوق الشعب

وظل يرفض طويال بعد حلها السماح ابنتخاب غريها، مما أدى بعودة السلطات التشريعية، العاجزة عن 
رسها؛ بينما بقيت الدولة معرضة يف غضون ذلك لكل أخطار الغزو إبطال )احلل(، إىل الشعب عامة ليما

 .من اخلارج واالنتفاضات من الداخل
لقد حاول جاهدا احليلولة دون استيطان هذه الوالايت بغرض عرقلة قوانني جتنس األجانب رافضا املوافقة 

 .على غريها لتشجيع اهلجرة إىل هنا مهيئا الظروف الستيالء جديد على األراضي
 .عرقل جمرى القضاء برفضه املوافقة على قانون إنشاء السلطات القضائية

وجعل القضاة يتركلون على إرادته وحده ابلنسبة ملدة واليتهم وبقائهم يف الوظيفة ومبالغ رواتبهم ومصادر 
 .دفعها

 .أسس مكاتب جديدة كثرية وأرسل أسرااب من املوظفني ملضايقة الناس والتهام ثرواهتم
 .بيننا جيوشا دائمة يف وقت السلم ودون موافقة جمالسنا التشريعيةأقام 

 .اختذ التدابري اليت تضمن استقالل السلطات العسكرية عن السلطات املدنية وتتفوق عليها
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تواطأ مع آخرين كي خيضعنا حلكم غريب عن دستوران وال تعرتف به قوانيننا وذلك مبوافقته على عملهم يف 
 :زعومة ملا يليإصدار القوانني امل

 إقامة جمموعات كبرية من اجلنود املسلحني بيننا؛ -
محايتهم من العقوبة عن أي جرمية قتل يرتكبوهنا ضد سكان هذه الوالايت وذلك بعقد حماكمات  -

 صورية؛
 منع جتارتنا مع كل أجزاء العامل؛ -
 فرض ضرائب علينا دون موافقتنا؛ -
 هيئة حملفني يف كثري من األحيان؛حرماننا من فوائد احملاكمة أمام  -

 نقلنا إىل ما وراء البحار وحماكمتنا جبرائم مزعومة؛ - 
إلغاء نظام القوانني اإلجنليزية احلر املعمول به يف اإلقليم اجملاور وإقامة حكم عشوائي هناك، وتوسيع  -

 املستعمرات؛حدوده وحتويله فورا إىل منوذج وأداة مناسبة إلقامة حكم مطلق يف هذه 
 التخلص من مواثيقنا وإلغاء أغلى قوانينيا وتغيري نظام حكمنا من أساسه؛ -
 .تعطيل جمالسنا التشريعية وإعالن أنفسهم خمولني سلطة التشريع لنا يف كل األحوال كائنة ما كانت -

 .لقد تنازل عن احلكم هنا إبعالنه إخراجنا من حتت محايته وشن احلرب ضدان
 .خررب شواطئنا وأحرق مدننا وحطم حياة شعبناهنب حباران و 

وهو يعمل اآلن على نقل جيوش جرارة من املرتزقة األجانب إلمتام أعمال القتل والدمار والطغيان، وبدأ 
ابلفعل يف ارتكاب حاالت من الوحشية والغدر اليت ندر مثيلها يف العصور اهلمجية، فأصبح ال يستحق 

 .ةأبدا أن يكون رئيس دولة متحضر 
هم قتلة وجالدين  أجرب أبناء وطننا الذين مت أسرهم يف عرض البحار على محل السالح ضد وطنهم وصرير

 .ضد أصدقائهم وإخواهنم أو يقضوا على حياهتم أبيديهم
حررض على العصيان بيننا، وحاول أن جيلب سكان مناطقنا احلدودية من اهلنود املتوحشني الذين ال رمحة 

 .هم أن قاعدهتم يف احلرب هي الدمار دون متييز للناس من كل عمر وجنس ومنزلةعندهم، واملعروف عن
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منا يف كل مرحلة من مراحل القمع تلك، عرائض ملتمسني أبكثر التعابري تواضعا اإلصالح واإلنصاف.  قدر
هذه وكانت اإلجابة الوحيدة على عرائضنا والتماساتنا املتكررة هي تكرار األذى. فأمري متطبع على مثل 

 .األخالق اليت حتدد صفة الطاغية ال يليق ألن يكون حاكم شعب حر
ر يف لفت انتباه أخواننا الربيطانيني. فقد حذرانهم مرة بعد أخرى من حماوالت جملسهم التشريعي  حنن مل نقصر

رانهم بظروف هجرتنا واستيطاننا هنا. ورجوان عدالتهم الوطن ية مد سلطته اليت ال مربر هلا علينا. وذكر
وشهامتهم، وانشدانهم ابسم األواصر والقرابة املشرتكة اليت تربط بيننا رفض تلك االعتداءات اليت ستؤدي 
حتما إىل انقطاع الصالت والتواصل بيننا. وهم أيضا أصموا آذاهنم على صوت العدل وصلة األصل. ولذا 

نعتربهم كما نعترب ابقي البشر أعداء يف فإنه لزام علينا أن نستجيب للضرورة اليت تشعرهم رمسيا ابنفصالنا، و 
 .احلرب، وأصدقاء يف السلم

وعليه، فنحن ممثلي الوالايت املتحدة األمريكية يف املؤمتر العام امللتئم راجني من حاكم العامل األعلى السداد، 
نشهر ونعلن ابسم شعب هذه املستعمرات الطيب وسلطته مبهابة وجالل أن هذه املستعمرات املتحدة 
هي، ومن حقها الواجب أن تكون، والايت حرة مستقلة، وأهنا يف حلر من أي والء للتاج الربيطاين، وأن 
كل ارتباط سياسي بينها وبني دولة بريطانيا العظمى قد حل وينبغي أن حيل كليا، وأهنا كوالايت حرة 

إنشاء التجارة وممارسة كل مستقله متلك السلطة الكاملة يف شنر احلرب وحتقيق السالم، وعقد التحالفات و 
األعمال واألمور اليت من حق الدول املستقلة ممارستها. وإننا، أتييدا هلذا اإلعالن واتكاال اتما على محاية 

 .العناية اإلهلية، نتبادل العهد أبن يبذل كل واحد منا يف سبيل اآلخر حياته وماله وشرفه املقدس
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 "سليم بقلب ربه جاء اذ البراهيم شيعته من وان"
 مناقشة سياسية/اجتماعية

Dalia Musa 
 داليا موسى

يف سورة الشعراء والصافات . دائما ماكنت  ،عبارة القلب السليم يف القران الكرمي مرتني وردت
وعظيم قدرها عند هللا سبحانه. يف سورة الصافات يقرن املوىل  "القلب السليم"افكر هبذه العبارة الرابنية 

كوعاء هو مفتاح النبوة والشك يف ان سالمة القلب   .سبحانه بني نبيه ابراهيم وبني جميئه هلل بقلب سليم
لطاملا اقرتن تفكريي مبعىن القلب السليم بقصة روهتا يل اايم طفوليت والديت السيدة  .من االلف اىل الياء

 املستبصرة الشجاعة اليت زقتين العلم واالخالق زقا واليت ادين هلا ابلفضل يف كل مااان عليه اليوم . اذكر
ن عامل مل يكن وثيق الصلة ابالسالم اىل مذهب اهل البيت عليهم والديت اول اايم استبصارها وصحوهتا م

 . السالم وتشبثها هبذه اجلوهرة بشدة كمن وجد عني ماء يف الصحراء ويرتعب جملرد التفكري يف ضياعها

خاصة مبهمة يف كثري من االحيان يف استعارة واحضار كتب الشيعة املمنوعة  اً كانت لوالديت طرق
وكانت تلتهم الكتب اليت حتضرها وكتب  ،اىل البيت اايم الطاغية عن طريق بعض املعارف واالصدقاء

التاريخ يف مكتبتنا خالل اايم قالئل والتكف عن البحث عن اذاعة ايران وسط عاصفة التشويش حبثا عن 
وكانت تشرح لنا حنن الصغار تلك القصص التارخيية واتريخ اهل البيت ابسلوب  .او برانمج فقهي حماضرة
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مبسط. هذه القصة من اقادم ذكراييت ومل انسها يوما ملعناها البسيط ظاهرا العميق واقعا يف تفسري عملي 
منهاج اليقني يف "ها واقعي ملعىن القلب السليم بكل جتلياته . القصة نقلها اكثر من مصدر للشيعة من

ه أيب الفرج بن اجلوزير وتسمى  "،امللتقط"ونقلها ابن اجلوزير نقال عن  "فضائل أمري املؤمنني وهو كتاب جلدر
وتروي ان امراة علوية صاحلة تويف عنها زوجها اايم العباسيني وهلا منه اربع  .بقصة العلوية والرجل اجملوسي

مل تزل الغربة ترمي هبا من و  .ربة من ظلم العباسيني او لوقوع حربخرجت وبناهتا اما هاقد بنات صغريات 
بلد اىل بلد التدري اين تذهب حىت وصلت بلخ يوم برد شديد وقد تقطعت هبا السبل التدري مبن تلوذ 
حلماية بناهتا . سألت عن زعيم الشيعة يف بلخ فدهلا الناس على دار سيد جليل معروف ابلتقوى والصالح 

يف كونه ابرز وجوه الشيعة يف مدينته . اتت داره وقد جلس يف ديوان كبري احاط به غلمانه  اختالف وال
 ؟ اهبا بربود: اثبيت يل انك علويةفاج سشرحت هلا حاهلا وحاجة بناهتا اىل ماوى وسط الربد القار فوجلساؤه 

رأت جتاهله انصرفت مكسورة متحرية بعدما  .دهشت املراة من سؤاله وكيف تثبت له اهنا علوية
 ل الناس عن اكابر املدينة فدلوهابه هبا . خرجت التعلم اين تذهب وعادت لسؤاآهلا والتفاته للناس غري 

 .على رجل جموسي معروف ومشهور بسعة احلال
وامر زوجته  ،دخلت العلوية على الشيخ اجملوسي وقصت عليه قصتها فاستقبلها ابحسن استقبال

وعياله ابستقباهلا وخدمتها واعداد الثياب واالطعمة الفاخرة وحتضري احلمام وافرد هلن دارا داخل داره فبنت 
يف منامه كأنر  استقباهلااللريل رأى السيد الذي رفض  منتصفيف اطيب ليلة على احسن حال . ملرا كان 

د صلى هللا ع قصر من الزمررد األخضر فسأل بليه وآله وسلم، وإذا القيامة قد قامت، واللرواء على رأس حممر
م رسول اّللر صلى هللا عليه وآله وسلم فأعرض عنه السيد : ملن هذا ؟ د ، فتقدر . فقيل : لرجل مسلم موحر

 تعرض عينر وأان رجل مسلم ؟أ ،: اي رسول اّللر السيدفقال 
 : أقم البيرنة عندي أنرك مسلم ! صلى هللا عليه وآلهفقال له 

نسيت ما قلت للعلويرة ؟ وهذا اقال له رسول اّللر صلى هللا عليه وآله وسلم : عندها  .فتحرير الرجل
 .القصر للشيخ الرذي هي يف داره
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فانتبه الرجل وهو يلطم ويبكي وبعث غلمانه يف البلد وخرج بنفسه يبحث عن العلوية ، فُاخرب  
ا يف دار اجملوسير   لوية ؟ فجاء إليه فقال : أين الع. أهنر

  .قال : عندي
 .: اُريدهاالسيدقال 

 .: ما إىل هذا سبيلأجابه اجملوسي
 .: هذه ألف دينار وسلرمهنر إيلر له السيدقال 
 .ائة ألف دينارمبوال  ،: ال واّللر اجملوسيقال 

ا أحلر عليه قال له : املنام الذي رأيته أنت رأيته أان أيضا، والقصر الرذي رأيته من نصييب،  السيد فلمر
وأنت ُتدلر علير إبسالمك ، واّللر ما منت وال أحد يف داري إالر وقد أسلمنا كلرنا على يد العلويرة وهذا من 

هلك مبا فعلت مع ورأيت رسول اّللر صلى هللا عليه وآله وسلم وقال يل : القصر لك وأل .بركاهتا علينا
 .العلوية ، وأنتم من أهل اجلنرة ، خلقكم اّللر مؤمنني يف العدم

. تتالطم علينا فيه الفنت الذييف هذا الوقت هبذه القصة، على األخص  كماشاركمن الضروري أن 
م الن القلب السلي .واليكاد مير يوم دون ان افكر فيها وهلا عالقة ما ابستبصار امي ،معناها عميقإن 

البد وان جيعل هللا سببا هلدايته اىل طريق احلق وان كان جمافيا له ظاهرا . الزلت اذكر صوت امي بعد ان 
تغرك الشهرة وكثرة االتباع وظاهر  ال .امي التغرتي ابملظاهر :قصتها علي وهي تقول يف مغزى القصة الثاين

وهللا وحده العامل ان كان  .بعني هللا على صاحبه وصفراً  وابالً  لعل ذلك اليكون االفالصالح والتقوى 
ولعل امراة مسنة يف احد اصقاع االرض تعبد هللا بقلب  .القلب سليما ام ال وان كان العمل مقبوال ام ال

من عمامة مشهورة ذاع صيتها بني الناس . سلم هللا قلوبنا من االفات واالمراض  سليم تكون اقرب هلل عمالً 
 .وعافاها من القسوة
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 امللخص
ا اليقني، ي ظهر أو إجاّبت يعطي أن احلداثة بعد ما جادة على السائر مهمة ليست   آمنوا الذين احلداثيني سكة تلك إّن 

 حكاما   نكن مل إننا مث املتون، مع لتتصارع اهلوامش نضيء أن هذا املتواضع حبثنا يف حاولنا لذلك األبوي، والسطر املؤس س ّبملنت
 .حكميني ال وواصفني انقدة قنوات كنا  ما بقدر

 هنا ومن واخلصوبة، للمرأة التاريخ يف غائر بتقديس وشت اليت العالمة إىل أوال   فالتفت الشعر، يف اجلاهلية اإلشارات البحث تعق ب
 مل العربية املرأة أن   ومع والطمع، اخلوف مها السلوك هذا ُمركات أنَّ  وبني   دين ، أسطوري   أساس من ينبع فن   سلوك أن ه إىل أشار
 املرأة بني شاسعا   فرقا   تشخ ص فعينه مزدوجة، نظرة العريب   إليها نظر فقد خمتلفة وأقسام مستوايت على بل واحد مستوى على تكن
 تظهر إذ واإلبداء، املنع بني الثقافية /الشعرية املرأة تراوحت هنا ومن الدائرة، هذه خارج تقع اليت عن وحرميه سلطته يف تدخل اليت

، دون ّبملعىن متجلببة وهي أحياان     حرية إىل أشارت اليت النصوصَ  البحث   حاكم وهنا وخانت، هتتكت وقد أحياان   وتظهر احلس 
  اللغوي ، اجلميل عباءة حتت الثقافية األنساق مترير على البالغي ة املخاتلة قدرة إظهار ليحاول الثقايف النقد منهج وفق على املرأة
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 القداسة اليت اكتسبتها نصوص البلغاء من خالل عمرها الطويلممارستها نقداي   إال بعد رفع معادلة  ميكن ال الكشفي ة احملاولة هذهو 
 الفحويل   احلبس قضبان خلف وقفت وقد ذلك، بعد املرأة لنا لتظهر الطويل، الزمن هذا مدى على مرارا   وعيادة هذه النصوص

 الشك   أن   ومبا األم ، دور به ونعن الشرفي ة، ّبلرعاية ومشلته املرأة أدوار من واحدا   دورا   استثنت اليت الثقافة هذه البدوي ة، للثقافة
 لتسيري جادة أردانه الذي الثقايف   مبنهجنا فإذا التشريف، هذا وراء السبب معرفة حتاول اليت( ملاذا)الـ جاءت العلمي ة الفلسفة منهج
 بزاوييت املسورة األنثى ساحة غادرت أن بعد به شبيهة لتكون عليها احتياال   بل هلا الفحل نظرة يف ال حتوال ، يكشف البحث هذا

 .هلا مذهبا   البداوة قوانني اعتنقت أن وبعد ،(اخلصوبة) والزمان( اجلسد) املكان
ه الزخم كشف  ُماولني عد ة، ونساء واحد رجل بقضي ة مرران فقد الزواج دور يف وهي الثقايف   املرأة توصيف عن أم ا   املوج  

 االجتماعي ة مكانتهم بفعل وإلغائهم احملاولة، هذه أتسيس صوب املكي   احلرم أهل من تنطلق احل راك إبشارات فإذا الثقايف ، النسق هلذا
 إعادة من مك نتهم اليت الشرفي ة لقيمتهم مشرع نا   التعد د فعل وليصبح واحدة، امرأة مقابل واحد رجل إىل تشري اليت القدمية املعادلة
 النسوة تصنيف يف الدنيا املنزلة البنت /املرأة إحالل يف انطلقوا نفسها القدرة هذه ومن الثقافي ة، األنساق مبسرية والتحكم التوجيه
 اليت االجتماعية ألعرافه السلبية احلموالت كل    والدهتا عند ذهنه يف وتتداعى األنثى، املولود ميقت الصحراء ثقافة يف فالرجل احلرم،
، منزلةَ  الصناعة الفحويل   البشري   املخيال يف احتلت فاملرأة والنصرة، القتال عن عاطلة للمال، منتهكة للعار، جالبة   تراها  إذ الشر 

 وُماولة منها انتقاصه فكان الفحويل   الالوعي إىل األمر هذا حتو ل ورمبا الكوارث، يف سببا   حلق ها الغاب نة   الثقافات معظم عند كانت
 العشق؟ ساحة يف عبدا   هلا ويتذل ل قمرا   احلبيبةَ  /املرأة اجلاهلي الشاعر ي ظهر أمل ولكن، خماوف، من نفسه يف تثريه ملا ردعا   هتميشها

 هي؟ كانت  كما  احلياة يف خمتلفة أدوار على إن ه أو الفصام؟ يعاين كان  هل
 قيلَ  فيما التشكيك وإعادة التلق ي يف البحث هذا يشاركن ملن القراءة أفسد ال كي  التلخيص يف كثريا    استطرد لن وهنا 

، أو  ...الفحل أرض على الرجل شريكة من االنتقاص تكرس وفحولة ضامرا   نسقا   السلوك هذا وراء إن   ّبلقول وسأكتفي قلت 
Abstract 

Post-modernism followers are not concerned with providing answers or 
showing certainties. That is the job of modernists who believed in constructed 
text and parental sentence. That is why we are trying in this study to highlight 
footnotes in order to struggle with main texts. We do not act as judges rather 
than descriptors. 

Research investigated pre-Islamic signs in poetry. First, it noticed the 
sign of historical sanctification of women and fertility. This sign referred to  
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the artistic aspect of poetry as based on religious legends. Research showed 
that fear and greed were the motors of this artistic behavior. Arabic woman 
was of various levels and divisions, which was why the Arab man looked at her 
dually. His eye recognized a huge difference between women who enter his 
Hareem and power and those who were outside this scope. This view led to a 
ranging of the picture of women in poetry: cultural picture between 
prevention and displaying. The woman appeared sometimes as covered with 
meaning rather than sensation, other times she looked as betrayal. This 
displaying trial cannot be experienced critically unless we take off the 
sacredness of rhetorical texts to reveal the woman standing behind manhood 
prison of the Bedouin culture. This culture excluded one of women’s role and 
surrounded it with care. That was the role of motherhood. Scientific 
philosophy called the “Why” enquiry to discover the secret behind such 
interest in this role. Our cultural approach in this study revealed a 
transformation in men’s fraud depicting the woman as a parallel after leaving 
the boundaries of women’s picture . 

Concerning the cultural description of woman in the stage of marriage, 
we had the case of one man and several women. We tried to reveal the 
momentum of this cultural design. This trial started from people in Makkah 
who canceled the old equation that called for one man against one woman. 
Due to their honorable value, we adopted their multitude action. This value 
enabled them to place woman in a lower level. Man in the desert culture hates 
baby girls. He thinks of all negative possibilities when she is born because of 
the social beliefs which sees her as a source of shame, money spender, and 
unable to fight. She was a reason of disasters in all the previous cultures. This 
might be the motive behind marginalizing her by men. However, pre-Islamic  
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 حكاية العقل الناقص واجلسد املوشوم

 حفرية يف مقاالت الفحولة اجلاهلية

  مقدسة ورذيلة

ارتبطت املرأة عند اجلاهليني القدماء بنوع من العبادة الغامضة اليت ترمز إىل تقديس اخلصوبة 
، وهذا مؤشر واضح على ، فتوصيف املرأة كان يرتبط دائماً (48)والنساء بصورة الشمس والقمر عند اجلاهلير

أتليهها واكتساهبا الصفة القدسية من خالل توصيفها بتلك املرموزات، إذ كان الشعراء يوظفون النواحي 
الدينية يف شعرهم بشكل ملحوظ ))وكما عبد اجلاهليون الظواهر الكونيرة، عبدوا القمر، ووضعوا هلا إهلاً، 

ووضعوا هلا إهلاً، وعبدوا النجوم فضاًل عن عبادهتم الكثري من الظواهر الطبيعية األخرى،  وعبدوا الشمس
وقد تركت هذه العقائد آاثرها يف ممارساهتم الدينية، واحتفظ الشعر اجلاهلير هبا، ووظرفها الشاعر توظيفاً 

، الذي حيمل كثرياً من ال  . (49)دالالت الفنيرة والفكريرة((فنيراً من خالل الصورة الفنيرة، والتعبري الرمزير

فالصورة اليت يريدها الشاعر اجلاهلير تتمثل يف إسقاط صفات اآلهلة على املرأة، أو الواضح أنره 
سلوك فينر ينبع من أساس اسطورير ديينر، وال ريب أنَّ هذه النظرة الفنيرة النابعة من نظرة دينيرة هي يف 

دة اجلاهليرة املاثلة بني أيدينا.... تفصح عن شيء من أسرار حقيقتها استمرار لشيء موروث ))فالقصي

                                                           
ينظر: الشعععار اللي تف ير عععير ا عععمصرفى عب  اعععمر  لشع الشعععياف الشعععصررى عار ال اير ى  اعععرى  (48)

 ب 92: 1،1986م
 ب 21: 1،1992عرا يت نقعية اف الشار الارشفى شهلت الحعيثفى عار الشؤصن الثقياية الاي ةى شغعاعى م (49)

poets described her as a moon he looks for. Did that mean 
schizophrenia? 

I will not elaborate more in order not to deprive the readers from 
receiving my ideas and questioning them. I will just add that this behavior 
hides manhood that involves derogation of man’s partner on earth… 
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سابقتها، حبكم صلة الوراثة بينهما... أو أبنر القصيدة الغيبيرة، تركت بصماهتا على جسد القصيدة اجلاهليرة، 
ويتجلى ذلك يف بقااي اإلنشاد الشعرير وسراين املصطلح املعروف عند قوهلم )أنشد فالن قصيدته(، فهي 

 . (50)إىل إنشاد الشعر يف املواسم االحتفاليرة أو بيوت اآلهلة(( تعود

فالدالالت الرمزيرة اليت كانت توصف هبا املرأة تعدر مؤشرًا واضحًا على تقديس سابق هلا )عصر 
األمومة(، ظلرت رواسبه عالقة يف أذهان الشعراء الذين هم كاألنبياء ف  ))النيب حيمل إىل البشر رسالة 

أما الشاعر فيحمل هلم رسالة اجلمال، ذلك قرأ السرر العظيم فأانر للعامل طريق الناموس، وهذا الواجبات، 
 . (51)قرأه، فأانر للعامل طريق احملبة((

وهذا ما حدا ببعض الغربيني إىل التصريح أبن العرب كانوا ))قد احرتموا املرأة أكثر من أية أمرة 
 . (52)ظهرت يف تلك العصور((

اء هذا البحث على أكثر من وجه من وجوه تكرمي املرأة العربية، ولكن سؤالنا يف هذا وسنأيت يف أثن
ا ُقدست حُنيله إىل خياله يف هذه اللحظة سائلينه  املكان عن سبب تقديس العرب للمرأة، وملن يشكر يف أهنر

ا هتدي فؤاده أن يصور لنا ابلكلمات حسناء ما، ألن يقول: إنَّ وجهها كالقمر، وإنر سناها كالشمس، و  إهنر
كهدي النجوم لسالكي الفيايف، فإن مل جُيب هبذه اإلجابة فعليه أن يراجع ذاكرة الشعر العربية كي ال جيد 

 أكرب من هذه الصورة لوحة للحسناء العربية. 

 ملاذا القمر؟ وملاذا الشمس؟ وملاذا النجوم؟ 

ا معبودات قصدها العريب قبلًة مأمومة.   قلنا مقدماً إهنر

                                                           
ييف ص  اععمر  لشع التمي ى عار ييريخ األعب الارشف قشل اإل عع، ى نصرف ح صعف القي ععف صلي عع  الشي (50)

 ب 52: 1979ى 1الحريةى شغعاعىم
نينفى شيرصتىم (51) ) قصلة  27: 1،1980القي  الرصحية اف الشعععععععار الارشفى ثريي  تحاى عار اللييب التش

 ليريل(ب 
ى 3حضععععيرع الاربى عب اص ععععيي  لصشصنى يرل ة: ليعل الييرى عار احيي  اليرا، الارشفى شيرصتى م (52)

 ب 494: 1979
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ة، ملاذا ُقدست املرأة؟   وهنا أتيت ال )ملاذا( املهمر

لقد حاول اإلنسان منذ القدم أن يسيطر على خوفه فعبد القمر الذي كان ابعتقاده مقياس الزمن، مثر  -
حتورل إىل عبادة الشمس اليت كانت تتحكم حبركة الفصول، وعبد السماء بوصفها تتزاوج مع األرض 

س املرأة خوفاً وطمعاً؛ إذ رآها قادرة حىت يف صمتها على اجتذاب  ليأيت اخلصب من هذا التزاوج، وقدر
اآلخرين من خالل حركاهتا اجلسديرة اليت متثرل عالمة إشارية متميزة، فجسد املرأة يوفر هلا قنوات اتصال 
عظيمة األمهية، فاجلسم البشري عالمة غنية التشفري بوساطة حواسه أو عن طريق العالمات اجلزئية 

مكانية أو احلركات اإلشارية، أو االنفعالية أو التنويعات النغميرة، فهو جسد ميتلك نظامًا تشفريايً الز 
غينر الداللة قادر على البوح مبا ال ميكن للغة أن تبوح به، وإذا استطاعت التعبري عنه فإن تعبريها يبقى 

سيما تقنيات احلواس البصرية واللمسية أبطأ أتثريًا يف املتلقي، لذا فإهنا تستعمل التقنيات اجلسديرة ال
، للتأثري بعد أن سلبها الطرف اآلخر حرية الصوت بوضعه قيمة الصمت معيارًا شرفياً (53)والذوقية

ا قد  يعطي املرأَة مرتبة التقدير، فهي خَموف منها لذلك عمل على إخافتها وتدجينها، خموف منها ألهنر
ة، فهنر نقطة ضعفهم اليت قد يُهانون ويُذلون بسببها، هلم أبير حلظ -حبسب دعواهم -جتلب العار

ً بسيب النساء وأخذهنر غنائم للمنتصر وال يستثىن من ذلك العرف إال أهل مكة،  فالعرف كان جاراي
الذين كانوا دون الناس آمنني يَغزون وال يُغزون ويسبون الناس وال ُيسبون، فلم ُتسب قرشية قطر فتوطأ 

 . (54)ا السهامقهراً، وال جتال عليه
إنَّ التعامل مع املرأة العربية مل يكن على مستوى واحد، بل على مستوايت وأقسام خمتلفة، فهي ابتداء  -

على قسمني: حررة و أََمة، وهي يف قسمها األول أفضل شأاًن من صاحبة القسم الثاين؛ ألنر الرجال 

                                                           
ينظر: شعععار الاعععايليل اف الااعععر اللي تف عرا عععة  عععي ييحيةى اينب اتيل ح عععين الغرشينى  مرصحة  (53)

 ب 129 : 2000اشن رشعى لي اة شغعاعى  -عليصراه اير  نشصرعى لتية اليرشية
شار اللي تفى عب لتف الهيش فى  مشاة ال اير ى شغعاعى  (54) ى  ال  260: 1 ىم1960ينظر: ال ر ع اف ال

 ب 134 -133 /8 : 1977عانى لتح صفى عار ايعرى شيرصتى الشت
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ا يف قسمها الثاين فكانت أقلر كانوا يعرتفون هبا من حيث نسب األوالد وبعض احلقوق األخرى،  أمر
 ، وليس هلا من أمرها شيء. (55)منزلة وأدىن قدراً فال يُعرَتف بنسب أوالدها

وهنالك مستوى آخر يف النظر إىل املرأة العربيرة، وهي فيه على قسمني أيضاً، بدوية تعىن بشؤون البيت  -
تراقب مراقبة دقيقة، وقلرما ترتكب خطيئة؛ وتربية املاشية، وقروية يف واقع زراعي تعامل معاملة لطيفة، و 

ص (56)ألنر عقاهبا القتل عندهم ، وإنر نظرة الرجل للمرأة كانت مترسمة ابالزدواجيرة، فعني العريب تشخر
وعرضه وحرميه، وبني املرأة اليت تقع خارج هذه  -سلطته–فرقاً شاسعاً ))بني صورة املرأة الداخلة ضمن 

ب والشرف، بينما توصف اليت يف خارج الدائرة، فاملرأة اليت هي د ف والتحجر اخل الدائرة توصف ابلتعفر
 . (57)الدائرة ابلفتنة اجلسديرة اليت تغوي الرجال وتوقعهم يف مصائدهن وابلتدلل والتغنج((

عنصر متقدم مبراحل على املرأة، وعليه كان الكثري من  -ضمن عرفهم –فالرجل يف اجملتمع اجلاهلي  -
، إذ يقول تعاىل يف بيان هذه احلالة:  َعام  الرجال يبخسون النساء نصيبهنر َوقَال واْ َما يف  ب ط ون  َهـذ ه  األَنـْ

َنا  ك يٌم َخال َصٌة ل  ذ ك ور اَن َوُم َرٌَّم َعَلى َأْزَواج  َتة  فـَه ْم ف يه  ش رََكاء َسَيْجز يه ْم َوْصَفه ْم إ نَّه  ح  َوإ ن َيك ن مَّيـْ
،وقد أشار القران الكرمي (59)، بل كانوا جيعلوهننر من ممتلكاهتم فريثوهنر مع ما يرثون من آابئهم(58)َعل يمٌ 

 أيها الذين امنوا ال حيل  لكم اي: اىل هذا النسق الثقايف اخلاطئ واجملحف للمرأة وحرَّمه يف قوله تعاىل
وكانوا يعيبون زايرة قربها،  (60)أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن  لتذهبوا ببعض مااتيتموهن ...

 وظلرت هذه العادة سارية حىت العصر العباسي، إذ يقول يعقوب بن الربيع مصورراً تلك احلالة: 

                                                           
 -22: 1981ينظر: ال ر ع اف  عب الااعععر الاشي عععفى عب صالعع األمرقلفى عار الرشعععيع لتنشعععرى شغعاعى (55)

 ب 24
 ب 30ينظر: ال ر ع اف الشار اللي تف: (56)
اصرع اآلار اف شار ال ينشف )نقع ثقياف(ى  ح ع الاشياى ال ؤ  ة الارشية لتعرا يت صالنشرى شيرصتى  (57)

 ب 197 -196: 2009ى 1م لشنينى
 ب 139األناي :  (58)
ينظر: رثي  ال ر ع اف الشعععار الاشي عععفى  ح ع  ح ع لتف س بى ر عععيلة  يل عععيير اير  نشعععصرعى لتية  (59)

 ب21: 1998اآلعابى لي اة شغعاعى 
 ب13 صرع الن ي : ( 60)
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 ليت شعري أبي ذنب ل م لك  
 منها أَلَذنب  حقدت ه  كان

 أم ألمن لسخطها ورضاها
 

 كان هجري لقربها واجتنايب 
 أم لعلمي بشغلها عن عتايب

 (61)حني واريت وجهها يف الرتاب
 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد مال األعراب إىل ختان البدوايت وعللوا ذلك بوقت فراغهنر 
 .(62)يف ختنهنالطويل الذي يقضينه وهنر قعيدات اخليام، ووجدوا إنَّ العالج هو 

 بني املنع واإلبداء

عند تقليبنا لصفحات املرأة يف اتريخ الشعر اجلاهلير تطالعنا بوجه متقلب بني صورتني: صورهتا 
حيية حمتشمة، وصورهتا وهي ختالط الرجال، ففي صورهتا األوىل تباينت لديهم مقاييس ))احلشمة والتحجب 

احلشمة احلجاب املعتدل،  يف املدن والقرى عنها يف البوادي ولذلك أسبابه وعوامله االجتماعيرة ومن مظاهر
 قال النابغة: 

 صفحت بنظرة فرأيت منها
 ترائب تستضيء احللي منها

 

يَت اخلدر واضعة القرام   حت 
 (63)كجمر النار بذ  ر ّبلظالم((

 

ا عن املرأة يف اجملتمع اجلاهلي الذي هو مثله مثل غريه من اجملتمعات تتفاوت فيه املستوايت  أمر
، مثل: أعمال الطبخ، والتنظيف، وضرب اخليام، االجتماعيرة، فقد قامت  النسوة ابألعمال اليت تقع عليهنر

                                                           
 ـعععععععععععع(ى يحقيا:  ح ع  شص الرضعععععل  شرا ي  285اللي ل اف التغةى  شص الاشيا  ح ع شن يايع ال شرع )ت  (61)

 ب95 /4 : 1956ى  ارى صال يع شحييةى عار النهضة
ينظر: الارب صال ر ع حررية اف اال ععععمير ال اي ى اتيل لشع اللري ى عار  اععععر ال حرص ععععةى القي رعى  (62)

 ب 224ىعبت: 1 ارىم
؛ 86؛ صينظر: عيصان النيشغة السشيينف: يحقيا: شلرف ايالى عار الرلر: 107ال ر ع اف الشار اللي تف:  (63)

  تصنب القرا :  ير  ح ر صقيل ثصب 
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عر، وقد يدبغن األدمي، ومنهن من خترج للرعي تقضي يومها  كما إنَّ منهن من نسجت الصوف والوبر والشَّ
العسل يف القيام على اإلبل والشياه، ومنهن من كانت تقوم أبعمال البيع والشراء، وأكثر ما كنر يبعن 

 . (64)والسمن والتمر والعطر يطفن به يف األحياء أو يستبدلنه أحياانً ابلشحم

الُكتراب إىل قلرة الكلمات اليت تشري إىل عمل املرأة يف املعاجم العربية، ومن  (65)وقد أشار بعض
هذه الكلمات ))الظئر )املرضعة( واملقينة اليت تزين النسوان وخاصة العرائس، واخلافضة )اخلاتنة...( و الداية 

مال الرجل حمدودة وقليلة ، وهذا أمر طبيعي يف جمتمع كانت فيه أع(66))املولدة( والراقية )اليت ترقي( ....((
 ولذلك نرى أعمال املرأة أقلر. 

أما الصورة الثانية يف اتريخ املرأة اجلاهلية فهي الصورة اليت تقول إنَّ املرأة مل تكن ))حبيسة يف دارها، 
مقصورة يف خيمة أبيها أو زوجها إال تعففاً، ولكنها كانت متلك حرية اخلروج يف الوقت املناسب، وتستطيع 

 . (67)ختالط من تشاء عندما تكون هناك حاجة لذلك أو ضرورة، وكانت متتلك أمر نفسها((أن 

م على وفق منهج النقد الثقايف أي ابلبحث عن الضامر النسقي فيه،  فإذا ما حاكمنا النصر املتقدر
حررِّر إلمكانية املرأة فمع كلر إابحة

ُ
 -للمرأة–هلا  فستربز لنا جمموعة من احملددات تقبع حتت هذا النصر امل

جند اشرتاطاً حيدد تلك اإلابحة وإليضاح الضامر املخبوء يف هذا النص نشررِّحه على فقرات أربع يقول فيها 
: إنَّ املرأة:   النصر

 مل تكن ))حبيسة يف دارها، مقصورة يف خيمة أبيها إال تعففا ((:  -1
ا كانت حبيسة يف دارها، مقصورة يف خيمة أبيها، أما سبب هذا احلبس وعلته فهو الشرف  أي أهنر
والعفاف، وإذا ما أردان أن نشررَِّح هذا السبب الذي دينت به املرأة وحجزت خلف ُجُدر البيوت فإنره 

                                                           
 ب 10 -9: 1ينظر: ال ر ع اف الشار اللي تفى حشيب  انعف الاييت الع شقفى  مشاة ال اير ى  ارىم (64)
 ب 230الارب صال ر ع حررية اف األ مير ال اي :  (65)
 ب231 الارب صال ر ع حررية اف األ مير ال اي : (66)

 
الايسلة اف الشار اللي تف عرا ة يحتيتيةى لعصية اييض الاااصفى  مرصحة عليصراه اير  نشصرعى لتية  (67)

 ب 6: 2008اليرشية لتشنيتى لي اة شغعاعى 
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ت طائلة هذا يستبطن كذلك اهتامًا هلا بعدم القدرة على حفظ الذات وسالمة الشرف إال إبيقاعها حت
 احلجب. 

 ))ولكنها كانت متلك حرية اخلروج يف الوقت املناسب((:  -2
وهنا نرفع الستار عن تناقضات النصوص الفحوليرةِّ اإلنشاء، ففي النصر األول "حبيسة" ويف النصر 

ي الثاين "ولكنها"، أي: أنرنا نطالع ازدواجية الطرح يف ثنائيرة ضديرة، حبس/ حرية، ومع نصر احلبس الذ
انقشناه يف الفقرة األوىل كان التربير حاضراً، ومع نصر احلريرة الذي نناقشه يف هذه الفقرة أييت حمدد احلرية 

 وهو يقول: ))يف الوقت املناسب((، وهنا نسأل: مىت يكون هذا الوقت املناسب؟ وَمن حيدد هذا الوقت؟

  ))تستطيع أن ختالط من تشاء عندما تكون هناك حاجة أو ضرورة((: -3
ويف هذا اجلزء من النصر تطلق للمرأة حريرة املشيئة يف املخالطة مث يعود النصر ذاته ليضع حمددات 
هلذه املشيئة احلررة، وهي اشرتاط وجود احتياج أو ضرورة، وحنن نعلم أنر احلاجة ال تكون حاجة ثقافيرة إال 

ن ترى يف اختالط املرأة ابلرجل حاجة فقد إذا أطَّرها العرف الثقايفر هبذا التوصيف ومبا أنر األعراف مل تك
اهندم األساس الذي تقوم عليه هذه احلريرة املزعومة، بل على العكس فاحلاجة يف ثقافتهم هي ملنع االختالط 

 والضرورة يف أن تكون املرأة "حبيسة يف دارها، مقصورة يف خيمة أبيها". 

 تلك أمر نفسها((: خيتتم النص  إعالن حريته املزعومة هذا بـ ))وكانت مت -4
بلى كانت متتلك أمر نفسها ابمتالك الرجل هلذا األمر، الرجل الذي يرسم خطوط األعراف الثقافيرة 
دة اجلنس؛ لتسري  َكةِّ املرأة على أرض الفحولة املتوحر وحيدد عنواانت العفاف والشرف ويثبرِّت مسامري سِّ

ً للسطر البطرايركي مقطورة املرأة حنو أهدافه ولعدرِّ أي خروج هلا عن هذه ا ة سببًا يف هالكها وتدمريا لسكر
 الذي يعمل حني ذاك على نفيها وإقصائها. 

عي حريرة املرأة فإنرنا نقف بكم  ا اآلن وبعد أن حاولنا أن نقرأ الضامر الثقايفر يف الوجه الذي يدَّ أمر
ا إىل دحضه ثقافيراً، وهذا النصر عند الوجه ذاته وابلتحديد عند نصر قد يفنرِّد رأينا وينتصر للرأي الذي ذهبن

اً مثبتاً حلريتها وقيمتها املساوية لقيمة الرجل  رأى فيه سابقوان على سبيل البحث يف نظريرة املرأة العربية نصر
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هم حجة على الكثريين، كيف ال وهو نصر قاله العامل العريب الكبري اجلاحظ )ت  ه (، لذلك 255وكان نصر
، ومن بعد  عرضه سنحاول أن جنتهد يف قراءته قراءة تبتعد عن املسبَّقات احلُكمية سنعرض هذا النصر

هميرة يف استيالد صور معرفية  وتساوي بني اآلراء علَّنا نصل إىل فهم ثقايفر نستوعب فيه قدرة الشظااي الفِّ
 تتمايز عن أشكال سابقاهتا وتنبعث من رمحها يف الوقت نفسه. 

رجال العرب ونسائها حجاب، وال كانوا يرضون مع سقوط ه (: ))مل يكن بني 255قال اجلاحظ )
احلجاب بنظرة الفلتة وال حلظة اخللسة دون أن جيتمعوا على احلديث واملسامرة ويزدوجوا يف املنامسة واملشافعة، 
ويسمى املولع بذلك من الرجال ابلزير املشتق من الزايرة، وكلر ذلك بعني األولياء وحضور األزواج، ال 

 . (68)ا ليس مبنكر إذا أمنوا املنكر((ينكرون م

 :  أواًل: حماولة كشف اضطراب بعض من ذهب إىل حريرة املرأة من خالل االستشهاد هبذا النصر

ذهبت الدكتورة واجدة األطرقجي يف كتاهبا املوسوم ب )املرأة يف أدب العصر العباسي( إىل حريرة  -1
املرأة يف اجملتمعات العربيرة قبل اإلسالم، وعدم وجود ظاهرة احلرمي عند العرب، بينما كانت هذه 

اجلاحظ  مث استشهدت الناقدة األطرقجي بنصر  -كما ترى–الظاهرة شائعة يف اجملتمعات األخرى 
م؛ اثبااتً لرأيها، ولقد بيرنا يف الصفحات السابقة أنر املرأة كانت حمبوسة يف بيتها مقصورة فيه  املتقدر
ة العفاف، وهذا احلجاب ال يغادر كونه صورة بدائيرة من صور احلرمي اليت كانت شائعة يف  حبجر

 اجملتمعات القدمية. 
ثني من كتاهبا املذكور أنَّ الرجل العريب كان من تذكر الدكتورة واجدة األطرقجي يف الصفحة الثال -2

صفاته إذا ))توسم... نظرة إىل امرأته أو أخته أو ابنته بريبة، طلب الناظر اىل التبارز أو التجالد 
، وهنا تتبىنر الكاتبة رأيني (69)أو املصارعة، ورمبا نشب القتال بني القبائل غرية على نظرة مريبة((

                                                           
 ـععععع(ى شرحق صلتا لتيقى  ح ع 255ر يحل الليحظى  شف لث ين ل ر شن شحر شن  حشصب الشارف )ت (68)

 /2 ح ع لتف شيضصنى عار الليب الات يةى شيرصتى لشنينى  شي ل ليصن ال صعى ال لتع األصلى  نشصرات
  ب114

 ني  ق  ني  ة: عني  نق صشي ق صحيعثق ص يّرهب )*(
 ب 30ال ر ع اف  عب الاار الاشي ف:  (69)
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، فكيف يبيح الرجل المرأته التسامر واحلديث مع ال يتفقان يف السري ع لى سبيل املنطق البحثير
اآلخرين يف الوقت الذي تشعل نظرة اآلخر صوهبا حرابً ضروساً، مث إنرنا ما زلنا نلمس يف جمتمعاتنا 
غرية الرجل على املرأة الداخلة يف حرمته من نظرة األجانب هلا، وحنن حني ذهبنا إىل بيان الرأيني 

املتفقني لناقدتنا اجملتهدة األطرقجي مل تكن غايتنا اهتامها، بل أردان أن نُظهر ألنفسنا ازدواجيرة غري 
الرؤية الثقافيرة اليت تعيشها جمتمعاتنا بني الواقع والتنظري فالذي وقعت به األستاذة األطرقجي أمر 

 شائع فينا، فنحن مزدوجو النظرة، أومل يقل الفرزدق:  
 بال رزانةأحالمنا تزن اجل

 
 (70)وختالنا جنا  إذا ما جنهل 

 

ً ومترر األنساُق علينا أالعيبها حبيل بالغيرة حلوة املظهر  بني إفراط وتفريط تفرز ثقافتنا وعياً تناشزاير
 مررة املخرب؛ لتنسينا أنر الفضيلة وسط بني رذيلتني. 

 : حفري ة يف نص اجلاحظاثنيا  

 إنَّ نصر اجلاحظ مسوَّر بقيمتني متنعان الطعن يف أفكاره املعروضة: 

دة، وهو عامل معتزيلر، وقد  - القيمة األوىل: هي كون اجلاحظ عاملا كبريا تفترقت عنه مواهب معرفيرة متعدر
ة عرف املعتزلة بتوجهاهتم العقالنيرة ويف طبيعة فكرهم احملاكِّم لألشياء بصيغ منطقيرة، وهذه هي القيم

 األوىل اليت متنح اجلاحظ حصانة دون التشكيك فيما يقول. 
القيمة الثانية: هي قضية تقديس األفكار والشخوص، إذا مروا ابملعادلة الثقافيرة اليت تفعرل هذا التقديس  -

 لألشياء، وإن كانت هذه األشياء غري مقدسة يف أصلها واملعادلة هي: 
 اتريخ + تواتر = تقديس. 

                                                           
(70)

 .100د.ت:  ،، القاهرة1، عني بجمعه والتعليق عليه عبد هللا اسماعيل الصاوي ، مطعبة الصاوي، طالفرزدق ديوان 
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ذ زمنًا طوياًل يف التداول وتبقى مكرررة بشكل متواتر داخل هذا الزمن تكتسب فأير فكرة أتخ
يتها من  سة وغري قابلة للنقض، وإذا ما تعررض هلا فكر حماكِّم كي يثبت أحقر الصدقية وتصبح فكرة مقدر

ش، وكذلك بطالهنا فإنره غالبًا ما يُنفى خارج ساحة التلقري العام، ولن جيد له مكااًن يف غري خبااي اهلام
م من غري إنعام عني العقل فيه، لذلك سنشاكس  تداول الكثريون أفكار اجلاحظ والسيما النصر املتقدر
؛ كي ننظر إىل مالحمه بعيدًا عن معادلة القيمتني السابقيت الذكر، وسنوجز فكرتنا اليت تنتظر من  النصر

 حياكمها كذلك يف النقاط االتية: 

الختالط بني نسائها والرجال األجانب بل والسماح بتبادل األحاديث النصر يشري إىل إابحة العرب ل -1
ص شرحية من الرجال هتوى هذا )*(واملنامسة  ، بل يذهب اجلاحظ يف نصره إىل أبعد من ذلك إذ يشخر

االختالط فيصف املولع منهم بذلك ابلزير، وهو خيربان من خالل ضامر كالمه أبنر هذا الزير ال مُينع 
إال اشرتاط واحد وهو أن أيمنوا  –ملرأة )ذويها( من زايرهتا، إذ مل يكن ألوليائها من لدن رجال ا

املنكر، والسؤال: ما املنكر على وفق وجهة نظر رجل ذلك الزمن؟ إنر املنكر كما أشارت إلينا 
 النصوص السابقة "نظرة" قد تشعل حرابً فكيف ابلكالم واالختالء ؟!

نصر اجلاحظ الذي غفل كثريون عنه أو تغافلوه؛ خوف الوقوع يف يف هذه الفقرة سآخذكم إىل تتمة  -2
التناقض؛ أو خوفاً من مسر املمنوع، قال اجلاحظ: ))فلم يكن بني رجال العرب ونسائها حجاب... 
ال ينكرون ما ليس مبنكر، حىت لقد حسك يف صدر أخي بثينة من مجيل ما حسك من استعظام 

مه((املؤانسة، وخروج العذر عن املخالطة ، وإذا ما وقفنا (71)، وشكا ذلك إىل زوجها وهزره ما حشر
مع النصر إىل هنا وأعملنا أذهاننا املرابة يف البيئة الشرقية وزمن األلفية الثالثة، ألخذان االنفعال الشرقير 
إن تعرضت إحدى نسائنا ملا تعرضت له بثينة، ولكنر النصر خيربان بعقالنيرة أخي بثينة وزوجها ليكمنا 

وهنا ميارس النصر لعبته البالغيرة بطرح شيء يوافق الرغبة الثقافيرة،  -)جلميل عند اتيانه بثينة ليقتاله)
ران، مث يقول وهنا ميكر بنا  -فلما دان حلديثه وحديثها مسعاه يقول ممتحنًا هلا -لكنره نصر خمادع خيدر

: هل لك فيما يكون بني -ال( فيربرالنصر مررة أخرى كي ال ندين مجيالً أو أخا بثينة أو زوجها )الرج

                                                           
 

 ب 114 /4ر يحل الليحظ:  (71)
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والرجالن خمتبئان  -، فيما يشفي غليل العشق ويطفيء انئرة الشوق؟-اجلنس–الرجال والنساء 
؟ قالت: إنَّ احلبر إذا نكح فسد! -صابران عليه وهنا تشري بثينة إىل حبرها له  -قالت: ال. قال: وملِّ

هل كان يضمر -سيفاً كان أخفاه حتت ثوبه، فأخرج –وزوجها كامن خمتيبء مل هتزره هذه الكلمات 
، وهنا ينتهي احلوار بني مجيل وبثينة، (72)فقال: أما وهللا لو أنعمت يل ملألته منك!(( -نيرة قتلها؟

احلوار الذي أراد من خالله اجلاحظ أن يشري إىل املخالطة بني الرجال والنساء يف الظاهر وأضمر فيه 
 الرجل عفيف رشيد كان ليقتلها لو استجابت لرغبته اجلنسيرة، وامتنع رؤيته للمرأة بوصفها خائنة، وإنر 

فيه الرجالن من قتل مجيل حىت يستمعا إىل امتحانه األخت/ الزوجة، بثينة، ))فلما مسعا بذلك وثقا 
وركنا إىل عفافه، وانصرفا عن قتله، واابحاه النظر  -أو مل يكن عاشقًا لزوجة الرجل؟ -بغيبه

 . (73)واحملادثة((
إنَّ نصر اجلاحظ يف رسالة القيان نصر خمادع يداعب رغبات الفحولة منذ بدايته مث يؤسس لدونيرة  -3

املرأة، وألنر اجلاحظ خبري بثقافة عصره فإنره يسلك طريقًا ال ينغلق دون مترير أفكاره فهو يستشفع 
الط بني الرجال والنساء، ابلقرآن الكرمي مث يستثين نساء النيبر)ص( فقط من شيوع أمر احملادثة واالخت

فهو يقول: ))فلم يزل الرجال يتحدثون مع النساء، يف اجلاهليرة واإلسالم، حىت ضرب احلجاب على 
دة (74)أزواج النيبر خاصة(( ، ويشري إىل كثري من مواقف الصحابة املبجلني لدى الفرق اإلسالميرة املتعدر

 .(75)يف ممارسة هذا الفعل؛ كي يربر ما يذهب إليه
رسالة تتبىن صواًت واحدًا فقط وحتتكر احلقيقة هلذا الصوت، صوت القيان الذي يصرح إبابحة ال -4

االختالط واملنامسة واملشافعة، وتعلن يف الوقت نفسه خيانة املرأة وعدم وفائها، بل وتصورها عراينة 
أة؛ وعاملًة على سبيل يف بيت هللا احلرام، متغافلة عن قيم اجملتمع اجلاهلير القاسية يف التعامل مع املر 

                                                           
 ب 114 /2ال اعر نر ق :  (72)
 ـععععععععع(ى يحقيا: لشع اللري  356ب صينظر: األاينف:  شص الررج األاععرهينف )ت 114 /2ال اعععر نر ععق :  (73)

 شرا ي  الغرشيصف ص ح صع  ح ع اني ى  شععععرا :  ح ع  شص الرضععععل  شرا ي ى  ؤ عععع ععععة ل يل لتمشيلة 
 ب 105 /8صالنشرى شيرصت )عب ت( : 

 
 ب114 /2ر يحل الليحظ:  (74)
 
 ب 117 -116ينظر: ر يحل الليحظ:  (75)
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املواربة والتدليس يف طرح مروايت ضعيفة فيما يتعلق مبحدرِّدات اإلسالم صوب املرأة، بل إنَّ هذه 
الرسالة تعمل على تنميط املرأة العربية بنمط املرأة اململوكة فقط متغافلة عن أنر اجملتمع العريب تنقسم 

 فيه املرأة على طبقات وأدوار خمتلفة. 
 ذيل الرسالة صوت اجلاحظ األبرز، وفيه خيتتم الرسالة مبا أييت:  -5

يتربأ من نسبة الرسالة أو أفكارها له فيقول: ))هذه الرسالة اليت كتبناها من الرواة منسوبة إىل من  -أ
، فتكون الرسالة بذلك بنتًا غري شرعية للجاحظ إذ يتربأ منها وينسبها (76)مسيناها يف صدرها((

 عنهم دون ذكرهم ودون أن يعلرق على آرائهم. لغريه ممن روى 
يقول: ))فإن كانت صحيحة فقد أدينا منها حقر الرواية والذين كتبوها أوىل مبا قد تقلردوا من  -ب

ة منها(( إنَّ  -، وهنا اجلاحظ ينكر أبوته هلذه الرسالة حىت وإن كانت صائبة ويدع النصر (77)احلجر
 جلندير جمهول ال نعرفه بل معرفتنا للناطق ابمسه فقط.  -كان فيها نصر 

يف هذه الفقرة سيخربان اجلاحظ عدم غياب فكرة طرح احلشمة سبباً هلذه الرسالة فيقول: ))وإن  -ت
راح احلشمة واملرتبطني ليسهلُّوا  كانت منحولة من قبل الطفيليني ة يف اطرِّ إذ كانوا قد أقاموا احلجر

، وهنا تظهر معرفة اجلاحظ لسبب هذه املروية؛ وتشي كلمته (78)على املقيرِّنني ما صنعه املقرتفون((
األخرية يف هذا النصر خبطأ احلجج من وجهة دينيرة إذ ترتبط مفردة االقرتاف حبمولة سلبية يف 

 الكرمي.  أسلوب القرآن
أخريًا يعلن اجلاحظ حياديرته املزعومة بقوله: ))فإن قال قائل: إنر هلا يف كلر صنف من هذه  -ث

، وهنا يضع اجلاحظ قارئه يف إطار إجابة فارغ عن (79)الثالثة األصناف حظاً وسبباً فقد صدق((
 اإلجابة؛ وذلك من خالل استثماره املميرز حليل البالغة اللغويرة. 

ل: إنر املرأة يف فكرة املنع واإلبداء مل تكن إالر حمبوسة خلف قضبان الثقافة الفحوليرة وخالصة القو 
ا إن قال قائل: إنَّ السردايت العربية حتفل بصور إكرامها، وعلى صعد  اليت تتوىل ترسيم احلدود حلريتها، أمر

                                                           
 ب135 /2ال اعر نر ق :  (76)
 ب135 /2ال اعر نر ق :  (77)
 ب 2/136ال اعر نر ق :  (78)
 ب 2/136ال اعر نر ق :  (79)
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اليت تفرغ الكلمات عن وظائفها املختلفة، فإنرنا نفتح له ابب البحث يف ظاهرة الصوت، هذه الظاهرة 
بعدها الفعلير وجتسدها وراء دفق شفوير ميارسه الطغاة على طول امتداد عصور االستبداد الفكرير أو 
، أو ليست خطاابت املستبدين خطاابت راننة والمعة وكذلك أهدافهم املعلنة  السياسير أو االقتصادير

لكلمات ال يف بعدها الصويتر وإن كان هذا على سبيل ظاهرة الصوت، فاملغزى قارئي الكرمي يف قطاف ا
مة الفعل الثانية ليأيت االحتاد بني املقدمتني؛ ال اكتفاء بواحدة دون  البعد مقدمة أوىل تدفع صوب مقدر

 أخرى. 

 ملاذا األم  فقط؟!

ا تلك  ليست مهمة السائر على جادرة ما بعد احلداثة أن يعطي إجاابت أو يرسم خرائط طريق، إمنر
اثيني الذين كانوا يؤمنون ابملنت املؤسس والسطر الفصيح، أما حنن فسنحاول أن نضيء اهلوامش سكة احلد

اماً بل قنوات انقلة وواصفني ال حكميني لصورة املرأة/ األمر اليت حازت  لتتصارع مع املتون ولن نكون حكر
كما تعرض لنا ذلك املروايت يف هذا الدور، دور األمومة، دون بقيرة أدوار املرأة مكانة يف جمتمع الفحول  

 العربية، فلماذا هي فقط من انلت هذه املرتبة؟!

لقد كان عصر األمومة سابقًا عصر األبوة/ الفحولة، فاالنتماء اىل األمر ظاهرة قدمية قدم  -أوالً 
ً لردح من الزمن طويل حىت تغلرب عليها نسق الفحولة وهنا  اإلنسان، إذ إنر األمومة كانت نسقًا مسيطرا

، وهو أنر األنساق ال تكون إال بوجود تناشز فيها فحني انتصر نسق الفحولة  جيب أن نلتفت إىل أمر مهمر
وسيطر على منت الثقافة اإلنسانية يف جزيرة العرب مل ينهِّ نسق األمومة بل صار األخري هامشًا يسررِّب 

ة اقرتان اسم الرجل بوالدته ))وقد معانيه حبيل ثقافيرة مضمرة، ولكنها موجودة ومن هذه النسقيرات املضمر 
جزم بعض الدارسني أبنر النسبة إىل األمر هي القاعدة املطرردة القدمية لدى اجلاهليني يف بالد العرب مث 

، أما اهلامش (80)حتورلت بعد ذلك إىل النسبة اىل اآلابء(( ، وهذا التحورل كان على صعيد املنت الرمسير
لك تطالعنا كتب السري أبمساء األمهات لكلر شخصيرة تريد أن ترتجم هلا، الشعيب فكان يعرفهم أبمهاهتم لذ

                                                           
 ب 190ال ر ع اف الشار اللي تف:  (80)
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وحيدثنا التاريخ أبمساء كثرية مللوك وشعراء وقد انتسبوا إىل أمهاهتم، وما عمرو بن هند إال واحد من أولئك 
لى طغيان النسبة امللوك الذين نسبوا إىل أمهاهتم، كما نسب قبله املناذرة اىل أمهم ماء السماء ))وممرا يدلر ع

ا امساء أمهاهتم حنو قبيلة خندف، ومزينة، وابهلة، وبين  لألمر... امساء كثري من القبائل املؤنثة فريجح أهنر
الطفاوة، وبين سلول، وبين جديلة، وبين جبيلة وغريها كلرها نسبت اىل أمهاهتا وهي معروفة ... وهكذا 

 . (81)نقول عن قضاعة وبين العدوية وبين انجية...((

وقد استدلر عدد من العلماء على سيادة نظام القرابة من جهة األمر بدالئل كثرية منها ))ما يتصل 
بقواعد اللغة، كمعاملة امساء اجلموع معاملة املؤنث إذ يؤنث الفعل مثاًل مع متيم، وتغلب. وينوب عنها 

وحدها إلثبات النسبة لألم يف العهود ضمري مؤنث. وقد رأى العالمة نولدكة أنَّ هذه القاعدة النحويرة كافية 
 . (82)القدمية((

ومن الشعراء الذين نسبوا ألمهاهتم عمر بن براقة، والسليك بن السلكة، وقيس بن احلدادية، وكثري 
 منهم تكىن هبا مثل الشاعر النابغة وزهري واحلطيئة. 

واألنوثة فحني انتصر  وهنا علينا أن نكشف الستار عن طبيعة الصراع احملتدم بني نسقي الفحولة
نسق األنوثة من خالل احلفاظ على اسم املرأة/ األمر ضمن سلسلة إسناد الفحل لعناصره املولدة له يف 
الئحة التدوين النسيب، جنح نسق الفحولة يف نزع املرأة/ األمر من التجنيس األنثوي وإلباسها جلد ثقافة 

تتمتع هبا فيما مضى من عصور، وكثمن خلروجها عن  الفحل مقابل إعطائها جزءًا من حقوقها اليت كانت
قيم اجلنس الذي نشأت عنه ثقافياً، ومن تلك االمتيازات اليت حازت عليها القبول ابلتعزية فيها عند املمات 
دون غريها من النساء يف األدوار الباقية، وهذا القبول ابلتعزية فيها، أي االعرتاف بوجودها اإلنساينر 

ريرة اليت يؤسف عليها عند مغادرهتا للحياة مل يكن ليحدث إال بعد أن حتورلت إىل فحل ثقايفر وبقيمتها البش
ورمبا فاقت ذلك الفحل يف اجرتار قيمه النسقيرة، وهنا بدأوا يؤسطرون هلا القيم اليت جيب أن تتميز هبا دون 

كوهنا غري هادئة بل غضوبة   ابقي بنات جنسها ومن تلك القيم اليت ترفع من شأهنا يف نسق البداوة هذا،
                                                           

 ب 189ى صينظر: ال ر ع اف الشار اللي تف: 116 /1 اشير الحل ي ى اشن  شف  ايشاة:  (81)
 ب 188ال ر ع اف الشار اللي تف:  (82)
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ومنفعلة، وكلرنا نعلم أبنر هاتني من صفات الفحولة البدويرة فالرجل البدوير عابس غضوب، وهي إْن أرادت 
سوا ملتداوٍل ثقايفر يصور أنر األمر إذا محلت  أتشرية االعرتاف هبا فعليها أن تتماهى مع قيم البداوة؛ لذلك أسَّ

شديد البأس ال يُطاق، وصورة األم على وفق هذا املعتقد تطالعنا يف قول وهي فزعة مغضبة، جاءت بغالم 
 :(83)أيب كبري اهلذيل

 ولقد سريت على الظالم مبغشم
 مم ن محلن به وهن عواقد
 محلت به يف ليلة مزؤودة
 فأتت به حوش اجلنان مبطنا

 

 جلد من الفتيان غري مهبل 
 حبك النطاق، فعاش غري مثقل

 مل حيللكرها، وعقد نطاقها 
 (84)سهرا  إذا ما انم ليل اهلوجل 

 

فاألمر على وفق هذه السرديرة الثقافيرة ال تكون ابعثًا على فروسيرة االبن إال إذا استعذبت املشاق 
، ومىت ما بقيت قادرة على  والصعاب وقبلت مبغادرة صفات األنثى واالرحتال إىل صفات الرجل البدوير

يف أصعب الظروف احلياتيرة فهي حسب البيت الشعري محلت يف ليلة يغلف  تلبية رغبة الرجل اجلنسيرة حىت
أجواءها الفزع وبعد أن مارست اجلنس حىت من غري أن ختلع مالبسها، فعقد نطاقها مل حيلل وهذا الفعل 

 ال ينسجم مع طبيعة املرأة اجلنسيرة ولكنه يتالءم مع طبيعة الفحل السادي. 

املستوى يعرتف هبا على ساحة املنت االجتماعير إذ تكون فحالً وهي: إنَّ كانت فقط وفق هذا 
ثقافيراً أو أنثى جمازية، هذا وال يفوتنا يف هذا املورد أن نذكر أنر األنثى وفق الثقافة البدويرة ال تعدر أنثى إال 

حة املكان )اجلسد( بتوافر اشرتاطني اثنني مها: املكان، والزمان. فاألنوثة حمصورة يف الذهنيرة البدويرة يف مسا
ا جسد بال عقل؛ والزمان فزمنها  ا ال تقوم كالرجل البدوي على ثنائية العقل/ اجلسد )القوة(، بل أهنر أي: أهنر

 من البلوغ اجلنسير حىت سن اليأس. 

                                                           
 ب 264 /2 ـ: 1،1302ينظر: الاقع الرريعى اشن لشع رشقى  مشاة شصالقى م (83)
هسليين:  (84) ِحعَ الرلل اهص  اؤصع:  سا ااعب الهصل91 /2عيصان ال ل: ال رياع الشايعع اليف ليا ب  اؤصعع: ُا

 شهي ال، ب صالهصلل: األرض اليف ال  ايل  لهيى ينظر: ل ين الاربى  يعع )ااع( ص يعع ) لل(ب 
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أما األمر اليت يعرتف هبا فهي اليت تقع خارج اشرتاطي األنوثة السابقي الذكر، وهذا هو الشيء 
لنا عدم احلميَّة على هذا اجلسد يف قصة املعيش االسطوري الذي كان يتداول يف أوساطهم  الذي رمبا يعلرل

ة امليالد اجلديد.  حينذاك، إذ يشري امليثولوجيون إىل بعض الطقوس الشعائريرة اليت نالحظ آاثرها يف قصر
هبا، مث خرج، ُعدَّ واحداً  ويتضمن هذا املعتقد أنر الرجل إذا ما دخل بني ثوب املرأة وجلدها، الئذاً حمتمياً 

 . (85)من أبنائها، وقد مسي هذا املعيش األسطوري عند علماء امليثولوجيا "أبناء األردية" أو "أبناء األثواب"

ا  أما إذا انطلقت األمر من خالل صفاهتا األنثوية والسيما صفة الرقة وكراهة اخلشونة والفراق فإهنر
-ستسلب حقوقها حىت من أقرب الرجال هلا، االبن، ولننظر إىل األبيات اآلتية وكيف يصورر فيها االبن

اد  أمه اليت خافت عليه من املوت، يقول يف ذلك:  -عنرتة بن شدَّ

 ة يف املالمتعنفن زبيب
 ختاف  علي أن ألقى محامي
 مقال ليس يقبله كرام
 خيوض الشيخ يف حبر املنااي
 وأييت املوت طفال  يف مهود  
 فال ترَض مبنقصة وذل  
 فعيشك حتت ظل العز يوما  

 

 على األقدام يف يوم الزحام   
 بطعن الرمح أو ضرب احلسام  
 وال يرضى به غري اللئام  
 ويرجع ساملا  والبحر طام  
 ويلقى حتفه قبل الفطام  
 وتقنع ّبلقليل من احلطام  

 (86)وال حتت املذلة ألف عام  
 

ا مل تنسجم مع معايري الفحولة فلم خياطبها  إنَّ األمر يف األبيات املتقدمة ُسلبت صفة األمومة؛ ألهنر
االبن/ الشاعر بصفتها، بل ابمسها الصريح )زبيبة(، مث سلبها يف البيت الثالث صفة الكرم األخالقير 

رضى به غري اللئام(( مث يعلو بعد ويضعها يف خانة اللئام من الناس إذ قال: ))مقال ليس يقبله كرام. وال ي
َكَم الفحولة اليت  ذلك صوت الفحل الكرمي، مقابل صوت األنثى اللئيم من خالل نسج بالغير يستظهر حِّ

                                                           
 ب 126ينظر: شار الاايليل اف الاار اللي تفى عرا ة  ي ييحية:  (85)
(86)

 ب32ى ص 1970ى 1عيصان لنيرعى يحقيا صعرا ة  ح ع  ايع  صلصفى ال ليب اال ، فى م 
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تربر قيم الفحل يف احلرب دون البحث يف قيمة النفس اإلنسانية أو قيمة السلم اليت أرادهتا املرأة/ األمر، 
يَّة، ولذلك مل ترق ألن تنادى بدورها األمومي. فهذه هي الثقافة، ولكنرها غابت حتت حجج البالغة احلِّ  َكمِّ

ثقافة املنتصر الذي يفرض اشرتاطاته على املغلوبني ))فالثقافة يتمر استخدامها، يف املقام األول، ال لتحديد 
ا لتحديد الشيء الذي ميتلكه املرء، ... ولكن يف امل قام الثاين، الشيء الذي ينتمي إليه املرء وحسب، وإمنر

هنالك بعد أكثر تشويقًا لفكرة الثقافة هذه أال وهو متلكها االمتالك، أي مبا معناه أن الثقافة مبقدورها، 
بفضل موقعها الرفيع أو السامي، أن جتيز وهتيمن وحتلل وحترم، وأن ختفض منزلة شيء ما أو أن ترفع من 

ة على أن تكون وسيلة، أو رمبا الوسيلة األساسية، مقامه، األمر الذي يعين بوجيز العبارة: قدرة الثقاف
 . (87)لإلتيان ابلتمييز القاطع يف قلب مضمارها هي وفيما خلف ذلك املضمار أيضاً((

 يف العالقة الزوجية

مبا أنر الثقافة ينتجها الفحل يف العصر اجلاهلير فقد حنل نفسه االمتيازات، اليت كان من أبرزها 
وحيازته ما شاء من عدد منها دون حدر هلذا األمر، فهي وفقا لفهمه الثقايفر كائن أدىن سطوته على املرأة 

د يف النساء حالة شائعة يف العصر  يف القيمة لذلك حيقر له أن يتصرف معها كيف شاء، حىت أصبح التعدر
د، فقد ورد يف الصحيح أنَّ ))غيال ، ومل يكن هلم عدد ينتهون إليه يف ذلك التعدر ن الثقفير أسلم اجلاهلير

، (89). كما تشري املصادر إىل أنر أورل من اختذ الضرائر من العرب هم أهل احلرم(88)وحتته عشر نساء((
د األورل ألهل احلرم تشي ابلتوجيه الثقايفر هلذا الفعل، إذ إنر اجلميع يعلم  وهذه الرواية اليت تنسب فعل التعدر

ه ة كي أيخذ قدرته التأثرييرة يف الناس، السيما بعد رسوخ انساق أنر أيَّ تغيري ثقايفر حيتاج إىل قوة موجر
مغايرة له بفعل الزمن والتكرار اللذين أكسبا تلك االنساق ثبااتً اجتماعياً، وهنا ال بدر لتغيري االعراف من 

                                                           
 : 2000ى 1الايل  صالنص صالنيقعى  عصارع  ايعى ير: لشع اللري   حرصظى ع شاى  يحيع اللييب الاربىم (87)

 ب 11 -10
 ب 223ىعبت: 3م الحييع الارشية  ن الشار اللي تفىاح ع  ح ع الحصافى القي رعى مشاة  ارى(88)
شاير الهسليينى اناة  شف  ايع الح ن شن الح ين ا (89)  ـعععععععع(ى رصاية  شف 275ل لرف )ت ينظر: شرح ا

الح ععععن لتف شن لي عععع  شن لتف النحصف لن  شف شلر شن  ح ع الحتصانف ال ععععلرف ى حققق لشع ال ععععيير 
قي رعىم شة عار الارصشةى  مشاة ال عنفى ال ى عب ت : 1 ح ع اراجى رالاق  ح صع  ح ع شعععععععيلر ى  لي

 ب2/91
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د القوة الدينيرة اليت يتمترع هبا أهل احلرم، وهم بذلك  سون قوة أقدر على اإلزاحة فكانت يف حالة التعدر يؤسر
ة.  نت الفعل من أن ميارس رغبته بوصاية شرفيرة مهمر  إىل قيمة جديدة مكر

هذا من جانب الزواج، أمرا من جانب الطالق فإنرنا نشاهد كذلك شراسة الفحل الذي له أن 
يقها يفتك أبنثاه أىنر شاء، فله أن يطلرقها دون أن تفعل أو جترم شيئاً، واملرأة يف ذلك اجملتمع تعاين بعد تطل

ا من تستثىن من هذه  من أجحاف حقوقها حىت جاء اإلسالم ونظم أحكام الطالق وجعل له شروطاً، أمر
الثقافة الفاتكة ابملرأة فهي اليت هلا سلطة األهل أو املال وهذه املرأة فقط من كانت متلك إمكانية تطليق 

نر ))إْن كنَّ يف ا عن كيفية ذلك التطليق، فإهنر بيت من شعر حولن اخلباء، إن كان  الزوج إن شاءت، أمر
اببه قبل املشرق حولنه قبل املغرب، وإن كان اببه قبل اليمن حولنه قبل الشام، فإذا رأى ذلك الرجل علم 

ا قد طلقته فلم أيهتا((  . (90)أهنر

 وقد جاء ذكر الطالق على لسان األعشى حني قال: 

 أاي جاريت بين فإن ك طالقة
 تهوما ذاك من جرم عظيم جني

 وبين حصان الفرج غري ذميمة
 وذوقي فىت قوم فإين ذائق
 فقد كان يف شبان قومك منكح

 

 كذاك أمور الناس غاد وطارقة 
 وال أن تكوين جئت فينا ببائقة
 وموموقة فينا كذاك ووامقة
 فتاة أانس مثلما أنت ذائقة

 (91)وفتيان هزان الطوال الغرانقة 
 

 

 

                                                           
 ب 102 /16األاينف:  (90)
 ب 80 /2ال اعر نر ق :  (91)
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مة أمران:   ويف أبيات األعشى املتقدر

ا تشري إىل معرفة العرب الطالق الثالث، إذ ))استدل بعض الباحثني من تكرار األعشى  األول: إهنر
 . (92)للبنيوية ثالث مرات أن الطالق الثالث كان معروفاً عند العرب((

شري إىل إمكانية زواج املرأة هي عادة ثقافيرة كانت لصاحل املرأة/ الزوجة، إذ إنر األبيات ت الثاين:
بعد طالقها، وهذا أمر شاع يف عصر ما قبل اإلسالم فقد كانت املرأة تتزوج بعد تطليقها أو وفاة زوجها 
عنها ألكثر من مررة حىت جتد االستقرار يف إحدى تلك الزجيات، وهذا خبالف ما نالحظه يف بعض أعرافنا 

توَّفَّ االجتماعيرة احلالية اليت تعيب على األاي
ُ

مى واملطلقات تكرار جتارب الزواج، إذ يلزم املرأة السيما امل
عنها زوجها أبن تطلق لذائد احلياة وأن ترتدي السواد جلَّ عمرها املتبقي، فهو وأد جمازي تُلزم بعض ثقافاتنا 

 احلالية املرأة به. 

ة، فهنالك رأاين:  ا يف قضية العدر  أمر

ة، وعليها أن  -خيمة صغرية–خفش يرى أنر املرأة حتتجز يف  األول: ة العدر أو يف بناء لتقضي مدر
ة عام كامل.   متتنع عن التطيرب والتزيرن ملدر

ة وفاة للمرأة.  الثاين: ة طالق وال عدر  يرى أنر اجلاهليرة مل يكن معروفاً فيها عدر

رث عند موت واألمر األخري الذي أنيت عليه مع الزوجة اجلاهليرة هو قضية اإلرث فهي مل تكن توَّ 
 . (93)زوجها، بل على العكس من ذلك تصبح إراثً لالبن األكرب إالر إذا محاها أهلها من ذلك العرف السائد

 دةالبنت وائدة وموؤ 

رمبا احتلت املرأة/ البنت املنزلة األدىن يف تراتبية املرأة الداخلة يف حرم الرجل، فالرجل يف ثقافة 
نة أعرافه اليت جتد فيها وائدة ملاله الذي  الصحراء ميقت املولود األنثى إذ تتداعى يف ذهنه عند والدهتا مدور

                                                           
 ب 172ال ر ع اف الشار اللي تف:  (92)
 ب 178 -171لتيرايل اف  سا ال صضصع ششلل  صا ى ينظر: ال ر ع اف الشار اللي تف:  (93)
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ه يرى أنر املسار الطبيعي ألمواله هم أوالده سيؤول من خالهلا لغري ما اعتاد صحة ذهابه إليه، ونعين به أنر 
الذكور؛ لذلك حرَّمت معظم األعراف اجلاهلية أن ترث البنت شيئاً من مال أبيها، وملرا نزل الوحي إبشراك 

( قائالً: ))اي رسول هللا أنُعطي اجلارية نصف صالبنات يف املرياث اغتاظ بعض املسلمني، إذ ذهب للنيب )
 . (94)ست تركب الفرس، وال تقاتل القوم((ما ترك أبوها، ولي

ويف هذا احلديث يظهر جليًا املعيار الثقايفر الذي كانوا حيتكمون إليه يف عدم توريث البنت فهي 
ال تساهم يف الغزو الذي كان ميثل مصدر الدخل األساسير للبداة؛ لذلك تراجعت قيمتها الثقافيرة يف 

. وهنا جيب أالر يفوتنا أن نذكر أنر هذا الفعل مل يكن مُماَرساً من أذهاهنم ومنعت حقر املرياث عند معظمهم
ا هذه هي القاعدة الشائعة، إذ ))يزعم األخباريون أنر أورل من جعل هلا نصيباً  قبل كلر القبائل العربية، إمنر

 . (95)من املرياث ذو اجملاسد اليشكري إذ جعل لولده ماله وخصر الذكر مبثل حظ األنثيني((

هلنر  -يف الغالب–قد صورر القرآن الكرمي العادة اجلاهليرة يف وأد البنات ورفض ذلك اجملتمع هذا و 
ي   َذنب  ق ت َلتْ حني قال تعاىل:   . (96)َوإ َذا اْلَمْوؤ وَدة  س ئ َلْت*أبَ 

أل نَثى َظلَّ َوْجه ه  ويصوررها يف موضع آخر فيقول تعاىل:  َر َأَحد ه ْم ّب  م ْسَود ا  َوه َو َوإ َذا ب ش  
ك ه  َعَلى ه ون  َأْم َيد س ه  يف  التـ َراب  َأالَ َسا َر ب ه  َأمي ْس   ء َما حَيْك م ونَ َكظ يٌم*يـَتَـَواَرى م َن اْلَقْوم  م ن س وء  َما ب ش  

(97) . 

                                                           
يين اف يمصيل القرانى ح ع شن لرير شن يايع شن لثير شن ايلب  (94) ير عععععععير المشرف ال  ععععععع   لي و الش

شيلرى310اال تفىاشص لارر المشرف )ت   /4 ـعععععععع: 1321ى 1 ؤ  ة الر يلةىمه( ىيحقيا:اح ع  ح ع 
 ب 186 -185

 ب 218ال ر ع اف الشار اللي تف:  (95)
 ب 9 -8اليلصير:  (96)
 ب 59 -58النحل  (97)

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  60 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

 وقد صورر تعاىل تصويرًا يعكس النظرة اجلاهلية للبنت وردَّ عليهم تصوراهتم أببلغ ما يكون حني
س هبذه اجلملة نسقاً انسخاً لألنساق السائدة يف ذلك اجملتمع ومنطلقاً  َأاَل َساء َما حَيْك م ونَ قال:  فأسر

 من على أساس احلق املطلق الذي سيسكت إزاء قدسيته الصوت ذو الثقافة اجلاهليرة املنهزمة. 

ل أسباب الوأد يف الثقافة وابلعودة إىل طبيعة التعامل اجلاهلي مع املرأة/ البنت نستطيع أن جنم
 اجلاهليرة يف ست نقاط، هي: 

 . (98)اخلوف من عار سبيهن  -1
 . (99)إذا كان هبا عيب َخْلقي  -2
ك م إنَّ خوف الفقر: ويف ذلك يقول تعاىل:  -3 َوالَ تـَْقتـ ل وْا َأْوالدَك ْم َخْشَيَة إ ْمالق  حنَّْن  نـَْرز قـ ه ْم َوإ ايَّ

ْطءا    َله ْم َكاَن خ  تـْ  .  (100)َكب ريا  قـَ
حيث زعموا أنر املالئكة بنات هللا  سبحانه وتعاىل عما  -حسب زعمهم–ألنر هللا أوىل هبنر  -4

 . (101)َوََيَْعل وَن لِل    اْلبَـَنات  س ْبَحانَه  َوهَل م مَّا َيْشتَـه ونَ يصفون _ فأحلقوا اإلانث به 
للنذر: فمن العرب من كان ينذر أن يذبح واحداً من بنيه إذا بلغوا عشرة كما فعل عبد املطلب  -5

 . (102)يف قصته املشهورة 
                                                           

يينى األصل :  ّن شنف ي ي  لينصا قع  ناصا اإلييصع لت  النا ين احيرشه  صانياعععععععر  (98) صاف  سا األ ر رصاي

ه اف السرارف احل  شمن ياير الن عععععي ب ا ن ااييرت لتيه  ص عععععش  سراريه  اصاعصا لت  النا ينى صلت ص
اصلهي رعّت اليقى صلينت ايهن شنت لقيا اشن لياعععع  ااييرت  ععععيشيهي لت  اصلهيى انسر قيا  ن يعا 

اى ينظر: شتص  اإلرب:  يي ثينية:  نَّ 66 -41 /3اف اليراب لل شنت يصلع لقى اص ع شضعععععععاة لشعععععععر شن ى ال

صايهن  ات قيا شن لياعع ى ارحل قيا ص ععمل القص   يي ي  ال شعع رج اليشععلرف  ععش  ن ععي  لشنف  ععاع
ايايرص يى اياييرت ل ر شن ال شععع رج ايناعععر  اص ع شنييقى صلال سلل  عععنّة لّل شنت يصلع لقى صاقيعر 

 ب 144 /12شق الاربى ينظر: األاينف: 
ى  ـعععععععععع(1342شتص  اإلرب اف  اراة  حصال الاربى  شص الرضععععل ال ععععيع  ح صع شععععلرف اآللص ععععف )ت (99)

 ب 56 -41 /3 : 1925ى 1القي رعىم
 ب 31األ را :  (100)
 ب 57النحل:  (101)
 213ينظر:  يرع اشن  شي ىلشعال تل شن  شي  شن ايصب الح يرف ال ايارفىاشص  ح عىل يل العين )ت  (102)

ه (ىيحقيا: اعمر  ال عقي صاشرا ي  االشييرف صلشعالحريظ الشعتشف ى مشاة الشيشف الحتشف صاصالعه ى اعرى 
 ب 167 -164 /1: 1955ى 2م
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نر رجس من عمل الشيطان  -6 م اعتقدوا  -حسب زعمهم–ألهنر إذ إنر وأد البنات كان أمراً دينيراً؛ ألهنر
 يجب التخلرص منها. أنر البنت رجس من خلق الشيطان، أو من خلق إله غري آهلتهم ف

وهذه جممل األسباب اليت برروا هبا وأدهم للبنات حىت جاء اإلسالم فحررم ذلك وأعطى للبنت 
حقوقًا وامتيازات مل تكن تتمتع هبا يف العصر اجلاهلي حني كان الرجل اجلاهلي ينظر هلا بعني اخلوف 

ا قد ُتسىب فتجلب له الذلر والعار، فهي ابلنسبة له متثل قيمة شرفية، يُهان ويعري هبا، إذ  واحلذر من أهنر
 . (103)إىل أن جيعل األسرية متشي عراينة يف موكب السبااي  -يف بعض األحيان–يصل األمر ابآلسر 

وهي على وفق تلك الثقافة جتلب العار واهلوان ألهلها، وستمنح العزة للغالب على أولئك األهل 
ة عامالً متحكماً ابألعراف االجتماعيرة، أبن انل بفعلته هذه منهم، فالواقع الصحراوي جيعل من معيار القور 

ة قدرته اليت يستمدها من انتصاراته اليت  فاملنتصر شريف عزيز له ما يريد على اخلاسر من عوامل ترجح كفر
ة من تلك الوسائل اليت يعمل من خالهلا على  ل املرأة وسيلة رئيسيرة ومهمر تذلر عدوره بوسائل خمتلفة، وتشكر

 إذالل عدوره...

 أة سببا  للحروباملر 

لقد احتلت املرأة يف املخيال البشري/ الفحويلر منزلة الشر، وكانت عند معظم الثقافات الغابنة 
ها سبباً يف الكوارث، ورمبا حتورل هذا األمر اىل الالوعي الفحويلر فكان انتقاصه منها وحماولة هتميشها  حلقر

يل حبثنا هذا كان ذا حساسيرة عالية جتاه أير أمر يسيء ردعاً ملا تثريه يف نفسه من خماوف، فالعريبر على سب
اىل املرأة الداخلة يف حرمه، وهذه احلساسية مل تكن من دافع أمهية تلك املرأة يف حياته؛ بل ألنره سُيهان 
ويعري إلهانتها، ومن هنا يكون دافع أمهيتها لديه دافع خارج عن دائرة كياهنا اإلنساينر وداخل يف برامجاتية 

وليرة، ومن هنا فإنر أير جتاوز على حرم الرجل جيعل منه مشعل غضب يتأجج محية وغرية ورمبا إىل فح
ة املشهورة للشاعر  الدرجة اليت خترج عن حدر االستجابة الطبيعيرة لألمور، وللتمثيل على ذلك حنيل إىل القصر

ه من حماولة أمر امللك جعل ها يف خدمتها، أال وقطع رأَس ابن عمرو بن كلثوم التغليب، فما أن استغاثت أمر

                                                           
 ب 117: 1854ينظر:  شاير الهسليينى  شص  ايع ال لرفى لنعنى  (103)
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ة معروفة ومتداولة ويتم تدويرها يف الثقافة (104)الذي كان ابن كلثوم يف ضيافته  -امللك–هند  . وهذه قصر
العربيرة بوصفها دلياًل على محيرة الرجل العريبر وفروسيرته دون االلتفات اىل حساب قيمة ردر الفعل الذي 

هل كان منطقياً وهل تناسب مع طبيعة اكرام امللك له؟ إنَّ هذه القياسات  جاء به عمرو بن كلثوم التغليب،
ا ال تنسجم مع املعيار املراد إعمامه من هذه احلادثة وهو معيار الفتك  مل حتضر يف السردية الثقافيرة؛ ألهنر

 فضالً عن كون املرأة سبباً يف اجلرمية. 

، (105)ب حرب ذي قار بنت النعمان ملك احلرية وكذلك تنقل لنا السردايت التارخييرة أنر من أسبا
وأنر حرب الفجار ما كانت لتحدث لوال تلك احلسناء اليت تعررض هلا شبان ماجنون سائلني اايها إبحلاح 
أن تسفر، إذ كانت غادة فاتنة ذات مجال ساحر وحسن رائع فما أن رفعت صوهتا "اي آل عمر" حىت 

 . (106)نانة اثرت احلرب بني عامر وهوزان وقريش وك

ا إذا كان السبب بعيداً عنها  هذا من جانب ما تناقلته املتون الثقافيرة من أسباب اندالع احلروب أمر
زة لدينامية  ت بوصفها حمركاً للشرر ودافعاً إليه، إذ كانت حتضر بوصفها حمفر ا ال تغيب من تلك السرداير فإهنر

خر للحصول على متايز طبقي قد جيعل من اآلخر تلك الثقافات اليت تعلي قيمة االعتداء والنيل من اآل
ً حتريضيرًا واسعاً  دون منزلة اإلنسان، ووفق هذا املسار مارست النسوة املنسجمات مع الثقافة البدويرة دورا
يف حثر الرجال على احلرب واألخذ ابلثأر، إذ حيفل اترخينا الشعرير ابلكثري من األبيات والقصائد الشعريرة 

املرأة هلذا الغرض فهي تدخل دائرة التاريخ إن انسجمت مع خطوطه العامة وتصبح خارجه اليت نسجتها 
إْن خالفت طبيعة الفحولة ومن هنا نستطيع تعليل سبب احلضور الواضح هلا يف هذا املقطع التحريضير من 

 حجم الثقافة البدوية. 

                                                           
 ـعععع(ى رصاية اشف 245ينظر: ال حشّرى اشص لارر  ح ع شن حشيب شن   ية شن ل ر الهيش ف الشغعاعف )ت  (104)

 عععايع الح عععن شن الح عععينى اعععححق: عب  يتاه لياين شعععيشعععيرى  نشعععصرات عار اآلايق اللعيععى شيرصتى 
 ب 204 -202ى عب ت: 1لشنينىم

 ب 31 -29ينظر: األاينف:  (105)
 ب 109 /3ينظر: الاقع الرريع:  (106)
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تل منهم: ))إن أنتم مل تطلبوا قالت أم عمران ابنة وقدان وهي حتررض قومها على األخذ بثأر من قُ 
أبخيكم فذروا السالح ووحشوا ابالبرق وخذوا املكاحل واجملاسد والبسوا نقب النساء فبئس رهط 

 . (107)املرهق((

وهنا حتاول أن حتقرر ابناَءها بومسهم مبيسم النساء إن مل يكونوا اثئرين ألخيهم وتكشف عن قيمتها 
ة يف الوقت نفسه، وهي هنا ال تتحدث بلسان الفرد بل متثرل قيمة يف تلك الثقافة، إذ كانت حمرضة ودونير 

ز لألخذ ابلثأر ورفض الصلح أو أخذ الديرة (108)ثقافيرة مجعيرة   .(109)، حتفر

أما عن مشاركتها يف احلروب فقد كانت مرتاوحة بني القول والفعل، إذ رافقت املرأة قومها يف 
د اجلرحى،  واسهاماهتا يف احلرب اليت نشبت بني بكر وتغلب دليل حروهبم فكانت تسقي العطشى وتضمر

مة الذكر لتشارك بنفسها يف خوض (110)على ذلك  ا جتاوزت األمور املتقدر ، وليس هذا فحسب بل أهنر
 . (111)غمار احلرب مع الرجل

                                                           
ى صينظر: الح ي عععععةى ألشف ي ي ىيحقيا:اح ع ح عععععن ش ععععع ىعار الليب 302ال ر ع اف الشعععععار اللي تف:  (107)

شيل مثصرىلشعالرح ن شن اشف شلرىل،ل 682 -681: 1،1988الات يةىم لعر ال نثصراف الير عععععععير  ؛ صا

 ب 61: 2010ه(ىعار الرلر ىشيرصتىعبمى911العين ال يصمف)ت 
اشعععشيق شهسا  ي حع، لتيت  شنت لليا ال تقشة شـعععععععععع )ليت  الاريرة( حين ي ا عععر ي اشن ال تل ل عععرر ص راع  (108)

الاصاج شهيى  ال  نّهي راضععيق صاعععيق شقصع   ي حعا شق  ن ي ععف   اي تيهيى ينظر: شععارا  الناععرانية قشل 

 ب 148اال ، : 
هي السف قيتق قيا شن ا ير اف حرب عاحا لت   ععععععشيل ال ثيل قاععععععة    قراة حين راضععععععت عية  شن (109)

صالغشرا ى اليف ح تهي الرشيو شن اييع الاش عععععف ال  اصلهي حسيرة ارضعععععيهيى ات ي لت ت ش ي اال اصلهي 
اضععععععشتى صعلت لتيق شيله،ل صحرضععععععيق لت   ن يثمر ألشنق شعل قشصل العيةى ينظر: رييض األعب اف 

شيق:  األب لصيا شياص الي صلفى  مشاة الليثصليليةى  راثف شارا  الاربى ل اق صضشمق صلتا حصا

 ب 40 -39 : 1897ى 1شيرصتى لشنينىم
 ب 14 -11ينظر: رييض األعب:  (110)
 مشاة الشرقى  شارا  النارانية قشل اإل ، : ل اق صنّ قق األب لصيا شياص الي صلفى عار الينظر:  (111)

 ب 268 : 1982ى 3الليثصليليةى شيرصتى م
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نر هبذا التحريض  وقد كان الرجال كثريًا ما يستجيبون لتحريضات النساء وحتميسهنر هلم إذ إهنر
م كانوا يرضون ابملوت  يستعملن الشيفرة الثقافيرة اليت يفهمها ذلك الرجل، فيغريون على األعداء، بل إهنر

 بذلك. على سيب نسائهم وذلك كما بيرنا سابقاً لسبب تعرضهم للعار املؤبد إن قبلوا 

أما ما شذَّ عن اخلطر التحريضير املسموح للمرأة ابلسري عليه يف سطر املنت الثقايفر لذلك العصر 
هو كوهنا مطفئة للحروب ومثبطة للضغائن، وهذا ما ال يرد إال شذوذًا يف املدورنة الرمسيرة لتارخينا الثقايفر 

بن عوف يف حرب داحس والغرباء، إذ  ومنه ما فعلته هبيرة بنت أوس بن حارثة الطائي زوجة احلارث
 . (112)أسهمت هذه السيدة يف أطفاء تلك احلرب...

  املرأة املثال وفعل اإلاثرة

ظلرت املرأة مثريًا طبيعيًا للرجال عمومًا وللشعراء على وجه اخلصوص، فاملوروث الشعرير القدمي 
ليها، لذلك احتلت هذه املرأة املكاَن ، وبكائها عند الفراق، والتشوق إ(113)زاخر بتصوير املرأة ومفاتنها

ا كانت –األكرب يف قلوهبم وقصائدهم، فهي ))مل تكن مصدرًا للحبر واجلمال واملتعة فحسب  أي أهنر
ولكنرها كون ممتلئ فرحًا وحزانً، خصبًا وجدابً، ودنيا يتصافح عندها الشاعر مع الزمن واملوت  -كذلك

 . (114)((-طبيعة متشاءم منها لغدر األول وفتك الثاينوطبيعة الزمن واملوت يف نفسيرة العريب 

زاً تستجيب له شاعريتهم فتسمح ابلشعر، سئل  ومن هذا املنطلق وجد فيها الكثري من الشعراء حمفر
ذو الرمة: ))كيف تفعل إذ انقفل دونك الشعر؟ فقال: كيف ينقفل دوين وعندي مفاحته؟ قيل له: وما 

 . (115)هو: قال: اخللوة بذكر األحبة((

                                                           
 ب 12اف الشار اللي تف:  ينظر: الايسلة (112)
ص ي  25 : 1972ى 3ينظر: الغال اف الااعععر اللي تفى عب  ح ع  ح ع الحصافى عار نهضعععة  اعععرى م (113)

 ص ي شاع يب  110شاع يى ص

 ب 20 /1عيصان الشار الارشف:  (114)
 ـععععععععع(ى 456الا عع اف  حي عععن الشعععار صوعاشق صنقعه:  شص لتف الح عععن شن رشعععيا القيرصانف األاعف )ت(115)

 /1 : 1972ى 4حقيا:  ح ع  حيف العين لشع الح يعى عار الليل لتنشعععر صاليصايو صالمشيلةى شيرصتى مي
 ب 206
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وقد علق ابن رشيق على قول ذي الرمة هذا أبنره بسبب كونه عاشقاً، واستدرك بقوله: ))إنره إذا 
 . (116)انفتح للشاعر نسيب القصيدة فقد وجل من الباب ووضع رجله يف الركاب((

ة للرجل العريب وجيعل بشر بن املعتمر منها يف صحيفته  ، دافعاً (117)فاملرأة من بواعث الشعر املهمر
ا مركز دوافعه من خالل الشهوة املفرطة يف الشيء واحملبة، إذ حتتل املرأة قلوب الشعراء م اً للشعر بل اهنر همر

ة شوقهم إليها وهيامهم جبماهلا وأخالقها، تصويراً حيراً ودقيقاً، حدا  وترتبع على عروشها، لذلك صورروا شدر
دوا بذلك أنر صو  ل بذاهتا افتتاحاً مقنعاً هبم اىل افتتاح معظم قصائدهم هبا ))فأكر رة املرأة قادرة على أن تشكر

 . (118)لتجارهبم الشعرية((

فللمرأة عامل يفتتنون يف وصفه، مينحهم قدرة الفعل واالنفعال، وما النسيب الذي نلحظه عند زهري 
الثقايف: إذا وعنرتة ولبيد وغزل امرئ القيس إال دليل على النظرة املتميزة للمرأة الشعرية، وهنا نضع سؤالنا 
 كانت هذه مكانة املرأة، فلم امناز واقعها ابلدونيرة، على صعيد النظرة التطبيقيرة للرجل صوهبا؟ 

واجلواب: هو أنر املرأة الشعرية هي مرأة/ مثال ال تلتقي ابملرأة/ الواقع إال لُتْشعَِّر شريكَة الرجل يف 
ثنائية األنثى )اجلسد(/ املثال )العجائيب(؛ ألنر اإلنسانية ابلنقص، فقد ))احتجزت احلبيبة العربية خلف 

شة، فهي عنصر متأخر وعالمة نقص ودرجة عيب  إذ ال  -حسب العرف الفحويل–املرأة/ الواقع مهمر
توجد يف الكون امرأة واحدة تنسجم مواصفاهتا مع املرأة املرسومة يف ديوان الشعر العريب، وهنا مارس اجلمال 

الثقافيرة حتت عباءة مجل أدبية إبداعية، فحبيبتنا الشعرية حبيبة ال ميكن جتسيدها قدرته على تغييب اجلملة 
إال يف أفالم الرسوم املتحركة اليت هلا القدرة على اجلمع بني العجائبية والغرائبية وإنزال املثال اىل الواقع، 

، ذلك املثال  الذي أومهها فاحلبيبة الواقعيرة مهما بلغت من درجات احلسن فهي غري ابلغة ملثاهلا الشعري

                                                           
 ب 206 /1الا عع: (116)
ه ( ىيحقيا صشععرح:لشعال عع،   ح ع 255ينظر: الشيين صاليشيين ىاشف لث ين ل رص شن شحر الليحظ )ت  (117)

 ب 138 /1ىعبت:4 يرصنى  ليشة الاينلفى القي رعى م
 عال  ل  شنية القاععععيعع الارشية قشل اإل عععع، ى عب  ح صع لشع ، الليعرى   ععععيتة  ن  شحي، الير صلى  (118)

 ب 85: 1988 ت تة اآلعاب صالتغصييتى ال لتع ال يعاى الاعع الثينفى 
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ا هي املقصودة به لتظلر طاحمة بعينيها صوبه، شاعرة ابلنقص إزاءه(( ، وبذلك تتكرس فيها فكرة (119)أبهنر
 النسق اليت تعلن دونيرتها قبالة الرجل حىت وهي يف أزهى صورها الشعرية... 

 اراتاخلامتة واالش

كت احلداثة مبركزيرة االنسان وهامشية ما ك الصارم ابحلدود  لقد متسر سواه؛ ما حدا هبا اىل التمسر
العقليرة ونفي كلر ما ال يستطيع العقل اثباته، ويف هذا تقييد للمعرفة عند هناية يتصور االنسان أنه وصل 
هلا، بينما املعرفة أمر ممتدر ومتطور، ما يثبت عقال أنر العقل غري واصل لنهاية حدوده املعرفيرة، وأنر التصاعد 

 حتميرة عقليرة؛ ومن هنا كانت مابعد احلداثة مرشدا جديدا يف ساحات املعرفة االنسانيرة وهي تشري املعريفر 
إىل أمهية اهلامش بوصفه حامال للمنت؛ ولكونه ضامرا حيتوي يف كثري من االحيان شفرات املتون املعلنة؛ مث 

ه كذلك وجه بال مالمح وهنا نقصد ان هذا املرشد اجلديد )ما بعد احلداثة( هو وجه فلسفير حديث، ولكنر 
أن مابعد احلداثة ليست عنواان ملرحلة قرَّت قواعدها الفلسفيرة، بل هي توصيف ملرحلة بني مرحلتني، مرحلة 
لها املعريفر؛ وهي يف الوقت نفسه مرحلة ترميم  احلداثة ومرحلة ستأيت فيما بعد حنن االن يف خماضات تشكر

 قت يف أتسيس دولة االنسان وإنشاء هناية اترخييرة لكون املعرفة االنسانية.فلسفير هلنات احلداثة اليت اخف

ومن هذه املنطلقات اعتمد حبثنا املتواضع فلسفة مابعد احلداثة آخذا مبنهج النقد الثقايف طريقا 
فاحتا الحتماالت جديدة، ومؤشرا لعالمات قد تكشف وجها من أوجه احلقيقة املتعددة؛ لذلك ومسنا 

امتتنا ب  )االشارات( ومل نعتمد مفردة النتائج الشائعة يف خواتيم البحوث، وذلك التزاما منَّا بفلسفة عنوان خ
مرشدان اجلديد ولكوننا المنتلك اليقني بقدر ماحنن سائرون خلف اشارات ترشد ملسار من مسارات 

 احلقيقة؛ ومن أهم اشارات حبثنا املتواضع هذا:

                                                           
اللييب  -نقع ثقياف–الثيشت صال يغير لاعععصرع ال ر ع اف الشعععار ال شعععرقف حي  نهيية الااعععر الص عععيم  (119)

ى 1شغعاعىم -صل )الحشيشة(ى عب اراا اععع،ح لشع ، الايَّيشفى عار الررا يعف لتنشعععر صاليصايوى الاراقاأل
 ب 215 -214: 2014
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ئر يف التاريخ للمرأة واخلصوبة حيث أشار اىل أنه سلوك فينر ينبع من التفت البحث اىل التقديس الغا .1
 أساس اسطورير ديين، وبنيَّ أنر حمركي هذا السلوك مها اخلوف والطمع.

اشار البحث اىل أمهية تفريعات عنوان املرأة منبها اىل خطورة االعمام النقدي الذي يغادر الصفريرة  .2
 يستجيب ملعيار نقدي موافق هلوى الفحل الناقد، بينما ال احلكميرة عند اطالقه على مصداق معني
 ينسجم احلكم مع ابقي تفريعات العنوان.

اشار البحث اىل قدرة املخاتلة البالغية على مترير االنساق الثقافية حتت عباءة اجلميل اللغوي من خالل  .3
 رية املرأة.رفع معادلة التقديس عن النصوص اليت اعتمدها الباحثون يف االشارة اىل ح

اشارت هذه املمارسة النقديرة اىل كون املرأة العربية انساان انقصا، او بتعبري اقل قسوة جسدا بال عقل؛  .4
 وذلك لكوهنا حبيسة قضبان ثقافة الفحل البدوي.

اشار البحث اىل أن األمر خرجت اىل ساحة املنت الثقايف عند حتوهلا اىل فحل ثقايف ينتقص من مالمح  .5
 ينتصر للجسد الكامل، اي: جسد الذكورة حبسب وعيهم.االنوثة، و 

اشار البحث اىل حمركات تغيري االنساق املصورِّرة لقيمة التعامل مع املرأة، فقد نبره اىل أن الزخم الديين او  .6
االجتماعي او السياسي املشكرِّل  ألي نسق اليتغري إال بنسق مواٍز له؛ حىت يكون انسخا له، وقد ظهر 

 املمارسات اليت طالت املرأة العربية واليت منها الوأد أو تعدد الزجيات. ذلك جليرا يف
نبره البحث اىل أن االشارات الشعريرة اليت تظهر املرأة والسيما احلبيبة يف مقام السيطرة على الرجل امنا  .7

عها هي حيلة ثقافية اخرى من حيل الفحولة، فاحلبيبة الشعرية هي حبيبة مثال تسقط عند املقايسة م
 أي امرأة أرضية يف هوَّة الدونية والشعور ابلنقص.

كانت هذه ابرز اشارات حبثنا املتواضع والذي ومسناه ب )حكاية العقل الناقص واجلسد املوشوم( ولقد 
اعتمدان مفردة ال )حكاية(؛ ألنر املرأة يف حكي الفحولة غري املرأة يف قصة االنسانية، فمفردة احلكاية هلا 

املرسل دون حقائق معرفية، فحكاية امرأتنا العربية كباقي احلكااي اليت تتداوهلا اجلدات من  محولة السرد
هة على متلقي تلك احلكااي، ما  حكااي السعايل واجلن؛ وما هي االَّ وهم يؤسس لفرض سيطرة ذهنية موجرِّ

 .جه غريَّ مالحمه الزمن والتكراريفرض على ابحثي احلقيقة احلفر فيها والكشف عن و 
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Section 1, 3. Arabic, Linguistics 

 امللخص
  اعمق ملعىن تؤسس تعبريية أداة أو  لغوية عالمة وبوصفه   الرواية عناصر من مهما عنصرا بوصفه الروائي املكان على البحث يركز

 احلدث بناء الستحالة وذلك  الطبقي انتماؤها وحيدد للشخصيات، اهلوية مينح إذ للحدث مركزا   املكان يعد كما  ، الرواية داخل
 سيدة اوراق) رواية على ط بقت الفكرة هذه.  احلياة مبغزى االحساس يوصل املكان أن كما  له، مالمح ال مكان يف والشخصية

 يف يف االثر هلا وكان وتوجهاهتا الشخصيات مصائر على وأتثريه املكان خبصوصية امتازت اليت ، علي الزهرة عبد للكاتب( الشجر
 واملواقف الثقافات أهم عن كشفت  ، ثقافية  سيميائية دراسة املكان دراسة يف تكمن الدراسة خصوصية أن ،إال األحداث بناء

 . الشخصيات مصائر من غريت اليت السياسية
Abstract 

This study focuses on the semantics of place as an important element of the 

novel and as a linguistic sign or a graphical tool which establishes a deeper 

 

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  70 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

 
 

 

 

 

 

 مدخل إىل أمهية املكان يف النص الروائي
  

يشكل املكان حيزاً إلثبات الوجود من انحية، ووعاء يضم كل االفكار والسلوكيات والثقافات واهلواجس 
وحنن نتكلم عن املكان يف العمل اإلبداعي يواجهنا  النفسية ، فهو يعد األقدم اترخيياً من اإلنسان نفسه .

 ، أال وهو : هل يتشابه املكان احلقيقي مع املكان يف العمل االبداعي ؟سؤال 
إن ما مييز املكان احلقيقي عن املكان يف العمل االبداعي ، إن املكان احلقيقي نعيش فيه وندركه 

ي حبواسنا ،أما املكان يف العمل االبداعي نعيشه آبلية اخليال إذ يتفاعل املتلقي سايكولوجيا مع املكان الذ
يعد حبسب النظرية السيميائية احنرافاً وانكساراً وذلك ألن ))املكان املمسوك بواسطة اخليال لن يظل مكاانً 
حمايداً، خاضعا لقياسات وتقييم مساح االراضي ، لقد عيش فيه ال بشكل وضعي ، بل بكل ما للخيال 

 (1)وجود يف حدود حتميه((من حتيز ، وهو بشكل خاص ، يف الغالب مركز دائم ، وذلك ألنه يركز ال
فاملكان يف العمل االبداعي يندرج حتت فاعلية اخليال ، فاملبدع سواء أكان شاعراً أم انثراً ، وسواء أكان 
رسامًا أو موسيقيًا حياول أن خيلق من الواقع أماكن ذات طبيعة جديدة حافلة ابلرؤى واجملازات ، ليكون 

مالية ، وعليه فإن املكان يف العمل االبداعي بذلك عنصراً أساسياً يف بناء العمل االبداعي ومسة من مساته اجل
                                                           

 –، غاستون باشالر ، ترجمة : غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  جماليات المكان  (1)
 227: م 1978،  3بيروت ، ط

meaning. Place represents also the center of events. It gives the identity to 

the characters and determines the affiliation of the class and to the 

impossibility of the event. It connects a sense of the significance of life. 

This idea is applied to the novel “Leaves of the Trees’ Mistress”, written 

by Abdul Zahra Ali, which was characterized by the specificity of the place 

and its impact on the fates of the characters. However, the study's primary 

aim is to investigate the cultural importance revealed in relation to place 

environment in the novel.  
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يتكون ضمن النسيج اللغوي ، لتؤدي وظيفة داللية ختيلية إذ ))تسعى اللغة األدبية إىل صهر املكان املعيش 
 (2)وامتصاصه يف عالقته ابلكائن االنساين وشعرنته ، ابللجوء إىل آليات متعددة من التحويل واالحنراف ((

ن أن يوضح العالقة املتبادلة بني اإلنسان واملكان إذ يقول: ))إن املكان حقيقة معاشة، وحياول يوري لومتا
ويؤثر يف البشر بنفس القدر الذي يؤثرون فيه، فال يوجد مكان فارغ أو سليب، وحيمل املكان يف طياته قيماً 

 خاصاً على الناس تنتج من التنظيم املعماري، كما تنتج من التوظيف االجتماعي فيفرض كل مكان سلوكاً 
  (3)الذين يلجأون إليه، والطريقة اليت يدرك هبا املكان تضفي عليه دالالت خاصة((

ويف العمل الروائي مل يعد املكان عنصراً مهماً من عناصر الفضاء الروائي  فحسب ، فقد أسهم يف 
للروائي أن حيول عنصر املكان إىل  خلق املعىن داخل الرواية وال يكون دائماً اتبعاً أو سلبياً بل أحياانً ميكن

، كما يعد املكان مركزاً للحدث إذ مينح اهلوية للشخصيات،  (4)أداة للتعبري عن موقف األبطال من العامل
وحيدد انتماؤها الطبقي  وذلك الستحالة بناء احلدث والشخصية يف مكان ال مالمح له، كما أن املكان 

 .  يوصل االحساس مبغزى احلياة
من أهم الدراسات اليت سلطت الضوء على املكان يف الرواية دراسة غاستون ابشالر )مجاليات ولعل 

املكان(، إذ جاءت دراسته سايكولوجية حتليلية ، أشار فيها إىل أمهية البيت وما يشكله ابلنسبة لإلنسان 
ه بعض التفصيالت )جسد وروح( فضال عن أعشاش الطيور وبيوت احليواانت  إىل جانب إشارته إىل ما متثل

 الدقيقة املتعلقة ابإلنسان كاألاثث واملالبس واجلزئيات الصغرية وأثرها النفسي ومدلوهلا الرمزي يف الرواية 
ومن املسائل املهمة اليت ركز عليها عدم إمكانية احلديث عن املكان على حنو جمرد من الشخصيات ، 

 (5)فكالمها يدخالن يف عملية تفاعلية 

                                                           
  16:م2008، 1دمشق ، ط –، من التشفير الى التأويل ، دار التكوين شؤون العالمات  (2)
 .1976لسنة  6ت: سيزا قاسم، مجلة الف  ع  -مشكلة المكان الفني، يوري لوتمان (3)

 3بيروت ، ط –)من منظور النقد االدبي (، حميد لحمداني ،  المركز الثقافي العربي بنية النص السردي (4)
:70  
 134المكان :جماليات  (5)
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حبسب حبراوي ))ليس عنصرا زائدا يف الرواية ، فهو يتخذ اشكاال ويتضمن معاين  اذن فاملكان
 (6)عديدة ، بل انه قد يكون يف بعض االحيان اهلدف من وجود العمل((

ومن الرواايت العاملية اليت وضعت املكان يف مقدمة عناصرها هي رواية )احلرب والسالم ( لتولستوي 
 .لذي يبدو وكأنه يصف فيه الشخصياتعتمدت على وصف االمكنة اوكانت السبب يف شهرهتا ، فقد ا

ومن بني الرواايت العراقية اليت اهتمت بوصف األمكنة وعالقتها ابلشخصيات وجسدت التفاصيل 
الدقيقة لالماكن الرتاثية والتارخيية واالزقة الشعبية اليت تعد هوية للشخصيات املقتبسة ، نذكر على سبيل 

)النخلة واجلريان( لغائب طعمة فرمان جند الروائي يصور بيت سليمة والنخلة ومدى ارتباط املثال  رواية 
الشخصية هبا وهي خنلة ))قميئة تربك قرب احلائط وسط دائرة سوداء ، خنلة مهجورة عاقر مثلها تعيش 

ومير الصيف  معها يف هذا البيت الكبري خرساء ، صماء ، تتحمل كل املياه القذرة اليت تلقى يف حوضها ،
فضال عن تصويره للطولة من وجهة نظر مرهون السايس  (7)والشتاء دون أن حتمل طلعا او ختضر سعفة ((

،  ورواية )الرجع البعيد( لفؤاد التكريل الذي يصف فيها  (8)))قطعة من عمره كانت بيته ومأواه ومملكته((
لسواد جراء الظلمة الطاغية على جدراهنا املنهوكة البيت البغدادي حيث الغرف الرتاثية القدمية اليت تلبسها ا

، وهو بيت والد مدحت الذي يشكل ابلنسبة للشخصيات)مدحت ومنرية وعبد الكرمي( مكاان  (9)املتهدمة
اليفا ، فقد ربط الروائي بني املكان واالدراك احلسي  فضال عن جتسيد األماكن اليت تعد عدائية أو أليفة 

الشخصية أزاء أماكنها  كما هو احلال مع شخصية منرية اليت جتد يف املكان وذلك حبسب ما تشعر به 
 .رضت فيه لالغتصاب مكاانً عدائياً الذي تع

 

 السيميائية وترميز املكان

                                                           
 .33:،  3المركز الثقافي العربي، ط –، حسن بحراوي ، بيروت ، الدار البيضاء  بنية الشكل الروائي  (6)
 18م:1988، 1دار بابل،ط–رواية النخلة والجيران ، غائب طعمة فرمان ، دار الفارابي  (7)
 38النخلة والجيران : (8)
 26م : 2015، 3دمشق ،ط –الرجع البعيد ، فؤاد التكرلي ، دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع  (9)
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)ايكو وروالن ابرت ( ، فقد أكدا أن  ترتبط السيميائية ابلداللة وهو رأي اتفق عليه كل من 
  (10)السيميائية ال يتصور وجودها من دون الداللة ، فهي هتتم بطريقة استخراج املعىن من العالمات

ويشري بنكراد أيضا إىل العالقات الداللية اليت هتتم هبا السيميائية  فهو يرى إن السيميائية )) كشف 
من خالل التجلي املباشر للواقعة : إهنا تدريب للعني على التقاط واستكشاف لعالقات داللية غري مرئية 

 (11)الضمين واملتواري واملتمنع ، ال جمرد االكتفاء بتسمية املناطق النصية أو التعبري عن مكوانت املنت ((
إذن فالسيميائية تسلط الضوء على سلسلة العالقات اليت يتضمنها النص فهي بذلك حتقق وظيفة التواصل 

خالل ما تسهم به من كشف عن ))الشفرات والقواعد والقيود املسترتة املسؤولة عن انتاج املعىن يف كل  من
 (12)شفرة ((

ويعتمد الروائي "عبد الزهرة على" يف روايته )اوراق سيدة الشجر( على اخليال والذاكرة الثقافية 
واالشارات والرموز اليت تسعى  للشخصية يف رسم االبعاد املكانية واليت تشكل سلسلة من العالمات

 السيميائية إىل اكتشافها وتقريب الداللة إىل املتلقي 
تتجسد أحداث الرواية من خالل ذاكرة الراوي الشاهد/ شخصية املرأة سلمى وخياهلا الذي تتبىن ف

انة واملآسي فيه عني الكامريا وتوظيف التوليف جلمع اوراق متعددة ، كل ورقة حتمل قصة خمتلفة جتمعها املعا
يف زمن اترخيي يتضمن حكم )صدام حسني( ، فهي رواية تعتمد االجياز نوعاً ما، إىل جانب لغة الروائي 
الشعرية اليت ال تلغي واقعيتها ،فالروائي جعلنا نتوهم ونيقن أن الراوي امرأة وذلك متأيت من قدرته اللغوية 

 يف االقناع وبالغة التوصيل . 

                                                           
م 2002،  3بيروت ، ط –دليل الناقد االدبي ، سعد البازغي وميجان الرويللي ، المركز الثقافي العربي  (10)

 :178 
 15 : م2005، 2سورية ، ط –الالذقية -ة ات ، مفاهيمها وتطبيقاتها ، سعيد بنكراد ، دار الحريالسيميائي (11)
،  1بيروت ، ط –، دانيال تشاندلر ، ترجمة : طالل وهبة ، المنظمة العربية للترجمة  اسس السيميائية (12)

 253 م :2008
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لدور األكرب يف الرواية؛ ألنه مل  يشكل هيكال هندسيا فحسب بل أنه جاء أما املكان فكان له ا
 .ماعي والسياسي  وهواجسها النفسيةحممالً بدالالت هلا عالقة ابلشخصية وواقعها االجت

وتعتمد أوراق الشخصية )سلمى (  يف سياقها على اشتغال الذاكرة وما يهيمن على ذهنيتها من 
ياهتا حىت بدت تلك االوراق وكأهنا قصص قصرية تتالقى فيما بعد ضمن أحداث مهمة تركت بصمة يف ح

 .ية / سلمى اليت تعد حمور الروايةتوليفة جتمعها الشخص
واملكان كما هو واضح يف الرواية له أشكال عدة من حيث ارتباطه ابجلانب السياسي واالجتماعي 

 والنفسي وهو كاآليت :

 أوال : املكان  السلطة

واية جمموعة من االحداث اليت جيهلها البعض عن أماكن ترتبط بسلطة الرئيس السابق تنقل لنا الر 
)صدام حسني( ، أماكن تعكس الواقع السياسي واالجتماعي الذي امتاز ابلظلم والقهر ، املتمثل  بسلب 

 إرادة االنسان وتقييد حريته يف العمل والسلوك والتعبري .

عة إن السلطة هي  القدرة على فرض إرادهتا بطريقة مباشرة أو غري وحتاول الرواية أن جتعلنا أمام قنا
مباشرة على كائنات بشرية وهنالك اجتاه آخر يصر على أخذ الوسائل ابحلسبان ويف هذا اجملال تتأرجح 

أي اليت تفرض إرادة احلاكمني على احملكومني وبني السلطة الصاعدة  –اإلكراه–األفكار بني السلطة 
، اذ تغطي اعماهلا وسلوكها بلباس الشرعية (14) إرادة احملكومني، أي التأثري يف السلوك اإلنسايناملنبثقة عن 

  (13)لذلك تلجأ اىل عقاب )) من ميتنع عن القيام هبا وبغض النظر عن اهليئة اليت توقع العقاب((

                                                           
 -لنهضة بيروت دار اناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية،  (14)

 .341-340:  م2008، 1لبنان، ط

 .94: بدون دار نشر، ودون تاريخصادق االسود ، علم االجتماع السياسي اسسه وابعاده،  (13)
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))أكذوبة الشرعية اليت ويعكس املكان يف الرواية داللة السلطة القاهرة السيما على شخصية املرأة إذ إن 
 تعطي يف داخلها سجنا كبريا ، ما هي اال استبداد غاشم((

فنجد ارتباط واضح بني رسم املكان وبني واقع السلطة ، فجاء وصف املكان ضمن النسج السردي 
 للرواية ليشكل ترميزا لغواي داالً .

ب الذي  يسلب ارادة فلو تتبعنا خصوصية املكان السلطوي سنقف عند املعتقل ومكان التعذي
االنسان ويشوه واقع االنسانية وواقع احلياة  ، فشخصية سلمى اليت تقتادها قوات االمن بسبب وجود 
منشورات تتعلق أبخيها وابن عمها لتتعرض ألقسى انواع التعذيب  لتوضع  فيما بعد يف غرفة مظلمة رأت 

زال حاراً ..نزف مين طوال الليل .. ودماء متيبسة فيها: )) بقع الدم تلطخ ارضها الرطبة وجدراهنا .. دم ما
 .(15)سالت من تعساء ساقهم حظهم العاثر قبلي((

حتارب وترفض بقوة كل فكرة معارضة هلا  فغرفة التعذيب تشكل عالمة من عالمات السلطة اليت 
ىل اجملتمع أو مناهضة حىت لو كانت تلك املعارضة مشروعة ، ألن السلطة بطبيعتها ال تقدم احلقائق إ

 .غري، بل تغلفها بغالفها اخلاص هبا وتقدمها إليهم على أهنا صاحبة احلقيقة املطلقة ال كاملة
أما السجن فهو أيضا شكل من أشكال السلطة فبعد أن يتم مقابلتها مقابلة سريعة من قبل رجال 

بالط ابرد .. وجدران  األمن يسرد الراوي املشارك حدث اقتيادها وامهاهلا يف ))  ظلمة ليس فيها غري
مرسوم عليها صور شىت من أثر الرطوبة . اشباح خمتلفة تسري يف الظالم . خيرجون من شقوق السقف ، 
ينزلون متدلني حببال خفية من بني وجوه االشباح يرتاءى يل وجه الذئب القصري يعيد علي أسئلته الباحثة 

 . (17)عن تفاصيل امتنعت الشفاه عن نطقها ((

لة السجن توضح هيمنة السلطة من خالل التعذيب وتقييد احلرية لكل من خيالف مسارها إن  دال
فمن خالل وصف الشخصية فإن السجن حيمل داللة سوداوية ملا حيمله املكان من رعب والعنف والتعسف  

                                                           
 27:م 2014،  1بغداد ، ط –، عبد الزهرة علي ، دار الشؤون الثقافية العامة رواية اوراق سيدة الشجر  (15)
 29رواية اوراق سيدة الشجر :  (17)
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فربودة املكان ورطوبته وقسوة التعذيب محلت ابلشخصية لتتخيل خروج االشباح من شقوق السقف  ، 
 ذا يعكس نفور الشخصية  من مكاهنا ووحدهتا .وه

ولعل قساوة السلطة هتدف إىل جعل الشخصية الواعية يف اجملتمع تتالشى  ويهيمن عليها الالوعي، 
مما يتولد معها امليل إىل حتويل االفكار احملرض عليها إىل فعل وممارسة مباشرة ، فال يقود الفرد نفسه ، وامنا 

وهذه القاعدة حبسب لوبون هي ))االميان بال عقالنية  0ال إرادة له قادرة على أن تقودهيصبح انساانً )آلياً( 
 0 (18)اجلماهري ضمنياً مث التظاهر يف الوقت نفسه أبهنا عقالنية ومنطقية((

ويصف الراوي احلبس االنفرادي الذي أطال الشخصية / سلمى بعد أن وجد احلراس بني طيات 
يسألون فيها عن أحواهلا  ليكون احلبس االنفرادي نصيبها ))هناك دفعوين إىل مالبسها  رسالة من أهلها 

 (19)غرفة ضيقة ، تعبق برائحة اخلوف والرهبة. مكان ممتلئ ابلقلق ((

إن املكان السلطوي الذي أثر من انحية  سلباً على نفسية الشخصية / سلمى اليت حتاول أن جتعل 
، ومن انحية أخرى أثر اجياابً علي شخصيتها اليت أصبحت بفعل للخوف رائحة وللقلق حيز ضمن املكان 

تكرار حبسها إنسانة ثورية هلا رؤية أيديولوجيا ،فقد أعاد السجن بناء ذاهتا لتتحول من إنسانة مساملة إىل 
انسانة هلا دافع للتغيري واملواجهة ف  ))كم من املمارسات اخلاطئة متأل مساحة الواقع ؟ لكن لن أخضع 

 .(20)س ما دامت الشمس تشرق يف صباحات كل يوم((لليأ

وحياول الراوي املشارك / سلمى الرتكيز على املكان السلطوي الذي تسميه ب "بناية الرعب" حيث 
)) كان السجناء قابعني مع اخلوف يف زانزينهم . يرتقبون ما سوف حيدث غدا ، جلست يف زنزانيت اخلالية 

                                                           
 23م : 1991سيكولوجية الجماهير، ترجم هشام صالح، بيروت  –لوبون ، غوستاف   (18)

 47:  رواية اوراق سيدة الشجر (19)
 47 : الرواية (20)
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. يرجع صداها مدمرا يف أذين .. انتابين خوف مل اشعر يف حيايت كلها من االنوار .. حتيطين الظلمة .
 .(21)مبثله((

تشكل الزنزانة صورة من صور السلطة اليت انعكس صداها على الشخصية ، فالراوي جعل املتلقي 
يدرك عذاابت الشخصية من خالل تعدد اوصاف املكان السلطوي وجعله يف حمك مع الواقع السياسي 

القوة والنفوذ والقيادة جترب االفراد على املوافقة واالمتثال إىل قراراهتا وسلوكها ائداً آنذاك حيث الذي كان س
 وعملها ، وهذا ابلتأكيد يرافقه املمارسات العقابية القسرية والتعذيب حتت قبة الشرعية للسلطة .

الفعل الذي ترغب  ذلك انر لكل س   لطة أس   اس   اً نفس   ياً وعقلياً تقوم عليهما ، متارس من خالهلما
، ألن أي س             لطة تتأرجح بني ما تعلنه وما ختفيه بني اجلانب الفكري )االيديولوجي( وهو الوجه الظاهر 

 هلا، واجلانب النفسي العقلي املخفي منها.
فض      الً عن ذلك ، جند أن أي س      لطة يف اجملتمع ، ختتار الكيفية املناس      بة ملمارس      ة دورها وفعلها 

 ا إلنقاذ قوهتا وإخضاع أكرب قدر ممكن من األفراد ملمارساهتا وطاعتها .والدرجة اليت تعمل هب
 اثنيا : ترميز املكان والذات      

يشكل املكان يف روايتنا يف بعض املواضع معادال رمزاي للشخصية ، فبعد خروج الشخصية من 
الجيابية والسعي اىل نقل السجن الذي كبل حريتها وغري قناعاهتا ومحلها على االصرار حنو بناء ذاهتا ا

 قناعاهتا ملن حوهلا تصف املكان حيث تقف بني القرية واملدينة :

))على حافة املدينة توزعت بيوتنا الطينية ، بيوتنا اليت تتصارع مثلي من ان تكون قرية بشكلها وعالقاهتا 
 (22)عريض(( وبني املدينة الواقفة بشموخ على رأسها ..مل يفصل بيننا سوى شارع اسفليت اسود

                                                           
 63الرواية :  (21)
 33الرواية :  (22)
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هنا ربط الراوي / الشخصية بني وصف املكان ووصف الشخصية اليت جتد ان ذاهتا اصبحت 
 تتصارع بني سذاجة الطفولة وعفويتها وبني نضوجها الفكري وامياهنا بذاهتا .

 ولعل تلك املدينة اليت تتلهف هلا بدأت تراها وهي تساق إىل املعتقل بشكل آخر:

وس البناايت العالية حتوم فوقها غرابن شرسة . مثة ااثر ابنت على الطريق ، وجدران ))من بعيد ترتاءى يل رؤ 
  (23)االبنية .لقذائف طائشة ((

فوصف املكان  يعكس خوف الشخصية وهيمنة احلدث على فكرها  وأثر احلدث يف تغيري رؤيتها 
الواقع وتغذي نفسية الناس االجيابية للمكان فالغرابن الشرسة هي كناية عن السلطة اليت هتيمن على 

 إبحساس التسلط والقمع والتشتت .

أما مكان القرية واألرض تتخذ داللتني فمن انحية تعد عالمة اجيابية تتمثل ابلشد واالحتضان 
 والطمأنينة  ، فالبساطة وسعة املكان متنح شعورا ابحلرية واهلروب من القيود والعوائق  .

اخلطى ابجتاه احلقل مثل فرس نزع سرجه وبقي عاراي خيب على االرض ))حىت المست حرييت وأان أحث 
حبوافره دون وازع .. وددت أن أحتفظ بذلك الشعور ألطول وقت .....مشمت رائحة لطيفة تغمر املكان 
وأان اتنشق العبق اخلاص ابلرتبة والنهر أخذ االسى ينصرف عين ...أحسس  أبن كل اخلفافيش عادت 

ا . كل ضربة فأس على االرض تفتح مغاليق نفسي الصامتة وتغسل سوداويتها ببياض مهزومة اىل مكامنه
 (24)مل أشعر به من قبل ..((

فاحلقل يقف ابلنقيض من املكان السلطوي املتمثل ابلسجن فقد محل داللة واضحة للحياة  يف 
ظه السردي  هو مقابل ما حيمله السجن من داللة على املوت ، فاحلقل كما يصفه الراوي ضمن ملفو 

 املكان الذي تفوح منه عطور احلب واألمل املنبثق من تراهبا .
                                                           

 39الرواية :  (23)
 54الرواية :  (24)
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وعليه فإن الداللة السيميائية للحقل اجيابية تتجلى من خالل تفاعل الشخصية معه واستمتاعها 
 به وشعورها ابحلميمية و تالشي مآسي احلياة السيما بوجود أهلها .

ة نفسها امنا تغريت لتحمل داللة سلبية بفعل تدخالت السلطة ومل تبق القرية حتمل الداللة االجيابي
واالستدعاءات املتكررة ملركز الشرطة ومراقبة سلوكيات الشخصية وفرض قيود قسرية عيلها ال تطيق البقاء 
يف مدينتها  اليت احببتها ونثرت على ادميها خطواهتا االوىل )) لقد تقطعت اوصال موديت هبا . واحسست 

، حىت أصبح بيتها يف القرية مصدرا للخوف والقلق  (25)ضاعف قيمته يف نفسي ..كاد خينقين ((ابحلزن تت
وهي ترقب مصريها اجملهول ))اآلن أان يف عزليت أنتظر خمالب الصمت املرتبصة يب ، كيف تفرتسين .. 

ن ، يف مكان مظلم فيكاد املوت أيخذين ، أان روح يف عامل انتقايل ، يف مكان يدعى الربزخ ، حيث أان اآل
وكئيب بني احلياة واملوت ، بعد أن غرق البيت يف الصمت الرهيب ، اتوجس يف فراشي الكوابيس الرهيبة 

 .(26)اليت تنتظرين .....((

وعلى الرغم من أن البيت هو املكان االكثر رسوخا يف ذاكرة االنسان لكون احلاضن األول لطفولته 
وح البيت يف افق الذاكرة ، حىت يستحضر املاضي مشعا خمصبا ابخليال وألفته ومتعته ودفئه)) فما ان يل

إال أن تدخالت السلطة وأتثر  (27)واحللم واللذة وتتوهج ذكرايت الطفولة ساطعة مضيئة معوكة ابلدفء ((
األهل ابألعراف والتقاليد العمياء أفقد األهل القدرة على احلوار واحتضان ابنتهم جراء ما حصل هلا من 

 ذيب وسلب ، وهذا ما أسهم يف خلق دالالت التشتت واالنطواء.تع

)) ومثل أي بيت تتكاثر يف حوافه البومات ، وتتزايد يف زواايه االفاعي . تتكرر يف الليل طرقات املخربين 
على اببه ، يساندها يف ذلك حصار اخلوف والرتقب خشيت الغرق يف حبر االستسالم واخلنوع واالحباط 

                                                           
 57الرواية :  (25)
 60-59لرواية: ا (26)
شعرية المكان في الرواية الجديدة )الخطاب الروائي إلدوار الخراط أنموذجًا( ، خالد حسين ،كتاب  (27)

 257،   2007، أكتوبر ،  83الرياض ، ع
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كض حنوي ،انزلة على سفح تل ا الذي أوحى يل بقطيع من الذائب اجلائعة ترتا ، ال أدري م
 .(28)....((منحدر

إذ إن حتوالت الداللة املكانية كما يراها ادوارد هيل حتدث حالة أشبه ب  ))الصدمة الثقافية وهي 
ا يؤدي اىل ابداهلا ببساطة حصول ختلخل وتشويش على عدد اجلوانب اليت حيملها واليت متثل بيئته وثقافته مب

 أبخرى جديدة (( أي أن هناك عدم استقرار وعدم وجود آتلف بيئي وثقايف .

وعليه فال وجود للمكان بعيدا عن الذات ، فوصف املكان يتجسد من خالل التحاور بني املكان 
 والذات فهناك عملية أتثري وأتثر انعكس على النص املكتوب 

املكاانت األخرى، إذ يعد امللهم للشخصية ومالذها بعد مقتل  ويشكل الفرات املكان املتولد من
زوجها السياسي على يد أزالم النظام السابق : ))بعد أن حاصرتين الوحشة ، اندفعت متجهة صوب 
الفرات بصحبة أوراقي ختطيت الشوارع الرتابية املغربة ، صادفتين أشكال املعامل ، بيوت ساكنة ، أشجار 

قمامة املنتشرة يف أذايل االزقة ... حىت الورود اليت جترأت ومدت أعناقها من وراء االسيجة غطاها الغبار ، ال
ان داللة الفرات خضع لتوالدية داللية، اذ يشكل واعزا لعودة  .(29)كانت ذابلة ومل يعد هلا عبق ُيشم ..((

اذ إن ))توالد االمكنة   االمل واحلرية يف تدوين كل االحداث اليت مرت هبا من خالل ذاكرهتا الثقافية
يتوقف على الشخصيات ورؤيتها للمكان وتتجلى يف االنعكاسات املتبادلة بني خلجات الشخصيات او 

 . (30)قسم منهم مع املكان ((

                                                           
 100: رواية اوراق سيدة الشجر  (28)
 101الرواية :  (29)
م : 1999،  1، ط المكان في النص المسرحي ، منصور نعمان الدليمي ، دار الكندي للنشر والتوزيع (30)

92 

https://alassadyf.wixsite.com/journal
https://alassadyf.wixsite.com/journal


 
 

 
Volume 2 Issue 1 (March 2017)  81 

 

International Journal of Scientific and 
Educational Research (IJSER) 

 المجلة الدولية للدراسات العلمية والتربوية

 

ISSN: 2475-3238 

https://alassadyf.wixsite.co
m/journal  

 

ومل يتوقف الروائي عند هذه االمكنة فحسب بل اختذ من املكان ترميزا آخر شكل نقطة التحول 
 ساحة التحرير .السياسي وتغيري املسارات كما يف 

)) يف الصباح كنت اجتول يف ساحة التحرير .. أغسل وجهي ابلنصب املرفوع على هامتها .. استنشق 
عبرياً فواحاً من زهور احلديقة جته صوب الفردوس . مثة حمال بدأت تفتح أبواهبا ، احلركة ما تزال حذرة ، 

 .(31)كومية واملخازن الكبرية ((الناس قليلون يف الشوارع ، إال من  محى النهب للدوائر احل

فاإلنسان  يعيش حتت ظل جمموعة من العالمات واالشارات اليت تعد آلية فعالة يف التبادل 
السوسيولوجي وهذا ما تؤكده فرايل جبوري غزول يف كتاهبا انظمة العالمات على أن ))مما الشك فيه أن 

بنية على انظمة مكونة من عالمات ، أي االنسان يشكل مع حميطه نسيجا متشابكا من العالقات م
 .(32)أنظمة سيميوطيقية ، فنحن نتفاعل مع االخرين مع الطبيعة عرب عالمات ((

 اخلامتة

حاولت الدراسة الرتكيز على عنصر املكان وكيفية جتسيده يف رواية )اوراق سيدة الشجر(، فكانت 
 هناك جمموعة من النتائج اليت سنحاول أن ندرج امهها :

وجدان الروائي يف بعض االحيان يذكر أمكنة ليس هلا أي احياء رمزي ، كما يف وصف الراوي/  -
شخصية سلمى لشوارع البياع ووصف دار صديقتها اليت شاركتها أمل االعتقال والسجن وهي 

 مواضع قليلة أسهمت يف بناء النص .

                                                           
 110: رواية اوراق سيدة الشجر  (31)
انظمة العالمات في اللغة واالدب والثقافة ، )مدخل الى ( 32)

السيميوطيقيا (، أشراف : نصر حامد ابو زيد وسيزا قاسم ، 
 1م : 1986،  1القاهرة ، ط –دار إلياس العصرية 
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مزية فكان هناك حضور واضح إن املكان السائد يف الرواية هو املكان العالمة الذي له داللة ر  -
لألمكنة االجبارية املغلقة اليت تعكس داللة هيمنة السلطة واألماكن اليت تتحول داللتها بني 

 السلب واإلجياب تبعا لتحول األحداث كالقرية والبيت .

مل يكن املكان عند عبد الزهرة علي مكاانً عابراً بل شغل حيزاً  منسجماً مع سياق احلدث ومع  -
 السردي للنص الروائي  مما استويف داللته وقيمته الفكرية . النسيج

أسهمت الذاكرة الثقافية للشخصية يف رسم املكان وأثره عليها السيما املكان الذي أسهم يف  -
 تغيريها فكرايً ونفسياً .

كما الحظنا فإن داللة املكان تتشظى وذلك من خالل العالقة املتواشجة بني الشخصية واملكان،  -
جزء من كينونتها ، إذ إن انفعاالهتا  وأهواءها وتفكريها ينعكس بشكل أو آبخر على رسم فهو 

 املكان يف الرواية

إن غربة الشخصية وعزلتها تتحدد من خالل مستوى تفكري الذات وعالقتها ابآلخر ضمن املكان  -
 سية .املتسم ابلضيق يف حني املكاانت املنفتحة كالفرات والطرق واحلقل حققت داللة عك

 قائمة املصادر
 
بريوت ،  –اسس السيميائية ، دانيال تشاندلر ، ترمجة : طالل وهبة ، املنظمة العربية للرتمجة  -1

 م .2008،  1ط
انظمة العالمات يف اللغة واالدب والثقافة ، )مدخل اىل السيميوطيقيا (، أشراف : نصر حامد  -2

 . م1986،  1، طالقاهرة  –ابو زيد وسيزا قاسم ، دار إلياس العصرية 
 م 2014،  1بغداد ، ط –اوراق سيدة الشجر ، عبد الزهرة علي ، دار الشؤون الثقافية العامة  -3
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،  3املركز الثقايف العريب، ط –بنية الشكل الروائي ، حسن حبراوي ، بريوت ، الدار البيضاء  -4
 د.ت.

بريوت ،  –الثقايف العريب بنية النص السردي )من منظور النقد االديب (، محيد حلمداين ،  املركز -5
 ،  3ط

 –ملؤسسة اجلامعية للدراسات والنشرمجاليات املكان ، غاستون ابشالر ، ترمجة : غالب هلسا ، ا -6
 م  .1978،  3بريوت ، ط

،  3بريوت ، ط –دليل الناقد االديب ، سعد البازغي وميجان الرويللي ، املركز الثقايف العريب  -7
 م .2002

 2015، 3دمشق ،ط –التكريل ، دار املدى للطباعة والنشر والتوزيع الرجع البعيد ، فؤاد  -8
 م .1991سيكولوجية اجلماهري، لوبون ، غوستاف ، ترمجة هشام صاحل، بريوت  -9

سورية ،  –الالذقية -السيميائيات ، مفاهيمها وتطبيقاهتا ، سعيد بنكراد ، دار احلرية  -10
 م .2005، 2ط

 م .2008، 1دمشق ، ط –أويل ، دار التكوين شؤون العالمات ، من التشفري اىل الت -11
 علم االجتماع السياسي اسسه وابعاده، صادق االسود ، بدون دار نشر، ودون اتريخ . -12
 1املكان يف النص املسرحي ، منصور نعمان الدليمي ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، ط -13

 م .1999، 
بد الواحد اجلاسور، دار النهضة موسوعة املصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، انظم ع -14

 م .2008، 1لبنان، ط -بريوت 
 م1988، 1دار اببل،ط–النخلة واجلريان ، غائب طعمة فرمان ، دار الفارايب   -15

  .الدورايت
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شعرية املكان يف الرواية اجلديدة )اخلطاب الروائي إلدوار اخلراط أمنوذجاً( ، خالد حسني  -16
  م .2007، أكتوبر ،  83،كتاب الرايض ، ع
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