
1

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليــــــــــــم العـــــــالي و البــــــحث العلمــــــــــي

  - سيدي بلعباس -جامعة الجياللي اليابس 

  اآلداب و اللغات و الفنون كلية

  الفنون  قسم

  د.م.أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل

  نقد مسرحي: تخصص

:دكتورإشراف ال                                     :طالبةاد الإعد

ة إدريسقرقو .د.أ -                                  مقدس نورة          - 

:لجنة المناقشة
رئــــــــــــــــــــيســـــــا جامعة سيدي بلعباس  دين الهناني أحمد.د -أ  –ستاذ محاضر أ

مشرفا و مقررا جامعة سيدي بلعباس  إدريس قرقوة. د.أ أستاذ التعليم العالي

عضوا مناقشا  جامعة سيدي بلعباس  ابراهمي اسماعين.د -أ  –أستاذ محاضر 

عضوا مناقشا جــــــــــــــــامــعــــة تلمسان  بلحاجطرشاوي .د.أ أستاذ التعليم العالي 

عضوا مناقشا جـــــــــــــــامــعـــــة وهران  بن ابراهيم إيميمون.د -أ  –أستاذ محاضر 

عضوا مناقشا جــــــــــــــامــعـــــة وهران  بوعناني سمير.د -أ  –أستاذ محاضر 

2017-2016:السنة الجامعية

ة الخطاب في المسرح الجزائرية الخطاب في المسرح الجزائريتداولیتداولی

لباعزيز بن عمر أمنوذجالباعزيز بن عمر أمنوذجا""اجلزائر الثائرةاجلزائر الثائرة""مسرحية مسرحية 



2



3

الصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بإلى 

لى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح ة، إهذا الوجود أمي الحبيب

  .لي وأوصلني إلى ما أنا عليه أبى الكريم أدامه اهللا

  .إلى من رافقني و كان نعم السند زوجي العزيز

  إلى كل األهل و األقارب
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 .ه ونشكره على نعمه وما أعطانا إياهنحمد اهللا ونستعين ب

الذي تكرم " قرقوة إدريس"األستاذ الفاضل   إلى شكرأتقدم بجزيل ال

باإلشراف على هذا العمل، و إلى كل من مّد لي يد المساعدة من قريب أو 

بعيد، وإلى األساتذة الكرام أعضاء اللجنة الذين شرفوني بقبول و حضور 

  .مناقشة هذه الرسالة
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  مقــدمــــــــة
وتنوّعوالفكرية، الفنية أشكاله وتطوير الفين، اإلبداع ازدهار إىل الدافعة احلوافز أهمّ  من النقد يعدّ 

 البالغية باملناهج بدأت متعّددة، مناهج التطّورية مسريته عرب الفين النقد على تداولت التحليلية، وقد مناهجه

 البنيوية بعد وما البنيوية ظهور مع النسقي التحّول جاء أن إىل السياقي، إطارها يف لنفسيةوا واالجتماعية

 النقد مسرية يف تأثرياً  املناهج أكثر فكانت و التداولية؛ و التفكيكية و املوضوعاتية التلقي ونظرية كالسيميائية

  .احلديثة اللسانيات عن املنبثقة النظريات تلك هي الفين،

 أن ونودّ  الفنية؛ األعمال حتليل يف واضح أثر هلا أن نعتقد اليت املعاصرة النقدية املناهج أهمّ  نم ولعلّ 

هي املنهج التداويل، وهو مذهب أو منهج لساين يدرس عالقة النشاط اللغوي  نستعرضها يف هذا البحث

اليت ينجز من ضمنها مبستعمليه وطرق وكيفيات استخدام العالمات اللغوية بنجاح والسياقات املختلفة 

اخلطاب، حيث أن اللغة تعد أداة من أقوى األدوات اليت يستعملها املرسل لتبليغ مقاصده إىل املخَاطب و 

-السيما اخلطاب املسرحي-للتأثري فيه حبسب هذه املقاصد و للبحث عن العوامل اليت جتعل من اخلطاب

التواصل، فوظيفتها التداولية إذن استخالص  رسالة تواصلية واضحة وناجحة والبحث يف أسباب الفشل يف

.العالقة بني العالمات ومستعمليها يف إطار الثالثية املعروفة املرسل، املستقبل والوضعية التبليغية

يف ضوء أن املسرح بنية معقدة تتالقى فيها مجيع البنيات اللسانية، الفنية، النفسية، االجتماعية 

صر اجلمال الفردية، فان اخلطاب املسرحي بكل تعقداته ال ميكن اختزاله يف والثقافية، تستقطب فيها كل عنا

.جانب من اجلوانب، بل هو نتاج تتفاعل فيه عدة عناصر، وهذا ما حياول هذا البحث دراسته

كما أن هذا البحث ال يهدف إىل رصد بوادر ظهور هذا االجتاه أو التعريف باخلطاب الدرامي بقدر 

.ƢȀǼȈǻ¦Ȃǫ�Â�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƢēƢǇ¦°ƾƥ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨȈǻƢǈǴǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǪȈƦǘƫ�ƨما يهدف إىل حماول

تداولية الخطاب المسرحي "ومن هذا املنطلق فإن هذا البحث يتمحور حول دراسة موضوع 

و الذي يهدف إىل رصد بعض "  -نموذجا ألـ باعزيز بن عمر" الجزائر الثائرة" مسرحية  - الجزائري 

  .خلصائص الفنية لبنية اخلطاب يف هذه املسرحيةاملفاهيم وا

  الجزائري المسرحي الخطاب امكانية خضوع إشكالية نطرح أن البحث هذا يف حناول فإنّنا هلذا    

 سرحيةامل النصوص من الّنابعة واجلمالية الداخلية اتهوعالقا ، املتنوعة ناهبُ  خالل من للمنهج التداولي

 يف فيه اخلطاب وأساليب هءبنا واضعني ،كلذل كنموذج" باعزيز بن عمر" نص مسرحية آخذين ،املتنوعة

  .التداويل باملنهج ذلك يف مستأنسني والتنقيب للمسح قابل وضع

  :و اإلشكالية اليت تتعلق ببحثي هذا تتمثل يف طرح مجلة من التساؤالت وهي كاآليت

 ما هي التداولية وما مهامها؟-

 التداولية؟ما طبيعة العالقة بني املسرح و -
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 ما هي خصائص اخلطاب املسرحي؟ وما طبيعته يف املسرح اجلزائري ؟-

 هل اقتصرت التداولية لدراسة احلوار املسرحي فحسب ؟-

 هل ختضع املسرحيات اجلزائرية للتحليل التداويل ؟-

 كيف يتم حتليل املسرحية وفق املنهج التداويل؟-

 هذه داللية وكل وأخرى لسانية وأخرى لغوية لبنيات ملتقى ألنّه معقدة بنية األحوال كل يف فاملسرح

الّلسانية والفنية اتهسياقا من املتلقي يأخذه الذي واملوقع التلقي، مجاليات خارج هلا قيمة ال املكونات

.الّنص بىن عن للكشف الفكرية اتهومستويا

فإن اخلطاب املسرحي  اجلزائري، املسرح غرار االنتاجات املسرحية العاملية، و يف احلديث عن وعلى

�ƾǬǧ�Ǿǻ¢�Ʈ ȈƷ��ƢȀȈǧ�ƾƳÂ�Ŗǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�Ƥ ǈŞ�ǾǷȂŷ�Â�ǽ°Ƣǰǧ¢�ƾǈƳ�Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�¿±ȏ�ƾǫ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦

شرائحه،  مبختلف ¦ǞǸƬĐ قضايا طرح يف خصائص و كسب خصائص أخرى يف مراحله، إال أنه أخد ّحقه

آالمه و طموحاته  و آماله و حاول تعديله بإضفاء استمد موضوعاته من احلياة و الواقع بالتعبري عن مهومه و 

ملسات فنية، فهو من أدوات التأثري و شكل من أشكال التعبري الثقايف و وسيلة من وسائل اإليصال و 

�ÀƜǧ��ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢȈƷ�ǺǸǓ�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�² ƢǼǳ¦�ǾǳÂ¦ƾƬȇ�ƢǷ�ŀƢǠȇ�Ǿǻ¢�ƢŠ�Â��ƢēƢǻȂǼǰǷ�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǆ ǨǼǳ¦�ǞǷ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦

̧�¦�ƾǬǧ���ƢĔȂǰȇ�Äǀǳ¦�ȆƳ°ƢŬ¦�¼ƢȈǈǳƢƥ�Â�©ƢƥƢǘŬالتداولية هي ا ¦Ȃǻ¢�ǲǰƥ�ǶƬē�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ���ǾǴȈǴƸƬǳ�Ƥ ǈǻȋ

§�ǂů�Ǿǻ¢�ȄǴǟ®� - التداولية–جتاوزت  ƢǘŬ¦�ń¤�ǂǜǼƫ�ȏ�ƢĔȋ��ƢŮ�ŅƢǸǠƬǇȏ¦�ƾǠƦǳ¦�ń¦�ƨǤǴǳ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ƾǠƦǳ¦

  .ق آلخرملفوظات هلا معان جامدة، بل هو تواصل و تفاعل حيوي يتنوع و يتجدد من سيا

 حياتية مستجدات وجدت ƢĔ¦�ȏ¦��ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦Â للمصادر افتقار اخلطاب من الرغم على و

 آخذة منهجية بروح املسرحي الّنص تباشر فبدأت جديد، النقدية من جتربتنا ضتنه أن آالئها من كان شاملة

 الذي اجلاهز اخلارجي املعىن لّنص، وليسا يّولده الذي الداخلي املعىن إىل اقتناص هادفة فشيئا، شيئا التطور يف

 "...بيوض أمحد"و "  مرتاض املالك عبد" الدكتور من كل أعمال ومن ذلك سطحه، به يومهنا

 الفهم جعل طريقة اجلزائري على املسرح فن من مت اختياره الذي النموذج هذا يف احلرص مت ولقد

خطوة خطوة، ونستخلص فنتتبعه سيعاجل الذي بالّنص وثيقا ارتباطا مرتبطة احلقيقة إىل والوصول والتحليل

 األدبية الفنون من أشكال معينا شكال يتضمن نصا باعتباره بل مسرحي، نص جمرد باعتباره ال منه نتائج

.واملسرحية، وقابال للدراسة التداولية

 جهة من يف اختزاله ميكن ال الذي احلد إىل مفتوح واسع املسرحي اخلطاب أن لنا يتبني هنا من

 بني املرسل األول الطراز من وجدال تفاعال أفرزت اليت املتنوعة للقراءات املنتج الغين احلقل اجلهات، فهو

 . واملتلقي

  :وقد وقع اختياري على هذا املوضوع نتيجة مايلي
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إذ أنه يعطي نظرة جديدة لتحليل النصوص، فهو عبارة عن تطبيق نظرية مهمة أمهية هذا املوضوع-

تداولية على نص يتماشى وهذا االجتاه، ذلك أن التداولية تدرس اللغة يف االستعمال، وليس وهي ال

.هناك حسب رأيي نص جيسد ذلك أكثر من النص املسرحي

 .قلة الدراسات التطبيقية اليت تناولت هذا االجتاه-

 .جديدةرغبيت يف اخلوض يف هذا املوضوع اللساين احلديث ليمكنين من حتصيل مكتسبات معرفية -

و لعل من ابرز الدوافع اليت ادت يب اىل اختيار هدا املوضوع هي رغبيت يف عدم اخلروج عن اطار -

تداولية احلوار املسرحي " تداولية احلوار املسرحي بعدما كان موضوع مذكريت لنيل شهادة املاسرت هو 

وع نفسه و لكن يف ، فارتأيت ان يكون موضوع البحث هده املرة حول املوض" عند توفيق احلكيم 

املسرح اجلزائري و هو دافع منبثق من وعي عموم الباحثني يف جمال املسرح اجلزائري ، هدا الوعي 

 .الباعث اىل ضرورة احملافظة على املوروث مبختلف موضوعاته

أما خطة البحث فقد اقتضت الضرورة البحثية إىل تقسيم البحث وفق خطة منهجية تتضمن ثالثة 

ة يف مباحثها و متصلة يف حماورها اهلادفة اىل حماولة االحاطة بإشكالية البحث، وقسمت إىل فصول، مستقل

ناقشنا " النقد و مناهجه"فصالن نظريان، وفصل تطبيقي، هذا فضال عن وجود مقدمة و مدخل حتت عنوان 

  .من خالله املناهج النقدية النسقية و السياقية و عالقتها بالفن املسرحي

قسم إىل  ثالثة مباحث، حيث نتطرق يف " تداولية اخلطاب املسرحي"املعنون بـ  :ألولالفصــــل ا

�ƢēƢƳ°®�Â�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�¿ƢȀǷ�±Őǻ�Â��ȆƷȐǘǏȏ¦�Â�ÄȂǤǴǳ¦�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ń¦�¾Âȋ¦�Ʈ ƸƦŭ¦

.الثالث، ودراسة نشأة التداولية ومعرفة رواد هذا املنهج

تناولنا فيه تعريف اخلطاب بصفة "اخلطاب املسرحي ماهية"عنون ب  أما املبحث الثاين، والذي

عامة وأنواع اخلطاب، واخلطاب املسرحي بصفة خاصة، و إبراز خصائص اخلطاب املسرحي، و اليت تشمل كل 

من خطاب اإلرشادات املسرحية و الشخصيات و خطاب املخرج و املمثل و اخلطاب العالمات و التقنيات 

  . ملسرحيةوالدالالت ا

تطرقنا فيه اىل عالقة التداولية باملسرح، و " تداولية اخلطاب املسرحي" و املبحث الثالث املعنون بـ 

عالقة اخلطاب بالتداولية، و إشكاالت تداولية املسرح، باإلضافة إىل مقاربات تداولية املسرح، و املؤثرات 

  .التداولية يف حتليل اخلطاب املسرحي

نقسمه هو االخر اىل ثالث مباحث، يف " اخلطاب يف املسرح اجلزائري"و املعنون ب  :الفصــــل الثاني

ندرس املسرح اجلزائري من حيث التطرق اىل ميالد " نشأة و تأسي املسرح اجلزائري"املبحث االول املعنون بـ 
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ي، و املسرح املسرح اجلزائري و أشكال التعبري املسرحي اجلزائري و عوامل ظهور الفن املسرحي اجلزائر 

.االستعماري، واملسرح عند باعزيز بن عمر 

نتطرق فيه اىل طبيعة اخلطاب يف املسرح " اخلطاب يف املسرح اجلزائري" اما املبحث الثاين و هو 

  .اجلزائري الذي تنوع من خطاب عامي و خطاب فصيح و دراسة اخلطاب العالمات يف املسرح اجلزائري

نعاجل فيه بعض " دراسة تداولية لنماذج من خطاب املسرح اجلزائري"و املبحث الثالث املعنون بـ 

حملمد الطاهر فضالء، و " الصحراء"اآلليات و الضوابط التداولية ملسرحيات جزائرية، و املتمثلة يف مسرحية 

  .حملمد التوري" بوحدبة"لعبد الرمحان ماضوي، و مسرحية " يوغرطة"مسرحية 

لباعزيز بن عمر، ونقسمه " اجلزائر الثائرة"رة عن مقاربة تداولية ملسرحية وهو عبا: الفصـــــــل الثالث

إىل ثالثة مباحث، كما منهد له بتلخيص ملضمون املسرحية، ففي املبحث األول نتناول اخلطاب املسرحي عند 

، باعزيز بن عمر من خالل التطرق إىل طبيعة اخلطاب املسرحي، و الطابع التواصلي يف احلوار املسرحي

اجلزائر "واإلشاريات الشخصية و أبعادها يف اخلطاب املسرحي، و اإلشاريات الزمانية واملكانية يف مسرحية 

  ".الثائرة

أما املبحث الثاين فتتعرض فيه الدراسة إىل دراسة قوانني اخلطاب املسرحي وكيفية تنظيمه باإلضافة إىل  

ناع من خالل دراسة احلجاج و أنواعه و تقنياته يف الضمنيات التخاطبية يف املسرحية، و اسرتاتيجية اإلق

  .املسرحية

أما املبحث الثالث واألخري حناول من خالله رصد أفعال الكالم يف اخلطاب املسرحي عند باعزيز بن  

عمر عن طريق دراسة السلطة يف اخلطاب املسرحي و أفعال السلوك يف املسرحية، و األفعال التوجيهية و 

  .ة األفعال الكالمية بالتبادل الكالمي يف املسرحيةاجلامعة، و عالق

  . ومثلما نفتتح حبثنا مبقدمة فإننا خنتمه خبامتة تكون عبارة عن حوصلة ألهم النتائج واالستنتاجات

كما مت االعتماد يف إجناز هذا البحث على منهجني نرامها مناسبني لكل مرحلة من مراحل هذه 

خيي الوصفي والذي جنعله للجانب النظري يف الفصالن األول والثاين، أما  الدراسة، املنهج األول هو التار 

التداولية اليت تبحث يف خصائص تداول اخلطاب املسرحي، و توضح "اجلانب التطبيقي فنستعني بالنظرية 

  .االسرتاتيجية اخلطابية التداولية اليت تتالءم مع النصوص املسرحية املراد دراستها

نت هلذه الدراسة مصاعب و عراقيل، منها قلة الدراسات النقدية اخلادمة للموضوع و بطبيعة احلال كا

�§ ƢǘŬ¦�̧ ȂǓȂǸǧ��ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ƨƥ°ƢǬŭƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƨǏƢƻ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦�ƪ ǳÂƢǼƫ�Ŗǳ¦�Â�ŀƢǠŭ¦

جد من املسرحي اجلزائري مازال يف مرحلة البحث عن الذات و التأسيس، و الدراسة التداولية كل ما و 

دراسات و مراجع جنده غريب أو مرتجم يتناول مسرحيات غربية ما عدا بعض احملاوالت اليت نذكر منها دراسة 
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عمر بلخري يف كتابه حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، و دراسة أمحد دين اهلناين املعنونة 

  . -مقاربة تداويل ملسرحية حنبعل –االستقالل بإسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل 

  :كما استعنت يف هذه الدراسة على مجلة من املصادر و املراجع أمهها

 ملاري إلياس و حنان قصاب -مفاهيم و مصطلحات املسرح و فنون العرض-املعجم املسرحي-

 .لعبد اهلادي بن ظافر الشهري -مقاربة لغوية تداولية- اسرتاتيجيات اخلطاب-

 .إلدريس قرقوى - املضامني و االشكال يف دراسة-  اجلزائري املسرح يف اثالرت -

 .التداولية اليوم جلاك موشالر و آن روبول-

 .املسرح يف اجلزائر لصاحل ملباركية-

 - العريب اللساين الرتاث يف) الكالمية األفعال( الظاهرة تداولية دراسة- العرب  العلماء عند التداولية-

 .ملسعود صحراوي

- Lire le theatre, Anne Ubersfuld.

- Dictionnaire du théatre, Patris Pavis.

و إن كان ال بد يف ختام هذه املقدمة من كلمة تتوج، فهي كلمة شكر كل من شجعين على هذا 

البحث و حفزين على اجنازه، و أشكر األستاذ الفاضل املشرف الدكتور ادريس قرقوى الذي مل يبخل على 

  .يته و توجهاته العلمية اليت استفدت منها كثريا فجازاه اهللا عين كل اخلريحبثي هذا بعنا

دون أن أُغفل إسداد جزيل الشكر و بالغ االمتنان للسادة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة الذين 

�Ȑǧ��ƨȀȈƳȂǳ¦�ǶȀƟ¦°¡�Â��̈ƾȇƾǈǳ¦�ǶēƢȀȈƳȂƬƥ�ǾƳƢƳȂǟ¦�ŉȂǬƫ�Â�ǾǸȈȈǬƬǳ�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�̈ ¦ǂǫ� ƢǼǟ�ÀȂǸǌƴƬȈǇ

أن كل حبث ال خيلو من اهلنات و الزالت، فحتما ستكون هنالك نقائص سنتجاوزها مبالحظات أعضاء  شك

  .جلنة املناقشة املوقرة على أمل أن يكون هذا البحث إضافة فعلية للدراسات و البحوث املسرحية

مد هللا الذي و يف األخري أسأل اهللا التوفيق و السداد، و أن خري فاحتة الشكر تكون لرب العباد فاحل

.وفقنا يف البداية و النهاية، و حنمده على نعمة العقل و نور العلم
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  : ماهية النقد      

يعد النقد عملية وصفية تبدأ بعد عملية االبداع مباشرة، حيث ارتبط ظهور النقد بظهور 

أهم احلوافز الدافعة اىل ازدهار االبداع  االبداع الذي أنتجه اخليال البشري، و هو من

ديب و الفين و تطوير مقاصده الفكرية و أشكاله الفنية و الثقافية و تنوع مناهجه األ

التحليلية، فيفسره تارة و يعرف به تارة أخرى كما له أثر فعال يف الوصف و التفسري و 

و االزدهار والتقدم، التأويل و الكشف و التحليل و التقومي، كما يساعد على النمو 

�ǲǸǠǳ¦�̈ ¦ǂǫ�Ŀ�ƾǈƴƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©¦ȂǘŬ¦�Â�©¦ ¦ǂƳȏ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ǾǟƢƦƫƢƥ�¦ǀǿÂ

الفين، ومالحظته وحتليله مضمونا و شكال، مث تقوميه اجيابا و سلبا و أخريا عملية 

�ǲƳ¢�ǺǷ�ǾȀȈƳȂƫ�Â�̧ƾƦŭ¦�ŚǗƘƫ�ń¦�ȄǠǈƫ�ƢĔȋ�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƨȈǇƢǇ¢�ƨȈǴǸǟ�Ȇǿ�ǾȈƳȂƬǳ¦

  .صول اىل املبتغى املراد الوصول اليهالو 

هل للنقد من ماهية؟  هو تساؤل انطلق منه عبد امللك مرتاض ليبين الطابع اهلجني 

رغم علميته -النقد كما يف تصورنا االن على األقل ليس علما خالصا "للنقد حبكم أن 

 -او ال فنا أيض... -رغم فلسفته يف جوانب-و ليس فلسفة خالصة...  -يف جوانب

.1..."-رغم ابداعيته

"فهو ينتمي اىل تلك اجلواهر باألخذ منها و لكنه ليس أيا منها ، انه جوهر خاص 

تتميز جوهريته من مجل من اجلواهر االخرى دون أن يكون هو بالضرورة جمرد صورة هلا ، 

ƢȀǴǯ�ǂǿ¦ȂŪ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�śƴŮ¦�ĿǂǠŭ¦�¾ƢĐ¦�ǾǻƘǰǧ"2.

موضوعية يدرس األعمال األدبية و الفنية من خالل النقد البناء يكون حول فكرة 

.تفحص العمل واحلكم عليه، كما قد يقرتح أحيانا حلوال مناسبة

 )Criticism(تقييم و حتليل فكري متعدد اجلوانب حيث تنحدر كلمة " فالنقد هو 

اليت تعين القاضي، و من هنا يكون النقد تلك   )Kritikos(من الكلمة  االغريقية 

.75، ص 2002، اجلزائر، طبعة سنة للطباعة و النشر و التوزيع عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد، دار هومة 1

.ن.املرجع نفسه، ص 2



13

ية اليت تزن و تقيم، و حتكم، وخالفا لبعض اآلراء ال يتعامل النقد مع العيوب العمل

فحسب، فالنقد احلصيف حيدد خاصيات اجلودة و خاصيات الرداءة، الفضائل و 

النقائص، و هو ال يعلن االطراء أو اإلزدياء، بل يقابل بني مظاهر االخفاق و مظاهر 

.1"التمييز مث يصدر احلكم املتأين

§��Ŀ�ǂȀǛ�Ľ��®ȐȈŭ¦�ǲƦǫ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ" صطلح ناقد مبعىن ظهر م ®ȋ¦�ȆǓƢǫ

و اسُتخدم يف ايطاليا خالل عصر النهضة و شاع يف القرن 2الالتينية يف عصر ثيشرون

السادس عشر و بعد دلك بدأ حيل يف أوروبا حمل مصطلحات أخرى كالنحو و البالغة 

.3"و فن الشعر

و الفن مها موضوع النقد فال نقد بدون أدب أو فن، كما ال فن  و باعتبار أن األدب

يتابع النقد خطوات األدب و يكون ناجتا عن نظراته األوىل فيما يصدر "بدون نقد اذ 

من أعمال أدبية، و كلما شهد األدب تطورات يف األداء و التناول يكون حظه بقدر 

.4"يوضح موقفههذا التطور، و كان ذلك أدعى للنقد أن يقول رأيه و 

فالنقد هو نقد االبداع و إن كان هو يف حد ذاته ابداع، فيصبح بإمكاننا القول أن النقد 

هو ابداع االبداع إذ أنه ال يكتفي مبا يصوره الكاتب األديب عن احلياة، بل يعمد اىل 

ال فن تقومي االعمال األدبية و الفنية و حتليلها حتلي"حتليل هذا التصوير و تقوميه فهو 

قائما على أساس علمي، و هو الفحص العلمي للنصوص األدبية من حيث مصادرها و 

ƢȀź°Ƣƫ�Â�ƢēƢǨǏ�Â�ƢȀƟƢǌǻ¦�Â�ƢȀǐǻ�ƨƸǏ"5 هناك من اعتربه جماال معرفيا جيمع بني ،

األدب يف واحدة من أمجل تعريفاته املتداولة أنه يف جوهره نقد "العلم و الفن، ذلك أن 

.22، 21، ص ص 1997 سنة 1، طدار الفكر -العريبمدخل اىل نظرية األدب  - التفكري النقدي عند العرب العاكوب، عيسى علي 1
ذروته من حيث  ملع كاتب ميثل هذه الفرتة فبلغ النثرأديب الالتيين احدى قممها الشاخمة اذ يعرف بعصر ثيشرون باسم بلغت مسرية التطور األ2

  . اجلودة والنقاء

.11، ص 2013 سنةÂ��ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�Â�ƾǬǼǳ¦¶��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Â�ƨǧƢǬưǳ1±¦°̈�¦: مساعيل شعبان. حممد صربي صاحل ، أ 3

، طبعة سنة اهلدى للطباعة و النشر و التوزيعشركة دار  -حماور حبثية يف نظرية األدب –أبو زايدة ، األدب و املوقف النقدي  عبد الفتاح أمحد 4

  .  09ـ ص ، 2002
.11، ص2003 سنة 1ط ، عماندار املسرية للنشر والتوزيع - فكيكمن احملاكاة اىل الت -،النقد األديب احلديث خليل ابراهيم حممود 5
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هلا، و بالتايل فان نقد األدب ال يستطيع أن يقوم بوظيفته  للحياة وليس جمرد متثيل

.1"الفكرية اال عرب نقد احلياة

إن الناقد يدرس و يدرك و يتخذ موقف اجتاه األشياء و يوضح رأيا، حيث فيه يؤكد أو 

ينكر شيئا يتصل مبوضوع ما، ينظم األحكام و يالئم بينها و بني طبيعة الواقع حسب 

مبعىن أن ... استه، و هذا باختالف العلوم من تاريخ، و لغة، اجتماعاملوضوع املراد در 

لكن تستخدم تسمية النقد األديب للفهم " الناقد يدرس األدب و الفن موضوعيا 

املنهجي لكل ما يدخل يف أسلوب التعبري املكتوب و كل ما يدخل يف تطور ابداع عمل 

ة مهما كانت نقدية فهي تصور ، ألن التاريخ و علم االجتماع، و علم اللغ2"أديب

جوانب من األدب ، اال أن القيم اجلمالية يكملها النقد عن طريق التقومي الدقيق لعمل 

ما، كما أنه لن يكون بالضرورة ابداعا بل حماولة لربط عالقات و مقاربة أفكار معينة، 

تقوم بني  فوظيفة النقد هي اليت حتدد ماهيته، و هذه الوظيفة تتجلى يف العالقة اليت

  .النص و القارئ أي أن النقد وسيط بني املبدع و املتلقي

  فما عالقة الناقد بالفنان املبدع ؟

إن الفنان بطبيعته ينتج العمل الفين و خيرجه بأحاسيس مكنونة، أحيانا ما تكون ظاهرة 

ق و واضحة للعيان، و أحيانا ال، و الناقد حيلل و يفسر هذا العمل الفين ليتمكن املتذو 

�ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�ǞǸƬǈȇ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ�ŅƢƬǳƢƥ�Â��ƨƸȈƸǐǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ƨȇ£ǂǳƢƥ�ǾǸȀǨȇ�Â�ǽ¦ǂȇ�À¢�ǺǷ

الفين، فالفنان يقتصر يف انتاج العمل الفين بطريقة مبتكرة ،و هو حر بطبعه و صاحب 

�ǞǸƬĐƢƥ�¾ƢǠǧ�½°ƢǌǷ�ȂȀǧ��ƢȀǓ°ƢǠȇ�Â¢�Ƣǿƾȇƚȇ�ƨǼȈǠǷ�ƢȇƢǔǫ�ŀƢǠȇ�Ʈ ȈƷ��śǠǷ�§ȂǴǇ¢

داعه، ُمواكب لكل جديد متقبل لكل ناقد، و هذا األخري هو بروحه و احساسه و اب

مبدع ميتلك ثقافة فنية عالية و قدرة تذوقية متميزة، و يتمتع بالقدرة على االقناع باحلجج 

و األدلة، و أن يكون موضوعيا و حياديا يف حكمه، فالفنان و املتذوق و الناقد مبثابة 

.08،ص 1996ماي /، أفريل44، مج 12حممد الدميين، القافلة حتاور الدكتور صالح فضل، جملة القافلة، شركة أرامكو السعودية، ع1

11.س ، ص ..النقد و النقد املسرحي،  محممد صربي صاحل، مساعيل شعبان، 2
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ه، فدور الناقد يف حتديد أسلوبه النقدي هو سلسلة متصلة يتصل كل منها باآلخر ويكمل

أنه يربط بني املدارس و التيارات و حيدد املصادر واألصول، و يعني خصائص كل اجتاه 

و يقارنه بالواقع من خالل االدراك و الوصف و التفسري و التحليل و التقييم والتنظري، 

يوصلها اليه، و هذا ما جيعله فتتحدد للقارئ طبيعة االفكار النقدية اليت يريد الناقد أن 

  .يقرتب أو يبتعد من فهم هذه األفكار و هذه الطروحات من خالل هذه العالقة

كما جيب علينا التمييز بني النقد النظري و النقد التطبيقي، و هل ميكننا التفريق بينهما؟ 

�¦ƾƷ¦Â�¦ƾǬǻ�ƾǬǼǳ¦�ǆ Ȉǳ�Â¢���ÀȐǐǨǼǷ�ÀƖȈǋ�ƢǸĔ¢�řǠȇ�ǪȇǂǨƬǳ¦�¦ǀǿ�ǲǿ�Â

املاهيات، يف أصول النظريات، و يف جذور " لنقد النظري تصور فلسفي يبحث يف يعد ا

املعرفيات، ويف اخللفيات الفلسفية لكل نظرية، و كيف نشأت و تطورت حىت خبت 

ƢēÂƾƳ"...1��ƨǨǴƬƼŭ¦�Ƣē¦°ƢȈƫ�ǂǈǨȇ�Â�ǲǴŹ�Â�ƢȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�À°ƢǬȇÂ��©ǂǿ®±¦�Ǧ Ȉǯ�Â��

له الناقد لتكوين أفكار و معلومات و نظريات فالنقد النظري هو ذلك اجلهد الذي يبذ

حول موضوع معني ، فهو يعترب خلفية أساسية يستند اليها النقد التطبيقي، أي أنه متهيد 

للنقد التطبيقي كونه منظر أساسي لإلبداع و يكشف على اظهار و تفسري دالالت و 

الفكر " ل ما ميثل معاين فكرية ومجالية للعمل االبداعي، فالنقد النظري يطلق على ك

النقدي النظري و الذي صيغ يف شكل نظريات أدبية منذ نظرية آرسطو يف الشعر اىل 

ميونا هذا مرورا مبا خلفه كبار النقاد من آراء نقدية ذات أمهية خاصة يف حتديد مفهوم 

األدب و فروعه املختلفة، و اليت كان هلا تأثري يف تغيري حركة التطور، و ترتب عليها 

ئج خطرية يف مفهومنا لعملييت االبداع و النقد على السواء، و تأثري  هذا كله على نتا

.2"الدراسات التحليلية و التطبيقية

.50س ، ص .لك مرتاض، يف نظرية النقد، معبد امل  1

.143، ص 1983حممد زكي العشماوي، الرؤية املعاصرة يف األدب و النقد، دار النهظة العربية للطباعة و النشر، بريوت، طبعة سنة 2
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هو الذي تتطلب ممارسته شيئا من اإلملام "أما النقد التطبيقي يعد ثاين مستويات النقد 

جوانب ، حيث أنه ال يغفل أي جانب من 1"باجلانب النظري ألنه أساس كل سلوك 

العمل الفين و ميضي الستكشاف كل العناصر و املقومات املسامهة يف بنائه، فله وظيفة 

أساسية و جوهرية هي تعريفنا باألساليب الفنية بالشرح و التحليل و التفسري و التقييم و 

نشاط آيل يسعى اىل "التوجيه، فهو ينطلق من املعطى النظري من منطلق أنه عبارة عن 

حيث جيعل من املفهوم موضوعه و من املوضوع ... ملفاهيم اليت برهنتهااثبات صحة ا

.2"وسيلته

فالنقد التطبيقي يقوم باحتواء العمل الفين احتواًء كامال شامال و هذا الستيعاب كل 

مقوماته الفنية واجلمالية من خالل اضاءة اجلوانب اخلفية عن طريق نظرية تتلخص يف 

ي على قوانني و أسس نقدية، حيث يتم دراسة النصوص و النظريات النقدية اليت حتتو 

  .األعمال املسرحية انطالقا من هذه القوانني و األسس

أي أن هناك معايري و مقاييس مستمدة من املعرفة أو من داخل العمل الفين إلصدار 

األحكام على أساسها، حيث ينطلق النقد من الشكل الظاهري للعمل الفين مث ينتقل 

  .وز و املعاين إلزالة الغموض وتوضيح املضامني الفكرية للعمل الفيناىل الرم

أما النقد التطبيقي يقوم على ...فالنقد النظري يتحول الناقد فيه اىل مشرع و فيلسوف"

.3"رصد األعمال األدبية و مناقشتها و احلكم عليها

بيقي، اال أن هناك هذا فيما خيص االختالف املنهجي و املعريف بني النقد النظري و التط

من يرى أن مصطلح النقد ملا نطلقه فإننا نقصد كل من النظري و التطبيقي وال ميكننا 

الفنون، داب و لس الوطين للثقافة و اآلĐديسمرب ا/، أكتوبر30، مج2عمار زعموش، مفهوم النقد األديب يف نظر اجلزائريني، جملة عامل الفكر، ع1

.124، ص 2001الكويت،

.15، ص 1985 سنة 3بريوت، لبنان، ط، املركز الثقايف العريب -دراسات يف النقد األديب-ميىن العيد، يف معرفة النص 2

.8، ص1997 ةسن1، ط، القاهرة، دار نوبار للطباعة، النقد األديب احلديث، أصوله و اجتاهاتهزكي أمحد كمال  3
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دراسة حتليلية تدعمها نظرية أو نظريات  "تفكيك املصطلح اىل جانبني، حيث أن النقد 

.1"كثريا ما تتناول باملناقشة مدارس أو أدباء أو خصومات

انبني أي لدراسته للنظريات النقدية و أصوهلا و مبادئها فالبد للناقد أن يأخذ بكال اجل

وأساليبها وتطبيقها على نصوص و أعمال أدبية و فنية من خالل الشرح و التفسري و 

التحليل والتقومي، إذ ال ميكننا الفصل بني أي نظرية و تطبيقها فكل منهما يكمل 

ندون يف شرح و تفسري و اآلخر، ففي خمتلف األعمال جند املنظرون و الفالسفة يست

�®¦ǂŭ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ƨȈǫ¦ƾǐǷ�Â�ƨƸǏ�ȄǴǟ�¦ȂǼǿŐȈǳ�¾ƢǸǟ¢Â�́ Ȃǐǻ�ń¦�ǶēƢȇǂǜǻ�ǲȈǴŢ

  .مناقشتها

النقد هو تقدير القيمة الفنية للعمل الفين بعد الدراسة و التحليل و تفسري األثر الفين، 

وأنت خال -اول فيه فن حت" ووصله مبوروث أديب و فين سابق و تقوميه، إذن فالنقد هو 

أن حتكم على األشياء الفنية و األدبية بعد فهم خصائصها و مزاياها، مث  -من الغرض

تعرض للناس هذا احلكم بقالب فين أديب، و ينطوي قبل كل شيء على فهم األثر 

األديب و إدراك اجلمال أو القبيح الذي فيه، مث ينتقل الناقد اىل اصدار احلكم و قد جترد 

.2"ه و نزاعاته اخلاصة مث يصوغ هذا احلكم بعبارة فنية يعرضها على الناسمن ميول

وإلجراء هذه العملية الفنية ال يستمد الناقد اىل أصول من مادته األدبية و الفنية 

فحسب، و امنا يستعني مبعارف أخرى يستعريها من علوم أخرى كاالجتماع و الفلسفة 

  ...التاريخ و الدين و علم اللغةو علم النفس و علم اجلمال و املنطق و 

كما أن الناقد ينبغي أن يتصف جبملة من مواصفات تؤهله ملمارسة النقد النافع حيث 

ملكة منتجة تتجلى يف الشعراء و : " أن علماء العرب نسبوا لألدب ثالث َمَلًكات

عمال الكتاب واألدباء و اخلطباء، و ملكة ناقدة تستطيع أن تتبني مواضع اجلمال يف األ

.8س، ص.، م، النقد األديب احلديثزكي أمحد كمال  1

.13س، ص .حممد صربي صاحل، النقد و النقد املسرحي، م: ينظر  2
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، فالناقد 1"األدبية، و ملكة متذوقة تكشف ما يف النصوص األدبية من حسن و مجال

ليس بالضرورة  أن ميتلك امللكة املنتجة و لكن من الضروري أن ميتلك الثانية والثالثة، 

فان استطاع أن مييز بني درجات اجلمال و اجلودة، و درجات القبح و الرداءة، يعين أنه 

بأنه موضوع إلدراك " و رفيع كما جاء يف تعريق ابن خلدون للذوق  يتميز بذوق سليم

.2"الطعوم

الذوق هو القدرة على التفاعل مع القيم اجلمالية يف األعمال الفنية حيث يشري عبد 

و ال تستطيع أن تقيم الشعر يف ... ان هذا االحساس قليل يف الناس " القاهر اجلرجاين 

هو قدرة ناجتة عن استعداد فطري و عن ميول يف ، فالذوق 3" نفس من ال ذوق له

احلكم من خالل استيعاب جوانب خمتلفة، و من خالل جمموع جتارب ممارسة و خربة و 

ان الذوق ملكة امنا حتصل مبمارسة العرب " حصيلة تكوينه الفكري يف قول ابن خلدون 

لقوانني العلمية و تكرره على السمع و التفطن خلواص تركيبية، و ليست حتصل مبعرفة ا

يف ذلك اليت استنبطها اهل صناعة اللسان فان هذه القوانني امنا تفيد علما بذلك 

.4" اللسان و ال تفيد حصول امللكة بالفعل يف حملها

أي له القدرة على ادراك و تقدير و متييز املواصفات اجلمالية ، كما جيب عليه أن يتمتع 

ية مبا يريد نقده ، و مطلع على روائع اآلداب بثقافة واسعة أي أن يكون للناقد درا

العاملية جامعا لعلوم النفس و االجتماع واألخالق و الفلسفة، حىت يصبح مدركا للفروق 

بني اجليد و األجود و بني القوي و الضعيف لكي يصبح قوله حجة و هذا حسب 

العه على ذكائه و ثقافته، من خالل دراسته، جتربته، خربته، ممارسته، سعته و اط

ƢŮ�ƨƥ°ƢǬǷ�¾ƢǸǟ¢�ƨđƢǌǷ�Â�ƲǿƢǼŭ¦�Â�² °¦ƾŭ¦�Â�©ƢǿƢš ȏ¦�Â�©ƢȇǂǜǼǳ¦.

.15ص مرجع نفسه،  1

.529، ص 1988سنة  1حجر عاصي، دار مكتبة اهلالل، بريوت، ط: حتقيق املقدمة،،ابن خلدون  2

.549، ص1984، طبعة سنة، القاهرة ، مطبعة املدينحممود حممد شاعر، مكتبة اخلاجني:االعجاز، تحعبد القاهر اجلرجاين، دالئل3

.529س، ص .املقدمة، م،نابن خلدو   4
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كما جيب على الناقد عدم االحنياز اىل حكم معني و التجرد من ميوالته الذاتية، و 

�À¢�ǾȈǴǟ��̈ƾȇƾƳ�ƨȈǼǧ�Â�ƨȈƥ®¢�¾ƢǸǟ¢�«ƢƬǻ¤�ń¦�¾ƢĐ¦�ƶȈƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƥƢŸ¦�¿ƢǰƷ¢�ń¦�ǲǏȂƬǴǳ

فمن الصعب أن يتجاوز قناعاته الفكرية و مفاهيمه الفلسفية و يتميز باملوضوعية 

�ǺǷ�ǺǰǸƬȇ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�Ǿǻ¢�ȏ¦��Ƣđ�ǂƯƘƬŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�² °¦ƾŭ¦�Â��ƨȈǼǨǳ¦�Â�ƨȈƥ®ȋ¦�ǾƫƢȀƳȂƫ

السيطرة عليها، بيد أن هذه املواصفات رمبا ال جندها عند كل من ميارس النقد حيث 

ناقد يف عصرنا ال يفعل شيئا اذا مل ميزق أكثر ال) " وليم هازلت( ذكر الناقد االجنليزي 

التعابري وضوحا اىل الف معىن ، و غرضه ليس يف احلقيقة مراعاة العدل مع املنقود الذي 

ال يعامله باحرتام، و امنا الغرض األول عنده أن يثين على نفسه و أن يبني مقدار معرفته 

اىل موضوع النقد فانه ال يفعل بكل أصول النقد و موضوعاته، و اذا عاد يف النهاية 

ذلك اال بعد أن يكون قد استنفد ذخريته من املعرفة احلديثة عن نفسه أوال و قبل أن 

.1"يعرض بالنقد مل يريد أن يتكلم عنه و الذي يأيت عنده يف الدرجة الثانية بعد نفسه

ألنه حباجة اىل  هذا التفكري التأملي للناقد يركز على مكتسبات معينة، كاملعرفة و الذكاء،

أدلة وشواهد تدعم اآلراء و النتائج قبل احلكم عليها، و هذه املعرفة حيتاجها ليكون 

على علم مبا يتطلبه عمله ومتطلع على عصر و سرية األديب املؤلف و مكانته للتعليل و 

  التفسري و هذا من خالل حماولته االجابة على جمموعة من األسئلة

  اع أن يعرب عنه؟ ما غرض الكاتب؟ هل استط

  أين حدثت القضية؟ ما القضايا اليت يسعى الكاتب التوصل اليها ؟

ماذا؟ أين؟ من؟ مىت؟  حتدد أبعاد : هذه األسئلة الوصفية اليت يركز عليها الناقد تبدأ بــــــ 

العمل الفين حيث يقدم متهيد ملعلومات توضح صورة كاملة عن املوضوع و هذا مبراعاة 

  .طقي يف الطرح وحتديد املعلومات بدقة اليت اعتمد عليها الكاتبالتسلسل املن

كما أن هناك أسئلة حتليلية اليت يركز عليها الناقد أيضا، كيف؟ ملاذا؟ ماذا لو؟ و هذا 

لكشف العالقة بني اجلزء و الكل، و بني األجزاء بعضها ببعض من خالل تفكيك 

.16س، ص .النقد و النقد املسرحي، م،حممد صربي صاحل، مساعيل شعبان 1
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ات اليت تطرق اليها، و الفرضيات اليت املوضوع و مناقشة أفكاره و تقدمي تفسري للفرضي

استغىن عنها، و دعم األدلة باحلجج و الرباهني، اىل أن يتوصل اىل السؤال النهائي و 

  :املتمثل يف

 اليت االجابة و للموضوع، الشامل التقييم خالل من هذا املوضوع؟ هذا لنا يقدم ماذا

 و مباشرة الفنية األعمال مالحظة من تنطلق أن جيب األسئلة هذه عن الناقد يعطيها

  لإلبداع؟ ضروري هو التارخيية، فهل أو الفلسفية أو النظرية البحوث من ليس

 االعادة و االصالح هو منه الغرض و السلبيات و لإلجيابيات تقييم عملية هو النقد اذن

 طريقة و للتعليم طريقة هو و بعد، يقرأ مل عمل عن خيربنا فالنقد"  السليم املسار اىل

 يستخدم له، منطقي معادل يقدم أن و أصيال شاعريا حدسا يفسر أيضا لإلعالم،

 الرتاث يـَُقومالعمل، قيمة عن صدرت اليت املتتابعة اآلراء جيمع العادات، إلصالح

 يف كفاءته يعمق و اجلمهور يوجه رأيه، تكوين حرية للقارئ تاركا العمل يضيء األديب،

.1" الذوق

ىل الكتابة عن األعمال الفنية، فالنقد وسيلة لرتقية الفن بصفة عامو هذا ما يدعو الناقد ا

و املسرح بصفة خاصة، أي له دور يف النهوض املسرحي و دفعه اىل السمو، فالغاية و 

اهلدف و الغرض من النقد هي اصدار احلكم على العمل الفين املسرحي اخلاضع للنقد 

تعليل، فغايتها األساسية تتمحور حول التفسري و هذا بعد القراءة و الفهم و التفسري و ال

و اصدار األحكام و تقدير العمل املسرحي و بيان قيمته، فالنقد يرفع من مستوى 

االنتاج الفكري عرب الدراسة املوضوعية للجوانب االجيابية و السلبية، حيث ال ميكن أن 

�ƾǬǻ�ÀÂƾƥ�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�¾Ƣů�Ŀ�¿ƾǬƫ�ª ƾŹ.

  النقد فنا؟  و هل ميكننا اعتبار

.18س، ص .النقد و النقد املسرحي، م،مساعيل شعبان حممد صربي صاحل، 1
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من الذي يرضى أن يكون ناقدا اذا كان يف مقدوره أن يكون " : " جورج ستينر"يقول 

، 1ديستوفسكيكاتبا مبدعا؟ من ذا الذي يرضى الكدح ليستخرج أعمق رؤية فنية عند

؟ من الذي يرضى أن 2اذا كان يف مقدوره أن يبدع كلمة من رواية االخوة كارامازوف

ا كان يف مقدوره أن ينظم شعرا يتغىن به أو ينسج من كيانه الفين يكون ناقدا أدبيا اذ

.3"قصة حية أو شخصية خالدة

بطبيعة احلال أن الفن يسبق النقد حيث ال ميكن النقد من العدم و لكل منهما مكانته 

اخلاصة، والعالقة بني االبداع و النقد عالقة جدلية باعتبار أن االبداع نشاط عقلي 

ريا حمددا و هادفا يتميز بالشمول و التعقيد، فالعقل املنتج يتجاوز الزمان حيمل فكرا نظ

و املكان و خيلق جدال جديدا، أما النقد فيسهم يف تكثيف العملية االبداعية و تطويرها 

و معايريه تتمثل يف تلك املواصفات العامة املتفق عليها و اليت تتخذ أساسا يف احلكم 

حيدثان يف " �ƢǸĔ¢�Ŀ�ǺǸǰƫ�̧¦ƾƥȏ¦�Â�ƾǬǼǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳƢǧ��ǾǸعلى نوعية املوضوع و تقيي

ادراك حسي " هيجل" آن لكن األول عقلي و الثاين وجداين شعوري أو على حد قول

مبسط، و ادراك عقلي متعال، فالثاين رقيب على املبسط بل هو القادر على نقله اىل 

ليت حتقق تصورا منطقيا أعلى الدرجات من مستوى الوعي و الفكر، وهي الدرجات ا

.4"جدليا، فالعقل املنتج يكشف نظما جدلية غري مكتشفة سابقا

فاملبدع له تفكري متشعب يتصف باألصالة و ال يتحدد بالقواعد املنطقية و ال ميكن 

التنبؤ بنتائجه، وعادة ما ينتهك مبادئ موجودة، أما الناقد له تفكري متقارب و يتحدد 

هناك متيز واضح بني مكانة النقد و مكانة الفن، كما هناك اختالف بالقواعد املنطقية، ف

فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي، واحد من أكرب الكتاب الروس ومن أفضل الكتاب العامليني، وأعماله كان هلا أثر عميق ودائم على أدب 1

)1881-1821(القرن العشرين، 
دوستويفسكي قرابة عامني يف كتابة  أمضى. إلخوة كارامازوف هي رواية للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي وعمومًا تعترب تتوجيًا ألعمالها 2

  اإلخوة كارامازوف 

.20ص  ،س.النقد و النقد املسرحي، م،مساعيل شعبان حممد صربي صاحل، 3

، ǂǠǳ¦��ƾǴĐ¦��7¦¼جملة القادسية يف اآلداب و العلوم الرتبوية -دراسة يف سلطة النصوص-االبداع النظري و التنظري النقدي  ،عبد زيد عطية هيام 4

.91، ص 2009، 4عدد ال
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بني النقد و الفن من حيث اخللق و االنتاج ، فالنقد عملية وصفية تبدأ بعد عملية 

االبداع مباشرة يرتبط بالوصف و التفسري و التأويل و الكشف و التحليل والتقومي و هذا 

ضمونا و شكال و التقومي اجيابا أو سلبا، و يف من خالل القراءة و املالحظة و التحليل م

انين ال أؤمن بأن الناقد هو فنان، أو النقد فن، ذلك أن هدف " : " رينه ويلك"قول 

النقد هو املعرفة الفكرية ، وهو ال خيلق عاملا خياليا خمتلفا كعامل الشعراء أو املوسيقى، بل 

ظمة ختص األدب، أي إىل نظرية هو معرفة فكرية أو يهدف إىل التوصل اىل معرفة من

.1"أدبية

فمن خالل النقد ميكن الناقد من جعل األشخاص الغري قادرين على إدراك القيم اليت  

تؤدي اىل الرؤية الفنية الصحيحة، فالنقد يعترب فنا أيضا عندما يستخرج من العمل 

يدة مل تكن األديب و الفين ما مل يرى منه و مل يعرف عنه من خالل إبرازه لرؤية جد

واضحة، و الفن املسرحي هو موضوع النقد و ميدانه كونه عملية خلق و ابداع حيث 

يبدأ وظيفته من حيث إنشاء النص املسرحي حىت يتقدم لفهمه و تفسريه و حتليله و 

تقديره واحلكم عليه، باعتبار الفن و املسرح أسبق من النقد، هذا من الناحية التارخيية، و 

 انتقاد أي عمل فين جيب متتع الناقد بالذوق و الثقافة كما ذكرنا قبل التصدي إىل

  .سابقا

حيث اختذ مفهوم النقد معىن جديد إذ يتبلور يف جمموعة من املناهج النقدية اليت مل خيرج 

نقدها عن إطار األطراف املكونة للعملية االبداعية و املتمثلة يف املؤلف، املرجع، و 

د بالتحليل الذي يقوم على جمموعة من األدوات و اآلليات املتلقي، كما ارتبط النق

اخلاصة بكل منهج ، فماذا نقصد باملنهج؟ و فيما تتمثل هذه املناهج النقدية؟

تقدم لنا هذه املناهج صورة لتطور النقد و مناهجه تبعا لتطور العلوم االنسانية، حيث أن 

لبحث عن مفهوم املنهج يف املعاجم النقد يساعد على منو و ازدهار و تقدم االبداع، و ل

و القواميس اللغوية جند جمموعة من الدالالت اللغوية اليت تشري على اخلطة و الطريقة و 

.20س، ص .النقد و النقد املسرحي، م،مساعيل شعبان حممد صربي صاحل، 1
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اهلدف ، أما املنهج الفين هو طريقة التعامل مع النص املسرحي أو العمل االبداعي 

ه و بنياته تعامال يقوم على أسس نظرية ذات أبعاد فلسفية و فكرية الستخراج دالالت

اجلمالية و الشكلية، من خالل أدوات إجرائية دقيقة و متوافقة مع األسس الفكرية 

باالعتماد على التصور النظري و التحليل النصي التطبيقي، فهو جمموعة الركائز و 

ƢȀȈǳ¤�ȂƦǐȇ�Ŗǳ¦�°ƢƯȉ¦�ǪȈǬƸƬǳ�ǞǸƬĐ¦�Â¢�®ǂǨǳ¦�Ǯ ǴǈǷ�ƶǓȂƫ�Ŗǳ¦�ƨǸȀŭ¦�ǆ Ǉȋ¦.

دون منهج؟ و ما النتائج املتحصل عليها؟ و هل النص املسرحي  فهل ميكن أن ننقد من

هو الذي يستدعي املنهج النقدي؟ أم يُفَرض املنهج النقدي على العمل الفين؟

استفاد من تطور "فاملنهج األديب و النقد األديب عموما  و النقد املسرحي خصوصا 

منهجه على أسس علمية و الدراسات التارخيية و املكتشفات األثرية، فَطور و عّمق 

.1"أصبح له قواعد و اجراءات منضبطة

�Â�ƲǿƢǼǷ�°ȂȀǜƥ�¿ȂǴǠǳ¦�°Ȃǘƫ�ÀƢǯ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǞǴǘǷ�Â�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ

اجتاهات فكرية و نقدية متعددة تبعا لتطور العلوم و استقالهلا، و هذه املمارسة النقدية 

، و هذا )نصانية(سياقية كانت أو نسقية الزمت و تطورت اىل مناهج النقد املتنوعة، 

و استقصاء جتليات اخلطاب األديب ، و استقراء "من خالل البحث عن مقصدية املبدع 

الظواهر الفنية، الفضاءات النصية داخل العمل األديب، هلذا كان فرض أي منهج على 

، 2"ةخطاب أو عمل أديب ما، كفيل بتكريس عملية نقدية منحرفة و لغة واصفة عميق

فهل الناقد يتجلى يف التحري عن املوضوعية و الروح العلمية يف التعامل مع العمل 

  .االبداعي ألنه تعامل مع الذات املنتجة وسط بيئة سياسية و إجتماعية و تارخيية؟

اختذ الناقد طرائق متنوعة يف تفسري و تقومي العمل االبداعي و هذا حتت تأثري فلسفات 

تها االنسانية خالل عصور تقدمها، و من هنا نشأت مذاهب و و تيارات فكرية أنتج

.76س، ص .النقد و النقد املسرحي، م،مساعيل شعبان حممد صربي صاحل، 1

2�ƢēȐǰǌǷ�Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦��ǂǷƢǟ�ƢǓ°-3، العدد، جامعة غردايةاتجملة الواحات للبحوث و الدراس - املنهج السيميائي منوذجا ،

.325، ص 2009
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طرائق اختذت شكل مناهج نقدية، فكان مثرة تطور علم التاريخ ظهور املنهج النقدي 

يف  1التارخيي، و كذا احلال مع علمي االجتماع و النفس، حيث شاع النقد السياقي

د اىل زمن أبعد من ذلك و منتصف القرن التاسع عشر يف أوروبا، و إن كانت جذوره متت

�Â�ǾƴƟƢƬǻ�Â�ǾƥƢƦǇ¢�ƨǇ¦°ƾƥ�ǶȀǨȇ�Â�ǶȈǬȇ�ȆƷǂǈŭ¦�ǲǸǠǳ¦�À¢�Ƣđ�ƾǐǬȇ�¼ƢȈǈǳ¦�̈ǂǰǧ

عالقاته املتبادلة، وللتخلص من األحكام الذاتية ظهرت هذه املناهج السياقية اليت 

جعلت النقد متشبها بالعلم، حيث جند كل املناهج التارخيية و االجتماعية و النفسية 

رس كال من األدب و الفن و املسرح و تبني العالقة بني املبدع وجمتمعه، تارخيه و تد

ظروفه النفسية، فلما نذكر املناهج السياقية نذكر جوانب النص الفسيحة، فننساق اىل  

��ǾƫƢƥ¦ǂǘǓ¦�Â�Ȇǟ¦ƾƥȏ¦�ǲǸǠǳ¦�» ÂǂǛ�ń¦��ƢēƢƦǴǬƫ�Â�̧ƾƦŭ¦�©¦̄�ǺǷ�Ǿƥ�ƨǫȐǟ�Ǿǳ�ƢǷ�ǲǯ

لنظر اىل اجلوهر و البنية الداخلية، و تسمى أيضا باملناهج اىل أغوار النفس دون ا

دعوة ضمنية اىل االملام باملرجعيات اخلارجية مع حتفظ على الدخول يف "اخلارجية و هي 

.2"النص اال من خالل تلك السياقات احمليطة باملبدع

املنهج و ملن يريد فهم طبيعة األدب أو الفن و بيان عناصره و أسباب جودته جيد أن  

الفين هو أنسب املناهج، حيث يدرس العمل األديب و الفين بالقواعد و األصول الفنية، 

فأيًا كان نوع العمل األديب من قصة أو مسرحية أو قصيدة، يعرف قيمته و سّر قوته و 

فاملنهج الفين يعتمد على األصول الفنية للحكم على األثر األديب و على التأثري " مجاله 

ناقد، و يعتمد على عناصر موضوعية و أصول هلا حظ من االستقرار، و هو الذايت لل

�ƢǷ¢��ǞǇ¦Â�̧ ȐǗ¦�Â�ƾǫƢǼǴǳ�ǞȈǧ°�¼Â̄�ǂǧȂƫ�Ǻǟ�Ȑǔǧ�ȆǟȂǓȂǷ�Â�ļ¦̄�ƲȀǼǷ�¦ǀđ

.3"القواعد الفنية املوضوعية  فتتمثل بالقيم الشعورية و التعبريية

1�ń¤�«ȂǳȂǳƢƥ�ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǳ¦�ǶȈȈǬƫ�Ŀ�² ƢǇȋ¦�ƪ ǴǠƳ�Â��Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�́ ȂǐǼǳ¦�ȄǴǟ�ƢǿǄȈǯǂƫ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǎ Ǽǳ¦�«°Ƣƻ�ȄǴǟ�ƨȈǫƢȈǈǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�©Ǆǯ°

فإذا كان النص يكتب ضمن سياق أديب أو فين  العوامل اخلارجية احمليطة به على اعتبار أن النص األديب أو املسرحي مرتبط مبرجعه بصورة وثيقة،

دار  -قراءة الشعر أمنوذجا-عصام العسل، اخلطاب النقدي عند أدونيس: ينظر. فهو باألحرى مكتوب ضمن سياقات تارخيية و اجتماعية و نفسية

.04، ص 2007سنة  1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

.21، ص 2006سنة  1ر، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، االسكندرية، ط بسام طقوس، املدخل اىل مناهج النقد املعاص 2

.78س، ص .حممد صربي صاحل، امساعيل شعبان، النقد و النقد املسرحي، م 3



25

يكاد يكون منهجا  فهو من أقرب مناهج النقد األديب اىل طبيعة العمل األديب، و

متكامال كونه مزيج من املنهج التأثريي و التقريري و املنهج النفسي ألن كال من 

املالحظة التارخيية و النفسية عناصر ضرورية يف بعض جوانبه، فما هو أول و أقدم منهج 

  اتبع؟ و مباذا يهتم؟ و ما هي منطلقاته الفكرية؟ 

 التاريخي  النقدي المنهج:

اد التاريخ أو املاضي دالتارخيي من املناهج السياقية الذي تعتمد على اسرت  يعد املنهج

̄¦ƢƬǻ�Ƣē»� ذ حيفهذا املنهج على قواعد هي  ىننبإبواسطة مجع األدلة و تقوميها حيث 

صلوا هلذا أين ذال و الرواد و من االعالم ،ها االنسانيةتتيارات فكرية و فلسفية عرفل

سانت "و  F.Bruntiere 1"برونتري دفردينان"د جنديث املنهج التارخيي يف نقد احل

.H. Taine3 "هيبوليت تني"و  S. Benve2 "بوف

ارتبط بالفكر  ، إذاملنهج التارخيي أول املناهج النقدية الذي ظهرت يف العصر احلديث و

 وسطى اىل العصور احلديثة حيثالي له و انتقاله من العصور سساالتطور األباالنساين و 

فالرومانسية هي اليت  ،ق عنهاثر املنهج التارخيي داخل املدرسة الرومانسية و انبو بلت"

بلورت وعي االنسان بالزمن و تصوره للتاريخ و وضوح فكرة التسلسل و التطور و 

اء و القضاء على فكرة الدورات الزمانية و احلركة االنتكاسية للزمن و التاريخ اليت  قاالرت

.ƢȈĔ¦�Â�ȐǴŢ�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ."..4°¦ يف املاضي و تنظر اىل احلاضر كانت تضع العصور الذهبية

ري فسيتجاوز منهج البحث ذكر حياة املؤلف و مؤلفاته و ت نيك قبل ظهور الرومنسية مل

قواعد تقليدية غري  من كامهم كانت مستمدةحفأ ،اللغوية و البالغية بعض املعاين

ليفسر هذا االنتاج و يبني  ،لفينا هسه و طبقته وابداعجنئة املؤلف و يمرتبطة بب

1849-1906( ) فرنسي و مفكر ناقد     1

).1869-1804(شارل أوجستان سانت ـ بوف ، كاتب و ناقد فرنسي  2

.  هو فيلسوف ومؤرخ وناقد أديب وفين فرنسي) م 1893 - 1828(هيبوليت أدولف تني  3

42س، ص .بسام قطوس، املدخل اىل مناهج النقد املعاصر ، م 4



26

هذا " ،و غريها من خصائص املنهج التارخيي بسابقيهالفنية و كيف تأثر  هخصائص

دب و ور التارخيي هو الذي عكس النظرة الكالسيكية اليت ظلت تؤمن بأن األصالت

»�¦ȂǘƬǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�Ȅǫ°ȏ°�هو اال حماكاة  االبداع ما Ȃ̄ǸǼǳ¦�ǲưŻ�Ƕđ®¢�À¢�Â��śǷƾǫȌǳ

.1"التارخيي

هؤالء االعالم الثالثة  ينهج التارخيي على يديد ان الدفعة القوية اليت تلقاها املب

،يف النشوء و االرتقاء 2"شارلز داروين ت"ة مثل نظرية يبيمستفيدين من تطور العلوم التجر 

الذي  3Spenser "سبنسر"فهو أول من دعا بعد  ،رونتريب نداكانت من الناقد فردين

ق هذه النظرية على الفنون اجلميلة يظرية يف ميدان االجتماع و االخالق اىل تطبطبق الن

كثريا ما يؤدي اىل   و الفنية دبيةواهر األظظ ان التطور يف حقل الحفقد ال"دب، و األ

فيه بقايا نوع سابق على حنو الذي تتطور فيه الكائنات العضوية  ضحبروز نوع جديد تت

 جناسأن تتعقد متفرعة اىل ث ألبتبسيطة مث ما  أ¦ǌǼƫ�ƢĔمن حيث  "نويدار " يف نظرية

.4"التحللف ور هالتدفمث التطور و االكتمال 

، والتجرييب الذي تناول االدب مبنظور تارخيي يصاحب االجتاه العامل" رونرتب"جند أن 

ديب له زمانه اخلاص به و له حياته أيرى ان كل جنس  "داروين"الذي استند اىل نظرية 

جناس تبعا ديب من منظور عالقاته مع خمتلف األفهو يدرس هذا اجلنس األ" ،اصةاخل

يه تتوزع مفاهيمها التارخيية و الفنية و أحلركة الزمن الذي عاشه و هذه العالقات يف ر 

كيفية و اتبع   ...لدراما وفن القص و فن اخلطابة احيث درس كل  من ، 5"العلمية

  .الصنف  هذا التطور يكون يف نفس ،تطويره

.  26- 24ص ص 1997صالح فضل مناهج النقد املعاصر، دار االفاق العربية، القاهرة، طبعة سنة : ينظر  1

). 1882-1809(ريطاين تشارلز روبرت داروين عامل تاريخ طبيعي وجيولوجي ب 2

). 1903  -  1820(هربرت سبنسر فيلسوف بريطاين   3

عن بسام طقوس، مدخل اىل املناهج  72ص  1926ليبيا منشورات السابع من ابريل  -قضاياه و مناهجه- صاحل هويدي، النقد االديب احلديث 4

.43س، ص .النقد املعاصر م 

.185، صت.، د1، طربية للطباعة و النشر، بريوتع، املؤسسة الدمة يف النقد األديبعلي جواد الطاهر، مق 5
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مها من أعطيا للمنهج التارخيي امسه بني مناهج " هبيوليت تني"و " سانت بوف"أما 

دباء دراسة علمية تقوم دراسة األ"دعا اىل " بوف"د نقويف ظل منهجية  ،ديبالنقد األ

�ǶēƢǫȐǠǳ�ƨȈǴȈǐǨƫ�ª ȂŞ�ȄǴǟ�ǶĔƢǗÂƘƥ و  ،ماهتهمأو  ،ائهمأبو  ،و عصورهم ،واممهم

و خواصهم  �ƨȈǸǈŪ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǶēƢينو تكو  ،و ثقافتهم ،مزجتهمأو  ،مēƢȈƥǂƫ�Â،سرهمأ

�ǶēƢǫȐǟ�Â�ƨȈǴǠǨǳ¦�Â�ƨȈǈǨǼǳ¦عو معارفهم و الت بأصدقائهم�Ƕđ�ǲǐƬȇ�ƢǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�» ǂ

مع حماولة تبني فرتات جناحهم و اخفاقهم و جوانب  ئ،ار و مبادفكمن عادات و ا

.ǶēƢȈƷ�¾¦Ȃ"1و كل ما اضطربوا فيه طِ ،ضعفهم

ني شخصية املبدع و ابداعه و توصل اىل اكتشاف اجلواب اليت من ب "بوف"قد ربط ف

لعدد من ادباء عصرة  تهكيانا مستقال و هذا من خالل دراس  مؤلفا ان جتعل لكل Ĕشا

و حماولة تفسريه  ،دراسة عضوية و نفسية و اجتماعية وصنفهم اىل امناط لفهم ابداعهم

قد ان يعت "هيبوليت تني"اما  ، ديب او املبدعاألفقد ركز تركيز مطلقا على شخصية 

وينتج و  ،االديب الذي يعيش داخل اطار منظومة القوانني الطبيعية البد ان خيضع هلا"

مثة ثالثة عوامل  أنه ىأفتطبعه بطابعها و لذا فقد ر  ،يف و التارخيير يبدع يف سياقها املع

 دو يقص ،س و البيئة و العصري اجلنهتها و شيئه ملضعديب و ختتؤثر يف انتاج األ

و أمته أديب من اليت يرثها األ تافموعة الصباجلنس العنصر او الساللة املمثلة يف جم

فتمنحه خواصها و يعين بالبيئة املكان الذي مينح  ،جمموع االستعدادات الفطرية اليت متيزه

�ƢēƢǸǐƥ�½ŗƫرد جمموعة من اخلصائص او املميزات اجلغرافية اليت يعيش يف ظلها و فال

و ظروف و تيارات أفيه من عالقات اجتماعية  دثو الزمان هو ما حيأما العصر أ ،عليه

يب و وجدانه ديف صناعة عقل األ حداث تؤثركل هذه األ،...و عوامل ثقافيةأ ،سياسية

"2.

.53،ص1977 سنة 6دار املعارف، القاهرة، ط -مصادره-أصوله- مناهجه -طبيعته -شوقي ضيف، البحث األديب 1

. 46-45 ص س، ص.بسام قطوس مدخل اىل مناهج النقد املعاصر، م: ينظر  2
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قافة واعية  و غايته تكمن يف حماولة الربط ثمنهج النقد التارخيي حيتاج اىل و عليه فإن 

 املتأثرفيه و املؤلف  نشأتالعصر الذي  بنيو  ،يس اللغوية التحليليةيدام املقاخاست بني

ƢēƢǫȐǟ�Â�ƢđƢƦǇ¦�Â�ƢȀǧÂǂǛ�ƢŮ�ƨȈź°Ƣƫ�ƨǠǫ¦Â�ŐƬǠȇ�Ä¦�ǂǐǠǳ¦�Ǯ ǳǀƥ.

عباس "ما يف النقد العريب احلديث فقد جتلى هذا االجتاه التارخيي عدد من النقاد امثال أ

دين و يحطي املنهج التارخيي مبجموعة من املؤ "كما   "طه حسني" و " حممود العقاد

فيه منهجا يرون  دون ياملؤ ف ،ثالثة من املتوسطني يف قبوله او رفضه، و من الرافضني  خرىا

حماكيا لقوانني العلم و الياته و خباصة يف جمال الدراسة العلمية االكادميية اليت ختضع كل 

ضوه فينطلقون من االعرتاف بان اخلطاب ما رافأ ،شيء للدراسة و الفحص و املالحظة

ها بتبنية لغوية و عالقات تشكيلية و مجالية و رؤية جمازية ال جيوز مقار   ما هو االّ فينال

كيز على داخلها من خارج سياقها او تقوميها بعيدا عن اثرها اجلمايل و الفين و الرت 

Ƿ�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǬǳ¦�ƨȈǳƢǸŪ¦�ƢēƢȈǴš �Â�ƨȈǼǨǳ¦�Ƣǿ°¦ǂǇ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǴǳ بدا العالقات التشكيلية ،

دبية و واهر األظملنهج التارخيي من دور مهم يف فهم الاعرتفون بياما املتوسطون ف

تصاره على تفسري تشكل خصائص اجتاه قو لكنهم يرون حمدودية املنهج با ،هافسري ت

اهرة ادبية او تيار فكري معني ظيد يف فهم بواعث نشوة فكما ي  ،مةأاديب يف جيل او 

.�ǞǸƬĐƢƥ"1 مرتبط

نبيه اىل امهية ما هو خارج النص و معرفة سياقته اي تفمنهج النقد التارخيي يصبو اىل ال

من خالل تسليط الضوء على  ان فائدته تظل حمصورة يف سياق الفهم و التفسري 

النواحي التارخيية لدراسة املسرحية ، ويكشف جوانب عديدة مهمة لفهم أعمق للنص 

ه يعجز عن وصف أو احلكم على الظاهرة مجاليا كونه ال يتبىن أحكاما املسرحي، و لكن

كما جازمة أو تعميقية أو مطلقة، فهو حباجة اىل مناهج أخرى لدراسة العمل االبداعي،  

من خالل صياغة اسئلة و املسرحية انه ساهم يف تطوير حقل الدراسة االدبية و الفنية 

.47، ص مرجع نفسه  1
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او  ئو تنفتح على كل من النص و القار سرحي امل جديدة تتجاوز الرتكيز على املؤلف 

  .قيلاملت

االجتماعي  النقدي المنهج:  

وىل للمنهج االجتماعي يف يتفق اغلب الباحتني اىل ان احملاوالت و االرهاصات األ

مدام دي "ان اصدرت  ذت منهجيا منأنقده قد بدالفن املسرحي و دب و دراسة األ

Meme "ستايل De Stael1ǇȂŭ¦�ƢđƢƬǯ االجتماعية باألنظمةدب يف عالقته األ" مو "

بقدر ما نرى  اثنني، فمن الصعب رد املنهج االجتماعي  لكتابة واحد او 1800عام 

ورية ثوري، بل هو اعادة قراءة ثانه نتاج لتطوره التارخيي و السياسي و االجتماعي و ال

، الربجوازية الصغرية و  اليةلرب الربجوازية ال:  امنةدت قوى بدت جديدة و رمبا كانت كلَّ وَ 

Ƣē¦̄�Ǻǟ�ƨưƷƢƦǳ¦�̈ǂǰǨŭ¦�ƨǬƦǘǳ¦�ƨȈƷƢǻ���ƢǸȈǧ�ƢȀȈǴǟ�ǪǴǗ¦�Ŗǳ¦�̈ƾȇƾŪ¦�©ƢǬƦǘǳ¦���Ƥ Ǡǌǳ¦

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ƢēƾǟÂ�À¦�ƾǠƥ�ƢȀخة اليت انتزعت من اكواحالطبقات الكاد بعد

.2"التاريخ  دو قاجلديدة بان تكون م

كارل "هجي و عمقها الفكري املفكر نها املدغري ان الذي منح النظرية االجتماعية بع

و التطور  لألدبحيث  اصبحت بفضله نظرية متكاملة و رؤية فلسفية ، 3"ماركس

و ،G. W. Hegel4 "هيجل"ة مثل فالسفذا باملسامهة مع بعد الهو  ،االجتماعي

6"جون ستيوارت مل"اىل جانب  5"دوركامي": بعض علماء االجتماع امثال 

  .غريهم و ...9"ولدمانغ سيانلو " و 8"لوكاتش"و  7"بليخانوف"و

).1817-1766(اقدة السويسرية جريمني نيكر اليت ُعرفت مبدام دي ستال  األديبة والن 1

2 63-62ص  س،.، مبسام طقوس، مدخل اىل مناهج النقد املعاصر: ينظر 

).1883-1818(فيلسوف أملاين، واقتصادي، وعامل اجتماع، ومؤرخ، وصحفي واشرتاكي ثوري :  كارل هنريك ماركس   3

4 جورج فيلهلم فريدريش هيغل فيلسوف أملاين (1770-  1831).

).1917- 1858(إميل دوركامي فيلسوف و عامل اجتماع فرنسي   5

).1873 -1806(فيلسوف بريطاين   6

).1918 -1856(جورجي بليخانوف مفكر روسي و مؤسس احلركة الدميقراطية االجتماعي   7

).�ǂĐ¦)1885-1971 جورج لوكاش فيلسوف و كانب و ناقد ولد فب بودابست عاصمة  8

).1970 -1913( مفكر روماين   9
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يستهدف " Claude Duchet1" كلود دوشية"فالنقد االجتماعي حسب تعريف 

 دالنقف ، خل فيه و يظهر طابع اجتماعي ماداته باعتباره املكان الذي يتذالنص 

ما  هو تارخيي و اجتماعي و ايديولوجي يف النص، و  االجتماعي امنا يشري اىل قراءة ما

صلة  الفين و املسرحي دبلأل اي ان  2"كان للنقد االجتماعي ان يوجد من دون الواقع

به  يتأثرو املبدع يؤثر يف جمتمعه و  ؤلففامل ،فيه أقة بالوسط االجتماعي اليت ينشثيصلة و 

�ÀƢǧ�Ǯ¦ بتأثري يته تتبلورؤ و ر  ǳǀƥ�Â��ǖȈƄ¦�Â�ǞǸƬĐ¦ه  دثر حبياة اجلماعة باعتماأمت ملؤلف

اجلماعة اليت ن و لغة التعبري يستمدها م ةة، و اللغة هي وسيلة اتصال اجلماععلى اللغ

  .يعيش فيها

نه أو  ،اليهانتمي ȇ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�«°Ƣƻ�Ǿǳ�̈ƢȈƷال  كائن اجتماعي  بدعكما ان امل

م أ سب؟اهرة اجتماعية و حظ فن املسرحيفهل ال ��ǾǠǸƬĐ ينتجهلنفسه امنا  فناال ينتج 

و  بدعن األ منغلقةȂǐƥ�ǞǸƬĐ¦�ǲǸǠȇ�ǲǿ�Â°̈� ؟وثقافية ونفسية  وية و مجاليةهرة لغظا

  ؟الفلسفة و التاريخ و الفن

على النص و ال  ئاالجتماعي ال يعين جلوء الناقد اىل تطابق جمموعة من املباد دلنقان إ

 دفكل ما ميكن قوله عن هذا يف النق ،جتماعات علم االير نظليات جاهزة من آتطبيق 

3:مثل فيما يلي تديب و الفين ياالبداع األ أن

اجتماعي يف األ دوجود نق�Ŀ�Â�Ƣē¦̄�́ ȂǐǼǳ¦�Ŀ�² ƢǇالتأمالت ƢēƾǳÂ�Ŗǳ¦.

 ابتكار و حبث هي ان كل قراءةƢĔȋ اهرة ظناء و تقدم الوعي بالغم يف اسهت

ادة وعينا عو است يف تشكيل هم ايضايسويل أذلك ان الت ،التارخيية ،االجتماعية

ويل على بعض املكتسبات أو ان  اعتمد هذا الت،املتعددة  بأشكالهالواقع ب

 .النظرية

.مؤسس النقد االجتماعي  1925ولد سنة   1

2  82ص . .س. م. ، النقد و النقد املسرحي، امساعيل شعبانحممد صربي صاحل  

. 84ص . س. د املسرحي ملنق، النقد و ا، امساعيل شعبانحممد صربي صاحل   3
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ȆƟƢĔ�ŘǠǷ�ń¦�ǲǏȂƫ�ƨǨǏÂ�ÀȂǰƫ�À¦�ǺǰŻ�ȏ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�À¦�

مرجعا اخريا وحكما معتزال تتنبه اىل كل جديد يظهر و تسهم يف اظهاره  فتشكل

ف ازمنة التاريخ و معرفة تطور طرائق ، وخمتلالعقلياتيف التاريخ و يف معرفة 

 .الكتابة و القص 

عرف النقد العريب اجتاهات نقدية كثرية، لكن الرؤيا السوسيولوجية هي الطاغية يف 

فالفكر العريب ظل "املقاربات النقدية العربية قبل ان تنفتح التيارات النقدية املعاصرة، 

املرحلة، و مهوم الواقع االجتماعي، و أن لصيقا بإشكاليات الصريورة التارخيية ومتطلبات 

�ƢƬǐǼÉǷ��ǞǸƬĐ¦�Â�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǞǷ�ȐǟƢǨƬǷ�¦ƾǬǻ�ÀƢǯ�ƾǬǧ�̈ƾǟƢǬǳ¦�Ǻǟ�ǀǌȇ�Ń�ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦

.1"إليقاع التحوالت السوسيو ثقافية خاصة ِإبّان مرحلة سيادة املناهج التقليدية

و  االجتماعيةالت نقد تفسريي يربز فيه الناقد الدال االجتماعيالنقد  اعتبارفيمكن 

علي من شأن املبدع الذي يلتزم بقضايا جمتمعه من خالل التارخيية،  ونقد تقوميي يُ 

إحساسه باجلماعة و التعبري عن مشاعرها، و هذا اإلنتاج املوجه يستطيع حتريك 

الذي  االجتماعيالشعوب ودفعها للتطور و الرقي، كما أنه ليس منفصال عن السياق 

  .للمجتمع ويتبىن موقفا منها االجتماعيةكس العالقات إذ يع ،يظهر فيه

و التارخيي ، فكالمها يربط األدب باحلياة و  االجتماعيهناك نوع من التداخل بني النقد 

و خصائص البيئة اجلغرافية و املعيشة و  االقتصاديةو  االجتماعية وبظروفها السياسية 

مل مع اإلنتاج الفين من اخلارج و يدرس ته العامة واخلاصة كونه يتعااسرية األديب و حي

  .و سياسية عن مجاليات هذه النصوص اجتماعيةمبا يف النصوص من مضامني 

، حيث شهد العشرينيف النقد العريب مند منتصف القرن  االجتماعيو قد ساد املنهج 

، ومن أبرز االستعمارحبركات التحرر القومي من  تو سياسية متثل اجتماعيةتطورات 

  . ..."حسني مروة"، "حممود أمني"ه يف العامل العريب رواد

، 2008 سنة 1عامل الكتب احلديث، االردن، ط -من سلطة االيديولوجيا اىل فضاء النص-املنهج االجتماعي و حتوالته عبد الوهاب شعالن، 1

   .130ص 
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فن و هذا من خالل ربط ال االجتماعيةحبركة العلوم  ارتبطت االجتماعيإن فكرة النقد 

�ǲǸǠǳ¦�Ǻǟ�ƢƠȈǋ�ƢǼǳ�ƲƬǼȇ�ȏ�Ǿǻ¢�ȏ¤��ǞǸƬĐ¦�ÀƢǈǳ�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ǾȈǳ¤�ǂǜǼǳ¦Â�ǞǸƬĐƢƥ املسرحي

من خالل  سرحة، و حيكم على املمن حيث بنيته الفنية وخصائصه اجلمالي سرحيامل

 لالعم استحسانهمضامينه، و هذا رمبا يبعده عن املوضوعية ألن معتقدات الناقد يف 

يهتم سرح تتحكم يف تقييمه للعمل اإلبداعي، أيضا يدعو أن امل استنكارهأو  سرحيامل

�ÄƾǬǼǳ¦�ƲȀǼŭƢǧ��ƢēȐǰǌǷÂ�ƢȀǷȂŷ�Â�ƢȈǻƾǳ¦�ƨǬƦǘǳ¦�ƢȇƢǔǬƥالل يتم من خ االجتماعي

ولكل   ،حبث وجهد يبتدع لغة جديدة و يظهر مشكالت جديدة و يطرح أسئلة جديدة

يدرس األسس  االجتماعيابيات و سلبيات، و هذا املنهج النقدي جيمنهج منطلقات وإ

 يوضحو الواقعية اليت يصورها املبدع يف الفرتة التارخيية اليت كتب فيها و  االجتماعية

  .حمددة اجتماعيةوقائع 

نهج النقدي النفسيالم:  

مع نفس صاحبه أو من  ارتباطالعله من الصعب إجياد عمل إبداعي دون أن يكون له 

ديب هو أول و قبل  فاإلنتاج األ" اإلنساين  الرتاثفهي صلة ممتدة اجلدور يف  ،إحساسه

�Â�ŚǰǨƬǳ¦�Ŀ�ƢȀǬƟ¦ǂǗÂ�ƢȀȈǟÂÂ�ƢēƢƦǣ°�Â�ƢȀǟ±¦Ȃǻ�ƢŮ�ƨȇǂǌƥ�ǆ Ǩǻ�«ƢƬǻ¤� Ȇǋ�ǲǯ

.1"املعاجلة

و  العشرينأما صلة النقد بعلم النفس بدأت بشكل فعال يف النصف األول من القرن 

، حيث تقوم 4"يونغ"، 3"أدلر"، 2"فرويد"�ƢđƢǘǫ¢�Â،هذا بظهور مدرسة التحليل النفسي

فكرة التحليل النفسي على أساس التسليم بنظرية العقل الباطن اليت تفرتض تقسيم احلياة 

، و العقل الباطن أو the consciousعقل الظاهر أو الشعور ال: العقلية إىل قسمني

على أساس أن تفكرينا "، وتنطلق هذه النظرية the unconsciousالالشعور 

  .50ص ، س.م ، بسام قطوس، مدخل إىل مناهج النقد املعاصر1

).1939-1856(طبيب منساوي، و مؤسس علم التحليل النفسي  2

). 1937-1870(مدرسة علم النفس الفردي  ألفرد أدلر طبيب عقلي منساوي، مؤسس 3

(كارل غوستاف يونغ،  عامل نفس سويسري ومؤسس علم النفس التحليلي .1875-1961.( 4
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الظاهر و تصرفاتنا الشعورية ما هي إال نتيجة عمليات نفسية ال شعورية جتري يف العقل 

¦�ǲǬǠǳ¦�®ȂƳÂ�ȄǴǟ�ǲȈǳƾƬǳ¦�ǺǰŻÂ��Ƣē®¦°¤�Ǻǟ�ƨǴǬƬǈǷ�ǺǗƢƦǳ¦ لباطن بإجراء التحليل

.1"النفسي وبظواهر التنومي واألحالم و الظواهر النفسية الشاذة أو املرضية

حيث قام بتقسيم اجلهاز النفسي إىل ثالث  ،يعد فرويد رائد مدرسة التحليل النفسي

، وهذا األخري هو "الالشعور"و " وما قبل الشعور" " الشعور"مستويات واملتمثلة يف 

  :يه نظرية التحليل النفسي و الذي ينقسم إىلالذي تقوم عل

  .واملثل العليا االجتماعيو هو اجلانب األخالقي و : األنا األعلى 

  .و السيكولوجيأالشعوري : األنا 

  ).يف حياته االستمراراحلاجات النفسية اليت تتيح للفرد (ميثله اجلانب البيولوجي : اهلو

ون ظاهر و آخر خافت، فهو يعكس ج عن سبب نفسي له مضمنتَ فكل عمل فين يُ 

و العملية اإلبداعية و العمل الفين  املؤلفنفسية املبدع، فاملنهج النفسي يدرس شخصية 

  :وحيلله نفسيا باإلجابة عن جمموعة من األسئلة اآلتية

  ؟كيف تتم عملية اخللق الفين-

 ؟ما طبيعة هذه العملية عن الوجهة النفسية-

 ؟سية صاحبهما داللة العمل األديب على نف-

 ما العناصر الشعورية و غري الشعورية الداخلة يف عملية اخللق الفين؟-

له كما واسعة لكشف غوامضه و أسراره،  الداللة لفرويد العمل الفين موقع أثري ل اختذ

يف  2"فيلهلم ينسن: "ن الدراسات النفسية لعدد من األدباء و الفنانني مثلمجمموعة 

حيث حلل املبىن احللمي وتقنياته الرمزية، و "GRADIVA"3"جراديفا"قصته 

   60.  59تفسري األحالم عن بسام قطوس مدخل إىل مناهج نقد معاصر ص ص  ،فرويد 1

)1950-1873( أديب دمناركي   2

ĔƘǯÂ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ȆǴǘƥ�ǞǷ�ƾȇÂǂǧ�ƨȈǐƼǋ�ǾǴȈǴŢ�¾Ȑƻ�Ǧ تعامل 3 ǌƬǰȈǇ�ÀƢǯ�À¦Â�ŕƷ��ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǴȈƼŭ¦�°ƢǰƬƥ¦�ǺǷ�ƢǈȈǳÂ��ÀƢȈǠǫ¦Â�ÀƢǐƼǋ�ƢǸ

وهذه هي النقطة الرئيسة اليت يلج فرويد عربها لدراسة موضوعه، ...هانولد، ان هذا ال تثري أية امرأة حية اهتمامه، بقدر ما أثاره متثال من حجر

الذين اجتهوا خالل القرن العشرين اىل دراسة األعمال األدبية على ضوء منهج التحليل النفسي، امنا كان رائدهم حيث ان عدداً كبرياً من الباحثني 
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كما " جرمية قتل األب "و" دوستوفسكي" و مقاله عن 1"ليوناردو دافنشي"دراسة عن 

فيما بعد  واستخدمها 2لسوفوكليس) أديب ملكا(استنتج اسم عقدة اديب من مسرحية 

الفنان فلم يقف عند حدود حتليل شخصية  ،3لشكسبري) هاملت(يف حتليل مسرحية 

عمال بتحليل شخصيات وأبطال األ اهتمإمنا  ،وعمله الفين و إبراز الصلة النفسية بينهما

كل فنان خمتل " الروائية و املسرحية وبتحليل عملية اخللق الفين حىت شاعت فكرة أن 

يف كثري من األدب اخليايل  اجتماعياألعصاب إذا مل يشفه نشاطه اخلالق و ما هو 

ǀǿ�Ƥ¦�يف تناقض ظ يتمثل Ʀǈƥ�Ǿƥ�ǶǴŹ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�§ÂǂŮ¦�Ȃǿ�ÄǂǿƢاالختالل 

.4"العصيب

فالفنان عند  ،وتعويض عن نقص االختاللفالفن يف نظرهم نتاج جانيب هلذا املرض أو 

أقرب إىل اجلنون حلظة العملية اإلبداعية و بعد الفروغ منها  5إنسان عصايب" "فرويد"

.6"فهو إنسان عادي سوي يف كامل وعيه

فقد تعددت الرؤى واألفكار من خالل دراسة أعمال الفنانني و األدباء، كما أن لتطور 

الفنية و األدبية   االجتاهاتهذه الدراسات النفسية أثر يف ظهور عدد من املدارس و 

  .اخل... )العبث(الرمزي و السريايل، والالمعقول  كاالجتاه

هذا النص لفرويد، أكثر من انطالقهم من دراساته حول أوديب أو امللك لري أو دافنشي او حىت دوستويفسكي، وكلها نصوص ستحدد بدورها 

ال القرن العشرين، يف لعبة تبادلية يلعب الفن واألدب فيها دورًا أساسيًا يف التحليل النفسي، يف مقابل لعب دروبًا جديدة للدراسات األدبية طو 

.التحليل النفسي دوراً أساسياً يف فهم تلك األعمال

). 1519 -1452(رسام و مهندس و عامل ايطايل   1

).م.ق 405-496( مؤلف مسرحي يوناين من ألعظم كتاب الرتاجيديا االغريقية   2

).1617 -1564(شاعر و كاتب مسرحي و ممثل اجنليزي   3

   .88ص.س.حممد صربي صاحل النقد و النقد املسرحي م 4
العصاب هي اضطرابات وظيفية غري مصحوبة باختالل جوهري يف ادراك الفرد للواقع، كما هو يف االمراض الذهانية، و مييز التحليل : عصايب 5

...مثل النريوستانيا و ُعصاب القلق، واالعصبة النفسية و أمهها اهلسترييا و العصاب الوسواسي ن األعصبة الواقعيةالنفسي بني نوعني م
، طبعة سنةسيكولوجية الصورة الشعرية يف نقد العقاد منوذجا، مطبعة احتاد الكتاب العرب-زين الدين املختاري، املدخل إىل نظرية النقد النفسي6

  .11ص 1997
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عباس حممود "لنقدية النفسية أمثال أما النقاد العرب فقدموا عدد من الدراسات ا

، و هذا من خالل كشفهم ..."عز الدين إمساعيل"، "حممد النويهي"، "املازين"،  "العقاد

و دراستهم لطبيعة العالقات الرمزية املتواجدة يف أعماق  ةعن جوانب احلياة اإلنساني

  .نفس املبدع

سته ومعاجلته لألعمال فالنقد النفسي يعتمد على معطيات علم النفس من خالل درا

ǆسرحية الفنية وامل ǨǼǳ¦� ƢǸǴǟ�Ƣđ�ǒ Ĕ�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƲƟƢƬǻ�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�©ƢȈǘǠŭ¦�ǽǀǿÂ.

أو اخلارجية فقد تطورت و تنوعت املناهج و تعددت  السياقية هذا فيما خيص املناهج

منطلقاته، ولكل منهج من  الرؤى و برزت التآويل بعد التفسري وكل منهج له مبادئه و

 االقتصارهذه املناهج وعدم  استيعابوعلى الناقد  ،ملناهج النقدية إجيابيات وسلبياتا

إلجيابيات املناهج يف  استثمارهعلى منهج واحد يف مقاربة نصوصه وهذا من خالل 

  .الفنية الظاهرة أغوار سرب على تساعد املعاصرة النقدية فاملناهج ،عملية نقده

 منظم بشكل املوضوعات خمتلف بني يربط الذي املاملتك باملنهج يسمى ما هناك كما

 ذلك استدعى النقد إمنا جديدة ليست املناهج تكامل وفكرة ، ومتكامل ومرتابط

 الفين العمل يتناول حيث السابقة املناهج من منهج كل منه يعاين الذي القصور لتجنب

 كل من يأخذ أن بعد اإلبداعي العمل على احلكم ويصدر ونواحيه جوانبه كل من

 صاحب ودراسة زواياه مجيع من الفين العمل دراسة خالل من احلكم يناسب ما منهج

 الفين العمل أن جتاهل وعدم الفنية القيم و التاريخ و البيئة بتناول املبدع أي الفين، العمل

   .التارخيية ¦ǞǸƬĐ ومظاهر النفسي النشاط مظاهر أحد هو

البحث يف املسرحية، و از مجاليات النصوص إال أن املنهج النقدي يساعد على إبر 

ēƢǻȂǰǷالداللة من خالل الكشف عن بواطن النصوص وحقائقها أال أنه  اوأبعاده ا

على دراسة العمل الفين و اإلبداعي  ات فعل على املناهج السابقة اليت حتثُ ظهرت ردَّ 

عن  نقدي يكشف اجتاه،  اجتاهنيمن الداخل و الرتكيز على النص أي أن هناك 

دالالت العمل اإلبداعي بربطه بسياقة اخلارجي  وهذا الذي تطرقنا إليه و الذي يدخل 
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الثاين يدرس العمل  االجتاهو  ،واملنهج النفسي االجتماعييف املنهج التارخيي و املنهج 

و ليات آمن العمليات الداخلية حيث يدعي اهتماما بالنص وفق  انطالقااإلبداعي 

.1النصانية أو النسقيةمع النص وتسمى باملناهج  أدوات اجرائية تتحقق

ففي اواخر القرن العشرين شهد املنهج النقدي حتوالت كبرية حيث برزت اجنازات 

اىل " سياقية"فتحولت القراءة النصية النقدية من قراءة  ،واعمال علمية وفلسفة متتالية 

ل األساسي للقراءة ، قالنصية للمادة احل املعأصبحت املحيث " نسقية"قراءة متسائلة 

التغيري اال بفعل الثورة اليت أحدثتها اللسانيات احلديثة وتأسيسها  يتحقق هذالكن مل 

وأخدت  االجتماعيةفأقصت اخلارج وقراءاته السياقية التارخيية، النفسية، ،ألسس جديدة

   .بالقراءة النسقية

فهي ترفض  ،وتعود إليههذه املناهج النسقية تبىن على رؤية فكرية تنطلق من النص 

نسبة النص إىل مبدعه حيث يقتصر حتليل العمل الفين إىل النص وحدة دون التطرق 

املعاصرة النصانية ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ǽǀǿ�ǲưǸƬƫÂ�Ƣđ�Ƙǌǻ�Ŗǳ االجتماعيةلعالقته مببدعه أو الظروف 

.، و التداوليةالسيميائيةالتفكيكية، والبنيوية، يف األسلوبية،

ــيـــــةاالسلـــوبـــ :La Stylistique  

مل يظهر مصطلح األسلوبية اال مع بداية القرن العشرين مع ظهور الدراسات اللغوية 

احلديثة و املناهج اللغوية اليت رأت يف األسلوب علما يدرس لذاته، فقد برزت األسلوبية 

ات، الذي أسس علم اللغة احلديث و أظهر علم اللساني 2"فردينادي سوسري"مع العامل 

دراسة قضايا "��3�ƢĔƘƥ�ƢȀǧǂǠȇ�Äǀǳ¦�Â"شارل باليه"إال أن الفضل األكرب ناله تلميذه 

ية ملناهج النسقية هي اليت قاربت النصوص مقاربة حمايثة دون اخلوض يف املرجعيات اخلارجية مع الرتكيز على النص بوصفه بنية لغوية و مجالا1

ǂǜǼȇ��řǨǳ¦�ǲǸǠǳ¦�» ƢǌǰƬǇƢƥ�ƾǬǼǳ¦�ƨƦǳƢǘǷ�Â�ȆƷǂǈŭ¦�ǎ Ǽǳ¦�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�®ƢǠƥȋƢƥ�ƪ ǸƬǿ¢�ƢĔ¢�Ä¢�Ƣē¦ǀƥ�ƨȈǨƬǰǷ:نقدية بسام قطوس، دليل النظرية ال

.22، ص 2003سنة  1املعاصرة، مكتبة دار العروبة للنشر و التوزيع، لوجنمان، ط

.)1913- 1845(عامل سويسري   2

).1947-1865(لساين سويسري   3
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و األسلوبية  ... التعبري عن قضايا االحساس و تبادل التأثري بني هذا االخري والكالم

كفرع من اللسانيات العامة تتمثل يف جرد االمكانيات والطاقات التعبريية للغة باملفهوم 

�ƢĔƘƥ�ƾǠƫ�ǂƻ¡�Ǧ،1"السوسريي ȇǂǠƫ�Ŀ�Â" العلم الذي يدرس وقائع التعبري اللغوي من

ناحية حمتواها العاطفي أي التعبري عن واقع احلساسية الشعورية من خالل اللغة و واقع 

دراسة العناصر املؤثرة يف اللغة، و تلك العناصر "، هي أيضا 2"اللغة عرب هذه احلساسية

.3"للمعاين اجلاهزة اليت تربز بوصفها عونا ضروريا

�Ŀ�Ƣđ�ǾǴǠǨȇ�À¢�®ǂǨǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�ƢŠ�ǶƬȀȇ�Ń�Â�ƨǷƢǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°®�ń¦�ǾǷƢǸƬǿ¦�ǾƳÂ�ƾǬǧ

ظروف معينة، فاألسلوبية تبحث يف اخلصائص التعبريية للخطاب الفين، و هلا طابع 

علمي تقريري من خالل وصفها للوقائع و تصنيفها بشكل موضوعي و منهجي، حيث 

ƾǠƬǷ�ǂǜǻ�©ƢȀƳÂ�ǺǷ�ǶēƢǨȇǂǠƫ�Ŀ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�ǪǴǘǻ¦�Â�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�©Ƣ®̈���تعددت تعريف

األسلوبية وصف للنص " بأن  Michel Arrivé4" ميشال أريفي"كما يعرفها 

.5"األديب حسب طرائق مستقات من اللسانات

�Ǿǳ�ƢƴȀǼǷ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�Ä¢��ƢȀǐƟƢǐƻ�Â�ƢȀƬȈǿƢǷ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�¿ȂȀǨǷ�ƾȇƾŢ�ǺǰŻ

�ƢȀǼȇ®ƢȈǷ�®ƾǠƫ�Ƥ"اته العلمية فتعد حدوده وأدو  Ʀǈƥ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǞǇÂ¢�ƢĔ¢�Â¢�ƢȇƾǬǻ�ƢƴȀǼǷ

و تداخلها مع حقول أخرى كثرية كالنقد األديب و علم البالغة و اللسانيات  و علم 

.6"النص، حىت أن األسلوبية نفسها غدت أسلوبيات

�®ƾǠƫ�Â�ƢȀǠǫȂǷ�Ŀ�ǺǸǰȇ�Ƣđ�¿Ƣŭȏ¦�Â¢�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ƨǇ¦°®�ƨƥȂǠǏ�À¢�ƢǸǯ ميادينها و

��ƢēƘǌǻ�ǀǼǷ�°ǄƳ�Â�ËƾǷ�śƥ�ƪ ƷÂ¦ǂƫ�ƾǬǧ��̈®ƾǠƬǷ�¾ȂǬƷ�Ŀ�ƢȀǴƻ¦ƾƫ" كما ازدهرت يف

،طبعة 1،جحتليل اخلطاب الشعري والسردي، دار هومة، اجلزائر - دراسة يف النقد العريب احلديث-نور الدين السد، األسلوبية و حتليل اخلطاب1

.16، ص1998سنة 

.15، ص1985اهليئة املصرية العامة للكتاب،  طبعة سنة  -مبادئه و اجراءاته -صالح فضل، علم األسلوب 2

.109س، ص .بسام قطوس، مدخل اىل مناهج النقد املعاصر، م 3

1936كاتب و لساين فرنسي ولد  سنة    4

5 .48ص  ت،.د ،2دار العربية للكتاب، طعبد السالم املسدي، األسلوبية و األسلوب، ال

103س، ص .بسام قطوس، مدخل اىل مناهج النقد املعاصر، م 6
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، 1975اىل  1968مث ما لبثت أن تراجعت فيما بني  1960و 1950السنوات بني 

حىت ظن بعض النقاد أن األسلوبية قد زالت من الوجود، مث شهدت حتوال جدريا مع 

ا تبع ذلك من هيمنة املنهجيات البنيوية يف ميادين العلوم انتشار الدراسات اللسانية و م

ƨȈǴǰǌǳ¦�Â�ƨȈǷȐǰǳ¦�ƢēƢǻȂǰǷ�Ŀ�ƨȈƥ®¢�ƨǇ¦°®�Ȃǿ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�» ƾȀǧ��ƨȈǻƢǈǻȏ¦"1.

أما يف النقد العريب احلديث اهتم بالنقد األسلويب عدد من اللسانيني العرب، و حبكم 

يغضوا البصر عن منجزات هذا العلم انفتاح ختصصهم على اللسانيات املعاصرة ما كانوا ل

" علم األسلوب"الذي كان مييل اىل "  صالح فضل" يف الثقافة الغربية ، فنجد كال من 

الذي عمل على ترويج مصطلح " عبد السالم املسدي"و رآه أنه جزء من علم اللغة، و 

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǧǂǠȇ�Äǀǳ¦�Â�ƨȈƥȂǴǇȋ¦" اذن منهج علمي يف طرق األسلوب األديب، فهي

�À¢�ƢǸǯ��Ƣȇ°ƢȈƬƻ¦�ǾǴȈǴƸƬǳ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǲƦǈǳ¦�ǖƦǔƫ�Â�®ƾŢ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈǼǧ�ƨȈǳȂſ�ƨȇǂǜǻ

الذي ال ينازعنا فيه أحد هو أن كل نظرية نقدية يف األدب تقتضي االحتكام اىل 

مقاييس األسلوب باعتباره املظهر الفين الذي به قوام االبداع األديب، هذا املعطى هو 

، فاألسلوبية عنده هي الرابط 2"لظاهرة اللسانية يف احلدث األديبصورة حلتمية حضور ا

  .بني النقد و اللسانيات

البنيــــــــويــــــــــة :Structuralisme   

اطالقها على الكل املؤلف من "و اليت تعين  Structureالبنيوية مأخوذة من لفظ بنية 

�ƨǠƥƢƫ�ƢȀǼǷ�̈ǂǿƢǛ�ǲǯ�ÀȂǰƫ�Ʈ ȈŞ��ƨǼǷƢǔƬŭ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�Â�Ãǂƻȋ¦�ǂǿ¦ȂǜǴǳ"3 ،

قد تشمل كل شكل من أشكال االنتظام ميكن " بنية"فهناك دالالت واسعة لكلمة 

روالن "ادراكه بالفكر، حيث اختلف الدارسون و النقاد يف تبيان مفهوم البنيوية فيقول 

.111، ص مرجع نفسه: ينظر  1

.110، 109س، ص ص .عبد السالم املسدي، األسلوب و األسلوبية، م 2

.118، ص 1972، طبعة سنة1مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، لبنان، ج 3
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"1"بارث :Ƭǈŭ¦�Ǯ ǨǼȇ�ȏ�ǀƠǼȈƷ��ǖƦǔǼƫ�Â��Ƣē¦̄�Ǧ ǌƬǰƫ��ǂƯƢǰƬƫ��ƨȈǼƦǳ¦�ǞƦǌƬƫ وى أن

.2"يكون منتظما

.4"الُكلية و التحوالت و الضبط الذايت" يف تعريفه للبنية يعتربها  3"جان بياجيه"أما 

يعين بالُكلية الشمولية يف اتساق البنية و تناسقها داخليا حيث تتسم بالكمال الذايت، 

Â�ƾǟ¦Ȃǫ�ǪǧÂ�½ǂƸƬƫ�ƢŶ¦��ƢƬƥƢƯ�¦®ȂƳÂ�ƪ ǈȈǳ�ƨȈǼƦǳ¦�Ƣđ�řǠȈǧ�©ȏȂƸƬǳ¦�ƢǷ¢  قوانني حتول

�ǺǷ�ǞǇȂƬȇ�Â�°ȂǘƬȇ�ǲƥ�ȆƳ°Ƣƻ�ǂǐǼǟ�ń¦�«ƢƬŹ�ȏ�ȂȀǧ��ƨǴǟƢǧ�ƨȈǼƥ�ń¦�Ƣē¦̄�ƨȈǼƦǳ¦

فالبنيوية منهج يهدف اىل حتليل الظاهرة و "الداخل معتمدا على التنظيم الذايت، 

الكشف عن العالقات اليت تتشكل منها، فهي طريقة البحث للكشف عن القوانني اليت 

.5"فين مستفيدة من علم اللغة و نظامهاتتحكم يف العمل ال

فقد استعانت البنيوية بالنماذج اللغوية خاصة النموذج السوسيريي الذي ميز بني الكالم 

فاللغة نظام و مؤسسة و جمموعة من القواعد و املعايري "و اللغة بوصفها نظاما 

بة، و من اليسري التواصلية، بينما يشتمل الكالم على التجليات الفعلية للنظام و الكتا

.6"اخللط بني النظام و جتلياته

فهل تعد البنيوية حركة فكرية ؟ أو مذهب فلسفي ؟ أو منهج ؟ أو أسلوب للتفكري 

  والبحث؟ 

إّن املنهج البنيوي ال يهتم بتفسري العمل األديب أو الفين، و ال يبحث عن وظيفة و قيمة 

و مدى متاسكها و ليس التقومي و العمل االبداعي ، فهو منهج حتليلي يهتم باللغة 

يهدف اىل حتليل الظاهرة و الكشف عن العالقات اليت تتشكل "احلكم فهو منهج 

).1980 - 1915(فيلسوف و ناقد فرنسي   1

.146، ص1988 سنة1يد، دار عويدات للنشر، بريوت، طأنطوان أبو ز : روالن بارث، النقد البنيوي للحكاية، تر 2

).1980-1896(عامل نفس و فيلسوف سويسري   3

.8، ص1985 سنة4ات، بريوت، طعارف منيمنة، بشري أوبري، منشورات عويد:جان بياجيه، البنيوية، تر 4

.100س، ص .النقد و النقد املسرحي، مامساعيل شعبان،حممد صربي صاحل، 5

.127س، ص .بسام قطوس، مدخل اىل مناهج النقد املعاصر، م 6
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منها، فهي طريقة البحث للكشف عن القوانني اليت تتحكم يف العمل الفين مستفيدة 

.1"من علم اللغة و نظامها

�Â�ƨǨǈǴǨǳƢƥ�ƲǿƢǼŭ¦�ȆǫƢƥ�Ŀ�ƢǸǯ�ƢēƘǌǻ�Ŀ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ƪ ǘƦƫ°¦��ǆ ǨǼǳ¦�ǶǴǟ�Â�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦

و غريها، حيث تبلورت يف ميدان البحث العلمي و النقد األديب، 2والفينومينولوجيا

باعتباره أب األلسنية الذي فرق بني " فرديناند دي سوسيري"فظهرت يف علم اللغة عند 

من أهم الشخصيات اليت  3"رومان جاكبسون"اللغة و الكالم، أيضا جند العامل اللغوي 

رت تأثريا كبريا يف بلورة األفكار املتعلقة بالبنيوية، كما برزت البنيوية بوصفها توجها أث

" الذي  C.L.Strauss4" كلود ليفي سرتاوس"منهجيا نظريا من خالل أعمال 

كشف عن األبنية العقلية الكلية العميقة، كما تتجلى يف أنظمة القرابة و األبنية 

لفلسفة و الرياضيات و األمناط النفسية الالواعية اليت االجتماعية، ناهيك عن األدب و ا

.5"حترك السلوك االنساين

إال أنه كان هناك نقد للبنيوية لتعسفها عن تطبيق منوذج لغوي و عجزها عن إبراز 

�Ȇǿ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�Ƣē°ƢƯ¢�Ŗǳ¦�©¦®ƢǬƬǻȏ¦�ǺǷ�Â��̧ ¦ƾƥȏ¦�Â�§ ®ȋ¦�©ƢȈǏȂǐƻ" وصفها

ń¦�Ȃǟƾƫ�ƢĔȋ�ƨȈǻƢǈǻ¦�ȏ�ƨǨǈǴǨƥ موت االنسان، هذا األخري الذي مل يعد سوى إمسا

.6"مشطوبا على صفحة غالف عملة األديب

فالبنيوية منهج فكري نقدي ال يهدف اىل فك معىن العمل االبداعي، إمنا إىل إعادة بناء 

قواعد انتظام هذا املعىن، فكل من البنيوية و التفكيكية و السيميائية اعتمدت على علم 

منهج طريقه يف تناول املعىن أو البحث عن الداللة، فالبنيوية تطرقت اىل اللغة و لكل 

.100س، ص .النقد و النقد املسرحي، مامساعيل شعبان،حممد صربي صاحل، 1

مدرسة تعتمد على اخلربة احلدسية للظواهر كنقطة بداية، مث تنطلق من هذه اخلربة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا  لظاهراتية أو الفينومينولوجيا هيا 2

Ƣđ.

).1982-1896(عامل لغوي و ناقد أديب روسي   3

).2009-1908(عامل اجتماع فرنسي   4

.122س، ص .بسام قطوس، مدخل اىل مناهج النقد املعاصر، م 5

.523، ص2007 سنة 1وهم احملايثة، منشورات االختالف، اجلزائر، طو القراءة النسقية ، سلطة البنية ،أمحد يوسف  6
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دراسة كيفية حدوث الداللة و ليس ماهية الداللة، بينما التفكيكية ركزت على 

االختالف و رفضت التقّيد و الثبات و استحالة حتديد املعىن و حتوالته، أما السيميائية 

  .شاريافقد اعتمدت على اللغة بوصفها نظاما إ

التفكيــــــكيــــــــة : 

ليس التفكيك منهجا، كما أنه ليس نظرية عن األدب، لكنه اسرتاتيجية يف القراءة، "

قراءة اخلطابات الفلسفية واألدبية و النقدية من خالل التموضع داخل اخلطابات و 

.1"توجيه األسئلة و طرحها عليها من الداخل

يقوم على آليات اهلدم و البناء من خالل   Deconstruction مصطلح التفكيكية

القراءة، أي جتزئة و تشريح النص اىل فقرات، و فصل مكوناته الفكرية و اللغوية، 

.2"فالتفكيك يف اللغة يعد الفرز و الفصل والتنقية، و جعل الشيء خالصا"

تفكيك تعد التفكيكية أهم حركة ما بعد البنيوية يف النقد األديب و الفين حيث يتجه ال

جاك "بشكل أساسي اىل نقد الطرح البنيوي، و ترتبط التفكيكية باسم الفرنسي 

3Jaques" دريدا Derrida الذي عرف بتعدد جوانبه و الذي يتصورها كهدم ،

كمحاولة لتفكيك الفكر النقدي للرتاث "منهجي للميتافيزيقيا األوروبية، ميكن حتديدها 

فهوم و املْفهمة  للنقاش، هذه السيطرة اليت الفلسفي املمأسس، و لطرح سيطرة امل

و نظام " هيغل"يشكل التعبري األكثر صرامة عنها النظام الفلسفي ال ِسيما نظام 

�ƢǸēƢǇƢƦƬǳ¦�Ǧ" دريدا"اللغوي، يسعى " سوسيري" ǌǯ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�śǷƢǜǼǳ¦�Ǻȇǀǿ�Ǯ ȈǰǨƬǳ

ƢǸēƢǔǫƢǼƫ�Â"4.

�Ŀ�ǺǸǰƫ�ƢȀƬȇƢǤǧ��Ƣē ¦ǂǫ�̈®Ƣǟو هذا من خالل تفكيك اخلطابات و النظم الفكرية و إ

�ƨȈǟȂǓȂŭ¦�ƢŮȂǏ¢�ǺǷ�̈ Ȃ̄ƻƘǷ�ƨǼǯƢǇ�Â�ƨƬƥƢƯ�̈ǂǰǧ�ǲǯ�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Ŗǳ¦�Â�ƢȈǬȇǄȈǧƢƬȈŭ¦�¿ƾǿ

.142س، ص .سام قطوس، مدخل اىل مناهج النقد املعاصر، مب  1

.13، ص2000 سنة1لبنان، ط/حممد رضا حكيمي، املدرسة التفكيكية، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت 2

).2004 - 1934(فيلسوف فرنسي ارتبط امسه بالتفكيكية    3

.9، ص2006سنة 2، ط، بريوتأسامة احلاج، املؤسسة اجلامعية  للدراسات والنشر والتوزيع:تر -دراسة نقدية-زميا، التفكيكية .ق.يبري 4
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الغياب، /الكتابة، احلضور/ الكالم: و شروطها التارخيية املتمثلة يف املقابالت الثنائية مثل

أسس و معطيات و  إخل  و أعطى...الصمت،/الّشر، الصوت/احللم، اخلري/ الواقع

الذي يعين املغايرة و التأجيل، و نقد  Differenceمفاهيم ثورية جديدة كاالختالف 

؛ Grammatology، علم الكتابة Critique of centricityالتمركز 

انفتح على األسئلة امللقاة على العقل لكشف تناقض امليتافيزيقيا " فمنهج التفكيك 

صد تفكيك الفكر النقدي للرتاث الفلسفي املمأسس و الغربية و هدمها هدما ممنهجا ق

.1"رغبته يف طرح سيطرة املفهوم و املفهمة للنقاش

ميكن اعتباره خطوة مهمة حيث ُميَّكن الباحث من التعمق و االندماج يف صلب 

املوضوع، و يساعد على االجابات عن األسئلة اليت تُثار حول النص املسرحي، و هذا 

الذي يزيل الغموض، كما يظهر الغايات املقصودة من النص من خالل التفكيك 

�Ǯ ȈǰǨƬǳ¦�ÂƾƦȇ�¦ǀđ��ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢǿƢš ȏ¦�±Őȇ�Â�ȆƷǂǈŭ¦" اسرتاتيجية تعتمد آلية

الكشف والبحث عن البىن املختلفة أو املطمورة عرب فضاء فكري جديد و مغاير، و من 

�§ ƢǘŬ¦�ƨȈǼƥ�Ǟȇƾǐƫ�Â¢�ƨǴƼǴƻ�ń¦�» ƾē�ƨȇǂǰǧ�ƨȇ£°�¾Ȑƻ حبثا عن أنظمته الداللية و

.2"أنساقه املتعالقة وصوال اىل القراءة املنتجة

فاملنظور التفكيكي جيعل النص املسرحي قابال لتفسريات عديدة و تأويالت خمتلفة من 

خالل رفض فكرة املعىن الواحد، و رغم كل هذه القراءات و التأويالت إال أن النص 

، و يبىن من خالل قواعد اللغة و شروطها، غري يُبدع ضمن سياق تارخيي أو اجتماعي

أن القراءة اليت يبحث عنها التفكيك قراءة تتجاوز القراءات التقليدية و هلا احلرية يف 

�Ŀ�ǶȀǈƫ�ƢŲ�ƨǤǴǴǳ�ƨȇǂū¦�ƶǼǷ�» ƾđ�ǾƳ°Ƣƻ�Â�ǾǴƻ¦®�Ŀ�¾Ȃš �Â�ǎ Ǽǳ¦� ƢƳ°¢�Ŀ�½ǂƸƬǳ¦

 .إثراء فعالية القراءة

.145س، ص .سام قطوس، مدخل اىل مناهج النقد املعاصر، مب  1

.158مرجع نفسه، ص  2
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السيميـــــــائيــــــة :  

يميائية أو السيمائية أو السيميولوجيا أو السيميوطيقا، أو علم االشارة أو علم الس

إخل ، ترمجات و تعريبات تقصد لعلم واحد مبصطلحني ...العالمات أو علم األدلة 

اليونانية حسب العامل اللغوي السويسري  Semion من   Semiology:مها

شارل "لفيلسوف األمريكي حسب العامل و ا Semioticsأو " فرديناندي سوسري"

.1"ساندرس بريس

قد أسهم يف وجود هذا العلم عدد من العلماء و الفالسفة و النقاد، فاذا طُلبت "

، إذا 2"شارل موريس"و " فرديناند دي سوسري"بوصفها علما فإن عليك أن تشري اىل 

¦ǂǫ�ƨȈǟ¦ƾƥȏ¦�©ƢƥƢǘŬ¦�̈ ¦ǂǫ�Ŀ�̈°ȂǘǷ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¦�Â�ƢȇƾǬǻ�ƢƴȀǼǷ�Ƣē®°¢�Â¢��ƨȈƟƢȈǸȈǇ�̈ 

جوليا  "و  3"جاك الكان"و " روالن بارث"قراءة النص ممارسة دالة، كان عليك تذكر 

.6"يف رمزية األشكال 5"كاسرير"، و إذا طلبتها يف الفلسفة فأمامك 4"كريستيفا

تعددت مصطلحات و اجتاهات و فروع و رواد السيميائية، مما أفرز الكثري من 

طبيقية منها على وجه اخلصوص أزمة توحيد املصطلح بني النقاد االشكاليات النقدية الت

يف عملية التحليل النقدي و صعوبة حتديد األدوات االجرائية املطبقة على النصوص 

.النقدية، و من مت عدم الوقوف على اجتاه نقدي معني يقف عليه النقاد

درس أنظمة العالمات علم يهتم بدراسة أنظمة العالمات، اللغات ، كما ت"فالسيميائية 

غري اللسانية، تنظر اىل كل شيء يف احلياة بأنه عالمة، من اللباس، و طرق التعامل مع 

).1914-1839(ميائي و فيلسوف أمريكي سي  1

) .  1946 – 1901( سيميائي امريكي   2

).1981-1901(حملل نفسي فرنسي   3

4 أديبة وعاملة لسانيات وحمللة نفسية وفيلسوفة بلغارية من مواليد 1941.

).1945-1874(ارنست كاسرير فيلسوف أملاين  5

.187س، ص .صر، مبسام قطوس، مدخل اىل مناهج النقد املعا 6
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اآلخرين، و عالمات املرور اىل النصوص األدبية، و كل نظام من هذه األنظمة هلا طرقها 

.1"يف إنتاج املعاين

كيان ثنائي " عىن، فهي إذ يقصد بالعالمة تلك االشارة الدالة على رغبة يف إيصال امل

:، و ثالثة أنواع)الشيء الذي يدل عليه(، و املدلول )الشيء(املبىن، مكون من الّدال 

عالمة تشري اىل موضوعها، على أساس تشابه بينهما، أو :Iconااليقونة-

عالمة تدل على شيء جتمعه اىل شيء آخر عالقة مماثلة، مثال الصورة 

...الفوتوغرافية، اخلريطة

عالمة تشري اىل موضوعها من خالل ارتباطها الوجودي : Index الشارةا-

.باملوضوع، أي ارتباط الدال و املدلول ارتباطا مباشرا 

هو عالمة تشري اىل موضوعها من خالف عرف أو اتفاق : Symbol الرمز-

2."مجاعي، مثال اشارات املرور

من حيث هي "العالمة  بات البحث اللغوي احلديث يتصور اللغة قائمة على مفهوم

دليل ال يدل يف بدئه مبقومات رمزية، و إمنا يكتسب داللته باتفاق عارض يضفي عليه 

قيمة الرمز دون أن حيوله اىل رمز، و لئن جرى على لسان املختصني و غري املختصني 

�±ȂǷǂǳ¦�ǺǷ�ƨǴŦ�ƢĔƘƥ�ƨǤǴǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ ...ا فهي جمموعة من العالقات ترتابط فيما بينها ترابط

عضويا، و معىن االرتباط يف هذا السياق أن العالقات حتكمها عالقات من التوافق أو 

التطابق، و من االختالف أو التضاد، و من التناظر أو التباين، مما ينشئ بينها شبكة 

من القرائن تتجاذب أطرافها أو تتدافع فتتحول الروابط اىل نظام من العالقات تتجاوز 

.3"يا، فإذا هي نسيج متكتل األبعادأفقيا و ترتاكب عمود

.101س، ص .النقد و النقد املسرحي، مامساعيل شعبان،حممد صربي صاحل، 1

.102س ، ص .النقد و النقد املسرحي، مامساعيل شعبان،حممد صربي صاحل، 2

.54، ص2007 طبعة سنة حبيب مونسي، نظريات القراءة يف النقد املعاصر، منشورات دار األديب، وهران، 3
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فقد شهد اخلطاب النقدي املعاصر حتوالت كبرية و هذا بانتهاج املنهج السيميائي الذي 

روالن "يرفض التصورات النقدية التقليدية و يعترب النص بنية قابلة للتأويل حيث ذهب 

من �ƢȀǸȈǿƢǨǷ�©ƾǸƬǇ¦�ƢĔ¢�Â��ǲƟȏƾǳ¦�ǶǴǟ" اىل أن السيميولوجيا " بارت

، و سعى اىل دراسة األنظمة الّدالة اليت تكون من خالل الظواهر 1"اللسانيات

االجتماعية و الثقافية احمليطة بالنص، و ركز على تطبيق مفاهيم اللسانيات يف شكلها 

البنيوي و وجهتها الداللية املوصولة باحلياة االجتماعية لألفراد و اجلماعات، حيث يرى 

يب ليس نتاجا بل هو اشارة اىل شيء يقع وراءه و تصبح مهمة النص األد" أن " بارت"

.2"الناقد هي تفسري هذه االشارات و تأويلها

�ƪ Ǵƻ®�Ʈ ȈƷ��ǎ Ǽǳ¦�¼ƢǘǼƬǇ¦�ƨȈǤÉƥ�¥°ƢǬǳ¦�ÀƢǈǻȏ¦�Ƣđ�ȄǴƸƬȇ�ƨȈƟƢȈǸȈǈǳ¦�̈ ¦ǂǬǳƢǧ

السيمياء كل دوائر اخلطاب و أّصلت لقراءة اخلطابات الفلسفية و الدينية و الفكرية،  

دت أن املسرح حقال سيميائيا غنيا مشحونا بدالالت تبدأ من كتابة النص و كما وج

لذلك ال ينبغي النظر اىل النص الدرامي بوصفه وحدات كالمية، "تنتهي مبوقف املتفرج 

.3"بل نسخة لغوية تؤدي اىل حتقيق التجسيد املسرحي

يولده العرض، و  للنص املسرحي وجود داخل العرض حيث يـَُولد دالالت أقل فاعلية مما

كل ما هو داخل العرض املسرحي و فوق اخلشبة هو عالمة، احلوار، االمياءة، 

اخل، و النص املسرحي ال يكتمل االّ من خالل التجسيد ...الشخصيات، املنظر

السمعي و البصري للعامل الدرامي الذي تصوره كلمات النص، فلغة املسرح تعتمد على 

ة، و هي عالمات مسعية و بصرية، فالعالمة ليست الكلمة عالمات منطوقة و غري منطوق

فقط بل هي أوسع و أمشل من الكلمة، هي جزء من حقل أعم هو العالمة، فالسيميائية 

.21، ص 1990عبد السالم بن عبد العايل، دار توبقال، املعرفة األدبية، طبعة سنة:الن بارت، درس السيميولوجيا، تررو   1

.103س، ص .النقد و النقد املسرحي، مامساعيل شعبان،حممد صربي صاحل، 2

.ص. ن، مرجع نفسه  3
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تفتح جماال واسعا لفعالية القراءة و تبحث عن األنظمة الداللية للشفرات و العالمات و 

  .طرق انتاج املعىن

التــداولــيـــــــــــة :  

اولية مصطلح جديد حيمل مفهوما قدميا و جديدا يف نفس الوقت، و من خصائص التد

�Â�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�Â�©ƢȈƟƢȈǸȈǈǳ¦�Â�ǪǘǼŭ¦�Â�ƨǨǈǴǨǳƢǯ�Ãǂƻ¢�©ƢǇ¦°ƾƥ�ƨǴǐƬǷ�ƢĔ¢�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦

علم االجتماع، و علم النفس املعريف، فهي جمموعة من النظريات نشأت متفاوتة من 

  .نشاط ميارس ضمن سياق متعدد األبعاد حيث املنطلقات و متفقة يف أن اللغة 

  فماذا نقصد بالتداولية؟ كيف نشأت؟ من هم روادها؟ و ما عالقة التداوليات باملسرح؟ 

  .أسئلة جنيب عنها بالتفصيل يف الفصل األول من هذا البحث

و من خالل هذا املدخل و هذه الدراسة الوجيزة حول املناهج النقدية خنلص أنه إذا  

ج السياقية قد حامت حول النص األديب ، فان املناهج النسقية قد وجلت كانت املناه

عامل النص و مل ترى فيه االّ شكال لغويا مجاليا، و مل تعد تعري اهتماما مبا يقدمه النص 

�¬ǂǘǳ¦�řƦƫ�Â�¼ƢȈǈǳ¦� ƢǤǳ¤�ń¦�ȄǠǈƫ�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƲǿƢǼŭƢǧ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǽ°Â®�Ǻǟ�ȏ�Â

مقاربة نقدية مبنية على مقاربة النص لذاته و بذاته، فكل النسقي الذي يسعى اىل 

�Â�ƢēƢǻȂǰǷ�ǶȀǧ�Â�ƨȈƷǂǈŭ¦�́ ȂǐǼǳ¦�©ƢȈǳƢŦ�Ǧ ǌǯ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦

ملاذا النقد ؟ و مىت : أبعادها الداللية، إذ ال بّد للنقد من رسالة، و ال بد من طرح أسئلة

 .؟ ألي شيء أصبو؟ و أين ؟ و كيف؟ 
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  ماهية التداولية: المبحث األول

:Pragmaticsمفهوم التداولية 

:المفهــوم اللغــوي -

وهي آتية من دول يتداول تداوال، ويقال " دول"اجلذر اللغوي ملصطلح التداولية هو الفعل الثالثي  إن

واليك أي مداومة على األمر، وتداوليه األيدي، أخذته هذه مرّة وهذه د: تداولنا األمر أخذناه بالقول، و قالوا"

.، فمعىن داول هو األخذ مرة مبرة وتارة بتارة1"مرّة، وتداولنا العمل بيننا مبعىن تعاوناه فعمل هذا مرة وهذا مرة

أحدمها يدل على قول الشيء من مكان إىل آخر، : "على أصلني) مقاييس اللغة(كما وردت يف 

خر يدل على ضعف واسرتخاء، فقال أهل اللغة، اندال القوم إذا حتولوا من مكان إىل مكان، ومن هذا واآل

2".الباب تداول القوم الشيء بينهم إن صار من بعضهم إىل بعض

دالت له الدولة، ودالت األيام بكذا، وأدال اهللا بين فالن من عدوهم، ) "أساسا البالغة(كما جاء يف 

الدهر دول، وتداولوا الشيء :عليه، واهللا يداول األيام بني الناس مرّة هلم ومرّة عليهم، ويقالجعل الكثرة هلم 

ومن كّل ما سبق نالحظ أّن 3".بينهم أي مرّة هلذا ومرّة لذلك، واملاشي يداول بني قدميه أي يراوح بينهما

م التحول والتناقل من الصفة هو التناقل والتحول، وقد اكتسب هذا املفهوم أي مفهو " دول"مدار اللفظ 

اليت تدل على تعدد حال الشيء كأن ينتقل املال مثال من هذا إىل ذاك، أو ألن تكون الغلبة ) تفاعل(الصرفية 

.يف احلرب مرّة هلؤالء ومرّة هلؤالء، أو أّن يتحول القوم من مكان إىل مكان

قل بينهما الشيء فذلك أيضا حال وإذا كان مفهوم التحول والتناقل يقتضي وجود أكثر من حال ينت

.اللغة بإعتبارها نوعا من املساجلة بني طريف العملية التواصلية أو نوعا من االشرتاك يف حتقيق الفعل

احلوافز النفسية ( �ÄȂǤǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ǂǿƢǜŠ�ǶƬē"و جاء يف املعجم اللساين الفرنسي أن التداوليات 

يف مقابل املظاهر ...) اط االجتماعية للخطاب و موضوع اخلطابللمتكلم و ردود أفعال املخاطب و األمن

.4)"العالقة بني املكونات اللسانية و الواقع(و املظاهر الداللية ) اخلصائص الشكلية للبنيات اللسانية(الرتكيبية 

  .253 -252ص ص  2003 سنة 1طتوزيع، بريوت، لبنان،، دار الفكر للطباعة والنشر وال11لسان العرب، ج،ابن منظور 1
  .314ص  ،1991 سنة 2عبد السالم هارون، دار اجلبل، ط:، حتقيق2، جارس، معجم مقاييس اللغةابن ف 2

ن، دار ، حتقيق حممد باسل عيون السود، منشورات حممد علي بيضو 1، جأساس البالغة ،أيب القاسم جار اهللا حممد بن عمر بن أمحد الزخمشري 3

.303، ص 1988الكتب العلمية، طبعة سنة 

Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, Librairie larousse, Paris, 1989,P :388. 4
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ول فال خيتلف التعريف الفرنسي عن العريب، كالمها ارتبط باالستعمال اللغوي و ال يتميز الثاين عن األ

��ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�°ȂǷȋ¦�Â�Ƥ ǗƢƼƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ÀƢǯ°¢�Ŀ�ǲȈǐǨƬǳƢƥ�ȏ¦  من املعروف "، "طه عبد الرمحن"يقول

، و من )" تناقله الناس وأداروه فيما بينهم(، يفيد معىن )تداول الناس كذا بينهم: (يف قولنا) تداول(أن الفعل 

مستعمالن يف نطاق اللغة امللفوظة كما مها مستعمالن يف " نالدورا"و مفهوم " النقل"املعروف أيضا أن مفهوم 

" دار على الشيء"و يقال أيضا ... مبعىن رواه عنه" نقل الكالم عن قائله: "نطاق التجربة احملسوسة فيقال

مبعىن طاف حوله، فالنقل و الدوران يدالن بذلك يف استخدامهما اللغوي على معىن النقلة بني الناطقني أو قل 

" التفاعل"و يدالن يف استخدامهما التجرييب على معىن احلركة بني الفاعلني، أو قل على معىن " التواصل" معىن

اذن أن يكون القول " التداول"التواصل و التفاعل مبقتضى : فيكون التداول جامعا بني جانبني اثنني مها

.1"موصوال بالفعل

ما افاء اهللا على : "قوله تعاىل يف سورة حشرومن شواهد استخدام هذا املصطلح يف القرآن الكرمي 

رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل كي ال يكون دولة بني 

§ ƢǬǠǳ¦�ƾȇƾǋ�ƅ¦�ËÀ¤�ƅ¦�¦ȂǬƫ¦Â��¦ȂȀƬǻƢǧ�ǾǼǟ�ǶǯƢĔ�ƢǷÂ�ǽÂǀƼǧ�¾ȂǇǂǳ¦�ǶǯƢƫ¢�ƢǷÂ�ǶǰǼǷ� ƢȈǼǣȋ¦."2

أي أن ال يكون ذلك دولة يتداول األغنياء منكم، ) بني األغنياء منكمكي ال يكون دولة (وبيان 

وتلك األيام : "يصرفه هنا مرّة يف حاجات نفسه، وهذا مرّة يف أبواب الرب وسبيل اخلري، وفيه أيضا قوله تعاىل

3".نداوهلا بني الناس

ǽǀǿ�ËǲǯÂ��̈ǂŠ�̈ËǂǷ�ǂƻȉ¦Â�¾Â¦ƾƬǳ¦�řǠƫ�ƢËĔ¢�ƨǜǨǴǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƶǓÂ�ƢËŲÂ  املعاين تفيد التحول واإلنتقال

  .من حالة إىل حالة أخرى

  :المفهـوم اإلصطالحي -       

"   شارل موريس" مبثابة امليالد األول ملصطلح التداولية على يد الفيلسوف  1938تعد سنة 

(Charles Moris)الذي وزّع دراسته للرموز اللغوية حسب املخطط اآليت:

.244، 243، ص ص 2007 سنة 3، طجتديد املنهج يف تقومي الرتاث، املركز الثقايف العريب، الرباط، املغرب،طه عبد الرمحن  1
.07سورة احلشر، اآلية 2
.140سورة آل عمران، اآلية 3
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ويعين بعالقة الرموز اللغوية بعضها ببعض، اجلانب الداليل (Syntax)اجلانب النحوي "

(Semantics) ويعين بالرموز اللغوية وعالقتها باألشياء اليت تدل عليها، واجلانب الرباغمايت(Pragramatics)

ه الرموز ويعين بعالقة الرموز اللغوية باملتلقي وبالظواهر النفسية واحلياتية واإلجتماعية واملرافقة إلستعمال هذ

1".وتوظيفها

وما يهمنا بدرجة أكرب من هذا التعريف هو الشق الثالث منه، ولكن قبل اخلوض يف تعريفه ينبغي أن 

و الفرنسي   (Pragramatics)الرتمجة العربية للمصطلحني األجنبيني اإلجنليزي "نشري على أّن التداولية هي 

(La pragmatique)لح الفرنسي على التوايل، وليس ترمجة للمصط(La pragmatisme) ألّن هذا األخري ،

2".يعين الفلسفة النفعية الذرائعية، بينما يعين األول هذا اإلجتاه التواصلي اجلديد

: معناه يف اللغة الفرنسية" و pragmatiqueو مصطلح التداولية ترمجة للمصطلح الغريب 

هي لغة أغلبية النصوص املؤسسة للتداولية فإن كلمة  حمسوس، مطابق للحقيقة، و أما يف اللغة االجنليزية اليت

pragmatic 3"تدل غالبا على ما له عالقة باألفعال و التأثريات احلقيقية

وهكذا يبدو ألول وهلة أّن احلقل الذي فتحه هذا اإلختصاص العلمي املسمى تداولية ضخم، 

ّمث أصبحت (Action)ومعناها الفعل  (Pragma)إىل الكلمة الالتينية  (Pragmatique)ويرجع أصل كلمة "

4".واقعي"أو " مزاولة"أو " عملي"الكلمة بفضل الالحقة تطلق على كّل ما هو 

فقد يقتصر الباحث على دراسة املعىن و ليس املعىن مبفهومه الداليل البحث، بل املعىن يف سياق 

ĔƘƥ��Ŀ��ǲǇǂŭ¦�ŘǠǷ�Â¢��ȆǴǏ¦ȂƬǳ¦�ŘǠŭ¦�ƨǇ¦°®�Ƣ"التواصل مما يصوغ معه تسمية املعىن مبعىن املتكلم فيعرفها 

.5"كيفية قدرته على افهام املرسل اليه بدرجة تتجاوز معىن ما قاله

�¿ƢǜǼǳ¦�ǲƻ¦®�ƢŮƢǸǠƬǇ¦�©ƢȈǨȈǯÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�©ƢǷƢǬŭ¦Â�» Âǂǜǳ¦�ǞǷ�ƨǤǴǳ¦�ǲǟƢǨƫ�°ƢƯƖƥ��ÀȂǇ°¦ƾǳ¦�ǶƬǿ¦

�ƾǼǟ�ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�ǪǬƸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳƢƥ�řƬǠƫ�Àحيدث التفاعل بني املرسل واملتلقي فهي إذ"االجتماعي حيث 

§���ƨȇȂǤǳ�©ƢǇ¦°®�ƨƦǠǋ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǟ�ƨǤǳ�Ƕǈǫ��©ƢǤǴǳ¦Â،ياسة ظريفة 1 ¦®ȉ¦�ƨȈǴǯ��ŚƬǈƳƢǷ�̈®ƢȀǋ�ǲȈǼǳ�ƨǳƢǇ°��¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦

.05، ص 2010جامعة منتوري، قسنطينة، 
يف الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة للطباعة والنشر، ) األفعال الكالمية(علماء العرب، دراسة تداولية الظاهرة التداولية عند ال ،مسعود صحراوي 2

.29، ص 2005 سنة1بريوت، ط
3 Philippe blanchet, la pragmatique d’Austin à Goffman-Bertrand lacoste, paris, 1995,p8.

.64، ص 1965، طبعة سنةمد علي العريان، دار النهضة العربية، قاهرةحم: الرباغماتية، تر،ويليام جيمس 4
.22، ص2004سنة  1، طدار الكتاب اجلديد املتحدة، لبنان - مقاربة لغوية تداولية- عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب5
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اإلستعمال وعند التخاطب، وتندرج هذه القضايا كّلها يف إطار تيار من الدراسات والنظريات تسمى عند أهل 

1".اإلختصاص بالتداولية

 جماورة أخرى حبقول حقوهلا لتداخل نظرا وذلك ألفاظ بعّدة العربية إىل التداولية مصطلح ترجم كما

ǂŭ¦�©ȏƢĐ¦�Ƥ¦®� يف الرتمجات من كثريا هلا فإن ،هلا ǈƷ�©ƢǨȇǂǠƬǳ¦�ǺǷ�¦®ƾǟ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ƪ ƦǈƬǯ¦�Ʈ ȈƷ��ƨȈƥǂǠǳ¦

  .دراستها

الرباغماتية : فقيل (Pragmatics)وحتددت التسميات العربية املقابلة للمصطلح األجنيب 

¦�ǲƥƢǬŭ¦�ƨȈǧǂū¦�ƨŦŗǳ¦�ƾǠƫ�ƢËĔȋ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�¾Ƣǰǋ¤�ȏÂ��½ƢȈƫƢǸǣ¦Őǳ¦Â ألجنيب غري أّن الفرق يكمن بني

املصطلحات العربية حيث ترمجت إىل املقامية، الوظيفية، السياقية، الذرائعية والنفعية وبني هذه املفردات فروق 

.ال تسمح باستعماهلا مرتادفة 

، 1970سنة  2"طه عبد الرمحن"الذي استخدمه ألول مرّة الناقد العريب " التداولية"غري أّن مصطلح 

باخلفة والسالسة هو الذي صار مهيمنا على استعماالت " اجلياليل دالش"، ومدحه 3"أمحد املتوكل"قرّه و أ

  .الدارسني

�©ƢȀƳȂƫ�ƲȀǼǷ�ƢËĔ¢�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈƫƢǸǣ¦Őǳ¦�ËÀ¢�ƾų�ƨȈǠƟ¦°̄ �ƶǴǘǐǷÂ�ƨȈƫƢǸǣ¦ǂƥ�ƶǴǘǐǷ�śƥ�ǄȈȈǸƬǳ¦�ƾǼǠǧ

النفسية للمتكلمني، وردود أفعال خمتلفة، ففي البدء كانت تعين خبصائص استعمال اللغة، أي الدوافع

، وذلك مبراعاة اخلصائص الرتكيبية الداللية، مثّ ...املستقبلني، والنماذج االجتماعية للخطاب وموضوعه 

حتولت فيما بعد مع أوستني إىل دراسة أفعال اللغة إىل أن امتدت واتسعت لتشمل مناذج اإلستعمال والتلفظ 

  .والتحليل احلواري

¦Pragmatisme��ƢȀǫƾǐǳ�°ƢȈǠǸǯ�̈ǂǰǨǳ�ƨȈǴǸǠǳ¦�̈ƾƟƢǨǳƢƥ�ǶƬē�ƨȇǂǜǻ�Ǻǟ�ŐǠƫ�Ŗǳعية بينما الذرائ

وتعترب فكرة املوضوع ما هي إّال جمموعة األفكار لكّل الوقائع املتخيلة واليت ميكنها أن تأخذ أمهية عملية ميكن 

¸ȂǓȂŭ¦�¦ǀđ�ƢȀǫƢǐǳ¤.

.165، ص 2004 سنة 1ط،مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر،عاصرةاملاملدارس اللسانية  ،نعمان بوقرة 1
مبدينة اجلديدة املغربية، فيلسوف معاصر، متخصص يف منطق وفلسفة اللغة واألخالق، ويعد أحد أبرز الفالسفة واملفكرين يف  1944ولد عام 2

  العامل اإلسالمي 
، درس )أفعال اإلجتاه يف اللغة الفرنسية(ت ولد بالرباط يف أوائل سنوات األربعني، تابع دراسته إىل أن حضر دكتوراه السلك الثالث يف اللغويا3

.التداوليات مثّ ختصص يف النحو الوظيفي وله عّدة مؤلفات
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أن الذرائعية تعرب عن مدرسة فلسفية معروفة "هذا يعين أّن عدم تكافئ املصطلحني يف املفهوم خاصة، 

بإسم خيتلف هدفها عن التداولية، فهي تؤكد على الكون العملي والفاعل لإلنسان بقصد بلوغ املعرفة، واملعرفة 

هذا التصور الذي يؤسس  1H.Klaoss"كلوس"أداة عمل والعمل بدوره يصبح غاية املعرفة، وقد انتقد 

2".لى مصاحل الفردمبادئ احلقيقة واألخالق ع

كما أنّه ال يهمنا هنا ضبط تاريخ املصطلح بقدر ما يهمنا الضبط اإلصطالحي اللساين له، فهذا 

األخري صعب نوعا ما، وال جند دارسا جيد هذا امليدان دون أن يصرح بصعوبة اإلملام باألمر أو صعوبة إعطاء 

3:ألسباب نذكر منها تعريف شامل وحمدد هلذا املصطلح، وهذا راجع يف إعتقادنا

.حداثة هذا احلقل من املباحث اللسانية -

ترابط هذا اإلجتاه بغريه من املباحث اللغوية كعلم الداللة اليت يتقاطع معه يف جمال املعىن، -

والسيمياء يف استثمار بعض العالمات غري اللغوية يف التحليل التداويل، إضافة إىل اإلستفادة التداولية من 

.لم اللغة املهتمة باجلانب الوظيفي كعلمي اللغة اإلجتماعي والنفسيبعض فروع ع

-�ƢǸǯ�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�ń¤�ȆǸƬǼƫ�ȆȀǧ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ƨǧǂǠŭ¦�°®ƢǐǷ�ǺǷ�śǠǷ�°ƾǐǷ�Ŀ�̈°ƢǬǳ¦�Śǣ�ƢēƘǌǻ

.تنتمي إىل علم النفس وعلم اإلجتماع

-Ʀƫ�ń¤�ÃË®¢�ƢǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śưƷƢƦǴǳ�ƨȈǨǴǈǨǳ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�©ƢǬǴǘǼŭ¦�ǺȇƢƦƫ��ƢēƢǨȇǂǠƫ�̧ ȂǼƫÂ�ÀƢȈ

Ãǂƻ¢�¿ȂǴǠƥ�ƢēƢǫȐǟ�ǲǬŞ�̈°ƢƫÂ�ƢȀƬǨȈǛÂÂ�ƢȀǟȂǓȂǷ�ǲǬŞ�̈ËǂǷÂ��ŅÂ¦ƾƬǳ¦�ŚǰǨƬǳ¦�̈Ƙǌǻ�ǲǬŞ�̈°Ƣƫ�ƪ ǘƦƫ°Ƣǧ.

�œǼƳȋ¦�ƶǴǘǐǸǴǳ�ĺǂǟ�ǲƥƢǬǸǯ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śưƷƢƦǳ¦�©ƢǇ¦°®�ȄǴǟ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ƶǴǘǐǷ�ƨǼǸȈǿ�ƾǠƥÂ

(Pragmatique)ƢǬǴǘǼǷ�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�¬¦°���ƾǠƥ�ǺǷ�ƢȀǼǷ�ǂǯǀǼǇ�ǚǨǴǳ¦�¦ǀŮ�©ƢǨȇǂǠƫ�ÀȂǫȂǈȇ�Ƕē

Charles)" تشارلز موريس"أول و اقدم تعريف وضع هلا على يد  Moris)  أسس نظرية العالمات(يف كتابه (

  :الذي تأثر بالعقيدة الفلسفية األمريكية الرباغماتية فيقول

4".ات ومستعملي هذه العالماتالتدوالية جزء من السيميائية اليت تعاجل العالقة بني العالم"

�©ƢǷȐǠǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ƨǇ¦°ƾƥ�ǶƬē�ƢēƢǻȂǰǷ�ƾƷ¢Â�ƨȈƟƢȈǸȈǈǳ¦�ǺǷ� ǄƳ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ËÀ¢�ŐƬǠȇ�ȂȀǧ

ȆƟƢȈǸȈǈǳ¦�ń¦�ňƢǈǴǳ¦�¾ƢĐ¦�ÃƾǠƫ�Ʈومستعمليها ȈƷ��.

  :دتكما تباينت تعريفات الباحثني هلا فقد عرفت على أساس التباين املوجود بينهما وبني الداللة فع

).1987- 1904(لساين أملاين   1

  . 165ص . س.املدارس اللسانية املعاصرة، م،نعمان بوقرة: ينظر 2
.6، 5س، ص ص .الوظائف التداولية يف املسرح، م،ياسة ظريفة: ينظر 3
.166املدارس اللسانية املعاصرة، م، س، ص ،عمان بوقرةن 4
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"�ǪƦǘǼƫ�Ŗǳ¦�¾¦Ȃǫȋ¦�ƨǇ¦°®�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǳ¦�ǶǴǟ�ǂǐƬǫ¦�ÀƜǧ��ƨȈǳȏƾǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�ƢȀǴǸē�Ŗǳ¦�ŘǠŭ¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ�Ëǲǯ�ƨǇ¦°®

Truth)عليها شروط الصدق  condition)1".فإّن التداولية تعين مبا رواء ذلك ممّا ال تنطبق عليه هذه الشروط

ة اكتشاف السامع مقاصد املتكلم أو بعبارة كيفي"كما عّدت فرعا من فروع علم اللغة يبحث يف 

أخرى دراسة معىن التكلم مثال إذا قال لك أحدهم هل هذه سيارتك؟ فليس بالضرورة أن ينتظر منك اإلجابة 

2".بنعم أو ال، فقد يريد أن ينبهك لتبعد سيارتك عن طريقه

 نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط التداولية حماولة لإلجابة عن أسئلة كالتايل ماذا نصنع حني: "ولذلك قيل

كيف ميكننا قول شيء آخر غري ما  ....حني نتكلم؟ فمن يتكلم إذن؟ وإىل من يتكلم؟ من يتكلم ومع من؟ 

3"كّنا نريد قوله؟

�©ƢǻȂǰǷ�ǺǷ�ŅÂ¦ƾƬǳ¦�ÀȂǰǸǴǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ƨǇ¦°®�ń¦�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�» ƾē�ÄȂǤǳ�ĿǂǠǷ�ǎ ǐƼƬǯ�Â

ƢǜǼǯ�ƨǤǴǳƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Ǻǟ�¦ǄȈȈŤ�Ǧ¿اللغة، فُتعرف بدراسة االستعمال الل ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�ļƘȇ�Â�ÄȂǤ.

"4"فان ديك"و يف تعريف  ختتص الربامجاتية بوصفها علما بتحليل األفعال الكالمية، و وظائف :

¿Ƣǟ�ǾƳȂƥ�¾Ƣǐƫȏ¦�©ƢȈǴǸǟ�Ŀ�ƢēƢũ�Â�ƨȇȂǤǳ�©ƢǫȂǘǼǷ"5.

قل معلومات، أو وصف لوقائع العامل فحسب، و امنا ففي هذا التعريف جند أن وظيفة اللغة ليست ن

  .هي وسيلة عمل و تأثري يف الغري فال ميكن فهم هذه األفعال اال بدراستها يف االستعمال

اطار معريف جيمع جمموعة من املقاربات تشرتك عند معاجلتها للقضايا "�ƢĔƘƥ�ƢȀǧǂǠȇ�ȂȀǧ" ايلوار" أما

  : ملا هلا من دور فعال يف توجيه التبادل الكالمي وهياللغوية ، يف االهتمام ثالث معطيات 

  ).املتكلم و املخاطب(املتكلمون -

).املقام/ احلال (السياق -

.6"االستعماالت العادية للكالم ، أي االستعمال اليومي و العادي للغة يف الواقع-

.12، ص 2006 طبعة سنة آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية،،حممود أمحد حنلة 1
.12املرجع نفسه، ص 2
.07س، ص .الوظائف التداولية يف املسرح، م،ياسة ظريفة 3

.1943 د سنةللساين و لغوي هولندي و  
4

   .49ص  ،1طاجلزائر،منشورات االختالف،حممد األخضر الصبيحي، مدخل اىل علم النص و جماالت تطبيقه، الدار العربية للعلوم ناشرون،5
.50مرجع نفسه، ص 6
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مؤسسة تتكفل  فوظيفة اللغة األساسية ليست إيصال املعلومات و التعبري عن األفكار ، إمنا هي

فاملعىن احلقيقي "بتحويل األقوال اليت تصدر ضمن معطيات سياقية اىل أفعال ذات صبغة اجتماعية 

1" للملفوظات ال ميكن حتديده إال بالرجوع اىل السياق

علم جديد "فيقر بأن التداولية ليست علما لغويا حمضا، ولكنها " مسعود صحراوي"أما الدكتور 

ر اللغوية يف جمال اإلستعمال، ويدمج من ّمث مشاريع معرفية متعددة يف دراسة ظاهرة للتواصل يدرس الظواه

2".التواصل اللغوي وتفسريه

وعليه فإّن احلديث عن التداولية وعن شبكتها املفاهيمية يقتضي اإلشارة إىل العالقات القائمة بينها 

روج إىل معىن املتكلم أو جتاوز املعىن اللغوي وبني احلقول املختلفة، وتفسري ظاهرة التواصل اللغوي يعين اخل

  .والداليل إىل املعىن املقصود وهو معىن املتكلم

حني يساوي بني اللسانيات التداولية ولسانيات احلوار " اجلياليل دالش"و يؤكد هذا االجتاه أيضا 

يف صلب أحاديثهم  أنّه ختصص لساين يدرس كيفية استخدام الناس لألدلة اللغوية" معرفا إياها بقوله 

Ʈ ȇ®ƢƷȋ¦Â�©ƢƥƢǘŬ¦�Ǯ ǴƬǳ�ǶȀǴȇÂƘƫ�ƨȈǨȈǰƥ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�řǠȇ�ƢǸǯ��ǶēƢƥƢǘƻÂ."3

  .وتأويل اخلطاب يعين اخلروج من املعىن احلريف إىل املعىن املقصود أو معىن املتكلم

 جمموعة من التعاريف اليت تتميز يف (Levinson)4"ليفنسون"كما وضع الباحث اللساين والتداويل 

5: جمملها بالتعدد و التنوع

اذا كان الرتكيب دراسة للخصائص التأليفية بني الكلمات و الداللة حبث يف املعىن و ما يعكس -

Language، فإن للتداولية دراسة لالستعمال اللغوي )ملموسة و جمردة(من أشياء  Usage  الذي يقوم

.به أشخاص هلم معارف خاصة و وضعية اجتماعية معينة 

   .ص.ننفسه، .املرجع 1
.16س، ص .التداولية عند العرب، م،مسعود صحراوي 2
.01، ص 1992 طبعة سنة حممد حييا ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،:انيات التداولية، ترمدخل إىل اللس ،اجلياليل دالش 3

1947ولد سنةلساين و عامل اجتماعي بريطاين  ستيفن ليفنسون  4

، و إدريس 51،52، ص 2012 سنة1اربد للنشر و التوزيع، األردن، ط،نورالدين أجعيط، تداوليات اخلطاب السياسي، عامل الكتب احلديث5

ص  ،2006طبعة سنة  مقبول، األسس البستيمولوجية و التداولية للنظر النحوية  عند سيبويه، عامل الكتب احلديث للنشر و التوزيع، عمان،

264،265.
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داولية دراسة للمبادئ اليت تؤهلنا إلدراك غرابة بعض اجلمل أو عدم قبوهلا أو عدم ورودها يف الت-

.لغة املتكلم

Functionalدراسة اللغة يف اطارها الوظيفي أو من وجهتها الوظيفية - Perspective ،

.Nonlinguisticsوهذا يعين شرح و فهم البنيات اللغوية باالعتماد على علل و استدالالت غري لغوية  

Partالتداولية جزء من اإلجناز - of perfomance )و هذا ما ذهب ) 1مبفهوم تشومسكي

حيث اعترب النظرية التداولية أو نظرية االنتقاء الرتكييب يومئذ تتعلق بدراسة اجلمل  3"و فودور 2كاتز"اليه 

ƢēƢǫƢȈǇ�Ŀ�ƨƸȈƸǐǳ¦.

أو هي دراسة لكفاية مستعملي اللغة يف ربطهم اللغة  التداولية دراسة للعالقات بني اللغة و السياق-

ƨǏƢŬ¦�ƢēƢǫƢȈǈƥ.

التداولية دراسة لظواهر بنية اخلطاب اللغوي من تضمينات و إقتضاءات أو ما يسمى بأفعال اللغة -

Speech Acts.

Aspectsالتداولية دراسة كل مظاهر املعىن - of Meaning  من غري فصلها عن نظرية

Thruthن الداللة حمدودة يف عنصر شروط الصدق الداللة، إال أ condition  يف حني تتناول التداولية

).امللفوظات اإلنشائية، عللها مقامية إجنازية(التعابري اليت ال تعلل بشروط الصدق 

Anne)" آن ماري ديري"كما تعرفها  marie Diller)  4"فرانسواز ريكانايت"و(François Récanati)

ƢǜǼǳ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�̈ǄȈǸŭ¦�©ƢǸǈǳ¦Â�¿Ȑǰǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�²¿�: "كالتايل °ƾƫ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ËÀ¤

ƨȈưȇƾū¦�Ƣē°ƾǫ�ǂȀǜƫ�Ŗǳ¦Â�ÄȂǤǴǳ¦"5�®ƾƸƬȇ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢǈǴǳ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�ǒ ǠƥÂ�ƨȈǳȏƾǳƢǯ�ŘǠŭƢƥ�ǶƬē�À̄¤�ȆȀǧ��

.معناها إالّ من خالل إستعماهلا

Francis)" يشه فرانسيس جاكر "و يظهر تعريف إدماجي آخر لـ  Jaque) إذ تتطرق التداولية : "بقوله

6".إىل اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية وإجتماعية معا

فاللغة من هنا إستعمال بني شخصني للعالمات إستنادا إىل قواعد موزعة ختضع لشروط إمكانية 

  .كثر بإستعمال اللغة يف التواصلاخلطاب، فهي الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن اللسانيات ويهتم أ

..، حقق أول شهرته يف ميدان اللسانيات1928أمريكي يهودي االصل من مواليد ديسمرب  و فيلسوف لساين 1

)2002 - 1932(ف أمريكي لساين و فيلسو   2

.1935جريي أالن فودور فيلسوف أمريكي ولد سنة  
3

.1952فيلسوف أمريكي ولد سنة  
4

.166س ، ص .املدارس اللسانية املعاصرة، م،بوقرةنعمان  5
.155، ص 2003 سنة 2حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، منشورات اإلختالف، اجلزائر، ط،عمر بلخري 6
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:ويف الغالب فإّن التداولية تعرف عموما كما يلي

، وهي كذلك الدراسة اليت تعين بإستعمال ...التداولية هي جمموعة من البحوث املنطقية اللسانية"

Ʀǳ¦Â�ƨȈưȇƾū¦Â�ƨȈǷƢǬŭ¦Â�ƨȈǠƳǂŭ¦�©ƢǫƢȈǈǳ¦Â�ƨȇǄǷǂǳ¦�ŚƥƢǠƬǳ¦�śƥ�ǶƟȐƬǳ¦�ƨȈǔǬƥ�ǶƬēÂ�ƨǤǴǳ¦1".شرية

�ƨǇ¦°®�řǠƫ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ËÀ¢�ȄǴǟ�ƢȀËǴǯ�ǞǸš �ƢËĔ¢�ń¤�ƨǳƢŰ�ȏ�ƢǼǴǏȂȇ�©ƢǨȇǂǠƬǳ¦�ǽǀǿ�Ëǲǯ�Ŀ�ǺǠǸƬǳ¦�ËǲǠǳÂ

اللغة يف اإلتصال، وهذا يدل داللة واضحة على وجود متكلم ومستمع وقناة تواصل، وهي مكونات سياق 

نب السياق، ولعّل أوجز تعريف هلا إنطالقا فالتداولية هي دراسة جوا"الكالم إن مل نقل بعض مكوناته، إذن 

2".من عالقتها بالسياق هو دراسة اللغة يف اإلستعمال أو يف التواصل

�¼ƢȈǇ�Ŀ�ǪǴƬǷÂ�ǶǴǰƬǷ�śƥ�©ƢǸǴǰǳ¦�¾Â¦ƾƫ�Ŀ�ǺǷƢǰǳ¦�ŘǠŭ¦�ƨǇ¦°ƾƥ�ǶƬē�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ËÀ¢�¦ǀǿ�ŘǠǷ�Â

  .نات الرسالة اللغويةحمدد وليس املعىن الكامن يف الكلمات وحدها أو املرتبط بأحد مكو 

أي أّن الدراسة التداولية ال تكتفي بالوصف والتفسري عند حدود البنية اللغوية أو املستوى الشكلي 

���ƨȀƳ�ǺǷ�ƢŮ�śǳÂƚŭ¦Â�ƢȀȈǴǸǠƬǈŠ�ƢȀƬǫȐǟÂ�ƨǤǴǳ¦�² °ƾƫ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄��ǪǸǟ¢�©ƢȇȂƬǈǷ�ń¤�Ǯ ǳ̄�±ÂƢš �ǲƥ��ƢŮ

¦�©ƢǷȐǠǳ¦�ǽǀǿ�¬Ƣų�¶Âǂǋ�ȄǴǟ�Ʈ ƸƦǳƢƥ�ǶƬē�ƢǸǯ�ƨȈǳƢǸǠƬǇ¤�ƨȇǂǜǻ�ƢȀǼǷ�ǲǠŸ�ƢŲ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢǫƢȈǇ�Ŀ�ƨȇȂǤǴǳ

من جهة أخرى ومبعىن أبسط فاللسانيات التداولية هي اليت ختص لساين يدرس العالقة بني مستخدمي األدلة 

  .وعالقات التأثر والتأثري) املرسل، املرسل إليه(اللغوية 

يمية يقتضي اإلشارة إىل العالقات القائمة بينها وعليه فإّن احلديث عن التداولية وعن شبكتها املفاه

ألنّه بإنتمائها إىل حقول مفاهيمية تضم مستويات متداخلة كالبنية اللغوية، وقواعد "وبني احلقول املختلفة، 

التخاطب واإلستدالالت التداولية، والعمليات الذهنية املتحكمة يف اإلنتاج والفهم اللغويني، وعالقة البنية 

3".إخل...بظروف اإلستعمالاللغوية 

 يتحدد مل ازدهاره، قمة يف كمبحث فالتداولية"  تعقيدا ±¦®Ƣē عديدة ختصصات يف تداخلت حيت

 يف تقع فهي ƢēƢǓ¦ŗǧ¦ƢēƢƷȐǘǏ¦Â حتديد خيص فيما الباحثني بني االتفاق بعد يتم مل و احلقيقة، يف بعد

.4" االجتماع علم و النفس علم و والفلسفة يميائياتالس و املنطق و اللسانيات تلتقي حيث الطرق، مفرتق

.18، ص 2007 سنة 2ط صابر احلباشة، دار احلوار للنشر والتوزيع، سورية،:التداولية من أوستني إىل غوفمان، تر،فيليب بالنتيه 1
.12س، ص .آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، م،حممود أمحد حنلة 2
   16ص  ،س. م آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،،حممود أمحد حنلة: ينظر 3
.57، ص 2000 سنة 1طبعة الدار البيضاء ، دار الثقافة، -من البنية اىل القراءة-آيت أوشان، السياق و النص الشعريعلي  4
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ومن هذا نرى أّن التداولية متثل حلقة وصل هامة بني حقول معرفية عديدة منها الفلسفة التحليلية 

ممثلة يف فلسفة اللغة العادية، ومنها علم النفس املعريف ممثال يف نظرية املالئمة على اخلصوص ومنها علوم 

  .تالتواصل واللسانيا

�śƥ�ǄƳ¦Ȃū¦�ƨǳ¦±ȍ�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨƷƢǈǳ¦�ǽƾȀǌƫ�Ƣŭ�ƾȈǈš �Ȃǿ�ƢȀǔǠƥ�ǞǷ�¿ȂǴǠǳ¦� ƢǬƬǳƢǧ

ƨȈǳȂſ�Â�ƢǬǸǟ�ǂưǯ¢�ǂǿ¦ȂǜǴǳ�ƢēƢǇ¦°®�ǲǠƳ�Â�¿ȂǴǠǳ¦�Ǧ ǴƬű�¼Ƣǧ¡�ǞËǇÂ�ƢǷ�¦ǀǿ��©ƢǐǐƼƬǳ¦.

¦�Ǻǟ�Ƕēȏ£ƢǈƫÂ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�¾ȂƷ�śǇ°¦ƾǳ¦�śƥ�ǂǜǼǳ¦�©ƢȀƳÂ�» ȐƬƻ¤�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟÂ لقيمة العلمية

للبحوث التداولية وتشكيكهم يف جدواها، فاّن معظمهم يقر بأن التداولية هي إجياد القوانني الكلية 

لإلستعمال اللغوي، والتعرف على القدرات اإلنسانية للتواصل اللغوي، وتصري التداولية من ّمث جديرة بأن 

1".علم اإلستعمال اللغوي"تسمى 

ولية األخرى أصوهلا املعرفية اخلاصة ومنابعها الفكرية اليت أخرجتها إىل الوجود هذا وأّن للمفاهيم التدا

فنظرية املالئمة ولدت من رحم علم النفس املعريف واليت تنص على ضرورة مالئمة امللفوظ لنفسية خماطبه، أما 

  .ن العلوم اإلنسانيةما نود  اإلحلاح عليه يف هذا املقام هو أّن التداولية متثل حلقة وصل قوية بني عدد م

فالتداولية يف درسها تعتمد على مقوالت اللسانيات النفسية كما ال ميكننا أن نستعمل البعد التداويل "

2".دون البعد اإلجتماعي رغم األول حديث العهد، إالّ انّه يعد أحد أهم املعارف اليت تناولت اخلطاب

  :وميكن تصوير ذلك يف الشكل اآليت

  . 25ص  س،.م -من البنية اىل القراءة-آيت أوشان ، السياق و النص الشعريعلي  1
.19س، ص.الوظائف التداولية يف املسرح، م،ياسة ظريفة: ينظر2

الفلسفة

وم ـعلداوليةــالت

انياتــاللس

علم النفس 
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و بالنظر إىل ما شاع من تصورات خاطئة عن هذا املنهج اجلديد فإنّنا نوضح أّن التداولية ليست أي 

1:شيء مما يلي

-�ȏƢů�ƢȀËǴƷ�Ǻǟ�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�©Ǆƴǟ�̈ǂǿƢǛ�Ëǲǯ�ŐƬǠƫ�Ʈ ȈŞ�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�©ȐǸȀŭ�ƨǴǈǴǇ�ƪ ǈȈǳ�ƢËĔ¢

ست مهملة وال مرتوكة بالضرورة، ومن مت للبحث التداويل وهذا يقتضي أّن الظواهر اليت تدرسها التداولية لي

فهي تقوم بإزالة الغموض عن عناصر التواصل اللغوي، وشرح طرق االستدالل ومعاجلة امللفوظات ، وهذه 

القضايا ليست من اهتمامات اللسانيات الصرحية، بل هي تشبه أن تكون مرحلة وسيطة بني املعارف اللغوية 

الرافد املعريف، كما تقدمه بعض املباحث يف علم النفس املعريف، : افديناملوسوعية، والتداولية تستمد من ر 

ǶēƢƦǣ°Â�ǶēƢǷƢǸƬǿ¦�Â�śǸǴǰƬŭ¦�µ ¦ǂǣ¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȆǴǏ¦ȂƬǳ¦�ƾǧ¦ǂǳ¦Â��Ƣȇ¦ȂǼǳ¦Â��©¦®ƢǸƬǟȏ¦��©ȏȏƾƬǇȏ¦.

وليس مكونا من مكونات اللسانيات البنيوية ألّن التداولية ليست هي املرحلة األخرية للتحليل -

�ǶĔ¢�ȏ¤�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǪȈǬŢ�Ȇǿ�Â�ƨǤǴǳ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�ƢȀǯ¦°®¤�Ŀ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ǲǔǧ�°Ƣǰǻ¤�ǺǰŻ�ȏ�ƢǸǯ��ňƢǈالل

.حصروها يف نطاق ضيق و هو االعالم

ذلك أّن لسانيات اخلطاب تقتضي بنية خطابية وقواعد خطابية، و من مت تكون اجلملة منتجا مركبا من 

.اليت تنشئها، مبا يعين نوعا من االنصهار والذوبانالقواعد الرتكيبية واللفظية 

  ماهي أبرز األنشطة التداولية؟ أو فيما تتمثل مهامها؟ : ومن هنا ميكن أن نطرح السؤال التايل

  :مهــام التداولية -     

ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�Ƣđ�Ǧ ǴǰƬƫ�Ŗǳ¦�¿ƢȀŭ¦�ǎ ƼǴƬƫ:

اللسانيات بالدراسة الثانية أي دراسة املستويات دراسة استعمال اللغة بدل دراسة اللغة حيث اهتمت -

الصوتية و الرتكيبية و الداللية، و جتاوزت التداولية ذلك إىل أحوال االستعمال يف الطبقات املقامية 

لفظ 'بــــ ' خماطب حمدد'و موجها إىل '  متكلم حمدد'كالما حمددا صادرا من "املختلفة، أي باعتبارها 

لتحقيق ' مقام تواصلي حمدد'يف ' لفظ حمدد'بـــــ ' خماطب حمدد'و موجها اىل  'مقام حمدد'يف ' حمدد

.2"' غرض تواصلي حمدد'

.شرح كيفية جريان العمليات اإلستداللية يف معاجلة امللفوظات-

.بيان أسباب أفضلية التواصل غري املباشر وغري احلريف على التواصل احلريف املباشر-

.27،28التداولية عند العرب، م، س، ص،مسعود صحراوي: ينظر 1

، 2007 سنة1منشورات اإلختالف، ط -مقاربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون- الطاهر بن حسني بومزبر، التواصل اللساين و الشعرية2

   .26ص
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.1لسانية البنيوية يف معاجلة امللفوظاتشرح أسباب فشل املعاجلة ال-

-��ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢǷƢǬŭ¦�Â�©ƢǫƢȈǈǳ¦�Ŀ�Ƣđ�ǚǨǴƬǳ¦� ƢǼƯ¢�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°® " فالتلفظ هو النشاط الرئيسي

، و ذلك كونه ينتقل باللغة من خالل املمارسة الفعلية ، و على 2"الذي مينح استعمال اللغة طابعها التداويل

الفكرة األساسية يف التداولية "  " :فان دايك"د و الغرض من الكالم، يقول أساس هذه املمارسة يتحدد القص

�ƨȈǠǸƬĐ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ǒ Ǡƥ�±ƢųƜƥ�Ƣǔȇ¢�¿ȂǬǻ�ǺƸǼǧ��©ƢǫƢȈǈǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ǶǴǰƬǳ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�ÀȂǰǻ�ƢǷƾǼǟ�ƢǼǻ¢�Ȇǿ

.3"وأغراضنا و مقاصدنا من هذه األفعال

سة شروط جناح العبارات، و صياغة  شروط أن من مهام التداولية كذلك درا"  فان ديك"يرى          

إن أحد مهام : " مالئمة الفعل إلجناز العبارة و مدى مالئمة كل ذلك لبنية اخلطاب و نظامه، يقول

�±Ƣųȍ¦�¦ǀǿ�ǲưǷ�ÀȂǰȇ�À¢�Ƣđ�ǺǰŻ�ƨȀƳ�Ä¢�ÀƢȈƥ�Â��̈°ƢƦǠǳ¦�±Ƣų¦�¬Ƣų¤�¶Âǂǋ�ƨǣƢȈǏ�ƶȈƬƫ�À¢�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦

ǀđÂ��ǂƻ¡�ǲǟƢǧ�ƾǼǟ�ƢǓȂǧǂǷ�Â¢�ȏȂƦǬǷ�ǽ°Âƾƥ�ƶƦǐȇ�Äǀǳ¦��±Ƣųȍ¦�ǲƻ¦�عنصرا يف اجتاه جمرى الفعل املتدا

االعتبار فإن املهمة الثانية تقوم يف صياغة مبادئ تتضمن اجتاهات جماري فعل الكالم املتداخل االجناز 

الذي ينبغي أن يستويف اختاد العبارة حىت تصبح ناجحة، و املهمة الثالثة أنه ملا كانت معطيات التجربة

متاحة بأوسع ما تكون، يف صورة العبارة فقط، جيب أن يكون من الواضح يف التداولية كيف ترتابط شروط 

.4"جناح العبارة كفعل إجنازي و كمبادئ فعل مشرتك اإلجناز التواصلي مع بنية اخلطاب و تأويله

 األفعال إجناز كيفية تدرس كما ، اللغوية العبارات إجناز جناح له تضمن و للمتكلم، تتيح فالتداولية

 كما ،...)سياسية ثقافية،نفسية،اجتماعية،(  متعددة جهات فيه تتداخل الفعل إجناز و القول، خالل من

ǶƬē مطابقته، مدى و سياقاته، و املنجز الكالم لرتاكيب مناسبته و اللغوي الفعل مالئمة بشروط التداولية

  .العامة اخلطاب لبنية ذلك كل

الدارسني يذهبون إىل التداولية يف حتقيق جمموعة من الرهانات تعرب عنها األسئلة  وعليه فإّن بعض

5:اآلتية

  .  27- 26ص  ص س،.التداولية عند العرب، م،مسعود صحراوي  1
.27س، ص .م -دراسة لغوية تداولية-ظافر الشهريي، اسرتاتيجية اخلطابادي بن عبد اهل  2
، 2000 طبعة سنةعبد القادر قنيين، افريقيا الشرق، املغرب، : تر -استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل و التأويلي-فان ديك، النص و السياق3

  . 292ص
.256، ص املرجع نفسه 4
.43س، ص .ىل اللسانيات التداولية، ممدخل إ، ياليل دالشاجل 5
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كيف نصف االستدالالت يف عملية التواصل، علما بأّن اإلستدالالت التداولية غري معقلنة، ورمبا  -

كانت غري مقنعة يف كثري من األحيان؟

)ستدالل؟أهو الرتميز أو اإل(ما هو منوذج التواصل األمثل؟ -

ما هي العالقة بني األنشطة اإلنسانية اآلتية، اللغة والتواصل واإلدراك؟ وماهي العالقة بني  الفروع -

�ƨǘǌǻȋ¦�ǽǀđ�ƨǴǤƬǌŭ¦)أي علم اللغة وعلم التواصل وعلم النفس املعريف.(

كيف ميكن التأثري على آراء األشخاص اآلخرين؟-

: الدرجات الثالث للتداولية

1F.Armengand"فرانسواز أرمنغو"ث التداولية بسمة الثراء الشديد لذلك قامت تتميز املباح

الذي أسس تداولية ذات درجات ثالث  Hansson2بعرض أهم املقاربات التداولية على برنامج هانسون 

ويشري االنتقال من درجة ألخرى اىل التطور التدرجيي من مستوى آلخر، حيث حاول هانسون التوحيد بطريقة 

ظامية بني خمتلف أجزاء التداولية من خالل هذه الدرجات، كما يرتكز يف حتليلها لإلنتاج اللغوي على السياق  ن

Contexte  جممل الظروف االجتماعية اليت تأخذ بعني االعتبار لدراسة العالقات املوجودة بني " و هو

بني املرسل و املتلقي و الوضعية  و هي املعطيات املشرتكة... السلوك االجتماعي و االستعمال اللساين 

و مظاهر السياق هذه يتم وضعها  .3"الثقافية والنفسية و التجارب و املعارف الشائعة بينهما على حد سواء

4:يف االعتبار بالنسبة اىل كل درجة و يتعقد من درجة ألخرى ، و هذه الدرجات هي

تداولية من الدرجة األولى :

ة البصمات اليت تشري اىل عنصر الذاتية يف اخلطاب، أي تدرس الرموز يف هذا املستوى تتم دراس 

االشارية و تتعلق بالعالمات االشارية اليت تتجلى يف األقوال و تتضح مرجعيتها يف سياق احلديث،  

كما تعترب أقوال مبهمة إذا درسناها خارج السياق، فهذه الرموز االشارية حتيل اىل املتخاطبني، والزمان 

  .ان و املك

تداولية من الدرجة الثانية:

.1942عامل و فيلسوف فرنسي ولد سنة  1

.1943باحث  هولندي ولد سنة   2

Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, Op. Cit, p120. 3

.13، 12س، ص ص .اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، معمر بلخري، حتليل: ينظر 4
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تدرس الداللة الضمنية للقول بتجاوز املعىن احلريف من خالل معرفة كيفية انتقال الداللة من املستوى  

ƢēƢȇǂǜǻ�Ƕǿ¢�Â��ȆƸȈǸǴƬǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ń¦�ƶȇǂǐǳ¦: قوانني اخلطاب، مبادئ احملادثة، احلجاج، األقوال

نه ال يهتم مبظاهر املكان و الزمان بل يتعداها اىل و غريها، و سياقها موسع أل... املتضمنة

  .االعتقادات  املتقامسة بني املتخاطبني

تداولية من الدرجة الثالثة :

تشمل الدراسات اليت تضم نظريات األفعال الكالمية، و تنطلق من ُمسلمة مفادها أن االقوال 

اعية، و ختتلف هذه األبعاد حسب الصادرة ضمن وضعيات حمددة تتحول إىل أفعال ذات أبعاد اجتم

األغراض اليت تتحقق من االجناز اللغوي، يتعلق األمر مبعرفة ما يتم إجنازه عرب استعمال اللغة يف وضعية 

�Â¢�¿ƢȀǨƬǇ¦�Â¢�ȆĔ�Â¢��ǂǷƘƥ�ǚǨǴƬǳ¦�Ļ�¦̄¤�ƢǸȈǧ�®ƾŹ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�Ŀ�¼ƢȈǈǳ¦�Â��ƨǼȈǠǷ�ƨȈǴǏ¦Ȃƫ

  .غريها

امللفوظ أو فشله يتوقف على عدة عوامل يف مقدمتها العامل اللغوي ختلص من هذا اىل أن جناح 

الذي تصاغ فيه قوالب امللفوظات أي القوة االحيائية، يليه نوع العالقة بني املرسل و املتلقي و تليه يف األخري 

  .درجة اقتناع املتلقي بامللفوظ و مدى فهمه له

متى نشأ المنهج التداولي؟ -

بالتوافق تقريبا مع نشأة العلوم املعرفية واملتمثلة يف علم النفس  تتداولية نشأنذكر أن ال أنالبد 

  .وفلسفة العقل اللسانياتو 

John) "جون أوستني"التداولية نشأت من أعمال فالسفة اللغة الثالثة  أنكما يعتقد البعض 

Austin)1 بول غرايس"و" (P. Grice)2 لكجون سري "و" (Searl)3 ، إىلالتداولية تقصى  جذورغري أن 

حيث ظهر هذا االجتاه 4"الفلسفة التحليلية"منبع كان مبثابة األرضية اليت نبتت فوقها التداولية أطلق عليه اسم 

     ).1960-1911(منطقي ولساين بريطاين  1
.صحاب الفلسفة التحليلية باكسفورد، يعترب من مؤسسي نظرية احكام احملادثةأفيلسوف اجنليزي ينتمي اىل  2
  .  وهو الذي تلميذ أوستني 1935فيلسوف أمريكي ولد سنة  3
  .09ص ،س. م تداولية يف املسرح،الوظائف  ،ياسة ظريفة 4
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.G)"غوتلوب فرجيه"بزعامة الفيلسوف األملاين  Ferge)1  والذي أجرى فيه بعض  "أسس علم احلساب"يف كتابه

وهذا التجديد اللغوي يف الفلسفة يتم عن رؤيته الداللية وبذلك أحدث  ع،التحليالت كما ميز بني املعىن و املرج

2."القدمية  والفلسفة احلديثة الفلسفةقطيعة بني 

، (L.Wittgenstein)3 "لودفيغ فيتغنشتاين"الفيلسوف النمساوي " فرجيه"كما سار على درب 

  ."العاديةفلسفة اللغة "منتقدا مبادئ  املنطقية مؤسسا اجتاها جديدا مساه

األداة املعرفية اليت ال نستطيع "موضوعا للدراسة باعتبارها  "اللغة" وهكذا اختذت الفلسفة التحليلية

بواسطتها فهم الكون فهما صحيحا، ضاربة بذلك ما جاءت به الفلسفة الكالسيكية وخاصة مبدأ اللغات 

تمت به الفلسفة التحليلية، والذي يعد من هذه األخرية وهو نفس املبدأ الذي اه إليهالطبيعية الذي مل تلفت 

4."صميم البحث التداويل

�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢǬƥƢǇ�Ǻȇ°Ȃǯǀŭ¦�ƨƯȐưǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǨǇȐǨǳ¦�ǺǷ�ǲǯ�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđ�ǂƯƘƫ�ƾǬǧ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥÂǶēƢǷƢȀǇ¤  يف

  .دعائم االجتاه التداويل وإرساءتطوير هذا االجتاه 

حماضراته يف جامعة  "أوسنتجون "لقىأ 1956ففي اخلمسينيات من القرن العشرين وبالتحديد يف سنة 

أفعال "نشأة التداولية من خالل ما يسمى بنظرية  إىلومهد من خالهلا  5"وليام جاميس" ضمن حماضرات هارفارد

.ƾŰ�ƨȇȂǤǳ�Ǫǧ¦ȂǷ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�ȆǴǸǠƬǈǷ�ǲƦǫ�ǺǷ�ȐǠǧ�ƨǬǬƄ¦�¾ƢǠǧȋ¦�Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦Â"6®¨" الكالم

يت يستعملها اإلنسان لتجسيد قصده و حتقيق هدفه، أي لتحقيق فاللغة هي أحد أنظمة العالمات ال

اإلفهام و الفهم بني أطرافه، من جانب، و حتقيق ما يصبو إليه هو من جانب آخر، بيد  أن أمهيتها تتجاوز 

�ÀƢǈǻȍ¦�ǄƴǼȇ�ǲƥ���Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǧ ǏÂ�Â¢���ŐŬ¦�ǲǬǻ�ƨǨȈǛÂ�ȄǴǟ�Ƣǿ°Â®�ǂǐƬǬȇ�Ȑǧ��Ƕǿȋ¦�̈¦®ȋ¦�Ȇǿ�ƢĔ¢�ń¦�Ǯ ǳ̄

Ƣđ��ƢĔÂ®�ǺǷ�Ƣǿ±Ƣų¤�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�ȏƢǸǟ¢" و مبا أن اللغة هي الشفرة الرمزية املهيمنة يف العملية التواصلية، فإنه قد

.7"يكون من املفيد أن تدرس العمليات من وجهة نظر تداولية

  ).  1925- 1848(ف أملاين فيلسو  1
.19س، ص . التداولية عند العرب م ،مسعود صحراوي: ينظر 2
  ).  1951-1885(فيلسوف منساوي  3

.21مسعود صحراوي، التداولية عند العرب، م، س، ص: ينظر 4

  )  1910 – 1842(فيلسوف امريكي  5
سنة  1، املنظمة العربية للرتمجة، طيباينشدغفوس،حممد السيف الدين : ، ترالر، التداولية اليوم علم جديد يف التواصلشآن روبول، جاك مو 6

.28،  ص2003
.25س ، ص .عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب ، م7
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عاد و قد كان هلذه احملاضرات دور بارز يف تقدم مستوى املعرفة باللغات الطبيعية، كما أن اكتشاف األب

فتح آفاقا أرحب و أنتج أسئلة جديدة، ستكون مسوغا لالعرتاف بالتداولية "التداولية للخطاب الطبيعي 

.1"بأشكال متعددة تتقاطع فيها مع الداللة على اخلصوص

لطريقة قدمية يف التفكري  اسم"التداولية اللسانيات يقر بأن  "بوقرة نعمان"أما الدكتور والباحث اللساين 

 يد إىلالوجود كنظرية يف الفلسفة  إىليد سقراط مث تبعه أرسطو و الرواقيون بعد ذلك لكنها مل تظهر بدأت على 

3."آخركشف عنها بطريقة مل يسبقه فيها فيلسوف  فقد 2"باركلي"

مجلة من العلوم أمهها الفلسفة  تغديها )غري ختصصية(دون طبيعية "وبدأت يف العقود الثالثة األخرية 

4."جيا وعلم النفس وعلم االجتماعلو األنرتوبو و اللسانيات و 

دارسون  حيث أن هناك التداولية اجتاه جديد يف دراسة اللغة تشارك يف تنمية البحث،اللسانيات و 

  "شومسكيت"وكتابات  5"دي سوسيو"جتاوزوا بعض املفاهيم اللغوية اليت سادت يف الفرتة الواقعية بني دروس 

¦�ƨǇ¦°®�ȄǴǟ�¦ȂƦǰǻ¦�ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄ألشكال الداللية ال الدالة.  

وبعض  "بريس"يف مشروع  جذورهم له االتداولية داخل نظام عالمايت عاللسانيات كما  تصنف 

" مساويليام ج"رباغماتية واقرتنت يف األذهان باسم الركة احلهو مؤسس " سبري "و ،"موريس"اللغويني أمثال 

  .بوصفها نظرية فلسفية أكثر منها قاعدة منطقية

الفروع الثالثة املكونة للسيميولوجية والنظرية العلمية للعالمات  إحدىلتداولية يف بداية األمر كانت ا

6):أداء األفراد(، وعلى الداللة والرباغماتية )النحو(على ثالثة مكونات علم الرتكيب ترتكز ) السيميولوجيا(

 . صحيحهو حنو يدرس عالقة العالمات بعضها ببعض يف شكل تركييب: علم الرتكيب.1

 .يدرس عالقة العالمات مبا تدل عليه: علم الداللة.2

  .تدرس عالقة العالمات مبستعمليها املسؤولني هلا: الرباغماتية.3

بشكل يوازي القاعدات الرتكيبية بتحديد العالقات بني " شكل القاعدات الرباغماتية" "موريس"يعرف 

لدوال واملوضوعات، أّما القاعدات الرباغماتية فتحدد الدوال، وتقوم القاعدات الداللية بتثبيت الرتابط بني ا

.267س، ص .إدريس مقبول، األسس اإلبستمولوجية، و التداولية للنظر النحوي عند سيوبيه، م1

).1753-1685(فيلسوف بريطاين   2

.167س، ص.عاصرة، مامللسانية ا دارساملبوقرة نعمان، 3
�ƪ معلو بالغة اخلطاب  ،صالح فضل 4 ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��ǎ Ǽǳ¦ 25ص  ت،.د.  
  ). 1913 – 1857( عامل لغوي سويسري علم قواعد اللغة املقارنة يف باريس و جنيف  5
.168عاصرة، م، س، ص امللسانية ادارس امل ،نعمان بوقرة 6
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الشروط اليت يكون فيها الدال عالمة بالنسبة للتحدث، وهكذا ميكننا وصف لغة ما بشكل شامل، قائلني بأّن 

اللغة حبسب املفهوم السيميائي التام للجملة هي عبارة عن جمموع بني شخصية للدوال اليت يسري استخدامها 

1".كيبية والداللية والرباغماتيةالقاعدات الرت 

فعلم النحو يهتم بدراسة اخلصائص الشكلية والبناءات اللغوية، أّما علم الداللة خيتص بدراسة 

�́ ȂǤǳ¦�Ǻǟ�Ň¦ȂƬƫ�ȏ�ƨǳȏƾǳ¦�ǶǴǟ�ƢĔƘǋ�ƨȈƫƢǸǣ¦Őǳ¦Â��ȆƳ°ƢŬ¦�ŃƢǠǳ¦�śƥÂ�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ƢȈǿƢŭ¦�śƥ�ƨǸƟƢǬǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦

عىن يضطرنا يف بعض الصيغ اللغوية إىل العودة لدراسة الطريقة اليت قام من خالهلا يف متاهات املعاين، الّن امل

املتحدث ببناء اجلملة، فحينما يقوم املتحدث بلفظ مجلة معينة فإنّه حييل إىل واقع أو إىل حالة األشياء أو 

التايل جيب أن يأخذ املوضوعات اليت يتحدث عنها، وقد ال يكون هذا الواقع ممثال بالضرورة يف اجلملة، وب

بعني اإلعتبار سياق اللفظ والعناصر الداخلة يف تركيب اجلملة لكي يتم التمكن من فهم ما يريد املتحدث 

.2"قوله

يشري إىل الشخص  تيف قل) التاء(تدل على زمن وقوع اللفظ والضمري املتصل " اآلن"عبارة " فمثال

3".الذي يقوم بعملية اللفظ

�ǶƬē�ƨǳȏƾǳƢǧ��À̄¤�Äǀǳ¦�ǶǴǠǳ¦�Ȇǿ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ƢǸǼȈƥ��ŚǈǨƬǴǳ�ƨǴƥƢǫÂ�ƨǷȂȀǨǷ�¾¦Ȃǫȋ¦�ǲǠš �Ŗǳ¦�¶ÂǂǌǳƢƥ

يعين بالشروط الالزمة لكي تكون األقوال اللغوية مقبولة وناجحة، ومالئمة يف املوقف التواصلي الذي يتحدث 

  .فيه املتكلم

ّن التداولية تستخدم مفهوما كمفهوم جمرد وهو الواقع، أي العامل املمكن، فإ"فإن استخدمت الداللة 

4".جتريديا يدل على املعىن التواصلي وهو السياق

، حيث جند هذه العبارة "لكّل مقام مقال"مفهوم التداولية مرتبط بالسياق، وهذا ما عّرب عنه يف مقولة 

ء بالرباهني إّن الرجل البليغ جيب أن يقدم لكّل شي"الروماين الذي يقول يف كتابه عن اخلطاب " شيشرون"عند 

على حكمته، ويتكيف مع خمتلف الظروف والشخصيات عليه إذن لكي يكون بليغا أن يكون جديرا بأن 

5".جيعل لكّل مقام مقال لغوي مالئم له

.35، ص 1990 طبعة سنة قاسم مقداد، منشورات وزارة الثقافة دمشق،:، تر1، جمقدمة إىل علم الداللة األلسين ،هربرت بركلي 1
.169س ، ص .املدارس اللسانية املعاصرة، م،بوقرة نعمان: ينظر 2
.107س ، ص .قاسم مقداد، م:مقدمة إىل علم الداللة األلسين، تر،هربرت بركلي 3
.169س ، ص .املدارس اللسانية املعاصرة، م،بوقرة نعمان 4
.71بالغة اخلطاب وعلم النص، م، س، ص ،صالح فضل 5
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مل يكن يفكر يف تأسيس اختصاص  1955احملاضرات عام " جون أوسنت"عندما ألقى الفيلسوف 

فلسفي جديد هو فلسفة اللغة وجنح يف ذلك غري أّن  تأسيس اختصاص" فرعي للسانيات، فلقد كان هدفه

هذه احملاضرات كانت بوتقة التداولية اللسانية حيث أنّه وضع أحد أسس الفلسفة التحليلية، وهو أساس مفاده 

�ǲǸŪ¦�Ëǲǰǧ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǧ ǏÂ�ń¤�ƨǏƢƻ�» ƾē�ƨǤǴǳ¦�ËÀ¢)ميكن احلكم عليها ) عدا اإلستفهامية واألمرية والتعجبية

®ƢǏ�ƢËĔƘƥ قة أو كاذبة، فهي صادقة إذا كان الوضع الذي تصفع قد حتقق فعال يف الكون، وهي كاذبة خبالف

1".ذلك

من مالحظة بسيطة مفادها أن الكثري من اجلمل اليت ليست إستفهامية أو تعجبية أو " أوسنت"إنطلق 

ال تستعمل "الفعل أمرية ال تصف مع ذلك أي شيء، وال ميكن احلكم عليها مبعيار الصدق أو الكذب، وب

هذه اجلمل لوصف الواقع بل لتغيريه، فهي ال تقول شيئا عن حالة الكون الراهنة أو السابقة إّمنا تغريها أو 

2".تسعى لتغيريها

فالتداولية نشأت كرد فعل للتوجهات البنيوية فيما أفرزته من تصورات صورية مبالغ فيها خاصة عند 

لك يف االعتماد عند وصف الظواهر اللغوية على التفاعل املشهور ، و كذ" تشومسكي"الساين األمريكي 

بني اللغة و الكالم، حيث أبعد الكالم و هو الذي ميثل االستعمال احلقيقي لللغة " دي سوسيو"الذي وضعه 

:و نظامها و ما أُعيب على تلك املناهج ما يلي

.حصرت الدراسة يف اللغة كبنية أو كنظام معزول عن سياقه-

.ار الدراسة على البىن و األشكال اللغوية و إبعاد دراسة املعىناختص-

.عدم جتاوز اجلملة كأعلى مستوى لدراسة اللغة -

إمهال الظواهر الكالمية باعتبارها أشياء عارضة و فردية، و بالتايل ال تصلح أن تكون موضوعا -

.3"للبحث اللغوي

سع جمال حبثها بعدما كانت جمال من جماالت مث ما لبثت اللسانيات التداولية أن منت وتطورت وتو 

السيمياء، أصبح هلا رواد كثريون من فالسفة ومناطقة ولسانيون أسهموا يف تطويرها بطريقة مباشرة وغري 

  .مباشرة

.30-29س، ص ص .التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، م : آن روبول وجاك موشالر: ينظر 1
.30مرجع نفسه، ص 2
.53س، ص .اق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ملة، آفأمحد حنحممود  3
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:رواد التداولية -

ومؤسسون غري مباشرون " موريس"، و"بريس"هناك مؤسسون مباشرون للسانيات التداولية أمثال 

  ".بارهييل"، و"مارتاب"، ومؤسسون متعاقبون مثل "...سريل"و " فتجنشتاين"و "فريج"أمثال 

  :المؤسسون المباشرون - 

  :شارل ساندريس بيرس -أ

من كانط حيث ميز بني لفظ براغمايت ولفظ عملي، " الرباغماتية"تسمية مصطلح " بريس"استقى 

  .الفن والتاكتيك اليت تعتمد على التجربة وهذا األخري ينطبق على القوانني األخالقية، والسابق على قواعد

أّما الرباغماتية بالنسبة لبريس، فهي منهج يف التفكري ال نظرية فلسفية، منهج لتحديد معاين األلفاظ 

واملفاهيم أو نظرية يف معىن اإلشارات، جلأ إليها ملعرفة الواقع وربط بينها وبني إثبات واقعية القوانني، وبينها وبني 

  .قدية يف اإلدراك السليم الفطري وبينها وبني نظرية اإلتصالنظرته الن

�Ŗǳ¦�Ǧ" بريس"يعين  ƟƢǛȂǳ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦�ŘǠǷ�śƥ�ÃÂƢǇ�ƾǬǧ�¦ǀđÂ�°Ƣǰǧȋ¦�ƶǓȂƫ�Ŀ�ļƢǸǣ¦Őǳ¦�ƲȀǼŭƢƥ

ǲƷ¦ǂǷ�ƨƯȐưƥ�² Śƥ�ǂǰǧ�ËǂǷ�ƾǫÂ�Ƣđ�¿ȂǬƫ:1

كيف "ب مقاله املشهور حني كت 1978مل تظهر الرباغماتية إىل النور حىت عام : المرحلة األولى-

"جنعل أفكارنا واضحة؟

الرباغماتية عنده جتعل التفكري "مث أضاف أّن معىن أية فكرة يكمن بالنهاية يف تأثريها على أفعالنا، و

يف عالقة بالفصل لكنها تستبعد أن تكون جمموعة األفعال املرتتبة على إعتقادنا بالشيء، هي معىن 

2".ذلك الشي

جند سيمتان ميزتا براغماتية بريس األوىل هي أّن معىن املفهوم ذو طبيعة عقلية، أّما ويف هذه املرحلة 

الثانية فهي أنّه عام، فالرباغماتية عنده نظرية يف معىن األحكام، ليست نظرية رمسية بل هي نظرية 

3.إجرائية

.175، 172س ، ص ص .املدارس اللسانية املعاصرة، م، بوقرةنعمان : ينظر 1
.97، ص 1993 سنة 2دار اجليل، بريوت، طأعالم الفكر الفلسفي املعاصر، ،فؤاد كامل 2
.203املرجع نفسه، ص 3
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ها عن إعتقادنا الرباغماتية قاعدة منطقية من نوع خاص نستخدمها لتحديد معىن املفاهيم أو توظيف

Ƣđ.

يف هذه املرحلة أّن املعيار احلقيقي للمعىن جيب أال يشري إىل الفعل، " بريس"ذكر : المرحلة الثانية-

وإمنا إىل الغاية القصوى اليت حتكم ذلك الفعل وتوجهه، وقد عاجل الرباغماتية يف سبعة مقاالت بعنوان 

".حماضرات يف الرباغماتية"

ية بوصفها قاعدة يف املعىن ترتبط باالستدالل الفرضي، الّن الفكرة اجلديدة هي خلص إىل أّن الرباغمات

�ǪǘǼǷ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈƫƢǸǣ¦Őǳ¦�ń¤�ǂǜǻ�² ƢǇȋ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ��ŚǈǨƫÂ�¬Ƣǔȇ¤�ń¤�«ƢƬŢ�Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�̈ǂǰǨǳ¦

  .الغرض

كربى على دور كان يعلق أمهية  " بريس"والواقع أّن حتليل العالقة بني الرباغماتية والغرض يبني أّن 

العالقة بني " بريس"الرباغماتية يف اإلستدالل، فيمكن مالحظة وجود ثالثة مستويات يف معاجلة 

  :الغرض والرباغماتية

  .الرباغماتية مبدأ كايف للمعىن: أوال

.الرباغماتية مبدأ موجة يرى مبوجبه أّن للغرض معىن: ثانيا

األساسية ليكون للغرض معىن وهذه الشروط تتمثل  دور الرباغماتية ينحصر يف تعيني الشروط: ثالثا

  :يف

أن يفسر الوقائع.

أن يقود إىل عادات للتوقع ال ختيب أمالنا يف املستقبل.

1.أن يكون الغرض قابال للتحقيق التجرييب

وتبقى الرباغماتية يف هذه املرحلة قاعدة خاصة يف املنطق وليس جزءا من نظرية املنهج وال هي مبدأ 

.وواضح لتعيني معىن الغرضصريح 

يف هذه املرحلة قمة النضج، فقدم بنظرية متكاملة ودروسا يف املعىن  " بريس"بلغ فكر : المرحلة الثالثة-

�̈ŗǨǳ¦�Ŀ�©¦°Ƣǋȍ¦�ƨȇǂǜǼƥ�ƾȇƾǌǳ¦�ǾǷƢǸƬǿ¤�ËÀ¢�ÂƾƦȇÂ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈ ȇƾū¦�ǂǐǠǳ¦�ƾƟ¦°�ƢȀȈǧ�ÀƢǯ

تحول من الفهم اإلجرائي للقاعدة الرباغماتية إىل الفهم املتأخرة من حياته كان له األثر األكرب يف ال

.املنطقي اخلالص، فالرباغماتية يف هذه املرحلة تطورت لنظريته املبتكرة يف اإلشارات

.174، 173ص  ص س ،.ملعاصرة، ماملدارس اللسانية ا ،بوقرة نعمان: ينظر 1
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�Śƻȏ¦�¦ǀǿ��² ƢǼǳ¦�śƥ�¾Ƣǐƫȍ¦�ƢȀƦƳȂŠ�ǶƬȇ�ƨǬȇǂǗ�» ƢǌƬǯ¦�Ȃǿ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾǴǤǌȇ�ƢǷ�ÀƢǯ�ƾǬǧ

إلشارات، كان مسعاه يتجه إىل إجياد طريقة جديدة لتحديد معىن الذي ال ميكن أن يتم إّال من خالل ا

ميثل األول مقاالت : اإلشارة، وقد بدت معاجلته للرباغماتية من خالل مستويني خمتلفني قليال عن بعضهما

  ".النتائج براغماتيسم"والثاين " ماهي الرباغماتية؟"بعنوان  1905نشرها عام 

«�¤1906�ń" نظرة يف الرباغماتيسم"ل أّما املستوى الثاين فيمثله مقا ƾē�ǾƬȈƫƢǸǣ¦ǂƥ�ËÀ¢�ń¤�°Ƣǋ¢�ƾǫÂ��

يف حتليله للرباغماتية على هذا النحو أعاد هلا " بريس"وضع حّد للنزاع القائم يف مسائل امليتافيزيقا، واحلقيقة أّن 

ه من ميدان احملسوس الطابع العقلي، كما أنّه خطا خطوة كبرية إىل األمام يف تاريخ الفكر التجريدي فنقل

واجلزئي الذي حصره فيه التجريديون اإلجنليز، إىل ميدان املعقول والعام دون أن يكون قد ّمت بطريقة تأملية 

1.خالصة على طريقة العقليني التقليدية

باإلشارة إهتماما بالغا وحبث عن الطرق اليت بواسطتها يتم اإلتصال بني أفراد " بريس"كما اهتم 

ية، ليعترب من خالل ذلك التداولية فرعا من السيميائيات، وذلك فيما كتبه وعّرب عنه يف تلخيصه وجعلها نظر 

2.إلطارها العام وذلك أّن اللسانيات املتداولة تفرتض كال من الدراسة الرتكيبية والداللية

Ǹƴǯ�ƲȀǼǷÂ��¾Ƣǐƫȍ¦Â�ƨǧǂǠŭ¦�ǲƟƢǇÂ�ǺǷ�ƨǴȈǇÂÂ�Ǟǫ¦ȂǴǳ�ǲǬǻ�Ȇǿ�°ȂǜǼŭ¦�¦ǀđ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳƢǧ يع ميادين

أّن بالتحديد التداويل تتحدد العالمة اللسانية حبكم إستعماهلا يف تنسيق مع " بريس"املعرفة، ولذلك رأى 

3.عالمات أخرى من طرف أفراد مجاعة معينة

  .فللعالمة اللسانية عالقة بظروف إستعماهلا وحميطها ومن خالله حتمل معناها

:شارل وليام موريس - ب

التداولية الباحث شارل موريس الذي اعترب التداولية جزءا من السيميائية عند من مؤسسي ومنظري 

.متييزه لثالثة فروع هلذه األخرية، وهي علم الرتاكيب وعلم الداللة والتداولية

إىل عالقة العالمة مبستعمليها وطريقة توظيفها وأثرها يف املتلقني، ونبه إىل عالقة " موريس"ولقد نّبه 

يها وكّل هذه الفروع مرتبطة بعضها إرتباطا وثيقا، فالتداولية تدرس كيفية تفسري املتلقي للعالمة، الرموز مبؤول

.176، 175ص  ص س ،.املدارس اللسانية املعاصرة، م،بوقرة نعمان 1
.09س، ص .آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، م،لةحممود أمحد حن 2
  . 41ص  ،س. آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، م،لةحممود أمحد حن: ينظر 3
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وهذا التفسري ال يتم مبعزل عن كّل البىن الرتكيبية والنحوية للغة املستخدمة، ألّن النظام اللغوي يرتكز على أشياء 

همها يستوجب اإلحالة إىل مراجعها وهذا مبحث والعالمات كذلك مبراجع حتيل إليها يف العامل اخلارجي، وف

.داليل، والتداولية تعتمد على علمي الرتكيب والداللة يف حماولتها للكشف عن مقاصد املتكلم

ولقد نظر موريس إىل األدلة وحبث كيفيات تأثريها على املرسل إليه، فقد نظر إليها نظرة سلوكية، 

�ȆǿÂ�Ǧ ǫȂŭ¦�ȄǴǟ�ƨȈǣƢǘǳ¦�Ȇǿ�ƢËĔƘƥ�¾ƢǫÂ�śǠǷ�ǞǓÂ�Ŀ�¾Ȃǫ�Ëǲǰǧ�śǠǷ�ǲǠǧ�Ë®°�̄Ƣţ¦�ń¤�Ƥ ǗƢƼŭ¦�ƞȈē�Ŗǳ¦

يؤدي إىل نفس اإلجابة أو رّد الفعل يف كّل مرّة يستوجب دليل ما الختاذ موقف لدى املتلقي سواء كان هذا 

1.املوقف إجيابيا أم سلبيا

ي جمموعة املظاهر يرى أّن التداولية تعاجل ظاهرة حياتية للسيميزيس وه" موريس"ومن هنا فإّن 

السيكولوجية والبيولوجية املرتبطة بعلم العالمات ومييز بني التداولية احملضة والوصفية، فاألوىل حتيل إىل إجناز 

  .اللغة أو الكالم وحتيل على البعد التداويل للسيمريزيس

 تنسيق مع بالتحديد التداويل تتحدد العالمة اللسانية حبكم إستعماهلا يف"أنّه " موريس"كما يرى 

2."عالمات أخرى من طرف أفراد مجاعة معينة

إّال من حيث البعد السلوكي، لقد  " بريس"ال يبتعد كثريا عن تصور " مورس"ومما سبق نستنتج أّن 

كان مفهوم موريس حمفزا وسببا لنهوض جمموعة من الدارسني تضمنت دراسة بظواهر نفسية و اجتماعية 

ت بشكل عام وداخل اللغة بشكل خاص ودراسة التصورات التجريدية اليت تشري املوجودة داخل أنظمة العالما

  .إىل الفاعلني ودراسة املفردات التأثريية واإلشارات

�ȆǿÂ��ƨǔŰ�ƨȈǻƢǈǳ�ƨȈǳÂ¦ƾƫ�ƢĔȂǯ�ÃƾǠƬƫ" بريس"اليت استلهم فيها جهود "  موريس"وهكذا فتداولية 

  .احلياة خارج اللغةمرتبطة بالسيميائية اليت يغطي إنتشارها كّل مظاهر 

  :المؤسسون الغير مباشرون - 

  :فينجتشتاين -

متأثر بالفلسفة واملنطق، وقد حاول اإلسهام يف حقل اللغة وإجياد لغة مثالية تتطابق مع " فينجتشتاين"إّن فكر 

1".الفكر الفلسفي، لكنه سرعان ما عّدل عن ذلك واجته إىل دراسة اللغة العادية

.18س، ص .دخل إىل اللسانيات التداولية، مم ،جياليل دالش: ينظر 1
.181، 180س، ص ص .املدارس اللسانية املعاصرة، م،بوقرة نعمان: ينظر 2
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اللغة ليست حسابا منطقيا، بل لكل لفظة هلا معىن معني ولكّل مجلة معىن " فينجتشتاين" فحسب 

ƢēƢǷ¦ƾƼƬǇ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢǿƢǼǠǷ�Ƥ ǈǰƫ�ƨǴǸŪ¦Â�ƨǸǴǰǳƢǧ�®ƾŰ�¼ƢȈǇ�Ŀ.2

لقد ساهم هذا الفيلسوف مسامهة فّعالة يف جمال التداولية حيث جعل اإلستعمال هو الذي يبث 

  .احلياة واحلركة يف اللغة وجعل التواصل هدفا

الطابع اجلوهري لتطبيق تداخل اخلطابات حيث يطرح موضوع تساؤل "فينجتشتاين"فقد كشف 

التداولية التقليدية التعبريية، كما يبني أّن الشك غري وارد يف اللغة، واألهم هو أن ال تثبت التجربة العكس فيما 

  .بعد

:كوتلوب فريج-

املظاهر احملددة للحقيقة واملظاهر غري احملددة،  بني اللغة العلمية ولغة التواصل وبني" فريج"مّيز 

فبالنسبة للتمييز األول يوضح أّن اللغة الطبيعة قابلة ملعاجلة دقيقة، خاصة وأنه باإلمكان إستخالص شروط "

3".عامة للتواصل، أّم التمييز الثاين، فضرورة حتديد احلقيقة تفرض ضرورة إدخال إعتبارات تداولية

الفلسفية يف جمال اللغة والتداولية على وجه اخلصوص، إّال أّن البحث فيها مل  وبالرغم من اجلهود

�» ȂǈǴȈǨǳ¦� ȆƴŠ�Ëȏ¤�ƨȈǟȂǓȂŭ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ń¤�Ȅǫǂƫ�Ń�ƨȈǴȈǴƸƬǳ¦�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤Â�ƶǔƬȇ"سريل"و " جون أوستني "

.حيث تعد هذه املرحلة، مرحلة اإلكتمال والنضج

:جـون أوستين-

�ƢǷÂ�ŃƢǠǳ¦�Ǧ" فينجتشتاين"الفيلسوف مبن سبقه ك" أوسني"تأثر  ǐƬǳ�¿ƾƼƬǈƫ�ƢËĔ¢�ƨǤǴǳ¦�ŐƬǟ¦�Äǀǳ¦

هي إالّ أداة رمزية تشري إىل الواقع، والوقائع اخلارجية، وقد تصدى أوستني هلذا األفكار ونقدها وأنكر أن تكون 

  .الوظيفة األساسية للغة هي اإلخبار

اإلخبارية هي وصف حال الوقائع وصفا إما  لقد أنكر أوستني أن تكون الوظيفة الوحيدة للعبارات"

، ليميز بني نوعني من العبارات اليت تكون أفعال 1"املغالطة الوصفية"يكون صادقا أو كاذبا وأطلق عليه 

.42آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، م، س، ص ،ةلحممود أمحد حن 1
.22مدخل إىل اللسانيات التداولية، م، س، ص ،اجلياليل دالش 2
.182عاصرة، م، س، ص امللسانية ارس داامل ،بوقرة نعمان 3
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�¾ƢǠǧ¢�Ƣđ�ǄƴǼƫ�ƨȈǻƢưǳ¦Â�§ ǀǰǳ¦�Â¢�¼ƾǐǳƢƥ�ƢȀȈǴǟ�Ƕǰū¦�ǺǰŻÂ�ȆƳ°ƢŬ¦�ŃƢǠǳ¦�ǞƟƢǫÂ�Ǻǟ�Őţ�ńÂȋƢǧ��̈ǄƴǼǷ

  .و كذبافهي ال حتتمل صدقا أ

2: من خالل وصفه لنظرية أفعال الكالم يف نقطتني إثنتني" أوستني"كما ميكن تلخيص فكر 

.األوىل تتمثل يف رفضه ثنائية الصدق والكذب-

النقطة الثانية تتمثل يف إقراره بأن كّل قول عبارة عن عمل فنظرية أفعال الكالم تؤكد على أّن كّل -

الذي تشكله واقعة الكالم بالذات، فنحن مل نستخدم أمرا ملفوظ خيفي بعدا كالميا أي الفصل 

مثال، ال نتحدث جبملة تتضمن أمرا فحسب، بل تصدر أمرا وهنا نقوم بفعل حيث سنتطرق إىل 

.األفعال الكالمية يف الفصل التطبيقي اليت تعد من ضمن موضوعات اللسانيات التداولية

":سيرل"عند -

نطالق أو نقطة إقالع لتأسيس نظرية أفعال حيث أكمل الباحث مركز إ" أوستني"لقد كانت جهود 

حينما حّدد مفهوم الفعل اإلجنازي الذي غدا مفهوما حموريا يف نظرية أفعال " أوستني"مساعي وأفكار " سريل"

بالرغم من أنّه مل يستطع أن " أوستني"الكالم، وأحكم األسس املنهجية اليت تقوم عليها لكن الفضل يرجع ل

3...ما سعى إليه من وضع نظرية متكاملة لألفعال الكالميةحيقق 

من هذه األرضية فتكون " سريل"وقد كان ما قدمه من أعمال حول الفعل اإلجنازي كافيا ألن ينطلق 

اقرتح بعض " أوستني"بعد إستفادته من دروس أستاذه ": "فسريل"هناك مراحل تكميلية للجهود السابقة 

4...".ألفعال اللغويةالتعديالت وطّور نظرية ا

يتمثل إسهامه "ال يهتم إّال بالقول، ومل حيفل حبق على سبيل املثال باألعمال القولية، " فسريل"

الرئيسي يف التمييز داخل اجلملة بني  ما يتصل بالعمل املتضمن يف القول يف حد ذاته وهو ما يسميه إسم 

5".هو ما يسميه إسم حمتوى العضويالقوة املتضمنة يف القول، وما يتصل مبضمون العمل، و 

.22س، ص .مدخل إىل اللسانيات التداولية، م،اجلياليل دالش 1
  .ص.نمرجع نفسه، 2

.25مدخل إىل اللسانيات التداولية، م، س، ص ،اجلياليل دالش 3
.49س ، ص .آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، م،لةحممود أمحد حن 4
.333س، ص .التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، م: جاك موشالرآن روبول، : ينظر 5
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  :مؤسسان متناوبان -      

:1رودولف كارناب  - 

جيد كارناب طابع التداولية قضية هامشية، هذا العضو املؤثر يف املنطق اإلبستيمولوجي وفيلسوف 

ų�Ʈ ȈƷ��«Â®Ǆŭ¦�ƢȀǧƾđ�̈ǂƯƘƬŭ¦�Ǿů¦ǂƥÂ�ǾǨȇǂǠƫ�Ŀ�ǞǇ¦Â�ǲǰǌƥ�ǆ ȇ°ȂǷ�¾ƢǸǟ¢�ǶȀǴƬǇ¦�Äǀǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦ د طابع

  .الصيغة التجريبية للتداولية وصفه التناوب

أّن التداولية كانت علما جتريبيا، ميز بني السيميائية احملضة والسيميائية الوصفية، " كارناب"كما يرى 

مع إعالنه عدم إدراكه لتداولية حمضة وتتأسس كّل دراسة لسانية وكّل دراسة لألحداث يف إرتباطها باللغة هو 

درس  -اللسانيات–بأّن التداولية هي قاعدة كّل اللسانيات فهي بالنسبة له " كارناب"وحني يقول .التداولية

2.جترييب يعارض باملنطق إذ يتأسس النحو الوصفي للداللة على معارف تداولية

يعد املنطقي الوحيد الذي يشري بشكل مباشر إىل تكون حدث اللغات االصطناعية اليت " كارناب"

  .قي بطريقة أصبح معها السياق التداويل إلنتاج مجلها دون أمهية تذكريدرسها املنط

، من أهم أعماله البناء املنطقي للعامل، موجز املنطق الرياضي، مدخل إىل علم  1970وتويف عام  1891ولد رودلف كارناب يف أملانيا  عام 1

.89ؤاد كامل، أعالم الفكر الفلسفي املعاصر، م، س، ص ف :نظرياملعاين، الفلسفة والبناء املنطقي، متصل املناهج اإلستقرائية، 
.187، 186س، ص ص .املدارس اللسانية املعاصرة، م،بوقرة نعمان: ينظر 2
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  ماهية الخطاب المسرحي: المبحث الثاني

  :الخطاب تعريف-

يعد اخلطاب من األلفاظ اليت شاعت يف حقل الدراسات اللغوية و لقيت اقباال واسعا من قبل الدارسني 

استعماالت عديدة يشتمل على  وح اجلديد و لكنه كيان متجدد ذاخلطاب ليس باملصطل و ني،ثو الباح

، فقد حظي بتعريفات ...األسلوبية  ،النفسية جماالت واسعة من األنشطة التداولية السيميائية االجتماعية

.متعددة بتعدد التخصصات و زوايا الرؤيا

و على هذا ؟ داللة اخلطابقبل أن نستجمع حمددات اخلطاب املسرحي علينا أن نتساءل ما           

ƻ¡�Ǿǳ�Â�ȏÂ¢�Ǿǳ�ƢǷȐǯ�Â¢�ƨȇƢĔ�Â�ƨȇ¦ƾƥ�ƢŮ�ƨǳƢǇ°�ÀȂǰȇ�§ ƢǘŬƢǧ�² ƢǇȋ¦���ǂو كل خطاب له اجتاه معني.  

�ƨȈŷ¢�Ǿǳ�ƢƸǴǘǐǷ�ƢȀǨǏȂƥ�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƢēƢǷ¦ƾƼƬǇ¦�ÀƜǧ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�°ÂǀƳ�¿ƾǫ�Ƕǣ°�Â

،و اليت تشري حقوهلا  الكلمات االصطالحية اليت هي أقرب إىل الرتمجة"عانيها إىل دائرة متزايدة تدخل مب

،فما نقصد بالكلمة املصطلح  الداللية إىل معان وافدة ليست من قبيل االنبثاق الذايت يف الثقافة العربية

يف الفرنسية أو  Discoursيف اإلجنليزية و نظريه  Discourseهو نوع من الرتمجة ملصطلح ) اخلطاب(

Diskurs 1"يف األملانية.

«�ǂź�ǶǴǧ�ǶēȏȂȈǷ»�تنوّ  ȐƬƻȏ�ƢƸǓ¦Â�ƢǟȂǼƫ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�§ ƢǘŬ¦�¿ȂȀǨǷ�̧"يف تعريفه " ابن منظور

،و هو ما ذهب إليه كثري من علماء اللغة قدميا  ملصطلح اخلطاب و حتديد مفهومه عن داللة الكالم و معايريه

خاطبة مراجعة و قد خاطبه بالكالم خماطبة و خطابا و مها اخلطاب و امل" "ابن منظور"،يقول  و حديثا

،و اسم الكالم  و اختطب خيطب خطابة اخلاطب على املنرب بو خط ،يتخاطبان و اخلطبة مصدر اخلطيب

: التهذيب يف ،و حنوه و ،جعسالكالم املنشور امل:  و ذهب أبو إسحاق إىل أن اخلطبة عند العرب... اخلطابة 

2. "آخر و أول هلا اليت الةالرس مثل اخلطبة"

.47، ص1997سنة  1جابر عصفور، آفاق العصر، دار اهلدى للثقافة و النشر، سوريا، دمشق، ط1
  ).خطاب(، مادة 359، ص 2003، طبعة سنةلبنانبريوت، للنشر، دار صادر ،5جابن منظور، لسان العرب،2
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وا الُ قَ ونَ لُ اهِ الجَ مْ هُ بَـ اطَ ا خَ ذَ إِ ﴿وَ : إذ ورد يف القرآن الكرمي بصيغ متعددة منها صيغة يف قوله تعاىل          

هُ نْ مِ ونَ كُ لِ مْ يَ الَ ضِ رْ األَ وَ اتِ وَ مَ السَّ بُّ ﴿رَ : و املصدر يف قوله تعاىل. 25سورة الفرقان آية ا﴾ مً الَ سَ 

ةَ مَ كْ الحِ اهُ نَ يْـ تَـ آَ وَ هُ كَ لْ ا مُ نَ دّْ دَ شَ ﴿وَ :، و يف قوله تعاىل عن داود عليه السالم78سورة النبأ آية  ا﴾بً اطَ خِ 

.38آية " ص"سورة  ﴾ابِ طَ الخِ لُ صْ فَ وَ 

اها من من الصفات اليت أعطاها اهللا تعاىل لداود معتربا إيّ "الرازي صفة فصل اخلطاب  فقد عدّ 

ألن فصل اخلطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبري عن كل ما  ...دراك و الشعورقدرة اإل عالمات حصول

.1"شيء بشيءط خيطر بالبال و خيطر يف اخليال حبيث ال خيتل

جند أن املعاجم اللغوية العربية تعطي بعض املفاهيم اليت جتعل من اخلطاب كالما حيمل دالالت معينة        

  :نهاحتيل إىل عدة معان م

هو سبب : خطب و خطوب و قيل: الشأن أو األمر الذي تقع فيه املخاطبة سواء صغر األمر أو عظم فيقال"

2"األمر، يقال ما خطبك؟ أي ما أمرك، و نقول هذا خطب جليل و خطب يسري

3"مراجعة الكالم"أنه " حممد بن يعقوب الفريوز أبادي"و يف القاموس احمليط يعرفه        

منا يكتفي بتفسري اخلطاب إال يشري إىل تطور هذه الكلمة يف العربية املعاصرة و فا املعجم الوسيط أم       

و يظهر من املعىن اللغوي للخطاب اقتصار ، 4"بالكالم دون تقييد نوع الكالم و اخلطاب مبعىن الرسالة"

وبة يف حالة املراسلة و كان التواصل مفهومه على اللغة املنطوقة يف حالة احملاورة، و يضاف إىل ذلك اللغة املكت

  .يف مفهوم هذه الكلمة أمر أساسي يف حتقيق معناها

حال من حاالت "أنه " حممد مسري جنيب اللبدي" معجم املصطلحات النحوية و الصرفية يعرفه و يف       

اب ال يتحقق إال الكالم و هو قسيم التكلم و الغيبة و يأيت يف ترتيب األعرفية و احلضور ثانيها، و اخلط

��śƦǗƢƼŭ¦�ń¤�ƢēƢȇȂǼǠǷ�ǾƳȂƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǰǳ¦�©ƢƦȈǯŗǳ¦�ƢǸȀȈǻƢƯ�Â��ǚǨǴǳƢƥ�ƢŷƾƷ¢�ǾȈǳȂǳƾǷ�¿ȂȀǨŭ�ƨǯ°ƢǌŭƢƥ

.35، 34ص ص  س،.م -مقاربة لغوية تداولية-عبد اهلادي بن طافر الشهريي، اسرتاتيجيات اخلطاب1
.360س، ص .ابن منظور، لسان العرب، م2
  ).مادة خطب(، 83، ص 1995 سنة1حممد بن يعقوب الفريوز أبادي، القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط3
.243، ص ، دار الدعوة للطبع و النشر و التوزيععجم الوسيط، اجلزء األولاملإبراهيم مصطفى و آخرون، 4
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اللة األول على اخلطاب داللة ذاتية دوذلك كشأن أي كالم يوجه املتكلم إىل خماطبه، و على هذا تكون 

1".اق و املقامو داللة اآلخر عليه داللة يعنيها السي ،اللفظ

توجيه الكالم حنو الغري لإلفهام مث نقل الكالم املوجه حنو الغري "فهو " التهناوي"أما اخلطاب عند      

فاخلطاب يتنوع بتنوع الطرق اليت يتخذها املتكلم أو الكاتب و ذلك حبسب مواقف اجتماعية ، 2"لإلفهام

  .وثقافية حمددة فتنتج بذلك أنواع كثرية عن اخلطابات

و اخلطاب كمفهوم فلسفي هو بنية فكرية أو فلسفية كامنة يف وسائل التعبري اللغوية حيث يعرفه مجيل         

هو الكالم و الرأي و املعتقد و هو عملية عقلية  Discoursالقول "يف معجمه الفلسفي بقوله  اصليب

لية اجلزئية، أو تعبري عن الفكر منظمة تنظيما منطقيا أو عملية عقلية مركبة من سلسلة من العمليات العق

حيث خيتلف اخلطاب الفلسفي من  3."بواسطة سلسلة من األلفاظ أو القضايا اليت يرتبط بعضها ببعض

اخلطابات األخرى خاصة اخلطاب األديب اإلبداعي احلافل باالستثمارات و الرموز كون لغة اخلطاب الفلسفي 

  .شكل يف جمموعها منهجية التفكري الفلسفيلغة جمردة حمددة مبفاهيم ذات داللة معينة ت

حضي مصطلح اخلطاب بتعريفات متعددة حتدد التخصصات و اجتاهات الدراسات حيث شهد حركة        

و عرفت هذه احلركة انتشارا واسعا يف أوساط النقاد و الباحثني  ،واسعة يف حماولة حتديد داللة اخلطاب و مساته

لح خطاب يتميز عن نص و كالم و كتابة و غريها بشكله لكل انتاج إن مصط" 4لذلك يقول مشال فوكو

ذهين، سواء كان نثرا أو شعرا منطوقا أو مكتوبا، فرديا أو مجاعيا ، ذاتيا أو مؤسسيا، يف حني أن املصطلحات 

األخرى تقتصر على جانب واحد، و للخطاب منطق داخلي و ارتباطات مؤسسية فهو ليس ناجتا بالضرورة 

قلص من معىن كلمة اخلطاب و ماهلا يدل أن ، فب5"فردية يعرب عنها أو حيمل معناها أو حييل إليها عن ذات 

وأحيانا   ،ف هلا معان أخرى مبعاجلتها أحيانا كمجال عام لكل العباراتاأضإال أنه من اضطراب و تقلب 

  .د من العباراتكمجموعة من العبارات اخلاصة، و أحيانا أخرى كممارسة منظمة تفسر و تربر العدي

حممد مسري جنيب اللبدي، معجم املصطلحات النحوية و الصرفية، مؤسسة الرسالة و قصري الكتاب، دار الثقافة اجلزائر، بريوت، د،ت، ص 1

.75،76ص
.403، ص 1996سنة  1طبعة الناشر مكتبة لبنان،اصطالحات الفنون، ف االتهناوي، كشمد علي حم 2
.204، ص 1982 طبعة سنة ، دار الكتاب اللبناين، بريوت،2، املعجم الفلسفي، جمجيل صليبا 3

).1984- 1926(فيلسوف فرنسي   4

.8، ص 2007و النشر و التوزيع، بريوت، طبعة سنة  دار التنوير للطباعة حممد سبيال،:ميشيل فوكو، نظام اخلطاب، تر 5
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و هذا ما يؤكده يف صعوبة حتديد مفهوم اخلطاب و وضع املصطلح حتت لواء مفهوم واحد حيث         

بتظافر العديد من التعريفات و يف احلقيقة ال حيصل هذا املفهوم إال …يقابله الكالم، امللفوظ، النص و اللغة

بني النسخ عن الغرب،"طاب إال أن مفهومه تأرجح إذ أن التعاريف تشكل أرضية ملفهوم اخل من مناح عديدة،

و اختاذ مفاهيمهم أساسا للحكم على النص العريب ،و بني االنطالق من املفهوم الفكري و صياغة مفاهيم 

.1"جديدة ،و يف احلالتني ال يبتعد مفهوم اخلطاب يف جوهره عن املفهوم الغريب احلديث له

أن هذا املصطلح منا و تطور يف ظل  "حتليل اخلطاب األديب"يف كتابه " إبراهيم صحراوي"كما يورد          

حماضرات يف " (فرديناند دي سوسري"التفاعالت و الدراسات اللغوية الفرنسية و ال سيما بعد ظهور كتاب 

و أمهها تفريقه بني الدال  ملا فيه من مبادئ أساسية سامهت يف توضيح مفهوم اخلطاب،) اللسانيات العامة

و بلورته ملفهوم نسق أو النظام الذي تطور فيما  املدلول ،و اللغة كظاهرة اجتماعية ،و الكالم كظاهرة فردية،و 

.2"بعد إىل بنية

الكالم نتاج فردي كامل يصدر من الوعي و اإلرادة و يتصف :" أن " رابح بوحوش"و أكد على ذلك        

.3"ستخدامه أنساقا للتعبري عن فكره الشخصيباختبار احلر ،و حرية الفرد الناطق تتجلى يف ا

فإنه ينتج على فاعلية اإللقاء املستمر اليت يشكلها دافع اإلرادة "إىل جانب كون الكالم نشاطا فرديا        

هذا الدافع الذي ينبعث عن عملية نقل الرسالة و أين يتم توجيه الكالم اليت تكتب فيما بعد ، 4"والذكاء

  ).املرسل إليه(ب رسالة إىل املخاطَ  )املرسل( بطث يوجه املخالصيغة املخاطبة حي

تضيئ  اليت تبدو يف عمومها تعاريف جزئية، والتعاريف اليت قدمت لإلحاطة باملصطلح  بنيو من        

م عن تكامل نم عن االختالف املوجود بينها بقدر ما ينِ جوانب مفردة من هذا املفهوم إّال أن تقدميها معا ال ي

  :رج يصبوا إىل اإلفصاح عن ماهية اخلطاب متد

1¦®¡�Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǽ¦°ȂƬǯ®�ƨƷÂǂǗ¢��ƨȇǂǜǼǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�ƾȇƾŢ��ȆǘȈǬǼǌǴǳ�ÀƢȈƦǳ¦� ¦ȂǓ¢�ŚǈǨƫ�Ŀ�§ ƢǘŬ¦�ǲȈǴŢ�©ƢȈǳ¡��°¦ȂǼǳȂƥ�ƾǠǇ�ǎ ǐţ��Ƣđ

.56،ص 2012أدب عريب و نقده ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،
.09،ص  1999سنة  1م صحراوي ،حتليل اخلطاب األديب ،دراسة تطبيقية ،دار اآلفاق اجلزائر ،طإبراهي: ينظر 2
.71،ص  2006طبعة سنة  عنابة ،،خلطاب ،منشورات جامعة باجي خمتاررابح بوحوش ،األسلوبيات و حتليل ا3
.31،ص  1985سنة  3ريوت ،طحكمت الصباغ ،يف تعريف النص ،دراسات يف النقد األديب ،دار اآلفاق للنشر ،ب4
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و نقيضه اجلواب و أصله من الفعل َخَطَب و َخاَطَب ،اخلطاب يف اللغة هو ما يكلم به الرجل صاحبه"       

النص :،و هو يف املعىن العام و الشائع للكلمة discoursِخطَابًا مبعىن كامل ،و يقابله يف اللغة األجنبية 

Ƣđ�̧ƢǼǫȍ¦�Â¢�ƢȀƷǂǋ�Â¢�ƢǷ�̈ǂǰǧ�µ الذي يقال لآلخرين ǂǟ�» ƾđ�ƢȈƥƢƬǯ�Â¢�ƢȈǿƢǨǋ"1.

ƢĐ¦�Â�ǾȈǳ¤�ȆǸƬǼǻ�Äǀǳ¦�ǽƢš¾�") سعيد يقطني(و يقول           ȏ¦�®ƾŴ�À¢�ƢǼȈǴǟ�ǾǴȈǴŢ�Â�§ ƢǘŬ¦�ƾȇƾƸƬǳ

؟ ما ملاذا هذا التعريف  :الذي نشتغل فيه وفق أسئلة ابستيمولوجية حمددة ،جنيب من خالهلا عن هذه األسئلة

.2"إىل ماذا نبغي الوصول ؟و كيف ؟ هي األدوات و اإلجراءات املناسبة ؟

توصل الباحث من خالل طرحه لعديد من التوجهات اليت حاولت أن تالمس اخلطاب مفهوميا بتناوله         

أول من حاول وضع حتديد عام  و الذي ذكر الباحث أنه 3"زيليغ هاريس" الطرح اللساين الذي يتبناه

ملفوظ طويل ،أو هو متتالية من اجلمل تكون جمموعة متعلقة ميكن من خالهلا معاينة بنية " لخطاب بأنه ل

.4"سلسلة من العناصر بواسطة املنهجية التوزيعية و بشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض

متتاليات يلتقي  خلطاب على أنه عبارة عنامن خالل كالمه يود أن يطبق مفهومه و تصوره لتوزيع         

بعضها بعض بطريقة منتظمة تكشف عن بنية النص هذا االنتظام الذي يطلق عليه اسم تعادل متكافئ يف 

لوصف لمنطلقا يف اعتقاده هذا من اعتبار اجلملة أكرب وحدة دالة قابلة  ،Equivalence"(5(التوزيع

  .النحوي

6ستييأيت تصور بينفن ،اين يف مجلةف حيصر اخلطاب كموضوع بييو يف مقابل هذا التعر         

Benveniste هذه املدرسة اليت غريت مجيع آليات  ،الذي يعد أكرب مدرسة نظرت ملفهوم اخلطاب

،1997سنة  1مكتبة لبنان ناشرون، ط -مفاهيم و مصطلحات املسرح و فنون العرض  - يسرحماري إلياس ،حنان قصاب ،املعجم امل: ينظر 1

  . 186ص 
.26،ص  2005سنة  4، طاملغرب  ،ي ،املركز الثقايف العريبئسعيد يقطني ،حتليل اخلطاب الروا2

.)1992-1909(لساين أمريكي   3

  .17ص  ،س.م ي ،ئسعيد يقطني ،حتليل اخلطاب الروا4
ماجستري، جامعة أبو بكر بلقايد،  رسالةفرنسية، موساوي ميينة، التعابري املسكوتة و دورها يف اخلطاب السياسي، دراسة داللية تقابلية غربية 5

.18، ص2011تلمسان، كلية اآلداب و اللغات، 

).1976-1902(لساين لغوي فرنسي   6
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الدراسة اللسانية و ذلك بانطالقها من الغاء اجلملة كأعلى مستوى الدراسة اللسانية، مما أحدث قطيعة مع 

  .انية التقليديةالذي شكل مرحلة من مراحل اللس) هاريس(أعمال 

جيب النظر إىل اخلطاب من حيث بعده الواسع ،أي من حيث هو :" و الذي حيدد اخلطاب كالتايل        

تلفظ ،يفرتض وجود متكلم و خماطب و أن لألول نية أو قصد التأثري على الثاين بشكل من /الكالم 

تكلم نفسه أو النشاط املتحقق ال)  acte(بنفينيست دائما هو احلدث و التلفظ يف نظر ،1"شكالاأل

الشفهي للكالم بكل تنوعاته املختلفة ،أما امللفوظ فهو نتاج  األداءبواسطة الكالم حيث يستلهم مادته من 

  .التلفظ أي جمموع االقوال املنجزة

 إبداع ليس له تعريف و تنوع بدون حدود و هي احلياة نفسها للغة يف أثناء" أما اجلملة فهي عنده         

الذي حيصر النحو عن حدود اجلملة كون الوحدة  "بلومفليد" ،معارضا بذلك اللسان االمريكي2"الفعل

  . اللسانية الكربى تتمثل يف اجلملة 

دعا إىل أنه ينبغي يف حتليل  "من أجل حتليل اخلطاب"تاب كصاحب   3"فرنسوا راسييت"حيث جند        

يق باللسانيات اليت حددت موضوعها و جنحت كمعلم اخلطاب أن حيدد موضوعه حبسب ارتباطه الوث

  :و على ذلك االساس اقرتح فرانسوا ثالثة اسرتاتيجيات ممكنة و املتمثلة يف  مؤسس،

" اختزال اخلطاب إىل موضوع اللسانيات و حتديده كتقاطع بسيط و خطى للجمل عما فصل

.هاريس

 غري مرتبط باللسان و لكن بالكالم ،يف أن نبعد اخلطاب عن أن يكون موضوعا للسانيات و تعتربه

.هذه احلالة لن يكون داخال ضمن جمال علم اللسان 

 وضع علم للخطابات يكون موازيا للسانيات و يكون موضوعه الفعلي واحد  و موضوعه املعريف

4"خمتلفا ،و ذلك من خالل التمييز بني لسانيات اجلملة و لسانيات اخلطاب و النص

1 Emile ben veniste ,problèmes de linguistique générale , gallimard cool,paris ,1966, p245.
2 Dominique maingueneau ,initiation aux méthodes de l’analyse du discours, ED hachette,

Paris ,1976 ,p 154.

.1951لساين لغوي فرنسي ولد سنة  
3

.20س ،ص .يقطني ،حتليل اخلطاب الروائي، مسعيد : رينظ 4
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هاريس الذي يوسع جمال الدراسة اللسانية بإدخال اخلطاب إال أنه ركز التصور األخري  فهناك تصور      

 باتريك" و هو نفسه ما دل عليه تعريف اخلطاب لدى ،باعتبار اخلطاب اختصاص جديد له موضوعه اخلاص

ما يكون من ملفوظ أو حديث يف مقام ختاطيب و أن هذا امللفوظ أو :"  1charaudeau"شارودو

أي تواضع عليه املستعملون للغة و أن هذا االستعمال يؤدي ، 2"يث يستلزم استعماال لغويا عليه إمجاعاحلد

  .داللة معينة

 يسبنيلويس كفنظرة بنفيسنت هذه تقرتب من فكرة املدرسة الفرنسية للخطاب خصوصا مع اللساين        

L.GUESPIN3  أن امللفوظ متتالية من اجلمل  :"ل بني امللفوظ و اخلطاب حيث أنه يرى صف الذي

·�¦�Ƣđ�¶ÂǂǌǷ�ƨȈƥƢǘƻ�ƨȈǯǂƷ�ǂǜǻ�ƨȀƳÂ�ǺǷ�ŐƬǠŭ بياضنياملوضوعية بني  ȂǨǴŭ¦�ȂȀǧ�§ ƢǘŬ¦�ƢǷ¢��śȈǳȏ®

وهكذا فنظرة تلقى على نص تبنينه لغويا جتعل منه ملفوظا و أن دراسة لسانية لشروط هذا النص جتعل منه 

  .طاب قائم أساسا على حركية خطابية متجلية يف امللفوظو من هذا نستنتج أن إنتاج اخل ،4"خطابا

 ملناقشة عديدة حماوالت ظهرت أن إىل بنفيس و هاريس حسب اخلطاب لتحديد أوىل حماوالت هذه        

 املنطلقات بتعدد البعض بعضها عن تتمايز بدأت اليت التصورات ضوء على Ƣē ¦ǂǫ و السابقة التحديدات

   .باحث كل اقرتاح و نظر وجهة بحس هذا واملقاربات، و

من خالل التطورات اليت طرأت على مفهوم اخلطاب ،ظهرت اختصاصات عديدة تدعى كون اخلطاب 

و رغم اإلشكاليات و التناقضات اليت طرحت كون اخلطاب موضوع غريب عن  موضوعها االساسي،

ǏƢǐƬƻȏ¦�Â�©ȏƢĐ¦�ǲǯ�ǲǸǌȇ�ƶƦǏ¢�§ ƢǘŬ¦�Ǿǻ¢�ȏ¤�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦ات.  

هذا التمييز ينشأ من كون  بني نظامني التلفظ مها اخلطاب و الكتابة التارخيية،" بينيفست"ميز و من مث        

�ǞǸƬĐ¦�Â�ƨǧƢǬưǳ¦�ǞǷ�̈ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�ǪǳƢǠƬƫ�ǲƥ�ƨǣǂǨǷ�ƨȈǻƢǈǳ�̈ƾƷÂ�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ǾǷȂȀǨǷ�Ŀ�ǂǐǬȇ�ȏ�§ ƢǘŬ¦

ويات العديدة و مجلة الكتابات اليت تنقل خطابات فاخلطاب قوامه مجلة اخلطابات الشفوية املتنوعة ذات املست"

ح و االعمال التعلمية ،خيتلف عن ر شفوية أو تستعري طبيعتها و هدفها شأن املراسالت و املذكرات و املس

.1939لساين فرنسي ولد سنة   1

  . 75ص  2001، جوان  8دد ع ،التواصل ،جامعة عنابة ،،اجلزائر بشري برير ،يف تعليمية اخلطاب العلمي ،جملة 2

).1993- 1934(لساين لغوي   3

.22،ص  س.، مالروائي  حتليل اخلطابسعيد يقطني ،4
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احلكاية التارخيية يف مستويني اثثنني مها الزمن و صيغ الضمائر ،و املقصود باحلكاية التارخيية هنا ليس احلكاية 

اعتباره خطابا ،و إمنا هي كل حدث ما ينقل بطريقة تقريرية هدفها هو  نفذلك مما ميك ،حدثا تارخييا اليت تنقل

و الدراسة اللسانية لشروط  ،تارخيية احلدث يف حد ذاته ،فالنظر إىل النص من وجهة لغوية جتعل منه ملفوظا

.1"إنتاج هذا النص جتعل منه خطابا

بني عنصرين أساسيني " مقوالت احلكي االديب :" ا يف دراسته الشهرية  أيض 2هذا ما ميزه تودورف       

ينفي أحدمها اآلخر و يف نفس الوقت يثبته بذلك احلضور املتالزم عرب ثنائية احلضور و الغياب ،و هو املنت 

فالقصة تعين االحداث يف  ،إنه يف آن واحد قصة و خطاب:واملبىن ،مؤكد أن لكل حكي مظهرين متكاملني 

ǀđ�ƨȇȂǨǋ�Â¢�ƨƥȂƬǰǷ�¿ƾǬƫ�À¢�ǺǰŻ�ƨǐǬǳ¦�ǽǀǿ�Â¦�،يف فعلها و تفاعلها ،ترابطها و يف عالقتها بالشخصيات

يال هذا الراوي الشكل أو ذاك ،أما اخلطاب  فيظهر لنا خالل وجود الراوي الذي يقوم بتقدمي القصة و خب

�ƢǼǸē�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨȈǰƄ¦�ª إطار العالقة بينهما ليست هناك القارئ الذي يتلقى هذا احلكي ،و يف ¦ƾƷȏ¦

،و لكن الذي يهم الباحث يف احلكي حبسب هذه الوجهة هو الطريقة اليت بواسطتها جيعلنا الراوي  )القصة(

.3)اخلطاب( نتعرف على  تلك االحداث 

بني اللغة  يزيضيف مقام التواصل إىل خاصية اإلنتاج و الداللة ،م4maingueneau"وينغمان"أما        

و الكالم و تبني له إثر ذلك أن اجلملة ال تدخل يف إطار اللسان ،و لكنها تنتمي إىل الكالم موئل الفعالية و 

.5"الذكاء

من حيث معناه العام املتداول يف حتليل اخلطابات حييل إىل نوع من التناول  "ينوغمنان"اخلطاب عند  إن       

بل نشاطا ألفراد من حيث يف  اعتباطيةللغة يف اخلطاب ال تعد بنية للغة أكثر مما حييل إىل جعل حبثي حمدد ،فا

صل اللغة من معايري غري لغوية فإن اخلطاب ال ميكن أن يكون موضوع فسياقات معينة ،و مبا أنه يفرتض مت

      .تناول لساين صرف

.08،ص 2000، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق، طبعة سنة حممد الباردي ،إنشائية اخلطاب يف الرواية العربية احلديثة: ظرين 1

.1939ناقد و كاتب أديب من أصل بلغاري ولد سنة  
2

   22ص  ،س.، مسعيد يقطني ،حتليل اخلطاب الروائي : ينظر 3

.1950سنة لساين لغوي و أستاذ جبامعة باريس ولد   4

  .21ص  ،س .، مسعيد يقطني ،حتليل خطاب روائي 5
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اخلطاب على أنه مجلة  الذي حدد مفهوم 1"أنطوان مقدسي"الناقد العريب  جندو يف الدراسات العربية         

�ń¤�«ƢƬŢ�ȏ�ǆ ȈȇƢǬǷ�Â�¦®ȂƳÂ�ƢǻƢǷ±�Â�ƢǻƢǰǷ�ƢĔ¢�Ä¢�Ƣē¦ǀƥ�ƨȈǨƬǰǷ�Ȇǿ�Â��Ƣē¦ǀƥ�ƨȈǨƬǰǷ�ƨȈǳƢƷ¤�ƨȈǬƟȐǟ

فمهما كان حجم اخلطاب يشكل مجلة واحدة جتمع بني أعضائه عالقات إحالية و ال ميكن أن  2"غريها

ń¤�ǾǔǠƥ�ǲȈŹ�ÄȂǔǟ�ƲȈǈǻ�ƢŶ¤�Â�Ƣē¦ǀƥ�ǽ®ÂƾƷ�ȆǨƬǰƫ�ƨƳƢƷ�ÀÂ®�Ƣē¦ǀƥ�ƨȈǨƬǰǷ�̈ƾƷ¦Â�ƨǴŦ�ǲǰǌȈǳ�ǒ Ǡƥ�

  .أو تأثري بالعوامل اخلارجية 

الذي مجع مقوالت و مفاهيم مهمة فشلت يف اخلطاب حماوال انتقاء  "فرحان بدري"كما جند الباحث         

  :وجود التطور احلاصل يف املفهوم يقول 

 " اخلطاب مصطلح مرادف للكالمPAROL  اللساين  و هناك خطاب أديب حبسب رأي سوسري

.وريس محبسب رأي 

 تتجاوز أبعاد اجلملة أو الرسالة حبسب رأي هاريس) املتكلم( اخلطاب وحدة لغوية ينتجها الباث.

هو وحدة لغوية تفوق اجلملة تولد من لغة مجاعية حبسب بنفنست.

ÀÂǂȇ�ǶĔ¢�¯¤��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�Ŀ�· ȂǨǴŭ¦�¿ȂȀǨǷ�ǲƥƢǬȇ�§ ƢǘŬ¦�¿ȂȀǨǷ  أن النظر إىل            

النص بوصفه بناء لغوي جيعل منهن ملفوظا أما البحث يف ظروف إنتاجه و شروطه فإنه جيعل منه 

.خطابا

هو نظري بنيوي ملفهوم الوظيفة يف استعمال اللغة حسب رأي تودوروف.

نظر و قد  هو نظام تعبري متقن و مضبوط ،هذا النظام ليس يف جوهره إىل بناء فكري حيمل وجهة

.3"متت صياغته يف بناء استداليل أي بشكل مقدمات و نتائج

الذي " ن بارثالرو "من بينهم  يعطي مفهوم اخلطاب من منظور النقاد اللسانيني "وشحرابح بو "يف حني جند 

§�ƢƷȐǘǏȏ¦�ƾƷ¢�ƢĔȂǯ�ƾǠƫ�ȏ�ƨǷƢǟ�®ǂǈǳ¦�ƨǤǳ�Àȋ�̈ŚƦǯ�ƨǴŦ�®ǂǈǳ¦�Śǐȇ�ƢȀǼǷ�Â�̈ŚƦǯ�ƨǴŦ"يعد  ƢǘŬ¦ ت

التعبريية اليت وهبت اللسانيات اخلطاب ،إىل أن توسعة رؤيته و نظرته حىت صار اخلطاب متعة و املتعة هنا ال 

.تتعلق بنظرية يف اجلمال و اجلميل بل هو احلديث عن اللغة املتعة من حيث هي بعد يف اخلطاب نفسه 

.1914مفكر و فيلسوف سوري ولد سنة   1

  .67ص  ،س .، ماالسلوبية و حتليل اخلطاب ،نقال عن نور الدين السد ،دمشق، 9و األدب ،جملة املوقف االديب ،عأنطوان مقدسي ،احلداثة2
ص  ،2003سنة  1، طبعة  املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيعد العريب احلديث ،ريب ،االسلوبية يف النقفرحان بدري احل 3

.39،40ص
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يا اللسانية و النقدية املطروحة يف مسرح النقد الناقدة اللسانية فقد متثلت القضا "جوليا كروستيفا"أما         

�ǲȈǳƾƬǳ¦�¿ȂȀǨǷ�¬ǂǘƥ�Ƣē±ÂƢš �Â�ƢǈǻǂǨƥ"signiafiance.

فالداللية عند جوليا خطاب داخل النص يقوم خبرق الدال و الذات و التنظيم النحوي ،فهو يهدم 

كريستيفا اسم سيميائيات اخلطاب النص لريسي نصا جديدا و هذا ال يأيت إال يف ظل علم جديد تقرتح له  

وهو اجتاه ينطلق من مسألة العالقة االعتباطية بني الدوال و املدلوالت للبحث عن عالقات يكون فيها 

  .اخلطاب مربرا

 جسم له ذاته و حركته و زمنه و هو" كما جند اخلطاب عند تزفتان تودورف الذي يرى أن اخلطاب        

الداخلي لكنه يتحرك حبرية مستقلة و من مثة فهو لون خيتلف عن  لالنتظامخمتلف عن كل ما عداه خيضع 

2:فقد صنف مفهوم اخلطاب إىل ثالثة تصورات و املتمثلة يف  "ةلححممود ط"أما الباحث ، 1"النص

 التصور الرتكييب:  

اهتمام اللسانيني  الذي ينطلق من وجهة نظر تركيبية تتم مقابلته مبفهوم اجلملة اليت استحوذت على           

و يتم أيضا مقابلة  هذا مبفهوم  بعد الدراسات النحوية القدمية ،فكل ما يفوق اجلملة هو خطاب،

  .يس ر و هذا حسب ما تطرقنا إليه سابقا ملفهوم ها ،النص

 التصور الداليل:  

وإذا   ،يقوم هذا التصور على اعتبار داللة اخلطاب ،فداللة اخلطاب ليست كداللة اجلملة أو النص

�ƨǧƢǓ¤�ÀȂǗŗǌȇ�ǶĔ¢�ȏ¤�ƨǳȏƾǳ¦�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�ǎ اكان بعض اللسانيني يرو  ǼǴǳ�ÄÂƢǈǷ�§ ƢǘŬ¦�À¢

اخلطاب هو وحدة :" يف قوله  "غرمياس"إىل مشوله للجملة أن يكون متماسكا ،و هذا ما جاء به 

أنه وحدة :" ه يف تعريفه على أن "بيري زميا"و ايضا ما ذهب إليه "دالة و اليت جيدر أن حتلل دالليا 

.فوق مجلية تولد من لغة مجاعية و تعترب بنيتها الداللية كبنية عميقة جزءا من شجرة

.103-100س، ص ص .، محوش ،اللسانيات و حتليل النصوصرابح بو  :ينظر 1
  . 15- 14 ص ،ص 2012سنة  1، عامل الكتب احلديث، األردن، طاولية اخلطاب السرديدة ،تلححممود ط: ينظر  2
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 التصور التداويل:  

و هو التطور األكثر ارتباطا بتخصص حتليل اخلطاب و هذا التصور ال ينظر اخلطاب باعتباره 

ريورة تواصلية داللية ال تنفك تتابعا مجليا أو دالليا متماسكا فقط إمنا ينظر للخطاب على أنه س

عن املقام التواصلي الذي مت إنتاجها فيه ،و بتحديد التعاريف يف هذا التصور غري أن اجلامع بينها 

هو وضع مفهوم اخلطاب يف قلب العملية التواصلية اليت تفرتض منتجا و متلقيا و مقاما تواصليا 

  .معيانا

املتلقي و املرسل شخصا واحد و هو :" يكون فيه  ىتواصل حخر من التآنوعا  "جاكبسون"كما ميز        

، اصل الداخلي كما حيث على التواصل اخلارجي يف إيصال األفكار لآلخرين و التعامل معهمو ما يعرف بالت

.1 "فالتواصل مع اآلخرين ال يكتمل  إال باستنباط اللغة، ال يفتأ يذكر احلوار الداخلي أيضا فهو 

2:ينو مجع هذه التعاريف يف مجلة من اخلصائص و هي غيك مانينمو قد حاول دو 

ل من اجلملةمشاخلطاب تركيبة أ.

اخلطاب موجه و هذا يعين أنه يتوجه به متكلم معني آلداء غرض معني.

 فاخلطاب ال يصف و ميثل الواقع  تبعا لنظرية أفعال الكالمية،:اخلطاب شكل من أشكال الفصل

.هتلقيه أو يغري من وضعيته أو من وضعية متلقيفقط و إمنا قد يؤثر يف م

حىت يف غياب متلقي معني ،ألن التلفظ يعرتض وجود  يعترب كل تلفظ تفاعليا :تفاعلي ب اخلطا

la(و على هذا فإنه يعترب التحاور  متلفظا مشارك يوجه إليه اخلطاب حقيقيا كان أو افرتاضيا،

conversation (ي للتفاعل ئيسكل الر أحد أشكال التفاعل و ليس الش.

 إن اخلطاب يدخل يف سياق معني و كأن السياق ليس إال إطارا :اخلطاب يقع يف سياق معني

و على هذا فإننا ال نستطيع إعطاء معىن مللفوظ ) أو ُمَسيَّقٌ (ولكنه يقول أن اخلطاب مسوق 

.خارج سياق معني

،شاريات اليت ترجعه إىل ذات فاخلطاب دوما حيتوي على اإل اخلطاب مستعمل من قبل الذات

.و الذات تأخذ موقفا من اآلخر كما تأخذ موقفا مما يتضمنه اخلطاب نفسه املستعمل له،

 فإن ذلك فعل تلفظي ال ميكن قبوله إال من خالل تربير تقدميه على : اخلطاب حمكوم مبعايري

.الكالمية  الشكل الذي قدم به و هذه املعايري اخلاصة بالتلفظ املستند من الوقائع

  .40ص  ،ت.، د1لسنية عند رومان جاكسون ،املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر ،بريوت ،ططمة الطبال الربكة ،النظرية األفا 1
  . 17- 15ص ص  ،س.، مالسردي ة ،تداولية اخلطابلححممود ط: ينظر  2
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 أي أن اخلطاب ال يأخذ إال باعتباره داخال يف جمال :اخلطاب مأخوذ يف إطار تداخل اخلطابات

�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�ǲƻ¦®�©ƢǛȂǨǴŭ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ�ǾǴȇÂƘƫ�· ȂƸǴŭ¦�ǀƻƘȇ�Ʈ ȈƷ��ǞǇ¦Â�ĺƢǘƻ

.اخلطايب املتداخل

ب معني موجهة إىل غية فاعلة من خماطِ فمصطلح اخلطاب إذن متعدد املعاين ،فهو وحدة تواصلية بال

تواصل  1"ليتش " "ب معني يف سياق معني يدرس ضمن ما يسمى بلسانيات اخلطاب ،و هو على رأيخماطَ 

.2 "لساين ينظر إليه كإجراء بني املتكلم و املخاطب أي فاعلية تواصلية يتخذ شكلها بواسطة غاية اجتماعية

3deborah "نر ديبورا شيف"كما عرضت         shiffrin  ثالثة تعريفات متثل يف جمملها هذا التعدد بل

و التباين الناجم عن تعدد مناهج الدراسات اللغوية مع بنية كل تعريف إىل منهجية ألن هذه التعاريف ال 

�Â¢��ƨǴǸŪ¦�ǺǷ�Őǯ¢�ǾǨǏȂƥ�ƨƯȐƯ�ǺǷ�ƾƷ¦Â�ǾǨǏȂƥ�§ ƢǘŬ¦�¿ȂȀǨǷ�®°Â�ƾǬǧ�ƨǼȈǠǷ�ƲǿƢǼǷ�ǲưŤ�ƢĔȂǯ�ÂƾǠƫ

.استعمال أي وحدة لغوية ،أو بوصف امللفوظبوضعه 

فتتجه غاية الباحث بعناصر انسجامه  ،حيث يتجسد املفهوم األول يف املنهج الشكلي أي البنية"       

  .و ذلك يف مستوى بنيته املنجزة اتهوترابطه و تركيبته و معرفة عالقة وحد

آخر و هو االجتاه الوظيفي و ذلك بتجاوز وصف  أما تعريف اخلطاب بوصفه استعمال اللغة مليل اجتاه       

حيث يلتقي الضوء على كيفية حتقيق بعض الوظائف اللغوية اليت يستطيع املرسل من  ،اخلطاب وصفا شكليا

  .خالهلا أن يعرب عن مقاصده و حيقق أهدافه مما يربز العالقة املتبادلة بني نظام اللغة و سياق استعماهلا

إذ ميثل هذا التعريف نقطة التقاطع بني املنهجني السابقني أي بني البنية الشكلية  بوصفه ملفوظا و       

والوظيفية و قد يتخذ من اجلملة أساسا له بوصفها تلك السلسلة من الكلمات ،كما يعدل به عن كونه 

 فظيةتلتراكما من الوحدات اللغوية الصغرى اليت ال سياق هلا إىل كونه جمموعة من وحدات ذات سياقات 

ƨȈǫƢȈǇ�ǲŦ�ǺǷ�ÀȂǰǷ�§ ƢǘŬ¦�À¢�Ä¢�Ƣđ�ƨǏƢƻ"4.

  :أنواع الخطاب    -

)2014-1936(جيفري ليتش مؤلف اجنليزي  متخصص يف اللغة االجنليزية و علم اللغة  1

.19،ص  2012سنة  1عامل الكتب احلديث، األردن، ط -قراءات نصية تداولية حجاجية - ان بوقرة ،اخلطاب األديب و رهانات التأويلنعم  2

خبرية يف علم اللغة االجتماعية و حتليل اخلطاب و الرباغماتية  3

.38-37،ص  س.م-دراسة لغوية تداولية-عبد اهلادي بن ظافر الشقريي ،اسرتاتيجية اخلطاب: ينظر   4
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كلمون أو الكتاب و ذلك حبسب مواقف اجتماعية تو اخلطاب يتنوع بتنويع الطرق اليت يتخذها امل        

ي وثقافية حمددة فنستنتج بذلك أنواع من اخلطابات مثل اخلطاب الديين و اخلطاب العلمي و اخلطاب السياس

  .و املسرحي ينلفاو  األديب،و  و اخلطاب الفلسفي،

جند أن اخلطاب الفلسفي خيتلف بطبيعته و إشكاليته و لغته عن اخلطاب السياسي أو األديب أو         

فاخلطاب الفلسفي جيب أن يكون كشفا عن املاهيات و العلل ،و أن ماهيات األشياء و عللها ال "املسرحي 

.1"ما وصفها به ميكن أن تكون على غري

فاخلطاب الفلسفي يتولد عند مواجهة مشكلة ،فوجود املشكلة شرط ضروري النبعاث احلاجة إىل 

اخلطاب الفلسفي و ال يكون هذا إال حبثا من أجل االقتناع و اإلقناع بواسطة احلجج ،إال أن اخلطاب 

ن اآلراء و املذاهب فيكون يف اآلراء الفلسفية و إمنا ينبثق من جمموعة م ،الفلسفي ال يبتكره صاحبه من العدم

إما من ناحية  ما من حيث املنهجية،إمن اآلراء الفلسفية القدمية ،إما من حيث املوضوع ، شيءاجلديدة 

فاخلطاب الفلسفي يبدأ أو ينتهي بقوانني العقل و الواقع فهو خطاب نقدي يعتمد التساؤل و الشك  الغاية،

  .باملعىن القائم

أما اخلطاب السياسي جعل التعبري عن اآلراء و اقرتاح األفكار و املواقف حول القضايا السياسية من       

خطابا "كالدميقراطية و اقتسام السلطة و الفصل بني أنواعها ،و يعترب اخلطاب السياسي ،قبيل شكل احلكم

،ريق توظيف حجج و براهنيط عناقناعيا يهدف إىل محل املخاطب على القبول و التسليم بصدقية الدعوى 

.2"وميكننا اعتباره مؤقتا خطابا سياسيا عندما يقال من طرف رجل سياسي يف هدف سياسي

و املتلقي ميكن أن  و لكي يكون اخلطاب السياسي موضوع الرسالة اليت حيملها اخلطاب سياسيا،

اإلضافة اىل استخدام املصطلحات أو مهتما بالسياسة ب) ما يسمى باجلمهور السياسي ( يكون سياسيا 

   .السياسية أي لغة اخلطاب يف أغلبها أو عمومها لغة سياسية

.35، ص 1995طبعة سنة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،جزائر ،) حماولة يف املنهجية (حممد يعقويب ،أصول اخلطاب الفلسفي 1
2 christian baylon , Sociolinguistique -Société, Langue et discours, nathan université, 2eme

Edition ,1996 ,p 248.
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و اخلطاب السياسي يف الواقع ال يشرتط وجود مجهور خمتص يف السياسة بل و هذا من مميزاته عن بقية "       

�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ǶēƢȇȂƬǈǷ�Â�ǶȀǠȇ°ƢǌǷ�» ȐƬƻƢƥ�ǞǸĐ¦�©ƢƠǧ�Ŀ�ƾƳȂȇ�§ ƢǘŬ¦�̧ ¦Ȃǻ¢حيث يؤدي إىل  ،1"و الفكرية

التواصل باعتباره منظومة من األفكار تتمحور عرب أنساق إيديولوجية مستمدة من تصورات سياسية ختتلف يف 

ǞǸƬĐ¦�©ƢƦǴǘƬŠ�ȆǟȂǳ¦�Â�ÄǂǰǨǳ¦�ƲǔǼǳ¦�Ƥ ǈƷ�ƢȀǸǜǻ�Â�ƢēƢȈǳ¡��� كما يعترب خطابا إقناعيا يهدف إىل محل

  .دعوى عرب وسائل حجاج متنوعةاملخاطب على القبول و التسليم بصدقية ال

اخلطاب الديين يُرى بأشكال خمتلفة فهو حيمل مفاهيم كثرية و ذلك حسب املنظار الفكري الذي أما        

و خطاب  ،ينظر من خالله إىل الدين لتباين األفكار  فهناك من يستمد فكره و ثقافته من كتاب اهللا تعاىل

فاخلطاب الديين "سب و يصنف جهال داخل حدود الدين مما حيُ كره و ثقافته فحمسوب على الدين يستمد 

هو حماذاة ملنطق داخلي يعرب عنه اإلسالم من خالل القرآن الكرمي ،إذ ال خيرج اخلطاب عن الدعوى فهو 

مؤسس على بث الرسالة و على التبليغ ،و قد أوكل النيب االكرم صلى اهللا عليه و سلم هذا التبليغ سواء باليد 

.2"ول أو بالسلوك ،فلذلك تبقى الدعوى نواة اخلطاب الديين على غرار االشكال األخرىأو بالق

كونه يصل إىل مجيع الطبقات و خياطب مجيع املستويات ،فهو جزء من اهلوية و التكوين الروحي 

ر الدين فهو يتماشى مع متطلبات االنسان بدون تنازل أو املساس جبوه ،االجتماعوالفكري و الفين و 

حيث يسمو إىل منطق احلفاظ على الكرامات و احلريات و العمل و املساواة ،و يستطيع اخلطاب وأصوله،

  .الديين أن يعاصر احلدث دون  أن يتأثر باملضمون و دون أن خياف من االفكار املستوردة

خطاب متعدد بتعدد بطبيعته  ،نوع من مجلة اخلطابات الذي يعداخلطاب اإليديولوجي  جند أيضا        

فهو يتصرف و كأنه ميلك احلقيقة  فهدفه إثبات ما يريد إثباته كحقيقة،االغراض اليت يريد إقرارها أو خدمتها،

إن اخلطاب اإليدولوجي يقوم على أسس جتعل منه مشروعا ،و بوصفه :"calvy3"كالفي "هذا ما يراه 

.160،ص 1982اجلزائر، الطبعة سنة عبد املالك مرتاض ،االلغاز الشعبية اجلزائرية ،ديوان املطبوعات اجلزائرية ،1
، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب و اللغات و الفنون، قسم فنون درامية، جامعة يف املسرح جزائري اإليديولوجيعيسى راس املاء ،اخلطاب 2

  . 21- 20ص ،ص 2008، 2007وهران، 

.1942جان لويس كالفي لساين فرنسي و أستاذ اللسانيات االجتماعية ولد سنة   3
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على أي ممارسة من املمارسات أن تتغلب عليه باعتبار أن إنتاجا للمشروعية فإنه يوضح متام التوضيح ما جيب 

.1 "اخلطاب نفسه ممارسة اجتماعية

اخلطاب اإليدولوجي يسعى إىل التوصل للتفسري الشامل من خالل تطبيق فكرة معينة على كافة ف        

دد و يوجه جماالت الواقع فهو نسق من االفكار و األحكام املوجهة يستخدم ليصف و يفسر و يشرح و حي

�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȆƳȂǳȂȇƾيينهض اخلطاب يف املستوى اال:" "عيدالميىن "أفعال و ممارسات كما جاء يف قول 

يتحدد اخلطاب حبقول هذا املستوى االيديولوجي سياق العالمة االجتماعية اليت تطلب الصياغة و التعبري،

قا هلذه احلقول كما متيزها ،و لكنها يف متييزها تبقى ائفه و ينتجها  ،تتميز الرسالة وفظوينتجها ،كما يتحدد بو 

.2"بصفتها الداللية املوضوعية على هذا املستوى االيديولوجي  نفسه

��À¤�Â�ȆȀǧ��ƨǔǷƢǣ�°Ƣǰǧ¢�ǺǷ�ǾǼǟ�ƲƬǼȇ�ƢǷ�Â�Ǿƫ¦̄�Ŀ�ǂǰǨǳ¦�śƥ�¼ǂǨƫ�ƢĔ¢�ǚƷȐǻ�ƢȀǨȇǂǠƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ

ǨȈǛȂƥ�¿ȂǬƫ�ƢĔ¢�ȏ¤�°Ƣǰǧȏ¦�ǺǷ�ƢǏƢƻ�ƢǟȂǻ�ƪ ǻƢǯ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǠǨǳ¦�ǾȈƳȂƫ�Ȇǿ�̈®ƾŰ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨ  فهي إذن

  .حتدد الفعل االجتماعي و هي فكر يستهدف حتريك مجاعة معينة حنو أهداف حمددة

فيمكن أن يؤثر اخلطاب على طرف  ،نشأ أدبيا و توسع يف جماالت دراسية أخرىفقد  اخلطاب الفينأما      

صل ،و ال يتحقق التواصل إال إذا مت فهم الرسالة ،و الفن يف مفهومه ما بإبالغ رسالة معينة لتحقيق عملية توا

الصحيح هو رسالة موجهة للمجتمع ،الشعب ،احلياة  ،من خالل مضمونه و شكله و غايته و رسالته 

وخدمته ،كما أنه ال ينفصل عن الواقع ،فاخلطاب الفين سواء أكان خطابا تشكيليا أو خطابا مسرحيا أو 

خطاب جيمع بني اللغة املباشرة و اللغة املصورة ،كما أنه ال ينقل لنا رسالة فحسب بل أن سينيمائيا هو 

احلدث جيري أمام أعيننا و خياطبنا بداللة عناصر التكوين الداخلة يف إخراج العمل كاخلطوط و االلوان 

التشكيل احلركي و الديكور و معاجلة الفضاء كاللون و احلركة و االجتاه و احلجم ،و ،س و نظام اإلنارةبواملال

لكل :" بأن  "فوكو"واملوسيقى و غريها ،فهذا اخلطاب تندرج عناصره ضمن نظام حيكم مكوناته ،و قد أكد 

.3"جمتمع وسائله يف ضبط أنواع اخلطاب فيه مثل القوانني االجتماعية و الفكرية السائدة يف حقبة معينة

.151،ص  1989طبعة سنة حنون مبارك ،دار احلقيقة ،بريوت ،:،املدخل إىل احلياة السياسية، تر جان إيف كالفي: ينظر 1
.71،ص  1984سنة  2طبعة ر البيضاء ،بريوت ،ميىن عيد ،يف معرفة النص ،دار اآلفاق اجلديدة ،،دار الثقافة ،دا2
.39،ص 1989، طبعة سنة ز الثقايف العريب ،الدار البيضاءسامل يفوت ،املرك:ل فوكو ،حفريات املعرفة ،تر ميشا 3
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  :الخطاب المسرحي مفهوم   -

ديب أو عدم انتمائه إىل اخلطاب األ انتمائه باخلطاب املسرحي ؟ ما هي خصائصه ؟ما حدود ماذا نعين      

  عامة؟ ماذا نقصد باخلطاب الدرامي؟ و هل ميكن التمييز بينهما؟ هل مها خطابان مكمالن لبعضهما البعض؟

عدى حدود املقاربة اليت تقريبية و حماولة تقدمي تعريف جامع للخطاب غري ممكنة و ال تت أسئلة هذه جمرد     

đ�§°ƢǬǻ�Ŗǳ¦�ǂǜǼǳ¦�Ƣȇ¦Â±�» ȐƬƻƢƥ�Ƣǿ°Âƾƥ�Ǧ ǴƬţا اخلطاب املسرحي.  

هو مظهره املزدوج يف جمال "... إن أول ما يلفت انتباهنا يف التعامل مع اخلطاب املسرحي كمصطلح         

إىل أن املسرح  1أوبرسفيلدآن  و قد أشارت... يف إطار النص و التأدية مما جيعل دراسته تبدو صعبة  الكالم،

و النص املسرحي باق إىل االبد بعد  هو فن املفارقة فهو يف نفس الوقت نتاج أديب و عرض يشبه الواقع ،

هذه املفارقة اليت أشارت إليها ...فهو دائم التغيري  و لكن العرض خيتلف من فرتة ألخرى،تأليفه وعرضه،

فهو مل يتحدث عن املفارقة بل حتدث عن عدم  طريقة أخرى،نو و لكن بغيأوبرسفيلد تطرق إليها من

.2"االستقرارية يف اخلطاب املسرحي و كذا يف طبيعته الكالمية 

نص (و العرض املسرحي ) لفؤ نص امل(بني النص املكتوب  االزدواجيةفاخلطاب املسرحي يتم خباصية       

املسرحيني و تعددت آراءهم حول ذلك ،ففريق حيث أشارت هذه القضية جدال حادا بني النقاد و ) املخرج

Âƾǟ�ǶĔ¢�Ʈ¦�منهم راح ميجد النص و يعطيه األ ȈƷ�ňƢǻȂȈǳ¦�ǂǐǠǴǳ�Ǯ ǳ̄�®ȂǠȇ�Â��ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�Ŀ�ƨȇȂǳÂ

عنصرا من عناصره مهمته ترمجة ما هو مكتوب و هذا ما جاء  ىاملسرح جنسا أدبيا ال يشكل العرض فيه سو 

�ǺǷ�̄¤��ǺǨǳ¦�ǺǷ� ¦ǄƳȋ¦�ƾǠƥ¢�ƢĔ¢�ȏ¤�ŚƦǯ�ŚƯƘƫ�¦̄�ƾǿƢǌŭ¦�À¢�ǞǷ�Â:" الشعر يف قول آرسطو يف كتابه فن 

مث إن مجال املشاهد يعتمد على فن املهندس أكثر من  ،املمكن أن نلتمس تأثري املأساة بال متثيل و ال ممثلني

3."اعتماده على فن الشاعر

اب املسرحي كان أساسها النص كون النص رسطو للمسائل اجلوهرية اليت ختص اخلطآإن معاجلة        

أي فكر الكاتب هذا ما يشري إىل سطحية العرض كونه خياطب  ،املسرحي يتضمن جوهر العمل املسرحي

يف املسرح الكالسيكي القدمي " ،احلس و يبعد املتفرج عن اجلوانب اجلمالية و يعزز دور النص يف عملية التلقي 

.1918ناقدة مسرح فرنسية ولدت سنة  
1

.45،ص  س.، معمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية2
.51،ص  1999سنة  1طبعة  هال للنشر و التوزيع ،مصر ،إبراهيم محادة ،:رسطو ، فن الشعر ،تر آ  3
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كانت تعطي النص الدرامي   "4شودبرنار "و  3"كورين"و  ،"2سنيار " و 1"سيهو م ود لفردأ"وكذلك يف مسرح 

.5"أمهية قصوى

فخيال  هذا باعتبار أن النص املسرحي اجليد ميكن أن يتخلى عن العرض و التجسيد على اخلشبة،

و احلركة  حلوار و االرشادات املسرحية املصورة للمكان و الزمان و أوصاف الشخصياتاالقارئ باإلضافة إىل 

النص املسرحي متكافئ دالليا مع نص العرض و أن " تغين عن العرض ،يف حني جند البعض اآلخر يرى أن 

.6)"النربات و االصوات( الشكل املتحيز هو التعبري

كما جند جمموعة من املخرجني و املسرحيني اللذين قللوا من قيمة النص الدرامي و أعطوا للعرض        

العرض حيتل الريادة سواء أكان  همعلجب ،..."9يجر جوردن ك"،"8آبيا"،"7آرتو"خاصة أمثال  املسرحي مكانة

أن املوقف الذي  "اءات اجلسد ،كما جاء يف قول أوبرسفيلد إحيضاءة أو أو اإل ىأكان الرتكيز على املوسيق

البصرية و  يضع النص االفضل من العرض أو جيعله مماثال له  قد يكون جمرد وهم ،فمجموع العالمات

املسموعة واملوسيقية اليت خيلقها املخرج و مصمم الديكور و املمثلون تشكل معىن ما أو خنبة من املعاين اليت 

تنقسم إىل عالمات لسانية و  اليت singesفهو بذلك جمموعة من العالمات  ،10"تتخطى النص يف جممله

©��ǺǷ�̧ȂǸĐ¦�¦ǀǿ�ǂȀǐǼȇ�Â�ƨȇǂǐƥ�Ãǂƻ¢�Â�ƨȈǠũعالما أخرى غري لسانية و تنقسم غري اللسانية بدورها إىل

  .العالمات غري املتجانسة يف بوتقة واحدة و هي ما يعرف باخلطاب املسرحي 

ة خشبة نعصياير غإن اخلطاب املسرحي يرتقي بدرامية النص ليصبح خطابا جتاوزيا  ضمن فضاء م       

  .املسرح واملمثل و املتلقي معا 

).1857-1810(شاعر فرنسي و مسرحي و روائي   1

).1699-1639(شاعر و كاتب مسرحي فرنسي   2

).1684-1606(بيري كورين شاعر و مسرحي فرنسي   3

). 1950-1856(سرحيني مؤلف و مفكر إيرلندي أحد أشهر الكتاب امل  4

.20،ص  1982سنة  1طإصدارات مهرجان القاهرة الدويل للمسرح التجرييب ،القاهرة ،،مي تلمساين:لد ،قراءة املسرح ،ترآن أوبرسفي  5
.56،ص  2000سنة  1، طرب ،دمشق ،سوريامغ -قمشر دار  أكرم يوسف ،الفضاء املسرحي يف دراسة سيميائية ،6

).1948-1896(كاتب و خمرج مسرحي فرنسي شاعر و ناقد و    7

).1928-1862(خمرج مسرحي و باحث فين سويسري   8

).1966-1872(خمرج و منظر مسرحي اجنليزي   9

.46س ،ص .م التداولية،عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية10
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ال يعترب نصا أدبيا منتهيا كالقصيدة الشعرية أو " ...  لى خالف باقي النصوصفالنص املسرحي ع      

đ�ǖƦƫǂȇ�Ãǂƻ¢�ƨȈǟ¦ƾƥ¤�Â�ƨȈǼǧ�́ Ȃǐǻ�ȆǟƾƬǈȇ�řǧ�ǎ ǻ�Ǿǻȋ�̈ŚǐǬǳ¦�ƨǐǬǳ¦ ا ارتباطا وثيقا و ذلك من أجل

ءة هذا النص إجياد طريقة معينة إىل خشبة املسرح من خالل قنوات و دالئل متعددة و متباينة و من مثة فإن قرا

إال بتحديد العالقة بني االرسال و التلقي، تقتضي من الدارس أن يستحضر مناخه الطبيعي الذي ال يتحقق 

.1"اهر االبداعية األخرىو و هي عالقة تتسم بنوع من االستقالل و التمايز عن باقي الظ

د تعديدية صوتية إننا إذن بصد"عن اخلطاب املسرحي  هيف حديث "روالن بارث"كما جند        

polyphonie ة ،و هذا هو التمسرح ياخبارية حقيقla thèàtralité إن ، 2"مسك من العالمات

اخلاصية املميزة إذن هي خاصية التمسرح فإننا نعين يه ما مييز املسرح عن باقي األجناس األدبية األخرى و اكثر 

ح قد حنث أصال لتحديد اخلطاب املسرحي و إبراز من ذلك ما مييزه عن باقي الفنون ،و إذا كان هذا املصطل

  مساته فهل يتمثل التمسرح يف النص أم يف العرض؟

التمسرح ينبغي أن يكون حاضرا منذ البذرة األوىل املكتوبة لعمل ما،:" يذهب إىل أن  "روالن بارت"ــــف       

3."إنه معطى إبداعي و ليس معطى إجنازيا

التمسرح داخل النص املسرحي هو دائما حمتمل و نسيب ،التمسرح "  دأوبرسفي نآ"كما جند يف قول       

.4"الوحيد امللموس هو متسرح العرض

خاصية التمسرح تتشكل من تكثيف للعالمات سواء كانت لسانية مسعية و بصرية ،فمصطلح إن      

  .يهدف إىل حتديد مالمح اخلطاب املسرحي و تأسيس خصوصيته  تمسرح ال

- دراسة انتقائية لنصوص و عروض من املسرح العريب-ائية التجريب و االبداعليلى بن عائشة ،بنية اخلطاب املسرحي العريب املعاصر بني ثن1

-2010،يف الفنون الدرامية و األدب التمثيلي، كلية اآلداب و اللغات و الفنون، قسم فنون درامية ، ختصص مسرح عريب، جامعة وهران دكتوراه

.40،ص 2011
.08،ص  2013سنة  1،ط ، فاس، املغربحلديث ،عامل الكتب احلديث للنشر و التوزيعحممد سندباد ،اخلطاب النهضوي يف املسرح العريب ا2

3¢�ǺǷ��Śǰǋ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟحمكمة تصدر عن خمرب الرتاث اللغوي و األديب يف جملة الذاكرة ،دورية أكادميية ،جل مقاربة مجالية للخطاب املسرحي

  .222ص ،2014، أفريل 3، العدد ورقلة قاصدي مرباح،اجلنوب الشرقي اجلزائري، كلية اآلداب و اللغات، جامعة
.م ،ن ،ص ، ن4
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و من الصعب حتديد تعريف موحد و شامل للتمسرح و ذلك راجع لطبيعته اخلطاب املسرحي املزدوجة        

،فالتمسرح ميكن فيهما معا ،فهو ال يتحقق إال داخلهما و ختتلف اآلراء يف حتديد حتقيق ) نص العرض(

اجية ،حيث أنه من الصعب التمسرح، كما أن قراءتنا للنص املعد للتمثيل ال ميكننا التعامل دون صورته االخر 

  .التفاعل مع النص الدرامي دون أن يكون له تصور قبلي عن التمسرح

و بالنظر إىل طبيعة اخلطاب املسرحي الذي هو خطاب مزدوج خطاب دراميا و خطابا مسرحي حيمل        

.يف رمحه نص درامي و عرض مسرحي ،فهل ميكن التمييز بني اخلطابني ؟

املسرح كمجال متميز ختتلط فيه " التمييز بني مصطلحي دراما و مسرح، فغالبا ما يتم اعتبار بداية علينا       

و كل التجليات متعددة األلوان للفن اليت تظهر أن نظام املسرح التواصلي ال يقتصر ... فنون الكلمة و احلركة 

ه احلدث بل ميتد االمر إىل إيقاع فقط على الديكور ، إطار احلدث ،و االضواء اليت جتسد املناخ الذي جيري في

.1"األصوات و تناغم احلركات ،و كل ما يعكس طريقة اللعب لدى املمثلني حتت قيادة املخرج

هذا التنوع هو ما يضفي على املسرح طابع اخلصوصية و النفوذ عن باقي الفنون االخرى ،خاصة و أن 

املؤلف ،املخرج، (نظرا لنوعية اجلماعة اليت ترسلها  العالمات داخله تتمتع بنوع من التعقيد و الرتابط

  ).إخل ...السينوغراف ،مجاعة املمثلني ،مصمم الديكور ،مصمم األزياء ،املوسيقى 

أما يف ما خيص الدراما فهي التعبري الفين على فعل و موقف إنساين ،و بدون هذا الفعل ال تكون هناك 

ي للسلوك البشري الناتج عن الفكر ،ألنه ال ميكن أن تكون مثة دراما لتقرأ الدراما هي التعبري املسرح" دراما 

فقط دون التمثيل ،لكن الدراما هي دائما للتمثيل و ينبغي أن يكون هذا الشرط موجودة باستمرار يف ذهن 

�ƢēƢǨǳƚǷ"2 ،و من هنا ،   فهي الفن الذي حياكي أفعال اإلنسان و سلوكه عن طريق اآلداء التمثيلي بوجه عام

�ȄǴǟ�ǪǨƬŭ¦�Â�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�©ƢǷ¦ǄƬǳȏ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ǶƟƢǫ��ȆǷ¦°ƾǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ǿƥ�ǎ Ƭź�Äǀǳ¦�ŃƢǠǳ¦�ÀƜǧ

اتباعها يف عامل الدراما ،بيد أن أطراف اخلطاب من مرسل و متلقي و رسالة موجودة و لكنها ضمنية يف 

حي للمباشرة حبضور املؤدين و املشاهدين ،حيث معظمها أو لنقل غائبة أو مغيبة ، فيما خيضع اخلطاب املسر 

، و هناك يكمن االختالف بني 3"يعيش اجلميع مبشاركة فعلية حيوية ،حقيقة ألحداث العرض املسرحي 

.05حممد سندباد ،اخلطاب النهضوي يف املسرح العريب احلديث ،م س ،ص 1
.10،ص  1994سنة  1غريقية الشركة املصرية العاملية للنشر ،لوجنمان ،القاهرة ،ط حممد محدي إبراهيم ،نظرية الدراما اال2
.59عائشة ،بنية اخلطاب املسرحي العريب بني ثنائية التجريب و االبداع ،م س ،ص ليلى بن   3
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اخلطابني أحدمها يأخذ بأطراف العملية املسرحية و خيلق عاملها يف ذهنه مث ينقله إىل الورق، و هو اخلطاب 

االرشادات االخراجية ،و خطاب الشخصيات يف العمل الدرامي ،فيما يقوم الدرامي واملتمثل يف خطاب 

اخلطاب املسرحي بنقل اخلطاب الدرامي إىل الواقع عرب جتسيده بشكل حقيقي و مباشر على الركح و الذي 

  .يتمثل يف خطاب املخرج املسرحي و خطاب املمثل و خطاب العالمات املسرحية

ابة فنية إبداعية تسعى إىل التمييز على خشبة املسرح ،لذا جيب عدم إغفال فاخلطاب الدرامي هو كت        

  .إمكانية حتققه املشهدي

و هذا اجلدل القائم بني النص و العرض قد يكون سببه العالمات اليت يستخدمها كل واحد منهما        

اجلديل القائم بني إن التوتر :" عن هذا التناقض بقوله   J.VELRUSKY" جريي فيلرتوسكي"حيث عرب 

و بني ...الصوتية / النص الدرامي و النص املسرحي يرتكز أساسا على قاعدة العالقة بني املركبات السمعية 

.1"املصادر الصوتية املستعملة بواسطة املمثل، إذ أن األوىل يف احلقيقة هي جزء ال يتجزأ من الثانية 

ليصبح خطابا جتاوزيا ضمن فضاء مغاير يصنعه خشبة املسرح إن اخلطاب املسرحي يرتقي بدرامية النص        

و املمثل و املتلقي معا ،فهناك عالقة متضمنة بني النص املكتوب و النص املعروض، ما دام األول يتوقف إىل 

أن يتمثل يف الذهن على شكل عرض متخيل و بدون هذه املنرية ال ميكن للنص املسرحي أن يكون أكثر من 

كما أن هذا التمثل ال ميكن أن يتصور إال إذا افرتضنا أن هناك بنية معرفية تفرتض "ت اللغوية تراكما لدالال

2"وجود قواعد و أسس للمقابلة بني النص الدرامي و بني الطريقة املتخيلة إلمكانية عرضه

سائر يعد اخلطاب املسرحي من أشد اخلطابات االبداعية قدرة على توظيف األنساق البصرية، و 

التقنيات املستحدثة لصاحل اإلنشاء الصوري الذي يرمسه املخرج مبخيلته عرب ما هو متاح من إرشادات 

  .إخراجية

و من جهة أخرى فإن اخلطاب يف املسرح ميكن أن يكون حركيا حبثا حيث يتم االستغناء عن الكالم        

ت هو أحد أشكال اخلطاب املسرحي ألنه فعل ، ال بل أن الصم3وتعويضه باحلركة و هذا ما جنده يف اإلمياء

.58أكرم يوسف ،الفضاء املسرحي ،دراسة سيميائية ،م س ،ص 1
 1ط املغرب  ،ح اجلديدة ،الدار البيضاءالنجا  -مناذج و تصورات يف قراءة اخلطاب املسرحي -شكالية التلقي إحممد فراح ،اخلطاب املسرحي و 2

.22، ص 2006سنة 
  . ائية للجسمزييفسرح يعتمد أساسا على احلركة الفن التمثيل الصامت املؤدى على خشبة امل االمياء ميم بانوميم  هو نوع من 3
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حىت لو غاب الكالم كليا إال أن هذه احلركة و اإلمياءات ال ميكن أن تصور بدون نص سابق يكون  1داليل 

يقوم برتمجة ما يرى من خطابات بصرية إىل لغة منطوقة فيعرب الكالم مباشرة من اإلرشادات ) املتفرج( املتلقي 

  .تفرج عن طريق اإلخراجاملسرحية إىل ذهن امل

 يف عرض و أديب نتاج ،فهو العرض و النص ثنائية على قائم املسرحي اخلطاب أن لنا يتضح هنا من و       

واحد، و العالقة بينهما جدلية ارتباطية يتحول فيها النص من نظام مكتوب إىل نظام مرئي مسموع، ميكن  آن

  .لية و اكتمال صورته الفنية ال تتم إال بالغرض يف إطار احتفايل لنصه املكتوب أن منسرحه خبيالنا، و لكن مجا

:خصائص الخطاب المسرحي  -

ظهرت دراسات اهتمت باخلطاب " من خصائص اخلطاب املسرحي ما جاء يف املعجم املسرحي حيث        

ف بينهما و قد و على األخص باحلوار يف األدب و املسرح مقارنة مع احلياة العادية من خالل طرح االختال

بّينت هذه الدراسات و على األخص أحباث كاترين أوريكيوين و دومينيك مانغينو أن خصوصية اخلطاب يف 

  .املسرح تكمن يف كونه مقتصدا و دالليا ألنه ال جمال للثرثرة و االعتباطية يف املسرح 

صل بني خصوصية اخلطاب إضافة إىل ذلك فإن الدراسات احلديثة حني استندت إىل نظرية التوا       

  :املسرحي يف كونه قوال مزدوجا  خيلق عملييت التواصل تدخالن فيما بينهما 

الذي يتكون من نص الشخصيات إضافة إىل اإلرشادات (صاحب اخلطاب املركزي يف النص -

هو الكاتب و يف العرض حيث يتشكل اخلطاب من جممل العناصر املرئية و املسموعة ) االخراجية 

  .إخل... صاحب اخلطاب إضافة إىل الكاتب و كل فريق العمل من ممثل و خمرج  ،يكون

-�ƨȈǴǸǟ�ǺǸǓ�Ƣǔȇ¢�ƶǓȂƬƫ�ƢȀǼǰǳ��ƨȈƷǂǈŭ¦�©ƢȈǐƼǋ�śƥ�Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨǸƟƢǫ�ǲǏ¦Ȃƫ�ƨȈǴǸǟ�Ȃǿ�°¦Ȃū¦

تواصل أمشل بني مرسل هو الكاتب يف النص و املخرج يف العرض و بني متلق هو القارئ يف النص 

.2"ضواملخرج يف العر 

خطاب الحوار المسرحي:

احلوار من أهم وسائل التفاهم والتفاوض والتجانس بني الناس وهو من أهم وسائل املعرفة واإلقناع         

مهما كانت الثقافات والتوجهات، وكذلك شكل من أشكال التواصل، يتم فيه تبادل الكالم بيم طرفني أو 

.187ماري إلياس ،حنان قصاب ،املعجم املسرحي ،م س ،ص 1
.186،ص  س.، مماري إلياس ،حنان قصاب ،املعجم املسرحي-2
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ة هي أّن احلوار ليس فقط قوال يعطي معلومات بل هو أيضا أكثر، فقد قدمت بعض الدراسات فرضية أساسي

  .فعل له تأثريه على اآلخرين

فاحلوار هو تبادل أطراف احلديث بطرق تناسب احلدث بالطاقات اإلخبارية والتحليلية ، وهو جزء 

 يعتمد عليها الكاتب هام يف األسلوب التعبريي للكاتب إذ جنده يف القصة والرواية ويعد من أهم الوسائل اليت

يف رسم الشخصيات وتصوير عواطفها وأحاسيسها املختلفة كما له دور يف تطوير األحداث، واستحضار 

احللقات املفقودة منها ويشرتط يف احلوار أن يأيت معربا عن الواقع الشخصي واالجتماعي للشخصيات اليت 

  .يدور بينها

وية السرد وتدفقه، والسرد هو أحداث الرواية نفسها وقد اختذ صورة واحلوار املعرب الرشيق من أسباب حي       

الكلمات، ويقوم بتقدمي الشخصيات، وإلقاء الضوء عليها والتطرق إىل هواجسها النفسية وجيب أن يكون 

.أسلوب السرد سهال واضحا نابعا من احلياة، فيأيت هائدا متزنا أو صاخبا عنيفا حسب املوقف واألحداث

كما يعرف أنّه تبادل الطرفان أطراف الكالم حول موضوع قصد املعرفة أو تطرق أطراف خمتلفة لقضية 

��©ƢȈǐƼǌǳ¦�śƥ�ȆǴǠǧ�ǲǏ¦Ȃƫ�Ǻǟ�ŐǠȇÂ��Ƣđ�ǲǸǠǳ¦Â�ƨȈǬȈǬū¦�ƨǧǂǠŭ¦�ń¤�Ƣǧ®Ƣǿ�°¦Ȃū¦�ÀȂǰȇ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��̈ƾƷ¦Â

1".لبشريإّن احلوار هو الشكل الطبيعي للخطاب ا"وهو الذي يضمن إمكانية اجلدل، 

  :مفهوم الحوار الدرامي      

�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ËÀ¢�ȄǴǟ�ÀȂǠǸů�ǶËĔƜǧ��ƨȈƷǂǈŭ¦�ǂǏƢǼǟÂ�ÀƢǯ°¢�ƾȇƾŢ�Ŀ�®ƢǬǼǳ¦�Ǧ ǴƬƻ¦�ƢǸȀǷ

أسلوب التعبري "مجيع العصور وخمتلف املذاهب كانت فصيحة اللسان، فاحلوار يف كتابات النقاد يوصف بأنّه 

األداة املسرحية وهو الذي يعرض األحداث وخيلق الشخصيات ويرافق املسرحية من ، فهو 2"الدرامي املتميز

ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƢȀƬȇ¦ƾƥ" فاحلوار أداة تقدمي حدث درامي إىل اجلمهور دون وسيط، هو وعاء الذي خيتاره أو يرغم ،

كسر األخرى عليه الكاتب املسرحي لتقدمي حدث درامي يصور صراعا إراديا بني إرادتني، حتاول كل منهما  

3".وهزميتها

.58النظرية التداولية، م، س، ص  يف ضوءحتليل خطاب مسرحي  ،عمر بلخري 1
.101، ص 2003 طبعة سنة منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، -الكلمة والفعل -النص املسرحي ،لبفرحان بل 2
.139ت، ص .البناء الدرامي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د،عبد العزيز محودة 3
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فإّن احلوار "فإذا كان البناء املسرحي ينمو واملواقف تتشكل من خالل تفاعل األحداث والشخصيات      

وسيلة هذا التفاعل وهو األداة اليت تتواصل عن طريقها شخصيات املسرحية وتقوم مقام املؤلف يف سرد 

.1"األحداث وحتليل املواقف والكشف عن نوازع الشخصيات

، ومن ّمت فاحلوار يتميز يف 2"من أهم الفوارق األساسية بني األدب القصصي واألدب املسرحي" واحلوار حقيقة 

الفن املسرحي عن أي فن آخر باخلصوص وخاصة عن األدب القصصي الذي يعتمد على أسلوب السرد 

فنان املسرح، سوى احلوار فليس أمام "بكثرة، فالفن املسرحي يعتمد على احلوار بشكل أساسي ومن مثة 

، كوسيلة أرقم تؤدي ذلك الدور أي جيب أن يكون احلوار دراميا وليس أي حوار ليخرج بعمل درامي 3"تقريبا

4".فليس كّل حوار يصلح بأن يكون حوارا دراميا"مكتمل العناصر 

عرف احلادثة وما انطوت فاحلوار جيعل من حكاية املسرحية واقعة حية تشاهد مباشرة يف احلاضر، فمنه ت

عليه من وقائع ومواقف فهو العملية الوحيدة يف البناء املسرحي حيث يرتكز عليه الكاتب يف أغلب األحيان 

  .يف إنشغاالته الواقعة شكال ومضمونا

ǂť�ÀȂǰƫ�À¢�ƾƥȏ�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƢȀǬǘǼƫ�ƨǸǴǯ�ËǲǯÂ��Ƣđ�ǾǧǂǠȇÂ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�Ǻǟ�ƾǿƢǌǸǴǳ�Ǧ̈�"كما أنّه  ǌǰȇ

فنعرف منه من هو ويوحي إلينا مبا عسى أن  - البعد املادي واالجتماعي والنفسي–ثة للشخصية لألبعاد الثال

5".يصري إليه الشخص يف املستقبل

أي أّن احلوار املسرحي يكشف عن الشخصيات وعن مراحل تطورها، فهو يهتم بالكشف عن 

�ǂǈŭ¦�ǲǸƬǰƫ�ƢŮƢǸƬǯƢƥ�Ŗǳ¦Â�Ƣđ�ǂǸƬǇ�Ŗǳ¦�ƢȀǴƷ¦ǂǷÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦ يعترب حركة بالشخصية "حية نفسها،ـ ألّن احلوار

ƨȈƷǂǈŭ¦�¾¦ȂǗ�ƨȈǐƼǌǳ¦�Ƣđ�ǂŤ�Ŗǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǲƷ¦ǂǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¾ƢǸƬǯȏ¦�ȂŴ."6

،  1"الوسيلة األدبية للتفاهم والتخاطب بني املمثلني وبالتايل نقل األفكار وسرد احلوادث للجمهور"احلوار هو 

احلوار من أشكال اخلطاب "ل املعلومات والكشف عن احلقائق ألّن فكلماته تساهم يف متييز الشخصيات ونق

.33، ص 1972 طبعة سنة نون األدب املسرحية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،من ف ،عبد القادر القط 1
.134البناء الدرامي، م، س، ص : عبد العزيز محودة 2
.129رجع نفسه، ص امل 3
.رجع نفسه، ص نامل 4
  .34ص  ،1987 سنة 1، ط، تونسوزيعمدخل إىل فن كتابة الدراما، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا للنشر والت،عادل النادي 5
.مرجع نفسه، ص ن6
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يف املسرح يشبه احملادثة يف احلياة العادية لكنه خيتلف عنها جوهريا، فهو داليل دائما ال جمال فيه لالعتباطية 

2".ووظيفته احلقيقية هب وظيفة إبالغية تقوم على توصيل املعلومات إىل املتفرج عرب الشخصيات

ار يف هذا املعىن يأخذ منحى آخر يف التعريف إذ هو وسيلة التخاطب والتفاهم بني املمثلني على خشبة فاحلو 

املسرح سواء  وجه احلوار إىل املتفرج أي املسرحية تعرض ومتثل، أو وجه إىل القارئ فهو الذي يطور موضوع 

ƢȀƬȈǼǧ�ń¤�ǽƢƦƬǻȏ¦�§ ǀŸÂ�ƢēƢȈǐƼǋ�Ǧ ǌǰȇÂ�ƨȈƷǂǈŭ¦.

رة عن لغة مسكوبة يف قالب ختاطب بني املمثلني واجلمهور أو بني شخصيات املسرحية فيما إّن احلوار عبا

بينها وال ميكن هلذا التخاطب إّال أن يكون كالما ألن احلوار يتموضع يف لغة مكتوبة تكون من كلمات حتمل 

  .داخلها مواقفا وأفكارا تأيت على لسان شخوص املسرحية لتحقيق التواصل فيما بينها

املسرحية يكتبها إنسان ال يريد إّال الكالم جلمهور، جلمهور ال يريد سوءا اإلصغاء إىل ": " إيريك بانتلي"يقول 

3".الكالم

احلوار هو احلديث الذي تبادله الشخصيات فيكشف جوهرها ويدفع "ومما تقدم ميكن أن نقول باختصار بأن 

4".الفعل إىل األمام

ني احلوار يف املسرح واحلوار يف احلياة فاملؤلف البد أن يدرك أّن هناك فروقا كما جند أّن هناك فرق جوهري ب

واضحة بني احلوار يف العمل الدرامي واحلوار يف احلياة، فكّل منهما حوار، لكن من األفضل أن نسميه حمادثة 

5".أّن كلمة حوار أكثر اختصارا وإفصاحا عن كلمة حمادثة"حيث 

الفرد من التعبري عن رغبته ونواياه، وما ميتلك من خربة ومعرفة، وما خيتلج يف داخله فاحلوار الدرامي هو متكن 

احلوار املسرحي "من أحاسيس، وهلذا فإنّه يتخذ أشكاال عّدة فنجد حوار بني شخصني، أو شخص وجمموعة، 

6".فعل من األفعال به يزداد املدى النفسي عمقا واحلدث املسرحي تقدما إىل األمام

.59، ص 1996 طبعة سنة فن كتابة املسرحية، مطبعة إحتاد بالكتاب، العرب ، دمشق،،عدنان بن ذريل 1
  .613ص  ،1987 طبعة سنة النقد األديب احلديث، دارة العودة، بريوت،،حممد غنيمي هالل 2
.83، ص 1968 طبعة سنة،جرب إبراهيم جربا، املكتبة العصرية صيدا، بريوت:، تراحلياة يف الدراما ،إيريك بانتلي 3
.107م، س، ص  -كلمة وفعل-النص املسرحي ،فرحان بلبل 4
.29مدخل إىل فن كتابة الدراما، م، س، ص ،عادل النادي 5
.175س، ص .املعجم املسرحي، م،باماري إلياس، حنان قص6
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ميثل ) طبيعي(حوار منوذجي برغم ما يبدو يف الظاهر من أنّه  -كغريه من عناصره املسرحية–ر املسرحي واحلوا

طبيعة احلوار يف واقع احلياة، فلو درسنا حوارا يف موقف من املواقف املسرحية الكتشفنا أّن املتحدث يعرب عن 

تلعثم لغرض معني و هدا ادا تعرض له  إال ادا - عواطفه وأفكاره بال تلعثم أو تردد أو خروج عن املوضوع 

كما حيدث -وبأسلوب كأّمنا قد أعد ملواجهة املوقف من قبل يف أحكامه وطالقته وتتابعه  -املؤلف عن قصد

، على حني يستغرق املتكلم يف احلياة العامة وقتا قد يطول أو يقصر قبل أن يتحدث يف  - عادة يف احلياة

ينسى بعض ما كان يريد أن يقول أو يتجاوز ما كان قد بدأ فيه، موضوع ما، وقد يتشعب به احلديث ف

1".فيتحدث عن شيء آخر، وغري ذلك من مظاهر احلوار العادي بني الناس يف واقع احلياة

فباحلوار يلتقي املخاطب مع املتلقي حيث أنّه يدافع يف مجيع األحوال عن موقف معني ويكون مسبقا لألجوبة 

  .وله القدرة على اضفاء الطابع الشخصي على مرسل احلوارواإلعرتافات احملتملة 

إذن دعائم اخلطاب املسرحي تقوم على احلوار الذي يوظف فيه املتخاطبان كّل طاقتهما الفكرية واجلسدية يف  

و اخلطاب املسرحي ليس خروجا أو إنكارا للواقع التارخيي، ولكنه وسيلة لتواصل العمل "كثري من األحيان 

2".ع إنسانية املبدع ضمن هذا الواقعاإلبداعي م

جمموعة الوسائل اليت جتعل إدراك العرض املسرحي ممكنا يقوم على "احلوار املسرحي بأنّه " عواد علي"ويعرف 

املعىن املنتج من جمموعة العالقات والعناصر املتجانسة واملوحدة يف العرض املسرحي، فهو خطاب ذو بنية 

وداليل وفين ومرجعي حيمل آثار خطابات  سابقة أو متزامنة معها أو متولدة حوارية تقوم على تعدد صويت 

عبارة عن جمموعة من األقوال ذات أبعاد تلميحية تظهر يف شكل "، أّما عمر بلخري فيعرفه بأنّه 3"منها

4".إفرتاضات مسبقة وأقوال مضمرة

 أو خمرجا أن خيطط ذهنيا للوصول إىل وبناًء على ذلك يستوجب على املسرحي سواء كان كاتبا أو ممثال

اهلدف الذي يسعى إليه، آخذا بعني االعتبار كّل العناصر السياقية اليت حتيط باألداء املسرحي، ألّن احلوار 

.33س، ص .من فنون األدب املسرحية، م،عبد القادر القط: ينظر 1
 سنة 1، بريوت، لبنان، ط-إشكاليات وقضايا املركز الثقايف العريب -)2006-1990(اخلطاب املسرحي يف العامل العريب  ،وطاء محادي 2

.07، ص 2007
  .35ص  ،1996، عمان، األردن، 1تعدد األصوات يف اخلطاب املسرحي، جملة الدراما، العدد ،عواد علي 3
.134س، ص .النظرية التداولية، م يف ضوءحتليل خطاب مسرحي  ،عمر بلخري 4
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�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨƦǇƢǼŭ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦��°ƢƬź�À¢�ǲǇǂŭ¦�ȄǴǟ��ǶƬŹ�ƢŲ��̈ǂǸƬǈǷ�ƨǨǐƥÂ�ƾȈƳ�ǲǰǌƥ�Ǿǳ�ǖǘź�ȆƷǂǈŭ¦

1: وهذا باالستناد إىل املقومات التاليةيستطيع أن يعرب عن قصده 

التوقع مفهوم مجايل له دور مؤثر يف عملية بناء العمل الفين، ويف نوعية اإلستقبال اليت :أفق التوقع.1

 تلقي عن ، و ينتج2يتلقاها العمل إنطالقا من فكرة أّن املتلقي يقبل على العمل وهو يتوقع شيء ما

 ختييب إما و عادي، عمل هو تلقاه الذي العمل أن مبعىن, توقعه فقأل االستجابة إما ما لعمل املتفرج

 جديدا العمل كان إذا ما حالة يف توقعه أفق تغيري أو,  املستوى دون العمل كان إذا توقعه أفق

 روبرت هانز" إىل واستنادا. وخمتلفة نوعية وإضافات اجتهادات ويقدم املتداول يتجاوز وجتريبيا

 املسرحي لإلطار املعريف املشاهد إن إدراك :قائال باملسرح عالقته يف التوقع أفق حتديد حاول 3"ياوس

 وتأثري العام الثقايف إعداده إىل باإلضافة يشكالن واالتفاقات النصية والقوانني بالنصوص ومعرفته

 قياس يتم بواسطته الذي التوقعات بأفق التلقي مجال علم يف يعرف ما ذلك وغري واألصدقاء النقاد

 احلوارية العالقة هذه. املستقبلية للتوقعات وتعديلها ¦Ƣē¦°ƢǰƬƥ يف العرض يولدها اليت اجلمالية املسافة

.4"وحتديده عمل فهم من يتمكن أن قبل قارئ إىل باستمرار و أوال يتحول أن " املؤلف على تفرض

ر إىل احلوار على أنّه إّن الوقوف على البنية الكربى حيتم عدم النظ:الوقوف على البنية الكبرى.2

وحدات لغوية معزولة، إذ هو كّل متكامل ال يقبل التجزئة، ألجل الوقوف على طاقات احلوار 

الالمتناهية، واليت هلا ارتباط وثيق باألبعاد السيميائية والتداولية لوسيلة اإلتصال، مع األخذ بعني 

ر غري اللغوية املعتمدة يف عملية اإلعتبار أهداف املخاطب وموضوع التواصل ومقوماته، والعناص

.التواصل

جيب على املتعامل مع احلوار أن يدرك أّن النص بناء حمكم، حيث لكّل لبنة فيه :شمولية المعالجة.3

.مربر ووجود، فكّل جزئية مهما صغرت هلا دور ينبغي التفكري به، قصد ربطها باملقومات األخرى

م الضمانات اليت حترك بقية املقومات وله جانب يشكل الذوق يف احلوار املسرحي أه: الذوق.4

موضوعي يتمثل يف قابليته للتطور، فهو يتجلى يف أحوال داخلية جتري على مستوى العقل ونشاطاته 

.له دور كبري يف تقييم كّل األعمال الفنية

رسالة ماجستري، جامعة احلاج خلضر، كلية  -دراسة بنيوية  -اخلطاب املسرحي يف مسرحية امللك هو امللك لسعد اهللا وسوس ،ابيرابح ذ: ينظر 1

.40-39، ص ص 2011اآلداب والعلوم اإلنسانية، باتنة، 
.56س، ص .املعجم املسرحي، م،باماري إلياس، حنان قص2

يعد من أبرز أعالم مدرسة كونستانس اليت عين أفرادها، بصورة  عامة، ) 1997 - 1921(الناقد واملؤرخ األديب األملاين هانز روبرت ياوس   3

  .  بعالقة داللة النص األديب بالقارئ
ŭ¦��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȏ¦�ǆ:مجالية التلقي ، تر، هانز روبرت ياوس  4 ǴĐ¦�ǂǋƢǼǳ¦��ÂƾƸǼƥ�ƾȈǋ°42،  ص 2004 سنة1ة، طالقومي للرتمج ركز.
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يلجأ املخاطب إىل استثمار أكثر من عالمة من خالل : الوقوف على عالمات الحوار المصاحبة.5

ملزج بينها يف احلوار كتوظيف بعض اإلشارات اجلسدية والعالمات األخرى كاألصوات، اإلنارة، فهي ا

. مجيعا قنوات تواصل

:وقد يتجه صاحب احلوار يف املسرح إىل هذه األشكال احلوارية لعّدة أسباب أمهها

وتية أمهها النرب الرتكيز على املقاطع املهمة يف احلوار اللغوي عن طريق توظيف بعض الصفات الص-

.والتنغيم

.1االستجابة للدواعي السياقية، وهذا ما جيعل املرسل يعمد إىل توظيف الصمت-

.تعويض الكالم بتجسيد عالمات او حركات معينة كإمياءات الوجه مثال-

إىل إذن احلوار املسرحي يتألف من امللفوظ وغري امللفوظ يف آن واحد، أو من أحدها واهلدف املنشود للوصول 

وهنا تظهر ...املتلقي جبذب انتباهه إىل األوضاع املختلفة املراد معاجلتها سواء اجتماعية أو أخالقية أو سياسية

ƢȈƸǴǳ�ǾǸȀǧÂ�Ǿǯ¦°®¤�Ǟȇ®ȂƫÂ��ǾǫÂ̄�Ƥ̈�"جليا عبقرية العمل املسرحي  ȇǀēÂ�ǾƬȈƥǂƫÂ�Ƥ Ǡǌǳ¦�Ǧ ȈǬưƫ�Ŀ�ǶǿƢǈȇ�̄¤

ومتغرياته تعد من أبرز مسات احلوار املسرحي من  ، ألّن القدرة على التجاوب مع روح العصر2"ومشاكلها

خالل تشبثه باحلياة، هذه اخلاصية أكسبته مسة الدميومة والتأثري اإلجيايب يف املتلقي، غري أّن للحوار املوجه 

للقارئ أو اجلمهور أبعادا خمتلفة يسعى الكاتب من خالهلا إىل جذب انتباه القارئ أو املتفرج، وهذا ما جيعل 

احلوار ختضع للتنظيم والتفنن يف مجاليات اللغة ، ودجمها يف املعىن الكلي له، وإخضاع الفضاء املسرحي بنية 

لألنساق البصرية والسمعية واإلحيائية، فهو السمة اليت تشيع يف املسرحية احلياة واجلاذبية، إنّه األداة اليت جيب 

هذا الشيء السحري الذي يعد الزهرة : "3"ترسراشيل كرو "أن ينتقل عن طريقها كّل شيء أو هو كما تقول 

4".املتفتحة لكّل ما يف املسرحية من عناصر

.الصمت يف املسرح هو غياب الكالم، وكل ما هو مسموع من موسيقى أو مؤثرات مسعية للحظات وتكون له دالالت قدر الكالم1

.96، ص 1989 سنة1القاهرة، مصر،ط -الفجالة -¦ǂǌǼǳ¦�Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®��¬ǂǈŭ،حممد مندور 2

).1958-1878(كاتب مسرحي أمريكي  3

§�¦ǂǿƢǬǳ¦��ƨǳƢƴǨǳ¦��ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨǠƦǘǷ��ȆƷǂǈŭ̈� فن ،دريين خشبة 4 ƢƬǰǳ¦ 217ص  ت،.د.  
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فاملخرج يقدم املادة للممثلني، فيقومون بإيصال أثرهم إىل اجلمهور الذي يراقب كّل ما جيري على اخلشبة، 

العرض ككل هو من القوة، تأثري "فيكون تفاعله معهم بالقبول أو الرفض، الدهشة أو الفرجة أو التأمل، ألّن 

1".حبيث جيعلنا ال نستطيع التفكري يف املسرحية أو يف التمثيل أو بعمل املخرج وفنان الديكور كّل على إنفراد

�ƾǼǟ�Ǧ"واجلدير بالذكر أّن النصوص املسرحية  ǴƬź�̧ ƢƦǘǻȏ¦�ŕƷÂ��¬ǂǈŭ¦�ƨƦǌƻ�ȄǴǟ�ƢēƾǿƢǌǷ�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ

املسرحي باق إىل األبد بعد تأليفه وعرضه، ولكن العرض خيتلف مشاهدة نفس العرض عدة مرات ألّن النص

، كما جند يف بعض االحيان ان النص هو ايضا خاضع للتغيري وهدا من خالل االعداد 2"من فرتة ألخرى

الدراماتورجي الذي يقوم به املخرج هذا ان اراد هو ذلك، ويكون للجمهور األثر البالغ يف تقييم العرض، 

هلم دور ال يستهان به "�ƨƦǌŬ¦�ȄǴǟ�śǴưǸŭ¦�Ǻǟ�̈°®Ƣǐǳ¦�©ƢǷȐǠǳ¦�̧ȂǸĐ�ƨǈǯƢǟ�̈¡ǂǷ�ƨƥƢưŠ¤̄�فاملتلقي هو 

يف إجناح العرض عن طريق املالحظات واملواقف الصادرة عنه يف كّل مرّة حترك أو تكلم فيها املمثل، وهذه 

ȀƬǈȇ�ȏ�ƨȈǳƢǠǧ�Â̄�Ȃǿ�ǲưǸŭ¦�ȄǴǟ�ƢǿŚƯƘƫ�ǺǰǳÂ��ƨǨȈǠǓ�ÂƾƦƫ�ƾǫ�©ƢǜƷȐŭ¦Ƣđ�ÀƢ"3 مما يشكل تفاعال بني ،

  .املخرج واملمثل واملتلقي

4:وميكن تقسيم فعل احلوار املسرحي إىل قسمني مها

.أي حتقيق ممارسة حية وعادية للعناصر املسرحية: خلق البعد الفني.1

وتتمثل بالوعي والتفكري اجلماليني فاملتعة اليت هي أعلى درجات التفكري، :خلق العملية العقلية.2

.حقق مرة من خالل البعد الفين، وثانية عن طريق فعل التفكري اجلمايلتت

ومن هذا فإّن النص املسرحي أو احلوار املسرحي مادة مدركة من الناحية اجلمالية تقدم رؤية وليس 

ÀÂ®�ŚƯƘƬǳ¦Â�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ń¤�» ƾē�́ Ƣƻ�ǲǰǌƥ�ƨȇȂǤǳ�¼Ƣǈǻ¢�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ǧ ǳƚŭ¦�ȄǴǟ�µ ǂǨȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ǖǬǧ�ƨǧǂǠǷ

فالوالء األويل للغة يف الدراما والسيما والء توابعها املرجعية، يكون بالضبط ملسار "أن ينسى الصلة مع الواقع، 

5".األحداث وهذا السياق التداويل الديناميكي الذي ينشأ منه

، 1976 سنة1شريف شاكر، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، سوريا، ط:التكامل الفين يف العرض املسرحي، تر،وفبأليكسي بو  1

  .11ص
.05س، ص .، ميف ضوء النظرية التداولية حتليل اخلطاب املسرحي ،عمر بلخري 2
.43، ص س. ، ميف ضوء النظرية التداولية حتليل اخلطاب املسرحي ،عمر بلخري 3
.42-41س، ص ص .اخلطاب املسرحي يف مسرحية امللك هو امللك، م،رابح ذياب: ينظر 4
.297يف املسرح، جملة األثر، العدد اخلاص بأشغال املتلقي الدويل الرابع يف حتليل اخلطاب، سوريا، ص  اخلطاب ،غسان حممود 5
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يصور صراعا "ولكي يكون احلوار دراميا جيب أن تتوفر فيه قواعد بغض النظر على ماهيته الدرامية بأنّه 

، فيمكن يف أي حوار أن نالحظ هذا الصراع 1"إراديا بني إرادتني حتاول كّل منهما كسر األخرى وهزميتها

ولكن ال يكون حوارا دراميا، وذلك خللوه من قواعد تضبطه وتدله يف اإلطار الدرامي، ألّن الدراما هي ليست 

  .ضاد والتنافر يف نفس الوقتإنتاجا حقيقيا حبتا بل توفر على جانب من التداخل والت

فاحلوار الفين هو ذلك احلوار الذي يعلو عن الواقع يف صراعه الدرامي الذي يكون يف التنافر من أجل       

االلتقاء أو يف االلتقاء من أجل التنافر ويكون فيه وحدة يف العاطفة، و االلتقاء يف نفس الوقت، ويكون فيه 

.يف كّل حلظة، بل يف كّل لفظة منه اليت تؤدي الدور الدرامي التوتر عمود يرتكز عليه احلوار

يف معىن قوله أن تكون املسرحية كال متكامال من اجلمل " عبد العزيز محودة"ومن مثة فإنّه من الالزم كما رأى 

.اليت تؤدي كّل لفظة منها دورا دراميا يؤدي إىل إختزال احلوار

جاوز الزمن واملكان ويقدم عمال تكون فيه كّل مجلة حية تؤدي دورا هذا اإلختزال الذي حيطم أو يت        

اجلملة اليت ال تضيف شيئا سواء إلظهار وأبعاد الشخصية أو تطوير احلدث تعترب "دراميا من خالل احلوار ألن 

حلدث ، واجلمل ال يأخذنا النظر يف طوهلا أو قصرها العبثي، بل يف متكنها من صنع ا2"مجلة ميتة على املسرح

  .الدرامي يف حوار درامي يصنع اإلحياء والتلميح و االلتقاء والنفور وخلق املنطق من الالمنطق

و بناءا على ما سبق فإّن احلوار املسرحي يهدف إىل جعل األشياء غري واقعية وبعيدة عن سياق احلياة 

�Ǧ ȈǰƬȇ�ȏ�ȆǬǴƬŭƢǧ��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƨđƢǌǷ�Ǻǟ�ǄȈǸƬƫ�ǎ ƟƢǐş�̈®ǂǨǼǷÂ�ƨȈǷȂȈǳ¦ يف اللحظة األوىل مع الرسائل اليت

يتلقاها وال يأتلف معها وبذلك يكون موقف التلقي معقدا، األمر الذي خيلق نوعا من التعارض الثنائي بني 

�ƨƠȈē�ȄǴǟ�°¦Ȃū¦�ǲǸǠȇ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��ȆǟȂǳ¦Â�ŚǰǨƬǳ¦�ǲǠǧ�ŚƴǨƫ�ń¤�ȆǬǴƬŭƢƥ�Ǟǧƾȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��» ȂǳƘǷȐǳ¦Â�» ȂǳƘŭ¦

.كّل عناصرهاملتلقي الستقبال العرض ب

.140-139س،ص ص .البناء الدرامي، م،عبد العزيز محودة 1
.150س، ص .البناء الدرامي، م،عبد العزيز محودة 2
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�ƾǸƬǠȇ�ȆǷ¦°®�Ǻǧ�ǾǻȂǯ�ƨȈƥ®ȋ¦�ÀȂǼǨǳ¦�ƨȈǬƥ�Ǻǟ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�̈±°ƢƦǳ¦�ƨǷȐǠǳ¦�Ȃǿ�°¦Ȃū¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđ

، يكشف به الكاتب عن األحداث املاضية 1االنتقاء والدراسة وله هدف حمدد يعمل على وحدة النغم

ȂǸǼǳ¦�ń¤�Ƣđ�ǞǧƾȇÂ�Ƣǿ°ȂǘȈǧ�ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦Â�̈ǂǓƢū¦Â.

أن املسرح حوار ابداعي يقول ما ال تقوله احلوارات األخرى كالقصة والرواية وغريها من األشكال األدبية  كما

األخرى وقناة هذا احلوار هو اللفظ، ففن املسرحية يعرف باحلوار، واحلوار معناه تبادل الكالم بني شخصني أو 

، ومن هنا فإّن احلوار 2"ديث املنفردأكثر، وقد يكون يف صورة حوار داخلي يتخذ على املسرح شكل احل

، ويتضمن هذا النص رؤية ومنهجا، فالرؤية هي خالصة "النص الذي مت تثبيته بواسطة الكتابة"املسرحي هو 

الفهم الشامل للفاعلية اإلبداعية يف نواحي البنية والوظيفة والداللة، أّما املنهج فهو سلسلة العمليات املنظمة 

ǫƢǼǳ¦�Ƣđ�ÄƾƬȀȇ�Ŗǳ¦د االقرتاب من األهداف اليت تنطوي عليها الفعالية اإلبداعية.  

إّن التلفظ يف احلوار املسرحي ال يعود فقط إىل الوضعية املشهدية للشخصية املكتملة، بل هو موجود 

أيضا كسمة للوعي  املتلفظ داخل احلوار نفسه، ومييل يف بعض احلاالت إىل أن حيل حمل امللفوظات التمثيلية

لكي ال يكون هلا كملفوظ حمسوس سوى ذلك  املتجسد يف الكالم الذي يفتتح وينهي احلوار، فخصوصية 

هذا النوع من اخلطاب تعود إىل الطبيعة اخلاصة لتلفظه، كما تعود إىل اللعب املصوغ الذي ميكن للمشهد أن 

  .يتسم به هذا التلفظ

ملكتوب، وخالل عملية التمسرح يتشكل النص وفق آلية وحوار املسرح يتميز بالتعددية خالفا للنص ا       

ضبط جديدة لشفراته وكيفية انتظامها وتوزيعها يف بنية اخلطاب، فالنص املكتوب جيب أن يكون معدا أساسا 

لإلجناز املشهدي، فهو خاضع للتبديل واإلضافة، ولعّل ما ينفرد به حوار املسرح عن بقية الفنون الدرامية هو 

اآلين واملباشر بني املمثل ومجهوره، ومن هنا تأيت خصوصيته يف حتقيق زمان ومكان مشرتك ذلك احلضور 

فضاء مغاير ينظر الناظر واملنظور كال يف  للتلقي فتبدو املسرحية كما لو كانت دجما للخيال يف عرض داخل

3".مواجهة اآلخر

. ء كان مأساة أم ملهاةيقصد بوحدة النغم، ذلك اجلو املسرحي القائم على اإليقاع سوا 1

.45، ص 1985 سنة 1، طتاصرة، دار الكتاب اللبناين، بريو معجم املصطلحات األدبية املع ،سعيد علوش: ينظر 2
.68، ص 1995صاحل راشد، جملة فضول، العدد األول، القاهرة، مصر، :املسرحانية وخصوصية اللغة املسرحية، تر،جوزيت فريال 3
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بث هذا الكم من العالمات اليت ترد على كما تتوقف عملية اإلتصال على قدرة املمثلني الذين يقومون ب      

�ƢđƢǠȈƬǇ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�Ǿǳ�ȆǬǴƬǷ�ƾƳ¦Ȃƫ�¦ǀǿ�Ƥ ǴǘƬȇÂ��µ ǂǠǳ¦�Ŀ�ƨǯǂƸƬŭ¦Â�ƨƬƥƢưǳ¦�°®Ƣǐŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǼƬǷ�ƨǰƦǋ

وتفكيكها، ألّن املسرح فن مجايل، فالكاتب ليس بإمكانه التحكم التام يف عمله الفين، بل جتده مضطرا إىل 

كثرية، كاملمثلني واإلمكانات املادية لإلخراج، وحىت املخرج الذي غالبا ما تكون له مراعاة إعتبارات خارجية  

إضافة إىل اجلمهور الذي من الصعب إرضاءه لتفاوت أفراده وإختالف أذواقهم، : رؤية خاصة يف تفسري النص

1.ناهيك عن اللغة اليت يشرتط أن تكون واقعية مناسبة لشخصيات املسرحية

ولكن جيب على الكاتب أن يعرف كيف يصرفها، وإّال هدرها، فاللغة إما أن تكون مشحونة ففي اللغة طاقة،

بالطاقة، أو رخوة مهدورة الطاقة، مثة لغة تستطيع محل التأزم والتوتر، ولغة ال تستطيع ذلك، اللغة الفصحى 

قي، أّما العامية عادة أخذت على محل التأزم والتوتر السيما يف حاالت الوصف والسرد والتحليل املنط

فتستطيع الرقي إىل حاالت التأزم والتوتر عن طريق احلوار كتكديس اآلراء املتصاعدة تصاعديا والتعبري عن 

العواطف على غرار فردي شخصي، يف احلوار العامي لون ونغمة، كالمها من املعربات عن الشخصية املنفردة 

اقع، الفصحى يف احلوار قادرة على األداء مليئة بالصور وتربطان الشخصية املتفردة، وبالتايل باحلدث والو 

2.الشعرية والكنايات

بال إستطراد أو ...لغة ذات طابع مركز ومعرب تعبريا مباشرا بال تعقيد أو لف أو دوران"فاملسرح يقتضي 

ين يف مثل هذا اللون تطويل، لغة تتأىن عن الرتاكيب املتداخلة املعقدة، فاملتفرج ال ميلك الفرصة ليالحق املعا

3...".من التعبري

إّال أّن اللغة العربية الفصحى حتمل ما تعجز عنه العامية من حيث التنويع يف الدالالت وتعميقها 

ومسامهتها يف تغذية الفكر والذوق ومنه فإّن املسرحية ال جيب أن حترم من الفصحى حىت يتاح هلا مجهور أكرب 

§�فيتسع جماهلا الفين ويعم ¦®ȉ¦�Ŀ�©ƢȈƷǂǈŭ¦�ÀƘǋ�ƢĔƘǋ�µ °ȋ¦�̧ ƢǬƥ�ŕǋ�Ŀ�ƢȀƬǳƢǇ°�Ä®ƚƫ�ȆǰǳÂ��ǂ

فالفرق بني لغتنا العامية والفصحى له ما يناظره أو يقرب منه يف األمم األخرى ذات اآلداب العريقة، . "العاملية

���ȄƸǐǨǳ¦�ǺǷ�ȏƾƥ�ƢǓǂǧ�©ƢƴȀǴǳ¦�ǽǀǿ�µ ǂǨȇ�À¢�ǶđƢƬǯ�Â¢�Ƕǿ®ƢǬǻ�ǺǷ�ƾƷ¦Â�ƾǴƻ�Ŀ�°ƾȇ�ŃÂ  أو جيعل

.15، ص 1999 سنة 1األدب املسرحي املعاصر، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط،ايلحممد الد: ينظر 1
.89، ص 1979 سنة 2ط ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،)دراسة نقدية(الرحلة الثامنة  ،جربا إبراهيم جربا: ينظر 2
.115، ص 2002 طبعة سنةورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، منش -قضايا ورؤى وجتارب - املسرح العريب املعاصر، عبد اهللا أبو هيف 3



104

¦Ȃǯǂƫ�ǲƥ��Ƣđ�¾ƾƦƬǈƬǳ�Ãǂƻȋ¦�ǞǷ�̧¦ǂǏ�Ŀ�Ƣŷ¦ƾƷ¤ األدب الشعيب الفلكلوري يسري مع األدب الفصيح، دون

1.صراع كّل منهما على البقاء، كما خيطر للكثري من كتابنا

فقد احلوار يف مسرحنا يعاين مشكلة إزدواجية اللغة فهي مشكلة دقيقة ومستعصية يف املسرح احلديث، 

تباينت النظرة إىل احلوار، ففي مسرح العبث فقد وظيفة كتواصل وإبالغ ألنّه ال يعقد الصلة بني املتحاورين، 

وال يبلغ املتلقي بأية معلومة، بل يكون يف أغلب األحيان كالما جمردا، ويف أشكال أخرى من املسرح مل يعد 

ل كصورة ألزمة وجودية يعيشها اإلنسان، وقلل يعرب عن التواصل بني الشخصيات، بل عن صعوبة هذا التواص

املسرح القسوة من أمهية احلوار حبيث يقتصر دور الكلمة يف أن تكون رمزا أو فكرة مما جيعل النص جمرد نقطة 

إنطالق فيتحول إىل نوع من الصراخ والكلمات، وإىل ما يشبه التمتمة يف األحالم، ويف مسرح الصورة تراجع 

تبة ثانوية جدا، واحيانا إختفى متاما لتحل حمله اإلشارة واإلمياءة واحلركة يف بنية مشهدية دور احلوار إىل مر 

  .تدعمها املوسيقى واملؤثرات الصوتية

كما جند املسرح الصامت اإلميائي الذي يعتمد بالدرجة األوىل على التعبري اجلسدي من دون حوار، 

ƢǯǂŢ�ŚǤƬƥ�ƨǫȐǟ�©¦̄�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǧ�ª©� فاحلركة اجلدسية هي"ويعرف باحلوار الرمزي  ¦ƾƷ¢�ƨǟȂǸů�Ƣē¦̄�ËƾƷ�Ŀ

كالتنفس، وتغيري سرعة الدورة الدموية وتقلص عضالت اجلهاز اهلضمي إىل جانب (األجهزة الداخلية للجسم 

، ويالحظ ذلك حني تلم اإلنسان فاجعة أو فرحة مثال حيث تساهم أعضاء اجلسم يف )تغيري نبضات القلب

2".ن الوضع السيكولوجي الذي يكون عليه اإلنسان، ويف تلك األثناء أي حلظة تأثره باألثرالتعبري ع

فهناك الكثري من اإلشارات واحلركات اليت تتفق فيها اإلنسانية إىل جانب التعبري الفيزيولوجي الذي يكاد يكون 

دي بإعتبارها وسيطا فيما بني ǈŪ¦�ŚƦǠƬǳ¦�Ǻǟ�ƢǠǴǓ�ƾǠƫ�ƢËĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ) مالمح الوجه(موحد املعامل 

املعىن واحلركة واحلدث وبني اللفظ واإلحساس، فهو ما يطلق عليه فيزيولوجية اإلنفعال الناتج عن التأثر 

  .بالعوامل اخلارجية والداخلية

3:كما أّن هلذه اللغة عّدة وظائف وهي كالتايل

.324النقد األديب احلديث، م، س، ص ،حممد غنيمي هالل: ينظر 1
.27، ص 1993 طبعة سنة ، دار الفنك للنشر،1، جالفن املسرحي ،عبد الكرمي جذري: ينظر 2
.42س، ص .لية، مالنظرية التداو  يف ضوءحتليل اخلطاب املسرحي  ،عمر بلخري: ينظر 3
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بة بكّل ما ميتلك من وسائل مادية، أّما وتتعلق باملرسل، ويفرضها املمثل على اخلش:الوظيفة التعبيرية.1

املخرج فطريقته التعبريية يف هذه الوظيفة فتكون غري مباشرة باعتماده على أدوات أخرى كالديكور 

.واإلضاءة واملوسيقى

وهي اليت جتعل القارئ أو املتفرج يعيش السياق التارخيي االجتماعي النفسي : الوظيفة التبليغية.2

.يتصوره نفسيا واقعا حمسوساللعملية التواصلية ف

ƢǼƯ¢�©ƢȈǐƼǌǳ¦�śƥÂ��Ƥ �:الوظيفة التوصيلية.3 ǗƢƼŭ¦Â�Ƥ ǗƢƼŭ¦�śƥ�°¦Ȃū¦�ǲȈǏȂƫ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

  .حوارمها فيما بينهما

وللكاتب جمموعة من املهام الصعبة واليت تعد اللغة من بينها فلسفة املسرح اليت تويف بلغة احلياة اليومية إذ 

1.استطاعت أن حتتل مكانتها على املسرح حتققت النصوص املسرحية

  :إضافة إىل ما سبق هناك خصائص أخرى للحوار املسرحي ميكن أن ندرجها كما يلي

ويقصد به وحدة املوضوع حىت ال يشوب احلوار املسرحي التفكك : قانون الوحدات الثالث-

.واإلصطناع، كما جيب يف املسرحية أن تدور أحداثها يف زمان ومكان معقولني

يشرتط يف املتلقي أن يكون ذا نضج وثقافة وتفكري، وقدرة فنية حىت يستطيع إستيعاب الرسالة املراد -

2.تشخيصها عرب احلوار قصد حتقيق املتعة واملنفعة

إّن أهم املميزات اليت متيز احلوار املسرحي عن باقي سائر الفنون األخرى وجود الصراع الدرامي، حيث -

رات يف جتسيد املالمح النفسية هلذا الصراع الذي يتميز بكثافته وتركيزه، مولدا تساهم العديد من اإلشا

.ديناميكية حمركة لطبيعة احلوار

أماّ اخلاصية األخرى املميزة للخطاب املسرحي، فتتمثل يف هيمنة احلوار الذي هو عملية تواصل قائمة -

صية املكتملة، إّال أّن بني شخصيات املسرحية ومع أّن صاحب اخلطاب يف احلوار هو الشخ

3".الشخصية تظل وسيطا ألّن صاحب احلوار الفعلي هو الكاتب أو من يقوم على العمل

يتخذ احلوار الدرامي أشكاال عدة، فهناك احلوار بني شخص أو ثالثة، او بني شخص :شكل الحوار-

حلوار املسرحي ا"وجمموعة، أو أّن شخص حيدث ذاته احلاضرة، أو يتحدث إىل ما حوله من أشياء 

��ȄǴǟ�Ǯ ǳǀǳÂ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�̈®ƾƄ¦�ƢȀǐƟƢǐƻ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǴǸƴǴǳ�ÀƢǯ�Ǯ ǳǀǳÂ��¢ǂǬȈǳ�ȏ�¾ƢǬȈǳ�ȐǏ¢�ǞǓȂȇ

كبار كتاب املسرحيات يف العامل بان يكون جلملهم املسرحية طابعها الصويت و موسيقاها اخلاصة، 

.111س، ص . م -لمة والفعلالك -النص املسرحي ،فرحان بلبل :ينظر 1
  .17ص . ، م، سيف ضوء النظرية التداولية طاب املسرحيحتليل اخل ،عمر بلخري: ينظر 2
.187س، ص .املعجم املسرحي، م،باماري إلياس، فنان قص3
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ليس حرّا يف صياغة مجلة وحدودها يف الطول والقصر حىت يف املسرحيات النثرية، فالكاتب املسرحي

يف احلوار كحرية الناثر القصصي مثال ألّن اجلمل يف احلوار هلا خصائصها اليت تتالءم مع مهمتها 

1".احملدودة

فيجب ان يكون احلوار الدرامي على جانب كبري من اإلجياز، منطلقا من الشخصيات اليت رمسها الكاتب، 

امية الرائعة اليت حتمل مجل طويلة مبسطة، لكنها درامية بكّل وهذا ما جنده يف العديد من األعمال الدر 

تفاصيلها وتؤدي وظيفتها اإلتصالية، كما قد جند حوارات قصرية لكن هلا دالالت واسعة وخاضعة لتأويالت 

فليس هناك معيار ثابت لطول احلوار أو قصره إّال إحساسنا مبقدار مالئمته لطبيعة الشخصية واملوقف "خمتلفة 

2".ره يف تطور املوقف ومنو احلدثودو 

من خصوصيات احلوار املسرحي أّن كالم الشخصيات فيما بينها ال قيمة له إذا مل يربط باملكان :السياق-

ما حيدد معىن احلوار للمتلقي هو السياق من جهة واألعراف "والزمان وعوامل الشخصيات املختلفة ألّن 

عترب اإلرشادات اإلخراجية من أهم العناصر اليت حتدد السياق وختيل ، وت4"السائدة من جهة أخرى 3املسرحية

  .ظروف الكالم

حيدد العمل املسرحي مبكان وزمان معينني فهو عمل مقيد حتكمه الضرورة الفنية إلرتباطه  :التركيز واإليجاز-

حلوار يف املسرح موجزا املباشر باملتلقي، وإلرتباطه باألداء واإلشارات اليت تفصح عن الطبائع، وبذلك كان ا

مركزا، ألّن الكاتب املسرحي مطالب  مبلئ ذلك احليز الزماين الضيق بغية التأثري يف مجهوره، فعمله سريع، يقوم 

5.على اللمحة الدالة واإلشارة اخلفية والكلمة ذات القدرة اللفظية املشحونة

  فيبلغ على لسان إحدى    وليس معىن ذلك أن يكون احلوار قصريا دائما، فقد يطول احلوار"

  .الشخصيات صحيفة بأكملها

  .50ص س، .يف النقد املسرحي، م،حممد غنيمي هالل 1
    .35- 34ص  ص س،.من فنون األدب املسرحية، م،عبد القادر القط 2
ضمين حول جوانب فنية أدبية وإيديولوجية بني القائم على العمل الفين ومتلقيه، وشرط حتققه   كعرف  أن يكون  اتفاقاألعراف املسرحية هي  3

.حي به العمل الفين، و بدلك يتم التلقي بشكل كاملمشرتكا بينهما، وهذا اإلتفاق يسمح ملتلقي العمل بأن يقبل ما يو 
.187س، ص .املعجم املسرحي، م،ماري الياس، حنان قصاب4
.239، ص 1976 سنة4 يف النقد األديب، دار املعارف، مصر، ط،شوقي ضيف: ينظر 5
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البد للحوار أن يتسم باحليوية، وذلك من خالل قدرته على ايضاح ما     يدور يف نفس :حيوية الحوار

الشخصية وفكرها، وأن يتنوع مبا يناسب مع طبيعة املوقف والشخصية، ومما خيلق حتريكا جلو املسرحية،  

ار تتحقق مبا يصاحب األداء من حركة عضوية أو القراءة من حركة ذهنية، وكذلك حني يرتبط واحليوية يف احلو 

احلوار بالشخصيات فيدل عليها من حيث وضعها االجتماعي، ومستواها الفكري واخللقي، ومثلها يف احلياة 

�Ƣđ�ªفاحلوار قبل كّل شيء لغة األشخاص أنفسهم، أو هو لغة املؤلف اليت كان من املمكن أن ت ƾƸƬ

Ƣē¦ǀƥ�©ƢȈǐƼǋ."1

فاحلركة على خشبة املسرح حركة عضوية وذهنية يف نفس الوقت بينما جندها يف املسرحية املقروءة حركة ذهنية 

�ǺǷ�Ǿǳ�ƾǈƴƬƫ�ƨȈǼǿ̄ �ƨǯǂŞ�ƢȀǓȂǠȇÂ��ÀȂǴưǸŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇȂǔǠǳ¦�ƨǯǂū¦�ƨȇȂȈƷ�ƾǬƬǨȇ�¥°ƢǬǳ¦�ǲǠŸ�ƢǷ��ǖǬǧ

  .طلب حيوية ذلك احلوارخالل احلوار املكتوب، وهذا يت

لغة املسرح ليست لغة احلياة العادية فهي تعتمد على احلوار املكثف املختصر، للتعبري عما جيري :الواقعية

والواقعية يف املسرح ال تعين الواقعية اللفظية، أي أن يدور احلوار بني الشخصيات باللهجة الدارجة، "يف احلياة، 

ليت جتري بالواقع بشكل مكثف ومركز، يعرب عنه بلغة تستوعب هذا الواقع ضمن لغة وإمنا تعين نقل األصوات ا

، حيث يكون الكاتب املسرحي جمربا على اإلقتصاد يف إستخدام 2"حواره خاصة ختتلف عن لغة احلياة العادية

فاحملادثة . " الكالم، واإلبتعاد عن احلشو من األلفاظ املستخدمة يف حياة الناس ألّن عمله مقيد بزمن حمدد

الغري نفعية ال تتعدى وظيفتها الثرثرة ألّن احلوار بدوره له وظائف نفعية كتطوير احلبكة والكشف عن أفكار 

3".الشخصيات وعواطفها وطبائعها األساسية

واحلوار املسرحي ال يكون فعاال ومؤثرا ومعربا عن الوجود، إّال إذا استطاع أن يرتقي بالعرض املسرحي كي 

دورا مهما يف خلق املثل العليا للحياة واليت يطمح املتلقي إىل معايشتها، فهو يعمل على تكوين اإلنسان يلعب 

وتنشئته حىت حيقق املسرح قيمته وجودته وأمهيته املرجوة ثقافيا ومعرفيا وسلوكيا، ألنّه حوار إبداعي ال ميكن 

.ƨȇƢĔ�ȏ�ƢǷ�ń¤�®Âƾū¦�ǽǀǿ�±ÂƢƴƬȇ�ǲƥ��ƨدراسته على أنّه أسلوب لعصر من العصور ولغة لزمن من األزمن

.248، ص 1978 سنة 7دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، ط -دراسة ونقد-األدب وفنونه  ،عز الدين إمساعيل 1
 طبعة سنة من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،-بني التنظري والتطبيق يف سوريا ومصر -تأصيل املسرح العريب ،حورية حممد محو 2

.283، ص 1999
، 1986 طبعة سنة بريوت،صديقي خطاب، مؤسسة فرنكلني للطباعة والنشر، :حية، ترسر فن امل ،ميليت، جريالدايدس بنتلي.فردب: ينظر 3

  . 481ص
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 خطاب االرشادات االخراجية:  

تعد االرشادات االخراجية ميزة أساسية للمسرح احلديث نظرا للدور الفين و اجلمايل الذي تلعبه،

فما هو مفهوم اإلرشادات اإلخراجية ؟ و ما هي أنواعها ؟ و ما مدى أمهيتها و وظائفها ؟و هل هي موجهة 

  .رئ فحسب ؟ للقا

Théâtralité(مصطلح االرشادات املسرحية " Indication  ( جدورها يونانية و تعين

Dida(التثقيف و التكوين ،كما أطلق عليها أيضا تسمية  Scalies  ( و هي لفظة مشتقة من اللفظة

 معلومات تساعد على اليونانية اليت تفيد معىن معلوم و إعالم فتربز وظيفة هذا النص الثاين ،متمثلة يف تقدمي

و تدل على ما يتعلق  Régieبيان كيفية أداء احلوار و طبيعة التقبل املنتظرة منه ،أما التسمية األخرى فهي 

و هو القائم على هذا الفعل ،و قد كان يطلق على Régisseurبتنظيم الفرجة ،و منه اشتق مصطلح 

".1احلياة املسرحية منذ أواخر القرن التاسع عشر  املخرج قبل أن يكتسب االخراج املوقف الذي حيتله يف

كما جند جمموعة من التسميات اليت تطلق على االرشادات االخراجية منها مالحظات الكاتب،

االرشادات املسرحية ، اإلرشادات الركحية ،التوجيهات املسرحية ، النص الثانوي ،و النص الفرعي ،و النص 

هذه االرشادات االخراجية بني قوسني يف املسرح العريب أو تطبع بأحرف طباعية  و غالبا ما توضح... املرافق 

  . مائلة يف النص الدرامي الغريب 

أو تكتب خبط رقيق أو بارز و يرد هذه االشارات يف شكل مالحظات أو مفردات أو عبارات أو 

حيتل حيزا نصيا كبريا مقارنة مجل مركزة أو فقرة نصية أو نص فرعي للنص الرئيسي للحوار ،كون نص احلوار 

  .بنص اإلرشادات اإلخراجية 

ُعدَّْت الظرف أو السياق الذي يبىن فيه اخلطاب املسرحي ، "كما أن اإلرشادات اإلخراجية 

حتتوي على ... وهذه اإلرشادات تغيب يف العرض كنص لغوي و تتحول إىل عالمات مرئية أو مسعية ،

و املعلومات اخلاصة بكل ) قائمة الشخصيات(وتبني أمساء الشخصيات معلومات حتدد مكان احلدث وزمانه ،

،كما ميكن أن حتتوي على معلومات حول أداء املمثل )إخل ... السن ،الشكل اخلارجي ،املهنة ،( منها أحيانا 

،باإلضافة إىل معلومات حول الديكور و اإلضاءة ،و اإلكسسوار ) ...احلركة و اإلنفعال  اللهجة ،(

 .48- 47ص  ص ،2004املعهد األعلى للرتبية و التكوين املستمر ،املسرحية العربية املعاصرة،حممد املديوين ،: ينظر1
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إخل ،كذلك فإن إسم كل شخصية متكلمة جبانب احلوار على امتداد النص ...سيقى و املؤثرات السمعية واملو 

.1"يعترب جزءا من اإلرشادات اإلخراجية

كما يعرف وليد البكري اإلرشادات اإلخراجية عرب موسوعة أعالم املسرح و املصطلحات 

�ƢĔƘƥ�ƨȈƷǂǈŭ¦"سرحي و حتتوي على املعلومات الالزمة للعرض واليت تلك املالحظات اليت تضاف إىل النص امل

املشاهد أو املؤثرات املسرحية ) ب( حركات املتمثل و ) أ(ال تتضح من احلوار نفسه ،و هي تعين عموما بـ 

،)يستدير إىل اخللف(،) يقف(،) جيلس(،) يدخل:(وأبسط هذه التوجيهات املتعلقة حبركة املمثل هي

  .إخل )... خيرج(

جيهات املتعلقة باملشاهد فهي تعين مبا ينبغي أن يكون عليه املنظر املسرحي و شكل أما التو 

،فاإلرشادات اإلخراجية هي اليت يكتبها املؤلف املسرحي للممثل أو 2"ل مستعرض للمشاهد ياخلشبة عند متث

�ƾǟƢǈȈǳ�§ȂƬǰŭ¦�ȆƷǂǈŭ¦�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�̈®ȂƳȂǷ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤��» ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦�Â¢�«ǂƼŭ¦�Â¢�ȆǬǴƬŭ¦ القارئ أيضا على ختّيل

� ƢǔǨǳ¦�®ƾŢ�Â�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ƨǳƢŞ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǘǠŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǺǸǔƬƫ�ƢĔȂǯ�ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳ¦�ǲǰǋ

.،دون احلاجة إىل حشو ،ذلك يف احلوار مما يفقده جاذبيته و إجيازه... الدرامي 

 من بينهمو ختتلف هذه االرشادات االخراجية من مؤلف آلخر بني النقاد و املسرحيني و 

3:الذي اقرتح تصنيفا للديدسكالية يف أربعة سجالت هي ) ميشال برينار(

 خاصة بقائمة الشخصيات ،معلومات حول املكان و زمن الفعل:الديدسكالية األولية.

شرح قبل كل حوار تشري إىل هوية املتحدث ،التلميح للتقسيمات الدرامية :الديدسكالية الوظيفية)

).مشهد و مقطع( وحدات التمثيل  و) لوحة  –فصل 

إرشادات حول كيفية اللعب ،طريقة األداء ،إيقاع الكالم ،نربة الصوت :الديديسكالية التعبيرية

.،املشاعر أو النوايا اليت حترك الكالم 

 المسرحيةخطاب الشخصيات :  

�ƢĔȂǯ�ƨȈƷǂǈو تتميز الشخصية امل تعد الشخصية من األنواع الفنية اليت تقوم على احملاكاة،

�ƨȈŷƘƥ�ȄǜŢ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��°¦Ȃū¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀǈǨǻ�Ǻǟ�ŐǠƫ�Â��¬ǂǈŭ¦�ƨƦǌƻ�ȄǴǟ�² ȂǸǴŭ¦�ń¤�®ǂĐ¦�ǺǷ�¾ȂƸƬƫ

   .23 – 22ص ص  س ، .م ،حنان قصاب ،املعجم املسرحي،ماري إلياس   1
.09،ص  2003سنة  1، طبعة ،دار أسامة للنشر و التوزيع ،عمان ،األردنوليد البكري ،موسوعة أعالم املسرح و املصطلحات املسرحية2
  178– 177ص ص  ، 2011طبعة سنة  ،القدس العريب ،ذج من املسرح اجلزائري و العاملير أنوال ،املسرح و املناهج النقدية احلديثة ،مناماط  3
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خاصة يف األحباث و الدراسات منذ آرسطو بوصفها عنصرا مركزيا يف العمل املسرحي و من أهم ما يضطلع 

�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǬŭ¦�ÃƾƷ¤�ǺǷ�ƢĔȂǯ�ƨȈǐƼǌǳ¦�Ǫعليه املؤلف املسرحي أثناء عملية خلق النص الدرامي هو خل

تشكل بنائية النص الفكرية ،حيث يعرف الدكتور محادة إبراهيم يف كتابه معجم املصطلحات الدرامية املسرحية 

Personael" الشخصية   Character / Dranatris"�ƢĔƘƥ" : الواحدة من اللذين يؤدون

لى املسرح يف صورة ممثلية ،و كما قد تكون هناك شخصية معنوية االحداث الدرامية يف املسرحية املكتوبة أو ع

تتحرك مع األحداث وال تظهر فوق خشبة التمثيل فقد يكون هناك أيضا رمز جمسد يلعب دورا يف املسرحية  

كمنزل أو إنسان أو بلدة أو حنو ذلك ،فالشخصية أذن هي مصدر احلبكة اليت ميكن أن تتطور من خالل 

.1"ال اليت تصدرها الشخصية األفعال و األقو 

ǾǳȂǫ�Ŀ� ƢƳ�ƢǸǯ�ǲǠǨǴǳ�ƨǠƥƢƫ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀȈǳ¤�¦ǂǜǻ�Â�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǂǐǼǟ�ǲŷ¢�ǖǬǧ�ȂǘǇ°¡�ƢǷ¢:

، 2"احلدث الدرامي يستخدم فعال كي يصور به شخصيته ،و لكنه يتعرض للشخصية بسبب عالقتها بالفعل "

عل الدرامي، هذا ما أثار جدال بني النقاد و دارسي فقد أعطاها املرتبة الثانية بعد احلبكة يف حديثه عن الف

و أن "املسرح، إال أنه ال بد لكل نص من الشخصيات حتمل مسات العامل الدرامي الذي يدور يف ذهن املؤلف 

ظفرت بالشهرة احلقيقة يف مجيع العصور هي املسرحيات اليت امتازت مبيزة خلق أكثر املسرحيات اليت 

ǪǧÂ�ƨȈǷ¦°ƾǳ¦�ƢēƢȈǐƼǋƢǿ®ȂǴƻ�Â�ƢĔ¦ȂǨǼǟ�Â�ƢēȂǫ�Ŀ�ǂǈǳ¦�Ȇǿ�ǪǴƻ�ƨȈǴǸǟ�ƨȇȂȈƷ�À¢�̄¤��̧°Ƣƥ�ǎ ȈƼǌƫ"3.

فالشخصية تعد مبثابة الوسيط الذي حيمل املضمون الفكري الذي يعرب عن رؤية املؤلف يف 

القضية اليت يتناوهلا من خالل النص املسرحي الذي يكتبه ،و ال بد من املؤلف أن يعرف الشخصيات اليت 

ا معرفة دقيقة و تفصيلية ،لكي يعرف كيف تتصرف ،و كيف تتحدث و ماذا تقول يف كل موقف من يتناوهل

شكسبري ال "املواقف اليت تظهر خالل املسرحية ،و هناك أمثلة كثرية عن مسرحيات الشخصيات فنجد مثال 

ǌƥ�©ƢǫȂǴű�ƢĔƘǯ�Â�ÂƾƦƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǐƼǌǴǳ�ƢǫȐƻ�ǾǨǏȂƥ�ƢǠȈŦ�¬ǂǈŭ¦�§ ƢƬǯ�śƥ�Ǿǳ�Śǜǻ رية حقيقة حيث

.155،ص 1985، طبعة سنة عارف ،القاهرة إبراهيم محادة ،معجم املصطلحات الدرامية و املسرحية ،دار امل1
.113،ص  1983طبعة سنة  إبراهيم محادة ،مكتبة األجنلو املصرية ،:آرسطو ،فن الشعر ،تر 2
.50،ص  1997سنة  1طبعة  ،املغرب ،املركز الثقايف العريب ،شعرية النص و العرض و النقدل املسرحي ،املقابالت اليغواية املتخ علي عواد،3
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فقيمته ليست فيما حيدث من أفعال " ،كما قيل أيضا عن أنطوان تشيخوف 1"تثري حوهلا املناقشات احلامية 

.2"داخل مسرحياته ،بل يف الكشف عن الشخصية املتعددة اجلوانب

و دراسة طريقة خلق الشخصية الدرامية يف النص تأيت من إعادة املؤلف رسم واقعها املعاش 

«��ƢȀǧ¦ƾǿ¢�ń¤�ǲǏȂǴǳ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢȀƬǘǌǻ¢�Â�ƢēƢǧƢǬƯ ببساطته ȐƬƻƢƥ�ƢȀƬƠȈƥ�ǶǇǂȇ�ƢǸǯ��ǾǟȂǼƫ�Â

،فتتقاطع الطرق و تبين شبكة من العالقات و الصراعات و التصاحلات املتعددة لتحديد مسرية الشخصية 

�Â��Ƣǿ®ȂƳÂ�©¦°ŐǷ�Â�ƢēƢũ�ǂȀǜƫ�Â�̈ƾǬǠŭ¦�ȆǷ¦°ƾǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ƲȈǈǻ�Ŀ�ƢȀƬǻƢǰǷÂ�Ƥ ǳƢǫ�Ŀ�ȆǷ¦°ƾǳ¦�ƢđƢǘƻ�ǺǴǠƫ

�ǽǀǿ�ƘǌǼȇ�Äǀǳ¦�̧ ¦ǂǐǳ¦�¿±ƘƬȇ�Â��ǞǸƬĐƢƥ�ǾƬǫȐǟ�Â�ǾǈǨǼƥ�ÀƢǈǻȍ¦�ƨǫȐǟ�¾ȂƷ�°ȂƸǸƬƫ�¾ƢǠǧ¢�Â�ª ¦ƾƷ¢�Ǟ

العالقات وصوال إىل املعاجلات الدرامية لبينية هذا اخلطاب و أساليب عرضه ،فالشخصية هي الثمرة االمجالية 

اليت تفرضها عليها بيئتها و عالقتها ،و واجب املؤلف أن يلم بشخصياته لكيان االنسان املادي و للمؤثرات 

�ǲƥ��ǖǬǧ�¿ȂȈǳ¦�ǾȈǧ�Ƕǿ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǶŮ�ƨǧǂǠǷ�ǂǐƬǬȇ�ȏ�À¢�Ƥ Ÿ�ƢǸǯ��ƨǠǇ¦Â�ƨǗƢƷ¤�Ƕđ�ǖȈŹ�À¢�Â�¦ŚƦǯ�ƢǷƢŭ¤

،فمن خالل تصوره و رمسه 3"البد  من معرفته ما سوف يكونون عليه غدا بل يعيد سنوات منذ اليوم 

خصيات يقوم بتحميلها باخلطاب العام للنص املسرحي من خالل كيفية طرح شكل الشخصية و طبيعتها للش

و دورها يف شبكة العالقات بينها و بني الشخصيات األخرى يف النص و دورها يف حتريك احلدث و تطوره 

يات تشتمل يف معظم التمثيل" وتبعا لنوع الشخصية رئيسية و ثانوية ،شخصية مركبة أو معطية  أي أن

،و البد أن تكون لكل شخصية من 4"شخصيات هامة كبرية الشأن و شخصيات صغرية قليلة الشأن 

شخصيات املسرحية سواء كانت حمورية و ثانوية خطاب معني يساعد على النهوض باألحداث إىل األمام 

الشخصيات  حيث أن خطاب الشخصيات هو الذي حيدث وقائع القصة ،و ليس هناك أحداث جمردة عن

حيث يعرب املؤلف بشكل غري مباشر عن فكريته و خطابه الذي ينسجه داخل احلدث الدرامي للمسرحية من 

خالل احلوارات اليت تدور بينه الشخصيات و الشخصية املسرحية هي األداة اليت تؤدي األحداث الدرامية،

Ɯǧ��½ȂǴǈǳ¦�ǺǷ�̧ ¦Ȃǻ¢�ƾȈǈš �Ŀ�Ƣǿ°Â®�ǺǰŻ�Ʈ ȈƷ�̈±°Ƣƥ�ƨȈŷ¢�ƢŮÂ�ƢĔ¢�ƾƴǼǇ�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǽǀǿ�ń¤�Ƣǻǂǜǻ�¦̄

���ȆƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�ƢĔƢȈǯ:فكل شيء يف الوجود له أبعاد إضافية أخرى هي "تتداخل فيها عدة عناصر و أبعاد معينة 

 .ص. ن ،املرجع نفسه  1
 .ص. ن ،املرجع نفسه  2
.124دريين خشبة ،مكتبة األجنلو مصرية ،د ت ،ص :فن كتابة املسرحية ،تر ، وسبجيري الإ  3
.51،ص  1987س.ممدخل إىل فن كتابة الدراما ،،عادل النادي  4
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،و حنن إذا مل نعرف ) النفسي( �ȆƳȂǴǰȈǈǳ¦�ƢĔƢȈǯ�Â) اإلجتماعي ( �ȆƳȂǳȂȈǈȈǈǳ¦�ƢĔƢȈǯ�Â) املادة العضوية( 

،حيث تتضح أبعاد الشخصية من 1"ال نستطيع تقدير مهمة الكائن البشري حق قدره  هذه االبعاد الثالثة

خالل احلوار يف املسرحية ،و من خالل املونولوج و اإلرشادات اإلخراجية حيث يسمى فيها الكاتب 

نص الشخصيات هو خطاب خيتفي فيه الكاتب كصاحب : الشخصيات و حيدد اللحظة اليت تتكلم فيها 

اشكال متعددة أمهها احلوار و املونولوج و احلديث اجلانيب و التوجيه للجمهور ،حيافظ هذا النص القول ،و له

.2"على طبيعة اللغوية لكنه يتحول إىل كالم منطوق خالل العرض 

و رغم اختالف الشخصية االبداعية يف املسرح عن الشخصية احلقيقة يف احلياة بوجودها اخليايل 

إّال أن هناك ارتباط موضوعي بني الشخصني احلقيقية و املسرحية ،نائها املختلفو الومهي و مصريها و ب

وتفاعل دائم بينهما ،فالشخصية بالنسبة للممثل املسرحي هي خلق توهم لشخصية ما جتسد هذا االرتباط 

بل  والتفاعل يف الشخصيات املسرحية إىل قدرة الكاتب يف رمسها و خلقها ،فاملؤلف ال يتحدث يف املسرح

يكتب و يتحدث اآلخرون مكانة فمنهم الشخصيات يف النص و املمثلون يف العرض اللذين يشكلون 

عالمات هذه العالمة هي اليت متيز الشخصية املسرحية و تساعد القارئ على الفهم و التأويل و تسمح له 

3:بتشكيل و ختيل الشخصيات من خالل

.تقوميي القول و التعليق الضمين الذي يدخل ضمن جهاز-

الكينونة عن طريق الوصف وفق أفق االنتظار بني الباث و املتلقي كما هو احلال يف الرتاجيديا اليونانية -

.أو كوميديا ديالريت

.فيتوقع من احلديث أن يؤدي إىل حديث آخر أو يؤدي إىل سلوك معني:الوظائف التوزيعية -

.ات تقوم كل وحدة بوظيفة دالليةوظائف غري توزيعية و تسمى القرائن و هي عبارة عن وحد-

و بالتايل تكامل الشخصية و وضوحها يف ذهن املؤلف يسهل أعماله حيث ث أن خطاب 

الشخصية هو الذي سيعرض أفعاهلا و يسري على الطريق حسب خلقها و تطور عقدة تطور املسرحية ،هلذا 

يهب " و يدرك أبعادها فهو حني يبدع البد للمؤلف املسرحي أن حيسن اختيار الشخصيات املناسبة ملسرحيته 

.101دريين خشبة ،م س ،ص :،فن كتابة املسرحية ،تر البوس إجيري  1
،س.م وص و عروض من املسرح العريب،عائشة ،بنية اخلطاب املسرحي العريب املعاصر بني ثنائية التجريب و االبداع ،دراسة انتقائية لنص ليلى بن  2

 . 70ص 
،نيةماجيستري ،جامعة وهران ،السا رسالة -مسرحية االجواء دراسة تطبيقية  - خوخة بوعالم ،الشخصية و التلقي يف املسرح عبد القادر علولة 3

.27، ص2012، 2011قسم فنون درامية ،
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و هذا هو سّر مهنة الكاتب ،...للشخصية العظيمة احلياة بفضل املالحظة و اخليال و االبداع و الصفة 

فهو يصوغ من الكلمات أناسا أكثر واقعية منه، و معروفني معرفة ... املسرحي األعظم و معجزاته الكربى 

.1"وثيقة، و يعمرون أكثر منه 

من هنا جند أن املؤلف املسرحي يصوغ خطابه الدرامي بعد هضمه للقيم الدراماتيكية املسامهة  و 

حيث متثل شخصيات النص الدرامي مناذج  فكريا ،و مبينا أطراف  الصراع،يف أحداث النص مقدما بناءً 

و الذي حيدد اجتاه بشرية عايشها املؤلف ،و خلق فيها جوا من التوتر لإلقناع ،فخطاب الشخصية الدرامية ه

القصة و هو الذي يقّوي املشاعر اليت تنشأ لدى القارئ عرب تطوره الدرامي كونه حمّمل بأفكار و انفعاالت 

وتصرفات املؤلف الذي يعطي للشخصية األمهية  األوىل على حساب القصة و احلدث و البناء الدرامي،

ة اليت يتمتع بتا مبدعوها من خالل حتديد خطاب حيث يكمن سّر خلود األعمال املسرحية الكربى يف القدر 

   .الشخصيات الدرامية 

 خطاب المخرج المسرحي:  

إال أن  منذ مطلع القرن العشرين تغريت نظم بناء اخلطاب املسرحي و تطورت آليات تشكيله،

كي يتحقق هذا املسرح يقوم على جمموعة من العناصر  و املتمثلة يف النص املسرحي و املمثلني و اجلمهور ،و ل

العمل املسرحي البد من أن يكون هناك شخص يسّري و يفرض وجهة نظره على مجيع عناصر العمل املسرحي 

فكيف تتم عملية اإلخراج ؟ و ماذا نقصد بفن  من خالل رؤيته اخلاصة و الذي أطلق عليه اسم املخرج،

؟و هل اخلطاب املسرحي هو التزام مطلق اإلخراج ؟ و ما الفرق بني املخرج و عملية اإلخراج و فن اإلخراج 

  .من املخرج ؟

مصطلح حديث نسبيا مت اشتقاقه من كلمة إخراج و ظهر بعد حتول اإلخراج إىل فن " املخرج 

تطلق تسمية املخرج على الشخص املسؤول عن ...  1872مستقل يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر 

فعلى  2"اليوم صاحب نص العرض متام مثل الكاتب بالنسبة للنص التدريبات و عن صياغة العرض ،و تعترب 

الرغم من ظهور اإلخراج كفّن مستقل أمر له داللته بالنسبة لتطور املسرح و تطور تقنياته إال أنه ال ميكن اخللط 

  .بني تاريخ اإلخراج 

.479، ص1986 طبعة سنة طاب، دار الثقافة بريوت،خصدقي :فرد ميليت ،جري الدايدس بنتلي، فن املسرحية ،تر1

.418س ،ص  .مالعرض ،،املعجم املسرحي ،حنان قصاب ،ماري إلياس   2
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يدل على فمصطلح االخراج باملعىن الواسع للكلمة " و ظهر املخرج كشخص له مهمته اخلاصة ،

غتها او صي ،إخل...تنظيم جممل ملكونات العرض من ديكور و موسيقى و إضاءة و أسلوب األداء و احلركة

و هذه العملية ميكن أن تصل إىل حد تقدمي رؤية متكاملة للمسرحية و هي رؤية املخرج  بشكل مشهدي،

.1" وحتمل توقيعه

رحي مع بعضها البعض من خالل فاملخرج هو الشخص الذي يربط مجيع عناصر العمل املس

رؤيته اخلاصة و يبدأ عمله الختياره النص الذي يعرب عن أفكاره أو يعاجل قضية يهتم هو بعرضها على اجلمهور 

خرج هو الذي يقوم بنقل األحداث و ربطها بأن امل 2حيث يشري املخرج الروسي قسطنطني ستاتيسالفيسكي

ات السيكولوجية و من هنا تأيت يف نطره مهمة املخرج حيث تبقى باعتبار أن املمثلني يسيطرون على التقني

حيث يكاد املخرج هنا أن يعوض املؤلف  ،ملعطيات و التقنيات لدى املمثلنيبامرتبطة باجلانب االبداعي و 

  .املسرحي مبا يضيفه لدى املمثلني أو يعد له من النص املسرحي 

ض باإلبداع و اخللق و هو قراءة ثانية أو فاإلخراج هو حتويل النص املكتوب إىل عرض يقي 

تأليف ثاين للنص املسرحي و املخرج هو املخطط ملشروع االنتاج املسرحي و هو يف الوقت ذاته العقل املفكر 

و املبدع لتفاصيل و كليات العرض املسرحي ،هو القيادة الفنية و الفكرية للعملية املسرحية ،هو الذي خيتار 

متطلبات العرض املسرحي مكان العرض و الفنانني التعبرييني من ممثلني و موسيقيني و النص ،هو الذي حيدد 

راقصني باإلشراف على تدريبهم من طرف خمتصني حسب منهج متفق عليه مع املخرج ،كذلك حيدد الفنان 

يث تأيت  التشكيلي الذي توكل إليه مهمة تصميم الديكور و األزياء و االكسسوار و يتدارس معه التفاصيل حب

كل هذا معربا عن الريا اليت استقر عليها املخرج يف إخراج النص ،فإذا وافق املخرج على التصحيحات فإن 

املهندس املنفذ هو الذي يشرف على التنفيذ و يقود مجاعات احلرفيني و العمال و الفنيني املشاركة يف كل 

سرحي يف اختيار جمموعة املمثلني املناسبني كما يقتضي املخرج اجلهد األكرب يف إعداده للعرض امل... ذلك

لتجسيد شخصيات املسرحية حبيث تتوافر لكل منهم املقومات الفنية بغية حتقيق العرض املسرحي من خالل 

عناصره اجلمالية و الفكرية إىل خطاب مفتوح على عدد من األنساق الداللية و العالمات اليت حتركه بشكل 

كلها ختلق عملية التواصل و عملية   ،ة و السمعية و العالمات و الدالالتبصري ،هذه االشارات البصري

.07،ص  املرجع نفسه  1

).1938-1863(ممثل و خمرج و مبدع مسرحي روسي   2
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التعبري عن األفكار و األحاسيس و املشاعر ضمن الواقع اليومي احملدد بوحدة الزمان و املكان من خالل 

و من هنا ميكن اعتبار املخرج املسرحي املخطط ملشروع ، اخلطاب املسرحي الذي يوجهه املخرج املسرحي

.نتاج املسرحي فهو العقل املدبّر واملبدع لتفاصيل العرض املسرحي اال

أّما فيما خيص االختالف بني املصطلحات اليت تدور يف نفس الّنسق كعملية االخراج و فن 

االخراج و املخرج و االخراج ،ختتلف على مستوى املنظومة االصطالحية و ال تقابل باملعىن ذاته فيمكن 

بأنه عملية جتسيد النص املسرحي بواسطة العناصر البصرية و السمعية و احلركية على تعريف فن االخراج 

  .  خشبة املسرح

إىل أنه عمل يعتمد االبداع و الصنعة "مركب من كلمتني تشري فيه كلمة فن " فهو مصطلح 

�¦ǀđ�Â���¿Ƣǟ�ǺȇȂǰƫ�±Ƣųȍ� Ƣǌǻȍ¦�Â�Ƥ Ȉǯŗǳ¦�ƾǸƬǠȇ�ǲǸǟ�Ǿǻ¢�ń¤�«¦ǂƻ¤�ƨǸǴǯ�Â�ƨȈǧǂū¦Â جيمع بني العملية

¢�ǲǠǧ�ǪȈǬŢ�ƾǐǫ�ƨȈǘȈǘţ�ƨȈǴǸǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢǇƢǇ"،أما عملية االخراج فتبىن1"اإلبداعية و العملية التكوينية 

،و احلقيقة أن املخرج هو العامل الرئيسي يف العملية اإلنتاجية 2"داخل  زمان و يف مكان حمدد بكل أبعاده 

سرحي فعلى الرغم من أن املؤلف املسرحي هو أساس املسرح و أن فهو القيادة الفكرية و الفنية للعرض امل

املمثل هو هيكله الرئيسي الذي حيمل ما هو كامن يف جوهر النص املسرحي إال أن املخرج املسرحي جيمع 

�ǪǴŬ�ƨŪƢǠǷ�ƨǬȇǂǗ�Â�§ȂǴǇ¢�Â�ƨȈǳ¡�ǪǧÂ�¬ǂǈǷ�½ƢǼǿ�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ƢĔÂƾƥ�Ŗǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǲǯ�ǶǜǼȇÂ

ال الرسالة ما بني املمثل و املتلقي كون املسرح يقوم على ثالثة عناصر أساسية و املتمثلة يف التواصل و إيص

النص املسرحي و املمثلني و اجلمهور فاملتلقي يستلم اخلطاب املسرحي و حياول قراءة األحداث و إعادة 

ة الواعية مقدما املخرج إذن هو تلك البصري "صياغتها من جديد لفهم و حتليل كل بىن العرض املسرحي 

�©ƢǟȂǸĐ¦�Â�®¦ǂǧȋ¦�ǲǸǟ�®ȂǬȇ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�Ȃǿ�Â�ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳ¦�ǾǬǬŹ�À¢�Ƥ Ÿ�Äǀǳ¦�Śƻȋ¦�» ƾŮƢƥ

لعمل لاملشاركة يف العرض موحيا هلم باملنهج و بالطريق و باألسلوب ،حبيث حيقق من خالل الوحدة الفنية 

.3"الدرامي اهلدف األخري للعرض

،وص و عروض من املسرح العريب ،م سليلى بن عائشة ،بنية اخلطاب املسرحي العريب املعاصر بني ثنائية التجريب و االبداع ،دراسة انتقائية لنص1

 .79- 78صص 
.79مرجع نفسه ،ص 2
.15، ص 1998رفة، الكويت، طبعة سنة اهليئة املصرية العامة للكتاب، عامل املعاملخرج يف املسرح املعاصر،، أردش سعد  3
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فهم النص املسرحي و استنباط احملتوى املسرحي منه : "هو 1لفيو داميكوو اإلخراج كما يقول سي

و حتويله من احلياة املثالية للكتاب اىل حياة مادية على خشبة املسرح و لتحقيق مثل هذا اهلدف جيب أن 

ون تكون املخرج القدرة على توجيه و حتريك جمموعات العاملني، و يف مقدمتهم املمثلون، مث الفنيون املوكل

و يف النهاية إذا لزم ذلك ميكانيكيا العرض و املوسيقى و الرخص هذا هو  ،باملناظر و األزياء و األضواء

فوظيفة املخرج املسرحي هي إدارة مجيع مراحل العمل اإلبداعي و يشتمل اإلخراج املسرحي على  2"اخراج

3:العمليات التالية

  إدارة املمثل و حتديد طابع األداء - 

�Â��µتقدمي ق -  ǂǠǳ¦�ƢđƢƬǼȇ�©¦Â®¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾȈǧ�ƨǼǷƢǰǳ¦�ňƢǠŭ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�Â�ǎ ǼǴǳ�̈®ƾŰ�̈ ¦ǂ

  .حتديد أسلوب العرض

توضيح احلدث الدرامي أو معطيات النص يف فضاء ما، و ترتيب عناصره و التنسيق بني -

  .خمتلف مكونات العرض

أجل تشكيل الوحدة العضوية التنسيق بني خمتلف العاملني يف جمال بناء العرض املسرحي من  - 

  .العرض املسرحي

عمل الفين هو املخرج الذي يعطي صورة من احلياة اليومية عن طريق للاملرسل الرئيسي و عليه فإن 

و لكي يتم التواصل يف اخلطاب املسرحي مع  ،خطاب مسرحي الذي حيمل يف طياته املتعة اجلمالية و الفكرية

يف خميلته بالواقع، و العرض هو اغناء العرض املسرحي و ربط تفكري املتلقي  املتلقي جيب على املخرج الربط ما

بواقعه و هنا تربز أمهية املخرج يف إيصال اخلطاب املسرحي من خالل خلق  التفاعل اجلديل و احملفزات اليت 

و و القصد بالغموض ه، تعطي الثراء و العمق و الغموض يف بنية العرض املسرحي بني مجيع األطراف

.الغموض الفين الغين بالدالالت االحيائية اليت تفضي إىل حتقيق فعل مجايل

).1955 -1887(ناقد مسرحي ايطايل   1

.15س، ص.م املخرج يف املسرح املعاصر،، أردش سعد  2
  .07ص س، .، املعجم املسرحي ، مماري الياس، جنان قصاب3
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خطاب الممثل المسرحي:  

يعد املمثل املسرحي من العناصر املهمة و األساس يف تشكيل صورة العرض املسرحي كونه من 

و من غريه ال ميكن  أهم الدعائم األساسية اليت يرتكز عليها العرض املسرحي نظرا ملا يتميز به من خصوصيات

 أن جيب اليت الصفات هي ما و للعملية االخراجية أن تكتمل فمن هو املمثل؟ و ماذا نقصد بفن التمثيل؟

  يقدمها؟ اليت املتعة تلك عرب املتلقي على احلاصل التأثري هو ما و فيه؟ تتوفر

راته كحامل خلطاب لتساؤل عن قدرات املمثل من خالل تقدميه لفنه و مهالأسئلة كثرية تدفعنا  

  .مهم إىل املتلقي من خالل تكثيف االحداث و إيصال هدف العمل املتلقي عرب وسائله و ادواته يف األداء

فاملمثل هو االنسان الذي جيسد شخصية غري شخصيته احلقيقية أمام مجهور ما، و تقوم بذلك "

تعين  Actorرا، و الكلمة الالتينية مثل، شخص، أدى، دورا، لعب دو : عن قصد و يقال يف مثل هذه احلالة

فهي احداث اذا ظهرت يف حوايل  Coneclienأما كلمة ... أي الفاعل" ذلك الذي يتصرف أو يفعل"

: و يف اللغة العربية كلمة ممثل مأخوذة من فعل مثل مثوال فالنا... و هي ماخوذة من كلمة كوميديا  1500

1"أي أن التمثيل حيمل باللغة العربية معىن احملاكاة... صار مثله، و مثل فالنا بفالن شبهه به 

هذا ما جاء لتعريف املمثل يف املعجم املسرحي حيث يقوم التمثيل على مبدأ احملاكاة و التقليد أو 

تنمثيل اآلخرين و ألن التقليد موجود يف احلياة و ضمن الطبيعة اإلنسانية ميكن القول بأن كل انسان ممثل 

ء املمثل حيمل إىل جانبه نزعة احملاكاة الغريزية بعدا اجتماعيا ألنه يفرتض العرض أمام بشكل ما و لكن أدا

اآلخرين و هذا من خالل معايشتهم اجتماعيا و نفسيا و حسيا ففضال عن معايشة املمثل الشخصية املراد 

  .تأديتها

ع من فروع فر "يف اعالم و مصطلحات املسرح األورويب على انه  "كمال الدين عيد"و يعرضه 

الفن املسرحي يعمل فن التمثيل على إيصال أحداث درامية بتبادل التأثري أمام اجلماهري احلاضرة يف صالة 

�ƢȀȈǴǟ�» °ƢǠƬǷ��ƨǼȈǠǷ�ƨȈǼǷ±�̈ŗǧ�Ŀ�̈¦ȂŮ¦�Â¢�ÀȂǴưǸŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ƨȈƷǂǈǷ�°¦Â®¢�Â�©ƢȈǐƼǋ�ƨǘǇ¦Ȃƥ�Â��¬ǂǈŭ¦

.478س، ص .، املعجم املسرحي، مبماري الياس، حنان قصا1
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سرحي ،و تدخل إىل جانب فن التمثيل فنون مشاركة بثالث ساعات تقريبا ،و يف مكان معني هو البناء امل

.1"أخرى ،مثل فنون املعمار و املوسيقى و االرجتال ،و الفن الصامت و الرقص و الزخرفة و األزياء 

فالتمثيل هو فن تقمص الشخصية على ان جيعل من األشياء مثيال ،و ما هو إال تقليد الصور 

املربج من قبل املمثل الذي يتكون يف داخله خزين من االنطباعات واالحداث و احلاالت املراد جتسدها على 

...احلياتية اليت يكشفها إىل اجلمهور عن طريق الكالم ،احلركة 

و إذا نظرنا إىل فن التمثيل من جذوره االصلية جند انه شكل من اشكال التعبري عن النفس ،و  

التواصل مع اآلخرين ،نشأ بنشوء ذاك الرجل كان الدافع وراء هذا التعبري عن النفس هو حاجته إىل 

فالتمثيل "البدائي،فقبل أن يرسم و يكتب و يغين جلأ االنسان إىل السلوك الدرامي الذي جنم عنه فن التمثيل 

�¿Ƣđȍ¦�ƨȈǴǸǠƥ�ǖƦƫǂǷ�¬ǂǈŭ¦�Ŀ"2 فاملمثل يتمثل يف الشخصية اليت يؤديها إذ تكمن غايته يف إثارة االنفعال ،و

  .ات التفكري لدى املتلقي و متتعه بقابلية التأثري و حتريك مشاعره و عواطفه املتفجرة إعمال ذهني

و باعتباره الركيزة األساسية للعرض املسرحي ظهرت اهتمامات من قبل املخرجني و الدارسني 

للمسرح من خالل وضعهم لنهج املمثل و تصنيفه و ضبطه ،فمنذ القرن التاسع عشر و مع ظهور االخراج و

التوجه حنو خلق مسرح جديد ومع تنوع متطلبات املخرجني و املدارس اجلمالية اليت ينتمون إليها صارت هناك 

حاجة ملمثل خمتلف يتجاوز أداءه مهارات اإللقاء و القدرة على التشخيص إىل القدرة على اللعب و التعبري 

3:حية من أمهها باجلسد ،جتلى ذلك يف توجه غالبية املخرجني إىل تأسيس مدارس مسر 

Leمدرسة   Vieux Colombier و االستوديو الذي  4واليت أسسها الفرنسي جاك كوب

رتف الفرنسي شارل دوالن للتجريب يف الفن احملو  ،أسسه الروسي ستانسالفيسكي يف املسرح الفين يف موسكو

شارل "فلورنسا ، فقد استند الدرامي، و املدرسة اليت أسسها االجنليزي غوردون كريج يف حلبة غوردوين يف

يف احملرتف الذي أسسه على مناذج مستقاة من املسرح اإليزابييت ومن الكوميدي ديالرتيه و من املسرح  "دوالن

ين على أداء املمثل، و أسلوب دوالن يقوم على حث املمثل على أن بالياباين ليتوصل إىل عرض مسرحي م

.470،ص  2006 سنة 1طلحات املسرح األورويب ،دار الوفاء لدنيا الطباعة للنشر ،اإلسكندرية ،ط كمال الدين عيد ،أعالم و مص1
.147س ،ص .حنان قصاب ،املعجم املسرحي، مماري إلياس،2
.49-48مرجع نفسه ، ص ص : ينظر  3

).1949-1879(ناقد مسرحي فرنسي   4



119

مرحلة التعبري و قد طرح لذلك جمموعة متارين منها متارين اجلسد  يشعر بالدور الذي تؤديه قبل أن يصل إىل

كما وضع   ،واالرجتال ليكتسي املمثل وسائله خلاصة يف التعبري باجلسد ال بالوجه و ليشعر حبواسه اخلمس

  .متارين مستوحاة من حركات احليوانات 

فقد استوحى الكثري من كوميديا ديالرتيه أما غوردون كريج الذي أراد جعل املسرح فن احلركة يف الفضاء        

و طلب من املمثل أن يكون دمية خارقة تقوم بأداء حيادي له طابع طقسي بدال من أن  ،و عروض الدمى

.جيسد شخصيات فردية هلا بعد سيكولوجي ،ولذلك استبعد أي حتضري سيكولوجي للدور

ا من خالل متارين رياضية عنيفة تساعده على اهتم بإعداد املمثل جسدي 1كذلك فيسفولود ميريخولد       

تطويع اجلسد بشكل كامل ، عرف بأسلوب البيوميكانيك ،هذا األسلوب اجلديد يف أداء املمثل يعمل على 

فكل احلاالت النفسية "خلق مجالية النتاج الفين من جهة و بني آلية األداء اليت صبغت باخللود من جهة أخرى 

وجية معينة و عند التوصل ملعرفة طبيعة احلالة اجلسمانية يتمكن املمثل من بلوغ تتحدد عرب عمليات فيزيول

،و من مث نقلها إىل املشاهدين حلثهم على املسامهة يف األداء  باإلثارةذلك الوضع الذي ميكنه من اإلحساس 

2".التمثيلي بتفاعلهم معه 

يف إعداد املمثل حيث يدمج بني التقنيات طرح منهجا متكامال  الذيستانسالفيسكي  جند أيضا       

الداخلية و اخلارجية للتوصل إىل ما يسميه احلالة املبدعة و احلقيقية االنسانية للشخصية ، و قد اتطلق يف 

ذلك من رفضه لألداء التقليدي املبالغ به يف املسرح الروسي ، و من الرغبة يف الدخول يف عمق النص من 

سالفيسكي على ممثليه القيام بقراءة مسبقة و دقيقة للنص قراءة ما ي،و قد اقرتح ستان خالل الرتكيز و اإلندماج

بني السطور ،تليها قراءة مجاعية حول الطاولة قبل الشروع يف حتضري العرض ،كذلك طلب من املمثل أن 

م الذاكرة يكتشف القدرات املبدعة الكامنة يف داخله و أن يستثمر املخزون احليايت الذي أطلق عليه اس

االنفعالية لتحقي التطابق بني جتربته احلياتية و مسار الشخصية يف العمل للتوصل إىل تغيري و فهم الشخصية 

واكتشاف حقيقتها الداخلية قبل تشخيصها ، كذلك طور تقنيات جسدية مستمدة من اإلمياء و االرجتال 

).1940 -1874(كاتب مسرحي و خمرج روسي  1

-159ص ص  ، 2006سنة  1دار الثقافة و االعالم، الشارقة، طبعة  -ماير هولد و مسرح احلركة و اإليقاع- اف، فيزياء اجلسد فاضل اجل 2
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و اعترب  الذي انتقد مبدأ التعليم املهين للمثل،1تبريش دللوصول إىل مصدر األداء ،إىل أن جاء األملاين بريتول

أن إعداد املمثل يتم من خالل تراكم اخلربة اليت يكتسبها مع الزمن و هذا ما أمساه العمل الرتاكمي ،كما اعترب 

ة املمثل جيب أن يقوم بنوع من القراءة الدراماتوجية للدور ليفهم الصريورة التارخيية اليت تتحكم بأفعال الشخصي

ƢēƢǨǏ�Â.

لقد حصل املمثل على مكانة بارزة يف تاريخ املسرح ، و كافة االجتاهات املسرحية عملت على تطويره و 

و بعد للتأكيدات " خدمة أدواته فيمكننا االستغناء عن أي عنصر يف العرض املسرحي باستثناء املمثل 

ف ذات املغزى العميق ،و ادعاءات املصمم الساذجة جدا بأن الشيء الرئيسي يف املسرح هو فكرة املؤل

الساذجة اخلالية من األفكار ، و جتاوزات املخرج املهيمنة أيضا بعد كل ذلك ظهرت فجأة و بوضوح أن 

.2الشيء الرئيسي يف املسرح كما كان دائما و كما هو كائن و كما سيكون هو املمثل

مقدرته على فهم الشخصية و الدور الذي يلعبه على  حيث تكمن أمهية املمثل أثناء العرض املسرحي يف      

  .خشبة املسرح و قدرته على التفاعل مع املتلقي

دور املمثل يربز يف خطة تنامي النص املسرحي و تنامي املخرج ليكون وحده على خشبة املسرح حيث "       

حي بواسطة لعبة الدرامى ،الذي يكون سيد احلركة و الكلمة فينقلها من عامل ذايت خيايل إىل عامل خارجي رك

.3"يتكئ على اجلانب اجلسدي و الفكري و النفسي

فإذا ما غاب املؤلف تبقى الكلمة كمطلق التأويل املتعدد حاملة للمعرفة ،و إذا ما غاب املخرج يبقى 

كن أن نعرف املمثل الذات و األداء للتأويل املتعدد و كحامل و مرسل خلطاب هادف و بناءا على هذا مي

املسرح من خالل املمثل الذي يعتلي خشبة املسرح مبيزات ، فقوة اخلطاب املتكون من كلمات و ألفاظ و 

عبارات اليت يعرب عنها املمثل ترجع إىل ما يتمتع به املمثل من موهبة و قدرة على حتسيس حركة املشاعر مع 

اليت تتوزع بني املرونة اجلسدية و الصوت املعرب واحلركة  إثارة التفكري بدقة كما أنه يركز على جمموعة من العناصر

و التعبري و اخليال و األحاسيس و املشاعر و االنفعاالت ، فقد تكون حركات واقعية أو حركات فنية ترمز 

لفعل و يقيم مجالية متعددة و هي اخلطابات اليت هلا تفسري و دالالت تربز الفعل و احلدث يف العرض 

).1956 -1898(كاتب و خمرج و ناقد مسرحي أملاين    1

.124،ص 2004كندرية، طبعة سنة أبو احلسن سالم، فنون العرض املسرحي و مناهج البحث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،االس2
 .64ص ،1996نوال بن ابراهيم ،ديناميكية التلقي لدى املخرج و املمثل ،جملة عامل الفكر ،العدد األول 3
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مثل هو الذي يبعث احلياة يف الشخصية برتمجته أفكار املؤلف املسرحي و إرشادات و توجيهات املسرحي ،فامل

  .املخرج املسرحي كونه أداة فعالة لتوصيل اخلطاب إىل املتلقي

 يةالمسرح العالماتخطاب :  

يتميز العرض املسرحي بالصورة اليت تعد روح اخلطاب املسرحي الرئيسية و بالصوت املتمثل يف  

حية اهتمت باحلركة و الصوت للتعبري عن مكونات ر ا هو ملفوظ و مسموع فجّل العروض املسكل م

تتمثل يف العناصر املكملة  إال أن هناك عروض أخرى متميزة غري املنطوقة ،الشخصية و األحداث الدرامية

قى واإلضاءة هي كالصمت و احلركة و الرقص واملوسي  للصنعة املسرحية، و التقنيات و اجلماليات املسرحية،

§�ȏȏƾǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ƨǴǷƢƷ�¼ȂǘǼŭ¦�Śǣ© عالمات األخرى ƢǘŬƢƥ�ƾŧ¢�ňƢǼŮ¦�Ǻȇ®�°ȂƬǯƾǳ¦�ƢǿƢũ�Ŗǳ¦�Â��

فمىت و أين و ملاذا نوظف مفهوم الصمت يف األداء و احلدث املسرحي ؟ و تأثريه على الفعل يف املسرح، 

  .؟ املتمثل يف العالماتذا اخلطاب املسرحي و على الشخصية املسرحية ؟و كيف يتم تلقي ه

مع تطور جماالت البحث الفين و اجلمايل السيما يف الفنون التعبريية و بظهور النظريات 

واألساليب املختلفة اليت تعتمد على التجسيد احلي يف الركح املسرحي ،أصبحت احلركة عنصرا جوهريا يف 

حمدثة ظهرت يف القرن العشرين للداللة على احلركة كنظام  احلركة كلمة"استثمار لغة اجلسد لالتصال و التعبري 

تعبريي ،كذلك تطلق كلمة حركة بالعربية على حركة جسد املمثل الواحد أو جمموعة من املمثلني على اخلشبة 

Mouvement  1"و هي عكس الثبات.

�°¤�¾Ȑƻ�ƢȀȈǴǟ�ǪǨƬǷ�ƨǘƻ�ǪǧÂ�ǲƥ�ǾȈƳȂƫ�ÀÂƾƥ�ƨȇȂǨǟ�Â¢�ƨȈǗƢƦƬǟ¦�ļƘƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƢǸǯ شادات

فاحلركة هي إحدى املكونات البصرية اليت ترسم مجالية العرض املسرحي من خالل "وتوجيهات املخرج 

�¾ƢǠǧȏ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ�Ņȏƾǳ¦�Ƣǿ°Â®�ƢŮ�Â�ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦�ǺǷ� ǄƳ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƢȀǬǴţ�Ŗǳ¦�ƨȈǯǂū¦�©ȐȈǰǌƬǳ¦

¦�ƾǈŝ�ƢȈǴǯ�ƢǗƢƦƫ°¦�ǖƦƫǂƫ�ƨǯǂū¦�Â��©ȏƢǠǨǻȏ¦�Â�Ǧ Ǘ¦ȂǠǳ¦�Â�ǂƯƚƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�� ¦®ȋƢƥ�Â�ƨȀƳÂ�©¦ŚǤƬƥ�Â�ǲưǸŭ

،و تلعب دورا يف تشكيل ما يسمى الفضاء احلركي و هي ) مليء أو فارغ(و تتأثر بنوعية الفضاء املسرحي 

.2")حركة ،بطيئة ،حركة سريعة( أيضا من العناصر األساسية اليت تكون إيقاع العرض 

.169ماري إلياس ،حنان قصاب ،املعجم املسرحي ،م س ،ص 1
.169، صماري إلياس ،حنان قصاب ،املعجم املسرحي ،م س2
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كن جتاهلها سواء تواجدت مع الفعل أو مع رد الفعل،املشاعر و املعاين حيث ال مياحلركة حتمل 

فهي من الوسائل التعبريية اليت يوظفها املخرج لرتمجة أفكاره و أهدافه و إيصاهلا إىل املتلقي فمهم تقلص دورها 

يف العرض املسرحي إّال أنه ال ميكن االستغناء عنها ،كما هلا عدة أنواع و اشكال ،و كل نوع له أسبابه 

�Ëȏ¤�ȆƷǂǈŭ¦�ǎومربرات Ǽǳ¦�Ŀ�ƢǷƢǿ�ǄȈƷ�ǲǤǌƫ�ȏ�ƢĔ¢�Śǣ�ȆƷǂǈŭ¦�ǲǐǨǳ¦�¾Ȑƻ�ǾǨȈǛȂƫ�§ȂǴǇ¢�Â�ǾǿƢš ¦�Â�Ǿ

يف بعض احلاالت اليت تقرئ هلا فيها أمهية خاصة ،و ميكن تقصي احلركة يف النص من اإلرشادات اإلخراجية 

  .العرض املسرحياليت تسمح للقارئ أن يتخيلها لفهم سياق الكالم ،لكن جماهلا احلقيقي هو 

التعامل مع احلركة ضمن  اجتاهاتو تعددت  عرف املسرح اهتماما متزايدا باحلركة و دور اجلسد،

فقد ظهرت توجهات تنادي بالعودة باملسرح " عن سيطرة النص و الكالم، االبتعادالرغبة يف تنظري املسرح و 

أهم من دعا إىل ذلك الفرنسي  ألصوله الطقسية األوىل حيث كانت حركة اجلسد ذات طابع قدسي ،و

.2"1أنطونان آرتو و جريزي غريوتوفسكي

حيث ترتبط اللغة يف املسرح عند آرتو باجلسد و احلركة بوصفهما بديلني عن لغة احلوار املنطوق، 

و هذا بإقصائه النص املسرحي مستبدال إياه بلغة ديناميكية تسبح يف فضاء العرض املسرحي، أيضا ما جاء به 

توفسكي باستغنائه عن كل عناصر العرض املسرحي، و االحتفاظ فقط باملواجهة اليت تقع ما بني ممثل غرو 

  .واحد و متلقي

�Ǻǟ�Ǧو  ǌǰȇ�ȆǴǏ¦Ȃƫ�§ Ƣǘƻ�ƢĔȂǯ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȈǷ¦°ƾǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�Äǂǐƥ�ŚǈǨƫ�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ƨǯǂū¦

و هذا راجع إىل إمكانية  وار،حالة الشخصيات النفسية و مواقفها جتاه بعضها البعض من دون اللجوء إىل احل

  .املخرج يف توجيهه للممثل يف رسم هذه احلركات املوجهة للمتلقي

كما جند أيضا للصمت يف التعبري املسرحي أدوار تتعادل مع احلوار املسرحي حيث ابتكرت هذه          

ري عن الشعور العروض اإلمياءة و التمثيل الصامت كمصدر مهم مضاف للحركة و الصوت لزيادة التعب

الوجداين لشخصيات املسرحية ،فالتمثيل الصامت هو خطاب و أداء يستند إىل التعبري باحلركة و اإلمياءة 

ووضعية اجلسد و تعابري الوجه بعيدا عن الكالم و كلمة إمياءة باللغة العربية تقابل كلمتني مستعملتني يف 

).1999-1933(ولندي مفكر و خمرج مسرحي ب  1

.170،م س ،ص ماري إلياس ،حنان قصاب2
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أحيانا كلمة بانتوميم يلفظها األجنيب  كذلك تستعمل  Mimeو  Pantamimeاللغات األجنبية مها 

اليت تعين احملاكاة بشكل عام أما كلمة بانتوميم فمأخوذة من  Mimosمأخوذة من اليونانية  Mimeلمة كو 

اليت تعين املمثل الذي حياكي كل شيء ،و قد صارت يف احلضارة الرومانية تدل Pantomimesاليونانية 

.1"ث باحلركة فقطعلى نوع من العروض يروون فيها احلد

فإذا كان املسرح يعتمد على اخلطاب التواصلي و تبادل الكالم فإن املسرح الصامت يشغل كثريا        

خطاب الصمت الذي يعرب سيميائيا و رمزيا عن جمموعة من القضايا الذاتية و املوضوعية أكثر مما يعرب عنها 

يف اإلرشادات االخراجية تشكل هذه اللحظات  احلوار املباشر ،ففي النص حني يعلن عن حلظات الصمت

فراغا زانيا يف الفعل املسرحي و يف العرض ميكن التعبري عنه باحلركة ،فدوره ميكن يف حتديد اإليقاع العام 

املسرحية الذي يعد من املؤثرات املباشرة يف األبعاد بالزمن فما ال يقال يف هذا املسرح يشكل عمق و مكونات 

دل يف األمهية احلوار امللفوظ و هذا ما يدفع املتلقي الستكمال النص و ملئ الفراغات الشخصيات و يعا

  .املوجودة فيه

اختذ مسرح الصمت و اإلمياء مركزا مهما بني فنون العرض املسرحي و ال يف هذا التوجه أصدادا له يف        

ن ،فقد وجد املخرج االجنليزي غوردن  املنحى التجرييب الذي أخذه االخراج املسرحي يف بداية القرن العشري

ة تعرب كيكريج يف هذا النوع من املسرح ما يتالئم مع نظرته الدراماتورجية القائمة على تشكيالت بصرية وحر 

عن املعىن دون اللجوء إىل الكالم ،إىل أن أصبحت املدارس املختصة بإعداد املمثل تدخل اإلمياء يف مناهجها 

دقة يف احلركة و التحكم باألداء و لتحقيق التواصل مع املتلقي عن طريق لغة اجلسد و التدريسية للتوصل إىل ال

إن استخدام اجلسد يف التواصل املسرحي هو طريقة مشفرة لتوليد املعىن ،و تفسريها تفسريا دقيقا حيتاج إىل 

ƥ�½ƢǈǷȍ¦�ǺǷ�Ƥ ǠǏ¢� Ȇǋ�Ȑǧ�ƨƥȂǠǐǳ¦�Â�ƾȈǬǠƬǳ¦�ƨǤǳƢƥ�ƨǸȀǷ�ƢĔȋ��ǄȈǯŗǳ¦�Â�̈ŐŬ¦ أقل إمياء من إمياءات

.2"املمثل ،ألن املتفرج للمسرح يواجهه مبهمة قراءة الوجه أو اجلسم يف حالة مستمرة من الفعل والتدقق

.87ماري إلياس ،حنان قصاب ،املعجم املسرحي ،م س ،ص 1

، جامعة اجلياليل اليابس ،سيدي بلعباس،ر ،مكتبة الرشاد للطباعة و النشراجلزائ ،ري املنطوق يف املسرح ،جملة النصدين اهلناين أمحد ،اخلطاب غ2
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فالصمت و اإلمياء هو تلك الطاقة اليت جيب أن تدخل إىل الفراغ النصي بني العبارات اليت تشكل        

الكالم للتعبري عنها ،فبتقنياته و أسلوبه أصبح هذا  خطاب و يعرب عن دالالت و إحياءات رموز قد يعجز

  .النوع من اخلطاب رافدا أساسيا يف العرض املسرحي لتفرده يف االستغناء عن لغة اللسان لصاحل لغة اجلسد 

كما نعلم أيضا أن التطور يف جمال تقنيات املسرح مشل عدة عناصر ،و منها تقنيات اإلضاءة اليت تعد 

صر التقنية يف تنفيذ العرض املسرحي ،و تعد من أكثر العناصر املثرية يف العملية املسرحية اليت تعين أحد العنا

العرض املسرحي بوجودها و كانت وظيفتها األساسية يف إنارة املسرح مث تطورت عرب الزمن فصارت تستخدم 

ء العرض حيث تنقل األفكار مبنحىن درامي و داليل ،تعد اإلضاءة خطاب فين  لعدد من الدالالت يف فضا

واألحاسيس و ختلق اجلو النفسي املطلوب و تكشف عن احلاالت الدرامية فهي أول عنصر بصري ميكن 

املتلقي من رؤيته خشبة املسرح و أول عنصر بصري يعطي إحياءها للمتلقي ،فتعد دعامة هامة من دعائم 

كيل اجلمايل على فضاء املسرح و من بني املخرجني تكوين العرض و يف تصعيد املواقف الدرامية و إضفاء التش

�Ʈ ȈƷ�̈ ƢǓȎǳ�̈ŚƦǯ�ƨȈŷ¢�ńȂƬȇ�̄¤�ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳƢƥ�¦Śưǯ�ǶƬǿ¦�Äǀǳ¦�ƢȈƥ¡�Ǧ ǳÂ®¢�ƾų�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǟƾƦŭ¦�Â

استخدمها بأسلوب فين و مجايل و أعطاها أمهية كبرية ،و جعل الضوء يف معاجلاته شيئا أساسيا بائنا للمشهد 

مع اإلضاءة اجليدة يذوب املمثل "من خالل تغيري املكان باستخداماته اللون و هذا من خالل قوله  املسرحي

.1"عضوي متكامل ئنيف البيئة اليت حتيط به فيخرج من هذا كله كا

من خالل خلق تكوين متناسق من االضاءة وبقية العناصر التقنية للعرض تشكل الصورة الرتكيبية          

ت دالالت ومعاين خمتلفة، باعتبارها عنصر درامي يساهم يف التأثري على املتلقي، كما يؤكد على اجلمالية ذا

تأسيس عالقة هرمونية بني الصورة الصوتية و الصورة احلركية ليتحول العرض اىل فرجة مملوءة باحلركة، فلإلضاءة 

يث تتجسد كل جتليات احلالة مجاليات من خالل استخدامها اللون و متازجه و تفاعلها مع عدة اشكال ح

ولكي حتقق االضاءة قيمة مجالية على خشبة املسرح " النفسية وفقا للمتطلبات الدرامية للعرض املسرحي، 

يطالب مبراعاة التباين بني كمية االضاءة املوجهة اىل خشبة املسرح و بني  االشخاص او الديكور او ملحقاته 

ن الضوء يتناسب وأمهيته يف العمل املسرحي حىت يظهر للمتفرجني حبيث يعطي لكل من هده االشياء قدرا م

2"وكأنه اقرب اىل مظهره الطبيعي 

.327،ص  1970طبعة سنة الناشر دار املعرفة ،القاهرة ،، خشبةيندري:خل إىل الفنون املسرحية ،تر م هوايتنج ،مد. فرانك  1
.169، ص1996 طبعة سنةعثمان عبد املعطي عثمان، عناصر الرؤية عند املخرج املسرحي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 2
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االضاءة ختتلف باختالف االساليب االخراجية وخيال املخرج وكيفية ايصال افكاره عن طريق استخدام        

±ŐƫÂ�ª ƾū¦�ÀƢǰŠÂ�ƨƦǌŬ¦�Ŀ�ª ¦ƾƷȏ¦�ǺǷǄƥ�ȆƷȂƫ�ƢĔ¦�Ʈ ȈƷ�µ ǂǠǳ¦�ǂǏƢǼǟ  تعابري وجه املمثل واحلركة

الفردية و اجلماعية على الركح فهي تقرب الواقع للمتلقي  تساعده على تفسري املعاين و فك الشفرات و الرموز 

�Ŀ�ƨǼȈǠǷ�ǲȈǏƢǨƫ�ń¦�ȆǬǴƬŭ¦�ǽƢƦƬǻ¦�§ ǀƳ�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�ƢĔ¦�Ä¦��°Ȃǰȇƾǳ¦Â�śǴưǸŭ¦�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳƢƥ�¿ȂǬƫ�Â

ركزية اليت توجه اىل منطقة معينة لتحقيق مؤثرات خاصة، كما جند هناك العرض املسرحي من خالل اضاءة م

برتولد "اضاءة عامة و شاملة اي تكون موزعة مبستوى واحد تفقد قيمتها اجلمالية والفنية كما استعملها 

عل حيث كان يبتعد عن االضاءة املؤثرة اثناء عملية التمثيل حىت ال يندمج املشاهد يف املسرحية جل"  برخيت

املتلقي يشعر بأنه يف جو املسرحية فيضعف التأثري الدرامي للعرض، فقد خالف الفرضيات السائدة و استخدم 

اعتبارات الصدق الواقعي من شانه ان خيفي رسالة العرض، و استنادا اىل هذه "ضوء الكشافات وقد اكد على 

، فهو يسعى اىل ان يبقى 1" التغريباحلجة اصبح الضوء االبيض النقي عنصرا اساسيا لتحقيق ما امساه ب

املتلقي متيقظا طوال العرض حىت يف مشاهد الليل تكون اضاءة شاملة وقد ساهم يف تكسري اجلدار الرابع 

.وجعل صالة العرض جزءا من العرض املسرحي

املوسيقى أما املوسيقى هي لغة حتاكي املشاعر وختاطب وتتواصل مع احلياة اليومية حيث يتفاعل عنصر        

مع العرض املسرحي كتقنية اساسية من تقنيات العرض اليت تتكامل مع التمثيل واحلوار والسينوغرافيا لتشكل 

وحدة موحدة، فارتبط املسرح منذ نشأته باملوسيقى والغناء والضربات االيقاعية واختلف الدور الذي تلعبه 

عرب التاريخ، فمنذ املسرح االغريقي الذي اعتربها املوسيقى يف العرض املسرحي باختالف اجلماليات السائدة 

جزءا اساسيا يف العرض املسرحي من خالل الغناء الذي ارتبط بعروض الشعر و االناشيد و الرقصات اجلماعية 

إلحياء الطقوس، واملسرح الروماين الذي اجته اىل الرتفيه واملرح والذي كان مسرحا مغىن وكانت املسرحية تكتب 

ع مؤلف موسيقي، كما الزمت املسرح حىت يف العصور الوسطى حيث كانت متثل االحداث الدينية بالتعاون م

من خالل الرتاتيل واألناشيد اىل ان استقل املسرح عن الغناء و املوسيقى يف القرن السادس عشر و اخد طابعا  

وبرا واالوبريت واألوبرا كالميا وهذا الهتمامهم بالنص املكتوب اىل ان ظهر املسرح الغنائي مع والدة اال

  .املضحكة والكوميديا املوسيقية و امليلودراما اليت كانت املوسيقى والغناء فيها اهم من العرض املسرحي نفسه

.157، ص 2000 طبعة سنة ǄȈŪ¦��Ǟȇ±ȂƬǳ¦�Â�ǂǌǼǴǳ�Ȑǿ��ƨƸȈǴǏ�®ƢĔ̈�:جوليان هلتون، نظرية العرض املسرحي، تر1
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�ȄǬȈǇȂŭ¦�ƪ ƸƦǏ¦�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ƨȈǠǸǈǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦Â�ƨȈƫȂǐǳ¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦�°Ȃǘƫ�ǞǷÂ

رجي، إال ان هذه املؤثرات السمعية تكمن يف اصدار االصوات اختصاصا مستقال له بعد تقين و دراماتو 

، او تسجيل االصوات كصوت القطار او القصف ...)جرس اشخاص يتحدثون( املطلوبة يف الكواليس مثال

اجلوي، حيث عليها ان تتأقلم مع احلدث والديكور اي هلا وظيفة درامية تبلغ مكان احلدث و وظيفة تعبريية 

�µ..)قلق، غموض، فرح( تدعم جو املسرحية ǂǠǳ¦�ƨȈǳƢŦ�Ƕǟƾȇ�ȆǠǸǈǳ¦�°Ȃǰȇƾǳ¦�ǺǷ�ƢǟȂǻ�ƶƦǐƫ�ƢĔ¦�Ä¦

اىل حتقيق اجتماع الفنون يف العرض الشامل  1"ريتشارد فاغنر"وهذا حسب رؤية املخرج، ومع دعوة االملاين 

اىل عامل احلداثة حيث جعل عنصر االبداع و التطوير مالزما له يف االرتقاء بإعماله الدرامية، ومتيز بالولوج 

واالنقالب الفين على السياقات الين كانت سائدة آنذاك، فاستطاع ان جيمع بني النص واملوسيقى وان يوافق 

بني االصوات واآلالت املوسيقية حيث يعترب رائد النزعة الرومانسية يف املوسيقى األملانية كما جند ايضا 

دة للمسرح و اىل استبدال الكالم اىل وسائل تعبري تعيد الذي دعى اىل البحث عن لغة جدي "انطونان آرتو"

  .للمسرح طابعه الطقسي مثل الصراخ و الضربات االيقاعية 

فاملوسيقى املستخدمة يف العرض املسرحي تكون مأخوذة عادة من اعمال معروفة او تؤلف خصيصا          

عبريية كما ميكن ان تكون موسيقى حية للعرض املسرحي، وبناءا على رؤية املخرج حيت تكون هلا وظيفة ت

تُعزف او تغىن اثناء العرض، كما جيب أال تكون جمرد موسيقى ملال الفراغ وعلى املخرج ان جيعلها مرافقة 

حلركات املمثل وذات دالالت ومعاين هادفة، إال ان االستغناء عنها متاما يف العرض املسرحي هو خيار 

عطى للموسيقى و االغاين دورا دراميا يف حتقيق التغريب من خالل ابراز ا" برتولد برخيت"إخراجي، إال ان 

  .التناقض بني روحية املوسيقى و مضمون املوقف ضمن مبدأ فصل العناصر عن بعضها

�ǪǴƻ�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�Ŗǳ¦�̈ ƢǓȎǳ�ȆǠǸǈǳ¦�¾®ƢǠŭ¦�Ȇǿ�řǬƬǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨȈǠǸǈǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦�Â�ȄǬȈǇȂŭ¦�À̄¦

يف العرض املسرحي حيث جيب حتقيق تعاون كامل بني مهندس الصوت و االضاءة و املخرج املؤثرات البصرية 

.للتوصل اىل التأثري اجلمايل املطلوب

فهي متعددة ومتنوعة  املتمثلة يف التقنيات و العالمات السينوغرافيةهذا فيما خيص االشكال اخلطابية       

ēȏȏ®�Â�Ƣǿ±ȂǷǂƥ�ŘǠŭ¦�ǲȈǰǌƫ�Ŀ�¦°Â®�Ƥ ǠǴƫهذا اإلثراء الداليل للخطاب املسرحي يتم إنتاجه يف ظروف ، ا

.)1883-1813(خمرج مسرحي و ملحن أملاين   1
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و مقام معني يتجسد من خالل عملية املسرحة للنصوص املتعددة عن طريق  خاصة و ضمن سياق حمدد،

ȆǬǴƬŭ¦�ȄǴǟ�ŚƯƘƬǳ¦�» ƾđ�ƨȈǴǏ¦ȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�¿ƢŤȍ�ȆǯǂƷ�Â�ļȂǏ�ƾȈǈšÂ�ƨȇǂǐƥ�±ȂǷ°.

  اب المسرحيالتداولية و الخط: المبحث الثالث

  :عالقة المسرح بالتداولية-

ما مييز املسرح هو كونه يقبل كل القراءات ويتكيف مع كّل احلقول املعرفية، والدليل أّن كّل املناهج 

النقدية اليت وصلتنا جتد ضالتها يف اخلطاب املسرحي، باعتباره مادة غزيرة ال تبخل على أي ناقد أو منهج 

  .نقدي يف تلبية إشباعه املعريف

يف هذا الصدد جند أنّه من أهم النظريات التواصلية اليت اشتغلت على اخلطاب وبصفة عامة واخلطاب 

املسرحي بصفة خاصة وجعلت السياق من أوىل اهتماماتنا، يتعلق األمر باللسانيات الوظيفية يف شقها 

¦�©ƢǷȐǠǳ¦�ǲǠšÂ��ȆƷǂǈŭ¦�°¦Ȃū¦�ǺǼǬƫ�ËÀ¢�ƢĔƢǰǷƜƥ�©ƢȈǳÂ¦ƾƬǳƢǧ��ŅÂ¦ƾƬǳ¦ لصادرة عنه قابلة لتأويالت حمّددة

.ومضبوطة ومن ّمت يصبح موضوع احلوار املسرحي واضحا، وقراءة معانيه ستكون موحدة بني مجيع املتلقني

��ƢȀƬǴŷ¢�ƨǴƠǇ¢�Ǻǟ�Ƥ Ȉš �ƢËĔȋ�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƢȀǈǨǻ�ƪ Ǔǂǧ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ËÀ¢�Ƣǔȇ¢�ƾų�ƢǸǯ

  : يف قوله" ليفينسون"الباحث املدارس اللسانية، وهذا ما اشار إليه 

إّن األساس األول يف نشوء املنهج التداويل كان مبثابة رّدة فعل على معاجلة تشومسكي للغة بوصفها "

1".شيئا جتريديا ال عالقة هلا مبستعمليها

  من يتكلم؟ ومن يقع عليه الكالم؟: فهي تسعى إىل اإلجابة عن تساؤالت منها

  ماذا نفعل عندما نتكلم؟

  هي قيود الكالم؟ مىت نصرح؟ مىت نلمح؟ما 

2مىت نستعمل اإلقناع واحلجاج؟

.21، ص س.مإسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، : عبد اهلادي بن ظافر الشهري 1
رسالة ماجستري،   -مقاربة تداولية ملسرحية يوغرطة لعبد الرمحن ماضوي - وظيف الثراث التارخيي يف املسرح االصالحي اجلزائريت: دين اهلناين أمحد 2

.113، ص 2009، 2008و العلوم االنسانية، قسم اللغة العربية، جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس،  اآلدابكلية 
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فاخلطاب وفق املنهج التداويل جيري يف إطار عملية تواصلية مشرتكة بني املرسل واملرسل إليه، فاملرسل 

يبحث من أفضل وسيلة إلنشاد خطاب يؤثر على املرسل إليه، كما أّن املرسل إليه يبحث على أفضل طريقة 

  .مقاصد وأهداف املرسل إىل

كما أّن النظريات التداولية تقوم بدراسة هذه األقوال أو امللفوظات داخل ظروفها وسياقها مع مراعاة 

شرط االشرتاك يف اخلطاب، أي وجود متخاطبني ضمن وضعية خطابية لكي حتدث عملية التواصل وتتحول 

  .األقوال إىل أفعال

ي يدخل ضمن اهتمامات الباحثني يف امليدان التداويل؟ وهل ومن هنا نتساءل هذا هل النص املسرح

  اللغة املسرحية تتوفر فيها الشروط الالزمة لتطبق عليها بعض النظريات التداولية؟

وإذا كانت التداولية هي دراسة اللغة يف االستعمال أو دراسة اللغة يف التواصل، فإىل أي مدى ميكن 

بارة أخرى هل يعترب املسرح اإلطار األمثل للدراسات التداولية باعتبارها أن جيسد املسرح هذه الوظيفة؟ أو بع

  تواصال عاديا؟

إّن املسرح صورة مصغرة للعامل وللحياة حيث توزع األدوار على كّل شخص، وبالتايل، فإّن : "يقال

ميكن له أن خطاب املمثلني والشخصيات املسرحية هو نفسه خطاب املتكلمني يف الواقع، إذ أّن املؤلف ال 

Ƣđ�Ƥ Ƭǰȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȍ¦Â�ƨȈƥƢǘŬ¦�» ¦ǂǟȋ¦�Ǻǟ�«ǂź."1

نالحظ من هذا التعريف أّن الكاتب أراد أن يوصل لنا فكرة أّن اخلطاب املسرحي ما هو إّال جتسيد 

ȈǇƢȈǇ��ƨȈǈǨǻ��ƨȈǼȇ®��ƨȈǟƢǸƬƳ¤�ǂǿƢǜǷÂ�ǪƟƢǬƷ�ǺǷ�ŃƢǠǳ¦�ǾȇȂƬŹ�ƢǷÂ��ȆƳ°ƢŬ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǠǫ¦Â�ª ¦ƾƷȋة "

2".فأعظم ما فيها من مجال هو مطابقتها لواقع احلياة

�ǺǷ�̈ŗǧ�ǲǬǼƫ�Â¢�² ƢǼǳ¦�̈ƢȈƷ�ǺǷ�ƾǿƢǌǷ�°Ȃǐƫ�ƢËĔȋ�ƢēǂȀǋ�ƪ ƦǈƬǯ¦�©ƢȈƷǂǈǷ�̈Ëƾǟ�½ƢǼǿ�À¢�ƾƴǼǧ

فرتات التاريخ البشري للمشاهد أو القارئ مع مراعاة اللغة واحلوار حيث يكون من أحسن األنواع ويتطابق مع 

لة بني الناس دون أن ننسى عنصر التبليغ والتواصل الذي مييز احلوار املسرحي، إذ يسعى األحاديث املتداو 

املؤلف إىل إيصال فكرة للقارئ أو املشاهد، وذلك بإستعمال بعض القواعد اللغوية التداولية الشخصيات 

3.ليتواصل مع اجلمهور بطريقة غري مباشرة

  .10ص  س،.م ضوء النظرية تداولية، حتليل اخلطاب املسرحي يف ،عمر بلخري 1
.27، ص 2بعة دريين خشبة، دار سعاد صباح، الكويت، ط:علم املسرحية، تر،آالرديس نيكول 2
س، .م -مقاربة تداولية ملسرحية يوغرطة لعبد الرمحن ماضوي -توظيف الثراث التارخيي يف املسرح االصالحي اجلزائري: دين اهلناين أمحد 3
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األحداث وإذا كانت عملية التواصل العادي ودليل ذلك وجود شخصيات مسرحية تتقاسم أدوار 

تتطلب وجود مرسل ومتلقي ورسالة، وواقع تواصلي هو املقام بكل مقوماته االجتماعية والنفسية واحلضارية، 

وينبغي هلذا التواصل أن يقوم على أساس تبادل الوظائف بني املرسل واملتلقي عرب نفس الوضع فيقول املرسل 

1.إىل املتلقي والعكس

إّن النص املسرحي ال يكاد خيلو من هذه املكونات، فاملرسل يف املسرح هو املؤلف عادة أو املؤلف ف

واملخرج املسرحي واملمثلون، واملرسل إليه هو املتلقي أو املتفرج، والرسالة هي اخلطاب أو العرض، أّمام املقام 

  .املرئي-فهو العالمات اللغوية يف شكلها السمعي

وط ميكن أن نقول بأّن املسرح هو أحد أنواع التواصل والتبليغ، وإن اختلف عن وبتوفر هذه الشر 

.2التواصل العادي يف إنعدام صفة القصدية

إذا ألقينا نظرة خاطفة على هذه اآلراء، فقد "ينتقد هذا الرأي بقوله " آالرديس نيكول"إّال أنّنا جند 

Ƴ�ƨƸȈƸǏ� ¦°¡�ƢËĔ¢�Ŀ�®ƢǬƬǟȍƢƥ�ƢǼƥ�ŚǤȇ�ƢŠ�ǂǠǌǻديرة بالثناء.  

إّال أّن حلظة من التذكر فيها يكشف لنا عن زيفها ويصرف النظر عّما خيطر ببال اإلنسان من أّن 

تسجل احلياة كما هي، فسرعان ما تتبني أّن هذا النوع من ...أعظم الكتاب املسرحيني إن هم إّال جمرد أبواق

3".املسرحية هو من املستحيالت

�Â¢��ƢȈǠȈƦǗ�ƢǠǓÂ�Â¢�¦ƾȀǌǷ�©°ȂǏ�ƢËĔ¢�®ǂƴŠ�©ƢȈƷǂǈŭ¦�ǺǷ�ƨإذ ال ميكن أن تشتهر مسرحي

إجتماعيا بطريقة مطابقة للواقع، ألّن الغاية من العمل املسرحي هو التأثري يف مجهور املتفرجني الذين ختتلف 

Ƕǿ£¦Ȃǿ¢Â�ǶēƢǧƢǬƯÂ�ǶȀƬƳǄǷ¢Â�ǶȀǠƟƢƦǗ.

فاملسرحية ليست نسخة للطبيعة "ليه ففي رأيه ال ميكن أن نعترب املسرحية تصويرا حقيقيا للواقع، و ع

ألّن خشبة املسرح حتول األشياء واألجساد الواقعة "، وهذه احملاكاة ليست أية حماكاة 1"بل هي حماكاة هلا

.2"عليها، وتضفي عليها قوة داللية كبرية تفتقدها هذه األشياء واألجساد

.40س، ص .حتليل خطاب مسرحي وفق نظرية تداولية، م،خريعمر بل 1
رية معىن القصد أن يقصد املرسل من وراء خطابه مفهوما بعينه، وهذا يتجسد يف التواصل العادي، أما الكاتب فال يقول أنّه قصد وإمنا يرتك ح2

  .فهم هذا القصد للقارئ والذي يستنشقها من خالل النص العرض املسرحي

.29س، ص .دريين خشبة، م:علم املسرحية، تر،س نيكولآالردي 3
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Ŀ�ƢËĔȋ��ƢŮ�ǄȈǸŭ¦Â�Ƣđ�́ ƢŬ¦�ƢȀŭƢǟ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦƫ�ƨȈƷǂǈŭƢǧ البداية كانت نصا مكتوبا حّوله العرض

إىل بؤرة من االحتماالت والتوقعات الالحمدودة، حيث أّن الصورة واحلركة حيث تالزمان اللغة تعمالن على 

��µ ǂǠǳ¦�§ Ƣǘƻ�Ƣđ�ǲǨŹ�ŚǨǌƬǳ¦�Ǆǯ¦ǂǷ�ǺǷ�¦ǄǯǂǷÂ�ƨȈƟƢŹ¤�ƨǫƢǗ�ƢĔȂǯ�ń¤�ƨǳȏƾǳ¦�ƨƬƥƢƯ�ƨǷȐǟ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƢȀǴȇȂŢ

من أجل تكييف عناصر العرض املسرحي إلنشاء بنية ) املمثلني، املتلقني، اجلمهور(شاركني وهي تفاعل بني امل

  .مسرحية

كما أّن املسرح ينقسم إىل نوعني مسرح نص ومسرح عرض ، وإذا كانت عناصر التواصل يف املسرح 

لذي تتجمد فيه العملية املمثل  هي العناصر اليت ذكر سابقا فإّن النوع الثاين منه يفتقد إىل السياق املادي ا

3.بأّن له سياقا تصوريا:التواصلية، وإّمنا ميكن أن نقول

هذا السياق هو نفسه سياق احلوار الذي جيري بني الشخصيات من خالل العالمات اليت يقدمها 

Ƣđ�ƨǘȈƄ¦�ƨȈǻƢǷǄǳ¦�» Âǂǜǳ¦Â�°¦Ȃū¦�ƢȀȈǧ�ÄǂŸ�Ŗǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǳƚŭ¦.

  :وليةعالقة الخطاب المسرحي بالتدا-

إن السؤال الذي نطرحه يوقفنا عند حدود اخلطاب املسرحي و التداولية، فما العالقة؟

يبدوا أن اخلطاب املسرحي من اخلطابات األكثر استجابة اىل كل القراءات، و قد كان حمل دراسات 

، ولعل من أهم املناهج متعددة من الفرتة الكالسيكية أين كانت املعارضة بني املعرفة اخلطابية و املعرفة احلديثة

اللسانية املعاصرة اليت استأثرت باهتمام الدارسني، و كان هلا وقع علمي وصدى منهجي متعدد اآلثار يف 

مقاربة أشكال اخلطاب بعامة و اخلطاب املسرحي خباصة املنهج التداويل مبداخله املختلفة، فقد ظهرت 

أهم أدواته االجرائية يف دراسة اخلطاب و أغراضه دراسات نظرية مهمة و أخرى تطبيقية حاولت استثمار 

" سريل"و " أوستني"ولنا أن نذكر يف هذا السياق ما قدمه "املتشكلة ضمن صريورة البنية و الداللة و التلقي، 

" كتلوب فريج"يف منتصف القرن املاضي باإلضافة اىل التوجهات التداولية ذات الطابع الفلسفي اليت أسس هلا 

و غريهم مما أسهم يف تأسيس النظريات التداولية املعاصرة ضمن " لودفيج فتجنشتني"و " ارنابأدولف ك"و 

نظرية أفعال الكالم ونظرية احملادثة و التعاون احلواري، و دراسة االفرتاضات املسبقة يف اخلطابات ذات املنزع 

.31، ص املرجع نفسه 1
.241، ص 1986 طبعة سنة دار إلياس العصرية، القاهرة، -العالمات يف املسرح -مدخل إىل السيموطيقا ، سيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد2
.41س، ص .، ميف ضوء النظرية التداولية حتليل اخلطاب املسرحي ،عمر بلخري 3
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" مانغينو.غ"و " دي كرو"و" ماير"و "  تتيكاه"و " بريلمان"احلواري واجلديل، كما قامت نظريات احملادثة عن 

.1"على مقاربة اخلطاب اللساين يف أطره السياقية و التواصلية يف ضوء قيمته الربهانية و احلجاجية" آدام.م"و

و اخلطاب املسرحي من بني اخلطابات األكثر قربا اىل املمارسات اللغوية اليومية، ألنه فلسفته قائمة 

�Ń�ƢĔ¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�ƢưȇƾƷ�ƞǋƢǻ�ĿǂǠǷ�Ǫǈǻ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�Â��ƢȀǴȇÂƘƫ�©ƢȈǳ¡�Â�ǲƟƢǇǂǳعلى النظر يف تقنيات إيصال ا

�ǺǷ�ƢēƢȇǂǜǻ�ǾƬƷƢƫ¢�ƢǷ�À¢�ȏ¤��ƨȈǧǂǠŭ¦�Â�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ƣđ°ƢǌǷ�®ƾǠƫ�Â�ƢēƢȇǂǜǻ�®ƾǠƬǳ�ƢȈƦǈǻ�ȆƴȀǼǷ�°¦ǂǬƬǇƢƥ�ȄǜŢ

الظاهرة اللغوية هو ما آليات و أدوات أسهمت يف تكريس املعرفة اللسانية و اكتشاف أبعاد جديدة يف دراسة 

�©ƢǐǐƼƬǳ¦�ǲƻ¦ƾƬǷ�ĿǂǠǷ�Ǫǈǻ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ń¦�ǂǜǼǳƢƥ�Â��̈ǂǏƢǠŭ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǖŰ�ƢȀǴǠƳ

و املعارف يتجاوز التعريفات اليت تدخلها ضمن مستويات التحليل اللساين و اليت ترى فيها جزءا من الدراسة 

 علم الرتاكيب و علم الداللة أن تدرسه، لذا فهي نسق مستقل عن يتناول ما ال تستطيع بفرعيها األساسيني

�ƢĔƘƥ�ƢȀǨȇǂǠƫ�ƨȀƳ�ǺǷ�ƢȀǠǷ�ǲƻ¦ƾƬȇ�À¢�Śǣ��©ƢȈǻƢǈǴǳ¦–إجياد القوانني الكلية لالستعمال اللغوي  -التداولية

.2والتعرف على القدرات االنسانية للتواصل اللغوي

يها سابقا مثل فلسفة اللغة، و علم النفس املعريف، فهي تتداخل مع حقول معرفية عديدة و اليت أشرنا إل

�§ ƢǘƼǴǳ�ƨȈǻƢǈǴǳ¦�©ƢǻȂǰŭƢƥ�ǶƬē�ȏ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�Â��©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�Â�¾Ƣǐƫȏ¦�¿ȂǴǟ�Â

�ÀƜǧ�¦ǀǿ�ȄǴǟ�Â���§ ƢǘŬ¦�¦ǀǿ�ǾȈǧ�ǲǸǠƬǇ¦�Äǀǳ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�¼ƢȈǈƥ�ǶƬē�ƢǷ�°ƾǬƥ�² Â°ƾŭ¦"�¾ƢĐ¦�¬ƢƬǨǻ¤

نظرية األساسية للتداخل مع احلقول املعرفية األخرى صار حمكوما بالظاهرة املدروسة إذ هي التداويل مبفاهيمه ال

وعليه فقد أسهمت بكل فروعها ... اليت تفرض هذا التداخل املصطلح عليه باسم تداخل االختصاصات

  .النظرية يف إثراء حتليل اخلطاب املسرحي

  :اإلشكاالت التداولية المسرحية-

لبعد التداويل للمسرح حديثا جدا ميكن ربطه زمنيا بعقد الثمانينات، فجل الدراسات يعد االهتمام با

ƢȀŷ¢�̈ƾȇƾǟ�©ȏƢǰǋ¤�ƪ ǫȏ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤��̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ�ń¤�®ȂǠƫ�ĺǂǤǳ¦�ĿƢǬưǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�Ŀ�̈ǄƴǼŭ¦:

.اإلشكال اإلبستيمولوجي-

.اإلشكال النظري-

.103س، ص .اخلطاب األديب و رهانات التأويل، م،نعمان بوقرة  1
.17، 16س، ص ص .التداولية عند العلماء العرب، م،مسعود صحراوي  2
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  .اإلشكال اإلجرائي-

بني املسرح والتداولية؟ وأي منهما يستمد منوذجه من خالل استعمال فابستيمولوجيا ما طبيعة العالقة 

�« Ȃ̄ǸǼǯ�ȆƷǂǈŭ¦�ǚǨǴƬǳ¦�ƪ ǴǸǠƬǇ¦�ƢËĔ¢�¿¢��ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦�ƨǇ¦°ƾǳ�ƨǴȈǇȂǯ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ƪ ǷƾƼƬǇ¦�ǲǿ��ǂƻȉ¦

  تفكر به خمتلف القضايا اللغوية اليت تدرسها؟

Dominique)" دومنيك مانغونو"فهذا اإلشكال توصل إليه  Maingueneau) من خالل قوله:  

"�« Ȃ̄Ŷ�Őǟ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǂǰǨƫ�ƢËĔ¢�ƢǼǨǌƬǯƢǧ��ȆƷǂǈŭ¦�ǚǨǴƬǳ¦�ǲȈǴŢ�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ƣǻ®°¢

1".هذا التلفظ املسرحي نفسه

مما يدعم قوله هذا أّن املقاربات التداولية تتناول اخلطاب األديب بصفة عامة واخلطاب املسرحي بصفة 

  .ا تلجأ يف إختيار مفاهيمها إىل مقاطع دراسية من كتابات مسرحية كالسيكية أو حديثةخاصة، فهي كثريا م

Ŀ�ǲưǸƬȇ�Äǂǜǻ�¾Ƣǰǋ¤�¿ƢǷ¢�Ǧ Ǭǻ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢƳ°®Â�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ǶȈǿƢǨǷ�®ƾǠƬǳ�¦ǂǜǻ�Â : االشكال النظري

سرح؟ و ما الذي أي شكل من أشكال التداولية ميكن توظيفه يف إطار نظرية امل: الذي يتمثل يف السؤال التايل

ميكن االشتغال عليه النص أم العرض؟ فإذا كان التكوين املزدوج للمسرح جيعله فنا ينسج خصوصياته الفريدة، 

ذلك أنه من جهته نص أديب يدخل اخليال عنصرا أساسيا يف دراميته، فإنه من اجلهة األخرى عرض مرتبط 

�ÀƜǧ�¦ǀđ�Â��°ȂȀǸŪ¦Â�ǲưǸŭ¦�ǞǸƬŸ�Ʈ) هنا- باآلن( ȈƷ" النص الدرامي يظل مغلقا دائما و باقيا يف مكان ما

دام وجوده متحقق يف نص مكتوب ميكن قراءته، بعكس العرض املفتوح و املوصوف بأنه آين و عابر فإنه لن 

يتكرر مرتني ألنه أثناء السرد ينتج نظاما من العالقات املؤتلفة مع العالقات اللسانية املشكلة للحوار تعطي 

خوص شروطها التلفظية التخيلية فيصري من الصعب بعد ذلك أن نتصور عرضا بدون نص حىت خلطابات الش

" باتريس بافيس"أي البحث عن املبحث املالئم لنظرية املسرح و هو ما طرحه ، 2"عند غياب الكالم املنطوق

  . و الذي حصر املقاربة التداولية يف النص الدرامي

و ذلك ألن التداولية يف جانبها تمثل يف اإلشكال اإلجرائي، هذا دون أن ننسى اإلشكال الثالث وامل

التطبيقي استطاعت أن خترتق النص الدرامي وحده، دون الوصول اىل العرض املسرحي، و هذا ما أكده 

.3"تتجه التداولية اللسانية حنو أخد النص الدرامي وحده بعني االعتبار: "بقوله" باتريس بافيس"

.113-112، ص ص 1996 سنة 2طبعة املسرح ومفارقاته، مطبعة سيدي مكناس،،حسن اليوسفي 1
.88، ص 2001 طبعة سنة ر البيضاء،ايدة، الدالدراما، منشورات الزمن، مطبعة النجاح اجلد التجريب يف النقد و ،عبد الرمحان بن زيدان 2
3Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre,Ed Dunod, Paris, 1996, p297.
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جيعلنا نقول ن العرض املسرحي منطقة صعبة و مستعصية " باتريس بافيس"ثاره و هذا اإلشكال الذي أ

على بعض املقاربات النقدية، و و قد استثىن هذا الناقد العروض اليت حتافظ على النص املكتوب و تطبقه 

حرفيا، و هذا ما حيدث إذا ما نقل النص املكتوب بكل توجهاته و رصد توجهات النص اليت جيب ارساهلا 

وتلقيها كما قصد هلا املؤلف، و أضاف أنه ميكن توظيف التداولية عند حتليل النصوص الدرامية ، و عند حتليل 

اإلخراج الدرامي باعتباره اسرتاتيجية لفعل الكالم، و قد أكدت آن أوبر سفيلد وجوب مطابقة النص املكتوب 

بار أن موقف التلفظ التخيلي يلتحم به للنص املعروض، حىت يتسىن دراستهما دراسة تداولية، و ذلك باعت

.1موقف التلفظ املسرحي

معظم التداوليني يفضلون التعامل مع النص باستثناء حاالت قليلة تود التعامل مع العرض خصوصا 

يؤكد " شال موريس"فيما يتعلق بدراسة العالمات املسرحية من طرف املقاربة السيميائية، و يف هذا الصدد جند 

اولية تعين بالعالقات بني العالمات ومستخدميها، إذ تقتصر على دراسة ضمائر التكلم واخلطاب على أن التد

و التعابري اليت تستقي داللتها من معطيات تكون جزئيا خارج اللغة ) اآلن، هنا(و ظريف الزمان و املطان 

د صحيحة هلذا النص ، حيث تبقى النتائج املستخلصة ج2نفسها أي من املقام الذي جيري فيه التواصل

اخلصوصي وليس بالنسبة للعرض ككل، هلذا تقصى الوضعية املشهدية، مع العلم أّن االستعمال احملسوس 

للتلفظ املشهدي هو العنصر الذي حيدد املعىن التداويل للنص املعروض، يستحسن ادن إختيار الروابط املنطقية 

احد واخلشبة ملعرفة ماذا غريت يف الروابط املنطقية حتت أي شكل كانت، واليت استعملت من لدن املثل الو 

  .للنص

ونتيجة هلذا اإلشكال توقفت املقاربات التداولية عند حدود النص الدرامي، ومل تتجاوزه إّال يف 

�ƨȈƷȐǘǏȏ¦�©ȏȏƾǳ¦�ƨǣƢȈǏ�Ŀ�ƢēƢŷƢǈǷ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦Â���ƨȈƟƢȈǸȈǈǳ¦�ƨƥ°ƢǬŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â�ƨǴȈǴǫ�©ƢƳƢƷ

ȆǷ¦°ƾǳ¦�ǎإ...واالجتماعية  Ǽǳ¦�̈ǂƟ¦®�ǺǷ�«ǂţ�À¢�ǞǘƬǈƫ�Ń�ƢËĔ¢�Ëȏ¤�©ȏÂƢƄ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�ǺǰǳÂ��ł.

املمثل، الديكور، الرموز، األصوات ليبقى اإلشكال : كما أن العرض املسرحي يضم مجلة من العناصر

لة حني ترافقها عالقا على أي الشقني يصبح االشتغال، هل على التلفظ املسرحي للغة اليت تصبح أكثر دال

أطروحة   -رحية حنبعل لتوفيق املدينمقاربة تداولية ملس -، إسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقاللأمحد دين اهلناين  1

��²دكتوراه، ƢƦǠǴƥ�ÄƾȈǇ��ǆ ƥƢȈǳ¦�ŅȐȈŪ¦�ƨǠǷƢŦ��Ƣđ¦®¡�Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ��ÀȂǼǨǳ¦�Â�©ƢǤǴǳ¦�Â�§ ¦®ȉ¦�ƨȈǴǯ2013-2014،  125ص ص ،

126.
.29س، ص .التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، م،ل، جاك موشالرو آن روب 2
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إن الكلمة يف املسرح فعل، و صلب الدراما : "يف هذا الصدد" ندمي معال"اإلمياء و احلركة، حيث يقول 

على إزاحة الكلمة أو على منافستها يف –وجوهرها فعل، و قد يقوي الفعل الذي يتجسد يف اإلمياءة و احلرك 

كلمة و تزامنت مع اإلمياءة يف موقف واحد، بغرض ما الذي حيدث إذا ترافقت ال - القدرة على إنتاج املعىن

.1"إنتاج داللة واحدة؟ املعىن يف هذا املوقف سيكون توكيدا مضاعفا

2:و ال شك أن إشكاالت التداولية للمسرح ال تزال عالقة جنملها يف األسئلة التالية

التداولية أم املسرح؟: أيهما يشكل منوذجا لآلخر-

دى لدراسة الظاهرة املسرحية؟ أي النظرية التداولية أج-

النص أم العرض؟: أي اجلوانب ميكن دراستها يف املسرح-

.18، ص 2004 سنة1عرض املسرحي، دار املدى للثقافة و النشر، سورية، طلغة ال ،ندمي معال 1
.189، ص2014أفريل  3العدد  -ورقلة–، جملة الذاكرة ، جامعة قاصدي مرباح "حممد تيمد منوذجا"املقاربة التداولية للمسرح  ،بشرى سعيدي2
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اإلشكاالت التداولية للمسرح

اإلشكال اإلجرائيل النظرياإلشكااإلشكال اإليبستيمولوجي

طرحه باتريس بافيس

عالقة املسرح 

 بالسيميولوجية

اهتمام التداولية بالنص 

 الدرامي

اللغة :دراسة النص

 التلفظ املسرحي

مانغينو

Dominique

Mangueneau

بإستثناء حاالت قليلة من 

املقاربة السيميائية اليت : العرض

اهتمت بدراسة العالمات املسرحية

:دراسة العرض

االعتبار للسياق و حالة 

 املتكلم

حتليل التلفظ املسرحي أي 

شكل من أشكال التداولية ميكن 

تطبيقه على املسرح؟



136

  :أثر المفاهيم التداولية في تحليل الخطاب المسرحي-

ة ظاهرة واحدة هي اخلطاب يقوم التداخل املفهومي بني التداولية و حتليل اخلطاب أساسا يف دراس

باعتباره تواصال انسانيا، و إن كانت فد اهتمت يف أول أحباثها بوحدة جزئية هي امللفوظ أو اجلملة يف سياق 

التلفظ، فإن هذه الوحدة مل تكن كافية حبسب بعض الدراسات، و قد صار االهتمام باخلطاب و من وجه 

اهيمها يف حتليل اخلطاب و اللسانيات النصية ابتداًء آخر بالنص غرضا من أغراض التداولية فدخلت مف

بامللفوظ و التلفظ و السياق و املقام التواصلي، و القصد والفعل الكالمي و قوانني التحاور و االشاريات و 

  .املبهمات و مضمرات القول و احلجاج

ى فيه اخلطاب و و صار من املهم يف دراسة اخلطاب املسرحي بيان قيمة املقام التواصلي الذي جر 

حتليل األفعال الكالمية املوجودة فيه وصوال إىل األفعال الكالمية الكلية اليت هلا دور أساسي يف حتديد جنس 

اخلطاب، كما تدرس آليات اإلشاريات و املبهمات و مضمرات القول وحضورها يف اخلطاب، إضافة اىل 

ǳ¦�©ƢǫƢȈǈǳ¦�Ŀ�ƢēƢǨȈǛȂƫ�Â�ƨȈƳƢƴū¦�©ƢǛȂǨǴŭ¦�ƨǇ¦°®1تواصلية.

كما أنه بإمكان التداولية أن تفنن احلوار املسرحي و جتعل العالمات الصادرة عنه قابلة لتأويالت حمددة 

و مضبوطة، و من مث يصبح موضوع احلوار املسرحي واضحا و قراءة معانيه ستكون موحدة عند مجيع املتلقني، 

ة مشرتكة بني املرسل و املرسل إليه، فاملرسل يبحث عن فاحلوار وفق املنهج التداويل جيري يف إطار عملية تواصلي

.2أفضل وسيلة إلنشاء اخلطاب، و املرسل إليه يبحث عن أفضل طريقة للوصول اىل مقاصد و أهداف املرسل

وعليه فإّن إعتبار املسرح وصفا تواصليا حييل مباشرة إىل وجود وظائف اخلطاب التواصلي اليت تصورها 

التعبريية املتعلقة باملرسل يفرضها على اخلشبة، أّما املخرج املسرحي فطريقة يف التعبري عن  فالوظيفة" جاكبسون"

أّما الوظيفة التبليغية . هذه الوظيفة تعتمد على وسائل كالديكور واإلضاءة واملوسيقى بالنسبة ملسرح املمثل

من معايشة الواقع الذي ) القارئ/ملتفرجا(والوظيفة املرجعية هي اليت متكن ) القارئ/املتفرج(فتتعلق مباشرة بت 

  .يتحدث عنه املرسل

.26، 25س، ص  ص .تداولية اخلطاب السردي، م،حممود طلحة  1
.123، ص س.إسرتاتيجية اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين، أمحد  2
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أّما الوظيفة اإلفهامية فهي اليت تضمن توصيل اخلطاب بني املرسل واملتلقي، يف حني تتعلق الوظيفة 

1.الشعرية باخلطاب املسرحي ذاته، ومدى قدرته على توصيل املطلوب

على كّل مقومات اخلطاب التواصلي العادي هو وعليه ميكن القول أّن اخلطاب املسرحي ونظرا لتوفره

  :نوع من التواصل أراد به صاحبه إيصال فكرة أو باألحرى جتسيد واقعة إجتماعية ولذلك قيل

أّن النص الناجح أو املسرحية الناجحة هو ذلك النص الذي يتمكن فيه صاحبه من اإلقرتاب من "

يف إيصاهلا إىل اجلمهور من خالل إظهار أحسن لكّل النص األصلي، من حيث الدالالت اليت يرغب املؤلف 

أبعاد التداولية ملختلف العناصر اللغوية اليت يشتمل عليها النص، ألّن األهم يف كّل ذلك هو أن يفهم املتلقي 

2".األبعاد املختلفة خلطاب املؤلف

ضمن  - تخيليرغم طابعه ال - على هذا األساس استطاع بعض الباحثني أن جيعلوا احلوار املسرحي

األقوال اليت ختضع للتحليل التداويل، لوجود عملية التواصل والتبليغ بني عّدة أطراف بني الشخصيات داخل 

.العمل الدرامي، وبني املؤلف واجلمهور خارج العمل الدرامي

بح فقد حققت التداولية مبفاهيمها املتعددة يف دراسة اخلطابات التواصلية املسرحية فتحا جديدا ال تص

فيه اللسانيات وسيلة فقط كما كانت يف األسلوبية التقليدية و البنيوية، و إمنا تصري وسيلة منهجية لتنظيم 

تطور مقرتن باللسانيات النصية و لسانيات اخلطاب مستوحاتني من "احلقول املعرفية و استثمار الظواهر و هذا 

، و قد مشل هذا 3"التفكري يف امللفوظات األدبية االجتاهات التداولية و نظريات التلفظ، أثرتا بشكل معترب

.اإلثراء تطورا يف دراسة بعض املسرحيات عن طريق السياقات احلجاجية و قوانني اخلطاب و أفعال الكالم

.42س، ص .، ميف ضوء النظرية التداولية عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي: ينظر 1
.47رجع نفسه، ص امل 2
.26س، ص .حممود طلحة، تداولية اخلطاب السردي، م3
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:مقاربات تداولية للخطاب المسرحي-

  :آن اوبرسفيلد و خصوصية أفعال الكالم-

(Ubersfeld" آن اوبرسفيلد" ملسرح الناقدة الفرنسية ومن الباحثني الذين أقحموا التداولية يف ا

(Anne�ƢđƢƬǯ�Ŀ�ƢđƢƬǯ�ǺǷ�Ȑǐǧ�ƪ ǐǐƻ�Ʈ ȈƷ��ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦�ƨǇ¦°®�Ŀ�̈ŚƦǯ�®ȂȀƳ�ƢŮ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�Â

(Lire le Théâtre)  حيث طورت فيه النظرية التداولية "حنو تداولية للحوار املسرحي "، بعنوان 1982سنة

1:و صاغت مجلة من التصورات النظرية املتمثلة يف " أوستني"لـ " أفعال الكالم"

أن الوظيفة التوصيلية للمسرح تذكر املتفرج دائما بشروط التواصل، و حبضور املتفرج يف املسرح، فهي -

تقطع أو توصل اخلطاب بني املرسل و املتلقي، فالنص و العرض ميثالن هذه الوظيفة، أي أن التبادل 

ني ال يتم إال إذا التقيا ضمنيا على عدد من املفرتضاتالكالمي بني متخاطب

غري أن ما جاءت به أوبرسفيلد يعد أكثر أمهية، الوظيفة الشعرية اليت أكدت عليها و املتعلقة -

باخلطاب ذاته، فهي اليت توجه أضواءها على العالقات بني الشبكات الكالمية للنص و العرض، 

انعكاس حملور " جاكبسون"و هو كما يذب إىل ذالك ... فالتوظيف املسرحي ذو طبيعة شاعرية 

µ ǂǠǴǳ�ƨȈǼǷǄǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǺǸǓ�ƨǴưǸŭ¦�ƨȈǐǼǳ¦�©ƢǷȐǠǳ¦�¼ƢȈǇ�ȄǴǟ�ĿǂǏ.

)Faire(يف املسرح حقل ) Dire(القول -

Situationال ميكن فعل أي ملفوظ إال مبعرفة وضعية تلفظية - d’enonciation  اليت تتضمن

.املتخاطبني و السياق

اوبر سفيلد على أمهية نظرية أفعال الكالم اليت أتت باضافات دقيقة لتحليل اخلطاب املسرحي،  تؤكد-

و و ضعية ) Fictif(و تكشف عن وضعيتني أساسيتني هلذا اخلطاب، وضعية التلفظ التخيلي 

، حيث أن املسرح ميكنه أن يكشف عن اللغة املتخيلة كذلك، و )فوق اخلشبة(التلفظ املشهدي 

.بر سفيلد أن تداولية اخلطاب النصي يف املسرح تقود مباشرة حنو املمارسة على اخلشبة تؤكد او 

و خبصوص أفعال الكالم يف املسرح فإن اوبر سفيلد متيز بني نوعني من األفعال التعبريية يف املسرح، -

حيث تؤكد على أن هناك أثر فعلي واقعي يقع على املتفرج، يف حني هناك أثر مصطنع يقع على

.املمثل و من يتقاسم معه الدور على اخلشبة

لفهم وضع "فاخلطاب املسرحي يتضمن وضعيتني تلفظيتني حسب آن اوبرسفيلد لذلك جندها تقول 

اخلطاب املسرحي ، ينبغي التمييز بني املشهدي و التخيلي، فهذا األخري يعرتض وجود أفعال كالم متتلك كل 

.190س، ص .بة التداولية للمسرح، ماملقار  ،بشرى سعيدي 1
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ƨȈǐƼǌǳ¦�ƪ Ǹǈǫ¢�¦̄Ɯǧ��ƨȈƦǗƢƼƬǳ¦�ƢēȂǫ  فإن لكالمها  داخل التخيل كل قوته التخاطبية من " أقسم"قائلة

حيث كونه قَسم، غري أن املمثل بالطبع غري ملزم بالقسم املتلفظ به من طرف الشخصية، و ذا قال املمثل 

.1فإنه سيخرج عن دوره" ¦ȂǔĔ¦"للمتفرجني 

نظر التداولية جيعلها تربز األمهية و من هذا يتبني لنا أن دراسة أوبرسفيلد للخطاب املسرحي من وجهة 

اليت يوليها التحليل التداويل للمسرح و املتمثل يف أن جممل النص املسرحي هو صورة للكالم العادي احلي 

الذي يشتمل على البعد الشاعري الذي يتحكم يف العالقات االنسانية، إن املسرح هو تشخيص لتجربة يف 

ت مثرية، إضافة إىل أن اخلطاب املسرحي بني الكاتب املسرحي و اجلمهور أو الواقع مبا حيمله الواقع من تناقضا

القارئ يتأتى من خالل بنية مباشرة تتمثل يف اخلطاب بني الشخصيات و املمثلني، مث خطاب غري مباشر بني 

.2املؤلف و اجلمهور

نص املسرحي هو صورة كما أّن أمهية التحليل التداويل للمسرح هو أن نبني كيف أّن جزءا مهما من ال

للكالم العادي احلي يف مجيع أبعاده، ومن هنا فإّن النص املسرحي سواء كان مكتوبا أو معروضا فإنّه حيتوي 

  .على عناصر التواصل املتمثلة يف املرسل واملرسل إليه والقناة

  : أورشيوني و مميزات الجهاز التلفظي في الحوار المسرحي-

أن احلقل التداويل " من أجل مقاربة تداولية للمسرح" ا املعنونة بـ يف دراسته" أورشيوين"وضحت 

.التداولية التخاطبية، التداولية التلفظية، التداولية التحاورية: يشمل مجلة من التوجهات أمهها

أن احلوار يف املسرح ليس هو احلوار يف احلياة " أورشيوين"فبالنسبة خلصوصية التلفظ املسرحي تؤكد 

¦�ƺǈǻ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǠǼǘǐŭ¦�©ƢǠǼǐƬǳ¦�ǽǀǿ�ƾƻ¢�ȆǤƦǼȇ�ȏ�Ǿǻ¢�ƾǬƬǠƫ�ƢĔȋ��ƨȇ®¦ǂǘƬǇȏƢƥ�ǄȈǸƬȇ�Äǀǳ اليومية و

�Ƣđ�Ä®ƚȈǳ�ǶǴǰƬŭ¦�ƢǿǄƴǼȇ�ȏƢǠǧ¢�ƨǤǴǳ¦�ŐƬǠƫ�Â��ƨȇ®ƢǠǳ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�Äǂš �Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǰǳ¦�©ȏ®ƢƦƬǴǳ�ƢǷƢŤ�ƨȈǯƢŰ

يف سلوك املخاطب بالفعل أو بالكالم، أغراضا، فهو عمل يطمح املتكلم من خالله إىل إحداث تغيري معني 

إن الكالم هو بدون شك تبادل للمعلومات، و لكنه أيضا اجناز : "يف هذا الصدد" أورشيوين"حيث تقول 

�ŚȈǤƫ�Â�ȆǬǴƬŭ¦�ƨȈǠǓÂ�ŚȈǤƫ�ƢĔƘǋ�ǺǷ" هابرماس"ألفعال مسرية وفق جمموعة من القواعد بعضها كلية حسب 

289.Anne ubersfeld, lire le théâtre, E. Sociales par 2ème éditions, 1981, P1

.190س، ص.املقاربة التداولية للمسرح، م،بشرى سعيدي 2
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و ينجز عن ذلك أن فهم الكالم و إدراكه يعين تشخيص مضمونه منظومة معتقداته أو وضعه السلوكي، 

.1"االخباري و حتديد غرضه التداويل  أي قيمته و قوته االجنازية

و ما جاء يف دراسة الدكتورة الباحثة بشرى سعيدي يتضح أن التلقي يف املسرح مضاعف، و أن 

دمج لدعامات تلفظية متعددة، حيث جند احلوار يتعلق بسلسلة من املتلقني و املرسلني، أي بنوع من ال

املمثل و الشخصية و : املرسلون يتمثلون يف املؤلف الشخصية أو املمثل، و من جهة املتلقني يتمثلون يف

متلقيا زائدا، مؤكدة على أن شكل الصورة التواصلية يف املسرح " أورشيوين"اجلمهور هذا األخري الذي تعتربه 

.، ذلك أن املتلقي املباشر هو اجلمهور يعدو متلقيا غري مباشرخيضع النعكاس يف الرتاتيبية

اىل ما يسمى بقانون االخبار و املتمثل يف إعالم املشاهد جبملة من األشياء " أورشيوين"كما أشارت 

اليت ال يعلمها عن الكون التخيلي للشخصية، مما جيعل بعض املؤلفني املسرحيني يعتمدون على املشاهد 

  .اللعب بواسطة املفرتضات يف احلوار من أجل حتقيق العامل االخباري لذى املتفرج التقدمية، أو

تؤكد على املبادئ التحاورية، و اليت تطبق على النص " أورشيوين"أما فيما خيص التداولية احلوارية فإن 

للغوية، و تتغري املسرحي، ذلك أن املتحاورين ملزمون بالتعرف على األسس اجلامعة بينهم للدخول يف اللعبة ا

.2هلته القواعد وفق األصل اجلغرايف ، اخلصائص النفسية للمتحاورين مث الوسط االجتماعي

  :مانغونو في التلفظ المسرحي و القراءة المضاعفة-

�ƨƦǠǳ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǤǴǳ¦�ń¦�ÀȂȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ǂǜǼȇ)Jeu de langage ( و يقصد به الطابع املؤسسي للغة

كلم خيضع لقواعد ضمنية جتعله مييز بني الكالم الصائب و غريه، لذلك جند أثناء االستعمال، ألن املت

املسرح، و : التداولية يف أمناط ثالثة و هي" مانغونو"استخدام لفظ اسرتاتيجيات اخلطاب، و قد خلص 

عل القانون، و اللعبة، فالكالم باعتباره فعال متحققا ال ينفصل عن املؤسسة فمثال األمر يف مجيع اللغات جي

على أنه من " مانغونو"املرؤوس، كما يؤكد /الرئيس، و جيعل املتلقي يف مرتبة املأمور/املتكلم يف مرتبة اآلمر

.السهل االنتقال يف املسرح من مفهوم النسق القانوين اىل الدور، و أن املسرح هو صورة مصغرة للعامل و احلياة

.191س، ص .املقاربة التداولية للمسرح، م،بشرى سعيدي 1
.192س، ص .ولية للمسرح، ماملقاربة التدا ،بشرى سعيدي: ينظر2
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تداولية " : (مانغونو"املخصص يف كتاب " سرحيإزدواجية اخلطاب امل"و ال شك أن الفصل املعنون بـ 

�Ǿǻ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƦǧ��¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ƨȈƳ¦Â®±ȏ¦�Ƣđ�ȄǜŢ�Ŗǳ¦�ÃȂǐǬǳ¦�ƨȈŷȋ¦�ń¦�ƨƸǓ¦Â�̈°Ƣǋȏ) اخلطاب املسرحي

ممثل داخله، جند أن هذه اخلاصية تطبع /ممثل/العرض مث إزدواجيةالشخصية أثناء املونولوج/خيضع لثنائية النص

  :لكونه يضم وضعيتني تلفظيتني يف آن واحد احلوار أيضا

µ: األوىل- ǂǠǳ¦�Őǟ�°ȂȀǸŪ¦�ń¦�Ǧ ǳƚŭ¦�Ƣđ�ǾƴƬȇ.

.1تتبادل فيها الشخصيات األقوال يف إطار تلفظي مستقل عن العرض: الثانية-

أن األمر يتعلق مبتحاورين يبدون متلقني يف حني أن "يف إطار حتليله للتلفظ املسرحي" مانغونو"يرى 

.�ǚǨǴƬǳ¦�ǞǷƢƳ�ǾƬȈǸǈƫ�ǺǰŻ�ȆƟǂǷ�Śǣ�ȆǜǨǴƫ�°ƾǐǷ�ń¤�ǞƳǂƫ�ƢȀǴǯ�ƨȈƷǂǈŭ¦�Â�ǲƥ�ǶēƢǛȂǨ"2جمموع مل

احملاور و اجلمهور، فأثناء كل حتليل للحوار : كما يؤكد على ضرورة االنتباه اىل املرسل اليه املضاعف  

هة و ملفوظات املسرحي، جيب أن نأخذ بعني االعتبار امللفوظات باعتبارها حوارا بني شخصيات من ج

بالتلفظ املسرحي تؤكد على أنه يعترب " مانغونو"موجهة اىل اجلمهور من جهة أخرى، غري أن حماولة إبراز 

اخلطاب املسرحي جزء من اخلطاب األديب رغم ما مييزه من ازدواجية، مؤكدا على خاصية التمسرح اليت تسم 

  .اخلطاب العادي

�ǆو من خالل التطرق اىل هذه املقاربات ال Ƴ¦ȂŮ�ƪ Ǡǔƻ�ƢĔ¢�ƶǓȂǻ�À¢�ǺǰŻ�¬ǂǈǸǴǳ�ƨȈǳÂ¦ƾƬ

ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�ƢȀǴǸų�Â�ƢđƢƸǏȋ�Ã£ǂǳ¦�©ǂǘǇ:

االعتماد على النص املسرحي، ألجراء تطبيقات التداولية عليه، مما يزكي فكرة صعوبة دراسة العرض -

.املسرحي لكونه يعتمد على أنساق لغوية و أخرى غري لغوية

.حي و املتمثل يف االشتغال على اللغةالبحث عن خصوصية اخلطاب املسر -

.خضوع اخلطاب املسرحي للمقارنة مع خطابات أخرى خصوصا اخلطاب اليومي العادي-

و الشكل اآليت يوضح هذه املقاربات اليت عاجلها الباحثون و الدارسون يف جمال دراسة تداولية 

3:اخلطاب املسرحي 

   .ص.املرجع نفسه، ن1
.122س، ص .املسرح و مفارقاته، م،حسن يوسفي2
191س، ص .املقاربة التداولية للمسرح، م،بشرى سعيدي 3
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  املشهدي                           

  التخيلي                           

مقاربات تداولية للمسرح

 مانغونو أوريشيوني

خصوصية افعال 

اللغة في المسرح

 .الكلمة فعل-

 .الوظيفة الشعرية-
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 الشخصيات 

 : وضعييت التلفظ-

الجهاز التلفظي  صوصيةخ
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 دمج الدعامات التلفظية-1
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 .الشخصيات و جتاه اجلمهور
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 .عن املونولوج يف احلياة العادية
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:المسرحي

املؤلف     -

  مجهور

آن اوبرسفيلد
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  : المؤثرات التداولية في تحليل الخطاب المسرحي-

1:تتلخص أهم املؤثرات التداولية يف حتليل اخلطاب املسرحي يف النقاط التالية

لة من اجلمل أو جتاوز املفهوم التقليدي للخطاب و الذي يركز على احلجم الشكلي باعتباره سلس-

املقام التواصلي : مقابال للنص، إىل حماولة اعتباره صريورة تواصلية تدخل يف تكوينها أجزاء أخرى مثل

و التلفظ، و املشاركون يف عملية التلفظ، كما أن اخلطاب يدخل ضمن شبكة من العالقات مع 

غري جنسه مثل  عالقات أخرى قد تكون من نفس جنسه كاخلطاب املسرحي مثال، أو تكون من

.عالقة اخلطاب املسرحي باخلطاب السياسي

االنتقال من دراسة البنية الرتكيبية و اللسانية للخطاب اىل دراسة كفاءته التداولية، و هي الكفاءة اليت -

تتعلق بصلة اخلطاب باملقام التواصلي الذي أنتج فيه مع االهتمام بآثار املقام و التلفظ يف اخلطاب، 

.يف ضوء قوانني اخلطاب التداولية والنظر إليه

النظر إىل اخلطاب على أنه متثيل يتخذ فيه كل واحد من املتخاطبني موقعا اجتماعيا، ويكون كل -

تلفظ و بالتايل كل ملفوظ حامال نوعيا هلذا املوقع االجتماعي يف السريورة التواصلية، مع االهتمام 

.لسريورةأيضا بكيفيات انتقال و تداول اخلطاب يف هذه ا

.دراسة االسرتاتيجيات اخلطابية اليت يستعملها املتكلم يف خطابه و املتلقي يف تلقيه للخطاب-

دراسة الدالالت اللزومية للخطاب الناشئة عن بعض القواعد التواصلية اليت جتري يف استعمال اللغة، -

.مثل متضمنات القول و االفرتاض املسبق و األقوال املضمرة

.27، 26س، ص ص .تداولية اخلطاب السردي، م،حممود طلحة: ينظر 1
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  نشأة و تأسيس المسرح الجزائري: المبحث األول

  :األصول التاريخية للمسرح الجزائري   -

إذ يتفق  �ƢēƢȇ¦ƾƥ�ƢǸȈǇȏيعد التأريخ للمسرح العريب بصفة عامة و املسرح اجلزائري بصفة خاصة مهمة صعبة،

ذلك  دب العريب حديثا،حلديث باعتباره فنا له أصوله و قواعده ظهر يف األمعظم الباحثني أن املسرح باملفهوم ا

األدب العريب ال يعين عدم وجود  تراثفعدم وجود نص مسرحي يف  بعد اتصال العامل العريب باحلضارة الغربية،

ية بغض النظر عن أسباب تأخر هذا الفن عند العرب جند أن تراثهم مل خيلو من ألوان قصصو  هذا الفن،

ومتثيلية تكاد تكون صورا مسرحية نابعة من تصورات فكرية مرتبطة مبراحل تارخيية و ظروف اجتماعية و 

jeanدوفينيو ن و هذا ما قصد إليه جا سياسية معينة، devineux
بوالدة املسرح العريب انطالقا :"يف قوله  1

ن الذي يقوم على النص املكتوب ،و أن باعتبار أن الفن املسرحي هو ذلك الف من األشكال الغربية للمسرح،

و أن كل عمل له ما مييزه عن غريه فضال عن تعدد األنواع ... املسرحيات املدونة هي النموذج الوحيد للمسرح 

التعبريية    الشعبية و من هنا نتساءل هل ميكن اعتبار األشكال ،2"و األشكال املسرحية حىت يف أوروبا

  ية فنا مسرحيا ؟كاحلكايات و األناشيد الشعب

حيث أنه برز يف الطقوس و االحتفاالت الشعبية واليت  يف كل مكان، ففن املسرح موجود منذ أقدم العصور و

 بأن:" يرى A.I.Krimslyكرميسكي ي.أما يف الرتاث العريب جند أ حتولت بدورها إىل عروض مسرحية،

املواقف  وعلى بعض العناصر املسرحية  ألن احلكاية حتتوي ،ياحلكايات عوضت العرب عن العرض املسرح

.3"فيها تتميز عادة بديناميكية الفعل و التشويق ،أما الشخصيات فتتميز بالتحديد و الوضوح

سواء  أن تأصيل املسرح العريب اليوم يعين جتسيد روح األمة،:"و يذكر عصمت رياض يف كتابه املسرح العريب 

و لكن بأشكال  أو يف حاضرها الراهن،و عرب تارخيها،أو حوادث،يف تراثها الشعيب من أساطري و حكايات 

.4"متت للظواهر العربية بصلة

.)2007-1921(روائي فرنسي اجتماعي  1

2��Ȇǟ¦ǂǳ¦�ȆǴǟ¶��ƪ ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦�Â�ÀȂǼǨǳ¦�Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�Ǻǟ�̈°®Ƣǐǳ¦��ƨǧǂǠŭ¦�ŃƢǟ��ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�¬ǂǈŭ¦2  ص  1999سنة،

65.

  .67ص ، 1981سنة  1ط بريوت ،،ار الفرايب، دتوفيق املؤذن:املسرح العريب ،تر متارا ألكسندروفنا بوتيتسيفا ،ألف عام و عام على 3

.35،ص 1995سرح العريب ،دار الفكر ،دمشق ،طبعة سنة عصمت رياض ،امل4
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كما أن هذه األشكال التعبريية و اليت يسميها البعض االحتفالية القابلة للمسرح أو ما يطلق عليها الظواهر 

ƢǿŚǸǓ�Â�ƨǷȋ¦�ÀƢȈǯ�ǲưŤ�ƢĔȂǯ�ƨǟȂǼƬǷ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ƨȈƷǂǈŭ¦��" واالحتفالCérémonie مأخوذة من الالتينية

Caeremonia،و االحتفال هو حفل على درجة من الوقار و اجلدية يرمي إىل  اليت تعين الصفة املقدسة

و االحتفال بأنواعه يستدعي املشاركة و ، ...أو وطنية  أو سياسية تكريس عبادة دينية أو مناسبات اجتماعية

ز معينة تؤثر معرفتها مو سلفا و حتدد مساره و تشكل ر  عج و قواعد توضو له برام بالتايل االجتماع باآلخرين،

و جمموعة القواعد اليت حتدد برنامج االحتفال و تشمل مساره هي ما  ،يف درجة متابعة املشارك يف االحتفال

Leيسمى الطابع االحتفايل  Cèrèmonir"1أخذ صيغا متعددة ميكن الطقسي حتفايل أو املسرح ،فاملسرح اإل

  :تصنيفها إىل فئتني أساسيتني 

و تستخدم  تستعري من الطقوس منطه فتضع املسرح يف قالب احتفايل تطغى عليه املسرحية،:الفئة األولى 

  ...أسلوبا إخراجيا حيول النصوص التقليدية إىل عروض طقوسية 

�ǂǿȂƳÂ�ƢĔȂǸǔǷ�Â�ƢȀǴǰǋ�ƨȈو من املواكبة الدين تستعري الطقوس و األشكال املسرحية القدمية،:الفئة الثانية 

  ... العالقة اليت ختلقها لدى املشارك 

ظهر مفهوم االحتفالية يف املسرح العريب يف مرحلة الستينات تضمن حماولة ربط املسرح مبا هو أصيل من  و قد

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǾƬǨȈǛÂ�ƾȇƾŢ�Â�ƨǬǘǼŭ¦�ƾȈǳƢǬƫ..."2  للمسرح و جتسيد هذه االحتفاالت تعد إحدى املنابع األوىل

ات تعد مشكال املسرحية جند أيضا املقامات اليت يرى الكثري من الباحثني أن املقاو من بني هذه األ اجلزائري،

ات ممقا:"فنجد أن  عمال متثيليا الحتوائها على بعض العناصر املسرحية من حوار و فعل درامي و صراع،

أجهضها الواقع العريب الذي حيرم التمثيل،ة،يجنين فيها مسرحيات... بديع الزمان اهلمذاين و تلميذه احلريري 

Â¢�ÄÂ¦ǂǳ¦�śǯ°Ƣƫ�¼°Ȃǳ¦�ȄǴǟ�ƢǿȂǴǠŸ�À¢�ƢđƢƸǏ¢�ȄǨƬǯƢǧ  فاملقامة عبارة عن  ،3..."اخليال أن يقوم بدور املمثل

حلقات من احلكاية املسجوعة مجعت بني النثر و الشعر ،بطلها ومهي ،عرف خبداعه و مغامراته و فصاحته و 

لى ختلصه من املأزق إىل جانب أنه شخصية فكاهية نشطة تنتزع الضحكة من األعماق ،جند أيضا قدرته ع

.03س ،ص .ماري إلياس ،حنان قصاب ،املعجم املسرحي ، م 1

 . 5-4ص  ص ،نفسه املرجع  2

.13،س ،ص  معلي الراعي ،املسرح يف الوطن العريب ،3
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فقد عرف املسرح  اليت من بينها خيال الظل الذي له طابع درامي سنتطرق إليه فيما بعد، و 1أشكال الفرجة

رمة اليت ال خيتلف عليها فالفن ليس له قوانني العلم الصا"بأشكال متنوعة حتمل تصور و فلسفة الشعب العريب 

بواب على مصراعيها لتلقي الفن املسرحي الغريب كونه يقود إىل ،كما أن العرب فتحوا األ2"يف العامل اثنان

  .و هلذا تولدت حماولة البحث و التاريخ و التكوين الفكري و احلضاري منطق أحادية الفكر و الفن واحلضارة،

§�¦ǂưǻ�Â�¦ǂǠǋ�ƨȈƷǂǈŭ¦�أن العرب " تليمة عبد املنعم"و يرى  ®¢�ƨưȇƾū¦�ǶȀƬǔĔ�ǲƦǫ�¦ȂǧǂǠȇ�Ń  و أن مارون

ملوليري و عرضها " البخيل"و ذلك من خالل ترمجته ملسرحية  يرتبط بنشأة املسرح العريب، اسمهو أول  3النقاش

أبو خليل مارون النقاش ،(رواد املسرح العريب األوائل بو لقد متيز اإلنتاج املسرحي  ، 1847يف لبنان سنة 

و غريهم بتداخل التعريب و االقتباس و الرتمجة و التأليف ،كما تداخل الشعر و النثر ) يعقوب صنوع القباين،

و من بعده " قيأحمد شو" و هذا قبل أن يشهد املسرح العريب تطورا فنيا كبريا على يد  و العامية والفصحى،

و " يوسف إدريس"و من بعده " وفيق احلكيمت"و  ي،يف املسرح الشعر " صالح عبد الصبور"و " عزيز أباظة" 

استجابة " تليمة عبد املنعم"و قد جاءت نشأة املسرح العريب يف رأي  يف املسرح النثري، "سعد اهللا ونوس"

ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ƣđ�ǂŤ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�» ÂǂǜǴǳ�  و هي تكافح يف سبيل احلرية و حتقيق

فقد هيأت هذه الظروف تربة اجتماعية و فكرية صاحلة لقيام املسرح العريب،احلديث، النهضة يف العصر

و  داء و التلقي فإنه جيد ازدهاره يف مناخ احلركات الشعبية و الدميقراطية،اآلفبحكم أن املسرح فن مجاعي يف 

نفسها و ثانيهما خارجي  لذلك ارتبطت نشأة املسرح العريب بعاملني أوهلما ذايت يتصل بظروف النهضة العربية

.4"يتمثل يف االتصال باحلضارة الغربية

" البخيل" برتمجته ملسرحية يبو ر و أول من استطاع أن يستعري بذور املسرح من األدب األ "مارون النقاش"ـ ف

صر كثار من عنكثريا بل أجرى عليها بعض االختصار مع اإل " موليري"و مل يغري يف رواية  وإعداد فرقة لتمثيلها،

�Ȃǿ�ƢŠ�ƨǘƦƫǂǷ�ƨƳǂǨǳƢǧ��¿ȂǸŮ¦�ƲȇǂǨƫ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Àȋ�Ǯ،اسم ملا يتفرج عليه من الغرائب ،مسيت) spectacle( الفرجة : أشكال الفرجة   1 ǳǀǯ

و حيز املتفرجني ،و يف هذا استعاد ملفهوم النص املسرحي كأساس العرض ،ينظر ماري  Airdejenمرئي لذا تستقطب حيزين مها حيز اللعب 

.36س ،ص .إلياس ،حنان قصاب ، م 

.29،ص  1985سنة   3شورات احتاد كتاب العرب ،دمشق ،سوريا ،طمن عرسان علي عقلة ،الظواهر املسرحية عند العرب،2

).1855-1817( رائد املسرح العريب لبناين 3

 – 197ص ص  ، 1975طبعة سنة تليمة عبد املنعم ،حركات التجديد يف االدب العريب ،دار الثقافة للطباعة و النشر ،القاهرة ،مصر ،4

198.
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و هلذا بدأت تتضح  و استبدل باألمساء األجنبية أمساء عربية،، الفكاهة لتالئم اجلمهور العريب و صياغتها شعرا

داب الغربية ،حيث أنّه نشأ و تطور و وصل مسرية الفن املسرحي عند العرب متأثرة باتصال األدب العريب باآل

اهتموا برتمجة آثار األمم االخرى اليت وصلت إليهم بعد ،إّال أن العرب و إن كانوا قد  إلينا يف شكله الناضج 

و  ةو االجتماعي ةو لكنهم مل يهتموا بالكتابة املسرحية و التمثيل ألسباب خمتلفة منها الديني نشاط الرتمجة،

  :ولإلجابة عن سؤال غياب فن املسرح يف الثقافة العربية جند ...  ةالفني

حياة الرتحال و البداوة اليت كان يع�À¢�Ʈ ȈƷ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǌȈ" املسرح يفرض نوعا من

و هو  فاملسرح ليس إّال انعكاس حياة العصر،و نوعا من االستقرار احلضاري،احلياة االجتماعية،

Ƣ̈Ȉū¦�ǽǀđ�ƨǫȐǟ�Ǿǳ�ƢǷ�ǲǰƥ�ǖƦƫǂǷ"1  فهناك عالقة تفاعلية بني املسرح و املدينة نظرا لثرائهما

 .مبختلف الظواهر

كما أن املسرح  يف حني أن الصراع جوهر فن املسرح،سالمي،لصراع يف الدين اإلغياب فلسفة ا

 ...اليوناين مسرح وثين 

�ǲȈưǸƬǳ¦�ǺǷ�̈¢ǂŭ¦�ǞǼŤ�©¦®ƢǠƥ�¿ȂǰƄ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǠȈƦǗ  و تنظر إىل فن املسرح باعتباره شكال

 .من أشكال اللهو

،ألن   لغة املسرح أن تكون ديناميكية درامية،إذ املطلوب يف صعوبة اللغة العربية كأداة يف التمثيل

 .و إمنا هو فن الناس و الساحات  املسرح ليس فن النخبة،

تهم و خاصة فن الشعر فاعتزاز العرب بثقا. 

 أن املسرح اليوناين الذي مل خيضع لتأثريات املسيحية قد اندثر يف الوقت الذي بدأت فيه الرتمجة

تتوفر للمسلمني الفرصة لنقل فن كان حماربا من طرف الديانة فلم  من اليونانية إىل العربية،

2.املسيحية

سباب اليت منعت العرب عن معاجلة هذا الفن و خلوها من هذا اجلنس األديب الذي عاجله و هذه بعض األ

ريق يف جمال و طبعا فإن هذا التأخر يف نشأة املسرح العريب مقارنة بالعامل الغريب الع الكثري من األمم القدمية،

ألصالة الذات  اً املسرح قد دفع بكثري من الباحثني إىل اعتبار ذلك خسارة حضارية ينبغي الرد عليها إبراز 

وذلك بتقدمي التربيرات املنطقية اليت دفعت بالعرب و هم املتفوقون حضاريا يف العصور املاضية إىل  العربية،

فحركة التأفف اليت حدثت بني " الثقافة و البيئة العربية، اإلعراض عن إدخال فن املسرح بشكله اليوناين إىل

.33، ص  1973سنة  2يف املسرح العريب املعاصر ،دار االجيال ،دمشق ،سوريا ،ط،دراسات  األمحد أمحد سليمان  1

.10، ص س.م ،توفيق املؤذن:املسرح العريب ،تر متارا ألكسندروفنا بوتيتسيفا ،ألف عام و عام على 2
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ثر ما أخذ و كو احلضارة اليونانية  قد أدت إىل استفادة االوىل من الثانية ،فما أ،احلضارة العربية اإلسالمية

ن املسرح هو اللون الوحيد الذي ظل خارج دائرة فو رمبا يكون  ،ترجم العرب من علوم اليونان و معاركهم

تمامهم ،رغم أن ال أحد بإمكانه إنكار قوة الرتاث املسرحي اليوناين بقواعده و أصوله و بإنتاجاته اه

.1"اإلبداعية

لقد مر املسرح العريب مبراحل عديدة سعت يف جمملها إىل ترسيخ هذا الفن و التأسيس له و البحث عن 

  .ذي جيعله مغايرا للمسرح الغريب مرتكزاته إىل جانب السعي إىل تأصيله و البحث عن قالبه اخلاص ال

ذور بفكيف نشأ املسرح اجلزائري ؟ و هل جاء املسرح اجلزائري تقليدا للتجربة األوروبية ؟ أو أنه نشأ من 

  عريقة الوجود يف البيئة اجلزائرية ؟ و ما هي عوامل ظهور الفن املسرحي اجلزائري ؟  ةشعبي

  :أشكال التعبير المسرحي الجزائري 

كما يرفضون فكرة أنّه مل يكن للعرب سابق كثري من الباحثني فكرة أن املسرح فن عريب خالص،يرفض ال

�ĺǂǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦�̈ƘǌǼǳ�ƺȇ°ƘƬǳ¦�ÀȂǔǧǂȇ�ǶĔƜǧو تأسيسا على ذلك،معرفة به حىت وفد إليهم يف العصر احلديث،

دة ،ليس الشكل اليوناين الذي و يعتقدون بأن املسرح فن له أشكال متعد ،...ارون النقاش مانطالقا من جتربة 

قصد له آرسطو و تطور فيما بعد وفق ما يعرف مبسرح الطريقة اإليطالية ،و يعتقدون يف الوقت ذاته بأنه ليس 

�ȄǴǟ�ƨǼǿŐǳ¦�ǶēȏÂƢŰ�Ŀ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�ƢȀǼǷ�ǪǴǘǻ¦�Ŗǳ¦�ƨǟƢǼǬǳ¦�Ȇǿ�Âهذا الشكل احلديث سوى واحد منها فقط،

كللت جهودهم بتقدمي عديد الدراسات اليت حاولت بلورة فكرة أن الفن   و وجود أشكال مسرحية يف الرتاث،

.2املسرحي موجود يف كل مكان و من قدمي الزمان

حني نتكلم عن املسرح نقصد ذلك املكان العايل ذا القبوة :" يف قوله " إدريس يوسف"و هذا ما يؤكده 

فللمسرح  أشكال كثرية  ليس كل املسرح،و هذا مسرح صحيح ،و لكنه واخلشبة و املمثلني و الروايات،

.3"جمرد شكل واحد تطور على يد اإلغريق متعددة ليس هذا النوع سوى أحدها فقط،

ار اجلدل يف البالد العربية حول إمكانية اعتبار هذه األشكال التعبريية عناصر مولدة للمسرح أو مسرحا ثف

عبد  -علي عقلة عرسان -علي الراعي "لفكرة كد هذه ايؤ دراسات نظرية منها ما  تحيث ظهر  بالفعل،

.24، ص  2013طبعة سنة ǳ¦�°¦®��ǞǸƬĐ¦�°Ȃǘƫ�Â�ƨȈƯ¦ŗǳ¦�°ÂǀŪ¦�Ŀ�ƨȈǬȈƦǘƫ�©ƢǇ¦°®��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦���ǂƟ¦ǄŪ¦���ǂȇȂǼƬ أحسن تليالين  1

191،ص  املرجع نفسه  2

.07ت ،ص .،دار غريب للطباعة ،القاهرة ،د ) الفرافري( ،حنو مسرح مصري ،مقدمة نقدية ملسرحية  يوسفإدريس   3



150

،و منها ما يرفضوها متاما ،كما برزت " سعد اهللا ونوس - م توفيق احلكي -  يوسف إدريس - الكرمي برشيد 

  .شكال يف حماولة إىل مواضيع و شخصيات مستقاة من الرتاثألحماوالت مسرحية الستثمار هذه ا

فكثريا من الشعوب عرفت أشكاال خمتلفة من  يقوم عليها املسرح، فهذه األشكال املسرحية تشكل األرضية اليت

ثل يف طقوس العبادة و القصص و األخبار و األمسار و جمالس املنذرينمتت "املسرح و من النشاط املسرحي

و حلقات الذكر الصوفية و عاشوراء،و يف مواكب احللفاء و يف املقامات و اإلسراء و املعراج،،1واحمليطني

.2"إخل... و سلطان الطلبة و البساط  و احللقة،و خيال الظل،د املولد النبوي و احلكوايت،وعي

ميتاز  فلكل بلد تراثه و خصوصيته اليت شكال املسرحية ختتلف يف البلدان العربية،غري أن هذه الظواهر و األ

đ�Ƣ تتميز بظاهر فرجة شعبية " ائر أن اجلز  "براهيم أمحدإ"و ما جاء به  شكال،و تتشابه أيضا يف بعض األ

و  أو االجتماعية يف األعراس و املناسبات املختلفة،سواء على مستوى ممارسات الطقوس الدينية،متميزة،

�ƨȈƦǠǌǳ¦�Ŀ�Ƣē¦®¦ƾƬǷ¦�Ǻǟ�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀǿ�ǒااللعابو  تشمل أنواعا متعددة من الرقص الفولكلوري Ǡƥ�Ǧ ǴƬţ�Â

عرفت اجلزائر فنون الفرجة و قد  ... ƨȈǤȇ±ƢǷȏ¦�ƢēŚǜǻ�Ǻǟ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǟƢǸختتلف يف اجل الشمال االفريقي، كما

.3"القراقوز و خيال الظل"الشعبية االخرى اليت شاعت يف خمتلف البلدان العربية مثل 

اختلفت هذه االحتفاالت الشعبية من دينية أو اجتماعية إضافة إىل أشكال أخرى كاملداح أو القوال واحللقة و 

.وز و خيال الظل ،اليت تتضمن عناصر الفرجة املسرحيةالقراق

:خيال الظل . 1

ة شمتثل الشخصيات فيه دمى تتحرك من وراء شا له طابع درامي،يعترب خيال الظل شكل من أشكال الفرجة،

يطلق على الالعب "، بيضاء شفافة يسلط الضوء عليها من اخللف فريى املتفرجون ظالهلا مما يفسر التسمية

يحيني و يهود، و كان مظهرهم يدل على هو نوع من التمثيل أو التشخيص ، كانت تقوم به مجاعة من املمثلني ما بني مسلمني و مس: احملبظني  1

يف بيوت فقرهم الشديد فكانوا يقومون بآداء أدوارهم لقاء أجر زهيد يف أي مكان يدعون اليه و خاصة يف االحتفاالت اليت تسبق الزواج أو اخلتان 

ŚȈǤƬǳ�¦ǂƫƢǇ�ǶȀǈǨǻ¢�ȄǴǟ�ÀȂƦƸǈȈǧ�̈ǂǿƢǬǳƢƥ�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢƷƢǈǳ¦�Ŀ�ǶȀǼǧ�ÀȂǓǂǠȇ�ȂǻƢǯ�ƢǸǯ�� ƢȈǼǣȏ¦�Â��śƳǂǨƬŭ¦�śǟ¢�Ǻǟ�ƾȈǠƥ�ǶēƢȈǴȈưŤ�ǆ ƥȐǷ�

.195س، ص .أحسن ثليالين، املسرح اجلزائري، م: ينظر. تعتمد عروضهم على الفكاهة و تسلية املتفرجني

 .44 ص، 2003سنة  1، طسورية  ،احلداثي ،منشورات دار عالء الدينعزام حممد ،مسرح سعد اهللا ونوس بني التوظيف الرتاثي و التجريب 2

،عن أحسن  312ص  ، 2005سنة  1، طإبراهيم أمحد ،الدراما و الفرجة املسرحية ،دار الوفاء للطباعة و النشر ،االسكندرية ،مصر 3

.200س ،ص .م، املسرح اجلزائري ،ينتليال
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عند بداية العرض تطفأ األنوار يف أماكن املشاهدين و تضاء خلف ... املخايل أو احملرك  اسمذي حيركها ال

تستمر العروض عدة ساعات أو تدوم طوال الليل و ال يتحرك املخايل  ارة وحدها لدعم تأثري الظالم،ستال

توقف إّال يف اللحظات اليت و ال ي مكانه و يظل يغين و ينشد و يغري صوته حسب الشخصية اليت يقدمها،

.1"تتدخل فيها اجلوقة أو املغين اإلفرادي

§��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǺǨǳ¦�¦ǀǿيو  ƢƸǏ¢�ƢȀǇ°ƢǷ�Ŗǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�ǂǿƢǜŭ¦�°ȂǏ�±ǂƥ¢�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ƾǠ  فالتمثيل

صراع،ال و الشخصيات املسرحية تظهر ما وراء الستار مع وجود املتعة ،احلوار،يتم عن طريق التجسيد،

و هذا ما جنده يف تعريف محادة إبراهيم يف  و اجلمهور،االزياء،ضاءة،اإل املوسيقى،و املكان، الزمان اإليقاع،

)الالعبون(و يقف املخايلون  ارة بيضاء رقيقة مشدودة على قوائم خشبية،ستعبارة عن : " معجمه بأنّه 

عة من جلد احليوان الصلب على هيئة املصنو ) الدمى(و معهم جمموعة من الشخوص  ارة،ستال فخل

و أحيانا على شكل حيوانات كاحلمري و اجلمال أو أشياء جامدية   الشخصيات املشرتكة يف موضوع التمثيلية،

و  و هلذه الشخوص مفاصل و ثقوب يدفع فيها الالعب عصية لتحريكها،شجار و البيوت،كالسفن واأل

و يلصق الالعبون عرائسهم  ن اللذين جيلسون أمام الستارة،عند العرض تطفأ األنوار يف أماكن املشاهدي

بعد ذلك  و هنا يرى املتفرجون ظالال واضحة يف اجلهة األخرى،مث تضاء األنوار خلف العرائس،بالستارة،

يبدأ الالعبون يف حتريك الشخوص و أداء حوارها كما يأخذون يف الغناء و العزف و املوسيقى تبعا للنص 

.2"يروونه املسرحي الذي

مسرحا حقيقيا " علي عقلة عرسان" جند من كل هذا أنّه يشمل النص و املمثل و اخلشبة و املتفرج ،فقد عّده 

كشكل من أشكال املسرح   -و يقصد خيال الظل و كراكوز –إّنين أنظر إليها :" ال ظاهرة مسرحية يف قوله 

.3..."و طوروا فيه  عرفه العرب سس و املقومات،صول و األذي التقنيات و األ

و غالبا ما تستخدم كأداة نقد اجتماعية جتمع بني اجلد و اهلزل تعرض يف االعياد الشعبية و املواسم الدينية 

 .ألف ليلة و ليلة  عن طريق سرد القصص و احلكايات ذات أبعاد خمتلفة مثل كليلة و دمنة،

.189،ص  س.، مماري إلياس ،حنان قصاب ،املعجم املسرحي1

.111،ص  س.م ،ة و الدراميةم املصطلحات املسرحيمحادة إبراهيم ،معج2

.686س ،ص .عرسان علي عقلة ،الظواهر املسرحية عند العرب ،م3
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  :مسرح القراقوز . 2

ومعناها ) وزج(و ثانيها " أسود"و معناها ) قرة( ة مركبة من لفظني أوهلما القراقوز أو القرجوز هي كلمة تركي

لذين ألن اي كذلك مس و يقال أنه قد ،"العني السوادء"و على هذا النحو يكون معىن القراقوز هو  ،"عني"

من كما قيل بأن سبب التسمية راجع إىل عروض القراقوز تقوم على الشكوى  سود العني، الغجريقوم به من 

و يف اجلزائر  لوان التمثيلية اليت عرفها العامل العريب بشكل عامو هو من األ ،1"احلياة و حمنها و نقد أدوارها

و يف اجلزائر منذ  أن فن القراقوز قد انتشر يف مشال إفريقيا،" عزيزة حممد" إذ  يؤكد الباحث  ،بشكل خاص

حيث كان الناس يتابعون العروض " عروج"و اخيه  "خري الدين بربروس" و خاصة زمن  حضور األتراك إليها،

و أن عروض القراقوز اليت كانت تقدم يف املشرق العريب أو يف ... املسرحية املسلية لفن القراقوز بشغف كبري 

يف حني أن القراقوز اجلزائري كان خاليا من أي فحش و   تركيا جند فيها بعض الفحش املمزوج بنزعة أخالقية،

ه النزعة الكوميدية املسلية و هذا على الرغم من أن شخصيته هذا القراقوز ال حترج على كانت تغلب علي

�¾ȐƬƷȏ¦Â�ƨǫǂǈǳ¦�Â�§ ǀǰǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǰƫ�ȏ�ƨȈǐƼǋ�ƢĔȂǯ�¿ȂǸǠǳ¦  و لكنها مع ذلك تنجو يف كل مرة من أي

.2"عقاب

االحتالل الفرنسي و  تتميز موضوعات هذا الشكل املسرحي مبعاجلة قضايا اجتماعية و سياسية خاصة يف فرتة

�Ǿƥ� ƢƳ�ƢǷ�¦ǀǿ�Â�ǞǸƬĐ¦�Ãƾǳ�ȆǟȂǳ¦�· ƢǬȇ¤�ń¤�» ƾē�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦"أن لعبة القراقوز كانت منتشرة " "منور أمحد

و أن العديد من الرحالني االوروبيني اللذين زاروا اجلزائر يف  يف خمتلف أحناء اجلزائر غداة االحتالل الفرنسي،

 1843غري أن سلطات االحتالل أصدرت سنة  ها يف أماكن متفرقة،القرن التاسع عشر قد حضروا عروض

�ƢǿƾǓ�̈°Ȃưǳ¦�ȄǴǟ�µ ǂŢ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ�±Ȃǫ¦ǂǬǳ¦�µ Âǂǟ�ƨǷƢǫ¤�ǞǼŠ�°¦ǂǫ  و تقدم الفرنسيني يف صورة ساخرة ...

)مالتسان(كما يؤكد ،   1874أنه شاهد عرضا للقراقوز يف مدينة مستغامن سنة ) دوشان(فقد ذكر الرحالة 

3."1862د هو اآلخر عرضا للقراقوز يف أحد مقاهي قسنطينة سنة أنه شاه

 .29 – 28ص ص  ،�ƨǼǇ�ƨǠƦǗ��̈ǂǿƢǬǳ¦��Ǟȇ±ȂƬǳ¦�Â�ǂǌǼǳ¦�Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ2003توفيق احلكيم، مسرح مندور،حممد   1

ن أحسن تليالين ،املسرح ،ع1971،أفريل 243هلالل ،مصر عدد ،الصبان توفيق ،منشورات دار ا:تر عزيزة حممد ،اإلسالم و املسرح ،2

.204س ،ص .م ،اجلزائري

سنة  1، طاجلزائر ر و التوزيع،منور أمحد ،مسرح الفرجة و النضال يف اجلزائر ،دراسة يف أعمال أمحد رضا حوحو ،دار هومة للطباعة و النش3

 .10 – 9ص ص  ،2005
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على احملاكاة و التقليد و االرجتال إذ يتمّيز بالطابع اهلزيل  –مسرح القراقوز  –فقد اعتمد هذا الشكل املسرحي 

ته وموضوعا و يهدف إىل التسلية من خالل موضوع نقدي ساخر له نتائج أخالقية أو اجتماعية غري مباشرة،

و إمنا  فلم تكن هناك نصوص مكتوبة يعتمد عليها الالعبني،تتنوع حسب مقتضى احلال و أماكن العرض،

́�¦�ǲȈƳ� ¦°Â�ȐȈƳ�ƨȈƷǂǈŭ موضوع حمدد ȂǐǼǳ¦�ǽǀǿ�ÀȂƯ°¦ȂƬȇ�ǶĔȂǯ�Ƕēǂǯ¦̄�Ŀ  له هدف معني ،و غالبا ما

Đ¦�©ƢƠǧ�ǲǯ�ƢȀǸȀǨȇ�Ŗǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�Â¢�ƨȈǷƢǠǳ¦�ƨǤǴǳ�Ä®ƚƫ��µ ÂǂǠǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ǞǸƬ  فكان له تأثري كبري على نفوس

�ǽǂȇȂǘƫ�Â�ȆƷǂǈŭ¦�ǲǰǌǳ¦�¦ǀđ�Ǯ ǈǸƬǳ¦�ń¤�Ã®¢�ƢŲ�Ƥ Ǡǌǳ¦.

  :الحلقة . 3

نظرا للشكل "تعد احللقة من أقدم األشكال الفنية اليت عرفتها اجلزائر و جاءت تسمية مسرح احللقة 

و هو إما يكون حلقيا أو يشبه  - املتفرجني  –نوغرايف يف العرض الذي يكون حبسب جتمع املستمعني يالس

فبمعناها الشكلي هي مكان العرض الشعيب جيتمع حوله جمموعة من الناس يف مناسبات ، 1"حدوة حصان

من شكلها الدائري أين يتوسط صاحب احللقة مركزها ليلفت حوله اجلمهور من كل  امسهاوتأخذ  متنوعة ،

نابع من األشكال الفرجوية الشعبية اجلزائرية خباصة و و مسرح احللقة نشأ مسرحا حرا جديدا غري مقلد،" جهة

و انتقاله عرب  –مسرح احللقة  –لرواة و املنشدين الدور األهم يف بلورة هذا املسرح لحيث كان  العربية بعامة،

من  –و إن كانت هلا أبعاد سياسية يف بعض األحيان  –¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēƢǟȂǓȂǷ�¦ÂƾǸƬǇاملكان و الزمان،

.2"ت الشعبية والسرية النبوية حينا و من األساطري حينا آخراحلكايا

فهي منط تعبريي ذات طابع شعيب تنقل احلكاية الشعبية من منطها السردي إىل صنف من أصناف التمثيل 

و تؤدي مجلة من الوظائف االجتماعية و الثقافة و االقتصادية و  ،ذات فرجة شعبية مرتبطة باألسواق العامة

و أحيانا ... ساطري ممثلني يقدمون احلكايات و األ فنانني حول"ما و يف تركيبتها تتكون دائ ،يةحىت السياس

سهام يف العرض إما بتقدمي املساعدة بعمل أجزاء من املهمات املسرحية أو اإل إىل جنييدعى بعض املتفر 

بدعوى املتفرجني إىل توسيع أو  و كان احلفل يبدأ بالصالة على النيب و... بالتمثيل مباشرة مع باقي الفنانني 

العرض و يقف مجوع  أثناءمما كان خيلق نوعا من التآلف و اإلحساس باملشاركة جيدمها املتفرج  تضييق احللقة،

.207س ،ص .ي ،مأحسن تليالين ،املسرح اجلزائر 1

1وزيع ، اجلزائر ط،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،دراسة يف االشكال و املضامني ، اجلزء األول ، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و الت ةإدريس قرقو   2

.414–413،ص  2009سنة 
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يبدأ  الذين حاربوا اإلنس و اجلن، التارخيينيمن الرجال و النساء يركزون انتباههم حول أسطورة أولئك االبطال 

حركات إميائية شديدة التعبري و أحيانا يرافقه عازف مزمار أو منشد معاون يروي  املنشد إنشاده و هو يؤدي

ƨǴȈǔǨǳ¦�Â�ƨǨǠǳ¦�ǾƬȇƢĔ�Ŀ�ǂǐƬǼƫ�Äǀǳ¦�°ȂƸǈŭ¦�Ƥ ū¦�Â�ƨȇÂƢǇƘŭ¦�½°ƢǠŭ¦�Â�ƨȈǳȂǘƦǳ¦�©¦®°Ƣǘŭ¦�̈ŚưǷ�ƨǤǴƥ"1.

و من احلكاية اليت  مع فيه،فاحللقة تتأسس من أربعة عناصر أساسية و املتمثلة يف الفضاء الذي تتم فيه و جيت

و املتفرج الذي يرتجم ما يصفه القاص إىل صورة  غالبا ما تكون من احلكايات الشعبية و العوامل األسطورية،

  .املقوم الرئيسي للحلقة و املتمثل يف شخصية املداح و القوال  –القاص  –و يعد هذا األخري  ذهنية،

اء و العوامل الدينية يها مبفهوم املديح ،أي كل ما يتعلق باألنبهو شخصيته قدمية ارتبط وجود :المداح . أ

و يتحول إىل القاص يقدم  ،فاألصل فيه املديح الديين ليتطور الحقا مثله مثل كل أضرب احلياة" وأشكاهلا،

ح أحد بل قد تأخذ املتعة باملتفرج ألن حيرك أطرافه كلما حرك املدا  حكاياته بلهفة كبرية و متعة لبا نظري هلا،

�śƳǂǨƬǷ�®ǂů�ǖǬǧ�¦ȂǈȈǳ�Â�µأعضاءه اجلسدية، ǂǠǳ¦�Ŀ�ÀȂǯŗǌǷ�ƢǠȈŦ�ǶËĔ¢�ǶȀȈǳ¤�ƾǿƢǌŭ¦�ƾǬƬǠȇ�ŕƷ

.2"مستهلكني

كانوا يوم السوق   ،خمتلفةو يف وصف عروض املداح يف اجلزائر يذكر أن املتفرجني من عامة الناس و من أعمار

و  عشرا مرتا، اثينرض يف شكل دائري قطره من مخسة إىل الشعيب مثال يتحلقون واقفني أو جالسني على األ

يقدم هلم املداح عرضه مستخدما حركات جسده ملونا طبقاته الصوتية و حمركا  داخل تلك الدائرة أو احللقة،

و السمة البارزة يف هذا العرض هي أن املداح يروي القصة  ،عصاه يف حني يرافقه بالعزف عازف واحد أو أكثر

فالكلمة هي الرابطة االساسية يف التواصل بني املداح  ر شخوصها مستخدما الكلمة و حسب،وميثل حوا

بواسطتها جيلب انتباههم و يدعوهم إىل ختيل احلوادث و الشخصيات اليت يعرضها مستعينا  ومجهوريه،

به املتفرجني كالعباءة و احلذاء أو جمرد حجر صغرية يضعه يف مركز احللقة ليوحي   ،ة جداطكسيسوارات بسيا ب

هجرها زوجها، امرأةمنبع مسموم أو حيوان مفرتس أو  –احلجر  –املأخوذين يف قبضة الكلمة الساحرة بأنه 

أما مدة العرض فهي متتد من ساعتني إىل أربع ساعات و ميكن للمتفرج خالل ذلك إيقاف املداح يف أية 

و قد يتوقف املداح من  ري من أغنية،أو تصحيح بيت شع حلظة من العرض لطلب إعادة مقطوعة أعجبته،

�ȆƷǂǈŭ¦�ǾǓǂǠƥ�̧ƢƬǸƬǇȏ¦�ǲƥƢǬǷ�Ŀ�ǾȈǴǟ�ÀȂƳǂǨƬŭ¦�Ƣđ�®ȂŸ�Ŗǳ¦�Ƕǿ¦°ƾǳ¦�ǞǸŪ�ǾǈǨǻ� ƢǬǴƫ.

.53،ص 1982لثقافية ،بغداد ،طبعة سنة الوي حممد أديب ،االحتفالية يف املسرح املغريب احلديث ،منشورات دار الشؤون اسال  1

.11،ص 1997، طبعة سنة ،دار موفم ،للنشر ،اجلزائر )القوال ،اجلواد ،اللثام(عبد القادر علولة ،مسرحيات 2
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حيث يقوم  و بصفة ديناميكية و جدلية يف ترتيب العرض،و املالحظ هنا أن املداح و املتفرج يشرتكان كالمها،

فسه ،حارصا على إضفاء احلياة و احلركة على شخوص عرضه باستخدام املداح بالسرد و التمثيل يف الوقت ن

إنّه "و يف غالب االحيان يكون املداح شاعرا و مؤلفا للنص الدرامي الذي يعرضه،ملسات و عبارات موحية،

و ينقش العرض مبختلف مجاليات القول من تلميح  يف مركز احللقة هو الراوي و املمثل و املغين مسرح الكلمة،

°ȂȀǸƴǴǳ�̧ƾƦŭ¦�°ȂǐƬǳ¦�̈°ƢƯ¤�» ƾđ�Ǯ ǳ̄�ǲǯ�Â�ǲȇȂē�Â�ƶȇǂǐƫ�Â�̈°Ƣǋ¤Â"1.

و مرة أخرى عن  فاملداح يضفي أبعاد مجالية يف عرضه باختالف نربات التعبري ،إذ يعرب عن رأي اجلمهور،

ǼǏ�ǺǬƬȇ�Â�Ƣē®ƢǷ�ǚǨƬŹ�ŚǗƢǇȏ¦�Â�ǎيعاجل األ املؤلف، ǐǬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ª ¦ƾƷ اعتها

  .حىت يتمكن من امتاع مجهوره ،

  :القوال . ب

فالقوال شخصية "  لقد عرفت اجلزائر كغريها من البلدان العربية انتشارا واسعا لرواة االقوال و القصص الشعبية،

و قد كانت له بذور يف املاضي،كما تسمى باحلكوايت أحيانا،شعبية كان يطلق عليها اسم الشاعر اجلوال،

و  يتلو القوال الشعر،إّال أنه مل يأخذه كأنه البارز إّال يف العصر احلديث،هور املسرح منذ القدم،فظهر مع ظ

فيسرد احلدث و يعلق و يفسر و  ساطري،بطال و احلكايات الشعبية و األيروي احلكايات و يقص سري األ

الشعبية يف الساحات العامة فقد جرت العادة أن ينشد احلكايات  لفيات األحداث املبهمة،خبيزود اجلمهور 

و أحيانا يعيد من وسائل االحتفاالت يف املناسبات الدينية كاملولد  و يف  املقاهي إلمتاع اجلماهري، ويف

2"املناسبات االجتماعية كاالحتفال بالزواج أو اخلتان أو والدة األبناء

 اشتهرواإىل هؤالء الرواة اجلوالني قد  و ختتلف التسميات من بلد آلخر حيث ترى متارا ألكسندروفتا بوتيتسيفا

فكان الواحد منهم  سالمية منذ قدمي الزمان،احملاكني الذين كانوا جيوبون البالد اإل " يف التاريخ العريب باسم

و احملدث يف العراق ويسمى  يف اجلزائر و احلكوايت يف مصر و سوريا،" القوال" و " ترمكيا"يف " املكال "يسمى 

، مجال ،مقدمة كتاببن العريب :،تر رسطية يف املسرح اجلزائري ،الظواهر األ)االقوال ،األجواء ،اللثام( مسرحيات علولة  علولة، عبد القادر 1

 . 11ص ،س.م

معة عبد احلكيم بوشراكي ،الرتاث الشعيب و املسرح يف اجلزائر ،مسرحية األجواء لعلولة أمنوذجا ،مذكرة ماجيستري ،كلية اآلداب العربية ،جا2

.120،ص 2011–2010احلاج خلضر ،باتنة 
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يف سواحل األطلسي الوسطي أما يف إيران النقال أو التقليدي و عند شعوب إفريقيا الغربية جنده  "إميادازين"

.1"تمثيل بال،و رغم اختالف االمساء إالّ أن مهنتهم مجيعا هي عرض القصص ممزوجة  "هريوت"باسم 

 ستهاللباالو يظهر دائما يف صورة رجل حكيم يبدأ نشاطه  يقتصر عمل القوال على حكاية املاضي،

يعاجل األخطاء املرفوضة و  يتميز خطابه عموما بالفكاهة و السخرية،مستخدما بعض النكت و االلغاز،

و جيعل من هذا األخري عنصرا فاعال يف  ،أساليب االستفزاز ليخلق املشاركة و التواصل بينه و بني مجهوره

د من خالله حكاياته أمام حشود من الناس،أما أسلوب عرض القوال فإنه أدائي بالدرجة االوىل، يسر ، الفرجة

يعتمد على التلوين الصويت ليعطي  جيلس على دكة خشبية أو بينهم ،يلقي قصصه بصفة مستمرة دون انقطاع،

đ�ƾǴǬȇ��Ƣǐǟ�¿ƾƼƬǈȇ�ÀƢǯ�ƢǸǯ�ƢēȏƢǠǨǻ¦�Â�ƨȈǐƼǌǳ¦�©ƢǸȈǇو هكذا كان القوال يقوم  ،ا الوحوش و الطري

  .مقام فرقة مسرحية بأكملها 

وم به كل من املداح و القوال خالل عرضه جلمهوره امللتف حوله بشكل حلقة له قهذا العمل الفين الذي يف

فهو ممثل موهوب له كفاءات عالية متكنه من تقدمي  تأثري كبري يف صناعة توجه جديد للمسرح يف اجلزائر،

ة عرضها باالنتقال بني كونه يشتمل على موضوع متمثل يف القصة و طريق عرض مسرحي مكتمل العناصر،

و العالقة املميزة بني  باستعمال الكلمة و احلوار االفرتاضي و احلركة و املوسيقى،ثنائية احلكي و التمثيل،

، حيثكبري يف الرتاث الشعيب  حضورفشخصييت القوال و املداح يف فضاءمها احللقوي هلم  العرض واجلمهور،

ط ارتباطا وثيقا بصفاء االنتماء الثقايف و غىن املوروث احلضاري الشعيب،يرتب ميكن اعتبارمها كيانا فنيا أصيال،

حيث استلهمت أشكال الرتاث و مضامينه لتقدمي جتربة مسرحية توظف فيها املداح و القوال يف احللقة 

  .بوصفها هيكال مسرحيا متكامال

فاملتتبع لنشأة املسرح يف اجلزائر جيد  ديث،على غرار باقي البلدان العربية مل تعرف اجلزائر املسرح باملفهوم احلو 

تضرب يف جذورها يف أعماق التاريخ الذي بقيت أثاره قائمة إىل اليوم،نفسه ال حمالة يرتد حقبا زمنية بعيدة،

و يرتد على مزاعم أولئك الذين يرجعون ظهور هذا الفن إىل  على رسوخ و تأصيل هذا الفن يف اجلزائر، ةشاهد

  .يجة لالحتكاك و التأثري و التأثرعهود متأخرة نت

حيث لعب هذا الفن دورا  و احلقيقة أن مالمح املسرح يف اجلزائر احلقة بدأت تظهر بعد احلرب العاملية الثانية،

هاما يف نشر الوعي السياسي و حماربة الكثري من اآلفات االجتماعية و اخلرافات اليت علقت حياة اجلزائريني 

.60س ، ص.توفق املؤذن ، م:لعريب ،تر متارا ألكسندروفنا بوتيتسفا ،ألف عام و عام على املسرح ا1
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لساعية إىل تفويض كل ما ميت بالصلة إىل احلضارة العربية اإلسالمية يف حماولة خبيثة نتيجة لسياسة فرنسا ا

ǂǰǼȇ�ȏ�ƨǸƟȐŭ¦�» Âǂǜǳ¦�ƨƠȈē�Ŀ�¬ǂǈŭ¦�ǲǔǧ� ƢƳ�ƢǼǿ�ǺǷ�Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ŃƢǠǷ�ǆ Ǹǘǳ��" حيث كانت

ح الشعب و قدرته على ألنه من أقرب الفنون إىل رو  ،الوسيلة الفعالة للرتويج للثورة و إعداد اجلزائريني هلا

حىت و إن مل تكن بسهولة لتضييق االستعمار و حماربته لكل دعوة يشتم منها  إيصال رسالته الوطنية و الفنية،

و على هذا  فإن حماولة تأصيل هذا الفن تدفع الباحث حتما إىل أن يضع يف اعتباره  رائحة الثورة والتمرد،

واء من جانبه التارخيي أو االجتماعي أو الفين ،الرتباط هذه مجلة من املعطيات اليت ارتبطت باملسرح س

الذي استطاع حبق أن حيمل رسالة  ،العناصر ومع بعضها يف إعطاء الصورة الكاملة و التامة للمسرح يف اجلزائر

�ǾǷȏ¡�Â�ǾǳƢǷ¡�Â�ǾǷȂǸđ�Ƥ Ǡǋ1"قلها فنيا بكل صدق و أمانةوين.

حيث استهدفت  ،اري فضال عن أنه صراع اقتصادي و سياسييعترب صراع فكري و حض رنسيفاالستعمار الف

و نشأ عن ذلك مجود فكري عاق تطور الثقافة  ،هذه العملية منذ البداية القضاء على الثقافة العربية يف اجلزائر

على وجه العموم تلخص يف اجلزائري دفع كل هذا إىل ردود فعل خمتلفة من املثقف و االنسان و  اجلزائرية،

2:اآليت 

و هو موقف ينطوي على " الذايت بالرتاث االكتفاء"باملاضي و رفض كمل ما عاداه أي  التشبث.1

 .اجلهل أو احلفاظ على مكاسب شخصية مبنية على العجز و النرجسية

ساس يتم عن الذي يعتمد أساسا على التقليد و االزدواجية و هو يف األ االكتفاء الذايت اجلديد،.2

ألن استعارة جتارب اآلخرين خاصة إذ كانت من بيئة ثقافية  يف النظرة العلمية، الشعور بالدون و عن قصور

 .يعد خطأ علميا و فكريا متليه تبعية فكرية عاجزة عن التمييز مغايرة،

يعتمد  فهو التوفيق بني الرتاث و التجديد و الذي يرى فيه أصحابه احلل ألزمة الثقافة العربية،.3

 .يف تضافر تندمج مع جرائه خيوط املوروث مع العصر نتجاور بني متنافريندماج و التوأمة و العلى اإل

اتسعت اهلوة بني القيم  بعدماقيم جديدة "فعملية التواصل املتزايدة للمجتمع اجلزائري مع أوروبا خلقت 

يت ورثها،التقليدية و القيم اجلديدة و قد تشربت أجيال جديدة هلا ،و أصبح االنسان العريب مزجيا من القيمة ال

للطباعة و النشر و  ،دار اهلدى )1(دراسات يف املسرح -1972النشأة و الرواد و النصوص حىت سنة -صاحل املباركية ، املسرح يف اجلزائر 1

.09،ص 2005مليلة ،اجلزائر ، عني التوزيع،

 .33ص  ،س.،ماالشكال و املضامني  ،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،دراسة يف ةإدريس قرقو   2
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تيارا عارما و مؤثرا نتج عنه  ال بل أصبح تأثري الثقافة اجلديدة،ومن القيم اليت اكتسبها عن طريق التعليم،

.1"االغرتاب الثقايف و االجتماعي يف اخلطاب الفكري املعاصر

خطاب  و حالة التأرجح بني لذا وجب العمل على التخلص من خماطر االزدواجية و االنفصام يف الشخصية،

ى العوملة و يعمل على اعتماد احللول السهلة ،و اتباع لو آخر حيث ع ،يسعى إىل تكريس سياسة احملافظة

¢�ƢǸǯ�ǲǗƢƥ�Ƣđ�ƾȇ°¢�ǪƷ�ƨǸǴǯ�Ȇǿ�Âباطل، ادعاءو هو " سلوك التفتح بدعوى أن املسرح لغة عاملية موحدة،

بل هي االنتصار احلقيقي للمحلية و  األوحد، ألن العاملية ال تعين التماثل و التشابه و اتباع النموذج يقال،

ما هي يف الواقع سوى  للقيم الثقافية، النمذجةيف حني العوملة النموذج املبنية على التنميط و  الرتاث والتميز،

2"بل و مواصلة مبنية ملسلسل الغزو و االستنزاف احلضاري الشامل للشعوب باألساس،) عنصري(مبدأ عرقي 

.

د اإجي ات املفكرين العرب و املسرحيني إىل البحث و االهتمام لتأصيل مسرح جزائري ولذلك جاءت دعو 

اليت متتد بنا إىل  4أي أن اهلوية 3"مسرح ينسجم مع الثقافة العربية املتماهية مع الشخصية القومية العربية"

م أو إحداث و مواقف الرتاث هو كل ما وصل إلينا من املاضي من فكر أو عل"أصالة الرتاث الشعيب ذلك أن 

و يؤكد وجودها و أصالتها و يشحن نفوس  ،مة القوية يف التاريخو هو يشري إىل جذور األ ،ةمشرقة أو حاضر 

ƢēŚǈǷ�Â�ƨǷȋƢƥ�ƨǬưǳ¦�ǶȀȈǧ�Ʈأبنائنا بقوى جديدة، ǠƦȇ�Â"5،و هو ذلك  أي أن الرتاث هو أساس احلاضر

و إمنا  صود من ذلك االلتفات إىل الوراء من أجل التقليد،و ليس املق اجلانب احلي من املاضي و من التاريخ،

فإذا كان الرتاث هو ذلك املخزون الثقايف املتنوع و املوروث املشتمل  ،العودة إليه للحفاظ على األنا و اهلوية

��ƨǠƦǗ���ǆ،املديوين حممد   1 ǻȂƫ��ÀȂǼǨǳ¦�Â�§ ¦®ȉ¦�Â�¿ȂǴǠǴǳ�ȆǈǻȂƬǳ¦�ǞǸƬĐ¦��ĺǂǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦�ǲȈǏƘƫ�©ƢȈǳƢǰǋ¤ عن  136،ص  1993سنة

.35س ،ص .، الرتاث يف املسرح اجلزائري ،م  ةإدريس قرقو 

.33،ص  1999جويلية  21ملعاصر ،جملة البحرين الثقافية ،عدد شكالية اخلطاب التارخيي العريب اإالزيدي مفيد ،2

.34س ،ص .،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،دراسة يف االشكال و املضامني ،م ةإدريس قرقو  3

�ƢËĔ¤�ƢǸǯ��ƨËȈƫ¦ǀǳ¦Â�ƨËȈǏȂساهم وجود فكرة اهلويّة يف الّتعبِري عن جمموعٍة من الّسمات اخلاّصة بشخصّيات األفراد؛ ألّن اهلويّة ُتضيُف للفرد اخلص4

د سواًء داخل تعتُرب الّصورة اليت تعكُس ثقافته، ولغته، وعقيدته، وحضارته، وتارخيه، وأيضاً ُتساهُم يف بناِء جسوٍر من الّتواصل بني كافة األفرا

Â¢��ƨǤǴǳ¦�Ê» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�Å¦ƾǸƬǠÉǷ�ÅƢËȈƟǄÉƳ�ÅƢǧȐƬƻ¦�ǶȀǼǟ�ƨǨǴƬƼÉ
ŭ¦�©ƢǠǸƬƴ

É
ŭ¦�ǞǷ�Â¢��ǶēƢǠǸƬů�ÀÂ®�©ȏƢĐ¦�ÊƨËǧƢǯ�Ŀ�ÅƢËȈǴÉǯ�ÅƢǧȐƬƻ¦�Â¢��ǂǰǨǳ¦�Â¢��ƨǧƢǬËưǳ¦

 .استثناء

.30،ص  2000سنة  1، ططوب باريس للنشر ،الرباط صوصي علوي حممد هاشم ،املسرح العريب و الرتاث ،املسرح املغريب أمنوذجا،5
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فماهي صور حضور ذلك املخزون الثقايف يف املسرح ، على القيم التارخيية واحلضارية و الدينية و الشعبية 

فهل استطاع املسرحي اجلزائري يف  جلزائري؟ و إذا كان توظيف الرتاث يعتمد على مدى وعي املثقف لرتاثه،ا

استلهامه للرتاث أن يعي معطيات العناصر الرتاثية يف أبعادها املختلفة ؟ و هل استطاعت جتارب تأصيل 

  املسرح اجلزائري اخلروج من دائرة التأثر باملسرح الغريب؟ 

فهو ليس تراكم خربات و  ¦�ƢĔ¦ȂǳƘƥ�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨǷȋ¦�¾ƢȈƳ¢�ÀȂǴƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�Â�̈ǂǯ¦ǀǳ¦�Â�ƺȇ°ƢƬǳ هو"الرتاث 

«��Ŀ�ƢȀǠǫȂǷ�Â�ƢĔƢȈǰƥ�ȆǈǨǼǳ¦�Â�Ȇź°ƢƬǳ¦�Ƣǿ®ȂƳÂ�ƢŮ�ƨȈǐƼǌƥمعارف، ¦ŗǟ¦�Â�®ȂƳȂƥ�» ¦ŗǟ¦�ǾǼǰǳ�Â

 مستقبل ،ألن اجلذور هي اليت ،بل بال" إن أمة بال تراث أمة بال جذور:"فنحن كثريا ما نسمع أو نقرأ  العامل،

األمة اليت ال تصون تراثها و تستفيد منه ، تغذي شجرة احلياة لتعطي مثارها و تشع بنورها على اإلنسانية مجعاء

¢�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ǲƥ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ǲƦǬƬǈǷ�Â�ǂǓƢƷ� ƢǼƥ�Ŀ�ǶƬē�À¢�ƢȀǼǰŻ�ȏ�Â�ƨǠƥƢƫ�ƨǷيف مجيع جماالت احلياة،

ƨǷƘǯ�ƢĔƢȈǯ�ȄǴǟ�ǚǧƢŢ"1،،سواء كانت  فهو كل تراكمات األزمنة الغابرة من تلك الرتسبات األسطورية القدمية

أفعال أو أعراف أو تقاليد فهو يشمل كل الفنون من شعر و غناء و موسيقى و معتقدات شعبية و قصص و 

مة روح األ" حكايات وأمثال و كل ما يتعلق باإلرث الذي يرثه جمتمع عن أسالفه من حقب مضت فالرتاث 

�ƢȀȈź°ƢƫÂ�ƢēƢǷȂǬǷ�Â�ƺȇ°Ƣƫ�Ȑƥ�Ǌ ȈǠƫ�Â�ƢēƢǷȂǬǷ�¿ƾē�Â�ƢȀƷÂ°�Ǻǟ�ȄǴƼƬƫ�ƢȀƯ¦ǂƫ�Ǻǟ�ȄǴƼƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǷȋ¦�Â"2

�Â�ǾǠǸƬĐ�Â�ǾǈǨǼǳ�ÀƢǈǻȏ¦�Ǿǟƾƥ¢�ƢǷ�ǞȈŦ�ǲǸǌȇ�ǾǻȂǯ�Ǻǿǀǳ¦�Ŀ�ƪ ƦǇǂƫ�ƨȇǂǰǧ�ƨǷȂǜǼŭ�ƾƷ¦Â�ǂǿȂƳ�ȂȀǧ�

،ب جتعل الكاتب املسرحي أن يهتم بالرتاثكما جند أن هناك أسبا تراكم عرب العصور و توزع عرب البيئات،

3:فيقوم بتوظيفه يف إبداعه املسرحي و هذه األسباب هي 

 الفخر مبآثر العرب و تارخييهم تعويضا عن ضعف األمة يف حاضرها بسبب طغيان

«�¦Ŀ�ƨȈǨǻȋ¦�Â�ƨȈǸū¦�ǽ°ƢƯ¢�Â�±¦ǄƬǟȏ¦�Â�ǂƼǨǳاالستعمار عليها، ƾđ�ƨȈǷȂǬǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�¿ƢȀǴƬǇ¦�ÀȂǰȈǧ

 .النفوس

رب األدب العريب القدمي و احلديث ،جامعة باجي خمتار ،عنابة ،مطبعة بوبعيو بومجعة و آخرون ،توظيف الرتاث يف الشعر اجلزائري ،منشورات خم1

 .20 – 19ص ص ،2007، طبعة سنة املعارف ،عنابة ،اجلزائر

ǂǠǳ¦���®¦ƾǤƥ�ňƢǠǳ¦�ƨǠƦǘǷ��ƾȇƾŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Â�ª¦¼��¶،األسد ناصر الدين  2 ¦ŗǳ¦1 11ص  ،1965، سنة .  

–40،ص  ت.، دعاصر ،دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة ،و دار املرجاح ،الكويت،أثر الرتاث يف املسرح امل إمساعيل سيد علي 3

42.
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�ǲƥƢǬǷ�Ŀ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȈǐƼǌǳƢƥ�Ǯ ǈǸƬǳ¦�» ƾđ�ª ¦ŗǳ¦�Ǧ ȈǛȂƫ�ÀȂǰȈǧ�ǂǸǠƬǈŭ¦�¿ƢǷ¢�» ȂǫȂǳ¦

 .سعي االستعمار لطمسها

 التمسك باهلوية القومية و خاصة يف فرتات اهلزات الكربى اليت تضعف كيان األمة فيخيم

قص و دافعا لعودة الثقة فيكون الرتاث معوضا يف الشعور بالن عليها االحساس باإلحباط و الضياع،

 .بالنفس

 حماوالت التأصيل للمسرح العريب و ذلك بالسعي إىل استلهام األشكال و املضامني الرتاثية

 .ملواجهة سلطة الثقافة العربية

ذلك "و حىت التوجه حنو املستقبل فهو   فأمهية الرتاث تكمن يف قدرته على التواصل و االستمرار يف احلاضر،

باء و األجداد و املشتمل على القيم الدينية و التارخيية و احلضارية،يف و املتوارث من قبل اآلاملخزون الثقا

سواء كانت هذه القيم مدونة يف كتب الرتاث أو مبثوثة بني سطورها،مبا فيها من عادات و تقاليد،والشعبية،

روح املاضي و روح احلاضر و روح  و بعبارة أكثر وضوحا إن الرتاث هو أو متوارثة أو مكتسبة مبرور الزمن،

أما املفكر العريب  ،1"و متوت شخصيته و هويته إذ ابتعد عنه  أو فقده به، يااملستقبل بالنسبة لإلنسان الذي حي

  :يرى الرتاث من خالل مجلة من الوظائف و احملتويات " حممد أركون" 

 .أي كأخالق و تقاليد تؤمن بتا اجلماعة" باءكسنة اآل"الرتاث -

-�śǨǴǰŭ¦�ǞȈŦ�ƢŮ�Ǟǔź�Â�ÀÂƾȀƬĐ¦�ƨǸƟȏ¦�ƢȀǗƢƦǼƬǇ¦�ǞƟ¦ǂǋÂ�¿ƢǰƷ¢�ǺǷ�°ƢǗƜǯ�ª ¦ŗǳ¦) أهل السنة

 ).أهل العصمة و العدالة( و ) واجلماعة

 .توارثها االفراد يف ممارسة احلرف و األعمال البدويةيالرتاث كمعلومات عملية جتريبية شعبية -

و من مث جند يف كل حقبة  ،اجلماهري حلاضرها و مستقبلها ا حتلم بهالرتاث كتصورات للماضي مربرة مل-

فهو ركن  بداع الفين،تعد منبعا خصبا و اليت متد الكاتب و املبدع خبامات اإل ،زمنية ميزة و طابع و صبغة مميزة

đ�» ǂǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȇȂŮ¦�ÀƢǯ°¢�ǺǷ�̈ƢȈū¦�ȆǿƢǼǷ�ǞȈǸŝ�ǲǐƬȇ�Ǿǻ¢�̄ ¤�©ƢǠǸƬĐ¦�Ƣ  و ميتد رابطا ملاضي الشعوب

اضرها،كما أن الرتاث العريب عموما اختص بتقارب جد متجانس مع الصبغة الدينية االسالمية اليت أعطته حب

فيزيل حواجز الزمن و  �ƢēƢǷƢǸƬǿ¦�ƾƷȂȇ�Â�ƨǨǴƬƼŭ¦�¾ƢȈƳفريبط بني األ وجودا و معىن متفرد إىل أبعد احلدود،

زائري بنصوص تعبريية خمتلفة قابلة للتمسرح بدل كما قد اهتم الرتاث يف املسرح اجل  ؛يشكل كيانا قوميا و ثقافيا

فاستلهام  االرتباط باملسرح الفرنسي أو الغريب كالقصص البطولية و األمثال الشعبية و الشخصيات التارخيية،

و حفاظا على  هذا الرتاث الشعيب عند املسرحي اجلزائري كان خمرجا للمعاناة و القلق الذي يعيشه االنسان،

 .التارخيي و احلضاري ناوعلى انتماء ية،الشخصية العرب

.40س ،ص .،أثر الرتاث يف املسرح اجلزائري ،م إمساعيل سيد علي 1
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  :ميالد المسرح الجزائري  -

و يسعى إىل  مبا أن املسرح اجلزائري من الفنون األدائية الذي يعتمد على ترسيخ االفكار يف ذهن اجلمهور،

إال . ..و يساهم يف التنمية العقلية  إحياء الرتاث و بث الوعي و النهضة االجتماعية و السياسية و الفكرية،

أن البحث يف ميالد هذا املسرح اجلزائري ال يزال اجلدل قائم فيه بني الباحثني و الدارسني حول هوية املسرح 

  .اجلزائري

 جند عالقته بالرتاث؟ ال ؟ و هل هناك ما ميكن أن نسميه مسرحا جزائريا قائما بذاته؟ و ما مهل هي كائنة أف

مت اكتشافه من خالل و على الثقافة اجلزائرية  شكال غريبا حلَّ  تيارين متعارضني فاألول رآه يف هذا الصدد

  .احتكاك الغرب األورويب بالشعب اجلزائري كوننا مولعون بتوليده و النسيج على منواله

قبل القرن التاسع عشر، يكن هناك أي وجود للمسرح يف العامل العريب،مل) :"كني و تنغام(كما جاء يف قول 

و جاء كذلك نتيجة البحث عن التكنولوجيا  تصال املتزايد بني الشرق األوسط و الغرب،بل أدخل كنتيجة لال

"ميراث العيد،و أيضا يف قول الدكتور 1"احلديثة ةاألوروبي على غرار باقي البلدان العربية ،مل تعرف اجلزائر :

تعارف عليها حديثا إال يف مطلع املسرح باملفهوم احلديث ،أي باعتباره نوعا أدبيا و فنيا له أصوله و قواعده امل

.2"القرن العشرين

يف حني يذهب التيار اآلخر إىل القول بوجود أشكال تعبريية هلا عالقة باملسرح و هذا من خالل الظواهر 

  .املسرحية اليت عرفتها اجلزائر

موجودا يف  - شيدان من وضع بر سالقو  -)العريب(املسرح  "أن "برشيد"من هذا املنظور يقول املسرحي املغريب 

فما ذلك إالّ و عندما نصف مسرحنا بالعريب ،، ثابتةالظرف احلاضر كمشروع فقط و ليست كحقيقة 

�ƢŮ�©ƘȈē�Ȃǳ�Ŗǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�±Âǂƥ�ǺǷ�ǞǼŻ�Ń�¦ǀǿ�Ǻǰǳباعتبار ما يكون و ما نريد أن يكون،

�Ŀ�ƢĔƘǋ�ǂƟ¦ǄŪ¦�À¢�ƶǓȂǻ�À¢�®Ȃǻ�¾ȂǸǌǳ¦�ƨǧƢǬƯ�Ǻǟ و بعيدا، الظروف لرمبا مسحت بظهور املسرح مبكرا عندنا

عرفت مثل هذه الظواهر اليت يسميها البعض باالحتفالية ضمن  سالمية لألفراد،ذلك شأن االقطار العربية و اإل

تراثنا الشعيب و لذا اعترب الكثري من املسرحيني أن األشكال الشعبية القابلة للتمسرح ظهرت مبكرا يف احتفالية 

.32،ص  س.حممد هاشم ، املسرح العريب و الرتاث ،م صوصي علوي 1

ديسمرب  –،سبتمرب 12،العدد 3، جملد اجلزائري ،دراسة يف األشكال الرتاثية ،جملة إنسانياتمرياث العيد ،االصول التارخيية لنشأة املسرح 2

 .09ص  ،2000
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ها أشكال الفرجة تلك اليت شكلت لدينا نو م يف مناسباته الدينية و االجتماعية املختلفة،عب اجلزائري،الش

.1"مبكرا الظاهرة املسرحية

و إذا كان اجلزائريون مل يعرفوا املسرح باملفهوم احلديث إّال يف مطالع القرن العشرين ،جند أن تراثنا مل خيلوا من 

«��ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨȇ¦ÂǂǳƢǯ�ƨǼȈǠǷ�ƨȈź°Ƣƫالفنون القصصية و التمثيلي ÂǂǛ�Ƣē±ǂǧ¢�Ŗǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨ  و احللقة و املداح

فإن كان املسرح يف فلسطني يرجع أصوله إىل مسرح احلكوايت و املصري إىل الطقوس الفرعونية  واألرجواز ،

ء امللحون لقصائدهم،يف األسواق مع إلقاء شعرا فإن املسرح عندنا بدأ شعبيا يف الساحات العمومية ،القدمية،

و الذي غدا على  ،)جسمانيا(أداة له تعبريا شفاهيا و حركيا و إميائيا  و املداحني ألشعار املديح النبوي،

و " مسرح الظل" بل تعداه إىل مسرح البايات  و ليس من هنا فحسب،) املداح(لقوال امسارحنا يف شخص 

  .م العثماين مسرح القراقوز الوافد  إلينا من تركيا خالل احلك

و نظرا لدور هذا النوع من املسرح يف بلورة الوعي الوطين و نقد األوضاع السائدة و تقدميها بأسلوب ساخر 

فرنسية خالل مرحلة االحتالل إىل منع هذا النوع من التمثيل لعمدت السلطات االستعمارية ا"جذاب ،

ملا فيه من التشهري بفرنسا و  ،حات العامةمنعه من املقاهي و النوادي و السا 1843والظهور بقرار سنة 

ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�Ƣē®ƢȈǇ"2���ŃƢǠǳ¦�§ȂǠǋ�ƨȈǬƥ�ÀƘǋ�ƢĔƘǋ�ȆƷǂǈŭ¦�¶ƢǌǼǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƪ Ǉ°ƢǷ�ƾǬǧ  خصوصا

  .شكال التعبري اليت اقرتن وجودها بوجود االنسانأو أنّه من 

" حيث يذكر  تها حاجات ثقافية و حضارية،و إّمنا كانت نشأة أملفوالدة املسرح يف اجلزائر مل تنشأ من عدم،

حبكم تكوينه االسالمي  3مري خالداأل:"ات االوىل لنشأة املسرح يف اجلزائر أن صاهحول اإلر " إسطمبويل حممد

فطلب من املمثل املصري  قد أدرك أمهية فن املسرح يف توعية األمة،و اطالعه الواسع على الثقافة الفرنسية،

و  أن يبعث له ببعض املسرحيات لتمثيلها يف اجلزائر، 1910لتقى به يف باريس سنة ،حيث ا4بيض جورج األ

 .56 – 55ص ص  ،س.،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،م ةإدريس قرقو   1

.214،ص1983،املؤسسة الوطنية للكتاب ،طبعة سنة 1930/1974عبد اهللا ركيب ،تطور النثر اجلزائري احلديث 2

،حفيد االمري عبد القادر اجلزائري ،مثقف عسكري و سياسي جزائري ،ثائر ضد االستعمار  1936 – 1875عاش ما بني  :األمري خالد  3

داعية " األخوة اجلزائرية" ،كما حث على إنشاء الفرق املسرحية و أسس منظمة سياسية مساها 1920الفرنسي ،أصدر جريدة اإلقدام سنة 

ǄƷ�²§�املثقفني إ ¢ǂƫ�Â�ǆ Ǉ¢�ƢǸǯ��ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷ±Ȑǳ�ƾȈĐ¦�ȆǓƢŭ¦�Ǧ ǌǯ�ń"جنم مشال إفريقيا ." 

بلبنان ،من مؤسسي املسرح العريب باملشرق العريب ،كان له دور كبري يف النهوض باملسرح مبصر مع بداية  1820ولد يف ماي : جورج األبيض   4

 .ديد من املسرحيات اليت طاف بتا بلدان عربية و أجنبية القرن العشرين ،قدمت فرقته املسرحية اليت أسسها الع
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،منها مسرحية  1911عندما عاد جورج األبيض إىل القاهرة أرسل لألمري خالد عدة نصوص مسرحية سنة 

،خلليل اليازجي 2"املروءة و الوفاء" و مسرحية " حممد عفت"1�Äǂǐŭ¦�ƢđËǂǟ�Ŗǳ¦�Â�ŚƦǈǰǌǳ"ماكبث"

و أسس األمري خالد يف السنة نفسها ثالث مجعيات فنية ، األوىل للشاعر حافظ إبراهيم ،" شهيد بريوت "و

يف العاصمة والثانية يف البليدة ،و الثالثة يف املدية ،و قامت هذه اجلمعيات بتقدمي عروض مسرحية و نشاطات 

حية أمام خنبة من املثقفني و العلماء و أجنزت خالهلا عروض لتلك النصوص املسر  طوال السنوات الالحقة،

ويبقى نشاط هذه اجلمعيات مستمر لعدة سنوات حىت قيام احلرب العاملية االوىل ،كما الوجهاء واألدباء،

من تأليف مجاعي و اليت أشرف على عرضها االمري خالد " مقتل احلسني"مثلت فرقة مجعية املدية مسرحية 

.3"بنفسه من وجهاء القوم

جمعية "  اسمحتت  1921أسست أيضا فرقة مسرحية مع مطلع العشرينات باجلزائر خالل سنة كما ت

،و قد يكون هلذه اجلمعية بدايات سابقة ألفرادها الذين ما مجعتهم فرقتهم هذه "اآلداب و التمثيل العربي

 أن غالبية من أّرخوا وا التمثيل كأفراد بنوادي جزائرية أو فرق أخرى سبقت ذلك بأعوام ،إالّ طإّال بعدها تعا

للمسرح اجلزائري خالل هذه الفرتة يرجعون نشأة االوىل إىل زيادة فرقة التمثيل املصرية جلورج أبيض للجزائر 

و " صالح الدين األيويب" ،حيث قدمت الفرقة املذكورة عرضيني مسرحيني املؤلف جنيب حداد مسرحية 

حلفاوة و اإلقبال املطلوبني ،إّال أنّه كان هلا وقع حسن لدى Ƣƥ�ȄǜŢ�Ń�ƢĔ¢�Ƕǣ°�Â،"العرب تاراث"مسرحية 

،فلم حترز عروض جورج االبيض على جناح  كبري و كان هذا 4"بعض اجلزائريني ممن استهواهم فن التمثيل

  :نتيجة لظروف خمتلفة منها 

مسرحية تراجيدية للمسرحي اإلنكليزي ويليام شكسبري عن القائد االسكتلندي مكبث الذي يغتال ملكه دنكن ليجلس على عرش اسكتلندا   1

1603بت هذه املسرحية يف وقٍت ما بني ُكت.مكبث أقصر تراجيديات شكسبري، وال حبكة جانبية فيها تتعلق بأي شخصيٍة أخرى. مكانه

.، واعتمد فيها شكسبري بشكٍل طفيف على شخصية مكبث االسكتلندي أحد ملوك اسكتلندا1606و

، تقع يف مخسة فصول، اختار موضوعها من أشهر وقائع ملوك العرب يف اجلاهلية وأجدره ا )أوبرا(نثرية، متثل إنشاداً  -متثيلية تارخيية شعرية 2

ب يل، إذ مجعت بني يوم البؤس ويوم النعيم، ويف هذه املسرحية رسم خليل اليازجي صورة لغوائل السكر وقباحة الظلم وكرم األخالق عند العر بالتمث

.مصطنعاً التاريخ للدعوة إىل الفضائل العربية، وطبق معانيها على قدود عربية وضروب من األحلان

، عن 69–68،ص 1976السنة الثامنة ،سبتمرب ،أكتوبر 35يف اجلزائر ،جملة آمال ،العدد إسطمبويل حممد حمبوب ،أضواء على تاريخ 3

¿��ǞǸƬĐ¦�°Ȃǘƫ�Â�ƨȈƯ¦ŗǳ¦�°ÂǀŪ¦�Ŀ�ƨȈǬȈƦǘƫ�©ƢǇ¦°®��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦��ňȐȈǴƫ�ǺǈƷ¢ .27 – 26ص ص  ، س. 

لالحتفالية يف النص املسرحي اجلزائري ،خمرب اجلزائر تاريخ و جممع اين أمحد و آخرون ،الطقوس و الشعائر انرواع توفيق ،دين اهلخ، ةإدريس قرقو  4

.36–35،ص  2013سنة  1يف احلديث و املعاصر ،جامعة اجلياليل اليابس ،سيدي بلعباس ،مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع ،ط 
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عن أحياء األوروبيني و أكثر بعدا عن أحياء اجلزائريني  بعيدة أن القاعدة. 

 عالن عن العروض ب الصحافة الناطقة بالعربية مع مدير املسرح خبصوص اإلعدم جتاو. 

�©ƢǻȐǟȏ¦�ȄǴǟ�̧ ȐǗȏ¦�ȄǴǟ�¦Â®ȂǠƬȇ�Ń�ǶĔȋ�ƨǫǂǨǳ¦�ƢȀƬǷƾǫ�Ŗǳ¦�µ ÂǂǠǴǳ�² ƢǼǳ¦�ǲȀƳ.

عدم فهم اجلمهور للغة العربية الفصحى إما جلهله أو لعدم تعود األذن على مساعها. 

.1قفنيثندما كانت فرقته متثل يف قاعات مجهورها قليل يتمثل يف بعض املبيض املرارة عهلذا ذاق جورج األ

فالكثري من اجلزائريني كانوا جيهلون أصال هذا املسرح و جيهلون الطريق الذي يؤدي إليه إّال أّنه كان له تأثري 

زة كبرية للمثقفني كانت مبثابة ه"مباشر على تطور املسرح يف اجلزائر و هذا ما جاء يف قول عبد املالك مرتاض 

كما أن فرقة جورج ،2.. "بعد ذلك إىل قيام فرقة التمثيل العريب باجلزائر  أفضىمن الشباب اجلزائري يومئذ مما 

العامل "فهذه الزيارة تعد  االبيض جنحت يف حتفيز املثقفني على تأسيس اجلمعيات و تقدمي العروض املسرحية،

.3"جلزائراحلقيقي يف بدء النهضة املسرحية يف ا

بيض للجزائر ،و هي فرقة ة فرقة مصرية أخرى سبقت تاريخ زيارة فرقة جورج األر كما ميكن اإلشارة إىل زيا

أين لقيت جناحا منقطع  فحطت الرحال بتونس،بالقيام بأول جولة مسرحية، 1908سنة  4سليمان القرداحي

.5... مث تابعت جولتها إىل اجلزائر  النظري،

سة لنشأة و تأسيس املسرح يف اجلزائر جند بعض الرواد و مؤسسي هذه احلركة الذي أّدوا دورا و يف هذه الدرا

، 1" حمي الدين بشطارزي"و، 6"عاللو" املعروف" علي ساليل"أساسيا يف إنشاء املسرح يف اجلزائر و هو 

.2"رشيد القسنطيين"املعروف بـ " رشيد بلخضر"و

 .30ص  ،1980،يناير ،فرباير ،اجلزائر ،55، عدد الثقافة عائشة مخار ،جملة:سعد الدين بن شنب ،املسرح العريب ملدينة اجلزائر ،تر 1

،1982ية ،اجلزائر ،طبعة سنة عبد املالك مرتاض ،الثقافة العربية يف اجلزائر بني التأثري و التأثر ،دار احلداثة بالتعاون مع ديوان املطبوعات اجلامع2

 .89ص

 .272ص  ،1985ديسمرب ،/، نوفمرب ، اجلزائرưǳ¦�ƨǴĐ¦��ȏƢǔǻ�Â�Ƣź°Ƣƫ�¬ǂǈŭ¦��®ƾǠǳ¦��ƨǧƢǬ90 فضالء حممد الطاهر 3

 .سليمان قرداحي ممثل وخمرج ومدير فرقة مسرحية سوري من رواد املسرح العريب يف مصر أواخر القرن التاسع عشر 4

.60س ،ص .،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،م ىإدريس قرقو   5

�² ممثل و  1992 – 1902" :عاللو"ساليل علي ،6 Â°ƾǳ¦�ƨȇƢĔ�̈®ƢȀǋ�¾Ƣǻ��ƨǸǏƢǠǳ¦�ǂƟ¦ǄŪƢƥ�ƨƦǐǬǳ¦�ȆŞ�ƾǳÂ��ÄǂƟ¦ǄƳ�ȆƷǂǈǷ�Ǧ ǳƚǷ

ه الفضل االبتدائية باللغة ،واصل بعد ذلك تعلم اللغة العربية على يد السيخ عمر قندوز ، و اشتغل يف بداية االمر مساعد صيدالين فرنسي ،كان ل

زواج (و ) حاج(،له مسرحية 1926عة الكتب الدراسية ،كّون فرقة الزاهية للمسرح يف اصطحابه إىل قاعة األوبريا و مساعدته على مطال
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زائر هو أن الوالدة الفعلية للمسرح اجلزائري قد كانت بعرض فرقة الزاهية لمسرح يف اجللو وفق معظم من أرّخ 

بقاعة الكورسال بباب الواد يف اجلزائر  1926- 04- 12و ذلك يوم " عاللو"للمسرحي  3"جحا"ملسرحية 

مسرحية جزائرية هّلل هلا اجلمهور اجلزائري و عرضت العشرات املرات يف الكثري من املدن لي أو هف، العاصمة

نا تاليت مثلت باللهجة العامية مكنّ  –جحا  –أن هذه املسرحية " حيث قال حمي الدين بشطارزي  اجلزائرية،

شروق املسرح " ،له مقالة عن بداية املسرح اجلزائري ترمجها أمحد منور إىل العربية بعنوان ) عنرت احلشايشي(و ) العفريتالصياد و (،و)بوعقلني

  " .اجلزائري

ص ص  ،1998، طبعة سنة ، منشورات التبيني اجلاحظية ،اجلزائر) 1989 – 1926و تطوره  نشأته(أمحد بيوض ،املسرح اجلزائري :ينظر 
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1897/1986�ÀƢǯ��Ȇǈǳƾǻȏ¦�ǺǨǴǳ�ƨȈƟƢǼǤǳ¦�ǆحمي الدين بشطرزي ،1 ǳƢĐ¦�ń¤�Ƕǜǻ¦�Ľ���ƨǸǏƢǠǳ¦�Ŀ�ȆǨǼū¦�ǞǷƢŪƢƥ�§ ¦ǄƸǯ�ǾƫƢȈƷ�¢ƾƥ�

املسرحية و أستند له أدوارا خاصة بوصالت غنائية و حقق بذلك جناحا كبريا كما " يد القسنطيينرش"يغين ضمن فرقته املطربية مث التحق بغرفة 

،كما أنّه أشرف  1932و مل ميارس بشطرزي مهمة التأليف إال بعد سنة  1928سنة " عاللو"حدث يف مسرحية الصياد و العفريت اليت ألفها 

كانت بدايته االوىل مع صديق له فرنسي اجلنسية و هو " عاللو"اليت أسسها مع ) زاهية(و فرقة ) املطربية(على عدة فرق موسيقية و مسرحية  لفرقة 

قدم خالهلا عشرين مسرحية  1939 – 1934فألف مع ثالث مسرحيات و مسرح  بشرتزي ينحصر بني سنة  luis chaprotلويس شابرو  

.

.66–65س ، ص ص .،م1972و النصوص ،حىت سنة صاحل ملباركية ،املسرح يف اجلزائر ،النشأة و الرواد : ينظر 

،هو رشيد بلخضر ،كاتب و مسرحي و ممثل ،ولد يف حي القصبة بالعاصمة ،بدأ تعليمه بالكتاب مث  1944 – 1887: رشيد القسنطيين   2

احلرب العاملية االوىل إىل فرنسا إلعالة عائلته دخل املدرسة الفرنسية حيث حتصل على الشهادة االبتدائية ،و ملا كرب اشتغل جنارا ،مث هاجر يف بداية 

،و ) زواج بوبرمة (فرقة مسرحية مساها فرقة اهلالل اجلزائري قدمت ،1927انظم إىل فرقة الزاهية لعاللو ،مث أنشأ عام  1926و ملا عاد سنة 

.،) الطماع(،و ) بقية يف االرض ( و ) بن عمي من اسطنبول: (مسرحية منها  20اقتبس 

.174س ،ص .،م)1989–1926(أمحد بيوض ، املسرح اجلزائري ،نشأته و تطوره : ر ينظ

يضا قصة قمر الزمان م ألف و أ "الفن"القرون الوسطى الغربية ،و هي حكاية استلهمت هذه املسرحية من أحدات حكايات:مسرحية جحا  3

من ثالثة فصول و اربع " جحا"يتنها يف األوساط الشعبية ،و تتألف مسرحية ليلة ،كما أضاف لعمل الدرامي شخصية جحا املعروفة جباذبليلة و 

  .لوحات تصور فيها مغامرات جحا إىل جانب زوجته حيلة 

.36س ،ص .¢��ǞǸƬĐ¦�°Ȃǘƫ�Â�ƨȈƯ¦ŗǳ¦�°ÂǀŪ¦�Ŀ�ƨȈǬȈƦǘƫ�©ƢǇ¦°®��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦��ňȐȈǴƫ�ǺǈƷ¿:ينظر  -



166

 1926من هذا التاريخ  ابتداءً " عاللو"ومن مث فإنين أعترب  من حتقيق شوط كبري يف جمال استقطاب اجلمهور،

.1"مؤسس املسرح اجلزائري

جتسيد عادات مسرحية يف أوساط اجلماهري " عاللو"ث استطاع قد حققت هذه املسرحية جناحا كبريا حيل

لغة عامة الناس اليت يفهمها اجلمهور و ينفعل معها ،كونه أن اجلزائرية ،إذ أنّه استعمل فيها اللغة الشعبية،

يث ح يطور املسرح اجلزائري عن طريق خماطبة اجلمهور بلغة عربية ملحونة و منتقاة و معربة عن هويته و ثقافته،

  :أن هلذه املسرحية أمهيتها الدرامية يف الريبارتوار املسرحي اجلزائري لالعتبارات التالية 

بالنسبة  تعترب هذه املسرحية من الناحية التارخيية النواة األوىل للنشاط التمثيلي يف اجلزائر،.1

Lesللجزائريني  Musulmans و بداية الثالثينيات  الذي قدر له أن يستمر على النهج ذاته خالل العشرينيات

 .أكثر ما تكون تأسيسا حلركة مسرحية جزائرية  لقد كانت حماولة أوىل لتأسيس نشاط متثيلي يف اجلزائر، و... 

عكست هذه التجربة الدرامية بوضوح مدى الوعي الثقايف و االجتماعي الذي كان يتمتع به .2

ǀǿ�ȄǴǟ�ǾǳƢƦǫƜƥ�̈ǂǰƦŭ¦�ƨǴƷǂŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦ ا الفن اهلادف. 

شاءت هلا  "الدين بشطارزي حمي"كشفت هذه التجربة املسرحية عن موهبة جزائرية فنية تدعى .3

الظروف و االقدار أن يكون هلا فيما بعد موقع الريادة يف احلركة املسرحية اجلزائرية ،و أن تلعبه دورا تارخييا و 

 .فنيا وثقافيا يف صياغة احلركة املسرحية اجلزائرية

و وجوب  ،انت هذه املسرحية اهتمام الرعيل األول من املسرحيني اجلزائريني بالرتاث الشعيبأب.4

.حفاظا على متّيزنا احلضاري و الثقايف توظيفه شكال و مضمونا،

فقد سعى املسرح يف اجلزائر إىل االعتماد على الرتاث الذي يوحي بأصالتنا و التأكيد على عناصر اهلوية 

ديد حيقق الفرجة للمجتمع ج�řǧ�°ƢǗ¤�ǺǸǓ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Â�ǾƬŪƢǠǷ�¦ǀǯ�Â،ستعمارالوطنية و رفض اال

.

و اليت تبّني رغبته يف  1927سنة " عاللو"اليت كتبها أيضا  2"أيب احلسن املغفل"هذا ما جنده يف مسرحية 

من النقل سوى التأثري به يف  إقامة مسرح متميز عن املسرح الفرنسي و اليت تؤكد أن املسرح اجلزائري مل ينطلق

شأة و التطور ،جملة الثقافة ،ريبارتوار املسرح  اجلزائري على مشارف نصف قرن من اإلبداع ،الصادرة عنالعمري بوطابع ،املسرح اجلزائري ،الن1

.12، ص 7،2005-6ر، العدد ائز املكتبة الوطنية اجلزائرية ،اجل

فة بفضل خدعه من هارون و هي مسرحية غنائية مقتبسة من كتاب ألف ليلة و ليلة، تروي حكاية غين من بغداد ارتقى يوما اىل مركز خلي2

-صاحل ملباركية ،املسرح يف اجلزائر: ينظر. الرشيد الذي أراد أن يتسلى ، شارك الرشيد القسنطيين يف متثيل هذه املسرحية اليت حققت جناحا معتربا

.81س، ص.، م1972الرواد و النصوص حىت سنة النشأة و 
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إّال أن هذه النصوص املسرحية كانت تؤدى ارجتاليا حيث كان املمثلون يقومون بكتابة اجلانب التقين ،

فاملسرح اجلزائري كان شعيب ارجتايل بعيد عن القوالب "النصوص و يف الغالب حتضر شفاهيا و  تدون الحقا 

و  و مل يقرتن أبدا باملدارس األوروبية،يعتمد على املوهبة و العفوية، و هو أساسا األدبية و الفنية و الرمسية،

و هذا ما جعلنا ال نعثر على نصوص مسرحية مت متثيلها يف  أصحابه عصاميون جيهلون فن الكتابة و القراءة،

و  فأغلب العروض املسرحية يف هذه الفرتة مستوحاة ،1"تلك الفرتة ،بل رّمبا مل تكتب أصال و مل تدون

مقتبسة من احلكايات الشعبية املتداولة يف الرتاث الشفهي الشعيب و من قصص كتاب ألف ليلة و ليلة ،أو 

يربط املسرح اجلزائري باألسلوب أن  3و هذا ما جعل مصطفى كاتب ،2التقاليد الشعبية اجلزائرية أو الفلكلور

�ƢēƢǬƦǘƥ�ƨǘȈǈƦǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�Â�ǎ ǳƢŬ¦�œǠǌǳ¦ الفقرية و املعدمة اليت ترتكز على الغناء و الطرب

4:و قد حدد نشأة املسرح اجلزائري يف ما يلي  ليف،أو هذا قبل اللجوء إىل الرتمجة واإلقتباس و الت و الفكاهة،

،إن املسرح اجلزائري ظهر من خالل العرض الشعيب مرتبطا بذوق اجلماهري الشعبية غري املثقفة

سكاتشات تقدم يف مقاهي األحياء الشعبية املزدمحة بالسكان ،و هو مسرح عّرب عن لا حيث كان عبارة عن

كما ارتبط املسرح بالغناء و باللغة الشعبية احلقيقية القادرة على توصيل الفكرة و ... الطموحات الشعبية 

و لذلك  كاهة أيضا،و من جهة أخرى فإن الغناء قد ارتبط بالف التعبري الفين و إرضاء دوق املتفرج من جهة،

ȉ¦�ƨǬȇǂǗ�ȄǴǟ�ƢēƢǸȈǇ�ƪ ƦǴǣاجلاد واضيعداء يف املسرحيات ذات امل. 

بقي بعيدا عن رجال األدب ،حىت أن بعض هؤالء حينما جربوا ،ثقفأنّه مسرح شعيب غري م

الكتابة املسرحية مل تكن نصوصهم صاحلة للتقدمي على خشبة املسرح و لذلك بقيت جهودهم أعماال أدبية يف  

 .كتب وجمالت مل ترى النور

.80س، ص .، م1972و الرواد و النصوص حىت سنة النشأة  -صاحل ملباركية ،املسرح يف اجلزائر: ينظر  1

ويتم نقل املعرفة  ،الدن الباحملصورة مبجموعة سكانية معينة يف أي بلد م واألساطريواحلكاياتوالقصصالفنون القدمية جمموعةهو  الفلكلور2

جديدة أو حذف أشياء لتتوافق يف النهاية   املتعلقة بالفلكلور من جيل إىل جيل عن طريق الرواية الشفهية غالبا وقد يقوم كل جيل بإضافة أشياء

.مامع واقع حياته اليت يعايشها وهذا اإلبداع ليس من صنع فرد ولكنه نتاج اجلماعة اإلنسانية ككل يف جمتمع 

 )1989 - 1920(ممثل و خمرج و كاتب مسرحي  و سينيمائي جزائري   3

1خملوف بوكروح ،الشريف األدرع ،مقامات للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط :من املسرح اجلزائري إىل املسرح الوطين اجلزائري ،تر ،مصطفى كاتب 4

.74–73،ص  2013سنة  2،ط  2012سنة 
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،و  أن املسرح اجلزائري منذ ظهوره و هو يتحمل املسؤولية التثقيفية إىل جانب  وظيفته الرتفيهية

و قد وجد يف الفكاهة و الغناء طريقة لإلنفالت من  من مث فهو مسرح التزم بقضايا اجتماعية و وطنية خمتلفة،

 .الرقابة يف عهد االستعمار الفرنسي 

و كانت بعض هذه  مثلني أنفسهم هم اللذين اطلعوا مبهمة كتابة و إعداد النص املسرحي،إن امل

 .النصوص توضح شفهيا من قبل أحد املمثلني مث جرى كتابتها يف وقت الحق

كما تبىن املسرح اجلزائري يف شكله و حمتواه قضية البحث عن الذات اجلزائرية مبواجهة هذا اآلخر الذي سعى 

Ƣē®ƢǠƬǇ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©¦ǀǳ¦�Ǻǟ�Ʈيبها،غي¤ƫ�Â�ƢēƢưƬƳ¦�ń بشىت الوسائل ƸƦǳ¦�°ƢǗ¤�ǺǸǓ�Â.

) مسرح اللعبة(احتل الرتاث مكانة بارزة يف املسرح اجلزائري فكان مسرحا يستعري الشكل التقليدي للمسرح 

ربة االرهاصات بعد جت دحيث اتضح للروا ،طعم هذا الشكل بعناصر الفرجة الشعبيةكإطار للعرض و لكنه يُ 

فكان مسرحا يتبّىن سلطة اجلمهور و "توجه باخلطاب،ياألوىل أن املسرح موجود يف اجلمهور به ينهض و إليه 

فهو مسرح متأثر باملذهب الواقعي من حيث اختيار املوضوعات القريبة  يليب احتياجاته و اهتماماته و ذوقه،

أما من حيث شكل النص فقد  حبوار خايل من التنميق، و االكتفاء من أمزجة اجلمهور جبعل العقدة بسيطة،

و يف فضاء هذه العلبة كان  اعتمد على تقنية مسرحية كالسيكية و هي تقسيم املسرحية إىل فصول و مشاهد،

املسرح اجلزائري ميسرح الرتاث ،و يعرض الذات اجلزائرية مدافعا عن وجودها ،و كان اجلمهور يتحسس هذا 

.ǾǴƦǬƬǈǷ�Â�ǽǂǓƢƷ�Â�ǾȈǓƢǷ�Ƣē¡ǂǷ�Ŀ�Ãǂȇ�Ǿǻȋ�ƨƦǌŬ"1الوجود فيتوحد مع ا

مسرحية طريقتها يف  لفلك فإقبال اجلمهور على املسرح يتحدد أحيانا بطبيعة املسرحيات املقدمة و نوعها،

إّال أن إقبال و كل مسرحية تتطلب مجهورا معينا،ستقطب نوعية خاصة من اجلمهور،و تخماطبة اجلمهور 

و هذا يعود إىل طرحها بصورة  ري يف هذه الفرتة كان على املسرحيات ذات الطابع الكوميدي،اجلمهور اجلزائ

و بأحداث و شخصيات جزائرية نابعة من صميم الواقع االجتماعي  ،ةمباشرة ملشاكل املواطن اليومي

بل  ة،فاجلمهور املسرحي ال ينحصر يف جمموعة من املشاهدين الذين يرتددون على عروض مسرحيات معين"

.2"يعين الكيان الكامل للمجتمع الذي يكون مجهور املسرح جزءا أو عّينة منه

 .41 – 40ص ص  س ،.¬�¦�ǂǈŭ¦��ňȐȈǴƫ�ǺǈƷ¢¿��ǞǸƬĐ¦�°Ȃǘƫ�Â�ƨȈƯ¦ŗǳ¦�°ÂǀŪ¦�Ŀ�ƨȈǬȈƦǘƫ�©ƢǇ¦°®�ÄǂƟ¦ǄŪ:ينظر  1

،ص2013ر ،طبعة سنة خملوف بوكروح ،املسرح و اجلمهور ،مقامات للنشر و التوزيع ،دراسة سوسيولوجية للمسرح اجلزائري و مصادره ،اجلزائ2

123–124.
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و دفعه إىل "و استلهام املسرحيات من الرتاث اجلزائري بغرض نشر الوعي بني أوساط الشعب اجلزائري 

،حيث1"مارمراض االجتماعية اليت تعيق حترر الشعب اجلزائري من االستعاإلقالع عن العادات الفاسدة و األ

استخفت بقدرة اجلزائريني على تقدمي عروض و أعمال و إبداعات هلا عالقة بالقضية  االستعمارية تأن القوا

بل اعتربت املسرحيات اليت كانت تقدم آنذاك ذات طابع مسامل و فكاهي بعيدا كل البعد عن  الوطنية،

بل كانت السياسة تعاجل داخل "القة باحلركة الوطنية  إّال أن املسرح اجلزائري عاجل املواضيع اليت هلا عالسياسة،

.2... "الفرنسي عرب اللغة واحلركات االستعمارفتتم التلميحات مبكافحة  مضامني املسرحيات،

امتازت بربوز فنانني و ممثلني و خمرجني قدموا مسرحيات  1934و  1926ففي هذه املرحلة املمتدة ما بني 

و هذا بسعيهم و طموحهم لتأسيس مسرح متطور و  و باملقاومة السياسية، واقعية اهتمت بقضايا الشعب

و حماربة اآلفات  لتكوين مجهور يتمكن من ترسيخ هويته الثقافية و تنمية اجلانب الديين و األخالقي،

عله مع فهذا التوجه اجلديد للمسرح اجلزائري يعد بداية مرحلة هامة يف تفا االجتماعية و التحرر الثقايف اجلديد،

  .االحداث و التطورات اليت كانت تعرفها الساحة السياسية يف اجلزائر 

و اليت كان هلل دور يف إعطاء  1939و  1934و من هذا مت بروز األحزاب السياسية الوطنية بني عامني 

ل ،و أيضا مجعية العلماء املسلمني اليت بّينت املسرح كونه وسيلة مقاومة و نضااملسرح الطابع السياسي،

و اليت كانت تقدم متثيليات و  ،تأسيس جمموعة من الفرق املسرحية على مستوى املدارس احلرة التابعة هلا

ا يف مسرية األمة يتتناول إيقاظ وعي األمة عن طريق عرض النماذج التارخيية اليت لعبت دورا إجياب"مسرحيات 

يشكل رمزا التمسك بالعقيدة ،و قدوة يف  الذي" بالل" و مسرحية " عمر اخلطاب"اإلسالمية مثل مسرحية 

.3"الصرب ،يف سبيل احلفاظ عليها

وجد رجال املسرح اللهجة العامية  و مبا أن السلطات االستعماري رفضت استعمال اللغة العربية الفصحى،

وسيلة لتحطيم الرقابة على اللغة الفصحى مما ساعد على فهم اجلمهور الذي يعاين من األمية ملضمون 

إالّ أن هذا و إبراز تاريخ و هوية الشعب اجلزائري،،ملسرحيات الذي كان يدور حول ضرورة النضال السياسيا

الطرح اجلديد للمسرح اجلزائري و تعامله مع املسألة الوطنية أدى إىل فرض الرقابة االستعمارية و منع العديد  

.39س ،ص .،نشأته و تطوره ،م1989–1926بيوض ،املسرح اجلزائري أمحد  1

 .ص. املرجع نفسه، ن2

.51س ،ص .نشأته و تطوره ،م1989–1926بيوض ،املسرح اجلزائري أمحد   3
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و اليت كانت مرحلة صعبة بالنسبة  1939نية سنة من العروض املسرحية إىل أن مت اندالع احلرب العاملية الثا

  .للمسرح اجلزائري حيث مت االنقطاع بني املسرح و اجلمهور 

فرغم تلك  ري ،هو تزايدت الرقابة االستعمارية على املسارح اليت كان هلا دور يف إذكاء الروح الوطنية يف اجلما

عة يف تاريخ املسرح قطييث شكلت هذه املرحلة الح الظروف كان املسرح هو املعرب احلقيقي عن أوضاع الوطن،

«��Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�śƥ�ƨǴǐǳ¦�Ǟǘǫ،يف اجلزائر ƾđ�ƨȈƥǂǠǳ¦��ƨȈƷǂǈŭ¦�¼ǂǨǳ¦�¿ƢǷ¢�Ǫȇǂǘǳ¦�ƾǇ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¦ǀǿ�Â

هذا ما أدى  إىل أن جتاوز ذلك االستعمار الفرنسي يف غلق املسارح و العروض املسرحية،باقي املسارح العربية،

  :إضافة إىل جمموعة من األسباب منها  ص إنتاجه و نشاطه،تناق إىل

وىل و متكينه من وائل الذين كان هلم الفضل يف إرساء أسسه األألفقدان العديد من رجال املسرح اجلزائري ا" 

الذي اشتهر بلعب األدوار النسائية سنة " إبراهيم دمحون" فقد تويف دمحون املعروف باسم  االستمرار،

" رشيد القسنطيين "أعقبه بعد ذلك قطب املسرح الكبري  1934سنة " ابن شوبان"تويف أيضا كما  ،1942

.1"1944سنة 

خالل هذه الفرتة يعود إىل ضغط االستعمار على املسرح اجلزائري االقتباسوء املبدعني اجلزائريني إىل جلإّال أن 

مسرحية عاملية يعمل على بلورة االحتكاك الفين  و الرقابة الشديدة للعروض املسرحية كون االقتباس ظاهرة فنية

و هذا مبحاولتهم جتنب إنتاج مسرحيات  ،فأصبح املسرح ال يعكس الواقع الوطين... بني الشرق و الغرب 

 استمراريةللتخلص من الرقابة الفرنسية و ضمان  ذات طابع سياسي اليت كانت تعاجل قضايا احلركة الوطنية،

  .النشاط املسرحي 

 يف املسرحية بريغالتو  ،ريملولي "البخيل" املقتبسة من مسرحية " املشحاح"النماذج املسرحية جند مسرحية  و من

  .كل من الفنون و األحداث و الديكور و املالبس أي بدالالت شعبية مالئمة للمجتمع اجلزائري  مسَّ 

تاريخ  1946سنة "ح اجلزائري ذلك أن و انتعاش للمسر  ازدهارو بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية تعد مرحلة 

واجه  1945ماي  08،فبعد مظاهرات 2"حمدد لبدء فرتة االزدهار اليت عاشها املسرح العريب يف اجلزائر

إىل اتباع سياسة اإلصالح و السماح بعودة األحزاب السياسية  اضطرهانسي حالة الغليان مما ر الف االستعمار

شهد املسرح تطورا من حيث الكم و الكيف  1974من سنة  و ابتداءً ،يوتفسري موقفها من املسرح اجلزائر 

.59،ص  املرجع نفسه  1

.277س ،ص .،املسرح تارخيا و نضاال ،م فضالء حممد الطاهر  2
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حصل املسرح اجلزائري على حق " 1باكتسابه أول اعرتاف من طرف احلكومة الفرنسية االستعمارية حيث

و انتخب حمي الدين بشطارزي مديرا متصرفا ملا كان  ،يوما يف االسبوع) األوبرا(استعمال قاعة املسرح البلدي 

فاختار أحسن العناصر من فرق خمتلفة و كّون منها فرقة متجانسة بقسم املسرح الناطق بالعربية، يسمى

فرقة املسرح اجلزائري : مما أسهم يف ظهور عدة فرق مسرحية منها  2"أصبحت تقدم مسرحية كل يوم مجعة

، "أمحد رضا حوحو"ليت أسسها و ا "املزهر القسنطيين"و فرقة  مد الطاهر فضالء،التمثيل العريب حمل،فرقة هواة 

ففي هذه الفرتة  و اليت أنتجت العديد من املسرحيات اهلادفة، "ورضا احلاج مح"و فرقة مسرح الغد على يد 

املواضيع النضالية كانت بارزة يف خنبة من األدباء و  و جببهة التحرير،ارتبط املسرح يف اجلزائر بالثورة التحريرية،

الذين سامهوا يف نشر الثورة  "أبو العيد دودو" ،"وأمحد رضا حوح"، "اهللا الركيبعبد "أمثال علي شاكلة ،

  .التحريرية بطريقتهم اخلاصة

كما واجه يف تلك الفرتة بعض الصعوبات اليت دفعت بالبعض بالتوجه إىل اخلارج نتيجة اإلجراءات التعسفية 

 1962 – 1945ألفت يف تلك الفرتة و يرجع صاحل املباركية قلة النصوص اليت  نسي ،ر للمستعمر الف

ول قلة االهتمام بالفن املسرحي يف تلك الفرتة للظروف احلرجة اليت يعيشها الشعب اجلزائري مع األ:" لسببني 

أما  كثري منهم دخل السجن و قليلهم هاجر،و   فكل املثقفني و املبدعني توقفوا عن نشاطهم،االستعمار ،

فاحلركات اليت كانت تدعم الفن املسرحي غابت  ؤيا الثورة للكفاح و اجلهاد،السبب الثاين فهو عدم وضوح الر 

.3"من الساحة و اصبحت كل احلركات ترتقب وضوح الرؤية الثورية للكفاح و اجلهاد

و ما ميكن أن نستخلصه هو أن املسرح يف اجلزائر خالل هذه الفرتة ارتبط بالثورة و جبهة التحرير سواء كان 

ضمنية كون املسرح يعد امتدادا فكريا و سياسيا  أن املسرحيات كانت أي ،أو غري مباشرة بصورة مباشرة

إىل أن  فالكتابات املسرحية كانت هلا خاصيتها املميزة حتمل مهوم  الشعب و تدافع عن قضايا الوطن،للثورة،

د للمسرح أن كان الب"بعد كفاح و حتد ضد املستعمر حيث  1962حصلت اجلزائر على استقالهلا سنة 

.61،ص 40-39،عدد 1986ديسمرب ، /ر ،جملة حقائق ،نوفمرب أمحد منو :،تر 1932–1926عاللو ، شروق املسرح اجلزائري 1

.162، ص 2007سنة 2، طر قسنطينة ،اجلزائ�°�Ǟȇ±ȂƬǳ¦�Â�ǂǌǼǴǳ�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđدا ملباركية ،املسرح اجلزائري ، صاحل  2

 .ص . املرجع نفسه، ن3
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يكسب نفسا جديدا و طويال ملواصلة الدرب من أجل التحرر التام ،و هذا ما دفع احلكومة إىل تأسيسه  

.1"كإجراء وطين ثوري خيدم الثقافة الوطنية و االختيار االشرتاكي الذي تبنته اجلزائر 

đ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨǸȀŭ¦�ƨǴǏ¦ȂǷ�¾Ȑƻ�ǺǷلتعريف بالشخصية اجلزائرية و محايتها  ا قبل الثورة التحريرية املتمثلة يف ا

�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©ƢǟƢǘǬǳ¦�Ǧوحماربة اآلفات االجتماعية، ǴƬű�ǞǷ�ƨǳÂƾǳ¦�ƢȀƬƴĔ�Ŗǳ¦�ǶȈǷƘƬǳ¦�ƨǇƢȈǇ�°ƢǗ¤�Ŀ�Â

أممت مؤسسة املسرح و الفرق الفنية اليت كانت تعمل يف تونس خالل ثورة التحرير و اليت  واالجتماعية ،

و تعمل يف إطار "قة املسرح الوطينر ف"  اسمداري لتنشط حتت قمها الفين و اإلعادت إىل اجلزائر بكامل طا

و الذي جاء ضمن الئحة خبصوص  1963عام رمسته اجلدولة اجلزائرية عرب قرار التأميم الذي صدر سنة 

 و سيبقى سالحا خلدمته أصبح املسرح يف اجلزائر اليت تبقى اإلشرتاكية ملكا للشعب،" :املسرح ما يلي 

و سيكون خادما  فمسرحنا اليوم سيكون معربا عن  الواقعية الثورية اليت حتارب امليوعة و تبين املستقبل،

سيحارب املسرح كل الظواهر السلبية اليت تتناىف و مصاحل الشعب و لن ينقاد  للحقيقة يف أصدق معانيها،

ميكن أن نتصور فنا دراميا بال صراع إذ  و ال األعمى و ال للتجريدية اليت تتعامل مع الوضع الثوري، للتفاؤل

.2"دونه يتجرد األشخاص من احلياة والرونق

و كان له دور يف خدمة مبادئها من خالل  ففي هذه املرحلة من عمر املسرح يف اجلزائر ارتبط باالشرتاكية،

ة بإعادة البناء و حيث عرفت هذه املرحل الرفع من قيمة املسرح و السري به حنو ما يقدم املبادئ الوطنية ،

التنمية الوطنية و ازدياد الوعي الوطين و هذا ما ركز عليه قرار التأميم ،حيث ألفتت أنظار السلطات إىل 

�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦�¿ƢȀŭ�ŚǿƢǸŪ¦�ȆǟÂ�ƨȈǟȂƫ�Ŀ�ƨǸȈǫ�ǺǷ�Ǿǳ�Ƣŭ�ƨȈǇƢǇȏ¦�ƢēƾǸǟ¢�ƾƷ¢�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�¬ǂǈŭ¦  و مت تأميم

جانفي أممت مخسة من أكرب املسارح يف  08و بالضبط يف  1963 يف"قاعات العرض واملسارح اجلهوية ،

هو بكامله و كليا يف خدمة الشعب هدفه الواقعية الثورية ،أفهم من ذلك  االشرتاكياجلزائر ،هذا املسرح 

.3"ستتجنب الوقوع يف االمتثالية الساذجة و التفاؤل األخرق الواقعية اليت تندد باالحنطاط و تبين املستقبل،

.23ة ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،د ط ،د ت ،ص بوعالم رمضاين ،املسرح اجلزائري  بني املاضي و احلاضر ،املكتبة الشعبي1

جوان  03رب بالفرنسية ،ليوم عبد القادر بن بريك ،مقال مهرجان املسرح احملرتف امتداد طبيعي للروح الفنية ،جملة السمار جلريدة منرب الغ2

.87س ،ص .،عن إدريس قرقوة ،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،م1998

.65س ،ص .خملوف بوكروح ،م: رح اجلزائري إىل املسرح الوطين ،تمصطفى كاتب ،من املسر 3
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ح وطين ثوري ملتزم بقضايا شعبه و أمته ر برز من خالل هذه املرحلة العديد من املبدعني الذين أنتجوا مس

�̈ŗǧ�Ǻǟ�ƨƯÂ°Ȃŭ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢȈǼƦǳ¦�ŚȈǤƫ�» ƾđ�°ƢǸǠƬǇȏ¦ و معاجلة هذا الواقع بأسلوب واقعي ،باالستعانة

كة املسرحية يف اجلزائر ،فقد حقق املسرح يف اجلزائر يف بعض األحيان باملسرح العاملي و االقتباس منه لتغذية احلر 

فلقد بلغ عدد املسرحيات اليت قدمها املسرح،"يف فرتة وجيزة جناحا ملحوظا و ازدهار كمي من املسرحيات 

،1"و متحورت هذه املسرحيات حول القضايا الراهنة من اجتماعية و سياسية ... مثانية وثالثني مسرحية 

و سار يف عدة اجتاهات مسرح شعيب و مسرح واقعي ،فقد أعيد سياسيا يف الوقت نفسه،فكان اجتماعيا و 

إفريقيا " أو  3"إفريقيا قبل الواحد " مث مسرحية  1959اليت كتب نصها سنة  2"أبناء القصبة"إنتاج مسرحية 

طول باعه  عميقة واملتميز خبربته اللرويشد  5"حسن طريو"مث مسرحية ، 4ولد عبد الرمحن كاكيـ ل" سنة واحد

تمد على قراءة الواقع املباشر دومنا عتتميز نصوصه املسرحية بالبساطة و ت، يف االندماج حبياة الناس و مشاكلهم

، "حسن الفدائي" مسرحية،يضاف إىل ذلك " مصطفى كاتب"قام بإخراج املسرحية  ،نظريات مسبقة

1Ŀ�Ʈ"البوابون" ،6"الغولة" ƸƦƫ�ƢȀǴǯ�Â��ƾǌȇÂ°�Ǧ ȈǳƘƫ�ǺǷ�ƢǿƾǠƥ�Â�̈°Ȃưǳ¦�ǲƦǫ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�̧ƢǓÂ¢�Â�¿Ȃŷ�

زائر ، عدد خملوف بوكروح ،مالمح عن املسرح اجلزائري ،جملة آمال ،جملة أدبية ثقافية تصدرها وزارة الثقافة ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،اجل1

 . 26ص  ،1982، سنة 5

ليست مسرحية جاءت لتلبية طلب ما :"،و هي كما يقول  1924/ ثورية واقعية ألفها عبد احلليم رايس  مسرحية نضالية: مسرحية أبناء القصبة  2

فهي صورة صادقة ملا جرى يف البالد يف هذه احلقبة العصيبة من احداث دقيقة للشعب " ، أو هي مسرحية دعائية إمنا هي مسرحية كتبت نفسها

.،انظم إىل فرقة املسرح العريب ،ألف عدة مسرحيات من بينها إفريقيا قبل الواحد 1947 تويف سنة اجلزائري كانت بدايته الفنية مألفا لألغاين

.103س ،ص .صاحل ملباركية ،املسرح يف اجلزائر النشأة و الرواد و النصوصية، م: ينظر 

 فة عامة قبل الوحدة االفريقيةمسرحية إفريقيا قبل الواحد ، مسرحية جتسد االستعمار واالستغالل اليت عاشته إفريقيا بص3

،ولد مبستغامن ،التحق بالكشافة اجلزائرية منذ نعومة أظافره ،مما جعله يهتم بالنشاط الثقايف و 1995–1943ولد عبد الرمحن كاكي ،4

باملسرح الوطين اجلزائري مبدينة أسس كاكي فقرة القراقوز و بعد االستقالل اشتغل  1956و يف سنة ... باملسرح خاصة ،انظم إىل مجعية السعيدية 

.73،ص   س.، مزائر النشأة و الرواد و النصوصصاحل ملباركية ،املسرح يف اجل:  ينظر، و التمثيل و االخراج جيمع بني التأليفوهران ،كان 

ث الثورة حيث سجلت و تعاملها مع أحدا) زكية( مع زوجته )حسان(حيث تدور قصة  1964قدمها املسرح اجلزائري سنة : حسن طريو   5

.98س ،ص .،م1989–1926أمحد بيوض ،املسرح اجلزائري :ينظر . املسرحية الفداء و النضال يف أمسى معانيها سواء عند الرجل أو املرأة 

6Đ¦�Ŀ�©±ǂƥ�Ŗǳ¦�µ ¦ǂǷȋ¦�Ǻǟ�ǾǈǨǻ�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�ƪ Ǩǌǯ�Â�� ƢǘǠǳ¦�Â�¾ǀƦǳ¦�Â�ƨȈƸǔƬǳ¦�ǺǷ�ǂƻ¡�ƢȈƦǠǋ�ÃȂƬǈǷ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ŪƢǟ تمع بعد

لكن لثورية، و االستقالل مباشرة كالبريوقراطية، الوصولية و االنتهازية، و يظهر يف املسرحية أناس يتكلمون كثريا و يدعون االشرتاكية و الوطنية و ا

.105س، ص.صوص، مالنشأة و الرواد و الن-صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر: ينظر. داء للثورة و الشعبيف الواقع هم انتهازيون و أع
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و التسيري الذايت للمؤسسات العمومية و تفشي ظاهرة  بعدها و خصوصا املراحل األوىل للجزائر اإلشرتاكية،

ورويشد يف نصوصه املسرحية كأنه حياكي رشيد القسنطيين باستخدام  ة ،لالبريوقراطية على مستوى الدو 

لكنها  الدغةسلوب السخرية ،ففي جل مشاهد و لوحات مسرحياته صور فكاهية أ قادية ونتالكوميديا اال

 ي،و اقتبس املسرح "عبد احلليم رايس"ـ ة من لغة ضمريه احلزين ومسرحية العهد لرت دوما ختفي جوانب مست

لتوفيق " السلطان احلائر"و حممد الصغري مسرحية  ،عن شكسبري" املرأة املتمردة"مصطفى كاتب مسرحية 

محق "لناظم حكمت و عبد القادر علولة مبسرحيته " عورإبليس األ"  ةاحلكيم و حممد بن قطاف مسرحي

" يضاف إىل ذلك مسرحية ... حملمود دياب " باب الفتوح"  ةلغوغول ،و حممد بن قطاف مبسرحي" سليم

و انغمس يف حياة  و الذي وضع نصها بعد أن زار الفيتنام مرتني 2لكاتب ياسني "الرجل ذو النعل املطاطي

الفيتنام و  ،و قد أدخل يف هذه املسرحية عنصر الوثائق اليت استحضرها معه من نضالهالشعب الفيتنامي و 

و النص أخرجه مصطفى كاتب و  دشن بذلك مرحلة جديدة يف صياغة النصوص املسرحية العربية باجلزائر،

ƢǠǳ�ǪǌǷ®�ÀƢƳǂȀŠ�ǞƟ¦°�¾ƢƦǬƬǇƢƥ�ƪ¿�قطار العربية اليت زار الذي لقي جناحا منقطع النظري باأل ǴǨƷÂ�ƨǫǂǨǳ¦�Ƣē

العظيم  نضاهلاروح اجلزائر يف " جنمة"حيث جتسد بطلتها  3"اجلثة املطوقة"،مث العمل املسرحي الرائد 1972

  .ضد املستعمرين 

لشعبية وىل و مها الفكاهة احافظ مسرح كاتب ياسني على صفتني أساسيتني يف املسرح اجلزائري يف بداياته األ

و فكرة اإلرجتال ،و من أسس جتربة ياسني أن املسرحية اليت يقدمها تعترب مشرعا أو عمال غري كامل جيري 

تطويره و استكماله على خشبة املسرح ،و لذا فاالرجتال يف أعماله اجلديدة مباح للجميع ،للممثلني و للمخرج 

  .وللكاتب نفسه طبعا 

عبارة عن مسرحية هزلية فكاهية تعاجل آفات اجتماعية خمتلفة يف قالب كوميدي رائع، و املسرحية ليست قصة بطل معني يعيش أحداثا تبدأ مث1

كعني و الفقراء لتتدرج حنو االنفراج ، و امنا هي مسرحية تقوم على لوحات تصور حلظات خاطفة من حياة البيت و الشارع و حياة املتستتأزم 

ǶŮƢȈǟ�©Ȃǫ�Â�ǶēȂǫ�Ƥ ǈǰǳ�̈ƢȈū¦�ÀȂǟ°Ƣǐȇ�Ǻȇǀǳ¦ .105س، ص.النشأة و الرواد و النصوص، م-صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر: ينظر.

 "جنمة"باللغة الفرنسية ومن أشهرها يف العامل  اجلزائري صاحب أكرب رواية لألدب باللغة الفرنسية ر عامليا كل كتاباتهمشهو  جزائري كاتب وأديب 2

)1929-1989.(

عرب الرتاجيديا الواقعية ويربز ياسني من خالل هذا العمل الذي عرض يف العديد من مناطق  املسرحية متثل منوذجاً فريداً من كفاح الشعب اجلزائري3

لضعيفة امل االساليب االستعمارية الدموية يف مدن الشرق اجلزائري كما تدين االستعمار والدكتاتورية اليت تلت االستقالل اليت تستغل الشعوب االع

 .وتربز استنكار كاتب ياسني الشديد للتعصب
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بل   مل تثبت املسرحية على شكل معني واحد،" حممد خذ حقيبتك"  و خالل مئات العروض اليت قدمت فيها

�ƨǟȂǸů�Ǯ ǳ̄�Ǫǧ¦°��ƢȈƟƢĔ�ǶǘƸƬƫ�ǎ Ǽǳ¦�ƨȈǇƾǫ�̈ǂǰǧ�ǲǠƳ�ƢŲ�śū¦�Â�śū¦�śƥ�ƢȀȈǳ¤�Ǧ Ȉǔȇ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ÀƢǯ

لولد عبد الرمحن كاكي و استمرت فرتة االزدهار  2"سنة 132 " و 1"ديوان القراقوز"من املسرحيات منها 

3".1972مع إىل غاية الكمي الال

املتشبع " رويشد " فمن املسرحيني الذين أثروا معاجلة القضايا بأسلوب جذاب أكسب أصحابه شعبية جند 

الذي عرف مبواقفه الشجاعة يف جمال السياسة قبل و بعد " كاتب ياسني "باحلس الشعيب اجلماهريي و 

و جتربة ) Spontanéité(ة يالفرجة التلقائاالستقالل و الذي كان يهدف إىل خلق عرض مسرحي تطغى فيه 

الذي كان رائدا يف جمال البحث عن أشكال تعبريية أساسها الرتاث الشعيب " ولد عبد الرمحن كاكي"املسرحي 

من التجارب العاملية   باالستفادةوهذا بتبين أسلوب احللقة و الراوي  الذي يستدعي اخليال و البعد اإلنساين  ،

  .و مسرح الواقعية الثورية الذي مثله عبد القادر علولة  4يةة الربخيتتقنيكال

و خالصة القول عن هذه املرحلة أن املسرح ساير جممل تطورات الوضع على املستويني الداخلي و اخلارجي 

ليف احمللي أو االقتباس من املسرح العلمي من خالل حركة التبادل يف أباعتماد الكتاب على مصدرين إما الت

املسرحي مع األقطار العربية اليت مسحت يتبادل التجارب ،فقد عرف املسرح اجلزائري غزارة يف اإلنتاج النشاط 

حيث صدر قرار الالمركزية الذي نص على إنشاء مسار ح جهوية يف   1972وتأسيس الفرق إىل غاية سنة 

الوطين حيث أصبح  و أعيد تنظيم و هيكلة املسرح" كل من وهران و عنابة و قسنطينة و سيدي بلعباس 

يث مت حتويل الشخصيات إىل كراكيز لكي تندمج هذه املسرحية مستوحاة من مسرحية الطائر األخضر املأخودة من حكاية ألف ليلة و ليلة ، ح1

. تقاليده  Â�Ǿƫ¦®Ƣǟ�Â�ǾƬǧƢǬưƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐƢƥ�ƨǫȐǟ�Ǿǳ�Äǀǳ¦�řǨǳ¦�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ�©±ǂǧ¢�Ŗǳ¦�ƨƠȈƦǴǳ�ƢƦǇƢǼǷ�¦ƾȇƾƳ�ƢƠȈǋ�ŉƾǬƬǳ�±Ȃǯ¦ǂǰǳ¦�¬ǂǈǷ�Ǟم

.106س، ص.النشأة و الرواد و النصوص، م-صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر: ينظر

و هي مسرحية قريبة من املسرح الوثائقي التسجيلي، حيث تناولت أحداثا تارخيية حقيقية، و تتلخص أحداثها يف قصة الشعب اجلزائري مع 2

°ƢǸǠƬǇȏ¦�¦ǀǿ�ń¦�ƨȇ°Ƣǔū¦�ƢȀƬȈǐƼǋ�Â�ƢǿƾȈǳƢǬƫ�Â�Ƣē¦®ƢǠƥ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ǂǇȋ¦�̈ǂǜǻ�¾ȂƷ�Ƣēǂǰǧ�°Âƾƫ�Â�ȆǈǻǂǨǳ¦�°ƢǸǠƬǇȏ¦ .ية، صاحل ملبارك: ينظر

.105س، ص.النشأة و الرواد و النصوص، م-املسرح يف اجلزائر

، 86،ص 2005إدريس قرقوة ، الظاهرة املسرحية يف اجلزائر ،دراسة يف البيان و النفاق ،دار العرب للنشر و التوزيع ،وهران ،اجلزائر ،:ينظر  3

92.

4�ȆǸƸǴŭ¦�¬ǂǈŭ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ƨȈƬźŐǳ¦�ƨȈǼǬƬǳ¦thtèatre épique الذي يهدف إىل التعليم و املتعة ،تعاجل العملية املسرحية بكافة أبعادها

.457–456س ،ص .املسرحي ،مماري إلياس ،حنان قصاب ،املعجم:،كتابة النص و اإلعداد و اإلخراج، ينظر 
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،فاعترب الباحثون و 1"مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري االمر الذي عجل مبيالد أزمة مالية

فقرار الالمركزية الذي يتماشى و سياسة اجلزائر  ،املؤرخون أن هذه املرحلة تعد مرحلة الركود للمسرح اجلزائري

صادية و االجتماعية و الزراعية أّدى إىل إضعاف النشاط يف حمو الفوارق اجلهوية يف كافة امليادين االقت

�Ŀ�©ƢȈƷǂǈǷ�±Âǂƥ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�Â���ƨȈǼǨǳ¦�Ƣē°ƢǈǷ�ǂȇȂǘƫ�ǺǷ�ƨȇȂȀŪ¦�¬°Ƣǈŭ¦�ǺǰǸƬƫ�Ń�Â،املسرحي

لعبد القادر علولة الذي واصل بنفس " قوالاأل"املستوى سواء من حيث املوضوع املعاجل أو شكل املسرحية 

ثوري االهتمام بالقضايا املطروحة يف الواقع اجلزائري مثل الثورة الزراعية ،و هو املتأثر مبنهج احلس الوطين و ال

هام اجلماعي سبرخيت و احلس البسيكولوجي للممثل عند املخرج الروسي ستانيسالفسكي ،غري أن طريقة اإل

طلع إليه هذا املسرحي كثريا ما كان دون املستوى الذي ت،  يف إبداع النص امللتزم و إجناز العرض ككل

ال يشهد املسرح اجلزائري "حيث أنّه ، إّال أن هناك تقصري يف اإلنتاج املسرحي خالل هذه الفرتة،2"املتميز

احنسارا بقدر ما يعيش حالة من اجلمود االنتقايل فرضتها ظروف املرحلة السياسية اجلديدة و املتعلقة بأحداث 

نشطة الفنية امليدانية و على  رأسها املسرح يف حالة استتباع ل و جيعل األالالمركزية على مستوى الدولة مما جع

�ƪ،3"ملحوظ لنتائج هذه السياسة ƸƦǏ¦�Â��Ƣđ�ǶǈƬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǸŪ¦�ǶȈǬǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�¬ǂǈŭ¦�ǂǈƻ�ƾǬǧ

Ŗǳ¦�©ƢȈǻƢǰǷȏ¦�Â�» Âǂǜǳ¦�ƨƠȈē�ÀÂ®�ƨȇȂȀƳ�¬°ƢǈǷ�ª ¦ƾƷ¤�ǺǰŻ�ȏ�̄¤�̈ǂǋƢƦǷ�Â�ƨǴšǂǷ�Ǯ ǳǀƥ�µ ÂǂǠǳ¦

.حتمل هذه املسؤولية ،مما أدى إىل ظهور حركة مسرحية جزائرية و اليت تعرف مبسرح اهلواة 

و  للمسرح اجلزائري، االنتعاشانتقل املسرح اجلزائري إىل مرحلة جديدة يف مطلع الثمانينات حيث بدأت بوادر 

 1983رحيون بداية من عام ،إذ حاول املس االزدهاربرزت جهود فردية عملت على دفع املسرح اجلزائري إىل 

نصا و عرضا بعد مرحلة الركود و لعل النبثاق موجة التعددية احلزبية األثر األكرب إجياد حلول النهوض باملسرح 

ليف العديد من النصوص أإذ مت تو هذا من خالل التطور البارز يف حركة املسرح اجلزائري، ،يف مسرية املسرح

املسرحي العاملي ،و تأسيس مسارح مجهورية من خالل  الرتاثبية أو عن املسرحية و االقتباس عن نصوص عر 

مسامهة مالية اليت قدمتها الدولة لتجهيز املسارح بكل املعدات املادية و تكوين اإلطارات و تدعيم اهلواة 

زائرية يف واحملرتفني و تشجيعهم للتأليف املسرحي و هذا راجع لتفتح و حترر العقل السياسي باخنراط التجربة اجل

.109س ،ص .،م1989–1926أمحد بيوض ،املسرح اجلزائري ،1

 .270ص  س، .م،1979عاصر ،سعد أردش ،املخرج يف املسرح امل2

.178،ص  1984سنة  1أصوات ثقافية ،الدار العاملية للطباعة و النشر ،بريوت ،لبنان ، ط،أمحد فرحات  3
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التعددية و الدميقراطية و حرية التعبري حيث الحت بوادر انتعاش و ديناميكية املسرح بتقدمي أعمال ذات جودة 

شهد املسرح اجلزائري تراجعا  و ، 1999 – 1992عالية إىل غاية بداية التسعينيات أي العشرية السوداء 

كما مت  عاشتها اجلزائر خالل هذه السنوات، وضاع اليتقافية باألثثره كغريه من املؤسسات الأملحوظا نتيجة ت

إذ تعد هذه املرحلة من أصعب  اغتيال املبدعني املسرحيني و ايضا هجرة جمموعة من أقطاب العمل املسرحي،

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦.

đ�ǂǷ�Ŗǳ¦�Ƥو بالرغم م ،و بعد هذه اللمحة التارخيية الوجيزة عن نشأة املسرح يف اجلزائر ǟƢǐŭ¦�ǲǯ�Ǻ ا سواء

ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�¬ȂǸǗ�Ǻǟ�ŐǠȇ�À¢�̧ ƢǘƬǇ¦�¾ȐǬƬǇȏ¦�ƾǠƥ�Â¢�¾ȐƬƷȏ¦�̈ŗǧ�Ŀ�  و أن يعاجل املشكالت

بالرغم من خلوها من  –املسرحية و مذاهبه الفكرية و اشكاله الفنية  اجتاهاتهاليومية لإلنسان اجلزائري مبختلف 

حيث أن السمة األساسية اليت طبعت املسرح قبل  -الفن املسرحي احلديث اجلمالية املسرحية و تقنيات 

إّال أنّه عرف غزارة يف التأليف ،الوطين رغم كل الضغوط االستعمارية و قلة اإلمكانيات النضالاالنتقال هي 

  .حول القضايا الوطنية و الثورية 

¦°�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ń¤�ǞǨƫهزّة عميقة حيث  ي أما بعد االستقالل فقد عرف املسرح اجلزائر 

Ŗǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�¾ƢǸǟȏ¦�ǶǜǠǸǧ��ƨȈǧƢǬưǳ¦�Â¢�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�Â¢�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǂƟ¦ǄŪ¦  قدمت كانت

بإحياء الرتاث بصورة  ،االجتماعي و احلضاري للمجتمع اجلزائري قعتنطوي على مضامني حية تصور الوا

  .تتناسب مع مطامع الشعب

  :وامل ظهور الفن المسرحي الجزائريع      

يعد املسرح تصوير الواقع بشكل فين ،و بعيدا عن اجلدل القائم حول البداية احلقيقة لظهور املسرح اجلزائري و 

نريد التحدث عن العوامل اليت أدت  عن االشكال املسرحية اليت كانت قائمة قبل االحتالل الفرنسي للجزائر ،

حيث أن للعوامل اخلارجية دورها و أثرها يف استنهاض العوامل  رسطي،لظهور باملفهوم األباملسرح اجلزائري إىل ا

  :الداخلية املكملة لتأسيس املسرح اجلزائري ليصبح ظاهرة اجتماعية و ثقافية و من العوامل جند 

أمهها  ثري يف مسار تطور املسرح اجلزائري وأو اليت كان هلا ت :زيارات الفرق املسرحية إىل اجلزائر

حيث اختلف الباحثني يف مدى  1921بيض سنة جورج األ زيارة فرقة القرطاجي ،و فقرة التمثيل للمصري

تأثري هذه الفرقة على املسرح اجلزائري ،فرغم صعوبة فهم اجلزائريني ملضمون العروض املسرحية اليت قدمت 

©ƢȈƷǂǈŭ¦�̈ƾǿƢǌǷ�ȄǴǟ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�®ËȂǠƫ�¿ƾǟÂ�ȄƸǐǨǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ، ُعد قاعة العرض عن أحياء اجلزائريني و ب

�ºǯ�©ƢȈǠŦ�ǆ ȈǇƘƫ�ń¤�śǨǬưŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳƢƥ�ƪ Ǡǧ®�ƢËĔ¢�ȏ¤�ƨȇƢǟƾǳ¦�Ǧ ǠǓ�Â�" جمعية اآلداب و التمثيل
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املعروفة باملهذبة و اليت عرضت على إثرها العديد من املسرحيات اليت حتاكي واقع  1921سنة " العربي

 .الشعب اجلزائري

ة من قاعة ري لما ختلو مدينة جزائرية كبق: ر ئة املسرحية للمستوطنني الفرنسيني باجلزاثر باحلركأالت

ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦®ȍ¦�ƢēƘǌǻ¢�ÄƾǴƥ�¬ǂǈǷ�  و قد هدفت مع بداية إنشاءها إىل استقبال الفرق املسرحية الفرنسية

�Â�śǼǗȂƬǈŭ¦�°ȂȀŦ�ȄǴǟ�ǶēƢȈƷǂǈǷ�µ ǂǟ�Â�ƨȈƥÂ°Âȏ¦Â خب املثقفة ،فظهرت دور فرنسا من النمن رضيت به

،حيث عمل االستعمار الفرنسي على بناء 1"املسارح باجلزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و سيدي بلعباس

املسارح وجلب الفرق املسرحية لتقدمي عروضهم على املعمرين و اجلنود ،و من يكسبون ود فرنسا من اجلزائريني 

.

إذ ميكن أن يكون هذا التأثري إما عن طريق اجلزائريني اللذين اطلعوا  ؟ فكيف أثر املسرح الفرنسي يف اجلزائريني

أو خالل أخذ بعض  على املسرح الفرنسي و يف املدارس الفرنسية أو قراءة املسرحيات يف املكتبات العامة،

 .ليعرفوا رد أفعاهلم للتأثري عليهم –النخب املثقفة  -اجلزائريني إىل املسرح

من اجلمعيات و النوادي اليت لعبت دورا هاما يف نشاط املسرح اجلزائري  سيس جمموعةأنشأة و ت

 1911و مجعية املطربني سنة  ،1921واليت تناولت القضية الوطنية منها مجعية اآلداب و التمثيل العريب 

وضعت ¦�ƾǫ�Â��°ƢƴǼǳ¦�ƾǸŰ�ƢđƢƬǯ�ÀƢǯ�Ŗǳ" الفن احمي:"،و يف قسنطينة تأسست مجعية 2برئاسة إدموند يافيل

العلماء املسلمني اليت اهتمت باملسرح منذ  3"جوائز خمتلفة ملن يسهم بأحسن رواية عربية للتمثيل هذه اجلمعية

من خالل حتفيز الكتاب و املبدعني على االهتمام بالكتابة املسرحية أمثال أمحد توفيق  1931تأسيسها سنة 

 .املدين وحممد العيد آل خليفة و أمحد رضا حوحو 

 الكتاب و االدباء اجلزائريني عناية خاصة بالكتابة املسرحية و اعتبار املسرح أسلوب للتنوير توجيه

 .والرتبية و إيقاظ اهلمم

صالح و جتذرها يف الواقع الثقايف دور املدارس العربية اليت ظهرت و انتشرت بعد تأسيس حركة اإل

ستنريين يكتب مسرحية ليمثلها تالميذه ،إما اجلزائري ،فقد كان كل مدير مدرسة عربية أو أحد معلميها امل

.35،ص  ت.دراسة يف السياق و اآلفاق، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، د–،الظاهرة املسرحية يف اجلزائر  ةإدريس قرقو   1

،يعد من يهود اجلزائر الذين اهتموا باملوسيقى االندلسية ،و هو الذي ساعد حمي الدين باشتارزي على 1928–1874إيدمونديافيل ،2

 .دخول عامل املوسيقى و جعل منه رئيسا للجمعية

ص ،1985ر ،طبعة سنة ،اجلزائأبو قاسم سعد اهللا ،دراسات يف االدب اجلزائري احلديث ،الدار التونسية للنشر و املؤسسة الوطنية للكتاب3

.119،120ص 
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مبناسبة انتهاء السنة الدراسية أو مبناسبة املولد النبوي الشريف أو مبناسبة أخرى ،و ال يزال هذا التقليد الطيب 

 ...منتشر مبدارسنا و مؤسساتنا التعليمية إىل يومنا هذا 

¾Ȑƻ�ƢēƘǌǻ�ǀǼǷ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǯǂƸǴǳ�ǞƦƬƬǷ�ȆƷǂǈǷ�°ȂȀŦ�®ȂƳÂ  املراحل االوىل لنشأة املسرح

 .اجلزائري

مثلني املسرحيني الذين شدوا انتباه اجلمهور منذ البدايات االوىل للمسرح ظهور خنبة هامة من امل

"شيد القسنطينير "ل اجلزائري مبسرحيات جيدة و أدوار جادة و أسلوب هزل و سخرية اتبعه كثري منه أمثا

و الذين أقاموا النوادي االدبية و أسهموا يف بلورة الوعي الوطين  "محي الدي بشتارزي"و " ساللو علي"و

.1ونشر األفكار احلديثة و احتضان العديد من األدباء و الكتاب و حىت املهتمني بالفن املسرحي

برز املسرح يف اجلزائر بشكل قوي يف الثالثينيات و األربعينيات من القرن العشرين حيث استطاع رواد  فقد

اجلزائري من تذليل مجيع العقبات و فرض أنفسهم و التوصل إىل ميالد مسرح جزائري إثر إنشاء عدد  املسرح 

كبري من اجلمعيات الثقافية و املنظمات السياسية و النوادي الفكرية و العلمية و األدبية من خالل 

�Ŀ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ǶȀǠǷƢǘǷ�Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�Ƕē¦®¦ƾǠƬǇ¦ونه أداة للتعبري عن مهوم ك  ،بالفن املسرحي و تأصيله االرتقاء

حيث برزت جمموعة هامة من النصوص  عن القضايا الوطنية و السياسية و االجتماعية و الثقافية ، واجلزائريني 

حملي الدين " شباب اليوم و الواجب"، حملمد العابد اجليباليل" و احلشيش ار اخلمرةضم: "املسرحية و من أمهها 

صنيعته : " د الصاحل بن عتيق ،و سبع عشرة مسرحية ألمحد رضا حوحو منها حملم" طارق بن زياد" بشتارزي ،

األمر "و مسرحية ...ب ألا امرأةعنبسة ،أدباء املظهر ،االستاذ و البخالء الثالثة ، مث الرباملة ،بائعة الورد،

بد احلمن إبراهيم لع "زينب الفتاة"لعلي مرحوم ، " الصراع بني احلق و الباطل"ألمحد بن ذياب ،" بأحكام اهللا

اخلنساء "حملمد الصاحل رمضان ،" الناشئة املهاجرة "و نص ، لعبد الرمحن اجلياليل " املولد النبوي"و  ،بن عقون

.2"جللول البدوي " احلذاء امللعون"و  لعبد الرمحن ماضوي ،" يوغرطة"ألمحد توفيق املدين، " حنبعل"و "

�ǲǯƢǌŭ¦�ƨŪƢǠǷ�ƪمن خالل عناوين املسرحيات املؤلفة جند أ ǳÂƢǼƫ�ƨȈź°Ƣƫ�Â�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƢēƢǟȂǓȂǷ�ǶǜǠǷ�À

احلقيقية اليت كان يعيشها الشعب اجلزائري كما متكن املسرح اجلزائري من مسايرة تطور احلركة الوطنية و التزامه 

  .مبطالبها

 .41 – 36 ص س ،ص.،الظاهرة املسرحية يف اجلزائر ،م ةإدريس قرقو :ينظر   1

 . 69 – 68ص ص س ،.م، زائري،الرتاث يف املسرح اجل ةقرقو إدريس   2
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:1باعزيز بن عمرعند المسرح 

�Ƣē¦°ƢȈƫ�Â�ƢēƢǸȈǈƥ�ƨȈǼǗȂǳ�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢēƢƷÂǂǗ�Âعند دراسة املسرح اجلزائري البد من التطرق إىل القضية ا

و مفكريها و أدباءها الذين سامهوا يف الدفاع عن القضية الوطنية و مقاومة االستعمار ،و من والسياسية،

 –" رشيد القسنطيين" - حمي الدين بشرتزي" –" ساليل عالي" –" مري خالداأل"هؤالء املبدعني جند 

باإلضافة إىل  ،" ... كاتب ياسني" –" عبد القادر علولة" –" ن كاكيعبد الرمح" –" مصطفى كاتب"

،و الذي امتازت كتاباته حبب الوطن و الدفاع عن مقومات الشخصية  "بن عمر يزباعز "ديب و املصلح األ

ل له عدة أعما اجلزائرية ،و حماربة املخططات االستعمارية و معاجلة األمراض االجتماعية و القضايا السياسية،

ضجة يف الرتبية و التعليم و غريها ،و عشرات البحوث و الدراسات القيمة اليت نتمىن لو جتمع و تطبع نافكرية 

�Ǿƫ°ǂǫ�Â�¾ȐǬƬǇȏ¦�Ŀ�� ¦ǄƳ¢�ƨǠƥ°¢�Ŀ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȈƥŗǳ¦�Â�¼Ȑƻȏ¦�² Â°®�§ ƢƬǯ�Ǿǳ�ǞƦǗ�ƾǫ�Â��ƢēƾƟƢǧ�Â�ƢȀƬȈŷȋ

يتيسر له طبعها يف حياته ،و منها الرواية التمثيلية اجلزائر وزارة الرتبية ملدارسها ،أما خمطوطاته األخرى فلم 

.2..."الثائرة

شرقي دائرة أزفون اليت ال تبعد عنها إال بنحو يف قرية آيت محاد اجلبلية املشرفة على البحر مشاال ببلدية آيت شافع  1906فرباير  10من مواليد 1

، و كانت نشأته نشأة دينية صبغت حياته و سلوكه و هو طبل قبل ن يعرف معىن )القبائل الكربى(عشرين كيلوميرتا، و هي تابعة لوالية تيزي وزو 

و ملا آنس منه والده ...رح خليل املشهورين يف املنطقة تلقى دروسه األولية عن والده الفقيه حيث كان يدرس كتاب الرحبية و ش... الدين و احلياة

خ عبد رغبة شديدة يف الزيادة من التحصيل العلمي و األديب مع ما يبدو عليه من الذكاء و االجتهاد وجهه حنو مدينة قسنطينة مقر العالمة الشي

يف نواحي  بعض رحالته داخل أحناء القطر و خصوصا و قد الزم شيخه ابن باديس حنو أربع سنوات صحبه خالهلا يف... احلميد بن باديس

بعد تزوده بعلوم شيخه العالمة ابن باديس و نصائحه نزعت نفسه و ... الصغرى حبكم انتمائه إليها و معرفته للغة األمازيغية القبائل الكربى منها و 

عربا ملصر و لكنه مل ميكث جبامع الزيتونة طويال كما مل يلتحق جبامع باحلاح اىل مواصلة الدراسة جبامعي الزيتونة و األزهر فقصد تونس اليت يريدها م

ابن األزهر أصال لطروء عراقيل حالت دون حتقيق أمانيه فعاد إىل الوطن للعمل يف ميدان الرتبية و التعليم و االصالح كما أراده له أستاذه 

و التشييد بلسانه املبني و قلمه السيال، فكان عضوا يف اللجنة الوطنية  بعد االستقالل واصل باعزيز بن عمر نضاله يف معركة البناء...باديس

دروس األخالق و الرتبية الوطنية يف أربعة أجزاء، :اجلزائرية لليونيسكو يف عهد وزير الرتبية السابق السيد أمحد طالب االبراهيمي، و من مؤلفاته

عن الشيخني ابن باديس و االبراهيمي و هو خمطوط أيضا، رحليت إىل البقاع املقدسة، دروس يف الفقه للمدارس االبتدائية و هو خمطوط، ذكريايت

باعزيز بن عمر ،  :ينظر. 1977و قد تكون له خمطوطات أخرى مل يُعثر عليها بعد، إىل أن وافاه األجل سنة ) مسرحية تارخيية(اجلزائر الثائر 

.294-287، اجلزائر ،ص 2008، 2منشورات احلرب ،ط ،ضانية ثائرة ،تقدمي حممد صاحل رماجلزائر الثائرة ،مسرح

 د.ج، ص  2008 سنة 2،ط ، اجلزائرباعزيز بن عمر ، اجلزائر الثائرة ،مسرحية ثائرة ،تقدمي حممد صاحل رمضان ،منشورات احلرب 2
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صالح االجتماعي حيث كان متميزا يف التعبري عن مهوم اجلزائر موضوعاته يف االخالق و التاريخ و اإل تتعدد

  .النضالتألق فكره و مسا خياله و هو يصف روح التآزر ة  إذ أنه

  : تعماراالسإبان المسرح 

نشر الوعي بني أفراد الشعب ،و ذلك لدفعه حنو اختاذ  مبحاولة التغبريلى عف دذ أن نشأ املسرح و هو يهمن

و الوسيلة األيسر للوصول إىل عقول املشاهدين و فه ،موقف معني اجتاه األحداث و القضايا السياسية املتنوعة

ŚƯƘƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ƨȇȂƥǂƫ�Â�ƨȈǇƢȈǇ�̈¦®¢�ǾǻȂǯ��ǶđȂǴǫ� مله الكتاب املسرحيون بذكاء إبان االحتالل حيث استع

�ǖȈǈƥ�§ȂǴǇƘƥ�ǶȀǴǯƢǌŭ�¾ȂǴū¦�ǒ Ǡƥ�®ƢŸ¤�¦ȂǳÂƢƷ�Â�̈°ȂưǴǳ� ¦ȂƳȋ¦�©ƘȈē�Â��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ȆǈǻǂǨǳ¦" فاملسرح

نسان فال خيلو إذن من تنظيم سياسي و متابعة من طرف الدولة و الدستور فيصبح جزء من متعلقات حياة اإل

حره من الساحة ،و املسرح اجلزائري شأنه شأن دختدم اجتاه معني يراد الرتويج له أو  اريةدملزما بتطبيقات إ

مبعزل عن التخطيطات إذن ها و التعامل معها فهو ال يعيش شتاليت ال مناص من معاي ىالضروريات األخر 

 هر مظاهر و و يصة ،كون املسرح يعكس الواقع االجتماعي جليادات الدولة للثقافة املأدقمن  تالسياسية املمال

�Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ȏƢĐ¦�Ǧ طريقكما يساهم يف التغيري عن ،    و يفسر تناقضاته ǴƬű�Ŀ�» ®ƢŮ¦�ƾǬǼǳ¦

لنفور لحيث كان الوعي الثقايف لدى املفكرين و املبدعني اجلزائريني أثر يف تنمية التعبئة اجلماهريية  ،1"السياسية

مل يكن املسرح بالنسبة إلينا "  ول مصطفى كاتبقحيث ي عمار،من كل ما خيالف تعاليم الثورة ،يف وجه االست

فخلق مسرح جزائري  ... جمرد أداة ثقافية تعبريية بل سالحا يقتضي مهارة صاحبه ،و حسن التحكم يف أدواته 

من مهامه األساسية إثبات الشخصية الوطنية و منافسة األشكال االستعمارية و  ،كان يعين رسم معامل فن

ل مسرحي جزائري فلم يعد االستعمار ذلك ملقد أعطى الدرس بوضع االرضية االوىل لع... حماربتها 

ƦǼŸ�̧¦ǂǏ�Ŀ�ƢǼǴƻ®�ƢǷƾǠƥ�ƢȀƦǇƢǼȇ�Äǀǳ¦�ǲǰǌǳƢƥ�ƢđȂǴǇ¦�°ƢƬţ�Ŗǳ¦�̈°ȂǘǇȏ¦2"ا خطر الذوبانن.

ية اجلزائريني كما حاول النظام االستعماري يف اجلزائر قطع الصلة بني اجلزائريني و تارخيهم من خالل طمس هو 

و ... املدارس واملعاهد بإغالقو القضاء على الدين اإلسالمي ،كما عملت على حمو اللغة العربية الوطنية،

2008–2007و اللغات و الفنون ،و هران ،عيسى راس املاء ،اخلطاب اإليديولوجي يف املسرح اجلزائري ،رسالة دكتوراه ، كلية اآلداب1

134،ص 

، ص س. اجلزائر ،ميفاملاء عيسى ،اخلطاب اإليديولوجي عن راس  ،138ص  ،1984،أكتوبر  200عدد مصطفى كاتب ،جملة الوحدة ،ال2

138.
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عملت على نشر الثقافة و اللغة الفرنسية ،إّال أن إدراك رجال اإلصالح و املفكرين يف اجلزائر أعادوا كتابة 

أبطاله  استحضار،و كان اهلدف األمسى هو إحياء تاريخ األمة و التاريخ اجلزائري لبعثه و إحيائه يف مسرحيات 

�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨȀƳ¦Ȃŭ�ƢȈǧƢǬƯ�ƢƷȐǇ�ŐƬǟ¦�¬ǂǈŭƢǧ��Ƕǿ°ƢƯ¡�̧ ƢƦƫ¦�Â�Ƕđ� ¦ƾƬǫȐǳ" املسرح اجلزائري ارتبط ظهوره و

عاجلوا بالتحريض على الثورة بطرق مباشرة أو غري مباشرة بدءا من الرعيل األول من املسرحيني الذين حىت وإن 

قضايا اجتماعية فكاهية كانوا ميررون بعض الرسائل هنا و هناك شجبا منهم ألظافر املستعمر اليت كانت 

.1"تتحني الفرص للنيل منهم و من أعماهلم باملراقبة تارة و باملصادرة أحايني أخرى

ل خمتلفة حيث توسع للحركة الوطنية ضد االستعمار الفرنسي بوسائ النضايلفواصل املسرح اجلزائري مساره 

مسار انتشار الوعي الوطين من خالل التمثيليات و املسرحيات ذات املواقف الوطنية و اليت تعكسها 

التلميحات السياسية عرب اللغة و احلركات ،و نقد الشخصيات ملكافحة االستعمار ،حيث متيزت املسرحيات 

Â�ǂȀǬǳ¦�» Âǂǜǳ¦�Ƕǣ°�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƢȇƢǔǬƥ�ƢēƢǷƢǸƬǿƢƥÂ�ƨȈǠǫ¦ȂǳƢƥ�ƢĔ¢�Ëȏ¤� Ȇǌǳ�ȏ�¾ȐƬƷȏ¦�©ƢǘǴǇ�ǲƦǫ�ǺǷ�ǞǸǬǳ¦

املتعلقة بتحرير الوطن و إنقاد  السياسيةاملهيكل من لدن مجاعة آمنت بالقضية  النضايلأدركت خطورة الزحف 

  .الشخصية الوطنية من مزالق االحنراف و االندماج 

،حيث أدى دخول احللفاء من  1942ة مل تتوقف مسرية االنتاج الفين و إعادة بعض األعمال اهلامة إىل غاي

ف النشاط املسرحي السياسي بشكل تام ،و مل يستأنف إال بعد سنة يوقلتإىل اجلزائر  اإجنلرتا و أمريكا و فرنس

،أعقبتها مسرحيات عدة و كانت كلها ذات حمتوى سياسي " يللولد ال"و ذلك بعرض مسرحية  1945

رتة على عدم املواجهة مع السلطة االستعمارية لكي ال يتعرض ضمين حيث كان الرتكيز املسرحي يف هذه الف

.2النشاط املسرحي احلضري

،مسرحية  1952لعبد الرمحن ماضوي اليت ألفها سنة " يوغرطة"و من املسرحيات الوطنية جند مسرحية 

د رشي"و " عاللو"،و عدة مسرحيات لـ  1949حملمد الصاحل رمضان ألفها سنة " الناشئة املهاجرة"

السياسي و الطريقة املثلى للكفاح ضد  النضالو جل املسرحيات تدور أحداثها حول ضرورة "... القسنطيين

مهرجان الدويل  ،الثورة و االلتزام ،وقائع امللتقى العلميمجيلة مصطفى الزقاي ،املسرح اجلزائري و الثورات العربية تفاعل أم إنفعال؟ ،جملة املسرح ،1

 .28ص  ، 2012نوفمرب /للمسرح ،جباية ،أكتوبر 

 .59 – 57ص ص  س ،.،نشأته و تطوره ،م1985–1926أمحد بيوض ،املسرح اجلزائري ،:ينظر   2
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احملتل ،تنوعت بني العربية الفصحى و باللغة العامية ،و صورت الثورة اجلزائرية يف لوحات فنية عن طريق إخراج 

  .وتأليف مسرحيات إبداعية تعرب عن اهلوية الوطنية 

  :كة النهضة و اإلصالح في الجزائر حر بوادر 

خالل االحتالل الفرنسي ظهرت مجعيات و نوادي فكرية و أحزاب سياسية لبعث احلركة الوطنية ،حيث 

حيث تفاعل مع األحداث  ،نضالوسيلة كاهتمت العديد من اجلمعيات الثقافية و النوادي باملسرح و وظفته  

ذ استعملت األحزاب السياسية و اجلمعيات و املمثلني للمسامهة يف والتطورات السياسية اليت عرفتها اجلزائر ،إ

   .خدمة القضية الوطنية

تعترب مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني من أهم املنظمات الوطنية اليت كافحت بصالبة عن مقومات الشخصية 

تأسيس منظمة إسالمية إلحياء  فكرت جمموعة من النخبة املثقفة يف ىلاجلزائرية ،ففي ظل احلرب العاملية األو 

و توىل رئاستها منذ  1931ماي  05الدين من جديد ،فلم يتم وجود مجعية العلماء املسلمني إّال يف يوم 

البداية الشيخ عبد احلميد ابن باديس ،و فئة من املصلحني الذين كانوا حيملون لواء احلركة اإلصالحية ،و 

ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏ¤�Ȃǿ�ȆǇƢǇȋ¦��ƨȈǠǸŪ¦�» ƾǿ�Ŀ�®ǂǨǳ¦�ÀÂƚǋ�¬ȐǏȍ�© ƢƳ�ƢĔȂǯ��ǾƬǷ¢� ƢǼƥ�Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦

�ǲǸǠƬǈƫ�Ȇǿ�Â�ƨȈǠǸŪ¦�ǆو إصالح األ ،املعتقد والسلوك من جهة ȈǇƘƫ�ǀǼǸǧ��Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�Â�̈ǂǇ

احتل مكانة هامة يف مسارها و  ،املسرح كوسيلة لنشر أفكارها االصالحية إىل جانب الصحف و النوادي

حيث بدأ املسرح ضمن مدارس مجعية العلماء املسلمني " ة ترفيه تربوية و تثقيفية ، النضايل كونه وسيل

،1"اجلزائريني وسيلة تربوية لتحفيظ الشعر مثال ،و يف شكل سكاتشات حوارية تشخص الدرس فيسهل فهمه

يث ،ح 1936املسرح املدرسي الذي ازدهر نشاطه بعد املؤمتر اإلسالمي سنة "و هذا ما أدى إىل ظهور 

شرعت مدرسة الفالح يف تقدمي مسرحيات دينية و تارخيية من طرف فرقتها املشكلة من التالميذ بغرض إيقاظ 

2.. "وعي األمة 

جامعة وهران ية اآلداب و اللغات و الفنون، قسم فنون درامية، كل  محومي أمحد ،ظاهرة املسرح يف اجلزائر جتربة وهران ،رسالة دكتوراه دولة ،1

.159، ص 2007،2008،

.51س ،ص .،نشأته و تطوره ،م159،ص 1962–1926بيوض أمحد ،املسرح اجلزائري 2
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،حيث اعتمدت اجلمعية على  ثفقد أدوا دورا هاما يف بعث احلركة األدبية مع إحياء الفكر اجلزائري احلدي

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥاليت أنش ،صحفها و مدارسها و نواديها و مساجدها Ǡǌǳ¦�ǾȈƳȂƫ�ȄǴǟ�®ȐƦǳ¦� ƢŴ¢�ǞȈŦ�Ŀ�ƢēƘ

توجيها عربيا إسالميا يتفق مع مقومات الشخصية القومية للجزائر ،فقد شجعت  املسرحيات اليت تسعى إىل 

" بالل بن رباح"توعية الشعوب و إثارة النصرة القومية يف نفوس أبنائها و من أبرز املسرحيات جند مسرحية 

�ÄǂǠǋ�ǲǸǟ�¾Â¢�ƢĔȋ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�ƺȇ°Ƣƫ�Ŀ�¾ȂŢ�ƨǘǬǻ" و اليت تعد1العيد آل خليفة  للشاعر  حممد

Ƥ ǈƸǧ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǲǷƢǰƬǷ��ń¤�Ȇź°ƢƬǳ¦�ƢĔȂǸǔǷ�¼ǂǘƫ�ƾȇƾƳ�ǽƢš ¦�Ǻǟ�Ƣǔȇ¢�©Őǟ�ƾǫ�ƢĔȋ�ƢËŶ¤�Â

يدعو "عالء كلمة احلق فهو ، و اليت تصور لنا مدى معاناة العظماء يف سبيل ا2"جانب الناحية الدينية والرتبوية

.3"بذلك الشعب اجلزائري اىل اقتفاء أثر االسالف

�Ä°Ȃưǳ¦�Ƥ حيث تنوع تأليف ǻƢŪ¦�ǺǷ�ƢēƢǿƢš ¦�ƪ ǨǴƬƻ¦�Â�©ƢȈƷǂǈŭ¦و االجتماعي و اجلانب  النضايل،

رحية و مسرحية اخلنساء و مس ة و عربية و إسالمية رائدةيالقومي السياسي و التارخيي مبعاجلة شخصيات تارخي

«�¤�ƾȇÂǄƬǳ¦�Â�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǶǴǠƫ�ń" ... الناشئة املهاجرة" ƾē�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�©ƢȈƷǂǈŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯ�Ʈ ȈƷ

�Ƣđ°ƢƷ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢǟƢǼǬǳƢƥلعبد الرمحن ماضوي ،و اليت متتاز بأحداث " يوغرطة"،و مسرحية  االستعمار

ر واجه الظلم و الطغيان بكل قوة و إميان متشعبة و مواقف متنوعة تربز شخصية البطل يوغورطة كقائد مغوا

اليت تسعى من خالهلا إىل استعادة التاريخ املغريب القدمي ،و استثماره فيما  دين،و مسرحية حنبعل لتوفيق امل

حيث بقي اسم حنبعل يف العامل مظرب املثل يف  ،خيدم أهداف صراع الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي

  .و الثبات يف املبدأ القومي يف سبيل الوطن و احلرية مدى احلياة البطولة و أصالة الرأي

يعيد الشيخ باعزيز بن عمر من رجال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،و من نبغاء تالميذ الشيخ ابن "

،زيادة عن صحف وطنية أخرى ،فقد ترك بصماته الفكرية ) البصائر(و ) الشهاب(باديس ،اشتهر بالكتابة يف 

.4"األدبية و االجتماعية يف معظم تلك الصحفو 

1948�ǂŪ¦�Â�©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�ÄǂǰǨǳ¦�ªحممد العيد آل خليفة ،ولد سنة 1 ƢǠƦǻȏ¦�Ŀ�ǶǿƢǇ�� ƢǔȈƦǳ¦�śǟ�ƨǼȇƾŠائد. 

.213س ،ص .،م1974–1930عبد اهللا الركييب ،تطور النثر اجلزائري احليث 2

.218مرجع نفسه، ص 3

س، ص ج.، محممد صاحل رمضان:تقدمي  -مسرحية تارخيية  –باعزيز بن عمر ،اجلزائر الثائرة 4
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منذ تأسيس اجلمعية كان األديب باعزيز بن عمر باعتباره أحد تالميذ الشيخ عبد احلميد أحد املؤسسيني مث 

أحد االعضاء الفاعليني ،حيث امتهن التعليم و الصحافة يف إطار مجعية العلماء ،فهو من أقطاب احلركة 

صالحية يف اجلزائر أثناء القرن العشرين يف نشاطه العام أو يف عضوية يف مجعية الصحفية و الفكرية و اإل

  .كما كتب يف األخالق و التاريخ و األدب العلماء املسلمني ،كتب يف السياسة و االصالح االجتماعي،

إعادة ميالد وبعث فمطلع القرن العشريني يعد مبثابة حتول تارخيي يف مسار احلركة الوطنية اجلزائرية مما أدى إىل 

الرتاث الفكري و احلضاري لألمة اجلزائرية ،فعرفت اجلزائر النهضة اليت كانت مبثابة النواة االوىل لظهور األحزاب 

السياسية و اجلمعيات و النوادي ،و اليت جاءت نتيجة ظروف سياسية و اجتماعية و ثقافية ،فأصبح التأليف 

السياسي والتارخيي  النضاللبعث احلضاري ،و الوعي الفكري ضمن بداع يأخذ حمل البندقية بأسلوب او اإل

  .الذي بلور تيارات احلركة الوطنية خلدمة احلركة اإلصالحية و القضية الوطنية 

مل يكف املسرح اجلزائري يوما عن مناهضة االستعمار ،حيث كان رافضا ملمارسته و أساليب حكمه ،مل "

ته الدميقراطية و ال بادعاءاته الباطلة اليت مفادها نشر احلضارة ابشعار  ب املسرح آنذاكاينخدع أو يقتنع كت

و قد حاول هؤالء املبدعني يف كذا من مرة أن يكشفوا للشعب عن خساسة املمارسات االستعمارية  والتمدن،

«�Ǉǂǳ¦�ǢǴƦƫ�Âوزيف الشعارات، ƾŮ¦�ǪǬŢ�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦�Â�řǨǳ¦� ƢǼƦǳ¦�Ŀ�ƨǗƢǈƦǳ¦�Ƕǣ°�ǶēƢȈƷǂǈǷ�ƪ ǻƢǯ�Â1"الة.

Ƣē°ƢǔƷ�Â�ƢȀǧƢǬƯ�Â�ƢȀƬƥÂǂǟ�ȄǴǟ�Â�ǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�ȆǔǬƫ�À¢�©®¦°¢�Ŗǳ¦�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǇƢȈǈǧ�  واجهت إصرار

فاجلزائر مل تكن شيئا كبريا "سالمية من طرف احلركة اإلصالحية شعيب عارم للحفاظ على الرتاث و الثقافة اإل

،و صقلت املواهب ،و رّبت العبقريات األدبية  صالح اليت امتدت االقالم و فتحت القرائحقبل ظهور حركة اإل

.2"اليت برزت يف صحفها

لقد ساهم املسرح يف الرسالة االصالحية من خالل إبراز الصورة احلقيقة لواقع احلياة اجلزائرية ،و كان للمفكرين 

مراض عاجلة األو االدباء إنتاجات كثرية و جاءت قرائح أقالمها يف موضوعات شىت لبناء الكيان اجلزائري و م

.االجتماعية و السياسة ،كما أنّه ساير تطور احلركة الوطنية حتت غطاء فين و فكري متميز

.160س ،ص .راس املاء عيسى ،اخلطاب اإليديولوجي يف املسرح اجلزائري ،م1

.75، ص ت.، دعبد املالك مرتاض ،فنون النثر األديب يف اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر2
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الخطاب في المسرح الجزائري: المبحث الثاني

فهو اشرتاك  ميتاز اخلطاب املسرحي خباصية تتمثل يف الثنائية املتمثلة يف النص الدرامي و العرض املسرحي،

و العالقة بينهم هي عالقة استكشاف العقل باستكشاف  نص املؤلف و نص املخرج،مبدعني اثنني أي 

فالقارئ يستقبل اخلطاب بطريقة غري تتابعية فنجده يقرأ يف أي زمان و مكان ،و يف دفعة واحدة أو الفعل،

املتفرج كما ميكن أن يعيد الفقرة لتكتمل الصورة يف ذهنه ،يف حني أن على دفعات متباعدة حسب ما يشاء،

  .يأتيه اخلطاب متسلسال و متتابعا يف زمن حمدد و على دفعة واحدة و هذا راجع اىل إبداع املخرج 

فخصوصية التلقي اليت يولدها خطاب العرض من جراء انتباه املتلقي و شّده إىل وسائل العرض و مشولية 

د و تنوع اخلطابات يف منظومة اخلطاب ميثل فعال رئيسيا داال على بالغة اخلطاب املسرحي فضال عن تعد

خطاب العرض اليت حيكمها قانون اجلدل و التغيري بوصفها بنيات متحركة حسبما ميليه منطق العرض املشروط 

األمر الذي يستوجب  أن  ،و حبسب مقتضيات جدلية الصورة املشهدية بتبدل عنصري الزمان و املكان،

و ال نعين باألخرية بعالقة النص النحوية أو  لبالغة،تكون لغة اخلطاب املسرحي يف قدر من السهو و ا

سلوبية ،بوصفه متخيال أدبيا ،بل نعين تسامي احملموالت الفكرية و الفلسفية و اجلمالية يف أنساق العرض األ

مبا جيعلها تسمو على كل ما هو تقليدي على صعيد الفعالية اإلخراجية ،باجتاه السمعية و البصرية واحلركية،

صورة العرض املسرحي املعربة بالضرورة على كم هائل من الدوال املهيمنة على فضاء العرض  اكتمال

.1"املسرحي

فاخلطاب املسرحي هو التحول النوعي لألنساق اللفظية و السمعية و البصرية اليت عربها تتشكل منظومة 

ى اعتبار املسرح أيضا عل - العرض –كما ال ميكن فصل النص املكتوب عن سياقه املسرحي  خطاب العرض،

  . دراميا بالدرجة األوىل يتم حتقيقه و قراءته ضمن إطار احتفايل

�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�©Ƣȇ¦ƾƥ�Ŀ�©ǂȀǛ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�Ƕđ°ƢƴƬǳ�śǟƾƦŭ¦�¬ǂǗ�¾Ȑƻ�ȄǴš �ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦�Â

عى املؤلف يف خطابه إىل حيث يس" قعهم الثوري االجتماعياأثناء متسكهم بروح الوطنية و اختاذهم ملواضيع و 

.2"...جذب انتباه القارئ إىل أوضاع اجتماعية و ثقافية و سياسية و أخالقية و نفسية و أيدولوجية 

.35،ص  2011سنة  1باسم الغنام ،الثابت و املتحرك يف اخلطاب املسرحي ،متوز للطباعة و النشر و التوزيع ،دمشق ،ط1

.131س ،ص .لتداولية ،معمر بلخري ،حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية ا2
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تم باألحداث و الشخصيات واملواقف و هفهو خطاب حيمل رؤية الشعب اجلزائري داخل فضاء مكاين معني ي

النضالية من خالل عدة مسرحيات حتمل خطابات حيث واصل املسرح اجلزائري مسريته  احلاالت املتعددة،

فاخلطاب املسرحي اجلزائري يعد رسالة حتمل قضايا إنسانية واجتماعية  ،ذات دالالت و معاين و رموز هادفة

و  ،اليت يعاجلها املؤلف املبدع املتميز حبسه الفين و مقدرته على بث الروح الفنية يف الوقائع املستلهمة من الواقع

�śǟ�ƨƦǗƢƼŭ�ȆƷǂǈŭ¦�µ...من معه من مثليني و مصممي الديكور ،اإلضاءة املخرج و  ǂǠǳ¦�Äƾǈů�ǶĔȂǯ

  .و رمبا يف تبليغ الرسالة املشاهد و أذنه خبطاب خاص و اهتمام املتلقي يدل على النجاح يف حتقيق املبتغى،

متميزا و هذا ما أكده أمحد يف مطلع القرن العشرين شهدت حركة اخلطاب املسرحي يف اجلزائر انتعاشا ثقافيا 

كان من الواجب أن تنشأ اىل جانب تلك املوسيقى االندلسية ،موسيقى أخرى شعبية تعرب عن "توفيق احلكيم 

أضف اىل ذلك تلك املونولوجات العصرية اليت أخذت تظهر يف اآلونة  ،انفعاالت النفس اجلزائرية

رشيد "و " باشطارزي"ملصرية أو األوروبية ،و قد أنشأ امها من املوسيقى اغمقتبسة أن) العشرينيات(األخرية

إىل جانب تأسيس  ،1"عدة قطع يف انتقاد العادات احمللية الفاسدة و حماربة البدع و الضالالت" القسنطيين

و مجعية املطرية و غريها اليت مت التطرق إليها سابقا " املهذبة" جمموعة من اجلمعيات الثقافية و الفنية كجمعية

 تعد من االرهاصات مليالد اخلطاب املسرحي اجلزائري ،كما تنوع خطاب املسرح اجلزائري حيث امتزج واليت

  .فيه الغناء بالتمثيل و أصبح ذا طابع هزيل

حقق اخلطاب املسرحي يف اجلزائر انطالقة نوعية مع بعض اهلواة الذي اهتموا بالواقع  1926و يف سنة 

قضايا مكافحة األمراض االجتماعية و  "، قسنطيين و بشطارزي ولعال"عاجل رجال املسرح " االجتماعي 

حيث  1932مت استقطاب مجهور ذواق اىل غاية سنة  و،2"تعاطي اخلمر و املخدرات و كذا نوعية املرأة

شكل اخلطاب املسرحي اجلزائري قاعدة البحث عن الذات يف خفايا اهلوايا ،و ميكن تقسيم اخلطاب يف هذه 

3"خطابنياملرحلة اىل 

: 1936 – 1923خطاب االنتشار        

  . 25ص  ،2006، شركة باتنيت، اجلزائر، طبعة سنة 2000نور الدين عمرون ،املسار املسرحي اجلزائري اىل سنة :ينظر   1

.39س ،ص .نشأته و تطوره ،م1984–1926أمحد بيوض ،املسرح اجلزائري  2

زائري ،جامعة احلاج خلضر اىل اآلن ،أطروحة دكتوراه يف املسرح اجل1962خلوف مفتاح ،شعرية احلوار يف اخلطاب املسرحي اجلزائري من3

.61،ص 2014/2015،،باتنة
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و قد تقاسم الدور الريادي يف هذه املرحلة كل من رشيد القسنطيين و حمي الدين بشطارزي حيث أنتج وقدم 

الشيخ سي ،عائشة و باندو ،املورسطان ،بابببوس: "عدة مسرحيات منها  1933 – 1932األول ما بني 

مسرحيات  1935 – 1934،كما أنتج حمي الدين باشتارزي ما بني " سية،تأخري الزمان ،لوجنا األندل

و تدل الدراسات و املذكرات على ان املسرح اجلزائري يف هذه املرحلة واصل ، "البوزريعي يف العسكرية"، "فاقو"

ǻ¦�ª ƾŢ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǓȂŭ¦�ȄǋƢƸƬǧ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ǾƫƾǟƢǫ�ǞȈǇȂƫ�Â��°ȂȀǸƴǴǳ�ǽƾǌƷو  ملسريته، اكاسع

  .هو الشيء الذي حدث فيما بعد 

  : 1935 – 1937خطاب الحصار و اإلنحصار       

واليت كانت  1"اخلداعني" و تبدأ هذه املرحلة بتلك النكسة اليت أصابت اخلطاب املسرحي مباشرة بعد مسرحية

ئي و إيقاف ر قرار حبصر النشاط الدرامي والغناادإص مت حيث مبثابة الفتيل الذي فجر النكسة و أهلبها،

đ�¿ȂǬƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�©ȏȂŪ¦ حمي الدين باشتارزي"ا فرقة".

حيث جسدت مسرحيات  كما متازج اخلطاب املسرحي باخلطاب الديين إثر تأسيس مجعية العلماء املسلمني،

و ظهرت حماوالت إلقامة خطاب مسرحي " ... بالل"و " عمر بن اخلطاب"ذات طابع ديين كمسرحية 

الذي شجعت السلطات الفرنسية أثناء احلرب العاملية الثانية حيث متت إعادة أعمال  و 1938إذاعي سنة 

  .1943وري إىل غاية سنة لتو حممد ا "حمي الدين باشتارزي"

،كما مت تعيني مصطفى   األوبرابقاعة  مت تعيني حمي الدين باشتارزي مديرا للمسرح 1847سبتمرب  30و يف " 

اخلطاب املسرحي اجلزائري يف هذه املرحلة نوعا من التوعية و التطور يف  شهد، 2"كاتب مساعدا إداريا له

�Èƫ�Ʈ ȈƷ��ǶēƢȈƷǂǈǷ ّضم�Éȇ�©ȏȏ®�Â�ƨȈǨƻ�śǷƢǔǷ�ǲǸŹ�ƨȈǇƢȈǇ�Â�ƨȈǼȇ®�®ƢǠƥ¢�ȆƷǂǈŭ¦�ǶđƢǘƻ�Ǻ ؤوهلا

  .اجلمهور اجلزائري 

ولوجي ،بل كان خطابا ييدإرجال املسرح حول مشروع الثورة التحريرية يف اجلزائر جمرد إجناز  إلفاتو مل يكن 

ح االنسجام الفكري و الفين يف الفن املسرحي ضو لذا ات... سياسيا يهدف إىل توعية الشعب للقضية الوطنية 

  .باجلزائر 

كوميديا يف ثالثة فصول، تناول فيها الكاتب عدة قضايا سياسية هامة، و خاصة صورة اجلزائريني الذين يتعاملون مع املستعمر ، كل ذلك يف1

م هؤالء اخلداعون، و من هم املخدوعون، فالشعب هو املخدوع، و اخلداعون هم رجال الزوايا و قالب هزيل هادف، و يطرح السؤال من ه

س، ص.النشأة و الرواد و النصوص، م-صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر: ينظر: ينظر. املشايخ و النواب العرب يف الربملان الفرنسي

   .13ص ، س.، ماملسرح اجلزائريمالمح عن خملوف بو كروح ،2
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، فيجب أن ينطلق 1"هو حتديد الشخصية واملكان والفعل"و دور اخلطاب يف النصوص الدرامية عموما 

ليت رمسها أو ختيلها الكاتب، ألنّه يؤدي جممل االنقالبات يف اخلطاب الدرامي من بديهيات الشخصيات ا

يوضح االنقالبات يف داخل النص املكتوب، و هو الذي يوضح الفكرة "داخل النص املكتوب، فهو الذي 

وهذه املهمة جيب . األساسية ويقيم برهانا، ويفصح عن الشخصيات ويعمل عبء الصراع الصاعد حىت النهاية

ū¦�Ƣđ�ǞǴǘǔȇ�À¢2".وار املسرحي وحده

بإنشاء فرقة مسرحية تنتج ضمن ما تنتج مسرحيات وطنية ،بل كان " مصطفى كاتب"ففي املسرح مل يكتفي 

مرّكزة كل الرتكيز على العمل الوطين النضايل " 1958فرقة جبهة التحرير الوطين "نشاط الفرقة اليت سيميت بـ 

.3"1957د ،و كانت املهمة قد أوكلت إليه يف نوفمرب و التحريري و هذا يف حد ذاته عمل نادر و متفر 

اعترب املنرب الذي كان يعلو  ، و قدعّرب اخلطاب املسرحي  على تعميق الكفاح النضايل ضد االستعمار الفرنسي

و بعد اندالع الثورة اهتم الشعب باألحداث العسكرية و السياسية حيث  منه صوت و ثورة الشعب اجلزائري،

ة مما ضعف نشاطه ،و فقد اخلطاب املسرحي مجهوره ،فانتقلت الفرق املسرحية و اجلمعيات اىل الرقاب ارتدت

  .اخلارج و أمتت نشاطه الفين و املسرحي

لة و التوعية عن ضأجنزت عدة فرق مسرحية سامهت يف حتفيز الشعب على املنا االستقاللو من النشأة اىل 

�ǞǸƬĐ¦�ǞǷ��ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǪǬŹ�À¦�Ȃǿ" جناز يطالب به املسرح و أهم إ طريق خطاب مسرحي قائم على التواصل،

عندئذ يكون قد ... و يف تركيبه  ¢�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǼƥ�Ŀ�¬ǂǈŭ¦�ǲƻƾȇ�À¢�Äويتحول اىل ظاهرة أو عادة اجتماعية،

.4"حقق هويته

ف شهد خطاب املسرح اجلزائري نشاطا متميزا عن طريق جوالت الفرق املسرحية يف خمتل 1955و يف سنة 

واخلطاب اجليد هو الذي تدل الكلمة فيه ، املدن األوروبية اليت محلت لواء الدعاية الثورية و تبليغ رسالة التحرير

على معىن يكشف عن حقيقة معينة ويعرب عن تلك احلقيقة تعبريا دقيقا ال مبالغة افتعال فيه، ألنّه الوسيط 

.8ط، ص .ت، د.سباعي السيد، أكادميية الفنون، د:املسرح والعالمات، تر،ألني أستون، جورج سافونا1

.81، ص ت.للمطبوعات، دفن املسرحية من خالل جتاريب الشخصية، مكتبة مصر،علي أمحد باكتري 2

االلتزام ،وقائع  جملة املسرح الثورة و –ام املسرح بالقضايا الوطنية و االنسانية قراءة يف التز  –محيد عالوي ،املسرح اجلزائري بني التقوقع و التموقع 3

.47،ص  س.، مامللتقى العلمي

.407س ،ص .ليلى بن عائشة ،بنية اخلطاب املسرحي العريب املعاصر ثنائية اإلبداع و التجريب ،م4
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يعين أّن اخلطاب املسرحي هو جمموعة أقوال تلقى على ، هذا1"الذي حيمل العمل الدرامي إىل إمساع املتلقني

اجلمهور أو هو حديث يقول فيه األشخاص ما يقولون يف مواجهة شخصيات أخرى أو موقف ما، فاخلطاب 

.نفسه فعال نرى به األشخاص بوصفهم أحياًء يواجهون موقفا حمددا

ا قبل đ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ǾƬǸȀŭ�ȆǠȈƦǗ�®¦ƾƬǷ¦�¾ȐǬƬو من البديهي أن تكون رسالة و خطاب املسرح اجلزائري بعد االس

و يبدو أن مرحلة االنتقال هي مرحلة اجلهاد األكرب بالنسبة للمسرح ،إذ أصبح منوطا الثورة و أثناء الثورة،

بعّدة قضايا ،منها مسألة البناء و التشييد و حماولة التحرر االقتصادي و االجتماعي و الثقايف ،و كان البد 

رحي أن يكتسب نفسا جديدا لنشر الوعي السياسي يف إطار ما اختارته الدولة منهاجا للخطاب املس

ولوجيا متميزا ،إذ تبىن ييداو هو الدعوة للنظام االشرتاكي و الدعاية له حيث أصبح املسرح خطابا  لسياستها،

األفكار االشرتاكية  أبسطالكثري من األفكار السياسية يف ظل نظام جديد ،و انتهج يف خطابه نزعة شعبية يف 

حىت جيعلها يف متناول اجلميع ،و ذلك بأسلوب فين يثري األحاسيس و العواطف و األذواق ،فكان اخلطاب 

املسرحي يف تلك الفرتة سياسي اىل أن مت إنشاء عدة فرق و مؤسسات مسرحية اعتمدت على األسس العلمية 

.�ƨǨǴƬű�ǞȈǓ¦ȂǷ�Ŀ�ƢēƢƥƢǘƻ�̧ȂǼƬƥ�©ǄȈŤ�Ŗǳ"2لرفع مستوى الثقافة املسرحية حيث عرضت عدة مسرحيات ا

فاخلطاب املسرحي اجلزائري كان يشكل فعال أداة التواصل بني املبدع و املتلقي الذي كان حباجة ماسة إىل 

مسرح يعكس واقعه و يعاجل قضاياه عن طريق رموز و حوارات متنوعة ،حيث اختلف طرح املوضوعات يف 

مد دوما يف نصوصه على قواعد بناء املسرحية السياسية اليت تعرب عن نظام متماسك املسرح اجلزائري ،لكنه اعت

،حني كان مضمون املسرحيات يتماشى و طبيعة املرحلة و املتغريات الظرفية للسياسة اجلزائرية ،كما جاء يف 

ح سياسي جيرؤ إنين أواجه املسرح كوسيلة للرتبية السياسية ،و لذا ينبغي البحث يف مسر "قول كاتب ياسني 

.3"على أن يقول هديف

اخلطاب املسرحي اجلزائري ال جيب أن يكشف لنا عن أبعاد الشخصية فقط، ولكن جيب أن يلقي كما أن 

الضوء على ما وراء هذه األبعاد، مبعىن أنّه إذا سلكت الشخصية سلوكا ما، سنعرف هذا السلوك وندركه، 

خالل احلوار ملاذا أقدمت هذه الشخصية على هذا السلوك  من تلقيولكن يف نفس الوقت جيب أن يدرك امل

.28مدخل إىل فن كتابة الدراما، م، س، ص ،عادل النادي 1

  .148 – 145ص ص  س ،.إيديولوجية اخلطاب املسرحي ،مرأس املاء ،، عيسى ينظر   2

.175،ص  س.مخملوف بوكروح ،مالمح يف املسرح اجلزائري ،3
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هذا الفعل أو السلوك، ومن املؤكد أّن اخلطاب املسرحي  الرتكابأي املربر أو الدافع  أو هذا الفعل دون غريه؟

ويعترب من أهم األدوات الفنية يف حتديد موقفها مما يضفي على املسرحية  ،اجلزائري يرسم الشخصية رمسا فنيا

ينبغي أن يكون احلوار مالئما لوضع الشخصية وللمواقف  اليت تتخذها، معربا عن احلالة  حيث ،بعا واقعياطا

�ƨȇ®Ƣŭ¦�ƢēƢȈƷÂ�ƢȀǧÂǂǛ باختصارو ...النفسية، مراعيا مستوى الشخصية الثقافية مثل بساطتها أو سذاجتها

يكشف لنا ابعادها كما دكرنا  ، كماةنتعرف عن احلالة النفسية للشخصي طابأي أنّه عن طريق اخل، والروحية

أهم وسيلة يركز عليها املتلقي لفهم وقائع احلدث الدرامي، وهذا سواء كان املتلقي متفرجا أو  طابسالفا، فاخل

.قارئا، فإنّه ال يسعه إالّ أن يعمد إىل حوار الشخصيات ليلم بفكرة وموضوع املسرحية

و اليت يتم إبداعها يف  ،جمموعة من املواضيع املتباينة و املختلفة نصوص املسرح اجلزائري هي أعمال مركبة منو 

السياسية االشرتاكية ،العدالة االجتماعية، االنتخاباتمسألة  نسق فين تتداخل فيه قضايا حرية التعبري،

قيقية و مشاكل اجتماعية متداخلة ،و متثل فيها دائما اللغة املعارضة احل،االنتهازية ،احلقرة ،الدميقراطية

�Â��ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǲƻ¦®�ƪ Ǵǰǌƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƢēƢǇƘǷ�§ ƢƦǇ¢�Â��ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȇȂȀǴǳ�ȆǬȈǬū¦�ǞǓȂǳ¦�ƨǧǂǠǷ�ǺǷ�̈ǂƴǨƬŭ¦

ƾȇȋ¦�ƢȀȀƳȂƬǳ�ƨǸƟȐŭ¦�ƢēƢǇ°ƢŲ�±¦ǂǧ¤�Â�ƢȀǠǫ¦ȂǷ�śǐŢ�ȄǴǟ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǴǳ�ƨȇ®ƢƄ¦�̈ȂǬǳ¦�ǾȈǧ�Ŗǳ¦ لوجي لتجهض يو

صوص املسرحية ،فإننا جنده حتما خطابا سياسيا مستمدا من و عندما نعود اىل خطاب الن، الفعل النقيض هلا

لعبد الرمحن ماضوي ،حيث ال " يوغورطة"واقع التجربة احلياتية للشعب اجلزائري ،متاما كما تعكسه مسرحية 

�ƢĔȋ�ƨȇǂȇǂƸƬǳ¦�̈°Ȃưǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢŠ��ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǺǷ�ƾǬǟ�¾¦ȂǗ�Ƣǻ®Ȑƥ�ƢȀƬǋƢǟ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�Ǻǟ�ƨƦȇǂǣ�ŐƬǠƫ

ال تتناول حوادث جزئية أو عابرة بقدر ما تسعى إىل وصف الروح الذي تنبثق منه تلك األحداث بشكل 

.1"ينسجم مع طبيعة الشعب الذي يصنع هذه األحداث

حيث غاص بعض املبدعني يف أعماق التاريخ مستلهمني مبادئهم ،أمحد توفيق املدينلــــ  "حنبعل"و مسرحية 

،الل كشف الواقع و مقارنة باملاضي عن طريق خطاب درامي ذو أبعاد فنية مكثفةحاملة رموز متنوعة من خ

و بتوظيف مستويات داللية فرضتها طبيعة الفن مما فرض على امللتقى الرتكيز و التدقيق يف كل ما يتلقاه من 

فإن هذا مل ... املي خالل التفكري و التأويل ،و على الرغم من تأثري إنتاج املسرح الوطين اجلزائري باملسرح الع

  .يفقده خصوصيته يف التعبري بأساليب و أشكال مستوحاة من الواقع 

  .163 – 162ص ص  س ،.رأس املاء عيسى ،إيديولوجية اخلطاب املسرحي ،م1
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على الفعل الدرامي املنبثق من  تمسرحيات عبد احلليم رايس تطرقت اىل الثورة التحريرية و اعتمدأما خطاب 

ات رويشد اليت رصدت و مسرحي...  لالستعمارو كذا معاناة الشعب اجلزائري يف مواجهته ... أحداث الثورة 

استلهم بعض أفكار مسرحياته من كتاب  الذي الواقع اجلزائري بعد االستقالل ، و عبد الرمحن كاكي

خاصة و أنّه يضفي عليها الطابع احمللي يف املواقف و ،إّال أن موضوعاته جزائرية،مسرحيني عامليني

العاملي الذي مييز خطاب مسرحيات كاتب ياسني و بالرغم من الطابع االنساين أو البعد ، الشخصيات واحلوار

و التوثيق و تسجيل األحداث التارخيية يف " اجلثة املطوقة" و توظيفه لعناصر مسرحية عاملية مثل اجلوقة يف 

املواقف و األحداث املستلهمة من مأساة اجلزائر تشكل خطاب  فإن ، "ل املطاطينعالرجل صاحب ال"

تصور الواقع االجتماعي  "حممد التوري ،حمي الدين باشتارزي"ومسرحيات  ه،إحدى اخلصائص الفنية ألعمال

،و تعرض جوانب أخالقية ونفسية نابعة من ذات اإلنسان كالبخل ،األنانية ،احلب ،الوفاء ،و تقدم الوضع 

ƫ�Ļ�Ŗǳ¦�Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�² ƢƦƬǫȏ¦�̈ǂǿƢǛ�̧ ȂȈǌƥ�Ƣǔȇ¢�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƢēƢȈǐƼǌǳ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦ قدميها

حيث مت امليل اىل االقتباس أكثر من اإلبداع و  يف طابع جزائري من حيث املواقف واألحداث و الشخصيات،

.1التأليف لتجاوز مشكلة غياب النص

فمن عناوين النصوص املسرحية جند اختالف يف التوجيه من اجتماعي ،سياسي ،تارخيي ،و ال بد من اإلشارة 

ة أخذت عدة اجتاهات لغة عربية فصحى و لغة عامية و لغة فرنسية ،و يف خضم إىل أن لغة النصوص املسرحي

هذا التزاحم و تعدد أفعال التعبري انفردت اللغة بوصفها إحدى ظواهر النشاط اإلنساين و أداة رئيسية ضمن 

ليه فإن نقد اللغة و ع ،...و هي وسيلة لتفسري اخلربة... أفعال النظام و توالده يف حترير الفعل املصريف اإلنساين

السيما  جوهر الضرورة ألنه نقد لوسيلة التفكري و ما دامت وسيلة التعبري و املعاجلة هي إحدى ركائز اخلطاب،

ƢēƢȇȂƬǈǷ�Ǧ ǴƬƼŠ�ƨǤǴǳ¦�ǞǴǘƬǧ�ŅƢǸŪ¦ ...حيث تتمفصل  ،بوصفها قناة التوصيل يف اخلطاب اجلمايل و أداته

،...وظيفي املتمثل يف توليد املعىن ،و متثيل املادة مبا تبثه من أفكار داخل الرتكيب عن طريق ارتباطها ببعدها ال

�°Ȃǐǳ¦�ǺǷ� Ƣǔǧ�ǲƻ¦®�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ƨȈǯǂƷ�ǺǸǓ�ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦�Ƕǜǻ�ǄƟƢǯ°�Ƕǿ¢�ÃƾƷ¤�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǤǴǳ¦�ƪ ǻƢǰǧ

كيب و األضواء اليت تبثها املادة متمثلة بالنص و الشخصيات و اإلضاءة و املفردات الديكورية بوصفها ترا 

فاللغة املسرحية هي نظام مركب يتميز ... منتظمة داخل وحدة لغوية يف توليد املعىن و تداوله يف شكل لغوي 

) النص املكتوب و النص املنطوق( بأنه أكثر اتساعا و قابلية يف إنتاج املعىن عن طريق تفاعل العناصر اللسانية 

  . 19 – 18ص ص  ،س .م -املسرح اجلزائري و مصادرهدراسة يف سوسيولوجية - خملوف بوكروح ،املسرح و اجلمهور  :ينظر  1
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مكونة وحدة داللية تكّون نظام اخلطاب يف ) ملسرحيالعناصر التقنية للعرض ا( مع العناصر غري اللسانية 

.1العرض املسرحي

تعد اللغة من القضايا اجلوهرية اليت شغلت فكر النقاد و الباحثني ،و ال تزال تثار بصفة متجددة يف الدراسات 

خدمة املسرحية العربية ،و اهلدف من وراء استخدام اللغة ليس هو إظهار احلصيلة اللغوية للكاتب ،و لكن 

فاللغة املسرحية هي الفكرة أي أن لكل فكرة لغتها اليت :" البنية الدرامية و توصيل القضية املطروحة اىل املتلقي

�°ƢƬţ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƢȀǬȈǬŢ�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȈƷǂǈŭ¦�̈ǂǰǨǳ¦�À¢�Ëȏ¤�ǾƬǤǴƥ�ǄȈǸƬȇ�ȐǏ¢�Ƥ ƫƢǰǳ¦�À¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�Â��Ƣđ�ǎ Ƭţ

ƢǼƬƫ�ȏ�ƨǤǴǳ¦�À¢�řǠȇ�¦ǀǿ�Â��ƨƦǇƢǼŭ¦�ƨǤǴǳ¦§ȂǴǘŭ¦�» ƾŮ¦�ǪǬŢ�ȏ�ƢĔ¢�Â¢�ƢȀȈǴǟ�ȆǔǬƫ�ƾǫ�̈ǂǰǨǳ¦�ǞǷ�Ƥ Ǉ...

.2"لذا فاملسرح كشكل فين و وجود إبداعي لذاته ال يتحقق إال بلغته

�ƢĔȂǯ�ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘƼǴǳ�ƨǴȈǇÂ�®ǂů�ƢĔ¢�śưƷƢƦǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƢǿŐƬǠȇ�Ʈ ȈƷ ": ذات أثر ضخم يف حتقيق العمل

عنصرا بالغ األمهية تتوقف أمهيته على قدرة املؤلف على استخدام اللغة الفين و بنائه الدرامي ،و من هنا كانت 

.3"وحسن توظيفها ،فغايتها ليست مجالية شعرية بل غايتها حتمل الفكر و أن تعرب عن الشخصية و تعارجيها

كاية و يف أن اللغة املسرحية هي لغة التناغم و االنسجام بني احل "ماويشحممد زكي الع"و هذا ما أشار إليه 

اخلطاب بني املكتوب و املعروض املسموع و املرئي ،و ال يتعلق األمر برتمجته أو تصويره ،ألن احلوار موجود 

داخل العرض كعالمات لغوية يف املستوى الصويت ،فلماذا نرتجم نصا نسمعه؟ و املسرح ليس كتابا ميكن 

نّه منفذ ملا هو مسرحي كائن يف النص ذاته توضيحه بالشروحات أو الصور ،و املخرج ليس رساما أو مصورا ،إ

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�«ǂƼŭ¦�ǾǟƾƦȇ�À¢�ǺǰŻ�ƢǷ��°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ǀƻȋ¦�ǞǷ"4.

ويعد اخلطاب املسرحي اجلزائري من أكثر النصوص متازجا بني الوظائف املختلف للغة، ألنّه يأخذ بعني 

ملنتجة للخطاب ذات املعرفية، وهو ما يؤدي إىل إّن الذات ا"االعتبار القارئ، املمثل، واملتفرج يف وقت واحد 

القول احلتمي، أنّه ال خطاب دون معرفة، فيرتتب عن ذلك أّن اللغة ليست األداة إلنتاج املعرفة، وإمنا اخلطاب 

ر و مكتبة عدنان للنشر و دا -أنظمة النقد املسرحي املعاصر  دراسة إجرائية يف –حارث محزة اخلفاجي ،مونادا اخلطاب  و ذرية الوظيفة 1

 .  35 - 34– 33ص  ص، 2013سنة   1ط ،التوزيع

.62،ص  1997 طبعة سنةمنشورات وزارة الثقافة ،دمشق ، - اث و مقاالت يف املسرح أحب –لوحة املسرح الناقصة  ،وليد إخالصي   2

.16،ص  1988سنة  1ماوي ،البناء الدرامي ملسرح توفيق احلكيم  ،وزارة الثقافة ،املركز القومي لآلداب ،القاهرة ،ط شحممد زكي الع   3

.161،ص ت.، دالنقد املعاصر ،درا الشروق ماوي ،دراسات يف النقد املسرحي وشحممد زكي الع: ينظر    4
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�śƥ�ƢǻǄȈǷ�ƾǫ�ÀȂǰǻ�Ǯ ǳǀƥÂ�̈®ƾǠƬŭ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǺǷ�ÃȂƬǈǷ�Â¢��ƨǤǳ�ǲƻ¦®�ƨǤǳ�§ ƢǘŬ¦�ËÀ¦��Ǯ ǳǀƥ�ǲȈǨǰǳ¦�Ȃǿ

ها أداة تواصل يومي ومبتذل وبني اخلطاب على أساس إنتاج معريف أو مجايل معني بأداة تواصلية اللغة باعتبار 

.1"هي اللغة

من خالل هذا القول يبدو واضحا أّن لإلنسان جماالت للتخيل والتفكري، فال يتخيل أو يفكر عن طريق 

يات احلوار املسرحي، مستوى احلوار اللغة، وإمنا ميارس ذلك عرب أنظمة تواصلية متعددة، ومن أهم مستو 

، أنّه )احلوار املرافق(املرافق، وهنا تظهر قيمة اإلشارات والتوجيهات اليت يضعها الكاتب، ودور النص املوازي 

  .يوجه املتلقي إىل تصورات تعينه يف فهم ومعرفة مدلوالت هذا احلوار ورموزه

و اخلطاب املسرحي اجلزائري بوجه خاص ال تزال قائمة  فإشكالية اللغة يف اخلطاب املسرحي العريب بوجه عام

�ƨƴŮ�ƢĔȂǯ�ƨȈǷƢǠǳ¦�ƨƴȀǴǳƢƥ�¿¢���ȄƸǐǧ�ƨȈƥǂǟ�ƨǤǴƥ�Ƥيف جمبني الباحثني  Ƭǰȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ǲȀǧ��¬ǂǈŭ¦�¾Ƣ

ضافة إىل اللغة الفرنسية اليت اىل اللغة الفرنسية اليت وظفها فئة من الشعب اجلزائري ،حيث ظل اجلماهري؟ باإل

فلم تكن هذه اإلشكالية وليدة احلاضر ،سواء أكان األمر يتعلق بالوسط "زائري متذبذبا ملسرحي اجلاخلطاب ا

و خباصة إبداع املسرحيات ،إذ حينما وفد األدب املسرحي إىل أدبنا العريب ،أم بالوسط الثقايف العام للمجتمع

الغريب ،شغلتهم مشكلة احلوار و بدأ العرب يبدعون مسرحيات على النسق ، يف منتصف القرن الثامن عشر

هل يكون بالعاميات احمللية ،أم باللغة الفصحى ،فاختلفت خيارات املبدعني ،و شكلت هذه اجلدلية قضية 

 ساخنة دفعت ببعض املبدعني إىل حد تقييم اللغة الفصحى اىل مستويني أي إذا كانت الفصحى هي اليت

تكون؟ هل هي الفصحى التقليدية ذات املستوى األحادي  فأية فصحى ينبغي أن ينبغي أن تكون لغة املسرح،

الذي ال مييز بني الشخصيات املسرحية من حيث املستوى الثقايف و غريه؟ أم الفصحى املعاصرة اليت تلتزم 

�ƢËĔ¢�¥°ƢǬǳ¦�ń¤�ǲȈƼƬǳ�ŕƷ�½¦°®ȍ¦�ƨǴȀǇ�ÀȂǰƫ�Â�©ƢȈǐƼǌǳ¦�śƥ�°Ȃǯǀŭ¦�ǄȇƢǸƬǳ¦�Ȇǟ¦ǂƫÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƾǟ¦ȂǬƥ

.ȄƸǐǨǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ�Ǟǔţ�ƢĔ¢�Śǣ��ƢȀƬǳȂȀǈǳ2عامية 

اليت يستند إليها اخلالف بني  و إلبراز هذا اجلدل القائم حول اللغة يف اخلطاب املسرحي سنتطرق إىل األسس

  .العربية و الفرنسية نيو بهذه الثنائية اللغوية بني الفصحى و العامية 

، 2005سنة 1مناذج من الذات املنتجة للخطاب العريب احلديث، منشورات زاوية للفن والثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ط،إدريس بلميح 1

  .79ص

.123س ،ص .إىل اآلن  ،م1962خلوف مفتاح ،شعرية احلوار يف اخلطاب املسرحي اجلزائري من -2
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  :باللغة العامية  الجزائري الخطاب المسرحي     

عظم البحوث و الدراسات اليت تناولت دراسة احلركة املسرحية يف اجلزائر أكّدت أن اخلطاب املسرحي م

لعدم جتاوب اجلمهور معه و هذا بسبب انتشار األمية يف األوساط  املكتوب باللغة العربية الفصحى مل ينجح،

لـ ساليل علي أول  "جحا "مسرحي  الشعبية ،و عدم تعود اجلمهور اجلزائري على اللغة العربية الفصحى و تعد

�ƨǼǇ�ƪ 1926مسرحية باللغة العامية سنة  ǻƢǯ�ƢȀǴǔǨƥ�Ŗǳ¦�Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�§ Ƣƴǟ¤�ƪ ǳƢǻ�Ŗǳ¦�Â1926

  .سنة عظيمة يف تاريخ املسرح اجلزائري 

و مل يتم اختيار اخلطاب املسرحي باللغة العامية عشوائيا بل كان عن إدراك و وعي و تفكري حيث أدرك 

أن أفضل خطاب موجه للجمهور اجلزائري يف تلك الفرتة هو خطاب واقعي يعاجل مشاكل و قضايا " عاللو"

�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ȄǴǟ�°ƾǫȋ¦�Ȇǿ�ƨȈǷƢǠǳ¦�°ƢƦƬǟƢƥ��ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�ǲǯ�ƢȀǸȀǨȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǷƢǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ǾƬƦǗƢű�Ä¢�Ƥ Ǡǌǳ¦

قد جاءت كتابة :"يف قوله "  ملباركيةصاحل"مشاعر اإلنسان تعبريا يؤثر يف وجدان املشاهد ،هذا ما ذهب إليه 

هذه املسرحيات بالعامية بعد فشل كتاب املسرح الفصيح يف استقطاب اجلماهري ،و هذا التحول كان عن 

مث كان يف طليعة املنادين  الذي ألف باللغة الفصحى، "حملي الدين باشتارزي"وعي و دراية  كما حدث 

.1"يف احلوار بالتأليف بالعامية واستعمال لغة الشارع

أثناء زياراته اىل " جورج األبيض"و هذا لعدم جناح املسرحيات اليت قدمت خبطاب عريب فصيح اليت عرضها 

إجياد مجهور و إعطاء طابع خاص "،كما أن اخلطاب املسرحي اجلزائري كان يسعى إىل  1921اجلزائر سنة 

آنذاك يف تأكيد اهلوية الثقافية االسالمية العربية،لنفسه حىت يتمكن من ترسيخ هويته الثقافية و متثلت أهدافه 

وحماربة اآلفات االجتماعية و تنمية اجلانب األخالقي ،و إذا نظرنا إىل جممل هذه األهداف جندها تعكس 

خلدمة قضايا معاصرة الرتاث الواقع االجتماعي املعيش مبضمون ثوري و لغة شعبية بسيطة عامية ،و اللجوء اىل 

2"إالّ تلك الشخصية األسطورية اليت كانت تفضح احلكام و جتسد املشاكل االجتماعية اليومية" جحا "،و ما 

.

.73س ،ص .،م 1972واد و النصوص يف صاحل ملباركية ،املسرح يف اجلزائر النشأة و الر 1

.17س ،ص .بوعالم رمضاين ،املسرح اجلزائري بني املاضي و احلاضر ،م2
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فاخلطاب املسرحي اجلزائري اقتضى استعمال لغة احلياة اليومية اليت تصل حبياة الناس الواقعة خاصة املسرحيات 

ا من طرف اجلمهور الذي يفهمها جيدا هذه اللغة العامية تلقى إقباال واسع"و االجتماعية حيث أن  الكوميدية

لقني كانوا من الفئات االجتماعية البسيطة ،هلذا ت،فمعظم امل1"على عكس الفصحى اليت ال يعرفها إّال بعقله

�Â�ƨǳƢǇǂǳ¦�¾Ƣǐȇ¤�ń¤�» ƾȀȇ�ÀƢǯ�ȆǷȂȈǳ¦�ǶđƢǘƻ�ƨǤǳ�¾ƢǸǠƬǇƢƥ�ƨȈƦǠǌǳ¦�¶ƢǇÂȋ¦�ȂŴ�ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦� ƢƳ

  .سرحي الفكرة املنضمة يف العمل امل

فأغلبية رواد املسرح اجلزائري "فاملسرح عبارة عن خطاب ،و ال ميكن أن حتدث شعبا إّال من خالل خطابه 

حىت غداة احلرب العاملية الثانية ،و هم يف وقت واحد مؤلفني و ممثلني، 1926باللغة العامية ابتداء من سنة 

Ŭ¦�ȄǴǟ�ǶȀǈǨǻƘƥ�ƢĔȂǐǸǬƬȇ�ƨȈǐƼǋ�̧¦ŗƻ¦�ȄǴǟ�Ƕē®Ƣǟ�©ǂƳÂ�Ƥ ǈƷ�ƢĔȂǴǐǨȇ�ª ¦ƾƷ¢�Â�©¦ǂǷƢǤǷ�Ŀ�ƨƦǌ

رغبتهم و بأسلوب شخصي جدا يكون فيه االخرتاع التلقائي و التمثيل و املمثل مرتبطني ببعضهما اىل درجة 

.2"يكون معها املؤلف يف غالب األحيان هو الشخص الوحيد القادر على متثيل الدور الذي اختاره

يتخذ من املواقف الشعبية كمسائل الزواج اجلزائري خلطاب املسرحي اختلفت املواضيع املعاجلة حيث أصبح ا 

أو  "أبو احلسن املغفل"فمسرحية "والطالق و االختالط و أماكن العمل املختلفة و غريها مواضيعا للسخرية ،

عاجلت موضوع الزواج باألجنبيات ،فرغم  1927مارس  23ول يف اليت قدمت عرضها األ" النائم املستيقظ"

ƢȈƦǼƳȋƢƥ�«¦ÂǄǳ¦�ǺǷ�ǂȇǀƸƬǳ�ƢƬǻƢǯ�ƨȈƷǂǈŭ¦�Ƣēƾǐǫ�Ŗǳ¦�ȆǷ¦ǂŭ¦�À¢�Ëȏ¤�ƢȀȈǴǟ�Ƥ©�طابع  Ǵǣ�Äǀǳ¦�ƨȇǂƼǈǳ¦

.3"و خماطرة على الشخصية اجلزائرية من الذوبان و املسخ) الفرنسيات(

ب řǨǳ¦�ƢđƢǘş�©ƢȈƷǂǈŭ¦�ǽǀǿ�ƪƢǘƻ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǿƥ�ƨǘȈƄ¦�ǂǗƢƼŭ¦�ǺǷ�ǾƬȈǟȂƫ�Â�ǞǸƬĐ¦�ǾȈƳȂƫ�Ŀفقد سامه

مسرحي عامي و من املمثلني و املسرحيني و املؤلفني اللذين برزوا يف املسرح العاملي نذكر على اخلصوص 

عنرت احلشايشي "و مسرحية " جحا"الذي ترك لنا مثاين مسرحيات من أشهرها نذكر مسرحي " ساليل علي "

جند أيضا رشيد و  ... 1931سنة  "حالق غرناطة"و  1928 "الصياد و العفريت"،و  1931سنة "

 1928سنة " رمةبزواج بو "و ،  1927سنة  "العهد الويف"القسنطيين الذي ألف أكثر من مائة مسرحية منها 

.117،ص 1997حممد مندور ،األدب و فنونه ،دار النهضة ،مصر للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة طبعة سنة 1

.80س ،ص .،م 1972حىت سنة  صاحل ملباركية ،املسرح يف اجلزائر النشأة  الرواد و النصوص2

.70س ،ص .،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،م ةإدريس قرقو    3
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بابا "و  ، 1930سنة " لوجنة األندلسية "و ،  1929سنة " قدور الطماع اباب"و  ،"تونس و اجلزائر"و ، 

.1..." 1934سنة " الشيخ

لفي و آأكسبه  أسلوبه اهلزيل يف الت"سرحيا و خمرجا ألعماله و مطربا مقتدرا فقد كان رشيد القسنطيين كاتبا م

ǶȀǼȈƥ�Ǌاال ȈǠȇ�Â�ǶȀȈǻƢǣ¢Â�ǶēƢƴŮ�ń¤�ȆǤǐȇ�Â�² ƢǼǳ¦�̧ ƢƦǗ�½°ƾȇ�ÀƢǯ�Ǿǻȋ�°ȂȀǸŪ¦�Ãƾǳ�̈ŚƦǯ�̈ǂȀǋ� ¦®"2

تعدت حدود الذي أثرى الريربتوار املسرحي اجلزائري مبسرحيات  "حمي الدين باشطارزي"إىل جانب ذلك جند 

و ذلك بغرض إيقاظ الشعب اجلزائري و توعيته، ،و إضحاكه إىل اخلوض يف الشأن السياسي ،تسلية اجلمهور

وامتازت مسرحياته خبطاب واقعي حيث كانت لغتها لغة الشارع العامي ببساطتها وعفويتها و مثال على 

  : ذلك

  آه يا وليدي يرحم والديك آه راه خبري؟: التاجر" 

اهللا يعلم، لكن ضرك يشوفك يفرح: السكرتري

.3..."أأريب يعطيك أسرت، خليين نبوسك خليين : التاجر

فقد لقي هذا اخلطاب املسرحي جناحا منقطع النظري لدى الفئات الشعبية يف مجيع أرجاء البالد باملناطق اليت 

��Ƣđ�ƢȀǓÂǂǟ�ƪ Ƿƾǫ�Â�ƨǫǂǨǳ¦�Ƣē°¦±"سرح االجتماعي أو املسرح و يرجع احتضان اجلمهور هلذا النوع من امل

لواقع اجلزائري و طابع اإلضحاك الذي اختذه مطية لتحقيق عملية انتشاره لالشعيب إىل حماكاة  هذا اللون الفين 

.4"وحضوره الدائم 

" يف القهوة " و 1940سنة " الدكتور عالل" "الذي من بني مسرحياته نذكر" حممد التوري"جند أيضا 

 1947سنة  " خالد أومششون اجلزائري"يف مسرحية " حممد ولد الشيخ"، مث  1947سنة " البارح و اليوم"و

.5"...و غريهم  1948سنة " الزجني األبيض"يف مسرحية " حممد واضح"و

.72س ،ص .،م1989–1920بيوض أمحد ،املسرح اجلزائري 1

.71س ،ص .، الرتاث يف املسرح اجلزائري ، م ةإدريس قرقو  2

.343، ص 2007دير، من ذاكرة املسرح اجلزائري ، منشورات املكتبة الوطنية اجلزائرية، طبعة سنة حسن ن 3

.71-70س ،ص  .، الرتاث يف املسرح اجلزائري ، م ةادريس قرقو  4

  .72ص  س،.م. 1989-1926بيوض أمحد ، املسرح اجلزائري ، 5
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�Ã®ƚƫ�ƪ خطاب و ما ميكن اإلشارة إليه أن ǻƢǯ�ƢĔ¤�ǲƥ�̈ǂǧȂƬǷ�Â�ƨǻÂƾǷ�Śǣ�śǟƾƦŭ¦� ȏƚŮ�ƨȈƷǂǈŭ¦�́ ȂǐǼǳ¦

�ƢȀǠƦǘƥ�ƢđƢƸ.1و مل يهتم أص ارجتاليا

مل يكن يؤرقهم سوى هاجس خلق تقاليد  –اخلطاب املسرحي الشعيب الدارج  –غري أن أصحاب هذا التوجه 

مسرحية و مجهور وّيف للمسرح ، و إن كان هذا املسرح الشعيب قد عّرب عن قضايا الشعب ، و استطاع أن 

بدوق هذا اجلمهور الشعيب  االرتقاءإن حماولة يكون وسيلة ملواجهة قوى االستغالل قبل و بعد االستعمار ، ف

العريض مل يكن مشروعا خمططا له ضمن مفركته الثقافية ، و لذلك ال نكاد نعثر على مالمح فنية و مجالية يف 

هذا املسرح الذي أخذ طابعا هزليا ال ينتسب إىل أي نوع من األنواع املسرحية اهلزلية املعروفة اليت تتأسس على 

فة ، حيث ال يكون الضحك مقصورا فيها لذاته ، بل لغاية إيديولوجية أوال و فنية مجالية ثانيا الضحك كفلس

بأنه كان ضحية وقوعه يف إشكالية القضية القائمة ، و هي " اللوع"، وهو ما جعل بعض النقاد حيكم على 

ة لذلك يف الطابع السوقي العجز عن التوفيق بني اإلبداع املسرحي و بني ذوق اجلمهور املتدين ، فسقط نتيج

ما ينساق وراء املواقف املضحكة اليت تتزاحم يف مسرحياته ، و تكسبها  –غالبا  –و أنه كان (...) التهرجيي

طابعا سوقيا خاليا من معاناة الفنان، و أن النجاح الذي حققه مسرحه مجاهرييا يعود إىل أن اجلمهور نفسه 

.2...هو موضوع تلك املسرحيات 

النقاد و الباحثون حول قضية لغة اخلطاب املسرحي اجلزائري ، إال أن االنتقادات مل متنع هذا اخلطاب  اختلف

باللغة العامية من مواصلة مسريته الفنية ، كما ميكن اعتبار أن اخلطاب العامي استخدم كوسيلة فنية فرضتها 

 تقصدها دعاة اخلطاب العامي ليسيعية اليت فالواق ،عليهم املتغريات و الواقع خاصة بعد ظهور التيار الواقعي

يف حقيقة األمر اللغوية بل هي يف حقيقة االمر مالئمة اللغة للشخصيات، فهي الواقعية النفسية الفعلية 

والعاطفية ، فال يتحدث أمي بأفكار الفالسفة مثال ، أما الواقعية اللفظية فليست مقصورة على التأليف 

الذي ال خيرج على أن يكون فنا ، و كل فن صناعة ، و ليست الواقعية اللفظية  املسرحي أو التأليف األديب

.3حياة ، و إمنا تأيت هذه القوة من الواقعية اإلنسانية قبل كل شيء للاليت تعطي احلوار قوة مشاكلته 

.80س ، ص .، م 1972حىت سنة  لنصوصصاحل ملباركية ، املسرح اجلزائري النشأة الرواد و ا1

ص ص  ،2013-2012صورية عجايت ، النقد املسرحي يف اجلزائر ، شهادة دكتوراه ختصص أدب جزائري ، جامعة منتوري قسنطينة ، 2

57-58.

3 .156-155ص  ص ، 1977 طبعة سنةحممد مندور ، يف األدب و النقد ، دار النهضة ، مصر للطباعة ، القاهرة ، 
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يف مثل "  حول أمهية اخلطاب املسرحي باللغة العامية يف املسرحيات الشعبية فيقول" هنري رياض"كما أكد 

�ÂƾƦƫ�ƢĔ¢�̄¤��ƨȈǷƢǠǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƾȇƚȇ�̄¤��ƨȈƦǠǌǳ¦�©ƢȈǇƢǈū¦�ń¦�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ǾƴƬȇ�©ƢȈƷǂǈŭ¦�ǽǀǿ

اىل النظر اليها من ثالث زوايا  "أحسن تليالين"،و يذهب 1"أقدر  على التعبري و اإلفصاح و التلوين العاطفي

:

زاوية واقعية اخلطاب املسرحي ،فطرح يف زاوية املتفرج إشكالية  -زاوية اجلماهرية   - زاوية إشكالية املتفرج  

و يقيم موازنة بني جتارب اجلمهور مع  التواصل بني املتلقي و العرض ،حيث تظل اللغة أهم عامل يف ذلك،

و إقباله الشديد عليها يف ظل استعمال املسرحيني للعامية ،يف  "رشيد القسنطيين"و  "باشتارزي"مسرحيات 

اللتان قدمتهما فرقة " يويبصالح الدين األ"و" ارات العربث"زف هذا اجلمهور عزوفا تاما عن مسرحييت عحني 

  .ا مثلتا بالفصحىمĔȋ 1951سنة " جورج األبيض" 

و يتفق معه كاتب ياسني يف طرح هذا اإلشكال الذي يرجعه اىل ازدواجية اخلطاب اللغوي يف حياة املواطن 

ل مييل اىل اللغة الفصحى و هي خاصة بطبقة املثقفني املعربني و الطرف الثاين هي فالطرف األو "اجلزائري ،

  . الشعبالعامية  و هي لغة عامة 

وطاملا  أما الزاوية الثانية فهي زاوية البعد اجلماهريي للمسرح فهو بعيد عن الورق ،و ان املسرحية تعد للتمثيل،

  .استعمال اخلطاب بلغة عامية أن عامة الشعب يتحدثون العامية ،فال مناص من 

و من خالل الزواية الثالثة طرح إشكال واقعية اخلطاب املسرحي إذ أنه برى أن من جوهر الواقعية واقعية احلوار 

.2 "الذي جيب أن يكون بلغة الواقع و هي العامية

ŐǷ�ƢǷȂȇ�Ǻǰƫ�Ń�ƢĔ¢��°ȂȀŦ�Ǻǟ�Ʈ°¦�" صورية غجايت"كما أكدت الباحثة  ƸƦǳ¦�ƨȈǔǫ�¾ȂƷبداع للنزول باإل

اىل درك السطحية و املباشرة ،و ال كان التعبري يف القضايا االجتماعية املرتبطة باألوساط الشعبية حجة 

لتوظيف لغة احلياة اليومية ،كلغة املقهى و السوق و الشارع ،و لعله من باب املوضوعية أن ال نبالغ يف حتميل 

مبستواه الثقايف ألنه يف ذاكرة كل فرد منه قدرا  مذرعنيحي ،قطب اجلمهور دائما مسؤولية فشل العمل املسر 

الذي ميثل اليوم منبعا ثريا يغرف منه كل  ،من الثقافة الشعبية حتملها هلجته العامية يف مستواها الداليل الرتميزي

،عن 100هنري رياض ،حممد منري رائد االدب االشرتاكي ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،مكتبة النهضة السودانية ،اخلرطوم ،السودان ،ص 1

.132س ،ص .خلوف مفتاح ،تعرية احلوار يف خطاب املسرح اجلزائري ،م

.133س ،ص .خلوف مفتاح ،تعرية احلوار يف اخلطاب املسرحي اجلزائري ،م2
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دركوا هذه املبدعني ،مسرحيني كانوا أو روائيني أو شعراء و قلة أولئك الكتاب املسرحيني اجلزائريني الذين أ

و تعاملوا مع  فتعاطوا مع العمل املسرحي بوعي ثقايف رفيع و نظروا اىل اجلمهور باحرتافية كبرية،احلقيقة،

.1 "اللهجة العامية حبساسية فنية

فقد ساهم اخلطاب املسرحي يف اللغة العامية يف ميالد مسرح جزائري و خلق مجهور مسرحي و ّيف لتقاليده 

ولد "اجلة موضوعات تعرب عن القضايا االجتماعية و السياسية للشعب اجلزائري ،و يعد املسرحية عن طريق مع

لذين تعاملوا مع اخلطاب املسرحي بلغته العامية كونه خلق مسرحا شعبيا اأبرز الكتاب  من"عبد الرمحن كاكي

ة يف عمق عن لغة تعبري مسرحي متقدمة متجذر " يعاجل دراسة أحوال الشعب و حاجاته عن طريق البحث 

التقاليد الشعبية الوطنية و مساير للعصر كاستخدامه للشعر امللحون املنقول عن قصائد فطاحل الشعراء 

ǤǴǳ¦�ǽǀǿ�¦ƾǈů��ǶǿŚǣ�Â�§ÂǀĐ¦�Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ÄƾȈǇ�Â�» ȂǴƻ�Ǻƥ�ǂǔŬ�ǲưǷ�śȈƦǠǌǳ¦الشعرية الشعبية  ة

قيق مسرح تكون لغته أكثر تعبريا عن كما عمل أيضا بطريقته على حت... لسان شخوصه املسرحية  ىلتنطق عل

.2"احتياجات اجلماهري و دافعا هلا ،للنظر يف واقعهم اليومي و العمل على جتاوزه و ختطيه

خاضع للرتاث و مفعم  يوظف ولد عبد الرمحن كاكي يف نصوصه و أعماله خطاب مسرحي حمك كما

فاستنبث جتاربه املسرحية من صميم الرتبة  ة اجلزائرية،مثال و احلكم الشعبية كونه التفت اىل البيئة الفلكلوريباأل

درس الرتاث الشعيب اجلزائري ،و اطلع على كل خباياه ،مما ساعده على تقدمي أعمال  و االجتماعية ،

ديوان "و " إفريقيا قبل سنة الشيوخ"و" و كل واحد و حكمه" بين كلبون"و " ما قبل املسرح"مسرحيته أمهها 

  " .اب و الصاحلنيالقر "و" القراقوز

استلهمه يف مسرحيات ،،استوحى الرتاث الشعيب اجلزائري بقصصه و خرافاته بأمثاله و نوادره الشعبية كما أنه

الوثيق بالناس عرب اللغة متحررة من التقنيات الدقيقة ،و قد جنح ولد عبد الرمحن   االتصالعلى  صو حر "

،مستغال مجاليات البالغة الشعبية و مطوعا )امية ،الدارجةالع(كاكي يف السيطرة على معجم اللغة احملكية 

ȋ¦�ń¦�®Ƣǟ��ƢǸȀǼȈƥ�ǖǇÂ�Ȇǿ�Â�ƨưǳƢƯ�ƨǤǳ�ń¦�Ƣđ�§ ¦ŗǫȐǳ�ȄƸǐǨǳ¦3"ة ودالالته و رموزهغتدب يف ل.

.60س ،ص .صورية غجايت ،النقد املسرحي يف اجلزائر ،م1

.،نسخة إلكرتونية 6،2006دد عالبوعالم مباركي ،لغة املسرح اجلزائري بني اهلوية و الغريية، جملة حوليات الرتاث ،جامعة مستغامن ،2

3Bouziane Ben Achour ,Le Thètre Algerien Une Histoire D’étares ,Edition On , Dar El

Gharb, P 166.
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أراد ولد عبد الرمحن كاكي من خالل هذا اخلطاب املسرحي املوجه باللغة العامية التعبري عن احتياجات 

ȍ�ǪȇǂǗ�§ǂǫ¢�ƢĔƘƥ�ǾǟƢǼƬǫ¦�¦ǀǿ�Â�ǶȀǨǳ¦�ƨǴȀǇ�ƨȈƦǠǋ�ƨȈǷƢǟ�ƨǤǴƥ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƾȈǈš الشعب اجلزائري �Â بالغ الرسالة

�ń¦�¾ȂƸƬƫ�Ŗǳ¦�±ȂǷǂǳ¦�Â�©¦ ƢŹȏ¦�Â�ňƢǠŭƢƥ�ƨǨưǰǷ�ƢȀƷÂ°�Ŀ�ƨȈƦǠǋ�ƨǤǳ�ƢĔ¢�Â��ǞǸƬĐ¦�ÀƢǿ̄ ¢�ń¦�ƨȈƷǂǈŭ¦

أنا ال أكتب املسرحيات لقراءة ،إنين "ه تعرب عن الواقع االجتماعي و هذا ما جاء يف قول ،لوحات فنية مميزة

.1"أصور بالكلمات مسرحيات تعرض على خشبات املسرح

عمق الطرح و الداللة  بقد متيز خطابه املسرحي بلغة احلكمة و املثل و الشعر امللحون و احلكاية الشعبية و ل

ǗƢƼƬǴǳ�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�Ȃǿ�ȆǷƢǠǳ¦�§ ƢǘŬƢǧ��ǲǠǨǳ¦�Â�ƨǯǂū¦�ǪǸǟ�ǲǸŹ�ǾǻȂǯ�ǞǸƬĐ¦�©ƢǬƦǗ�Ǧ ǴƬű�śƥ�Ƥ

فكانت مسرحيات كاكي املكتوبة باللغة العامية املفهومة من عامية الشعب قد خلقت جوا عاطفيا مألوفا عند "

و كانت بعض املسرحيات تعرض ألكثر من ليها، جميء احلفالت العائلية ،هلذا كان إقبال اجلماهري كبريا ع

.2"شهر يف مكان واحد

كاكي يف توظيف اللهجة العامية يف جتارب سابقيه و معاصريه من الكتاب اجلزائريني الذين كما ختتلف جتربة  

ǳ¦�ǪǸǟ�Â�ƨȇ£ǂǳ¦�¬ȂǓȂƥ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ�ȄƸǐǨǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǷƢǠǴǳ�¦ÂǂǐƬǻ¦رح ،فقد استجاب مشروعه الفين ط

ري يف أثلوطنية ،و لضمان التا اهلوية مببادئ الثورة اجلزائرية اليت أكدت على ترسيخ مالمح  لتزمةامل تهلفلسف

يف الوقت ذاته كان البد من اقتناء مستويات  ،و ذوقه اجلمايل ،املتلقي البسيط و االرتقاء بفكره األيديولوجي

وهم مشكلة اللغة يف املسرح  كاكيثبت لنا أǀđ�Â¦�... ثري أمتعددة من العامية تؤدي اىل حتقيق نفس الت لغوية

،صة حني أبعدها إطار الصراع بني العامية و الفصحى و حقيقة املفاضلة بينهماالعريب عامة و اجلزائري خا

مؤكدا بالعمل املتواصل بأن العبارة املسرحية مىت اتصفت بالرتكيز و الكثافة و ابتعدت عن الشعرية اخلطابية 

.3سواءا كانت فصيحة أو عامية عدت درامية بامتياز،

شعبية خاصة مبنطقة  ألفاظاجل موضوعاته خبطاب عامي حيث وّظف الذي عا" عبد احلميد رايس  أيضا جند

املدعو برويشد الذي جنح يف اعتماده " أمحد عياد"و أيضا " أبناء القصبة"الوسط و هذا ما جاء يف مسرحيته 

على خطاب مسرحي شعيب مجاهريي ،حيث أنه حاول من خالله حماكاة الواقع العاصمي ،فكانت مسرحية 

.366س ،ص .،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،م ةقرقو إدريس    1

.75س ،ص .خملوف بوكروح ،مالمح يف املسرح اجلزائري ،م2

62-61س ،ص .جايت ،النقد املسرحي يف اجلزائر ،مغصورية    3
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ة العاصمية و اليت ختللتها الكثري من الكلمات الفرنسية اليت عادة ما ينطقها الشعب اجلزائري ،و باللهج"الغولة 

وري مسرحه تمن ضمنت ملسرحياته و ألفالمه البقاء ،بينما وظف حممد الهي الشعبية  يةة الفكاهغتلعل ل

ه الصادقة تعرب عن حياة خطاب عامي ،شعيب بسيط ،و هو لغة دراجة حملية مطعمة بالكلمات الفرنسية ،فلغت

Ǻȇ°ȂȀǬŭ¦�Â�śƳƢƬƄ¦�Â� ¦ǂǬǨǳ¦�̈ƢȈƷ��ǖȈǈƦǳ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦.1

الرتاث و املوروث الشعيب من "الذي وظف يف خطابه املسرحي " عبد القادر علولة"كما جند املمثل و املخرج 

ة يف أغلب مسرحياته ،حني ت و أمثال شعبية ،و استخدام احللقة و الروايكَ و نُ سطورة ،أحكايات شعبية و 

مل يقف عند احمللية يف استلهامه و عناصره ،و إّمنا استعار أشكاال تراثية عاملية و إنسانية منها اجلوقة ،الكورس،

.2"و هي ذات أصول إفريقية ةكتقنية مسرحي

د،جواهورة األاملش ثالثيتهاخلبزة ،محق سليم ،محام ريب ،العلق و :فقد كتب عدة مسرحيات بلغة عامية منها 

التعبري عن الواقع اجلزائري بلغة بسيطة و  احملكىقوال ،حاول هو أيضا من خالل خطابه العامي األ ،اللثام

  .سيس و تأصل املسرح اجلزائريأموظفا الرتاث سعيا منه لت ،سهلة بعيدة عن التكلف و التصنع

الذي ختلى " اللغة العامية كاتب ياسني و من الكتاب اجلزائريني الذين يفضلون استعمال اخلطاب املسرحي ب

ا هميف جتربة جديدة للمسرح بالدارجة معتربا أن هذه األخرية أكثر قربا و ف أاملسرح بالفرنسية ،و بد ةعن كتاب

�ǾƬǫǂǧ�ǞǷ�śǇƢȇ�Ƥمن الشعب ،غري أن هذا الرأي ال ميكن التسليم به إّال يف إطار التجربة اليت ƫƢǯ�Ƣđ�¿ȂǬȇ

حداث و الوقائع السياسية أسلوب مسرحه التسجيلي القائم على تسجيل األ االعتبارخذ بعني املسرحية ،و األ

ملك "و" فلسطني املخدوعة"و " حرب األلفي سنة"و " حممد خذ حقيبتك": ،بدءا من جتربته األوىل مبسرحية 

ƥƢƬǯ�ƨǬȇǂǘƥ�ǾǻǂǬȇ�Â�ƨƳ°¦ƾǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ�ǾǴȈǔǨƫ�°Őȇ�śǇƢȇ�Ƥ" الغراب ƫƢǯ�ÀƜǧ�¦ǀđ�Â� ة النص املسرحي الذي

.3"يتغري بتغري االحداث السياسية اليت تعاجلها

اىل الكتابة بلغة عامية جزائرية شعبية بسيطة اليت تلمس الواقع االجتماعي اجلزائري و اليت يفهمها و  دعافقد 

�ƨǸƟȐŭ¦�ƢĔȂǯ�² ƢǼǳ¦�ƨǷƢǟ�Ƣđ�ª ƾƸƬȇخطاب مسرحي واقعي  إلنتاج.  

.156، ص 2005سنة  1، عني مليلية، طدار اهلدى، 2ج  –ة راسة موضوعية و فنيد –صاحل ملباركية ،املسرح يف اجلزائر 1

.163س ،ص .،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،م ةإدريس قرقو  2

.26س ،ص .خملوف بوكروح ،املسرح و اجلمهور ،م3
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املسرحي باللغة العامية من طرف العديد من الكتاب املسرحيني اجلزائريني كونه  و من هذا مت استخدام اخلطاب

�ǆ عالوسيلة اليت متكن من االتصال و التقرب م ǸǴȇ�À¢�§ ƢǘŬ¦�¦ǀǿ�̧ ƢǘƬǇ¦�Ʈ ȈƷ��ǞǸƬĐ¦�©ƢǬƦǗ�Ǧ ǴƬű

ب العادات عّرب عن االمراض االجتماعية و حار  إذ أنه ،الواقع االجتماعي اجلزائريني و يعاجل خمتلف القضايا

�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ƨȈǟȂƫ�Ŀ�ǶǿƢǇ�Â�̈ƾǇƢǨǳ¦�¼Ȑƻȋ¦ÂÀƜǧ�ǾȈǴǟ�Â��  اخلطاب املسرحي اجلزائري باللغة العامية امتزج

تعدد اللهجات اليت ختلف  سبانية و االمازيغية باإلضافة اىلبني خليط من اللغات كالفرنسية و اإلجنليزية و اإل

ب الدرامي اجلزائري أي خطاب النص املسرحي املتكون من من الغرب اىل الشرق اىل الصحراء ،فاخلطا

و خطاب االرشادات املسرحية تنوع و اختلف بني الكتاب و - احلوار-  خطاب الشخصيات يف العمل الدرامي

املؤلفني اجلزائريني مما طرح إشكاال لغويا حول لغة املسرح اجلزائري، فأي عامية و أي هلجة اليت ترفع مبستوى 

  .ملسرحي اجلزائري؟ فشساعة اجلزائر أنتجت رمخا من اللهجاتخطاب النص ا

:الخطاب المسرحي الجزائري باللغة الفصحى -

الرؤى حول قضية استعمال خطاب مسرحي فصيح أو علمي و من دعاة هذا االجتاه  تعددت الدراسات و 

األقطار اليت تتكلم العربية إنك إذا كتبت باللغة الفصحى فأنت مفهوم يف مجيع "جند طه حسني الذي يقول 

.1"،و لكنك إذا كتبت بلهجة من اللهجات فمن يفهمك؟ إالّ أصحاب هذه اللهجة

، اىل اجلزائر" جورج األبيض"اخلطاب املسرحي يف اجلزائر باللغة الفصحى قد ربطه الكثري من الباحثني بزيارة  و

أسسها  يتثال على ذلك اجلمعيات الثالث السست قبل هذه الزيارة و كمأغري أن هناك عدة مجعيات ثقافية ت

يف كل من اجلزائر العاصمة والبليدة و املدية بغرض متثيل  1911بعد عودته من باريس يف سنة " األمري خالد"

حممد عفت "لشكسبري تعريب " ماكبث" من مسرحيته " جورج األبيض"نصوص املسرحيات اليت بعثها له 

للشاعر حافظ إبراهيم " شهيد بريوت"خلليل اليازجي ،و مسرحيته " وفاء و ال وءةاملر " ة،و مسرحي "املصري

و غنت مع جوق األدب  منها الفرقة املسرحية التونسية" جورج األبيض"فرقة  لبقوهناك فرق زارت اجلزائر ...

ي وصالح الدين االيويب ،و هعطيل،: اليت عرضت  ، و من املسرحيات التونسي قبل احلرب العاملية األوىل

.2بالعربية الفصحى و قد أحرزت جناحا لفت انتباه الفرنسيني

1¶��ÀƢǸǟ��ǂǰǨǳ¦�°¦®��Ʈ ȇƾū¦�ĺǂǠǳ¦�ǶǴǠǳ¦�Ŀ�ȄƸǐǨǳ¦�ń¦�¾ȂƸƬǳ¦�ƨȈǔǫ��ȆǇȂŭ¦�®ƢĔ2  80،ص  1987سنة.

  .42 – 37ص ص  س ،.صاحل ملباركية ،املسرح يف اجلزائر النشأة و الرواد و النصوص ،م:ينظر    2
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كما ال ميكن إنكار دور هذه الزيارة كما سبق و ان ذكرنا اليت ساعدت على ظهور و تأسيس و انتعاش حركة 

دب و التمثيل العريب ثالث مسرحيات خبطاب عريب فصيح ليف املسرحي اجلزائري ،حيث قدمت مجعية األأالت

.1" 1924مث بديع سنة  1923،و خديعة الغرام سنة  1921سنة  "شفاء بعد العناءال"و هي 

ثريها منحصر بالفئة املثقفة و كثري من الباحثني أغري أن هذه التجارب اليت قدمت باللغة العربية الفصحى ظل ت

ŭ¦�Ŀ�ǾȈǳ¤�¼ǂǘƬǳ¦�Ļ�ƢǷ�¦ǀǿ�Â�°ȂȀǸŪ¦�§ ¦ǀƬƳ¦�Ŀ�ƪ Ǵǌǧ�ƢĔ¢�ÀÂŐƬǠȇ�®ƢǬǼǳ¦�Âمن هذه ابق حث السب

و هذا ال يعين غياب اخلطاب املسرحي الناطق باللعة العربية الفصحى بل ازدهر على مستوى  ،الدراسة

تغذى من احلركة اإلصالحية و رأى أن التمثيل و التعبري و "املدارس احلرة جلمعية العلماء املسلمني حيث أنه 

ة و يدعم وجودها و حيافظ على الشخصية اجلزائرية الكتابة بالفصحى عمال يدعم جمهود العلماء و يثري العربي

فقد عكف كتابه  ،ل املسرحيات دينية أو تارخيية  اليت ختدم و تغذي هذا االجتاهجالعربية اإلسالمية ،لذلك 

�² ȂǨǼǳ¦�· ƢǬȇ¤�Â�ƢǿƾȈǴţ�ń¦�ƢȈǠǇ�ǶǿǂƯƖǷ�Â�ƨȈǴŪ¦�ǶŮƢǸǟ¦�Â�ǶēȏȂǘƥ�ǲȈƴǈƫ�Â�®¦ƾƳȋ¦�ȆǓƢŠ�¿Ƣŭȏ¦�ȄǴǟ

Ƣđ"2.

من ذلك ...مثلت على األقل مخس عشر مسرحية بني مدرسية و غريها  1939و  1937سنيت  "نيو ب

حممد بن عابد اجلياليل " البعثة الدينية"حملمد النجار و " الدجالون"حملمد العيد آل خليفة و " بالل"مسرحية 

رحيات سواء كانت من مت تقدمي العديد من املس كما  ،3"...حملي الدين باشطارزي " سحار بالرغم منه"و

أو الفرق العربية اليت كانت تزور اجلزائر حيث استطاعت  ،أو فرق اهلواة ،طرف الفرق اجلزائرية و اجلمعيات

هذه املسرحيات اليت قدمت خبطاب عريب فصيح على تصوير املشاعر و األفكار تصويرا فنيا و نفسيا و فكريا 

فهناك فرق بني واقعية اللغة و واقعية العمل  الدينية املرتمجة ،تعد اللغة املثلى للمسرحيات التارخيية و  ،و

  .املسرحي 

.23،ص  س.م  -جتربتان يف اجلزائر  –محومي أمحد ،الرتاث الشعيب و املسرح 1

  . 72 – 71ص ص  س ،.،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،م ةإدريس قرقو   2

.427س ،ص .،م5،ج1989–1830ائر الثقايف ،سعد اهللا أبو القاسم ،تاريخ اجلز 3
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"�¾ƢǬŭ¦�ÀƢǈǳ�ǪǘǼƬǈȇ�ȏ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�Â�ǞǸƬĐ¦�Â�̈ƢȈū¦�ƨȈǠǫ¦Â�Â��ƨȇǂǌƦǳ¦�ǆ ǨǼǳ¦�ƨȈǠǫ¦Â�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ƨȈǠǫ¦ȂǳƢǧ   بل

.1"لسان احلال ،و البد يف عامل االدب من االختيار و التعمق ال االقتصاد على نقل الواقع

و ينبغي أن تكون اللغة لسان حال ال لسان مقال ،و من هنا " هذا ما أكده عز الدين إمساعيل يف قوله أيضا 

�À¢�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�ǾȈǴǟ�Â�Ƣǿ°ȂǠǋ�Â�ƢȀƬǨǗƢǟ�Â�ƢǿŚǰǨƫ�ƨǬȇǂǗ�ƢēƢȈǐƼǋ�Ŀ�Ȇǟ¦ǂȇ�À¢�ȆƷǂǈŭ¦�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ȄǴǟ�ÀƜǧ

Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�ǾƬǴȈǇÂ�Â�Ǿƫ¦®¢�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬȇ يضع فيها كل إمكانيات اللغة املوسيقية و التصويرية 

.2"واالحيائية و الدالة ،كي ينقل اىل املتلقي خربة جديدة مفعمة باحلياة

فاخلطاب املسرحي بلغة فصيحة يعرب و يصور هو أيضا الواقع التارخيي و االجتماعي بلغته  الراقية ،و و عليه 

حممد غنيمي "التارخيية أو الفكرية ،و هذا ما ذكره الدكتور و املسرحيات أيرتجم املسرحيات يف اآلداب العاملية 

إن القصص و املسرحيات العاملية لو ظّلت تكتب بلهجة حملية ملا ارتقت فنيا ،و أنه ال نزاع يف أن " : "هالل

ē¦®ǂǨǷ�Ŀ�̈®ƾƄ¦�ƨȈǷƢǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�ƢȀǬȈǸǠƫ�Â�©ȏȏƾǳ¦�ǞȇȂǼƫ�Ŀ�ÃǂƯ¦�Â�°ƾǫ¢�ȄƸǐǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦ ا العاجزة عن

3"املعاين العالية و األفكار العميقة و اخلواطر و املشاعر الدقيقة

حملمد العيد آل خليفة و اليت تعترب " و من بني املسرحيات اليت قدمت خبطاب مسرحي فصيح مسرحيته بالل 

"ǈƸǧ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǲǷƢǰƬǷ�ÄǂǠǋ�ǲǸǟ�¾Â¢�ƢĔȋ�ȏ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�ƺȇ°Ƣƫ�Ŀ�¾ȂŢ�ƨǘǬǻ�ƢĔȋ�ƢŶ¤�Â��Ƥ

�ƨȇȂƥŗǳ¦�Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�Ƥ ǻƢƳ�ń¦�Ȇź°ƢƬǳ¦�ƢĔȂǸǔǷ�Ŀ�ȄǴš �ƾȇƾƳ�ǽƢš ¦�Ǻǟ��Ƣǔȇ¢�©ËŐǟ"4.

و ... مستوحاة من اهلجرة النبوية الشريفة 1949حملمد الصاحل رمضان سنة " الناشئة املهاجرة"أيضا مسرحية  

... تعد خصيصا للمدارس لتقدم يف املناسبات الدينية ...  هي على بنائها الفين موجهة اىل الناشئة يف املدارس

ƨȈǷȐǇ¤�¥®ƢƦŠ��ǾǨȈǬưƫ�Â�ƞǌǼǳ¦�ƨȈƥǂƫ�ń¦�» ƾē�Â5. ألمحد توفيق املدين اليت مثلت سنيت " حنبعل"و مسرحية

" حنبعل"باملسرح البلدي للجزائر العاصمة ،و املسرحية تتناول شخصية البطل القرطاجي  1948و  1947

مد ، و أيضا حم34،ص 2007، طبعة سنة حلديث ،أربد ،األردن جنم عبد اهللا كاظم ،جملة احلوار يف الرواية العربية ،عامل الكتب ا:ينظر    1

.132، ص  س.مالنقد ، مندور ، يف األدب و 

22،ص  1965سنة  3، طالعريب ،القاهرة عز الدين إمساعيل ،االدب و فنونه ،دار الفكر2

.671،ص  س.محممد غنيمي هالل ،النقد االديب احلديث ،3

.220س ،ص .عبد اهللا ركييب ،تطور النثر اجلزائري احلديث ،م4

92س ،ص .صاحل ملباركية ،املسرح يف اجلزائر النشأة الرواد و النصوص ،م5
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بلغة فصحى أَْمَيْل اىل اخلطابية  يف الصياغة ،تفجرت خالهلا عواطف الكاتب و "رحية جاء و خطاب املس

مشاعره و كأن النص، إمنا يعكس أحاسيس املؤلف فكله محاسة و حث على الثورة و النضال، و هو إمنا 

.1"خياطب الشعب اجلزائري و يستنهض مهته

وضوعها و يف حمتواها يف فرتة عرفها هذا اللون من املسرحيات كما أن هذه املسرحية تبقى  رائدة يف جماهلا و م

.2األدبية املكتوبة بلغة عربية فصحى راقية مجيلة

و اليت حياول مؤلفها اعتماد  1952يضاف إىل ذلك مسرحية يوغرطة  لعبد الرمحن ماضوي اليت ألفها سنة 

ا يعرف بعملية االسقاط التارخيي ،فما األحداث املاضية و حماولة مطابقتها حلاضر الشعب اجلزائري أو م

مقاومة يوغرطة للروم يف املسرحية إّال مقاومة الشعب اجلزائري لالحتالل الفرنسي ،و ما الصراع الذي خيوضه 

الشعب اجلزائري ضد فرنسا ،و لعل اللجوء اىل الرمزية من املؤلف و غريه من الكتاب و األدباء ميالد جلأ إليه 

.3ش فرنساالكتاب ختلصا من بط

حممد "، و"أمحد رضا حوحو"،  و "عبد الرمحن اجليالين"و " حمي الدين باشطارزي"باإلضافة اىل مسرحيات 

  " .رضا منضايل

و اليت يف فرتة  19534و مسرحية الصحراء حملمد الطاهر فضالء اليت عرضت يف سوق أهراس صيف سنة 

ȆǈǻǂǨǳ¦�ǂǸǠƬǈŭ¦�§ ƢƬǯ�Ƣđ�ÃƾŢ�Â�ȆǈǻǂǨǳ¦�¾ȐƬƷȏ¦  الساعي لطمس الثقافة العربية و االسالمية للشعب

�Ŀ�ƢȀȈǳ¤�¼ǂǘƬǼǇ�Ŗǳ¦�Â�ƨȇƢǼǠƥ�Ƣē¦°ƢƦǟ� ƢǬƬǻ¦�Ŀ�ƾȀƬƳ¦�Ʈ ȈƷ�Ȇǫ¦°�ƶȈǐǧ�ÄȂǤǳ�§ Ƣǘş�© ƢƳ�Â��ÄǂƟ¦ǄŪ¦

  .املبحث املوايل

هذه بعض األمثلة للمسرحيات اليت اعتمدت على اخلطاب املسرحي الفصيح حيث كان هلا مجهورها اخلاص 

ان يتابعها سواء كانت تقدم هذه العروض يف القاعات، أو يف اإلذاعة او ما يسمى باملسرح اإلذاعي الذي ك

،فخطاب هذه املسرحيات التارخيية و الدينية كان يعتمد على اللغة الفصحى و اجلدية يف طرح املواضيع بينما 

.73س ،ص .زائري ،م،الرتاث يف املسرح اجل ةإدريس قرقو  1

.223س ،ص .عبد اهللا الركيب ،تطور النثر اجلزائري احلديث ،م2

.74س ،ص .،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،م ةإدريس قرقو    3

 2000عة سنة ، طب،دار هومة ،اجلزائر  االستقالل،املسرح اجلزائري يف عهدية االحتالل و 2حممد الطاهر فضالء ،املسرح تارخيا و نضاال ،ج 4

.68، ص 
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ك و اهلزل ،و من دواعي ميل املسرحيات االجتماعية الشعبية اعتمدت على اللغة العامية املناسبة للضح

يرجعها " أحسن تليالني"اجلمهور اىل اخلطاب الفصيح يف حوار الشخصيات جند الباحث و الكاتب الدكتور 

1:اىل أربعة عوامل 

 زاوية الفصاحة و البالغة. 

 االنتشار و البقاء( زاوية اجلماهريية.( 

زاوية واقعية اللغة. 

زاوية إشكالية اجلمهور. 

العامل االول أمهية الفصحى و الكشف عن الفن املسرحي و املقدرة اليت تكتنزها الفصحى يف تكتشف يف 

التعبري عن املعاين الدقيقة ،أما يف البعد الثاين فبّينت أن العامية ال متنح النص املسرحي الرواج و االنتشار 

�ǂǠǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ǾƳ¦Â°�Â�ǎ Ǽǳ¦�°ƢǌƬǻ¦�À¢�śƷ�Ŀ��ƨȈǴŰ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�Â�ȏÂ¢�Ƣđ�Ƥ Ƭǰȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ÀȂǿǂǷ�ĺ

هي الفصحى و يستدل بذلك بكثري من النصوص اجلزائرية، و اليت كتبت بالعامية من أمثال نصوص 

�ƪ ȈǬƥ�Â�ƪ ǠƦǘǳ�Ƣđ�ƪ ƦƬǯ�ȂǴǧ��ȄƸǐǨǳƢƥ�Ƥ Ƭǰƫ�Ń�ƢĔȂǯ��°ƢƯƾǻȏ¦�ƢŮƖǷ�ÀƢǯ�Â�řȈǘǼǈǬǳ¦�ƾȈǋ°Â�Ä±°ƢǘǋƢƥ

  .خالدة 

أن خلود مسرحية بالل حملمد العيد آل خليفة صاغته اللغة الفصحى اليت  مث يستدل مبثال مضاد عندما يرى 

�ȏ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�À¦ŐƬǠȇ�ƢǷƾǼǟ�¾Ȑǿ�ȆǸȈǼǣ�ƾǸŰ�Â�°ÂƾǼǷ�ƾǸŰ� ¦°¡�ǺǷ�Ʈ ǳƢưǳ¦�ǲǷƢǠǳ¦�ƾǠƦƬǈȇ�ȏ�Â��Ƣđ�ƪ ƦƬǯ

فرنسي بالعامية و ال" عبد القادر علولة"يف مسرحية األجواء لـ " جلول الفهاميي"حتتم عليها تنطلق مثال  

�©ƢȈǐƼǌǳ¦�Ƣđ�ƪ ǬǴǘǻ¦�À¤�ȄƸǐǨǳ¦�ǾȈǧƢǼƫ�ȏ�Äǀǳ¦�řǧ�¼ƾǏ�½ƢǼǿ�ÀȂǰȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ǲƥ��ƨȈǈǻǂǨǳƢƥ.

أما العامل الرابع الذي يتعلق بإشكالية اجلمهور ،الذي يتعلل به دعاة العامية بأنه ال يتذوق النصوص الناطقة 

ئر يف أواخر الثمانينيات و لقيتا رواجا و بالفصحى و ال يفهمها ،فريد عليه مبسرحيتني فصيحتني عرضتا باجلزا

جواد األسدي "الفلسطينية و اليت أخرجها " خيوط من فضة"إقباال كبريا من اجلمهور اجلزائري ،و مها مسرحية 

�Ƣđ�Ƥ" الوزير العاشق" و مسرحية  ƴǟ¢�Â�°ȂȀǸŪƢƥ�µ ǂǠǳ¦�©ƢǟƢǫ�ƪ ǜƬǯ¦�Ʈ ȈƷ��Äǂǐŭ¦�ȆǷȂǬǳ¦�¬ǂǈǸǴǳ

  .تكن لغة الضاد البتة عائقا أمام تذوقه هلما اجلزائريون أميا إعجاب ،و مل

جلزائري من عن خلوف مفتاح ،تعرية احلوار يف اخلطاب املسرحي ا9-8-7،ص " الثعلبة  و القبعات" أحسن تليالين ،مقدمة مونولوج 1

  . 153 -152ص ص  ،س .اىل اآلن ،م1963
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يف طبيعتها إضمارية فال جيب أن تعكس مواقف احلياة "يف اعتباره أن اللغة " جان بول سارتر" هذا ما أكده 

اليومية عكسا مباشرا ،بل بطريقة غري مباشرة ،و أول الوسائل الالمباشرة يف اخلطاب املسرحي أال تنطق 

.1"ة اليومية حىت جتعل القارئ ال حيس بأن املسرحية هي الواقع اليومي ذاتهالشخصيات بلغة احليا

�ǂǟƢǌŭ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�Ǻǟ�̈ǄƳƢǟ�ƢĔȂǯ�ƨȈǷƢǠǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ÀȂǔǧǂȇ�ƶȈǐǨǳ¦�ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦�°Ƣǐǻ¢�Â�̈Ƣǟƾǧ

كار الدقيقة، املسرحية رسالة تنفيذية يف طرق املواضيع اخلطرية ،و التعبري عن االف" الدقيقة و هذا باعتبار أن 

وتصوير األزمات النفسية الداخلية ،فالبد للمؤلف املسرحي من استخدام الفصحى آلداء رسالته ،ألن العامية 

�Äǀǳ¦�¬ǂǈŭ¦�Àȋ�ƨǷȋ¦�̈ƾƷÂ�¿ƾţ�ȏ�ƢĔ¢�ƢǸǯ...يف نظرهم غري قادرة عن التعبري عن األمور العميقة الدقيقة 

ا يزيد يف ابتعاد اجلماهري ،و خباصة إذا مل ينجح يف القضاء يستخدم لغات عديدة و متباعدة فيما بينها ،إمن

على األمية ،فاإلكثار من استخدام العامية يف املسرح يباعد بني الفصحى و العامية ، أما إذا انتشر التعليم و 

خففت الفوراق الثقافية بني الطبقات فإن استخدام العامية لن يكون أكثر من إجراء مؤقت ،و القصد منه 

.2" وعية اجلماهري مبشاكلها و ظروفها السياسية و االجتماعيةت

هذا ما تبعه جمموعة من املؤلفني اجلزائريني اللذين اختاروا اخلطاب الفصيح ملعاجلة املوضوعات التارخيية والدينية 

ر للشعب و االجتماعية و السياسية رغم الضغوط االستعمارية و التحوالت االجتماعية اليت مل حتقق االستقرا

اجلزائري ،و هذا باختاذ املسرح كوسيلة التثقيف و تربية النشئ و إيقاظ الشعور الوطين و القومي ،اىل جانب 

الرتفيه ،و هذا ما رآه حممد مصايف يف أن اللغة الفصحى هي وحدها اليت ميكن أن تقدم للقضايا الوطنية و 

أن اللغة الفصحى ال تعين لغة امرؤ القيس و ال لغة القومية الدعم و الدفع الذي تنتظره من املسرح ، إّال 

الفرزدق و ال حىت لغة العقاد و الرافعي ،بل جيب أن حنتاط كثريا يف كتابة مسرحياتنا ،أو يف ترمجة اآلثار احملررة 

  .باللغة األجنبية 

ن آراءه أن حنتاط من حيث اللفظ و من حيث اجلملة ،و املسرحي املقتدر يستطيع أن يعرب ع"كما جيب 

بطرق خمتلفة ،فهو ميلك ثروة هائلة من االلفاظ بعضها متداول و مستعمل عند االغلبية الساحقة من مجاهرينا، 

.83،ص 1961، طبعة سنة رة حممد غنيمي هالل ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاه:جان بول سارتر ،ما األدب؟ تر 1

-201-200،ص  1984سنة  2، طاجلزائر  ،العريب ،املؤسسة الوطنية للكتابحممد مصايف ،النقد األديب احلديث يف املغرب:ينظر    2

202.
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ومن  واجبه أن ال يتجاوز حدود الواقع املمكن بالنسبة جلمهورنا الذي مل يكتب له الدخول اىل املدرسة العربية 

.1"تداولة اليت ال تتطلب جهدا كبريا يف فهمهابل من واجبه أن يقصر باستعماله على األلفاظ امل

و يف خضم هذا اجلدل القائم يف اخلطاب املسرحي بني اللغة العامية و اللغة الفصحى باعتبار أن الفصحى 

تزيد من الرابط الديين و التارخيي و هلا القدرة التعبريية و املتعة البالغية و اخلطاب العامي الذي يزيد من واقعية 

املسرحية ،و ارتباط املتلقي به، ظهرت بعض اجلهود من طرف بعض رواد اخلطاب املسرحي إلجياد حل  الكتابة

وسيط جيمع بني الطرفني يف عمل إبداعي واحد ،و لعل أشهر تلك اجلهود ما ابتكره توفيق احلكيم و أطلق 

ة األشخاص أي لغة يفهمها كل عليه تسمية اللغة الثالثة و اليت ال جتايف قواعد الفصحى ،و أن ال تنايف طبيع

بعد أن جرب الكتابة و التأليف " الصفقة"جيل وكل قطر ،و هذا ما جسده يف بيان نشره يف مقدمة مسرحيته 

  :و مما جاء يف املقدمة  - خطاب عامي و خطاب فصيح  –املسرحي باللغتني 

وضع جدل و خالف ،و قد كثر كانت و مل تزل مسألة اللغة اليت جيب استخدامها يف املسرحية احمللية م" 

الكالم حول العامية و الفصحى ،و قد سبق يل أن خضت التجربة مرتني يف حميط واحد ،و هو حميط الريف 

بالفصحى فما هي النتيجة يف " أغنية املوت"بالعامية ،و كتبت مسرحية " الزمار" املصري ،كتبت مسرحية 

م الفصحى جيعل املسرحية مقبولة يف القراءة ،و لكنها نظري؟ أشك يف أن املشكلة قد حلت متاما ،فاستخدا

بل و ال يف كل إقليم ... عند التمثيل تستلزم الرتمجة عند اللغة ليست مفهومة يف كل زمان و ال يف قطر 

�ÀƢǷ±�Â�ÀƢǰǷ�ǲǯ�Ŀ�ƨȈƟƢĔ�ƨǤǳ�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ�ƪ ǈȈǳ�À̄¤�ƨȈǷƢǠǳƢǧ�...

يف قواعد الفصحى ،و هي يف نفس الوقت مما ميكن أن كان البد من جتربة ثالثة إلجياد لغة صحيحة ال جتا

�ǶēƢȈƷ�ȂƳ�ȏ�Â��ǶȀǠƟƢƦǗ�ľƢǼƬȇ�ȏ�Â�́ ƢƼǋȏ¦�ǾǬǘǼȇ ... لغة سليمة يفهمها كل جيل و كل قطر  و كل

�ƢĔ¢�ƢȀƟ°ƢǬǳ�ƨǴǿÂ�¾Âȋ�ÂƾƦƫ�ƾǫ" الصفقة"إقليم و ميكن أن جتري على األلسنة يف حميطها ،تلك هي مسرحي 

بل ... لكن إذا عاد قرائتها طبقا لقواعد الفصحى ،فإنه جيدها منطقية على قدر اإلمكان مكتوبة بالعامية ،و 

قراءة حبسب النطق الريفي ،فيقلب القاف اىل جيم أو اىل مهزة تبعا للهجة :إن القارئ يستطيع أن يقرأها مرتني 

حبسب النطق العريب الفصيح مث قراءة أخرى ... االقليمية، فيجد الكالم طبيعيا مما ميكن أن يصدر عن ريفي 

.2"فيجد العبارات املستقيمة مع االوضاع اللغوية السليمة

  .82 – 81ص ص ،1983، طبعة سنة الشركة الوطنية للنشر و التوزيع حممد مصايف ،فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث ،:ينظر    1

.2،ص  1956سنة  1، طتوفيق احلكيم ،مقدمة مسرحية الصفقة ،مكتبة اآلداب ،القاهرة 2



210

احتلت هذه اللغة الثالثة درجة أعلى من العامية و أدىن من الفصحى و هذا للتقرب بني طبقات الشعب 

جنح به وتوحيد اخلطاب املسرحي ،حيث برز كتاب يدعون إىل هذا اخلطاب املسرحي يف اجلزائر ،و هذا ما 

مشتغال مجاليات البالغة ) العامية ،الدارجة( معجم اللغة احملكية "يف السيطرة على " عبد الرمحن ولد كاكي "

ƢȀǼȈƥ�ǖǇÂ�Ȇǿ�Â�ƨưǳƢƯ�ƨǤǳ�ń¦�Ƣđ�§ ¦ŗǫȐǳ�ȄƸǐǨǳ¦�ƢǟȂǘǷÂ�ƨȈƦǠǌǳ¦"1.

هذه املسرحيات تعد اللغة  ...فاملسرحية الغنائية و املسرحية التارخيية و كذا املسرحية املرتمجة عن لغة أجنبية 

�ǾǼȈƸǴƫ�ǺǰŻ�ǞǫȂǷ�Ʈ ȇƾƷ�ǺǷ�ƨȈƟƢǼǤǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ǾƳƢƬŢ�ƢǷ�ǪǬŢ�À¢�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ƢĔȋ�ƨȈǷƢǠǳ¦�ǺǷ�ǲǫ¢�ȄƸǐǨǳ¦

وغناءه ،كذلك االمر بالنسبة للمسرحية التارخيية حيث يستطيع الشعر أن خيرتق عنصر الزمن الذي حيقق 

Â�ƢēƢȈǐƼǋ�Â�ƨȈƷǂǈŭ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�śƥ�ǲǐǨǳ¦ أما املسرحيات الواقعية املعاصرة احمللية و كذلك ... بني واقعنا

و كذا جيب أن يتقاسم ... املسرحيات الفكاهية و الدرامية العصرية فإن اللغة العامية أقدر على التعبري فيا 

الشعر و النثر املسرح حبسب طبيعة املسرحية نفسها ،جيب كذلك أن تتقاسم الفصحى و العامية املسرحيات

.2النثرية ،حبسب طبيعة املسرحية أيضا

هذا ما ذهب إليه الباحث حممد غنيمي هالل و املتضمن الدعوى إىل الكتابة باللغتني ليأيت بعد ذلك 

تصنيف اإلنتاج املسرحي املكتوب بالعامية، ضمن الفنون الشعبية و علم الفلكلور و الفلكلور املقارن و إدراج "

طار الدراسات األدبية و الفنية اقتداًء باجلامعات األوروبية اليت تقوم بالفصل األدب املكتوب بالفصحى يف إ

ƨǸȈǰƷ�Â�ƨȈǟ¦Â�ƨǬȇǂǘƥ�śǳƢĐ¦�śƥ. "3

�Â¢�ƨȈǷƢǠǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǾǴǴƼƬƫ�ƶȈǐǧ�§ Ƣǘş�ǶēƢȈƷǂǈǷ�¦ȂǤǳ¢�ǺȇǀǴǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�§ ƢƬǰǳ¦�ǺǷ�½ƢǼǿ�À¢�ƢǸǯ

إن إيراد بعض األلفاظ : " ده حممد غنيم هالل يف قوله االجنبية قصد التقرب أكثر من املتلقي، هذا ما أك

العامية أو األجنبية يف الرتاكيب الفصيحة ،ال ينقص من اللغة الفصحى و ال جيعل منها لغة عامية أو أجنبية 

،فاأللفاظ املفردة ال ختلق اللغة و متيزها ،ذلك أن خاصية اللغة تتمثل يف تراكيبها ،و ما يتصل بالرتاكيب من 

.4"الت وضعية أو مجاليةدال

.365س ، ص .، الرتاث يف املسرح اجلزائري، مةادريس قرقو    1

.241،ص  1989سنة  طبعةدار الفكر للدراسات و النشر و التوزيع ، القاهرة ،،د العيد ،اللغة و اإلبداع األديبمحم   2

83س ،ص .حممد غينمي هالل ،يف النقد املسرحي ،م3

.673س ،ص .م، حممد غنمي هالل ،النقد األديب احلديث4
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الذي جنح يف استعماله للخطاب الفصيح و الذي ختلله بعض األلفاظ " عبد القادر علولة"هذا ما جنده عند 

يسأل عن العمال و يسأل كذلك "و ما جاء على لسان القوال " مسرحية اللثام"العامية و مثال على ذلك 

.1"عن أشياء خارجة عن املوضوع ،باش يتلف له الطريق

كما جيب املزاوجة بني اخلطاب العامي و اخلطاب الفرنسي حيث يتم توظيف مقاطع حوارية تامة باخلطاب 

الفرنسي خاصة إذا كان الدور الذي يُأديه دور شخصية فرنسية ،و هذا ما وجدناه يف مسرحية أبناء القصبة 

  :لعبد احلليم رايس 

"serjent :silence puis de lors l'armée arriviez police arrivez au nom de

la loi .

Tophij : voila ,voila j'arrive il on vie la part les soldats entrent .

Serjent :les mains on l'air tout le mande … en est la Person qui est

e,tréé ici .

Tophik : qui cherchez vous?

Serjent : vos papiers ".2

ت اليت ألفت بالعامية غلب عليها استعمال اخلطاب الفرنسي، حيث وضفت العديد من فجل املسرحيا

الكلمات الفرنسية يف اخلطابات يف املسرحيات اجلزائرية و اليت أصبحت سهلة االستعمال ،كما متت صياغتها 

  .يف العفوية من املسرحيات بصبغة عربية 

، حيث جاء خطابه بني 3مسرحية األقنعة املثقوبة يف " عز الدين جالوجي"نجد من بني املسرحيات أيضا 

  .الفصحى و العامية ليس خطابا فصيحا بفصاحة االدباء و ال خطابا عاميا بالعامية السوقية 

و بعد البحث عن أسباب جلوء الكتاب اجلزائريني للخطاب باللغة الفصحى و اخلطاب باللغة العامية واللغة 

امي و األجنيب، و من ناصر هذه االجتاهات و من رفضها سنوجه البحث هنا الثالثة و املزيج بني اخلطاب الع

  .211ص س ، .معبد القادر علولة ،من مسرحيات علولة ،1

.26عبد احلليم رايس، مسرحية أبناء القصبة، دم االحرار، ص 2

،تعاجل احلياة االجتماعية اجلزائرية  يف ظل احتكار بعض التجار ملصادر الرزق و استئثارهم  1993ألفت سنة  االقنعة املثقوبة ،مسرحية نثرية3

.بنعم احلياة و إذالهلم الفقراء ،بطلها احلاج القرواطي ،استطاع بأمواله أن يربط عالقات متينة مع رئيس البلدية و ذوي النفوذ
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اىل اخلطاب املسرحي يف الكتابات املسرحية اجلزائرية باللغة الفرنسية سواء كانت كل احلوارات أو معظمها أو 

  .ي اجلزائري باستعمال مفردات باللغة الفرنسية، و هذا راجع اىل التعدد اللغوي الذي ميتاز به اخلطاب املسرح

فاخلطاب املسرحي اجلزائري املفرنس أرغم من طرف السلطات الفرنسية اليت أجربت الكتاب و املؤلفني 

املسرحيني على ضرورة التأليف بالفرنسية، و هذا بغلق املدارس العربية و حتويل املساجد اىل كنائس و فرض 

مني لتكون واسطة بني االهايل و الفرنسيني ،إىل أن التعليم الفرنسي، بغرض تكوين  خنبة من اجلزائريني املتعل

و قد سارت "فتحت السلطات الفرنسية العديد من املسارح ،و شجعت الُكتاب املسرحيني باللغة الفرنسية 

معظم املسرحيات الناطقة بالفرنسية و اليت ألفت قبل االستقالل اىل االجتاه الثوري ،نذكر منها مسرحية 

حلسني  4و الزي الشمس 3لكاتب ياسني و مسرحية سركاجي 2د و مسرحية اجلثة املطوقةجللول أمح 1"الكاهنة

.5بوزاهر

مولود معمري الذي ألف مسرحيتني باللغة "كما واصل التأليف املسرحي بعد االستقالل خبطاب فرنسي فنجد 

" وليد آقرن"و " آسيا جبار"و الفت  1982و مسرحية ريح اجلنوب سنة  1993الفرنسية و مها املأدبة سنة 

و  1969،و ألف كاتب ياسني مسرحية الرجل ذو النعل املطاطي  سنة  1969مسرحية امحرار الفجر سنة 

.6"عرضت على خشبة املسرح الوطين يف السنة نفسها باللغة الفرنسية جدل أن ترتجم اىل العامية

اللذين اختاروا أن ... رحية بفرنسا كما برزت أمساء جديدة من أصول جزائرية اشتغلت يف حقل الكتابة املس

�Ƣǈǻǂǧ�Ŀ�ǶŮƢǸǟ¢�¦ȂƦƬǯ�ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�°¦Ȃū¦�ÀƢǰǧ��ǎ ǳƢƻ�Ȇǈǻǂǧ�§ Ƣǘş�ǶēƢȈǐƼǋ�¦ȂǬǘǼȇ

ومثلت هناك ،و تربيرهم يف ذلك أن اختبارهم اللغة الفرنسية يفرضه الواقع، فلو كتبوا باللغة العربية فلن تفهم 

.165س ،ص .ب املسرحي ،مخلوف مفتاح ،شعرية احلوار يف اخلطا1

،و حماولة اندماجهما يف احلياة و التضحية بكل شيء يف ) خلضر و مصطفى( اجلثة املطوقة ،تدور أحداثها حول فرار سجينني من السجن 2

.1954سبيل حريتها ،ألفها كاتب ياسني سنة 

ĔȂǸǔǷ�ȄǴǟ�ƢĔ¦ȂǼǟ�¾ƾȇ�Â��̈ƢȈƷ�ƾǈš 1965مسرحية سركاجي ألفها حسني بوزاهر سنة    3 ��ȆƳƢǯǂǇ�ǺƴǇ�Ŀ�ƢȀƯ¦ƾƷ¢�°Âƾƫ�Ʈ ȈƷ�Ƣ

.املساجني يف السجون الفرنسية ،و شدة البطش و العذاب الذين ميارسان عليهم

  . سية يف التعامل مع اجلزائريني،تدور أحداثها حول وحشية القوات الفرن1960مسرحية الزي الشمس ،ألفت سنة 4

.165س ،ص .املسرحي ،ميف اخلطاب  خلوف مفتاح ،شعرية احلوار5

.112،ص 2007، طبعة سنة،األدب اجلزائري باللسان الفرنسي نشأته تطوره و قضاياه ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر  أمحد منور   6
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للغة الفرنسية تكسب أعماهلم العاملية و من بينهم جند نور الدين مغسلي يف مسرحية لغتهم، فهم يعتربون أن ا

و غريهم اللذين " جولة أخرى"عمر أومعزيز يف مسرحية " املرحومة" ،عاشور أوعمارة يف مسرحية " اجلريينو"

.1طاب العريباختاروا الكتابة باللغة الفرنسية فهم جزائريون صاغو الواقع اجلزائري خبطاب آخر غري اخل

هذا إىل جانب املسرحيات اليت ختللتها بعض احلوارات باللغة األمازيغية و هناك ما جاءت كلها خبطاب 

ƾȀǋ�©ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Â�©ƢȈǼȈǻƢǸưǳ¦�ƨȇƢĔ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǾƬǧǂǟ�Äǀǳ¦�ȆǇƢȈǈǳ¦�Â�ĿƢǬưǳ¦�¬ƢƬǨǻȏ¦�ƾƴǼǧ©�" أمازيغيي 

®��̈ŚƦǯ�ƨȇǂƟ¦ǄƳ�©ƢȈƷǂǈǷ�®ȐȈǷ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨƷƢǈǳ¦�ºǳ�Ȇź°ƢƬǳ¦�ǶǴū¦�ƨȈƷǂǈǸǧ�ƨȈǤȇ±ƢǷȋ¦�ƨǤǴǳƢƥ�Ƣē¦°¦ȂƷ�©°¦

لسليم ) ضفة األحالم" (اليت ختللتها مقاطع حوار أمازيغية و مسرحية أمجاض نتارجابني" الدين ميهويبعز"

.2"سوهايل واليت جاءت كلها خبطاب أمازيغي

ت الوطنية و السياسية واالجتماعية  حيث عرفت إنتاج كبري من املسرحيات اليت عاجلت العديد من املوضوعا

  .كما أصبحت تقام له مهرجانات وطنية و دولية كمهرجان املسرح االمازيغي

بقي هذا اإلشكال بني املفاضلة بني اخلطاب العامي و اخلطاب الفصيح و احملاوالت بني مزج اخلطابني يف 

ثالثة بني الفصحى و العامية حيث بعض االحيان و ختلل خطاب على اآلخر يف أحيان أخرى و ابتكار لغة 

أن جل هذه التجارب تعرضت للرفض من طرف الباحثني و النقاد و مل تستقر على رأي حمدد فجوهر هذه 

�ȏ�ƨǬȈǬū¦�ƢēƢȈǳƢŦ�ń¦�¾ȂǏȂǳ¦�řǠȇ�¦ǀǿ�Â"اإلشكالية الفعلي قائم يف حتوهلا من لغة مكتوبة إىل لغة جمسدة ،

على حالة الكتابة، أي أن عوامل ) التقدمي املسرحي( فوق التجسيد يصبح واقعا ملموسا إال يف حال ت

التجسيد اليت يساهم فيها املخرج و املمثل و العناصر األخرى و اجلمهور أيضا هي اليت تكسب اللغة دميومتها 

.3"الفنية وشرعيتها املسرحية

 املسرح ليست يف استعمال املشكلة احلقيقة يف" فقد طرح هذه القضية مؤكدا أن " خملوف بوكروح"أما 

الفصحى أو العامية بل أن القضية املطروحة هي بنية اللغة األدبية و بني اللغة املسرحية و اليت جيب البحث 

فاللغة العربية ... فيها، و العمل على حتقيقها، البحث عن لغة مسرحية درامية لغة معربة عن احلدث املسرحي 

هي لغة هلا قيمة استعمالية يف الكتابة و احلديث و اللهجة اجلزائرية املستعملة غنية وقادرة على التنويع الفين ف

.173–172س ،ص .خلوف مفتاح ،شعرية احلواري يف اخلطاب املسرحي ،م: ينظر    1

.174،ص  املرجع نفسه  2

.38س ، ص.يت ،النقد املسرحي يف اجلزائري ، مصورية غجا   3
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يف املسرح قد ترتك املسرح اجلزائري ال يتجاوز نطاق احمللية، و قد أكدت التجارب يف املهرجانات العربية و 

.1"املغربية

عطلت تطور املسرح اجلزائري اليت  من األسباب اليت" ذهبت اىل اعتبار أن اللغة " أنيسة بركات درار"كما جند 

عسر استعماهلا يف بداية املسرح، و قد جلأت املسرحيات اىل لغة قريبة من الفصحى و هذا احلل من احللول 

اليت اقرتحها يوسف وهيب ،و لذا بقي املسرح اجلزائري على العموم ضعيف التأليف و مل يظهر فيه اىل يومنا 

ة على مستوى عاملي، و يرى البعض أنه من املستحسن أن نعرب مسرحيات هذا من أنتج مسرحية مبتكرة راقي

.2"أجنبية، غري أن هذا يؤدي اىل إضعاف املسرح اجلزائري

فعند دراسة اخلطاب املسرحي اجلزائري جند أن فريق يدعوا اىل استعمال الفصحى يف املسرح حفاظا على املبدأ 

إليها و إليهم ،من عدو حاقد عليها متآمر عليهم، و هذا الفريق الوطين و القومي ،و ردوا على اهلجوم املوجه

ال يدعوا اىل استعمال هذه الفصحى استعماال شخصيا أو تعسفيا اىل درجة ال يرضى غريها فيه ،و هذا الرأي 

اىل غاية االستقالل الوطين ،و فريق ثاين يدعوا  1950هو الذي احتضنته املسرح العريب يف اجلزائر منذ سنة 

¨ƾƟƢǧ�Â�ƢƳƢƬǻ¤�°Ǆǣ¢�Â�ƢǠǨǻ�ÃȂǫ¢�Â�ƨȈǠǫ¦Â�ǂưǯ¢�ƢĔȋ�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ƨȈǷƢǠǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ń¦3.

فال زالت تكرر اآلراء نفسها حول هذه القضية املتمثلة يف إشكالية اخلطاب املسرحي املتنوع و املتعدد بشأن 

ǈŭ¦�ƨȈǷƢǠǳ¦�ǾȈǧ�ƪ ƸǈƬǯ¦�Äǀǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ��§ ƢǘŬ¦�¦ǀǿ�ǂȇȂǘƬǳ�ƨȈǴǠǧ�ƨǘƻ�§ ƢȈǣ�¾ƢĐ¦�ƪ ƸƬǧ�Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂ

أمام تعدد اللهجات، و تعترب األمازيغية بشىت فروعها من اللهجات اليت تسعى لتقتطع مكانا هلا يف عامل 

التأليف و التميل كلغة رمسية، و ال يدخل هذا السعي يف إطار اإلبداع الفين األمازيغي ،بل يف إطار النضال 

.4السياسي االمازيغي يف اجلزائر

نوع و تعدد اخلطاب املسرحي اجلزائري و عاجل خمتلف املوضوعات حسب الظروف السياسية واالجتماعية و فت

التارخيية و الدينية فكان حبق مصب و مهومه و خمرج آالمه و باعث آالمه رغم تأرجحه  بني الفصحى و 

  .60 – 59ص س، ص .مخملوف بوكروح، مالح عن املسرح اجلزائري ،1

.199،ص 1984، طبعة سنة اىل االستقالل ،املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر 1945أنيسة بركات درار ،أدب النضال يف اجلزائر من 2

.281،ص س.مارخيا و نضاال ،اهر فضالء ،املسرح تطحممد ال   3

.52س ،ص .صورية غجايت ،النقد املسرحي يف اجلزائر ،م4
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افظا على مجالية و أدبية وتأثريه يف العامية و األمازيغية و الفرنسية اليت تعد ثراء للمسرح اجلزائري الذي ظل حم

  .اجلمهور 

كما أّن طبيعة الفعل املسرحي تتطلب تكثيفا للخطاب املكتوب، حيث أّن التعبري البصري على اخلشبة، 

وحركة املمثل سوف تعرض الكثري من األلفاظ اليت كانت تصف الفعل قبل جتسيده، أو أّن هناك بعض 

نها بسبب إندماجها وحتللها ضمن نصوص أخرى يتوفر عليها فضاء العرض احلوارات يتم االستغناء ع

وغريها من ....املسرحي، فإىل جانب اللغة املنطوقة جند احلركة، الصمت، الرقص، الضوء، املوسيقى، 

العالمات املسرحية اليت تصبح أحيانا حاملة للخطاب املسرحي، ومن ذلك تكون الدوال اللغوية املكتوبة جزءا 

Roland)" روالن بارت"نسق النص العام، فيفقد املكتوب خصوصيته اللسانية، وهذا ما يشري إليه من 

Barthes) هو نظام ال ينتمي إىل النظام اللساين، ولكنه على عالقة معه، عالقة متاس "بأّن النص املسرحي

1".وتشابه يف الوقت نفسه

استعملوا الفصحى البعيدة عن لسان احلياة بدال من  فاللغة عنصر رئيسي من عناصر املسرح وحىت لو       

اللغات العامية، فاخلطاب يف املسرح احلديث مل يعد يعتمد كثريا على البالغة وتنسيق العبارات واجلمل اخلطابية 

املؤثرة، قدر اعتماده على موافقة اللغة لألحداث، وحسن تعبريها عن املواقف ومقدرة الكلمة على توصيل ما 

.ىل املشاهد توصيله، كما تعتمد على التوافق بني لغة احلوار واملؤدييراد إ

  :خطاب العالمات في المسرح الجزائري     -

اخلطاب املسرحي هو ذلك الفضاء الغين بالرموز و الدالالت و اإلشارات املتعددة و املختلفة اليت تنبثق من 

حي ال يعين دراسة اللغة املنطوقة فحسب ،بل النص و من العرض املسرحي فاهتمامنا بدراسة اخلطاب املسر 

�ÄȂǤǴǳ¦�ƢđƢǘş��ƢȀǈǨǻ�ƨȈƷǂǈŭ¦�Ȃǿ�ƨȈƷǂǈŭ¦�§ Ƣǘƻ-اخلطاب الدرامي -  �Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�Â�ȆƷǂǈŭ¦�ƢđƢǘƻ�Â

التقنيات، و العالمات، و اإلشارات، و فرتات الصمت، و حركات معينة تؤديها شخوص املسرحية، باإلضافة 

اخلطاب املسرحي يتجسد من خالل عملية املسرحة للنصوص عرب تفعيل العالمات إىل املوسيقى و اإلضاءة، ف

إن املسرح "املختزنة اليت تتحول و تبعث احلياة يف فضاء العرض املسرحي، و هذا ما أشار إليه آرتو أداموف 

ل أن أقدمه يف إن ما أريده من املسرح و ما أحاو ... الذي أريده هو املسرح الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعرض 

.93، ص 1995، بريوت، 15منذر عياشي، جملة العرب والفكر العاملي، مركز اإلمناء القومي، عدد :نظرية النص، تر،روالن بارت 1
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مسرحيايت هو هذا املضمون اخلفي الذي جيب أن يتطابق حرفيا و جسديا مع املضمون الواقعي، فاملسرح احلي 

.1"هو املسرح الذي ينطلق خارج قوانني اللغة و قوالبها اجلاهزة

ن طريق فخطاب العرض من العناصر املهمة اليت حتدد طرق االتصال باعتباره رسالة توجه اىل اجلماهري ع

دائما و منذ البداية كان :" العالقة التفاعلية بني املنزل و املتلقي و يف هذا الشأن يقول عبد الرمحن ابن زيدان 

نشاطا مجاعيا تكامليا يتحقق من خالل احتاد و تناغم جمموعة من العناصر تتضافر مجيعها إلنتاج التجربة 

، حيث كان املؤلف املسرحي يف اليونان القدمية كثريا ما يتوىل املسرحية ،و كان هو حال املسرح يف بدايته األوىل

.2"صياغة العرض املسرحي لنصه

فالعرض املسرحي يعد اسرتاتيجية فنية تقوم على إنتاج الدالالت و الرموز تشكل منظومة عالماتية تنتظم يف 

°Ȃǐǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳ¦�ȆǘǠȇ�Ʈ ȈƷ�ŅƢŦ�ĿǂǠǷ�ƲȀǼǷ�ǪǧÂ�ƨȈƟƢĔ�̈°ȂǏ الصورة السمعية اليت،

تندرج ضمنها صور لغوية، باعتبار أن العرض املسرحي يعتمد على امللفوظ الصويت املتجلي يف الصورة احلوارية، 

إضافة اىل الصورة السردية وصوال اىل الصورة اليت حتتوي خليطا من األصوات غري اللفظية كاملؤثرات الصوتية، 

¦�ǄƴǼŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈ƾǈĐ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦�©ȏȏƾǳ¦�śƥ�ƨƳÂ¦Ǆŭ¦�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�Ŗǳواملوسيقى، و أيضا الصورة البصرية

  .الفكري 

فهل حتقق هذا يف املسرح اجلزائري؟ و ما هي املالمح اليت ميزت املسرح اجلزائري الذي كانت والدته يف 

đ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�©¦®ƢȇǄǳ¦�ń¦�ƨǧƢǓ¤��ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǯǂū¦� ƢǼƯ¢�ǆ ǇƘƫ�Ʈ ȈƷ�ȆǓƢŭ¦�ÀǂǬǳ¦�©ƢȈǼȇǂǌǟ ا بعض الفرق

املسرحية اىل اجلزائر، و اليت شجعت على تكوين مجعيات و فرق مسرحية استطاعت بعد جهود متواصلة 

تأسيس مسرح جزائري بشكله األورويب، إّال أن ما كان مييزه هو تلك احللقات األسبوعية اليت كانت عبارة عن 

  .عليها االرجتال و الغناء و السخرية عروض فردية يقدم فيها أشخاص مجلة من التمثيليات اليت يغلب 

غري أن بعض املنظرين للمسرح ال يعتربون املسرح مسرحا إّال إذا كان على الشاكلة األوروبية ،و البعض اآلخر 

يرى أنه نابع من األشكال الفرجوية الشعبية اجلزائرية ،فتلك احللقات اليت كانت يف األسواق الشعبية واألشكال 

ت تقدم يف املناسبات تعد من الظواهر املسرحية للمسرح اجلزائري و تعترب هذه األشكال الدينية اليت كان

1�̈°®Ƣǐǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǴů��ȆƷǂǈŭ¦�ǎ Ǽǳ¦�ƢȈƳȂǳȂȈǸȈǇ��ňƢǰƳ�ƾŧ¢�ǄŪ¦�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡�Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƾȀǠǷ�Ǻǟ��ǂƟ¦  اجلزائر ،ديسمرب ، 14العدد

  .234 – 233ص ص  ،1999

.56،ص 2000،سنة  63عدد ال ،منشورات احتاد الكتاب ،املغرب،يب و إشكالية القراءة ،جملة آفاقعبد الرمحن ابن زيدان ،املسرح املغر 2
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املتعددة املصدر الذي يشكل من خالله فن املسرح و اليت الزالت موجودة اىل غاية اليوم كما تعترب احللقة 

¦�Â��¾¦ȂǬǳ¦�Â¢�¬¦ƾŭ¦�Ŀ�ǲưǸƬȇ�Äǀǳ¦�ǲưǸŭ¦�ǲǸǌƫ�ƢĔȂǯ�ƨȈƷǂǈŭ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�ǺǷ�Ȑǰǋ لزمان و املكان و النص

و امللتقى باإلضافة إىل ما حيمله املداح من إكسسوار يف عمله الفين، إّال أنه ال ميكن إنكار تأثر املسرح 

اجلزائري بالتجربة املشرقية إثر زيارة فرقة جورج األبيض كما سبق و ذكرنا حيث جاءت العديد من التجارب 

فقد عرف اجلزائريون " التشخيص أو إعداد العروض و اىل جانب هذا مقلدة للتجربة املشرقية سواء يف طريقة 

.1"نتيجة صدامهم باحلضارة االوروبية أوائل القرن التاسع عشر ما اتفق على نصه مبسرح العلبة االيطالية 

ƨǷÂƢǬǷÂ�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏ¤�Ŀ�Ǿǧ¦ƾǿ¢�Â�ǾǼȈǷƢǔǷ�ƪ Ʀǐǻ¦�Ʈ ȈƷ��œǠǌǳ¦�ǾǠƥƢǘƥ�ǾǈȈǇƘƫ�ǀǼǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�ǄȈŤ

االستعمار الفرنسي عن طريق دالالت و رموز لتوعية الشعب اجلزائري من خالل خلق خطاب لعرض مسرحي 

حيمل كل التكوينات و التشكيالت و يتضمن جممل العالقات املكانية و الزمانية و البصرية اليت تشمل فضاء 

�Ŗǳ¦�©¦®Ƣǋ°ȍ¦�Â�©Ƣǯǂū¦�Â��ƢǻƢȈƷ¢�ƪ Ǹǐǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǳƢŦ�̈ƾƷȂƥ�µ ǂǠǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǲưǸŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ

  .اجلسد 

ففي خطاب املسرح اجلزائري جند هذه اللغة التعبريية اليت استطاع املخرجون و املبدعون اجلزائريون بنائها يف 

�µ ǂǠǳ¦�ǂǏƢǼǠƥ�ǶēƢǫȐǟ� ȂǓ�Ŀ�ƾǈŪ¦�ƨǤǳ�¾Ȑƻ�ǺǷ�©ȏȏƾǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�«ƢƬǻƜƥ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ǶȀǓÂǂǟ

  .و صوت و سينوغرافيا على خشبات املسرح اجلزائرياملسرحي األخرى ،من ديكور و إضاءة 

و انطالقا من اعتبار املمثل ملتقى العالمات البصرية السمعية ،فإن جسده مصدر كل دالالت العرض "

املسرحي ،فاجلمهور امللتقى للعرض ،حىت و إن اهتموا بالعالمات األخرى من صوتية و بصرية فإنه جيد نفسه 

�°ȂƄ¦�ƨǷȐǠǳƢƥ�ƢĔǂǬȇ و هي املمثل بوصفه إنسانا يقوم بتحويل نفسه اىل العمل ،اىل تقمص شخصية أخرى

حتت مظلة أو فضاء من العالمات احملددة ،و من مث فإن مهمة املمثل ال تقتصر على بناء الشخصية الدرامية 

اختالف ، فاختلفت خطابات العروض املسرحية اجلزائرية ب2"فقط، وإمنا على إبراز منظومة من الدالالت

مواضيعها واختالف خمرجيها حسب طبيعة العرض و األسلوب من رمزية و واقعية اليت تطرح مواضيع سياسية 

جزائرية، و لتجسيد األفكار الرمزية البد من توظيف اإلشارة و احلركة و اإلمياء و مواضيع اجتماعية و تارخيية 

...

  .128ص س، .، ميف املسرح اجلزائري احلديثنصية خدجية جليلي ،املتطلبات ال1

مفتاح خلوف ،االنتاج الداليل يف العرض املسرحي اجلزائري ،دراسة سيميائية ملسرحية الدالية لعز الدين ميهويب ،شهادة ماجيستري ،ختصص 2

160،ص 2007/2008مسرح جزائري ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،
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Ƣǿ�ǺǷ�ƢēȏƢǐǨǻ¦�Â�ƢēƢǯǂŞ�ƨȈǐƼǌǳ¦�§ Ƣǘƻ�®ƾŹ�ƢǸǯ��řǨǳ¦�ƢȀƟƢǼƥ�Â�ƢȀƬǠȈƦǗ�Ƥ ǈƷ�̈°ȂȀƬǷ�ń¦�ƨƟ®

باإلضافة اىل اإلضاءة املسرحية اليت تعد عالمة من نظام العالمات الذي تشكل سينوغرافية الصورة املسرحية، 

وتتنوع نوعية الضوء و درجة تركيزه حسب ما حيتاج إليه املشهد املسرحي لتحديد جو العرض املسرحي 

سرحية عموما و يف العرض اجلزائري خاصة تؤدي دور العنصر الفعال أو الوسط فاإلضاءة يف العروض امل"

احليوي الذي يتم فيه التفاعل و التالحق بني باقي العناصر الداللية، فبهذا العنصر نستطيع التحكم يف 

يسوار، التشابك العالمايت لبقي العناصر السيميائية، ففيه تظهر القيمة الداللية للديكور، الصوت، و اإلكس

فهو مبثابة اللوحة الفنية الكربى اليت تلعب فيها األشكال و األلوان دورها، و فيها نستطيع أن نلغي األشكال 

�Ƥ ǈƷ�Ǧ Ȉǔǻ�Â�¾ǄƬŵ�Â��¿Ȑǜǳ¦�Â�̧ ƾŬ¦�Äǂų�À¢�ǞȈǘƬǈǻ�Ƣđ�Â��ǂȀǜƫ�À¢�Ƣǿƾȇǂǻ�ȏ�Ŗǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�Â

.1"احلاجة

سرحية و يتغري تبعا لنوع املسرحية و موضوعها و أما الديكور هو الذي يوحي مبكان عرض األحداث امل

أحداثها من مسرحية تارخيية و اجتماعية و سياسية فالوحدات الديكورية تشد انتباه املتفرج من أول حلظة من 

العرض املسرحي قبل كل شيء مث يركز بعد ذلك على املمثل الذي تنتج من خالله احتاد دالالت املمثل من 

يسوار بدالالت العرض، من ديكور و إضاءة و موسيقى و اليت تسمح للمتلقي بإنتاج  ماكياج ولباس و إكس

  .كما هائال من التأويالت 

ففضاء العرض املسرحي خيتلف تصميمه من مسرحية ألخرى حسب املوضوع املعاجل فهو حياكي العرض من 

اىل صوت هامس اىل صمت خالل الواقع املمثل ،أما االصوات املنطوقة فهي كذلك ختتلف من صوت مرتفع 

"��ǞǸƬǈŭ¦�ƢȀǸǌȇ�ŕƷ��Ǯ ƫƢǸǴǰǳ�¦°ȂǏ�Ǯ ƫȂǐƥ�ǶǇ°¦�Ȇǿ�Ƣđ�Ǯ ǈǸƬȇ�À¢�ǲưǸŭ¦�ȄǴǟ�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�̈ƾǟƢǬǳƢǧ

.2"ويراها و يتحسسها بيديه

كما ختتلف أيضا أصوات املمثلني باختالف الشخصيات من حيث احلدة و القوة و املرونة و اإلضاءة ،بل إن 

فصوت املمثل أحد الوسائط لنقل انفعاالت "واته من حلظة درامية إىل أخرى ،املمثل الواحد ختتلف أص

الشخصية و عواطفها املختلفة ،اليت جيسدها حسب مقتضى اللحظة الدرامية ،بتحديد املعيارية الدقيقة 

للصوت يف كل حلظة من حيث حجمه و كثافة و ضعفه و قوته و رخواته و جهارته ،و تكويناته و التحكم يف 

.175،ص  املرجع نفسه  1

  .185ص  ،1996سنة  1، طمكتبة مدبويل ،القاهرة ،املسرحيو اإللقاء قاء ن بلبل ،أصول االلفرحا   2
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قيتاته صمتا و نطقا ،سرعة و بطًء، و عدم وضوح خمارج األلفاظ، إذ به نستطيع أن نكشف انتماء تو 

Ãǂƻ¢�ƨȇȏÂ�ǺǷ�Â¢�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǺǷ�Ȇǿ�¿¢��Ƣđǂǣ�ǺǷ�¿¢�ǂƟ¦ǄŪ¦�¼ǂǋ�ǺǷ�Ȇǿ�ǲǿ��ƨȈǐƼǌǳ¦"1.

�ǎ Ǽǳ¦�¼ƢȈǈƥ�ƨȈƫƢǷȐǠǳ¦�ƢȀƬǷȂǜǼǷ�ǖƦƫǂƫ�ƨȈǳȏ®�Â�ƨȇǄǷ°�©¦°Ƣǋ¤�ń¦�ǾƫȂǏ�ǲưǸŭ¦�¾ȂŹ�¦ǀđ�Â " و إذا كان

امللفوظ الكالمي يصور احلالة االنفصالية و النفسية و العاطفية للشخصية، و يؤكده املمثل باإلمياء و احلركة 

كما قد يكون الصمت تعبريا ... داخل العمل املسرحي، فإن الصمت كذلك ميثل حالة نفسية انفعالية معينة 

كما يلجأ املمثلون اىل إمياء اجلسد ... درامي معنيعن حالة من االرتباك و احلرية أو الدهشة جراء موقف 

لتصوير االضطرابات النفسية، و ال يكون الصمت يف العروض املسرحية اعتباطيا ،و إمنا أن يكون مرتبطا أشد 

االرتباط بلحظة درامية سابقة أو آتية أو الحقة ،لذا جيب أن يكون مدروسا بدقة حىت يساهم بفاعلية تامة يف 

.2"ج الداليل للعرض املسرحي دعم االنتا 

ففي حدث معني حيتاج املمثل اىل خطاب منطوق جيسده حسب ما يراه و يف حدث آخر قد حيتاج اىل 

و خللق احلالة النفسية " خطاب غري منطوق ليؤدي به دالالت معينة اليت قد يعجز املنطوق اللفظي على أدائها

إنه يلجأ اىل الربط بني املوسيقى و الصوت و االنفصال الذي املرادة أو املقصودة يف حلظة درامية معينة ،ف

يستشريه هذا الصوت ،فتنشأ حالة من الرتميز املوسيقى للحظة االنفعالية املعتمدة على الفهم املشرتك بني 

.3"املؤلف املوسيقي و اجلمهور

و أحداث عشناها مسبقا كما قد تقوم ترابطات شرطية بني مقاطع موسيقية أو أغاين ،و بني حاالت نفسية أ

،فبمجرد أن تبث يف عرض معني يستدعي شعورها استحضار اللحظات و مزجها باللحظة الدرامية اليت 

���ƨǻǄŰ�Â¢�ƨƷǂǨǷ�ƪ ǻƢǯ� ¦ȂǇ��¾ƢǐǨǻȐǳ�ƢƯ¦ƾƷ¤�ǂưǯ¦�Â�¦ŚƯƘƫ�ǂưǯ¢�ÀȂǰƬǧ��Ƣđ�ƪ ƴƬǻ¢" و قد ألفت املسارح

ملعزوفات املوسيقية قبل بداية العروض إبتداًء باالستعداد سواء العربية أو اجلزائرية أو الفرنسية بث نوع من ا

.4"للعرض، ورفع الستار، أو بنهاية فصل و بداية فصل آخر

.185س ،ص .مفتاح خلوف ،االنتاج الداليل يف العرض املسرحي اجلزائري ،م1

.185، ص  املرجع نفسه: ينظر   2

،2000،الكويت ، اآلدابالوطين للثقافة و الفنون و  س�ǂǠŭ¦�ŃƢǟ��ƾȈǸū¦�ƾƦǟǴĐ¦��ƨǧشاكر :لني ولسون ،سيكولوجية فنون األداء ،تر يج  3

  .291ص

.190س ،ص .مفتاح خلوف ،االنتاج الداليل يف العرض املسرحي اجلزائري ،م4
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فهده النغمات و املعزوفات تثري حالة من االضطراب و املتعة املوسيقية حيث يكتشف امللتقى بنية العرض و 

ƨȈƫȂǐǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ƦǠǳ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��· ƢǨǳȋ¦�©ȏȏ®  و املوسيقى يف العرض املسرحي اجلزائري دورا هاما يف

�ƲȈƴǓ�Ǧ ȈǛȂƬƥ�Ǯ ǳ̄�Â�ȐưǷ�Ǧ ȇ°�Â¢�ƨǼȇƾǷ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ƢǷ�ȆƷǂǈŭ¦�ǲǠǨǳ¦�ƨƠȈƥ�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƢĔȂǯ�µ ÂǂǠǳ¦�¬Ƣų¤

السيارات أو أصوات احليوانات، هذا باإلضافة اىل املالبس و اإلكسسوارات، هي أيضا حتدد لنا زمن 

ائها الطبقي، فهي تؤدي خطاب بصري تدعم عمل املمثل من خالل أشكاهلا و الشخصية وعمرها و انتم

ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳ¦�Ŀ�ƢŮ�ǂǐƷ�ȏ�» ¦ƾǿ¢�Â�©ƢȇƢǣ�Â�ňƢǠǷ�ƢŮ�̈ǀƼƬǷ��ƢȀǸȈǷƢǐƫ�ƨǠȈƦǗ�Â�ƢĔ¦Ȃǳ¢.

فاخلطاب املسرحي ال يفرض معىن و إمنا يقرتح جمموعة من املعاين، و عملية رفع الستار و كشف فضاء 

�Â�̈العرض هي ال  ƢǓȍ¦�Â�°Ȃǰȇƾǳ¦�ƢȀǬǬŹ�Ŗǳ¦�ƨǌǿƾǳ¦�Â�°ƢȈĔȏ¦�ƨǳƢƷ�À¢�ȄǴǟ��ȆǬǴƬǸǴǳ�ƨƦǬƫǂŭ¦�ƨǜƸǴ

املوسيقى حتقق للعرض عملة التواصل عن طريق خطاب مسرحي خيلق بشكل مجايل على اخلشبة يف تفاعل و 

  .ديناميكية مع الرؤية الشاملة للعرض

ء كان مكتوبا أو منطوقا أو غري منطوق من خالل فكل هذه املعاين تتجسد يف خطاب مسرحي جزائري سوا

  .الكلمات و احلركات و العالمات و اإلمياءات

فما مييز اخلطاب املسرحي عن األشكال التعبريية األخرى هو طابعه التباديل ويعين ذلك أنّه لكي يتم خطاب 

أن ننكر وجود املونولوجات البد من وجود شخصيتني على األقل يتبادالن أطراف احلديث، إال أنه ال ميكننا 

اليت تعد هي االخرى خطابا لكن من منط خاص، فاملتكلم فيه هو نفسه املخاطب،  و هو خطاب  موجه اىل  

كيان مقابل جيمع يف نفس الوقت بني التساؤالت واالجابات و االعرتاضات، و كذا عناصر احلجاج و 

أحاديث متتابعة ومتسلسلة يكون كّل حديث تابعا اخل، و يتميز اخلطاب املسرحي اجلزائري بتبادل...الشرح

.حلديث سابق ومنشأ كحديث ، أي أّن إسهام كّل طرف خاضع ملا قاله الطرف األخر فيما سبق

كما اهتمت الدراسات احلديثة مبوضوع اخلطاب املسرحي اجلزائري، وكيفية حتققه وأساليب حتوله من 

ة كعرض يكتمل من خالل عالقته باملتلقي، وفقا للمتغريات املستمرة يف النص املكتوب إىل اإللقاء على اخلشب

�ǞǷ�§ÂƢƴƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ËÀȏÂ��¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ƢēƢǷƢǸƬǿ¦�Â�©ƢǠǸƬĐ¦�ƨǠȈƦǗ�ȄǴǟ�ǆ ǰǠǼȇ�Äǀǳ¦�ĿǂǠŭ¦�ǞǓȂǳ¦

ƨȈǷƢǼƬŭ¦�ƢēƢȈǘǠǷÂ�̈ƢȈūƢƥ�ǾưƦǌƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬ¦�ǎ ƟƢǐƻ�±ǂƥ¢�ǺǷ�ƾǠƫ�Ǿƫ¦ŚǤƬǷÂ��ǂǐǠǳ¦�¬Â°.

ويعد اخلطاب املسرحي خالصة العمل املنجز من طرف صاحبه عندما حياول أن يقدم أفكار موضوعية       

�ǾǟƢǼǫ¤Â�ȆǬǴƬŭ¦�ȄǴǟ�ŚƯƘƬǳ¦�ń¤�» ƾē�ƨǨǴƬű�ƨȈǼǧ�ǲƟƢǇÂ�ȄǴǟ�ǽ®ƢǸƬǟƢƥ" من أجل تنفيذ إرادته والتعبري عن
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لغوية وغري اللغوية وفقا ملا يقتضيه سياق مقاصده اليت تؤدي إىل حتقيق أهدافه من خالل استعمال العالمات ال

1".التلفظ بعناصره املتنوعة ويستحسنه املرسل

�Ƣȇ°ǂŢ�ƢƥƢǘƻ�ÀƢǯ�Ʈ ȈƷ��ƨǷÂƢǬŭ¦�ƢēƢǠǴǘƬƥ�«ǄƬǷ¦�Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǯǂū¦�¾ȐǓ�Ŀ�Ƙǌǻ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢǘŬƢǧ

ة للفرد اجلزائري ،كما تنوع مناصرا لقضايا التحرر، انفتح على الظروف السياسية و االجتماعية و االقتصادي

هذا اخلطاب املسرحي اجلزائري بني العلبة االيطالية و امللحمية الربخيتية و احللقة اجلزائرية ،امتاز بطابعه الشعيب 

وهذا لتمسك شعبه برتاثه، و تأرجحه بني الفصحى و العامية و الفرنسية و االمازيغية يعد ثراء املسرح اجلزائري 

  .تطوره على الساحة الثقافية حمافظا على مجاليته و تأثريه يف املتلقي  حيث استطاع إثبات

.62، ص س.دراسة لغوية تداولية، م - اخلطاب اسرتاتيجيات ،عبد اهلادي بن ظافر الشهريي 1
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  دراسة تداولية لنماذج من خطاب المسرح الجزائري: المبحث الثالث  

بعد أن تناول البحث املسرح اجلزائري نشأة و تطورا و تأسيسا، و اخلطاب يف املسرح اجلزائري و الذي تنوع 

و خطاب فصيح، و االشكالية اللغوية يف املسرح اجلزائري، سيدرس يف هذا املبحث تداولية  من خطاب عامي

طبيعة : اخلطاب املسرحي يف بعض املسرحيات اجلزائرية، حيث أن الدراسة التداولية تشمل  ثالثة حماور، أوال

إلشاريات الشخصية و اخلطاب يف املسرحية من خالل التطرق اىل الطابع التواصلي يف احلوار املسرحي و ا

قوانني اخلطاب و كيفية تنظيمه من خالل دراسة الضمنيات التخاطبية يف : الزمانية و املكانية يف املسرحية، ثانيا

البعد التداويل للخطاب املسرحي من خالل أفعال : املسرحية و اسرتاتيجية االقناع  عن طريق احلجاج، ثالثا

ليها بالتفصيل يف النموذج الذي مت اختياره يف الفصل التطبيقي و الكالم، و هذه دراسة معمقة سنتطرق إ

  .لباعزيز بن عمر" اجلزائر الثائرة"املتمثل يف مقاربة تداولية ملسرحية 

أما يف هذا املبحث سيتم معاجلة ثالث مناذج من مسرحيات جزائرية لدراسة تداولية سطحية، و يف كل 

الدراسة التداولية، حيث أن هذه املسرحيات تتنوع من فصيحة اىل مسرحية سنتطرق اىل حمور واحد من حماور 

، "عبد الرمحان ماضوي"، و مسرحية يوغرطة لـ "حممد الطاهر فضالء"عامية، و اخرتنا مسرحية الصحراء لـ 

  .حممد التوري"ومسرحية بوحدبة لـ 

  ":محمد الطاهر فضالء"مسرحية الصحراء لـ 

�Ƣđ�ÃƾŢ�Â��ȆǈǻǂǨǳ¦�°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈ŗǧ�Ŀ�ƪمن روائع " الصحراء"تعد مسرحية  ƦƬǯ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦

املستعمر الفرنسي الساعي اىل طمس الثقافة العربية االسالمية للشعب اجلزائري، و تدور أحداث " فضالء"

القبائل  املسرحية حول الصراع العريب القبلي مع العدو األجنيب، حيث أنه يتجلى لنا الصراع الداخلي بني بعض

األصيلة اليت تسعى إىل ِمل الشمل و مجع احلشود للدفاع عن األرض و قبائل أخرى ال يؤمن هلا، ففي فصوهلا 

األربعة جتسد اجلهاد الوطين و الكفاح الغزير جيال بعد جيل و حتدد معامل الطريق احلتمية اليت تتجلى فيها 

واج و النجاح يف املسارح العربية املختلفة، حيث بعد فكان هلا الر "التضحية من أجل التحرير و االستقالل، 
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أدت إىل خروج املشاهدين يف مظاهرة، و علت خالهلا هتافات اجلزائريني حنن العرب،  1953عرضها سنه 

.1"، و منع فضالء من تنظيم أي حفل متثيلي بعد ذلك..حنن العرب

  ":الصحراء"البعد التداولي و طبيعة الخطاب المسرحي في مسرحية 

و على املرسل إليه، " الصحراء"لدراسة طبيعة اخلطاب املسرحي جيب التعرف على املرسل يف مسرحية       

األول يتمثل يف املؤلف املسرحي، و :وعلى العناصر اليت تدخل يف العملية التواصلية، فاألرسال له مصدران

  .الثاين يتمثل يف اخلطاب الذي حيدث بني الشخصيات املسرحية 

لى خطاب املؤلف املسرحي يف االرشادات املسرحية و التوجيهات، و هذه االرشادات املسرحية قد ال يتج

"تكون هلا عالقة باحلوار املسرحي، و هذا ما جنده يف الفصل األول من املسرحية يف واجهة صحراوية، أشجار :

على مشال املسرح تظهر خيمتان و خنيل هنا و هناك، و يف مؤخر املسرح تظهر جبال مرتفعة يغطيها الضباب، 

متجاورتان و خيام منتشرة هنا و هناك، رجال و جنود يغدون و يروحون بني اخليام، نساء خيرجن بأواين 

–كهف يف جبل حيث يسكن عماد و زوجته و ابنه و ابنة أخيه : "، و يف الفصل الثاين2"فخارية جللب املاء

يف الكهف أغطية صوفية معلقة، خنجر و  - و هناك باب اخلارجباب على مشال املتفرج يقود اىل غرفة ثانية 

بندقية معلقان على احلائط، إبريق حتت سرير يف الوسط يف مؤخر املسرح، سرير على مشال احلصر املؤدي اىل 

يف قمة جبل : " و مثال آخر ما جاء من إرشادات يف بداية الفصل الرابع 3"الباب اخلارجي، حصري يف الوسط

ȂƼǏ�Â��ƨƥƢǤǳ¦�°Ƣƴǋ¢�ǒ°�متوسط الع Ǡƥ�«ǂǨƬŭ¦�¾Ƣſ�ȄǴǟ��ƢȀǴȈŵ�Â�ƢĔȂǴƥ� ¦ǂƸǐǳ¦�©ƢƷ¦Â�ǂȀǜƫ�ǾǨǴƻ��ȂǴ

.4"ناتئة و على ميينه صخرة فيها فتحة لكهف و هو كهف عماد من اخلارج 

فهذه االرشادات تساعد القارئ أو املتلقي على معرفة السياق العام للمسرحية حيث من خالهلا يوضح لنا 

البيئة صحراوية بنخيلها و خيامها و واحات الصحراء و عدم االهتمام مبظاهر الرتف، فالصحراء  املؤلف أن

هي رمز الصمود و التضحية، رمز للطريق القاسي بتضحياته و دمائه، رمز ألمتنا العربية اليت حتوي هذه 

.69س، ص .، م2نضاال، جحممد الطاهر فضالء، املسرح تارخيا و 1

.7، ص 2007، طبعة سنةمسرحية الصحراء، منشورات املكتبة الوطنية اجلزائرية، اجلزائر،حممد الطاهر فضالء  2

 .32ص  املرجع نفسه،3

 .73ص املرجع نفسه، 4
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القارئ و إىل  الصحراء، باالضافة اىل وصف األماكن جند وصف وضعيات األشخاص، فهو خطاب موجه إىل

املخرج، اهلدف منه إثراء معارفه ليتعرف على أبعاد هذه الشخصيات ، فنجد الوصف اخلارجي كوصف 

األغطية الصوفية املعلقة و اخلنجر و البندقية املعلقان على احلائط، والوصف الداخلي يف مواضع أخرى مثل 

ناي يف "و أيضا  1"بني ركبتيها تفكرعماد نائم يف فراشه، و عائشة جالسة على سرير شهاب و رأسها "

.2"البداية، شهاب على سريره، و عائشة على احلصري تبكي

كما ذكر الكاتب بعض املعطيات للتعرف على تفاعل الشخصيات و هي على شكل أفعال و تأيت بني 

على أشكل ، و 4"يتقدم حنو اجلثة" ، "تنظر إليه يف دهشة"، 3"جيلس جبانبها"و " يقوم حنوها"قوسني مثل 

.��5ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȇƢĔ�ƨȇƢǣ�ń¦�̈ǂưǰƥ�© ƢƳ�©ƢȈǘǠŭ¦�ǽǀȀǧ..."حائر، فزعا، متوجها حنو الشمال"أمساء مثل 

يستعمل املؤلف عدة قنوات لتوصيل أفكاره منها احلوار الداخلي أو الفردي الذي يكشف عما يدور يف فكر 

  : الشخصية من أفكار و مشاعر و هذا ما جنده يف حديث حسن

... رباه لقد ضاع صوايب ) يقف... (أهب نفسي للرجل الذي يثأر يل شهاب) ميشي وحده مفكرا: (سنح" 

و ... ستلعنين ... ؟ أمي لن تصفح عين ...أنتقم ممن؟ من بين جنسي؟ من وطين؟ أخون بالدي؟ و أمي 

و عظمي و دمي أحبها حبا عميقا، قد اختلط بلحمي ... ؟ إنين أحبها ...عائشة ماذا يكون مصريي عندها

6) "جيلس متؤها و يضع رأسه بني يديه... (آه ... 

فاستعمال هذا احلوار عملية مقصودة من املؤلف الذي يريد تبليغ خطاب خاص للمتلقي كونه يرتك أثرا يف 

.نفسية، فالعواطف و اخلواطر يستحيل جتسيدها على خشبة املسرح و احلوار الفردي هو الذي يعرب عنها 

.51، ص س.، ممسرحية الصحراء ،حممد الطاهر فضالء 1

 .32ص  املرجع نفسه،2

.33، ص املرجع نفسه 3

50، 51، ص ص املرجع نفسه 4

.28، 90، 38ص ص ص  املرجع نفسه،5

 .86ص  املرجع نفسه،6
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ريات الشخصية تتمثل يف الضمائر أثناء استعماهلا يف وضعيات خطابية و تعرب عن الذاتية يف اللغة ، أما اإلشا

غري أنه يف بعض احلاالت خيضع استعماهلا لبعد اجتماعي أو سياسي مما يؤدي إىل تغيري داللتها، و يف احلوار 

�ǞȈǘƬǈǻ�Ȑǧ��©Ƣȇ°Ƣǋȍ¦�ǽǀđ�Ƥ ǟȐƫ�ǞȈǧ�ƾƟƢǬǳ¦�Â�®ƢǸǟ�śƥ�°¦®�Äǀǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȏ¤�ƢēȏȂǳƾǷ�½°®¦

  .و املرتبة اليت حيتلها كل من املرسل و املرسل إليه

...أهال بالقائد العام، مرحبا بكم: عماد"

ǂǰǳ¦�Â�ƾĐ¦�ƨǳȐǇ�Ƣȇ�Ǯ¿) يتقدم إليه و يصافحه: (القائد ƥ�ǂƼƬǨǻ�À¢�ƢǼǳ�ǪŹ.

  ... فيكمبارك اهللا... سيسجل لكم التاريخ يا ولدي صفحات من النور : عماد

  و من يكون هذا الفىت؟: القائد

1..."غدا سينضم اىل الصفوف... �ƾǿƢĐ¦�ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�¦ǀǿ�ƾǳÂ... هو ولدي : عماد

، حيث )مرحبا بكم(نالحظ أن الشيخ عماد غري الضمائر يف خطابه، ففي البداية استعمل ضمري اجلمع 

التداويل و الرتبة يف العملية التواصلية لكليهما لكن الوضع ) ولدي(خاطبه بصيغة االحرتام، مث خاطبه ب 

تدالن على احرتام كال من املرسل و املرسل اليه، فاطالق ضمري اجلمع على املفرد  قد يكون على الرهبة و 

ميزان "اخلوف أو االحرتام، كما أن االستعمال التداويل لإلشاريات الذاتية خيضع أيضا لعامل آخر و املتمثل يف 

 الشخصيات املسرحية، حيث تكون للشخصية القوة الالزمة لتنفيذ األوامر كاحلديث الذي دار بني بني" القوة

  :حسن و عماد يف املشهد الثاين من الفصل الثالث

  من أنت؟ و كيف جئت اىل هذا املكان؟: عماد"

  ؟...أنا: حسن

  ما بك؟: عماد

  ...جريح أنا جريح : حسن

.85، 84، ص ص س.، ممسرحية الصحراء ،حممد الطاهر فضالء 1
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1"؟ و أين؟ ..جريح: عماد

طق املرسل بصيغة األمر يضفي على نفسه صفة اآلمر، و يلزم املرسل إليه بطاعته ويستجيب لطلبه مبجرد الن

حيث يضعه يف مرتبة املأمور، فقد انتقى املؤلف بعناية فائقة شخصيات مسرحيته، و تكمن الصفات املميزة 

ǸƬƳȏ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷÂ�ƢȀŰȐǷ�Ŀ�Â��ƨȈǨȈǛȂǳ¦�Ƣǿ°¦Â®¢�Ŀ�ƢȀǔǠƥ�Ǻǟ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǽǀŮ�Ǧ ǫ¦ȂǸǧ��ƨȈǧƢǬưǳ¦�Â�ƨȈǟƢ

ª ¦ƾƷȋ¦�ŚǇ�½ǂŢ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƢēƢǟƢǼǫ�Â�©ƢȈǐƼǌǳ¦.

أما اإلشاريات الزمانية يف املسرحية مل حيدده املؤلف بزمن معني، بل تركها مفتوحة لتبقى نصا خالدا يستدعى 

خيية حتدد يف كل حني الستنهاض الشعوب و إيقاظ الضمري العريب، لذا ال جند يف املسرحية أية إشارة تار 

�Ŀ�ǲưǸƬƫ�Ŗǳ¦�Â�ǾƬȇƢĔ�Â¢�§ ƢǘŬ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�» Âǂǜǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǺǷǄǳ¦�ǂȀǜȇ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�Â��ƢȀǼǷ±

التزامنية، واملقبلية، و البعدية، و يف املسرح مقسم إىل نوعني و مها زمن العرض و هي املدة اليت تقع فيها 

ناء األحداث و يكون بواسطة االرشادات املسرحية،  األحداث على اخلشبة، و الزمن اخليايل و يقصد به زمن ب

كما ميكننا أن منيز الزمن الداخلي للمسرحية و الزمن املسرتجع من الذاكرة و ليس له وجود يف الواقع هذا ما 

  :ورد يف حديث عماد وشهاب عن حياته

ǟ�ƪ: عماد" ƳÂǄƬǧ��§ ƢƦǌǳ¦�Ǌ ȈǗ�ňǂǣ��̈ƾǿƢĐ¦�ƾǠǇ�řƥ�̈ǂǇ¢�ǺǷ��ƾȈǠǇ�Ǻƥ�®ƢǸǟ�Ƣǻ¢ لى أمك من إمرأة

و ... ، و يف الليلة اليت وقعت فيها الفاجعة اليت شتت مشلنا ...أجنبية جمهولة النسب، ساقتها األقدار إلينا

�ƨǠǫ¦Ȃǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�¿ȐǇ�Ǻƥ�ÂǂǸǟ�ŚƦǰǳ¦�ǲǘƦǳ¦�®ƢȀǌƬǇ¦�ƾǠƥ��ǺȇƾǿƢĐ¦�ƢǼǳƢǘƥ¢�ǺǷ�ƨȈǫƢƦǳ¦�ƨȈǬƦǳ¦�ȄǴǟ�ƪ ǔǫ

كانت حية رقطاء يف أثواب ... ، وصفعتين باحلقيقة يف وجهي ، مرقت عين تلك املرأة األجنبية...السوداء

فكان ... استنجدت جبنود األعداء، و رمتين أمامهم بأسفل التهم، و حثتهم على االنتقام مين ... ملك

 ! ...و بعدما أمتوا فعلتهم الشنعاء ذهبت معهم و أخدت معها ولدي... انتقامهم أن حرموين من نعمة البصر

"2

.57، ص س.، ممسرحية الصحراء ،حممد الطاهر فضالء  1

.46، 45، ص ص املرجع نفسه  2



227

من اخلارجي جنده يف سرد األحداث يف مجيع الفصول ، و له عالقة بسري األحداث املسرحية ومثال بينما الز 

.1"بعد مخسة عشر عاما من الفصل األول: " على هذا ما ذكره املؤلف

و يف الدراسة التداولية ال بد للتطرق اىل املبهمات الزمانية و عالقتها بزمن اخلطاب، فتحديد العالقة يساعد 

:عرفة معامل اخلطاب املسرحي، و مدة سري األحداث، فعند حديث حسن على م

ال أقوى على الكالم اآلن ... إنين .. سأخربك بكل شيء ... ستعرف اآلن كل شيء ... معذرة يا سيدي "

ليست تزامنية، و بالتايل هي غري مبهمة ألن اإلخبار مل يتحقق أثناء صدور اخلطاب، و " اآلن"، فكلمة 2..."

إهلي لقد بقيت أكثر من  ! ...أجل أعمى...أعمى : " ن اإلشاريات الدالة على القبلية جند يف قول عمادم

أريد أن أمتع عيين ... فإين أريد أن أبصر  اليوم و أنا أعمى، فلم أشك و مل أتذمر، أمامخسة عشر عاما

.3"! ... ساعة فقط...  ساعةإهلي إمنحين البصر ... مبشهد غرميي يتلوى حتت قدمي 

يف هذا القول مبهم ألن حلظة التلفظ ذكرها " مخسة عشر عاما"يف هذا النموذج جند ظرفني، فالظرف األول 

يعد من " اليوم"املؤلف يف سياق األحداث و هذه الفرتة حددت داللتها الرتباطها بدال آخر، والظرف الثاين 

و التزامنية و البعدية ، ويف هذا املثال استعملت تزامنية  املبهمات احليادية اليت تستعمل يف مجيع األزمنة القبلية

�ǽƾȇǂȇ�ƢǷ�ǪȈǬŢ�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�Ǿǻȋ�ƨǸȀƦǷ�Śǣ�ƢĔ¢�ȏ¤" ليس بإرادته و من غري " أما اليوم فإين أريد أن أبصر

  .املمكن أن يرجع بصره ليوم أو لساعة بعد أن مت فقع عينيه

سلمنا ... ، فرغ منا الزاد واملؤونة عشر ساعاتة دامت و بعد معركة حامي: " و يف سياق آخر يف قول حسن

وقذفته ... هجمت الطائرات على املعسكر  أول أمسو يف ... مجيعا للعرب، و قادونا أسرى على احلدود 

مبهمني ألن حلظة التلفظ ذكرها املؤلف يف " أول أمس" و " عشر ساعات"، كال الظرفني 4..."بالقنابل

 .32ص  املرجع نفسه، 1
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اإلشاريات الدالة على القبلية، كما جند العديد من اإلشاريات الدالة على الزمن سياق احلديث و مها من 

...عند الغروب، أمامنا ساعة، طلع النهار، عند الفجر، النهار، املساء، الليل: خالل املسرحية منها

ا معروفا أو بلدا ما ينطبق على اإلشاريات الزمانية ينطبق على اإلشاريات املكانية إال أن املؤلف مل حيدد مكان

Ǯ ǳ̄�śƦȇ�®ƢǸǟ�§ Ƣǘƻ�Ŀ�� ƢƳ�ƢǷ�Â�Ƣđ¦ǂƫ�ǲǷƢǰƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋ¦�ÃȂǇ" أجل الصحراء، بالد العرب، وستبقى :

، أما اإلشاريات الدالة على سري أحداث املسرحية جندها من خالل 1"فلتحيا أمة العرب... دائما للعرب 

ما جنده يف خطاب الشخصيات املسرحية اليت حتتوي على وضعية املرسل الذي حيدد األبعاد املكانية ، و هذا 

أنت تعلم أن عماد مل يعد حىت الساعة، قده يا عبيد اىل خيمة : " ...العديد من األماكن مثل قول صاحل 

، و بعد أن طاله القصف جلأوا إىل كهف خميف كما تصفه 2."الشيخ جابر، و لينتظر هناك حىت يعود عماد

ن القسوة أن ترتكين دون عون و ال نصري، ترتكنا هنا، أنا و أمك املريضة و أباك أوليس م: " ... عائشة

، فهو كهف 3؟ ترتكنا يف هذا الكهف املخيف الذي مل يطرق بابه أحد منذ أكثر من عشر سنني؟؟...الضرير

ة يف الكهف أغطي... كهف يف جبل"بعيد و خايل كما وصفه أيضا املؤلف من خالل االرشادات املسرحية 

، حيث دارت أحداث املسرحية يف اخليام و يف 4..."صوفية معلقة، خنجر و بندقية معلقان على احلائط

...الكهف، كما مت ذكر بعض األماكن املفتوحة مثل املدينة، اجلبل، وادي الدبال، قرية الصواحب

ها أيضا خالل احلوار و الستخراج العالمات الدالة على املكان ال نكتفي باإلرشادات املسرحية، و امنا جند

ŅƢƬǳ¦�°¦Ȃū¦�Ŀ�¦ǀǿ�ƾų�Â�ƨȈǻƢǰŭ¦�©ƢǸȀƦŭ¦�®ƾŢ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǚǨǴƬǳ¦� ƢǼƯ¢:

.سأناديه اآلن، و عليك أن تسددي فوهة النار عليه وأنا أطلق... أنا من يثأر لةلدي ... ال : عماد"

  )يقف بباب الكهف: (حسن

.94، ص س.، ممسرحية الصحراء ،حممد الطاهر فضالء 1
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   !!!   إنه أمامك ها هو بالباب،) ...تصوب البندقية حنوه: (عائشة

.1..."حلظة، حلظة يل رجاء: حسن

فقد حدد املخاطب مكانه أثناء التلفظ فهو موجود أمامها، إذ نستنتج من خالل السياق أن اإلشارة املكانية 

... مث أدركت أنين يف خطر أكثر : "مبهمة، و من اإلشاريات املكانية الغري مبهمة جند يف قول حسن" أمام"

الصحراءب الشيخ، فانتزعت منه هذا الثوب و هذه العمامة، ولبستهما و أخدت أجري يف فعمدت إىل ثيا

و أحسست  .. و يف هذا املساء بلغ مين اإلعياء مبلغه ... و بقيت يومني كاملني و أنا أمشي تائها ... هاربا 

و لكن ... وت ملالقاة امل أمامهاكأن أحشائي تتقطع من اجلوع و التعب، فسلمت نفسي للرياح تدفعين 

.2..."األقدار منت علي بالنجاة، و دفعتين إىل هنا

فقد حدد املخاطب مكانه أثناء إصدار اخلطاب و هو وجوده يف الصحراء إال أنه مل حيدد مكانه بالضبط أثناء 

رياح التلفظ، فالصحراء شاسعة يصعب على املتلقي معرفة موقعه بالضبظ، إال أنه بني فيما بعد اجتاهه باجتاه ال

  .اليت سلم نفسه أمامها

بالفصحى الراقية، " حممد الطاهر فضالء"اليت نسجها " الصحراء"هذا فيما خيص طبيعة اخلطاب يف مسرحية 

و اليت متتاز بقوة األسلوب، فهي تعرب عن الرتاث العريب و االنتماء االسالمي هلذه األمة، و ما ورد من رموز 

ب و املسلمني، فهو من رواد املسرح اجلزائري الفصيح و من دعاة اليت ترمي اىل توحيد الصف بني العر 

هذه مشكلة خلقها " اللغة املسرحية"و من مشاكل املسرح املفتعلة قضية ما أمسوه : "الفصحى حيث قال

، فخطابه املسرحي ميتاز بكثافة الرمز و قوة األسلوب، ميتاز بالعمق و القوة 3..."االستعمار و أكدها اجلهل

نة، حيث أن أسلوب اخلطاب يرقى و يضعف حسب الشخصية اليت يعرب عنها، كما أن للخطاب واملتا

ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƢēƢǸȈǇ�±¦ǂƥ¦�Â�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǎ ȈƼǌƫ�Ŀ�°Â®�ȆƷǂǈŭ¦.

  "عبد الرحمان ماضوي"لـ " يوغرطة"مسرحية 
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 واستغلت التاريخ وقائع وظفت اليت رباتجال أنضج من ماضوي الرمحن لعبد "يوغرطة "مسرحية اعتبار مين

 ليس أنه إال احلدث تارخيية من الرغم وعلى ، القدمي اجلزائري التاريخ أبطال ألحد الذاتية السرية جيد بشكل

 لعالج انطالق نقطة وأحداثه املاضي وقائع تتخذ ƢĔȂǯ التقليدية التارخيية املسرحيات ضمن نصنفها أن بوسعنا

 موضوعيا معادال روما ضد الغابرة العصور يف اجلزائري الشعب نضال نم املؤلف اختذ فقد ،احلاضر مشكالت

 لدرجة واحدة واملقاومة ، واحد فاملستعمر ، الفرنسي االحتالل ضد احلديث العصر يف الشعب هذا لنضال

ƢēƾȈǨƷ يف ممثلة اجلديدة روما بل القدمية روما عن وال يوغرطة عن يتحدث ال املؤلف أن القارئ إىل خبيل

 .نسافر 

 التاريخ من أحداثها واستلهمت فصول، مخسة يف املؤلف عاجلها الثورة قبل صدرت تارخيية مسرحية ثاين  وهي

 وتشكل ،واستقالله حريته ينتزع أن وحياول الروماين االحتالل يصارع الشعب كان  عندما القدمي اجلزائري

 القراءة مستوي   على سواء كبريا  جناحا تحقق حيث اجلزائري املسرح مسرية يف بارزة عالمة "يوغرطة" مسرحية

  .التمثيل أو

 التاريخ اعتماد يف "املدين توفيق"و "حوحو رضا أمحد" سنه الذي االجتاه ذلك خالهلا من "ماضوي" رسخ

  وتقدم القراء بني رواجا تلقى وأن تطبع أن النصوص لتلك خول الذي وهو للحوار، كأداة  العربية والتزام القدمي

 قدمها اليت السابقة للتجارب خالفا وهذا ، العربية األقطار بقية ويف الوطن أحناء معظم يف يفهم متثيلي كعرض

 "توري حممد"و "ترزي باش الدين وحمي "القسنطيين رشيد"و "عاللو" أمثال اجلزائري املسرح رواد من عدد

.1والتوثيق بالتدوين ارتباطها من أكثر بالعرض ارتبطت   ـ عروض من قدموه فيما ـ احمللية اللهجة اعتمدوا الذين

   :المسرحي الخطاب لقوانين التداولي البعد

��Ǿǳ¦Ȃǫ¢�Ƣđ�ǢȈǐȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�½°ƾȇ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�ǲǠš �Ŗǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ȆǴǏ¦ȂƬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�ǶǰƸƬƫ

ب هو قانون يف قوانني اخلطا" غرايس"كالتصريح و التلميح و استعمال احلجاج اللغوي، و أهم مبدأ ركز عليه 

مع اعرتاف كل واحد منهما لآلخر باحلق يف ) املرسل و املرسل اليه(املشاركة حيث جيب توفر طريف اخلطاب 

جند هذا املبدأ موجود ضمنيا بني املؤلف و القارئ ، فبمجرد تفاعل القارئ " يوغرطة"الكالم، و يف مسرحية 

فياته السياسية و النضالية هو إقرار ضمين حبدوث عملية مع النص و استجابته النفسية و العاطفية حملتوياته وخل

  .املشاركة يف اخلطاب

باإلضافة اىل قانون املشاركة جند أيضا قانون اإلفادة و قانون الصدق، و قانون اإلخبارية و الشمولية اليت 

تلقي و إثراء رصيده اىل قوانني اخلطاب، فبالنسبة إىل قانون االفادة و الذي يقصد به إفادة امل" غرايس"أضافهم 

، مارس 13العدد -اجلزائر-جملة األثر، جامعة عنابة:امساعيل بن اصفية، قضايا التاريخ و قضايا الثورة يف مسرحية يوغرطة لعبد الرمحن ماضوي1

.125، ص 2012
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أراد أن ينقل  للمتلقي فائدة التعرف على هذا البطل التارخيي و " عبد الرمحن ماضوي"باملعلومات جند أن 

دفعه اىل الكفر بالسياسة يف مواجهة االستعمار و اإلميان بالعمل املسلح السرتجاع احلقوق، و عليه فإن 

 اخلالفات وعرف الفرتة هذه عاش من وكل.... للفرنسيني ائرياجلز  الشعب ملقاومة فنيا إطارا يشكل" يوغرطة"

 هذه عن التعبري إىل قصد الكاتب أن يدرك متنافسة طوائف إىل وانقسامه   اجلزائري الشعب Ǆē كانت  اليت

 املهمة هذه يف   الكاتب وفق وقد اخلالفات هذه حمور هي اليت الوطنية القضية بلورة وإىل قصدا اخلالفات

 هذا على مثال و التارخيية املعطيات من مبجموعة القارئ رصيد إلثراء بشخصياته استعان أه حيث ،اكبري   توفيقا

   :قال حيث الفردي يوغرطة خطاب يف ورد ما

 يف و الرشاد عن حدت للغرب فيه ابتسمت الذي احلني يف لكنك و حاذقا، أمريا و فذا، بطال كنت  لقد "

 بافريقيا الغرب هذا أوصيت الذي احلني يف و الوطن، أركان زحزحت القذرة يده يف يدك جعلت الذي احلني

 فيه وثقت الذي احلني يف لكنك بوطنك، فخورا و لشعبك، حمبا و صادقا، كنت  لقد ... افريقيا على قضيت

.1"لوطنك قربا أعددت أجنبية تربية ولديك ربيت الذي احلني يف و وطنك، يف ثقتك فقدت بروما

و اليت تساعده على " ماسينيسا"يد القارئ أو املتلقي من بعض األخبار اخلاصة بامللك يف هذا احلوار يستف

" ماسينيسا"عرش نوميديا، حيث قدم عدة أخبار كصفات " يوغرطة"معرفة اجلو الذي ساد قبل أن يعتلي 

، و تربية أبنائه البطولية و صدقه و حمبته للشعب، و أيضا األخطاء اليت ارتكبها يف حق وطنه كالثقة يف األعداء

من ترديده هذا احلوار الفردي، فأسلوب احملادثة بني " يوغرطة"تربية أجنبية، و إال ما الفائدة اليت جيتنيها 

  .الشخصيات اخليالية هدفه توجيه الفائدة اىل القارئ أو املتلقي

ارف مل يسبق له و يف سياق آخر جند قانون االخبارية و الشمولية و الذي يقصد به تزويد املخاطب مبع

:معرفتها، و هذا ما جاء به الرسول إىل يوغرطة خبرب جيهله

  .أتيت ألخربك مبوت مازيغ: الرسول"

  مات مازيغ مىت؟ و كيف ذلك؟  ! موت مازيغ) بدهشة: (يوغرطة

  .احلق أنه أغتيل من طرف رجال فراكسني: الرسول

  اغتاله رجال فراكسني؟: يوغرطة

يقرئكم السالم و خيربكم بأنه ظفر باخلائن الذي ميد األعداء باملعلومات اخلطرية  و فراكسني... نعم : الرسول

.عن شؤوننا، فأمر بقتله

.2"أخربين عن مقتل مازيغ: يوغرطة
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اندهش يوغرطة هلذا اخلرب ألنه جيهله، و رغب يف املزيد من املعلومات و التفاصيل مما اضطر الرسول على 

  :شاملة عن كيفية مقتل مازيغ قائال توسيع اخلرب و اعطائه معلومات

فبعث ثالثة رجال ... كان مازيغ عائدا من عوتيقية، و عندما رآه أحد رجال فراكسني أخرب به الشيخ "

يرتصدونه يف شعبة من اجلبل، و ما أن اقرتب مازيغ من هذه الشعبة حىت خرجوا له مشهرين سالحهم، فما  

فسه، و إذا بسهم رماه أحد الثالثة ينشب بصدره بقوة فيسقط كان من مازيغ إال جرد سيفه للدفاع عن ن

السيف من يده، و يسقط هو على األرض، و دماؤه تتدفق من صدره، و فمه، و هكذا محلناه إىل بيته حينما 

.1"بلغنا اخلرب، فلم يبق طويال، و أسلم روحه

آخر يوجهه له، حيث توفرت يف هذا سؤاال " يوغرطة"نالحظ أن املعلومات كافية بكل التفاصيل، و مل جيد  

  .يف دراسته لقوانني اخلطاب" غرايس"اخلرب خاصية الشمولية اليت دعا إليها 

أما فيما خيص الضمنيات التخاطبية يف املسرحية حتتوي على منطني خمتلفني مها االفرتاض املسبق، و القول 

بعاد التلميحية و اليت تظهر يف شكل أقوال جند العديد من األقوال ذات األ" يوغرطة"املضمر، و يف مسرحية 

أتظن أن روما : " مضمرة أو افرتاضات مسبقة و مثال على هذا جند يف حديث الكهل الرومي للشيخ الرومي

.2"تنفق أمواال باهظة ال لشيء إال أن تكون حكما عدال بني فالن، و عالن، و ترتان؟

  :قة نذكرها فيما يليمن خالل هذا الكالم تظهر لنا عدة افرتاضات مسب

إن روما استعملت املال كوسيلة من الوسائل للضغط على الشعوب اليت : االفرتاض األول-

² ȂǨǼǳ¦�» ƢǠǓ�ƨǳƢǸƬǇƢƥ�ƢēǂǸǠƬǇ¦.

·��ȄǴǟ: االفرتاض الثاين- ƢǨū¦�ń¤�ȄǠǈƫ�ǲƥ��Ãǂƻȋ¦�§ȂǠǌǳ¦�ƨƸǴǐǷ�ƢȀǸē�ȏ�ƢǷÂ°�À¢�Ȃǿ

 .مصاحلها

لسائد بني األفارقة قدميا أن روما تسعى إلقامة العدل بني يتمثل يف االعتقاد ا: االفرتاض الثالث-

 .الشعوب

يبني الصراع الذي كان حيدث بني األفارقة مما سهل على روما التدخل يف : االفرتاض الرابع-

ǶĔÂƚǋ.

 .70ص س، .، ممسرحية يوغرطة  ،عبد الرمحن ماضوي 1
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إضافة إىل هذه االفرتاضات يوجد أيضا بعد تلميحي، و قول مضمر حيث أن املؤلف أراد من القارئ أن 

«�ǲƟƢǇȂǳ¦�Âيستنتج أن ال ¦ƾǿȋ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�̈ƾƦǠƬǈŭ¦�§ȂǠǌǴǳ�ǶȀƬǴǷƢǠǷ�Ŀ�ÀȂđƢǌƬȇ�ÀƢǷ±�ǲǯ�Ŀ�̈¦ǄǤ1.

من خالل دراستنا لقوانني اخلطاب املسرحي ال بد للتطرق اىل اسرتاتيجية االقناع يف املسرحية و املتمثلة يف 

تقد من أفكار عن طريق احلجاج، حيث يسعى املرسل من خالل خطابه املسرحي اىل إقناع املرسل إليه مبا يع

عملية تأثريية مرتبطة بالبنية اللغوية لألقوال و اليت تدفع املتلقي اىل استعمال عقله ليقوم بفعل استنتاجي جيعله 

:يغري قناعاته، و لنأخذ مثال على هذا يف اخلطاب الذي أورده فرانكسني يف قوله

صارم، إمنا َلوُمَنا عليه أن استعجل إستعجاال ما كان ما ملَنا على يوغرطة أن يقف يف وجه األعداء وقفة "...

ينتج منه إال بوق املركب، إمنا ملتنا فيه غرورا ما كان إال ليضل بنا السبيل إىل مفاوز قفار، إمنا ُلمنا فيه خنوة ال 

.2"تعلق إال بالشباب

و سخريتهم من حججه، يف هذا اخلطاب جند عددا من احلجج إلقناع من حوله دون مباالة بردود احلاضرين 

استعجل احلرب على روما ألنه مغرور، و جاهل بأمور السياسة و احلكم وأوحى هذا " يوغرطة"و منها أن 

  :اخلطاب اىل بعض احلاضرين باستنتاجات جاءت علة شكل انتاج كالمي و هي

و إال   حقا إننا يف حالة حرجة، البد أن خنرج منها،: "...قول الرجل األول: االستنتاج األول-

كان فيها حتفنا، إن النكبات منذ أن دخلنا هذه احلرب، توافينا الواحدة تلو األخرى حىت ال 

 ..."مناص لنا اليوم من االستسالم

نعم لقد خدعنا يوغرطة، ما كنا ندخل هذه احلرب لو ال : قول الرجل الثاين: اإلستنتاج الثاين-

 "أنه طمس احلقيقة علينا

عرفت من أول يوم أن مآلنا اخلراب، أن اتبعنا يوغرطة، :  لرجل اآلخرقول ا: االستنتاج الثالث-

 حترقه للجاه و البأس يغويه و يضله

 حقا لقد كان بنا عمى حينما قلدناه زمام أمورنا: قول الرجل الرابع: اإلستنتاج الرابع-

.3"يا ليته كان حيسن احلرب على األقل: قول الرجل األخري: اإلستنتاج اخلامس-

عن " يوغرطة"ستنتاجات كلها تؤدي إىل نتيجة واحدة أراد أن يصل إليها املرسل، و هي وجوب عزل هذه اال

�ƨǻƾŮ¦�ń¦�§ǂū¦�ǺǷ�ƢǷÂ°�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�Ŀ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ŚȈǤƬƥ�ƨƦǳƢǘŭ¦�Â��ÀƢǷÂǂǳ¦�ǞǷ�ǾƥÂǂƷ�Ŀ�ǾǷ¦ǄĔ¦�ƾǠƥ�Ƕǰū¦

حبنكته و سلطته أن يستعمل " فرانكسني"باإلضافة اىل هذه احلجة استطاع "والسلم كعهدهم مباسينيسا، 

.139س، ص .توظيف الرتاث التارخيي يف املسرح االصالحي، م،د دين اهلناينأمح 1
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طريقة منطقية يف عرض حججه حيث انصب اهتمامه على بناء خطابه، فقد بدأه مبقدمة مدح فيها احلاضرين 

�ƢȀƦǰƫ°¦�Ŗǳ¦� Ƣǘƻȋ¦�Ǻǟ�ª ƾŢ�Ľ��Ƕē®ȂǷ�Ƥ ǈǰǳ�¦ǀǿ�Â��ǶǿƾǴƥ�ȄǴǟ�Ǻȇ°ȂȈǤǳ¦�śȈǼǗȂǳƢƥ�ǶȀǨǏÂ�śƷ

ة يف التعامل مع روما و املتمثلة يف استعمال السياسة، فهي يوغرطة دون اإلشارة إىل عزله، كما قدم هلم طريق

�̧ ƢǘƬǇ¦�Ǿǻ¢�ƢǸǯ��» Âǂǜǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ǺǗȂǳ¦�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƸǸǴǳ�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�ƢȀǼǰǳ��ǂǯ̄ �ƢǸǯ�ƢēƢȈƦǴǇ�ƢŮ�ƨǫǂǗ

، إال أن الشيخ "بوميلكار"أن يوجه احلاضرين ويقنعهم بأفكاره رغم املعارضة اليت كان يبديها من حني آلخر 

كسني مل يهتم بانتقاداته، و مل جيب عنها، بل واصل تقدمي أفكاره ألنه وجد آذانا صاغية ألقواله أكثر من فرا 

.1"املعارضني له

�ƢȀǠƬŤ�Â��ƢēȂǫ�Ƥ ǈƷ�ƢȀƦȈƫŗƥ�¿ȂǬȇ�Â��ǽ¦Ȃǟ®�ǶȈǟƾƬǳ�Ʋƴū¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƾǌƷ�ń¤�Ƣǔȇ¢�ǲǇǂŭ¦�ƘƴǴȇ�ƢǸǯ

ما يسمى بالسلم احلجاجي الذي سنتطرق إليه بالتفصيل يف باألسس الالزمة إلقناع املرسل إليه، هذا الرتتيب 

يف دراسته للمقاربة التداولية ملسرحية " أمحد دين اهلناين"الفصل التطبيقي، و يف املثال الذي أخده الدكتور 

��ƨǳȏ®�Â�ƨƳ°®�ǲǫƘƥ�¢ƾƦƫ�ƢĔ¢�Ʈ" يوغرطة " ȈƷ�ƢēȂǫ�©ƢƳ°®�ǪǧÂ�ƢȀƟ¦®Ƙƥ�ǲǇǂŭ¦�¢ƾƦȇ�Äǀǳ¦�Ʋƴū¦�Ƥ Ȉƫǂƫ�śƥ

يتبعها حبجة أقوى منها، و خيتمها حبجة أقوى، فكل دليل يستلزم منطقيا أن يؤدي اىل الدليل األقوى منه،  مث

  :و مثال على هذا قول بوميلكار

ثورة يوغرطة خمفقة ال حمالة أيا ما تكون قوة يوغرطة، ألن اجليوش فقدت محيتها مما حلقنا من االنكسارات و "

ويه األول فلن يعد له ذلك الصدى الرنان، و لن يكون له أدىن صدى ألن صوت يوغرطة فقذ شيئا من د

�Ƥ Ǡǌǳ¦� Ƣǔǟ¢�Ŀ�¿¦ǄĔȏ¦�Â��ǲǌǨǳ¦�¿Ȃũ�śƯƢƥ�ƨǻȂŬ¦� ȏƚǿ�ǂǌƬǼȇ�ƢǷƾǼǟ"...2.

3:و ميكن ترتيب هذه احلجج يف سلم حجاجي كاآليت

  إخفاق ثورة يوغرطة

  .انتشار اخلونة                                                                  

  .فقدان يوغرطة مكانته                                                                  

  .فقدان اجليوش محيتها                                                                  
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دىن، ألن هذه احلجة قد تزول إذا كان امللك قويا يستطيع لقد أنزل املرسل فقدان اجليوش محيتها إىل املرتبة األ

كان مير بفرتة عصيبة فقد فيها مكانته، و هو دليل أقوى من األول "يوغرطة "إرجاع التوازن إىل اجليش، لكن 

يساعدون العدو و –على إخفاق الثورة، و الدليل األخري أقوى من سابقيه، ألن وجود اخلونة يف أمة من األمم 

ǀǿ�ȄǴǟ� ƢǼƥ��Ǯ¦� -نه باألسرارميدو  Ǵŭ¦�̈Ȃǫ�Â��Ǌ ȈŪ¦�̈Ȃǫ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸȀǷ�Ƣē°ȂƯ�ȄǴǟ�Â��ƢȀǴƦǬƬǈǷ�ȄǴǟ�ȆǔǬȇ

نالحظ أن املرسل رتب حججه بطريقة منطقية بدأها باألدىن، و خيتمها باألعلى، و هذا إلقناع املتلقي 

  .بفكرته

املاضي، القرن من اخلمسينيات يف ئرينياجلزا واقع تعكس وطين، موضوع ذات املسرحية يف الواردة األفكار هذه

 عبد" عنه كشف  الذي الدرامي اإلحساس هذا الوطن، حترير أجل من العطاء و البذل اىل تدعوا كانت  اليت و

 املسرحيات بقية يف عليها نعثر ال معاصرة دالالت وإعطائها املاضي ألحداث اجليد والتوظيف "ماضوي الرمحن

 "مسرحية بني والنضج املستوى يف تباين فهناك ، شخصياته واستحضرت تاريخال إىل عادت اليت اجلزائرية

  .وأحداثه التاريخ وقائع ƢđƢƬǯ  استحضر اليت املسرحية التجارب من العديد وبني "يوغرطة

  ":التوري محمد" لـ "بوحدبة" مسرحية

 املؤلف فيها لنا يصور اليت و ،فصول ثالثة يف أحداثها تدور اجلزائرية العامية باللغة تدور اجتماعية مسرحية

 الذي الشهم الرجل متثل "بوحدبة" شخصية و الوفاء، و احلب عامل و الطمع، و اجلشع عامل خمتلفني، عاملني

 و حتبه، و حيبها اليت املرأة تزوج ذلك، كلفه  مهما مصدق بصدق كلمته  يقول كما  الواسع ƢđƢƥ من األمور يرى

 و مرضها، من إشفائها ألجل ماله كل  ألجلها نفق العقل، رجحان و كمةاحل يف عليه ختتلف ال األخرى هي

 "زليخة" زوجته و "الرمحان عبد" صهره يتزعمه الذي الطمع و اجلشع يواجهان وفاء و حب من ميثالنه مبا مها

 وىس يهمهما ما ألن ،"رزقي سي" الفاسد بالغين لتتزوج "بوحدبة" التقي من ابنتهما لتطليق يسعيان ناللذا

 و جنبه، اىل البقاء على تصر لزوجها املخلصة الزوجة أن إال ، ابنتهما مستقبل تضييع يريدان سبيله يف و املال،

¦ǞǸƬĐ هدم إىل ترمي اليت السيئة االجتماعية العادات معاجلة "التوري حممد" حياول املسرحية هذه خالل من

  .الضعفاء واحتقار الطمع بسبب

  :الكالم أفعال خالل من المسرحي بللخطا التداولي البعد

 إطار يف "أوستني" به جاء ما على املقاربة هذه يف سنعتمد املسرحي النص على التداولية بالتطبيقات ارتباطا

 واحد لغوي فعل اجناز تقابل تامة مجلة كل  أن أقر و جديد بتمييز خرج حيث الكالم، أفعال بنظرية اهتمامه

القويل، العمل أو الكالم فعل :أنواع ثالثة إىل بدورها قسمت املنجزة األقوال أو األفعال هذه و األقل، على

  .التأثريي الفعل و القول، يف املتضمن الفعل
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 حيث" حواريا، يكون أن يقتضي اخلطاب يف التواصل أن على تؤكد التداولية النظريات كل  أن املعلوم من و

 نفهم أن جيب أنه على ينص التعاون مبدأ أن ذلك البعض، بعضهما لفهم طاقتهما املتخاطبني كل  يوظف

 و ظاهريا الكلمات تعنيه ما خالل من يتجلى يقال فما ،"القول يعين ما" و يقال ما هناك أن التواصل أثناء

 على اضفاءه متعمدا املتكلم حياول الذي التأثري فهو "يعين ما" أما احلقيقة، شروط وفق شرحه يتم ما غالبا

  :ليلى حديث يف سنجده ما هذا ،1"القصد هلذا األخري إدراك خالل من املخاطب ارئالق أو املستمع

 ... بابا و أنت تقويل كيما  بوحدبة مراد ... صحيت يل رجع اللي هو مراد بلي تفكري ...ميا يا تفكري" 

 ما ريح ما مكان، لكل أداين ... بأسرها الدنيا للحمامات أداين الكل، األطباء بيا حوس ... بريت بسبابه

.2"باباه من ورثها اللي الدار حىت باع ماله، مجيع علي خسر ... بريت حىت عني غمض

 ينجز و �ƢđƢǘŬ ليلى نطق يف يتمثل كالميا  فعال ينجز فهو متزامنة، أفعال ثالثة خطابه يف املرسل أجنز لقد

 ينجز و هلا، مراد وإخالص نه،م تعاين كانت  الذي مبرضها ألمها ليلى تذكري هو و القول، يف متضمنا فعال

  .عنه التخلي وعدم هلا زوجها باهتمام كان  شفاءها بأن اإلقناع يف املتمثل و تأثرييا فعال

 و التنفيذية التوجيهات اعطاء و القانون و بالسلطة تتعلق اليت و املمارسة أفعال جند أيضا الكالمية األفعال من

 بني االجتماعية الدرجات خالهلا من حتدد و ... أخالقية وأ رمسية السلطة هذه تكون قد كما  التحذير،

 يف هذا جند ألفعاله، القوة يعطي و اآلخر، الطرف يف يؤثر أن يستطيع امليزة هذه ميلك فمن املتخاطبني

   :األعرج و الدين نور و الشرطي بني دار الذي اخلطاب

  العياط؟ هذا أش :الشرطي"

  .بالدبزة عليه طاح و خدعه حىت ة،بالعقلي معاه يتكلم كان  :الدين نور

  .نشهد أنا :األعرج

3." بوحدبة ثاين أنت و تبعين ... هذا يف غري خصلتك تبني صبت ما الناس؟ على تتعدى أنت و :الشرطي

 املتلقي كالم  يف واضحا يبدوا تأثريها و تتحقق الكالم فأفعال إليه املرسل على تأثري هلا االجتماعية السلطة إن

 تالئم فقد املشكلة، حل و القرار باختاذ له يسمح الذي وضعه حبكم سلطته الشرطي مارس فقد ، تصرفاته و

 شخص من صدر لو و التأثري، فعل حدث و االستجابة وجد هلذا القوم بني االجتماعية الوضعية مع خطابه

  .الشرطي حققه الذي التأثريي و الكالمي االجناز حتقق ما السلطة تلك ميلك ال آخر

.34، ص 2004 سنة 1لداللة و اخلطاب ، دار الكتاب اجلديد ، املتحدة، طحممد حممد يونس علي، مقدمة يف علمي ا1

.22، ص 2007 طبعة سنةحممد التوري، مسرحية بوحدبة، منشورات املكتبة الوطنية اجلزائرية ، اجلزائر ،2

.43، ص املرجع نفسه   3
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املتخاطبني، ومرتبة بدرجة عالقة له اآلخر هو و التعبريية، األفعال ضمن يدخل الذي االعتذار فعل جند اكم

 مباشرة غري بصيغ يستعني قد املرسل أن كما  احلديث، سياق حسب اجباريا يكون قد و اختياريا يكون فقد

  ":بوحدبة" مع مشاجرته بعد  "الدجال" قول مثل الصرحية األفعال يوظف ال و اعتذاره و أسفه إلبداء

 هذا ... أمسحتلي ازدت و ضربتك، أنا و فيا تنصح أنت الرجال، نتاع خصلة درت راك بوحدبة يا أمسع " 

.1..."ننساهاش ما مزيتك ... Ƣđ ندور نزيد ما الساقطة احلرفة هذا يا ريب عاهد

 "بوحدبة" مع تصرفه يف أخطأ نهبأ أحس فقد مباشرة، االعتذار بدل حجج قدم أنه نالحظ حديثه خالل من

 وكأنه ضمنية حجاجية بطريقة )االعتذار( الفعل هذا حقق قد بذلك فيكون صرحيا، اعتذارا يقدم مل لكنه

  ). ساحمتين ذلك على زد ...ضربتك أنا و نصحتين لقد لك، فعلته عما أعتذر( يقول

  جتاور حقك ..هنا وقتك يف تضيع غري راك بصح ... ساحمين بوحدبة يا " :األعرج قول يف آخر مثال يف و

2."الزنق يف اهلم فيك يقتل أنت و .. مفيت يردوك باحلرام جامع، وال زاوية كاش

 أيضا السياق فهذا اختياري، كان  و ،)ساحمين( بقوله اعتذاره و أسفه إلبداء مباشرة بصيغة جاء االعتذار فهذا

  . االعتذار فعل املرسل فيه حقق

 مثل الطلب، و والنهي كاألمر  لغوية صيغ عدة تشمل اليت و التوجيهية األفعال جند األفعال هذه إىل باإلضافة

  :للعون القاضي صدره الذي األمر

.3"والديك يرحم الطريق ديرلنا الرمحان عبد سي ... اسكت و زمامك عون هيا :القاضي"

 العون أمر خالل من الطاعة و الوجوب تستلزم سلطة أعلى من جاء األمر أن جند املثال هذا خالل من

 على بناء خطابه ينتج فاملرسل التأدب، بصفة متيز الرمحان لعبد أيضا وجهه الذي األمر أن إال بالسكوت،

  .السلطوي موقعه

4" القوت نصوروا خلينا ... قيلنا والديك يرحم " :الدجال خطاب يف جنده النهي أما

 حتقيق مت بذلك و يزعجه، الذي احلديث عن ƢȈĔ حيقق لكنه األمر، على يدل )خلينا ... قيلنا( اللفظ ظاهر

  . الكالمي للفعل املرسل

 .بالنهي النطق هو و :الكالم فعل-

 .44ص س، .، محممد التوري، مسرحية بوحدبة 1

 .48ص  املرجع نفسه،2

 .31ص  نفسه، املرجع 3

 .40ص  املرجع نفسه،4
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 .احلديث عن النهي يف يتجلى :القول يف املتضمن الفعل-

  واصل أنه حيث احلديث، عن بالكف إليه املرسل استجابة لعدم يتحقق فلم التأثري فعل أما-

 :احلوار هذا خالل من كالمه

 طاحوا اللي و العمى و العايب يداوي ...  ينفع دواك لوكان الناس، تغرش ما و ريب، خاف خويا :بوحدبة"

  .أضروسوا

  .بزاف ياكلك لسانك أنت :الدجال

  .فبقلبه يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع مل فإن بيده فليغريه منكر رأى من ... احلق على ياكلين :بوحدبة

  .فالزنقة ماشي فاجلامع مضربك أنت :الدجال

 حمقش لكن فالقوت، تصور راك و صعابت املعيشة بصح يل أمسح .. مكان كل  يف املؤمن جامع :بوحدبة

Ǯ دوروا ربعني على Ǵē،1..."الصحيح الطب على بعيد راك الناس.

 عالقة هلا اليت و اجلامعة الكالمية األفعال هي و أخرى أفعال جند التوجيهية، الكالمية األفعال خيص فيما هذا

  :الدجال قول ذلك على مثال ... التهنئة و التأنيب و الشكر من كل  تشمل و املطولة بالنصوص

Ǯ التمسخري يف مازلت راين هي ما لوكان لنا خيليها اهللا العزيزة، احلدبة هذه آه " ǴĔ يا إيه اهللا، عباد يف 

 فتح بسبابك هللا احلمد َدروك و ... باآلخرة ال و بالدنيا مايل ضعت، راين نصيحتك ماشي لوكان بوحدبة

.2..."القوت نصور فالسبيطار خدام ريب علي

 يدرك أن يستطيع املتلقي لكن الشكر، على تدل صرحية كلمة  يستعمل مل املرسل أن نالحظ اخلطاب هذا يف

  . إليها وصل اليت للنتيجة املخاطب شكر على يدل فالنص السياق، خالل من الفعل هذا

 يرمي "التوري حممد" كان  فقد تربوي، توجيهي قالب يف الساخر الكوميدي ƢđȂǴǇƘƥ "بوحدبة" مسرحية زتتمي

 يشمل تربوي خبطاب املسرحية خطاب نسج حيث معاجلتها، قصد للمجتمع رسائل توجيه اىل مبسرحيته

¦ǞǸƬĐ يف السيئة اداتالع خالله من ليحارب احلكم و األمثال و الفصيحة اجلمل و الكرمية اآليات من العديد

 "فضالء الطاهر حممد" ذكر و الضعيف،¦ǞǸƬĐ واحتقار مصريهم، يف التحكم و األبناء على اآلباء تسلط من

 عليها يظهر حيث مشاهدها، خوامت نقص و ƢēƾǷ قصر عليها يؤخذ ما إن"... :قائال املسرحية خيص فيما

.42، 41ص ص ،  س.، محممد التوري، مسرحية بوحدبة 1

 .66ص  املرجع نفسه،2
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 التوري يبدو املسرحية هذه يف الواردة األخرى الكماليات ةجبمل قيس إذا النقص أن إال احلرية، و االضطراب

1..." مشاهدها أول يف األديب االستهالل براعة من مسرحيته له افتتح فيما سيما ال التوفيق كل  موفقا فيها

 من يؤتيه اهللا فضل هذا " :مثل الفصحى الرتاكيب بعض تتخللها و العامية باللغة املسرحية خطاب جاءت

 لغة انتقاء املؤلف خالهلا من حاول اليت و ،3"املوت ذائقة نفس كل" ،2"صوركم إىل ينظر ال اهللا نإ" ،"يشاء

 أو االجتماعي أو الثقايف املستوى سواء ¦�ǞǸƬĐ أفراد بني املستويات يف االختالف ليبني شخصية كل

  .بسيط عامي إىل حكيم، و متعلم و مثقف من النفسي،

 خالل من املؤلف قبل من حمددا يكون األول اخلطاب، من نوعني على رتكزي اجلزائري املسرحي النص و

 النص شفرات تفكيك خالل من )األدائية( الواعية املمثل قراءة هو الثاين و املسرحية، االرشادات و الشخصية

،)لشكلا( املرئية و )احلوار( السمعية بصورته أي اجلسدي املعطى خالل من مرئيا بثها و الباطنة و الظاهرة

 كالم  :ظاهرين شكلني بني ينقسم إذ له ¦ÂƢĐ̈° املسرحية األنواع يف احلوار شكل خمالفته يف تكمن ومجاليته"

 يتجسد و الشخصيات لسان على املؤلف تأشرية خالل من النص يف يتحقق هذا و )منطوق( وكالم )لغة(

 هذه تأويل Ƣđ يؤشر اليت الكيفية يف و تالعالما من عالمة باعتبارها له الواعية القراءة خالل من أدائيا

 اجتاه املتفرج وضعية حيدد املسرحي اخلطاب يف مزدوجا التلقي ليصبح للنص، الباطن احلوار بوصفها العالمات

.4"الدرامي احلدث

�ǲǯ�ǎ ƟƢǐƻ�À¢�ȏ¤��ƨȈƥƢǘƻ�ƨȈǠǓÂ�ǺǸǓ�śƦǗƢƼƬŭ¦�®ȂƳÂ�Ŀ�½ŗǌƫ�ƢŮƢǰǋ¢�Â�ƢĔ¦ȂǳƘƥ�©ƢƥƢǘŬ¦�ǲǯ�Â

اليت ختتلف من مستوى آلخر فيمكننا دراسة أي خطاب بنفس طريقة دراسة اخلطاب العادي من وضعية هي 

حيث طرق احلجاج و طبيعة املبهمات و الضمنيات و أفعال الكالم، مع األخذ بعني االعتبار طبيعة املرسل 

ليل و بناء اخلاصة و مقاصده، و طبيعة املرسل إليه، و التداولية علم جديد للتواصل يسمح بوصف و حت

اسرتاتيجيات التخاطب اليومي، ظهر هذا احلقل الذي يعد من حقول الدراسات اللسانية ملا عجزت حقول 

�ƨȈǴǏ¦ȂƬǳ¦�̈°ƚƦǳ¦�ǲưŻ�Äǀǳ¦�Â��¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�ȆǴǠǨǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ƪ ǐǫ¢�ƢĔȂǰǳ��ƨǤǴǳ¦�ƨƥ°ƢǬǷ�Ŀ�ƨȈǴǰǌǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦

  .للخطاب

 .90ص  س،.م ،2حممد الطاهر فضالء، املسرح تارخيا و نضاال، ج1

 .9ص  س،.، محممد التوري، مسرحية بوحدبة 2

 .65ص  املرجع نفسه،3

.333س، ص .طاب املسرحي اجلزائري يف ظل املقاربات التداولية ، جملة الذاكرة، ورقلة، مسوسيولوجية اخل ،حشاليف خلضر 4
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طابية و تواصلية و اجتماعية معا قد فتحت آفاقا أمام اخلطاب ظاهرة خ و ال شك أن التداولية باعتبارها

�ǺǸǔƫ�ƨǈǇƚǷ�ƨǤǴǳ¦�À¢�ƪ ǼȈƥ�Â��ƨȈǴǏ¦ȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�ƨŷƢǈŭ¦�» ¦ǂǗȋ¦�ǞȈǸŝ�ƪ ǸƬǿ¦�ƢĔȂǯ�ȆƷǂǈŭ¦

�¬ǂǈŭ¦�ƨȈǏȂǐƻ�ƨƥ°ƢǬŭ�Â�ƾǬǼǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ�ƢǸȀǷ�ȐǬƷ�ƾǠƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��§ ƢǘŬ¦� ƢǼƯ¢�¾¦Ȃǫȋ¦�ƨȇ°¦ǂǸƬǇ¦.

ليل التداويل أمهية النظر إىل النص املسرحي باعتباره فعال تواصليا و أثبت أمهية السياق يف تأويل كما بني التح

.الكالم ، كما أنه وفر زادا نظريا مهما لدراسة اخلطاب املسرحي و بناء األحداث، و اهتم مبقاصد القول 
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  :لباعزيز بن عمر" الجزائر الثائرة"مسرحية 

اختلفت موضوعات اخلطابات املسرحية اجلزائرية من اجتماعية و قومية انسانية و دينية و تارخيية وسياسية، 

طرحت انشغاالت و تطلعات الشعب اجلزائري، و ما يالحظ وجود تراكم مسرحي كبري يعاجل الثورة اجلزائرية و 

1954�ǲƥ��ĺǂǠǳ¦Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�ȄǴǟ�ǖǬǧ�ǂǐƬǬƫ�Ń�ƢĔ¢�Ʈن هلا صدى خاصة ثورة نوفمرب اليت كا ȈƷ��

مشلت املسرح العاملي و منه املسرح الفرنسي، و مهما يكن املستوى الفين لذلك الرتاكم املسرحي وسرعة انتاجه 

ƪ ǳÂƢƷ�©ƢȈƷǂǈŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ÀƜǧ��ƢēǂǏƢǼǷ�Â�ƢȀǸǟ®�Â�̈°ȂưǴǳ�ƨȇƢǟƾǳƢƥ�ǾǗƢƦƫ°ȏ  تصوير الثورة اجلزائرية يف لوحات

�Ŀ�̈°Ȃưǳ¦�°ȂǔƷ�ǲȈƴǈƫ�ƪ ǳÂƢƷ�ƢĔ¢�ȏ¤���̈ƾǳƢŬ¦�ƢȀǸȈǫ�Â�̈°Ȃưǳ¦�ª ®¦ȂƷ�ƨǸǜǟ�ȆǨƫ�ȏ�ƪ ǻƢǯ�À¤�Â���ƨȈǼǧ

التعبري املسرحي، حيث عرف املسرح اجلزائري لظروف موضوعية وشيكة الصلة مبرحليت ما قبل االستقالل و ما 

هور و النقد، و ال شك يف ضرورة مرور أي نص مسرحي يف احلركة النقدية بعده مشكلة النص و اللغة و اجلم

  .مبراحل و اليت تعد ضوابط يتبعها الناقد خالل مقاربته و دراسته و معاجلته للنص املسرحي

ƢēƢǷȂǬǷÂ�ƢǿǂǏƢǼǟÂ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǇ¦°®�Ŀ� ƾƦǳ¦�ǲƦǫƢđƢǘƻ�ÂǼǟ�Ǧ Ǭǻ�À¢�ƾƥȏتلك املادة التارخيية اليت  د��

تعد رابع " اجلزائر الثائرة"ألمل و اليأس، فمسرحية الصراع بني ا اليعرض من خالهل "باعزيز بن عمر"اختارها 

رواية متثيلية معتربة يكتبها بالفصحى جزائريون معاصرون كما عدها األستاذ حممد الصاحل رمضان الذي كتب 

  .االصالحيةهلا كلمة التقدمي ضمن األعمال االبداعية الكربى اليت انتجتها احلركة 

، وهي رواية مسرحية 1938لألستاذ حممد العيد آل خليفة طبعت سنة " مسرحية بالل بن رباح"األوىل 

شعرية يف فصلني و عدة مشاهد، ُمثلت يف االذاعة اجلزائرية و يف املسرح الوطين بالعاصمة، وقام بالتمثيل فيها 

اع بني احلق و الباطل، و بني االميان والكفر يف صدر تالميذ مدارس مجعية العلماء املسلمني، و اليت متثل الصر 

�°ƢƯ¡Â�ƲĔ�ȄǴǟ�¾ƢǔǼǳ¦�Â�ŐǐǳƢƥ�ȆǈǻǂǨǳ¦�ÂƾǠǳ¦�ƨǷÂƢǬǷ�ń¦�̈Ȃǟ®�ÄǄǷǂǳ¦�Ƣǿ¦ȂƬŰ�Ŀ�Ȇǿ�Â���¿ȐǇȏ¦

و رسالة حممد "الشخصيات االسالمية اليت واجهت بطش الكفار و املشركني ، و اميانا منهم بعدالة قضيتهم، 

وأرجو "ناشئة اىل ادراك معىن الصرب و اجلهاد و الثبات حىت حتقيق النصر، و يقول يف ذلك العيد هي دعوة ال

أن تتلقى ناشئتنا درسا نافعا يف الثبات على املبدأ و قوة اليقني، و الصرب على املكاره يف سبيل الدين وتعلم أن 
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��Â�¬Âǂǳ¦�̈°ƢȀǗ�Â�ǆ ǨǼǳ¦�ȂǸǈƥ�ÀƢǻȂǰȇ�ƢŶ¤�ƾǳƢŬ¦�ƾĐ¦�Â�ƨǬū¦�ƨǸǜǠǳ¦و هو نداء للجميع "كمال اخللق ،

.1"للوقوف أمام املغريات والرضى بالعذاب بدل اخلضوع و االستسالم للعدو

كما مساها الشيخ البشري االبراهيمي ثاين رئيس مجعية العلماء املسلمني، وهي " رواية الثالثة" و الثانية هي

... ذة املعلمني يف مدرسة الرتبية و التعليم بقسنطينةمتثيلية اجتماعية جزائرية شعرية متثل حالة ثالثة من األسات"

��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Â��ǾȈǧ�Ƥ ǿ¦ǀŭ¦�Â�¼ǂǨǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ�Ǧ ǏÂ�Â�¿ȐǇȏ¦�ƺȇ°Ƣƫ��ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƢǻȂǼǧ�ƪ ǼǸǔƫ

.2"ميزج فيها اجلد باهلزل، و اهلزل باجلد، إىل كثري من النكت و احلكم و األمثال

للمؤلف أمحد توفيق املدين و هي متجيد و تقديس للوطنية و الكفاح حيث " لمسرحية حنبع"الثالثة تتمثل يف 

كان الصراع حمتدما يف عهده بني روما و قرطاجة، هذا الصراع أدى لقيام حروب بني الدولتني، انتصر فيها 

.الرومان على القرطاجيني، و لذلك أراد القائد حنبعل أن يثأر لقرطاجة و خاض عدة حروب مع الرومان

لباعزيز بن عمر و هي مسرحية تارخيية جرت حوادثها "  اجلزائر الثائرة" أما الرابعة تتمثل يف مسرحية         

فهي من املسرحيات التارخيية اليت تصور احلوادث  1962واعالن االستقالل سنة  1954يف فرتة ما بني سنة 

را واقعيا، تتكون من مثانية فصول  و ما متتاز به يف هذه الفرتة احلامسة من تاريخ الشعب اجلزائري املناضل تصوي

أن أبطاهلا كلهم فرنسيون اال يف أحوال نادرة جدا، و هم يف األغلب األعم إما معمرون كشيوخ البلديات و 

�Ŀ�Â�¿ƢǠǳ¦�¿Ȑǈǳ¦�Â�ƨǜǬȈǳ¦�ÀƢŪ�Ŀ� Ƣǔǟȋ¦�Â¢���ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�Â¢�ȆǈǻǂǨǳ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�§ ¦ȂǼǳ¦�ǺǷ

ȏƚǿ�ń¦�ǺǷ�Â�¶ƢƦǓ�ǺǷ�ǶĔ¦Ȃǟ¢�Â�ƨǠƥ°ȏ¦�ǺȇǂƟƢưǳ¦�©ȏ¦ǂǼŪƢǯ�ȆǈǻǂǨǳ¦��Ǌ �اجليش ا ȈŪ¦�Ŀ�̈®Ƣǫ�ƢǷ¤�Â�Äǂǈǳ

من رؤساء احلكومات اليت تعاقبت على احلكم يف فرنسا و ممثليها هنا يف اجلزائر خالل هذه الفرتة اليت بلغت 

ف الفرنسيني من الثورة اجلزائرية سبع سنني أو تزيد، و بعبارة أدق فهي مسرحية تكشف النقاب عن مواق

بصورة خاصة واالوروبيني بصورة عامة، وتعرض على املتلقي ما ألولئك كلهم من نزعات و نفسيات و ردود 

  .  فعل يتنازعها االمل و اليأس معا اجتاه املصري احملتوم

 أن يريد اليت للفكرة املسرحية عناصر خيضع فكريا منحى تنحو ¢ƢĔ عمر بن باعزيز مسرحية يف نالحظه ما و

 أغلب يف منحازا فكرته يوضح مبا حوارها ويدير أحداثها وجيري ƢēƢȈǐƼǋ ويرسم املسرحية بناءا فيقيم يعرضها

  .الصراع طريف من طرف إىل ظاهرا احنيازا األحوال

901س، ص .م -1972النشأة و الرواد و النصوص حىت سنة  –صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر :  ينظر

.س، ص ز.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة
2
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الخطاب المسرحي في مسرحية الجزائر الثائرة: المبحث األول

:بن عمر طبيعة الخطاب المسرحي عند باعزيز-

والرواية وغريها من األشكال األدبية، فهو املسرح خطاب ابداعي يقول ما ال تقوله اخلطابات األخرى كالقصة 

صاحل للقراءة و العرض، ويعد من أكثر النصوص متازجا بني الوظائف املختلفة للغة ألنّه يأخذ بعني االعتبار 

فأول ما يتبادر إىل األذهان عند ذكر اخلطاب املسرحي هو ". أو املتلقي يف وقت واحدالقارئ، املمثل واملتفرج

، وملعرفة طبيعة اخلطاب املسرحي سنشرع يف احلديث 1"مظهره املزدوج يف جمال الكالم يف إطار النص والتأدية

  .عن ثنائية النص والعرض

أنه نتاج أديب وعرض ، فهو يتميز مبظهره الثنائي أي 2"املسرح هو فن املفارقة"إىل أّن " أوبرسفليد"أشارت 

يشبه الواقع يف نفس الوقت كما جند أّن اخلطاب يف النص املقروء ال يتغري والقارئ يتعامل مع النص بطريقة 

غري تتابعية، فهو يقرأ وإن مل يفهم يعيد الفقرة أو يقارن بني الفقرات حيث جيد متسعا من الوقت لتكوين فكرة 

للتغيري حسب رؤية املخرج، فاملتفرج الذي يتابع املشهد تأتيه عن العمل الدرامي، أما العرض فهو خاضع

األقوال متتابعة ومتسلسلة وال يستطيع اإلعادة، كما قد يركز على اإلشارات ويهمل عالمات أخرى، وبذلك 

فموقف التلقي معقد، األمر الذي خيلق نوعا من التعارض الثنائي بني املألوف و الالمألوف، فالنص املسرحي 

مدونة كتابية مستقرة ميتاز بثبات أبعاده بينما العرض املسرحي نظام متحرك متغري األبعاد وهذا ما يدفع يعد 

�Â��ǽǂǏƢǼǟ�Ëǲǰƥ�µ ǂǠǳ¦�¾ƢƦǬƬǇȏ�ȆǬǴƬŭ¦�ƨƠȈē�ȄǴǟ�§ ƢǘŬ¦�ǲǸǠȇ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��ȆǟȂǳ¦Â�ŚǰǨƬǳ¦�ǲǠǧ�ŚƴǨƫ�ń¤

3"طاب املسرحي و كذا يف طبيعته الكالميةيف اخلعدم االستقرائية"عن " دومينيك مانغينو"هذا ما تطرق اليه 

كثرة املتكلمني واملستمعني، وهم يشاركون يف هذا "والذي مييز املسرح عن باقي األنواع األدبية األخرى هو 

يف كل خطاب مسرحي  4"الفعل بصفة مجاعية أو فردية واحدة، وهنا ميكننا احلديث عن مستويني من اإلرسال

.

.45س، ص .حتليل اخلطاب املسرحي وفق النظرية التداولية، م،عمر بلخري 1
2 Anne Ubersfeld, lire le théâtre, Op.Cit, P 50.

3 Dominique Maingueneau : pragmatique pour le discours littéraire, Ed., Bordas, Paris,1990,

P143.

.48س، ص .، محتليل اخلطاب املسرحي وفق النظرية التداولية ،عمر بلخري 4



245

  :لباعزيز بن عمر له مصدران هو أيضا" زائر الثائرةاجل"فاإلرسال يف مسرحية 

هو املؤلف املسرحي، ويتجلى خطابه يف اإلرشادات املسرحية والتوجيهات وهي كّل كالم قد المصدر األول

يكون صادرا أو غري صادر عن شخصيات املسرحية، أي قد تكون هذه اإلرشادات على شكل سرد خارجي 

�ǺǯƢǷȋ¦� Ƣũȋ�©¦ǂǋƚǷ�ǲǸǌƫ�ƢËĔ¢�Ʈال عالقة له باحلوار وقد تكو  ȈƷ��ƨȈƷǂǈŭ¦�©ƢȈǐƼǋ�Ǻǟ�̈°®ƢǏ�À

  .وصفات األشخاص واألشياء

فأمساء األماكن جاءت يف بداية السرد، ووردت يف مقدمة الفصل وهذا ملساعدة القارئ على معرفة السياق 

:املكاين، ومن أمثلة على ذلك قوله يف املشهد األول من الفصل األول

اد شيوخ البلديات يتحدث اىل بعض زمالئه باهتمام زائد و هم جالسون يف قاعة االستقبال رئيس إحت(

.1)الفخمة، فتطول جلستهم و يتسع نقاشهم حىت يشمل أشخاصا آخرين

  :وجند أيضا يف املشهد اخلامس 

 استئناف اجتماع الصباح يف قاعة فسيحة هلا من االثاث و الرياش ما يتناسب مع منظرها البحري(

2...).اجلميل

امرأة شيخ بلدية سانطوجني تدخل صباحا قاعة االستقبال اليت انعقد االجتماع فيها ليال فتجدها مشوشة ( 

3).املقاعد و الكراسي، فتشمئز نفسها مما رأت

ام فهذه اإلرشادات يقدمها املؤلف ملعرفة السياق املكاين و السياق الزماين اليت تساعد القارئ ملعرفة السياق الع

للمسرحية و اليت تبني حالة الرتف اليت كان يعيشها هؤالء املعمرين يف اجلزائر من خالل حديثه عن قاعة 

، كما أنه يعطي معطيات تتعلق باحلالة ...االستقبال الفخمة، و القاعة الفسيحة من األثاث و املنظر البحري

  : على ذلكالنفسية اليت يعيشها هؤالء املعمرون من شيوخ و نواب و مثال 

ما كاد اجلماعة يطلعون على هذه الرسائل حىت قاموا و قعدوا و أبرقوا و أرعدوا، فأسكتهم رئيس جلنة اليقظة (

باقرتاح يقضي بتكليف الوفد الذي قابل الوايل السابق قبل أن يغادر اجلزائر منذ شهور مبقابلة خلفه حاال 

الوفد يصل اىل مكتب الوايل العام اجلديد يف بناية  الطالعه على تطور االحوال يف مناطق الريف و ها هو

.4)الوالية

.11، ص  س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة1
.22رجع نفسه، ص امل 2

.30ص  املرجع نفسه، 3

.56ص  س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 4
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فمن جهة يبني القلق و اخلطورة اليت يعيشها هؤالء النواب الفرنسيني، و نقاشهم حول هذه االحداث اليت 

�Ʈ ǠƦȇ�ƢŲ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�Ƕē®ƢȈǈǳ�¿ƚǋ�ǂȇǀǻ�ƢǿŐƬǠȇ�ǂƻȉ¦�ǒ ǠƦǳ¦�Â��̈ǂƥƢǟ�ƨȈǷ¦ǂƳ¦�¾ƢǸǟ¢�®ǂů�ǒ ǠƦǳ¦�ƢǿŐƬǠȇ

  .القلق و ميأل قلوب السكان الفرنسيني باخلصوص ذعرا و فزعا

اضافة اىل هذه اإلرشادات جند يف بداية كل فصل من املسرحية ملخص يبني األحداث اليت سيعاجلها املؤلف 

مما تساعد املتلقي سواء كان خمرجا أو ممثال أو قارئا على ادراك و فهم الفكرة املعاجلة و مثال على ذلك ما 

  : يف الفصل االولجاء 

سجل يف ليلة هذا اليوم الذي هو يوم عيد املوتى عند املسيحيني وقوع حوادث : م1954فاتح نوفمرب( 

�ŚƴǨƫ�Â�À¦Śǻ�¼ȐǗ¦�ǞǫÂ�ƾǬǧ��ŚǘƬǈǷ�ǂǌƥ�®ȐƦǳ¦�°ǀǼƫ�ƨȈǷ¦ǂƳ¦�ȏƢǸǟ¢�ƢĔ¦Â¢�Â�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ƢēŐƬǟ¦

مناطق القطر، بطريقة حمكمة تثبت أن وقوعها ليس  قنابل ضد مراكز استعمارية هامة يف خمتلف جهات و

حمض مصادفة أو جمرد فذلكة ، و ما كادت اذاعة اجلزائر تتصل بأنباء هذه احلوادث حىت أسرعت فأذاعتها يف 

ƢȀƬǳȂǿ�Â��ńÂȋ¦�ƨȈƷƢƦǐǳ¦�Ƣēǂǌǻ-Ƣē®Ƣǟ�Ȇǿ�ƢǸǯ-�Ƣǟƾǧ��©ƢȇƾǴƦǳ¦�ȂȈǋ�ƨȇ®ƢŢ¦�ǆ ȈƟ°�¿Ȃǻ�°ƢǗ¢�ȐȇȂē–

ن أقطاب االحتادية قبيل طلوع الشمس اىل االجتماع معه يف داره للتفاوض فيما حدث، و طائفة م -هاتفيا

1).تبادل الرأي يف مواجهة اخلطر

" جوغو"و" صاالن"يستسلمان، " زلري"و " شال"فشل حركة مترد اجلنراالت االربعة، : ( و يف الفصل السابع 

املنظمة يعقدون اجتماعا سريا يف دار أثرية بإحدى خيتفيان ليقودا منظمة اجليش السري االرهابية، أقطاب 

.2)ضواحي العاصمة

فهذه األوصاف واحملتويات تسهل للقارئ التفاعل و ختيل األحداث، و يف بعض االرشادات ميزج املؤلف بني 

االوصاف اخلارجية و االوصاف الداخلية للشخصية و الفضاء اخلارجي و يظهر ذلك يف املشهد العاشر من 

مجاهري الراحلني و الراحالت تتجمع أمام مرفإ العاصمة و تتزاحم على الصعود اىل الباخرة : ( الثامن الفصل

بدون مودع أو مشيع، دموع تتساقط على اخلدود حزنا على من بقي بعدهم يف اجلزائر من عظام االباء و 

3...).اجلدود

4..)ما برفع قبعته العسكريةيدخل و حيييه" ماسو: ( "و يف املشهد العاشر من الفصل الرابع

.09، ص املرجع نفسه  1

.217ص  ملرجع نفسه،ا  2

.284ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - الثائرة باعزيز بن عمر، اجلزائر 3

.144ص  املرجع نفسه، 4



247

و هي بلباسها العسكري فتأخذ املبلغ " بورسعيد"عصابة من املنظمة تقتحم باب بنك يف حي ( أيضا جند 

.1)الذي أعد هلا مث تنصرف من غري أن يتعرض هلا أحد

سي فمن خالل هذا الوصف اخلارجي للشخصية يربز املؤلف طريقة اغتيال و اقتحام اجليش الرمسي الفرن 

ǶȀƬǘǴǇ�Â�ǶȀƬǻƢȈƻÂ�Ƕē Ƣǻ®�śȈƦƬǳ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ǺǷ�̈°Ƣǋ¤�Ȇǿ�Â�ǶȀƷȐǇ�Â�ÄǂǰǈǠǳ¦�ǶȀȇǄƥ�½ȂǼƦǴǳ.

، 2)ربة البيت و معها بعض االوانس يدخالن مذعورات مما مسعن يف القاعة: ( و من االوصاف الداخلية جند 

قارئ بغرض إثراء وهو وصف ملختلف وضعيات األشخاص املوجودين يف ذلك املكان، إنّه خطاب موجه لل

.رصيده املعريف عن املسرحية، فهو بالتايل خطاب تفسريي مصاحب ألحداث الشخصية

يكتفي بوضع املالحظات الرئيسية واألساسية " باعزيز بن عمر"ومن خالل وصف هذه اإلرشادات جند أّن 

ويرتك الباقي للقارئ  عن املكان الذي جتري فيه أحداث املسرحية مع إشارة عابرة إىل الشخصيات أو الزمان

ليستنتجه من خالل حوار الشخصيات، وهذا جنده عند بداية كّل فصل ومشهد، هذا إضافة إىل بعض 

ربة البيت تقتحم الباب هذه املرة بدل بنتها فتقوم اجلماعة لتحيتها و االحنناء :  (األوصاف اخلارجية مثل

واملكان وكذا تعاقب أحداث املسرحية وهذا ما  كما قد تتكفل شخصيات املسرحية بتحديد الزمان  3)أمامها

  :جنده يف حوار الضابط

كنت أعتقد دائما أن حماولة القضاء على الفالقة من خارج البالد حمكوم عليها بالفشل، وما : ...الضابط"

هم زلت على هذا االعتقاد و قد استطاعوا أن ينشئوا منظمة ادارية يف الواليات و املناطق و أنشأنا حنن مثل

نظاما عسكريا اداريا داخل املدن و خارجها و مع ذلك مل يستطع القضاء على منظمتهم و زادوا فقاموا 

�ƢǻǄǯ¦ǂǷ�ȄǴǟ�ƶǴǈŭ¦�ǶȀǷȂƴđ�ǶēȂǫ�Ǻǟ�¦ȂǼǴǟ¢�ƢǸǯ��̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȏ¦�Ŀ�ǶȀƬȈǔǫ�ƾȈȇƘƬǳ�ƢǟȂƦǇ¢�¿¦®�¿Ƣǟ�§ ¦ǂǓƜƥ

السكان من غري أن نستطيع احليلولة بينهم  أوت فنهبوا األموال و قتلوا 20االستعمارية يف مشال قسنطينة يف 

و بني ما افرتقوا من أعمال ارهاب و تقتيل، كان من نتائجها الذعر يف أوساط األوروبيني و استقالة النواب 

ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ 61املسلمني و ظهور كتلة  ǴĐ¦�Ŀ�ƢƦƟƢǻ"...4

.231ص رجع نفسه،امل  1

.83ص رجع نفسه، امل  2

.16ص  رجع نفسه،امل  3

.112، ص  س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 4
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النص املسرحي حيث تكتمل يف ذهنه كل  تعد هذه الظاهرة من التقنيات اليت تساعد القارئ لفهم بناء        

1"املعطيات املتعلقة بالشخصيات و االحداث

̧�¢®��ǂƻ¡�ĺ" باعزيز بن عمر"يتعمد    Ȃǻ�ń¤�¾ȂƸƬƫÂ��ƢēƢȈǼǬƫ�Ǻǟ�ƨȈƷǂǈŭ¦�«ǂţ�ȏ�Ȇǰǳ�¦ǀǿ�Ŀ

كالروائية أو القصة مثال، وختتلف هذه الظاهرة من مسرحية ألخرى حسب ما تقتضيه الضرورة فهناك من 

سرحيات إطالة الشخصية يف احلديث عن نفسها واصفة بذلك املكان أو الزمان وأحيانا يتم استنتاج ذلك امل

  : من خالل حوار الشخصيات وهذا ما جاء يف احلوار التايل

انين اآلن يف السنة الثالثة و العشرين من عمري، و قد التحقت باجلامعة اجلزائرية كطالبة يف الطب : اآلنسة"

�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Â�ªمنذ ثالث  ¦ƾƷȏ¦�°Ȃǘƫ�ȄǴǟ�̧ ȐǗȏ¦�ǺǷ�©¦ȂǼǈǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ƪ ǼǰǸƬǧ�©¦ȂǼǇ

حىت انتهت بنا مجيعا اىل ما حنن فيه اليوم و كنت دائما على اهلامش من هيجان الطلبة  1954اجلزائر منذ 

¦�Ŀ�ƢǸȈǬǷ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�¿¦®�ƢǷ�ƢƠȈǋ�ƢǻƾȈǨȇ�ȏ�Ǯ ǳ̄�À¢�ȆǸǴǠǳ�Ƕē¦ǂǿƢǜǷ�Â�ǶȀƦƼǏÂلبالد.  

̧�: الشاب ƢǸƬƳ¦�ǲǯ�ǺǷ�ƨǈǻȉ¦�ǲưǷ�§ǂē¦�ȆǈǨǻ�ȄǴǟ�ƢȇȂǘǼǷ�ƪ Ǽǯ�řǰǳ�Â�ƨǠǷƢŪ¦�Ŀ�ƢƦǳƢǗ�ƪ Ǽǯ�Ǯ ǳǀǯ�Ƣǻ¢

�ǺǷÂ�Ƣǈǻǂǧ�ƾǓ�ƨȈƦǴǇ�¾ƢǸǟ¦�Â�Ʋȇǂē�ȏ¦�Ȃǿ�ƢǷ�Ǿƥ�ÀȂǷȂǬȇ�¦ȂǻƢǯ�ƢǷ�ǲǯ�À¢�řȈǬȈǳ�ǾǟƢƦƫ¢�Â" لقايرد"يعقده 

řȈǬȇ�ƶƸǏ�Â�Ä®ƢǬƬǟ¦�¼ƾǏ�ƾǫ�ǺǷǄǳ¦�Ȃǿ�Ƣǿ�Â�ƨǫȐǨǳ¦�ǶĔȂǸǈȇ."2

فمثل هذه الظواهر اليت تعد مرجعيات أساسية لفهم البناء املسرحي واملسرحية إثراء للرصيد املعريف للقارئ، 

تعمد الكاتب يف إبرازه لتكتمل الفكرة يف ذهن القارئ بنفس الطريقة اليت اكتملت فيه نفس الفكرة يف ذهن 

  .الكاتب

مرتامية بني طيات املسرحية، ويضعها بني قوسني،  قد يعمد الكاتب إىل ذكر بعض املعطيات حيث جيعلها"

، وتأيت على شكل أفعال مثل 3"وهي معطيات مقيدة للقارئ ليتعرف على تفاعل الشخصيات، وردود أفعاهلا

، وتأيت 4"إخل...خيرج مهروال، يثري، يعود فيقول، ، يتسلمها منها شاكرا، خيطب يف اجلماهري، يقرتح: "قوله

جرس الباب يدق، مسرعا،  جالسا، ضاحكا مبلء فيه، هتافات متواصلة : "ولهعلى شكل أمساء مثل ق

.319، ص س.جلزائري قبل االستقالل، ماسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي ا دين اهلناين أمحد، 1

.277، 276، ص ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2

.319س، ص .ماسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، دين اهلناين أمحد، 3

.199، 51،130، 14، 13،  ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 4
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ƢȈǐƼǌǳ¦�Ʈ©�1"إخل... ȇƾƷ�Ŀ�̈Śưǯ�Ƣǿƾų�Ŗǳ¦�©ƢȈǘǠŭ¦�ǽǀǿÂ��ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ǽƾų�¦ǀǿÂ��

  .ال جيد القارئ صعوبة يف االهتداء إليها عند قراءته ألية مسرحية

تمثل يف اخلطاب الذي حيدث بني شخصيات املسرحية وهو خطاب تواصلي ي"لإلرسال  المصدر الثانيأما 

2.ال نستطيع أن نؤوله إالّ إذا فهمنا اخللفيات املرجعية السياسية أو التارخيية للمسرحية

فتأويل بعض العبارات الواردة يف املسرحية لن يكون مكتمال  إذا رجعنا إىل مضمون املسرحية فحسب، إمنا 

  ...بالرجوع إىل فهم اخللفيات املرجعية سواء كانت إيديولوجية أو اجتماعية أو ثقافيةيكتمل التأويل 

اختار موضوع مسرحيته الواقعية من تاريخ اجلزائر و االحتالل الفرنسي هلا، حيث  " باعزيز بن عمر"واملؤلف 

حداث الفاتح من نوفمرب كان املسؤولون الفرنسيون يتدارسون الوضعية املتأزمة يوما بيوم و ساعة بساعة بعد أ

  .و ما حتمله من دالالت تارخيية و سياسية  1954

يف هذا املصدر من االرسال قد يضطر املؤلف اىل االستعانة بشخصياته للحديث عن شخصيات أخرى بذكر 

�ǪƥƢǈǳ¦�¿ƢǠǳ¦�Ņ¦Ȃǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�ǲưǷ�ƢŮƢǸǟ¢�Â�ƢēƢǨǏ)الذي مل يكن ضمن الشخصيات ) روجي ليونار

Ȑǰǳ¦�¼ƢȈǇ�Ŀ�ǽǂǯ̄¿�املسرحية  � ƢƳ�Äǀǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǽǀđ�¥°ƢǬǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ƾǐǫ�ǾǼǟ�ª ƾƸƬǳ¦�Ļ�ƢŶ¦�Â.

�ǾǼǰǳ�Â�Ƣē°Ȃǘş�ǽƢǼǸǴǟ¢�Â�ª) روجي ليونار(كنا قابلنا الوايل العام السابق : رئيس الوفد" ®¦Ȃū¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ

ƢǼǳ�¾Ƣǫ�ÀƘƥ�ȄǨƬǯ¦�Â�ǀƠǷȂȇ�Ƣđ�ÀƢȀƬǇ¦) سابقا على هذا النوع من إن فرنسا قوية، فكما قضت بكل سهولة :

و ها ). التمرد و العصيان و اخلروج عن القانون، فستقضي كذلك سريعا على مدبري هذه احلوادث اجلديدة

هي احلوادث قد تطورت بسرعة من سيء اىل أسوأ من غري أن تصنع احلكومة احلاضرة شيئا لوقفها، و اعادة 

تلقيناه أمس من أخبار مزعجة بواسطة رسائل وردت من  االطمئنان اىل نفوس السكان القلقني منها و إن ما

االرياف على بعض العائالت الساكنة يف العاصمة لشيء يبعث على القلق، و ميأل قلوب السكان الفرنسيني 

باخلصوص يف تلك املناطق ذعرا و فزعا، و السيما أن صحفنا احمللية قد سكتت متاما عما جيري فيها من 

الغتيال و االرهاب و إنا لنرجو من سعادتكم التدخل سريعا لدى السلطات االشتباكات و حوادث ا

العسكرية حىت تبادر اىل محاية السكان و قمع هذه اجلرائم و السماح للصحف باطالع الرأي العام على كل 

3".ما يهدد اجلزائر الفرنسية يف عهدكم

.131، 119،125، 86، 32ص  رجع نفسه،امل  1

.117س، ص .توظيف الرتاث التارخيي يف املسرح اإلصالحي اجلزائري، م، دين اهلناين 2

.57، 56، ص ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3
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الوالة العامني و سوء نيات احلكومات وعدم  فقد مت ذكر الوايل السابق يف سياق النص لتبيني وعود و أقوال 

  .اختاد االجراءات املناسبة و استهانتهم بتلك القنابل املتفجرة

خضع عناصر املسرحية للفكرة اليت يريد أن يعرضها، فأقام بناء املسرحية ورسم " باعزيز بن عمر"كما أن 

Ȑƻ�ǺǷ�Ǿƫǂǰǧ�ƶǓȂȇ�ƢŠ�Ƣǿ°¦ȂƷ�°Âƾȇ�Ŗǳ¦�ƢȀƯ¦ƾƷ¢�¬ǂǗÂ�ƢēƢȈǐƼǋ ل الرجوع اىل أحداث تارخيية سابقة مل

يتحدث عنها الكاتب و اليت يتعرف غليها القارئ من خالل جتاذب احلديث مثل تذكري رئيس احلجرة 

اليت مشلت معظم أرجاء اجلزائر،  1945ماي 8الفالحية بثورة املقراين و مقاومة االمري عبد القادر، وبأحداث 

 احلوار لغة يفهم ال الفرنسي املستعمر أن اجلزائريون وتيقن الكأس أفاضت اليت القطرة ¦ƢĐ±° هذه حيث كانت

بالقوة، سوى ال يسرتجع بالقوة أخذ وما كاذبة شعارات هي والدميقراطية باملساواة وشعاراته وعوده وكل

يل  يظهر: " اجلزائرية،  و هذا ما جاء يف حديث رئيس احلجرة الفالحية  للثورة مهدت اليت الشرارة فكانت

و أعماال اجرامية عابرة ) زعبطة(أنكم قد بالغتم كثريا يف استفظاع ما حدث، فهو يف نظري ال يعدو أن يكون 

  .تعودنا أن نراها تصدر من بعض العصابات اليت سبق لنا أن قضينا عليها و هي يف املهد

اجلها فلنذكر منها يف املاضي و رمبا كان ما عرفنا منها يف املاضي أشد انذارا لنا من هذه اليت اجتمعتم من 

م، و يف املاضي البعيد ثورة املقراين و مجاعته، و من قبلها مجيعها احلرب 1945ماي سنة 8القريب حوادث 

اليت خضنا غمارها مع عبد القادر الذي كان أعز نفرا و أعظم خطرا على فرنسا ممن ذكرنا لكونه قام يف وجه 

  .بعد من بسد نفوذها على كامل تراب القطر اجلزائريفرنسا مبقاومة مسلحة و هي مل تتمكن 

Ƣǈǻǂǧ�̈ȂǬǳ�ƢȈƟƢĔ�¿ȐǈƬǇȏ¦�ȄǴǟ�ǽƢǼǸǣ°¢�Â��Ǿƫ°ȂƯ�Â�ǾƬƥƢǐǟ�ȄǴǟ�ƢǼȈǔǫ�ƾǬǧ�Ǯ ǳ̄�ǞǷ�Â.

�Ǟǔȇ�À¢�ǆ ȈǳȂƦǳ¦�Ʈ ƦǴȇ�ȏ�śǷǂĐ¦�ǺǷ�ƨǌǸǯ�¾ƢǸǟ¢�ȏ¤�Äǂǜǻ�Ŀ�ƨƷ°ƢƦǳ¦�ª ®¦ȂƷ�ƢǸǧ��ļ®ƢǇ�ǶǰǷȂǻ�Ƥ ǘȈǳ

.1"مجيعا اىل حيث يذوقون و بال أمرهميده عليهم واحدا واحدا، و يسوقهم 

ويف هذا املستوى "فهذه املرجعيات تساعد املتلقي على معرفة السياق العام للمسرحية و متده مبخزون معريف  

من االرسال أيضا جند الكاتب يستعمل بعض العبارات اليت حتتوي على رموز، وذلك على لسان الشخصيات 

و ال نستطيع تأويل هذه العبارات اال مبعرفة اخللفيات التارخيية، و ذلك بالرجوع املشاركة يف العملية التبليغية،

، هذه اخللفيات ذكرها االستاذ حممد الصاحل رمضان يف تقدميه للمسرحية 2"اىل الفرتة اليت ألفت فيها املسرحية

خرية أدباءنا الكتاب و رابع رواية متثيلية معتربة يكتبها بالفصحى جزائريون معاصرون من "و الذي اعتربها 

.12ص  رجع نفسهامل  1

.320س، ص .م اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل،،أمحد دين اهلناين  2
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االوىل رواية بالل بن رباح حملمد العيد آل خليفة، و الثانية رواية الثالثة للشيخ البشري ...الشعراء الالمعني 

االبراهيمي، و الثالثة رواية حنبعل ألمحد توفيق املدين و الرابعة مسرحية اجلزائر الثائرة للشيخ باعزيز بن عمر و 

فقد كتب املؤلف مسرحيته  1"خيية، وضعها نثرا الشيخ باعزيز يف ثورة التحرير اجلزائرية هي متثيلية سياسية تار 

اىل غاية  1954أثناء الثورة التحريرية و عاجل األحداث اليت عاشها الفرنسيون بدءا من الفاتح من نوفمرب 

�ƨǼǇ�Ŀ�ȏ¦�ǞƦǘƫ�À¢�ƢŮ�ȄǜŹ�Ń�ƢĔ¢�ȏ¦�¾ȐǬƬǇȏ¦2002 يضطرين "بن حممد  و هذا ما ذكره امساعيل

، و ...اىل نشر بعض ما تركه من خمطوطات " باعزيز بن عمر"واجب الوفاء ألستاذي األديب الكبري املرحوم 

قم مقامي، ومل يزد حرفا واحدا حىت فارق : بقوله... ذلك يف آ خر مجلة وجهها إيل و هو يف حالة االحتضار

التفكري يف طبع مؤلفاته العديدة اليت مل تطبع فقررت يف  - رمحة اهللا عليه–و كان مهه األكرب ... هذه احلياة

احلني أن أقوم مبا ينوي القيام به حتقيقا ألمنيته الغالية  بيد أن الظروف مل تسمح بذلك قبل اليوم رغم ما يربوا 

و مل يكن من السهل احلصول على أي خمطوط حمضر للطبع غري هذه ... عن عشرين سنة خلت من وفاته

.2" "اجلزائر الثائرة" ¦ºƥ�ƢĔȂǼǟ�Ŗǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȈź°ƢƬǳالرواية 

فقد عاجلت هذه املسرحية األوضاع احلامسة من تاريخ الشعب اجلزائري املناضل تصويرا واقعيا حيت ثار 

الشعب اجلزائري عن طريق اطالق النار و تفجري القنابل ضد املراكز االستعمارية اهلامة يف خمتلف املناطق، مما 

إىل اثارة القلق لدى الفرنسيني، فهي تكشف عن مواقف الفرنسيني من الثورة اجلزائرية و تبني النزاعات أدى 

جند " اجلزائر الثائرة"والنفسيات و ردود الفعل اليت يتنازعها األمل و اليأس معا جتاه املصري احملتوم، ففي مسرحية 

  :يف حوار التايلالشخصيات حتمل خطابات متطابقة مع الواقع و هذا ما ورد 

�ǺǷ�Ƣđ�¼ƾƷ¢�ƢŲ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�®ƢǬǻȏ�ǲƟƢǇȂǳ¦�Â�ƨƸǴǇȏ¦�ǞȈŦ�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ƥ: شيخ بلدية سانطوجني"  Ÿ

األخطار، و إن كنت أخشى أن سالح املظاهرات سينتقل يوما اىل أيدي املسلمني فيفيدهم استعماله ضدنا 

أما التفاهم مع اجليش إذا مت فمعناه إخضاع كل . لدى باريس أكثر مما أفادنا استعماله ضدهم و ضد باريس

�ǶǿƢǨƬǳ¦�ǺǷ�ƢǼȈǨǰȇ�ÀƢǰŠ�Ƥ Ǡǐǳ¦�ǺǷ�¦ǀǿ�Â�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƢǼƬǇƢȈǇ�ƲĔ�Â�ƢǼƫ®¦°ȍ�ǆ ȇ°Ƣƥ�Ŀ�¿ȂǬƫ�ƨǷȂǰƷ

مع اجليش هنا أن ال يتعرض ملظاهراتنا واجتماعاتنا بالتشتيت و التفريق، و أن ال يعاملنا معاملة املسلمني أو 

.3"ني عن القانوناخلارج

)ز - و(، ، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.1ص  املرجع نفسه، 2

.85ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3
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أتظن سيدي أن املسلمني ما زالوا كما كانوا قبل اليوم منذ ثالثني سنة، فقد تغريت "و ما جاء يف قوله أيضا  

�ń¦�Ã®¢�¦°Ȃǘƫ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢�©°Ȃǘƫ�Â�ƢǼǠǷ�ǶēƢȈƷ�ƺȇ°Ƣƫ�ǺǷ�ƨƦǬū¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�¦ŚƦǯ�¦ŚǤƫ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēƢȈƷ

�Â��ǶȀǗƢǇÂ¢�Ŀ�§ ¦ǄƷ¢�Â�©ƖȈǿ�Â�©ƢȈǠŦ�°ȂȀǛ�ǶǿȂǟƾƫ�śƫŚƻȋ¦�śƥǂū¦�śƥ�ƢǸȈǧ�ƢǸȈǇ�ȏ�Â��ǶēƢǠǸƬů

، فرئيس بلدية سانطوجني من 1..."اىل االحتاد و الرقي و النهوض و حماربة األجانب احملتلني لبالدهم

  .الشخصيات اليت تؤمن باحتاد و تضامن الشعب اجلزائري و تبحث عن طرق و أساليب ملواجهة هذه املقاومة 

الذي يداري ضعفه و خوفه من املواجهة، و الذي يسلم أمره للواقع وهذا ما " صاالن"جند من جهة أخرى  

إن كل ما أقوله يف املوضوع هو أن حتاولوا إنقاذ ما ميكن إنقاذه بأي وسيلة بالقوة أو بالتفاوض : "جاء يف قوله

اجي فأرجوا أن تسمحوا إن وجدمت اىل ذلك سبيال، و اين لقد أخدت أشعر هذه األيام بتعب و توعك يف مز 

يل إذا تغيبت عن بعض اجتماعاتكم اهلامة على أن هذا ال مينعكم أن تتصلوا يب هاتفيا كلما حدث ما يدعو 

، و هذا معناه االستسالم أو الفرار من امليدان 2"اىل ذلك و أنا أوصيكم دائما باالحتاد و جتنب االرجتال

املؤلف مصري الفرنسيني من خالل هذه الثورة اليت مل يعطوها أمهية بطريقة غري مباشرة، و يف آخر املسرحية بني 

ƾ̈Ȉǈǳ¦�°¦ȂƷ�Ŀ� ƢƳ�ƢǷ�¦ǀǿ�ǲȈƷǂǴǳ�®¦ƾǠƬǇȐǳ�Ƕđ�Ã®¢�ƢŲ�©ƢǓÂƢǨŭ¦Â�©¦°¦ǀƬǟȏ¦�ŉƾǬƫ�Ŀ�ǶȀǴǌǧ�Â:

 11إن السبب يف مغادرة أكثرهم هلذا احلي هو ما تركتهم يف نفوسهم من الرعب والفزع مظاهرات : السيدة" 

اليت أثبت فيها الشعب اجلزائري تضامنه مع قادته داخال وخارجا، و تعلقه جببهة التحرير  1960مربديس

�ƢǷ�¦ǀǿ�Â�¾ȐƬƷȏ¦� ƢĔ¦�Â�¾ȐǬƬǇȏ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�¬ƢǨǰǳ¦�ƨǴǏ¦ȂǷ�Â�ƨȈƸǔƬǳ¦�ȄǴǟ�ǾǷǄǟ�Â�ƢȀǌȈƳ�Â�řǗȂǳ¦

3..."ثل الشعب اجلزائريأن جبهة التحرير الوطين ال مت" اجلزائر الفرنسية"حدث بعد أن زعم أقطاب منظمة 

" اجلزائر الثائرة"هناك العديد من املسرحيات اليت تعاجل قضية االستعمار الفرنسي للجزائر، اال أن هذه املسرحية 

اختلفت عن باقي املسرحيات من خالل تطرق املؤلف اىل اجلانب املستعمر من شيوخ البلديات و القادة يف 

Ĕ¦Ȃǟ¢�Â�©ȏ¦ǂǼŪƢǯ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�Â�ƨȀƳ�ǺǷ�² Ƙȇ�Â�̧Ǆǧ�Â�» Ȃƻ�ǺǷ�ǶȀƬǳƢƷ�Ǧ ǌǯ�Â��¶ƢƦǓ�ǺǷ��Ƕ

عدم املباالة من جهة أخرى  و عدم معرفتهم ملصريهم، حيث محلت حوارات املسرحية توجيهات اىل القارئ 

عن طريق عملية تواصلية توحي اىل اخللفيات النضالية و الوطنية و استمرار املقاومة اجلزائرية حىت فرتة 

  .االستقالل

.125، ص رجع نفسهامل  1

.252ص  املرجع نفسه  2

.274ص  رجع نفسهامل  3
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Le:"الحوار الداخلي أو الفردي في مسرحية الجزائر الثائرة- Monologue"

يأخذ احلوار أشكاال متعددة يف النص املسرحي فلما ال يستطيع الكاتب أن يكشف أو حيلل الشخصيات 

°¦Ȃū¦�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦Â��ǄƴǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ƣđ�ǒ ȈǠƬǈȇ�ƨǴȈǇÂ�ń¤�ƘƴǴȇ��ǂǟƢǌǷ�Â�°Ƣǰǧ¢�ǺǷ�Ƣǿǂǰǧ�Ŀ�°Âƾȇ�ƢǸǟ�ǾǈǨǼƥ

  .الداخلي الذي نعين به كالم الشخص الواحد 

ففي بعض مواقف املسرحية املتوترة ال ميكن للشخصية أن تفصح عن دخيلة نفسها وفكرها لغريها من "

1".الشخصيات ولكنها مع ذلك جتتاز أزمة نفسية أو حلظة حادة البد أن ينقلها املؤلف إىل املتلقي

عما تعيشه الشخصية من أحداث و ما تشعر به من أحاسيس،  ميكن تسميته خماطبة الذات كونه يعرب

فاملونولوغ شكل من أشكال اخلطاب املسرحي ميكن أن يأخذ شكل مناجاة فردية مع الذات، إذ تتساءل 

الشخصية من خالله عما تشعر به من مشاعر متضاربة، و تعرب به عما يف داخلها من متزق أمام ضرورة اختاد 

الة يكون املونولوج االطار الذي يعرب به عن الصراع الوجداين، كما ميكن أن يأيت املونولوج قرار ما، يف هذه احل

كما ميكن أن يكون حوارا مزيفا ال يفرتض ردا، و يتم مع ...على شكل حوار مع شخصية غائبة أو مع غرض

علي أو لكن دورها ال يتجاوز االستماع و املوافقة بكلمات قليلة دون تدخل ف... شخصية أخرى 

.2...مناقشة

أحاديث جتري كما لو كانت يف "كما جند أيضا احلديث اجلانيب و الذي عرفه املنظر الفرنسي دوبيناك بأنه 

فهو كالم تلفظه الشخصية خماطبة نفسها أو شخصية أخرى و يفرتض أن  3"داخلنا و لكن حبضور اآلخرين

روف التمثيل تفرض قوله بصوت عال، و هلذا يهمس هذا الكالم لكي ال تسمعه شخصية أخرى قريبة لكن ظ

  .الشكل من أشكال احلوار املسرحي وظيفة إبالغيه تتوجه فعليا اىل املتلقي 

�ǂǰǨƫ�ƢĔƘǯÂ�ƨǼǗƢƦǳ¦�ƢǿǂǟƢǌǷÂ�Ƣǿ°Ƣǰǧ¢�Ǻǟ�Ǧ ǌǰƬǳ�ƢȀǈǨǻ�ń¤�ª ƾƸƬƫ�À¢�ƨȈǐƼǌǳ¦�Ǯ ǴƬǳ�Ǧ ǳƚŭ¦�ƶȈƬȇ�¦ǀǳÂ

ومن هذه القنوات احلوار الداخلي أو الفردي، بصوت مسموع، وهلذا يعتمد على عدة قنوات لتوصيل أفكاره،

واستعمال هذا احلوار الداخلي عملية مقصودة من الكاتب الذي يريد من خالل املسرحية تبليغ خطاب خاص 

.35س، ص .من فنون األدب املسرحية، م: عبد القادر القط 1

.494س، ص .ماري إالياس، حنان قصاب، املعجم املسرحي، م 2

.168، ص املرجع نفسه  3
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" جان ميشال آدام"للقارئ أو املتفرج، وتتحكم فيه جمموعة من القوانني ذكرها  - سواء كان نفسي أو ثقايف- 

»يف كتابه  le monologue narratif au théâtre 1:وهي قوانني مرتبطة ومتداخلة وهي ثالثة«

إن القاعدة يف املسرح هي أن ال نضع بأسلوب احلكي إال األشياء : قانون االقتصاد أو التجانس النصي-1

اليت ال ميكن أن تدخل يف التمثيل، هناك أشياء كثرية يتعذر بل و يستحيل على املؤلف املسرحي ألن جيسدها 

و ميثلها بسبب طبيعة تلك األشياء، إذ أنه ال ميكن مثال أن منثل لألفكار و األحاسيس و اخلواطر الفلسفية 

اليت ال ميكن إخضاعها لقاعدة الوحدات الثالث، أي الزمان و املكان و التمثيل و كذا قاعدة املناسبة، أو 

جالسا وحده يف حجرة االكل يقرأ (: " للتعبري عن الصراع الداخلي، وجند هذا يف قول رئيس جلنة اليقظة

  )و فجأة يصيح" ليكو داجلي: "جريدة الصباح

لقد تدهورت أوضاعنا و تزعزعت مراكزنا خالل هذه الفرتة بصورة مزعجة منذرة بالويل والثبور، فمن ...

سقط و اشتباكات عسكرية قاتلة، وكمائن حمكمة مبيدة و قنابل مدمرة، و اغتياالت متزايدة ومن حكومة ت

2"أخرى تقوم بدون جدوى و اىل أين حنن ذاهبون؟

أن يوصل للقارئ املعاناة النفسية و احلالة املزرية و القلق الذي " باعزيز بن عمر"من خالل هذا الكالم حاول 

يعيشه هؤالء الرؤساء و الضباط كون هذه األحاسيس ال ميكنها أن جتسد إال بالتصريح عنها، باإلضافة اىل 

ن االغتياالت و القنابل و سقوط احلكومة، فهي خطوات عملية لكنها صعبة التجسيد على خشبة احلديث ع

.املسرح، فاملؤلف يربز هذه األحاسيس و االحداث اليت عاشها الفرنسيون عن طريق هذا احلوار الفردي

لقارئ أو املستمع، إذ حتدده املعطيات املرجعية حيث أنّه حيمل أخبارا مل يكن يعرفها ا: قانون اإلخبار -2

اجلزائر "فيتعني عدم سرد أخبار يعرفها املتلقي، فيعتمد على احلوار الفردي لنقل هذه األخبار، و يف مسرحية 

هذه املعطيات املرجعية اليت حتمل األخبار جندها يف معظم احلوارات و لكنها ليست يف احلوارات " الثائرة

املسرحية، و خاصة يف االجتماعات املنعقدة بني الضباط و القادة الداخلية أو الفردية و إمنا بني الشخصيات 

  .والنواب

�ƨǬȇǂǘǳ¦�ƾŸ�Ń�ǾǻȂǯ�ǶēƢǟƢǸƬƳ¦�Â�ǶēƢƥƢǘƻ� ƢǼƯ¢�°ƢƦƻȋ¦�ǽǀǿ�¥°ƢǬǴǳ�śƦȇ�Ǧ ǳƚŭ¦�À¢�ƾų�ƢŮȐƻ�ǺǸǧ

املناسبة ليدجمها ضمن األحداث، و هذا إلثارة شوق القارئ حماولته ملعرفة ما حدث، وهكذا تتحدث 

  .الشخصيات ببعض العبارات اليت تنقل تلك املعلومات إىل املشاهدين

.62، 61ص ص  س ،.عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، م: ينظر   1

.119، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2
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وهو قانون تداويل ال حيمل فقط اإلخبار إمنا يرتك أثرا يف نفس الغري أي يف نفسية القارئ : قانون التأثير -3

سيجري  أو املتلقي، و يتجلى هذا القانون يف كل جزء من النص يقع املشاهد أو القارئ يف حرية ال يعرف ماذا

ƨǜǬȈǳ¦�ƨǼŪ�ǆ ȈƟ°�Ʈ ȇƾƷ�Ŀ� ƢƳ�ƢǷ�¦ǀǿ�Â��ƢȀƬȇƢĔ�ƨǧǂǠǷ�ń¤�ǞǴǘƬȇÂ�ª ¦ƾƷ¢�ǺǷ�ƾǠƥ..." : مىت تنتهي .. آه

1..."هذه االزمة اليت حنن فيها منذ أربع سنوات

�Ŗǳ¦�̧ ƢǓÂȋ¦�ǽǀǿ�¾ȂƷ�ǾƫŚƷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǷ±ȋ¦�ǽǀǿ�Â�ǆ ȈƟǂǳ¦�ǾȈǻƢǠȇ�Äǀǳ¦�̧ ¦ǂǐǳ¦�¦ǀȀǧ

من خالهلا أوضاعهم و زعزعت مراكزهم، جتعل القارئ يتفاعل مع هذه األحداث ويتشوق إىل معرفة  تدهورت

ǾƬȇƢĔ�ÀȂǰƬǇ�Ǧ ȈǯÂ��ƨǷ±ȋ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�«ÂǂƼǴǳ�ǲǠǨȈǇ�¦̄ƢǷ.

أن املؤلف مل يعتمد على احلوار الداخلي يف هذه املسرحية " اجلزائر الثائرة"و ما ميكن االشارة اليه يف مسرحية 

فالشخصيات كشفت عن مشاعرها و أفكارها الباطنة عن طريق حتاورها  - ما مت أخده يف األمثلة -إال نادرا 

مع الشخصيات األخرى حبوار عادي، فكل األحداث اليت عاجلها و اليت تشمل الثورة و األسلحة والقنابل و 

تبليغ خطاب خاص حادثة اختطاف الطائرة املغربية و غريها من احلوادث كشف عنها املؤلف بطريقة فنية ل

  .متوجه اىل املتلقي من دون اللجوء اىل اخلطاب الداخلي

:اإلشاريات الشخصية وأبعادها في الخطاب المسرحي-

ويقصد باإلشاريات الشخصية العناصر اإلشارية الدالة على الشخص أي هي الضمائر أثناء استعماهلا يف 

وية األخرى هو تعبريها عن الذاتية يف اللغة، واّن استعمال  وما مييز الضمائر عن الظواهر اللغ"وضعيات خطابية 

�ºƥ�ǾǜǨǴƫ�®ǂƴŠ�ǶǴǰƬŭ¦�À¤�Ľ��©¦ƾǫƢǠƬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�Ǟǔź�ƢŮ�ƨȇȂǤǳ�ƨǟƢŦ�Ëǲǯ"يكون قد وضع أمامه " أنا

بنظام الدوراي "، وهذا ما جنده متوفرا يف احلوار الذي يتميز 2"..."أنت"وبطريقة آلية شخصا يقابله هو 

، وتشمل هذه 3"فتنصت ّمث جتيب بدورها وتتحول إىل متكلم. ة توجه احلديث إىل شخصية أخرىشخصي

اإلشاريات الشخصية ضمائر املتكلم واملخاطب، فهذه الضمائر عناصر إشارية ألن مرجعها يعتمد اعتمادا 

  .تاما على السياق الذي تستخدم فيه

.119، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.72س، ص .النظرية تداولية، ميف ضوء حتليل اخلطاب املسرحي  ،عمر بلخري 2
.80، ص س. املسرح والعالمات، م: ألني جورج ساقونا 3
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تواصلية حينها قد أخذت بعدا تداوليا ملا يوجد بني فبمجرد التلفظ مبثل هذه امللفوظات تكون العملية ال

املتخاطبني من خربات خاصة حتيل على األبعاد االجتماعية والثقافية واإليديولوجية اليت تعترب قواسم مشرتكة 

، يكون كّل متكلم قد أعاد "أنت"و" أنا"أنّه يف حالة التلفظ بـ " منغونو"بينهما، وعلى هذا األساس يوضح 

ة لصاحله، ويشري هنا إىل أمهية هذه النقطة تكمن يف اعتبار هذين الضمريين، ليسا عالمتني لسانيتني زمام اللغ

1.لنوع خاص من املبهمات، ولكنهما قبل كّل شيء عناصر تعمل على حتويل اللغة إىل خطاب

ري داللتها مثل فاستعمال الضمائر يف بعض احلاالت خيضع لبعد اجتماعي أو سياسي أو ديين مما يؤدي إىل تغي

فالضمري يف حد ذاته يعترب شكال فارغا و يقرتن استخدامه بعالقة "ضمري اجلمع الذي يصبح داال على املفرد 

بأنه الضمري خارج اخلطاب احلقيقي ما هو " إميل بنفينست"املتكلم املرجعية بالسياق ، و هذا ما أشار إليه 

Forme vide "2إال شكل فارغ 

  .ار بني رئيس الوفد و الوايل العام جند بعض الضمائرويف احلوار الذي د

يف مثل هذا الوقت الذي ال  عندكمحبضورنا  قالقكمو ا زعاجكمعن ا لسعادتكمنعتذر أوال : رئيس الوفد"

يصلح عادة للمقابالت و الزيارات، لو ال أن ما حدث البارحة فوق هذه االرض الفرنسية جدير بأن يقلق 

.واحد منا معاشر املهتمني مبستقبل اجلزائر الفرنسية، و مصري أبنائنا فيها  اجلميع و يطري نوم كل

تقارير ضافية و معلومات كافية من السلطات العسكرية و  تلقيتمقد  سعادة الوالي العاميا  أنكمو ال شك 

...  يف عهدنا االدارية عن هذه احلوادث املهددة ألمن فرنسا يف هذه البالد اليت ما عرفت أمنا و ال رخاء اال

أن تفيدونا مبا يطمئن قلوبنا و يهدئ أعصابنا من تدابريكم واجراءاتكم اليت أمرمت باختادها  لسعادتكمفهل 

�Â�ƢǿǂǷ¢�¾ƢƸǨƬǇ¦�ǲƦǫ�ÀƢȈǐǠǳ¦�Â�®ƢǈǨǳ¦Â�ǂǌǳ¦�©ƢƥƢǐǟ�ȄǴǟ�ƢȈƟƢĔ� ƢǔǬǳ¦�Â��ƨȈǷ¦ǂƳȏ¦�¾ƢǸǟȏ¦�ǽǀǿ�ǞǸǬǳ

3"فوات األوان

ضمري اجلمع يف خماطبته للوايل العام، و الذي يدل على املكانة العظيمة نالحظ أن رئيس الوفد قد استعمل 

  .  اليت حيتلها كونه ال خياطب مثل بقية الناس ألن مقامه و مكانته السياسية أوجبت ذلك

.34، ص املرجع نفسه 1

328، ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 2

.29، 28،، ص ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3
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أشكركم على اهتمامكم الزائد مبستقبل هذه البالد الفرنسية، و لكن ال أرى ما يربر مبالغتكم يف : الوايل العام"

�Ȃē1..."إننا مجيعا هنا حتت علمها اخلفاق و محايتها الشاملة فلن يضركم جمرم...يل ما حدث.

فقد استعمل هو أيضا ضمري اجلمع يف خماطبته لرئيس الوفد باعتباره شيخ بلدية سانطوجني واملمثل ألقطاب 

عظيمه، فقد استعمال أسلوبا االستعمار و رئيسا للوفد، و هذا ملكانته السياسية اليت أوجبت على الوايل العام ت

يف اخلطاب يدل على مكانتهما السياسية، إال أن الضمائر تغريت يف حوار الوايل العام على نفسه حيث قال 

  .ففي البداية استعمل ضمري املفرد مث اجلمع...) اننا مجيعا هنا(مث ) و لكن ال أرى(

قرتحوا يف اجتماع من اجتماعاتنا بعد مقابلة ال شك أنكم تذكرون أن فينا من كانوا ا: رئيس جلنة اليقظة"

  ...ليونار بقليل يف اليوم االول من اندالع حوادث التمرد و العصيان

لكن كان فينا يا حضرة الرئيس من حذرنا من االعتماد على أقوال الوالة العاميني و : رئيس قدماء احملاربني

  .ا اىل التخدير و تركنا التحذيروعودهم، و سوء نيات احلكومات اليت ترسلهم الينا، فملن

رئيس  - كما عرفتم–ال ينبغي أن نكثر من التعاليق على ذهاب ليونار، فقد كنت : شيخ بلدية سانطوجني

الوفد الذي قابله عقب اندالع احلوادث، فعلمت من حديثه معنا أنه جمرد موظف ال ينفع و ال يضر، و من 

2..."و العصيان سوء حظنا و حظه أن هذا الذي حدث من التمرد

بامسه و كأنه ) ليونار(تغري األسلوب اىل قوله ) ...سيدي الويل(و ) لسعادتكم(فبعد استعمال عبارات التعظيم 

.خياطب فرد من أفراد الشعب و ليس الوايل العام، و هذا لعدم اهتمامه واستهانته من تلك احلوادث

اليت تربط بني طريف اخلطاب، فمعظم مشاهد وحوارات كما ختضع الضمائر يف استعماهلا للعالقة االجتماعية 

جاءت على شكل اجتماعات بني الرؤساء و الضباط والشيوخ املستعمرين، فمهما " اجلزائر الثائرة"مسرحية 

مجعتهم الروابط و العالقات العميقة و املراتب السياسية فيما بينهم، إال أن هناك فوارق اجتماعية وسياسية 

  : ظ التمهيدية فيها االجالل و التعظيم والتضخيم يف األلقاب فمثال ما جاء يف احلوار التايلفنجد بعض األلفا

  ...لقد انتظرناك طويال حىت عدنا نتساءل عما حدث لك" سوزيين"بزعيم شبابنا .. وسهال.. أهال: صاالن"

.3..."الذي آثر البقاء يف صفوفنا" صاالن"إن قائدنا و رئيسنا اجلنرال : سوزيين

.29، ص رجع نفسهامل  1

.48، 47ص ص ، املرجع نفسه  2

.227، ، ص س.م -مسرحية تارخيية  - عمر، اجلزائر الثائرةباعزيز بن   3
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̧�" صاالن"و " سوزيين"فرغم الصداقة العميقة بني   ƢǸƬƳ¦�Ŀ�ǶĔȂǯ�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�ǶȈǜǠƬǳ¦�©¦°ƢƦǟ�ƾų�ƢǼǻ¢�ȏ¤

مع بعض املسؤولني لوضع خطط جديدة لإلرهاب و االغتيال و كيفية مجع املال وتوزيع املسؤوليات واالعمال 

ǈǳ¦�Ƥ ƫ¦ǂŭ¦�ƶǓȂȇ�ƢȈǳÂ¦ƾƫ�¦ƾǠƥ�Ȅǘǟ¢�ƢŲ��śǠǸƬĐ¦� Ƣǔǟȏ¦�ȄǴǟ�ƢēƢǫȐǟ�ǺǟÂ�ǂƟƢǸǔǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾūƢǧ��ƨȈǇƢȈ

1:مبنزلة املتخاطبني االجتماعية هو حديث عن

.جيعله يؤكد لنفسه أشياء لن تكون إالّ له) تداوليا(إعطاء املتكلم نفسه وضعا اجتماعيا -

 .وهو يف نفس الوقت يضفي على غريه وضعا مناسبا-

ال جنده فقط يف ) مثال(غائب للداللة على املخاطب ولكن هذا األسلوب ليس مطلقا، الّن استعمال ضمري ال

�Ŗǳ¦�®Ȃǳ¦�ƨǠǇ�Ŀ�ǺǸǰƫ�ƨȈƦƫ¦ŗǳ¦�ËÀ¤��śǠǷ�ȆǟƢǸƬƳ¦�ÄȂǤǳ�½ȂǴǈƥ�ƢđƢƸǏ¢�ƢȀȈǧ�¿ǄƬǴȇ�Ŗǳ¦�ƨȈũǂǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦

  .حيملها الشخص اجتاه الشخص املقابل

  :اليقظةأما يف احلوار التايل الذي مشل كل من رئيس العصابة و أمني املال و رئيس جلنة 

عفوا سيدي الرئيس، فقد تأخرت عن احلضور عندكم يف الوقت املعني بسبب .. أهال و سهال: أمني املال"

حبث بعض املشاكل و املسائل املالية مع صديقنا الشاب املناضل مسؤول اللجنة املكلفة جبمع األموال 

  .لصندوق املنظمة

عتمد عليهم اجلزائر الفرنسية و املوضوع الذي أنتما بصدده إنه من شبابنا املخلصني الذين ت: رئيس جلنة اليقظة

���À¢�ǺǷ�ǲȈǫ�ƢǷ�ƶǏ�ǲǿ�ƨƦǇƢǼŭ¦�ǽǀđ�Â"صاالن"موضوع هام و حيوي ملنظمتنا و كفاحنا اجلديد مع اجلنرال 

.2"مهمتكم قد جنحت جناحا باهرا أمس؟ 

وقد يكون ...يقية الصادقةخيضع العتبارات سياسية بعيدة عن املشاعر احلق"إن استعمال صيغ االحرتام 

استعمال ضمري اجلمع للداللة على املفرد من باب اخلداع و النفاق ال من باب االحرتام و التقدير، أو من 

3"باب الرهبة و اخلوف من املرسل عليه

م فنرى أّن كال من أمني املال و رئيس جلنة اليقظة خياطبا رئيس العصابة بصيغة االحرتام، على الرغم من علمه

أنه يريد االحتفاظ بقسم من املبالغ املالية ملخاطرته حبياته أثناء عملية مجع األموال زيادة على راتبه هو 

وأصدقائه، و رغم عدم موافقة أمني املال على هذا املوضوع فقد استعمل أسلوب اخلداع لكي يبعده عنه، فلم 

.74س، ص .، ميف ضوء النظرية التداولية حتليل خطاب مسرحي: عمر بلخري 1

.238، 237ص ص ، س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2

.330، ص س.زائري قبل االستقالل، ماسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجل دين اهلناين أمحد، 3
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�Ǻǟ�ǞƳ¦ŗȇ�ǾǴǠšاال أنه استعمل بعض االلفاظ ال - رئيس العصابة- حيط من قيمته �Â�ǾǨȈţ�» ȂǇ�ƢĔ¢�ƾǬƬǟ¦�Ŗ

  .اقرتاحه

مل نتفق على هذه الطريقة بل الذي ينص عليه قانون منظمتنا هو أن مجيع األموال جيب أن توضع : أمني املال"

حتت تصرف أمني املال، و للجنة املالية أن تتوىل حق املراقبة على الدخل  واخلرج عند احلاجة، وأنا كما تعلم 

مايل أعرف إدارة األموال معرفة كافية ويدل على ذلك أنين عضو يف جملس الصرف املركزي ويل فيه و يف رجل 

1..."غريه من املصارف و البنوك أسهم كثرية 

كما قد ختتلط األمور على شخص معني بسبب تغري وحتول يف مرتبته اإلجتماعية أو السياسية يف حلظة ما 

الذي كان من قبل، ومل تعد لديه تلك الرتبة وهذا ما ورد يف احلديث فيكشف أنّه مل يعد ذلك الشخص 

  :التايل

قضي األمر يا ساديت فقد دعيت بكل بساطة و لكن بسرعة كذلك ملغادرة جزائركم احملبوبة املتأملة، : سوستيل"

من حيكم  و التخلي عن منصيب لغريي من القادمني، و ما أسهل على من حيكم يف باريس أن ميلي إرادته على

2..."هنا 

أشكر لكم هذه العواطف، و إن الذي أوصيكم به، و أنا أغادركم اىل أم الوطن هو أن تثبتوا : الوايل العام" 

على مبدئكم الذي دافعنا عنه معا و أن ال تتخلوا عن احتادكم من أجل مناورات و تقلبات سياسية مما يقوم 

.3..."سبه بعض احملرتفني من زعماء االحزاب يف باري

فبعد أن كان الوايل العام و ممثل فرنسا الذي انسجم مع أهلها و عمل ما مل يعمله أحد قبله، و الذي دعا 

�ǾƬǫÂ� ƢƳ�ƾǬǧ���ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷƾƻ�Ǿǧƾǿ�ÀƢǯ�Ʈ ȈƷ�ƨƳƢǷ®ȍ¦�Ƕēǂǰǧ�ǲŧ�Â�śȈǈǻǂǨǳ¦�ǾȈǳ¦�¦Ȃǟ®�ƢǷ�ń¦

ها فرنسية، و مغادرته هلا خطر على فرنسيتها، فقد ملغادرة اجلزائر و الذي اعترب البعض بقاءه ضمان لبقائ

تغريت مرتبته السياسية و رحل قبل أن حيقق سياسته اليت اعتربها املثلى إلصالح االوضاع و اعادة السالم اىل 

  .االرض الفرنسية 

، ، بني األشخاص"موازين القوى"هناك عامل آخر دخل يف االستعمال التداويل للضمائر وهو ما يسمى بــ 

ال يتحقق إّال إذا توفر امليزان القانوين لذلك، " االستفهام"فعل الكالم "يف هذا املقام إىل أن " ديكرو"فيذهب 

.235، ص  س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.71، ص رجع نفسهامل  2

.73، 72ص ص ، س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3
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، 1"دورا يف تثبيت ذلك امليزان القانوين...وتلعب بعض عناصر السياق مثل نربة املخاطب ومكان اخلطاب

لى االجابة عن االسئلة ما مل تتمتع ، و  ليست جمربة ع)ب(ال تستجيب لطلب الشخصية ) أ(فالشخصية 

فبمجرد ما ينطق املتكلم بصيغة األمر أو النهي يضفي ... الشخصية االوىل بالقوة االزمة و السلطة النافدة

على نفسه صفة اآلمر الناهي و يلزم غريه بطاعة أمره حيث يضعه يف مرتبة املأمور، و هذا يف حالة توفر الشرط 

2""ميزان القوة"السابق 

  ....هات اآلن ما مجعتم هذا الصباح من املال: أمــــــــــــني املـــــــــال"

3..."تفضل و خد مين هذا املبلغ الذي بقي يف يدي بعد أن أخدت منه مقدار: رئيس العصابة

هذا األمر جعل الشاب املسؤول عن العصابة يقدم كل املبالغ اليت حتصل عليها دون احلصول على أي 

  .ن األمر جاء من أعلى سلطة و هو ملزم بالتطبيق و اال يتعرض للعقوبةمكافأة، أل

كما جند أيضا يف معظم حوارات املسرحية أّن اإلجابات كانت مباشرة، وحسب ما يقتضيه السؤال سواء كان 

�ǢȈǏ�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏƢƥ�ƨƥƢƳȍ¦�ȄǴǟ�́ ǂŹ�À¢�Ƥ ȈĐ¦�ȄǴǟÂ��Ƥ Ǡǌǳ¦�ƨǷƢǟ�ǺǷ�Â¢�¦ǂȇƾǷ�Â¢�ƢǈȈƟ°�Â¢�ƢǘƥƢǓ

  .رتام إذا اقتضى احلال ذلكاالح

و هذا ما ورد يف املشهد الثاين من الفصل الثاين جند حوارا بني رئيس جلنة اليقظة مع سيدتان و آنسة 

  :يتحدثان

  حنن يف خدمتكن ماذا حدث؟: الرئيس"

  جئنا نعلمك ن حوادث النهب و السلب و االغتيال قد كثرت يف املناطق الريفية: إحداهن

  ما يبعث على القلق؟ هل فيها: الرئيس

śǠǸƬĐ¦�Ǯ: السيدة ƟȐǷ±�ȄǴǟ�ƨǳƢǇǂǳ¦�ǽǀǿ�¢ǂǬƫ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ�ǶǠǻ�ǶǠǻ.

  هل عندك رسالة اخرى من هذا النوع؟: و أنت يا سيديت) للثانية: (الرئيس

  .و قد تلقيتها أمس من أيب الساكن خبراطة و هي كاألوىل مزعجة ومقلقة...نعم، نعم، ها هي : السيدة الثانية

4..."و أنت يا آنسيت هل عندك ما يزعج و يقلق من األخبار و الرسائل؟) لآلنسة: (يسالرئ

.77س، ص .نظرية تداولية، م يف ضوءحتليل خطاب مسرحي  ،عمر بلخري 1

.331، ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 2

.234، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3

.51، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 4
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�Â�ƪ ǻ¢Â�Ƣǻ¢�ǂƟƢǸǔǳƢǧ��ƨȈǷ¦°ƾǳ¦�ª ¦ƾƷȋƢƥ�́ ƢŬ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ƨǻƢǰǷ�ǂƟƢǸǔǳ¦�®ƾŢ�ƢǸǯ

  :حنن و أنتم ذات طبيعة اخبارية و مثال على هذا

�Ǻǟ�ǶŮƢǐǨǻ¦�ƨǴȈǴǳ¦�ÀȂǼǴǠȈǇ�ǶĔ¢�¦Â°ǂǫ�ƾǫ�ƨǠƥ°ȋ¦�Ǌإين رسول القيادة العليا اليكم ألب"   ȈŪ¦�̈®Ƣǫ�À¢�ǶǰǤǴ

املوجود حاليا يف اسبانيا ال يلبث أن " صاالن"وأبشركم كذلك بأن قائدنا األعلى السابق ...حكومة باريس

1..."يلتحق بنا 

على الفرد كلما حاول وخيضع هذا االستعمال للضمائر إىل ما يشبه احلتمية االجتماعية اليت متارس ضغطها 

�ǽǀđ�ǚǨǴƬǳ¦�ËÀ¢�Śǣ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƾǫƢǠƬǳ¦�¦ǀǿ�ǾȈǴǟ�ǾǓǂǨȇ�ƢǷ�Ëȏ¤�¾ȂǬȇ�ȏ�ǾËǻ¤��®ƢǏǂŭƢƥ�Ǿǳ�ÀȂǰƬǧ�ǚǨǴƬǳ¦

  .العناصر ال يتم خارج احملددات املكانية والزمانية

":الجزائر الثائرة"اإلشاريات الزمانية والمكانية في مسرحية  -

ن و املكان يندرج ضمن حديثنا عن عالقة املتكلم املرجعية بالسياق الذي جيري إن حديثنا عن مفهومي الزما

إن حتديد الزمان و املكان خيضعان لشروط ترتبط باملتكلم وبإحداثييت الزمان و املكان الذي يصدر "فيه الكالم 

.2" عنها اخلطاب

اإلشاريات الزمانية للخطاب :  

زمن امتداد العرض املسرحي "تنوعة منها حتديد أبعاد الزمن يف العمل يرتبط الزمن يف املسرح بعناصر عديدة و م

ومنها شكل التعبري عن الزمن " و زمن امتداد الفعل الدرامي، و الزمن أو الفرتة التارخيية اليت ترجع اليها احلكاية

م و احلركة على العالمات الدالة على الزمن يف النص و العرض، إيقاع النص و العرض ، ايقاع الكال"يف العمل 

.3"اخلشبة

فهو يعترب من املكونات الرئيسة للنص و للعرض املسرحيني و ما سنعاجله يف هذه الدراسة هو زمن النص أي 

اىل الزمن يف اطاره حديثه عن عالقة " بنفنيست "، حيث أشار "اجلزائر الثائرة"زمن اخلطاب يف مسرحية 

4:أشكالاملتكلم بالزمن بتقسيمه للزمان اىل ثالثة 

.192، 191، ص ص رجع نفسهامل  1

.80س ص .تداولية، م يف ضوء النظرية عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي 2

.238س، ص .ي، محماري إلياس و حنان قصاب، املعجم املسر  3

.81، 80س، ص ص .، ميف ضوء النظرية التداولية عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي 4
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�²:الزمن الطبيعي للعامل ƢǈƷ¤�ÃƾŠ�ǖƦƫǂǷ�Ȃǿ�Â��ƨȇƢĔȐǳ¦�Â�ƨȈǘŬƢƥ�ǄȈǸƬȇ�ǶǜƬǼǷ�Â�Ä°¦ǂǸƬǇ¦�ǺǷ±�ȂǿÂ

  .اإلنسان به وإدراكه له وخيتلف إدراكه من إنسان آلخر ومن حميط اجتماعي طبيعي آلخر

من االحداث منذ الوالدة حىت  و هو يرتبط مباشرة حبياة اإلنسان باعتبارها جمموعة متتابعة: الزمن التارخيي 

الوفاة، إذ ميكن لإلنسان أن جيول بفكرة يف اجتاهني متعاكسني من حمور الزمان من املاضي اىل احلاضر 

.إىل أّن األحداث ليست هي الزمن، إّمنا هي متضمنة فيه " بنفيست"والعكس، عن طريق الذاكرة، ويشري 

والذي " بينفست"ظة التلفظ أو زمن احلديث كما يسميه واملتمثل يف زمن اخلطاب أو حل :الزمن اللغوي

يتمحور يف احلاضر الذي يشكل مرجعيته، أما االزمنة االخرى و املقصود بذلك املاضي بكل تفرعاته، و كذا 

  .املستقبل أيضا فتحديدها يتم من خالل عالقتها باحلاضر

قع يف أية نقطة من الزمن التارخيي ويعترب زمن وعالقة هذا الزمن بالزمن التارخيي هو أّن األول بإمكانه أن ي

وغري املنقضي، و اللغة ال تضع الزمنني يف نفس مستوى ) املاضي(اخلطاب اخلط الفاصل بني الزمن املنقضي 

  ".بنفيست"زمن اخلطاب إذ يكون أحدها يف األمام واآلخر يف الوراء على حسب 

«���ǽǀǿÂ ويتجلى الزمن يف اللغة عن طريق قرائن نظري جبوار Âǂǜǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Â¦�ƢȀƬȇƢĔ�ƾǼǟ� ¦ȂǇ�¾ƢǠǧȏ¦

ومنها اآلن، اليوم، غدا، أمس، األسبوع " مبهمات الزمن"الظروف بالذات أطلق عليها مصطلح 

  .والزمن الذي يتحدث فيه املتكلم هو حمور ترتيب خمتلف مبهمات الزمن...املاضي

  ".اآلن"ن استعماهلا و داللتها باحلاضر مثلو تتمثل يف تلك الظروف اليت يقرت : املبهمات التزامنية-

".البارحة واألسبوع املاضي، والسنة املاضية"و هي الدالة على الزمن املنقضي مثل : املبهمات القبلية-

غدا، األسبوع املقبل، السنة "و هي تدل على زمن احلدث غري املنقضي مثل : املبهمات البعدية -

  ..."القادمة

كل فإّن إدراك الزمن خيتلف من النص إىل العرض، ففي أي عمل مسرحي يوجد زمنني وكون املسرح ثنائي الش

خمتلفني ومها زمن العرض و الذي له عالقة باملتفرج و زمن اخليال واملتمثل يف زمن أحداث القصة، وتنظيمها 

و "اآلخر  يف يؤثر منهما بواسطة االرشادات املسرحية أو االنتقال من فصل آلخر، أو من مشهد آلخر وكلّ 

قد يسري هذا الزمن بطريقة تتابعية أي كما تقع بالرتتيب السردي أو بواسطة تقنية االسرتجاع أو الرجوع اىل 

Flash-back"1الوراء 

.333، ص س. سيكي اجلزائري قبل االستقالل، ماسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكال دين اهلناين أمحد، 1
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وسواء كان الزمن على مستوى النص أو على مستوى العرض فإنّه يصعب التحكم فيه يف كون عالمات الزمن 

لى مستوى العرض فالتقطيعات يصعب إدراكها جيدا نظرا للسرعة اليت يف النص تبدو عامة وغامضة أّما ع

  .تتجلى عليها

يكون إدراك الزمن بالرجوع إىل الزمن التارخيي ألحداث املسرحية من جهة أوىل وإىل " أوبر سفيلد"وحسب  

1".ثالثةحتليل اإلشاريات الزمانية داخل اخلطاب املسرحي من جهة ثانية وإىل حتديد زمن العرض من جهة 

أّما يف مسرحيتنا هذه فقد جعل املؤلف مسرحيته تتنفس يف بيئة تارخيية و سياسية تروي أحداثا واقعية عاشها 

1962اىل غاية االستقالل سنة  1954املستعمر الفرنسي أثناء اندالع الثورة التحريرية يف الفاتح من نوفمرب 

ف الفرنسيني املستعمرين و النزاعات و النفسيات و ردود ، فزمنها التارخيي هو مثانية أعوام، تكشف عن مواق

الفعل اليت يتنازعها االمل و اليأس اجتاه مصريهم احملتوم من الثورة اجلزائرية  هذا فيما خيص الزمن التارخيي 

  .للمسرحية

ق، حيث و فيما خيص زمن العرض فإّن املسرحية جتري يف اثنيت عشر يوم تقريبا من الفزع و االضطراب و القل

�ƢȀǸǜǠǷ�Â�ǲȈǴǳ¦�ǺǷ�̈ǂƻƘƬǷ�©ƢǟƢǇ�ń¦�ǲǐƫ�ƾǫ�Â�ǲȈǴǳ¦�ƨȇƢǣ�ń¦�ǂǯƢƦǳ¦�¬ƢƦǐǳ¦�ǺǷ�¢ƾƦƫ�¿Ȃȇ�ǲǯ�Ŀ�ƢËĔ¢

  .اجتماعات بني الرؤساء و الضباط و الوالة لتبادال اآلراء و الوصول اىل نتيجة للتخلص من الثورة اجلزائرية

الزمانية وعالقتها بزمن اخلطاب، ويكون ذلك عن كما أن اجلانب األخري من الدراسة، له عالقة باملبهمات

  .طريق ما يشري إليه املؤلف يف بعض املالحظات املسرحية أو أثناء حوار الشخصيات

وما كادت اذاعة اجلزائر "...فنجد مثال يف بداية املشهد األول من الفصل األول بعض من إرشادات املؤلف 

-Ƣē®Ƣǟ�Ȇǿ�ƢǸǯ–االوىل، وهولتها الصباحية�Ƣēǂǌǻ�Ŀ�ƢȀƬتتصل بأنباء هذه احلوادث حىت أسرعت و أذاع

�Ƣǟƾǧ��©ƢȇƾǴƦǳ¦�ȂȈǋ�ƨȇ®ƢŢ¦�ǆ ȈƟ°�¿Ȃǻ�°ƢǗ¢�ȐȇȂē–قبيل طلوع الشمسطائفة من أقطاب االحتادية  - هاتفيا

2..."اىل االجتماع معه يف داره

  :ئهوأيضا جنده يؤكد على هذا من خالل حوار رئيس احتاد شيوخ البلديات مع بعض زمال

الصباح امسحوا يل ساديت، فقد أزعجتكم و أطرت نومكم بدعوتكم يف هذا : رئيس احتادية شيوخ البلديات"

3..."اىل اجتماع عاجل عندي الباكر

.125س، ص .توظيف الرتاث التارخيي يف مسرح إصالحي اجلزائري، م،دين اهلناين أمحد 1

.09، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2

.11، ص رجع نفسهامل  3
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كما تتحدد العالقة بزمن اخلطاب وباملبهمات الزمانية على معرفة معامل اخلطاب املسرحي ومدة سري األحداث 

ادماج -على ما يظهر من فحوى كالمه هو اآلنإن الذي يريده: ...ظةرئيس جلنة اليق"فحينما يقول 

.ƢǷƢƫ�ƢƳƢǷ®¦�ƢǈǻǂǨƥ�ƢĔƢǰǇ�Â�ƢȀǓ°¢"...1 -اجلزائر

مل يتحقق يف تلك اللحظة اليت صدر فيها " إن الذي يريده اآلن"من خالل أحداث املسرحية نالحظ أن قول 

و يعمل ما يريد، و امنا هي جمرد اقرتاحات و آراء يف اخلطاب، ألنه مل ينصب بعد وايل عام ليأخذ القرارات 

  ". ليونار"االجتماع حول هذا الوايل اجلديد بعد ذهاب 

يف هذا السياق ليست تزامنية وبالتايل هي غري مبهمة ألّن إرادته مل تتحقق أثناء صدور " اآلن"فكلمة 

:اخلطاب، ويف موضع آخر استعمل الظرف الزمين اآلن يف خطاب

إنه من الشرف يل أن أكون نائبكم يف الرئاسة، إذ حنن كلنا جنود للوطن، و أريد أن : جلنة اليقظة رئيس" 

  ما هي مهمة العسكريني يف هذه اللجان؟ اآلنأعرف 

2..."إن مهميت هي أن يسهروا على أمنكم و حياتكم داخل اللجان وخارجها: اجلنرال ماسو

«�فقد جاءت هذه االشارة الزمانية اآلن مبهم ǂǜǳ¦�ƨǳȏƾǧ��§ ƢǘŬ¦�°¦ƾǏ¦�ƨǜƸǴǳ�ƨƦƷƢǐǷ�ƢĔȋ�ƨ"اآلن "

مكاملة تيليفونيه من  اآلنفقد تلقيت : ...رئيس جلنة اليقظة"يف قول " اآلن"تزامنت مع احلدث املسرحي، و 

فهو ظرف مبهم ألن خطابه مرتبط باملكاملة اليت تلقاها يف تلك اللحظة، كما 3..."أحد أصدقائنا بباريس 

عمال الظرف التزامين بصيغة أخرى، ويظهر ذلك يف اطالع رئيس الوفد ألعضاء جلنة اليقظة مبقابلته جند است

و قد أبلغناه قلقنا كفرنسيني من تطور حوادث االجرام و االشتباكات يف مناطق الريف من "...للوايل العام  

، و حااللسكان و قمع هذه اجلرائم سيء اىل أسوأ، و طلبنا منه التدخل السريع إلعادة االطمئنان اىل نفوس ا

.4"وعد خريا

فالتلفظ باملواجهة و التخلص من اجلرائم صدر، و لكنه مل يتحقق يف تلك اللحظة اليت صدر فيها اخلطاب و 

مل يتحقق كذلك يف املستقبل ، و هذا ما يفقد هذا الظرف صفته املبهمة، و يف مثال آخر يتحقق هذا الظرف 

  :نطوجنيشيخ بلدية سا"يف قول 

.49، ص رجع نفسهامل  1
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اىل مقابلة الوايل  حاالو جتنبا إلطالة املناقشة و كثرة األخذ والرد  يف املوضوع، أقرتح تأليف وفد منا يذهب "

، فقد مت تكوين هذا الوفد يف نفس اللحظة مما أدى اىل حتقيق هذا 1..."ليعرض عليه" روجي ليوننار"العام 

  .الظرف لصفته املبهمة

řǗȂǳ¦�ǆ"عند حديث " البارحة"ى القبلية فنالحظ غموضا يف لفظة أّما اإلشاريات الدالة عل ǴĐƢƥ�Ƥ ƟƢǼǳ¦ : أنا

البارحةال أوافق رئيس احلجرة الفالحية على كل ما جاء يف كالمه، ذلك أن التهاون وعدم االكرتاث مبا حدث 

.2..."يا ساديت قد يسوقنا اىل اهلاوية

إذ أن خطاب النائب جاء مباشرة بعد احلادث، فالظرف يف هذا إال أن غموضها مل ينزع منها صبغتها املبهمة،

.القول مبهم ألّن حلظة التلفظ ذكرها املؤلف يف سياق األحداث 

هو مبهم يدل على حدث كانت بدايته يف املاضي و استمرت " الساعة"الظرف "و نالحظ يف سياق آخر أن 

  :اآلنسة"، و ذلك يف قول 3" اىل حلظة التلفظ

ساديت مل حتسنوا اختيار الوقت الجتماعكم هذا فقد أزعجتمونا كثريا يف هذا الصباح، و أنا ما  انكم يا" 

هذه تعودت هذا يف حيايت، فماذا حدث لكم؟ و ماذا حدث لغريكم من الذين ينادون أيب هاتفيا يف مثل 

.4"املبكرة؟ الساعة

ره، فلحظة التلفظ جاءت بعد فهذه االتصاالت كانت قبل زمن اخلطاب و هي مستمرة اىل وقت صدو 

االزعاج الذي مل تتقبله اآلنسة، أما االشاريات الدالة على الزمن املاضي فهي كثرية ومتنوعة منها قول النائب 

�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐƢƥ..." واصل الينا و  -البد– منذ سنواتفأنا كنت أعتقد دائما أن ما كان جيري يف اهلند الصينية

5..."منته 

  :يف قول رئيس جلنة اليقظةويف منوذج آخر 

قد حتقق، فقد سقطت احلكومة اليت كان منذ أسابيع ها هو ما كان أخربنا به صديقنا النائب مبجلس الشيوخ "

¢�Ƣđ�ǽƢǼǟ®Â�Ŗǳ¦�ƨǠƟ¦ǂǳ¦�̈ǂǿƢǜŭ¦�Â" سوستيل"و ال ذهاب "...و يف قوله أيضا  6..."يتمتع بثقتها" سوستيل"
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ƾƫ�ƢĔȂǯ�ƨȈǼǷǄǳ¦�©¦°Ƣǋȏ¦�ǽǀǿ�Ŀ�µ¾�1..."يدة، و امنا هو قيام حكومة جدمنذ أيام ȂǸǣ�Ä¢�ƾƳȂȇ�Ȑǧ��

على فرتة حمددة مبرجعية أخرى، و عليه فالظرف مبهم حددت داللته الرتباطه بدال آخر ذكر يف سياق 

  .الكالم

فلنذكر : "... و يف موضع آخر ذكر املؤلف ظرف زمين آخر يدل على املاضي يف قول رئيس احلجرة الفالحية

من قبلها ، و يف املاضي البعيد ثورة املقراين و مجاعته، و 1945ماي سنة 8ها يف املاضي القريب حوادث من

مجيعا احلرب اليت خضنا غمارها مع عبد القادر الذي كان أعز نفرا و أعظم خطرا على فرنسا ممن ذكرنا لكونه 

2..."قام يف وجه فرنسا مبقاومة مسلحة 

اال أن غموضها اتضح من خالل ظرف آخر " من قبلها"ية جاءت غامضة و هي فالصيغة الدالة على القبل

يدل على املاضي املطلق، " من قبلها"أكثر حتديدا و يظهر يف حديثه عن مقاومة االمري عبد القادر، فالظرف 

ليت  و املاضي البعيد املتمثل يف ثورة املقراين و ا 1945ماي 8حيث ذكر املاضي القريب املتمثل يف أحداث 

، و 1833اليت دلت على املاضي املطلق مقاومة االمري عبد القادر سنة   من قبلهاو  1871كانت سنة 

  .عليه جند هذا الظرف الزمين مبهم

:أما االشاريات الزمانية الدالة على املستقبل، فقد جاءت متنوعة منها قول رئيس الوفد

ى وعوده و أقواله، و لكن لنطلع على رأيه، و قد عرفناه، اننا مل نذهب  اىل مقابلة الوايل العام لنتكل عل"

.3"اال على أنفسنا يف الدفاع عن مصاحلنا و جزائرنا الفرنسية بعد اليومفالرأي عندي أن ال نعتمد 

ال يقصد به املعىن الدقيق لكلمة بعد اليوم و اليت تدل على اليوم املوايل، بل قصد " بعد اليوم"فالظرف الزمين 

طلق ، و هذا االطالق جعل الكلمة غري مبهمة باملقارنة مع حلظة التلفظ باخلطاب، فبعد اليوم قد الغد امل

تكون بعد أسبوع أو بعد شهر أو سنة ، فاملرسل اليه ال يستطيع أن يتنبأ بالوقت الذي سيعتمد فيه رئيس 

  .الوفد على نفسه دون اللجوء اىل الوايل العام 

: بالصيغة الداللية املطلقة و هذا ما جاء يف حديث شيخ بلدية سانطوجني كما جند أيضا ظرف زمين  آخر

..."�Ǿƥ�ƢǼđƢƴȈǇ�Ƣŭ�ǲǠǨǳ¦�®Â®°�ǺǷ�Ƣǻ®ƾǟ¢�¦̄ƢǷ�Â��ǲǸǠǳ¦�ǺǷ�°Ƣưǯȏ¦�Â�ǾǼǷ�¾Ȑǫȏ¦�ń¦�ƢǻȂǟƾƫ�ƨǳƢū¦�̈°ȂǘƼǧ

.4..."من حلوله اليت يستحيل أن تكون يف صاحلنا " قيمويل" غدا
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وضع غري حمدد حيث بقي غامضا خلروجه من املعىن اللغوي الدقيق واملتمثل يف فقد مت استعمال الظرف يف م

ورأيي أن نفرتق اآلن على أن : "...اليوم املوايل، اال أنه حتقق هذا الظرف يف مثال آخر يف قول رئيس الوفد

عشية زائر يف نفس املكان حبضور نائبا مبجلس الشيوخ الفرنسي الذي سيعود اىل اجل غدانعود اىل االجتماع 

أي يف اليوم املوايل بعد   الغد فجاء هذا الظرف يف موضع حمدد حيت سيتم استئناف االجتماع يف. 1..."اليوم

فهو ظرف مبهم، و من " عشية اليوم"حضور نائب مبجلس الشيوخ الفرنسي الذي سيأيت اىل اجلزائر 

ال تستعجلي يا : "سانطوجني مع اآلنسةاالشاريات الزمانية الدالة على املستقبل جند يف حيث شيخ بلدية 

2".بعد حنيآنسيت فستعلمني نبأه 

فهذا الظرف غري مبهم كون أن هذا األمر مل يتحقق وفق ما تنبأ به الشيخ ، فزمن حدوث الفعل يكون قريبا و 

 من اخلري أن ال": يف أسرع وقت ممكن و لكن ذلك مل يتحقق، و يف منوذج آخر  يف قول رئيس الوفد جند

من أجل اجلزائر الفرنسية يتطلب منا مجيعا توحيد  اليومخنوض يف هذا املوضوع كثريا، ذلك أن كفاح 

.3..."اجلهود

ففي هذا املثال " القبلية والتزامنية والبعدية"من املبهمات احليادية اليت تستعمل يف مجيع األزمنة " يوم"فكلمة  

يب حيث أراد رئيس الوفد أن جيد قرارا يف أسرع وقت إلنشاء استعمل للداللة على املستقبل أي يف الزمن القر 

جلنة تتوىل السهر على مراقبة االحداث يف الداخل و اخلارج لتوحيد اجلهود و تناسي االحقاد خلدمة قضية 

.اجلزائر الفرنسية، فمؤشرات الزمن هي اليت حتدد سرعة وطول األحداث الدرامية

اإلشاريات المكانية للخطاب:  

ّن هناك حمددات أخرى مالزمة لإلشاريات الزمانية حبيث أن تلفظها داخل اخلطاب يشري بشكل تالزمي كما أ

إىل وجود هذه اإلشاريات املكانية، فعالقة املكان باملرجعية هو احلديث عن السياق الذي جيري فيه الكالم، 

المي وكّل ما ينطبق على اإلشاريات واملؤشرات املكانية حتدد مواقع اإلنتساب إىل نقاط مرجعية يف احلدث الك

ميني، مشال، وراء، أمام، (الزمانية ينطبق على املكانية ووضعية املرسل هي اليت حتدد األبعاد املكانية األخرى 

حيث ذكرت مثالني ملعرفة القانون الذي يتحكم يف " أوركيوين"، وهذا ما اشارت اليه )إخل...القرب والبعد، 

ǿƾų�̄¤�» ǂǜǳ¦�ƨȈǷƢđ¤4:ا تقول
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.90س، ص .تداولية، مالنظرية ال يف ضوءعمر بلخري، حتليل خطاب مسرحي : ينظر 4
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فهو ظرف غري مبهم ألّن املخاطب مل يشر إىل مكانة حلظة ) ع(خلف ) س(إّما أن نقول أّن -

.اخلطاب

فهنا ظرف مبهم ألّن املخاطب أخذ بعني اإلعتبار وضعيته يف الفضاء أثناء ) ع(أمام ) س(أو أّن -

  .التلفظ

املسرحية شيء من الواقعية فمن املستحيل يقوم املؤلف بتحديد املكان أثناء بناءه للعمل الدرامي ليضفي على 

�µ ǂǟ�ƾƳȂȇ�Ȑǧ��Ƣđ�́ ƢŬ¦�Ƣǿ Ƣǔǧ�ƨȈƷǂǈǷ�ËǲǰǳÂ��ȆƷǂǈŭ¦�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�±ȂǷǂǳ¦Â�©ȏȏƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƾų�ȏ�ËÀ¢

فإّن أول شيء "مسرحي دون ديكور يوحي إىل املكان الذي جتري فيه األحداث، وسواء كان نصا أو عرضا 

1".ضعها املؤلف للداللة على عنصر املكانيقرأ يف النص املسرحي هو تلك الذي ي

فاملكان هو أحد العناصر االساسية يف املسرح ألنه شرط لتحقيق العرض املسرحي و هو مثل الزمن يف املسرح "

مكان احلدث الدرامي (من جهة و باملتخيل ) مكان العرض املسرحي(ذو طبيعة مركبة لكونه يرتبط بالواقع 

2"ة أخرىمن جه) املعروض على اخلشبة

بعض املالحظات اليت حتتوي على معلومات " باعزيز بن عمر"وهذا ما جنده يف مسرحيتنا حيث يصوغ لنا 

ملختلف األماكن اليت تتطور فيها أحداث املسرحية من خالل االرشادات املسرحية أو من خالل حتليل خطاب 

سيحة هلا من االثاث و الرياش ما استئناف اجتماع الصباح يف قاعة ف"الشخصيات، مثال يف قول الكاتب 

يتناسب مع منظرها البحري اجلميل، شيخ بلدية سانطوجني يستقبل اجلماعة و يف مقدمتهم رئيس احتادية 

"، و يف مثال آخر"شيوخ البلديات :�Ǿƥ�ǖȈŢ�ƶȈǈǧ�Ȃđ�Ŀ�ȐƳƢǟ�ƢǟƢǸƬƳ¦�ÀÂƾǬǠȇ�ƨǜǬȈǳ¦�ƨǼŪ� Ƣǔǟ¢�°ƢƦǯ

.3"البعيدة عن العاصمة بعدة أميالأشجار وأزهار بضيعة شيخ بلدية الشراقة 

اجتماع جلنة اليقظة مع بعض شيوخ البلديات يف احدى قاعات نادي قدماء احملاربني "يف الفصل الثاين : وأيضا

Ƕē¦°Ƣǋ�Â�ǶȀǷȐǟƘƥ�ƨǼȇǄŭ¦"4 ،أقام الوايل العام يف احدى قاعات قصر الوالية مأدبة عشاء : " و يقول أيضا

.5..."الفرنسية العائدين من باريس  تكرميا لبعض نواب اجلزائر

.90س، ص.تداولية، مالنظرية ال يف ضوءعمر بلخري، حتليل خطاب مسرحي 1

.473س، ص .املعجم املسرحي، م،ماري الياس، حنان قصاب 2

.81، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3

.47، ص رجع نفسهامل  4

.63، ص رجع نفسهامل  5
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اختار جمموعة من األماكن اليت تدور فيهما أحداث املسرحية، فوصف " باعزيز بن عمر"نالحظ أّن املؤلف 

الكاتب للمكان خيضع حلاجيات املسرحية من حيث سري أحداثها، فهو يصف فقط ما من شأنه إفادة القارئ 

  .يف بناءه للديكور يف فهم أحداث املسرحية ومصمم الديكور

فمعظم أماكن املسرحية كانت يف قاعات قصر الوالية و مكاتب النواب و الوايل العام وجريدة ليكوداجلي، و 

�ǄȈǸƬȇ�Ǧ ǳƚŭ¦�À¢�ƢǼǳ�ƶǔƬȇ�ƨȈƷǂǈŭ¦�©¦®Ƣǋ°ȏ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǸǧ��ǶēƢǟƢǸƬƳ¦�ǶƬƫ�ƪ ǻƢǯ�Ǻȇ¢�ƨǷȂǰū¦�ǂǬǷ

به االشجار و االزهار، والقاعات املزينة باألعالم، إّال أنّه  بالدقة يف وصفه لألماكن كالبهو الفسيح الذي حتيط

مهما يكن الوصف الذي يضعه املؤلف للمكان الذي جتري فيه األحداث فإّن ذلك ال يكفي إلدراك تفاعل 

الشخصيات، مما يضطر القارئ إىل االستعانة مبا يوفره لنا احلوار من عالمات تدل على املكان، فأين يوجد 

  .س احتادية شيوخ البلديات؟ وأين يقع مقر القيادة بالضبطمكتب رئي

فاملؤلف يعطي اإلرشادات لكنها قد تكون غري كافية، فالقارئ حيتار يف مكان وجودها وكل حسب ختيالته، 

فاإلشاريات املكانية ختتص بتحديد املواقع باالنتساب اىل نقاط مرجعية يف احلدث الكالمي، و تقاس أمهية "

إما : ملكاين بشكل عام انطالقا من احلقيقة القائلة أن هناك طريقتان رئيسيتان لإلشارة اىل االشياء مهاالتحديد ا

بالتسمية أو الوصف من جهة أوىل، و إما بتحديد أماكنها من جهة أخرى، كما أن حتديد املرجع املكاين 

فباستخراج العالمات الدالة  1"االشياءمرتكز على تداولية اخلطاب و هو ما يؤكد أمهية استعماله ملعرفة مواقع 

على املكان من خالل احلوارات منيز املبهم منها وغري املبهم وهذا بتحديد املرجع املكاين أثناء التلفظ باخلطاب 

تستطيع سيدي الرئيس أن جتيب من شئت و تسكت من شئت ما دمت : "ففي حديث رئيس قدماء احملاربني

.2"و تقعد و خترج و تدخل، كما أننا أحرار إذا قمنا إثرك فخرجنايف دارك، فأنت حر يف أن تقوم 

ما "هذه االشارات املكانية مبهمة كون املخاطب أشار إىل مكان التلفظ من خالل حتديده بدقة يف احلوار 

، كما أن القارئ يعرف مكان رئيس قدماء احملاربني أثناء التلفظ حيث ذكر يف االرشادات "دمت يف دارك

.ة أن املكان هو قاعة االستقبال الفخمة لرئيس احتادية شيوخ البلديات املسرحي

.84س، ص .م -مقاربة لغوية تداولية – عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب 1

.17، ص  س.م - مسرحية تارخيية  -  باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2



270

كما أن استعمال العناصر املبهمة الدالة على املكان يكون مصدرها خطاب املتكلم، و لكن جيب على 

ǂǐǼǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�¿Ƣđȏ¦�ƨǨǏ�ƪ ǨƬǻ¦�ȏ¦�Â�ÀƢǰŭ¦�ƾȇƾŢ�Ŀ�ƢƷƢǔȇ¦�ǂưǯ¢�ÀȂǰȇ�À¢�ǶǴǰƬŭ¦1 و جند يف هذا ،

  ثال يف قول الوايل العام امل

ان املسؤول عن اضطراب السياسة الفرنسية و فقد استقرار حكومات باريس حتت اجلمهورية الرابعة : سوستيل"

هو اليسار االشرتاكي و الشيوعي الذي يتآمر ضد كل سياسة رشيدة، تريد أحزاب اليمني أن تنهجها فرنسا 

،2..."البحار وراءفيما 

ƢǸǧ��ƢǿƾȇƾƸƬǳ�ǂưǯ¢�ƨǫ®�ń¦�«ƢƬŢ�ƢĔȋ�ǆ̄¦�" وراء"�ƨȈǻƢǰŭ¦�̈°Ƣǋȏ¦�À¢�ÀȂǯ�¿Ƣđفهنا تنتفي صفة اال  Ʀǳ�ƢȀȈǧ

  .يقصد مبا وراء البحار هل فرنسا أم مسؤولني آخرين

باإلضافة اىل بعض االشاريات املكانية يف النص املسرحي و اليت تظهر يف حوار الشخصيات و اليت حتدد 

يف البلدية، و يف السينما : ن هلم قاعات هلذا النوع من االجتماع يف كل مكانإ: "...املكان يف حديث الزوجة

�ÀÂǂƯƚȇ�Â��ƢȀǴǯ�ƢĔȂǯŗȇ�ǶŮƢƥ�ƢǸǧ��ƨǫ¦ǂǌǳ¦�ƨȇƾǴƥ�ƺȈǋ�ǂǐǫ�Ŀ�Â��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�Â��ƨǳƢǸǠǳ¦�°¦®�Ŀ�Â��

�ǾƠǗƢǋ�ȄǴǟ�¦ȂǠǸƬƴȈǴǧ��ƢȀȈǳ¦�ǶđǀƳ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�ǂƸƦǳ¦�ǂǜǼǷ�ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ��ƨǬȈǔǳ¦�ƢǼƬǟƢǫ�ȄǴǟ  السيما أنه قد خال

، فمهما يكن الوصف الذي يضعه 3"اآلن من السباحني و ليس هناك من يسرتق السمع أو يتجسس عليهم

املؤلف للمكان الذي جتري فيه االحداث، فان ذلك ال يكفي إلدراك تفاعل الشخصيات مما يضطر القارئ 

.4ملكان اىل االستعانة مبا يوفره لنا حوارها من العالمات الدالة على ا

إذن فاإلشاريات املكانية حتدد مواقع االنتساب إىل نقاط مرجعية يف احلدث الكالمي، وتقاس أمهية التحديد 

��̈°Ƣǋȏ¦�ǶǇ¦�ǺǷ�ƨȈǷƢđȏ¦�ƨǨǏ�ƾǬǨȇ�ÀƢǰŭ¦�§ ƢȈǣ�Â��ƾȇƾƸƬǳ¦�Â¢�Ǧ ǏȂǳ¦�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ňƢǰŭ¦

  .فكل عالمة لغوية يف النص تشري اىل مكان معني 

.93س، ص .، م يف ضوء النظرية التداولية  عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي 1

.66، ص س.م - مسرحية تارخيية  -  باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2

.31، 30،  ص ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3

.93س، ص .، مة التداوليةيف ضوء النظري عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي 4
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.قوانين الخطاب وكيفية تنظيمه: حث الثانيالمب

:قوانين الخطاب المسرحي -

�ǽǀŮÂ��ÀƢǈǻȍ¦�Ãƾǳ�ƨȈǼǿǀǳ¦�©¦°ƾǬǳ¦�ǺǷÂ�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�Ƣǿ®ȂƳÂ�ƾǸƬǈƫ�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦�ǺǷ�ƨǴŦ�Ȇǿ�§ ƢǘŬ¦�śǻ¦Ȃǫ

لتباديل القواعد الدور الكبري يف عملية التبادل الكالمي بني األشخاص عن طريق حتديد األدوار وتبيني البعد ا

�Ǿǳ¦Ȃǫ¢�ƨǣƢȈǏ�ȄǴǟ�¦°®Ƣǫ�ǶǴǰƬŭ¦�ǲǠƳ�ń¤�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǽǀǿ�» ƾēÂ��¿Ȑǰǳ¦�ƾǼǟ�ǎ Ƽǌǳ¦�ƨǳǄǼǷÂ�§ ƢǘƼǴǳ�Ä°¦Ȃū¦

�ƢǿƢũ�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǽǀǿ�ȆǴǏ¦ȂƬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�ǶǰƸƬƫ�ȏ�ƢËĔ¢�Ä¢"بقوانني اخلطاب أما الفيلسوف األمريكي " ديكرو

املعىن "بني  ثالثة أنواع من االقوال يف هذا االطار، " سريل"أطلق عليها بأحكام احملادثة، كما ميز " غرايس"

sensاحلقيقي  littéral و االستعارة وفعل الكالم غري املباشر، و خلص اىل نتيجة مفادها أن املعىن

.1"احلقيقي ينتصب وجوده مىت كان هناك تطابق بني معىن اجلملة و املعىن الذي يقصده املتكلم و يفهمه 

كز على مبدأ املشاركة ويعد أساس اخلطاب ألنّه يضمن التواصل الكالمي على مبدأ املشاركة، ر " غرايس"اال أن 

اذ ميكن املتخاطبني من ضمان عدم انقطاع التواصل، فكّل طرف يقر باحلق يف التناوب على الكالم بغية 

 مثار ذلك إذا حتقق كّل طرف منهما سيجين"حتقيق أهداف معينة سواء كان املرسل أو املرسل إليه وعليه فإّن 

و لعل انعدام التفاهم بني املتخاطبني مرجعية غياب ذلك االعرتاف  2".التبادل، وعكس ذلك مآله الفشل

  .املتبادل منذ البداية 

أربعة مبادئ و هي مبثابة قواعد تساهم يف تشكل وتواصل النشاط " غرايس"و انطالقا من هذا املبدأ وضع 

3: الكالمي و تتمثل يف

و يتمثل يف اعطاء املتكلم للمستمع القدر االزم من املعلومات ليتحقق التبادل : الكميةحكم -

  .الكالمي فاملطلوب منه أن يكون أكثر إخبارا

  .يضطر املتكلم يف هذا احلكم أن يكون صادقا فيما يقول بتجنبه الكذب: حكم الصدق-

  .ناسبا ملوضوع اخلطابأن جيعل كالمه م" املناسبة"يضطر املتكلم حبكم : حكم املناسبة-

.101س، ص .النظرية التداولية، م يف ضوءحتليل اخلطاب املسرحي : عمر بلخري 1

.102، ص املرجع نفسه 2

.، ص ناملرجع نفسه  3
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يطلب من املتكلم مبوجب هذا احلكم أن يكون أكثر إفصاحا وإجيازا و أبعد : حكم البيان و الوضوح-

�ǂƻ¡�Ǻǟ�ǶǰƷ�ƨȈǳȐǬƬǇ¦�¿ƾǠǼƫ�Â�ƢȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ǲƻ¦ƾƬƫ�¿ƢǰƷȏ¦�ǽǀǿ�À¢�Śǣ��¿Ƣđȏ¦�Â�µ ȂǸǤǳ¦�Ǻǟ.

دأ موجود ضمنيا بني املؤلف والقارئ رغم غياب جند أّن هذا املب" اجلزائر الثائرة"وإذا رجعنا إىل مسرحيتنا 

خاصية التناوب على الكالم بني املرسل واملتلقي، فبمجرد تفاعل القارئ مع النص وإستجابته النفسية 

والعاطفية حملتوياته من خالل أحداث املسرحية ورمبا خروجه بنتائج، إذا هو إقرار ضمين حبدوث عملية املشاركة 

املستوى الظاهري : ر ينطبق على املستوى األول من احملادثة ألن للخطابني مستوينييف اخلطاب، هذا األم

املتلقي، أما املستوى الثاين واملستوى الباطين ففي األول يكون املؤلف هو املرسل، والقارئ هو املرسل إليه أو

طيع أن يعرف معارف فإذا كان املتلقي ال يست 1من اإلرسال فهو الذي تكون فيه الشخصيات حمور احملادثة

املخاطب إال عن طريق ما يأيت على لسان هذا األخري، فإن جزءا كبريا من املعارف يبقى جمهوال لدى املتلقي، 

  .و الذي هو عند صاحب اخلطاب أمر مهم

إذا سلمنا بان اخلطاب التداويل بني الشخصيات املسرحية " قانون املشاركة"فإننا نستطيع أن نطبق هذا املبدأ 

  .تمد من الواقع و أن لغته عادية حتولت إىل نص دراميمس

و بالعودة إىل مسرحيتنا سنختار بعض من النماذج ملعرفة مدى جتسيد هذا املبدأ ففي املبحث السابع من 

الفصل الثاين حيث اجتمع الوايل العام مع بعض نواب اجلزائر الفرنسية العائدين من فرنسا وبعض أعضاء جلنة 

  :اآلراء بينهم عن اجلزائر الثائرة جند يف احلوار التايل اليقظة لتبادل

أنا ال يهمين كثريا ما جيري يف االروقة الربملانية بباريس، فأنا يل خطة مرسومة أسري عليها هنا ما :الوالي العام"

دمت واليا على اجلزائر الفرنسية، و إذا ما أرغمت على التخلي عنها يوما فحسيب أنين أرضيت ضمريي و

� ¦°Â�ƢǸȈǧ�ƢēƢǰǴƬŲÂ�ƢȀȈǓ¦°¢�ǺǷ�¦Őǋ�Ƣǈǻǂǧ�ƾǬǨƫ�À¢�ȆǓǂȇ�ȏ�ŖǷȂǰū�ǲưǸǸǯ�Â�Ȇǈǻǂǧ�ǺǗ¦ȂǸǯ�œƳ¦Â�ƪ ȇ®¢

البحار، و قد آمنت من أول يوم بسياسة االدماج كحل عادل منطقي انساين وسأظل أدافع عن هذه السياسة 

   ...و أسعى لتحقيقها و لو خالفت يف ذلك مجيع رجال السياسة الفرنسية

�ĿÂ�ƢǼǿ�ƢǼǷ�ÀȂƥǂȀƬȇ�¿Ƣȇȏ¦�ǽǀǿ�¦ȂƸƦǏ¢�ƾǫ�řǗȂǳ¦�ǆ:نائب بالمجلس الوطني ǴĐ¦�Ŀ�śǸǴǈŭ¦�§ ¦ȂǼǳ¦�À¤

  فرنسا و ال أدي ما محلهم على ذلك؟

.130س، ص.ح االصالحي، متوظيف الرتاث التارخيي يف املسر  ،دين اهلناين أمحد: ينظر  1
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¢�ƢǼǿ�ÀȂǻƢǬǳ¦�Ǻǟ�śƳ°ƢŬ¦�ǾǸǜǼǷ�ǺǷ�©ȂŭƢƥ�ƾȇƾē�ǲƟƢǇ°�ƢǠȈŦ�¦ȂǬǴƫ�ǶĔ¤��¦̄Ƣŭ�Ä°ƾƫ�Ń:رئيس لجنة اليقظة

أخرى فإن أنباء االشتباكات و حوادث االرهاب و االغتيال قد أخدت تروج هذه  و يف باريس، و من جهة

  االيام يف سائر االوساط  

ǂưǟ�ƢǸǧ�ǶŮ�ƢƦȇǂǬƫ�ƨƥ®Ƙŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢǼǠǷ�°Ȃǔū¦�ń¦�ǶēȂǟƾǳ�ǆ©�:الوالي العام Ƿ¢�ǶȀǔǠƦƥ�ǲǐƫ¢�À¢�ƪ ǳÂƢƷ

ÀƢǯ�À¢�ƾǠƥ�ƢǼǷ�Ƕđǂē�Ŀ�Ƥ Ʀǈǳ¦�ÀȂǰȇ�À¢�ƾǠƦȇ�ȏ�Â��ǶȀǼǷ�ƾƷ¢�ȄǴǟ ،الكثري منهم يتزلفون الينا بكل وسيلة

ما قاله اآلن رئيس جلنة اليقظة مع أنين أعددت مشروعا اجتماعيا هاما ال يستفيد منه إال املسلمون، و هو 

  ...مشروع يرتكز على الرتقية االجتماعية يف أوساطهم

Đ¦�Ŀ�ƢǷƢŤ�ƢǼǟ�¦ȂǴǐǨǻ¦�ƾǫ�¿ȂȈǳ¦�Ƕǿ¦ǂƫ�ƪ:رئيس اتحادية شيوخ البلديات ǈǳ¢�¦ȂǻȂǯ�ƾǬǧ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ Ǵ

�ƨǴƬǯ�ǆ ǴĐ¦�ǲƻ¦®�ƢǿȂũ�ƨǴƬǯ�ǶǿƾƷÂ61 1"نائبا.

�Ƕǿ¢�ȄǴǟ�¦ȂǜǧƢƷ�ǶĔȋ�°¦Ȃū¦�ƨȇ°¦ǂǸƬǇ¦�Ŀ�¦ȂǻÂƢǠƫ�Â�¦Ȃǯ°Ƣǋ�ƾǫ�Ǻȇ°ÂƢƸƬŭ¦�À¢�ǚƷȐǻ�°¦Ȃū¦�¦ǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ

يث تداول قوانني احملادثة، و هي التزام موضوع واحد و توجيه اخلطاب حنو سياق واحد مناسب للمقام، ح

الوايل العام مع أعضائه على الكالم و احرتم كل طرف قول اآلخر فكانت مشاركتهم يف احلديث مبنية على 

أساس الفائدة املشرتكة و على أساس الرابط السياسي، فلم تتوقف العملية التواصلية  كون املوضوع مشرتك 

  .بينهم جيمع املتحاورين و يواصل تداولية اخلطاب

يف املشهد الثاين من الفصل األول حيث انقطع احلديث بني مجاعة من النواب و الشيوخ و مثال آخر 

والرؤساء بتدخل اآلنسة ابنة رئيس احتادية شيوخ البلديات بعد أن رأت والدها يف دخول و خروج الستقبال 

:املكاملات اهلاتفية اليت أزعجتها ، فأظهرت موقفها بقوهلا

ختيار الوقت الجتماعكم هذا، فقد أزعجتمونا كثريا يف هذا الصباح و أنا ما إنكم ياساديت مل حتسنوا ا"

تعودت على هذا يف حيايت فماذا حدث لكم ؟ و ماذا حدث لغريكم من الذين ينادون أيب هاتفيا يف مثل هذه 

من جديد يف يوم  الساعة املبكرة؟ أفيدوين، أفيدوين فهل قام املوتى اليوم من قبورهم و اختاروا العودة اىل احلياة

2..."عيدهم؟

.64، 63، ص ص س.م - مسرحية تارخيية  -  باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.14، ص  رجع نفسهامل  2
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śƳȂǘǻƢǇ�ƨȇƾǴƥ�ƺȈǋ�¾Ȃǫ�Ŀ��ƢŮ�ǶēƢǇ¦ȂǷ�Ƕǣǂǧ��śƦǗƢƼƬŭ¦�śƥ�¿ƾǠǼȇ�ǶǿƢǨƬǳ¦�¢ƾƥ�ƢǼǿ" : ال تستعجلي يا

1�ǺǷ�ƨƦǗƢű�ƪ"آنسيت فستعلمني نبأه بعد حني  Ƴǂƻ�Â�ƢǸȀǼȈƥ�ƢȈƟƢĔ�ǶǿƢǨƬǳ¦�ǞǘǬǻ¦�À¢�ń¤�ŅƢƦƫ�Ń�ƢĔ¢�ȏ¤

  .ة التواصلية بني أطراف اخلطابقاعة االجتماع و توقفت العملي

تزيد "قوانني أخرى اليت " غرايس"وإضافة إىل هذا القانون و الذي يعد أهم مبدأ للنشاط الكالمي أضاف 

اخلطاب تنظيما دقيقا و تعطي للمتحاورين املعامل اليت تساعد على اجناز عملية تواصلية ناجحة و من هذه 

.2"ق، قانون اإلخبارية، قانون الشموليةقانون اإلفادة، وقانون الصد: القوانني

:قانون اإلفادة-1

يتوقف اخلطاب على مدى استفادة املتلقي من كالم املخاطب و بذلك يعترب هذا القانون احملور الذي تنتظم 

:Wilson"ويلسون"حوله القوانني األخرى، و يف هذا الصدد يقول 

، و 3"فادة، و هو أكثر صحة و دقة من األحكام األخرىإننا نقرر أن كل األحكام تدور حول حكم اإل"

عليه فاخلطاب املفيد هو الذي تنجم عنه نتائج عملية يستفيد منها املتلقي، إضافة إىل جمموعة من الفوائد 

فقانون االفادة جيعل القول مفيدا بغض النظر عن كونه خمربا أو غري خمرب فهو يثري معلومات و مدركات 

له يعدل باستمرار يف مدركاته، فاإلفادة هي يف عالقة مباشرة بالنتائج التداولية اليت تفرض على املستمع، و جيع

أربعة أمناط تشكل النتائج " أوركيين"املستمع و يف عالقة عكسية بالثراء االخباري الذي حيتويها، كما وردت 

4:اليت يتمحور حوهلا مفهوم االفادة و اليت تتمثل يف

أ-

.هو ذلك الذي تنجز عنه نتائج عملية تكون يف فائدة املستمع ن القول املفيد 

ا-

ضافة اىل النتائج العملية لإلفادة  هناك النتائج احلجاجية وهي اليت متيز القول الذي ميثل قاعدة 

الستخالص حجاج بإمكانه تغيري خمزون معارف ومعتقدات الشخص أو التسبب يف تسلسل 

.أم الحجاجي أوضح سواء كان القول خمربا 

.14، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.344،  ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 2

.35س، ص .حية امللك هو امللك، ماخلطاب املسرحي يف مسر  ،رابح دياب 3

.105، 104، ص ص ، يف ضوء النظرية التداولية عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي: ينظر  4
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ا-

�ǲǠƳ�ǶǿƾƷ¢�ƨǳÂƢŰ�Ȇǿ�ƢȀǴǸů�Ŀ�ƨƯ®ƢƄ¦�ÀȂǯ��ǽƢƦƬǻȐǳ�̈ŚưǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀȈǴǟ�ǶǰŹ�Ŗǳ¦�¾¦Ȃǫȏ

ƾ̈ȈǨǷ�ŅƢƬǳƢƥ�Â�ǽƢƦƬǻȐǳ�̈ŚưǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǼǟ�ª ƾƸƬȇ�Ŗǳ¦� ƢȈǋȏ¦�½°ƾȇ�ǂƻȉ¦.

أ-

.ن يكون ما يقال يف صلة بسياق احملادثة، أي أن تكون االفادة موضوعية 

على املخاطب أن يعمل جاهدا على إفادة املخاطب بواسطة الرتكيز يف الكالم مع مراعاة وهذا ما حيتم 

السياق و املقام، حىت ال يفتح جماال واسعا الستنتاجات أخرى مغايرة للقصد الذي يريده، و الفائدة اليت أراد 

ى احلالة اليت كان يعيشها أن ينقلها اىل املتلقي سواء كان قارئا أو متفرجا هي التعرف عل" باعزيز بن عمر"

أي أثناء اندالع ثورة أول نوفمرب اىل غاية اعالن االستقالل  1954املستعمر الفرنسي يف الفرتة ما بني سنة 

من جهة، و اىل ادراك مدى معاناة الشعب اجلزائري و رفضه املطلق لالستعمار الفرنسي و 1962سنة 

ستقالل من جهة أخرى، فقد أكد املؤلف على مواقف مواجهته مبختلف الوسائل و نضاله اىل غاية اال

"الفرنسيني من الثورة اجلزائرية، ففي حوار رئيس جلنة اليقظة الفردي يستفيد القارئ من بعض االخبار يف قوله 

مىت تنتهي هذه االزمة اليت حنن فيها منذ أربع سنوات، فقد تدهورت أوضاعنا و تزعزعت مراكزنا خالل هذه 

ة مزعجة منذرة بالويل والثبور، فمن اشتباكات عسكرية قاتلة و كمائن حمكمة مبيدة و قنابل مدمرة الفرتة بصور 

.1..."و اغتياالت متزايدة، ومن حكومة تسقط و أخرى تقوم بدون جدوى 

فمن خالل هذا احلوار يتوجه املؤلف اىل القارئ خبطابه ليبني الوضعية املتأزمة اليت عاشها الفرنسيون وتدهور 

أوضاعهم، و إال ما الفائدة من ترديد هذا احلوار الفردي سوى اعطاء معلومات تساعد املتلقي أو القارئ على 

.معرفة اجلو الذي ساد منذ اندالع ثورة أول نوفمرب ، و عدم حتكمهم يف هذه االوضاع

�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�̧ ƢǸƬƳȏ¦�Ŀ�°¦®�Äǀǳ¦�°¦Ȃū¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�¥°ƢǬǴǳ�Ǧ ǳƚŭ¦�ƢȀǷƾǫ�Ãǂƻ¢�̈ƾƟƢǧ�§ ¦ȂǼǳ¦Â�ǆ ǳƢĐ¦� ƢǇ£°

أتظن سيدي أن املسلمني ما زالوا كما كانوا قبل اليوم منذ ثالثني سنة، فقد : "يف قول رئيس بلدية سانطوجني

�°ȂȀǛ�ń¦�Ã®¢�¦°Ȃǘƫ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢�©°Ȃǘƫ�Â��ƢǼǠǷ�ǶēƢȈƷ�ƺȇ°Ƣƫ�ǺǷ�ƨƦǬū¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�¦ŚƦǯ�¦ŚǤƫ�ǶēƢȈƷ�©ŚǤƫ

�ń¦�ǶǿȂǟƾƫ�śƫŚƻȋ¦�śƥǂū¦�śƥ�ƢǸȈǧ�ƢǸȈǇ�ȏ�Â�ǶēƢǠǸƬمجعيات و هيآت و أحزاب يف أوساطهم و جم

.2..."االحتاد والرقي و النهوض و حماربة االجانب احملتلني لبلدهم

.119، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.125، ص رجع نفسهامل  2



276

�Ŗǳ¦� ƢȈǋȌǳ�śǯ°ƾǷ�śǠǸƬĐ¦� Ƣǔǟȏ¦�ǲǠƳ�śƳȂǘǻƢǇ�ƨȇƾǴƥ�ǆ ȈƟ°�À¢�ÀȂǯ�ǽƢƦƬǻȐǳ�¦ŚưǷ�Ʈ ȇƾū¦�ÀƢǯ

ǳƢƥ�Â�ǽƢƦƬǻȐǳ�̈ŚưǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǼǟ�ª ƾƸƬȇ�ǺǷ�̈ƾȈǨǷ�ƢȀǼǰǳ�Â�ƨȇ°ƢƦƻ¦�Śǣ�ȏ¦Ȃǫ¢�½ƢǼǿ�À¢�Ʈ ȈƷ��̈ƾȈǨǷ�ŅƢƬ

��ǾȈǳ¦�ƪ ȀƳÂ�Äǀǳ¦�ǎ ƼǌǴǳ�ǞǨǻ�ÄƘƥ�©Ƙƫ�Ń��ƢĔȋ�̈ƾȈǨǷ�Śǣ�ƢȀǼǰǳ�Â�̈Őű�¾¦Ȃǫ¢�½ƢǼǿ�Â�ƨȈƳƢƴū¦�ƨȈƷƢǼǳ¦

.فما نستنتجه من هذا احلوار، أن القول مفيد، هو ذلك الذي تنجر عنه نتائج عملية تكون يف فائدة املستمع

" دوقول"حول خطاب اجلنرال " لقايرد"و " ماسو"أما احلوار الذي دار يف الفصل الرابع و اخلامس بني اجلنرال 

الذي دعا اىل التجديد و االخوة، يدفع القارئ للخروج ببعض الفوائد العملية واحلجاجية حيث تعرفنا من 

باعرتافه حبق املصري للجزائريني و عدم " دوقول"خالل احلوار على جمموعة من املعلومات حول قرار اجلنرال 

وأسفر االستفتاء العام يف فرنسا عن قبول سياسة " دي لوفري"اجلزائر و خلفه " صاالن"تراجعه اىل أن غادر 

عمليات التطهري و القمع يف كل مكان و امتألت احملتشدات بالرجال " شال"اجلزائرية و ضاعف " دوقول"

ا من ديارهم بغري حق و  قام اجليش بتنصيب ادارات عسكرية ملراقبة املدنيني والنساء و االطفال الذين أخرجو 

على اجلزائر لالتصال " دوقول"عن طريق االستعانة باحلركية و القومية و كثر يف هذه االثناء تردد اجلنرال 

عليه و بالعسكريني و اعدادهم لقبول فتح املفاوضات مع جيش التحرير بعد أن أىب أن يستجيب ملا عرضه 

، و هذه حجة كافية يقدمها املؤلف للمتلقي القارئ إلظهار قيمة االحتاد بني الضباط "سالم االبطال"مساه 

واىل " دوقول"واملسؤولني فكل جنرال و كل قائد مييل اىل مصلحته اخلاصة مما أدى اىل سقوط حكومة 

  .االنقسام و مترد اجلنراالت

حات اليت تربز الصعوبات و التضحيات اليت واجهها الشعب اجلزائري فقد محل الكاتب نصه الكثري من التلمي

و شجاعته و تضامنه  و كفاحه للتخلص من االستعمار الفرنسي عن طريق اعالن الثورة، وحالة القلق 

  واالضطراب اليت عاشها الفرنسيون خالل هذه الفرتة 

قوال غري إخبارية لكنها مفيدة من الناحية ومن هذا جند أن اإلفادة و اإلخبار ال تفاضل بينهما، فهناك أ

Ƥ ǗƢƼŭ¦�ǎ ƼǌǴǳ�ǞǨǻ�ÄƘƥ�©Ƙƫ�Ń�ƢĔȋ�̈ƾȈǨǷ�Śǣ�ƢȀǼǰǳ�̈Őű�¾¦Ȃǫ¢�½ƢǼǿ�Â��ƨȈƳƢƴū¦.

واملشروعية اخلطابية لقول ما تقاس "لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن قانون اإلفادة هو املسيطر على األخبار 

.1" ى األخبارأساسا مبدى فائدته و ليس بقدرته عل

  .105ص ، س.ماولية، يف ضوء النظرية التد سرحياملطاب اخلحتليل  ،عمر خبري 1
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:قانون الصدق - 2

�Â¢�ǂǷ¦ÂȋƢƥ�ƨǬǴǠƬǷ�ƪ" غرايس"يركز  ǻƢǯ� ¦ȂǇ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�Ƣđ�ȄǴƸƬȇ�Ŗǳ¦�¼ƾǐǳ¦�̈ǄȈǷ�ȄǴǟ�¢ƾƦŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ

باالستفهامات، ذلك أن من يسأل يرغب دائما يف إجابة، و يتمثل الصدق يف قول احلقيقة كما هي يف 

واقع حقيقة كانت او كذبا، و بذلك هذه الصفة أصل يف اخلطابة، الواقع، وكما يعتقدها املتكلم يف ادراكه لل

و يبقى على السياق الكشف عن ميزة الصدق و تبيان ذلك عن طريق افعال دالة على التوكيد، االقرار، "

.1"االثبات، القسم

�ƢȀȀƳÂ�Ŗǳ¦�ƨǴƠǇȏ¦�ǲưǷ�°¦Ȃū¦�Ŀ�¼ƾǐǳ¦�ƢđƢƸǏ¢�ƢȀȈǧ�¿ǄƬǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ǒ Ǡƥ�ƾų�ƨȈƷǂǈŭ¦�ȆǨǧ الرئيس للسيدة

  :و اآلنسة وهذا يتبني فيما يلي

  حنن يف خدمتكن ماذا حدث؟: الرئيس"

  جئنا نعلمك أن حوادث النهب و السلب و االغتيال قد كثرت يف املناطق الريفية: إحداهن

  هل فيها ما يبعث على القلق؟: الرئيس

śǠǸƬĐ¦�Ǯ: السيدة ƟȐǷ±�ȄǴǟ�ƨǳƢǇǂǳ¦�ǽǀǿ�¢ǂǬƫ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ�ǶǠǻ�ǶǠǻ.

  هل عندك رسالة اخرى من هذا النوع؟: و أنت يا سيديت) للثانية: (الرئيس

  و قد تلقيتها أمس من أيب الساكن خبراطة و هي كاألوىل مزعجة ومقلقة... نعم، نعم، ها هي : السيدة الثانية

  ...و أنت يا آنسيت هل عندك ما يزعج و يقلق من األخبار والرسائل؟) لآلنسة: (الرئيس

نعم، نعم تلقيت هذا الصباح رسالة من خاطيب اجلندي الذي يوجد حاليا يف ناحية بوغىن من القبائل : اآلنسة

2..."الكربى يقول فيها أن الثوار قد أصبحوا أقوياء يف هذه الناحية 

نالحظ أن الرئيس يريد معرفة سبب قلق السيدات الذي دفعهم اىل طلب مقابلته و هو يف االجتماع مع 

العضاء املسؤولني، فهو يسأل جبدية و االجابات جاءت صادقة أدهشته  مبا فيها االدلة اليت جمموعة من ا

  .حيملنها و الرسائل اليت تثبت سبب قلقهن 

.36س، ص.اخلطاب املسرحي يف مسرحية امللك هو امللك لسعد اهللا وتوس، م،رابح ذياب 1

.52، 51، ص ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2
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و لكن يف بعض االحيان يلجأ املخاطب اىل استعمال الكذب يف خطابه لضرورات يفرضها املقام اذ ال ميكننا 

صد بالقاعدة اختالط الصدق بالكذب يف اخلطاب البشري الذي تصور لغة تعمل بعكس هذه القاعدة، و تق

ال حيمل صفة الصدق املطلق، لكن ليس كل خطاب نستطيع أن نصفه بالكذب أو الصدق فقد استثىن 

علماء البالغة اجلمل االنشائية من هذا الوصف، و اليت ال تقبل احلكم عليها مبعيار الصدق أو الكذب، بل 

.1ر التوفيق أو االخفاقيتم احلكم عليها مبعيا

كما أن اجلدير بالذكر أن اخلطاب السوي ال ينبين أساسا على الصدق املطلق ألنه يف بعض األحيان قد جيرب 

املتكلم أن ال يكون صادقا كل الصدق، فالكالم وسيلة إىل املقاصد و الوصول إليه يكون بالصدق أو 

صدق يف اخلطاب و من العناصر اليت ال حيرتم فيها قانون بالكذب يف بعض املواقف اليت خيرتق فيها قانون ال

2: الصدق ما يلي

كأن يشكر ويهنئ املخاطب وهو يف احلقيقة ال يشعر بذلك ، وهذا جنده يف :العواطف

شكرا : "املشهد السابع من الفصل األول من خالل حوار الوايل العام مع رئيس الوفد يف قوله

3"لمة املطمئنةسيدي الوايل العام على هذه الك

فرئيس الوفد يف هذا املقام وجب عليه تقدمي االحرتام للوايل العام و الكذب يف مشاعره ألنه أمام قوة أعظم من 

ال ميكن أن نكثر "قوته، و لكنه يف قرارة نفسه يعلم أنه كاذب اجتاه هذا الرجل و قد أظهر ذلك خالل قوله 

ثه معنا أنه جمرد موظف ال ينفع و ال يضر و من سوء حظنا و فقد علمت من حدي...من التعاليق على ليونار

.4..."حظه أن هذا الذي حدث من التمرد و العصيان و حوادث االرهاب كان يف أيامه

بينما تلفظ رئيس الوفد يف البداية خبطاب يدل على وضعية سياسية اىل أن اختلى مع أصدقائه أبدى      

.خجلة إذ اعترب تلك القنابل اليت فجرها اجلزائريون جمرد علب سردينتذمره و انزعاجه على استهانته امل

األفكار:�¦̄¦�Ǿƥ�ǂǔƫ�ƾǫ�Â�ƢȀËǴŰ�Śǣ�Ŀ�ƢËĔƘƥ�ǞǼƬǬǷ�ȂǿÂ�ǽŚǤǳ�̈ǂǰǧ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�¿ƾǬȇ�À¢�ȆǿÂ

ǾǳȂǫ�Ŀ�ª ®¦Ȃū¦�Ǻǟ�Ǿȇ¢°�¿ƾǫ�ƨȈƷȐǨǳ¦�̈ǂƴū¦�ǆ ȈƟ°�ËÀ¢�Ŀ�Ƣǿƾų�ƢǼƬȈƷǂǈǷ�ĿÂ��Ƣđ�ƾƻ¢:

غتم كثريا يف استفظاع ما حدث فهو يف نظري ال يعدو أن يكون يظهر يل أنكم قد بال"

ليطب نومكم ساديت فما حوادث البارحة اال أعمال كمشة ...زعبطة واعماال اجرامية عابرة 

.347ص ، س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 1

.108س، ص . م ،يف ضوء النظرية التداولية سرحياملطاب اخلحتليل  ،عمر خبري: ينظر 2

.29ص  ،س.م - مسرحية تارخيية  -  باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3

.48، 47، ص ص رجع نفسهامل  4
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¦ƾƷ¦Â�¦ƾƷ¦Â�ǶȀȈǴǟ�ǽƾȇ�Ǟǔȇ�À¢�ǆ ȈǳȂƦǳ¦�Ʈ ƦǴȇ�ȏ�śǷǂĐ¦�ǺǷ"...1 أظهر أن هذا الرأي ال ،

أن ما يقرتفه "...مضارها يف هذا الرد على لسانه  ينفع املستمعني يف هذا املقام و جاءت

اخلارجون عن القانون يف بوادينا وضياعنا املنعزلة من أعمال النهب و االرهاب و الفتك 

باألبرياء، فقد أخدوا مواضع يف كل منطقة من مناطق االرياف و أصبح اجليش خيشى 

جرة الفالحية كان كاذبا يف ، و هذا ما يدل أن رئيس احل2..."بأسهم و يرتعد من كمائنهم

�śǷǂĐ¦�ǺǷ�ƨǌǸǯ�ȏƢǸǟ¢�ƢǿŐƬǟ¦�Â�ǂƻȋ¦�Ȃǿ�Ƣđ�¢ǄȀƬǇ¦�Ŗǳ¦�ª ®¦Ȃū¦�ǽƢš ¦�ǽ°Ƣǰǧ¢

وهو أن يعد املخاطب شخصا بأنّه سيساعده بفعل معني وهو ال رغبة له يف ذلك ويف :القصد "

اين ألحس أن شبايب قد عاد ايل بوجودي  : "يف قوله" صاالن"املسرحية جند هذا العنصر يف خطاب اجلنرال 

بينكم فثقوا أين سأكرس ما بقي من حيايت من أجل احملافظة على اجلزائر الفرنسية و أنا اليوم لست كما كنت 

و الذي أوصيكم به قبل أن ...باألمس أخضع ألوامر باريس بل اين اآلن حر ال أخضع اال ألوامرنا مجيعا

، فبعد هذا 3..."أحسن تدريب و تعدوا أعضاءها خلوض املعركة أقوى إعداد نفرتق هو أن تدربوا خالياكم 

القول الذي يوحي باملساواة و االحتاد و االرادة و الوعود من اجل احملافظة على اجلزائر و مواصلة الكفاح 

سمحوا اين لقد أخدت أشعر هذه األيام بتعب و توعك يف مزاجي فأرجوا أن ت"واملقاومة جند يف قول آخر له 

.4"و أنا أوصيكم دائما باالحتاد و جتنب االرجتال... يل اذا تغيبت عن بعض اجتماعاتكم اهلامة

�ǾƫƢȈƷ�ǺǷ�ȆǬƥ�ƢǷ�Ǿǈȇǂǰƫ�Â�ǾƫƾǟƢǈŠ�ǶǿƾǠȇ�ÀƢǯ�À¢�ƾǠƥ�ǶēƢǟƢǸƬƳ¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Ŀ�ŕƷ�ƨƦǣ°�Ǿǳ�Ǻǰƫ�ǶǴǧ

  .عل الكالم ولكن انعدم عنصر الصدقمن أجل احملافظة على اجلزائر ،فقد سعى للوصول إىل غايته، إذ حتقق ف

:قانون اإلخبارية وقانون الشمولية-3

يعترب اإلخبار الغرض األمسى من عملية اخلطاب، إذ بواسطته تتجسد األفكار وتتحول إىل املتلقي قصد تنويره 

خبارية هو إّن قانون اإل: "قائال" ديكرو"عن " عمر بلخري"وتزويده مبعارف جيهلها من قبل، وهذا ما أورده 

الشرط الذي خيضع له الكالم والذي هدفه إخبار السامع وال ميكن أن يتم ذلك إّال إذا كان هذا األخري جيهل 

5".ما يشار إليه

.12، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.49ص  ،رجع نفسهامل  2

.223ص  رجع نفسه،امل  3

.252ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 4

.109س، ص .، ميف ضوء النظرية التداولية طاب املسرحياخلحتليل : عمر بلخري 5
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فاإلخبار اللغوي من املكونات االساسية لعملية التواصل الكالمي من خالل تزويد املخاطب باملعلومات اليت 

  .مل تسبق له معرفتها

ون اإلخبارية بقانون الشمولية الذي يتمثل يف إعطاء املتلقي أكرب قدر من املعلومات حول كما يرتبط قان

ان املتكلم جيب أن يعطي املعلومات االزمة اليت حبوزته عن موضوع "ذلك بقوله " ديكرو"املوضوع، و حيدد 

Ƥ ǗƢƼŭ¦�ǞǨǼƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�Â��§ ƢǘŬ¦"1

  :وهذا من خالل احلوار التايل

لقد فتحت امرأيت مذياع باريس منذ قليل فكان ...تطورت االحوال ضدنا هذه املرة مباشرة: نة اليقظةرئيس جل"

قد ألقي عليه القبض هذا الصباح مبقره داخل العاصمة، وهو اآلن يف " صاالن"أول خرب تلقته هو أن اجلنرال 

و شؤمه علينا وعلى حركتنا و على طريقه اىل باريس انين عندما مسعت هذا اخلرب املزعج كدت أصعق من هوله 

  ...اجلزائر الفرنسية

  ...ان اخلرب مزعج و مؤمل يف وقت واحد : رئيس قدماء احملاربني

إذا صح اخلرب و ال أظنه اال صحيحا فقد عظم اخلطب و اشتد الكرب ألن وثائق هامة : رئيس جلنة اليقظة

  .ى مجيع خططنا و مراكز خاليانافاطلع بواسطتها عل" دوقول"تكون قد سقطت فعال يف يد جيش 

و إن من بني تلك الوثائق لقوائم حتمل أمساء كثري من االشخاص الذين جيب اعدامهم من بني : أمني املال

2."من االوروبيني" دوقول"املسلمني و أنصار 

ع و هو القاء هنا نالحظ أّن رئيس جلنة اليقظة قدم اخلرب االساسي للمجتمعني بعد مساع زوجته للخرب يف املذيا 

��ȂƦǴǗÂ�ŐŬ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�¦Ȃǌǿƾǻ¦�ƾǬǧ�śǠǸƬĐ¦� Ƣǔǟȏ¦�ǾǧǂǠȇ�Ǻǰȇ�Ń�Őƻ�Ȃǿ�Â¦�"صاالن"القبض على اجلنرال 

هل : "باملزيد من التفاصيل باستدعائهم للسيدتني اللتني نقلتا اخلرب عن اذاعة باريس بقول رئيس قدماء احملاربني

عن اذاعة باريس وان كانت احدامها زوجتك اىل هنا حىت نسمع ميكن احضار السيدتني اللتني نقلتا اخلرب 

3"منهما الروايتني و نوفق بينهما؟

فاضطر رئيس قدماء احملاربني اىل االعتماد على توسيع اخلرب بإعطاء معلومات شاملة عن كيفية القاء القبض 

  : باستدعاء السيدة قائلة" صاالن"على 

.110املرجع نفسه، ص 1

.258، 257ص  ص ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2

.258، ص املرجع نفسه  3
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أن : و رأيت اآلن حىت تأخذوا حذركم، فقد مررت باحلي الذي قيلإنين جئت ألخربكم مبا حدث : السيدة"

يسكن فيه، و ال أقول الدار اليت يسكنها فوجدت احلي كله حماصرا باجليش والبوليس، و " صاالن"اجلنرال 

قد ألقي عليه القبض و أن التفتيش جار اآلن يف ديار " صاالن"مسعت بعض سكانه يقول لبعض أن اجلنرال 

  ...ابتداء من اجلهة السفلى اىل العليا لشارع مشلياحلي كلها 

و إين يا ساديت ألتعجب من بقائكم هنا جمتمعني بعد هذا اخلرب الذي استفاض و ذاع يف االحياء كلها و 

  ...مسعته أنا بأذين من مذياع باريس و قصصته يف حينه على زوجي

هل علقت االذاعة على اخلرب بشيء من : لسؤالو مع ذلك بقي يل أن أسألك هذا ا: ...رئيس قدماء احملاربني

  " صاالن"التفصيل للظروف اليت وقع فيها القاء القبض على 

قد ألقي عليه " صاالن"بلغنا هذا الصباح أن اجلنرال "ان املذيع مل يزد يا سيدي شيئا على قوله : السيدة

.1"يف إنقاذ ما ميكن انقاذههذا أقول فأرجو أن تفكروا اآلن " القبض مبقره يف العاصمة اجلزائرية

بناء على هذا احلوار املطول الذي توفرت فيه خاصية الشمولية، جند املعلومات كافية ملعرفة التفاصيل من خالل 

�ƨȈǴǏ¦ȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�¿ƢŤ¦�Â�śƦǗƢƼƬŭ¦�śƥ�ǲǏ¦Ȃƫ�ń¦�Ã®¢�ƢǷ�¦ǀǿ��Ƣē±ȂŞ�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǲǯ�Ǻǟ�̈ƾȈǈǳ¦�¬Ƣǐǧ¦

  .ن هذه احلادثة و حماولته الوصول اىل نتيجة إلنقاذ  هذا املوقفمن خالل ابراز موقفهم م

كما ميكن أن خيرق قانون الشمولية اذا مل يفصح املخاطب عن كل املعلومات اليت حبوزته ألن املقام قد يضطره 

لية اىل عدم االفصاح عن كل ما يعرفه، هذا ما خيلق سوء التفاهم بني املتخاطبني، فيخضع حتقيق قانون الشمو 

لواقع اخلطاب و اهتمامات املتكلم و مصلحته، و كذا سياق اخلطاب و نوع اخلطاب املتداول، فلقانون 

االخبارية و االفادة و الشمول عوامل تتحكم يف كل ما نقول و ما ال نقول و بالتايل فاحلدود بينها غري 

  .واضحة

  :الضمنيات التخاطبية في المسرحية - 

طاب نعاجل اآلن طبيعة متضمنات القول لفهم اجلانب الضمين واخلفي من الكالم، بعد أن تناولنا قواعد اخل

.والكالم ليس هو التصريح دائما، بل أحيانا يكون متضمن يف القول الصريح

.261، 260، ص ص املرجع نفسه  1
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كما ختضع هذه االسرتاتيجية إىل قصد املتكلم وذكاء املخاطب يف إدراك املضمر من القول من خالل 

لم فاالستنتاج الذي يقوم به املتلقي يعود إىل تركيب املعلومات ذات األوضاع معطيات السياق وأحوال املتك

1)".داخلية وخارجية(املختلفة 

فاملرسل يف املسرحية ال يعتمد يف خطابه على األقوال الصرحية، بل يلجأ يف بعض احلاالت اىل اخلطاب 

التلميح أبلغ من التصريح لقد أوجد " ألن التلميحي الذي يدفع املستمع اىل التفكري يف الشيء غري املصرح به،

التداوليون عدة مسوغات جتعل املخاطب يعمد اىل هذه االسرتاتيجية يف أقواله، و يعدل عن استعمال اخلطاب 

التأدب يف اخلطاب لدافع ديين أو اجتماعي أو ذايت، و منها أيضا إعالء :املباشر، و من هذه املسوغات

ǨƬǳ¦� ƢǨǓ¦�Â��Ǿƫ¦ǀǳ�ǲǇǂŭ¦�ƨǴȈǇÂ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇȏ¦�ǽǀǿ�ǲǇǂŭ¦�ǀƼƬȇ�ƢǸǯ�ǶđȂȈǟ�ǂǯǀƥ�Ǯ ǳ̄�Â��Ǻȇǂƻȏ¦�ȄǴǟ�¼Ȃ

.2"للتملص من تبعات خطابه، باإلضافة اىل ما سبق خيشى املتكلم أن يلحقه األذى من سلطة أعلى منه

Sous)والقول املضمر  (Présuppose)3كما يوجد نوعني من الضمنيات التخاطبية ومها االفرتاض املسبق

entendu).

�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�śǯ°Ƣǌŭ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�ǪǨƬŭ¦Â�Ƣđ�» ŗǠŭ¦�©ƢǓ¦ŗǧȏ¦Â�©ƢȈǘǠŭ¦�ǪƦǈŭ¦�µ ¦ŗǧȏƢƥ�ƾǐǬȇÂ

«�ǶȀǼȈƥ�ƢȀȈǴǟ�ǪǨƬǷÂ�Ƣđ"التواصلية  ŗǠǷ�©ƢǓ¦ŗǧ¦Â�©ƢȈǘǠǷ�ǺǷ� Ƣǯǂǌǳ¦�ǪǴǘǼȇ�ňƢǈǳ�ǲǏ¦Ȃƫ�Ëǲǯ�ȆǨǧ"4 ،

ملية التواصل وهي حمتواة يف القول، أما القول وتشكل هذه االفرتاضات اخللفية التواصلية لتحقيق جناح ع

املضمر يرتبط بوضعية اخلطاب على عكس االفرتاض املسبق الذي حيدد على أساس معطياته اللغوية حيث 

هو كل املعلومات اليت ميكن للكالم أن حيتويها، و لكن حتقيقها يف الواقع يبقى رهن ": " أوركيين"تقول 

.5"خصوصيات سياق احلديث

جند الكثري من االقوال ذات االبعاد التلميحية و تظهر يف شكل أقوال مضمرة، " اجلزائر الثائرة" مسرحية و يف

  : أو افرتاضات مسبقة من بينها جند قول الوايل العام

.113س، ص .، ميف ضوء النظرية التداولية سرحياملحتليل اخلطاب : عمر بلخري 1

.352، ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 2

". اإلضمارات التداولية" املعاصرين باإلفرتاضات املسبقة بـ هناك من يطلق من الباحثني  3

.30س، ص .التداولية عند العرب، م،مسعود صحراوي 4

.118س، ص .، ميف ضوء النظرية التداولية عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي 5
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أشكركم على هذه الزيارة، وكونوا مطمئنني أين لن أغادر اجلزائر، هذه االرض الفرنسية حىت أحقق لكم ما "

من ادماج تام و أمن شامل تعيشون حتت علمها عيشة هانية هادئة حيفها التفاهم السالم  تصبون اليه

:، هذا الكالم جيعل القارئ يفرتض عدة افرتاضات مسبقة نذكرها فيما يلي1"ويسودها التعاون والوئام

  .هو أن الفرنسيني مل حيققوا بعد األمن الشامل و هم يف عيشة غري هادئة: االفرتاض االول-

  .أن املقاومة كانت ضعيفة و مشتتة اىل غاية قدوم الوايل العام اجلديد: الفرتاض الثاينا-

  .أن الفرنسيون يعيشون حالة القلق من الثورة اجلزائرية اجتاه املصري احملتوم: االفرتاض الثالث-

ارئ أن إضافة اىل هذه االفرتاضات املسبقة جند بعد تلميحي و قول مضمر حيث أن املؤلف أراد من الق

�ń¦�Ƕđ�Ã®¢�ƢŲ��Ƣđ�¦ȂǻƢȀƬǇ¦�ƢǷƾǠƥ�śȈǈǻǂǨǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƨǠǫȂƬǷ�Śǣ�ƪ ǻƢǯ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�̈°ȂƯ�À¢�ƲƬǼƬǈȇ

البحث عن طرق للتخلص من هذه اجلرائم كما مت تسميتها و اليت هدفها املطالبة باالستقالل و الدفاع عن 

  .الوطن

ما ذكرت من وثائق و مبالغ مالية ليس بشيء يا حضرة  إن ضياع: " املثال الثاين يف قول رئيس جلنة اليقظة

أمني املال بالنسبة اىل ضياع هذا الوطن حولناه من صحراء قاحلة اىل جنة نعيم لريعى فيها أوالد الفالقة 

.2"أبقارهم و مواشيهم

  :هذا القول هو اآلخر فيه عدة افرتاضات منها

  .ئر و ما عليهم سوى العودة اىل ديارهماالستسالم و ادراكم بضياع اجلزا: االفرتاض االول-

أن الفرنسيني مل يكونوا مستعدين و مل يتوقعوا هذه اخلسارة بعدما اعتربوا اجلزائر : االفرتاض الثاين-

  .فرنسية

.¦ǄĔȏƢƥ�Ǿǯ¦°®¦�Ƕǣ°�ǪƟƢƯȂǳ¦�Â�ƨȈǳƢŭ¦�ǢǳƢƦŭƢƥ�¾Ƣŭ¦�śǷ¢�¿ƢǸƬǿ¦¿: االفرتاض الثالث-

  .ئري قد متكن أخريا من حصوله على احلرية أن الشعب اجلزا: االفرتاض الرابع -

أما القول املضمر الذي أراد املؤلف أن يوصله اىل القارئ هو أن الوسيلة اليت أدت خبروج املستعمر الفرنسي 

من البالد هي احتاد الشعب اجلزائري للحفاظ على وطنه، باالضافة اىل تشتت القيادات الفرنسية واختالفها 

.¦ǄĔȏ¦¿�حول مصريهم أدى اىل 

ليس من عادتنا يا أمي أن حنمل سابقا كل ما منلك من أمتعة و : " مثال آخر يتمثل يف قول أحد األطفال

1..."أثاث معنا عندما نذهب لقضاء عطلة الصيف يف فرنسا أو غريها

.57، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.264، ص س.م -مسرحية تارخيية  - ن عمر، اجلزائر الثائرةباعزيز ب  2
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  :ان االفرتاضات املسبقة يف هذا الكالم تظهر يف النقاط التالية

  .ت األوروبية للرحيل و اخالء املنازلاستعداد العائال: االفرتاض األول-

.موعد االستقالل يقرتب، و الذهاب بال رجوع: االفرتاض الثاين-

حرية االطفال حول استعدادات أوليائهم للرحيل و هم على يقني بأن اجلزائر : االفرتاض الثالث-

  .فرنسية 

  .الفرنسي املستعمر ǄĔƢƥ¦¿ انتهت قد املعركة أن: االفرتاض الرابع-

فة على هذه االفرتاضات حيمل اخلطاب تلميحات اىل القارئ هو أنه على الرغم من مساوئ الكبار إضا

�À¢�ǶŮƢǨǗȋ�ǶŮȂǬƥ�ƨŻǄȀǴǳ�ǶȀǴƦǬƫ�¿ƾǟ�Â��ǶȀƟƢǼƥȋ�ǶȀǼǇƢŰ�ÃȂǇ�ÀÂǂǯǀȇ�Â�ƢĔȂǔǧǂȇ�ǶĔ¢�ȏ¤�śȈǈǻǂǨǳ¦

  .رحيلهم جمرد عطلة صيف

طيع أن ندركه إذا حولنا هذا القول إىل استفهام أو  إىل أن االفرتاض املسبق يف القول يست" ديكرو "كما يذكر 

ونأخذ مثال على   2"فهو العنصر الداليل اخلاص بالقول أو حتويله اىل استفهام، هل؟ و اىل نفي ال" النفي 

  :ذلك

ƨǇƢƟǂƥ�ƨȈǯ¦ŗǋ¦�ȏ¦�ÀȂǰƫ�Ǻǳ�ƨǴƦǬŭ¦�ƨǷȂǰū¦�ÀƘƥ�ǺȀǰƬƫ�ǆ: النائب الشيخ" ǴĐ¦�ǲƻ¦®�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�¶ƢǇÂȏ¦�À¤

.3"قيمويل"

  :إن حتويل هذا الكالم إىل استفهام يكون يف هذا الشكل

: " و نفيه يكون على الشكل التايل" ؟" قيمويل"هل من املمكن أن تكون احلكومة املقبلة اشرتاكية و برئاسة "

  " ".قيمويل"ال ميكن للحكومة املقبلة أن تكون اشرتاكية برئاسة 

  م حيتمل عدة افرتاضات مسبقة منها بناًء على ما سبق ندرك أن هذا الكال

سقوط احلكومة احلالية اليت مل ميضي عليها اال بضعة أسابيع و خيبتها وعجزها عن : االفرتاض األول-

  .اجياد احلل

  . اضطراب السياسة الفرنسية و عدم استقرار احلكومات: االفرتاض الثاين-

�Ƕǣ°�Ƕē°ƢǌƬǇ¦�ÀÂƾƥ�ǶȀǴƦǬƬǈǷ�ń¦�ǂأن حكومة باريس تتحكم يف مصريهم و تنظ: االفرتاض الثالث-

  .خيبة سياستها

.280، ص املرجع نفسه  1

.113س، ص.، ميف ضوء النظرية التداولية سرحياملطاب اخلحتليل  ،عمر بلخري 2

.66ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3
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وبناًء على ما سبق ندرك االفرتاض املسبق ميكن وجوده يف القول ذاته لسبب مل يفصح عنه إال بتتابع احلوار، 

فالفعل الكالمي من االفرتاض يساهم يف تطوير احلوار وحتديد العالقة بني املتخاطبني و التحكم يف الفصل 

  .عكس القول املضمر الذي يرتك تأويله ملسؤولية املستمعني الكالمي على

أن االفرتاض املسبق يتعلق مباشرة بالبىن الرتكيبية العامة، على عكس القول املضمر " أوركيوين" وأخريا تقر 

.1و املنطقية للمستمع وكذا املتكلم - التداولية-البالغية- الذي يتم استنتاجه انطالقا  من امللكة 

فاالفرتاض املسبق يلعب دورا مهما يف عملية التواصل فنجاحها يتعلق بوجود خلفية مشرتكة من  و عليه،

  .االفرتاضات املسبقة الضرورية لعملية التبليغ

  : الحجاج و تقنياته في المسرحية - 

ǪǧÂ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ǪǬƸƬȇ�ƢȈǷȐǯ�ƢǗƢǌǻ�ƢĔȂǯ�ƨȈƦǗƢƼƬǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǺǷ�ǖŶ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾƷ�Ȃǿ�«Ƣƴū¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦

معطيات معينة من السياق، حيث أن األهداف اليت يرمي اىل حتقيقها املرسل من خالل خطاب املسرحي 

بأننا حينما نتكلم فنحن " "جان ميشال أدام"تتمثل يف اقناع املرسل اليه مبا يعتقده من أفكار، كما يصرح 

لقة مبوضوع معني، و نسعى من نسعى من جهة اىل محل املتخاطب على أن يتقاسم آراءنا أو التمثيالت املتع

.2"على االقتداء بأكرب عدد ممكن من آراءنا) املستمعني(جهة أخرى اىل محل اآلخرين 

و للوصول اىل هذا اهلدف وضع التداوليون اسرتاتيجية مسيت باسرتاتيجية االقناع، هذا ما أشار اليه الدكتور طه 

، حيث تستعمل هذه االسرتاتيجية لتأثريها التداويل يف عبد الرمحان و الدكتور أمحد دين اهلناين يف دراسته

�Ƥ ȈǳƢǇƘƥ�«Â®Ǆƫ�ƢǸǯ��̧ ƢǼǫȏ¦�ǲȈǐŢ�Ŀ�ƨƦǣǂǳ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƢĔȋ�¿Â®¢�Â�ȄǬƥ¢�ƢȀƳƢƬǻ¦�À¢�Ʈ ȈƷ��ǾȈǳ¦�ǲǇǂŭ¦

االمتناع فتكن بذلك أقدر على التأثري يف اعتقاد املخاطب، و تعتمد هذه االسرتاتيجية على عنصر احلجاج، 

تلك العملية التأثريية املرتبطة بالبنية اللغوية لألقوال و اليت تدفع املتلقي اىل استعمال عقله ليقوم ويقصد به 

.3بفعل استنتاجي جيعله يغري قناعاته ويتبىن بعض قناعات املرسل

  .120ص.س.، مالنظرية التداولية يف ضوء حتليل اخلطاب املسرحي ،عمر بلخري 1

.121، ص عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية 2

دين اهلناين أمحد،: ينظر ،3، ص2000سنة  2يف أصول احلوار و حتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، دار بيضاء، ط، طه عبد الرمحان 3

.359، 358، ص ص س.لكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، ماسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح ا
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لية فاالسرتاتيجية تقنية تتخذ بغية بلوغ  غاية ما، فهي وسيلة تكمن غايتها يف التأثري على الغري و هذه العم

فاحلجاج هو اآللية األبرز اليت تتجسد عربها عملية االقناع لتغيري االفكار، و " التأثريية هي اليت تدعى احلجاج 

و يقصد به العمل " ديكرو"السلوكيات لدى املرسل اليه، و يرتبط هذا االسلوب بفعل االستنتاج حسب 

مية، فاحلجاج هو أسلوب و تقنية خطابية مرتبط الذهين الذي يقوم به املرسل و املرسل اليه ليخرج بنتيجة كال

بعوامل سياقية و صيغ لغوية كما أنه خيضع للعمليات الذهنية للمتخاطبني، و اليت بدورها ختضع للمقدمات و 

��ƢȀǨȈǛȂƫ�ƨǬȇǂǗ�Â��Ƣǿ°ƢȈƬƻ¦�ǺǈƷ�ǺǷ�ƢēȂǫ�Ƥ ǈƬǰƫ�̈ǄǿƢƳ�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦�Â�ƲƴūƢǧ��ƨǷƾǬŭ¦�Ʋƴū¦�ƨȈǟȂǻ

، و هي بذلك تنتهج 1"تيارها، وتوجيهها حنو الغرض املرجو لالستدالل عليهفتدخل املرسل ينحصر يف اخ

بعدين أساسيني، أوهلما البعد التخطيطي و هذا يتحقق يف املستوى الذهين و ثانيهما البعد املادي الذي جيسد 

  .االسرتاتيجية لتتبلور فعال

فهو الذي حيلل السياق وخيطط ) رج، املمثلالكاتب، املخ( ويرتكز العمل املسرحي يف كال البعدين على املرسل 

�§ ƢǘŬ¦��ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ǺǰŻ�ǾȈǴǟÂ��Ǿǧƾǿ�ǪȈǬŢ�ǺǸǔȇ�Â�ƾȇǂȇ�ƢŠ�ȆǨȇ�ƢǷ�ƢēƢȈǻƢǰǷ¤�ǺǷ�°ƢƬƼȈǧ��ǾǴǠǨǳ

�ƢĔƘƥ": عبارة عن املسلك املناسب الذي يتخذه املرسل للتلفظ خبطابه، من أجل تنفيذ إرادته و التعبري عن

2".حتقيق أهدافه مقاصده اليت تؤدي إىل

وظف الكاتب اسرتاتيجيات متعددة منها اسرتاتيجية اإلقناع واليت تعتمد على " اجلزائر الثائرة" ويف مسرحية 

عنصر احلجاج، حيث أصبح اخلطاب احلجاجي بوصفه إجراء  حياول من خالل الفرد أو اجلماعة التأثري يف 

�ÀȂǰƫ�Â��Ǧاملتلقي كي يتبىن موقفا معينا باالستعانة جبملة م ǫȂŭ¦�¦ǀǿ�ƨƸǏ�©ƢƦƯ¤��Ƣđ�ľȂƬȇ�Ŗǳ¦�Ʋƴū¦�Ǻ

.االستجابة لدى املتلقي بإظهار اعجابه أو تغيري موقفه

( إذن فاحلجاج هو العملية اليت من خالهلا يسعى املتكلم أو املرسل إىل تغيري نظام التصورات لدى خماطبة 

من شرح اىل " جان ميشال آدام"احلجاج حسب بواسطة الوسائل اللغوية، كما تتنوع أمناط ) املرسل إليه

  .حجاج توجيهي و حجاج تقوميي

أنواع الحجاج في المسرحية:  

:الشرح-1

.359، ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، :ينظر  1

.62س، ص. م -مقاربة لغوية تداولية – اسرتاتيجيات اخلطاب: عبد اهلادي بن ظافر الشهريي 2
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�ƨȇ®ƢǠǳ¦�¾¦ȂƷȋ¦�Ŀ�§ ƢǘŬ¦�Ȃǿ�Śƻȋ¦�¦ǀđ�®ȂǐǬŭ¦�Â��§ ƢǘŬ¦�Ŀ�«Ƣƴū¦�¶ƢŶ¢�ƾƷ¢�¬ǂǌǳ¦�ƾǠȇ " ألن

من جماالت و مستويات خترج عن الشرح يف ميادين أخرى من املعرفة ال ميكن تسميته كذلك فهو يدخل ض

.1ا"إطار اخلطاب، فالشرح يف الكالم و النحو يعد تعليال، و يف تأويل معاين القرآن الكرمي يعد تفسري

يف دراسته أن الشرح منط حجاجي حيمل دالالت مرتبطة باملتخاطبني " أمحد دين اهلناين"و ما جاء به الدكتور 

كشف عن احلقائق، و الوصول على األسباب و الدوافع لغرض االفهام، يف حالة اتصال لغوي، و يساعد يف ال

و التوضيح لبعض االشكاليات اليت يستعصى على املرسل اليه الوصول اليها، و بذلك يعد الشرح من 

اخلطابات اليت جتيب عن السؤالني ملاذا و كيف، و قد خيالف الشرح احلقائق و الواقع حبيث خيضع لثقافة 

جة إحاطة املتكلم مبعطيات املوضوع، فشرح العامل ليس كشرح اجلاهل، ألن للجاهل طريقته و املرسل، و در 

أسلوبه يف الشرح، لكن معطياته الثقافية و العلمية جتعل شرحه متواضعا ال يرقى اىل الشرح الذي يقدمه العامل، 

التواصل و عدم حصول  كما أن شرح بعض احلقائق يكون مبنيا على حجج سليمة، و هذا ما يؤدي اىل قطع

.2عملية االقناع

إن  ": "أرتيز"جند جمموعة من النماذج اليت وظفها املؤلف توضح هذا الشرح كقول " اجلزائر الثائرة"يف مسرحية  

كفاحنا باألمس من أجل اجلزائر الفرنسية مل يكن يكتسي صبغة حربية، سرية كانت أو علنية وإمنا كان 

على دعايات سياسية خاصة و مقاومات شكلية، ومظاهرات مجاهريية تعرب يكتسي صبغة سياسية و يرتكز 

3"عن رأينا العام تعبريا صادقا طاملا أثرنا به يف احلكومات فسقطت أو خضعت إلرادتنا

فاملرسل أو املخاطب يف حججه دافع عن رأيه و عن فكره حول كفاحهم من أجل اجلزائر الفرنسية، وقام 

بني العملية احلجاجية و الشرح، و لكي يتضح األمر حناول الفصل بني عناصر  بشرح وجهة نظره حيث مزج

اخلطاب الشارح بإدخال الصيغة االستفهامية، ملاذا؟

ملاذا مل يكتسي الكفاح من أجل اجلزائر الفرنسية صبغة حربية؟: املعطى-

.ألنه كان يكتسي صبغة سياسية -: الشرح و احلجاج-

.ن كان يرتكز على دعايات سياسية خاصة و مقاومات شكليةأل -                       

  .ألنه اعتمد على مظاهرات مجاهريية تعرب عن الرأي العام -                       

  .عدم اعرتاض املرسل اليه دليل على االقتناع بالشرح و احلجج: النتيجة - 

.126، 125س، ص ص .، ميف ضوء النظرية التداولية حتليل اخلطاب املسرحي عمر بلخري، 1

.364س، ص .، ماسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل دين اهلناين أمحد، 2
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  :ايةو من األمثلة اليت حتتوي على الشرح أيضا قول رئيس مكتب الدع

ساديت مسؤويل اخلاليا، أنتم روح حركتنا و مناط آمالنا و على نشاطكم و إخالصكم ووطنيتكم يتوقف "

�©¦ǂǿƢǜǷ�ÀȂǰƫ�À¢�©°ǂǫ�ƢĔ¢�ǶǰǤȈǴƦƬƥ�ƨǜǬȈǳ¦�ƨǼŪ�řƬǨǴǯ�ƾǬǧ��ƢǼƷƢųÂ�Ƣǻǂǐǻ13  ماي أروع من كل

 يعلم حكام باريس أن الفرنسيني مظاهرة سبقت نظاما و قوة و احتادا و متثيال لكل قوى اجلزائر الفرنسية حىت

اجلزائريني و على رأسهم ضباط من اجليش مصممون على انقاد اجلزائر الفرنسية من شراذم الفالقة و مؤامرات 

املرشح لرئاسة " فليمالن"احلكومات الباريسية، و لتحقيق أهداف هذه املظاهرة التارخيية الكربى اليت منها ابعاد 

.1..."احلكومة اجلديدة 

  :من خالل هذا اخلطاب نستطيع صياغة النموذج الشكلي للحركة احلجاجية املمزوجة بالشرح

.ماي  13تنظيم مظاهرات : املعطى-

.إلنقاذ اجلزائر الفرنسية -: الشرح و احلجاج-

.مواجهة مؤامرات احلكومات الباريسية -                   

  .ة احلكومة اجلديدةمن رئاس" فليمالن"إبعاد  -                   

.حتقيق أهداف هذه املظاهرة التارخيية، و تنفيد التعليمات و القرارات املوجهة إليهم: النتيجة -   

و من األمثلة أيضا اليت حتتوي على شرح و حجاج، جند أن املرسل استعملهم بذكر مقدمة يتبعها برابط 

  ": ماسو"ملقدمة، و هذا ما جاء يف قول اجلنرال ليؤكد انقالب النتيجة املنتظرة من ا) لكن(حجاجي عارض 

ماي بالرغم 13إن مهمتهم هي أن يسهروا على أمنكم و حياتكم داخل اللجان و خارجها، ألن مظاهرة "

من مشاركة املسلمني فيها مل تضع حدا ألعمال االرهاب و االغتيال اليت رمبا توقفت قليال يف هذه األيام، و 

�Ȇǟƾȇ�ƢǸȈǧ�Â¢�Àƾŭ¦�ǲƻ¦®�Ƕǿ®ȂƳÂ�Ǻǟ�¦ȂǼǴǠȇ�À¢�ƾƥ�ȏ�ƨȈƥƢǿ°ȏ¦�ǶēƢƥƢǐǟ�Â�ƨǫȐǨǳلكن املرتكبني هلا من ا

عندهم بالواليات بردود فعل بعد هذه املظاهرة، قد تكون أشد فتكا باألبرياء، و أكثر ضحايا مما سبقها 

"....2.

اليت تضمن أمنهم و بدأ خطابه مبقدمة يبني فيها مهمة العسكرين يف اللجان " ماسو"نالحظ أن اجلنرال 

سالمتهم خالل املظاهرة، و هذا قد يوحي بنتيجة و هي أنه مسؤول عن محايتهم، ولكن ما بني املقدمة و 

.128، ص رجع نفسهامل 1
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اىل هذه " ديكرو"النتيجة هناك عناصر لغوية تغري صيغة احلجاج الذي يؤدي اىل نتيجة أخرى، حيث أشار 

1:تربط بينها، وعليه ميكن احلصول على الشكل التايلالصيغ اليت تشري اىل التعارض القائم بني القضايا اليت 

  تطبيق االعرتاض  لكن   : املعطى

  وجود الفالقة و العصابات االرهابية                        ماي 13التحضري ملظاهرات 

  :     وجود العسكريني ضروري حلمايتهم                                   احلجج و الشرح 

  الفتك باألبرياء و وجود عدد كبري من الضحايا:                                               لنتيجةا

  :النتيجة  ضمان أمنهم و سالمتهم خالل املظاهرة               

  عدم توفر احلماية و األمن                                                                     

و ) املعرفة(إن الشرح زيادة على كونه نشاطا معرفيا ونتاجا هلا ...اعتبار الشرح خطابا ذا غاية غري معيارية يتعني

موضوعا للفكر له قواعده و منطقه الداخلي، فهو نشاط ال ميكن إبعاده عن النشاط اللغوي، إنه أسلوب 

برجوعنا ...نستعمل النفي... ائقفنحن نوظف أقوال و فرضيات، ونصوغ حق... عقالين للحديث عن التجربة

.2"فنحن نقوم باستنتاجات... اىل أحداث غري واقعية

فالشرح ال يعين دائما إعطاء احلقيقة، فالشرح خيضع ملعطيات قد تكون صحيحة و ثابتة، وقد تكون ال أساس 

و مؤسسة، هلا، فاحلقيقة ختضع لدرجة إدراك الشارح ملعطيات الوضعية، لذلك جند بعض الشروح منطقية 

  .وأخرى غري مؤسسة

:الحجاج التوجيهي-2

.366، ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 1
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املقصود باحلجاج التوجيهي هو اقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل التوجيه الذي خيتص به املستدل، 

فقد ينشغل املستدل بأقواله من حيث القاؤه " علما بأن التوجيه هو هنا فعل إيصال املستدل حلجته اىل غريه،

نفس املقدار بتلقي املخاطب هلا ورد فعله عليها، فتجده يويل أقصى عنايته اىل قصوده وأفعاله هلا و ال ينشغل ب

املصاحبة ألقواله اخلاصة، غري أن قصر اهتمامه على هذه القصود و األفعال الذاتية يفضي به اىل تناسي 

ري متمتعا حبق اجلانب العالقي من االستدالل، هذا اجلانب الذي يصله باملخاطب و جيعل هذا األخ

،  وهو فعل إيصال احلجة إىل الغري بناء على فعل التوجيه حيث ينشغل املرسل بأقواله وخطابه، و 1"االعرتاض

.ال يبايل برد فعل املتلقي فهو بالتايل يتناسى اجلانب الذي يصله باملتلقي، وهو التمتع حبق االعرتاض

�ȆǬǴƬŭ¦�Ǟǔź�ȂȀǧ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�Ƥفمن خالل احلجاج التوجيهي جند أن املرسل له السلط ǗƢź�Ȇǰǳ�̈ȂǬǳ¦�Â�ƨ

  ".دوقول"للسلطة التوجيهية و هذا ما جنده يف خطاب اجلنرال 

و عرفت كل ما جرى هنا كما أعرف اآلن ما تريدون وتطمحون اليه، و ... لقد فهمتكم ": دوقول"اجلنرال "

الذي يتناول األشياء من األسس واألصول فال  هو السري يف طريق التجديد و األخوة، أعين بالتجديد التغيري

و أعين باألخوة ما يتجلى يل يف اجتماعكم ...بد إذن من البدء بتغيري قوانيننا، إذ ما جئت اليوم إال لذلك

و من هذا كله ... هذا على اختالف عناصركم ومجاعاتكم اليت تنتمون اليها من مظاهر التآخي و التفاهم

ال يوجد يف أي : اليت أسجلها باسم فرنسا و أعلنها على مسامعكم من اآلن وهي أستخلص النتيجة التالية

بقعة من بقاع اجلزائر اال طبق واحدة من السكان، أي ال يوجد إال فرنسيون يتمتعون بنفس احلقوق، ويؤدون 

و إين ...و أزيد فأحيي جيشنا و رؤسائه و ضباطه الذي أضع ثقيت التامة فيهم مجيعا ... نفس الواجبات 

ألريد أن يشارك يف بناء هذا العهد اجلديد مجيع سكان اجلزائر سواء أكانوا من سكان املدن، أم من سكان 

البوادي و القرى، بل أريد أن يشارك فيه باخلصوص حىت الذين دفعهم اليأس اىل رفع السالح يف وجوهنا و 

معارك قتالية شديدة أعرتف هلم فيها  االعتصام باجلبال حيث نراهم حياربونا جيشنا، ويشتبكون معه يف

و ال غرابة يف ذلك فإن األرض اجلزائرية مل ختل يوما من الشجاعة و أعمال ...شخصيا بالشجاعة والبطولة

عزمي اليوم على فتح األبواب من أجل التفاوض معهم لتحىي " دوقول"و هلؤالء مجيعا أعلن أنا ... البطولة

.2"اجلمهورية ، لتحىي فرنسا

.470س،ص . م -مقاربة لغوية تداولية– اسرتاتيجيات اخلطاب ،يعبد اهلادي بن ظافر الشهري   1
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إقناع احلاضرين بتجسيده ملشروع جديد يدعوا اىل التجديد و التغيري  واألخوة والتفاهم " دوقول"حاول  هنا

�ǾǸǴǠǳ�¦ǀǿ�Â�ǶēȏȂǘƥ�Â�ǶȀƬǟƢƴǋ�ȄǴǟ�ŘƯ¢�À¢�ƾǠƥ�ǶȀǠǷ�µ ÂƢǨƬǳ¦�ń¦�ǶǿƢǟ®�Ǻȇǀǳ¦�ƨǫȐǨǳ¦�ŕƷ�ƨǯ°ƢǌŠ

ŭ¦Â�©ƢȇȏȂǳ¦�ǶǜǠǷ�Ŀ�ƢǸǰŰ�ƢǠȇ±Ȃƫ�¦Ȃǟ±Â�ƾǫ�Â� ƢȇȂǫ¢�ÀÂ®ȂƳȂǷ�ǶĔ¢�ǺǷ�¦®ƾǟ�ǾƥƢǘƻ�Ŀ�®°Â¢�ƾǬǳ�Â��ǪǗƢǼ

  .احلجج ألقناع من حوله دون مباالة بردود احلاضرين

اىل احلكم أراحت املسؤولني من حكومات اجلمهورية الرابعة اليت ظلت تتعاقب " دوقول"كما أن عودة اجلنرال 

حدا للتمرد والتشويش  على احلكم من غري أن تعمل شيئا يقوي مركز فرنسا يف الداخل أو يف اخلارج، أو يضع

 وتقوية اجلديدة لسياسته الشعب وتأييد النفوذ خلق سياسة على البداية منذ اعتمد السائدين يف اجلزائر، فقد

  .الفرنسية الدولة سلطة

أوحت اىل احلاضرين باستنتاجات جاءت على شكل انتاج كالمي " دوقول"هذه احلجج اليت أوردها اجلنرال 

 واحدة طبق اال اجلزائر بقاع من بقعة أي يف يوجد ال'فقد طربت كثريا لقوله : "يقظةمنها قول رئيس جلنة ال

أليس هذا هو '  ... الواجبات نفس ويؤدون احلقوق، بنفس يتمتعون فرنسيون إال يوجد ال أي السكان، من

لمني الفرنسيني إن املس: ماي األخرية كما نادينا فيها كذلك باألخوة و قلنا 13الذي نادينا به يف مظاهرة 

إنكم نلتم ": " ماسو"و منها قول اجلنرال  1"إخوان لنا فوجب أن يشاركوا معنا يف كل شيء طوعا أو كرها

أكثر مما طلبتم بينما املسلمون مل ينالوا شيئا، رغبتم من اجليش أن يشارك يف منظماتكم فها أنا معكم بامسه يف 

اىل احلكم ليسوي مشاكلكم و جيد هلا حلوال هنا مع " دوقول"جلنة األمن العام، و طالبتم برجوع اجلنرال 

و يف  2"املسلمني، فها هو قد رجع، وها هو بني ظهرانيكم فاتركوه يعمل و ال حتاولوا أن متلوا عليه إرادتكم

اليوم أقوى منا مع أي حكومة أخرى " دوقول"وبالرغم من هذا كله فنحن و أنتم مع اجلنرال : "...قول آخر

من الوقت ما يكفيه إلجياد حل هلذه املشكلة العويصة باعتبارها ليست من املشاكل اليت حتل دائما فلنعطه 

.3..."بالقوة

 معاجلة يف اخلاص تصوره  ، و هي"دوقول"هذه االستنتاجات كلها تؤدي اىل نتيجة واحدة أراد أن يصل اليها 

 املعمرين غالة و السلطة أي الضباط إىل به جاءت اليت ¦ƨǟȂǸĐ نظرة على خيتلف اجلزائرية الذي القضية

.فرنسية اجلزائر بفكرة املتمسكني

.149ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1
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 اقتناعه خالل من اجلزائرية القضية معاجلة يف خاص تصور له كان "ديغول" اجلنرال أن تثبت اليت الدالئل من و

 هذه رصد كنمي و واخلارجي الداخلي املستوى على اجلزائرية القضية بتطور املتعلقة احلقائق من مبجموعة

:يلي فيما احلقائق

 يف اجلزائرية القضية تلقاه أصبحت الذي الدعم و التأييد حبقيقة يعرتف كان "ديغول" أن-

 اجلزائرية القضية ناقشت اليت املتحدة األمم قبل من اإلجيايب التفاعل و املؤمترات و الدولية احملافل

.ƢēƢǈǴƳ من العديد يف

Ƣē®ƢȈǫ حول و اجلزائرية الثورة حول التفوا قد اجلزائريني بأن اقتنع "ديغول" أن الثانية احلقيقة-

 إىل الوصول بضرورة أيضا اقتناعهم و) التحرير جيش و التحرير جبهة( املدنية و العسكرية

.املنقوص الغري التام االستقالل

 نيب جتاذب حمل أصبحت اجلزائرية الثورة بأن تامة دراية على كان أنه الثالثة احلقيقة-

  ).األمريكية املتحدة الواليات و السوفييت االحتاد( الغريب و الشرقي املعسكرين

فقد استطاع مبوجب سلطته السياسية و العسكرية أن يوجه احلاضرين و يقنعهم بأفكاره رغم املعارضة اليت 

�Ƣđ�ǺƠǸيصعب علي جدا أن أستخلص من خطابه خالصة يرتاح هلا القلب و تط"يف قوله " لقايرد"أظهرها 

فقد فسر التجديد كما يريد هو ال كما نريد، و زاد أن يشارك يف هذا العهد اجلديد حىت الفالقة ... النفس 

.1"الذين دعاهم اىل التفاوض معهم

فتح االبواب للفالقة من أجل التفاوض حيث ذكر العديد من احلجج " دوقول"اإلقناع هنا يتمثل يف حماولة 

ƢƳ�ƾǬǧ��ǶȀǨǫȂǷ�¦ÂŚǣ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƨȈǴǸǟ�ƲƟƢƬǼƥ�¦ȂƳǂź�À¢�Â��ǶȀȇ¢°�ŚȈǤƫ ©�اليت تدفع احلاضرين اىل 

  ": سوستيل"بعض اآلراء من األعضاء احلاضرين تبني ذلك منها قول 

�Ń�¦̄¦�ŕƷ�ƢȈƟƢĔ�ǶȀȈǴǟ� ƢǔǬǳ¦�ń¦�ǶȀƳ¦°ƾƬǇ¦�ȏ¦�®ƾǐǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¾Ƣǫ�ƢŠ�ƾȇǂȇ�ȏ" دوقول"ان اجلنرال "

قع أخدهم أخدا وبيال، و قضى عليهم واحدا واحدا فال تستعجلوا و كل آت يستجيبوا له كما هو املتو 

.2"قريب

�Â�ǾƬǻƢǰǷ�ǶǰŞ�ǾƬǓ°ƢǠǷ�ȄǴǟ�̈¢ǂŪ¦�ÀȂǰǴŻ�ȏ�ǶĔȋ�ǶȀǼǷ�ƾƷ¢�ǾǠǗƢǬȇ�À¢�ÀÂ®�ǾƥƢǘƻ�¿ƾǬȇ�À¢�̧ƢǘƬǇ¦�ƾǬǧ

.سلطته، و بذلك متكن أن يقنعهم بأفكاره

.149، ص س.م -مسرحية تارخيية  - ر، اجلزائر الثائرةباعزيز بن عم  1
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األحوال املصاحبة للخطاب، و من هده االمثلة نستنتج  إذن احلجاج هو اسرتاتيجية لغوية تكتسب بعدها من

انه من خالل حديثنا نسعى اىل التأثري يف افكار و معتقدات املتلقي من خالل اقناعه، و هذه العملية التأثريية 

  .هي املتمثلة يف احلجاج

: الحجاج التقويمي-3

املستدل على أن جيرد من نفسه ذاتا ثانية  هو اثبات الدعوى باالستناد اىل قدرة"املقصود باحلجاج التقوميي 

ينزهلا منزلة املعرتض على دعواه، فها هنا ال يكتفي املستدل بالنظر يف فعل القاء احلجة اىل املخاطب، واقفا 

عند حدود ما يوجب عليه من ضوابط و ما يقتضيه من شرائط، بل يتعدى ذلك اىل النظر يف فعل التلقي 

ق ملا يلقي، فيبين أدلته أيضا على مقتضى ما يتعني على املستدل له أن يقوم به، باعتباره هو نفسه أول متل

مستبقا استفساراته و اعرتاضاته و مستحضرا خمتلف االجوبة عليها و مستكشفا امكانات تقبلها و اقتناع 

��ǾǈǨǻ�śƥ�Â�ǾǼȈƥ�ȆǬȈǬƷ�°¦ȂƷ�ƨǷƢǫƜƥ�ǾǴȈǳ®�ŉȂǬƬǳ�ȄǗƢǠƬȇ�¾ƾƬǈŭ¦�ÀƜǧ�¦ǀǰǿ�Â��Ƣđ�Ƥ ǗƢƼŭ¦ مراعيا فيه كل

.1"مستلزماته التخاطبية من قيود تواصلية و حدود تعاملية، حىت كأنه عني املستدل له يف االعرتاض على نفسه

كما يستعمل هذا احلجاج التقوميي يف حالة ختيل افرتاضات يقدمها املرسل إليه ملعارضة خطاب املرسل، فيقوم 

لطرف اآلخر، وعناصر السياق، فاهلدف من هذا احلجاج هذا األخري بتقدمي حجج استنادا إىل معرفته با

و يتجسد هذا الصنف من احلجاج يف أن املرسل  2.اإلقناع وسّد مجع الثغرات أمام اعرتاضات املرسل إليه

�ǒ Ǡƥ�Ǧ ȈǛȂƬƥ�Ǯ ǳ̄�ǶƬȇÂ��Ƣđ�ǚǨǴƬȇ�À¢�ǲƦǫ��ƢȀǔƷƾƥ�¿ȂǬȈǧ��ǾȈǳ¤�ǲǇǂŭ¦�©ƢǬȈǴǠƫÂ�©ƢǓ¦ŗǟ¦�ǪƦƬǈȇ

3�ǆ....فقلت، و إن قلتم، قلنا...لأصناف اخلطابات من قبيل قا ǴĐƢƥ�Ƥ ƟƢǼǳ¦�§ Ƣǘƻ�Ŀ�ǽƾų�ƢǷ�¦ǀǿÂ��

  : الوطين

إين مل أقل ما قلت عن هذه املظاهرات إال بعد تفكري عميق و إدراك صحيح لنتائجها و ما كان هلا من آثار " 

�ǆ  سيئة يف الرأي العام الفرنسي وال سيما يف األوساط الربملانية و إين ألذكر هنا طائفة ǴĐƢƥ�§ ¦ȂǼǳ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ

.473س، ص. م -مقاربة لغوية تداولية– اسرتاتيجيات اخلطاب: عبد اهلادي بن ظافر الشهريي  1

143س، ص .توظيف الرتاث التارخيي يف مسرح اإلصالحي اجلزائري، م: دين اهلناين أمحد  2

  .ص. ه، نرجع نفسامل 3
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الوطين كانوا يسخرون كثريا منا و يضحكون مبلء أفواههم كلما مسعوا إذاعة اجلزائر الفرنسية تردد عليهم بعد 

:، و يف خطاب آخر له1..."ماي 13

"řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐƢƥ�Ƥ ƟƢǼǳ¦  : هذه حال كل من يصطلي بنار حرب أهلية كاليت خنوض غمارها مع الفالقة منذ

سنوات، فهي حرب ال تدور رحاها بني جيش و جيش يف جبهة قتال، و لكنها تدور يف كل مكان و  أربع

يذهب ضحيتها الربيء و املذنب معا، و يشتد فيها الصراع بني املواطنني و احلكومة اشتدادا جيعل اجليش 

هذا ما حدث هنا فقد حمايدا نوعا ما، و لكنه قلما يثور على احلكومة من أجل فائدة املواطنني وحدهم، و 

عطف اجليش علينا و ساير مطالبنا منذ أربع سنوات بل شارك معنا يف جلان األمن العام، و لكنه يف النهاية مل 

فأنا أكرر لكما التأكيد بأن " لقايرد"يرد بدا من طاعة احلكومة اليت تتكلم باسم البالد مجيعها، و فيما خيص 

نصارنا داخل الربملان و خارجه يعطفون عليه، ويعملون بكل ما أوتوا ال خطر على حياته، و أن الكثري من أ

.2"من نفوذ إلطالق سراحه

يف هذا اخلطاب قام املرسل بتقدمي جمموعة من احلجج اليت تبني احلالة املزرية اليت يعيشها الفرنسيون ابان 

�ǆاشتداد الصراع بني املواطنني و احلكومة، و دعَم خطابه بأدلة مقنعة جعلت  ǳƢĐ¦� ƢǇ£°�Â�Ǻȇǂƻȉ¦�§ ¦ȂǼǳ¦

�Ƕē®Ƣǧ¢�ƢŲ�ǂưǯ¢�ǶǿŚǣ�©®Ƣǧ¢�Ŗǳ¦�Â��ǽǂǜǻ�Ŀ�ƨȈƦǴǇ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�©¦ǂǿƢǜŭ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�ȆǴƼƬǳ¦�Ŀ�ǾǻÂƾǻƢǈȇ

�ǶȀǗƢǌǻ�Â�Ƕǿ®ȂƳÂ�Ǻǟ�ǺǴǠƫ�ƢĔȂǯ�̈ƾȈǨǷ�ƢǿÂŐƬǟ¦�ƢǷƾǠƥ.

Â�śǠǸƬĐ¦� Ƣǔǟȋ¦�̧ ƢǼǫ¦�ń¦�ǲǏȂƫ�Ǿǻ¦�ȆŻȂǬƬǳ¦�«Ƣƴū¦�¦ƾǿ�ǺǷ�» ƾŮ¦�¦Śƻ¦�Â عدم اعرتاضهم ألقواله، و

فاملرسل ال يتصور اعرتاضات املرسل اليه فيدحضها فقط، بل ويسايرها حىت يرى أن خطابه قد بلغ " على هذا 

من االقناع مبلغا يطمئن اليه، و ما يساعد املرسل يف اختيار حججه و يف حسن توظيفها هو خلفيته املعرفية 

كن من ذلك عند غياب هذه املعرفة، إذ تقصر مهته دون حجاجه، ومعرفته بالسياق و عناصره، فقد ال يتم

.3"ويغيب عن َما َلْو بََدا َله لعذر نفسه

تقنيات الحجاج في المسرحية:  

1 .172ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة

.180ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2

.475س، ص. م -مقاربة لغوية تداولية– اسرتاتيجيات اخلطاب: عبد اهلادي بن ظافر الشهريي  3



295

إن داللة اخلطاب احلجاجية ال تتوقف على الظاهر من امللفوظ فحسب، بل ميكن أن يكون احلجاج باخلطاب 

ه اىل جذب انتباه القارئ اىل أوضاع اجتماعية و ثقافية التلميحي أيضا، حيث يسعى املؤلف يف خطاب

  ...وسياسية و أخالقة و نفسية و ايديولوجية

و مبا أن التلميح أبلغ من التصريح و األجدر بتجاوز استجابات قد تكون يف غري صاحله، يسعى املؤلف 

  :بأسلوبه التلميحي اىل حتقيق غرضني

.جعل اخلطاب أكثر تبليغا-

.نه االساءة اليه مباشرةجتنب ما من شأ-

1:إنطالقا من ذلك بأن دراسة احلوار تقف على عمليات ثالث" آن أوبرسفيلد"و تصرح 

حتديد الوضعية اخلطابية ملختلف املتكلمني، مبعىن التأكيد على وضعيتهم الكالمية اليت ظلت -1

Ǘ�Ŀ�ǲǸŢ�Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ�¾¦Ȃǫȋ¦�ǽǀǿ�Â��¾¦Ȃǫȋ¦�ňƢǠǷ�ǲǠǨƥ�̈ǂǸǔǷ�Â�ƨȈƟǂǷ�Śǣ�ňƢǠǷ�ƢēƢȈ

�ƨȈǠǓȂǳ¦�ǂǐƷ�ǺǷ�ǺǰŤ�Ŗǳ¦�©ƢǷȐǠǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�śǠƬȈǧ��Ƣđ�¬ǂǐǷ�Śǣ"و " احلقيقية

و يتعني أيضا جرد امليدان املزدوج لألقوال ... بني الشخصيات" احلقيقية"العالقات 

.واالفرتاضات املسبقة اليت حتدد الوضعية اخلطابية للمتكلمني... املضمرة

اضات املسبقة اليت تتحكم يف احلوار ذاته و نقصد بذلك تلك البحث عن خمتلف االفرت -2

و اليت صيغ من أجلها حوار ... الفكرة ذات األبعاد السياسية و األخالقية و اخليالية

.الشخصيات

3-�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƢēƢȈǨǴƻ�ȄǴǟ��Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǄȈǯŗǳ¦�ǞǷ�¾¦Ȃǫȋ¦�Ǧ ǴƬű�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦

.ƨŹǂǐǳ¦�¾¦Ȃǫȋ¦�Ƣđ�Ǧمساعدتنا على فهم الكيفية اليت توظ

řǠȇ�ƢđƢǘƻ�©ƢȇȂƬǈǷ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǇ¦°®�ÀƜǧ�ǾȈǴǟ�Â:2

دراسة تقنيات و اسرتاتيجيات اخلطاب و احملادثة منها طرق احلجاج و الشرح و ما ألثر قوانني -

.اخلطاب فيها

سياسية ونفسية  السعي اىل سرب أغوار الدالالت اليت حتمل يف ثناياها إشارات اىل حمتويات ثقافية و-

).اجلمهور- القارئ(يرغب املؤلف يف ايصاهلا اىل املتلقي ... وفلسفية و فنية

كما يلجأ املخاطب يف حجاجه اىل توظيف أدوات لتنظيم العالقات بني احلجج و نتائجها، وتعيينه على 

يفها بطريقة تقدمي حججه يف إطار يتناسب مع السياق، و أحوال املرسل إليه، و هذه األدوات يتم توظ

Anne ubersfeld, lire le théâtre, Op.Cit, P267. 1

.132، 131س، ص ص .، ميف ضوء النظرية التداولية عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي 2
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منظمة، وفق وظائفها يف السياقات اللغوية اليت تعارف عليها العرب منذ نشأة اللغة العربية، و هذا ما أعطى 

اخلطاب تنوعا و ثراء يساعد املرسل على إختيار الصيغ املناسبة لسياق خطابه، و قد قسمت هذه األدوات 

.1غية، والسلم احلجاجياألدوات اللغوية، اآلليات البال: اىل ثالث تقنيات هي

إن األدوات اللغوية املستعملة يف احلجاج كثرية ال يتسع هذا اجلزء من الفصل : األدوات اللغوية-

�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ȆȀǧ��ƨȈƷǂǈŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǂǯ̄ �ƢŲ�ƢȀǔǠƥ�ȄǴǟ�Ǆǯ°¢�À¢�ƪ ȇƘƫ°¦�¦ǀŮ��ƢȀǴǯ�ƢđƢǠȈƬǇȏ

 اجلملة و سببها، و من هذه ملفوظات تأيت ضمن اسرتاتيجية حجاجية واحدة تقوم بدور الوسيط بني

األدوات ألفاظ التعليل اليت يستعملها املرسل لرتكيب خطابه احلجاجي و بناء حججه فيه منها 

املفعول ألجله، وكلمة السبب، و لألن، إذ ال يستعمل املرسل أي أداة من هذه األدوات إال تربيرا أو 

: ل على ذلك جند قول رئيس جلنة اليقظةتعليال لفعله، بناء على سؤال ملفوظ به أو مفرتض، ومثا

"�À¢�¾ÂƢƸƬǳ�Ǯ ƥ�ƢȀǬǴǠƫ�̈ ƾǋ�ǺǷ�ƢĔ¢�Â��ȐƷ¦°�Â�ƢǸȈǬǷ�Ǯ Ȉǧ�ƢȀƬǬƯ�ǞǔƬǳ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�À¤

تستبقيك بني ظهراين أبنائها بكل ما متلك من قوة اىل األبد، ألن بقاءك فيها ضمان لبقائها فرنسية، 

2..."و مغادرتك هلا خطر على فرنسيتها

·�¦��Ƣđ�ȆƳƢƴū¦�ǾƥƢǘƻ�ǲǇǂŭ¦�¢ƾƦȇ�Ŗǳ" ألن"فكلمة  ƢǨǳȋ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�ǲƥ��ǲȈǴǠƬǴǳ�ƨǴǸǠƬǈŭ¦�©¦Â®ȋ¦�ǂưǯ¢�ǺǷ

فهي تربط بني مجلتني حيث تستعمل الثانية لتربير األوىل، فاملرسل يف هذا املثال يربز للوايل العام سبب تعلقه 

ية، فرغم معرفة رئيس جلنة اليقظة من قبل مبغادرة به و بأعماله و بسياسته املنتهجة بضمان بقاء اجلزائر الفرنس

الوايل العام إال أن السبب الذي قدمه يبدو معقوال  و علل هذا الرأي باحلرية والقلق حول مصري اجلزائر 

  .الفرنسية بعد مغادرته

ن األفعال ولكن دو "باإلضافة اىل أفعال التعليل جند األفعال اللغوية اليت تسهم بأدوار خمتلفة يف احلجاج، 

اللغوية يتجاوز دور املساعد يف تركيب اخلطاب، إذ يستعمل املرسل االستفهام أو النفي أو اإلثبات يف احلجاج 

ƢȀǼȈǠƥ�Ʋƴū¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ ...إذ أن طرح السؤال ميكن ...و يعد االستفهام من أجنع أنواع األفعال اللغوية حجاجا

ب ال يشاطر املتكلم اإلقرار جبواب ما، كما ميكن أن أن يضخم االختالف حول موضوع ما إذا كان املخاط

، و 3"يلطف السؤال ما بني الطرفني من اختالف إذا كان املخاطب مييل اىل اإلقرار جبواب غري جواب املتكلم

.368، 367، ص ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 1

.72، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2

.484، 483س، ص ص . م -مقاربة لغوية تداولية– اسرتاتيجيات اخلطاب: عبد اهلادي بن ظافر الشهريي  3
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أليس يف موقفهم "...من األسئلة اليت وجهها قائد اجليش  اىل وفد من أعضاء جلنة األمن العام يف مقر اجليش 

�ǽǀđ�¦ȂǸǐƬǟ¦�Ǻȇǀǳ¦�Ƕǿ�śǸǴǈŭ¦�À¢�µهذا من ال ǂǨǼǳ��Ǌ ȈŪ¦�Â�ǺǷȋ¦�̈ȂǬǳ�ƢȇƾŢ�ƾǠȇ�ƢǷ�ƨǸǯƢū¦�ƨǘǴǈ

و هل ترضون أن يعاملهم اجليش مبثل ما تريدون أن يعامل به أبنائكم من .. املتاريس، و هم مسلحون

تصموا من يريدون إذن حماربته بأسلحتهم؟ و ضد من اع... االبتسام و تبادل التحيات و السالم؟

.1.."مبتاريسهم؟

إن األسئلة املطروحة يف هذا املثال هي حجج ألن املرسل يدرك أن املرسل إليه ال خيالفه الرأي يف هذه القضية، 

فهي مسلمات يعرفها طرفا اخلطاب، كما أن املرسل إليه يدرك أن هذه األسئلة ال تتطلب منه اإلجابة، فهي 

.الصياغة اللغوية، فاهلدف منها الزيادة يف إقناع املتلقي حجج باعتبار قصد املرسل، ال باعتبار 

�ȆǬȈǬū¦�¿Ȑǰǳ¦�ǺǷ�ǢǴƥ¢�ƢĔƘƥ�ǾƬǬưǳ�ǲǇǂŭ¦�ƢȀǨǛȂȇ�Ŗǳ¦�°Ȃǐǳ¦�Ǧ: اآلليات البالغية- ǴƬű�Ŀ�ǲưǸƬƫ

التشبيه أو التمثيل الذي يعقد فيه املرسل مشاركة ما بني : من الناحية احلجاجية و من هذه الصور

و إن كان : ... قدميا بقوله" اجلرجاين"تلفة من احلجاج، و هذا ما أشار إليه صورتني ألغراض خم

ǂđ¢�ǾǻƢȈƥ�Â��ǂȀǫ¢�ǾǻƢǘǴǇ�Â��°Ȃǻ¢�ǾǻƢǿǂƥ�ÀƢǯ�ǾȈƦǌƬǳ¦�ƾǐǬȇ�ƢƳƢƴƷ... و هذا ما يلجأ إليه ،

.2املخاطب لتوضيح احلال، و إقناع املرسل إليه مبا يراه من أفكار

يف مسرحيته التشبيه احلجاجي يف خطابه عن طريق الشخصيات " باعزيز بن عمر"فقد استعمل املؤلف 

ال خيضع ألحد أبدا إال للجيش، فإذا استطعنا أن نثريه " دوقول"إن : "املسرحية، و منها قول مدير ليكو داجلي

عليه هنا و يف فرنسا أمكن لنا أن جنرب الكسر و نرأب الصدع و ننقذ يف النهاية اجلزائر الفرنسية من السقوط 

، فهو يريد بتشبيهه للخسارة بالعظم املكسور و حماولة جناح املهمة عن طريق ǶĔ¦Ȃǟ¢�Â�ƨǫȐǨǳ¦�Äƾȇ¢�"3يف

جتبري هذا العظم وإصالحه و إعادته اىل وضعه السليم، و رأب الصدع أي االصالح بني املتخاصمني و إزالة 

ال أرى ما يربر : "...قول الوايل العام ليوناراخلالف بينهم إلنقاذ اجلزائر الفرنسية، و قد ذكر التشبيه أيضا يف 

Ǻȇ®ǂǈǳ¦�ǺǷ�Ƥ Ǵǟ�ŚƴǨƬƥ�ȄƫȂŭ¦�ƾȈǟ�ƨǴȈǳ�ª ƾƷ�ƢǷ�ǲȇȂē�Ŀ�ǶǰƬǤǳƢƦǷ"...4 فالتشبيه يف هذا املثال وظف ،

لغرض حجاجي، و هو إقناع احلاضرين باالطمئنان و عدم اخلوف، على أن حوادث الفاتح من نوفمرب و 

.166ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.371، ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 2

.187ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3

.29ص  رجع نفسه،امل  4



298

�ƢȀǌȈƳ�Â�Ƣǈǻǂǧ�Ŀ�ǾƬǬưǳ�ƨǸȀǷ�Śǣ�Â�Ƣđ�ŅƢƦȇ�ȏ�Ǻȇ®ǂǈǳ¦�Ƥإعالن اجلزائريني الثورة ما ه Ǵǟ�ŚƴǨƫ�®ǂů�ȏ¤�Ȇ

  .و ممثليها

من آليات البالغية أيضا اإلمجال و التفصيل أو ما يسمى تقسيم الكل إىل أجزاء حيث يذكر املرسل حجته  

�ƢēȂǫ�ȄǴǟ�ǚǧƢƸȈǳ�Ǯكليا يف أول األمر، مث يعود اىل تنفيدها و تعداد أجزائها، إن كانت ذات أجزاء و ǳ̄

لقد آن لنا : "احلجاجية ، فكل جزء منها مبثابة دليل يؤثر على املتلقي مثل قول رئيس احتادية شيوخ البلديات

أن نفكر يف معاجلة مشاكلنا، و الدفاع عن مستقبل اجلزائر الفرنسية بوسائل أخرى غري الصراخ و االحتجاج، 

، و أمهها عندي السعي يف التفاهم مع اجليش و قادته املقيمني "رنسيةاجلزائر ف"و املناداة يف كل وقت بأن 

�Ŀ�°®ƢǬǳ¦�Ȃǿ�ƢǸǯ�ƢǼƬȈǔǫ�ƨǳ¦ƾǠƥ�ƢēƢǷȂǰƷ�ǺǷ�ƨǷȂǰƷ�ǲǯ�Â�Ƣǈǻǂǧ�̧ ƢǼǫ¤�ȄǴǟ�°®ƢǬǳ¦�ǽƾƷÂ�ȂȀǧ��ƢǻƾǼǟ

الوقت نفسه على إبادة عصابات اخلارجني عن القانون الذين أخد أمرهم يستفحل، وخطرهم ميتد و يتسع، و 

، هذه احلجج املتفرقة تدل 1"ما بعد مؤمتر الصومام، الذي مت عقده يف غفلة من احلكومة واجليش معاال سي

على طبيعة املستعمر الفرنسي، فقد ذكر يف املقدمة حجة يبني فيها طريقة معاجلة املشاكل للدفاع عن مستقبل 

© ƢƳ�ƢĔȋ�ǲȈǐǨƫ�ń¦�«ƢƬŢ�ƨȈǧƢǯ�Śǣ�ƨƴƷ�ƢȀǼǰǳ�Â��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦ بصورة جمملة ، هلذا اتبع هذه احلجة

  .حبجج تفصيلية

فهي صيغ لغوية دورها زخرفة اخلطاب، و إعطائه شكال "و من اآلليات البالغية استعمال احملسنات البديعية 

تنجذب إليه األمساع نظرا للطابع املوسيقي الذي تضفيه هذه األشكال التعبريية، و لكن هذه اآلليات البالغية 

د الوظيفة الشكلية، بل تتعدى هذا الدور اىل وظيفة حجاجية حيث يكون هدفها االقناع، و ال تقف عن

التأثري و التبليغ، و من أكثر احملسنات البديعية توظيفا يف اخلطاب جند الطباق واملقابلة و اجلناس و السجع، 

.2"ختضع يف استعماهلا لقصد املتكلم، و حسن توظيفها ألداء الوظيفة املرجوة منها

أما ": "لوزيين"و قد وظف املؤلف يف خطابه املسرحي هذه احملسنات البديعية على لسان شخصياته حيث قال 

حربيا و (، جاء السجع بني 3..."اليت تقتلهم حربيا، و حتييهم سياسيا" دوقول"اليوم فيعتمدون على سياسة 

§�ǳƢū¦�Àȋ��ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨǟ¦Őǳ¦�°ƢȀǛ¤�Â) سياسيا ƢǘŬ¦�ƨǧǂƻǄǳ�ǆ Ȉǳ�Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨ"من اضطراب و " لوزيين

خوف و قلق على مصري اجلزائر الفرنسية ال تسمح له بتنميق كالمه، و عليه فإن هدفه هو إقناع األعضاء 

.84ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.373، ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 2

.160، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3
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�¾¦ǂǼŪ¦�» ¦ŗǟ¦�ÀƘƥ�śǠǸƬĐ¦"حبق تقرير املصري يعترب أقوى سالح بأيديهم يف العهد اجلديد الذي ال " دوقول

  .مفاجآت ليست يف صاحلهم يلبث أن يتمخض عن

ذات قيمة حجاجية، إذا أحدثت تغيريا يف الرؤية، وكذلك إذا بدا "و نتيجة هلذا تعترب الصورة البالغية 

استعماهلا طبيعيا يف ذلك املوقف، أما إذا مل حيقق الكالم إذعان املرسل إليه هلذا الشكل احلجاجي، فإن 

، فهناك أدوات  كثرية و آليات متعددة تسهم يف بناء 1"يةالصورة تعد من قبيل الزخرف، أي صورة أسلوب

.خطابا حجاجيا مبا يتناسب مع السياق، فيختار املرسل ما حيقق هدفه االقناعي

�ƪ: السلم الحجاجي- Ʀưȇ�ȏ�̄¤�ƢēȂǫ�Ƥ ǈƷ�ƢȀƦƫǂƫ�Â�Ʋƴū¦�Ǟǧ¦ƾƫ�Ŀ��«Ƣƴū¦�ǲǠǧ�Ƥ ǴǏ�ǲưǸƬȇ

ū¦�ÃȂǫ¢�ƢĔ¢�ȄǴǟ�Ƣē¦̄�µ ǂǨƫ�Ŗǳ¦�ƨƴū¦�ȏ¤��ƢƦǳƢǣ�Ʋƴū¦�ǲǇǂŭ¦�Ƥ ƫǂȇ�Ǯ ǳǀǳ�Â��¼ƢȈǈǳ¦�Ŀ�Ʋƴ

�ȆƳƢƴū¦�ǶǴǈǳƢƥ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�Ȃǿ�Ƥ Ȉƫŗǳ¦�¦ǀǿ�Â��ǽ¦Ȃǟ®�Ƕǟƾƫ�Ŗǳ¦�ƨǷ±Ȑǳ¦�̈ȂǬǳƢƥ�ǞƬǸƬƫ�ƢĔ¢�Ãǂȇ�Ŗǳ¦
2�Â�ƢēȂǫ�Ƥ ǈƷ�ƢȀƦȈƫŗƥ�¿ȂǬȇ�Â��ǽ¦Ȃǟ®�ǶȈǟƾƬǳ�Ʋƴū¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƾǌƷ�ń¦�ǲǇǂŭ¦�ƘƴǴȇ�Ʈ ȈƷ��

ه، حيث أنه عبارة عن جمموعة من األقوال مزودة بعالقة متتعها باألسس الالزمة إلقناع املرسل الي

:ترتيبية، و يكون ترتيبها بأن يبدأ املرسل بأدناها اىل أعالها، و ميكن أن نرمز له بالشكل التايل

ن

  د                                                            

  ج 

ب                                                            

، فعندما تقوم بني احلجج املنتمية اىل )ن(حجج و أدلة ختدم النتيجة ) د(و ) ج(و ) ب(هي النتيجة، ) ن(

بية معينة، فإن هذه احلجج تنتمي كذلك اىل نفس السلم احلجاجي، فالسلم احلجاجي فئة حجاجية عالقة ترتي

إن إخالصه لقضيتنا و : " ، و ميكن أن منثل هلذه اآللية بقول رئيس جلنة اليقظة3هو فئة حجاجية موجهة

ال حبه حرصه على تقدمي ما يقوي ثقتنا فيه من أعمال هو الذي هداه هلذا العمل التارخيي اجلبار، و لو 

للجزائر الفرنسية و تفانيه يف الدفاع عنها و عن كل ما هو فرنسي فيها ملا إهتدى اىل ما مل يهتدي إليه أحد 

.499س، ص . م - مقاربة لغوية تداولية- اسرتاتيجيات اخلطاب: عبد اهلادي بن ظافر الشهريي  1

.500، 499ص ص  املرجع نفسه، 2

.376، 375، ص ص س.ستقالل، ماسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل اال دين اهلناين أمحد، 3
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قبله، هكذا تكون البطولة، و هكذا يعمل األبطال و قد قام قبل هذا بنصب احلواجز املكهربة على احلدود، و 

ƢȀǴǯ�ƨǓ°ƢǠŭ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǲǘǟ�Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ǲƷ"...1، ميكن متثيل احلجج يف السلم احلجاجي كما يلي :  

  "  الكوست"بطولة ): ن(          

�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦"الكوست."  

  .جناحه يف عملية إختطاف الطائرة املغربية                                        

  .و حبه للجزائر الفرنسية" الكوست"إخالص                                         

و جناحه يف العمل الذي مل خيطر يف بال أحد ، فإخالصه " الكوست"إن احلجج املستعملة تؤكد على بطولة 

و حرصه و حبه و تفانيه يف الدفاع عن اجلزائر الفرنسية مل تكن حجة كافية إلظهار بطولته، و لكن جناحه يف 

ة  و اهتدائه اىل ما مل يهتدي اليه أحد قبله حجة أقوى و دليل على العمل التارخيي اجلبار الذي قام به، العملي

�Ƥ ǐǼǯ�ǲƦǫ�ǺǷ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�°ƢȀǛ¤�Ȇǿ�Â��śƬǬƥƢǈǳ¦�śƬƴū¦�ǺǷ�ÃȂǫ¢�ȆȀǧ��̈Śƻȋ¦�ƨƴū¦�ƢǷ¢

¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǲȈǘǠƫÂ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ǲƷ�Â�®Âƾū¦�ȄǴǟ�ƨƥǂȀǰŭ¦�ǄƳ¦Ȃū¦ ملعارضة، بناًء على هذا نالحظ أن

املرسل اليه رتب حججه بطريقة منطقية بدأها باألدىن، حيث أن هذه اجلمل املرتبة على شكل حجج تنتمي 

".الكوست"اىل فئة حجاجية تنتمي اىل سلم حجاجي واحد، و تؤدي كلها اىل نتيجة مضمرة و هي بطولة 

من احلجج املرتبة، و هذا ما جاء يف قول و يف مثال آخر استعمل املخاطب أيضا جمموعة 

�ƢȈƟƢĔ�ƢǻǂǐƬǻ¦�ƢǼǻ¢�ǽƢǼǠǷ�ǆ" دوقول"إن عودة اجلنرال : "أحد قدماء احملاربني Ȉǳ�» Âǂǜǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�Ŀ�Ƕǰū¦�ń¦

1954يف معركتنا، فلنتذرع دائما باالحتاد و الكفاح، فبهما استطعنا أن نسقط عدة حكومات فرنسية منذ 

طة اليت رمسناها للدفاع عن اجلزائر الفرنسية، و إما لعجزها و ضعفها املخجل، أما إما إلعراضها عن اخل

فقد قضينا عليها و هي يف املهد و لكن ليس معىن هذا كله أننا ننتصر غدا مع اجلنرال " فليمالن"حكومة 

.2" ..."دوقول"

  .نستطيع أن نرتب هذه احلجج يف سلم حجاجي 

.103ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1
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  .االنتصار  التشجيع على): ن(           

  .القضاء على من يعارضهم                                                

  .اسقاط العديد من احلكومات                                                

  .و الكفاحالتذرع باالحتاد                                                   

�°ƢǐƬǻȏ¦�ȄǴǟ�ǞȈƴǌƬǳ¦�ń¦�Ä®ƚƫ�ȏ�ƨǨȈǠǓ�ƨƴƷ�ƢĔȋ��¬ƢǨǰǳ¦�Â�®ƢŢȏƢƥ�̧°ǀƬǳ¦�ƨƴƷ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�¾Ǆǻ¢�ƾǬǳ

�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�¶ƢǬǇƜƥ�ŚǯǀƬǳ¦�Ǻǰǳ�Â��°¦ǂǬƬǇȏƢƥ�ǶǠǼƫ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǲǠŸ�ȏ�¿Ȑǯ�®ǂů�ȆȀǧ��ƨȈƟƢĔ�ƨǨǐƥ

ل على عزمهم للدفاع عن خططهم و أفكارهم احلكومات من خالل االحتاد و الكفاح حجة أقوى، و دلي

�Â��ƢȀǼǷ�ÃȂǫ¢�ƨƳ°ƾƥ�ƢȀǠƦƫ¢�Ľ�ƨǳȏ®Â�ƨƳ°®�ǲǫƘƥ�©¢ƾƥ�Ʈ ȈƷ�ƢēȂǫ�©ƢƳ°®�ǪǧÂ�ǾƴƴƷ�Ƥ ƫǂǧ��ǶēƢǇƢȈǇÂ

ختم خطابه حبجة أقوى تقنع املرسل اليه على ضرورة االنتصار، و هي إظهار طريقة قضائهم على كل من 

املهد، فقد مت إسقاط عدة حكومات فرنسية يف آماد غري  و هي يف" فليمالن"يعارضهم حىت حكومة 

، فكل "الكوست"و " سوستيل"متباعدة، و مت حتويل بعض ممثليها اىل مناضلني يف حقل اجلزائر الفرنسية مثل 

  .دليل يستلزم منطقيا أن يؤدي اىل الدليل األقوى منه

�ƢēƢƳ°®�Ƥكما أن هناك بعض األدوات اللغوية اليت يكون دورها هو الربط ا ȈƫǂƫÂ��śƬȈǔǫ�śƥ�ȆƳƢƴū

فاللغة العربية مثال تشمل عددا كبريا من الروابط و العوامل " بوصف هذه القضايا حججا يف اخلطاب، 

بل، إذن، حىت، :احلجاجية اليت ال ميكن تعريفها إال باإلحالة على قيمتها احلجاجية، نذكر من هذه األدوات

، رمبا، تقريب، إمنا، ما، إال، زيادة على هذا، مث، إضافة اىل، فضال عن، السيما، إذن ألن، مبا أن، مع ذلك

إخل، و تعد هذه الروابط من األلفاظ اليت ال حتمل معىن إال يف إطار سياق لغوي، فطبيعتها أن تربط فقط ...

.1"بني األلفاظ املختلفة لتبيان العالقات القائمة فيما بينها

  :قول رئيس جلنة اليقظةمثال على هذه الروابط جنده يف 

لكناالشرتاكية ليس من السهل إسقاطها أو حتويل سياستها املذبذبة لفائدتنا، و " قيمويل"إن حكومة " ... 

من السهل عرقلتها إذا احتدنا و جندنا رأينا العام هنا ضدها، فأول ما جيب القيام به ابتداًء من اليوم الحرتام 

وزيرا مقيما عندنا، هو االعالن عن " كاترو"ل عن تنصيب اجلنرال على العدو " قيمويل"إرادتنا و محل 

.381، 380، ص ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 1
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يتسىن جلماهرينا  حىت مظاهرات شعبية صاخبة من نوع ما شيعنا به سوستيل تستمر أسبوعا كامال إذا لزم األمر

� ȆĐ�̈ȂǬǳƢƥ�ƢȀƬǓ°ƢǠǷ�ƢŮȐƻ�ƪ Ʀưƫ�À¢�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦"1"اىل أرض آبائنا وأجدادنا" كاترو.

الذي يدل على االستدراك حيث ننسب حكما المسها خيالف " لكن"يف هذا اخلطاب جند الرابط هو حرف 

وعدم " قيمويل"حكم اجلملة اليت قبلها سلبا و اجيابا، فقد حكم رئيس جلنة اليقظة بصعوبة اسقاط حكومة 

ǟ�ƨȇȂǫ�ƨƴŞ�ǪƥƢǈǳ¦�ǾǸǰƷ�ȄǤǳ¢�ǾǼǰǳ�Â��ǶēƾƟƢǧ�ń¦�ǾƬǇƢȈǇ�ǲȇȂŢ�ǺǷ�ǺǰǸƬǳ¦ كست احلجاج و بينت

لعكس النتيجة " لكن"شجاعته يف سهولة عرقلة هذه السياسة باالحتاد، و عليه فإن املرسل استعمل الرابط 

هو احلجة األقوى ، و بناءا على ما " لكن"وتوجيه احلجاج اىل نتيجة أخرى، فكل خطاب يأيت بعد الرابط 

  :سبق نستطيع وضع السلم احلجاجي املناسب هلذه الوضعية

  إرادة الرئيس و شجاعته يف احلفاظ على اجلزائر الفرنسية): ن(

  إمكانية عرقلة هذه السياسة باالحتاد                                      

  لكن                                                     

  "قيمويل"اسقاط حكومة  صعوبة                                      

اليت تقوم بدور ترتيب عناصر اخلطاب، و دور الوسيط " حىت"كما جند يف نفس املثال رابط آخر و هو األداة 

�Ŀ�Â��ƨǨǗƢǠǳ¦�ŕƷ�Â¢��ƨȇƢǤǳ¦� ƢȀƬǻ¦�řǠƫ�Ŗǳ¦�̈°ƢŪ¦�ŕƷ�ÀȂǰƫ�ƾǬǧ��ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�Â�ƢȀȈǻƢǠŭ�Ƣŭ�ȆƳƢƴū¦

  :هذه احلجج يف الشكل اآليت خطاب رئيس جلنة اليقظة ميكننا تصوير

  الشجاعة و القوة          ): ن(                         

  اثبات املعارضة بالقوة                                             

  حىت                                                    

  إعالن مظاهرات شعبية                                             

.87ص  ،س.م -سرحية تارخيية م - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1
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ȆĐ�̈ȂǬǳƢƥ�ƢȀƬǓ°ƢǠǷ�ƪ �" (حىت"فاحلجة اليت ذكرت بعد  Ʀưƫ�À¢�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ŚǿƢǸƴǴǳ�ŘǈƬȇ

هي احلجة األقوى على إعالن مظاهرات شعبية صاخبة، و إن كانت ) اىل أرض آبائنا و أجدادنا" كاترو"

باالحتاد واملظاهرات أيضا، لكن العزمية و " قيمويل"ية عرقلة سياسة احلجج من قبل الرابط تؤكد على امكان

  .القوة و الشجاعة كان واضحا يف خطاب املرسل

إال أن "كما تنوعت و تعددت الروابط يف املسرحية، و اختلفت الدالالت احلجاجية اليت ترتتب فيما بينها، 

تجاوز طرف اخلطاب النظر اىل بنيتها أو قصد قوة احلجاج تقف يف ترتيبها احلجاجي عند حد السند و ال ي

Ƣǿ°®ƢǐǷ�̈Ȃǫ�ǺǷ�ƢēȂǫ�Ʋƴū¦�Ƥ ǈƬǰƫ�̄¤�ǲǇǂŭ¦"1 حيث ينبثق ذلك الرتتيب عن تأويل املرسل هلا، فينظر ،

اليها حسب ثقافته و خلفيته املعرفية و هذا الرتتيب جيعل االحتجاج بأي منها ينتسب اىل درجة يف السلم 

  .ة ال يكتسبها بذاته بقدر ما يكتسبها بعالقته مع االدلة األخرى املطروحةاحلجاجي، فيكتسب قوة معين

.544س، ص. م -مقاربة لغوية تداولية– اسرتاتيجيات اخلطاب: عبد اهلادي بن ظافر الشهريي 1
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باعزيز بن عمرالمسرحي عند  خطابأفعال الكالم في ال :المبحث الثالث

�Ǯ ǳǀƥ�̈°ÂƢƴƬǷ�ƢȀǴǸǠƬǈŠ�ƨǷȐǠǳ¦�ƨǫȐǟ�Ŀ�Ʈ ƸƦƫ�ƨȇǂǜǻ�ƢĔ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�řƦŭ¦�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�¿ȂȀǨǷ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦

�ǆ إىللغة إىل االجناز فان احلديث يف التداولية حييل مباشرة استعمال ال ǰǠƫ�ƢĔȋ��¿Ȑǰǳ¦�¾ƢǠǧ¢�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦

كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي داليل، "...لنا اجلانب املادي لألعمال التداولية، فالفعل اللغوي هو

Actes) ل أفعال قوليةسعد نشاطا ماديا حنويا يتو ياجنازي تأثريي، وفضال عن ذلك  locutoires)

Actes)لتحقيق أغراض اجنازيه  illocutoires) )وغايات تأثريية ...) والوعد ،األمر، كالطلب

(Actes perlocutoires) إىل أن  حومن مث فهو فعل يطم) كالرفض والقبول( ختص ردود فعل املتلقي

سساتيا، ومن مث اجناز شيء يكون فعال تأثرييا، أي يطمح أن يكون ذا تأثري يف املخاطب اجتماعيا  أو مؤ 

.1"ما

  :والرسم املوايل يوضح ذلك  

            املرسل                  

2:دلك عندما قسم الفصل الكالمي إىل ثالثة أقسام حو كان أوسيت قد وض

Acte)ل القولعف.1 locutoire) :فظ املخاطب بقول مال الذي يتحقق ما أن يتلعوهو الف 

.ويقصد به النشاط اللغوي أو اإلنتاج اللغوي الذي خيضع لرتكيب معينة

40س، ص.التداولية عند العرب،م : مسعود صحراوي 1
  .31ص.س.التداولية اليوم علم جديد يف التواصل،م:آن روبول،جاك موشالر2

ل ـــــالفع

فعل متضمن في فعـــــــل 

)انجازي(القول 

فعل ناتج 

ال ــــأفع

ةــــقولی

أغراض 

انجازیھ
غایات 
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Acte)ل المتضمن في القولعالف.2 illocutoire)  : ل أو عللف يويقصد به الغرض اإلجناز

بعمل شيء من خالل أقواله  ) متلقية(األفعال املنجزة حقيقة ،حبيث يلزم املتكلم نفسه أو غريه 

إلجنازي احلقيقي أساس النظرية التداولية ألنه جيسد االتحذير و األمر والنهي ،ويشكل الفعل كالوعد و 

.اجلانب التواصلي منها ويرتبط بالغرض أو القصد

:نا مباشرة إىل النوع الثالث وهولل حييعا النوع من الفذوه

Acte)الفصل الناتج عن قول.3 perlocutoire):  الناتج عن لتأثريي وهو بدوره اأو الفعل

التسبب يف نشوء آثار يف املشاعر "...إصدار سلسلة ن األفعال القولية املصحوبة بقوى إجنازيه أي

لتأثريي ،وهو او يطلق عليه اسم الفعل ،1"اإلرشاد التضليل،اإلقناع،:والفكر ،ومن أمثلة تلك اآلثار 

جنازي يف إلاالذي حيدثه الفعل األثر ورد الفعل الذي يصدر من املتلقي أو السامع، ويقصد به األثر 

كما يعترب الفعل اللفظي ضروريا  أو املخاطب سواء كان تأثريا جسديا أم فكريا أم شعوريا،،2السامع

.لتأثريي فال يلزم كل األفعال ألنه منها وال تأثري له على السامعاأما الفعل ،النعقاد الكالم

مجل : حتقق أفعال الكالم، و عليه جنده يقسمها اىل صنفنيعلى اجلمل االنشائية ففيها " أوستني"كما اهتم 

انشائية صرحية مباشرة، و مجل انشائية غري مباشرة، فاجلمل املباشرة تأيت على شكل أفعال تدل على الزمن 

أما النوع الثاين فهي اجلمل غري املباشرة يرتكز فيها املرسل اليه يف حتليل األعمال اللغوية على ...احلاضر 

تغال بالتأويل ألن األمر يتعلق بأقوال يرمي من خالهلا املتكلمون اىل التعبري بشكل ضمين عن شيء آخر االش

.3...غري املعىن احلريف مثلما هو الشأن يف التلميحات و السخرية واالستعارة، و حاالت تعدد املعىن 

:4يفتها الداللية يف اجلملة وهيتصنيفا لألفعال الكالمية على أساس وظ" أوستني"و إضافة إىل ما سبق وضع 

Actesأو األفعال الدالة على احلكم : احلكميات- Verdictifs ،حنو التربئة، اإلدانة، الفهم

.إصدار األمر، التقومي، التصنيف، التشخيص، الوصف

Actesأو األفعال املمارسة : التنفيذيات- exercitifs ،و تقضي مبتابعة األعمال مثل الطرد

ȏ¦��¾ǄǠǳ¦ǪǴǤǳ¦�Â¢�ƶƬǨǳ¦��ǲǇȂƬǳ¦��ƨǳƢǬƬǇȏ¦��ƨȈǏȂƬǳ¦��ƨȈǸǈƬǳ¦��¿Ƣē.

Actesأو أفعال الوعد : الوعديات- Promossifs  و هي أفعال تلزم املتكلم بالقيام بتصرف

.الوعد، املوافقة، و التعاقد، و العزم، و النية، القسم، اإلذن، والتفضيل: بطريقة ما مثل

42س، ص.ند العرب، مالتداولية ع ،مسعود صحراوي 1
  .25ص.س.مدخل إىل اللسانيات التداولية، م،جياليل دالش  2

.386، ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 3

.ص.نرجع نفسه، امل  4
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Actes: و أفعال السلوك: السلوكيات- comportatifs  و هي أفعال و أعمال تتفاعل مع الغري

.حنو االعتذار و الشكر، و التهنئة، و الرأفة، و الرتحيب، و الكره، و التحريض

Actesأو أفعال العرض : العرضيات- expositifs  و هي أعمال ختتص بالعرض مثل التأكيد

... .ضيحوالنفي، و الوصف، و االصالح، و احملاجة، و التأويل، و التو 

¤�ƢǻƢȈƷ¢�¼ƢȈǈǳ¦�ǲƻƾƬȇ�̄¤�ƨǴƻ¦ƾƬǷ�ƢȀǴǯ�©ƢǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�À¢�ń" أوستني"من خالل هذه التصنيفات يشري 

و " سريل"ليجعل من فعل احلكم فعل ممارسة أو العكس، مثل أفعال املمارسة، و أفعال احلكم، إىل أن تدخل 

لى تصنيف اجلمل االنشائية اىل مباشرة، و اقرتح بعض التعديالت على نظرية افعال الكالم، إال أنه حافظ ع

فعل القول، فعل :غري مباشرة، مع بعض االضافات اهلامشية ، فاجلمل املباشرة تضبطها بعض القواعد هي

االسناد، و فعل االنشاء، و فعل التأثري، أما اجلمل الغري مباشرة فهي اليت يتمكن املتكلم من إصدار قول ال 

هذه األفعال الكالمية الغري مباشرة حتتاج اىل اسرتاتيجية متكن املرسل اليه من الوصول يريد به معناه الظاهر، ف

1:لألفعال الكالمية على هذا الرتتيب" سريل"اىل املدلول احلقيقي من اخلطاب، و يتمثل تقسيم 

غايتها الكالمية تكمن يف جعل املتكلم مسؤوال عن وجود وضع لألشياء : أفعال اإلثبات-1

...تأكيد، التحديد، الوصفال: ويشمل

األمر، النهي، : و غايتها محل الشخص على القيام بفعل معني و تشمل: أفعال التوجيه-2

...الطلب

له، " أوستني"و هو ال خيتلف عن تعريف (و غايتها إلزام املتكلم بالقيام بشيء : أفعال الوعد-3

).نفسه" سريل"باعرتاف 

...االعتذار، السرور: عن حالة نفسية مثل و تتمثل يف التعبري: األفعال التعبريية-4

غايتها إحداث تغيري عن طريق االعالن و تشمل األفعال الدالة على ذلك، : االعالنات-5

....االعالم، اإلخبار، اإلعالن

خيضع اخلطاب املسرحي للقوانني اليت تتحكم يف اخلطاب العادي، إذ نستطيع أن نطبق نظرية أفعال الكالم 

  من خطابات متنوعة" اجلزائر الثائرة"مسرحية على ما جاء يف 

.164، 160س، ص ص .م، يف ضوء النظرية التداولية عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي: ينظر  1
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إننا سنلقى صعوبات و عقبات حتما يف طريقنا، ولكن :"..."شال"اجلنرال لك يف قول ذونأخذ مثال على 

" دوقول"سنذللها و نتغلب عليها بفضل وطنيتكم و تأييدكم لنا، إذ ال ينبغي أن حتسبوا أننا انتصرنا على 

.1..."عليهما، و لكن بفضل شجاعة جيشكم واحتادكم معه سننتصر قريبا  وحكومته مبجرد إعالن الثورة

نطقه جند أنه أجنز ثالثة أفعال متزامنة فهو ينجز فعال كالميا يتمثل يف  "شال"جلنرال فمن خالل حديث ا

إننا سنلقى صعوبات و عقبات حتما يف طريقنا، و لكن سنذللها ونتغلب عليها بفضل وطنيتكم "...للخطاب

وحكومته مبجرد إعالن الثورة عليهما، و لكن " دوقول"ييدكم لنا، إذ ال ينبغي أن حتسبوا أننا انتصرنا على وتأ

متضمنا يف القول و هو تشجيع و حتفيز وينجز فعال ..." بفضل شجاعة جيشكم واحتادكم معه سننتصر قريبا

بضرورة ب عرييا واملتمثل يف إقناع الشتأث، و اخريا ينجز فعال "دوقول"الشعب للتغلب و االنتصار على حكومة 

  .االحتاد و إعالن الثورة للحفاظ على اجلزائر الفرنسية

  :أيضا" شال"اجلنرال ويف مثال آخر يف قول 

نقسم إليكم مجيعا قسم اجليش على أن " جوغو"و " زلري"و" صاالن"إنين و معي اجلنراالت الثالثة "... 

إن حكومات سياسة .. ين ماتوا فيها من أجدادنا لتبقى فرنسية اىل األبدحنافظ على اجلزائر الفرنسية وفاء للذ

التخلي عن اجلزائر الفرنسية مل تفتأ تعدنا باجلزائر الفرنسية مث باجلزائر داخل فرنسا، مث باجلزائر اجلزائرية، و ها 

فالقة ومنظمتهم اخلارجية هي اآلن تعدنا باجلزائر املستقلة الشريكة مع فرنسا ريثما تقدمها لقمة سائغة اىل ال

هل تقبلون أن يتحقق هذا غدا؟ هل ترضون ن يصبح ... بعد حني كجزائر مستقلة ال تربطها أي رابطة بفرنسا

مرسى الكبري و ميناء اجلزائر من املراكز التابعة للبحرية الشيوعية؟ هل تقبلون أن يغيب علمكم عن أعينكم 

وأؤكد لكم أن اجليش لن يقبل هذا أبدا، ...شيء حىت الشرفليخلفه علم آخر؟ إنكم يومئذ ستخسرون كل 

�ǆ Ǩǻ�Ŀ�¦Ȃǟƾȇ�Â��ƨȈƥ¦ŗǳ¦�ƢēƾƷÂ�ƢǈǻǂǨǳ�ǺǸǔȈǳ�ǶǰũƢƥ�¿ȂȈǳ¦�ǺǷ� ¦ƾƬƥ¦�ǾǬƫƢǟ�ȄǴǟ�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ƾƻ¢�ƾǫ�Ǿǻ¢�Â

.2..."الوقت مجيع القوات الفرنسية يف كامل الرتاب الوطين اىل االنضمام اليه حاال و العمل حتت لوائه 

  ".سريل"ا املثال نالحظ أن املرسل األول أجنز األفعال الكالمية بصورة كاملة حسب يف هذ

و الذي يتمثل يف التلفظ بكلمات خاضعة لبنية لغوية بدأها بإسناد اخلطاب مث فحو : فعل القول-

.اخلطاب

.195، ص س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.194، 193ص ص  ،س.م - مسرحية تارخيية  -  باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2
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الذي  باملخاطب أو املتكلم الثاين) إنين(يسمح بربط املتكلم الذي يرمز له بالضمري : فعل اإلسناد-

).اليكم(أشار إليه بالضمري 

و هو القصد املعرب عنه يف القول و يتمثل يف الطلب الستيعاب ما حيصل للجزائر : فعل اإلنشاء-

الفرنسية، و التحذير عما سيواجهون إن مل حيافظوا عليها، و األمر بانضمام القوات الفرنسية اىل 

.و قد جاء على شكل حتريض - حاال- اجليش 

�ǶȀǷƢǸǔǻ¦Â�ǶēƾǻƢǈŠ�ǾǓ°ƢǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǰū¦�ǾƳ¦ȂȈǇ�Ǌ: فعل التأثري- ȈŪ¦�À¢�Ƥ Ǡǌǳ¦�̧ƢǼǫ¤�Ŀ�ǲưǸƬȇ

ƨȈƥ¦ŗǳ¦�ƢēƾƷÂ�ƢǈǻǂǨǳ�ǺǸǔȈǳ.

زي جناإىل الفعل اإلجنازي الذي يعد جوهر أفعال الكالم وذلك كله ألن الفعل اإل اهتمامه "تنيأوس"كما وجه 

فهو حياول فك شفرة الكالم داخل  صول إىل مفهومه،وعلى املتلقي بذل جهده للو  يرتبط مبقصد املتكلم،

ات هلا صيغ لغوية خاصة حيث حتكمها ظالقصد كون بعض امللفو  امليشرتط ع"  تنيأوس"إذا  ،االستعمال

  .الكالمية الغري مباشرة باألفعال مىسما يهذا و قواعد لغوية مغايرة ملقاصدها وخمالفة لصيغها 

رب إذ جت"ي وهي أفعال حتتاج إىل تأويل إلظهار قصدها االجناز  ¦�Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭففيها ينتقل املعىن احلقيقي إىل 

1."املستمع من االنتقال من املعىن احلقيقي إىل املعىن الذي يسنده املتكلم إىل قوله

 رسل وامل ومن هنا فاملتلقي ال يدرك املعىن احلقيقي إال مبعرفته قصد املرسل وبالعودة إىل املعلومات املشرتكة بني

، كما يضطر املرسل يف بعض األحيان اىل استعمال األسلوب التلميحي يف خطابه، و ما جاء يف املرسل إليه

إن الدهر أبو العجائب و مظهر الغرائب و قد مضت علينا اآلن عدة سنوات : "... خطاب رئيس جلنة اليقظة

كثرة دواعي اليأس كان األمل دائما   و حنن يف انتظار تقلب األحوال و إسفار وجوه اآلمال، و بالرغم من

، إن ظاهر اخلطاب يوحي بأن رئيس جلنة اليقظة  2"رائدنا يف أن الزمن يعمل لنا بينما كان يعمل لغرينا

�§ ƢǘŬ¦�ǺǷ�ƾǐǬǳ¦�Ȃǿ�ǆ Ȉǳ�ŐŬ¦�¦ǀȀǧ��ǞǓȂǳ¦�ȄǴǟ�̈ǂǘȈǈǴǳ�Ƕē°ƾǫ�¿ƾǠǳ�¿ȐǈƬǇȏ¦�Â�² ƘȈǳ¦�Ǻǟ�ª ƾƸƬȇ

فصح عنه بطريقة مباشرة، فاألفعال الكالمية املنجزة يف هذا املثال إذ خيتبئ قصد آخر ضمين مل يستطع أن ي

تتمثل يف فعل القول الذي جاء على شكل خرب، و الفعل املتضمن يف القول يتمثل يف التفاؤل و املبادرة يف 

ط النجاح مهما تطلب األمر، و هذا الفعل جاء ضمنيا يف سياق احلوار استطاع رئيس قدماء احملاربني و الضاب

أن يستنبطوه، و يف األخري حتقق الفعل التأثريي و هو االحتاد ملواجهة كل من يعارضهم و يفضل البقاء مع 

  ".دوقول"

  .29ص.س.مدخل إىل اللسانيات التداولية، م: جياليل دالش 1

.211ص  ،س.م -ية مسرحية تارخي - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2
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¤�ƨȇȂǤǴǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�±Ƣų¦Â�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ȇǿ�ǽƾǼǟ�ƨǤǴǳ¦�ƨǨȈǛÂ�À¢�ń"تنيأوس" وخنص هذا التقييم عند

هو الذي يقوم بربط  اإلسنادل عات بىن تركيبية أما فل القول هو الذي يتمثل يف التلفظ بكلمات ومجل ذعفف

ل التأثريي يكمن يف حماولة املتكلم التأثريي على السامع ولكن دون أن عأما الف ،صلة بني املرسل واملرسل إليه

  .للتواصل املؤديةننسى دور املستمع الذي يريد الوصول إىل مقاصد املتكلم بإعتماده على مجيع العناصر 

:المسرحي خطابفي ال السلطة-

بأفعال املمارسة وهي اليت تتعلق "تنيأوس"حيث ربطها  إن السلطة معيار يف تصنيف األفعال الكالمية،

  .التوجيهات التنفيذية القريبة من النضج والتحذير وإعطاء ...مبمارسة السلطة والقانون 

والتخاطبية بني  االجتماعيةلدرجات وحتدد من خالهلا ا وقد تكون السلطة رمسية أو أخالقية أو دينية،

فمن ميلك هذه امليزة يستطيع أن يؤثر يف الطرف اآلخر من اخلطاب ويعطي القوة ألفعاله ويضمن  املتخاطبني،

1.حتقيقها لفعل التأثري

و من املعروف أن السلطة .. و مفهوم السلطة أو السيطرة مفهوم جمازي عندما يستعمل يف التفاعل و اخلطاب

ا العام هي احلق يف األمر، فهي تستلزم آمرا و مأمورا و أمرا، آمرا له احلق يف اصدار األمر اىل املأمور، و مبعناه

.2مأمورا عليه واجب الطاعة لآلمر بتنفيذ األمر املوجه إليه

كما خيتار املرسل اسرتاتيجية اخلطاب املناسبة للسياق وفقا ملا تقتضيه سلطته، و من متام السلطة إلجناز

اخلطاب االعتماد على املكان املادي لتفعيلها كاملعلم الذي يفعل سلطته داخل القسم، و القاضي ميارس 

و تنعكس هذه السلطة على اخلطاب بني طرفيه، وذلك بتحديد نوعية خطاب "سلطته داخل احملكمة، 

ينه و بني املرسل املرسل، و نوعية خطاب املرسل اليه، فاملرسل صاحب السلطة يسعى اىل إحداث الفرق ب

اليه، و تتضح حني ينطق خبطاب ميتاز بالصرامة اليت ال تقبل النقاش، و ال ترتك للمرسل إليه احلرية يف التعقيب 

و املعارضة، أما إذا انعدمت السلطة فسوف يكون اخلطاب فاشال، ال حيقق أي تأثري ألن معظم الشروط اليت 

عمله تنحصر يف مدى التالؤم بني املتكلم أو وظيفته االجتماعية، ينبغي أن تتوفر كي يعمل االجناز الكالمي 

.3"و بني ما يصدر عنه من خطاب

  . 153ص، س.م توظيف الرتاث التارخيي يف املسح االصالحي اجلزائري،: دين اهلناين أمحد 1

.221س، ص .م -مقاربة لغوية تداولية – اخلطاب اسرتاتيجياتعبد اهلادي بن ظافر الشهري،  2

.394، 393، ص ص س.ل االستقالل، ماسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قب دين اهلناين أمحد، 3
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استعمل املؤلف العديد من اخلطابات اليت جند فيهم بعض التضخيم اليت تعترب " اجلزائر الثائرة" و يف مسرحية 

لكن ال تنسى يا حضرة الرئيس " :من املظاهر اليت تتجلى فيها السلطة و ما جاء يف خطاب مدير ليكوداجلي

، فاالسم الذي نادى به املرسل 1"أن االتصال املنظم حيتاج اىل دعاية منظمة و هي بدورها حتتاج اىل مال كثري

�Ŀ�Â��ǆ) حضرة الرئيس(املرسل اليه  ȈƟǂǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ǂȀǜǷ�Ƣǔȇ¢�ƾǈŸ�Â��¿¦ŗƷȏ¦�ȄǴǟ�¾ƾȇ

نعتذر أوال لسعادتكم عن : " م جند كذلك التعظيم و الرجاء يف قولهخطاب رئيس الوفد مع الوايل العا

و ال شك أنكم يا سعادة الوايل العام قد تلقيت ...إزعاجكم وإقالقكم حبضورنا عندكم يف مثل هذا الوقت

تقارير ضافية و معلومات كافية من السلطات العسكرية و االدارية عن هذه احلوادث املهددة ألمن 

فقد جلأ املرسل يف خماطبة الوايل العام اىل توظيف ضمري اجلمع الذي يدل على التعظيم، كونه ، 2..."فرنسا

يقف أمام سلطة أعلى منه تستوجب الطاعة و التودد لتحقيق اهلدف و يعرب عن القصد، و عليه احرتم مكانته 

  .االجتماعية بإصدار خطاب يتالءم مع هذه الوضعية و مع سلطة املرسل إليه

  :ثل آخر يف خطاب أمني املال مع رئيس العصابةو يف م

.هات اآلن ما مجعتم هذا الصباح من املال، و بقية احلسابات و وجوه النفقات: أمني املــــــال"

3..."تفضل و خد مين هذا املبلغ الذي بقي يف يدي بعد أن أخدت منه: رئيس العصابة

االستجابة هلذا اخلطاب مبا أم املرسل أعلى سلطة واليت  يصدر املرسل خطابه بطريقة فوقية تلزم املرسل اليه

تكسبه القوة و التأثري، فقد أجنز فعال طلبيا و هو فعل األمر، و سلطة القوة هلا تأثري على املرسل إليه فأفعال 

الكالم تتحقق و تأثريها يبدو واضحا يف كالم املتلقي و تصرفاته، و هذا ما استغلته امرأة شيخ البلدية مع

  :خادمتها مربوكة و زوجها يف اخلطاب التايل

صباح اخلري سيديت، أليس من األفضل أن نسبق اليوم على خالف املعتاد يف تنظيف هذه القاعة قبل : مربوكة"

  غريها؟

ان زمالئه سيعودون يف هذا الصباح اىل هذه ...أنا أريد أن تبقى هكذا مشوشة ...كال: امرأة شيخ البلدية

  ...أن جيدوها كما تركوها القاعة و أردت 

  ماذا يكون األمر إذا ثار و غضب سيدي الرئيس من جراء إمهاهلا و إبقائها على ما هي عليه؟: مربوكة

.33ص  ،س .م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.28ص  املرجع نفسه، 2

.234، ص رجع نفسهامل  3
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إنين لن أرضى بتحويل قاعيت اىل جملس للسياسة ومسرح .. ال ختايف يا مربوكة فأنا املسؤولة عن ذلك: الزوجة

  ...للنقاش الفارغ و الصياح املزعج

  مربوكة... مربوكة  :الرئيس

  ماذا تريد؟ إين قد أرسلتها يف حاجة و ال تلبث أن تعود: الزوجة

أجيوز أن تبقى قاعتنا على هذه احلالة من التشويش و اختالل نظام املقاعد والكراسي يف حني أن : الرئيس

  أصدقائنا يف الطريق إليها؟

.1...."يعلم السادة أننا لسنا من املوظفات عندهمأنا اليت أمرت مربوكة برتكها على ما هي عليه حىت : الزوجة

إن السلطة االجتماعية هي كذلك هلا تأثري كبري على املرسل إليه حيث استغلتها الزوجة يف مترير اخلطاب بإقناع 

��ƢēǂǰǨƥ�«ÂǄǳ¦�Â�ƨǷ®ƢŬ¦باعتبارها مسؤولة و ربة االجتماعية  امع وضعيته تالءم زوجةال تهفاحلوار الذي قال

اخلادمة برتكها للقاعة على ما هي من فوضى و الزوج بتقبله فكرة عدم تكرار استجابة  توجد ت، هلذاالبي

ولو صدر من شخص آخر ال ميلك تلك السلطة ما حتقق  وحدث فعل التأثري،هذه االجتماعات يف املنزل،

  .الزوجة هتلتأثريي الذي حققااإلجناز الكالمي و 

بري منط احلديث غيدفع إىل ت اوهذا م ،إليهبني املرسل  بينه و ف احمليطةكما قد يفقد املرسل سلطته للظرو 

وذلك بعدم حتقيق أفعاله الكالمية وإخفاقه  وانعدام السلطة يؤدي خبطاب املرسل إىل الفشل،، وأفعال الكالم

ǾȈĔ�Â¢�ǽǂǷȋ�Ƥ ȈƴƬǈȇ�ȏ�Ʈ ȈƷ�ǾȈǳ¤�ǲǇǂŭ¦�ȄǴǟ�§ȂǴǘŭ¦�ǂƯƘƬǳ¦�ª ¦ƾƷ¢�Ŀ.

�ȄƫȂŭ¦�ƾȈǟ�ƨǴȈǳ�ª": " ...ليونار"ايل العام مثال على ذلك قول الو  ƾƷ�ƢǷ�ǲȇȂē�Ŀ�ǶǰƬǤǳƢƦǷ�°Őȇ�ƢǷ�Ã°¢�ȏ

بتفجري علب من السردين أو إطالق عيارات من نريان، كونوا مطمئنني و ضعوا ثقتكم يف فرنسا و جيشها و 

فانصرفوا ... النظام فما عليكم إال أن تقبلوا على أعمالكم مبزيد من االطمئنان ومالزمة اهلدوء و... ممثلها

، فخطاب الوايل العام مل تتحقق أفعاله الكالمية و مل حيدث التأثري على املرسل إليه و مل يبايل أحد 2"مطمئنني

  :بآرائه و أفكاره اليت تدعوا اىل االطمئنان رغم سلطته وهذا ما جاء يف حوار التايل

ا مسعتم من استهانة مبا حدث، أو ما أدىل به من لن يكون من ورائها م: ... رئيس احتادية شيوخ البلديات" 

  ...وعود خالبة و أقوال فارغة كنا تعودنا مساعها من الوالة السابقني

.31، 30ص ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1

.29،ص س.م -ارخيية مسرحية ت - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 2
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مل نذهب اىل مقابلة الوايل العام لنتكل على وعوده و أقوله، و لكن لنطلع على رأيه و قد : رئيس الوفد

.1"اع عن مصاحلنا و جزائرنا الفرنسيةفال نعتمد بعد اليوم إال على أنفسنا يف الدف...عرفناه

علمت من حديثه معنا أنه جمرد موظف ال ينفع وال يضر، ومن : " ...و يف خطاب شيخ بلدية سانطوجني

.2..."سوء حظنا و حظه أن هذا الذي حدث من التمرد و العصيان و حوادث االرهاب كان يف أيامه

كوايل عام فقد أخفق يف خطابه   يف حملها، املسؤولنيعلى  امايل العمل تكن ممارسة سلطة الو  اخلطاباتيف هذا 

اإلصغاء إليه و عن  مرفضه وافأعلن �¦śǠǸƬĐ¦� Ƣǔǟȋ علىومل ينجز فعل التأثري  ، مسؤول عن اجلزائر الفرنسية

  .أوامره عن 

:ل االعتذارعف-

" تنيأوس"السلوك يف تصنيف وضمن أفعال  ،"سريل"تصنيف ل االعتذار ضمن األفعال التعبريية يف عيندرج ف

وهو فعل يرتبط مباشرة بعالقة الشخص  ،و ضمن أفعال الطلب يف تصنيف العرب القدمي لألفعال الكالمية

ومن جهة  واملتضرر له أن يقبل أو يرفض االعتذار هذا من جهة،املعتذر بالشخص الذي وقع عليه الضرر،

3.كلمني وسياق احلديثأخرى تتحكم يف االعتذار قواعد ترتبط مبراتب املت

فإن كان املعتدي عليه ال ميثل سلطة ،فإن االعتذار يكون اختياريا ويتحقق بإحدى الصيغ اللفظية املتداولة  

śǠǸƬĐ¦�ƨǟƢǸƴǴǳ�ǆكاعتذار  ȈƟǂǳ¦ أستسمحكم ساديت، إن اهلاتف رغم فوائده مقلق و مزعج يف آن  " :قائال

"، و يف مرة ثالثة يف قوله5" ثانية؟  هل تسمحون مرة: " ، و يف قوله أيضا4"واحد عفوا ساديت، فقد تعني :

علي مرة أخرى و لعلها الثالثة أن أقوم اىل اهلاتف ألتكلم مع من ال أريد الكالم معه، لو ال أن الظروف 

.6"القاهرة قد حتمت ذلك

ه نه أنم اعتقادالكن فلم يكن إجباريا هذا االعتذار و  ،هلم ل االعتذار حدث نتيجة اعرتافه بإزعاجهعإن ف

يزعجهم بقطع االجتماع و أن تقضي جلستهم يف دخول و خروج و قيام وقعود لتلقي املكاملات اهلاتفية و 

  .تضييع الوقت

.33ص  رجع نفسه،امل  1

.48، 47ص ص  رجع نفسه،امل  2

  .190ص.س.م ،يف ضوء النظرية التداولية ل اخلطاب املسرحيحتلي ،عمر بلخري: ينظر 3

.13ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 4

.14، ص رجع نفسهامل  5

.16ص  رجع نفسه،امل  6
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أما إذا كان املعتدى عليه ميثل هرم السلطة، فإن االعتذار يكون إجباريا و سيتم بصورة صرحية وقد ينجر على 

  .ذلك عقوبة أو عفو 

�ƢēȏȂǷ�ǺǷ�°¦ǀƬǟȏƢƥ�ǾƬǸǣ°¢�ƨǷ®ƢŬ¦�ÀȂǯ�Ä°ƢƦƳ¤Â�ǞȈǸŪ¦�¿ƢǷ¢�ƶȇǂǏ�Â�̈ǂǋƢƦǷ�ƢĔ¢�ǾƬǧǂǠŠ�ȂǿÂ فهذا اعتذار

  .ليست امرأة عادية فقد خضع ألوامرها واعتذر

كما قد جند صيغ غري مباشرة إلبداء أسف املعتدي ألن مكانته ال تسمح له بتوظيف األفعال الصرحية، وقد 

   :ون بذلك قد حقق هذا الفعل بطريقة حجاجية مثال على ذلكفيك يقدم حجة بدل االعتذار،

أنا مل أعارض فيها كذلك، إمنا أردت أن تكون مقدمة إليكم عن طريق اللجنة املالية وداخلة يف : أمني املال"

، فبعدما أحس أمني املال أنه أخطأ يف حق رئيس العصابة الذي طلب منه مكافئة على 1"دفرت دخلنا و خرجنا

مل نتفق على هذه الطريقة بل : "و خماطرته و جناحه يف العملية، و الذي رفضه أمني املال يف قوله إخالصه

،مل يستطع 2...."الذي ينص عليه قانون منظمتنا هو أن مجيع األموال جيب أن توضع حتت تصرف أمني املال 

إىل األسلوب التلميحي  الغري  أن يقدم له اعتذار  فيما بعد ألن مرتبته السياسية ال تسمح بذلك، هلذا جلأ

مباشر للداللة على االعتذار حمافظا بذلك على سلطته، فقد حتقق االعتذار و كأنه يقول لرئيس العصابة 

  .أعتذر على عدم تقبلي فكرة املكافئة ولكن ستكون عن طريق اللجنة املالية

صيغة فعل الشكر، و يتحقق هذا فعل الشكر، ففي حالة الشكر نلجأ إىل " أوستني"من أفعال السلوك عند 

"الفعل بالصيغ املباشرة، مثل ما جاء يف خطاب رئيس جلنة اليقظة شكرا يا عزيزي لقايدر، شكرا يا آنسيت، :

بلغا رفاقكما و رفيقاتكما شكرنا و قوال هلم أن اجلزائر الفرنسية يف حاجة اىل مجيع جهود أبنائها و 

ƢēƢǼƥ"...3ملباشرة اليت يعتمدها املرسل الذي ميلك سلطة جتعله يتورع عن إظهار ، كما يتحقق بالصيغ غري ا

إن مظاهرة األمس قد هزتنا مجيعا و زادتنا ": "ماسو"، و هذا ما جاء يف قول اجلنرال 4عواطفه بشكل صريح

ر إميانا مبستقبل فرنسا يف هذه األرض الفرنسية، فقد كانت عنوانا صادقا على األخوة املنشودة بني العناص

�Ȃǳ�ǶĔ¢�śǬȇ�ȄǴǠǳ�ň¤�Â��ÀȂǻƢǬǳ¦�Ǻǟ�śƳ°ƢŬ¦�ǺǷ�ÀȂǧǂƸǼŭ¦�Ǯ ƠǳÂ¢�ȏ¤�ƢȀǼǟ�ǀǋ�ƢǷ�Â��ƢȀȈǧ�ƨǼǯƢǈƬŭ¦

�ƢǸǧ�Ǌ ȈŪ¦�ƢǷ¢��̈Ȃƻȋ¦�Â�°ȂǼǳ¦�Â�ǆ Ǹǌǳ¦�Ʈ ȈƷ�ń¦�Ƕē¦°ƢǤǷÂ�ǶēƢƥƢǣ�ǺǷ�¦ȂƳǂŬ�Â�ƢǼǴưǷ�Ƣđ�¦ȂǼǷȉ�ƢǿÂƾǿƢǋ

مبظاهرة مثلها جتعله يرى بعينه احتادنا "  دوقول"نرال قام إال بواجبه و الذي علينا هو أن نستعد اآلن ملقابلة اجل

.238ص رجع نفسه، امل  1

.235ص رجع نفسه، امل  2

.101، 100ص ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 3

.398، ص س.اسرتاتيجيات اخلطاب يف املسرح الكالسيكي اجلزائري قبل االستقالل، مدين اهلناين أمحد، 4
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و أخوتنا و عزمنا على املضي يف سبيل ما حيقق هلذا اجلزء من الوطن الفرنسي الكبري كل ما يتطلع إليه من 

.1"سعادة و رخاء وسالم

  ": أوستني"نستنبط أن املرسل أجنز بقوله األفعال الثالثة اليت ذكرها " ماسو"من خالل خطاب اجلنرال 

  .و يتمثل يف اجلمل اليت أصدرها : فعل القول-

.و يتجلى يف فعل الشكر على املشرفني الذين نظموا هذه املظاهرة: الفعل املتضمن يف القول-

و الذي يتمثل يف عملية اإلقناع على جناح هذه املظاهرة عن طريق االحتاد واألخوة : و فعل التأثري-

.والعزمية

يف أفعال السلوك جند فعل الرتحيب، فقد رحب مدير " أوستني"كالمية اليت تطرق إليها و من ضمن األفعال ال

أهال و سهال أنا لفي شوق عظيم اىل مجيع نوابنا األفاضل، و ال سيما : "ليكوداجلي يف مكتبه بالنائبني يف قوله

عيم شبابنا إننا لقد بز .. أهال و سهال: "، و يف خطاب آخر جند قول صاالن2..."من يعود منهم من باريس 

خدوا جمالسكم، .. مرحبا": "ماسو"، و يف قول اجلنرال 3"انتظرناك طويال حىت عدنا نتساءل عما حدث لك

، فقد تنوع هذا الرتحيب من 4.."مسرور جدا باالستقبال الرائع الذي استقبلته به العاصمة" دوقول"إن اجلنرال 

تدل على فرحة " سوزيين"على " صالن"على النواب و " اجليليكود"مثال آلخر، فالتحية اليت ألقاها مدير 

الذي يتميز " ماسو"اللقاء و على العالقة املوجودة بني طريف اخلطاب و صداقتهما، عكس ترحيب اجلنرال 

  .باإلجياز فهي حتية رمسية أوجبتها املعامالت الدبلوماسية

:األفعال التوجيهية-

ليه يفعل شيئا ما و حياول املرسل حتقيق هذا اهلدف بدرجات خمتلفة هدف األفعال التوجيهية جعل املرسل إ

ترتاوح بني اللني و ذلك باإلغراء أو االقرتاح أو النصح، و بني العنف و الشدة، وذلك باإلصرار على فعل 

، و تشمل هذه األفعال على عدة صيغ لغوية منها األمر، والنهي، و الطلب، و يعترب األمر من أهم 5الشيء

عال التوجيه، و خيضع يف أصله اىل شرطي السلطة و الصيغة اللغوية، إذ يصدر من أعلى درجة إىل األدىن أف

والكتمال فعل األمر بصورة حقيقية وجب على املأمور أن ينفد الطلب كأمر الوالد البنه، فالوالد ميثل ...

.134ص  ،س.م -رخيية مسرحية تا - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1
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و إذا صدر األمر من آمر ... ملةأعلى سلطة تلزم الولد على االستجابة لألمر مهما كانت الصيغة املستع

يتساوى يف الدرجة مع املأمور، فيتحول األمر من الوجوب اىل االلتماس و عليه فمسألة فعل األمر خيتلط فيها 

.1اجلانب اللغوي باجلانب التداويل نظرا لتأثري املرسل يف داللة هذا الفعل

، 2"عودي أنت إىل حجرتك حيث ال كالم"...: مثل األمر الذي أصدره رئيس جلنة اليقظة لزوجته يف خطابه

، فقد جاء األمر من أعلى سلطة 3..."هات اآلن ما مجعتم هذا الصباح من املال: " و يف قول أمني املال

و قد يرتبط فعل األمر مببدأ التأدب فإذا جاء بصيغة أنا آمرك، و بأمر مين نزعت " تستلزم الوجوب و الطاعة 

.4"سل ينتج خطابه بناء على موقعه السلطويمنه صفة التأدب، ألن املر 

و هو طلب الكف عن فعل الشيء على وجه االستعالء وااللتزام "و من األفعال التوجيهية أيضا جند النهي 

فإن صادف ذلك أفاد الوجوب، و ...و هو شبيه باألمر، حيث يكون احلقيقي منه على سبيل االستعالء ...

دعيين من هذا النقاش الفارغ، فقد : "من األمثلة على ذلك قول الرئيس، و 5"إال أفاد طلب الرتك فحسب

�Ǻǟ�ƢȈĔ�ǪǬŹ�ǾǬǸǟ�Ŀ�ǾǼǰǳ��ǂǷȋ¦�ȄǴǟ�¾ƾȇ) دعيين(، فظاهر اللفظ 6...."زدتين بكالمك تعبا و مها و غما

، و بذلك حقق املرسل الفعل الكالمي "دوقول"عن احلديث الذي ال يريد مساعه حول ادعاء الوطنية وحماربة 

  ".أوستني"شروطه الثالثة حسب ب

.و هو النطق بالنهي: فعل الكالم-

.يتجلى يف النهي عن احلديث الفارغ: الفعل املتضمن يف القول-

.و يتمثل يف استجابة الزوجة بالكف عن احلديث يف املوضوع الذي زاده التعب واهلم: فعل التأثري-

 يلجأ إليها املرسل يف خطابه، وحيتوي يف بنائه إن التحذير يعد هو اآلخر أسلوب من أساليب التوجيه اليت

أنا أحذرك ورفيقاتك : "اللفظي على جزأين احملذر و احملذر منه، و قد جاء هذا االسم يف قول رئيس العصابة

من كثرة الرتدد على دور السينما و ال سيما يف هذه األيام ذلك أن اجليش السري سيقوم قريبا بتفجري عدة 

، فاستعمال هذا اللفظ يأيت للداللة على أمهية األمر احملذر منه و يبني 7..."خمتلفة من العاصمةقنابل يف أحياء 

.400س، ص .أمحد دين اهلناين، دكتوراه، م 1
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يبني مدى إدراك املرسل لعدم جدوى توظيف الصيغ األخرى، و قد حقق املرسل الفعل الكالمي بشروطه 

  :الثالثة

.و املتمثل يف النطق بالتحذير: فعل الكالم-

.حذير عن الرتدد على السينماو هو الت: الفعل املتضمن يف القول-

.و يتجلى يف انقطاع اآلنسة عن الذهاب اىل دور السينما: فعل التأثري-

:األفعال الكالمية الجامعة - 

إن دراسة النصوص املسرحية ال تكتفي فقط دراسة األفعال الكالمية إمنا تتجاوز هذا املستوى إىل مستوى 

واملقصود بذلك أن النص مهما كان طوله فإنه قد يؤدي  املة،داليل أعلى، فهي أفعال ذات قيمة كالمية ش

  ...وغريها و االعتذار مثل الشكر والتأنيب والتهنئة) ولو تعددت فيه األفعال الكالمية(فعال كالميا واحدا 

أنا مسرور جدا بأعمال خاليا شبابنا املناضل، فقد أظهروا شجاعة منقطعة ": "صاالن" ومثال على ذلك قول

و نفدوا مجيع األوامر اليت صدرت إليهم من رؤسائهم، و إن اجلزائر الفرنسية ال يسعها إال أن تفخر  النظري

1..."ببطولتهم اليت سيسجلها تارخينا هلم مبزيد الفخر و االعجاب

فال ، سرور و اإلعجاب والفخر والتفاؤلنالحظ هنا يف هذا احلوار أن املرسل استعمل كلمة صرحية تدل على ال

  .أفعال ضمنية من خالل هذا احلوار كونه صريح توجد

�ƨȈǷȐǰǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ƢǼǸǔƬǷ�Ǯمإال أنه  قد يكون بعض املقاطع  ǳ̄�ȄǴǟ�¾¦ƾǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�Â¢�ƨȈƷǂǈŭ¦�Ǻ

  .ولكن ذلك ال يؤثر يف شيء يف تأديته لفعل كالمي أمشل األوىل،

و الذي يهدف اىل تعهد املرسل بإجناز فعل " أوستني"كما يظهر فعل العزم الذي هو ضمن أفعال الوعد عند 

إين لن أعود اليوم اىل الدار حىت أشرتي حقيبتني حلمل ما ميكن : " معني، و الذي صدر من خطاب السيدة

أتريدون أن يقتلين الفالقة برصاصهم كما فعلوا بزوجي؟ إن ساعة الرحيل من هذه الديار قد ...محله من أمتعتنا

مار ليوشك أن حيل بنا مجيعا و بئس القرار، فإن صدقتموين فإىل اللقاء يف أم الوطن دقت يا ساديت، و أن الد

، من خالل قول السيدة نكتشف الفعل 2"وإن كذبتموين فال أحسن من قويل لكم ما أحلى العودة اىل الوطن

  .الشامل املتمثل يف العزم على الرحيل و العودة اىل الوطن 

.247ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1
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ماي 13ال فيما قال، فقد دعومتوهم بإسم اخلوة اىل املشاركة يف مظاهرة صدق اجلنر : " و يف خطاب الضابط

فلبت طوائف منهم الدعوة خوفا منكم ال حبا لكم، مث أوعزمت اىل املسؤولني العسكريني فكونوا منهم قوات 

�Â��¿ƢǠǳ¦�ǺǷȋ¦�ÀƢŪ�Ŀ�ǶȀǼǷ�¦®¦ǂǧ¢�ǶƬǴƻ®¢�ƢǸǯ�ƨȈǷȂǫ�̈°Ƣƫ�Â�ƨȈǯǂƷ�̈°Ƣƫ�ƢǿȂũ�ǶĔ¦Ȃƻ¤�ƾǓ�ƨȈǧƢǓ¤ أنتم

�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ǻǟ�Ǟǧ¦ƾŭ¦�Ǧ ǫȂǷ�ǾȈǧ�¦ȂǨǬȈǳ�ÀƢŭŐǳ¦�Ŀ�ƨƥƢȈǼǳ¦�ń¤�Ǻȇǂƻ¡�ǶƬƸǋ°�Â��ƾƷ¢�ÀȂǴưŻ�ȏ�ǶĔ¢�ÀȂǸǴǠƫ

الفرنسية، فما أغناكم ذلك شيئا، كما مل تغنكم فتيال إذاعة صوت البالد بتطبيلها و تزمريها زمنا مديدا و هل 

.1..."غري هذا كله جمرى األمور و واقع األشياء 

لكن املتلقي يستطيع أن يدرك هذا الفعل من  �¦Ƣēȏ¿ا مل يستعمل املرسل  كلمة صرحية تدل على فعل فهن

و اليت تتمثل يف فشل كل احملاوالت املخاطب للنتيجة اليت وصلوا إليها  ¤Ƣē¿ فالنص يدل على خالل السياق،

ǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƨǼȈǻƘǸǘǳ¦�Â�ÀƢǷȋ¦�ÀƢǸǔǳ�Ƣđ�¦ȂǷƢǫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Âية.  

  : رئيس جلنة اليقظةومن األفعال الكالمية اجلامعة ما جنده يف قول 

"�śƥ�Ǯ ȈǬƦƬǈƫ�À¢�¾ÂƢƸƬǳ�Ǯ ƥ�ƢȀǬǴǠƫ�̈ƾǋ�ǺǷ�ƢĔ¢�Â��ȐƷ¦°�Â�ƢǸȈǬǷ�Ǯ Ȉǧ�ƢȀƬǬƯ�ǞǔƬǳ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�À¤

ا خطر ظهراين أبنائها بكل ما متلك من قوة اىل األبد، ألن بقاءك فيها ضمان لبقائها فرنسية، و مغادرتك هل

¿Ȃǫ�¾ƢǬǧ��ƢǷƢǟ�ƢȈǳ¦Â�Ƣđ�ƪ ǴǴƷ�¿Ȃȇ�ǲȇÂƢǫȋ¦�² ƢǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ǯ ȈǴǟ�¾ȂǬƫ�ƾǫ�Â��ƢȀƬȈǈǻǂǧ�ȄǴǟ : إنه يهودي جاء

إنه رأمسايل جاء ليوطد أقدام الرأمساليني واملعمرين فيها، و :ليحمي مصاحل اليهود يف اجلزائر، و قال آخرون

لك الرجل الفرنسي احلازم الذي ليس له من هدف إال لكن ما لبثوا أن كذبوا أنفسهم بأنفسهم إذ رأوا فيك ذ

�Ľ�ǶĔȂǘƥ�ǶȈƼǔƫÂ�ǶđȂȈƳ� ǲǷ�ȏ¤�ǶŮ�» ƾǿ�ȏ�Ǯ ǴƦǫ�ƢȀȈǧ�¦ȂǴƷ�ǺŲ�¦Śưǯ�À¢�śƷ�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷƾƻ

.2"الرحيل عنها اىل حيث ينفقون كل ذلك يف هلوهم و لعبهم و ترفهم

وايل العام الذي كان يدافع عن سياسة اإلدماج واليت لقد أحس رئيس جلنة اليقظة باحلزن الشديد لرحيل ال

اعتربها حل عادل  و منطقي و انساين، حيث كانت تعد مبدأ و فكرة املسؤولني األساسية، ففعل احلزن مل 

يصرح به رئيس جلنة اليقظة، لكنه يظهر من خالل السياق و الذي يعد من األفعال التعبريية حسب ما صنفه 

  ".سريل"

أرأيتم ساديت ما حل حبركتنا؟ فقد اختطف " :رئيس الوفدلتأنيب واإلحساس بالندم جنده فيما قاله أما فعل ا 

بعد أن  " دوقول"من بني أيدينا و حنن ننظر و ال منلك إال اهلتاف حبياته، و سقوط " لقايرد" "دوقول"جيش 

.212ص رجع نفسه، امل  1
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إن إلقاء ...لون أقوى عنصر لديناكنا نعقد آماال كبارا عليه و على رفاقه من الطلبة و الشباب باعتبارهم ميث

و هو بني أيدينا هلزمية شنعاء لنا مجيعا، و نكبة أصابت اجلزائر الفرنسية سيطرب هلا " لقايرد"القبض على 

ÀƢǰǷ�ǲǯ�Ŀ�ǶĔ¦Ȃǟ¢�Â�ƨǫȐǨǳ¦"1

أحس هنا ف ،"لقايرد"بعد اهلزمية الغري متوقعة اليت مت إلقاء القبض فيها على هنا يظهر فعل التأنيب يف حواره 

و فشله على ما بدر من فقام يؤنب نفسه على أخطائه  ،يستطع التحكم يف األمربالندم كونه مل  رئيس الوفد

  .سوء تصرف

  :"الجزائر الثائرة"عالقة األفعال الكالمية بالتبادل الكالمي في مسرحية -4

على أن كل ملفوظ خيفي بعدا   جند أن نظرية أفعال الكالم تؤكد اىل التبادل الكالميمن خالل ما تطرقنا 

كالميا أي الفعل الذي تشكله واقعة الكالم، فكل ملفوظ يدل على نظام شكلي داليل اجنازي تأثريي أي أنه 

، فقد تهحيقق أغراض اجنازيه وغايات تأثريية، ومن هذا فهي حتقق التفاعل الكالمي من خالل تواصله واستمراري

.أقواهلما السابقة، أو رغبة يف تغيري احلديث منيخضوعا ملضا ينتقل املتخاطبان من موضوع إىل آخر

تلعب األفعال الكالمية دور حتويل معتقدات املتخاطبني من جهة واستمرارية اخلطاب بني انطالقا من ذلك،

.أطرافه من جهة أخرى

  :فمثال جند يف هذا احلوار

هنا و هناك، و أظهرت ضعفنا و عجزنا  يا سيدي الرئيس قد فضحتنا " لقايرد"إن قضية : أحد النائبني"

كمنظمة أمام الفالقة و املسلمني بصورة عامة، و لكن ما حدث له ال ينبغي أن حيملنا على اليأس 

واالستسالم لألعداء اجلزائر الفرنسية، بل على العكس من ذلك جيب أن يكون لنا درسا قيما يدفعنا اىل تغيري 

  .يشها هنا فال يأس من االنتصارخطتنا يف الكفاح، فمادامت فرنسا و ج

¤�Ǟų¢�ƢĔ¢�śǻƢǛ�¦Śưǯ�ƢȀǼǷ�ƢǼƥǂƳ�Ŗǳ¦�ƨƦƻƢǐǳ¦�©¦ǂǿƢǜŭ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ǲǴǬǻ�À¢�ÄƾǼǟ�Ä¢ǂǳ¦�À: النائب الثاين

وسيلة لالحتفاظ باجلزائر الفرنسية و إخضاع حكومات باريس ألرادتنا ورغبتنا فإذا هي تنقلب ضدنا شر 

  .انقالب

.168ص رجع نفسه، امل  1
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�ƢǻƾǠƥ¢�Ƣđ�Â�©ƢǷȂǰƷ�̈ƾǟ�ƢǼǘǬǇ¢�Ƣđ�̄¤�¦Śưǯ�ƢǼƫ®Ƣǧ¢�ǲƥ�¦ǂǋ�ƢǼȈǴǟ�Ƥكال: كاتب جلنة األمن العام ǴǬǼƫ�Ń��

  .عن تشكيل حكومته" فليمالن"عن اجلزائر و بفضلها كذلك ختلى " كاترو"

řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐƢƥ�Ƥ ƟƢǼǳ¦: إن فوائد هذه املظاهرات تكاد تكون كلها يف نظري سلبية، و بعبارة أخرى فقد أفادت

��ƢǸȈǟ±�ǾƬǴǠƳ�̄¤��Ƣđ�ǽƢǼǠȈǋ�Ŗǳ¦�̈ǂǿƢǜŭ¦�ǺǷ�¦Śưǯ�®ƢǨƬǇ¦�ƾǫ" سوستيل"أفادتنا، و من هذا فإن  غرينا أكثر مما

...كبريا بعد أن دخل اجلزائر واليا صغريا، و كونت منه شخصية بعد أن كان مواطنا عاديا

مل حنصل منها يف  إن املهم اآلن أن نعرف ما ينبغي أن تعوض به هذه املظاهرات اليت: رئيس قدماء احملاربني

�ǂƟ¦ǄŪ¦�Â�Äƾȇȋ¦�ĿȂƬǰǷ�ǞȈǘƬǈǻ�ȏ�ƢǼǻ¢�Ǯ ǳ̄��ƨȈƥƢŸȍ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ȄǴǟ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐƢƥ�§ ¦ȂǼǳ¦�ƢǼƟȐǷ±�ǒ Ǡƥ�ǂǜǻ

الفرنسية تنحدر بنا يوما فيوما حنو اهلاوية حىت ليوشك أن الفالقة سيحدقون بنا يوما و يغتالون من شاءوا منا 

ǠǼǏ�ƢǸǯ�ƨǼȇƾŭ¦�ń¦�Ƕđǂǈƫ� ƢǼƯ¢1"وا بزميلنا شيخ مدينة بوفاريك و بئس املصري و مصرينا يومئذ.

�ƨȈǔǫ�Ǻǟ�Ʈ بني طاببدا اخل ȇƾūƢƥ�śǠǸƬĐ¦"و ضعفهم و عجزهم أمام املسلمني ولكن مبجرد " لقايرد

احلديث عن االستعداد لتغيري خطة الكفاح حىت تفطن النائب الثاين اىل قول مضمر يف خطابه، و أدرك أن 

يتمثل يف املظاهرات الصاخبة، فكان جوابه مبنيا على قول مضمر، و غري بذلك جمريات احلديث  سبب اهلزمية

و أبدى رأيه حول انقالب هذه املظاهرات ضدهم، يف حني اختلفت األنظار و اآلراء عن فوائد املظاهرات 

تصار ، كما أن معرفة االجيابية والسلبية، فقد استمر اخلطاب بينهم لوجود أرضية مشرتكة و هي حماولة االن

�Â�¾ƾƳ�ń¦�ǶǿƢǨƬǳ¦�Â�³ ƢǬǼǳ¦�¾ȂƸƬȇ�ȏ�ŕƷ�°¦Ȃū¦� ƢĔ¤�ń¦�ǾƬǠǧ®�§ ¦ȂǼǳ¦�ǾƟȐǷǄƥ�śƥ°ƢƄ¦� ƢǷƾǫ�ǆ ȈƟ°

  .خصومة تفسد عالقتهم ببعضهم

ويف هذا السياق يصمد املتخاطبون إىل جمموعة من االسرتاتيجيات يعتربها البعض ثانوية، ويرى فيها البعض 

اآلخر عن املشاركة فيه، فة الكالمية ليضمنوا استمرار اخلطاب، ويضمنوا عدم انفصال الطر أساس التبادلي

řǗȂǳ¦�ǆوهذا ما رأينا يف حديث  ǴĐƢƥ� ƢǇ£ǂǳ¦�Â�§ ¦ȂǼǳ¦.

فاملتكلم ينطلق من كلمة أو عبارة أو فكرة احتواها كالم اآلخر لصياغة كالمه بطريقة يعمل فيها على توجيه 

  .طب يف وضع يعتمد فيه أنه مل خيرج عن موضوع احلديثاخلطاب مع ترك املخا

  :ويف مثال آخر

.171، 170ص ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة 1
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ال شك أنكم قد عرفتم ساديت ماذا حدث البارحة يف مساء اجلزائر و قرأمت تفاصيله يف جرائد هذا : الرئيس"

  .الصباح

الفالقة اخلمسة لعلك تعين حادثة اختطاف الطائرة املغربية اليت أقلت على متنها زعماء : رئيس قدماء احملاربني

يف طريقهم اىل تونس، و انزاهلا مبطار اجلزائر

�ƨȈǈǻǂǧ�ƨǳȂǘƦǳ�ƢĔ¤��ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�¾Ƣǔǻ�ƺȇ°Ƣƫ�Ŀ�̧Â°¢�ǲǸǟ�Ä¢�Â�ǶǠǻ.. نعم : رئيس اللجنة

�Ƣđ�±ȂǨȇ�̈°®Ƣǻ"الذي ترددنا يف إخالصه لنا و تقول بعضنا عليه األقاويل قبل أن نعرفه و نسرب" الكوست 

  .غوره

فيما يرجع اىل " قيمويل"إن هذا العمل ليجعلين أثق باالشرتاكيني و على رأسهم : رئيس احتادية شيوخ البلديات

خدمة قضيتنا و الدفاع عن مركزنا هنا أكثر مما أثق بالذين يقولون حنن من أهل اليمني، و حنن معكم، حىت إذا 

  .استولوا على احلكم نسونا و أعرضوا عنا

  هذا العمل البطويل الرائع الذي مل خيطر اجنازه على بال أحد؟" الكوست"كيف مت لـ : ة الشراقةشيخ بلدي

إن إخالصه لقضيتنا و حرصه على تقدمي ما يقوي ثقتنا فيه من أعمال هو الذي هداه هلذا : رئيس جلنة اليقظة

عنها و عن كل ما هو فرنسي فيها ملا  العمل التارخيي اجلبار، و لو ال حبه للجزائر الفرنسية و تفانيه يف الدفاع

اهتدى اىل ما مل يهتدي إليه أحد قبله، هكذا تكون البطولة، و هكذا يعمل األبطال و قد قام قبل هذا 

�ȐǸǟ�¦ǀǿ�ǆ Ȉǳ¢��ƢȀǴǯ�ƨǓ°ƢǠŭ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǲǘǟ�Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ǲƷÂ��®Âƾū¦�ȄǴǟ�ƨƥǂȀǰŭ¦�ǄƳ¦Ȃū¦�Ƥ ǐǼƥ

  جبارا من رجل اشرتاكي؟

يظهر يل أن الفضل يف هذه العملية  يرجع كذلك اىل قائد الطائرة، و هو الذي طبق الفكرة : جليمدير ليكودا

و املتعاونني معه من قادة اجليش، و إنه عندي ال يقل شجاعة وبطولة و " الكوست"اليت خطرت على 

.1"إخالصا لقضيتنا عن أصحاب هذه الفكرة اجلريئة اليت نفذها و أحسن تنفيذها

  :وهي و العناصر اخلاصة بتطور احلوارقائق احل جمموعة من كشف عنمت الثال يف هذا امل

هو أن احلوار جمموعة من األفعال الكالمية سامهت يف استمراره كاالستفهام والتعجب والتأكيد -

).إن(، فشيخ بلدية الشراقة يطرح السؤال، و الرئيس جييبه بتقارير أكدها حبرف والتقرير

فرئيس قدماء احملاربني، و رئيس اللجنة، و صاحل، نفس املهلما  وعة من املسؤولنيجممدار احلوار بني -

.رئيس احتاد شيوخ البلديات، و شيخ بلدية الشراقة يكمن اشرتاكهم يف الدفاع عن اجلزائر الفرنسية

.103، 102ص ص  ،س.م -مسرحية تارخيية  - باعزيز بن عمر، اجلزائر الثائرة
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يكن ناجحا، ألن حاول تغيري سياق اخلطاب من خالل رجوع يف احلوار مل  مدير ليكوداجليتدخل -

، حيث وجه اخلطاب اىل وضعية كالمية "الكوست"اىل قائد الطائرة و املتعاونني معه و ليس الفضل 

.أخرى، و مل يعقب على كالمه أحد

يف هذا السياق يعمد املتخاطبون اىل جمموعة من االسرتاتيجيات يعتربها البعض ثانوية، و يرى فيها البعض 

.اب، و يضمنوا عدم انفصال الطرف اآلخر عن املشاركة فيهأساس التبادلية الكالمية، ليضمنوا استمرار اخلط

فإن التبادل الكالمي يتم غالبا يف االستعمال املتناوب لألفعال الكالمية من قبل املتخاطبني سواء  عليهو 

املباشرة منها أو غري املباشرة، فاحلوار كله يتوقف على التناوب املستمر لتلك األفعال الكالمية كون اخلطاب  

  . جمموعة من األفعال الكالمية كله
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ما مييز املسرح هو كونه يقبل كل القراءات و يتكيف مع كل احلقول املعرفية، حيث جند ان كل 

املناهج النقدية اليت وصلتنا جتد ضالتها يف اخلطاب املسرحي باعتباره مادة غزيرة ال تبخل على أي ناقد أو 

  .ي يف تلبية اشباع حاجته املعرفيةمنهج نقد

لقد أفضت الدراسة يف هذا البحث إىل مجلة من النتائج، تتعلق يف جمملها ملفهوم اخلطاب، و ماهية 

تداولية اخلطاب املسرحي، و اخلطاب يف املسرح اجلزائري الذي ميكن من خالله أن نثبت جتاوز الفهم النقد 

عرب النص املسرحي ) القارئ(و املتلقي ) املبدع(لقائمة بني املرسل التقليدي و إثبات العالقة التواصلية ا
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اإلبداعي املنَتج، و ذلك من خالل طبيعة اخلطاب املسرحي، و نوع األفعال الكالمية املنجزة يف مقامات 

  .التواصل املختلفة

نظرية لسانية  ان هذه الدراسة تصبوا اىل حتليل هذه املسرحية اليت جتسد بنسبة كبرية لغة واقعية وفق

:هي التداولية، فان من املفيد هلذه الدراسة أن أمجع أهم املالحظات و النتائج املتحصل عليها فيما يلي

�ǲǸǰƫ�ƢĔȂǰǳ�̈Śƻȏ¦�̈ƾŭ¦�Ŀ�Ƣǿ¦ƾǏ�©ƾƳÂ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢǈǴǳ¦��©ƢȇǂǜǼǳ¦�ǺǷ�ƨȇǂǜǻ�Ȇǿ�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦

  .ما كان ناقصا يف النظريات اللسانية السابقة

راسة اللغة يف االستعمال، و هذا يدل داللة واضحة على وجود متكلم التداولية تعين د

  .ومستمع و قناة تواصل

 موضوعا جديرا باالهتمام إذ بفضله نتمكن من " تداولية اخلطاب املسرحي"يعد موضوع

حتليل اخلطاب املسرحي حتليال مغايرا عن التحليل الكالسيكي، أو باألحرى حتليال اكثر 

  .وضوحا

سرحي هو شكل تعبريي و اتصايل متغري سواء على مستوى الشكل أو اخلطاب امل

املضمون الرتباطه بتغريات األحداث، يكون للكاتب و املخرج و املمثل و املتلقي دورا يف 

 .ابراز خصوصيته

 ارتبط املسرح بالواقع السياسي و االجتماعي للشعب اجلزائري، حبيث عكست النصوص

و انشغاالته، و عاجلت املشاكل اليت كان يعيشها من ظلم و املسرحية اجلزائرية معاناته 

حيث كان منفتح على هذه الظروف السياسية و االجتماعية و ... انتشار للجهل و األمية 

  .االقتصادية للفرد اجلزائري
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 إن املسرح اجلزائري ال معىن له إذ مل يطرق قضايا االنسان اجلوهرية من خالل خطاب متعدد

 يعطي االجوبة املباشرة للمتلقي، و امنا معاجلتها من وجهة نظر حمددة مركب و شامل ال

قصد التأثري فيه و تعليمه و دفعه الختاذ موقف من تلك القضية، عرب وسائل فنية ختدم هذا 

  .النوع املسرحي

 متتاز لغة املسرح اجلزائري بالتعددية من عامية اىل فصحى إىل أمازيغية اىل فرنسية، و هذا

لى ثراء املسرح اجلزائري، كما أنه ظل حمافظا على مجاليته و تأثريه يف املتلقي من دليل ع

�ǲƥ�ƢǿƾƷȂǳ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ƣđ�®ǂǨǼƫ�Ń�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�ƨǴǰǌǷ�Â��ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�ǲǯ�ƨƦǗƢű�¾Ȑƻ

  .مست كافة األقطار العربية

ة تشمل كل قابلية النصوص اجلزائرية ألن تستجيب للنظريات التداولية كون هذه النظري

...اجلوانب، فهي مزيج بني علم النفس و علم االجتماع و اللسانيات

 أرضية خصبة لتطبيق " اجلزائر الثائرة"يعد اخلطاب املسرحي اجلزائري انطالقا من مسرحية

.مبادئ النظرية التداولية، كونه جيسد اللغة الواقعية 

يستجيب اخلطاب املسرحي للضوابط التداولية التالية:  

تميز اخلطاب املسرحي خبصائص تداولية املتمثلة يف عملية التواصل بني املؤلف واملتلقي من ي

خالل الرتكيز على االرشادات املسرحية، احلوار الداخلي، و مترير اخلطاب بني الشخصيات 

عن طريق الرموز و االشارات إضافة اىل اإلشاريات الشخصية، واإلشاريات الزمانية و 

  .املكانية

ى العملية النقدية التداولية يف خضوع اخلطاب املسرحي اىل ضوابط معينة و املتمثلة يف تتجل

قانون االفادة و الصدق واالخبار و الشمولية، اضافة اىل االفرتاضات املسبقة و االقوال 
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املضمرة اليت تكشف عن املضامني اخلفية، و كذا االسرتاتيجية املعتمدة املبنية على تقنية 

 .اجل االقناع والتأثري احلجاج من

 القويل، و الفعل املتضمن يف القول، و الفعل التأثريي،  كالفعل الكالم، مبعاين افعال يتعلق

اضافة اىل فعل االعتذار، و األفعال الكالمية التوجيهية، و االفعال الكالمية اجلامعة، دون 

  .ان ننسى االفعال الكالمية املباشرة و غري املباشرة

لنظرية التداولية، و جبعل اخلطاب املسرحي خاضع للتقنيات املذكورة سابقا، نتمكن من و بتطبيق ا

فتح افاق جديدة يف البحث الفين ال سيما يف اخلطاب املسرحي، و ذلك من اجل اكتشاف حقائق معرفية 

  .متعلقة باإلنسان و احلضارة و احلياة

ين امتزجت النظرية التداولية باخلطاب هذه هي النتائج اليت خلصنا اليها من خالل حبثنا هذا ا

�Ǿƫ ¦ǂǫ�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�̈®Ƣǟ¤�Ƥ ǴǘƬȇ�Â��Ãǂƻ¦�ª ƢŞ¢�Â�©ƢǇ¦°ƾǳ�ƢǠǇ¦Â�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�ȄǬƦȇ�Ʈ ȈƷ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆƷǂǈŭ¦

قراءة جديدة من حيث حمتواه و من حيث مناهج دراسته و البحث فيه و هذا باستعمال املناهج احلديثة، و 

�ŅƢƬǳƢƥ�Â��ƢƳ¦ǂƻ¦�Â�ƢǨȈǳƘƫ�ȆƷǂǈŭ¦�¾ƢĐƢƥ�ƢȀƳǄǷ�Â�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�ƨȈǐǼǳ¦�©ƢȈǻخباصة تلك اليت تندرج ضمن اللسا

ميكن ان تصل اىل نتائج علمية ومعرفية اكثر عمقا، ألنه رغم ما بدلناه من جهد مل نتمكن من إيفاء املوضوع 

ل يف طور حقه، باعتباره موضوعا خصبا و متشعبا، و الدراسات النقدية احلديثة للخطاب املسرحي ال تزا

النمو و تقف عائقا دون أن تشكل مالحمه اخلاصة اليت متيزه، هلذا فاملوضوع جدير بأن خنصص له املزيد من 

  .اجلهد و البحث و الدراسة
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التوزيع، دار املسرية للنشر و  - من احملاكاة اىل التفكيك - ابراهيم حممود خليل ،النقد األديب احلديث-3

.2003، عمان 1ط

  .1991سنة  2عبد السالم هارون، دار اجلبل، ط:، حتقيق2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج-4

أبو احلسن سالم، فنون العرض املسرحي و مناهج البحث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،-5

.2004االسكندرية، طبعة سنة 

زائري احلديث ،الدار التونسية للنشر و املؤسسة الوطنية أبو قاسم سعد اهللا ،دراسات يف االدب اجل-6

.1985للكتاب ،اجلزائر ،طبعة سنة 

، حتقيق حممد باسل عيون 1أيب القاسم جار اهللا حممد بن عمر بن أمحد الزخمشري، أساس البالغة، ج-7

.1988السود، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، طبعة سنة 

8-ŭ¦��ňȐȈǴƫ�ǺǈƷ¢��ǂȇȂǼƬǳ¦�°¦®��ǞǸƬĐ¦�°Ȃǘƫ�Â�ƨȈƯ¦ŗǳ¦�°ÂǀŪ¦�Ŀ�ƨȈǬȈƦǘƫ�©ƢǇ¦°®��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈ

.2013اجلزائر ،طبعة سنة 

، منشورات التبيني اجلاحظية،) 1989 – 1926نشأته و تطوره (أمحد بيوض ،املسرح اجلزائري -9

.1998اجلزائر، طبعة سنة 

2اصر ،دار االجيال ،دمشق ،سوريا ،طأمحد سليمان األمحد ،دراسات يف املسرح العريب املع-10

  . 1973سنة 

سنة  1أمحد فرحات، أصوات ثقافية ،الدار العاملية للطباعة و النشر ،بريوت ،لبنان ، ط-11

.1984
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سنة 1أمحد كمال زكي، النقد األديب احلديث، أصوله و اجتاهاته، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط-12

1997.

1طة البنية و وهم احملايثة، منشورات االختالف، اجلزائر، طأمحد يوسف، القراءة النسقية ، سل-13

  .2007سنة 

إدريس بلميح، مناذج من الذات املنتجة للخطاب العريب احلديث، منشورات زاوية للفن والثقافة، -14

  .2005سنة 1الدار البيضاء، املغرب، ط

، اجلزء األول ، مكتبة ،الرتاث يف املسرح اجلزائري ،دراسة يف االشكال و املضامني  ةإدريس قرقو -15

  .2009سنة  1الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ط

،خرواع توفيق ،دين اهلناين أمحد و آخرون ،الطقوس و الشعائر الالحتفالية يف النص  ةإدريس قرقو -16

املسرحي اجلزائري ،خمرب اجلزائر تاريخ و جممع يف احلديث و املعاصر ،جامعة اجلياليل اليابس 

  .2013سنة  1يدي بلعباس ،مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع ،ط ،س

دراسة يف السياق و اآلفاق، دار الغرب للنشر و –،الظاهرة املسرحية يف اجلزائر  ةإدريس قرقو -17

  .ت.التوزيع، وهران، د

إدريس مقبول، األسس البستيمولوجية و التداولية للنظر النحوية  عند سيبويه، عامل الكتب -18

.2006احلديث للنشر و التوزيع، عمان، طبعة سنة 

،دار غريب للطباعة ) الفرافري( إدريس يوسف ،حنو مسرح مصري ،مقدمة نقدية ملسرحية -19

  .ت.د  ،القاهرة،

1مغرب ،دمشق ،سوريا، ط-أكرم يوسف ،الفضاء املسرحي يف دراسة سيميائية ، دار مشرق-20

  .2000سنة 

يف املسرح املغريب احلديث ،منشورات دار الشؤون الثقافية البالوي حممد أديب ،االحتفالية -21

  .1982طبعة سنة  ،بغداد،

حممد حييا ، ديوان املطبوعات اجلامعية، :مدخل إىل اللسانيات التداولية، تر،اجلياليل دالش-22

.1992اجلزائر،طبعة سنة 

لشؤون الثقافية السالوي حممد أديب ،االحتفالية يف املسرح املغريب احلديث ،منشورات دار ا-23

  .1982طبعة سنة  ،بغداد،

 - مقاربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون- الطاهر بن حسني بومزبر، التواصل اللساين و الشعرية-24

  .2007سنة 1منشورات اإلختالف، ط
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اىل االستقالل ،املؤسسة الوطنية للكتاب 1945أنيسة بركات درار ،أدب النضال يف اجلزائر من -25

  1984نة اجلزائر ، طبعة س

باسم الغنام ،الثابت و املتحرك يف اخلطاب املسرحي ،متوز للطباعة و النشر و التوزيع ،دمشق -26

  .2011سنة  1،ط

1بسام قطوس، دليل النظرية النقدية املعاصرة، مكتبة دار العروبة للنشر و التوزيع، لوجنمان، ط-27

  2003سنة 

ء لدنيا الطباعة و النشر، االسكندرية، وس، مدخل اىل مناهج النقد املعاصر، دار الوفاقطبسام -28

  .2006سنة   1ط

بوبعيو بومجعة و آخرون ،توظيف الرتاث يف الشعر اجلزائري ،منشورات خمرب األدب العريب القدمي -29

.2007جامعة باجي خمتار ،عنابة ،مطبعة املعارف ،عنابة ،اجلزائر، طبعة سنة واحلديث،

ملاضي و احلاضر ،املكتبة الشعبية ،املؤسسة الوطنية بوعالم رمضاين ،املسرح اجلزائري  بني ا-30

.د ط ،د تللكتاب،

تليمة عبد املنعم ،حركات التجديد يف االدب العريب ،دار الثقافة للطباعة و النشر ،القاهرة -31

.1975طبعة سنة  ،مصر،

  .1997سنة  1جابر عصفور، آفاق العصر، دار اهلدى للثقافة و النشر، سوريا، دمشق، ط-32

2، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط)دراسة نقدية(إبراهيم جربا، الرحلة الثامنة جربا -33

  .1979سنة 

دراسة إجرائية يف أنظمة النقد املسرحي  –حارث محزة اخلفاجي ،مونادا اخلطاب  و ذرية الوظيفة -34

  .2013سنة   1دار و مكتبة عدنان للنشر و التوزيع، ط - املعاصر 

نظريات القراءة يف النقد املعاصر، منشورات دار األديب، وهران، طبعة سنة حبيب مونسي، -35

2007.

  .1996سنة  2حسن اليوسفي، املسرح ومفارقاته، مطبعة سيدي مكناس، طبعة -36

.2007حسن ندير، من ذاكرة املسرح اجلزائري ، منشورات املكتبة الوطنية اجلزائرية، طبعة سنة -37

3دراسات يف النقد األديب ،دار اآلفاق للنشر ،بريوت ،طحكمت الصباغ ،يف تعريف النص ،-38

  .1985سنة 

من منشورات -بني التنظري والتطبيق يف سوريا ومصر - حورية حممد محو، تأصيل املسرح العريب-39

.1999احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، طبعة سنة 

40-ǂ̈ǿƢǬǳ¦��ƨǳƢƴǨǳ¦��ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨǠƦǘǷ��ȆƷǂǈŭ¦�§ ƢƬǰǳ¦�Ǻǧ��ƨƦǌƻ�řȇ°®®��.ت.
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رابح بوحوش ،األسلوبيات و حتليل اخلطاب ،منشورات جامعة باجي خمتار، عنابة ، طبعة سنة -41

2006.

سيكولوجية الصورة الشعرية يف نقد العقاد - زين الدين املختاري، املدخل إىل نظرية النقد النفسي-42

.1997منوذجا، مطبعة احتاد الكتاب العرب، طبعة سنة 

ملسرح املعاصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، عامل املعرفة، الكويت، سعد أردش ، املخرج يف ا-43

  .1998طبعة سنة 

  .2005سنة  4سعيد يقطني ،حتليل اخلطاب الروائي ،املركز الثقايف العريب، املغرب ، ط-44

و دار سيد علي إمساعيل ،أثر الرتاث يف املسرح املعاصر ،دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع -45

  .ت.الكويت، دالقاهرة،،املرجاح

دار إلياس  - العالمات يف املسرح - سيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد، مدخل إىل السيموطيقا -46

.1986العصرية، القاهرة، طبعة سنة 

6دار املعارف، القاهرة، ط -مصادره- أصوله-مناهجه -طبيعته - شوقي ضيف، البحث األديب-47

  .1977سنة 

.1976سنة 4املعارف، مصر، ط شوقي ضيف، يف النقد األديب، دار-48

49-�ƪ ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��ǎ Ǽǳ¦�ǶǴǟ�Â�§ ƢǘŬ¦�ƨǣȐƥ��ǲǔǧ�¬ȐǏ

  .ت.د

اهليئة املصرية العامة للكتاب، طبعة سنة  -مبادئه و اجراءاته - صالح فضل، علم األسلوب-50

1985.

،دار 1ج - 1972لنصوص حىت سنة النشأة و الرواد و ا- صاحل ملباركية ، املسرح يف اجلزائر -51

.2005، طبعة سنة اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، عني مليلة ،اجلزائر 

، دار اهلدى للطباعة و 2ج - دراسة موضوعاتية و فنية – اجلزائرييف  صاحل ملباركية ،املسرح -52

.2005، طبعة سنة النشر و التوزيع، عني مليلة ،اجلزائر 

ملسرح العريب و الرتاث ،املسرح املغريب أمنوذجا، طوب باريس صوصي علوي حممد هاشم ،ا-53

.2000سنة  1الرباط ، طللنشر،

طامر أنوال ،املسرح و املناهج النقدية احلديثة ،مناذج من املسرح اجلزائري و العاملي، القدس -54

.2011العريب، طبعة سنة 

سنة  3العريب، الرباط، املغرب، ططه عبد الرمحن، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، املركز الثقايف-55

2007.
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2طه عبد الرمحان،  يف أصول احلوار و حتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، دار بيضاء، ط-56

.2000سنة 

عادل النادي، مدخل إىل فن كتابة الدراما، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا للنشر والتوزيع، -57

  .1987سنة  1تونس، ط

.1995سرح العريب ،دار الفكر ،دمشق ،طبعة سنة عصمت رياض ،امل-58

عرسان علي عقلة ،الظواهر املسرحية عند العرب، منشورات احتاد كتاب العرب ،دمشق ،سوريا،-59

  .1985سنة   3ط

عبد الرمحان بن زيدان، التجريب يف النقد و الدراما، منشورات الزمن، مطبعة النجاح اجلديدة، -60

.2001الدار البيضاء، طبعة سنة 

  .ت.، د2عبد السالم املسدي، األسلوبية و األسلوب، الدار العربية للكتاب، ط-61

  .ت.عبد العزيز محودة، البناء الدرامي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د-62

شركة دار  -حماور حبثية يف نظرية األدب –عبد الفتاح أمحد أبو زايدة ، األدب و املوقف النقدي -63

.2002التوزيع، طبعة سنة اهلدى للطباعة و النشر و 

عبد القادر القط، من فنون األدب املسرحية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، طبعة -64

  .1972سنة 

منشورات إحتاد الكتاب  -قضايا ورؤى وجتارب -عبد اهللا أبو هيف، املسرح العريب املعاصر-65

.2002العرب، دمشق، طبعة سنة 

،املؤسسة الوطنية للكتاب ،طبعة  1974/ 1930ثر اجلزائري احلديث ركيب ،تطور النالعبد اهللا -66

  .1983سنة 

اجلزائر، الطبعة سنة لغاز الشعبية اجلزائرية ،ديوان املطبوعات اجلزائرية ،عبد املالك مرتاض ،األ-67

1982.

مع ديوان  عبد املالك مرتاض ،الثقافة العربية يف اجلزائر بني التأثري و التأثر ،دار احلداثة بالتعاون-68

.1982املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،طبعة سنة 

  .ت.عبد املالك مرتاض ،فنون النثر األديب يف اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، د-69

لك مرتاض، يف نظرية النقد، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، طبعة سنة اعبد امل-70

2002.

.1993، دار الفنك للنشر، طبعة سنة 1ن املسرحي، جعبد الكرمي جذري، الف-71
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دار الكتاب اجلديد  - مقاربة لغوية تداولية- ي، اسرتاتيجيات اخلطابري عبد اهلادي بن ظافر الشه-72

  .2004سنة  1املتحدة، لبنان، ط

 - من سلطة االيديولوجيا اىل فضاء النص- عبد الوهاب شعالن، املنهج االجتماعي و حتوالته -73

  .2008سنة  1احلديث، االردن، طعامل الكتب 

عثمان عبد املعطي عثمان، عناصر الرؤية عند املخرج املسرحي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، -74

. 1996طبعة سنة 

عدنان بن ذريل، فن كتابة املسرحية، مطبعة إحتاد بالكتاب، العرب ، دمشق، طبعة سنة -75

1996.

سنة  7دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، ط - قددراسة ون- عز الدين إمساعيل، األدب وفنونه -76

1978.

عزام حممد ،مسرح سعد اهللا ونوس بني التوظيف الرتاثي و التجريب احلداثي ،منشورات دار عالء -77

  .2003سنة  1الدين، سورية ، ط

دار الكتب العلمية، بريوت،  -قراءة الشعر أمنوذجا- عصام العسل، اخلطاب النقدي عند أدونيس-78

  .2007سنة  1لبنان، ط

  ت.ري، فن املسرحية من خالل جتاريب الشخصية، مكتبة مصر للمطبوعات، دثعلي أمحد باك-79

الدار البيضاء ، دار الثقافة،  - من البنية اىل القراءة- علي آيت أوشان ، السياق و النص الشعري-80

  .2000سنة  1طبعة 

، 1عة و النشر، بريوت، طعلي جواد الطاهر، مقدمة يف النقد األديب، املؤسسة العربية للطبا-81

  .ت.د

علي عواد، غواية املتخيل املسرحي ،املقابالت الشعرية النص و العرض و النقد، املركز الثقايف -82

  .1997سنة  1العريب، املغرب، طبعة 

عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، منشورات اإلختالف، اجلزائر، -83

  .2003سنة  2ط

، دار 1ط  -مدخل اىل نظرية األدب العريب - التفكري النقدي عند العرب ،العاكوبعيسى علي -84

  .1997الفكر 

دار الثقافة و االعالم،  -ماير هولد و مسرح احلركة و اإليقاع- فاضل اجلاف، فيزياء اجلسد -85

  .2006سنة  1الشارقة، طبعة 
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سة اجلامعية للدراسات و فاطمة الطبال الربكة ،النظرية األلسنية عند رومان جاكسون ،املؤس-86

  .ت.، د1النشر ،بريوت ،ط

  .1993سنة  2فؤاد كامل، أعالم الفكر الفلسفي املعاصر، دار اجليل، بريوت، ط-87

فرحان بدري احلريب ،االسلوبية يف النقد العريب احلديث ،املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر -88

  .2003سنة  1والتوزيع ، طبعة 

.1996سنة  1و اإللقاء املسرحي، مكتبة مدبويل ،القاهرة ، طفرحان بلبل ،أصول االلقاء-89

منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، طبعة  - الكلمة والفعل - فرحان بلبل، النص املسرحي-90

  .2003سنة 

كمال الدين عيد ،أعالم و مصطلحات املسرح األورويب ،دار الوفاء لدنيا الطباعة للنشر،-91

.2006سنة  1اإلسكندرية ،ط 

مد األخضر الصبيحي، مدخل اىل علم النص و جماالت تطبيقه، الدار العربية للعلوم ناشرون،حم-92

  .ت.، د1منشورات االختالف، اجلزائر،ط

حممد الباردي ،إنشائية اخلطاب يف الرواية العربية احلديثة، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق، -93

  .2000طبعة سنة 

  1999سنة  1، عامل الكتب، القاهرة، مصر، طحممد الدايل، األدب املسرحي املعاصر-94

،املسرح اجلزائري يف عهدية االحتالل 2حممد الطاهر فضالء ،املسرح تارخيا و نضاال ،ج -95

.2000واالستقالل ،دار هومة ،اجلزائر ، طبعة سنة 
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