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 –البلٌدة  –سعد دحلب جامعة  ةكلمة رئٌس

                

 مونـادٌة مٌـن/ د .أ              

 –أن تسجل جامعة سعد دحلب  ر واإلعتزازإنه لمن دواعً الفخ       

 –لة ـلة فً إصدار مجـة المتمثـة القٌمـادرة العلمٌـهذه المب.  – دةـالبلٌ

باسم مخبر الصوتٌات العربٌة . المحكمة فً عددها األول –الصوتٌات 

وإننا كما نهنئ هذا اإلنتاج  ،بكلٌة األداب والعلوم اإلجتماعٌة الحدٌثة

ونشجع على توسعته فً جمٌع التخصصات العلمٌة  ثالعلمً، فإننا نح

 .العلمً والمعرفً إلنسانٌة بجامعتنا حتى ٌعم النفعاوالتقنٌة و

 

  .ـراوشك                                            

 

 . رئٌسة الجامعة                                                                
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 فتتاحإلكلمـة ا
   

إنه لشرؾ عظٌم أن ٌعزم مخبر الصوتٌات العربٌـة الحدٌثة بكلٌة اآلداب والعلوم االجتـماعٌة        
قـاه األولى المتخصص فً الصوتٌات العربٌة على عقد ملت –بالبلٌـدة  –بجامعة سعد دحلب 

 .وقضاٌاها المعجمٌة الخاصة بالمصطلح الصوتً ثم ٌوفق فً صناعة الحدث العلمً حقٌقة 
 "فإن فسـاد الرأي أن تتـردد * إذا كنـت ذا رأي فكن ذا عزٌمـة " 

وهً المادة  من أكبر القضاٌا القاعدٌة فً المعرفة اإلنسانٌة(  phonétique) وقضٌة الصوتٌات 
ان مزٌته كبٌرة فً تحقٌق االتصـال والعالج وفً ضمان سالمة ـام فً كل لسـاألولٌة لعلم اللؽة الع

ما لو .وعلوم بالؼٌة ،وآداب موسٌقى الشعرا للظاهرة اللؽوٌة من نحو وصرؾ ،المستوٌات العلٌ
ت العلمٌة المتخصصة ات الوطن من حٌث ندرة اللقاءاـكان االهتمام به ضبٌال ضبٌال جدا فً جامع

فً المجـال الصوتً ، ومن حٌث إنشاء الدورٌـات المحكمة والمتخصصة فً علم الصوت مقارنة 
الشعر والفلسفة للؽة والنقد واات فً اآلداب ومكتبة العلمٌة واألدبٌة من مإلفبما تزخر به ال

 ......والتارٌخ 
على دورٌة  عـمعات الجزابرٌة أّننا لم تّطللجاوأكاد أذهب بعٌدا ألقول فً حدود علمنا واحتكاكنا با
 .محكمة متخصصة فً الدرس الصوتً العام والخاص 

 .فؤٌن إنتاجنا ؟ -
 .وما قٌمة العلم إذا حبس ولم ٌنشر؟؟ -
 .كٌؾ تطلع األجٌال على جهود الباحثٌن؟ -
 ......فً الصوتٌات.... إذن البد من صناعة فضاء متخصص -

فً  الذي ٌهـدؾ إلى صناعة موسوعة –المعتـمد  –تٌات العـربٌة وهنا جاءت فكرة مخبر الصو
/ إلٌطالٌةا/ اإلنجلٌزٌة/ الصوتٌات العربٌة الحدٌثة فً ضوء علم اللؽة الحدٌثة باللؽات العربٌة

 .والفرنسٌة/ األلمانٌة
منهم أطباء   ؾ اللؽات،ا بمختـلت حوالً عشـرة إلى أثنى عشر باحثٌنشط مخبـر الصوتٌا

 ..........أسنان، وعلم النفس، وفٌزٌاء وترجمةأطباء و جٌونفٌزٌولو
 :جمع حوالً ألفٌن مصطلح صوتً ٌخص أربع جوانب صوتٌة 

 .الصوتٌات الفٌزٌابٌة  -
 .الصوتٌات الفٌزٌولوجٌة -

 .الصوتٌات الوظٌفٌة   -

 .الصوتٌات السمعٌة   -

 .ءاتراـم القـقى وعلـالشعر وعلم الموسٌ ىقـات موسٌـة إلى مصطلحـباإلضاف
سننجز الكراسة األولى فً  2005سنة ا ولكن بخطى وبٌدة ، وفً نهاٌة والعمل فٌه ٌمشى ببط

 .موسوعة الصوتٌات العربٌة الحدٌثة من ال
الجامعات الجزابـرٌة وخارجها  فًٌسعى المخبر إلى االنفتاح على التخصصات القرٌبة والمثٌلة 

 .عن طرٌق التبادل والتوأمة فنرجو له التوفٌق
 .ٌها الحضور الكرٌمأ
وهً ا، ووصفا ووظٌفة ـمن نشؤتها تارٌخهذا جاء لٌعالج القضٌة .إن ملتقى الصوتٌات األولى    

 .وتً فً الموسوعةـمعتمدات ثالثة أخذها المخبر فً إنانة مفهوم المصطلح الص
اهم فلبوا دعون.... سٌنشط أعمال ملتقانا المحترم ثلة من الباحثٌن المختصٌن فً المجال الصوتً 

 ......بة الظرؾ وكثرة االلتزام واقتراب االمتحانرؼم صعو ندعوتنا وهم مشكورو
ة، وتٌزي وزو، والجزابـر والبلٌـدة ـدة، والمدٌـمن جامعة وهران، وتبسة ، وبلعباس، وسعٌجاإونا 
 .ومنهم من ٌلتحق الٌوم أو ؼدا ..... وورقلة

 :أٌها الحضور
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ى باحترام الباحثٌن فً مختلؾ الجامعـات حٌث ٌؤتٌها لقد صارت جامعتكم ذات صٌت تحض
ولم ٌكن . ز به ونفتخـرـوهذا شرؾ ثان نعت. الباحث من أقصى الشرق واآلخر من أقصى الؽرب

ٌحصل هذا إال بفضل جهودكم السابقة فً ملتقى التراث والحداثة وملتقى الصوتٌات بٌن التراث 
 اث والحداثة فً العلوم اإلنسانٌةلتروالحداثة وملتقى المصطلح والمصطلحٌة بٌن ا

 أٌها الحضور الكرٌم
إذا كان هذا التوفٌق قد حصـل فعـال وتحقق فلٌس إال بفضل جهود المخبر أساتـذة وباحثٌن وأعوان 

 ا المحترم وأمٌنها ـأمانة، وجهود طاقم كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة بدءا بعمٌده

 اب والعمال القابمٌن ـم المحترمٌن وجهود الشبالعام  الموقر وحركات رإساء األقسا
 .على شإون الكلٌة حرصا على سالمة سٌرها

نادٌة مٌمون ربٌسـة جامعة / د. بدءا بربٌستها األستـاذة  –سعد دحلب   –وكذا جهود طاقم جامعة 
 جهودالاألمٌن العام ، و/ والسٌـد    وان ـوربٌس الدٌ ةونواب الربٌس –البلٌدة  –سعد دحلب 

ة ـومدٌرٌة الشبٌبة والرٌاضة للبلٌـدة ، ومدٌرٌ( 2(.)1)المدعمة للملتقى من اإلقامة الجامعٌة رقم 

عزٌـز بوسالم وجهود الصحـافة مربٌـة / ة الممثلة فً األستـاذـة والرٌاضٌـالنشاطات الثقاف
 . لالبك الشكر الجزٌل والتقدٌر الكامهإالء وأوءة الحاضرة دابما معنا للتؽطٌة فومقرو

 

 أٌها الحضور     
ال أطٌل علٌكم وأرجو لملتقانا التوفٌق والنجاح ولكم فاضل الشكر والتقدٌر على اإلنصات 

 .  واإلصؽاء
 
 

 رئٌس الملتـقى                                                                               
 د عمار ساسً.أ                                                    

 
 01/10/5110 : بتارٌخ 
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 .نشأة الدراسة الصوتٌة العربٌة وتطّورها
 

 إعداد الدكتور أحمد عزوز أستاذ
 .جامعة وهران،السانٌة

 
 

 :ةـمقدم
 

لٌدة الفترة الحدٌثة والمعاصرة بل تمتد جذورها فً القدم،فقد اهتمت األمة لٌست الدراسة الصوتٌة و
الهندٌة بهذا المٌدان،دفعها إلى ذلك كتابها المقدس الفٌدا،فقام علماإها بتصنٌؾ أصوات اللؽة 

 .لوجًوالسنسكرٌتٌة،على أساس فٌزٌ
فقد قاموا بتصنٌفها "ة تٌنتهم وكذلك اللؽة الالونجد عناٌة الٌونانٌٌن والرومان بدراسة أصوات لؽ

 .) 1("على أساس مالحظة اآلثارالسمعٌة التً تتركهااألصوات فً األذن
كما كان القدماء من علماء العربٌة ٌبحثون فً األصوات التً احتلّت موقعا مهما بٌن فروع 

ر بالنسبة الدراسات اللؽوٌة،وهً تعّد من أقربها إلى المنهج العلمً،شهد المحدثون بؤّنها جلٌلة القد
إلى عصورهم،فؤثار وصفهم للصوت العربً دهشة المستشرقٌن،مّما دفعهم إلى اإلشادة بجهود 

علم األصوات شّب ونما فً أحضان " أنّ  FIRTHعلماء العربٌة فً هذا المٌدان،إذ قّرر فٌرث 
فً  BERGERSTRASSER،وٌذكر برجستراسر "لؽتٌن مقدستٌن هما العربٌة والسنسكرتٌة

 (         لم ٌسبق الؽربٌٌن بهذا العلم إال قومان من أقوام الشرق هما أهل الهند: "ل قابالهذا المجا
 .)2("والعرب )البراهمة

 :منطلقات الدراسة الصوتٌة العربٌة - 1
بالقرآن الكرٌم  –كؽٌرها من الدراسات اللؽوٌة والعلمٌة  –ولقد ارتبطت الدراسة الصوتٌة العربٌة 

لحفاظ علٌه ٌستوجب الحفاظ على اللسان الذي أنزل به،ومن ثّم عنً العرب نشؤة ونهضة،إذ أّن ا
بلؽتهم،فبذلوا جهودا عظٌمة من أجل خدمتها فكان االعتزاز بها والحرص علٌها دافعٌن على بحثها 
ودراستها دراسة شمولٌة تهدؾ فً المقام األول صون القرآن الكرٌم من كّل تحرٌؾ،فكان أساس 

 .ا على القراءات القرآنٌةالدرس الصوتً مبنٌ
علم وإن كان متؤخرا من حٌث الوضع النظري،عن بعض العلوم األخرى،فإّنه أسبق منها من " وهو

حٌث الواقع العلمً،وقد كان علماء النحو القدماء أبمة فً القراءات على ما نعرؾ عن أبً عمرو 
 .)3("بن العالء والكسابً وؼٌرهما

التجوٌد مبكرا،ضابطا لألداء القرآنً،معنٌا بالعناصر التكوٌنٌة ظهور علم "وخٌر دلٌل على ذلك 
،التً جعلت  علماء العربٌة ٌتؤملون أصوات اللؽة )4("واألحكام السٌاقٌة للتالوة القرآنٌة

ٌّمة لألصوات العربٌة ال تبتعد كثٌرا  وٌالحظونها مالحظة ذاتٌة،أنتجت فً وقت مبكر جّد دراسة ق
 .عّما ٌقّرره المحدثون

ال نملك المادة الكافٌة لعلم التجوٌد التً تسمح لنا بتتبع مراحل التطور التً قطعها حّتى ؼدا علما و
مستقال على ٌد ابن جنً،وكّل الذي نعرفه عن بداٌاته األولى أّن نشؤته كانت استجابة لدعوة ابن 

جّودوا القرآن :"قولهمسعود ومحاولة لتلقٌن قواعد القراءة اقتفاء ألثره،والذي كان ٌنصح المسلمٌن ب
ٌّنوه بؤحسن األصوات  ".وز

قها حٌن إصدارها فً تآلؾ مع وهذا القول هو دعوة إلى التبصر فً األصوات القرآنٌة وإعطاء ح
،فتكون القراءة جٌدة وبالتالً خاضعة إلى األسس التجوٌدٌة التً كانت تها فً اآلٌة الكرٌمةأخوا

 .هللا علٌه وسلمصورتها واضحة على لسان الرسول محمد صلى 
عثمان بن عفان،علً :ولقد اشتهر المهتمون بالتجوٌد والقراءة السلٌمة فعرفوا باألمانة وضبط وهم

ًّ بن كعب،وزٌد بن ثابت،ابن مسعود،أبو الدرداء،وأبو موسى األشعري  .بن أبً طالب،أب
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من الصحابة وعنهم أخذ العدٌد  -ص–فهإالء هم الشٌوخ األوابل لفن القراءة على عهد الرسول 
ٌّب وعمر بن عبد العزٌز،وفً :وبعدهم التابعون فً أمصار عّدة منهم فً المدٌنة سعٌد بن المس

عمر بن شرحبٌل وسعٌد بن جبٌر،وفً البصرة :عطاء بن أبً رباح وعكرمة وفً الكوفة:مكة
 .نصر بن عاصم

تخفٌؾ وتشدٌد  وتعنً القراءات اختالؾ ألفاظ الوحً المذكور فً الحروؾ أو كٌفٌة نطقها من
 .وؼٌرهما،وٌدخل فً ذلك ما كان من قبٌل األداء كالمّد واإلمالة وتحقٌق الهمز

اهتمت بالقرآن الكرٌم لضبط تالوته ومعرفة أصواتهه وطرٌقة  -القراء –وتلك الطابفة من العلماء 
وصلتنا  ومن الكتب المهّمة التً -ص –وحسن أدابه حسب الوجوه المروٌة فٌه والمسندة إلى النبً 

 .الحجة البن خالوٌه والحجة ألبً علً الفارسً،والمحتسب البن جنً:فً هذا المجال
على فصل فً مخارج األصوات  -إلى جانب قواعد التالوة   -وأصبح كّل كتاب فً التجوٌد ٌشتمل

النشر فً القراءات "فً كتابه  )هـ833ت  (وطرٌقة نطقها وصفاتها،كما فعل ابن الجزري 
وترّددت فً كتب التجوٌد أٌضا مصطلحات صوتٌة مثل اإلشمام واإلشباع واالختالس ،)5("العشر

 ...والمّد والتفخٌم والترقٌق واإلدؼام ونحوها
فقد كان هدؾ المجّودٌن من وصفهم ألصوات اللؽة العربٌة هو تقوٌم لسان أصحاب األداء ووقاٌة 

و عجمة أو انحراؾ فً التلفظ ألّن نطقهم من الخلل الذي طرأ على األلفاظ أو ٌنتج عن لهجة أ
 .)6(قارئ القرآن ٌجب أن ٌعطً للحروؾ حقوقها وٌحتفظ لها برتبتها وٌرّدها إلى مخرجها

فابدة علماء التجوٌد إلى اختصاصات أخرى ومنها النطق الصوتً بصفة عامة  ولقد اتسعت
هم الذي ظلوا  للمحافظة على األصوات العربً،ولذلك إن علماء التجوٌد وعلماء القراءات

محافظٌن إلى الٌوم و بنسبة كبٌرة على نطق األصوات العربٌة كما ٌتلفظ بها العربً فً عصر 
 .الجاهلً وما تاله من العصور والعهود

إّن دراسة األصوات كانت فً فترة مبكرة عن طرٌق قراءة القرآن،إّنما نذكر عمل أبً :وحٌن نقول
إذا :"فً النقط من خالل مالحظة حركة الشفتٌن بقوله لكاتبهاألسود الدإلً فً ضبط القرآن الكرٌم 

رأٌتنً قد فتحت فمً بالحرؾ فانقط نقطة فوقه إلى أعاله،وإن ضممت فمً فانقط نقطة بٌن ٌدي 
الحرؾ،وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرؾ،وإن اّتبعت ذلك بؽّنة فضع بدل النقطة 

لصوتٌة القدٌمة وعلى الرؼم من الجهود التً بذلتها ومما ال شّك فٌه هو أن الدراسة ا ".نقطتٌن
والنتابج التً حققتها جعلت الدراسة الصوتٌة الحدٌثة تقّر ببعضها وتشهد لها بقٌمتها إالّ أّن نظر 

 )7( " ال ٌبلػ من الدّقة والضبط واإلتقان ما وصل إلٌه المحدثون فً أروٌا وأمرٌكا وآسٌا" القدماء 
 .ة أخرىجه والتطور العلمً والتكنولوجً منجهة والمنهج ،وهذا بحكم الزمان من 

الؽٌن حٌن نقّرر أّن لؽوٌٌن أنفسهم،فلعلنا  ال نكون مولّما كانت ثمار الدراسة الصوتٌة أذهلت ال
مظهر األلسنٌة لم ٌتمّثل فً أّي فرع من فروعها مثلما تمثل فً علم األصوات بمناهجه المتعّددة 

 .الته وأجهزته المتطّورة التً ٌستخدمها فً مٌدان الدراسةووسابل بحثه المختلفة وبآ
بل هناك من ٌرى أّن علم األصوات  وهو لهذا علم عالمً، وقد أصبحت له هٌبات ومعاهد خاصة،

 .ٌجب أن ٌلحق بالعلوم الدقٌقة لما وصل إلٌه من نتابج تطبٌقٌة

كثٌر  لمختلفة،تسهم فً تفسٌرونمت المالحظات الصوتٌة إلى أّن أصبحت معالجة فً علوم اللؽة ا
ان،كما ٌدمن مشكالتها،أّدت إلى إعجاب المستشرقٌن بها،فؤشادوا بجهود علماء العربٌة فً هذا الم

حلٌل هم منها ظهور اآلالت الدقٌقة والتاستفاد الؽربٌون منها وأصلوا علٌها  فروعا عدٌدة مكن
 .)8 (خاصة ابتداء من الستٌنٌاتالصوتً فً المختبرات،والتطور التقنً الذي شهده القرن وب

علم األصوات النطقً والسمعً وعلم الوظابؾ :وقد ارتكزت هذه الدراسة على قطبٌن أساسٌٌن هما
األصوات،الذٌن عالجهما العرب تحت مظلّة واحدة،إذ كالهما ٌدرس الصوت اللؽوي،والعالقة 

 . بٌنهما شدٌدة والفصل بٌنهما صعب الحصول
البحث الصوتً العربً لم ٌضّمه مصدر واحد،ولم ٌتناوله عالم  وتحسن اإلشارة إلى أنّ 

واحد،ولكنه تناثر بٌن طٌات مصنفان علوم العربٌة المختلفة،الصوتٌة منها والنحوٌة 
قامة إوتعّدد العلماء الذٌن شاركوا فً "الصرفٌة،والبالؼٌة،والتجوٌدٌة وإعجاز القرآن والمعاجم،
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ٌدل على عناٌة العرب القدامى وتعلقهم بالمجال الصوتً  ،وكّل ذلك)9("صرحه وتوطٌد بنٌانه
 .ألهّمٌته وأثره فً تفسٌر كثٌر من الظواهر اللؽوٌة

وكانت لهم الٌد الطولى  ومن األعالم الذٌن ضربوا بسهم وافر فً عّدة نواح من الدراسة اللؽوٌة،
ل الخلٌ         :ّمة العربٌةبهم األ زتعوالذٌن ما تزال أعمالهم ت فً تؤسٌس التراث الصوتً العربً،

 هـ206ت  (             ربـوقط ، ) هـ180ت  (وٌه ـوسٌب ، ) هـ175ت  (دي بن أحمد الفراه
، )هـ466ت  ( اجًـان الخفـوابن سن ، ) هـ428ت  (ا ــ،وابن سٌن ) هـ392ت  (ن جنً ـ،واب)

 .)هـ626ت  (كاكً،وال )هـ538ت(والزمخشري
 المإلفات الصوتٌة– 2
 :مصنفات التً تعّد مصادر صوتٌة ما ٌؤتًوال 
 :المعاجم العربٌة – أ

تعتبر المعاجم العربٌة من مصادر التراث الصوتً ألّنها زخرت بفٌض كبٌر من الفكر الصوتً 
 .بت منطلقا لكّل دارس فً هذا المٌدانحاء التً أصرومن اآل

للؽوٌة المجموعة والمشروحة وقد تناولت القضاٌا الصوتٌة فً المقدمة أو فً ثناٌات المادة ا
 .والمفسرة

وٌجع الفضل فً الدراسة الصوتٌة الممنهجة على الخلٌل بن أحمد الذي وضع األسس األولى لعلم 
فً هذه المقدمة بواكٌر ::،حٌن ٌقول محققا المعجم"العٌن"األصوات العربٌة،وٌتجلّى ذلك فً مقدمة 

ة من اللؽات إالّ بعد قرون عّدة من عصر معلومات صوتٌة لم ٌدركها العلم فٌما خال العربٌ
 .)10 ("الخلٌل

وبذلك احتّل هذا المعجم مكانة سامٌة فً اللؽة العربٌة باعتباره أول معجم عربً،ٌنظم المادة 
 .،اهتدى إلٌها الخلٌل بفكره الثاقب وموهبته النادرة وعلمه الواسعاللؽوٌة بطرٌقة  دقٌقة 

الصوتً انطالقا من الحلق إلى الشفتٌن،وذلك تبعا لطرٌق  وجاء تؤلٌفه مناسبا لمدارج الجهاز
المخرج الكالم الذي ٌنطلق بطبعه من الداخل إلى الخارج،فً حركة الزفٌر،فكان الخلٌل ٌتذوق 

إلى نهاٌة كل "  ،أخ،أع أت أب،:" الحروؾ بفتح فمه ثم ٌنطق باأللؾ وٌظهر الحرؾ نحو
فاألرفع  عٌن التً جعلها أول الكتاب ثّم ما قارب منها،بال  ٌبتبداٌة التر  اخٌاره فتّم  الحروؾ،

 ع، " :الترتٌب التالً  فتوصل إلى حتى أتى على آخرها،
  .)11(  ط،د،ت،ظ،ث،ذ،ر،ل،ن،ؾ،ب،م،و،ا،ى،الهمزة،خ،غ،ق،ك،ج،ش،ض،ص،س،ز،ـح،ه

 وقد رسم الخلٌل الطرٌقة التً ٌمكن معرفة مخارج الصوت وكان فً ذلك موفقا كل التوفٌق إلى
  .)12("حّد أّن علم األصوات الحدٌث ٌعترؾ بكثٌر من آرابه ومقاٌٌسه الصحٌحة

ولوال بّحة فً الحاء ألشبهت العٌن  أقصى الحروؾ كلها العٌن ثّم الحاء،"ومما قاله الخلٌل إّن 
ألشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من ...لقرب مخرجا من العٌن،ثّم الهاء،ولوال هّتة فً الهاء 

ٌّز واحد بعضها أرفع من بعضفه الحاء،  .)13("ذه ثالثة أحرؾ فً ح
األلؾ فً اسحنكك واقشعّر واسحنفر واسبكّر لٌست من أصل البناء،وإّنما "وٌرى الفراهٌدي أّن 

أدخلت هذه األلفات فً األفعال وأمثالها من الكالم لتكون األلؾ عمادا وسلّما للسان إلى حرؾ 
كن من الحروؾ فٌحتاج إلى ألؾ الوصل،إالّ أّن دحرج وهملج البناء،ألّن اللسان ال ٌنطق بالسا

 .)14("وقرطس لم ٌحتج فٌهّن إلى األلؾ لتكون السلّم،فافهم إن شاء هللا
ًّ على أربعة أصناؾ،الثنابً والثالثً  وٌتحّدث عن سمات البناء اللؽوي،مبٌنا أّن كالم العرب مبن

والخماسٌة إن لم تكن تحتوي على حرؾ من  والرباعً والخماسً،ومقّررا أّن الكلمة الرباعٌة
فإن وردت علٌك :"أحرؾ الذالقة أو األحرؾ الشفوٌة فهً لٌست من الكالم العربً،حٌث ٌقول

كلمة رباعٌة أو خماسٌة معّراة من حروؾ الذالق أو الشفوٌة،وال ٌكون فً تلك الكلمة من هذه 
دثة مبتدعة،لٌست من كالم العرب حرؾ واحد أو اثنان أو فوق ذلك،فاعلم أّن تلك مح الحروؾ

ألّنك لست واجدا من ٌسمع من كالم العرب كلمة واحدة رباعٌة أو خماسٌة إالّ وفٌها من حروؾ 
 .)15("الذلق والشفوٌة واحد أو اثنان أو أكثر
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وتحّدث عن صفات األصوات كالرخاوة واإلطباق والشّدة،وتعّرض إلى نسبة ترّدد األصوات فً 
رأى أّن أكثر األصوات استعماال فً اللؽة العربٌة هً الواو والٌاء والهاء وأقلّها  اللؽة العربٌة،إذ

 .)16(الظاء ثّم الذال ثّم الثاء ثّم الشٌن ثّم القاؾ ثّم الخاء ثّم النون ثّم الالم ثّم الراء ثّم الباء ثّم المٌم
ٌا لعلماء اللؽة والنحو إلى ؼٌر ذلك من األفكار والتعلٌالت واالبتكارات التً ظلّت نبراسا،وهد

 .) 17(والصرؾ والعلوم اللسانٌة بصفة عاّمة
 
 :النحوٌة الصرفٌة  المصنفات – ب

تقوم كثٌر من أصول النحو العربً على أسس صوتٌة كتفسٌر اآلثار اإلعرابٌة التً تطرأ على 
 .الكلمات

 الصوتً العربً،ث ة بٌن ثناٌاها كثٌرا من مالمح الترافلقد حوت المصنفات النحوٌة الصرفٌ
،وما ٌنجم المتعلق بكٌفٌة تكوٌن األصوات وإصدارها الفسٌولوجًدراسة مسهبة للمنحى   وضّمت

 .عن ذلك من تنّوع فً صفاتها
فقد خصص النحاة بعض األبواب فً كتبهم للدراسة الصوتٌة وخاصة حٌن تعرضهم لباب اإلدؼام 

 .أو الحدٌث عن قواعد اإلعالل واإلبدال
وكذا المفصل للزمخشري،والجمل للزجاجً وؼٌرها من  ه شاهد عدل على ذلك،وكتاب سٌبوٌ

 .المصادر التً ال تخلو من اإلشارة إلى المالحظات الصوتٌة
تناقلته  بالدقة والشمول،  تصنٌفهأشار إلى كثٌر من الخصابص الصوتٌة،واّتسم  –مثال  –فسٌبوٌه 

شك عن أستاذه الخلٌل بن أحمد وإن كان ال التآلٌؾ العربٌة بعد،وهً معلومات مؤخوذة من دون 
 .ٌتحدث عن ذلك

هذا باب عدد الحروؾ العربٌة،ومخارجها :"ففً موضوع اإلدؼام ٌتعّرض إلى األصوات فٌقول
 .ومهموسها ومجهورها وأحوال مجهورها ومهموسها واختالفها

 والؽٌن، لحاء،وا والعٌن، والهاء، األلؾ،و ،الهمزة :فؤصل حروؾ العربٌة تسعة وعشرون حرفا
 والطاء، والنون، والراء، والالم، والٌاء، والشٌن، والجٌم، والضاد، والقاؾ، والكاؾ، والخاء،
    والواو والمٌم، والباء، والفاء، والثاء، والذال، والظاء، والسٌن، والزاي، والصاد، والتاء، والدال،

")18(. 
االنتباه هو أّنع ٌضع الهمزة واأللؾ وٌضع سٌبوٌه ستة عشر مخرجا لحروؾ العربٌة،وما ٌلفت 

تاذه الخلٌل الذي وهو ٌخالؾ فً ذلك أس )19(فً مخرج أقصى الحلق وفً وسطه العٌن والحاء،
 .ؾ،والٌاءلجعل مخرج العٌن والحاء من أقصى الحلق،وجعل الهمزة مع الواو واأل

،وهاوٌة ومطبقة وٌتناول صفات األصوات من جهر وهمس وشّدة ورخاوة ومنحرفة،ومكّررة،ولٌنة
وإّنما وصفت لك حروؾ المعجم بهذه الصفات لتعرؾ ما ٌحسن :"وٌختم ذلك بقوله )20(ومنفتحة،

ا تدؼم،وما فٌه اإلدؼام وما ٌجوز فٌه،وما ال ٌحسن فٌه ذلك وال ٌجوز فٌه،وما تبدله  استثقاال لمّ 
 .)21("تخفٌه وهو بزنة المتحّرك
لم ٌتعرض إلى القضاٌا الصوتٌة وهذا للعالقة التً  –نا فً حدود علم –فلم ٌخل مصّنؾ فً النحو 

 .تربط العلمٌن
والكٌفٌة التً  الفسٌولوجًولقد قدم بعض النحاة القدامى الشرح اللؽوي للحركات مّتصال بالجانب 

باب القول فً معنى الرفع والنصب والجّر "ومن أولبك الزجاجً حٌث ٌقول فً  ٌتّم بها نطقها،
فنسبوا الرفع كلّه إلى حركة ألّن المتكلّم بالكلمة المضمونة ٌرفع حنكه  ...":"من طرٌق اللؽة

بسمة الحركة  -أٌضا–األسفل إلى األعلى وٌجمع بٌن شفتٌه وجعل ما كان منه بؽٌر حركة موسوما 
 .ألّنها هً األصل

كؤّنه قد نصبه والمتكلم بالكلمة المنصوبة ٌفتح فاه،فٌبٌن حنكه األسفل من األعلى،فٌبٌن للناظر إلٌه 
 .إلبانة أحدهما عن صاحبه

ومن سماه منهم من الكوفٌٌن خفضا،فإّنهم فسروه نحو تفسٌر الرفع والنصب ... وأّما الجرّ 
 .النخفاض الحنك األسفل عند النطق به،ومٌله إلى إحدى الجهتٌن
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نً وكان الماز... فكؤّن معنى الجزم قطع الحركة عن الكلمة ...وأّما الجزم فؤصله القطع
 .)22("الجزم قطع اإلعراب:ٌقول

وأشارت تلك المصنفات وال سٌما فً المٌدان الصرفً إلى كثٌر من المالمح الفونولوجٌة التً 
إّما :من تؽٌرات تتعلّق بتجاور اللبنات المكّونة للصٌؽة،وما ٌطرأ على بنٌة الكلمة العربٌة المعربة

 ونسب، ومبالؽة، وتصؽٌر، ، تؤنٌث وتذكٌر و ، إلفراد وتثنٌة وجمع من ( فً التصرٌفات المختلفة
ٌّنة )إلخ..وأمر ومضارع، وماضً،  (وإّما عند وقوعها فً درج الكالم فً سٌاقات صوتٌة مع

 .)كاإلدؼام والوصل
ومن المصدر الصرفٌة التً عالجت المباحث الصوتٌة المتعددة كاإلعالل واإلبدال والقلب وؼٌرها 

 .)هـ646(الشافٌة البن الحاجب
 :علم القراءات واألداء القرآنً -ج 

تعّد مصنفات التجوٌد من أهّم مصادر التراث الصوتً،بل منابعه األولى التً لعبت دورا مهما فً 
الحفاظ على النطق السلٌم ألصوات اللؽة العربٌة منذ القدٌم إلى ٌومنا هذا ألنها تنتقل من خاللها 

 .سماع الحضوريوال نطق األصوات عبر التواتر والنقل المباشر
فقد كان علماء القراءات من أحرص القوم على تناول المباحث الصوتٌة فً مإلفاتهم التً ضّمت 
كثٌرا من الخصابص والمصطلحات الصوتٌة مثل اإلشمام واإلشباع واالختالس والمّد والروم 

 .)23(والتفخٌم والترقٌق ونحوها،كما وضعوا رموزا كتابٌة لها تمّثلها
فعرض لمخارج الحروؾ وصفاتها "لمعالجة للمادة الصوتٌة بٌن النظري والتطبٌقوجمعت هذه ا

 .)24("والمالمح األدابٌة لها فً السٌاقات المختلفة والتجاورات المتنوعة وتقسٌماتها وفق ذلك،
ولكن ٌستشؾ من هذه الدراسة أّن ماّدتها العلمٌة ؼٌر كافٌة لتسمح بتتبع وصؾ المراحل التً 

 .ن أصبحت علما قابما مستقال ٌطلق علم التجوٌدقطعتها إلى أ
وما ٌعرؾ عن مراحله األولى هو أّن أّول من استخدم هذا المصطلح قرٌبا من معناه هو ابن 

جودوا القرآن وزٌنوه بؤحسن :"مسعود الصحابً الذي كان ٌنصح المسلمٌن بقوله
جهش بالبكاء حٌن كان ٌ )ص (وٌروى أّنه كان ٌتفّنن فً تجوٌده وترتٌله،وأّن الرسول "األصوات

 .)25(ٌسمع القرآن الكرٌم بترتٌل ابن مسعود
ولعّل تقنٌن قواعد القراءة القرآنٌة جاءت استجابة لدعوة ابن مسعود،فؤصبح كّل كتاب فً القراءات 
ٌشمل على مباحث فً مخارج األصوات وطرٌقة نطقها وكذلك صفاتها المختلفة كما بان الجزري 

 .)26("فً القراءات العشرالنشر "فً مصّنفه
 :مصنفات البالؼة وإعجاز القرآن -د 

لّما كانت العالقة بٌن البالؼة واألصوات جّد وثٌقة فً الدراسات اللؽوٌة القدٌمة والحدٌثة،فال ؼرو 
أن تضّم المصنفات البالؼٌة وإعجاز القرآن بٌن ثناٌاها حدٌثا عن األصوات ومعالجة 

مٌدانٌن الفونٌتٌكً والفونولوجً،وخاصة حٌن تعّرضها للفصاحة لها،ومناقشات ترتبط بصمٌم ال
 .األصوات وابتالؾوما ٌرتبط بتنافر 

ومّما ٌمكن االستشهاد به،على سبٌل التوضٌح ال حصر جمٌع ما ورد فً المصنفات العدٌدة،ما جاء 
ظة حسن الذي ٌرى أّنه كلّما تباعدت مخارج حروؾ اللف البن سنان الخفاجً" سّر الفصاحة "فً 

إّن الحروؾ وهً أصوات تجري من :"وكلما تقاربت قبح،فذكر ذلك فً وقوله وقعها على السمع،
السمع مجرى األلوان من البصر،وال شّك فً أّن األلوان المتباٌنة إذا جمعت كانت فً المنظر 
ٌنه أحسن من األلوان المتقاربة،ولهذا كان البٌاض مع السواد أحسن منه مع الصفرة ولقرب ما ب

وبٌن األصفر وبعد ما بٌنه وبٌن األسود،وإذا كان هذا موجودا على هذه الصفة ال ٌحسن النزاع فٌه 
كانت العلة فً حسن اللفظة المإلّفة من الحروؾ المتباعدة هً العلة فً حسن النقوش إذا مزجت 

 .)27(من األلوان المتباعدة
القتل أنفى :"وقول العرب"فً القصاص حٌاةولكم :"وفً هذا المجال ٌوازن الرمانً بٌن قوله تعالى

وأّما الحسن بتؤلٌؾ الحروؾ المتالبمة فهو مدرك بالحس،وموجود فً اللفظ بؤن :"فٌقول"للقتل
أعدل من الخروج من الالم إلى الهمزة لبعد الهمزة من  )فً القصاص(الخروج من الفاء إلى الالم 
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أعدل من الخروج من األلؾ  )القصاص(لحاء وكذلك الخروج من الصاد إلى ا )القتل أنفى(الالم 
 .)أنفى للقتل(إلى الالم 

وقد تناول أٌضا التؤلٌؾ اللفظً،وقّسمه إلى متنافر ومتالبم،وذكر أّن السبب فً التالإم مرّده إلى 
تعدٌل الحروؾ فً التؤلٌؾ،فكلّما كان أعدل كان أشّد تالإما،وأّما التنافر فسببه مثلما ذكر ذلك 

فإذا بعدت األصوات كانت بمنزلة القرب الشدٌد بٌن مخارج األصوات، إلى البعد أوالخلٌل ٌعود 
ٌّد،ألّنه بمنزلة رفع اللسان ورّده إلى  الطفر،وإذا قربت القرب الشدٌد كانت بمنزلة المشً المق

سان،والسهولة من ذلك فً االعتدال،ولذلك وقع فً الكالم اإلدؼام لمكانه،وكالهما صعب على ال
 .)28(واإلبدال
 ضّم كتاب إعجاز القرآن للباقالنً كثٌرا من المباحث الصوتٌة،بقصد تحلٌل آٌات القرآن،وقد 

ٌّنة لها،فمّما قاله إّن :"وبٌان أوجه إعجازه،فذكر ما ٌتعلق بفواتح السور،وسّر اختٌار حروؾ مع
فً  الحروؾ التً بنً علٌها كالم العرب تسعة وعشرون سورة،وجملة ما ذكر من هذه الحروؾ

 أوابل السور من حروؾ المعجم نصؾ الجملة،وهو أربعة عشر حرفا،لٌدّل بالمذكور على ؼٌره،
أّن هذا الكالم منتظم من الحروؾ التً ٌنظمون بها كالمهم،والذي تنقسم إلٌه هذه  اولٌعرفو

فمن ذلك أّنهم :أقسام،نحن ذاكروها –الحروؾ على ما قسمه أهل العربٌة وبنوا علٌها وجوهها 
فالمهموسة منها عشرة وهً الحاء والهاء والخاء  موها إلى حروؾ مهموسة ،وأخرى مجهورة،قس

 .والكاؾ والشٌن والثاء والفاء والتاء والصاد والسٌن
وما سوى ذلك من الحروؾ فهً مجهورة،وقد عرفنا أّن نصؾ الحروؾ المهموسة مذكورة فً 

روؾ المجهورة على السواء،ال زٌادة جملة الحروؾ المذكورة فً أوابل السور،وكذلك نصؾ الح
 .)29("و ال نقصان

ألّن األلؾ المبدوء بها هً أقصاها مطلعا،والالم ،والمٌم :")ألم(ٌقول الباقالنً عن البدء بحروؾ 
متطرفة ألّنها تؤخذ فً الشفة،فنّبه بذكرها على ؼٌرها من الحروؾ،وبٌن أّنه إّنما أتاهم بكّل منظوم 

ؾ التً تترّدد بٌن هذٌن الطرفٌن وٌشبه أن ٌكون التصنٌؾ وقع فً هذه مما ٌتعارفون من الحرو
 .)30("والهمزة وهً موقعا واحداالحروؾ دون األلؾ،ألّن األلؾ قد تلؽى،وقد تقع 

ٌّم  .إلى ؼٌر ذلك من النماذج ذات الصلة بالمٌدان الصوتً والتً ٌجدها الدارس فً هذا المصدر الق
للسكاكً الذي ٌعّد مصدرا بالؼٌا ولكنه لم ٌؽفل  "مفتاح العلوم"وتجدر اإلشارة أٌضا إلى أّن 

الجانب الصوتً،إذا بدأ به كتابه،فتعّرض إلى مخارج األصوات وصفاتها،ومّما ٌثٌر اإلعجاب أّنه 
رسم جهاز النطق ووضع ضمنه مخرج كل حرؾ،على الرؼم من أّنه لم تكن لدٌه األجهزة العلمٌة 

 .التً ٌستعٌن بها لرسمه
 :الموسوعات األدبٌة -و 

ناقشت المصنفات األدبٌة والنقدٌة العربٌة القدٌمة كثٌرا من القضاٌا الصوتٌة وال سٌما تلك التً 
 .للجاحظ" البٌان والتبٌٌن"ترتبط بالجانب النطقً أو الفٌزٌولوجً منها،ومن هذه الموسوعات 

ي ٌقوم به التقطٌع،ولن هو آلة اللفظ والجوهر الذ:"فلقد تعّرض على تعرٌؾ الصوت حٌث قال
 .)31("تكون حركات اللسان لفظا وال كالما موزونا وال منثورا إالّ بظهور الصوت

وٌتناول موضوعا مهما ذا صلة باألمراض الكالمٌة أو العٌوب النطقٌة التً أصبحت علما مستقال 
احة لما ،وقد تعّرض إلٌه أثناء الحدٌث عن الفص"األرطفونٌا"فً العصر الحدٌث ٌطلق علٌه 

 .لألمراض من تؤثٌر علٌها
فهو ٌرّد بعضها إلى السرعة كاللفؾ أي أن ٌدخل المتكلّم الكالم بعضه فً بعض،وبعضها اآلخر 

،فٌحدث صفٌر فً الكالم،وبالتالً ترفضه األذن المعتادة )33(إلى عٌوب عضوٌة كسقوط األسنان،
  .على سالمة النطق وفصاحته

لثؽة وؼٌرها ٌتوصل إلى دراسة التقطٌع الوظٌفً،فاأللثػ مثال ومن خالل العٌوب الصوتٌة كال"
لنقصان فً آلة  بإخراج الراء من مخرج الٌاء،" مضً:"ٌقول" مضر"عندما ٌقطع كلمة 

،ألّن السامع الذي ٌسمع مضً ٌفطن "مضر" النطق،وعجزه فً أداء الصوت،مع أّنه ٌقصد 
 .)34("على التقطٌع المؤلوؾ للعاهة،وٌصحح الخطؤ الصوتً،وٌفهم كالمه باالعتماد



 11 

وذكر أّن األصوات التً تدخلها اللثؽة هً القاؾ والسٌن والالم والراء فتقلب القاؾ إلى 
 .طاء،والسٌن إلى ثاء،والالم إلى ٌاء أو كاؾ،والراء إلى ؼٌن أو ٌاء

ندي وتحّدث الجاحظ عن اللكنة التً تظهر فً كالم األعجمً الذي ٌنطق باللؽة العربٌة كنطق الس
 .الجٌم زاٌا،والنبطً الزاي سٌنا والعٌن همزة

،أي ما ؾال ٌؤتلإلى البناء الصوتً للكلمة العربٌة،وإلى ما ٌؤتلؾ فً نسجها وما  –أٌضا  –وأشار 
فؤّما فً افتراق الحروؾ،فإّن الجٌم ال تقارن الظاء،وال :" عرؾ بالتنافر والتالإم،حٌث قال

   ...والزاي ال تقارن الظاء وال السٌن والضاد وال الذال ٌر،وال بتؤخ بتقدٌم،...القاؾ،وال الطاء
")35(. 
 :در الصوتٌةاالمص -ز

على الرؼم من وجود الدراسة الصوتٌة متناثرة فً ثناٌا مصادر مختلفة من التراث العربً،وكثرة 
وتٌة العلماء والباحثٌن فً هذا المٌدان،إالّ أّنه لم ٌظهر مصدر مستقّل ٌجمع شتات القضاٌا الص

وضّم متفّرقاتها إالّ فً فترة متؤخرة من مسٌرة البحث الؽوي العربً،وذلك على ٌد ابن جنً فً 
أسباب حدوث "،ولدى ابن سٌنا فً رسالته الشهٌرة الموسومة بـ "سّر صناعة اإلعراب" كتابه 

 ".الحرروؾ
الدرس اللؽوي بٌن طبٌعة المنهج اللؽوي قدٌما فً معالجة جوانب "وقد ٌرجع سبب هذا التؤخر إلى 

 .)36 (  "دفتً المصدر الواحد،إذ لم ٌكن هناك فصل دقٌق بٌن فروع الدراسات الؽوٌة
وأّنه أول من استعمل  وٌعّد ابن جّنً أول من نظر إلى المبحث الصوتً على أّنه علم قابم بذاته،

الٌوم،أال وهو علم مصطلحا لؽوٌا للداللة على هذا العلم والذي ما زلنا نوظفه بالمفهوم نفسه إلى 
وما علمت أّن أحدا من أصحاب،ما خاض فً هذا الفن،هذا :" الصوت،وكان على حق حٌن قال 

 .)37("الخوض وال أشبعه هذا اإلشباع
ٌّز نستشّفه وما  من هذا النص هو أّن ابن جنً لم ٌكن جامعا آلراء وأفكار الذٌن سبقوه،وإّنما تم

ٌّن"علمٌة الصاببة ودّقتها الفابقة،باإلضافات الجاّدة،تعّبر عن نظرته ال ة أّنها دراسة لؽوٌة مهمّ  وتب
 ). 38 ("االعتبـار الم اللؽـة أن ٌضعها فًب عـٌج

ومما ٌثٌر اإلعجاب فً دراسة ابن جنً اهتمامه بالجانب العملً للتطبٌقً كما نلحظ ذلك الٌوم فً 
 .ةـلفنٌالمختبرات الحدٌثة المتطورة والمعتمدة على اآلالت واألجهزة ا

،وشبه مدارج الحروؾ ومخارجها بفتحاته التً توضع علٌها )المزمار (فقد شّبه الحلق بالناي 
األصابع،فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة،وراوح بٌن أنامله اختلفت 
األصوات،وسمع لكّل خرق صوت ال ٌشبه صوت صاحبه،فكذلك إذا قطع الصوت فً الحلق 

 .)39(" د على جهات مختلفة،كان سبب سماعنا هذه األصوات المختلفةوالفم،باعتما
له  إن علم األصوات والحروؾ:"وٌربط ابن جنً علم األصوات بعلم الموسٌقى،فٌقول
 .)40("تعلّق،ومشاركة للموسٌقى،لما فً صنعته األصوات والنؽم

 :وعلى العموم ٌمكن تلخٌص محتوٌات الكتاب فً العناصر اآلتٌة
 .إه المفهوم اللؽوي للصوت والحرؾ،والفرق بٌنهماإعطا - 1
ذكره لعدد الحروؾ الهجابٌة العربٌة وترتٌبها وذوقها،والحدٌث عن مخارجها وبٌان صفات   -2

 .الحروؾ وتقسٌمها أقساما مختلفة
 أو       فٌإّدي إلى اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدؼام أو النقل التؽٌر الذي ٌطرأ على بنٌة الكلمة - 3

 .الحذؾ
ابتالؾ الحروؾ بعضها مع بعض لتكون الكلمات،وأثرها فً فصاحة اللفظ التً ترجع إلى  - 4

 .تباعد مخارج األصوات
على الجانب الفٌزٌابً والتشرٌحً أكثر < أسباب حدوث الحروؾ"أّما ابن سٌنا فقد ركز فً رسالته

ل منها،فقد كان فٌلسوفا حكٌما بسبب تخصصه الذي اشتهر به والثقافة التً نه من الجانب اللؽوي،
 .وطبٌبا خبٌرا
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أظّن أّن سبب الصوت القرٌب تمّوج الهواء دفعة وبقّوة وبسرعة من أّي :"فهو ٌعرؾ الصوت بقوله
 .)41("سبب كان

وٌحٌل بهذا التعرٌؾ إلى البحث فً ظاهرة فٌزٌابٌة هً الموجات الهوابٌة،والسبب القرٌب هو 
 .و علّة تمّوج الهواء المتمّثلة إّما فً القرع وإّما فً القلعتمّوج الهواء والسبب البعٌد ه

ٌّز بها عن صوت آخر مثله فً الحّدة والثقل  ةهو هٌب:"وٌقول عن الحرؾ للصوت عارضة له،ٌتم
ٌّزا فً المسموع  .)42("تم

 :وقد اشتملت الرسالة على سّتة فصول تضّمنت ما ٌلً
 .حدٌثه عن سبب حدوث الصوت والحرؾ – 1
صص هذا الفصل لمخارج األصوات ومحابسها،وٌقدم فٌه صفات األصوات منها الثقٌل خ – 2

 .والحاد،خفوت الصوت وجهره،الصوت األملس،والصلب المتخلخل
 .ٌعرض فٌه لمكّونات الحنجرة واللسان – 3
ٌبٌن ابن سٌنا فً هذا الفصل كٌفٌة صدور كّل صوت من أصوات العربٌة،وٌصؾ العملٌة  – 4

 .إنتاجه،وٌرتب األصوات بحسب مخارجها على شاكلة الخلٌلالعضوٌة فً 
تحّدث فٌه عن أصوات سمعها فً لؽات أخرى ؼٌر عربٌة مثل السٌن الزابٌة والزاي السٌنٌة  – 5

 .والزاي الظابٌة والفاء الشبٌهة بالباء
مع عن أّما الفصل األخٌر،فقد جعله لكٌفٌة إنتاج أصوات بحركات ؼٌر نطقٌة كالشٌن التً تس – 6

 .نشٌش الرطوبات والطاء التً تحدث عن تصفٌق الٌدٌن بحٌث ال تنطبق الراحتان
والرسالة دّرة ثمٌنة استطاع أن ٌولج بها ابن سٌنا علم الطبٌعة إلى علم اللؽة،فكشؾ عن أسرار 
ؼامضة ال زالت من صمٌم الدراسة المعاصرة كظاهرة التمّوج الفٌزٌابٌة وكثافة الهواء فً كّل 

 .وشكل الموجة وما ٌترتب عنه من صوت موجة 
وهكذا ٌكون قد انفرد بحقابق له فٌها فضل السبق واالكتشاؾ بعد الخلٌل وسٌبوٌه وابن جنً على 

ولّما :"عكس أولبك الذي أعادوا صٌاؼة ما قاله أمثال هإالء العلماء،وفً ذلك ٌقول إبراهٌم أنٌس
تباهنا أّنها تعالج طرفا من الدراسة الصوتٌة وقفنا على هذه الرسالة منذ بضع سنوات استرعى ان

ٌّنا عن عالج سٌبوٌه وأمثاله من علماء العربٌة  .)43("اللؽوٌة عالجا فرٌدا ٌختلؾ اختالفا ب
 
 
 
 

 :ةــمـخات
 
ومما سبق ٌّتضح لنا كٌؾ نشؤت الدراسة الصوتٌة العربٌة وتطّورت ووكٌؾ تجلّت فً كثٌر من  

ناثرت فٌها بحٌث لم ٌضمها مصدر واحد بعٌنه وإّنما اختص فٌها المصادر العلمٌة والمإلفات،فت
 .ؼٌر عالم وألؾ فٌها أكثر من دارس

وما تزال الدراسة الصوتٌة تعرؾ التطّور واالزدهار فً العالم العربً بفضل التقنٌات الحدٌثة 
تحلً  وم والمعارؾ،فقد أصبحت معاهد مختصة فً الدراسة الصوتٌة،وبات نتابجها تفٌدلونموالع

الخطابات المختلفة األدبٌة منها والمسرحٌة فً مجال األداء،وكلك رجال اإلعالم والتلفزٌون،ومن 
 .لها جدواها فً علوم جّمة واختصاصات متعّددةهنا نقول إن الدراسة الصوتٌة 
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 :الهوامش 
كرٌم زكً حسام الدٌن،اصول تراثٌة فً علم الؽة،مكتبة األنجلو .د – 1

  .125:،ص1985:،سنة2:المصرٌة،ط
،عن المقطع الصوتً فً 11:عبد المنعم  عبد هللا محمد،برجستراسر،التطّور اللؽوي،ص.عن د– 2

 .17:ص.1988ضوء تراثنا اللؽوي،مطبعة الجبالوي،القاهرة،سنة 
 ..129:عبد الراجحً،فقه اللؽة فً الكتب العربً،ص.د– 3
 .17:فً ضوء تراثنا اللؽوي،صعبد المنعم عبد هللا محمد،المقطع الصوتً .د – 4
ٌنظر ابن الجزري،الحافظ أبً الخٌر محمد بن محمد الدمشقً،النشر فً القراءات العشر،دار – 5
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 في البحث الصىتي"ه 757 -ه 071"جهىد ابن سينا
 أنموذجا"رسالة أسباب حدوث الحروف» 

 فاتح زٌوان.أ
 جامعة تبسة
 

 
فً مجال الصوتٌات، حٌث "ابن سٌنا"الكشؾ عن أهم الجهود التً قام بها  وموضوع المداخلة، ه

ابن سٌنا أعظم :"هنت لوأبرزهم، ٌقو ةمن أهم أعالم الحضارة العربٌة اإلسالمٌ"هذا الرجل"ٌعد 
 .1"ٌطلق علٌه أمٌر العلم ومعظم كتبه موسوعات علمٌة لفالسفة المسلمٌن،عالم موسوعً، ومازا
أصبح ٌلقب  ىالعربً والؽربً، حت شهرته فً العالمٌن توأصبح أسطورة ٌتناقلها األنام، وانتشر

ربٌس لتولٌه  و،فهو شٌخ العلم والحكمة والمعرفة، وه"بالشٌخ الربٌس"عند عامة الدارسٌن
 أنه نشؤ فً عصر تكونت فٌه ىوعظمته تعود بالدرجة األولى، إل.بالسٌاسة هالوزارة، واشتؽال

فٌه إرهاصات العلم الحدٌث وبراعم التكنولوجٌا،  تفكار والفلسفات المختلفة حتى نضجت، وبدأاأل
قام جوي  م، ث"م 990عام "أواخر القرن العاشر المٌالدي ظهر أول تقعٌد للنوتة الموسٌقٌة ًفف
 .2بالسلم الموسٌقً ىوتوصله إلى ما ٌسم أرٌتسوزو بتحسٌنه، يدود

عدٌد من المصنفات العلمٌة، التً شملت كثٌرا من  رحٌله إلى ربهبعد  وقد ترك لنا ابن سٌنا
المٌادٌن ،حٌث لم ٌقتصر فً دراساته على الطب فقط ،بل اهتم أٌضا بالدراسات اللؽوٌة ،فهو من 

فٌه  هعالجا فرٌدا من نوعه،ال ٌشرك ،حٌث عالجهاأولبك العلماء الذٌن أولوا أهمٌة بعلم األصوات
ء والمحدثٌن،وذلك من خالل مإلفاته النفٌسة،وعلى رأسها رسالته المشهورة أحد من العلماء القدما

 ".الشفاء"،وكذا كتابه "أسباب حدوث الحروؾ"الموسومة ب
ونال إعجاب المحدثٌن،   ففً رسالته تكلم كالما بهر السابقٌن والالحقٌن من الدارسٌن للصوتٌات

 -ته العلمٌة فً هذا المجال العلمً الرحبمناص لمن أراد التعمق والوقوؾ عند مختلؾ إسهاما وال
ما سنحاول إظهاره من خالل  كمن التعرٌج على هذا األثر العظٌم، ذل -أعنً بذلك علم الصوتٌات
 .هذه الورقة المتواضعة

 
رسالته بمقدمة أشار فٌها إلى أنه  قام  " ابن سٌنا"بدأ :ابن سٌنا و رسالة أسباب حدوث الحروؾ -

لبٌة لرؼبة أبً منصور الجبان الذي  تردد ذكره فً كتب التراجم،ذلك حٌنما  بوضع هذه الرسالة ت
ابن "مسؤلة لؽوٌة،حٌث تكلم  .3طرحت فً أحد مجالس األمٌر  عالء الدولة أٌام السامانٌٌن

إنك  فٌلسوؾ وحكٌم ولم تقرأ :حٌنبذ بما حضره من أفكار،فجابهه أبو منصور  الجبان،قابال له"سٌنا
باإلحراج ولم ٌقحم نفسه فً النقاش،ولعل هذا ما "سٌنا ابن"كالمك فٌها فؤحس ًضمن اللؽة ما ٌر

تهذٌب "األزهري الموسوم بلمعجم أدى به إلى االنزواء إلى دراسة اللؽة ثالث سنٌن،دارسا 
، زاعما أنه عثر علٌها فً نمنصور الجبا ً،ناظما أشعارا وكتبا ورسابل،ثم رفعها إلى أب"اللؽة

مجلس  ًولما عرضت تلك الرسابل واألشعار على أبً منصور ف.اء الصٌدالصحراء فً أثن
فلما أخبره .أبو منصور بتفقدها وأشكل علٌه كثٌر مما فٌها ذاألمٌر، وكان األمٌر ٌعلم بحقٌقتها، فؤخ

عن المجابهة التً  هل رأنها جمٌعا من تؤلٌفه، فاعتذ كابن سٌنا بما جهله تنبه أبو منصور، وأدر
،ثم طلب منه أن ٌإلؾ له مقاال "سٌنا نالب"منذ ذلك الحٌن صدٌقا مخلصا  ظلبدرت منه، و

 .مختصرا فً مخارج الحروؾ،فكانت هذه الرسالة التً نحن بصدد دراستها
 :أهم األفكار الصوتٌة فً الرسالة-

 ً، وه(صفحة من الحجم المتوسط فً الطبعة المحققة 43)تقع هذه الرسالة فً بضع صفحات
عرض فً األول منها إلى  د، فق4المقدمة ة فصول كما أشار إلى ذلك مإلفها فًمقسمة على ست

 عفاالقر إال عن قرع أو قلع، ثٌرى أنه ال ٌحد ذه؛ إلنا كٌفٌة حذوت احدوث الصوت، مبرز بأسبا
 لوأما القلع فمثل فصل أحد شقً شًء مشقوق عن الشق اآلخر، مث.مثل قرع صخرةأوخشبة،

والدلٌل على أن القرع لٌس :"ذلك فً قوله ءاآلخر فصال طولٌا، جا خشبة ٌفصل أحد شقٌها عن
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فؤتى بلفظ مجانس للقرع ".سببا كلٌا للصوت أن الصوت قد ٌحدث أٌضا عن مقابل القرع وهو القلع
القرع تقرٌب جرم :"ذلك فً قوله ءللقرٌب، جا نالقرع عنده ٌعنً الضرب، وٌكوو  5"القلع"وهو

وأما القلع . 6"تقرٌبا نتٌجة مماسة عنٌفة لسرعة حركة التقرٌب وقوتهامن جرم مقاوم له لمزاحمته 
ومقابل هذا  ":ذلك فً قوله ىبالقوة والسرعة، تجل ؾالشًء من أصله، وٌوص عفٌراد به لؽة، انتزا

أحدها على اآلخر تبعٌدا ٌنقلع عن مماسة  قتبعٌد جرم من جرم ما عن جرم آخر مماس له، مطب
 .وٌكون فً رأٌه للبعٌد .7"حركة التبعٌدانقالعا عنٌفا لسرعة 

 رآبه بالمحسنات اللفظٌة أو بالصو رأسلوبه باإلٌجاز فً الوصؾ والدقة فً التعبٌر، ؼٌوقد اتسم 
 بكتاباته بإحكام المنطق وبراعة التعبٌر، وبسب تالفكرة وٌقوي العبارة، فتمٌز دما ٌإٌ البٌانٌة، إال

عباراته بالمصطلحات العلمٌة المتداولة فً عصره،  تالدقة المنطقٌة، امتأل ءسعٌه هذا ورا
من المصطلحات التً قام  ا، وؼٌرهز، والحفة، والمزاحمس، والتماة، والٌبوس8الرطوبة"مثل

، ..السبب القرٌب والسبب البعٌد والقدرة على تولٌد المصطلحات الخاصة به، نح هبتولٌدها، فل
فً السٌطرة على  هالسابقٌن والالحقٌن، وساعدتالذي لم ٌتوفر لدى ؼٌره من العلماء  ءالشً

من المصطلحات  هٌضع المصطلح وما ٌقابل ومصطلحات كل علم وكل فن ملكته اللؽوٌة، فه
 و، أforme :بمعنى شكل"هٌبة"لكلمةه، على نحواستخدام.األخرى فً النسق المعرفً لمجال بعٌنه

عن  ةترجمة دقٌقة ومعبروهذه الكلمة ٌمكن اعتبارها .configuration:تكوٌن معٌن
التً ٌستخدمها علماء األصوات الؽربٌون المحدثون فً التعبٌر عن الشكل  configuration:كلمة

،حٌث ٌقول فً تعرٌفه .الذي ٌتخذه الممر الصوتً لتكوٌن الصوت المعٌن وإصداره
 (:الحرؾ)للصوت

 ًوالثقل تمٌٌزا ف والحرؾ هٌبة للصوت عارضة له ٌتمٌز بها عن صوت آخر مثله فً الحدة »
 .9"المسموع

وهً مشتقة من  احدوثا دابما مجمد سوالعارضة ٌدل بها على أن للصوت حدوثا مإقتا، ولٌ
 ".الجوهر"الذي هو ضد"العرض"المصطلح المنطقً

 للصوت وجود فً الخارج ٌتبع الحركة الهوابٌة أو لثم ٌتساءل ابن سٌنا، ه
ٌثبت للصوت  نٌحاول جاهدا فً محاجة منطقٌة أ مث الوجود له إال فً السمع، هٌصاحبها، أوأن

ولعل مما ٌعٌن على إدراك أن للصوت وجود فً الخارج أن سامع :"لوجودا فً الخارج، فٌقو
آتٌا من  سكان الصوت ٌحدث فً األذن فقط، ولٌ والصوت ٌدرك جهته التً فٌها ٌولد وٌنتهً، فل
ذا ٌتضح أن للصوت وجودا فً الخارج آلمن وبه.الخارج لما أمكن تمٌٌز جهته ٌمٌنا أو شماال

 من حٌث هو مسموعا بالقوة لحٌث هو مسموع بالفعل، ب
 .10" فً الخارج 

الثالث للكالم على تشرٌح الحنجرة  دوفً الفصل الثانً، تحدت عن أسباب حدوث الحروؾ، وأفر
عد هذا التؤسٌس وب.من أهم أعضاء النطق التً تعمل على إخراج األصوات اللؽوٌة اواللسان، وهم

فً الفصل الرابع إلى وصؾ أصوات اللؽة  لالعلمً من فٌزٌاء وتشرٌح، ووظابؾ أعضاء، انتق
 العربٌة

وهذا المنهج ذاته هو الذي ٌتبعه علماء األصوات فً كتبهم التً تتناول .كل صوت على حده
 .األصوات اللؽوٌة

بٌن تلك الحروؾ التً  نة، وموأورد فً الفصل الخامس حدٌثا عن أصوات تشبه أصوات العربٌ
الصوت الذي سمعه فً أفواه الفرس حٌن ٌنطقون بالكلمة  كٌشٌر إلٌها فً رسالته، ذل

 ًتنطق الفرس الزاي سٌنا، ف ثالسٌن الزابٌة الزاي السٌنٌة، حٌ اومعناها الببر، وكذ"جاه"الفارسٌة
بٌنهما ضبٌل،  ؾواالختال السٌن والزاي متقاربان، ن، والصوتا"أصفر"، التً تعنً "زرد»نحو، 
فً حٌن خصص الفصل السادس إلى الحدٌث عن محاوالته ....فً حالتً الجهر والهمس رٌظه

تلمس وجوه الشبه بٌن أصوات اللؽة  ربط أصوات اللؽة باألصوات الطبٌعٌة األخرى، محاوال
كؾ بإصبع تسمع عن قرع ال اٌقول عن التاء، أنه من أصوات ؼٌر نطقٌة، فمثال هوبٌن ما ٌسمع

 .الراحتان قال تنطب ثالتً تحدت عن تصفٌق الٌدٌن، بحٌ ءقرعا بقوة، والطا
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احتوته مإلفات أخرى،  لوال ٌتشكل الفكر الصوتً عند ابن سٌنا من خالل هذه الرسالة فقط، ب
العلوم الطبٌعٌة،  نالتً جمع فٌها التراث العلمً، م" الشفاء"موسوعته العلمٌة الموسومة امنه
 :نجده ٌتناول ظاهرة الصوت فً الكتب الثالثة اآلتٌة ذوالحساب والهندسة والموسٌقى، إ كوالفل
فً الفصول التً تهتم  كوفٌه تناول الصوت من الناحٌة الفٌزٌابٌة، وذل:كتاب السماع الطبٌعً-

 .بمٌادٌن العلم الطبٌعً
 وفٌه تناول الصوت بالنسبة لحاسة السمع باعتباره ظاهرة:كتاب النفس-

 .ولوجٌة إدراكٌةسٌك
 وفٌه تناول بالدراسة ظاهرة الصوت بالنسبة للقٌم:جوامع علم الموسٌقى-

 .األنؽام وانسجامها ؾالرٌاضٌة، وتؤلٌ
والظاهر لنا جلٌا أن هذه الرسالة تعالج طرفا من الدراسة الصوتٌة اللؽوٌة والعلمٌة عالجا فرٌدا 

ماء العرب،  فما أسماه سٌبوٌه بالصوت ٌختلؾ اختالفا بٌنا عن عالج سٌبوٌه وأمثاله من عل
سٌبوٌه  هما ٌسمٌ ن، وأ"بالمفرد"المحدثون باالنفجاري أسماه ابن سٌنا هالشدٌد، وهو ما ٌسمٌ

كما ذهب  هبالصوت الرخو ٌسمٌه المحدثون باالحتكاكً، ٌسمٌه ابن سٌنا بالصوت المركب، ولعل
أن األصوات الشدٌدة أو المفردة أصوات  إلى أن الرجل الحظ فً تسمٌته 11إلى ذلك إبراهٌم أنٌس
إلى جهد عضوي، على حٌن أن المركبة وهً الرخوة تحتاج فً النطق  جحاسمة سرٌعة ال تحتا

بها إلى زمن أطول وجهد أكبر، أضؾ إلى ذلك استعماله لمصطلحات لؽوٌة مؽاٌرة   لما ٌستعمله 
ٌمثل ذلك الموقع  و، وه"المخرج"دماء المحبس الذي ٌقابله عند الق حذلك مثال، مصطل نالقدماء، م

أكان تاما أم ناقصا، فالكاؾ مثال لها محبس هو فً  ءأو الموضع الذي ٌتم فٌه انحباس الهواء، سوا
أقصى الفم حٌن ٌلتقً أقصى اللسان بؤقصى الحنك التقاء محكما، ٌترتب علٌه حبس الهواء حبسا 

نؾ محدثا   صوتا   انفجارٌا، فهذا الموضع، انفصل العضوان فجؤة تسرب الهواء فً ع اتاما، فإذ
حٌن  ًبمخرج الكاؾ، ف هالقدماء كسٌبوٌه، وؼٌر هما أسما وأقصى اللسان مع أقصى الحلق، ه يأ

ٌمثل المحبس موضعا معٌنا أو نقطة  ثبٌنه وبٌن المخرج، حٌ اأسماه ابن سٌنا بالمحبس، مفرق
فجاء حدٌثه حدٌث  -مسار الهواء-الطرٌقالمخرج الذي هو كل  ؾمعٌنة فً طرٌق الهواء، بخال

الطبٌب المشرح حٌن وصؾ  ثأشار إلى كنه الصوت وأسبابه، وحدٌ نالعالم بؤسرار الطبٌعة، حٌ
 .أجزاء الحنجرة واللسان

حسه الموسٌقً وعلمه بالتشرٌح مكناه  نأ اوحدٌثه حدٌث عالم الفٌزٌاء العارؾ بخباٌا األجرام، كم
بعض المسمٌات،  رٌضؾ إلٌها المحدثون إال تؽٌٌ مدقة متناهٌة، لمن تحدٌد مخارج األصوات ب

ذلك أنه حدد مخرج الهمزة والهاء من الحنجرة فً حٌن كان ٌرى سابقوه أنهما من أقصى  نفم
 .الحلق،أو من الجوؾ أو من  الصدر كما ٌرى سٌبوٌه فً بعض أقواله

استعماله  اة ٌشركه فٌها، منهؼٌره من علماء العربٌ .12كما تمٌز كالمه بمصطلحات النعرؾ
 للمصطلحات الصوتٌة عند وصفه للصوت اإلنسانً،

 وٌبدو أنه ٌرٌد بهذا درجة الصوت،:الثقٌل والحاد-أ:وهً على هذا النحو
بٌنهما  قهو ما ٌشبه صوت النساء، والفر دالؽلٌظ كؤصوات الرجال، والحا تفالثقٌل، هو الصو

 .ٌكمن فً عدد الذبذبات
 .الصوت ةوٌقابله عند المحدثٌن، سع:وجهرهخفوت الصوت -ب
 ".نوع الصوت" ٌرٌد بهذا هالصوت األملس والصلب والمتخلخل، ولعل-ج
 :ًابن سٌنا الخصابص الفٌزٌابٌة والسمعٌة الثالث لألصوات اللؽوٌة، وه كوعلٌه فقد أدر 
 .الحدة من الناحٌة السمعٌة واإلدراكٌة هالتردد الفٌزٌابً، وتقابل-

الموجً  لالشك-ٌقابلها علو الصوت من الناحٌة السمعٌة واإلدراكٌة،  ًشدة الفٌزٌابٌة، التال-      
فالمضادة :"...الفٌزٌابً الذي ٌقابله نوع الصوت من الناحٌة السمعٌة واإلدراكٌة، ورد ذلك فً قوله

 بٌن الصوت الخافت ةبٌن الصوت الثقٌل والحاد تصؾ الناحٌة األولى وهً التردد، والمضاد
بٌن األصوات الصلبةوالملساء والمخلخلة  ؾوالجهٌر تصؾ الناحٌة الثانٌة وهً الشدة، واالختال
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وهذه . 13"الصوت عوالمتكاثفة ٌصؾ الناحٌة الثالثة وهً الشكل الموجً أو نو
 .هً ذات طبٌعة فٌزٌابٌة..( 15، والثقل، والتملس14التموج، والجرم)االصطالحات

ٌنا موضوعا معاصرا فً علم األصوات تنبه إلٌه العلماء فً ومن الطرٌؾ أن ٌتناول ابن س
 الثمانٌنٌات بخاصة أال وهو موضوع طبٌعٌة الصوت

الوسٌلة الصوتٌة هً أحسن الوسابل فً عملٌة التواصل  ذاللؽوي وعالقته بالتواصل اإلنسانً، إ
كتابة والتصوٌر ال لقورنت بالوسابل الرمزٌة واإلشارٌة األخرى الممكنة، مث ااإلنسانً، إذام

 . 16والحركات الجسمٌة ومختلؾ العالمات اإلشارٌة، وؼٌرها
وكان ٌستعٌن فً وصفه ألصوات اللؽة العربٌة سمعٌا بؤصوات الطبٌعة التً حولنا كما سبق 

عن  ياإلشارة إلٌه، متحدثا عن تشابه األ صوات اللؽوٌة   مع أصوات طبٌعٌة أخرى ؼٌر لؽوٌة؛ أ
إن التاء ٌمكن حدوثها :"وت لؽوي من حركات أو أصوات ؼٌر نطقٌة، قابالإمكانٌة حدوث شبٌه ص

عن تدحرج كرة على لوح   من خشب من شؤنه أن ٌهتز  ءعن قرع الكؾ بإصبع قرعا بقوة، والرا
ولعل هذا ٌعد أول بداٌة لمحاولة دراسة األصوات اللؽوٌة .17«...اهتزازا ؼٌر مضبوط بالحبس

 .دراك السمعً لخصابص وألوان األصواتاإل ةفٌزٌابٌا سمعٌا، ودراس
سعى إلى معرفة  لولم ٌقتصر دوره فً دراسة األصوات على الجانب الفٌزٌابً والطبٌعً فقط، ب

استطاع التعرؾ بدقة علمٌة على مختلؾ وأهم  ثبتشرٌحه للحنجرة، حٌ كأعضاء النطق؛ وذل
، .18الطرجهاريأو ىمكبالحلقً، وال ؾالؽضروؾ الدرقً، والؽضرو اؼضارٌؾ الحنجرة، منه

الجسم الشبٌه بلسان "التً بها الحبال الصوتٌة عبارة .19 على فتحة الحنجرة قوأطل
نحو تسمٌته  ى، عل"عدٌم االسم"وعندما الٌجد اسما لعضو أو ؼضروؾ ٌطلق علٌه".المزمار

 .للؽضروؾ الحلقً بتلك العبارة
فً إثراء الدرس الصوتً العربً،  توصفوة القول إن ابن سٌنا ٌعد بحق موسوعة علمٌة، ساهم

المنظومة المصطلحٌة،  تقدمه من أبحاث جلٌلة، شمل ابه، لم نعلمٌا ال ٌستها ا، ومرجعًوالفارس
دراسة ظاهرة الصوت، باالستعانة من  ًعن سابقٌه والحقٌه من علماء العرب والؽرب، ف امتفرد

لدٌه أن  دهذا ما ٌإك ل، ولع...ى، والموسٌقةالطبٌة، والفٌزٌابٌ مشتى ٌنابٌع المعرفة العلمٌة، كالعلو
، ...ى، والموسٌقةٌؤتً من تآلؾ البناء العام لكل من الطب، والطبٌع اتآلؾ البناء العام للؽة، إنم

، ةتكامل المعرفتٌن، اإلنسانٌ ىالذي ٌإكد مد ءدراسته بمعزل عن العلوم األخرى، الشً ارافض
 .ةوالتكنولوجٌ
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 (الكمٌات الصوتٌة بٌن الدراسات اللغوٌة والقراءات القرآنٌة)
 

 الدكتور مكً درار: مداخلة    
 من جامعة وهران السانٌة                                                        

 
 عناصر المداخلة وعناوٌنها الفرعٌة

 . لؽة أصوات، واألصوات كمٌات، والكمٌات موازٌن وقٌاساتال        
للؽة ظاهرة إنسانٌة باتفاق، والظاهرة كل متبدل متؽٌر زابل ؼٌر ثابت وال مستقر على حال، وإذا 
قلنا اللؽة ظاهرة، فإنما نعنً بذلك أنها كابن متؽٌر أو متجدد، والمفردة األخٌرة أقرب من ؼٌرها 

 .ظٌفتهاللتعبٌر عن حال اللؽة وو
وإذا قبلنا بهذا المفهوم، فإننا نقبل بالتؽٌٌر أو . ومفهوم التؽٌٌر والتجدٌد تعبٌر ٌخص اللؽة واللؽوٌٌن

التجدٌد فً فكر الناطق وتفكٌره، وقد ٌكون ذلك مقبوال إلى حد بعٌد، إذا اعتبرنا اإلنسان كابنا دابم 
 .فً حٌاته ٌعنً الجمود والنهاٌةالتطور والتجدد والتؽٌر فً تفكٌره وحٌاته، وعدم التؽٌٌر 

والتؽٌٌر فً كل شًء له قٌاساته وحساباته وموازٌنه، وجمٌعها تخضع لقانون التطور  
ومن ثمة، تخضع اللؽة لموازٌن وقٌاسات؛ وجمٌعها فً اللؽة تعد . القاضً بالنسبٌة فً كل شًء

ن نحدد موضوع المقادٌر وال نستبق الحدٌث عن مقادٌر اللؽة وكمٌاتها، قبل أ. مقادٌر وكمٌات
 .وأشكال الكمٌات

قد ال نختلؾ فً قولنا لكل موجود شكل ومحتوى، كما ال نختلؾ فً أن اللؽة ظاهرة   
وأن محتوى اللؽة هو .موجودة؛ ومن ثمة، لها شكلها ومحتواها، ولكل منهما كمٌة تقاس بقٌاسه

ل منهما موجود بوجود اآلخر ومن وأن شكل اللؽة ومحتواها ال ٌنفصالن إال نظرٌا؛ إذ ك. داللتها
أجله؛ ولكننا نتساءل عمن السابق فً خدمة اآلخر، وما هً  الوسٌلة الناجعة، وما هو الهدؾ؟ وإذا 
قٌل فً اللؽة هً وسٌلة وقبلنا بهذا، فهً وسٌلة َمْن؟ وِمْن أجل َمْن وماذا؟ وجاء فً بعض المذاهب 

 هو عكسها، وهل ٌصح ذلك فٌها؟ ولكن ما ( الؽاٌة تبرر الوسٌلة ) النفعٌة أن 
. شكال ومحتوى وأن محتوى اللؽة هو داللتها: ونعود من هذا إلى المنطلقات التً جعلت اللؽة شقٌن

وهنا نتساءل، ما موقؾ العرب من شكل اللؽة وداللتها؟ هذه الداللة الكامنة فً شكلها الصوتً 
القابمة بٌن شكل اللؽة ومحتواها، وما  المنطوق؟ وإذا كان شكلها أصواتا منطوقة فما هً العالقة

؟ وننطلق من الفرضٌة .هً عالقة الصوت بالداللة، ونقول هل اللؽة داللة أم أصوات أم هما معا
 األولى

 اللؽة داللة
إذا تؤملنا مواقؾ اللؽوٌٌن العرب القدماء وتدبرناها، عبر تارٌخ الدراسات اللؽوٌة، ألفٌناهم  

حٌاتهم بالبحث عن وظٌفتها المادٌة، دون الجمالٌة، والجانب النظري  ٌتعقبون كل وسٌلة من وسابل
ومن ثمة تحظى قٌمة الوسٌلة فوق . قٌمته تقل عندهم دون العملً؛ والجانب الفنً دون النفعً

وجمٌعها أسماء، تقٌم الفرق بٌن الظاهر والخفً؛ وبٌن العمق . وسموا ذلك لجواهر وأعراضا  .الؽاٌة
 .والسطح

بهم ذلك، إلى شًء سموه المنهج الوصفً، الذي ٌقؾ عند الظواهر والمظاهر وقد انتهى 
ل مطلب الدقة والمعٌارٌة والتمحٌص، إلى االكتفاء . واألشكال، ٌقومها وٌقٌمها، وٌقؾ دونها وتحوَّ

ل ما كان مرؼوبا فٌه إلى مرؼوب عنه  .بالمظاهر واألشكال والتشكٌالت، وتحوَّ
مره مرتجة ؼٌر مستقرة على حال، وكان حٌنها ٌكتفً بالٌسٌر كانت نظرة العربً فً بداٌة أ

وكانت نظرتهم . كان بعٌدا عن التكلؾ والمؽاالة.والبسٌط من كل شًء، فً حٌاته المادٌة والمعنوٌة
الفنٌة الجمالٌة للموجودات محصورة فً المستعمالت؛ واتصفت حٌاتهم فً جمٌع جوانبها بالبساطة 

 .والسهولة والٌسر
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ٌَّن أنها كانت تتصؾ بالطموح وإذا ق  لبنا نظرنا فً نظرتهم، لداللة الموجودات عندهم، تب
ر لهم ذلك، من صفاء جو بوادٌهم، وسعة أفق طبٌعة أراضٌهم، وتفردهم  إلى حد الطمع، وقد تٌسَّ

 .فً القفار، وخلواتهم فً الفٌافً
ا من الطموح والطمع، مكنهم ذلك جمٌعه من صفاء الفكر، وسعة التخٌل؛ فبنوا ألنفسهم قصور

 : وفً ذلك قال قابلهم.وكانوا على استعداد لتحقٌق ذلك فً واقع حٌاتهم
 .إذا ما سكرت فإننً         رب الخورنق والسدٌر
 وإذا ما صحوت فإننً    راعً الشوٌهة والبعٌر

وفً سكراته وصحواته، كان ٌمتلك شٌبا واحدا الٌفارقه هو التعبٌر بالصوت، عما فً  
ٌقلب اللفظ لٌتقلب معه المعنى والفكر؛ .حال تفكٌره؛ وكان ٌجد فٌه تلذذا ومالذا، وَنَؽما  وِنَعما   فكره

ومن هنا انتقل .وفً جمٌع الحاالت، كان ٌجدد وٌعلل الجدٌد. أو ٌقلب الفكر لٌتقلب معه المعنى
االستعمال اللؽوي من مجرد إلقاء مقتضب، وطلب حاجة فً لمح وتلمٌح، إلى نوع من 

وكانت الوسٌلة القادرة على تلبٌة كل رؼبات العربً .االستعراض فٌه تنؽٌم وترنٌم وإٌحاء ومباهاة
ومن ثمة،كانت اللؽة . فً واقعه وتوقعاته هً التعبٌر الصوتً، المنطلق من الفكر إلى الفكر

 .أصواتا ؛ واألصوات كمٌاٍت، والكمٌات موازٌن وقٌاساتٍ 
 اللؽة أصوات

 اللؽة أصوات  
 وات كمٌاتاألص

 الكمٌات موازٌن
 الكمٌات قٌاسات 

 بٌن القٌاس والمٌزان

 

 :اللغة أصوات
ولكن اللؽة، لٌست مجرد ظاهرة من (. أنها أصوات)مما قالوه فً اللؽة وحصروها فٌه،  

الظواهر الصوتٌة، سواء كانت طبٌعٌة أم إنسانٌة أم اجتماعٌة؛ تلك الظواهر العابرة، التً تبدو 
 .وإنما هً كل ذلك وفوق ذلك. آثارها باختفابها؛ أوتعوض بؽٌرها من الظواهروتخفى، فتختفً 

ومن هنا، تعد اللؽة ظاهرة باعتبار استمرار تؽٌراتها الداخلٌة، المنعكسة على بعض  
تشكٌالتها الخارجٌة، ولٌست ظاهرة باعتبار منطلقاتها ومرجعٌاتها الثابتة الدابمة المستمرة، وٌنتفً 

. اهرة أخٌرا  بالنظر إلى إطارها العام وعدم اختالله باختالؾ الظواهر واألحوالعنها مفهوم الظ
ومن هنا، تكون اللؽة ظاهرة الظواهر الصوتٌة اإلنسانٌة، وفً جمٌع حاالتها تإدي وظٌفتها 

 .بالصوت الذي ٌعد أقوى عالقات الكابنات ببعضها
ات أشكالها، هو ثبات أصول وإن كانت اللؽة ظاهرة باعتبار التؽٌر، فمن ممٌزات تؽٌر 

ومهما تنوعت وسابل التواصل اللؽوي، وتعددت أشكاله، . بنابها، وعناصر مكوناتها الصوتٌة
وتفاوتت ؼاٌاته، تبقى صورته الراقٌة ووسٌلته السامٌة وؼاٌته النبٌلة، مكنونة فً األصوات 

هذه العبارة أنها لٌست وخلفٌات " 1("اللؽة أصوات: )ومن ثمة صدق من قال. اللؽوٌة اإلنسانٌة
 .وصفا لواقع، وإنما هً تذكٌر بما وقع

إن هذه العبارة لٌست خبرٌة على ما ٌظهر من توجهها النحوي، وإنما هً إنشابٌة تنبٌهٌة، بالنظر  
فة بؤداة التعرٌؾ، ومن أسماء هذه األداة .إلى سٌاقها االجتماعً ( العهدٌة)واللؽة هنا جاءت معرَّ

بالمعروؾ المتعارؾ علٌه، المستؽنً عن إعادة ذكره؛ والحدٌث هنا إشارة إلى وهً تفٌد التذكٌر 
 . وٌكون مفهوم اللؽة هنا خاصا مختصا.المسمى المتفق علٌه المتعارؾ علٌه بهذا االسم
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إن هذه العبارة، هً تنبٌه إلى شًء ؼفل عنه الدارسون، وهو أن اللؽة إذا كانت أرقى وسٌلة من 
وأن هذه األصوات لٌست عادٌة، . ٌػ واإلٌصال والتواصل، فهً صوتٌةوسابل اإلرسال والتبل

 .وإنما هً متمٌزة عن بقٌة أصوات المخلوقات فً عالقتها بالفكر وصدورها عن التفكٌر
وإذا كان الصوت مدركا سمعٌا باتفاق، فإنه ٌحدد كٌان المصوت وذاته باتفاق أٌضا ؛  

بصه؛ ولكن هذا الصوت،ٌقؾ دون تحدٌد شًء وٌوضح الصوت كثٌرا من ممٌزات الناطق وخصا
وإذا قٌل فً اللؽة هً .ألن تحدٌد القٌمة هً من عمل الفكر ووظٌفته. واحد وهو قٌمة الناطق

 .أصوات ٌنبؽً أن ٌقال فً أصواتها هً أفكار؛ ألن مصدرها الفكر
ء كانت من وإذا كنا نتعرؾ على كثٌر من الذوات المصوتة، ونفرق بٌنها من خالل أصواتها، سوا

المتحركات فوق الثرى، أم الطابرات فً السماء، أم الؽابصات العابمات فً الماء، وكان ذلك فً 
ومرد ذلك أن صوت اإلنسان ال ٌصدر عن مادة معدنٌة .المادٌات؛ فإنه فً اإلنسان أوضح وأقوى

 .صناعٌة أو طبٌعٌة
ونفخ فً الصور فصعق )الى الصوت اإلنسانً مطْمبٌِن ومخٌؾ، مرٌح ومزعج، وفً ذلك قال تع

" 2("من فً السماوات ومن فً األرض إال من شاء هللا، ثم نفخ فٌه أخرى فإذا هم قٌام تنظرون
الصوت ظاهرة تجمع المتناقضات؛ وذلك ألنها من مصدر خاص، هو الفكر اإلنسانً، ومن الؽبن 

 وسابلا أوتٌنا من أن نقؾ بحدٌث الصوت اللؽوي اإلنسانً عند الوصؾ، فً عصرنا هذا، على م
 .ذلك المنهج الوصفً الذي تجاوزه الزمان والمكان واإلنسان.تدقٌق، وآالت قٌاس، ومخابر تجرٌب

وكان فً العربٌة مع أبً األسود الدإلً، وأقرب . كان الوصؾ وٌكون، فً مطلع الدراسة اللؽوٌة
ن والقراء، فً منتصؾ ولكن هذه النظرة تؽٌرت عند اللؽوٌٌ. تالمٌذه إلى زمانه ومكانه وعلمه

: ) القرن الثانً هجري، بدلٌل ما ردَّ به عبد هللا بن أبً إسحاق على سإال ٌونس بن حبٌب، بقوله
 . والقٌاس تحلٌل وتعلٌل وتطبٌق( علٌك بباب من النحو ٌطرد وٌنقاس 

ن الصوت اللؽوي اإلنسانً ظاهرة فكرٌة، وإذا وصفنا هذه الظاهرة بؤنها مدرك سمعً، فٌنبؽً أ
؛ كما ٌنبؽً أن نحدد مصدر السمع (الصوت، مدرك سمعً فكري: ) نضٌؾ إلٌها فكري، ونقول

وصاحبه، أهو المرسل المتكلم أم السامع المستقبل؟ ومن المتفق علٌه أن المتكلم ٌسمع كالمه عند 
ومن هنا، ٌقوم بعملٌة تعدٌل وتجمٌل لما ٌرسل قبل . وقبل إرساله إلى المتكلم. صدوره منه

وهو .ولكن الذي ٌدرك السمع إدراكا وظٌفٌا هو المستقبل السامع وعلٌه المدار واالعتماد.الهإرس
 "   3("أو أْلَقى السمع وهو شهٌد: )الذي قال فٌه تعالى

ومإدى هذه العبارة، أن أرقى وسٌلة التعبٌر ما كانت مدركات سمعٌة، ولٌس الصوت المقصود هنا 
كان هذا جانب من جوانبها وصورة من صورها، ولكن هو مجرد الموجات الفٌزٌابٌة، وإن 

 .المبتؽى هو ما وراء الصوت وما ٌختفً من خلفه
والحدود تقٌم الفواصل . فإن ذلك حدها، ولٌس تعرٌفها(. أصوات)هً : إذا قٌل فً اللؽة 

. والحواجز لتمٌٌز الموجودات عن بعضها، وحد اللؽة أي ما ٌفصلها عن ؼٌرها وتستقل به بذاتها
نكرر القول مإكدٌن بؤننا إذا أمعنا النظر فً الموجودات، وجدنا للكثٌر منها أصواتا تعبر به عن و

ولكن تلك األصوات لٌست حدودا لها فً وجودها من حٌث قٌمة وجودها وإنما أصواتها . وجودها
هً تحدٌد لصور وجودها؛ فبؤصواتها نتعرؾ علٌها وتكون أصواتها تعرٌفات لها، أما أصوات 

: وفً ذلك قالوا. نسان، فلٌست مجرد تعرٌؾ لوجوده، وإنما أصواته هً التً تحدد قٌمة وجودهاإل
وارتبط صوت اإلنسان بقلبه . المرء بؤصؽرٌه قلبه ولسانه، ولسان الفتى نصؾ ونصؾ فإاده

 .وفكره
وٌنتقل الصوت من مجرد اهتزازات هوابٌة، وموجات فٌزٌابٌة، إلى اهتزازاِت فكٍر  

فكٌٍر، ومن هنا، ٌمتزج الصوت اللؽوي بالفكر اإلنسانً، ومن تعرٌفات  اإلنسان أنه وتموجات ت
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وصوت كل )والكالم أصوات، " 4("والمنطق الكالم )حٌوان ناطق، ومن النطق جاء المنطق 
وإذا التقى مفهوم النطق بالمنطق، صار الصوت المنطوق منطقا ، وإذا كان " 5("منطقه ونطقه:شًء

 . ل المنطوق إلى تفكٌر بصوت مبنً على أساس المقادٌر والمقاٌٌس والكمٌاتالنطق فكرا ، آ
 والصوت كمٌات

والصوت مدرك سمعً . لقد انتهٌنا إلى أن اللؽة داللة واللؽة أنواع، أرقاها ما كانت صوتا 
والعرب ٌقدرون الفابدة اللؽوٌة، . مقٌس، وما ٌقاس من كل شًء هو كمٌته، والكمٌة تقدٌر للفابدة

وقالوا فً فابدة . الداللة التً تنقلها أصواتها المرسلة إلى السامع، وٌعملون على مراعاتها وتحقٌقهاب
هً من تحصٌل الحاصل، أي ال جدٌد فٌها؛ والجدٌد من الكالم ( النار محرقة)الجملة االسمٌة 

م وتقاس  .المنطوق هو كمٌته التً ُتقوَّ
من . ات اللؽوٌة، ومجاالتها، وموضوعاتهاوقد راعى العرب الكمٌات، فً جمٌع المستوٌ 

وتسوق لنا األخبار عن بواكٌر الحركة النقدٌة، أنها كانت حول كمٌات .أصوات ومفردات وتراكٌب
ومن هذا القبٌل، جاء تفضٌل النابؽة الذبٌانً للخنساء على حسان بن ثابت بقوله . األداء ومقادٌره

 . والحكم بالقلة والصؽر، حكم كمً ( فانكاسمع ٌاابن أخً، قللَت سٌوفك وصؽرَت ج: )له
رت )والثانٌة جسمٌة فً ( قللَت ) والكمٌة هنا نوعان األولى عدٌدٌة فً   وقد كانت (. صؽَّ

وقد كانت . العرب تراعً الخفة والرشاقة فً األداء الصوتً وتعمل على تحقٌقه، فً فنون اإللقاء
 .هاالقراءات القرآنٌة مصدر الدراسات اللؽوٌة وموجه

 
 الكمٌات الصوتٌة عند القراء

والقراءة فً مفهومها العام هً "6("ِاقرْأ :) كان أول مانزل من القرآن الكرٌم قوله تعالى 
" 7("إنا سنلقً علٌك قوال  ثقٌال  ورتل القرآن ترتٌال ،:)كل صوت منطوق مرسل، ثم نزل قوله تعالى

ومن .( الترتٌل، واإللقاء، والثقل: )وهً وفً هاتٌن اآلٌتٌن ثالث إشارات إلى الكمٌات الصوتٌة
ثم جاء البحث فً تقعٌد المفاهٌم وتخصٌص .هنا، توجهت العناٌة إلى مفهوم الترتٌل، والتجوٌد

المصطلحات؛ وكان القراء سباقٌن فً إرساء كمٌات الصوت اللؽوي، ثم جاء اللؽوٌون لٌقعدوا ما 
 .وصفه القراء وٌقننوه

رواٌات العربٌة، أن الباعث على تقعٌد اللؽة العربٌة كان وٌفهم من جمٌع النصوص وال 
، والقراءات كلها، موازٌن  القرآن الكرٌم، وكان معظم اللؽوٌٌن ـ إن لم ٌكونوا كلهم ـ قراء 

واتجه القراء فً تحدٌد الكمٌات الصوتٌة ثالثة اتجاهات؛ واحد نحو .وكٌفٌات، لنطق الكمٌات
الث نحو التلوٌن فً الجمٌع؛ وسنحاول تتبع هذه اآلراء االتساع، وآخر صوب االمتداد، والث

 .باختصار فٌما هوآت
 :كمٌات االتساع عند القراء

االتساع مفهوم ٌخالفه الضٌق، كما أن االتساع صفة محمودة فً مجمل المجاالت، وهً  
ٌاس ومطه توسٌع المجال وامتداده، ومن هنا ٌلتقً مفهوم االتساع باالمتداد باعتباره وصفا لمد المق

أولها التفخٌم، وٌقابله .وتنحصر كمٌة االتساع عند القراء فً أربعة مستوٌات.فً جمٌع االتجاهات
 .ولكل كمٌة مجال، وأولها التفخٌم. وأخٌرا الحٌاد، أو المتداخل.الترقٌق؛ ثم التوسط بٌنهما

وهو .إلكبارالتفخٌم فً مفهومه العام ٌوحً بالتعظٌم؛ وأحٌانا ٌمتد إلى مجال اإلجالل وا 
عند القراء تضعٌؾ وتوسٌع للكمٌة الصوتٌة فً صوامت معدودة حصروها فً أربعة سموها 
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ومع اتفاق الجمٌع على وصؾ الكمٌة هنا، " 8("الصاد والضاد والطاء والظاء: )المطبقات وهً
 فإنهم لم ٌحددوا مقٌاسها، من حٌث المدة الزمنٌة التً ٌستؽرقها نطقها، ومن حٌث قوة التردد

صفات : مع أنهم أشاروا إلى تقسٌمها من حٌث ا والضعؾ، وبالنظر إلى صفاتها ثالثة أقسام.فٌها
 ".9"قوٌة، وصفات ضعٌفة، وصفات متوسطة

ولكن هإالء لم ٌحددوا كمٌات هذه الصفات وال موازٌنها، مع ما قدموه من الدقة والتحري  
االتصال واالنفصال، بحسب  فً وصؾ كمٌات الصوابت متصلة ومنفصلة على اختالؾ حاالت

 "10."مراعاة الجوار واألحوال
، ثم (الؽٌن والخاء والقاؾ)وفً مقابل التفخٌم، ٌذكر القراء كمٌة التوسط، التً ٌختص بها  

ألن . ؛ وكمٌات الترقٌق ٌسهل قٌاسها لو اتخذ التفخٌم قٌاسه(الذال والسٌن والتاء)الترقٌق لصوامت 
خمة؛ السٌن فً مقابل الصاد، والتاء فً مقابل الطاء، والذال فً هذه المرققة هً مقابالت للمف

 .مقابل صوتً الضاد والظاء المعجمتٌن
وٌبقى الحٌاد الذي جعل القراء كمٌاته خاضعة للسٌاق، ومجموع أصواته ستة عشر  

وٌتحدث القراء .كل ما لٌس مفخما وال متوسطا وال مرققا قبل إدراجه فً التراكٌب: صامتا؛ وهً
أصوات المد واللٌن، فً مقدمة الحٌادٌات، ثم ٌعرجون على جمٌع ؼٌر المطبقات، لٌجعلوها  عن

 هذه مجمل كمٌات االتساع ومقاٌٌسها عند القراء، وسنرى حالها عند اللؽوٌٌن .خاضعة للسٌاق
 

 :كمٌات االتساع عند اللغوٌٌن
فً المنظوم والمنثور انطلق اللؽوٌون والقراء فً خط واحد هو ضبط أداء اللؽة العربٌة  

دون للؽة فً منطلق  من تراكٌبها؛ وكانت العناٌة بالقراءة القرآنٌة فً المرتبة األولى، وكان المقعِّ
، وكانوا متعاونٌن، اللؽوٌون ٌنطلقون منظرٌن والقراء  ٌقتفون خطاهم مطبقٌن؛  العملٌة كلهم قراء 

 .وكلهم ٌعملون فً مجال واحد هو العربٌة
هتمام بالصوت اللؽوي عند القراء اللؽوٌٌن، بل اتسع مفهومه لٌشمل كل من لم ٌتوقؾ اال 

وكان لكل منهم نظرة . ٌكتب بالعربٌة وٌإلؾ فٌها، فكان منهم الفالسفة والفقهاء والفنانون، وؼٌرهم
فً الصوت اللؽوي، ٌختلؾ فٌها عن ؼٌره، وإذا قلنا اللؽوٌٌن بعد اآلن، فإنما نستثنً منهم القراء، 

ولكننا نركز بالدرجة األولى على من تحدثوا عن الصوت .ً على جمٌع من ذكروا من ؼٌرهمونبق
اللؽوي وألفوا فٌه، من أٌة طابفة كانوا؛ ولنقؾ مع هإالء اللؽوٌٌن جمٌعا فٌما قالوه فً كمٌات 

 .االتساع
 :مع التارٌخ

سود انطلق الدرس اللؽوي عند العرب، فً منتصؾ القرن األول هجري مع أبً األ 
وتابع تالمٌذه وتالمٌذهم من بعده عمله، فً مجال الصوت اللؽوي؛ وكانت الدراسة . الدإلً، باتفاق

ولٌس ( الحركات)مع أن الدرس الصوتً العربً انطلق من الصوابت ( بالحروؾ)الصوتٌة تعرؾ 
ولعل أول من تحدث عن الكمٌات الصوتٌة، حدٌثا مجمال بعد أبً (. الحروؾ)من الصوامت 

فهو الذي تحدث .سود هو الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، وتوسع فٌها ومد فروعها تلمٌذه سٌبوٌهاأل
عن جمٌع مواقع األصوات فً الجهاز النطقً؛ ومختلؾ صفاتها، ومواقعها من الصوامت؛ ولكنه 
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لم ٌحدد مقادٌرها الزمانٌة، مع إشارات عابرة إلى قٌاساتها، وذلك لعامل الزمان والمكان وثقافة 
 .لعصرا

هذا عمل القدماء، وجاء المحدثون العرب، وكان لهم مع الصوت اللؽوي جوالت فً مختلؾ 
المجاالت، وإذا ما حاولنا التحدٌد الزمنً لنشاط الدرس الصوتً عند المحدثٌن الذٌن حاولوا قٌاس 

ان فً كتابه  البحث مناهج )كمٌاته، فإن ذلك سٌعود بنا إلى منتصؾ القرن العشرٌن، مع تمام حسَّ
 ( م 1955الذي ظهر عام .فً اللؽة

ففً هذا الكتاب، حاول صاحبه الحدٌث عن الكمٌات الصوتٌة مستعمال قٌاساتها المختصة بجانبٌها 
وقد وظؾ فً الجانب الفٌزٌولوجً، الحنك الصناعً، وفً الجانب .الفٌزٌولوجً والفٌزٌابً

ملٌات، ؼٌر مقدر للمقاٌٌس الفٌزٌابً صور األشعة، وكان فً ذلك واصفا لألوضاع والع
هذه الصورة تفتقد بعض الشروط التً تإهلها ألن تستخدم كتكنٌك لؽوي : ) وفٌها قال.والكمٌات

وٌظهر من قوله هذا، أنه " 11("ناجح، ولكنها تعطً صورة واضحة عن األوضاع الساكنة للنطق 
ؼٌر مقتنع بما توصل  كان ٌسعى إلى قٌاس الكمٌات الصوتٌة، ولكنه لم ٌتوصل إلى ذلك؛ وأصبح

 .إلٌه فً تحدٌد كمٌات االتساع للصوامت والصوابت العربٌة على السواء
نظام التفخٌم فً اللهجات العامٌة ٌختلؾ :)وفً حدٌثه عن كمٌات االتساع قال فٌها وفً أصواتها

تضً عنه فً الفصحى، ومن ثم كان االرتباط بٌن القٌم الصحٌحة والقٌم العلٌة تفخٌما وترقٌقا ٌق
وٌشتم من هذا النص،أنه ٌبحث عن التملص والتخلص من " 12("اختالفا بٌن الفصحى والعامٌات

ولكنه نبهنا إلى أن هناك كمٌات صوتٌة فً .ولم ٌقل فٌها شٌبا ؼٌر الذي قال.حدٌث الكمٌات
 .العامٌات وهً لؽة، مازالت تنتظر التقعٌد

ان، توالت بحوث عدٌدة  م تتوصل إلى تحدٌد دقٌق، ٌعتمد علٌه ولكنها ل. ومن بعد تمام حسَّ
ولعل أحسن ما توصل إلٌه اللؽوٌون فً مجال الوزن .فً قٌاس كمٌات االتساع للصوت اللؽوي

الذي سجل فٌه ( الكالم إنتاجه وتحلٌله)والقٌاس ، هو ما أنجزه عبد الرحمان أٌوب فً كتابه 
 .فٌزٌائمالحظات قٌمة فً القٌاس الصوتً فً مجالٌه الفٌزٌولوجً وال

ولكن ما ٌمكن أن ٌسجل على هذا العمل، توظٌفه المفرط للقٌاسات التجرٌدٌة مما جعل  
اللؽة رموزا وأرقاما ؼٌر إنسانٌة، وتوجهه إلى إنشاء جهاز صوتً اصطناعً ٌضاهً اإلنسانً، 
ة وانتقاإه عناصر القٌاس مما ٌجعل نظرٌة الشمول ؼٌر متحققة عنده، وكمثال على ذلك، قٌاسه لمد

 .الزمان،والثقل للصوامت العربٌة
فً هذه العملٌة انتقى المإلؾ أصواتا دون ؼٌرها، وجعل قٌاسه مقصورا على الصوامت  

، بقسمٌها المجهور والمهموس، مستثنٌا الصوامت المتوسطة بقسمٌها، وكؤنها (الشدٌدة) االنفجارٌة 
ثر منها فٌزٌابٌة، وتوصل فً ونظر إلى الصوت اللؽوي نظرة فٌزٌولوجٌة، أك" 13."لٌست عربٌة

 .حدٌثه عن أعضاء الجهاز النطقً إلى نتابج تفوق ما حصل علٌه فً الجانب الفٌزٌابً
وفً جمٌع الحاالت، ٌلتقً القراء واللؽوٌون، القدماء والمحدثون؛ فً الحدٌث عن كمٌات  

وإن .العربٌة االتساع، حدٌث وصؾ، من ؼٌر وزن وال قٌاٍس عاٍم شامل لجمٌع األصوات اللؽوٌة
وإن أشاروا .عملوا على مبدإ التقسٌم والتفرٌع والتنوٌع، فإنهم لم ٌحٌدوا عن الوصؾ دون القٌاس

والشعوُر بمٌزان الكمٌة لٌس وزنا . إلى مبدإ الخفة والثقل، فإن ذلك من قبٌل اإلحساس والتخمٌن
 .  لها

                                                 
 .ـ1955، 1دتاـ حساف، مناهج ال حث يف اللغة، مكت ة األ جنلو املصرية، م  عة الرسالة، ط، - 11
 .108.نفسه، ص - 12
، 64969ينظر تفصيل هذا، عن  ع   الرمحاف أيوب يف الكالـ إنتاجه وحتليله، يف صص،  - 13
 .ـ1984، 1ط،م ،جامعة الكويب، .70



 26 

معرفة : )ولهمتحدث المهتمون والمختصون عن مخارج الحروؾ وصفاتها واصفٌن بق 
ومع ذلك لم ٌزنوا " 14.("المخرج بمنزلة الوزن والمقدار، ومعرفة الصفة بمنزلة المحك والمعٌار

كمٌات الصوت بالمٌزان المخصص لها؛ والمٌزان عندهم من هذا القبٌل، هو حدٌث عنه ولٌس 
االمتداد،  هذا جانب من حدٌث القراء واللؽوٌٌن عن قٌاس كمٌات االتساع، وٌبقى حدٌث كمٌات.هو

 .عند القراء واللؽوٌٌن
 

 :كمٌات االمتداد عند القراء
الدراسة اللؽوٌة وبخاصة جوانب التقعٌد منها، لٌست حصرا  على فرد أو  مما هو متفق علٌه، أن

جماعة ما دامت ملكا لجمٌع من ٌتكلمها أو ٌهتم بها، ولكن بٌن الناطقٌن  والمهتمٌن بها مراتب 
تارٌخ اللؽة اهتمامهم بها أكثر من ؼٌرهم فً بداٌة التقعٌد هم القراء، ودرجات، وممن سجل لهم 

وذهبنا فٌه إلى أن جمٌع من اهتم بتقعٌد اللؽة فً بزوغ فجرها هم .وقد سجلنا هذا الموقؾ من قبل
 .وهم أولو السبق فً التقعٌد.القراء، وأن الذٌن ٌسمون لؽوٌٌن هم قراٌء فً األصل

والصوت اللؽوي . ضل القراء فً العمل على تقعٌد الجانب الصوتً للؽةومن هنا، نعٌد التذكٌر بف
وأن منطلق الدراسة الصوتٌة العربٌة كان . هو أول المستوٌات اللسانٌة،عند التحلٌل والتركٌب

صوتٌا، وأن االهتمام كان بالكمٌات وموازٌنها، وأن الكمٌات أنواع أشهرها االتساعٌة والمدٌة، 
ن عملوا جاهدٌن فً تحدٌد مقاٌٌس كمٌات االتساع وموازٌنها وقد ُوفِّقوا فً وأن القراء واللؽوٌٌ

 .الوصؾ، وفشلوا فً تحدٌد المقاٌٌس؛ ذلك فً كمٌات ا التساع
وفً هذا .أما كمٌات المد، فكان للقراء فٌها جوالت موفقة، وفضابل على ؼٌرهم، وبخاصة اللؽوٌٌن

مد نظرة زمانٌة، وتوفقوا فٌها إلى حد بعٌد، وهو المجال نشٌر إلى أن القراء نظروا لكمٌات ال
مٌزان من موازٌن الكمٌات الصوتٌة إذ للصوت مقٌاسان، واحد زمانً وهو المدة التً ٌستؽرقها 

وآخر " 15("والمد طول زمان الصوت: )وقد أشار إلى هذا بعضهم بقوله. الصوت أثناء حدوثه
 .   المحدثٌن بدرجة التردد طاقوي، وهو مدى ثقله على النطق، أو ما ٌعرؾ عند

 
وقد نشط القراء فً تحدٌد مدة حدوث الصوت أو وصفِها على األقل، وصفا ٌوحً بالقٌاس الزمنً 

وكان هذا القٌاس فً المدٌات التً تحدد للصوت مدته، واتخذت هذه العناٌة عنوانا لها .للحدوث
 .سموه المدود

 
 :المدود تقسٌمات وقٌاسات
ؾ القراء المد ل إطالة الصوت بحرؾ من حروؾ المد )ؽة بؤنه مطلق الزٌادة، وهو عرَّ

وما ٌظهر من هذا النص، أن اهتمام القراء موجه " 16("الثالثة عند مالقاة همز أو سكون 
والزٌادة ال تكون إال بعد ( المد زٌادة)للمضاعفات ال لألصول، ولو أنهم أشاروا لألصول بقولهم 

ا األصول هنا، مع إشارتهم إلٌها فً مواضع أخرى، ونعنً تحقٌق األصل واكتماله، فقد تركو
: وانطلقوا مما سموه القصر؛ وعّرفوه بؤنه.باألصول الصوابت القصٌرة التً تمتد كمٌاتها وتتنوع

                                                 
 .ـ1970، 4م ، دار العل  للمالي،، بريوت، ط، .277ص حي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، ص، - 14
، مػػػ ، 67علػػػي بػػػن القاصػػػح، سػػػراج القػػػار  امل تػػػ   وتػػػذكار املقػػػر  املنتهػػػي، علػػػأ  ػػػرح ال ػػػا  ية، ص، - 15

 ـ1934، 1املكت ة الت ارية الكربى مبصر، ط،
، م ، مكت ة ابن تيمية بالقاهرة، 75ربهاف يف جتوي  القرآف، ص،  م  الصادؽ قمحاوي، ال -16
 ـ191980ط،
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والمالحظ هنا، أن القصر " 17("ما كان مقداره حركتان، ولٌس المراد بالقصر ترك المد بالكلٌة)
 .ابت الطوٌل؛ ومعنى هذا أنهم تركوا الحدٌث عن أصل الكمٌاتلٌس صابتا قصٌرا ، وإنما هو الص

وإذا كان المد هو إطالة الصوت األصلً، فإن لهذا الصوت األصلً فروعا هً أجزاء كمٌاته، وقد 
وجمٌعها .اهتم القراء بفرعٌن هما اإلشمام والروم، وقللوا من أهمٌة الثالث الذي هو االختالس

 .النظر فً تنظٌم تقسٌماتهم مع مراعاة ما قالوه فٌهاوسنعٌد .أجزاء لكمٌات األصول
جعل القراء للمد أقساما عدة، منها أصول وفروع وما ٌهمنا من كل تقسٌماتهم هو موازٌن الكمٌة 
الصوتٌة من كل قسم وتقسٌم، وٌظهر من أول المالحظات أن للفتحة واأللؾ منها، القسم األكبر من 

ة باألصول، وأن لؽٌر األلؾ مواطن ؼلبة ومواطن الدراسة، والحظ األوفر من العناٌ
وحتى نتمكن من التحكم فً الكمٌات من حٌث مصطلحاتها وموازٌنها، نقوم بضبطها فً .انسحاب

 . تنظٌم صوتً ٌتقابل مع النظام الحسابً المتري
 بٌن النظام المتري والتنظٌم الصوتً

سافات، والمربع للمساحات، والمكعب من المعروؾ أن القٌاس المتري ثالثة أنواع، الطولً للم
ومن . للمجسمات؛ وأنها جمٌعها تعتمد على قٌاس الطول الذي هو مد وامتداد فً جمٌع االتجاهات

هذه النظرة العملٌة العلمٌة الوظٌفٌة، ارتؤٌنا إعارة نظام المتر الطولً لمقارنته مع كمٌات االمتداد، 
 .لمشابهة بٌنهما فً العالقة الوظٌفٌة

امل مع المتر الطولً، ألنه هو الوحدة األساسٌة لقٌاس االمتداد، وله أجزاء ومضاعفات، ونتع
: ومضاعفاته هً.تعتمد التنظٌم العشري فً القٌاس وأجزاإه هً الملمٌتر والسنتٌمتر والدسٌمتر

الدكامتر والهكتومتر والكلومتر، وفً الجمٌع ٌعد المتر الوحدة األساسٌة، وموقعه الوسط بٌن 
جزاء والمضاعفات؛ وٌمكن إجراء مقارنة عملٌة بٌن النظام المتري والتنظٌم الصوتً فً ما األ
 :ٌؤتً
 

 :جدول المقارنات
 

الوحد األجزاء
 ة

 المضاعفات

 كم هكم دكم المتر دسم سم مم النظام المتري

التنظٌم 
 الصوتً

االختال
 س

اإلشم
 ام

الر
 وم

الحر
 كة

التمد المد
 ٌد

 االستطالة

 
ول، ٌظهر التقابل جلٌا، فٌما بٌن مكونات النظام المتري والتنظٌم الصوتً،وأن فً هذا الجد 

األجزاء والمضاعفات متقابلة مع بعضها، إال أن القٌاس مختلؾ فٌهما، فبٌنما ٌخضع النظام المتري 
ونضٌؾ إلى أنها لٌست .لقٌاسات عشرٌة هندسٌة ، تخضع المكونات الصوتٌة لحسابات عددٌة

 . ، وهذا ما نقؾ عنده فً إٌجازدقٌقة كل الدقة
ركز القراء نظرتهم على كمٌات المد، وجعلوها قسمٌن أصلٌة وسموها طبٌعٌة، وهً األلؾ 

والفرعٌة نوعان، وهً " 18"الناتجة عن تكرار الفتحة، وقدروا مدتها الزمانٌة بعقد اإلصبع مرتٌن،
شاَء، :)مزة أو سكون فً مثلالكمٌة الصوتٌة المدٌة التً تنتج عن وجود صابت طوٌل متبوع به

، فكمٌة األلؾ فً شاء ودابة، مضاعفة على اختالؾ فً المدة الزمنٌة التً تستؽرقها كل (ودابَّة

                                                 
ويف الرتكيب اللغوي هلذا النص . 158 م  خال  ع   العزيز منصور، الوسي  يف عل  الت وي ، ص، - 17

 .نظر
 .75. م  الصادؽ قمحاوي، الربهاف يف جتوي  القرآف، ص - 18
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منهما، وقد أجمع القراء على أن المدة الزمنٌة هً المقدرة مابٌن حركتٌن وست حركات، المتمثلة 
إلصبع عند شده وبسطه تبقى ؼٌر فً حركة أصابع الٌد، ولكن المدة الزمنٌة التً ٌستؽرقها ا

 .ومن هنا عاد الدرس  الصوتً إلى الوصؾ بدل القٌاس، مع أن الكمٌات قٌاسات. معلومة
 الكمٌات قٌاسات

انطلقنا فً مستهل حدٌثنا من مفهوم الكم دون الكٌؾ، وال نصل إلى حقٌقة الكٌؾ إال من وجود 
عمل اللؽوٌون والقراء العرب جاهدٌن فً  الكم، ألن الكم هو الموجود والكٌؾ وصفه وقٌاسه، وقد

هذا المجال وتوصلوا بجهودهم إلى الوصؾ دون القٌاس، وكان وصفهم دقٌقا صادقا فٌما وصفوه؛ 
ٌُقارن الدرس الصوتً العربً  ولكن ذلك ال ٌشفع لهم وللمعاصرٌن منهم على الخصوص، عندما 

 . مع ؼٌره
نبهنا على جانب الضعؾ دون الخلل فٌها، وتمنٌنا تحدثنا عن بعض القٌاسات فً كمٌات االمتداد و

على المحدثٌن لو أضافوا جدٌدا إلى القدٌم بالقٌاس ال بالوصؾ، وأشرنا إلى بعض اآلثار المستنٌرة 
وإذ نحن بصدد الحدٌث عن .فً هذا الجانب مع ما ٌعوزها من الدقة واالختصاص واالنتماء

متعلقا بإشكالٌة المقادٌر والموازٌن، وكؤن بهذا البحث المحور الرابع من هذا البحث،فما زال فكرنا 
 .ٌسعى إلى طرح بدٌل فً العالقة بٌن الصوت واللؽة والفكر

وحان الوقت ـ فً نظرناـ " 19("اللؽة أصوات )قال ابن جنً وهو من علماء القرن الرابع هجري 
فهل هو عاجز عن  أن نقول اللؽة كمٌات وقٌاسات،وإذا العلم أصبح مقتدرا على قٌاس كل شًء

قٌاس اللؽة، وإذا قلنا اللؽة أصوات واألصوات أفكار، فإن القٌاس الذي ندعو إلٌه، هو تقدٌر 
 .المسافة الكابنة وقٌاس العالقة الرابطة بٌن الفكر والصوت والداللة

 ونقلنا الدرس اللؽوي أو.وإذا فعلنا ذلك، وتوصلنا إلٌه؛ نكون قدمنا خدمة جلٌلة للؽة واللؽوٌٌن
انتقلنا به عند التحلٌل، من مجرد الوصؾ والتخمٌن واإلسقاط، عن معانً النص ودالالته، إلى 
قٌاسات دقٌقة ٌطمبن إلٌها المرسل والمستقبل معا، وجعلنا الدرس اللؽوي من خالل أصواته مجال 

 بحث علمً لجمٌع علماء اللؽة والعالمٌن بالعربٌة؛
 .وموازٌن محدودةوالكمٌات فوق ما سبق تقدٌرات معلومة، 

 :الكمٌات موازٌن
قدمنا القٌاس على المٌزان، وإن كان المٌزان أعم فً نظرنا فهو نفسه قٌاس، مع تداخل 
بٌنهما تفصل فٌه نظرة األولٌات، والمٌزان أدق حكما  والقٌاس أعم فً تقدٌر الكمٌة والنوع، 

لتطبٌق ٌنحصر فً مجالً والمٌزان فً مجال الدراسة اللؽوٌة متسع المجال النظري، وعند ا
وفٌه ألؾ . وقالوا فً األول، مٌزان العروض.المنظوم من القول وتحدٌد كٌفٌات نطق المفردات

وفً الثانً مٌزان الصرؾ، . أحمد الهاشمً كتابا سماه مٌزان الذهب فً صناعة شعر العرب
 .وكلها موازٌن.والمإلفات فٌه عدٌدة

، بنوا اهتمامهم على الكمٌات والموازٌن، وعلى الحسابات واللؽة العربٌة منذ أن اهتم بها أهلها
والمقادٌر، فهذا سٌبوٌه ٌإسس نظرٌته اللؽوٌة على مجاري الكالم الثمانٌة، والحروؾ عنده أصول 

والعالمة الصوتٌة اإلعرابٌة هً عالمات . وفروع أعداد ومعدودات، وكلها كمٌات موزونة
 .المفردات والتراكٌب، من بداٌات وأواسط ونهاٌات موضوعة لكمٌات، على اختالؾ مواقعها من

وركز العرب فً دراساتهم اللؽوٌة على الصوابت ووظابفها أكثر من تركٌزهم على الصوامت، 
وراعوا أواسط المفردات باعتبارها، منطلق التقسٌمات الثالثٌة، صوت سابق وصوت الحق، 

وات وهً أعداد لكمٌات؛ بل هً مٌزان، ألن أصل المفردة العربٌة ثالثة أص. والعناٌة بالوسط
 .كفتاه بداٌة المفردة ونهاٌتها؛ ولسانه وسط الصٌؽة اإلفرادٌة

ومن اهتمام الدارسٌن بالكمٌات الصوتٌة والموازٌن، مراعاتهم لمبدأ الخفة والثقل فً اإلفراد  
تب، كلها وجعلوا للصوابت مقادٌر ومرا. والتركٌب، وهً مصطلحات ومفاهٌم داللتها الموازٌن
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وكانت الضمة أقوى الحركات عندهم وأثقلها؛ والكسرة أضعؾ الحركات وأخفها، والفتحة . موازٌن
متوسطة حٌادٌة فً اإلفراد والتركٌب، وكؤنها المٌزان لها، مع أنها تحتمل كل الموازٌن؛ ولنا على 

 . نظرة التقسٌمات العربٌة للصوابت، تحفظ ورأي
وهو فً مرتبة . م داللته على رقم حسابً ٌجمع العدد بالمعدودوترك العرب السكون جانبا لعد

والصفر هو .والحساب كله ٌبدأ من الصفر" 20"الصفر، والصفر عالمة الخالء، على ما قالوا؛
السكون فً شكله، والحدٌث عن الصفر هنا هو العربً ولٌس الهندي الذي تمثله نقطة، وهو المقحم 

 . فً تراثنا العلمً
صوات كلها موازٌن وكمٌات، ففً حدٌث الكمٌات الصوتٌة، كثٌر من الخلط والؽلط، وإذا كانت األ

فلٌست الضمة أثقل الحركات، والكسرة أخفها، على ما قالوه وسجلوه وحاولوا تعلٌله، بل العكس 
وإذا كانت الضمة .هو الصحٌح، وهو ما ثبت باستعمال القٌاسات العلمٌة المختصة بفٌزٌاء الصوت

 . فً الثقل، فهً أكثر منها شٌوعا واستعماال وهذه حقٌقة ثابتة دون الكسرة
وتبقى كمٌة السكون مؽٌبة، وهً أهم كمٌة صوتٌة ٌجب أن تراعى، لمالها من سعة توظٌؾ 

كاألسماء .وأشرت سابقا إلى وجود السكون فٌما منعوه منه.وشٌوع فً االستعمال اللؽوي
 .بواألدوات، وفً كل مواقع المفردات والتراكٌ

وجعله . وفً التراث العربً، تؽٌب السكون عن التقسٌم فً مطلع الدرس اللؽوي مع أبً األسود
الخلٌل دارة تشبه الصفر، وهو عالمة على عدم وجود أي صابت فً هذا الموضع؛ وهو تعبٌر 

ولكن .صادق صحٌح، بالنظر إلى عدم وجود أٌة عالمة من العالمات التً وضعها أبو األسود
 .  أضاعوا حقه لما جعلوا كمٌته أخؾ الكمٌات وزناالدارسٌن 

ماٌبنى على السكون، واآلخر ماكان )أصلً وهو : وقسم ابن جنً الصوامت السواكن إلى قسمٌن
ومثال الثانً، تسكٌن الدال األولى .  ومثال األول، تسكٌن الكاؾ من سكر" 21("متحركا ثم أسكن 

وجمٌعها نظرات فً .من شروط اإلدؼام ومد الممدودوجعله القراء . من مّد، وإزالتها فً امددْ 
وننتهً إلى أن جمٌع ما سبق عرضه ومناقشته وتحلٌله .تقدٌر الكمٌة الصوتٌة وقٌاسها ووزنها

ٌنضوي تحت مفهوم عام ٌمكن تسمٌته مقادٌر متداخلة تعمل على تكامل القدرة اللؽوٌة الكامنة فً 
 .كمٌات أصواتها

ٌرملتقى المقاد  
، وانتهى بنا التتبع إلى أنها كمٌات منحصرة فً (هً أصوات)بؤن اللؽة من جهة وصفها  إذا سلمنا

ومن جهة دراستها، مستوٌات (  وسٌلة تواصل)موازٌن وقٌاسات، وكانت اللؽة من جهة وظٌفتها 
معبرة عن حٌاته بجمٌع أطٌافها، ( ظاهرة إنسانٌة)ومن جهة انتمابها . ومجاالت وموضوعات

وكانت اللؽة من هنا مجموعة من األنظمة والتنظٌمات، المعقدة كحٌاة .مستوٌات وحٌاة اإلنسان
؛ وأول المستوٌات (مستوٌات الكمٌات)اإلنسان الناطق بها، ولعل ما ٌجمع خٌوطها هو مفهوم 

 .اللؽوٌة أصواتها
ك إلى قدمنا لألصوات جدوال قابلناها فٌه بالنظام المتري، وانصرفنا عن مناقشته حٌنها مرجبٌن ذل

منتهى هذا التحلٌل، حٌن نلتقً مع النظام والتنظٌم من جدٌد؛ ألنه جامع لعدة معطٌات تعود إلى 
المستوٌات، وإذا كان أول المستوٌات اللسانٌة هو الصوت، فإن أول المستوٌات الصوتٌة بالنظر 

 .إلى أجزابه مازال ؼٌر واضح التسمٌة والكمٌة والوظٌفة
( الملمٌتر)الصوتً فً مقابل ( االختالس )ظٌمٌة للمقاٌٌس الصوتٌة لقد سجلنا فً الخانة التن

وعند المقابلة بٌن المصطلحٌن ٌظهر التقدٌر الحسابً أوضح من الصوتً فً مفهومه .الحسابً
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من القراء واللؽوٌٌن نجد ه عند ( االختالس)وكمٌته ووظٌفته، وبالعودة إلى مستعملً مصطلح 
" 22("والمختلسون هم الذٌن ٌسرعون اللفظ.)وٌٌن اسما مهمالالقراء صوٌتا ؼامضا وعند اللؽ

 .وقٌاس السرعة ؼٌر مذكور
االختالس عند القراء ؼامض الكمٌة والوظٌفة، فهم ٌتحدثون عن ثالث كمٌات جزبٌة ذكرناها من 

ولكنهم عند التوظٌؾ نجدهم ٌتجاهلون االختالس الذي نراه ( االختالس واإلشمام والروم)قبل وهً 
اإلشمام للعٌن ال لألذن، ولٌست فٌه : )وقالوا فٌه.الكمٌات، وعند ذكره ٌتداخل مع اإلشمامأساس 

وعالمة اإلشمام نقطة توضع تحت الصامت وأحٌانا فوقه، وعند التطبٌق "23("حركة البتة
قالوا : )من قوله تعالى( َتؤَْمنَّا)ٌضطرب أمر القراء فٌه، وٌجعلونه فً نون الفعل المضارع فً مثل 

ا على ٌوسؾٌ وهو هنا له عالمة فً المصحؾ المرتل، وجًء به إلزالة ما "24("ا أبانا مالك ال َتؤَْمنُّ
وٌصبح االختالس مصطلحا ؼامضا ؼٌر واضح الكمٌة .قد ٌقع من اللبس الداللً بٌن النهً والنفً

 .الصوتٌة والوظٌفة عند القراء
ٌقولون هذا " 25("إلً من خٌر فقٌر  قال رب إنً لما أنزلت: )وفً نطق الراء من قوله تعالى

كما ٌجعلون اإلشمام فً بداٌة (.اإلشمام للعٌن ال لألذن)إشمام فً الراء، وٌعٌدون القاعدة نفسها 
، وذلك كله بالذكر والوصؾ ال بالقٌاس والتقدٌر، وعند ؼٌاب الدقة "26"المبانً وأواسطها ونهاٌاتها
 . فً التقدٌر، تتداخل المقادٌر

 :الروم
حدٌث الروم تبدأ كمٌة الجزبٌات فً الوضوح، من الناحٌة الوصفٌة ال الحسابٌة، وقد وفً 

ولما كانت كمٌة اإلشمام أقل من .رأٌنا عالمة اإلشمام وهً نقطة توضع تحت الصامت أو فوقه
ألن النقطة أنقص من )كمٌة الروم، جعل سٌبوٌه عالمة اإلشمام نقطة، وعالمة الروم خطا، 

وبه ٌزول الشبه الصوتً الدال فً الخطاب "28("ٌكاد ٌكون الحرؾ  متحركا)م وبالرو" 27("الخط
وإذا كان االختالس مجرد سرعة فً اللفظ، واإلشمام " 29("أنَت وأنتِ )بٌن ضمٌر الخطاب فً 

وحً بالشفة دون اللفظ، والروم ٌقترب فٌه الصوت من تحقق اللفظ، فإن جمٌع ذلك كمٌات صوتٌة 
 .لؽة موازٌن ونحن فً حاجة إلى موازٌنموصوفة ؼٌر موزونة،وال

هذا جانب من ملتقى مقادٌر الكمٌات الصوتٌة، بجانبٌها االتساعً والتمدٌدي، تحدثنا فٌه عنهما 
بإٌجاز، وتوصلنا إلى أنها أخذت نصٌبها األوفر من الوصؾ، وتبقى محتاجة إلى القٌاس والمقدار 

واء كان من المادٌات أم المعنوٌات، ومالحظة س. وكل ماال وزن له، موجود بال قٌمة له. والوزن
المقاٌٌس والمقادٌر تقودنا أحٌانا إلى تداخلها وهو ما تحدثنا عنه، وأحٌانا  إلى تنازعها وهو ما نقؾ 

 . عنده الحقا
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 ٌرتنازع المقاد
إذا كانت المقادٌر توصؾ بالتداخل أحٌانا عند التقابها، فإنها عندما تتداخل تتنازع 

ً مواضع التقابها، وكؤنَّ المجال ٌضٌق عن تجاوربعضها فً بعض المواضع، وفً عناصرها ف
ظاهرة التماثل الصوتً المسمى إدؼاما مجال واسع للتمثٌل والتطبٌق على ما رأٌناه، وما ٌفهم من 

وإنما وصفت لك حروؾ المعجم بهذه الصفات : )عناوٌن اإلدؼام وتقسٌماته، وفٌه قال سٌبوٌه
فٌه اإلدؼام، وما ٌجوز فٌه، وما ال ٌحسن فٌه ذلك وال ٌجوز، وما تبدله استثقاال لتعرؾ ما ٌحسن 

ساق سٌبوٌه ست حاالت تتداخل فٌها العناصر ". 30(."كما تدؼم، وما تخفٌه وهو بزنة المتحرك
الصوتٌة وتتنازع المواقع، ولطول هذا المجال نسوق له مفردة واحدة مختلفة الكمٌات، فٌها تقارب 

 ازع موقعًصوتً وتن
نقؾ أوال مع القراء فً كٌفٌات تعاملهم مع تلوٌنات الضبط فً المصحؾ الشرٌؾ، وفً مفردتٌن 

وهنا " 31("لبن بسطت إلً ٌدك لتقتلنً)متقاربتٌن نطقا فً آٌتٌن متباعدتٌن موقعا وهما قوله تعالى
وأخرى .عت الكمٌتانجاءت التاء المهموسة المستفلة بعد الطاء المجهورة المستعلٌة المطبقة، فتناز

( بسطت)متماثلة مع ( أحطت)ومفردة " 32("قال أحطت بما لم تحط به)شبٌهة بها فً قوله تعالى 
فً مكوناتها ولٌست متماثلة معها فً موازٌن قٌاساتها، ونؤتً بمفردة مثلهما فً موضع آخر هً 

( بسط)ذرها واحد هوفً هذه اآلٌات الثالث ثالث مفردات ج  "33("بل ٌداه مبسوطتان:)قوله تعالى
 فكٌؾ اختلفت كمٌاتها فً النطق؟ 

، وبسْطتُّ )تختلؾ كمٌة كل صوت عند قراءته بحسب الجوار، ففً  نجد الطاء مشكولة ( أحْطتُّ
ومعنى هذا أن كل صامت معتد بذاته، فالطاء معتدة بإطباقها واستعالبها؛ . بالسكون والتاء مشددة
تدؼم الطاء فً التاء إدؼاما ناقصا لبقاء صفة اإلطباق فً : ) ومن ثم قالوا. والتاء معتدة بتكرارها

 .وهذا نوع مما سمٌناه التنازع الصوتً"34("الطاء
وفً "35("لست علٌهم بمصٌطر: )التً جاءت بالطاء قوله تعالى( سٌطر )وفً مثل هذا المفردة 

الموقعٌة فكانت  وهنا تنازعت كمٌتا اإلطباق واالنفتاح على"36("أم هم المصٌطرون: )قوله تعالى
 .  الؽلبة لإلطباق

هذه المفردة من الجذر نفسه، ولكنها تختلؾ فً كمٌتها (. مبسوطتان)وتبقى المفردة الثالثة وهً 
الصوتٌة عن سابقتٌها فً األداء عند القراء، فالطاء مع كتابتها على صورتها األصلٌة وأصل 

ها وهما على همسهما ورقتهما، تؽلبا علٌها إطباقها تنازعها التاء السابقة لها والسٌن الالحقة ل
 .ضعٌفان ٌؽلبان قوٌا: وحوال كمٌتها من التفخٌم إلى الترقٌق، وصدق من قال

وال نؽادر هذا المجال دون اإلشارة إلى صورة أخرى من تنازع الكمٌات الصوتٌة بحسب المواقع 
با  م)التركٌبٌة، وذلك فً تجاور الشٌن والجٌم، فً مثل ٌْ حٌن تقدمت الجٌم على ( ن جٌبكاخرْج َش

حٌن تقدمت الشٌن على الجٌم؛ وقبل القراء واللؽوٌون ( افرْش ِجلبابك: )الشٌن؛ وعكسها فً مثل
 .باإلدؼام فً األولى وتجنبوه فً الثانٌة، وعللوا لذلك بفضٌلة تفشً الشٌن
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ولو .صال واالتصالوما نقوله نحن فٌهما هو ؼٌاب القٌاس العلمً لكمٌات الجٌم والشٌن فً االنف 
كان لكل صوت قٌاسه وحساباته الخاصة به الستطاع المتكلم أن ٌختار مكونات تراكٌبه اللؽوٌة 

 .بكل بدقة وجمالٌة
وتبقى بعد هذا كمٌات أخرى ولكنها محدودة معلومة، وإن كانت من المتنازعات فقد ارتؤٌنا أن 

 .وهً ما نؤتً إلى ذكرها فً إٌجازنخصص لها جانبا مختصا بها وندرجها تحت كمٌات التلوٌن 
 من بقاٌا التلوٌن

التلوٌن مفهوم عام ٌوحً بالتداخل فً كل شًء، وٌقترب من المدركات البصرٌة أكثر من ؼٌرها، 
وفً مجال الدراسة الصوتٌة الكمٌات والمقادٌر والموازٌن والقٌاسات، وجمٌعها تشكٌالت صوتٌة 

األجزاء السابق حدٌثها من كمٌت االتساع واالمتداد،  ؼالبا ما تكون أجزاء وجزبٌات، وهً ؼٌر
وإن كانت تشترك معها فً وسابل القٌاس، وٌمكن أن تنحصر التلوٌنات الصوتٌة فً خمسة 

 .مجاالت، هً اإلدؼام، واإلبدال، والقلب، واإلمالة ، وتخفٌؾ لهمزة
وٌٌن، وجمٌعها كمٌات صوتٌة هذه التلوٌنات هً مدار المناقشة والتعلٌل والتقعٌد عند القراء واللؽ

وقد انطلق سٌبوٌه . جزبٌة،ال ٌخلو منها تؤلٌؾ من مإلفات القراءات، وال نقاش من نقاشات القراء
فً الحدٌث عن الصرؾ من اإلدؼام، وبنى اإلدؼام على الصوامت العربٌة من حٌث عددها 

نع فٌه اإلدؼام من وأفاض فً حدٌث ما ٌدؼم وما ٌمت. ومواقعها وأوصافها وأصولها وفروعها
الواو والٌاء واأللؾ : الصوامت، وانتهى إلى أن األصوات التً التدؼم وال ٌدؼم فٌها أربعة وهً

وتعد هذه األصوات من الدرجة الثانٌة فً التلوٌنات، وفصلت الحدٌث فٌها فً موضع .والهمزة
ة، والهمزة تحت وقد أدرجت  الواو والٌاء فً موضوع القلب، واأللؾ فً اإلمال" 37"ؼٌر هذا

 .أبحاث التخفٌؾ
ولكن هذه التلوٌنات الصوٌتٌة التً شؽلت القراء واللؽوٌٌن، ومازالت تشؽلهم، تفننوا فً وصفها 
وتوسعوا فً مجال حدٌثها واختلفوا فً مواضعها وكمٌاتها، وماٌزالون مختلفٌن إلى أن ٌتحدثوا 

عند النطق به، والطاقة التً ٌبذلها عن مقادٌركمٌاتها من حٌث الزمان الذي ٌستؽرقه كل صوٌت 
 .الناطق فٌه
 : وأخٌرا أقول

هذه خالصة الخالصة، لما ٌمكن أن ٌقال فً الكمٌات الصوتٌة، وما لم ٌتوصل البحث 
الصوتً إلى تحدٌد كمٌتً الزمان والطاقة لكل صوت فً االنفصال واالتصال، وما لم ٌتوصل 

ة مستعصٌا من حٌث مبناها ومعناها على المرسل الباحثون المختصون إلى ذلك، ٌبقى فهم اللؽ
 .والمستقبل معا، فً جمٌع المستوٌات والمجاالت والموضوعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
جعلػػب باهبػػا ( اثػػروؼ العربيػػة وت ػػ الوا الصػػوتية يف كتػػاب سػػي ويه)يف رسػػالم ماجسػػتري املوسػػومة بعنػػواف  - 37

 .الثاين للت  الت الصوتية منها هذل خلمسة وكل واح  منها جعلته فصال مستقال عن غريل
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- دراسة وصفٌة تطبٌقٌة - الحـركـات العربٌـة
 

 فوزٌة سرٌرعبد هللا : أتقدٌم 
 البلٌدة بجامعة سعد دحلبأستاذة مساعدة 

 
 
 

تً الشابعة حول دراسة علماء األصوات العرب للصوابت و التً تفنٌدا للفكرة ال                  
ة بٌن صنفً األصوات Jٌذهب فٌها أصحابها إلى القول بؤّن قدامى العربٌة لم ٌضعوا حدودا فاصل
و ٌهملون الثانً نقدم هذه  الصامتة و الصابتة، وهو ما جعلهم ٌصّبون اهتمامهم على النوع األول

 :وانالمداخلة المتواضعة تحت عن

 الحركات أبعاض حروؾ المد و اللٌن
- دراسة وصفٌة تطبٌقٌة -

 
ربٌسٌة وهً التً اصطلح علماء  األصوات على تسمٌتها الفونٌمات : الفونٌمات نوعان              

 ٌة ، والنوع األول هو الذي ــالتركٌبٌة ، وفونٌمات ثانوٌة ،أي فوق تركٌب

( صامتة )ة ـر ٌنقسم إلً أصوات ساكنــة، وهو اآلخـٌلعب دورا ربٌسٌا فً تشكٌل بنٌة اللؽ
وما هذه المداخلة إالّ دارسة وصفٌة تطبٌقٌة للقسم الثانً من الفونٌمات ( صابتة )وأصوات مدٌة 

فً العربٌة  ، فما هً هذه األصوات؟ وماهً أنواعها؟ وكٌؾ ٌتم (أي األصوات المد ) التركٌبٌة 
 انتاجها ؟ 

 
 

 :التسمٌة
ء األصوات قدٌمهم ومحدثٌهم على نوع خاص من األصوات مصطلحات عدٌدة وكلها أطلق علما 

 (1)الحروؾ الهوابٌة، والحروؾ الجوؾ: تإول إلى مفهوم واحد، منها
واألصوات الساكنة، ( عند القدامى ) حروؾ المّد واللٌن، الحروؾ الساكنة، حروؾ العلّة 

ٌّة، واألصوات الطلٌقة واألصوات ا  .واألصوات المتحركة (2)لصابتة ، والطلٌقاتواألصوات المد
ٌبلػ عددها اثنان باعتبار النوع إذ تنقسم إلى أصوات طوٌلة هً األلؾ والٌاء والواو، : عددها

 .وقصٌرة هً الفتحة والكسرة والضمة
حرؾ مّد عند النطق به ٌجد الهواء منفذا له، وال ٌجابه البضؽط وال بحصر، إذ ٌكون : األلؾ

 .منفتحٌن كلٌا الحلق والفم
دار هذا الصوت إذ تضؽط األضراس السفلٌة والعلوٌة جنبتً ـرى فً إصـتتدخل عناصر أخ: الٌاء

 .اللسان وٌبتعد الحنك عن ظهر اللسان 
ٌقول . ض االنفراج لٌخرج النفس وٌتصل الصوتـتضم لها معظم الشفتٌن، وتترك بٌنها بع: الواو
 (3).لى األمامأنها ٌشٌر بالبعد إ" حسن عباس " عنها 

 ها ـجنسوقبلها حركة من ة ـون ساكنـة أن تكـون مدٌـلكن ٌشترط فً هذه األصوات لكً تك
ال ٌكون إالّ : قال، أما الواو الساكنة: وــال ٌكون ما قبلها إالّ مفتوحا نح: فاأللؾ( مجانسة لها ) 

 .قٌلو ب أن ٌكون ما قبلها مكسورا نحـٌجٌقول، أما الٌاء الساكنة ف:مضموم نحو
 ة ـوعدم انتهابةه فً نقطة معٌن". المتداد الصوت بها " وتسمى هذه أصوات مّدولٌن 

بل ٌمتّد الصوت وال . ق بهاـعند النط( 4)(ن ـدارج  الحلق والفم والشفتٌـأي فً مدرجة من م) 
عمال ٌنتهً امتداده إال بانتهاء الهواء الخارج من الربتٌن، كمثل امتداد الصوت فً الناي بدون إ

 .           (5)اته، أو كجرٌان الصوت فً الوتر ؼفال من ؼٌر حصرـاألصابع على فتح
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"            ننبه إلى أن صفة االمتداد تختلؾ عن صفة االستطالة التً تمٌز صوت الضاد العربٌة
اوزه، فزمنه مساو ـدر طول مخرجه ولم ٌتجـرى الصوت فٌه بقـفالمستطٌل مخرجه محق فج

رج محّقق فلم ٌجرإال فً ذاته، وٌنقطع بانقطاع الّنفس أو ـه مخـدود لٌس لـلكن المملمخرجه، و
ٌقابل هذه األصوات (6)"إرادٌا ، ولٌس النتهاء المخرج، ولذلك كان زمنه أطول من المستطٌل 

رة هً الفتحة والكسرة والضمة ، اشتهرت بمصطلح ـها لكّنها قصٌـالمدٌة الثالثة ثالثة من جنس
ان ـوالحركات جمع حركة التً هً فً اللؽة ضّد السكون أي انتقال لجسم من مك (7)"الحركات 

،وهً تعّبر عن تقلٌد راسخ الجذور فً الدرس اللؽوي  (8)" إلى مكان آخر أو انتقال أجزاء منه 
ذه اللؽة ـالعربً، ألنها السبب الذي قام من أجله الدرس الّنحوي بعد أن كاد اللّحن ٌسري إلى ه

فكان الدواء الذي عولجت به . رها ـّتفق علٌه أّن الخطر مس ّ الناحٌة اإلعرابٌة أكثر من ؼٌ،والم
، وهكذا كانت الحركة أولى (9)ع أبً األسودـة مـهذه العلة هو أحكام ضبط هذه الحركات الثالث

 .داٌة التفكٌر الجّدي لدراسة اللؽة العربٌةـاألفكار التً توصل إلٌها العرب فً ب
للداللة على هذا المفهوم فقد استنتج أحد الباحثٌن " الحركة " عن سبب اختٌار مصطلح أما    

وصّرح أنها سمٌت  (10)"الحركة تقلق الحرؾ عن موضعه ( : " ً ـابن جن) المحدثٌن من قول 
 رؾ فتزٌحه من موضعه ومستقره، ـإثر على الحـحركات ألّنها ت

و    تحركه إلى جهةمخرجها فإذا كان لحرؾ ساكناله فـرؾ تثقـوكؤن الحركة بدخولها على الح
ر جذبته الكسرة نحوالٌاء، وإذا حركته ـحركته بالفتح جذبته الفتحة نحو األلؾ، وإذا حركته بالكس

الناقصة بالحرؾ ذلك سمٌت حركات  واتـا فعلت تلك األصـو الواو، ّفلمـبالضم جذبته الضمة نح
"(11)   . 

وات المّد لكن للتفرٌق ـصّنؾ ضمن األصوات الصابتة ، وٌعرؾ بؤصوكال النوعٌن اللذٌن ذكرنا ٌ
( طوٌلة )       ة ، وقرٌنة ـرة والضمـللداللة على الفتحة والكس( قصٌرة )بٌنهما تضاؾ قرٌنة 

 .واو ـللداللة على األلؾ والٌاء وال
 

 : كٌفٌة حدوثها
 ث ـا تاما بحٌـانطالقا  ـلق الهواء معهـا ٌنطـعندم  vowelsة ـتحدث األصوات الصابت

هنا  (12)"ات القصٌرة ـال ٌعوقهفً أٌة منطقة من مناطق النطق، وهذا خاص بحروؾ المّد والحرك
واء فً أٌة نقطة من ـدم وجود اعتراض للهـإذا كانت هذه األصوات كلّها تنتج عن ع: نتساءل 

 .فكٌؾ تتماٌز عن بعضها بعضا ؟: جهاز النطق، من الحلّق إلى الشفتٌن
داد الصوت فً مخرجها ـرج بامتـوع من األصوات ٌخـإّن هذا الن: إلجابة عن هذا السإال هًا

مع اهتزاز األوتار الصوتٌة التً تنتج الصوت عند ( أول المخارج الربٌسٌة) فً الجوؾ والمتمثل 
 فؤوسع األصوات مخرجا هو األلؾ، فعند النطق بهٌجد الهواء القاة الهواء الخارج من الربتٌن،م

 (.13)"منفذا له، والٌجابه ال بضؽط، و ال بحصر، وٌكون الحلق والفم منفتحٌن كلٌا 
رج الٌاء ـاح المخـث درجة انفتـه من حٌـوذلك انجاز هذا الصوت دون ؼٌره من األصوات ٌلٌ

 رٌق ضؽطـوت الذي ٌنجزعن طـالساكنة، وذلك لتدخل عناصر أخرى فً إصدار هذا الص
ك عن ظهر اللسان، ـة لجنبً الّلسان ، وهذا الفعل ٌنجّرعنه إبعاد الحناألضراس السفلٌة والعلوٌ

ٌمّر الصوت متصعدا من أسفل إلى أعلى وهكذا ٌسمع صوت  ءاـذه األعضـومن خالل وضع ه
س من خالل بعض االنفراج الذي ـالٌاء وإلنتاج الواو فما علٌك إالّ ضّم معظم الشفتٌن، فٌخرج النف

 .تتركه بٌن الشفتٌن 
 ن هنا تتبٌن أن اختالؾ أصداد األصوات وتباٌنها عن اختالؾ أوضاع األعضاء الفاعلةوم

مع األخذ فً االعتبار كمٌة الهواء المتسّرب (14)والمتدخلة فً العملٌة فً مقدمتها اللسان والشفتان 
. 

 مة مع انضماـزاز ألوتار الصوتٌـواء ، ٌحدث اهتـهإالء ، سٌبت،  س: فعند النطق بكلمات نحو
فعدم فتح  (15)ن عند األلؾـالشفتٌن عند الواو وانخفاض الفك السفلً مع الٌاء و انفتاح ما بٌن الفكٌ

الفم مع األلؾ فتحا تاما أو ضم الشفتٌن مع الواو و كسر الفك السفلً مع الٌاء ٌعد خطؤ شابعا فً 
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لحركات والسكنات، قراءة القرآن، وبالنسبة للحركات أٌضا ٌنبؽً على القارئ أن ٌحفظ مقادٌر ا
فال ٌشبع الفتحة بحٌث تصٌر ألفا وال الضمة فتخرج واوا وال الكسرة فتكون ٌاء ، وال ٌوهنها 

ا، فالناطق ٌمكن أن ٌبدأ من السكون حتى ٌنتهً ـول سكونـوٌبالػ فٌضعؾ الصوت عن أدابها فتتح
 (16). إلى حرؾ مّد، وٌستطٌع أن ٌبدأ بحرؾ المّد حتى ٌنتهً إلى السكون 

ود عابق ـعدم وج: وهكذا فإن الصفات األساسٌة الجامعة ألصوات المّد قصٌرها وطولٌها هً 
ج صوتا، وإنما ـعلما أن عدم االهتزاز ال ٌنت) الصوتٌة الذي ٌنجم عنه الجهر  رواهتزاز األوتا

وكذا الوضوح السمعً مع التؤكٌد على أن القصٌرة أقّل وضوحا فً ( ٌكون عبارة عن زفٌر 
 .  اع من الطوٌلةاإلسم

ٌّة على اختالفها قصٌرة وطوٌلة ٌنتج بكٌفٌة واح ٌّنا أن صنفً األصوات المد دة فهذا ٌعنً ـبعدما ب
 .أنهما من صنؾ واحد، لكن هل من أدلة تثبت هذا ؟

 (ابن جنً )  دمتهمـاول هذه الفكرة فً مقـقد  تنا ـد بعض قدمابنـإّن المتصح للموروث القدٌم ٌج
 . (17)اض حروؾ المّد واللٌن ـالحركات أبع: لتً عنونها بـ فً المسؤلة ا

أن  بقوله أبعاض حروؾ المّد واللٌنّ ( ابن جنً ) ومن تعرٌفنا السابق للحركة ٌنتج لنا بؤّن مقصود 
ا من هذه العالقة ـد مداه انطالقـروؾ ٌصعب علٌنا تحدٌـهذه الحركات عبارة عن انتقال للح

فً عرض األدلة المثبتة لها حتى ( ابن جنً ) رؾ، عالقة اجتهد ـة بٌن الحركة والحـالمتوهم
 .ٌكون منها نظرٌة خالصة به 

اء الصؽٌرة والضمة الواو ـرة ، والكسرة والٌـفمتقدمو النحوٌٌن ٌسمون الفتحة األلؾ القصٌ
لكن ٌبدو أّن ( من  أصؽر) ، فالتسمٌة مثلما نالحظ مبنٌة على أساس وجود عالقة  (18)الصؽٌرة

ل على ثالث حجج تزٌد األمر ـة المثبتة ألرابه فحصـهذه التسمٌة لم تقنعه ، فنراه ٌنقب عن األدل
 :وضوحا وبٌانا تمثلت فً

ّد ، ألؾ وٌاء و واو ٌنبا أن عدد الحركات، فتحة وكسرة وضمة مساو لحروؾ الم: أوال      
 .بوجود تماثل بٌن هذٌن النوعٌن ال محالة 

 .اع الحركة التً هً من جنسها ـؤ بإشبـروؾ تنشـمن هذه الحدة ـأن كل واح: ثانٌا
ا كما ان ـل حروؾ المد نفسهـمط( إطالة  )ة ـتدور الحجة األخٌرة حول إمكانٌ: ثالثا        

ا حروفا ٌقع بعضها موقع ـوإن كانت كله)الحروؾ نفسها قد تجد بعضها أتم صوتا من بعض 
ة على أّن هذه األخٌرة ٌمكن ـنا هذا فانه ٌجب علٌنا الموافقوإذا تسنً ل.فً ؼالب األمر  (19)(بعض 

و من خالل العالقة المستنتجة  .ح حركةـفتصب( أي االختزال)لها أن تتعرض لعكس عملٌة المطل 
ها تعانً نقصا جوهرٌا بالنسبة إلى الحروؾ التوام ـبٌن حروؾ المّد و الحركاتـ، و التً ٌبدو أنّ 

إذن فالحركة المدٌة لٌست إالّ  (20)زء من حرؾ المد التّم الكاملـحركة جالكوامل نتوصل إلى أّن ال
د ـرؾ فً المـخ الحـفكلما رس"ة الطوٌلة ماهً إالّ انتقال لحرؾ مّد قصٌر، ـلة، والحركـحركة طوٌ

 . (21)"كان حٌنبذ محفوظا بتمامه، وتمادى الصوت به، و ذلك األلؾ ثم الٌاء ثم الواو
،            ان فً الخصابصـا مشتركـدة، ولهذا فهم ادة واحـمن م دـفالحركة و حرؾ الم  

ٌّزها عن هذا " و الممٌزات، إذ أّن  الحركة فً حقٌقتها ال ٌمكن أن تكون لها سمات مفهومة تم
الشًء اآلخر، و هكذا تبدو لنا فً ضوء هذا الفهم استحالة أن تصبح الحركة كابنا آخر أي أن 

     الم مؤخوذ من منطق اإلثبات لدى ابن جنً و لكنه لم ٌستخرجه تصبح مستقلة، و هذا الك
.(22)"بنفسه  

أو ( و الٌن عالقة الحركات بحروؾ المدّ )و للكشؾ عن عالقة التدرج المنتقلة من الجزء إلى الكلّ 
بٌن أوضاع مختلفة ( ابن جنً)ٌقارن ( حروؾ المّد و اللٌن بالحركات)عالقة الكّل بالجزء 

:و ذلك إذا كانت هـالتً تكون وهً حروؾ مّد أطول أحٌانا مّما هً علٌلحروؾ المّد   
                           .ٌشاء، و ٌداء، و ٌسوء، و ٌهوء، و ٌجٌا، و ٌفٌا: قبل همزة، مثل/ أ
 ...أو مصّوت مضّعؾ، مثل شاّبة، و داّبة، ٌطٌب ّبكر، و ٌسٌر ّراشد، و تمود الّثوب/ ب

 ّد فً المجموعة الثانٌة أطول من أمثلة المجموعة األولى، أال ترى أّن حروؾ الم
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و  ٌخاؾ، و ٌنام،: و فً كال الموضعٌن هً حروؾ مّد تامة كاملة، و هً أطول منها فً قولك
و هكذا نالحظ أّن هذه الحروؾ الثالثة أٌن وقعت و كٌؾ وجدت ... (23)ٌسٌر، و ٌقوم، و ٌسوم

و تتمكن       إالّ أّن األماكن التً ٌطول فٌها صوتها.."نسواكن من ؼٌر إدؼام فٌها امتداد و لٌ
و هو الحركات من ( هو منهنّ )أن ٌقع بعدها، وهً سواكن توابع لما : ثالثة، وهً: مدتها

 .( 24)جنسهّن، الهمزة، أو الحرؾ المشّدد، أو أن ٌتوقؾ علٌها عند التذكر
: قول القابل( ابن جنً)استدل بها  و من األمثلة التً تمطل فٌها الحركات عند التذكر والتً

أٌن أنت؟ و إنما جعلت االستطالة باأللؾ للتدلٌل على أّن : أي" أٌنما" أي قال زٌد، و" قاال"
إن كنت متذكرا للمفعول به، أو نحو ذلك أي " أخوك ضربا:" الكالم ناقص، من مثل قولك

ٌوم الجمعة، أو ضربوا ضربا زٌدا و نحوه، و كذلك مطل الواو إذا تذكرت فً نحو ضربوا 
 .(25)وكذلك الٌاء فً نحو اضربً أي اضربً زٌدا نحو.فتتذكر الحال

و هكذا ال ٌكون المطل فً حالة التذكر مقتصرا على أصوات المّد وحدها، هذه األخٌرة التً 
رأٌنا أّنها تكون فً بعض األحٌان أطول أو أقصر مّما هو متعارؾ علٌه، فإنك ال تجد هذه 

أو   نات و ال ناعمات، و ال وافٌات مستطٌالت، كما تجدهّن كذلك إذا  تالهّن الهمز الحروؾ لد
و بالرؼم من هذا االختالؾ فً الطول، إالّ أّن . ن عند التذكرـأو توقؾ علٌه (26)ّددـرؾ المشـالح

 .هذه الحروؾ تبقى فً مختلؾ الحاالت حروؾ مّد ال شٌبا آحر
عن الفكرة العامة المتمثلة فً النقص الجوهري للحركات و بعد هذه االستدالالت التً تكشؾ 

تلك التً ال توجد بذاتها فهً تحدث مع الحروؾ، و اعتمادا على هذا ٌمكننا القول أّنحرؾ المد 
ال ٌحدث إالّ عن حركة متمّكّنة ممطولة و مستطٌلة، فهذه األخٌرة ما هً إالّ جزء من حرؾ مّد 

 .هذه الفكرة بتقدٌم برهان آخر، ٌتمثل فً دلٌل اإلشباعمن جنسها، و لسوؾ نزٌد من إثبات 
و تتلخص الفكرة فً أّنه بإشباع الحركات الثالث ٌنشؤ الحرؾ الذي هً بعضه، و هذا فٌه من 

و إذا فعلت العرب أنشؤت عن الحركة " الداللة على أّن هذه الحركات أبعاض لهذه الحروؾ
 .(27)"بعد الكسرة الٌاء، و بعد الضمة واوا الحرؾ من جنسها، فتنشا بعد الفتحة األلؾ، و

إدي بالحركة التً هً حرؾ ناقص التمام و الكمال، أي حرؾ  ِِ نفهم بؤنها  اإلشباع نمو نمو يِ
المّد، و هكذا فإّن الحرؾ التام هو ما زاد على الحركة باإلشباع، فالحركة زابد إضافة تعطٌنا 

ركة و تحت تؤثٌر اإلشباع تنمو فٌتولد منها حرؾ مّد حرفا تاما، أي أّنه فً األول ٌكون لدٌنا الح
فالحركة جزء من الحرؾ الّتام، و هذا الجزء الذي ٌمثل الحركة ٌحتل المكان "من جنسها،  

، و فكرة اإلشباع ٌستعملها النحاة العرب إشارة إلى نوع من التكبٌر، (28)"األول فً حرؾ المدّ 
را من األحداث اللؽوٌة، وهذا ما أثبته صاحب اللسان، وإشعارا ببعض ما ٌبدو أكثر قوة أو توات

 " .إشباعا"و من جهة أخرى نجدهم أطلقوا فً العروض، على حركة الحرؾ المسمى بالدخٌل 
لفظ  و ربما لجؤت العرب إلى إشباع الحركة إن احتاجت إلقامة الوزن إلى حرؾ مجتلب لٌس من 

الزٌادة لٌست مصوؼة فً تلك الكلم، إّنما زٌدت  ، و هذه البٌت فٌنشؤ عنها الحرؾ الذي هً بعضه
.لمعان حدثت و أؼراض أرٌدت  

  : (29)فمن أمثلة إشباع الفتحة الواردة فً الكتاب قول الشاعر

 نحن نرقبه أتانا                             معلق وفضة و زناد راع مابٌن      
 .فنشؤ عنها ألؾ مدّ و احتاج القامة الوزن، فؤشبع الفتحة " بٌن"  أراد  

 :و قد تزاد األلؾ للترنم و التنؽٌم فً الشعر، نحو قول جرٌر          
 أقلً اللوم عاذل و العتابا               و قولً إن أصبت لقد أصابا    

 .العتابن بالنون:حٌث مّد الشاعر األلؾ فً العتابا للترنم، و ٌروى البٌت أٌضا
 :(30)دق و هو أٌضا من أبٌات الكتابو من إشباع الكسرة قول الفرز

 تنفً ٌداها الحصى فً كل هاجرة      نفً الدراهٌم تنقاد الصٌارٌؾ
 .أراد الصٌارؾ، فؤشبع الكسرة فنشؤ عنها ٌاء مدّ 

 :(31)و من اشباع الضمة قول الشاعر 
 فؤنظور أّننًوأّننً حوثما ٌشري الهوى بصري        من حٌثما سلكوا 
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 .بع الضمة فنشؤ عنها واو مدّ فؤش" أنظر" أراد 
و كانت النتٌجة المتوصل إلٌها أّن حروؾ المّد هً نتاج مطل الحركات التً هً تابعة لها، من 

، (32)"متنّشبة عنها و تابعة لها: حٌث طبٌعة عنصر الحركة، و هذا ما عبر عنه ابن جنً بقوله
آخر إذا جاء بعده فً الرتبة، و هكذا  فمعنى نشؤ ٌنشؤ، نما ٌنمو، و نقول عن الشًء أّنه ٌتبع شٌبا

 .تكون الحركة فً المرتبة األولى و باإلشباع ٌتولد عنها حرؾ مّد من جنسها
لقد أسس ابن جنً استدالله على فكرة وحدة العنصر المكّون لكال النوعٌن من الحركة قصٌرها 

ٌّنا أّن اإلشباع ٌنمً هذه الحركة و ٌزٌد فً مطلها إلى أ ن ٌبلػ بها مدى الحروؾ و طوٌلها، مب
أي حّد الكمال حٌنما تتساوى مع الحرؾ الّتام، وهكذا ٌعلن عن النتٌجة . التً هً أبعاضها

و أّن    قد ثبت بما وصفناه من حال هذه األحرؾ أّنه توابع للحركات و متنّشبة عنها،:" قابال
 :، و هكذا فإنّ (33)"الحركات أوابل لها، و أجزاء منها

 .مشبعةاأللؾ فتحة  -
 .الٌاء الساكنة كسرة مشبعة -
 .الوو الساكنة ضمة مشبعة -

ٌّد   و إشارة ابن جنً توقفنا على إحساس القدامى بالفرق الواضح بٌن هذه الحركات الذي ق
القول فٌها علماء الدراسات الصوتٌة الحدٌثة، إّنه فرق فً الكمٌة المنتجة، فقد سجل المحدثون 

ثانٌة، /دورة 300الفترة الزمنٌة النتاج الحركات القصٌرة تساوي على األجهزة المتخصصة أّن 
 .(34)(األلؾ و الواو و الٌاء المدٌتٌن)الثانٌة مع الحركات الطوٌلة / دورة  600بٌنما تصل إلى 

الحركات أبعاض "و ضمن عالقة الجزء بالكّل، ٌواصل ابن جنً مسعاه فً التحقٌق لنظرٌته 
و         ّبما تصّور بعضهم منها أّن هذه الحروؾ ماهً إالّ قطعنظرٌة ر" حروؾ المد و اللٌن

أجزاء من حركات التحمت و هً قابلة  للتجّزء فً كّل حٌن، و الحقٌقة أّن حروؾ المد هً 
استمرار ؼٌر متقطع، و لٌست وصال لألجزاء مستقلة قابلة للتالحم، وتوخٌا للدقة و اإلقناع ٌقدم 

دنا ٌقٌنا على أّن هذه الحروؾ أبعاض للحركات و متنشبة عنها ابن جنً استدالالت أخرى تزٌ
فٌقترح علٌنا أن نضع حروؾ المّد الساكنة الثالثة جانبا، و نؤتً بحروؾ المعجم بدون استثناء 

أو ضمة،       فٌمكن لنا اإلتٌان بعدها بؤّي الحركات، فتحة أو كسرة (أو متحركات)سواكن كنّ 
و  (35)"نبوا فً اللفظ وال استكراها:"ٌة و هو ما عبر عنه بقوله وال نشعر مع ذلك بصعوبة نطق

هو أمر ٌختلؾ عن حالتً التعّذر أو االستحالة، و الثقل أو الكراهٌة اللّتان تواجههما هذه 
الكسرة قبل الواو الساكنة، والضمة قبل الٌاء : األحرؾ الثالثة التً ٌستثقل معها أمران هما

 ثقٌال على النطقالساكنة، إّن األمر ٌبدو 
و فً األسماع، للكلفة و المشقة التً تجدها أثناء إنتاج هذٌن األمرٌن، و هو ما ال تجده مع  

 (36).نطق هذه الحروؾ مسبوقة بحركات تناسبها، و لهذا الثقل ٌلجؤ النحاة إلى القلب و اإلبدال
وهً إجراء  بقٌت قضٌة أخرى نستدل بها على أن الحركات أبعاض لحروؾ المد و اللٌن،

لم ٌخش، و لم ٌسع، و لم ٌرم، و لم ٌفز  بحٌث : العرب الحرؾ مجرى الحركة، فً قولهم
حذفت األلؾ و الٌاء و الواو للجزم مثلما تحذؾ له الحركة فً نحو لم ٌقم، و لم ٌقعد، و كذلك 
نجدهم أجروا الحركة مجرى الحرؾ، منها إجازتهم الصرؾ فً علم المإنث الساكن الوسط 

و هكذا نرى كٌؾ ٌتدرج ابن جنً ( 37)"هند، الذي لك الحرٌة فً صرفه أو منعه الصرؾ نحو
ة عنها فً ـدارس، و اإلجابـفً عرض المسؤلة، بطرح كل األسبلة، التً تخطر على بال ال

من كل جوانبها، فٌنتقل بٌن علوم  ةة و الحجج، محٌطا بالمسؤلـا األدلـوب مقنع عارضـأسل
الحركات أبعاض حروؾ المد " ألصوات إلى الصرؾ لالستدالل لنظرٌتهالعربٌة من دراسة ا

 .لتً ال ٌراود الشك أحدنا فً صحتها بعد هذا التدقٌق فً عرض العلل الواضحة " واللٌن
رؾ و معه قدماء ـً اعتمن نص ابن جنً هذا أّنه أي ابن جنو قد استنتج أحد الباحثٌن المحدثٌن 
ٌّد القالعربٌة بثالث حركات فقط، وإن  و هذا كما    ا، ـل و التقصٌر لهـول فً عملٌة التطوٌـق

ٌّر من الحقٌقة، و تلك األصوات هً ما ٌسمونها الفتحة و الكسرة  ٌراه الدكتورابراهٌم أنٌس ال ٌؽ
الّ أّننا ال نوافقه الرأي، فاالعتراؾ بعدد الحركات و التصرٌح نجده فً  (38)"و الضمة
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رة و ـالث، ضمة وكسـربٌة ثـالمعروؾ أّن عدد الحركات فً العإّنه من " الخصابص أٌن ٌقول
 .   (39)"فتحة هذا ما فً أٌدي الناس فً ظاهر األمر و محصولها على الحقٌقة ست

ن و هً الحقٌقة التً صرح ـد و اللٌـوقٌاسا على قول القدامى أن  الحركات أبعاض حروؾ الم
ت "ؤخرٌن نذكر ابن الخشابـر به، و من المتـثبها ابن جنً من المتقدمٌن و تابعه فٌها من تؤ

 :"قالحٌث ... د و اللٌنـزٌادة حروؾ الم هـ و ذلك عند حدٌثه عن 567
و منها، أو من ـرها بالزٌادة ألّن الكلم ال تكاد تخلـروؾ أولى من ؼٌـو إنما كانت هذه الح

 (40).أبعاضها، و أبعاضها هً الفتحة و الكسرة و الضمة
ٌّنوا على وجه الدقة مقدار هذا الجزء الذي تمثله الحركة القصٌرة بالنسبة  و إن كان هإالء لم ٌب

للحركة الطوٌلة،إالّ أّن المتصفح للمإلفات ٌجد بعض المحاوالت التً سعى فٌها أصحابها لتقدٌر 
الواو من " فً شرحه على الشافٌة الذي صّرح بؤنّ ( هـ 746ت )هذه الكمٌة، منهم الجابردي

 .(41)"وتقدر بضمتٌنجنس الضمة، 
ة، و ـر فً اإلمالـو قٌاسا على هذه األقوال فإّننا ال نرى بؤسا من اعتبار تلك الحركات التً تظه
ٌّنا على وجه الدقة   االختالس، و اإلشمام أبعاضا للحركات القصٌرة، مثلما ب

 .و التمثٌل أّن هذه الحركة القصٌرة هً جزء من حرؾ المد الّتام
ة، و ـص الذي توصلنا إلٌه من خالل وجود عالقة تعدٌة بٌن هذه األصناؾ الثالثو هو رأٌنا الخا

اء و معهم ابن جنً فً ـو قد توهم القدم:" نخالؾ فٌه الرأي الذي ٌذهب فٌه صاحبه إلى القول
بٌان مقاٌٌس هذه الحركة حٌن تحدثوا عن حاالت اإلمالة التً عدوها جزبٌات فرعٌة لهذه 

 .(42)"الحركة القصٌرة
اإلمالة، و : هاـّص بالدراسة منـة، والتً نخـات الفرعٌـو فٌما ٌلً عرض مختصر لهذه الجزبٌ

 .االختالس واإلشمام
إّنه من المعروؾ أّن عدد الحركات فً العربٌة ثالث، ضمة و كسرة و فتحة هذا ما : اإلمالة/1

 (43)ة ستـولها على الحقٌقـفً أٌدي الناس فً ظاهر األمر و محص
 :بٌن كل حركتٌن حركة و بهذا ٌصبح عدد الحركات الممالة أربعة هً إذ نجد

 .الفتحة الممالة كسرة-1
 .الفتحة الممالة إلى ضمة-2
 .الكسرة المشربة بضمة-3
 .الضمة المشربة بكسرة-4
فاإلمالة ظاهرة صوتٌة تلحق الحركات و ما ٌقابلها من حروؾ، و هً ضرب من ضروب "

قرٌب الحرؾ من الحرؾ و إدناإه منه من ؼٌر إدؼام ٌكون ت" اإلدؼام األصؽر الذي هو
و الؽرض منها إذن تقرٌب الصوت من الصوت، فتنحو بالفتحة نحو الكسرة، فتمٌل . (44)"هناك

األلؾ التً بعدها نحو الٌاء لضرب من تجانس الصوت الذي ٌكون عبارة عن تقرٌب جزبً أو 
أّن هذه الحروؾ تتبع الحركات قبلها، كما كلً مثل عالم و كتاب و سعى و استقضى، وسببها 

 .(45)"أّن الحركة مشوبة ؼٌر مخلصة، فالحرؾ الالحق بها أٌضا فً حكمها
استنتاجا من األمثلة التً قدمها ابن جنً أّن اإلمالة ال تحدث للحركة (46)و قد توصلنا فً بحثنا 

و به هو ـة عن المّد المنحـتقلد مسـأي الحركة الممالة ال توج)إالّ إذا كانت متبوعة بحرؾ مّد 
 .(47)"و قد أمالوا أٌضا هذه الفتحة و إن لم تكن بعدها ألؾ:"و هو ما استخلصناه من قوله( أٌضا 

هو ظاهرة تصؽٌر أو تقصٌر الحركات التً ٌمكن أن تمتد و تكون هذه الحركة  :االختالس/2 
 ...القابلة لالختزال جزء من حرؾ المد و هو على درجات

مثل ابن جنً لهذه الحركة المختلسة التً تقوم بإقصاء تتابع الحركات بدون أن تحدث و قد 
انفصاال ٌرؼم المتكلم على بذل جهد مضاعؾ من أجل نطق الحرفٌن المتماثلٌن أو القرٌبٌن من 

و ؼٌره مما هو محّرك وإن كان مختلسا ٌدل  (48)".ٌا أبانا مالك ال تامنا:"بعضهما بعضا، فقوله
عند من أخفى من القراء فلو كانت الراء األولى ساكنة ( 49)"شهر رمضان :"قوله تعالى على هذا
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و الهاء قبلها ساكنة الجتمع ساكنان فً الوصل لٌس األول منهما حرؾ لٌن و الثانً مدؼم نحو 
 .(50)داّبة، و شاّبة

ضا على ٌاء ٌطلق اإلشمام بصفة عامة على الكسرة المشربة بضمة، و هو ٌطلق أٌ: إلشماما/3 
قٌل، و بٌع، و ٌمكن أن نفسره : الفعل الذي لم ٌسم فاعله فً نحو المد الممالة نحو الضم فً مثل

و هو     ضم الشفتٌن بعد تسكٌن الصوت األخٌر فً الوقؾ على المضموم"فٌزٌولوجٌا بؤنه 
 :و ٌستدل ابن جنً لهذه الظاهرة بقول الراجز(51)"للعٌن دون األذن
 رقنً الكرى                 لٌال و ال أسمع أجراس المطًمتى أنام ال ٌإ

متى أنام ال : إذ سمع من العرب من ٌشم لقاؾ الرفع، مع االقتراب فٌه إلى السكون و كؤنه ٌقول 
ؼٌر مإرق، و من هذا البٌت نستنتج مع ابن جنً أّن هذه داللة قاطعة على أّن حركة :ٌإرقنً

ن أو كالساكن و أّنها أقل فً النسبة ـالحرؾ الذي هً فٌه ساك ا، وـاإلشمام لضعفها ؼٌر معتد به
  (52).و الزنة من الحركة المخفاة فً همزة بٌن بٌن و ؼٌرها

هومه و ٌضاؾ إلى هذه الحركات القصٌرة التً ذكرنا، نوع آخر ٌعرؾ تحت مصطلح الّشاولة
م الشفاه ؼٌر ـان و فً وضع وسط الفـطة اللسـج عادة بواسـرة ٌنتـصوت حركة قصٌ: هو

                       shwa/ schwa.       (53)مضمومة
و ٌرى صاحب معجم اللسانٌات الحدٌثة أّن أقرب صوت لهذه الحركة هو ما ٌحدث عند وجود 

 .بنت جمٌلة: مقطع مكّون من صامتٌن و تعاقبٌن فً النطق العامً العربً للعبارة
  :اإلنجلٌزٌة كفونٌم فً األوضاع بال نبر نحو فً اللؽة(الشاولة)و هو ٌرى أّنها تحدث 

   .Writer و  Upon و  above 
لصابتة التً تحدثنا عنها ٌخرج هواإها من الفم، و قد نجد نوعا  خاصا افاألصوات العربٌة 

ٌّن مرفوعا بحٌث "ٌعمل التجوٌؾ األنفً و الشفوي على إنتاجها، و ذلك عندما ٌكون الحنك الل
المزفور من خالل التجوٌؾ األنفً ٌخرج الهواء من الفم، و تكون الصوابت ٌمنع مرور الهواء 

، (و الواو         األلؾ و الٌاء)مثل الصوابت التً عرضناها بالدراسة " فمٌة" الصادرة عنه
ٌّن منحفضا فإّن الهواء المزأما إذا كان الحنك  بذ من  التجوٌؾ األنفً و من عندور ٌخرج فاللّ

     فً الكلمة الفرنسٌة όن  الصوابت الصادرة عنه أنفٌة مثل الفم معا، و تكو
(54)

  enfant 

 
قبل أن نختم هذا البحث بعرض النتابج المتوصل إلٌها نذكر بنوع خاص من : أنصاؾ الصوابت

 األصوات، فما درج علماء العربٌة علٌه هو تقسٌم األصوات إلى صامتة

، إالّ أّن هناك مجموعة من األصوات ال هً و صابتة، وهو تقسٌم شابع فً الدرس الحدٌث 
أنصاؾ )بالصامتة و ال بالصابتة، جعلها المحدثون ضمن مجموعة أطلقوا علٌها مصطلح 

ٌشبه الصوامت فً ضجٌج االحتكاك، الذي "أنصاؾ الصوامت، فهذا النوع  ، أو(الصوابت
، و  (55)"أخرىتحدثه أثناء اصدارها من جهة و تشبه المصوتات من حٌث مخرجها من جهة 

u y i  .(56)مقابل الصابتة  w y jتعرؾ الفرنسٌة ثالثة أصوات نصؾ صابتة 
 

 

و الشابع لدى الدارسٌن أن علماء العربٌة لم ٌتفطنوا لمثل هذا الصنؾ من األصوات إالّ اّن    
ٌّن أّنه بالرؼم من أّن صوت النون ذا طبٌعة صامت( ابن جنً)البحث قد أوصلنا إلى أّن  ٌة، قد ب

ٌّة  .  (57)"إالّ اّنه شبٌه بؤصوات المّد، فالؽنة التً ىفً النون تضاهً المّد فً األصوات المد
                                                                

 :النتابج
 : و من خالل هذه الدراسة نتوصل إلى النتابج األتٌة

 األلؾ و الٌاء و الواو، تتفق مع الحركات الفتحة أصوات المّد فً العربٌة ثالثة طوٌلة هً -1
 .و الكسرة و الضمة فً كل شٌا مع فارق واحد أال و هو القصر و الطول

 .أّن اآلصوات المدٌة الطوٌلة عالٌة الوضوح السمعً بالنظر إلى القصٌرة -2
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ّنة فً ٌوجد نوع من األصوات هو شبٌه بالمصوتات، منها فً العربٌة المٌم والنون، فالؽ-3
ٌّة  .هذٌن الصوتٌن تضاهً المّد فً األصوات المد

هً أبعاض ...أّن تلك الحركات التً تظهر فً اإلمالة، أو االختالس، أو االشمام، أو التفخٌم-4
 .أو أجزاء من الحركات القصٌرة

 ة ـا ثالثة طوٌلـرب فً محصولهـأّن عدد الحركات التً تحدث عنها اللؽوٌون والنحاة الع-5
، و هً تفوق هذا العدد إذا انتقلنا إلى التركٌب (الموجودة خارج إطار التركٌب)ثة قصٌرةو ثال

14عبد القادر عبد الجلٌل فً كتابه علم اللسانٌات الحدٌثة . بحٌث أحصى د
حركة موزعة  (60)

 :على النحو
 حركات مّد قصٌرة  9
 .حركات مركبة ثنابٌة هً أي و أو 2
 .حركات مّد طوٌلة 3

تلك الحركات ...دا اعتبرنا تلك الحركات التً تظهر مع االمالة و االختالس و االشماملكّننا إ
 التً تحّدث عنها القراء الموجودة ضمن السٌاق فإنها تفوق هذا العدد بكثٌر،

 . 105مكً درار باألمس أّن عدد الصوابت فً العربٌة ٌبلػ . و قد أشار د
 :المصادر و المراجع

 مهدي المخزومً، .د: عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، تحقٌق ألبً العٌـن  :انظر-1
 57ص    1967، .ط.ابراهٌم السامرابً، المجلد األول، دار و مكتبة الهالل، د. و د

  198عبد القادر عبد الجلٌل ص .األصوات اللؽوٌة، د: انظر -2
  97حسن عباس ص . خصابص حروؾ العربٌة و معانٌها، د -3
 .الجوؾ و الحلق و اللسان و الشفتان و الخٌشوم: الحروؾ الربٌسٌة هًمخارج  -4

 .المخارج الخاصة هً التً تتفرع منها المخارج الربٌسٌة
 : فالحلق مثال مخرج ربٌسً ٌتفرع منه ثالثة مخارج خاصة هً

 .الهمزة و الهاء حنجرٌان:أقصى الحلق
 .الحاء و العٌن حلقٌان: وسط الحلق
 .و الخاء لهوٌان الؽٌن: أدنى الحلق

  1البن جنً ج سر صناعة االعراب: انظر-5
  95سعاد عبد الحمٌد، دار التقوى للنشر و التوزٌع، ص . د: تٌسٌر الرحمن-6
  253وصؾ اللؽة العربٌة داللٌا ص : انظر-7
  175ص1،جزءان، ج391985المعجم الوسٌط، مطابع األوفست،ط -8
 .الذي ركز على حركة الشفتٌن-9
 30ص 1البن جنً ج صناعة اإلعرابسر  -10
 325حسام الدٌن النعٌمً ص. الدراسات الصوتٌة و اللهجٌة عند ابن جنً، د-11
 04مجدي ابراهٌم ص.فً أصوات العربٌة، د-12
  08ص1البن جنً ج سر صناعة اإلعراب -13
 .63انظر مقدمة لدراسة علم اللؽة، حلمً خلٌل ص -14
 .40لحمٌد،صسعاد عبد ا. د: تٌسٌر الرحمن--15
محمد خان، دار الفجر . اللهجات العربٌة و القراءات القرآنٌة، دراسة فً البحر المحٌط،د-16

 .86، ص2002للنشر و التوزٌع،
 البن جنً سر صناعة اإلعراب -17
 .98ص  2و الخصابص ج  19ص1البن جنً ج سر صناعة اإلعراب -18
 .20ص1البن جنً ج سر صناعة اإلعراب :انظر-19
 60تفكٌر الصوتً فً سر صناعة اإلعراب، هنري فلٌش،ص ال-20
 .125ص  3الخصابص، ابن جنً، ج-21
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 67السابق، ص . م-22
 .20ص1البن جنً ج سر صناعة االعراب -23
 . 352، ص  2ج الخصابص، و  719،ص 2البن جنً ج سر صناعة االعراب -24
 . 352، ص  2ج الخصابص -25
 .125، ص 3ج الخصابص -26
 .121، ص  3ج ابصالخص -27
 .71ص  التفكٌر الصوتً-28
 .719، ص 2، و ج27، ص 1، و سر الصناعة ج 87ص  2، لسٌبوٌه جالكتاب-29
 .28ص  1ج  الكتاب-30
 .124،ص2ج الخصابص، و 30ص  1ن، ج .م-31
  27/ 26سر الصناعة ص  -32
 ن.م-33
 198األصوات اللؽوٌة ص -34
 .21السابق ص -35
 . 30ن ص .م -  36
 . 30ن ص .م-37
 .198األصوات اللؽوٌة ص : انظر -38
 .120ص  3الخصابص،ج-39
 .253وصؾ اللؽة العربٌة داللٌا ص : انظر-40
 .253ن ص .م-41
 .189األصوات اللؽوٌة ص -42
 .120، ص3الخصابص ج -43
 .141، ص 2الخصابص، ج-44
 .58سر الصناعة ص -45
لحدٌثة، رسالة ماجٌستٌر، اعداد فوزٌة سر صناعة االعراب فً مٌزان الصوتٌات ا: انظر -46

 .و ما بعدها 54سرٌر عبد هللا ص 
 .59سر الصناعة،ص -47
 .11سورة ٌوسؾ اآلٌة -48
 .185سورة البقرة اآلٌة -49
 .64سر الصناعة، ص-50
 .52فً البحث الصوتً، خلٌل العطٌة ص-51
 .67السابق ص-52
ٌّاد حّنا، صسامً .، د(انجلٌزي عربً)معجم اللسانٌات الحدٌثة-53  .122ع
، و كذلك مبادئ الصوتٌات، ألبٌر لندرسً، ص 82علم األصوات العام، بركة بسام، ص -54
84. 
 Elements de phonetique ; L.BONDY   PP، و كذلك84مبادئ الصوتٌات، ص -55

52-53-54 
 .92المبادئ، ص : انظر-56
 .719،ص 2سّر الصناعة، ج: انظر-57
عبد القادر عبد الجلٌل، دار صفاء للنشر و التوزٌع، .ثة، دعلم اللسانٌات الحدٌ-60

 .321، ص 2002، 1عمان،األردن،ط
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،  بعدما ذكر أّن الواو هً ضمة (31ص ) و قد قال ابن سٌنا عنها فً مفاتٌح العلوم             
و على هذا لقٌاس الروم و االشمام ....." مشبعة، والٌاء كسرة مشبعة، واأللؾ فتحة مشبعة

 سبتهما إلى هده الحركات كنسبة الحركات إلى حروؾ المد ن
 ".و اللٌن أعنً األلؾ و الواو و الٌاء
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 .الصدى الصوتً للحرؾ القرآنً فواتح السور نموذجا
 خالديهشام : األستاذ  

 جامعــة المدٌــة
 :المقدمة

العرب منذ عهد مبكر ولفت نظرهم إلى ضرورة اإلفادة من ٌبدأ القرآن الكرٌم قد وجه اهتمام 
الزخم الصوتً فً اللؽة العربٌة وهو ٌستهل بعض السور القرآنٌة بجملة محددة من الحروؾ 
الهجابٌة التً تنطلق بؤصواتها أسماء، ال بؤدواتها حروفا، لإلفادة من صوتٌاتها لدى االستعمال دون 

 .حرفٌتها
افتتح عامة سوره بعشرة أنواع بٌانٌة من فن القول شملت طابفة متمٌزة من وكان القرآن العظٌم قد 

أو        معانً النحو وأسالٌب البالؼة حتى حصر أرباب علوم القرآن بذلك دون تزٌد علٌها 
 .38نقصان منها، فال ٌخرج شًء من فواتح السور عنها، وقد ٌتداخل بعضها ببعض تارة

ى سبٌل النموذج بؤصل قرآنً واحد لكل نوع تمهٌدا بٌن ٌدي النوع ولعل من المفٌد حقا لإلشارة عل
المراد بحثه صوتٌا، وسنكتفً بإٌراد هذا النموذج الواحد للداللة علٌه فً النماذج المتوافرة وجودها 

 .فً أضراب أخرى لكل أصل
 .االستفتاح بالثناء على هللا تعالى كما فً أول الفاتحة  -(1
 (.والفجر)كما فً أول سورة الفجر،  االستفتاح بالقسم، -(2
 (.قد أفلح المإمنون)االستفتاح بالجملة الخبرٌة كما فً أول سورة المإمنون  -(3
 (.اقرأ باسم ربك)االستفتاح بصٌؽة األمر كما فً أول سورة العلق  -(4
 (.إذا جاء نصر)االستفتاح بصٌؽة الشرط كما فً أول سورة النصر  -(5
 (.عم ٌتساءلون)االستفهام، كما فً أول سورة النبؤ  االستفتاح بصٌؽة -(6
 (.وٌل للمطففٌن)االستفتاح بالدعاء، كما فً أول سورة المطففٌن  -(7
 (.ٌا أٌها المذكر)االستفتاح بالنداء كما فً أول سورة المدثر  -(8
 .(إلٌالؾ قرٌش)االستفتاح بالتعلٌل، وقد ورد مرة واحدة فً القرآن، فً سورة قرٌش -(9
االستفتاح بحروؾ التهجً، وهً موضوع هذا البحث فً الصوت الؽوي، إذا تم استفتاح  -(10

تسع وعشرٌن سورة فً المصحؾ الشرٌؾ بحروؾ هجابٌة مقطعة تمكٌن حصرها بالضبط على 
 :النحو التالً

 .ن.ق.ص: ثالثة حروؾ موحدة هً -أ
 .سبع سور، فهذه عشرة طه، طس، ٌس، وحم استعملت فً افتتاح: عشرة حروؾ مثناة هً -ب
آلم، آلر، طسم، وقد تكرر األوالن عدة مرات فً المصحؾ دون : إثنا عشر مثلثة الحروؾ هً -ج

 .طسم
 .ألمر، آلمص: إثنان حروفهما أربعة -د
 .إثنان حروفهما خمسة، كهٌعص، حمعسق -هـ

ور، وبٌان ولقد اهتم علماء اإلعجاز القرآنً بالتصنٌؾ الصوتً لهذه الحروؾ فً فواتح الس
 ر الباقالنً ـة، وكان أبو بكـا الصوتٌـا التركٌبٌة، ودالبلهـأسراره

 :فقال. فً طلٌعة هإالء األعالم( هـ 403: ت)
عة وعشرون حرفا، وعدد السور التً افتتح فٌها ـإن الحروؾ التً بنً علٌها كالم العرب تس) 

هً أوابل السور من ( الحروؾ)ر من هذه ـورة، وجملة ما ذكـرون سـان وعشـبذكر الحروؾ ثم
رة حرفا لٌدل بالمذكور على ؼٌره، والذي تنقسم ـة عشـحروؾ المعجم نصؾ الجملة، وهً أربع

فمن ذلك قسموها إلى حروؾ مهموسة وأخرى مجهورة، فالمهموسة : اماـإلٌه هذه الحروؾ أقس
ملة منها عشرة، سكت فحثه شخص وقد عرفنا أن نصؾ الحروؾ المهموسة مذكورة فً ج

                                                 
38

 .146/ 1اف يف علـو القرآف الربه: الزرك ي  
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الحروؾ المذكورة فً أوابل السور، وكذلك نصؾ الحروؾ المجهورة على السواء ال زٌادة وال 
 .39(نقصان

فً تعقب هذه الوجوه، وذكر هذه المالحظة وأفاد مما أبداه (  هـ 538: ت)وقد أفاض الزمخشري 
النحو الباقالنً وزاد علٌه متوسعا، وفصل ما ذكره مجمال بما نحاول برمجته باختصار على 

 :التالً
 

 :أوال
أعلم أنك إذا تؤملت ما أورده هللا عز سلطانه فً الفواتح من هذه األسماء : ) قال الزمخشري

و        وجدتها نصؾ أسامً حروؾ المعجم أربعة عشر سواء، وهً األلؾ والالم والمٌم والراء
سع وعشرٌن سورة على الكاؾ والهاء والٌاء والعٌن والطاء والسٌن والحاء والقاؾ والنون فً ت

عدد حروؾ المعجم ثم إذا نظرت فً هذه األربعة عشر وجدتها مشتملة على أقصا فً أجناس 
 .40(الحروؾ

 :ثانٌا
وبعد هذا التقسٌم الدقٌق تعقب الزمخشري حكمة هذا التركٌب، وؼاٌة هذا الذكر، وفلسفة هذه 

وؾ التً ألؽى هللا ذكرها من هذه ثم إذا استقرٌت الكلم وتراكٌبها، رأٌت الحر:) األصوات، فقال
 .األجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منها، فسبحان الذي دقت فً كل شًء حكمته

ولقد علمت أن معظم الشًء وجله ٌنزل منزلة كله، وهو المطابق للطابؾ التنزٌل واختصاراته، 
 .41(فكؤن هللا عز وجل اسمه عدد على العرب األلفاظ التً منها تراكٌب كالمهم

عند الصدى الصوتً للحروؾ المقطعة فً فواتح هذه ( هـ 749: ت)ووقؾ بدر الدٌن الزركشً 
 :السورة من عدة وجوه صوتٌة، ٌمكن رصد أبعادها بالخطوط التالٌة

 
 :أوال

عرض الزركشً ألعداد هذه األصوات فً فواتح السور، ووقؾ عندما ابتدأ به بثالث حروؾ، 
وذلك أن األلؾ إذا بدء بها أوال : )فً تركٌبها( ألم)علله بقوله عن  واعتبر لذلك سٌرا صوتٌا بارزا

وهً أول المخارج من أقصى الحلق والالم من وسط مخارج الحروؾ، وهً أشد . كانت همزة
الحروؾ اعتمادا على اللسان، والمٌم آخر الحروؾ، ومخرجها من الفم وهذه الثالثة هً أصل 

والشفتٌن، وترتبت فً التنزٌل من البداٌة إلى الوسط، إلى مخارج الحروؾ أعنً الحلق واللسان 
النهاٌة، فهذه الحروؾ تعتمد المخارج الثالثة، التً ٌتفرع منها ستة عشر مخرجا لٌصٌر منها 
تسعة وعشرون حرفا، علٌها مدار الحلق أجمعٌن، مع تضمنها سرا عجٌبا، وهو أن األلؾ للبداٌة 

 :ثانٌااشتملت هذه األحرؾ الثالثة على البداٌة والمٌم للنهاٌة، ف. والالم للتوسط
 .42والنهاٌة والواسطة بٌنهما

وهو ٌعمم هذه (. طه)ومجانسة للهاء فً ( طس)وتعقب الزركشً مالبمة صوت الطاء للسٌن فً 
 :المالءمة وتلك المجانسة صوتٌا فٌقول

حروؾ خمس صفات لم وتؤمل اقتران الطاء بالسٌن والهاء فً القرآن، فإن الطاء جمعت بٌن ال) 
الجهر، الشدة، واالستعالء، واإلطباق، واالصمات، والسٌن، مهموس، رخو، : ٌجمعها ؼٌرها وهً
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مستفل، صفٌري، منفتح، فال ٌمكن أن ٌجمع إلى الطاء حرؾ ٌقابلها، كالسٌن والهاء فذكر الحرفٌن 
 .43اللذٌن جمعا صفات الحروؾ

على ذات الحرؾ، لما فً صوت القاؾ من القلقلة  (ق)وقد تنبه الزركشً أٌضا إلى اشتمال سورة 
وتؤمل السورة التً اجتمعت ) والشدة من جهة والشتماله على الجهر واالنفتاح من جهة أخرى 

ق والقرآن )     كٌؾ تجد السورة مبنٌة على كلمة ذلك الحرؾ، ممن ذلك : على الحروؾ المفردة
 . 44(المجٌد

من ذكر القرآن، ومن ذكر الخلق، وتكرار القول ومراجعته : فٌةفإن السورة مبنٌة على الكلمات القا
مرارا، والقرن من ابن آدم، وتلقً الملكٌن، وقول العتٌد، وذكر الرقٌب، وذكر السابق، والقرٌن، 
واإللقاء فً جهنم والتقدم بالوعد وذكر المتقٌن، وذكر القلب والقرآن والتنقٌب فً البالد، وذكر 

ألرض، وإلقاء الرواسً فٌها، وبسوق النخل، والرزق، وذكر القوم، وخوؾ القتل مرتٌن، وتشقق ا
 .45الوعٌد، وؼٌر ذلك

مرة فً خمس وأربعٌن آٌة زٌادة على  54وعلٌه فإن حرؾ القاؾ فً هذه السورة قد تكرر 

 .الحرؾ االستفتاحً
علٌه؟ وما هو  فما هذا السر الصوتً لهذا الحرؾ؟ وما عالقة تنمٌة السورة به من خالل هذا البناء

موقع القلقلة فً القاؾ، والشدة فً صوتها، والجهر بآدابها و االنفتاح عند نطقها بهذا التكرار فً 
 .شتى الكلمات، مما ذكره الزركشً ومما ٌذكره

وهكذا نجد الزركٌشً فً تنبٌهاته الصوتٌة، سواء أكان ناقال لها، أم مجمعا لشتاتها، أم مبرمجا 
ٌإكد العمق الصوتً لدى علماء العربٌة فً إبراز حقٌقة الصوت  -بعضهالخططها، أم مبتدعا ل

 .اللؽوي فٌما اتسمت به فواتح السور القرآنٌة ذات الحروؾ الهجابٌة المقطعة
ال ٌخرجها عن حقٌقة  –والحق أن استقرار المراد من هذه الحروؾ المعطلة وإن لم ٌدرك أسراره 

ا اإلنصاتً لدى اإلطالق، فهً من جنس أصوات العرب واقعها الصوتً فً األسماع، وال جوهره
وال ٌمانع هذا االستقراء . فً لؽتهم، ومن حروؾ معجمهم، ومن روح أصداء لؽة القرآن العظٌم

على اختالؾ وجهات النظر فٌه من شموخ الصوت اللؽوي فً أضوابها، وبروز الملحظ الصوتً 
أن السلؾ الصالح مختلؾ فً المراد من هذه فً تؤوٌلها، توصل إلى الواقع أو لم ٌتوصل، على 

الحروؾ المقطعة، وقد اختلؾ القدماء والمحدثون فً سر هذه الحروؾ، فنحاول فٌما ٌلً أن 
نعطً كشفا منظما بؤبرز هذه اآلراء، ونعقبها بما نؤس به، ونطمبن إلى مإاه باعتباره جزءا من 

 .46ول بهكلً فرابدها، دون القطع بؤنه مراد هللا منها أو الق
أن كل حرؾ منها مؤخوذ من أسماء  هللا تعالى، وٌقاربه ما روى عن السدي : اختار بن عباس -1

 .47اسم هللا األعظم: والشعبً أنها
 . و ال تعلٌق لنا على هذا الزعم من ناحٌتٌن

أن أسماء هللا تتداخل بظمنها جمٌع الحروؾ فً المعجم العربً وقد تستقطبها فال مٌزة  :األولى 
 . المادة هذه لحرؾ على حرؾو

أننا نجهل اسم هللا األعظم الختالؾ اآلثار والمروٌات فٌه، إن صح صدور تلك اآلثار : الثانٌة 
 .والمروٌات
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إن هذا القسم : وجه اختاره ابن عباس وعكرمة: إن هللا تعالى أقسم بهذه الحروؾ على وجهٌن  -2
 .بؤسمابه ألنها أسماإه

هو الكتاب المنزل و ال شك وال مراء فٌه، وذلك ( ص)ذي ٌقرإه الرسول أن هذا الكتاب ال: ووجه
فكذلك شؤن هذه الحروؾ فً . والطور( الفجر)ٌدل على جاللة قدر هذه الحروؾ، وقد أقسم هللا بـ 

 .القسم بها
 ورأي ثالث وهو أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لؽوا فٌه، فؤنزل هللا هذا النظم البدٌع لٌعجبوا -3

منه، وٌكون تعجبهم سببا ألسماعهم و استماعهم سببا الستماع ما بعده، فترق القلوب وتلٌن 
 . 48األفبدة

وقد انتصر له من المحدثٌن األستاذ محمد جمال الهاشمً وترجمه بمنظور عصري، وأضاؾ إلٌه 
كار، فافتتح إن القرآن فً أسلوبه البٌانً الفذ أراد أن ٌجذب األنظار واألف: "البعد الرمزي فقال

بعض سوره المباركة، بهذه الحروؾ المقطعة فهً أشبه ما تكون بإشارات المحطات العالمٌة فً 
الرادٌو حٌث تتخذ كل دولة رمزا خاصا لها ٌدل على محطة إذاعتها، وٌمٌز بٌنها وبٌن المحطات 

ذهان األخرى وهكذا القرآن كان ٌتخذ من هذه الحروؾ رمزا مخصوصا لوحٌه ٌستلفت به األ
لتستمع إلى آٌاته المنزلة بوعً و انتباه، والزالت هذه الهزة الوجدانٌة تعتري النابهٌن من المإمنٌن 
كلما طرقت أسماعهم هذه الحروؾ الساحرة فً تقاطٌعها المطربة، وإنما كان ٌستعمل هذه اإلشارة 

 .الحروفٌة فً الحاالت الخاصة التً تستدعً االهتمام
نقؾ عنده للداللة على التنبٌه على صوتٌة هذه الحروؾ مع كونها إشارات الذي   إال أن الملحظ

أنها تنطق كنطقك األصوات وال تلفظ كلفظك الحروؾ، : إعجازٌة فً بعض حكمها الملحظ هذا
 ".ص"صوتا نطقٌا ال حرفا مرسوما " صاد( "ص: )فتقول فً قوله تعالى

 وسً ـو أشار الشٌخ الط(. ألمر)، (مـأل: )ة مثلـروؾ الثنابٌـوكذلك فً الح
وأجمع النحوٌون على أن هذه الحروؾ : "إلى جزء من صوتٌة هذه الحروؾ فقال( هـ460: ت)

مبنٌة على الوقؾ ال تعرب، كما بنً العدد على الوقؾ وألجل ذلك جاز أن ٌجمع بٌن ساكنٌن كما 
 .جاز ذلك فً العدد

 
 :ةـالخاتم

قطعة فً فواتح السور القرآنٌة، وقفنا عند هذه لمحات صوتٌة فً خضم دالالت الحروؾ الم
الصوت اللؽوي فٌها، وأشرنا إلى البعد اإلعجازي من خاللها، ولٌس ذلك كل شًء فً أبعادها، فقد 
تبقى من المتشابه الذي ال ٌعلمه إال هللا، وخٌر الناس من قال فٌها بكل تواضع، حٌث قال مالك بن 

فسرٌن أن ٌصلوا إلى موضوع اآلٌات المؽلقة إلى تفاسٌر لقد حاول معظم الم: "نبً فً حدٌثه عنها
مختلفة مبهمة، أقل أو أكثر استلهاما للقٌمة السحرٌة التً تخص بها الشعوب البدابٌة، الكواكب، و 
األرقام و الحروؾ، ولكن أكثر الناس تعقال واعتداال، هم أولبك الذٌن ٌقولون فً حال كهذه بكل 

: فٌما ٌنسب إلٌه -كرم هللا وجهه-وذاك قول أمٌر المإمنٌن اإلمام علً  وفق هذا". هللا أعلم: تواضع
وتبقى التؤوٌالت سابحة فً تٌارات ". إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروؾ التهجً"

هذه الحروؾ المتالطمة، والتفسٌر الحق لها عند هللا تعالى، وال ٌمنع من كشؾ سٌل الحكم و 
لمالمح اللؽوٌة بعامة، أو الصوتٌة المتخصصة أو اإلعجازٌة بخاصة فً اإلشارات و التوجٌهات وا

هذه الحروؾ، فهو لٌس تفسٌرا لها بملحظ أن التفسٌر هو الكشؾ عن مراد هللا تعالى من قرآنه 
 .المجٌد، بقدر ماهو إشعاع من لمحاتها، وقبس من أضوابها، ٌسري على هذه السالكون
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 :الهوامـــش
 

بكر، محمد بن الطٌب، إعجاز القرآن، تحقٌق سٌد أحمد صقر، دار الباقالنً أبو  -
 . 1954المعارؾ القاهرة، 

الزمخشري، جار هللا أبو القاسم محمد بن عمر، الكشاؾ عن حقابق التنزٌل  -
 .وعٌون األقاوٌل، دار المعرفة بٌروت

إبن الزملكانً، كمال الدٌن عبد الواحد بن عبد الكرٌم، البرهان الكاشؾ عن  -
 .1964جاز القرآن، تحقٌق أحمد مطلوب، مطبعة العانً بؽداد، إع

الزركشً، بدر الدٌن محمد بن عبد هللا الزركشً، البرهان فً علوم القرآن ،  -
 .  1957تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم ، دار إحٌاء الكتب العربٌة ، القاهرة ، 
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ٌَّة فً توجٌه ال وت ٌَّة العوامل الصَّ ٌَّة الحدث ٌػ المورفولوج  وتلوٌنهاصِّ

 

 سعاد بسناسً  : مداخلة األستاذة

 جامعـة السانٌـا وهران

 :مقدمة

ا كانت   رة المدبِّرة الخالَّقة، ولمَّ ات المفكِّ إنَّ اللؽة لٌست وسٌلة للتَّفكٌر حسب؛ وإنَّما هً الذَّ
فهً واسعة المجال، وإن تشابهت  المخلوقات متفاوتة القدرات، واللؽة تعبِّر عن هذه القدرات

واحدة بسٌطة معلومة هً التَّواصل والتَّفاهم : أشكالها؛ ومن هذه النظرة، تكون للؽة وظٌفتان
ة،  بٌن جمٌع مستعملٌها، والتَّعبٌر عن مختلؾ حاجاتهم فً حٌاتهم، ووظٌفة أخرى معقَّدة مختصَّ

و ٌَّة أصوات، واألصوات هً تنوٌع التَّعبٌر وتلوٌنه، وكلُّ ذلك ٌتمُّ بالصَّ ت؛ ألنَّ اللؽة اإلنسان
ٌَّة، وهً المستوى األساسً من المستوٌات اللسانٌة التً تعمل على تلوٌن  ٌَّة فٌزٌاب مدركات سمع

 .المعانً، وتشكٌل المبانً أٌنما كانت

وت اللؽوي فً التَّشكٌل والتَّوجٌه والتَّلوٌن  ل الصَّ ى ٌتدخَّ ، وفً ولنا أن نتساءل، إلى أيِّ مد 
ات، فما دور  ٌَّة تعنى بالحدث أكثر من الذَّ أيِّ مجال أو مستوى ٌتحقَّق له ذلك ؟ وإذا كانت العرب
وت فعالٌته  ات ؟ وإذا كان للصَّ ٌَّة بالذَّ ٌؽة الحدث ٌَّة للصِّ رف ٌَّة فً بناء الموازٌن الصَّ وت القوانٌن الصَّ

ٌَّة من فً البناء والتَّشكٌل والتَّنوٌع، فما مدى اعتماد قوان ٌنه فً تحلٌل وتعلٌل ما فً العرب
ٌَّة ؟ ٌَّة فً دراساتهم اللؽو وت اهرة الصَّ ٌَّة وفروعها ؟ وما نظرة القدماء للظَّ ٌػ الحدث  . أصول الصِّ

ومن هذا المنظور، ٌتمحور موضوع هذه المداخلة حول العامل الصوتً ، وتؤثٌره فً الصٌػ 
ٌَّة، وعلى التً حاولت أن أربط فٌها دور الصوت وتؤثٌ ٌَّة اإلفراد ره فً التَّشكٌالت المورفولوج

ٌَّة، وبذلك اخترت لهذه المداخلة العنوان  ٌَّة؛ لتبٌٌن ما ٌعترٌها من تلوٌنات صوت رأسها الحدث
 : المذكور سابقا  وهو

ٌَّة وتلوٌنها ٌػ الحدثٌة المورفولوج ٌَّة فً تشكٌل الصِّ وت  :العوامل الصَّ

ٌَّة نة لهذا العنوان، هً إنَّ المصطلحات األساس ٌؽة : المكوِّ وت، التَّوجٌه، الصِّ العامل، الصَّ
ٌَّة  وتً، وٌكون البدء مع مفاهٌم هذه المصطلحات األساس ٌَّة، المورفولوجٌا، ثمَّ التَّلوٌن الصَّ الحدث

لها مصطلح العامل لة للعنوان أعاله، وأوَّ  .  المشكِّ

 :العوامل

د مفردات أو عبارات ف ً أحادٌثنا حتى تصٌر عادٌة مؤلوفة جارٌة على كثٌرا ما نردِّ
ٌِّر من داللتها أو أصل نطقها، وما أرٌد قوله هنا، أنَّه ال  ألسنتنا، وقد تكون منطوٌة على خطؤ ٌؽ
، ومن هذه النَّظرة، سؤقؾ عند  نتعامل مع أيِّ مفهوم أو مصطلح إالَّ بعد اختباره شكال  ومحتوى 

ا أض  .ٌؾ إلٌه هنا، وهو مصطلح الصوتمصطلح العوامل منفصال  عمَّ

العوامل، قٌاسها النُّطقً القواعد والمسابل، والقواعد جمع قاعدة؛ والمسابل جمع مسؤلة، وهما 
الم هو قاعدات ومسؤالت، وقد قلَّ هذا  ا كلمتان مفردتان جمعتا جمع تكسٌر، وجمعهما السَّ مع 

مصطلح من مجاله األصلً إلى مجال االستعمال لكثرة االستعمال، ومن هذا المنظور، ٌنتقل ال
 العوامل من البقر جمع «: جدٌد فً اللؽة واالصطالح، ومن انتقاله، داللته على  أنَّ أصل
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ٌُحَرث، وُتستعَمل فً األشؽال  ٌُستقى علٌها و ناعة "49" »عاملة، وهً التً  لكنَّ أهل الصِّ
فوا هذا المصطلح فٌما ٌحدث من تؽٌٌر على أو ٌَّة، وظَّ اخر الكلم، وحولوا موضوع النحو النَّحو

ووظٌفته من تنظٌم المبانً تنظٌما نظرٌانإلى مجال عملً تطبٌقً هو المتعارؾ علٌه بمجال 
ما «: اإلعراب، وهو الذي ٌهتم بؤواخر المفردات،ومن ثمة، كان االسم المعرب عندهم هو

ا أو تقدٌرا اإلعراب  «نَّ وذهب ابن رشد إلى أ"50"»اختلؾ آخره باختالؾ العوامل  لفظ 
ناعة بالعوامل  وفً هذا "51"»والمعرب وموجبات اإلعراب  هً التً تعرؾ فً هذه الصِّ

ر، مجاله   النَّص وسابقٌه، ما ٌوضح أنَّ استعمال مصطلح العامل، مفردا أو جمع مإنَّث مكسَّ
وقد "52"»فً النَّحو هو ما ٌإثِّر فً اللَّفظ، فٌجعله منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا أو مجزوما  «
ٌَّة، مع تؽٌر مواقع الكلمات داخل الجملة بردِّ « ر تؽٌر الحركات اإلعراب حاول ابن مضاء أن ٌفسِّ

ٌَّة لهذا "53"»ذلك إلى المتكلِّم  ؤثٌر وما نرٌد االستدالل علٌه من هذا النَّص، هو تحدٌد الوظٌفة التَّ
ا فً وجوده؛ ولكنَّنا ال وتً، وأنَّ للمتكلِّم أثر   نبؽً من هذا المفهوم العامل النَّحوي العامل الصَّ

ٌػ  التَّركٌبً على ما جاء به القدماء، وإنما نرٌد منه، العامل الذي ٌحدث تؽٌٌرا فً الصِّ
ة ٌَّة بخاصَّ ة والحدث ٌَّة بعامَّ ٌػ المورفولوج ٌَّة؛ وهو ما قصدناه بالصِّ  .اإلفراد

راسات ا ا سبق فً مجال الدِّ ٌَّة وهو، كٌؾ انتقل المصطلح ولكن ٌبقى جانب ؼٌر واضح ممَّ للؽو
وشٌوع استعماله دون ( العوامل)مع استعماله على قلَّة، إلى جمع المإنَّث ( العامل)من التَّذكٌر 

راتهم لذلك؛ مع أنَّ المجال لؽوي، والعمل اللؽوي ٌقتضً الدقَّة  أن ٌذكر مستعملوه مبرِّ
األول أنَّه ٌساعد على : أثران ولمعرفة العامل «والوضوح فً جمٌع مجاالت االستعمال؛ 

واإلعراب "54"»المعنى، واآلخر أنَّه ٌسهِّل اإلعراب، فمن فِهَم المعنى ٌسهل علٌه اإلعراب 
ا ن  ا مقنَّ  ٌّ ٌّ ا عمل ا علم  .الذي نرٌده هنا، هو تحدٌد األثر الصوتً فً الوصول إلى المعنى، تحدٌد 

ٌَّة الستعمال مصط  ٌَّة الفكر ر أنَّ الخلف ، أنَّه ذلك الفاعل المإثِّر فً ؼٌره (عوامل)لح ونتصوَّ
ته، تؤثٌر البقرة فً حرث األرض واستصالحها بتؽٌر وجه تربتها، لتجدٌد نتاجها؛ وإن لم  بقوَّ
ٌكن هذا، فإنَّ العامل على اختالؾ جمعه، وظٌفته التَّؽٌٌر الهادؾ بوسٌلة معروفة معهودة وهً 

ٌَّة، وبتحدٌد مفهوم مصطلح وت انً من مصطلحات  هنا الصَّ العامل، أصل إلى المصطلح الثَّ
وت  .العنوان، وهو الصَّ

وت  :الصَّ

ٌَّة؛  ٌَّة الحدث ٌػ المورفولوج ال، فً الصِّ وت أنواع وأقسام، والذي نرٌده هو اللؽوي الدَّ الصَّ
راسة ومستواها، وٌمكن تقسٌمها إلى أربعة؛  وت اللؽوي تستوجب تحدٌد مجال الدِّ ودراسة الصَّ

ٌَّة القدٌمة  أولها راسات اللؽو بلٌػ، وٌعرؾ فً الدِّ فٌزٌولوجً عضوي، ووظٌفته اإلرسال والتَّ
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فة «  بالمخرج،  »وجمعه مخارج، وهو المكان الذي ٌخرج منه الحرؾ من الحنجرة إلى الشَّ

 .مع أن الصوت ال ٌخرج إلى الشفة وإنما ٌخرج منها"55"
ا من قدماء ومحدثٌن، وجعلوه للنون "56"رسٌنوٌضاؾ إلٌها التَّجوٌؾ األنفً عند بعض الدَّ

اكنة والتَّنوٌن، وأثر الموقعٌات فً تشكٌل المبانً اإلفرادٌة واضح جلً، فبعض الموازٌن  السَّ
ٌَّة، التً تستوجب فتح عٌن الفعل فً الماضً  وامت فٌها كالحلق ٌَّة تخضع لموقعٌات الصَّ اإلفراد

 . ل والقلب واإلعالل واإلمالةوالمضارع معا ، وصور أخرى كاإلدؼام واإلبدا
ٌَّة التً هً  ا، منها األساس فات وتنقسم إلى أقسام أٌض  ٌُعَرؾ بالصِّ والقسم الثَّانً فٌزٌابً نَفسً، و

ة والرخاوة والتَّوسط. الجهر والهمس ٌَّة، وهً كلُّ صفة ٌحتاج . والثَّانوٌة الشِّدَّ والفارقة التَّمٌٌز
ال،  إلٌها عندما ٌلتقً صوتان أو أكثر اء والدَّ ٌَّة، كالطَّ انو ٌَّة والثَّ فات األساس فً المخرج والصِّ

ٌَّة  ٌػ اإلفراد ٌن؛ ولصفات الحروؾ تؤثٌر فً تلوٌن الصِّ اد والسِّ اء، والصَّ والالَّم والنُّون والرَّ
ٌَّة عند  وت وتشكٌلها، كاإلبدال فً صٌؽة افتعل وما ٌجب أن ٌراعى فٌها من العملٌات الصَّ

 .التَّؽٌٌر

الث  ل وظٌفته اإلرسال، وهذا الثَّ ل فً تسمٌته؛ إالَّ أنَّ األوَّ ا، كاألوَّ الث فٌزٌولوجً أٌض  والقسم الثَّ
معً، وهو ى هذا بعلم األصوات السَّ ٌُسمَّ    وظٌفته االستقبال، فهما على طرفً محور التَّعبٌر، و

ابٌة، ألصوات الكالم فرع من فروع علم األصوات، ٌهتم بدراسة الخصابص المادٌة أو الفٌزٌ «
امع"إلى المرسل إلٌه" المتكلم"أثناء انتقالها من المرسل  وذلك بؽضِّ النَّظر عن شروط " السَّ

مع فً "57"»وظروؾ إرسالها واستقبالها  ون على مكانة السَّ ولبن اتَّفق الباحثون المختصُّ
وتٌة التً تهتم راسات الصَّ ٌَّة أو الف «:  الدِّ ٌَّة ألصوات الكالم أثناء بدراسة الخصابص الماد ٌزٌاب
امع ٌَّة وأنَّ "58"»انتقالها من المتكلِّم إلى السَّ وت ٌَّة الصَّ   «:وذلك لقناعتهم بوظٌفة األذن فً العمل

ٌِّد، الذي ٌدرك صفات أصوات الحروؾ المنطوقة بدقَّة  ماع الج وتً تبدأ بالسَّ مهارة األداء الصَّ
ٌِّز الفروق ا أن ٌم قٌقة بٌن أصوات الحروؾ المتقاربة  ووضوح، وٌستطٌع أٌض  وتٌة الدَّ الصَّ

فات   ".59"»المخرج متشابهة الصِّ
ٌَّة استقبال وت، مرتبط بما قبلها ألنَّه ٌنبنً على كٌف بذبات «:  كما أنَّ هذا النَّوع من الصَّ الذَّ
له ٌَّة هذا االستقبال، وتحوُّ وت لحظة استقبالها فً أذن المتلقًِّ وكٌف جات الصَّ إلى رسابل  وتموُّ

ماغ   ٌَّة "60"»عبر أعصاب الدِّ ل الموجات الفٌزٌاب ٌَّة األخٌرة صعبة معقَّدة؛ ألنها تحوِّ وهذه العمل
ٌَّة تنبنً علٌها مواقؾ  وقرارات  .إلى عملٌات ذهن

ة تقوم بها األذن أهمها مرحلتان  ٌَّة، بمراحل عدَّ مع تتمثَّل األولى فً : وتمرُّ عملٌة اإلدراك السَّ
وت، والثَّانٌة فً إدراكه، وقد استقبال ٌَّة أنَّ األذن قادرة على  «:  الصَّ راسات العلم أثبتت الدِّ

ها اإلنسان بالتَّراكم واالختزان فً ـــتمٌٌز آالؾ األصوات، التً ٌمكن أن ٌسمعها وٌستوعب
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اك ؾ علٌـادرة على  التَّعــرة، وتكون األذن قـالذَّ مع مكان "61"»ها فٌما بعد ـرُّ ة تفوق البصر وللسَّ
ٌَّة إلى  وت من اهتزازات هواب ل عوامل عدٌدة فً تحوٌل الصَّ فً بعض الوجهات، وهنا تتدخَّ

 ٌَّ ٌَّة ـة، ونحن سنتعــــدالالت لؽو ٌػ المورفولوج امل مع هذه العوامل وتؤثٌراتها على توجٌه الصِّ
 ٌَّ ابع األخٌرـالحدث ٌَّ ـمن الج ة فً مواضعها من هذه المداخلة، وٌبقى العنصر الرَّ وت ة ـوانب الصَّ

ٌَّة، وٌطلق على هذه العملٌّ  ة علم ـَ الواجب دراستها وهو بواعث التَّحوٌل وعوامله الفكر
 .األصوات اإلصؽابً

ٌِّة   راسة اللؽو ٌَّة، وذلك ألنَّ الدِّ وتٌة الدالل ٌعدُّ هذا الجانب من أهمَّ الموضوعات الصَّ
رات ومواقؾ جمٌعها، تهدؾ إلى تحدٌد الداللة وعوامل ت ٌَّة إلى تصوُّ بذبات الفٌزٌاب حوٌل الذَّ

ٌَّة مع تنوٌع داللتها وتلوٌنها وتكٌٌفها، و إعمال الفكر فٌها لتحوٌلها إلى حاالت، تتناسب  فكر
 .ومعطٌات المواقؾ وحاجات اإلنسان

ٌَّة، وبداٌة النَّشاط الفكري بكلِّ    ٌَّة والعصب ٌَّات العضو ما  وٌعتبر هذا الجانب منتهى العمل
ر وتدبُّر وتوقُّع فً اتخاذ القرارات، وما ٌجرٌه من تلوٌن وتلٌٌن وتكٌٌؾ فً  ٌقوم به من تذكُّ
ٌَّة، ابتؽاء التَّالإم  ٌَّة وحتى التَّركٌب ٌػ اإلفراد المواقؾ والحاالت، وما ٌحدثه من تؽٌرات فً الصِّ

ٌَّة والتَّعابٌر الصَّ  ات ه المبانً، وهذا حدٌث والتَّناسب والتَّناسق بٌن المواقؾ الذَّ ٌَّة، التً توجِّ وت
 .التَّوجٌه آتٍ 

 :التَّوجٌه

ٌَّة "توجٌه"لقد أدرجنا فً العنوان مفردة  ، وأردنا منها وضع إطار عام للحركة اللؽو
فق فً المعاملة، مع تحدٌد المرامً واألهداؾ  ك فٌه، والتَّوجٌه ٌعنً المطاوعة والرِّ تتحرَّ

ٌَّة ضامنة لتحقٌق األهداؾ إن أجٌد استعمالها، وسنرى ما مدى القرٌبة والبعٌدة، وهو تقنٌ ة عمل
رس اللؽوي  .ذلك فً الدَّ

وفً تراثنا العربً، ٌقلُّ ذكر هذا المفهوم إذا ما قٌس بؽٌره كالعامل، وقد عثرنا علٌه 
ا به فً موضعٌن، أولهما عند مهدي المخزومً فً كتابه  ح  فً النَّحو العربً نقد "مصرَّ

وعلى هذا األساس، بنٌت نقدي أعمال النحاة، ومناقشتً أحكامهم، …«: وقال فٌه" وتوجٌه
ٌَّة التً أراها أشبه بطبٌعته  " توجٌه"وعلٌه حاولت  رس النَّحوي إلى الوجهة اللؽو الدَّ

ٌر بها فً "62"» ابقة والسَّ وٌفهم من حدٌثه عن التَّوجٌه، أنَّه ٌرٌد به تعدٌل رإٌة اللؽوٌٌن السَّ
 .الذي كانت تسٌر نحوه اتجاه ؼٌر

ولكن ما ٌنبؽً التَّنبٌه علٌه هنا، أنَّ مقصد التَّوجٌه ٌعنً إٌجاد نظرة ثالثة بٌن نظرتً البصرة 
أي، وعند ؼٌر هذا نجد  ا من المقارنة والرَّ ى " للتَّوجٌه"والكوفة، وٌصبح التَّوجٌه هنا نوع  منح 

غ لواقع ؼٌر معتدٍّ بذاته، كإ ا هو إٌجاد مسوِّ اذة إذ  جدٌد  غ للقراءات الشَّ " توجٌه"أنَّ «ٌجاد مسوِّ
ة قلٌل فً كتب القدماء   اذة، خاصَّ وفً صفحات هذا الكتاب، نلتقً بصاحبه "63"»القراءات الشَّ

ؼات لكلِّ قراءة متواترة، وننتهً معه إلى أنَّ  ا " التَّوجٌه"ٌبحث عن علل ومسوِّ هو نوع ممَّ
ٌه البعض تخرٌجات  .ٌسمِّ
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ا آخر ٌعمل على تخرٌج القراءات المتواترة، ٌقول صاحبه فً وفً ؼٌر ما  سبق، نجد كتاب 
ٌن)تخرٌج  بإثبات األلؾ بعد المٌم، على أنَّه اسم فاعل، " مالِكِ .."قرأ عاصم و"64("مالك ٌوم الدِّ

التَّخرٌج هنا، هو البحث عن " 65"بحذؾ األلؾ على وزن َفِخذ، صفة مشبهة" َملِكِ "وقرأ الباقون
رات ؼات لوقابع موجودة ال ٌمكن ردها مبرِّ مع اإلشارة إلى أنَّه ٌجعل قراءة عاصم . ومسوِّ

 .أصال  النطالقه منها
رات، بقدر  ؼات ومبرِّ وقد ٌكون معنى التَّوجٌه عندنا شًء من هذا، إالَّ أنَّنا ال نحاول إٌجاد مسوِّ

نحن نعمل على استرجاع ما نرٌد إظهار حقابق فً وقابع، حاد بها االستعمال عما كانت علٌه، ف
ٌعمل "66" »أصوات ٌعبِّر بها كلُّ قوم عن أؼراضهم  «: حق وإظهار حقٌقة، وهً أنَّ اللؽة

وت عمله، إنشاء  وتوجٌَه نطٍق وداللة وسٌكون لنا حدٌث ل مع هذه النَّظرة فً  فٌها الصَّ مطوَّ
ابع من عناصر العنوان موضعها من هذه المداخلة بحول هللا؛ وذلك بعد أن نلتقً بالعنصر الرَّ 

ٌؽة  .وهو الصِّ
ٌَّة ٌؽة الحدث  :الصِّ

ٌَّة كمصطلح للمبنى اإلفرادي بهذا التَّشكٌل، هً ما ُتعرؾ عند أهل اللؽة  ٌؽة الحدث إنَّ الصِّ
ا الفعل فؤمثلة أُخذت من لفظ أحداث األسماء، وُبنٌت لما  «(:  سٌبوٌه)بالفعل؛ وفٌه قال  فؤمَّ

فالفعل هو ما ٌرفع من قٌمة االسم، " 67" »وما هو كابن لم ٌنقطع  مضى، ولما ٌكون ولم ٌقع،
ث فٌه على لسان الشَّعب الجزابري ابحً، ٌتحدَّ قال                وٌحضرنً بٌت لألخضر السَّ

 : فٌه مفاخرا  به
ٌنا  "68"لم ٌعترؾ بسوى األفعال ثابتة       ال االسم ال الحرؾ عاد فً تهجِّ

 
ٌؽ ٌؽةواخترت مصطلح الصِّ الحسن، وهذا شًء حسن  «:  ة بدل الفعل؛ ألنَّه من معانً الصِّ

ٌؽة أي حسن الخلقة والقد  ٌؽة على ؼٌرها؛ "69"»الصِّ حت مصطلح الصِّ ومن هذا الوجه رجَّ
اد والواو والؽٌن أصل صحٌح، وهو تهٌبة شًء على مثال  «: وفً مقاٌٌس اللؽة ورد أنَّ  الصَّ

ٌَّة ف"70"»مستقٌم  ٌؽةوهذه نظرة لؽو  .ً معانً الصِّ
ٌؽة، نجده ٌقترب منه عند اللؽوٌٌن؛ حٌث جاء فً شرح شافٌة  وفً المعنى االصطالحً للصِّ

المراد من أبنٌة الكلمة، وزنها وصٌؽتها وهٌبتها،  «:  ابن الحاجب فً حدٌثه عن أبنٌة الكالم أنَّ 
بة وحركاته وجاء معنى "71"»ا التً ٌمكن أن ٌشاركها فٌها ؼٌرها، وهً عدد حروفها المرتَّ
ٌؽة فً هذا النَّص، داالّ  على هٌبتها من حٌث عدد حروفها وحركاتها  . الصِّ

ا فً قوله ٌؽة وتشكٌلها مع  ٌؽة هً: وقد جمع الحمالوي بٌن عناصر الصِّ مبن ى صرفً «:  الصِّ
 ٌَّ ٌَّة لٌدلوا بها على معاٍن مع ة اللؽو رفٌون المادَّ دة، لما ٌمثِّل القوالب التً ٌصب فٌها الصَّ نة ومحدَّ
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والجدٌد فً هذا النَّص، هو تبٌان الفرق بٌن عناصر الشَّكل "72"»ٌدور فً أذهانهم وأفكارهم 
ٌؽة هً مبنى صرفً مزٌج من  وابت؛ فالصِّ وامت، وعناصر التَّشكٌل وهً الصَّ وهً الصَّ

نان  ا ٌكوِّ وابت، وهما مع  وامت والصَّ ٌَّة منتظما ٌسمَّى الصِّ ( شكال وتشكٌال  )الصَّ رف ٌؽة الصَّ
ٌَّة، لٌؤتً تحدٌد مفهوم المصطلح الموالً  ٌؽة الحدث بمفهومها العام؛ كان هذا عن مفهوم الصِّ

 .فٌها، وهو المورفولوجٌا
 :المورفولوجٌا

ٌَّة التً ٌَّة، هً المبانً اإلفراد ٌػ المورفولوج ة رإٌتها عن طرٌق  «: إنَّ الصِّ تنشؤ مستمدَّ
ٌػ وبنٌتها، وأنَّ أي ا إلى تؽٌر فً محتوى الداللة، من خالل  الصِّ ي حتم  ٌؽة ٌإدِّ ل فً الصِّ تحوُّ

وتً   ٌؽة الصَّ ٌَّة، أو الحذؾ الذي ٌحل على تركٌب الصِّ وت  ".73"»اإلضافة الصَّ
ٌَّة، والمفردة أقسام بحسب داللتها على  رؾ مستواه هو المبانً اإلفراد والمورفولوجٌا أو الصَّ

ات أو الحدث أو هما مع ة والشَّكل، الذَّ ا، وتلتقً جمٌعها فً عنصرٌن أساسٌٌن هما المادَّ
رؾ ٌؽة تندرج تحت مجال الصَّ ا سبق ٌمكن القول إنَّ الصِّ اللة، وممَّ             وتختلؾ فً المٌزان والدَّ

الٌن على التَّؽٌٌر والتَّحوٌل واالنتقال  «: أو التَّصرٌؾ ابق، أن "74"»الدَّ لقد حاول النَّص السَّ
ل واالنتقال، ٌوضِّ  رؾ بمواده وتشكٌالته المحصورة فً التَّؽٌٌر بالتَّحوُّ ح بدقَّة موضوع علم الصَّ

هها صوب أبنٌتها ودالالتها؛ وسنحاول تحدٌد  وت وٌوجِّ وهذه المفاهٌم جمٌعها ٌعمل فٌها الصَّ
ٌَّة فً جمٌع عناصرها ومك ٌَّة الحدث ٌػ المورفولوج وتً فً الصِّ ناتها، وأهم مواطن التَّوجٌه الصَّ وِّ

 .التَّلوٌنات التً تصٌبها، وهذا حدٌث التَّلوٌن آتٍ 
 :التَّلوٌن المورفولوجً

ٌَّة  «: إنَّ التَّلوٌن هو تنوٌع، وفً مفهومه العام هو ٌَّة والتَّركٌب كلُّ ما ٌلحق المبانً اإلفراد
الت ٌَّة كال…من تبدُّ وت واهر الصَّ تَّماثل والتَّجانس كما ٌتوقَّؾ مجاله عند نماذج من بعض الظَّ

واهر ٌمثِّلها اإلدؼام واإلبدال والقلب  ٌَّة، وجمٌع هذه الظَّ وت واالنسجام واالقتصاد والكمٌات الصَّ
ٌَّة وتنوٌعها  وابت فً تشكٌل المبانً اإلفراد وإنَّ مستوٌات "75"»والتَّخفٌؾ؛ ثمَّ وظٌفة الصَّ

لها األصوات ثمَّ الصِّ  ٌَّة أربعة، أوَّ راسة اللؽو ٌَّة، وتنقسم هذه األخٌرة إلى أربعة الدِّ ٌؽة اإلفراد
ٌَّة أثر فً هذه : أقسام كذلك هً وابت العرب ٌَّة، وللصَّ ٌَّة ثمَّ المبانً األدات ٌَّة والوصف ات ٌَّة والذَّ الحدث

ابق؛ أي  وابت أصوات؛ وسنركِّز على التَّلوٌن األخٌر المذكور فً النَّص السَّ ٌػ، والصَّ الصِّ
وابت  ٌَّة وتلوٌنها فٌما ٌؤتًوظٌفة الصَّ ٌَّة الحدث ٌػ اإلفراد  .فً تشكٌل الصِّ
 :وظابؾ التشكٌل

ٌَّة هً ٌَّة من أربعة عناصر أساس ٌَّة الحدث ٌؽة المورفولوج ن الصِّ ة، الوزن، : تتكوَّ المادَّ
ٌؽة وعمودها الفقري  بكلِّ "76"الشَّكل، أو الهٌبة ثم الداللة نات أساس الصِّ وتعد المبانً والمكوِّ

ٌَّة هنا، على حركة العٌن بمختلؾ تشكٌالتها تل ٌؽة الحدث وٌناتها؛ وٌكون التَّركٌز فً الصِّ
اللة وتنوٌعها فٌه ا فً تحدٌد الدَّ  .ومواقعها؛ ألنَّ حركة عٌن الفعل تنحصر أساس 

فعلى أساس التوزٌع ،تقوم ثالث صٌػ . واحد توزٌعً، وآخر تنوٌعً: ولحركة العٌن منطلقان 
وعلى أساس  التنوٌع فً  . ضً؛ مفتوحة العٌن ومكسورتها ومضمومتهاحدثٌة فً الما
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المضارع، لكل صٌؽة فً الماضً لها ما ٌضاعفها وٌقابلها بالتضاد فً المضارع؛ ولذلك فإن 
وٌكون مجموع الصٌػ األصول فً . مجموع الصٌػ فً الماضً ثالث، وفً المضارع ست

 .العربٌة تسع صٌػ
وقد .ؽة الحدثٌة فً الماضً، ٌقابله تقسٌم تنوٌعً داللً فً المضارعإن التقسٌم التوزٌعً للصٌ

والكسرة بالداللة على . اختصت الضمة فٌه بالداللة على الثوابت من الحوادث واألوصاؾ
المتؽٌرات والمكتسبات والحاجات، واتصفت الفتحة بالحٌاد ألن حركة العٌن هً مركز الداللة 

 .ومحور توجٌهها
 :وتًالتَّوجٌه الصَّ 

وتً فً تنوٌعها  ٌَّة وتعلٌلها وتؤثٌر العامل الصَّ ٌػ الحدث وهنا، ٌكون البدء من تحلٌل الصِّ
ٌػ األصول ومن بعدها  ا بالصِّ وتشكٌلها، من خالل حركة العٌن فً الماضً والمضارع، بدء 
الفروع، وما ٌعترٌها من تلوٌنات وتشكٌالت مختلفة فً الماضً من فتح العٌن وكسرها 

ه وتً فً توجٌه المتداخل وضمِّ ا، والحاالت المقابلة لها فً المضارع؛ ثمَّ تحدٌد أثر العامل الصَّ
ٌَّة، وتلوٌنها وتنوٌع دالالتها ٌػ الحدث  .من الصِّ

وتً فً التوجٌه  :العامل الصَّ
والصوتان . الصٌؽة اللؽوٌة، بناء منتظم متكامل؛ ٌتؤصل بالصوامت وٌتشكل بالصوابت

فهما لبعضهما كالروح . فً البناء والتنوٌع، وال ؼنى  ألحدهما عن اآلخر معا عامالن أساسٌان
وصابت الصٌؽة المورفولوجٌة الحدثٌة، ترتكز وظٌفته فً وسطها باعتبارها ثالثٌة . من الجسد

 .فً الماضً( عٌن الفعل)المكونات، وٌسمى وسطها عند القدماء العرب 
فً األصل تكون مضمومة العٌن أو مكسورتها فً  ً،ـبفتح العٌن فً الماض( َفَعلَ )إنَّ صٌؽة 

ون، ٌهتمُّون بالماضً، ٌنطلقون منه ـرب كانوا وما ٌزالـوالع «:  المضارع على أساس التَّنوٌع
على أساس التَّقابل والتَّضاد؛ وما كان فً ( المضارع)وٌعودون إلٌه؛ وٌنظرون إلى المستقبل 

ر فً المستقبـالماض  ل؛ ـً ٌنبؽً أالَّ ٌتكرَّ
اللة ة والوزن والدَّ ناته، التً هً المادَّ  "77""»أي أنَّ الماضً ٌخالؾ المضارع فً مكوِّ

ٌؽ ا، وهً تدلُّ فً الؽالب ـوالصِّ  ٌّ ٌػ عددا ألنَّها تعتبر فعال  حقٌق ة المفتوحة العٌن، من أكثر الصِّ
 ".2"على العمل والحركة

ا م( َفَعلَ )وتكون صٌؽة  كسورة أو مضمومة فً المضارع، ومثال بفتح العٌن فً الماضً؛ إمَّ
ٌػ ُتعدُّ أصوال  كونها ( ٌَكُتبُ : ٌجلُِس؛ وَكَتبَ : َجلَسَ : )التَّشكٌلتٌن متحقِّق ومستعمل، نحو فهذه الصِّ

جاءت مطابقة لمبدأ التَّنوٌع فً المضارع، وهذا مقبول، وتكون نسبة التحقُّق هنا كاملة؛ أي 
(100.)% 

ومن أمثلة فتحها فً . العٌن فً الماضً مفتوحة أو مضمومةبكسر ( َفِعلَ )وتؤتً صٌؽة 
فَرُح، لَِبسَ : َفِرحَ : )المضارع لَبسُ : ٌَ ا ضم عٌن الماضً فً المضارع، فهً صٌؽة (ٌَ ؛ أمَّ

بالكسر فً ( نِعم ٌنُعم، فِضل ٌفُضل: )وسجل لها اللؽوٌون صٌؽتٌن هما. منعدمة فً المضارع
ن الصٌؽتٌن اختفتا وجعلهما اللؽوٌون من الصنؾ الذي ولكن هاتٌ.الماضً والضم فً المضارع

 %(.50)فهً ؼٌر مستعملة، وتكون نسبة االستعمال ( َمَمات: )قالوا فٌه
ا صٌؽة  بضمِّ العٌن فً الماضً، فمن المحتمل أن تكون مفتوحة أو مضمومة فً ( َفُعلَ )أمَّ

ماضً الصٌؽة وبقً الضم ثابتا فً .المضارع، ولكنها لم تتحقَّق فً االستعمال
وابت، %(0)وقٌمتها .وكانت نسبة المطابقة فٌها منعدمة.ومستقبلها ؛كان هذا عن وظٌفة الصَّ
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وت فً  ٌَّة األصول، وٌؤتً تمثٌل وتحلٌل وتعلٌل تؤثٌر الصَّ ٌػ الحدث وتنوٌعها لتشكٌالت الصِّ
ٌَّة وتنوٌعها ٌَّة الفرع ٌػ الحدث  .تلوٌن الصِّ

وتً فً التلوٌن  :العامل الصَّ
ٌػ األصول، أنَّ كلَّ صٌؽة ثابتة فً الماضً تقابلها صٌؽتان رأ ٌنا فً حدٌثنا عن الصِّ

ٌَّة فً المضارع لم نحتمل  محتملتان فً المضارع؛ ولكنَّ االستعمال ٌثبت وجود صٌػ فرع
بفتح العٌن تقابلها هنا ثالث صٌػ فً ( َفَعلَ )وقوعها، فجاءت مخالفة لألصل المتوقَّع، فصٌؽة 

األولى مكسورة العٌن فً المضارع وهً أصلٌة مقبولة، ألنها خالفت الماضً من المضارع، 
اللة نات، والوزن والشَّكل والدَّ  .حٌث المكوِّ

الماضٌة بالفتح فكانت مفتوحة العٌن كذلك فً ( َفَعلَ )وتوجد صٌؽة مضارعة ثانٌة تقابل  
رت فً الماضً والمضارع ا كون الفتحة تكرَّ ٌُبنى المضارع، وتعدُّ فرع  ، والمفروض أن 

ٌُثبت وجود هذا  ر الفتح فً المضارع؛ ولكنَّ االستعمال  المضارع على أساس التَّنوٌع فال ٌتكرَّ
ٌػ، نحو قَرأُ : ٌسؤَُل؛ وَقَرأَ : ٌفَتح؛ وَسؤَلَ : َفَتحَ : ) النَّوع من الصِّ رفٌٌن فً هذا (…ٌَ ؛ وعلَّة الصَّ

ٌػ، هً أنَّ كل فعل كانت عٌن ٌُفَتح فً الماضً النَّوع من الصِّ ه أو المه حرؾ حلق، 
وهذا ألنَّ حروؾ الحلق صعبة وثقٌلة فً النطق، وٌناسبها صابت الفتحة "1"والمضارع

ٌَّة وأكثرها  للتَّخفٌؾ من ثقلها وصعوبة نطقها، باعتبار أنَّ الفتحة هً أخؾ صوابت العرب
 .شٌوعا

ٌَّة  ٌؽة الحدث " 78"صل كامال ، وعلى الفرع بواحدةجاءت على األ( َفَعلَ )والخالصة أنَّ الصِّ
ٌؽة المضارعة  ا الفرع ففً الصِّ م؛ أمَّ ٌؽتان المضارعتان بالكسر والضَّ فاألصل هما الصِّ

ا، من حٌث تكرار الفتح فٌها  ٌّ  .المفتوحة العٌن المعلَّلة صوت
ٌَّة بفتح العٌن، على تشكٌالت أخرى مخالفة لألصل وفٌه ٌَّة الماض ٌؽة الحدث ا حرؾ وتؤتً الصِّ

نفُخُ : َنَفخَ : )حلق، فتكون بالضمِّ نحو ا نحو( ٌَ : وجاءت المها حرؾ حلق، وبالكسر والفتح مع 
نَبُح، وٌنِبحُ : َنَبحَ ) نِزعُ : َنَزعَ : )والمها كذلك حرؾ حلق، وبالكسر والمها حرؾ حلق نحو( ٌَ ٌَ.) 

ابقة الذِّ  ٌَّة السَّ ٌػ الحدث وتً للصِّ عت أشكالها وتشكٌالتها، إنَّ التَّحلٌل والتَّعلٌل الصَّ كر، التً تنوَّ
ابت فٌها وتلوٌنه حركة عٌنها، ٌرجعنا إلى األصل مع تبٌٌن ما وافق األصل بعلَّة،  بعمل الصَّ

 .وما خالفه بؽٌر علَّة، وما رجع إلى أصله بعلَّة، وما خرج منها عن األصل بعلَّة التَّفرٌع
 :تحلٌل وتعقٌب

ٌؽة األولى  جاءت بضمِّ عٌنها فً المضارع، وإذا أرجعناها إلى األصل، ( َنَفخَ )إنَّ الصِّ
فنقول إنَّها مقبولة كونها وافقت األصل المبنً على أساس التَّنوٌع فً المضارع؛ ولكن قاعدة 
رؾ القابلة كل فعل كانت عٌنه أو المه حرؾ حلق ٌفتح فً الماضً والمضارع، نحو : الصَّ

فً المضارع كون المها ( نفخ)ا نتساءل لم ُتفَتح صٌؽة تتالشى هنا؛ ومن هن( ٌَذَهبُ : َذَهبَ )
 .حرؾ حلق مطابقة لهذه القاعدة ؟

ٌؽة الثَّانٌة  ٌُعدَّ أصال مراعاة لمبدأ ( َنَبحَ )ووردت الصِّ بالكسر والفتح فً المضارع؛ والكسر فٌها 
ٌَّة؛ ألنَّ المها حرؾ حلق؛ وبهذا  ٌُعدَّ فرعا بعلَّة صوت دخلنا فً  «نكون قد المخالفة، والفتح فٌها 

 " 79"»مجال ال ٌخضع للقٌاس، وال لثبات القاعدة 
الثة  ٌؽة الثَّ ، نجدها مكسورة العٌن فً المضارع، وإذا أرجعناها (َنَزعَ )وبالرجوع إلى الصِّ

لألصل تكون مقبولة ألنَّ حركة عٌنها فً المضارع خالفت ما فً الماضً؛ ولكنَّ المها حرؾ 
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، أو ُتضم مطابقة (َنَبَح وَنَفخَ )نَّ حالتها وإشكالٌاتها كما هً فً صٌؽتً حلق فلَم لم ُتفتح ؟ أل
وتً فً  لمبدأ المخالفة والتَّنوٌع ؟ ولإلجابة عن كلِّ هذه التَّساإالت، نلجؤ إلى تؤثٌر العامل الصَّ

ٌَّة، و ٌػ الحدث ٌػ وتلوٌنه لها، وٌتَّضح ذلك بعد الحدٌث عن المتداخل من الصِّ توجٌه كلِّ هذه الصِّ
وتً لها  .العامل الصَّ

وتً فً تداخل المبانً  :العامل الصَّ
ابقة، وجود صٌػ متداخلة، فهناك بعض  ٌَّة السَّ ٌػ الحدث اتَّضح من خالل عرض الصِّ
ٌَّة لم ٌكن فٌها حرؾ حلق، وجاءت مفتوحة العٌن فً الماضً والمضارع، وما  ٌػ الحدث الصِّ

َفَتَح : )سرها أو ضمها؛ ولكن جاءت مفتوحة نحوكانت مفتوحة العٌن فً الماضً انتظرنا ك
ٌػ التً فٌها حرؾ حلق ( وَذَهبَ  والعلَّة فً ذلك هً وجود حرؾ حلق فٌها؛ ولكن ما علَّة الصِّ
نفُُخ؛ وَوَعدَ : َنَفخَ : )نحو ِعُد؛ وَرَجعَ : ٌَ  .؟( …ٌَرِجعُ : ٌَ

ٌػ رجعت إلى أصلها رفٌٌن فٌما سبق، أنَّ هذه الصِّ : َنَصرَ )مقٌسة على : ، وهًإنَّ علَّة الصَّ
نُصُر؛ وَضَربَ  فً الماضً ( َسلََخ وَنَسخَ )وإذا سلَّمنا بهذا، فلَم فُتحت عٌن صٌؽتً ( ٌَضِربُ : ٌَ

والمضارع ؟ فٌقال جاءت على مبدأ التَّخفٌؾ لوجود حرؾ الحلق؛ ولكن هناك صٌؽة مبهمة 
هً أنَّ الكسر فٌها على األصل فقالوا علَّة ذلك ( َنَبحَ )جاء مضارعها بالكسر والفتح، وهً 

ركن، : )والفتح على الفرع بالتَّخفٌؾ، فإذا قبلنا هذه التَّداخالت بتعلٌالتها، فٌنبؽً تعلٌل صٌؽة
التً جاءت بالفتح والضم، وبعضها فٌه حرؾ حلق، ( ورؼد، وبعد، وصلب، ورفث، وزهد

وفروع ومتداخل بعلَّة أو  وإنَّ كلَّ ما سبق ذكره من صٌػ، أصول"1"والبعض اآلخر خاٍل منها
وتً، ومن دون تحلٌل  بؽٌر علَّة، مقبولة أو مرفوضة، ٌمكن حله وتحلٌله بتوظٌؾ العامل الصَّ
د آراء مبثوثة فً بطون الكتب، وفً أذهان أصحابها، وفٌما ٌلً  ٌػ تبقى مجرَّ صوتً لهذه الصِّ

ٌَّة بمختل ٌػ الحدث وت وتلوٌنه وتؤثٌره فً الصَّ  .ؾ تتشكٌالتهاتبٌٌن دور الصَّ
 :تحلٌل التوجٌه والتلوٌن

العٌن والحاء، أدنى : أقصى وفٌه الهمزة والهاء، وسط وفٌه: فً الحلق ثالثة مواقع وهً
وامت ثالثة موازٌن فً الثِّقل وأثقلها القصوى، ودونها الوسطى،  وفٌه الؽٌن والخاء، ولهذه الصَّ

رفٌٌن فً ال"1"وأخّفها الدنٌا ا كان هدؾ الصَّ ٌػ ولمَّ بحث عن الفتح هو الخفَّة، أمكن حصر الصِّ
لهما ٌَّة التً جاءت عٌنها أو المها حرؾ حلق فً حالتٌن؛ أوَّ ٌَّة المورفولوج امت : الحدث حال الصَّ

ابت فً خفَّته وتناسبه، وننتهً من هذا إلى نظرة علمٌة : فً موقعه وثقله، وثانٌهما حال الصَّ
 :عملٌة وهً

ٌؽة -1 ٌَّة أو المها من أقصى الحلق إذا كانت عٌن الصِّ َسؤََل، : )، فً مثل(الهمزة والهاء: )الحدث
وجب فتحه فً الماضً والمضارع؛ ألنَّ أصوات أقصى الحلق ثقٌلة، ومخرجها ( وَذَهَب، وَقَرأَ 

ٌؽة مفتوحة فً الماضً  وابت أخفُّها الفتحة، فجاءت الصِّ وابت؛ والصَّ قرٌب من الصَّ
امت  .ثقٌل، والفتحة خفٌفة فتحقَّق مطلب الخفة واالقتصاد اللؽوي والمضارع؛ ألنَّ الصَّ

ٌَّة أو المها حرف ا من حروؾ وسط الحلق -2 ٌؽة الحدث لنا ( العٌن والحاء: )إذا كانت عٌن الصِّ
ا للتَّجانس  ا للخفَّة؛ كما جاز الكسر فً المضارع طلب  أن نفتح فً الماضً والمضارع، طلب 

وتً فً مثل وذلك ألنَّ العٌن مرقَّقة والفتحة كذلك؛ وألنَّ ( ٌَرِجعُ : ٌَرَفُع؛ وَرَجعَ : َرَفعَ : )الصَّ
مة، والعٌن مرقَّقة، فنقع فً الثِّقل والتَّخالؾ  ة مفخَّ م ألنَّ الضمَّ الكسرة مرقَّقة، وال ٌجوز الضَّ

وتً  .الصَّ
ٌَّة أو المها حرف ا من حروؾ أدنى الحلق -3 ٌؽة الحدث جاز ( ن والخاءالؽٌ: )إذا كانت عٌن الصِّ

ا للخفَّة فً مثل نَسُخ؛: َنَسخَ : )فتحها فً الماضً والمضارع طلب  ها فً المضارع ( ٌَ كما جاز ضمُّ
وتً فً مثل ا للتَّجانس الصَّ نفُُخ، وفَرغ ٌفُرغ: َنَفخَ : )طلب  ة ( ٌَ بٌن الخاء المستعلٌة والضمَّ
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دم تحقٌق مبدأي التَّجانس ولكن ال ٌجوز الكسر هنا، لع. المرتفعة؛فً نفخ والؽٌن فً فرغ
ا، أو أحدهما على األقل وتٌٌن مع   ".1"واالقتصاد الصَّ

ٌَّة التً اختلفت حاالتها وقواعدها، وتباٌنت  ٌػ الحدث كان هذا تعلٌل صوتً وتحلٌل للصِّ
تشكٌالتها من حٌث حركُة عٌنها بٌن الماضً والمضارع، مع وجود اضطراب فً تعلٌل 

رفٌٌن وتحلٌلهم لها، وت فً قواعدهم وتعلٌالتهم التً ما  الصَّ وسبب ذلك هو ؼٌاب توظٌؾ الصَّ
ٌؽة، ال ٌراعى فً أخرى مع وجود العلَّة نفسها،  ٌُطبَّق فً هذه الصِّ فتبت تتناقض وتتالشى، فما 

 .وال ننسى أنَّ المستوٌات اللِّسانٌة متكاملة فٌما بٌنها ٌخدم الواحد منها اآلخر
ٌػ ا ٌَّة من دون صوت، وال دراسة التَّراكٌب من ؼٌر فال نستطٌع دراسة الصِّ رف ٌَّة الصَّ إلفراد

وإالَّ كانت . صوت وصرؾ، وال دراسة األسالٌب والبالؼة من دون صوت وصرؾ ونحو
ٌَّة وتوجٌهها  وت راسات مشلولة وناقصة بؤيِّ حال؛ كان هذا رأي فً موضوع العوامل الصَّ الدِّ

ٌَّة وت ٌَّة المورفولوج ٌػ الحدث ل،للصِّ  .وبه االستعانة والتَّوفٌق لوٌنها، وعلى هللا االعتماد والتَّوكُّ
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 النطق و الوظٌفة الجمالٌة  :موضوع المداخلة
  

 

    نورالدٌن  بالز: األستاذ                                                                            
 البلٌـدة/ سعد دحلب :جامعة                                                                

 

إن موضوع مداخلتً ٌتعلق بالوظٌفة الجمالٌة للنطق ،فاخترت هذه الزاوٌة األساسٌة لهذا      
 : الجهاز ألسباب عدة نذكر منها 

 . طبٌعة االختصاص الذي أمارسه فً الدراسات األدبٌة - 1
مح األداء لألعمال األدبٌة شعرا ونثرا لم ترتق ـ ؼالبا ـ إلى مستوى صوتً جمالً ـ إن مال 2

 .مإثر
 ـ  تالوة القرآن من قبل ركزت أكثر على األداء الموافق لقواعد القراءات  3

وكان ذلك على حساب األداء الجمالً الذي ٌفترض أن ٌحقق التجاوب . وضبط مخارج الحروؾ 
 . بٌن الباث والمتلقً 

ـ تؤمٌن النشاز الصوتً الذي ٌحدث أحٌانا عند القارئ للنصوص المختلفة عندما ال تدرك  4
 . ألن لكل معنى إٌقاعه الذي ٌكون على شكل ذبذبات صوتٌة تتناسب معه بشكل تلقابً. المعانً

 .فال ٌمكن الجمع بٌن معنى قوي وعنٌؾ، مع صوت هامس ولٌن
ك النصوص أقرب إلى المتلقٌن لإلقناع واإلثارة، فالصوت ـ  إن االهتمام بفن اإللقاء ٌجعل تل 5

 .    منبه و فعال ٌجعل المتلقً قرٌبا من المؽزى حتى وإن كان ٌجهل لؽة ذلك الكالم 
ذلك التجاوب الذي تحدثه اآلٌات فً نفوس السامعٌن له ، كما كان لقصابد مفدي : ونعطً مثاال

 .  ٌجهلون اللؽة العربٌة الجزابرٌة بالرؼم من أنهم كانوازكرٌا األثر البالػ فً نفوس سجناء الثورة 
هذه من أهم األسباب التً دفعتنً إلى طرح هذه اإلشكالٌة المتعلقة بالجانب الجمالً للنطق 
فحاولت أن أقترب من بعض المصطلحات الصوتٌة التً أعتقد أن توظٌفها فً الكالم بات 

ناسب، ألن الؽاٌة من أي خطاب هو الوصول ضرورٌا لربط الصوت بالمعنى بشكل منسجم ومت
 .ناعا ثانٌا، فتؤثٌرا أخٌراإلى المتلقً تبلٌؽا أوال، ثم إق

و لعل تؤخر التنظٌر الصوتً عند العرب أفقد تلك الصورة الحقٌقٌة التً كانت تإدى بها اللؽة 
فً ممارسة  إن الحلقة مفقودة بٌن الجانب التطبٌقً ، و الجانب التنظٌرى و التقعٌدي. عصر بذ
 .هذا األخٌر كان عبارة عن مجهودات لتحدٌد المنطلقات الصوتٌة. النطق 

إن النطق قبل تلك المجهودات كان تلقابٌا و فطرٌا عند العرب قبل أن ٌختلطوا بؽٌرهم ، وإنه نطق 
ٌمثل النموذج الصحٌح و السلٌم ، فلم ٌبق من هذا النموذج الشفوي إال مااستنبط منه من تحدٌدات 
صوتٌة ، و هً مجهودات حاولت أن تحاصر و تضبط خصابص و صفات النطق العربً ، خوفا 

 . من القراءة الخاطبة و المنحرفة للقرآن الكرٌم 

ليسد أيح عالقح مسرعملح  ـ يقصد : ً م في قولو 1894( whiteny) و لقد أكد وايرني  

لاا  ذذممو عالقاخ في األصواخ الثسيطح للغح ما ـ سديما 9 تل ىي نظام منسق من األ

 9كل االذجاىاخ ً
فالحدٌث هنا ال ٌتعلق بالنطق ذي الوظابؾ الحٌوٌة المتعلقة بالجانب التنفسً، أو التعامل مع 

بمقدار ما ٌتعلق بإصدار األصوات عن طرٌق تحرٌك أجزاء هذا . الطعام تقطٌعا و مضؽا و بلعا 
الفذة للتشكل و التؽٌر، و هذا الجهاز المعقد مهٌؤ  الجهاز الذي ٌمتاز بالمرونة العجٌبة، و القابلٌة

 .لهذه الوظٌفة التً لم ٌهبها الخالق لؽٌر اإلنسان دون ؼٌره من الكابنات
ولما كانت حاجة اإلنسان إلى هذا الجهاز من أجل أؼراضه  ، وحاجاته المادٌة و الروحٌة، كان 

سات الصوتٌة الحدٌثة أن النطق هو نسٌج وتشٌر الدرا. للنطق األثر الكبٌر فً التبلٌػ و التؤثٌر
 . صوتً ٌتم تشكٌله وفق قواعد، وهو نظام منسق تحكمه عالقات خاصة بهذه اللؽة أو تلك
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ومن ثم خصصوا دراسات صوتٌة، وكان تركٌزهم على مصطلحات أصبحت عبارة عن قواعد 
( النبر، التقطٌع، التنؽٌم: )تمثل التشكٌل الصوتً عندهم ، ونذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر 

لكونه عد من أهم التشكٌالت الصوتٌة ، ولعالقته بالوظٌفة ( التنؽٌم)وفضلت الحدٌث عن مصطلح 
 . الجمالٌة المعتمدة فً األداء

وهً األثر الناتج من ازدٌاد عدد الذبذبات (  tone)هو إعطاء الكالم نؽمات :  ـ النؽمة1
        . نخفاضات صعٌد الكلمةأو

 .وهو اجتماع نؽمات ضمن مجموعة من الكلمات على صعٌد الجملة:  ـ التنؽٌم 2 
  

و ٌظهر الفرق بٌن هذٌن النوعٌن ، أن بعض اللؽات دون ؼٌرها تدعى باللؽات النؽمٌة  ألنها 
  toneme)تعتمد النؽمة فونٌما مفرقا بٌن معنى و آخر من معانً الكلمة ، وهو ما ٌدعى بالتونٌم 

  .اللؽات الصٌنٌة والنروٌجٌة و السوٌدٌة و بعض اللؽات الهندٌة األمرٌكٌة مثال على ذلك

 على حٌن أن معظم اللؽات المعروفة ٌمكن أن تدعى لؽات تنؽٌمٌة ، ألن التنؽٌم على مستوى
وللنؽمة من . الجملة موجود فٌها ، وله وظابؾ نحوٌة ،كالتوكٌد و التعجب واالستفهام ونحو ذلك

 :أنواع هً حٌث الدرجة أربعة
 

 أ   ـ  النؽمــــــة المنخفضة 
 ب ـ  النؽمــــــة العادٌـــــة

 ج  ـ  النؽمــــــة العالٌــــــة 

 د  ـ  النؽمــــــة العالٌـــــــة جد 
                                                                                                             

 بٌعً أن وصؾ النؽمات باالنخفاض والعلو راجع إلى عدد ذبذبات الصوت، فدرجة النؽمةوط

 . تعلو كلما ازداد عدد ذبذبات الصوت ، وتنخفض كلما انخفض عدد الذبذبات 

 :وإذا نظرنا إلى النؽمة من حٌث الثبات أو التؽٌر، فً صعودها و هبوطها فلها األنواع اآلتٌة

 لمستوٌة ـ إذا كانت ثابتة ـ   ـ   النؽمــــــــة ا 1 

 ـ   النؽمــــــــة   الصاعدة ـ إذا اتجهت صعدا ـ    2 

 ـ   النؽمــــــــة الهابطــة ـ إذا اتجهت نزوال ـ 3 

 ـ   النؽمــــــــة الصاعدة الهابطة ـ إذا صعدت ثم هبطت ـ 4 

   ـ   التؽمــــــــة  الهابطة الصاعدة ـ إذا هبطت ثم صعدت ـ 5 

ولقد اجتهد الدكتور تمام حسان فً دراسة التنؽٌم ، وتوصل إلى النماذج التنؽٌمٌة للعربٌة الفصحى 
، و هً التً سماها بالموضوعات التنؽٌمٌة ، ورأى أنه ٌنبؽً تحدٌد المصطلحات الدالة على 

 . التنؽٌم وصفه وتقعٌده 

 : وقد وقؾ فً هذا الصدد على مصطلحات متعددة منها
 وهو إما صاعد، وإما هابط، وإما ثابت :  النؽمــةشكل : أوال
 وهو المسافة بٌن أعلى نؽمة و أخفضها سعة وضٌقا      : المـــدى: ثانٌا
 وهو مجموع النؽمات فً المجموعة الكالمٌة على الصعٌد األفقً :  اللحـــــن: ثالثا
 .اللحنوهو النموذج التنؽٌمً الذي ٌشمل المدى و : المٌــــــزان  : رابعا
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 : هً و ٌقسم المدى إلى أقسام
الذي تصحبه إثارة قوٌة ، و هو ٌستعمل فً الكالم الذي تصحبه عاطفة مثٌرة    : ـ المدى اإلٌجابً 

 . 
 .الذي ال ترافقه إثارة قوٌة ، و ٌستعمل فً الكالم ؼٌر العاطفً :    ـ  المدى السلبً 

 :أو الموازٌن الثالثة للتنؽٌم فً العربٌة و بالنظر إلى ماتقدم حدد الدكتور حسان النماذج 
 و ٌستعمل فً تؤكٌد اإلثبات ، وتؤكٌد االستفهام بكٌؾ ؟ :  اإلٌجابً الهابـــــط ـ  1

 .وأٌن؟ ومتى؟ و بقٌة األدوات عدا الهمزة وهل 
و ٌستعمل فً اإلثبات ؼٌر المإكد ، كالكالم الجاري فً التحٌة مثال :   ـ   النسبً الهابـط  2
 .لنداء وتفصٌل المعدودات وا
 .و ٌستعمل فً تؤكٌد االستفهام بهل و الهمزة :  ـ االٌجابً الصـاعد  3
 .و ٌستعمل فً األسؾ والتحسر والتسلٌم، مع خفض الصوت:  ـ السلبـً الهابـط 4
 . و ٌستعمل فً التمنً و العتاب، مع نؽمة ثابتة أعلى مما قبلها:  ـ السلبً الصاعـد 5

وتً من بٌن النماذج األخرى التً ال تقل أهمٌة عن التشكٌل التنؽٌمً عند األداء هذا نموذج ص
 . كالتقطٌع و النبر وؼٌرهما

 
 إن مثل هذه الدراسات الصوتٌة الوظٌفٌة فً بعدها الجمالً ستسهم بشكل إٌجابً وفعال فً     

المتجددة فً كل لحظة، تحبٌب اللؽات مع تقلٌل المسافة بٌن اللؽة كؤصوات و المعانً المتنوعة و
بمعنى تحقٌق ما ٌسمى مواكبة اللؽة المحدودة األصوات للفكر البشري المتجدد، ونشاطاته 

 .لً و النفسً معاـوابتكاراته، مع استٌعاب تلك العالقات البشرٌة فً بعدها العق

 :خالصــة القول
واعد الصوتٌة ، و إنما هناك إن جمال النطق ال ٌتوقؾ عند التشكٌالت الصوتٌة التً نتعلمها من الق

عوامل متعددة على الباحثٌن أن ٌقفوا عندها ، وٌتؤملوها من دون اللجوء إلى تجزٌبها،  والفصل 
بٌنها ، فالتناؼم بٌن العوامل التً تسهم فً اآلداء الحسن مهم جدا فً الشبكة التواصلٌة ، وهو فابدة 

 .الكالم الذي الٌتم الؽرض إال به
حالة المتلقً ، وإدراك ماٌقرأ، إضافة إلى ذلك اإلحاطة بالنظام الصوتً :   ل هًو نقصد بالعوام

 : للحروؾ نظرٌا وتطبٌقا، وهذا نراه أساسٌا لكوننا فقدنا النموذج الصوتً األصلً ،أي
  عربً قبل المجهودات التنظٌرٌة ــــ الصورة التً كان علٌها النطق ال

ة العربٌة اهتماما كلٌا التجزٌبٌا لبلوغ أرقى آداء لؽوي فً وعلٌه بات من الضروري االهتمام باللؽ
 .عربٌة الترقى إلى هـذا المقام المنظومة اللؽوٌة العالمٌة ، و النحسب أن اللؽة ال
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 *فً سٌمٌائٌة أصوات العربٌة   قراءة* 

 -صوتا الراء والحاء نموذجا  -
 .عمار ساسً / د.أ

 .حلب  البلٌدةسعد د –جامعة           
                

 :المقدمة
إذا كانت العـربٌة هً اللسان الذي أختـاره هللا تعالى للقرآن الكرٌم و كتابه الخـالد وآٌته       

و تفردها بها     إالّ لتوفـرها على جملة خصابـص، الصادقة و معجزته البٌنة فنزل بها، فـلٌس ذلك
ومن .بص أصـواتها المنطوٌة على معانً وأسرار جلٌـلةعن ؼٌرها من األلسن من أبرزها خصا

أظهرها قدرة األصـوات فً التشكل واإلنسجام للداللـة على معانً الوجـود والحٌاة بعالمٌها 
الشهادة والؽٌب، وفً كّل ذلك ال تعجز و ال تقصر و ال تتلكـؤ فً اإلبانــة عن أي معنى من 

لسان الذي ٌلحـدون إلٌه أعجمً و هذا ... >> ال تعالى ق. المعـانً بدقـة فابقـة و وضـوح تـام
و فً اآلٌـة دالالت سٌمٌـابٌة عمٌـقة مفادها أن اللسان العـربً هو  (.1)<< لسان عربً مبٌن 

الوحٌد الذي ٌقوى على اإلبانة عن معانً الوجود، و هذا ما ٌقرر أن الوجود مرتسم فً اللسان 
الوجود بعالمٌه الشهادة و الؽٌب صوتا ومفردة وتركٌبا، وٌبقى  بحقٌقة و أن اللسان راسم بحق لهذا

 .جهد البحث وعامل الزمن هما الكاشفٌن 
و لما   .و قد حصل هذا حقٌقة فً القرآن الكرٌم حٌن نزل باللسان العربً دون األلسن األخـرى

نرٌد بالسر هنا  و. كان أساس اللسـان العـربً أصواتا، فإنهـا تتبعه حتما فً حملها هذه األسرار
: إننا نذكر هذا انطالقا  من الثابتة التالٌة. الـدالالت السٌمٌابٌة المحكمة والمرتبطة بالكون والوجود

 .)2( "شهود نهل اللسان إالّ عالم منطوق لعالم م" 
و مادامت األصوات فً العربٌة محدودة و المعانً فً الوجود ؼٌر محدودة، فال رٌب أن تكون 

منطوٌة على أسرار ال ٌدركها إالّ العارفون الموفقون لإلطالع على أسرار  ت كلٌةلدالالحاملة 
ولو نشاء ألرٌناكهم فلعرفتهم ... >> : الىـــال هللا تعـوربما لحكمة ما عمٌقة ق.الوجود بإذن هللا 

  (. 3) << بسٌماهم و لتعرفنهم فً لحن القول و هللا ٌعلم أعمالكم 
عرفة الحقٌقة، كما ٌكون الصوت سمة لمعرفة حقٌقة األشٌاء ومعنى هذا لتكون السمة دلٌال إلى م

 . ارة الصـوت ال معنى له و ال سمةـل العقل إرسال عبـس من قبٌـفلٌ
و ما . أن للصوت معنـى وداللة و سمـة فً اللسان العربً: و نرى أن تحل محـلها الجملة الثابتـة

وردت بؤصوات صـرفة فردٌة وثنابٌـة وثالثٌة و  ٌعزز هذه القراءة فـواتح سور القـرآن التً
فهً لم ترد عـارٌة من المعنى و الداللة والسمة، كما أنها لٌست فً موضع . رباعٌة و خمـاسٌة

وال بد  أصوات،إنما حقٌقتها . زٌادة،وأنها لٌست كلمات وال جمال على حّد قول بعض المفسرٌن
وللبحث فً الموضوع صلة و العلم . م لم ٌكشؾلهذه األصوات من معنى و داللة وسمة أكتشؾ أ

هذا و إن موضـوع السٌمٌاء هو .حركة متجددة ومجتهدة ال تعرؾ التوقؾ وال القعود وال الموت
رٌم منها ـرآن الكـو فً ذلك قد وردت إشارات دالة فً الق. قابم فً كل كابن من كابنات الوجود

 ، (4)<<ود ـر السجـهم من أثـسٌماهم فً وجوه>> : هـقول
 ( . 5)<< اهم ـتعرفهم بسٌم>> 

 .الىـالق تعـوبنظرة فاحصة فإن الوجود بموجوداته هو سمة تدل على وحدانٌة الخ

أمن خلق السموات واألرض و أنزل لكم من السماء ماء، فؤنبتنا به حدابق ذات بهجة >> : فقوله 
ذلك أن التؤمل فً السموات .(6)<< ما كان لكم تنبتوا شجرها أإله مع هللا بل هم قوم ٌعدلون 

واألرض والحدابق و الشجرة ال ٌحصل لذاته و لٌس هو للترؾ أو الترفٌة، إنما هو لمعنى حاصل 
 :و لداللة قابمة ولسمة هادفة هً الوصول إلى حقٌقة وحدانٌة هلل تعـالى

ق إذا لم ٌكن فال معنى للوجود إذا لم ٌكن سمة على الواجـد، و ال معنى للخل. <<أإله مع هللا >> 
 .ذاـالق، و هكـسمة على الخ



 62 

                      :فً معانً السٌمٌابٌة الصوتٌة
شًء   ٌعلم بهاالتً ( العالمة)التً تعنً  (و م س )ادة روا أن مصطلح السٌمابٌة جاء من ملقد ذك

مٌاء بإضافة ٌاء والسٌبالمد،  ، والسٌماء(بالقصر) ما ٌومن هذه المادة جاء لفظ الس. وان ماما أو حٌ
ات العرب مصطلحهم ـوالسٌمٌابٌ  ظرواللسانٌاتومن اللفظ األخٌر أخذ من. مـالمٌقبـل األلؾ، وبعد 

ة الصـرفة وعلٌه فمن الناحٌة اللؽوٌ. أو الٌاء الصناعٌة ةـالمعروؾ بالسٌمٌابٌة بإضافة ٌاء النزع
 ، وأصل هذا اللفظ إؼرٌقً مركب(ةالسٌموٌ) ة ،السٌمٌابٌ ، كما تقول  (السٌموٌة) ٌمكن أن نقول 

 ولٌس المقصود بهـا. تهنً العلـم الكلً للسٌمـات وهً (بٌرس) التً هً من بلورة 

(semiotique)اء رحب تهٌمن ـد  إال مجرد نقطة فً فضـالسٌمات اللسانٌة فحسب، إذ لم تعت
( بٌرس)  ٌقة إال بفضلالمشروع العلمً حق لـابٌة شكــمات ولم تتخذ السٌمٌه أمبراطورٌة السٌـعلٌ
وتقعد السمٌابٌة الٌوم مقعد علم للمعنى، وأنها منهجٌة العلوم التً تعالج األنساق ( دوسوسٌر) و 
لتً تشكل موضوع هذه ات السوسٌو تارٌخٌة اـانٌة حٌث أنها تعّد الممارسـة، أي العلوم اإلنسـالدال
ابص ـولنا بعد هذا إنطالقا من خص.ٌمات، علىؤنها تساق للس ، األدب طورة ، الدٌن، األس ومـالعل

ل شٌا فً الوجودمعنى وداللة وسمة، فذاك ٌعنً أنها ربً الممٌزة نقول إنه إذا كان لكـاللسـان الع
دل على ـهً ماٌ ةـوالدالل. رؾ باللفط ـى هو ما ٌعـمصطلحات متمٌزة ومتباٌنة المعانى فالمعن

اوزهما ـأن السمة تقـوم على المعنى والـداللة وتتج.هً ماٌعرؾ من اللفظ والداللـة ةنى والسمـالمع
ره إذا كان اللسان العربً قد أختا. >>فعرفتهم بسٌماهم <<:قال تعالى. الوجودإلى معنى ؼابر فً 

ارا إلى ٌوم الدٌن، و إذا كان القرآن الكـرٌم حوى كل  ـاختٌ( القرآن ) زٌز هللا تعالى لسان كتابه العـ
ا أن أصواته التً ـد فً قراءتنـؽٌب، و إذا كان هذا حقا ال مراء فٌه، فإنه ٌفٌشًء فً  الشهادة و ال

فالـراء  .ودـه على معانً فً الوجـه هً محتوٌة ال محالـه وتتركب بها جملـل منها مفرداتـتتشك
ات فً ـالتً هً قٌمة أساس فً الحٌاة ،بل قابمة على أساسها الكابن ة لمعنى الرحـمةـهً سم
ٌّن معروؾ ومؤلوؾ ذلك أنو. ودـالوج ه بتبصر ـهً شعور فطري فً الكابن ٌترجمه سلوك مع

و الرسول والرفعة    الرحـم –الرحمان –الرحٌم  –الرحمة  -: صوت الراء فً الكلمات التالٌة
نجدها حاملة لمعنى الرحمة فً مفهومها الواسع و بؤشكال و صور ...والرضى و الرإٌة والري 

 .مختلفة ؼٌر منتهٌة
وقد تقرأ معنى الرحمة من ذات . إذ قد ٌفٌد معنى الرحمة سلوك نابع ٌصدره اإلنسان و الحٌوان
ده، وهكذا  ٌسٌر المعنى على صور ـالشًء و وجوده، وقد تستخرج داللة الرحمة من الشا وض

 وتـوا على أن صـد أجمعـوٌون قـو إذا كان اللؽ.متباٌنة ومتعددة
ٌتم نطقهـا بؤن ٌترك اللسان : الراءة بقولهم ـاسترسلوا فً حركة نطقر وـالتكرٌ ٌفٌد دالل( الراء) 

مسترخٌا فً طرٌـق الهواء الخارج من الربتٌن، فٌرفرؾ اللسان وٌضرب طرفه فً اللثة 
إلى حدوث  باإلضافة راء بؤنـه صوت تكراري، هـذا ـضربات متكـررة، وهذا معنى وصؾ ال

وذكر القدماء أن هذا الصوت ٌخرج من بٌن  (7)الصوتوتٌة عند نطق هذا ذبذبة فً األوتار الص
: ما من لثة الثنٌتٌن العلٌتٌن وفً كتاب الرعاٌةـرأس اللسـان مع ظهره مما ٌلً رأسه، و ما ٌحاذٌه

ان مما ٌلً ـوالمراد من ظهر اللس. الراء من مخرج النون ؼٌر أنها أدخل إلى ظهر اللسان قلٌال
وٌتكون هذا الصوت حٌن ٌنطلق الهواء من  .(8)نك األعلى ه التً تلً الحـه، وهً صفحتـرأس

الربتٌن حتى ٌصل إلى الحنجرة فٌحرك األوتار الصوتٌة وٌإثر فٌها باالهتزاز، ثم ٌؽادر 
ه مع اللثة التقاء ـان أقصاه ووسطه حتى ٌصل إلى طرفه فٌلتقً طرفـجرة فٌمر بالحلق فاللسـالحن
الجهر والتوسط ( الراء)ؾ وصفاتها ـسماع لون من الحفٌر محكم، فٌسمح للهواء بالمرور مع ـؼٌ

ة تنطلق منه ـراءة السٌمٌابٌـفإن الق .(9)رٌرـو التك ال واإلذالق و االنحراؾـواالنفتاح واالستف
لتتجاوزه إلى معنى أكبر و أرحب نحسب أنه ال ٌعارضه وال ٌنفصل عنه هو معنى الرحمة التً 

ع ظاهراّ و باطنا، كما قد ٌدخل الضار ظاهرا ال ـٌدخل النافة ــوفً مفهوم الرحم. وسعت كل شٌا
ارة ـالمرض ضار لكنه رحمة و الرٌاح ض و باطنا،إذ رب ضارة نافعة، فالموت ضار لكنه رحمة

 .وادث الوجودـات وحـفً سابر الكابن. ذاـها رحمة وهكـلكن
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ه ارقوٌتقلب فٌه وال ٌف ان وٌتلمسه وٌدور حولهـد ٌعٌشه اإلنسومعنى ٌسري فً الوجهً  فالرحمة
فكان البّد لهذا المعنً الكبٌر أن تكون له سمة (. 10)<< رون وفً أنفسكم أفال تبص>>  -أبدا 
 (.الراء )  واتـولٌس ذلك برأٌنا إال فً ص. اـرؾ بهـة ٌعــصوتٌ

ه ة ونطقـد اللؽوٌٌن فً وصفـاء نجـوت الحـوت الراء وألخذنا صـفً اللسان العربً وإذا تركنا ص
 :ٌقولون
ة فً الحـاء ال ـلوال بح: )  ن، مخرجهما واحد قال الخلٌلـصوت مهمرس بناظر العٌ :الحاء
(   voiceless)  وسـمهم( رخو ) قً،احتكاكً ـفهً صامت حل(. 11) (ت العٌن ـشبه
ها، إال أن فتح الذي ال اسم له أضٌق، والهواء لٌس ٌحفز على ـوالحاء مثل: ) ٌقول ابن سٌنا.مرفق

ر الرطوبة وٌهزها إلى قدام، فتحدث من انزعاج ـل إلى خارج حتى ٌفسـزا، بل ٌمٌـالستقامة حفا
 (.12) اء ـأجزابها إلى قدام هٌبة الح

والحاء تخرج من المخرج الثانً من وسط الحلق، وٌخرج عندما ٌمر الهواء من القصبة الهوابٌة 
ى الهواء إلى وسط الحلق، فٌضٌق حتى ٌصل إلى الحنجرة فتنبسط فتحة المزماز، وٌتسع مجر

محدثا نوعا من الحفٌؾ، لذلك كان صوت الحاء رخوا فً . مجرى الهواء لٌسمح للهواء بالمرور
الهمس و الرخاوة و اإلستقال  عرؾ القدماء احتكاكٌا فً عرؾ المحدثٌن، ولها خمس صفات

ما القراءة السٌمٌابٌة أ.هذا من جهة الوصفة العلمٌة لصوت الحاء(. 13)واالنفتاح و اإلصمات 
: سمة صوتٌة لمعنى الحٌاة بمفهومها الواسع قد تلحضا جلٌة فً هذه الكلمات: فترى أن الحاء

 -الحزم -الحمل -الحمد -الحنان –الحٌر  –الحلة  -الحلم -الحكم -الحكمة -الحرام -الحالل -الحٌاة
الخ و الحٌاة مفهوم واسع .....ةحدٌق –حقل  -الحفر -الحلق –الحفل  -الحبر -الحب –الحرم الحمى 

فكل معنى من هذه المعانً ٌشع بشعاع من . ومركب من معانً جزبٌة تصب فً إناء كلً كبٌر
فً أقصى  وجودهـا. فهً توحً إلٌها تارة بالتصرٌح وتارة أخرى بالتلمٌح. معنى الحٌـاة وهكذا

اإلنسان حٌن من الدهر لم ٌكن هل أتى على .) ة الـحٌاة التً قبلها موتالحلق ٌعـطً داللة بداٌ
 (14(.)شٌبا مذكورا 

الوجود حٌن   نساب سهولة الحٌاة وانسٌابها فًمحموس ومبسوط ومفتوح أسهل وم وصوت الحاء
رام إذا تخلى الح الل إذا تحلى به، وتبرز منـوٌفٌد هذا المعنى أن الحٌاة تخرج من الح. نتؤمل 
 .رام لالمتناع، وهـكذاإذ سمى الحـالل لإلتٌـان، وسمى الحـ. عنه

التنفس  إلى عملٌة( صوت ) و هً أقرب .فالحاء تفٌد الحٌاة بمفهومها الـواسع وما ٌإدي إلٌها
 : ةـالتالٌ ل معانً الحٌاة بمفهومها الواسع فً التقلٌباتـولك أن تتؤم.اةـها الحٌـالموقوفة علٌ

 .هوم للحٌاةرحم، وجزٌبات تخدم المعنى العام لمف -رمح –حمر  –مرح  –حرم 
معانً  ولنا بعد هذا أن نالحظ معانً سٌمٌابٌه وضعت على حٌوانـات و قد قرأها البالؼٌـون

بالؼٌة كالشجاعة لألسد والمكر والخـداع للـذبب والحماقة للحـمار والبـراءة للخراؾ والتخوٌؾ 
ه جامع لها و هً الخ وهً برأٌنا معانً سٌمٌابٌة وقراءتنا لها أن اإلنسان فً حقٌقت.... للحٌة 

 .موجودة فٌه ؼٌر أن الراجحة وصفت 
دابما  وأضٌؾ إلى هذا أن موقع صدارة الصوت فً الكلمة المفردة فً اللسان العربً ٌرجح

 .وتـمحا ـ كانت هذه داللة على الم: ر إلى السمة، فإذا قلتـالمعنى وٌشٌ
 .حمى ـ كانت هذه دالة على الحٌاة

                                                          له اط الداللة الكلٌةـوة فً الصـوت الستنبـار القـضبط معٌ إذا كان العـالمة ابن جنً قد
وأّز وهّز فكانت الفارق  حٌث  –وخضم  –قضم :  الكما فعـل  ذلك فً  مثله وداللة المفـردة، 

   (15.)<<...ألضعفهمافجعلوا أقوى الحرفٌن ألقوى المعنٌٌن وأضعفهما ... >> :الـق
 وٌقول ٌضا فً سٌاق هذا المعنى: فؤما مقابلة األلفاظ بما ٌشاكل أصواتها من األحداث    

را ما ٌجعلون أصوات ـهم كثٌو ذلك أن. ب عند عارفٌه مؤمومـتلبفبات عظٌم واسع ونهج م
أكثر مما  د لونٌها ٌحتذوها علٌها، وذلكـالحروؾ على سمت األحداث المعبر بها عنها ، فٌع

 م فالخضم ألكل الرطب، كالبطٌخـخضم وقض: ومن ذلك قولهم. تقدره وأضعاؾ مانستشعره
لب الٌـابس، نحو قضمت الدابة ـوالقضم للص.والقثاء، وما كان نحوهما من المؤكول الرطب
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دة، بالشاء رخدرك ال، أي قد ٌ(د ٌدرك الخضـم بالقضم ق) بر وفً الخ. و ذلكشعٌـرها ونح
فاختاروا الخاء (. وعد هللا م والمٌخضمون ونقض)  ول أبً الدرداءوعلٌه ق. لشظؾواللٌن با

 (.16)  لمسموع األصوات على محسوس األحداثاؾ لصالبتها للٌابس،حذوا ـللرطب، والق
 إذ ذاك الذي برأٌنا ٌجلى داللته.فإن السٌمٌابٌة الصوتٌة تعتمد عٌن الصوت فً الموقع األول

 :ال هللا تعـالىـالسمــة للناظـر ظاهـرة فً الشًء ق لىـا تتجـكم. ةـالخفٌ
ور ا الظهخصابصهفمن  (.18()اهم تعرفهم بسٌم) وقـال (. 17()سٌمـاهم فً  وجوههم ) 

وفً كـالم ابن جنً اآلتً بعض من . االختـفاء،أي فً السٌمٌابٌة الظاهـر ٌجـلى الخفً  
ر، والحكمة أعلى وأصنع، وذلك أنهم ـومن وراء هذا ما اللطؾ فٌه أظه:هذا المعنى إذ ٌقول  

ه أصواتها باألحداث المعبر عنها بها ترتٌبها، وتقدٌم ـقد ٌضٌفون إلى اختٌار الحروؾ وتشبٌ  
وقا ـه سـهً أوسط ما ٌضار ما ٌضاهً أخره، وتوسط ـما ٌضـاهً أول الحدث، وتؤخٌ

فالباء لفظها ( بحث) ولهموذلك قوب، ود والؽرض المطلـللحروؾ على سمت المعنى المقص
تشبه مخالب األسد وبراثن  صحلهاوتها خفقة الكؾ على األرض، والحاء، والحاء لتشبه بص

وهذا أمرتراه محسوسا .ا إذا ؼارت فً األرض، والثاء للنفث والبث للترابـالذبب ونحوهم
 (.19)أي شك ٌعرض على مثله محصال، فؤي شبهة تبقى بعده أم 

 

 الخاتمـة:
نموذجٌن  (الحاء)و  (الراء)ؾ عن الداللة السٌمٌابٌة لصـوتً ـتطلع إلى الكشوبعد فهذه رإٌة ت

ة فً القراءة من عبارة لكل شٌا فً الوجود معنى وداللة وسمة وما فً اللسان العربً منطلقـ
اللسان أصوات ٌعبر بها كل قوم عن  وإذا كان حد.اللسان إال عالم منـطوق لعالـم مشهود

ولٌس أمرا ؼرٌبا على ذي . معنى وداللة وسمة للصوت فً العربٌة أؼراضهم، فذلك ٌفٌدأن 
التً ها الواسع وبؤشكالها ـصوتٌة للرحمة فً مفهوم مةأن ٌقـرر اإلجتـهاد أن الراء هً س نظر

سع كل شٌا وبصور ر الذي وـصوتٌة للحٌاة فً معناها الكبٌ ال تحصى، وأن الحـاء هً سمة
 ……………   ال تنتهً 
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 االنسجام الصوتً فً بنٌة مفردة اللسان العربً

 ألثر للحركات فً االنسجام الصوتًدراسة 

  -كمال بخوش/  األستاذ

   .دةـجامعة البلٌ                                                                

                           :تقدٌـم

وفق منطق معٌن وخاص  هذه األصوات فً تشكٌلها للكلمات، تتراكب(. 1)اللؽة أصوات        
وعلى هذا فإن أي دراسة تفصٌلة للؽة ما تقتضً دراسة تحلٌلٌة لمادتها الصوتٌة أو . (نظام   (جدا 

وربما كان أكثر مستوٌات . لكشؾ عن خصوصٌة البناء الداخلً ومنطقه. عناصرها التكوٌنٌةل
فجل التؽٌرات التً تحدث فً البنٌة . الدراسة اللؽوٌة حاجة إلى التحلٌل الصوتً هً المفردة

 . الخ.....المفردة من إبدال وإعالل وإمالة 

ها فً الوقت نفسه، بهدؾ تحقٌق بنٌة قابمة على علل صوتٌة توجبها وتتحكم فً توجٌهها وضبط
الن االصوات اللؽوٌة فً .صوتٌة منسجمة تكون أسهل أداء من البنٌة التً ٌقضٌها الوضع اللؽوي

التقابها بالتجاور فً البنٌة المفردة ال تقبل فً كل مرة جمٌع حاالت التالٌؾ و التجاور مع بعضها 
فً احٌان كثٌرة الً البحث عن تحصٌل بحسب الشكل الذي ٌقتضٌه الوضع اللؽوي بل تهدؾ 

التشاكل و التماثل فٌما بٌنها و الً البحث عن استقرارها فً التالٌؾ بهدؾ خلق بنٌة صوتٌة 
 منسجمة تكون اسهل أداء من البنٌة التً ٌقتضٌها الوضع اللؽوي 

      

                                        +                             

 

                                         + 

 

 .فً هذه المداخلة إلى بحث أثر الحركات فً االنسجام الصوتً سنعرض

 ) حروؾ العلة) فً بحث عالقة الحركات المبانً / 1

 فً بحث عالقة الحركات بؤنفسها/ 2

I .عالقة الحركات بحروؾ العلة 

 فمتى أشبعت واحدة>> [ . 02]<< حروؾ المد واللٌن الحركات أبعاض>> ٌرى ابن جنً أن 

، وعلٌه فاأللؾ تنتج عن إشباع ومد حركة [ 03]<< منهن حدث بعدها الحرؾ الذي هً بعضه
 .والٌاء تنتج عن إشباع ومد حركة الكسرة ، والواو تنتج عن مد فً الضمة  . الفتحة

 دركح

درف 

 درف
 دركح دركح درف

 درف
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 [ .04]<< وفالفتحة من األلؾ ،والكسرة من الٌاء، والضمة من الوا>> 

 إشباع الفتحة                                        األلؾ   

 إشباع الكسرة                                        الٌاء الساكنة   

 إشباع الضمة                                     الواو الساكنة   

البنٌة المفردة ، لن ٌكون منسجما ما لم هذه المعطٌات فإن البناء الصوتً فً  فانطالقا من 
وؼٌر هذا . ٌحصل هناك توافق فً الطبٌعة الصوتٌة بٌن الحركة وحرؾ المد واللٌن الموالً لها

 .ٌجعل البناء الصوتً للكلمة ثقٌال جدا ، وربما تعذر أداإها إطالقا

بتمامها ، فإذا ألنه إذا بدأت بالكسرة ، فإنك قد جبت ببعض الٌاء وآذنت >> :ٌقول ابن جنً
وكذلك إذا بدأت . تراجعت عنها إلى الواو ، فقد نقضت أول قولك بآخره ، وخالفت بٌن طرفٌه

فٌحصل هناك تعارض فً [ . 05]<< بالضمة ثم جبت بعدها بالٌاء، فقد جبت بؤمر ؼٌْره المتوقع
ل بفصاحتها وهو ما قد ٌإدي إلى اإلخال. البناء الصوتً للمفردة، لتعارض وحدات بنابها صوتٌا

 .لتنافر بنٌتها وعدم ابتالفها

 تعارض الوضع اللؽوي ومطالب السٌاق

وهو ما ٌتطلب . قد ٌتطلب الوضع اللؽوي بناء بٌن حركة وحرؾ مد لٌس من جنسها 
مما ٌستدعً قلب حرؾ المد واللٌن، إلى حرؾ مد آخر من . حدوث تؽٌٌر لهذه البنٌة المتنافرة 

وهو ما ٌسمى . ا إلعادة االنسجام بٌن الوحدات الصوتٌة للبنٌة المفردةجنس الحركة التً قبله، وهذ
  .[06]"باإلعالل" اللؽوٌٌن عند 

[  07]<< فإن انكسر ما قبل األلؾ أو انضم،قلبت األلؾ للكسرة ٌاء،وللضمة واوا>>  
فً  وذلك نحو قولنا. حٌث ٌتعذر الخروج من الكسر إلى األلؾ ، أو من الضم إلى األلؾ للتعذر 

َفا ِتـ ا ح >> : فنقول . جمع تكسٌر<< مفتاح >> : جمع كلمة َِ وهذا ال ٌمكن تؤدٌته، . << َم
بدل ال . لوٌعب : فتصؽٌرها ٌكون.العب:وكذلك.مفاتٌح:فنقول.فتقلب األلؾ ٌاء النكسار ما قبلها

 . أي قلب األلؾ واوا بعد الضمة .ٌعب

فنظرا لثقل الواو بعد . قْول ، وطْول : لنا و نفس األمر مع الواو والٌاء الساكنتٌن نحو قو 
. وكانت العرب تقولهما مقلوبتٌن . قٌل وطٌل : الكسرة وعدم مجانستها لها ، تقلب ٌاء فنقول 

قن  : وكذلك قالوا  ٌْ سر ، م ٌْ ،  فقلبت الٌاء واوا لسكونها وانضمام [ 08]موسر وموقْن ، وأصلهم م
 . ما قبلها 

ب الٌاء أو الواو الساكنتٌن بعدها ألفا لخفتها ، ولبعد مخرجها من أما الفتحة فإنها ال تْقل 
مما ٌجعل تؤثٌرها فً هذٌن . مخرجً الٌاء والواو، نتٌجة بْعد األلؾ منها ، وهً من األلؾ 

أو      فهذا البعد المخرجً ٌعتبر بمثابة فاصل بٌن الفتحة وبٌن الواو. الحرفٌن ضعٌفا إلى حد ما 
 . عدها الٌاء الساكنتٌن ب

  [ . 09] >>أال ترى صحة الٌاء والواو الساكنٌن جمٌعا بعد الفتحة >> : ٌقول ابن جنً  

د ، على قلب الواو والٌاء ألفا:فلم تقو الفتحة فً نحو<<   ٌْ ٌْت ، وق [ 10]<<سْوط ، وحْوض ، وب
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قام وباع : حو فإنهما ٌقلبان ألفا لمجانسة الفتحة ن. أما إذا كانت الواو والٌاء بعدها متحركتٌن
 [ .11]قوم وبٌع : فؤصلهما 

ونخلص فً األخٌر إلى أّن التبدالت الصوتٌة التً تحدث بٌن الحركات وحروؾ العلة   
هدفها إحالل االنسجام واالتساق بٌن األصوات . والتً تتمظهر فً عدة أشكال من أهمها اإلعالل

قتصاد اللؽوي، الناتج عن لٌونة وسهولة المكونة للكلمة المفردة ، وهذا له دور كبٌر فً عملٌة اال
 .األداء، وهو ما ٌإهل اللؽة وٌجعلها أكثر انسٌابٌة وحٌوٌة

ذي تحدث علٌه فً المخطط وٌمكن أن نلخص التؽٌرات الصوتٌة التً ذكرناها ، والشكل ال 
 :الموالً
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II.التقرٌب بٌن الحركات 

تجد التقارب بٌن الحروؾ  فكما أنك>> . تنزع الحركات فٌما بٌنها إلى التقارب والتماثل 
 :وهذا التقارب ؼالبا ما ٌتخذ شكلٌن[ . 12]<< تجده أٌضا بٌن الحركات

فإما أن ٌكون عن طرٌق االنزالق الحركً ، باقتراب الحركات بعضها من بعض بإنزٌاح  
الحركات بعضها من بعض،   "commutation"مخارجها ، وإما أن ٌكون عن طرٌق إبدال 

 .لً ، أو التماثل الجزبًبهدؾ التماثل الك

 التقارب الحركً عن طرٌق االنزالق 

هذه الحركات كلما تجاورت فً السٌاق . الفتحة، والكسرة، والضمة: الحركات القصٌرة ثالث     
مما ٌنتج . فكل حركة تحاول جذب أختها ناحٌتها ، بهدؾ التقارب فٌما بٌنهما . ٌحدث بٌنها تجاذب 

هذا األداء ٌختلؾ . صلٌة ، ناتج عن تؤثر بعضها ببعض عند التجاور عنه أداء خاص للحركات األ
 .نسبٌا عن أداء الحركة األصلٌة وهً خارج هذا السٌاق

ذلك أن دنو [ . 13]<< إالّ ظاهر األمر>> الثالث ما هً( األصلٌة ) فالحركات القصٌرة  
ثة ، هً عبارة عن كل حركة أصلٌة واقترابها من حركة أصلٌة أخرى ، ٌنتج عنه حركة ثال

: وهو ما ٌسمى بحركة . صوتً، بٌن الحركة األولى والحركة الثانٌة(   combinaison)تركٌب 
 .أو الحركات الفرعٌة[ . 14( ]بٌن –بٌن )

فإن عدد اإلمكانات . ، هً نتاج تقارب حركتٌن أصلٌتٌن( بٌن بٌن)وما دام كل حركة  
ؼٌر أن المحقق . ألن بٌن كل حركتٌن حركة. ت النظرٌة إلنتاج حركات فرعٌة، هو ست إمكانا

 .مْنها فً مستوى االستعمال هو أربع فقط

والحركة الثانٌة ناتجة عن اقتراب . فالحركة األولى ناتجة عن اقتراب الفتحة من الكسرة  
والحركة الرابعة . و الحركة الثالثة  ناتجة عن اقتراب الكسرة من الضمة. الفتحة من الضمة

ذلك أنه جاز فً الفتحة أن >> : ٌقول ابن جنً . ، ناتجة عن اقتراب الضمة من الكسرةواألخٌرة 
وجاز فً الكسرة أن ٌنحى بها نحو الضمة ، وجاز فً الضمة أن . ٌنحى بها نحو الكسرة والضمة

<< ولم ٌجز فً واحدة من الكسرة ، وال الضمة أن ٌنحى بها نحو الفتحة. ٌنحى بها نحو الكسرة
[15 . ] 

 تقرٌب الفتحة من الكسرة(.1

وهً >> [ .16( ]inflexion )اإلمالة : هذا ما عالجه اللؽوٌون القدماء تحت مصطلح 
[ . 17]<< إلى كسرة الالم منه" عالم" نحو تقرٌب فتحة العٌن من . تقرٌب الفتحة من الكسرة

 [  .18]بهدؾ تقرٌب األصوات بعضها من بعض ، حتى ٌكون العمل من وجه واحد 

بل هً مزٌج صوتً فً أدابها بٌن . ، لٌست هنا فتحة خالصة " عالم" ففتحة العٌن من  
 :أداء الفتحة الخالصة ، وأداء الكسرة الخالصة ، وهذا ما نوضحه فً الرسم التالً

 .اتجاه االنزالق                                               

 ج (ـ  )   الكسرة                                       (         ’ـ) الفتحة                

 أ
 ب
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وفً النقطة . توجد الفتحة القصٌرة الخالصة  ]ب.أ[من رأس القطعة المستقٌمة ( أ)ففً  النقطة  
( ب)نحو ( أ)توجد الكسرة الخالصة، وكلما تحركنا بالفتحة من  ]ب.أ[من القطعة المستقٌمة ( ب)

الفتح أصل >> وهذا ما ٌعنً أن . التدرٌجً ، مقتربا من أداء الكسرةفإن أداءها ٌبدأ بالتؽٌر 
 .ألنها ناتجة عن انزالق للفتحة عن  وضعها األصلً[ . 45]<< واإلمالة فرع علٌه

أما على مستوى الجهاز الصوتً، فإن اللسان  عند إمالة الفتحة ، ٌكون بٌن وضعً أداء الفتحة  
و وسط الحنك األعلى ارتفاعا ٌزٌد على ارتفاعه مع الفتحة، بإرتفاع مقدمته نح. وأداء الكسرة 

وٌكون وضع الشفتٌن مع اإلمالة فً وضع انفراج، إالّ أنه ٌكون . وٌقل عن ارتفاعه مع الكسرة 
 .(20]دون االنفراج الذي ٌكون مع الكسرة

 تقرٌب الفتحة من الضمة. (2

وذلك نحو . تكون قبل ألؾ التفخٌم والفتحة الممالة نحو الضمة ، فالتً>> : ٌقول ابن جنً 
لٌست فتحة خالصة ، كما أنها " الصالة" حٌث أن فتحة الالم فً [ . 20]<<  الصالة والزكاة

 .وتً ، بٌن صوتً الفتحة والضمةبل هً مزٌج ص. فً الوقت نفسه. لٌست ضمة خالصة

 

 .اتجاه االنزالق                                     

 (ـ  )   الكسرة    (                                 ’ـ) الفتحة                

 ج

 

ذلك أنها . من نفس الشكل( أ)من الشكل، تختلؾ عن أداء الفتحة فً النقطة ( جـ)فالفتحة فً النقطة 
 .، تكون مشوبة بالضمة على حد تعبٌر ابن جنً(جـ)فتحة خالصة بٌنما فً النقطة ( أ)فً النقطة 

ستوى الجهاز الصوتً، فإّن اللسان فً حالة تقرٌب الفتحة من الضمة، ٌتخذ وضعا وفً م 
وبٌن ( فً وضعه مع الفتحة)وسطا بٌن وضعٌه مع الفتحة ومع الضمة، فٌكون بذلك بٌن قاع الفم 

 (.فً وضعه مع الضمة)ارتفاع مإخرته نحو سقؾ الحنك 

 تقرٌب الكسرة من الضمة(. 3

: والكسرة المشوبة بالضمة نحو>> الكسرة المشوبة بالضمة فقال : جنًوهذا ما أطلق علٌه ابن   
أي [ . 21]<< فالحركة قبل الٌاء هنا ، لٌست كسرة خالصة بل هً مشوبة بالضمة ... قٌل وبٌع

 .حركة بٌن الكسرة والضمة

" اإلشمام: " ونزوح صوت الكسرة واقترابه من الضمة، هو ما ٌسمٌه اللؽوٌون القدماء بـ  
كما ٌكون  فً الحروؾ بإشمام حرؾ صفة أو . اإلشمام ٌكون بإشمام حركة صفة حركة أخرى، و

وفً اإلشمام هنا تشٌر إلى حركة الضم دون تصوٌت، وإنما [ . 22]أكثر من صفات حرؾ آخر 

 أ
 ب
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أي أن الجهاز الصوتً حال النطق بالكسرة ٌتخذ وضعٌة النطق بالضمة ، دون . تضم شفتٌك فقط
 .مةأن ٌصدر صوت الض

 تقرٌب الضمة من الكسرة( .4

ألنها الحالة الوحٌدة فً عملٌة ". تراجع الضمة نحو الكسرة : " وهذه الحالة ٌمكن أن تسمى بـ   
تقرٌب الحركات عن طرٌق االنزالق، التً ٌتراجع فٌها الصوت إلى الوراء ، عكس اتجاه خروج 

 .ارب ، من األقصى إلى األدنى مخرجابعكس الحاالت األخرى التً نكون فٌها عملٌة التق. الهواء

فالحركة قبل هذه الواو ". مذعور" وتقرٌب الضمة من الكسرة ، ٌكون فً مثل حركة عٌن>> 
 .، بل هً مزٌج صوتً بٌن الضمة والكسرة[ 23]<< لٌست ضمة محضة ، وال كسرة مرسلة

أّن االنزالق  نالحظنزالقها نحو بعضها البعض ، ومن خالل مالحظتنا لحاالت تقارب الحركات وا
ما . أي موافقا التجاه خروج الهواء الصادر من الربتٌن . ٌكون من األقصى إلى األدنى مخرجا 

 . التً ٌكون فٌها تراجع الضمة نحو الكسرة ( األخٌرة ) عدا الحالة الرابعة 

أّن الفتحة أول الحركات وأدخلها فً الحلق ، >>:وقد علل ابن جنً هذا الشذوذ بقوله 
فإذا بدأت الكالم بالفتحة وتصعدت تطلب صدر الفم . بعدها الكسرة ثم الضمة بعد الكسرة و

والشفتٌن ، اجتازت فً مرورها بمخرج الٌاء والواو، فجاز أن تشمها شٌبا من الضمة، أو الكسرة 
ولو تكلفت أن تشم الكسرة، أو الضمة،رابحة من الفتحة، الحتجت إلى الرجوع إلى .لتطرقها إٌاهما

 [ 24]<< أول الحلق، فكان فً ذلك انتقاض عادة الصوت ، بتراجعه إلى الوراء

كما أّن نقل الحركة إرادٌا . فاالنتقال بالحركة عكس إتجاه خروج الصوت فٌه ثقل صوتً  
وهو ما ٌناقض . فً االتجاه السالب لمجرى الصوت ، ٌصحبه تكلؾ فً النطق ؛ وربما تعذر ذلك 

 . العربٌة ، التً تجنح دابما إلى السهولة والٌسر فً األداء  طبٌعة األداء فً اللؽة

وٌذهب العالمة ابن جنً فً نفس المقام، إلى تعلٌل سبب تراجع الضمة نحو الكسرة ،           
دون تراجع ال الضمة وال الكسرة  نحو الفتحة ، بؤنه بٌن الضمة والكسرة من القرب والتناسب ، 

ة والكســرة لما بٌنهما من از أن ٌتكلؾ نحو ذلك بٌن الضمـفج. ة ـما لٌس بٌنها وبٌن الفتح
 [ .25]التجانس

فً         فاالنزٌاح السرٌع لحركة نحو أخرى، والذي ٌكون فً أداء صوتً واحد، متمثال       
 ٍِ  ،( كسرة/فتحة]) حركة جدٌدة، تكون أكثر لٌونة، وأكثر انسٌابٌة من نطقنا لحركتٌن متتابعتٌٍن

إثر انتقال مفاجا للسان ، من وضع  ](كسرة / ضمة (  ) ضمة / كسرة ) ،  ( ضمة / ة فتح)  
. وهذا فٌه مشقة وعسر كبٌر . الحركة األولى، إلى وضع الحركة الثانٌة، عن طرٌق القفز 

ولتخفٌؾ هذه المشقة فً إخراج الكالم ٌنعطؾ التصوٌت عند تقرٌب الحركات بعضها من بعض 
 [ 26]<< فٌصٌر ذلك كالسٌر فً خط منحن محدب لطٌؾ>>عن طرٌق االنزالق؛

III  ).تالزم التؽٌر بٌن الحركة وحرؾ المد المجانس لها 

 عالقة الحركات بحروؾ العلة         

 تالزم  الحركة وحروؾ المد المجانس لها            التقرٌب بٌن الحركات               
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سرلزم انزياح الارذح نذو الضمح ي

 انزياح األلف نذو الواو 

 

والتً من . فً بحث عالقة الحركات بحروؾ العلةانطالقا من النتابج المتوصل إلٌها  
وذلك فً أحوال معٌنة ، وربطها بالنتابج . نتابجها ضرورة مجانسة حرؾ المد للحركة السابقة له

 :فإنه قد ٌطرح السإال اآلتً. المتوصل إلٌها فً بحث انزالق الحركات واقتراب بعضها من بعض

لموالً لها من جنسها ، فهل ٌْعنً هذا أن اقتراب إذا كانت الحركة تستلزم أن ٌكون حرؾ المد ا
هذه الحركة نحو حركة ثانٌة ، ٌإدي بالضرورة إلى اقتراب حرؾ المد المجانس لها، نحو حرؾ 

 مجانس للحركة الثانٌة ؟   مد ثان

 .'{ ، ب، ب'أ،أ} لدٌنا العناصر اآلتٌة : وبصٌؽة رٌاضٌة ٌمكن طرح السإال بالشكل التالً 

 

 ؟   ](' ب    ب ٌإول)        ' أ  ٌإول  أ)  [  إذا كان ]ب 'أ        ٨أ ب   [       لدٌنا    

 2ع                   1ع                                                               

  

من بعض عن محققة لما ذكرناه سابقا فً مسؤلة اقتراب الحركات بعضها ( 1ع)إّن اعتبار العالقة 
. بالضرورة ، وفقا لمنطق االستعمال اللؽوي ( 2ع)ٌجعلنا نقر بصحة العالقة . طرٌق االنزالق 

فانزٌاح حركة نحو حركة ثانٌة،  صوتٌة تإدي إلى ثقل فً األداء  وإال سٌحدث هناك بإرة توتر
انزٌاح  ٌإدي بالضرورة إلى انزٌاح حرؾ المد المجانس لها فً نفس االتجاه ، وبالتوازي مع
 . الحركة، للحفاظ على االنسجام الصوتً الحاصل سابقا بٌن الحركة وحرؾ المد الموالً لها 

وهذا هو علة وجود األلؾ الممالة . فالتؽٌر الصوتً ٌكون هنا بصفة كلٌة ال بصفة جزبٌة  
 . قا ، وألؾ التفخٌم ، اللذٌن اعتبرهما سٌبوٌه ، من الحروؾ الفروع المستحسنة كما ذكرنا ساب

هً أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة ، فتمٌل األلؾ بعدها >>   -كما ذكرنا  -ذلك أّن اإلمالة  
، كما أّن ألؾ التفخٌم، ما هً فً األصل إال إمالة األلؾ [ نحو الٌاء لضرب من تجانس الصوت

 . نحو الواو ، نتٌجة إمالة الفتحة نحو الضمة 

أن الفتحة الممالة نحو الضمة ، فالتً تكون قبل  >>: وهذا ما ذهب إلٌه ابن جنً بقوله  
. وكما أّن الحركة أٌضا هنا قبل األلؾ، لٌست فتحة محضة)...( ألؾ التفخٌم ، وذلك نحو الصالة  

بل هً مشوبة بشًء من الضمة ، فكذلك األلؾ التً بعدها لٌست ألفا محضة ألنها تابعة للحركة 
فالٌاء التً )...( قٌل : ما الكسرة المشوبة بالضمة نحو وأ. التً هذه صفتها فجرى علٌها حكمها 

فالواو )...( مررت بمذعور : وأما الضمة المشوبة بالكسرة نحو ) ...( بعدها مشوبة بروابح الواو 
 نستعٌن بالرسم اآلت ، ولتوضٌح هذا بشكل أحسن،[ 27]<< التً بعدها مشوبة بروابح الٌاء 

             
 

                             
 
 

 األلف الارذح

 الياء الكسرة

 األلؾ الفتحة

انزياح الارذح نذو المسرج يسرلزم 

 انزياح األلف نذو الياء
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 انزٌاح الحركة، أو انزٌاح  الخط المتقطع ٌعنً:              
 
 
 

وخالصة القول فً هذا اإلطار، هً أنه إذا كانت حركة تستلزم حرؾ لٌن موال لها من جنسها ، 
فإن انزٌاح هذه الحركة واقترابها من أخرى ، ٌإدي إلى اقتراب حرؾ اللٌن الموالً لها من 

 –وإال فإنه سٌحدث . ة ، لضرورة الحفاظ على االنسجام الصوتً الحرؾ المجانس للحركة الثانٌ
 .تعارض بٌن وحدات النسٌج الصوتً   -بالضرورة 

فلو نزحت فتحة العٌن نحو كسرة الالم . نحو كسرة الالم منه ( عالم ) ففً إمالة فتحة العٌن من  
( + الكسرة  ~حركة :] ) تً دون انزٌاح األلؾ بعدها نحو الٌاء ، ألصبح لدٌنا النسٌج الصوتً اآل

وهذا فٌه . وهو تركٌب صوتً، بٌن حركة تقترب كثٌرا من الكسرة، واأللؾ الساكنة بعدها [ األلؾ
 . و نفس الشًء مع بقٌة الحركات . تعارض وفقا لما ذكرناه ابسقا 

IV )ًالنظام التعدٌل: 

نٌة المفردة صوتٌا أو عدم من خالل ما سبق ٌتضح بان للحركات أثر كبٌر ومباشر فً انسجام الب
انسجامها إذا ٌمكن حصر وظٌفتها فً الجانب النحوي بتحدٌد داللة الكلمة أو وظٌفتها أو جانب 

بل تتجاوز هذا إلى مساهمتها فً جعل البنٌة الصوتٌة . الصرفً بتنوٌع الصٌػ ومن ثم الداللة
أو بتفاعلها فٌما بٌنها وبٌن . بٌنهاللمفردة العربٌة بنٌة منسجمة متسقة ، إما بتفاعلها صوتٌا فٌما 

 تؤثرا وتؤثٌرا وفق نظام خاص ومضبوط حروؾ المبانً 

انزٌاح الكسرة نحو الضمة ٌستلزم 

 انزٌاح الٌاء نحو الواو

 

 الكسرة 

 

انزٌاح الضمة نحو الكسرة ٌستلزم 
 انزٌاح الواو نحو الٌاء

 

 الواو  ضمةال

  ٌاءال الكسرة

  الضمة

 الواو  الضمة

 الٌاء

 الواو
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الخ والتً جاءت لتحل مشكل ...وعلٌه فإن الظواهر الصوتٌة السٌاقٌة إعالل ، إبدال ،إمالة    
األداء كلما حصل تعارض صوتً بٌن قواعد النظام اللؽوي ومطالب السٌاق ال ٌنبؽً النظر إلٌها 

ٌمتلكه اللسان العربً بؽٌة تسهٌل األداء من   بل كنظام تعدٌلً. كظواهر مستقلة عن بعضها بعض
خالل ضبط بنٌة اللفظة المفردة صوتٌا على نحو بتوافق وجهد اإلنسان المبذول ومقدرته على ذلك 

 .وهو الذي ٌجعل من الممارسة اللؽوٌة ممارسة إقتصادٌة. 

 ٌمكـن ضبط هذا النظـامإلى مـدى : فالسإال المطروح هو. 

 الهوامش

 .38ص 1ج 2تحقٌق محمد علً النجار دار الهدي للطباعة والنشر ط. الخصابص . ابن جنً-1

 17ص1ج. 1985 1سر صناعة االعراب تحقٌق محمد حسن الهنداوي ط.ابن جنً -2

 .18ص1نفسه ج-3

 242ص4ج.تحقٌق عبد السالم هارون.الكتاب.سٌبوٌه-4

 19ص1االعراب جابن جنً سر صناعة -5

مضافا الٌها ( الواو.الٌاء .االلؾ ) االعالل هو التؽٌرات التً تطرأ علً احد احرؾ العلة الثالثة -6
 .الهمزة اما باالبدال او الحذؾ او االسكان 

 .21ص1ابن جنً سر الصناعة ج-7

 .نفس المرجع و الصفحة -8

 .139ص3ج.ابن جنً الحصابص-9

 .51ص1ابن جنً سر الصناعة ج-10

 .نفس المرجع و الصفحة -11

 .51ص1نفس المرجع ج -12

 .120ص3ج.ابن جنً الخصابص-13

بٌن فمنها -واما الثالث التً هً بٌن"قال( 583ت )مصطلح اطلقه المهلبً( بٌن-بٌن) حركة-14
- "حركة بٌن فتحة و كسرة و حركة بٌن فتحة و ضمة وحركة بٌن ضمة وكسرة

 .53ص1ابن جنً سر الصناعة ج-15

البطح :وقد ٌطلق علٌها مصطلحات عدة منها .معناها العدول عن االستواء: المالةا-16
المصطلح الصوتً عند علماء العربٌة القدماء فً :عبد القادرمرؼً خلٌل:راجع.الكسر .االضجاع.

 .وما بعدها.157ص.ضوء علم اللؽة المعاصر
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 .141ص2ابن جنً الخصابص ج-17

 .47ص10ج.شرح المفصل.ٌعٌش وكذا ابن.171ص4الكتاب ج.سٌبوٌه -18

 .186عبده الراجحً التطبٌق الصرفً ص-19

 .52ص1ابنم جنً سر الصناعة ج-20

 .53-52نفسه ص-21

نشرٌات .ترجمة صالح القرمادي .164جان كانتٌنو دروس فً علم االصوات العربٌة ص-22
 تونس 1966مركز البحوث والدراسات االقتصادٌة 

 .53ص 1ابن جنً سر الصناعة ج-23. 

 .53-52ص1نفسه ج-24

 .54ص1نفسه ج-25

 .186ص.فخر الدٌن قباوة االقتصاد اللؽوي فً صٌاؼة المفرد -26

 .53-52ص1سر الصناعةج.ابن جنً -27
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ًّ بٌن الّتراث والّترجمة  :المصطلح الّصوت

 ًّ  منظور ابستمولوج

 ٌوسف مقران
- بوزرٌعة  -المدرسة العلٌا لألساتذة

 :مقّدمة

ٌّة الُمترِجمة، على الّرؼم ِمن إِنَّ  َموضوع التَّطبٌق الّذي َتْختصُّ به ِدراَسُتنا هو الُمصطلحات الّصوت
ٌَّةٌ  نَتنا َنص عبد ، ِبإشراؾ أحمد الحـمومارتٌنً، ترجمة أندري  ل، مبادئ اللسانٌات العامة: أنَّ ُمدوَّ

ا 1985 -1984، المطبعة الجدٌدة، دمشق، فهد عكامو الرحمان الحاج صالح ، لكّنا نقتبس عدد 
ا من المصطلحات وهً المثبتة أدناه  : محدود 

ٌَمِزج الُمترِجُم  ٌّات الّتً ٌكون قد فّضل اللّجوء إلٌها، ُنشٌُر  أحمد الحمووقبل شرح كٌؾ  ن اآلل ٌْ ب
ٌَخلو ِمن الُوضوح ًّ الّذي ال   وال أَدلَّ على ُوضوِحه ِمن اسِتمرار َتواُجده. إلى برنامجه الُمصطلح

ى اسِتجالُإها بِداٌة  على شكِل . ِخالل الّترجمة ُكلِّها ٌُتحرَّ ٍة  ٌَّ ٍة َمْعِرف ٌَّ ٌَقوُم على َخْلف وهو َبرناَمٌج 
 :ُمسلَّمات هً اآلتٌة

ٌَّة .0 تِه الَمْعِرف ٌَّ  :َوْضع اختٌِار الُمتْرِجم فً َخْلف

  ا ضمن ما سعى إلٌه بعُض الباحثٌن العرب على امتداد ٌتحّدد عمُل المترِجم عموم 
القرن العشرٌن من إحٌاء الّتراث، وهذا عبر إعطاء المصطلح الّذي ورد فً الّدرس 
ًّ على وجه الخصوص دوَر تمثٌل المعطٌات الّتً  ا والّدرس الّصوت الّنحوّي القدٌم عموم 
ٌّات  توّصل إلٌها العلماُء القدامى، وذلِك بالَعمل على الّتوفٌق بٌنها وبٌن ما حّققته اللّسان

ٌّة  للمفاهٌم الجدٌدة ال ُتبّرأُ ساحُتها ولو على مستوى . دٌثةالح ألّن اتخاذ المصطلح القدٌم مط
ٌُمِكن فتُحه من الّداخل والّطموح إلى وضع تعلٌقاٍت ُترِشد  الّترجمة الّتً تعدُّ عمال  ُمؽلق ا ال 

، اللّهّم القارئ إلى الؽرض الّذي ٌكون المترِجم قد تحّراه من استعماٍل ما للمصطلح ال ًّ ّتراث
إالّ إذا كانت مجّرد توضٌحاٍت ٌجوز إٌراُدها إّما بٌن معقوفٌن وهذا فً المتن أو باإلحالة 

 .على الهامش متبوعة باإلشارة إلى أّنها ِمن وضع المترِجم

  ٌُنبِّبنا بِمقدار مٌل المترِجم إلى لكن ما سوؾ نالحظه أسفله مّما مّثلنا له فً الجدول 
ٌّة إعادة توظٌؾ ال مصطلح القدٌم لؽرٍض فً ذاته ٌهّمنا أن نبحث فٌه لعلّنا نهتدي إلى الخلف

مة فً مثل هذا الّتصّرؾ فٌكون الّتحلٌل مردفا بالّتفسٌر ٌَجوز إٌر. المتحكِّ ُد اوهنا 
ن ٌْ  : هما 80احتمال

ٌّة من أجل الّتسوٌة بٌن المفاهٌم الّتً كانت  .1 فت المصطلحاُت الّتراث ُوظِّ
ٌّات  تإّدٌها فٌما مضى ٌُراد لها أن تحِملها مع إقبال الباحثٌن العرب على نقل اللّسان وبٌن الّتً 

ًّ عموما ؟ أو ! الحدٌثة أو الّتقرٌب فٌما بٌنها ًّ والفن لكن ماذا ٌمكن أن ٌكون قد أْحَوجهم العلم
ًّ على  جُز الّذي إلى هذا الّصنٌع ؟ أُهو العمحاولٌة إلى إسقاط المفاهٌم الحدٌثة على الّدرس الّتراث

                                                 
ضااة ُم   تااة ِ   ااِ  ة   80 َِض َِّتض َّااا  خ َِ ضااَّ ا َاَِّضااي  د ا  تااي اااي ختاب ا تّاايِاو االاِتض َّّيااة  االحِتماا ه ا اا  ِمااو ضاا ل ََ

َحة اي مَ  َيه ثّم ا ّتحِاق َف  تّا يَّا َمطَّ َال ا تّأ  ,INITIATION MAURICE ANGERS: ُيْ َظاَّ. ا تيح خض

, ED. CASBAH INESNS LES SCIENCES HUMAA LA METHODOLOGIE DA

UNIVERSITE, ALGER, 1997, P.102.  
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ٌّة فٌما ٌتعلّق بالمصطلح  ا ما ُترمى به اللّؽة العرب ات الّتً ٌزخر بها ـسبٌل الّتنظٌر للّتطبٌقكثٌر 
 .81الّتراث

اذا ـثّم لم. ٌُرجى من استعمال تلك المصطلحات إعادةُ تعرٌفها بعد تفرٌؽها أّوال .2
غ المصطلحات من المفاهٌ وإذا كان االحتماُل األخٌر ها ؟ ـم الّتً كانت تإّدٌها فً ماضٌـُتفرَّ

ا فما ِسرُّ ذلك ؟ أو ما هً الؽاٌة من االحتفاظ على نفس المصطلح ات لكً تدّل على ـمسَتبَعد 
ٌَك ر النَّزر ـل إكساب الُمصطلحـون هذا ِمن أجـمفاهٌم مختلفة ؟ أ ٌُذكِّ ٌْث  ٌَّة بِح ا َتسبٌب م  ٌَّ ات ق

ٌِّة الثَّانٌ د ـم الّتً ُحِملت ِبها وباسم جواز الُمتعـِبالَمفاهٌ 82ةالُمحتَفظ علٌه ِمن الَمعانً الوضع دِّ
 ًّ ٌّ ا. الّدالل ٌَستِند إلٌه ِمن الُحَجج الصاببة َنظر لكن ما قد . هذا االحتمال وارد ِبالنَّظر إلى ما قد 

ٌُشكِّك فٌه نُجم عنه ِمن الَمشاِكل جدٌٌر ِبؤن  ا إلى  حلمى خلٌلفهذا . ٌَ ح ُمستِند   :كمال بشرٌُصرِّ

ر  » ن القُدماء والُمحدثٌن فٌقرِّ ٌْ ٌَّة واخِتالفها ب ٌَّة الُمصطلحات اللُّؽو ا قض كمال ] أمَّ
ٌَّة القدٌمة ِمثل[ بشر  اللُّؽة ـ َمتن اللُّؽة ـ ِعلم اللُّؽة ـ ِفقه اللُّؽة ـ ِعلم : أنَّ الُمصطلحات العرب

ٌَّة ـ ُعلوم اللِّسان، وؼٌرها ُمرت ٌَّة ـ الُعلوم اللِّسان رس اللُّؽوّي العرب  83«بِطة ِبَمفهوم العرب لِلدَّ
ٌَرى أنَّه  ا أن َنعِرؾ الَمقصوَد ِمنها فً ُحدود » لِهذا  نبؽً أٌض  ٌَ نبؽً َتركها كما هً، ولكن  ٌَ

ا ما أطلِق علٌه مناهج البحث . َفهمهم وَتحدٌدهم لَها ، أمَّ ًّ تَّصل بِنْقد التَّفكٌر اللُّؽوّي العرب ٌَ وفٌما 
ن َمنهج البحث اللُّؽوّي ِعند العرب وِعند ٌُق[ …]ِعندهم،  ٌْ ر بادئ ذي بْدٍء أنَّ الُمقارنة ب رِّ

رفٌن، وما أتٌَح لِكلِّ ِمنهما ِمن ِعلٍم  ٌَصُعب َتحدٌُد وجه الحقِّ فٌه لِعدم تكافُإ الطَّ الُمحدثٌن أمٌر 
 .84«وثقافة 

ن الَمعنى الَمركزّي والَمجاز والتُّراث .2 ٌْ  :الّتعالُق ب

 :ذا الّتعالُق ِبالجدوِل اآلتًُنمثِّل لِه

الُمصطلح 
 الَمجازيّ 

 وَمعناه الَمركزيُّ 
 

ن الَمعنى  ٌْ الِعالقة ب
الَمجازّي والَمعنى 

 ًّ  الحقٌق

ًّ فً المدّونة  الّسٌاق الّتعرٌف

( = النِطع) ِنْطعً
ما ظهر فً داِخل 
الفمِّ ِمن الؽار 
األعلى فٌه آثاٌر 
كالّتحزٌز وهناك 

ٌّة  وِمنه » ) محل
ٌّة  الحروؾ الِنطع
ألّن مخرجها 
الِنطع وهً الّتاء 

 ( « والّدال والّطاء

ٌّة فهً إّما أن َتكون »  أّما الّصواِمت الّظهر
ٌّة  ٌّة ِمن ظهر اللِّسان ِباتِّجاه )ِنطع ِنطع

” فً كلِمة [   ]أصول الّثناٌا كالّصاد 

ٌّة أو كلِم“ جّص  «   [ _ha] ة العرب

 (48.ص)

                                                 
َاك ضاامو ُمح ضااَّاد ا ُم تِاا    تيااة خ س  اامَك َمم  ااة ا   حااَ ا تَّضااّي ا تِ  يااتّا فااي تاا َّي  ا ِامااَّ ا  ا : ُيْ َظااَّ  81 ساا

ك 4. ك جمتا ل اصاا  ةك 1979 اضتمضَّ  08خَد َ 30ا ث   ث َّشَّ ِ  ِامَّ اإل المي ا ُم تَِات ِضتم س اد ما  ضايو 
و ا تِّي ي ة ا  زا َّي ةك  زاَّب ا شاَ    .61 -60.ك ص1979َِ

82
 .ّا  ّييوُيَِات ِض  ََضَّ ا ث   يِّ ا ّت مّية ا مط ِة ض اطالٍح يَِّ ضيو اصا   

َاّ ح ماا  ا ياااهك   83 َّ اام ا  اساااة ا ض يااا : َ ِ ااان َّاااو. 194.ك ص1995ك تاَّ ا متَّفاااة ا   متي ااةك ا ِااا ِاَّبك ا تَّضي اااة 
 .52.ك ص1972ك طضتة تَّا  ٌد في َِّ م ا  اسةمم ه ضشَّك 

 .194.ا مَِّ َّ  ا نك ص  84
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موِقُع اللِّسان ِمن 
.            85لَحَنكا

 

( = األسلة) أسلً
رأس اللِّسان » 
 (11.ص) 86«

 

ٌّة ٌُسّمى »  محل ا إذا [ الحرُؾ الّصاِمت ] و  ٌّ أسلِ
لِهذا                     ] كان لَفُظه بِؤسلة اللِّسان أو ِبذلقه 

ا ًّ أٌض  ٌُقال َذولق
أْي ْبطرِفه كحْرؾ [  87

ّدال وحرؾ ال “تاج ” فً كلِمة [   t]الّتاء 
[d   ] دار ” فً كلِمة  “ 

ٌّة نطعً أسلً ٌّة حسب َمكان  محل وَتكون الّصواِمت األسل
ٌّة ]...[ نطقها  ٌّة)وإّما نطع ٌّة أسل ( نطع

ِعندما َترتفِع أسلُة اللِّسان لِتصطِدم ِبؤصول 

“ طّل ” فً كلِمة [  ] الّثناٌا الُعلٌا كالّطاء 
ٌّة أو فً كلِمة  « ة اإلنكلٌزٌّ  touchالعرب

 (48-47.ص)

 01جدول رقم 

 ُمالحظاٌت وَتفسٌرات: 

 ًُّ ًَ بها التَّولٌُد الّدالل َة الَموفوَرَة الّتً َحِظ ٌِّنة الِحصَّ الّذي ٌقاِبلُه التَّولٌد )ُنالِحظ فً هذه الَع
ٌَّاٍت ٌبدو علٌها لِْلوهلة األولى أنَّها ُتّشكِّل أمْ (. الّصوريُّ  ع ما بٌَن ثالِث آل ا وهو الُمَوزَّ ا واِحد  ر 

ٌَسَتنُِد فً الؽالِب إلى  : ِبدْعوى أنَّ المجاز إنَّما 

ُث ُتوَضُع  - أ ٌْ ْرَتبِط بالواِقع ح ٌَ ا َما  إّما الَمْعنى الَمركزيِّ بالمفهوم الَّذي َكثٌر 
ا ما تسلَّل الَمعنى فً الِكناٌة إلى الّداللة الالَِّزمة لِهذا ؼالِب  ٌَ ن وِمْنه  ٌْ ن قْوس ٌْ ُة ب ٌَّ  االعِتباط

ٌ ضاُؾ  اِهريّ )ٌَُتحفَُّظ فً َشؤِنها باسم الّتدقٌق ف  (.  َمع َجواز إرادة الَمْعنى الظَّ

ٌُْنَظر إلٌَه ِمن جانٍِب آخَر أال وهو ِعالقة الُمشاَبهة الّتً ال ُبدَّ أن ُتراِفَق  - ب أو ما 
ًِّ إالَّ ما َنِجده مِ  ًِّ لْلكلِمة الّذي ما هو فً الواقع االستعمال ًِّ الَمْعنى الحقٌق ر الّدالل ن التَّطوُّ

88 
ا أن  ا آخر، » ِعلم   نفس الكلمات بسبب تطّور اللّؽة خالل الّزمن، تكتسب معن 

ًِّ  89«و تشرح فكرة أخرى  - ت ل إلى الوضع الّثان ُث َتنَتِقل الّداللة ِمن الَوضع األوَّ ٌْ ح
بِع فالخاِمس فهكذا دوالِك الِث فالرَّ

ٌُؽلَُّؾ األمُر بظاِهرة ال...أو الثَّ ًِّ ف د الّدالل ُمتعدِّ
(Polysémie)   ٌَسود ن أمِثلته( المعنى الَمْركزيِّ )حٌث  ٌْ  .ب

                                                 
َاإلَّالم  85 دك30.ك طا م  ت في ا ّ سة   .816.ك ص1986 ك تاَّ ا مشَّقك ضيََّ
 

َاإلَّالم  86  .11.ك ص..ا م  ت في ا ّ سة 
ك تَّ ماة خحمات ا حاامَك ِضاشاَّاد َّضات ا َّحما و ا حا ج اا  ح مضا ت  ا   ا  ي د ا ت ماةخ تَّا ما َّتي يك : ُي َظَّ  87

 .215.ك ص1985 -1984َفهت َّم مك ا مطضتة ا  تيتبك تمشقك 
َاّ ََّمض و َّضت ا ت َّالك : ُيْ َظَّ  88 َّ ا  اس َا يُ نَمظ اِ : ا ت طَا  ََ ََِّ ُ ن  ك َممتضة ا ا   يك ا ِ ِاَّبك 3.ك طَُّه 

 . 192.ك ص1998
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ٌُلحُّ علٌها كلّما  - ث َفهكذا مّما ٌجري ِبه االنِتقال ِمن الحقٌقة إلى الَمجاز ثّمَة ثالث سُبٍل 
 :استدعى الَمقاُم الحدٌَث عنها، هً

 .على سبٌل الَمجاز الُمرَسل .1
 (.االسِتعارة)على سبٌل الَمجاز اللّؽوّي  .2

 .90على سبٌل الِكناٌة .3

 تحّققات: 

 ًّ ن التُّراث وما آلَت إلٌه حاُل الّدرس الّصوت ٌْ ا ِبؤّن الُمترِجَم حاَول شدَّ الِوثاَق ب سلّمنا أعاله فرض 
َس أفضل فً اعتِقاِدنا ِمن االنِصراؾ إلى ذلِك التُّراث نفِسه لِلبحث فً ِنقاٍط ُمختصرة . الحدٌث ٌْ ول

ٌَكوَن الُمترِجُم قد تؤّثر ِبها إلى درجة عّما هو كاب ٌّة الّتً ال ُبّد أن  ٌن وراءه ِمن االنِشؽاالت الُمصطلح
 . ما

، 2.فصل)الّذي ورد فً (Syllabe) “ مقطع ” ونتصفَّح هذا األمَر من خالل تحلٌل مصطلح 
 :من المدّونة( 73.، ص21.، م3.وؾ. 49.، صفحة16.مبحث

 :ٌقول ابن جّنً

لّصوت َعَرٌض ٌخرج مع النََّفس مستطٌال  ُمّتِصال، حّتى ٌعِرض لَه مقاطع تثنٌه عن اعلم أّن ا» 
ٌُسّمى الَمقَطُع أٌنما عرَض لَه حرفا، وتختلِؾ أجراُس الحروؾ بِحسب اخِتالؾ  امِتداده واسِتطالته، ف

ِطع شبت، فتِجد لَه أال ترى أّنك تبتدئ الّصوَت ِمن أقصى حلقك، ثّم تبلُػ ِبه أّي الَمقا]...[ َمقاطعها 
ى ؼٌر  ا لَه، ثّم قطعَت، أحسست عند ذلِك صد  ا ِمنه، أو ُمتجاِوز  ا ّما، فإن انتقلت عنه راِجع  جَرس 
ى ما، فإن رجعت إلى القاؾ  الّصدى األّول، وذلِك نحو الكاؾ، فإّنك إذا قطعت بِها سمعت هنا صد 

نك األوّ  ٌْ ر ذ ٌْ ٌْن سمعت ؼٌَره، وإن ُجزَت إلى الجٌم سمعت ؼ  . 91«ل

ٌُعّد  ابُن جنًَفالَمقَطع هنا هو الِمعٌار الّذي اّتخذه  فً َتحدٌد َمفهوم الحرؾ وعالقته ِبالّصوت الّذي 
ا  .عَرض 

، ذلِك أّنها تدّل على (َمفَعل)ٌصحُّ حملُها على أّنها صٌؽت على وزن اسم مكان ( الَمقَطع)فكلِمة 
ٌَحدث فٌه الّتقطٌع كما ٌجوز ا ا لِكونها تدلُّ على الحدث الَموِضع الّذي  ٌّ ا نظر  ا ِمٌم عتِباُرها مصدر 

 . وهو الّتقطٌع ذاُته

 :تؤّمل فً قوله

ٌُسّمى الَمقَطُع أٌنما عرَض لَه حرفا »  ]...[ حّتى ٌعِرض لَه مقاطع تثنٌه عن امِتداده واسِتطالته، ف
» 

ٌُعلِّق علٌه   : قابال   عّمار الساسًفهذا ما 

                                                                                                                                                    
 .L.J :َ ِ ن َّو. 235.ك ص1998ك َّ  م ا متلك ا ِ اَّبك 5.ك طَّ م ا ّتال ةخحمت مات َّ َّمَّك   89

ED, G.B,1996, P.02 
ND

, 2NINGTHE DIVIRSITY OF MEACOHEN ,  
َّا فاا  90 َفيااقك ا ُماااط ح ا  اساا ك 4.ك ج37.ك ماا م ّ ااة ا م مااَّ ا ِت مااّي ا ِتَّا اايّ ي ا ِااَّ و ا مااَّيمك ُمحيااي ا ااّتيو ت

 .05.ك ص1986ضستاتك 
َّضت اهلل خميوك  َّّ ا  َّة اإلََّّالاضو   يك   91 َمحّمت ا ّزفزاد  ضَّاايم ماطا   َا  ك تحِيق ماطا  ا ّ ِّ  
التهك ماَّك 1.ك ط1.ج َخ  .06.ك ص1954ك مطضتة ماطا  ا ض ضي ا ح ضّي 
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ٌُسّمى الَمقَطع أٌنما عرَض لَه حرفا، [ ابن جنً  ]وِصفة الّصوت ِعنده »  االسِتطالة واالمتِداد، و
 .92وتختلِؾ أجراُس الحروؾ بِحسب اخِتالؾ َمقاطعها

 :فتقسٌم ابن جنً هو

 .الّصوامت= الحروؾ  .1

ن  .2 ٌْ  .األلِؾ، الٌاء، والواو: الّصوابت الّطوٌلة= حروؾ المّد واللّ

ٌْن األصوات الّناِقصة أو الحركات أو أبع .3 = اض حروؾ المّد واللّ
 .الفتحة، الكسرة، والّضمة: الّصوابت القصٌرة

 .الحركات ←أبعاض الحروؾ  .4

 :وكّل هذا تدّل علٌه الّنصوص اآلتٌة

  « ن وهً األلِؾ والٌاء والواو ٌْ اعلم أّن الحركات أبعاُض حروؾ المّد واللّ
»93 . 

  « ُتقلِق الحرَؾ الّذي وإّنما ُسمٌِّت هذه األصوُت النَّاقصة حركات، ألّنها
تقتِرن ِبه، وتجتِذبه نحو الحروؾ الّتً هً أبعاُضها، فالفتحة َتجتِذب 
الحرَؾ نحو األلِؾ، والكسرة تجتِذبه نحو الٌاء، والّضمة تجتِذبه نحو الواو 

»94. 

  « فُمحاٌل أن َتكون الحركة فً الَمرتبة قبل الحرؾ، وذلِك أّن الحرَؾ
ٌَجوز . رض فٌه، فهً لِذلِك ُمحتاجٌة إلٌهكالَمحلِّ لِلحركة، وهً كالعَ  وال 

ا لَو كانت الحركة قبل الحرؾ لَما جاز اإلدؼاُم . ُوجوُدها قبل ُوجوده وأٌض 
ع، فُتدِؼم الّطاَء األولى فً الّثانٌة؛  فً الكالم أْصال، أال ترى أّنك َتقول َقطَّ

تبة قبلها، لَكانت حا ن الّطاء ولو كانت حركُة الّطاء الّثانٌة فً الرُّ ٌْ جزة ب
ن الّطاء الّثانٌة،  ٌْ ولو كان األمُر كذلِك لَما جاز إدؼاُم األولى ] األولى، وب

مة، مرتبُتها أن َتكون قبل الّطاء [ فً الّثانٌة  ألّن الحركة على هذه الُمقدِّ
ن حركٌة بطل اإلدؼاُم؛  ٌْ ن الَحرف ٌْ ن األولى؛ وإذا حجز ب ٌْ نها وب ٌْ الّثانٌة، ب

ام فً الكالم، داللٌة على أّن الحركة لٌست قْبل الحرؾ َفجواُز اإلدؼ
ك بِها   .95«الُمتحرِّ

ك: )نالِحظ أّنه لم ٌستعِمل الُمركَّب ٌّة( الحرؾ الُمتحرِّ  :إالّ كِعبارة واِصفة فّسر ِبها قض

ك ِبها »   .  «َفجواُز اإلدؼام فً الكالم، داللٌة على أّن الحركة لٌست قْبل الحرؾ الُمتحرِّ

 .ّدث عن إجراء العرب الحرؾ مجرى الحركةإذ ٌتح

                                                 
ا  اساااة َ ااااة َِّ مّياااة َّ ااا  ا ااااا  ص ا ُمميِّااازبك : يك ا  ِّ ااا و ا تَّضاااّي الياااُة اّ تاااي تتحاااّت  ا اااّزموَّّمااا َّ ا    ااا  92

 .271.ك ص2000ك 4.ك عا تَّضّية

 .19.ك ص.. َّّ ا  َّة اإلََّّالاضو   يك   93

 . 30.اضو   يك ا مَِّ َّ  ا نك ص  94

 .32.ا مَِّ َّ  ا نك ص  95
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ع فقطعوه »  وهذا الكالم إنما هو حرؾ وصوت فإن تركه سدى ؼفال امتد وطال وإن قَطعه تقطَّ
وجزإوه على حركات أعضاء اإلنسان التً ٌخرج منها الصوت وهو من أقصى الربة إلى منتهى 

 .96«الفم 

َؾ بِه ( الَمقَطع)أّما 
(..Eléments de linguistique générale)ًفِبالَمفهوم الّذي ُوظِّ

97
قد جاء   

الخلٌل والحال إّن هذا األخٌر قابم على نِظام الَمقاِطع وهذا ُمنذ . فً ِعلم العروض واِضَح المعالِم
نبن أحمد الفراهٌدي ٌْ ٌّ ن اآلت ٌْ  :، كما ٌدلُّ على ذلِك الُمقتبس

َج وحده فً الّذكاء واإلبداع ، الّذي كان نسٌالخلٌلوال ُبدَّ لنا ِمن ِذكر أنَّ »  .1

ًٌّ على  ًّ البارع ـ إلى اإلٌقاع الّشعرّي، وأّنه َمبن ، َمقاِطعَ  والوَرع، َفِطن ـ وهو الموسٌق

ى بِالّتفاعٌل  ٌُسمَّ ن أجزاء هً ما  ٌّة، ُتكوِّ  . 98«أشبه ِبالمقاِطع الموسٌق

 . 99«سبب خفٌؾ الّثانً ِمن دابرة الُمختلؾ، وهو أّول الَمفَطع ننتِقل إلى أّول »  .2

ٌّة  ٌّة ِمن ثناب ٌّة العروض ن السبب الخفٌؾ فً الُمصطلح ك )وٌتكوَّ وهذا ( ساِكن+ ُمتحرِّ
 . الَمقصود ِمن المقَطع

ٌُحذؾ فٌبقى  ٌُدعى ( 1) ←( 01)فحّتى ِعندما   (.  ِعلّة)أو ( زحاؾٌ )فٌحدث ما 

ر أّنه تعّددت اآلراء حول مفهوم المقطع ٌْن حول  الحاج صالح عبد الّرحمانٌُوِرد . نذكٍّ ن لفرٌق ٌْ رأٌ
ٌن بالّدرس الّصوتً  ٌّة وحرص على نقدهما، ٌذهب أولّهما إلى أّن العلماء العرب المهتمِّ هذه القض
استمّدوا مفهوم المقطع من اإلؼرٌقٌٌن الّذٌن كان لهم باٌع فً علم الموسٌقى والفلسفة، وٌرى الفرٌق 

ٌٌّن العرب أقدمهم فً  الحقٌقة لم ٌّطلعوا على مفهوم المقطع وهم فً آخر المطاؾ الّثانً أّن الّصوت
ٌُالَحظ أّن كلمة » : ، ثّم ٌستنتج قابال  (الّصامت)لم ٌعرفوا مفهوم  إّنه مّما ٌستدعً الفضول أن 

(Syllabe)  ا بكلمة والحال أّن هذه الّتسمٌة إذا . الّتً تدّل على محّل القطع“ مقطع ” ترِجمت دابم 
فهً رؼم ذلك تشٌر إلى  (Syllabe)عرفت نفس المحتوى الّذي تدّل علٌه تسمٌة لم ٌسبق لها وأن 

ٌُشهد فٌه الوقؾ ٌُمكن للوقؾ أن ٌحدث . هذا ما استوقؾ المترجمٌن. الموضع الكفٌل بؤن  بالفعل فال 
ًّ “ موضع قطع ” داخل المقطع بل ٌتّم فً حدوده، فً  إذن ما اختاره المترجمون . اإلصدار الّصوت

 .100«مة الّتً تقترب داللتها من هذا المفهوم هو الكل

 :إعمال البدابل فً الُمركَّب. 3

  الّتركٌز على أحد البدابل فً الُمركَّب، وتخصٌص اآلخر لاِلشتِقاق نالحظ ظاهرة
 : (Accent)تؤّمل فً المصطلح اآلتً . ِمنه

                                                 
َاَِّهاا ا ُمزِاااَّ فااي َّ اااله ا ااتِّيو ا  ااياَطيك   96 َخ  َم ا ّ سااة  اات خضااَ : ك تحِيااق اا َمحم  َ   ضااب  اات خحماات  اا ت ا َماا محم 

َ ك ج َّ ي محم ت ا ض    .28.ك ص(د.ت)ك ممتضة تاَّ ا تاَّاثك ا ِ ِاَّبك 3.ك ط1.ا اضه إضَّاايَم 
 ,IQUE GÉNÉRALEELÉMENTS DE LINGUISTANDRE MARTINET ,: ُي َظَّ  97

COLL. CURSUS, 4
 ÉME

 ÉD. ARMAND COLIN, PARIS, 1996, P.59. 
َافيا اطيل ا تّضَّيزّاك   98 َا ِ ض  َافي في ا تََّ  .06.ك ص1979ك تاَّ ا امَّك تمشقك 3.ك طا 

 .08.ا مَِّ َّ  ا نك ص  99

 A. HADJ-SALAH, LA NOTION DE SYLLABE ET LA THEORIE: ُي َظااَّ  100

, TNIYYLIS-ALHONETICIENS ARABES, IMPULSIONNELLE DES P-CINETICO

VOL. 01, N° 01, INSTITUT DE LINGUISTIQUE ET DE PHONETIQUE D’ALGER, 

1971, P.64.  
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 ACCENT( 89-84.، ص36.إلى م 31.، م3.ؾ)تطوٌح / نبر 

واسُتعِمل . (Accent ; stress)فً ُمقابِل  102 (تطوٌح)و 101(نبر)وّحد جاء فً المعجم المُ 
( نوعا   11)وفً ِتعداد أنواع الّتطوٌح . 103 (ُمستوى الّتطوٌح)فً موِضٍع آخر هو ( الّتطوٌح)

ٌُذكر تصرٌُؾ (. تطوٌح)اسُتعِمل ُمصطلح  ًْ ( نبر)لم  ٌُقابِل  104تنبٌر“ تفعٌل ” إالّ فً صٌؽت ل
(Accentuation)لُمقابِل ( منبور)م مفعول ، واس (Ejectif ) ; glotalisé 105منبور أو مهموز .

روا لِلّتنوٌع ِباالشتِقاق ُمراِدؾ  ، (تطوٌح)وهو ( نبر)فنفهم هكذا أّن أصحاب المعجم الُموّحد سخَّ
ًّ سابق ا على  أحمد الحمووهو ما لم ٌؽفل عنه المترِجم  مع الّذكر أّن هذا األخٌر كان عمله الّترجم

 . رٌخ نشر المعجم الُموّحدتا

ا  ًّ ال ٌحلُّ دابم  ورّي الّدالل ا أّن الّتولٌد الصُّ ٌُحقِّق االقِتصاد اللُّؽوّي ِعلم  إنَّ ِمن مزاٌا االشِتقاق أّنه 
ٌُدها ٌّة فِمن أْبدع ما َوَرد فٌها وهً ِمن الِؽنى ِبحٌث » . َمشِكل تنامً الَمفاهٌم وتزا فؤّما أوزان العرب

ٌُجِزأَه عن الّنحت والّتركٌب وتكثٌر األلفاظ والشُّروح ٌِجد فٌها الب  . 106«اِحُث ما 

ٌُقِدم الباِحثون على اسِتعمال األلفاظ  ٌُوفِّر الّتركٌب إذن لِماذا ال  ما دام هذا االشِتقاق زابد االنِتقال 
 .فها ِبإعادة َتعرٌفهاالُمنتِقلة الّتً على الّرؼم أّنها نبتت فً بٌبة الّترجمة، فال ماِنَع ِمن إعادة َتوظٌ

ٌّة، ونكتفً بعرض الّظاهرة عبر هذا  لننظر اآلن كٌؾ بنٌت المصطلحات من الّناحٌة الّتركٌب
ا لضٌق الوقت  :الجدول، وهذا نظر 

( 47.، ص15.، م2.ؾ) أسنانً أسلً
APICO-DENTAL 

ر  ٌَّن ) 1نعت  ←َمنعوت ُمقدَّ اسم ُمع
ٌَّن ) 2نعت ( + َمنسوب إلٌه اسم ُمع

إقامة الّنعت َمقام  ( إلٌه َمنسوب
 .الَمنعوت

( 48.، ص15.، م2.ؾ) أسنانً شفوي
Labio-dental 

ر  ٌَّن ) 1نعت + َمنعوت ُمقدَّ اسم ُمع
ٌَّن ) 2نعت ( + َمنسوب إلٌه اسم ُمع

إقامة الّنعت َمقام  ( َمنسوب إلٌه
 .الَمنعوت

                                                 
وك : ُي َظَّ  101 َ اََّ ت ِ ُماط ح د ا  ِّ   ي  د َّضت ا َّّحمو ا ح ج ا  ح  َح  إ   يزا ا فَّ  ي ا )ا َمت م ا ُم

َ سك (ََّّضي َمك ت َا ُت  َا ثِ  فة   .13.ك م6.ك ص1989ك ا ُم ظ مة ا تَّضي ة ِ  ت َّضي ة 
 .2652..ك م136.ص ا مَِّ َّ  ا نك: ُي َظَّ  102
 .2254.ك م115.ص ا مَِّ َّ  ا نك: ُي َظَّ  103
 .18.ك م6.ص ا مَِّ َّ  ا نك: ُي َظَّ  104
 .843.ك م44.ص ا مَِّ َّ  ا نك: ُي َظَّ  105
ميّ خحمت مط َلك ِمو اا  ص ا  اسة ا تَّضّياةك ِضامو   106 َْ َِا َّي ا  َا ا َم   شا) ا ّ ساة ا تَّضّياة  َب ضحاَث   د ا ّ ات

َحاااتب ا تَّضّياااة فاااي  فاااي مض ااا  ا َم ماااَّ ا ِت ماااّي  1983 اااضتمضَّ  29 – 28ا امَّّياااة ا تاااي  ّظمهااا  مَّماااز تَّا ااا د ا 
دك 2.ك ط(ا ِتَّا ّي ِضضستات َ مَّاا  :  ِ ن َّاو. 120.ك ص1986ك تاَّ  شَّ ا مَّمزك ضيََّ َا ا تَّضّياة  ا مَّْم اّيك ُ شا

 .113.ك ص1938َامِتم  ه ك ا َمطضتة ا تاَّّيةك ا ِ ِاَّبك 
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( 103.، ص7.، م4.ؾ)أداء لَفظً 
(Variante) 

اسم جنس )ت نع( + َمصدر)َمنعوت 
 (.منسوب إلٌه “المعنى”

( 211.، ص30.، م6.ؾ) صوتً انِدماج
Intégration phonologique 

اسم ِجنس )َنعت ( + َمصدر)َمنعوت  
ن” ٌْ  .(َمنسوب إلٌه“ الع

ٌّة  انِدماج ، 27.، م6.ؾ)الوحدات الّصوت
 Confusion)( 208-207.ص

phonologique) 

 َمنعوت]ُمضاؾ إلٌه ( + َمصدر)ُمضاؾ 
اسم )َنعت + ( “ الَمعنى ” اسم ِجنس )

ن ” ِجنس  ٌْ  .( [َمنسوب إلٌه“ الع

( 45.، ص13.، م2.ؾ)أوتار صوتٌة 
Cordes vocales 

ن ” اسم ِجنس )َمنعوت  ٌْ َنعت ( + “ الع
ن ” اسم ِجنس ) ٌْ  .(َمنسوب إلٌه“ الع

( 46.، ص14.، م2.ؾ) بجّر الشفتٌن
Rétracté 

ن  الّصابت الَمنطوق ِبجرّ : األصل ٌْ الّشفت

  ر ُمتعلِّق + َنعت ُمقّدر + َمنعوت ُمقدَّ
ر  اسم َمجرور + حرؾ جّر ] ِبنعٍت ُمقدَّ

اسم )ُمضاؾ إلٌه ( + َمصدر)ُمضاؾ ~ 
ن ” ِجنس  ٌْ  ( [. “الع

( 103-102.، ص7.، م4.ؾ)بدل الّدال 
(Variante de signifiant) 

( +  “الَمعنى ” اسم ِجنس )ُمضاؾ 
 (.ِعلاسم فا)ُمضاؾ إلٌه 

( 67.، ص16.، م3.ؾ)/ بدل لفظً 
« Allophone » 

 
 ← وجه فً األداء/      

َنعت ( +  “الَمعنى ” اسم ِجنس )َمنعوت 
ه“ الَمعنى ” اسم ِجنس ) ٌْ  (َمنسوب إل

+ حرؾ جّر ( +  “الَمعنى ” اسم ِجنس )
 (.اسم مصدر)مجرور 

-102.، ص7.، م4.ؾ)بدل الَمدلول 
103 )(Variante de signifié) 

( +  “الَمعنى ” اسم ِجنس )ُمضاؾ 
 (.اسم َمفعول)ُمضاؾ إلٌه 

ٌّة  ، 7.، م4.ؾ)بدل الوحدة الّصوت
 Variante de)( 103-102.ص

phonème) 

( +  “الَمعنى ” اسم ِجنس )ُمضاؾ 
اسم ِجنس )َمنعوت ~ ُمضاؾ إلٌه 

اسم ِجنس )َنعت ( +  “الَمعنى”
 (.“الَمعنى”

ٌّة  ، 150.، ص6.، م5.ؾ)/ بنٌة لُؽو
 Structure)( 198.، ص19.، م6.ؾ

linguistique) 
 بناء اللُّؽة/ 

َنعت ( +  “الَمعنى ” اسم ِجنس )َمنعوت 
 (. “الَمعنى ” اسم ِجنس )
 

اسم )ُمضاؾ إلٌه ( اسم َمصدر)ُمضاؾ 
 (. “الَمعنى ” ِجنس 

ٌّة  ( 94.، ص40.، م3.ؾ)/ بنٌة معٌار
(Forme canonique) 

 

 
 ←مصدر مجرد                  

َنعت ( +  “الَمعنى ” اسم ِجنس )َمنعوت 
د ←اسم آلة )  (.اسم ُمجرَّ
 

د)َمنعوت  اسم )نعت ( + اسم ُمجرَّ
 (. َمفعول

( 48.، ص15.، م2.ؾ) بٌن األسنانً
(Interdental) 

ن األسنان : األصل ٌْ الّصوت الَمنطوق ب

  ر ُمتعلِّق + َنعت ُمقّدر + َمنعوت ُمقدَّ
( + مورفٌم)ُمضاؾ ] ر ِبنعٍت ُمقدَّ 
ن ” اسم ِجنس )ُمضاؾ إلٌه  ٌْ  ( [. “الع

، 27.، م4.ؾ) لِلكالم ِنظامً تؤلٌؾ
 Construction)( 126.ص

اسم مصدر )َنعت ( + َمصدر)َمنعوت 
ُمتعلِّق بِالُمرّكب الّنعتً ( + َمنسوب إلٌه
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régulière) [ اسم ِجنس )اسم َمجرور + حرؾ جّر
 ( [. “ الَمعنى”

ٌّاريتبّدل  ( 103.، ص7.، م4) اخِت
(Variante facultative) 

 (.َمصدر)نعت ( + َمصدر)َمنعوت 

( 103.، ص7.، م4) نسجًتبّدل 
(Variante combinatoire) 

 (.َمصدر)نعت ( + َمصدر)َمنعوت 

-20.، ص10.، م1.ؾ) /تتاُبع الكالم 
21 )(Linéarité du langage) 
 

 الكالمتسلسل                            

اسم )ُمضاؾ إلٌه ( + َمصدر)ُمضاؾ 
 .(“ الَمعنى ” ِجنس 

اسم )ُمضاؾ إلٌه ( + َمصدر)ُمضاؾ 
 .(“ الَمعنى ” ِجنس 

( 46.، ص14.، م2.ؾ)تجوٌؾ الفّم 
Cavité buccale 

ن)ُمضاؾ  ٌْ ( + َمصدر ُمقاٌم َمقام اسم ع
ن ” اسم ِجنس )ُمضاؾ إلٌه  ٌْ  .(“ ع

و  ،58.، ص8.، م3.ؾ) تحلٌل صوتً
 Analyse( 96.، ص2.، م4.ؾ

phonologique 

اسم ِجنس )َنعت ( + مصدر)منعوت 
ن” ٌْ ه “ع ٌْ  (.َمنسوب إل

 

 02جدول رقم 

 :خاتمة

ٌُالَحظ أّن  ٌَّة َتظلُّ ُمعتَبرة  على كلِّ حال، بل ما  قد الُمترِجم ٌُستنَتج ِمّما عرضناه أنَّ الِعالقة التَّسبٌب
ن. أرخى الِعنان لِتقدٌرها ٌْ ا ِعندما إذ ب ؼ  ا لِلتَّرجمة فٌبدو األمُر ُمسوَّ ى الَمعنى اللُّؽوّي َتٌسٌر  ٌُتحرَّ ما 

ر  ٌّة أم ُمفتعلَة، إذ ُتقدَّ ٌَضع الُمترِجم ُمعَظم الُمصطلحات على أساس هذه العالقة سواء أكانت طبٌع
 . )%(96 ,98 ب نسبُة َتواُجدها 

ٌُحلَّل الَمفهوم ِمن أجل الَمزٌد ِمن فه ًٌّ بل هو ِمن لَواِزم كلِّ قراءة فما َفِعندما  مه ـ هذا أمٌر طبٌع
ا لِلؽاٌة  مات التَّرجمة ـ ُبلوؼ  امٌة إلى ضْبط الَمفاهٌم، فهً ِمن ُمقدِّ ٌَّة الرَّ ظنُّك ِبتلك الِقراءة التَّحلٌل

ن الَمعنى االصطالحً والكلِمة الّتً ُتختار كُمقابِل لِلَّفظ الّذي كان . نفسها ٌْ ٌه فً اللُّؽة َفالِعالقة ب ٌُإدِّ
ل بِفضل االستِعمال إلى ِعالقة  ٌُنِكر أحٌد أنَّها ستتحوَّ ا هً الِعالقة الّتً ال  ٌَّة، طبع  الَمصدر هً َتسبٌب

ٌَّة  .اعتِباط

 :المراجع المعتمدة

 ٌّة  :بالعرب

، سّر صناعة اإلعراب، تحقٌق مصطفى الّسّقا وإبراهٌم (أبو الفتح عثمان)ابن جنً  .1
ًّ وأوالده، 1.، ط1.الّزفزاؾ وعبد هللا أمٌن، جمصطفى ومحّمد  ، مطبعة مصطفى البابً الحلب

 .1954مصر، 

ًّ التَّقلٌدّي فً تارٌخ الِفكر اللُّؽوي، ضمن ُمحاضرات (نادٌة)أنؽلسكو  .2 ، َمكانة النَّحو العرب
الث عشر لِلِفكر اإلسالمً الُمنعَقد بِتمنؽست ما بٌن 

، 1979سبتمبر  08أوت و 30الُملتقى الثَّ
ٌَّة، 4. كتاب األصالة، ج ٌَّة الجزابر ٌن  .1979، ِوزارة الشُّإون الدِّ

 .1979، دار الفكر، دمشق، 3.، الوافً فً العروض والقوافً، ط(الخطٌب)الّتبرٌزّي  .3
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، (ُمحًٌ الّدٌن)توفٌق  .4 ًّ ًّ الِعراق ، الُمصطلح اللُّؽوّي فً القرآن الكرٌم، مجلّة المجمع الِعلم
 .1986اد، ، بؽد4.، ج37.مج

ٌَّات ( عبد الّرحمن)الحاج صالح  .5 د لُِمصطلحات اللِّسان وآخرون، الَمعجم الُموحَّ
قافة والُعلوم، تونس، (إنجلٌزي ـ فرنسً ـ عربً) ٌَّة والثَّ ٌَّة لِلتَّرب مة العرب  .1989، الُمنظَّ

ٌَّة، القاِهر(حلمى)خلٌل  .6 ٌَّة وعلم اللُّؽة البنٌوّي، دار المعرفة الجامع  .1995ة، ، العرب

ًّ اآلٌُة الّتً تتحّدى الّزمن(عّمار)الساسً  .7 ٌّة على الخصابص : ، اللِّسان العرب وقفة ِعلم
ٌّة، ع ٌِّزة، اللُّؽة العرب  .2000، 4.الُمم

ٌُّوطً  .8 ٌن)الس د أحمد جاد الَمولى : ، الُمزِهر فً علوم اللّؽة وأنواِعها، تحقٌق(جالل الدِّ محمَّ
د أبو الفضل إبراهٌمَ  د البجاوى، ج بك ومحمَّ ، مكتبة دار التُّراث، القاِهرة، 3.، ط1.وعلً محمَّ

  (.ت.د)

ّواب  .9 ر اللُّؽويّ (َرمضان)عبد التَّ ، َمكتبة الخانجً، 3.َمظاِهُره وِعللُه وَقوانٌُنه، ط: ، التَّطوُّ
 . 1998القاِهرة، 

 .1998، عالم الكتب، القاهرة، 5.، علم الّداللة، ط(أحمد مختار)عمر  .10

، مبادئ اللسانٌات العامة، ترجمة أحمد الحـمو، ِبإشراؾ عبد الرحمان (أندري)ٌنً مارت.10
 .1985 -1984الحاج صالح وفهد عكام، المطبعة الجدٌدة، دمشق، 

ًّ (أحمد)مطلوب .11 ٌّة والوعً الَقْوم ٌّة، ِضمن اللّؽة العرب بحوث )، ِمن خصابص اللُّؽة العرب
ٌّة التً نظّ  ٌّة فً ومناقشات الّندوة الفكر سبتمبر  29 – 28مها مركز دراسات الوحدة العرب

ًّ ِببؽداد 1983 ًّ الِعراق ، 1986، دار نشر المركز، بٌروت، 2.، ط(فً مبنى الَمجمع الِعلم
ٌّة، القاِهرة، : نقله عن. 120.ص ٌّة ونمّوها واكِتمالها، الَمطبعة العصر ، ُنشوء العرب ًّ الكْرمل

1938. 

 .1986 ، دار المشرق، بٌروت،30.عالم، طالمنجد فً اللّؽة واإل. 12

           

ٌّة  :بالفرنس

1. ANGERS (MAURICE), INITIATION A LA METHODOLOGIE DANS 

LES SCIENCES HUMAINES, ED. CASBAH UNIVERSITE, ALGER, 

1997, P.102.  
2. HADJ-SALAH (ABDERAHMAN), LA NOTION DE SYLLABE ET LA 

THEORIE CINETICO-IMPULSIONNELLE DES PHONETICIENS 

ARABES, AL-LISNIYYT, VOL. 01, N° 01, INSTITUT DE 

LINGUISTIQUE ET DE PHONETIQUE D’ALGER, 1971. 

3. MARTINET (ANDRE), ELEMENTS DE LINGUISTIQUE 

GENERALE, COLL. CURSUS, 4
 ÉME

 ÉD. ARMAND COLIN, PARIS, 

1996. 
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 :اللغاتورقة التعرٌف بجهود المخبر ب

 

 العربٌة

 

 

 األلمانٌة

 

 

 الفرنسٌة

 

 

 اإلٌطالٌة
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  الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌةالجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

  وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمًوزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

- - البلٌدةالبلٌدة  ––جامعة سعد دحلب جامعة سعد دحلب 

  كلٌة اآلداب و العلوم االجتماعٌةكلٌة اآلداب و العلوم االجتماعٌة

  **مخبر اللغة العربٌة وآدابهامخبر اللغة العربٌة وآدابها**
 

 
 
 

-التعرٌؾ -  

 **لعربٌة وآدابــهامخبر اللؽة ا**

باللؽات العربٌة واإلنجلٌزٌة << إنجاز موسوعة الصوتٌات العربٌة الحدٌثة>>     
 .والفرنسٌة واإلٌطالٌة واأللمانٌة

 .لقد جاءت فْكرة مشروع مخبر الصوتٌات الحدٌثة بناء على َجْملة من القضاٌا الهامة مْنَها 
التراث –هى إلٌها الملتقى الوطنً األول ما أفرزته ورقة النتابج والتوصٌات التً انت -

الصوتٌات -والملتقى الوطنً الثانً . 1999-جامعة سعد دحلب -والحداثة فً اللؽة واألدب
حٌث أكدْت قلة البحث الصوتً وبخاصة فْعله المعجمً . 2002 -بٌن التراث والحداثة

 ..المتخصص
حٌة فً العلوم اإلنسانٌة المصطلح والمصطل–أرضٌة نتابج وتوصٌات الملتقى الدولً  -

-مارس 16-15الذي نظمته كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة ٌومً  -بٌن التراث والحداثة
التً ألحت على وجوب توجه البحوث اللؽوٌة الحدٌثة إلى صناعة المعاجم . 2004

 .الموسوعٌة المتخصصة تبعا للفراغ الكبٌر فً المجال هذا
البحث الصوتً ، وانصباؼها بالعمومٌة فً كثٌر من اضطراب كثٌر من المفاهٌم فً  -

 .األحٌان أدت ؼموض وإبهامٌة وفقدان التدقٌق العلمً المطلوب

البحث الصوتً ٌمثل قاعدة البحث اللؽوي والبحث المعجمً هو قاعدة البحث الصوتً  -
 .ومفتاح البحث اللؽوي ومفاتٌح العلوم هً معاجمها المتخصصة

 
 
 

 :تشكٌلُتهُ * 

 :ٌشكل مخبر موسوعة الصوتٌات العربٌة الحدٌثة أربع فرق        
 Phonetique fonctionnelle. الصوتٌات الوظٌفٌة -1
 phonetique physique. الصوتٌات الفٌزٌابٌة -2
 phonetique physiologiqueالصوتٌات الفٌزٌولوجٌة  -3

 auditive      Phonetique.الصوتٌات السمعٌة -4
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وعً حوالً عشرٌن باحثا  أكادٌمٌا من جامعة البلٌدة والجزابر ، ٌشترك فً هذا العمل  الموس
الطب، الفٌزٌاء، الترجمة، اللؽات ... وبوزرٌعة ، وتٌزي وزو ، والمدٌة ، فً اختصاصات مختلفة

و األدب و اللسانٌات علم النفس، وعلم االجتماع ، والتارٌخ بخمس لؽات متداولة فً الموسوعة 
 .اإلنجلٌزٌة واإلٌطالٌة واأللمانٌة العربٌة والفرنسٌة و: هً
 
 :استراتٌجٌته فً البحث* 

 كلٌة المعرفة اإلنسانٌة -0
 .تكامل المعرفتٌن اإلنسانٌة والتكنولوجٌة -5
 .المزاوجة بٌن صحٌحً التراث والحداثة -0
 (اللؽات)عالمٌة المفاهٌم المعرفٌة واختالؾ وسابل التوصٌل واالتصال   -4

 .ات وحوارهاضرورة االنفتاح على اللؽ  - 5

 :أهدافه* 

 .االحتكاك والتبادل والتوأمة فً البحث المخبري ، وطنٌا وعربٌا، ودولٌا - 
 إنتاج الجدٌد فً البحث الصوتً المعجمً -
 .استثمار النتابج الصوتٌة فً العالج النطقً والسمعً -
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Das Nationale Treffen über „ Die Phonetik von der Geschichte bis zur         

Funktionalität 

Vorwort: 

Der Sprachlaut ist eine preziöse Gabe Gottes an den Menschen , dessen 

bevorzugten Kreatur .Die Phonetik ist nicht bloß als Hilfswerkzeug in der 

Linguistik und beim Studium Fremder Sprachen zu betrachten. Wie sie heute 

betrieben wird, ist sie eine hochentwickelte Wissenschaft, die Teilgebiete der 

Physiologie und der Physik  einschließt, aber ihre eigenen Schwerpunkten 

setzt, ihre eigenen Untersuchungs- und Versuchsmethoden sowie ihr eigenes 

Fachvokabular entwickelt hat. 

Sprachlaute werden oft außerhalb der Fachsprache mit subjektiven und 

weitgehend bedeutungsleeren Ausdrücken wie ‚hart’, ‚weich’, ‚flach’ usw. 

beschrieben. Objektiv können sie unter drei Hauptaspekten beschrieben 

werden:(1) im Hinblick auf die Art und Weise, wie sie von den menschlichen 

Sprechorganen erzeugt werden, (2) im Hinblick auf die akustischen 

Eigenschaften der sich vom Sprecher zum Hörer bewegenden Schallwellen, 

und (3) im Hinblick auf ihre physikalischen Auswirkungen auf das 

menschliche Ohr und die damit verbundenen Mechanismen. Das führt zu einer 

dreifachen Teilung des Gebiets in artikularische, akustische und auditive 

Phonetik. 
 

Grundthemen des Treffens: 

Die historische Phonetik( die Indianer, die Griechen und die Araber) 

Die physikalische Phonetik 

Die funktionale Phonetik. 

Ziele des Treffen 

Das Zusammentreffen, die Koppelung und der Kontakt. 

Suche nach Erfahrungen im Bereich Phonetik in verschiedenen Sprachen. 

Beförderung des wissenschaftlichen Dialogs durch Gründung von 

Phonetiklabors in allen Universitäten Algeriens. 

Realisierung einer Fachliteratur im Bereich Phonetik für den Studenten und 

den Forscher. 

Einführung 

Das Labor der arabischen Sprache und deren Literatur plant, eine 

Enzyklopädie der modernen arabischen Phonetik im Stande zu bringen und 

zwar in den folgenden Sprachen: Arabisch, Englisch, Französisch, 

Italienisch und Deutsch. 

Die Idee solches Vorhaben wurde durch vielen und ebenso wichtigen 

Gegebenheiten bedingt. 

-erstens, die Plattform des ersten nationalen Treffen über „ Erbe und 

Modernität in der Sprache u. in der Literatur“( Universität Saad Dahlab von 
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Blida), und die Grundlage des zweiten nationalen Treffen über „ die 

Phonetik zwischen Erbe und Modernität“(die selbe Universität, 2002) 

betonten beide das Mangel an Forschung im Bereich Phonetik und deren 

Fachvokabular. 

-zweitens, das internationale Treffen über „ Fachausdruck u. Terminologie 

in den Geisteswissenschaften zwischen Erbe u. Modernität“( Universität 

von Blida 15. und 16. März 2004) beharrte auf die Notwendigkeit der 

Forschung im Bereich Fachwörterbücher. 

-drittens, die Verwirrung und die Verwechslung in den Konzepten der 

Phonetik müssen in Zukunft vermieden werden. 

Die phonetische Forschung ist die Basis für die Sprachforschung und die 

Forschung im Bereich der Fachvokabel u. Fachwörterbücher ist die 

wichtige Grundlage für die Phonetische Forschung und gleichzeitig eine 

Schlüssel für alle Wissenschaften. 

Die Arbeitsgruppen: 

Das Labor der modernen arabischen Phonetik besteht aus vier 

Arbeitsgruppen : 

1-die funktionale Phonetik 

2-die physikalische Phonetik 

3-die physiologische Phonetik 

4-die auditive Phonetik 

An diesem enzyklopädischen Projekt nehmen ungefähr 20 akademische 

Forscher teil und zwar aus den Universitäten von Blida, Algier, Bouzareah, 

Tizi-Ouzou, Medea. Sie kommen aus verschiedenen Fachgebieten wie 

Medizin, Physik, Geschichte, Soziologie, Psychologie, Linguistik, 

Sprachen, Literatur und Ûbersetzen. 

Strategie bei der Forschung: 

 Menschliches Erkenntnisvermögen im Ganzen. 

 Komplementarität der menschlichen und technologischen                       
Kunde 

 Parallelität zwischen Erbe und Modernität 

 Internationale Konzepte und Diskrepanz der Sprachen im Betracht 

nehmen. 

 Aufgeschlossenheit für alle Sprachen und deren Dialoge 

 Ziele: 

 Kontakt, Zusammenarbeit, Koppelung in der 

Laborforschung(national u. international) 

 Das Neue in der phonetischen Forschung  und deren Fachvokabel 

herbeibringen. 

 Verwendung der Ergebnisse der phonetischen Forschung bei 

Bekämpfung von artikularischen und auditiven Krankheiten. 
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rium für Hochschulwesen und rwissenschaftliche Forschung.Ministe  

 

 

Universität Saad Dahleb von Blida. 

 

Labor der arabischen Phonetik. 

Kontakt: 

Pr. Dr. Amar Sassi 

Directeur du laboratoire de la phonétique arabe(encyclopédie de phonétique 

arabe moderne) 

Université Saad Dahleb –Blida- 

Faculté des lettres et des sciences sociales 

Tel. Fax. De la faculté (00213) 025 43 38 00 

Fax de l’université : (00213) 025 43 11 64 

Tel. Pr. Sahraoui :(00213) 025 43 39 36 

Mobile : 072930659 
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Ils ont rappelé aussi, que les clés de la recherche linguistique et 

scientifique sont les encyclopédies spécialisées. 
 

 

 

COMPOSITION 

 

Le laboratoire de phonétique arabe contemporaine se compose 

de quatre équipes de recherche : 

 

1 

Phonétique fonctionnelle 

2   

Phonétique physique 

3 

Phonétique physiologique 

4  

Phonétique acoustique 

 

 

Vingt chercheurs des universités de Blida, Alger, Tizi Ouzou, 

Médéa, participent à l’élaboration de l’encyclopédie de phonétique 

arabe contemporaine. 

Ces enseignants chercheurs interviennent dans différentes 

spécialités : linguistique, didactique, langues, littératures, traduction, 

Sciences médicales, sciences physiques, psychologie, sociologie, 

histoire …dans différentes langues : arabe, anglais, français, italien, 

allemand… 
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LABORATOIRE DE PHONETIQUE ARABE CONTEMPORAINE 

 

     

 

OBJECTIF  

 

L’objectif du laboratoire est l’élaboration d’une encyclopédie de la 

phonétique arabe contemporaine en langues arabe, anglaise, 

française, italienne et allemande. 

 

L’idée de réaliser une encyclopédie de ce genre est née d’un 

ensemble de réflexions engendrées par les résultats et 

recommandations : 

 

la langue arabe entre  du premier colloque international sur « -

de 1999, » patrimoine et  modernité 

 

de »  éla phonétique entre patrimoine et modernit «du colloque sur  -

2002, 

 

le terme et la terminologie en sciences humaines   «du colloque sur  -

de 2004»  entre patrimoine et modernité 

 

 

 

         Ces rencontres ont  permis de constater le manque de 

travaux spécialisés relatifs à la phonétique arabe. Les spécialistes 

présents à ces travaux ont tous été d’accord pour orienter les 

recherches linguistiques vers la production de Dictionnaires 

encyclopédiques spécialisés. 

 

        Ils ont déploré la confusion, le manque de précision 

scientifique et la  généralisation excessive des recherches 

antérieures. 

        Les spécialistes du domaine ont rappelé que les études en 

phonétique et phonologie représentent la base des recherches en 

linguistique, et que les recherches en terminologie sont à la base de 

la recherche en phonétique  
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1) – fonetica  funzionale 

2) – fonetica  fisica 

3) – fonetica  fisiologica  

4) – fonetica  acustica 

Ci sono venti ricercatori appartenenti alle  università di : Blida – Algeri 

– Bouzeria – Tizi – ouzou , e Media, specialisati in : medicina – fisica – 

traduzione – lingua – letteratura – linguistica – psicologia- sociologia- 

storia- con cinque lingue : l’ arabo – il francese-l’italiano e il tedesco. 

La stategia della ricerca : 

1-La globalisazione della conscenza umana . 

2- La complementura tra la conscenza umana e la tecnologia. 

3- Il ragrupamento tra il patrimonio e la modernita. 

4- L’universalizzazione delle nozioni scientifiche e la diversita dei 

mezzi di comunicazione. 

5- La necissita dell’ appertura sulle lingue e le loro discussione. 

Gli scopi 

 

- Gli scambi e geellaggio nella ricerca al livello nazionale, e al 

livello internazionale, tra i paesi arabi. 

- nuove produzioni nella ricerca e lessicografica. 

- l’uso del risulato della ricerca nella cura dei problemi auditivi e 

arcolati. 
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della fonetica araba contemporaneaLaboratorio  

 

Definizione 

La reuiscita di un enciclopidia di fonetica dell’arabo moderno in 

lingue :arabo –inglese-francese-italiano-tedesco  

L’idea del progetto di un laboratorio di fonetica moderna é nato da alcune 

considerazione. 

1-I risultati e le raccomandazioni del primo seminario nazionale «Il 

patrimonio e la modernita nella lingua e la letteratura araba » universita di 

SAAD DAHLEB nell’anno 1999,e del secondo seminario nazionale. La 

fonetica tra patrimonio e modernita, nel anno 2002. In cui abbiamo notato 

la mancanza  della ricerca fonetica , sopratutto nel vocabolario. 

2- I risultati del seminario internazionale di : il termine e la 

terminologia nelle scienze umane tra patrimonio e modernita, organizato 

dalla facolta delle lettere delle scienzesociologeco 15-16 marzo 2004 

quest’ultimo aveva insisto sulla distinazione di dizionari spicializzati. 

3-La miscolanza e la generalisita di alcunenozioni nella ricerca 

linguistica. 
4-LA RICERCA FONETICA E LA BASE DELLA RICERCA LINGUISTICA E LESSICOGRAFICO, 

QUESTI SONO LA BASE E LA CHIAVE DELLA RICERCA FONETICA POCHE LA CHIAVE DI 

QUALSIASSI SCIENZA E IL SUO PROPRIO VOCABOLARIO .IL LABORATORIO E COSTITUITO DA 

QUATTRO SEZIONI 
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 الملتقى الوطنً األول من الصوتٌات التارخٌة إلى الوظفٌة: مداخلة فً 
 

 جانب الترجمة إلى األٌطالٌة
 

 

 .  )فرنسً  –عربً ـ إٌطالً   (الترجمة . أ                            ٌوسفً فتحٌة: األستاذة

 تقدٌم بعض المصطلحات التً ترجمت إلى األٌطالٌة
 تعرٌؾ علم المصطلح

 :هو الدراسة العلمٌة ألصوات اللؽة و ٌنقسم إلى ثالثة فروع أساسٌة وهً

 :صوات الفٌزٌولوجً أو النطقًعلم األ1

 وهو أقدم الفروع ٌهتم بدراسة مخارج األصوات و الصفات الممٌزة للألصوات

 :علم األصوات الفٌزٌاب2ً

 ٌتعرض للجانب المادي للألصوات

 :علم األصوات السمع3ً

                                                                                                                     وصؾ جهاز              )ٌقوم بتشرٌح جهاز السمع و ٌتعرض لأللٌة استقبال األّذن للألصوات 
 (السمع

La definizione della fonetica  

E lo studio scientifico dei suoni della lingua si divisa in tre rami 

essenziali che sono : 

1la fonetica articolativa : 

E il pui antico ramo che si occupa di studiare i punti d  

articolazione e le loro particolarita  

2 la fonetica acustica 

Quest  ultima si studia livello fisico dei suoni 

3 la fonetica oditiva  

Sioccupa dello studio del sistema oditivo e il recivuto dei s 

 
 عرض مجموعة من المصطلحات التً قمن بترجمتها فً إطار عمل المخبر

                                          foneticaعلم األصوات          1

                                    l apprichio fotorio      جهاز النطق2

                           l apparichio rispiratorioجهاز التنفس3

                                         i cordi vocaliاألوتار الصوتٌة4

                                     la cavita nasaleالتجوٌؾ األنف5ً

                                                             i dentiاألسنان6

                                                          la linguaاللسان7

                                 l apparichio oditivoالجهاز السمع8ً

                                                              faringeالحلق9
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                                                         laringeالحنجرة11

                                                  la glottaفتحة المزمار 11

                                                        i pulmoniالربتان12

                                                        le labbraالشفتان13

                           i celluli della reazioneخالٌا األستجابة14

 icelluli الحالٌا العصبٌة15
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  الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌةالجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

  وزارة التـعلٌم العـالً والبحث العلـمًوزارة التـعلٌم العـالً والبحث العلـمً

- - البلٌـدةالبلٌـدة  --جـامعـة سـعد دحلبجـامعـة سـعد دحلب

  كلٌـة اآلداب والعلوم االجتماعٌةكلٌـة اآلداب والعلوم االجتماعٌة

  عربٌة الحدٌثعربٌة الحدٌثمخبر الصوتٌات المخبر الصوتٌات ال

  
  

 

 
 

من تنظٌم وإشراؾ مخبر " الصوتٌات العربٌة من التارٌخٌة إلى الوظٌفٌة"انعقد الملتقى الوطنً األول الموسوم 
ماي  11-10، ٌومً  -البلٌدة -جامعة سعد دحلب –كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة  –الصوتٌات العربٌة الحدٌثة 

ن الباحثٌن والباحثات المختصٌن فً مجال الصوتٌات من مختلؾ جامعات وفً هذا الملتقى قدم مجموعة م 2005
 .الوطن والمإسسات العلمٌة المعتمدة بمداخالت علمٌة حول الزمان والمكان، واألعالم، والموضوعات

وقد ساد أشؽال الملتقى جو من النقاش العلمً المتمٌز مما أفضى إلى طرح انشؽاالت الحاضرٌن، تقترح اللجنة 
 : كلة من السادة األساتذةالمش

 .مكً درار                     جامعة وهران.أ -
  -البلٌدة –د عمار ساسً                جامعة سعد دحلب . أ -
 فاتح زٌوان                   جامعة تبسة . أ -

 -البلٌدة -نور الدٌن بالز               جامعة سعد دحلب. أ -

 جامعة الجزابر  ٌوسؾ مقران                . أ -

 هشام خالدي                   جامعة المدٌة . أ -
 

 : باإلجابة عنها، من خالل ما ٌؤتً من توصٌات

 .تدعو اللجنة إلى نشر أعمال الملتقى -

 . توأمة المخابر اللؽوٌة بٌن جامعات الوطن -

 .تقترح اللجنة إنشاء مجلة علمٌة متخصصة فً الصوتٌات محكمة -

 .تخصصة فً اللؽوٌات للتنسٌق بٌن المخابرإنشاء هٌبة علمٌة م -

 . تدعٌم األعمال المخبرٌة على توسٌع نشاطها فً مختلؾ التخصصات العلمٌة والمهنٌة -

 . إنشاء معجم فً المفاهٌم والمصطلحات الصوتٌة -

توصً اللجنة عقد ملتقى مؽاربً للسنة المقبلة فً الصوتٌات ٌختار المخبر موضوعه بحسب  -
 .المستجدات

 9الوسائل الرقنيح في سير أعمال الملرقياخ المقثلح ذوفير -
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II  /ةــة واألدبٌـم األبحاث اللغوٌــقس: 
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 اللؽة العربٌة تارٌخا وتشخٌصا
 

 .  القماز ٌوسف/ الدكتور
 .جامعـة مؤتـة 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الملخص
اللؽة من قبل الدارسٌن ؼٌر المنصفٌن، فً أنها حدٌثة العهد قٌاسا ألخواتها السامٌات، وأنه تتوالى االتهامات لهذه 

تعد تجمٌعا لمجموعة من اللهجات المحكٌة فً بعض القبابل العربٌة ، ولما دخلها من اللؽات السامٌة األخرى،  
وأن مشاكل عدة تتنازعها فً مستوٌاتها  كالحبشٌة والعبرٌة والكنعانٌة والسرٌانٌة والفٌنٌقٌة والفارسٌة وؼٌرها ،

التركٌبٌة والكتابٌة والصوتٌة والنحوٌة والصرفٌة  ، فضال عن أنها ذات  ازدواجٌة فً التعامل على مستوى الواقع 
بٌن مستوى الفصحى واللهجات المحلٌة ، بل إن هناك من ذهب إلى أن من أسباب  تؤخر العرب  فً الصناعات 

 . ٌعود إلى استخدامهم للعربٌة الفصحى عن األمم األوروبٌة 
وهؤنذا أحاول فً هذا البحث أن أجلً صورة العربٌة عبر تارٌخها، مبرزا بعض جوانب قوتها وشخصٌتها، مبٌنا 
أثر القرآن فً إمدادها بالقوة التً جعلتها صامدة عبر العصور ، على الرؼم من تعرضها لمحاوالت تقصد النٌل 

 . الحدٌث من مكانتها حتى العصر 
 : ولتسهٌل العمل فً هذا البحث، فقد تناولته على النحو اآلتً 

  المقدمة 
  اللؽة العربٌة تارٌخا 
  دٌمومة اللؽات السامٌة 

  فرو قات بٌن العربٌة الشمالٌة والجنوبٌة 

  نشؤة اللؽات 

  تفرع العربٌة إلى لهجات 

 اللهجات المستبشعة 

  المفردات المستكرهة 

  تكون اللؽة الفصحى 

  أثر القرآن فً الفصحى وأثر الحدٌث النبوي الشرٌؾ فً الفصحى 

  بعض مظاهر حفظ اللؽة 
   اللؽة العربٌة واأللفاظ ؼٌر العربٌة 

   الكلمات ؼٌر العربٌة فً القرآن 

 نتابج البحث والتوصٌات . 

 المصادر والمراجع . 

  
 : المقدمة

 
لحمد هلل الذي جعل لؽة الضاد مهٌمنة على كل اللؽات قدٌمها ا.  الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان مالم ٌعلم

وحدٌثها بما أودعه فٌها سبحانه من خصابص وأسالٌب، تقوى على تحمل مكنونات كتابه المبٌن، وتبٌن عن 
 . مقاصده الشرٌفة، ومعانٌه الواسعة الرفٌعة، وصوره السامقة اللطٌفة

شارة إلى ما تتعرض له لؽتنا العربٌة من مإامرات ودسابس فإنه من فضول القول هذه األٌام اإل: أما بعد
ال تهدؾ فً حقٌقتها إلى النٌل من هذه اللؽة المستعصٌة، بقدر ماهو محاوالت للنٌل من عقٌدة هذه -واعتراضات 

حباش إن المحاوالت العسكرٌة التً جرت عبر التارٌخ القدٌم والمتمثلة بما فعله األ. األمة وتراثها وكٌانها المجٌد
وإبره األشرم، وما فعله الفرس والرومان ومحاوالت أرناط الصلٌبٌة الؽربٌة فً عهد الدولة الصالحٌة األٌوبٌة 

ما هً إال مظاهر للنٌل من هذه األمة ووحدتها ، تظهر فً هذا القرن بؤشكال جدٌدة  عل أٌدي  -وؼٌرها 
 . المؽتصبٌن الؽربٌٌن والٌهود الصهاٌنة 
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الصلٌبٌة الؽربٌة الفاشلة فً القرون السابقة، والدراسات االستشراقٌة من قبل متخصصٌن  لقد شكلت الهجمات
استحالة السٌطرة المباشرة على هذة األمة العربٌة اإلسالمٌة فضال عن : ؼربٌٌن قناعات لدى األعداء مفادها

 . التفكٌر فً إفنابها وإلؽاء وجودها كجنس بشري
على أٌدي التتار والمؽول فً بؽداد لدرجة إعمال السٌؾ فً ملٌون من العرب إن المذابح الجماعٌة التً قامت 

 : والمسلمٌن هناك حتى بكت علٌهم األنهار دماء، وتحول لون دجلة بؽداد إلى األحمر وسطر ذلك شعرا
 وال زالت القتلى تمج دماءها        بدجلة حتى ماء دجلة أشكل            

األندلس، وقتل األبرٌاء من النساء والشٌوخ واألطفال فً المسجد األقصى حتى  والمذابح ومحاكم التفتٌش فً
ؼاصت ركب خٌل الصلٌبٌٌن   بالدماء  ، وؼٌرها من المجازر ، لم تإد إال إلى  زٌادة أعداد األمة ؛ إذا مات منا 

 . سٌد حتؾ انفه  قام سٌد ،  وكلما تلطخت  أٌدٌهم بدم طفل ، أنجبت نساإنا اثنان 
إن الفشل العسكري واالحتالل المباشر لبٌضة العرب جعل األعداء الؽربٌٌن ٌعودون لما أدلى به المستشرقون من 
أن السٌطرة على هذه األمة ال تتم إال بؤسالٌب جدٌدة، فقد رجعوا لدراسة أسباب القوة الكامنة فٌها فوجدوا أن من 

الجانب اللسانً المتمثل فً وحدة اللؽة، فوضعوا نصب أعٌنهم أقواها الجانب الدٌنً والمتمثل فً القرآن الكرٌم، و
وجل اهتماماتهم هدؾ تقوٌض هذٌن العنصرٌن، وقد جرت على أٌدٌهم قضاٌا كثٌرة كلها تصب فً التخلص من 

 : هذا الكتاب واللؽة العربٌة من أبرزها
ع ـب نجاحا منقطتهمٌش العمل بالقرآن فً السلطات التنفٌذٌة،  وقد نجح الؽرب فً هذا الجان -1

  .النظٌر ساعدهم فً ذلك أناس متنفذون من جلدتنا وٌتكلمون بلؽتنا فهً أول عرى اإلسالم انتقاضا 
استبعاد تدرٌس القرآن والتربٌة اإلسالمٌة من المدارس على مراحل أولها تقلٌص عدد الحصص  -2

وضوعات المطروحة ثم االختصار الدٌنٌة ثم تحوٌل المادة إلى مادة اختٌارٌة  ،ثم تؽٌٌر المفاهٌم و الم
على الموضوعات التً تعنى بالجانب اإلنسانً وقضاٌا فقه المرأة ثم محاولة لً أعناق النصوص 
وإدخال التؤوٌالت الفاسدة بما ٌخدم مصالح الؽربٌٌن من معانً التسامح الدٌنً ووضعها فً ؼٌر أماكنها 

، وتشجٌع التصوؾ المنحرؾ ، و الحث على الصحٌحة ،  و التركٌز على معانً الزهد واالنطوابٌة
 .ترك شبون الدنٌا ألهل الدنٌا وؼٌر ذلك من المفاهٌم المؽلوطة الستبعاد نهوض األمة من جدٌد 

تسمٌة المفاهٌم الصحٌحة الداعٌة إلى التخلص من العبودٌة وعودة الحرٌة واالستقالل ألبناء هذة  -3
وج على القانون وما شابه ذلك  لتنفٌر الناس من العمل األمة  بؤسماء منفرة كالتطرؾ واإلرهاب والخر

 .على إعادة السٌادة  لألمة بمفهومها الصحٌح 

محاولة القضاء على وحدة  األمة من خالل استبعاد وتفتٌت  مصادر وحدتها الدٌنٌة بتعمٌق  -4
)      والبهابٌة ٌة انـالخالفات بٌن المذاهب اإلسالمٌة وتشجٌع وإبراز أفكار فرق ضالة مضلة ، كالقادٌ

، وتنفٌر الناس من المبادئ الدٌنٌة التً تدعو إلى المواجه العسكرٌة مع العدو (   79ص/الؽزو الفكري 
 . وإذكاء روح الجهاد التً به عز األمة وصٌان كرامتها ومقدراتها 

ة ، محولة القضاء على األمة من خالل تفتٌت وحدتها اللؽوٌة  ، وذلك من خالل دراسة هذه اللؽ -5
واالطالع على جوانب القوة فٌها ومكامن الضعؾ ،  واستؽالل هذه الدراسات  لتحرٌؾ حقابقها المتٌنة  

مستعٌنٌن بتالمٌذ لهم من أبناء جلدتنا إلضفاء ( أصول الشعر العربً ) كما فعل مرجلٌوث فً كتابه 
دى العامة ومن تنطلً علٌهم  المسحة العلمٌة على ما ٌقولون ولٌكون ما ٌبثونه من سموم أٌسر بالقبول ل

، وها هً المكتبات ( فً الشعر الجاهلً ) األمور من السذج ،  ومن بٌن تالمٌذهم  صاحب كتاب 
العربٌة قد امتألت  بنعٌقهم  وعوابهم  حول ما  أوجدوه من مشاكل فً زعمهم  عن النحو وصعوبته  

هولة جعلها  أصوال لؽوٌة ، والفصحى  والصرؾ وتعقٌداته  واإلمالء ومشاكل الكتابة  والعامٌة وس
وعدم صالحٌتها لحمل العلوم  وكونها سبب التؤخر  فً االختراعات والدعوة إلى الكتابة بالحرؾ 
الالتٌنً ،والدعوات للعودة إلى الفرعونٌة فً مصر وإلى السرٌانٌة فً سورٌا وإلى النبطٌة فً شرق 

ة والبابلٌة والكردٌة فً العراق  وإلى البربرٌة فً شمال األردن  وشمال الجزٌرة العربٌة  وإلى اآلشورٌ
أفرٌقٌا ، وؼٌرها وتشجٌع الكتابة والبحوث  فً هذه المجاالت ، باإلضافة إلى  التشكٌك با لتراث ، وعد 

 .ألخ ... العرب ؼزاة  خارج نطاق الجزٌرة العربٌة 

حقٌقة هذه اللؽة الجمٌلة  -جهدي بقدر -من أجل ذلك  كله ،وجدت أنه من واجبً أن أجلً وأظهر    
المستعصٌة على األعداء، التً حبانا هللا عز وجل بها ، لٌدرك أبناإها مقدار عظمتها وأهمٌتها فً المحافظة 
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على وحدتهم وكٌانهم ، ولٌدركوا أن التساهل فً أمرها ، وعدم االهتمام بها ، والتفرٌط فً مستواها الفصٌح ، 
اال تحمد عقباه من التفكك والتشرذم  كما حدث للالتٌنٌة الؽربٌة التً تفككت لما نراه قد ٌإدي فً النهاٌة إلى م

الٌوم من لؽات الؽرب ، أو ٌحل بها ما حل بؤخواتها السامٌات من قبل  من االنحسار من الحٌاة العامة ثم 
 . الذوبان  والهالك  ال قدر هللا 

ل محاور ال حصر لها ، ووجدت أن من أوالها ، والذي وقد وجدت أن دراسة هذه اللؽة ٌمكن أن ٌتم من خال
ٌتناسب مع أهداؾ ما نرنو إلٌه  من إبراز مكانتها بٌن اللؽات ، أن تتم هذه الدراسة  فً ضوء المستوى 
التارٌخً  والنشؤة ،الذي ٌشخص مكانة هذه اللؽة وٌلقً الضوء على بعض جوانب التماٌز فٌها ، وذلك تحت 

 .  عربٌة تارٌخا وتشخٌصا اللؽة ال:  عنوان 

 

 :اللؽة العربٌة تارٌخا     

 ٌجمع الدارسون ألصول اللؽات على أن العربٌة هً إحدى اللؽات السامٌة التً موطنها األصلً             
 :الجزٌرة العربٌة وما حولها،  هذه اللؽات التً تتكون من

رت فً شمال شرق الجزٌرة العربٌة وهً المنطقة التً األكادٌة بفرعٌها اآلشوري والبابلً ، وقد انتش:  أوال 
وأقدم الدالبل التارٌخٌة على ذلك ما جاء من شرٌعة حمورابً ( دجلة والفرات ) ٌطلق علٌها حوض الرافدٌن 

المكتوبة على اآلجر المشوي بالخط المسماري ، وما توصل إلٌه علماء اآلثار من قراءة لنقوش عثر علٌها 
 .م.عن الملك سرجون الثانً اآلشوري فً القرن الثامن ق قرب الموصل تتحدث

التً اكتشفت حدٌثا فً رأس شمرا بالقرب من الالذقٌة وهً (األوجارٌتٌة ) الكنعانٌة الشمالٌة ومنها : ثانٌا 
لهجة كنعانٌة قدٌمة كانت تتكلم فً مدٌنة  أوجارٌت  واكتشؾ فٌها أقدم أبجدٌة حتى اآلن على ٌد بعثة فرنسٌة 

 .م  1929ة سن
الفٌنٌقٌة ، و اآلرامٌة ثم السرٌانٌة ورٌثة اآلرامٌة  : وقد  تؤثرت الكنعانٌة القدٌمة  بلؽات  أدت إلى زوالها منها 

 .، وقد كان  انتشارها فً شمال وشمال ؼرب الجزٌرة العربٌة 
 :الكنعانٌة الجنوبٌة وتشمل: ثالثا 

سفر التكوٌن ) التوراة  وأسفار سٌدنا موسى الخمسة :  ًاللؽة العبرٌة التً ٌمثلها العهد القدٌم ، وه  -1
وكتب األنبٌاء ومزامٌر داود وأمثال سلٌمان  ، وقد ( ، وسفر الخروج ، والالوٌٌن ، والعدد ، والتثنٌة 

م ، ثم الؽزو .ق 586( بختنصر )قضى على هذه اللؽة انتشار اآلرامٌة بعد السبً البابلً على ٌد 
م الذي أدى إلى تفرق الٌهود فً العالم  وفقدان الٌهود لسلطانهم  70عام  الرومانً لبٌت المقدس

السٌاسً أثرفً لؽتهم وأدى إلى انحسارها ثم طؽت علٌها اآلرامٌة و  لؽات أخرى  تفرق الٌهود فً 
 .بالدها  كالعربٌة واللؽات الؽربٌة الحدٌثة التً شكلت فٌما بعد  اللؽة العبرٌة الحدٌثة 

م 1868ة فً شرق األردن ، وقد عثر على أقدم نقش ٌمثلها فً منطقة ذٌبان عام اللؽة المإابٌ -2
وهو محفوظ . م .ق842ملك إسرابٌل ( عمرى )ملك مإاب الذي خاض حروبا مع ( نقش مٌشع )وهو

 . فً متحؾ اللوفر ببارٌس 
م  .ق900ًحوال( كلمو )الفٌنٌقٌة التً انتشرت فً سواحل المتوسط الشرقٌة  وٌمثلها نقش الملك   -3

المكتشؾ فً سورٌا وهو محفوظ الٌوم فً متحؾ برلٌن بؤلمانٌا، ونقوش أخرى عثر علٌها فً صور 
 .وصٌدا وؼٌرها 

اآلرامٌة التً انتشرت فً شمال شرق وشمال ؼرب الجزٌرة  ، وقد عثر أٌضا على أوراق من : ثالثا  
زٌرة الفٌلة فً مصر  عددها حوالً مابة نبات البردى   قد كتب علٌها بهذه اللؽة فً منطقة أسوان  فً ج

النبطٌة ، وهً لؽة من سكن من العرب فً مناطق شرق :  ومن لهجاتها  . م .ق400-495بردٌة  سنة 
األردن وشمال الجزٌرة العربٌة ، والسرٌانٌة وهً لؽة اآلرامٌٌن الذٌن اعتنقوا الدٌانة المسٌحٌة ،  وقد 

ورة ما بٌن ـمنطقة الشرق األدنى فً المرحلة الزمنٌة المحص استطاعت اآلرامٌة أن تفرض نفسها  فً
 ، 33ه اللؽة ، صـفصول فً فق: رـانظ. ) الد ـبعد المٌ 650م و.ق300سنً 

 (  . 51و دراسات فً فقه اللؽة ،ص
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وقد انتشرت فً الساحل المقابل لجزٌرة العرب من جهة الٌمن  أي فً دول القرن : الحبشٌة : رابعا
ٌوبٌا الٌوم  وتسمى باللؽة الجعزٌة نسبة إلى اسم الشعب القدٌم ، أواألثٌوبٌة المؤخوذ عن تسمٌة األفرٌقً وإث

اإلؼرٌق لشعب الحبشة ،  وقد تحولت فٌما بعد إلى اللهجة األمهرٌة  وهً خلٌط من الحبشٌة القدٌمة 
 .والحامٌة اإلفرٌقٌة

عٌنٌة والسببٌة ثم الحمٌرٌة ، وقد وصلت  نقوش العربٌة  وتنقسم إلى جنوبٌة وتشمل القتبانٌة والم: خامسا
م ، وإلىعربٌة شمالٌة تشمل مجموعة من اللهجات  وأهمها القرشٌة  6 –م .ق12تمثل هذه اللؽة تعود للقرن 

. ) ، والتً اصطلح على تسمٌتها بالفصحى ، وٌنطق بها سكان الجزٌرة العربٌة  وسطها وشمالها  
 ( . 36– 25/ رمضان عبد التواب -بتصرؾ،  فصول فً فقه اللؽة ، د

وتعد اللؽات السامٌة من اللؽات التحلٌلٌة  التً تتؽٌر أبنٌتها بتؽٌر المعانً  وتحل أجزاإها المترابطة فٌما  
بٌنها بروابط تدل على عالقاتها ، و  هً أعلى مستوى وأكثر تطورا من اللؽات العازلة ؼٌر المتصرفة 

ة ، وال تلتصق  أصولها بزوابد حرفٌة ولٌس بٌن  أجزاء تراكٌبها  روابط  التً ال تتؽٌر فٌها بنٌة الكلم
وصالت  كاللؽة الصٌنٌة ، وأعلى درجة من اللؽات اإللصاقٌة وهً لؽات وصلٌة تمتاز بوجود السوابق 

 .واللواحق  التً تربط باألصل فتؽٌرمعناه  وعالقته  بما عداه من أجزاء التركٌب كالٌابانٌة والتركٌة

 

صبحً الصالح  -دراسات فً فقه اللؽة ، د. ) على درجات اللؽات التحلٌلٌة السامٌة ، هً اللؽة العربٌة وأ
/45 –46 ) 

 : دٌمومة هذه اللؽات السامٌة          

إن نظرة بسٌطة على أرض الواقع  تجعلك تدرك  ذوبان هذه اللؽات القدٌمة ، ولم ٌتبق منها إال  لهجة تعود 
ً  نواحً قرطاجنة  ٌسمٌها الناس باللؽة الٌونانٌة أو البونٌة ،ولهجة تعود إلى اآلرامٌة إلى الفٌنٌقٌة ف

. وتسمى باللؽة المنداعٌة فً منطقة طور عابدٌن  جنوب العراق ، وأخرى فً قرٌة معلولة قرب دمشق 
 (  33-31/فصول فً فقه اللؽة )

اللؽات األوروبٌة والعربٌة  واآلرامٌة والعبرٌة  أما العبرٌة الحدٌثة ، فكما أسلفنا الحدٌث تعد خلٌطا من
القدٌمة ، فهً أشبه ما تكون باللؽة األوردٌة فً شبه القارة الهندٌة التً هً مزٌج من العربٌة واإلنجلٌزٌة 

 . والبنجابٌة والبشتو وؼٌرها 
  .أما عوامل ذوبان وزوال هذه اللؽات فهً متعددة  تخضع لسنن التطور البشري بشكل عام 

أما العربٌة  فهً اللؽة الوحٌدة التً استطاعت المحافظة على أصلها وجوهرها  حتى عصرنا الحاضر 
وٌعود ذلك إلى ما تتمتع به من خصابص لؽوٌة  من جهة وعوامل أخرى خارجٌة من جهة ثانٌة ، أهمها 

بحٌث  ٌظهر للمحقق أنه وأشملها نزول القرآن الكرٌم بهذه اللؽة،  وقد طؽى هذا العامل على بقٌة العوامل 
إال أننا ال نعدم من ٌدعً أن العربٌة عربٌتان . السبب الذي لوال وجوده لما بقٌت هناك عربٌة تنطق وتكتب 

العربٌة  -إن لم تكن كل لهجة فً حد ذاتها لؽة قابمة بذاتها كما ٌحلو لكثٌر من أعداء هذه اللؽة أن ٌزعم –
بلٌة الشمالٌة ،   ولؽة حمٌر فً الجنوب وقبابل الٌمن ، مستدلٌن على الشمالٌة وتشمل القرشٌة واللهجات الق

إن الدلٌل إذا تطرق إلٌه االحتمال سقط :ذلك ببعض النصوص القابلة للتاوٌل ، وكما ٌقال فً أصول الفقه 
 .به االستدالل  

 
 

 
 :فرو قات بٌن العربٌة الشمالٌة والجنوبٌة 

العربٌة الشمالٌة  والجنوبٌة  وأشاروا إلى مجموعة من  تحدث الدارسون عن خصابص وفر وقات بٌن
النصوص الواردة  التً استدلوا بها على وجود هذه الفرو قات لدرجة أوهموا الناس من خاللها أن تباٌنا  

 : ٌكاد ٌصل إلى حد المفارقة بٌن اللؽتٌن ، ومن هذه األدلة عندهم 
دارم وفد على بعض ملوك حمٌر فؤلفاه فً متصٌد  ما ورد فً إحدى الرواٌات أن زٌد بن عبد هللا بن -1

، وظن الرجل أنه أمر بالوثوب (أي اجلس )ثب : له على جبل مشرؾ  فسلم علٌه وانتسب له فقال له الملك 
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ما شؤنه ؟ فخبروه : ستجدنً أٌها الملك مطاوعا  ثم وثب من الجبل فهلك ، فقال الملك : من الجبل فقال
أما إنه لٌس عندنا عربٌت ، من دخل ظفار حمر أي فلٌتعلم الحمٌرٌة : البقصته وؼلطه فً الكلمة فق

 ( 257-1/256المزهر، السٌوطً .)
ما لسان حمٌر وأقاصً الٌمن الٌوم  بلساننا وال : " ما جاء على لسان أبً عمرو بن العالء بقوله  -2

 ( 11/ طبقات فحول الشعراء، ابن سالم الجمحً" )عربٌتهم بعربٌتنا 
هل من امبر امصٌام فً " على لسان وفد حمٌر عندما سؤلوا النبً صلى هللا علٌه وسلم  ما جاء   -3

 " .لٌس من امبر امصٌام فً امسفر : امسفر؟ فؤجاب 

ما ٌرد عن العربً مخالفا لما علٌه الجمهور ما : ما ورد على لسان ابن جنً فً الخصابص باب   -4
،فقد كان ٌمكن  أن ( أي ربٌعة ومضر ) لؽة ابنً نزار  فلسنا نشك فً  بعد لؽة حمٌر ونحوها عن:  " نصه

فٌساء الظن فٌه  بمن سمع منه، وإنما هو منقول من ( أي عرب الشمال )ٌقع شًء من تلك اللؽة  فً لؽتهم 
 (.   1/385الخصابص، ابن جنً  " )تلك اللؽة 

 

، ال ٌقوى على أن ٌكون  حجة  إن جمٌع ما ورد مما ظاهره  أنه دلٌل على  اختالؾ لؽة حمٌر عن العربٌة 
إال على كون لؽة حمٌر ما هً إال لهجة من اللهجات العربٌة ؛ فالرواٌة األولى تحمل على االختالؾ اللهجً 

وقال ابن سٌدة عن هذه الرواٌة " لٌس عندنا عربٌة كعربٌتكم : " ناهٌك عن ورودها بؤشكال متعددة منها 
 ه ضعٌفا ـبدال من عربٌت ٌجعل( ة ـعربٌ)رواٌات أخرى فورود النص ب. وهو الصواب :  الثانٌة
 :، ثم إن إٌراد السٌوطً لهذه الرواٌة  تحت عنوان ( انظر لسان العرب مادة وثب ) 

، ٌعنى أنه عدها فً باب اللهجات فهً لهجة من (االختالؾ اختالؾ التضاد : معرفة مختلؾ اللؽات ومنها )  
عنى مضاد  للؽة العربٌة الشمالٌة ، ال ٌقوم دلٌال  على كونها لؽة مؽاٌرة وكون الكلمة أدت م. لهجات العربٌة

، بل ٌبقٌها لهجة من لهجات العربٌة ، فظاهرة التضاد موجودة  حتى فً لؽة النزارٌٌن أنفسهم فهم ٌطلقون 
ى األبٌض ، كما ٌطلقون لفظ  الجون عل(السلٌم ) على الملدوغ بالعقرب ، والمعافى من األمراض لفظا واحدا 

 .واألسود ، واألمثلة كثٌرة فً هذا الباب 
 -عند طه حسٌن -وكذلك الحال فً قول أبً عمرو بن العالء وعبارته التً أخرجت من حٌز معناها  البسٌط 

لٌجعل منها دلٌال على اختالؾ لؽة حمٌر وبالتالً عدم صحة األشعار المنسوبة إلى كثٌر من عرب الجنوب ، 
انظر نقض كتاب . )فاضل وبٌنوا أن العبارة ال تعدو عن كونها دلٌال لتعدد اللهجات العربٌة فقد رد العلماء األ

 - 1/41أحمد الحوفً 0الحٌاة العربٌة فً الشعر الجاهلً د - 74/فً الشعر الجاهلً  محمد الخضر حسٌن
 (. 56/مولد اللؽة  أحمد رضا العامري 

فهً دلٌل على كون الحمٌرٌة لهجة عربٌة ، وأن النبً ( ... هل من امبر) كذلك ما جاء عن وفد الٌمن  
وٌإكد هذا الخطاب ما جاء فً كتابه صلى هللا علٌه وسلم إلى . صلى هللا علٌه وسلم خاطب القوم بلهجتهم 

 .ورة هً البقرة فً لهجة الٌمنـباقوال"فً ثالثٌن باقورة بقرة " :ل الٌمن بشؤن الصدقات ما نصه أه
 .(  1/256المزهر ) 

وكل ما نستطٌع أن نقوله إن هذه اللهجة الحمٌرٌة قد تعرضت أكثر من ؼٌرها من اللهجات العربٌة لعوامل  
أن أصل : خارجٌة أدت إلى كثرة الؽرٌب فٌها ، فسمٌت بالطمطمانٌة أي العجمة،  وقد جاء فً اللسان 

الم العجم ؛ وقد عثر على مجموعة الطمطمانٌة هو  العجمة ، شبه كالم حمٌر لما فٌه من األلفاظ النكرة  بك
)  اـة  ، تمثل لهجات منطقة الصفـة  والثمودٌــة  واللحٌانٌــا النقوش الصفوٌــكبٌرة من النقوش  أطلق علٌه
 وقبابل لحٌان  التً سكنت شمال الحجاز قبل (الصفاوي الٌـوم  شرق األردن 

الح شمال ؼرب الجزٌرة ، هذه النقوش  تمتاز الحجاز  قبل المٌالد  والثمودٌة فً منطقة العال ومدابن ص
بؤنها  أقرب لهجات العربٌة البابدة إلى الفصحى ، وأن الخط الذي دونت به  ٌنبؽً أن ٌعتبر  المرحلة األولى  
فً تطور الخط العربً وانتشاره ، ومنها نقش النمارة  وهو قصر صؽٌر  للروم فً الحرة الشرقٌة  من 

م فً مدفن امرئ القٌس  بن عمرو ملك العرب أحد ملوك  228ذا النقش سنة جبال الدروز  وقد دون ه
 .   وفً ــــد أصل الخط الكــــالحٌرة بالخط النبطً الذي ٌع

 (  57ص/دراسات فً فقه اللؽة ) 
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إن ما ورد فً هذه النقوش من كلمات وطرٌقة كتابتها ٌجعلنا نعتقد أنها تمثل مرحلة لهجٌة من  العربٌة ، أو 
ها تعد لهجة من لهجاتها المتؤثرة بالسامٌات األخرى ، التً ال ٌخرجها عن كونها عربٌة ، ومن المعلوم أن أن

خمسة أنبٌاء من العرب  وهم محمد : " أنبٌاء ورسل  هذه المناطق هم من العرب  ، وقد جاء فً الحدٌث 
بؤرض قرٌش ، وكان صالح وإسماعٌل  وشعٌب   وصالح وهود  صلوات هللا علٌهم ، فكان شعٌب وقومه 

وقومه بؤرض ثمود  ٌنزلون بناحٌة الحجر، وكان هود وقومه عاد ٌنزلون األحقاؾ من رمال الٌمن  وكانوا 
ظواهر . ) أهل عمد  وكان إسماعٌل بن إبراهٌم  والنبً المصطفى  صلى هللا علٌه وسلم  من سكان الحرم 

وما أرسلنا من رسول إال بلسان : )ان قومه لقوله تعالى ولما كان الرسول ال ٌبعث أال بلس( .  35ص/لؽوٌة 
 .  ، دل على أن سكان هذه المناطق هم من العرب جنسا ولؽة (  4/إبراهٌم ( )قومه لٌبٌن لهم 

 نشأة اللغات 

 
ٌرى بعض الباحثٌن أن اللؽات الموجودة على األرض ذات أصل واحد ثم تفرعت  وتطاولت حتى أصبح كل 

على ما نراه الٌوم من تعدد اللؽات العالمٌة  ، ... ثم تفرع هذا األصل الجدٌد إلى فروع وهكذا فرع قابم بذاته 
إن موت (.  37/ظواهر لؽوٌة عبد العال مكرم  ) وٌشبه بعضهم هذه العملٌة بالشجرة التً تنشق عن الجذر  

أجٌال بشرٌة أخرى فً لؽة وحٌاة لؽة أخرى تحل محلها، أشبه ما ٌكون بموت األجٌال البشرٌة وتعاقب 
 . خالفة هذه األرض وهذا التعاقب ٌصعب رصده خالل فترة زمنٌة قصٌرة  

وقد أشارت المصادر التارٌخٌة القدٌمة إلى كٌفٌة نشوء اللؽات منها ما جاء فً العهد القدٌم من أن أصل  
اء فً منطقة بابل ،  فبلبل هللا اللؽة واحدة ، وأن أبناء نوح علٌه السالم حاولوا بناء برج ٌصلوا فٌه إلى السم

( اإلصحاح الحادي عشر من سفر التكوٌن )لؽتهم عقابا على فعلهم ؛ فلم ٌعد بعضهم ٌفهم لؽة بعض جاء فً 
هلم ...وكانت األرض كلها لسانا واحدا ولؽة واحدة بعد الطوفان ، وحدث أن أبناء نوح قال بعضهم لبعض " 

فنزل الرب ...ماء ونصنع ألنفسنا اسما لبال نتبدد على وجه األرضنبنً ألنفسنا مدٌنة وبرجا رأسه بالس
هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى ال ٌسمع بعضهم لسان بعض فبددهم .. وقال ...لٌنظر المدٌنة والبرج 

ل ــــــالرب من هناك على وجه األرض فكفوا عن بنٌان المدٌنة ؛ لذلك دعً اسمها بابل ؛ الن الرب هناك بلب
إن الحدٌث عن نشوء اللؽات اإلنسانٌة ٌستدعً الخوض فً نظرٌات متعددة نافت " . األرض  ان كلــــلس

عن العشرة تخضع فً مجملها لتحكٌمات عقلٌة منشإها الظن والتخرٌص ،وأجدنً فً هذا المقام راؼبا عنها 
تواتر الذي تحٌل العادة ومقتصرا على ما اعتقده الحق، والذي هو الحق ما صحت رواٌته بالسند المتصل الم

م آدم ــوعل: "  31رة آٌة ــــفً سورة البقكذب ما جاء فً كتاب هللا عز وجل والعقل تواطإ رواته على ال
سواء أكان هذا التعلٌم من خالل وضع األسماء للمسمٌات مباشرة فً لؽة أو أكثر أو ... (  اء كلها ـاألسم

وقد جاء فً الخبر   –كما ٌفهم من كالم المفسرٌن  –تكوٌن اللؽات  إلهام آدم وتزوٌده بالقدرة والقابلٌة على
عن كعب األحبار وؼٌره أن أول من وضع الكتاب العربً والسرٌانً والكتب كلها باأللسنة كلها آدم علٌه 

لم وع) أول من تكلم  باللؽات  كلها من البشر آدم علٌه السالم  ، والقرآن ٌشهد له: " السالم ، وقال القرطبً 
علم : " واللؽات كلها أسماء فهً داخلة تحته ، وبهذا جاءت السنة ، قال صلى هللا علٌه وسلم...( آدم  األسماء
 (  . 31البقرة  1/القرطبً  تفسٌر" )ها حتى القصعة والقصٌعة آدم األسماء كل

افى مع ما ذهبنا إلٌه إن ورود أخبار أخرى مؽاٌرة لما سبق تتحدث عن أولٌة اللؽات السٌما العربٌة ، ال ٌتن
من كون آدم أول من تكلم وكتب ، فقد جاء أٌضا بوجه حسن عن كعب األحبار أن أول من تكلم بالعربٌة 
جبرٌل علٌه السالم ، وهو الذي ألقاها على لسان نوح علٌه السالم، وألقاها نوح على لسان ابنه سام ، كما 

ل من فتق لسانه بالعربٌة المتٌنة إسماعٌل وهو ابن عشر أو: " روي عن النبً صلى هللا علٌه وسلم  أنه قال
 : وٌمكن حمل هذه األولٌات  على . تكلم بالعربٌة  ٌعرب بن قحطان ، وروي أن أول من " سنٌن 
 أول من تكلم من المالبكة جبرٌل  -1
 أول من تكلم بعد هالك األرض نوح  -2
 . راهٌم علٌه السالم كان بابلٌاأول من تكلم بلسان مؽاٌر للسان أبٌه إسماعٌل ؛الن لسان إب -3
 (. 31البقرة  1/تفسٌر القرطبً . )أول من تكلم من القبابل سٌد قحطان ٌعرب -4

 .فؤول من تكلم آدم علٌه السالم بلؽة واحدة ثم تفرعت هذه اللؽة وتشققت بفعت عوامل متعددة  
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مماثلة خلق هللا لألشجار التً  وما من شك أن هذا االختالؾ فً اللؽات وتفرعها عن أصل واحد ال ٌبعد  عن 
ومن آٌاته خلق )تسقى بماء واحد مع اختالؾ األطعمة والمذاقات، فالكل ٌعد آٌة بٌنة من آٌات هللا فً خلقه   

 (السموات واألرض واختالؾ ألسنتكم وألوانكم إن فً ذلك آلٌات للعالمٌن
 على ذلك من خالل بعض المقاالت وقد حاول األستاذ عبد العزٌز عبد هللا أن ٌبرهن (   22الروم) 

 (.وما بعدها  5ص 7/1انظر الوحدة األصٌلة بٌن اللؽات ، مجلة اللسان العربً، ) 
كما فً سفر  -وشتان بٌن كون اللؽات عقاب لمإمنٌن باهلل نزلوا  توا من منجٌة السفٌنة مع نوح علٌه السالم ،

اطل من بٌن بدٌه كما فً القرآن الكرٌم الذي ال ٌؤتٌه الب–وبٌن كونها آٌة دالة على قدرة هللا سبحانه  -التكوٌن
وٌمكننً اآلن أن أقول وبكل سهولة وٌسر أن اللؽة العربٌة هً أصل للؽات وأن اللؽات العالمٌة  . وال من خلفه 

تفرع ممتد عن هذا األصل أخذ ٌنحرؾ تدرٌجٌا بسبب عوامل شتى حتى  لم ٌعد ٌلحظ صلته بؤصله ، فاللؽات 
وبابلٌة نعانٌة وآرامٌة وسرٌانٌة وحبشٌة ٌة إذن ماهً إال انحراؾ ممتد عن العربٌة اختلفت تسمٌاتها من كالسام
 ...الخ

وقد تعرض الباحث كرامت حسٌن الهندي  فً كتابه فقه اللسان إلى الخالؾ  الناشا حول لؽة األم بٌن 
وأثبت بما ال ٌدع مجاال للشك  أن العربٌة هً السامٌات ، وأجرى مقارنات بٌن العربٌة والسرٌانٌة والعبرٌة  ، 

 .األصل  ، فقد احتفظت  بجمٌع األصول والمواد الموجودة  فً هاتٌن اللؽتٌن  
 :  تفرع العربٌة إلى لهجات  

فً ضوء تعدد األحرؾ التً نزل علٌها القرآن تٌسٌرا على األمة ورفعا للمشقة عنها  ،  رصد علماء العربٌة 
ن األحرؾ التً ٌتكلم بها العرب فً مستوٌات مختلفة ، تركٌبٌة وصوتٌة وداللٌة ونحوٌة مجموعة  كبٌرة م

وصرفٌة ومفردات   كلها منبثقة عن أصل واحد ، وهً ما ٌطلق علٌها باللهجات أو اللؽات ، فقالو لؽة تمٌم 
ربٌة على أن أفصح كما أجمع علماء الع...  ولؽة قرٌش ولؽة حمٌر ولؽة هوا زن وكندة وطً وأزد شنوءة الخ

هذه اللؽات قاطبة ، هً لؽة قرٌش ؛ إذ وجدت خالٌة من هنات  وجدت فً ؼٌرها ،من لؽات العرب  وقبابلها 
المختلفة  ، وقد احتوت هذه اللهجات على مستوٌات صرفٌة وصوتٌة ومفردات  دون  المطلوب قٌاسا 

ت  تصٌر إلى  التالشً اللؽوي بٌن اللهجالنظابرها فً اللهجات العربٌة األخرى  مما جعلها مع التالقح 
و االستعمال على مستوى القبٌلة فقط ، وتقدم نظابرها فً االستعمال على مستوى األمة والقبابل  واالنزواء 

 .جمٌعا 
 : ومن هذه اللهجات المستبشعة     

فً المإنث الكشكشة ، وهً فً ربٌعة ومضر، وخصها الثعالبً فً تمٌم ،  ٌجعلون بعد كاؾ الخطاب   -1
ومنهم من ٌثبتها حال ...رأٌتكش وبكش وعلٌكش ، فمنهم من ٌثبتها حالة الوقؾ فقط : شٌنا فٌقولون 

منش وعلٌش ، : الوصل ، ومنهم من ٌجعلها مكان الكاؾ وٌكسرها فً الوصل وٌسكنها فً الوقؾ فٌقول 
 ( لبً ، فقه اللؽة  الثعا  1/221المزهر) قد جعل ربش تحتش سرٌا : وقرأ بعضهم 

الكسكسة، وهً فً ربٌعة ومضر ، وخصها الثعالبً فً قبٌلة بكر، ٌجعلون بعد الكاؾ أو مكانها فً  -2
 . المذكر سٌنا 

عٌنا ، فٌقولون   -وخصها الفراء بالمفتوحة-العنعنة ، فً لؽة قٌس وتمٌم، ٌجعلون الهمزة المبدوء بها  -3
 (، لسان العرب ، مادة فحح  1/222المزهر) .عنك وفً أسلم عسلم وفً أذن عذن فً أنك 

 الفحفحة ، وهً فً هذٌل ٌجعلون الحاء عٌنا -4

الوكم ، وهً فً لؽة ربٌعة وهم قوم من كلب ٌقولون علٌكم  وبكم  حٌث كان قبل الٌاء كاؾ أو  -5
 .كسرة 

 الوهم ، وهً لؽة فً كلب ، ٌقولون منهم وعنهم وبٌنهم إن لم ٌكن قبل الهاء ٌاء وال كسرة  -6

                                              :   ة قضاعة ، ٌجعلون الٌاء المشددة جٌما ٌقولون فً تمٌمً تمٌمج وأنشدواالعجعجة فً لؽ -7
 خالً عوٌؾ وأبو علج           المطعمان اللحم بالعشج 

 االستنطاء فً لؽة سعد بن بكر وهذٌل واألزد وقٌس واألنصار، تجعل العٌن الساكنة نونا إذا  -8
 ت الطاء كؤنطى فً أعطى جاور

 الوتم فً لؽة الٌمن ، تجعل السٌن تاء كالنات فً الناس    -9

 الشنشنة  فً الٌمن ، تجعل الكاؾ شٌنا مطلقا كلبٌش اللهم لبٌش أي لبٌك  -10
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 جعل الكاؾ  جٌما كالجعبة  فً الكعبة عند بعض العرب  -11

بٌن الجٌم والكاؾ فً لؽة ومنها أٌضا الحرؾ الذي بٌن القاؾ والكاؾ عند تمٌم والحرؾ الذي  -12
 الٌمن ، وإبدال الٌاء جٌما فً اإلضافة نحو ؼالمج وفً النسب نحو بصرج وكوفج 

 الخرم وهو زٌادة حرؾ فً الكالم ال للذي فً العروض -13

 وال للما بهم دواء: كقولهم 

 فزاد الالم والكاؾ  فً لما وكما وصالٌات ككما ٌإثفٌن:  وكقولهم 
 ب الشحر وعمان كقولهم ماشا هللا كان أي ماشاء هللا كان اللخلخانٌة فً لؽة أعرا -14

 1/223انظر المزهر ) الطمطمانٌة  تعرض فً لؽة حمٌر  كقولهم طاب امهواء أي طاب الهواء -15
 ( .فقه اللؽة للثعالبً  -فقه اللؽة ابن فارس باب اللؽات المذمومة 

 .ن الفعل المضارع التلتلة ، وهً فً قبٌلة بهراء وؼرب الحجاز ، حٌث ٌكسرون عٌ  -16

 

 : المفردات المستكره نذكر بعض النماذجومن 

كره والخارجة عن ـما من شك أن كتب العربٌة ومعاجمها قد أوردت فً ثناٌاها الكثٌر من األلفاظ المست
هرة ابن درٌد  والؽرٌب ـة وجمـص وفقه اللؽبـر والخصاـحد الفصاحة ، ونجد الحدٌث عنها فً المزه

ان والصحاح ـلب وشروحه واللسـب ودٌوان األدب وفصٌح ثعـالً وأدب الكاتـالقالمصنؾ وأمالً 
مة وٌعدون منها خلوص الكلمة من تنافر ـد علماء البٌان  ٌضعون ضوابط لفصاحة الكلـوؼٌرها ، بل نج

 اس الصرفً والكراهٌة فًـال ومخالفة القٌـدرة االستعمــالحروؾ والوحشٌة ون
تركتها ترعى  : أن أعرابٌا سبل عن ناقته فقال : والشواهد على ذلك منها السمع ، وٌوردون األمثلة 

 : و قول امرئ  القٌس .  الهعخع 
 ؼدابره مستشزرات إلى العال       تضل العقاص فً مثنى ومرسل           

 : وقول المتنبً          
 مبارك االسم أؼر اللقب           كرٌم الجرشى شرٌؾ النسب          

 :وقول أبً النجم العجلً      
 الحمد هلل العلً األجلل                 أنت ملٌك الناس ربا فاقبل         

 :ومما ورد فً كتب اللؽة(    2ص/ القز وٌنً–اإلٌضاح )             
 مر ٌطعسؾ فً األرض ، إذا مر ٌخبطها : الطعسفة لؽة مرؼوب عنها  ٌقال  -1
 ت وأموهت وأمهٌت  والمعنى انتهٌت إلى الماء ٌقال حفرت الببر حتى أمه -2
 تدخدخ الرجل إذا انقبض لؽة مرؼوب عنها   -3

 ٌقال بؽداذ فً بؽداد وهً ردٌبة  -4
 (  1/223المزهر. )الخ ...الحمد هلل بكسر الدال لؽة ردٌبة فً تمٌم   -5

علمنا  أن  وقد تكون هذه المستكرهات اللفظٌة واللهجٌة قد دخلت عن طرٌق  لؽات أخرى  خاصة إذا 
األجزاء المتطرفة من الجزٌرة العربٌة  ؼالبا ما كانت عرضة لالحتالل من قبل الروم والفرس 

( كسر عٌن المضارعة فً األفعال ) وقد أشار بروكلمان إلى إن ما ٌعرؾ بتلتلة بهراء .  واألحباش 
لك فً لهجة تلك القبٌلة دخٌل على العربٌة من العبرانٌة والسرٌانٌة التً تكسر عٌن المضارعة فسرى ذ

 ( لؽة القرآن لؽة العرب المختارة ، محمد قلعةجً ) 0منها إلى قبابل ؼرب الحجاز 

 

إذا كان اختالط العرب بؽٌرهم من األمم ٌشكل عامال من عوامل االنحراؾ اللؽوي :    تكون اللغة الفصحى
ض القبابل من هذه التؤثٌرات  خاصة تلك التً وتشكل اللهجات ، فإننا ال نبعد كثٌرا إذا أشرنا إلى خلوص لؽة بع

تقطن فً قلب الجزٌرة العربٌة ، فلٌس ؼرٌبا أن نجد أن أصفى هذه اللهجات وأبعدها عن العٌوب ما كان لقبٌلة 
 :قرٌش وجرهم سكان الحرم ، قال زهٌر بن أبً سلمى 

 قرٌش وجرهم فؤقسمت بالبٌت الذي طاؾ حوله              رجال بنوه من              
ثم إن ما كانت تقوم به قرٌش من تجارة بٌن الشام والٌمن ، جعل لها كلمة مسموعة  على هذه القبابل،  وبالتالً مد 
شًء من السلطان اللؽوي علٌها ، ثم إن قٌام األسواق التجارٌة فً موسم األمن والحج قرب مكة  من عكاظ وذي 



 108 

من ألفاظ العرب ما ٌحلوا لها النطق به ، ناهٌك عن سلطانها الدٌنً ن المجنة وذي المجاز،  سمح لقرٌش أن تختار 
والسٌطرة على الحرم ، ومجًء الحجٌج ، جعلها قادرة على اصطفاء ما حسن من لؽات العرب وإضافته إلى 
 موروثها اللؽوي ، فعادت اللهجة القرشٌة بفعل هذه العوامل الخارجٌة، وعوامل أخرى فً ذاتٌة اللؽة نفسها، 
عادت منارا للحدٌث والمتحدثٌن من العرب المثقفٌن من خطباء وشعراء وسادة ؛ فؤصبحت لؽة الشعر والخطب 
والكتابة والمراسالت ، والمطلع على ما وصل إلٌنا من  مخطوطات شعرٌة أو نثرٌة لعرب الشمال أو الجنوب ، 

ٌقرأ فً دٌوانه ال ٌجد فرقا فً مستوى  ٌدرك هذا األمر بسهولة ، ومثال على ذلك الشاعر امرإ القٌس ،فالذي
قصابده اللؽوي عن قصابد عرب الشمال ، وإن السلطان الدٌنً والسٌاسً واالقتصادي واالجتماعً  لقرٌش على 
قبابل العرب ، جعل لها السلطان اللؽوي  أٌضا ، وال زالت هذه اللؽة تتنامى ، وتصطفً  ،حتى وصلت إلى درجة 

القرآن ، ونجد تطبٌقات ذلك فً مجًء الشعراء والخطباء ووفادتهم على قرٌش وتحكٌمها  الكمال اللؽوي قبل نزول
الذي كانت تبنى له  -فً نتاجهم األدبً  ، فقد حدثت كتب األدب عن ورود أمٌة بن أبً الصلت والنابؽة الذبٌانً

على هذه القبٌلة ، ٌطلبون ، وعلقمة بن عبدة التمٌمً وؼٌرهم   -قبة من أدم فً سوق عكاظ للحكم بٌن الشعراء
 : أن علقمة أنشدهم قصٌدته التً مطلعها : حكمهم  ، فقد جاء فً األؼانً  

 هل ما علمت وما استودعت مكتوم          أم حبلها إذ نؤتك الٌوم مصروم        
 : هذه سمط الدهر ، ووفد علٌهم فً  العام التالً وأنشدهم قصٌدته التً مطلعها : فقالوا 
 طحا بك قلب فً الحسان طروب               بعٌد الشباب عصر حان مشٌب     

البالؼة   -  21/112/األؼانً   - 27/ تارٌخ النقد األدبً ، عبد العزٌز عتٌق .   )هاتان سمطا الدهر : فقالوا 
التً  ، وورد عن األصمعً أن العرب كانت تفضل قصٌدة سوٌد بن أبً كاهل( 11/شوقً ضٌؾ –تطور وتارٌخ 

 : مطلعها 
 بسطت رابعة الحبل لنا                فوصلنا الحبل منها ما اتسع                   

 (  27/عبد العزٌز عتٌق -  11/333أألؼانً ج . )وأنها كانت تسمٌها فً الجاهلٌة الٌتٌمة  
 :قرآن بقوله تعالى وقد وصلت قرٌش فً فنون القول والقدرة على إصدار أحكامها علٌه، شؤوا حدث عنه ال

، وخصم من صٌػ المبالؽة التً تفٌد الكثرة فً (  58/الزخرؾ ()ما ضربوه لك إال جدال  بل هم قوم خصمون  ) 
 : الجدل والمخاصمة الذي ٌستخدم فٌه المجادل اللؽة وٌطوعها إلثبات أحكامه حقا أم باطال،  وقوله تعالى

، وإعجاب اإلنسان بقول ٌدل على قدرة القابل قً (  204/البقرة()ا   ومن الناس من ٌعجبك قوله فً الحٌاة الدنٌ) 
جذب انتباه الناس له فضال عن أن ٌكون المجذوب للحدٌث المعجب به شخص كالرسول صلى هللا علٌه وسلم ، 

بكالم  ، وهذا الولٌد بن المؽٌرة  ٌوجز أمر القرآن(  4/المنافقون ()وإن ٌقولوا تسمع لقولهم  : ) وقوله تعالى 
الوة ـــن و إن له لحـالم الجـــــــوهللا لقد سمعت من محمد كالما، ما هو من كالم اإلنس وال من ك: " عجٌب قال 

 ( دق ــــه لمؽــمر،  وإن أسفلــاله لمثــوإن أع الوة ،ــه لطـــوإن علٌ
بعد أن  استهوته الشٌاطٌن ( لٌد الو: أي)وها هو القرآن ٌحدثنا  عنه(   .  5سورة المدثر ج/تفسٌرالزمخشري )  ،

 : فامتنع عن االهتداء بقوله تعالى 
ثم عبس * ثم نظر* ثم قتل كٌؾ قدر* فقتل كٌؾ قدر * إنه فكر وقدر* إنه كان آلٌاتنا عنٌدا ،سؤرهقه صعودا ) ...
 * ( إن هذا إال قول البشر *فقال إن هذا إال سحر ٌإثر * ثم أدبر واستكبر*وبسر 

إن من : " وروي أن النبً صلى هللا علٌه وسلم ، استمع إلى بعض خطباء الجاهلٌة فقال ( .   25-16المدثر ) 
 ( .   1/349البٌان والتبٌٌن " ) البٌان لسحرا 

فهذه النصوص تدل بداللة قاطعة على درجة النمو اللؽوي للفصحى، وأنها قاربت حد االكتمال قبل نزول القرآن 
 . والبشرى بالهداٌة الربانٌة 

 
 أثر القرآن فً الفصحى 

أشرنا فٌما مضى إلى أن اللؽة قد وصلت  شؤوا بعٌدا  قبل نزول القرآن ، وأن أهلها أصبحوا من المتفننٌن  فً 
استخدام القول  بؤجناسه المختلفة، من خطب ورسابل وأشعار، ال ٌبارٌهم فً ذلك أحد،   ولعل ذلك من أسباب 

 : الى ـه ، قال تعـحدي اإلتٌان بمثله ثم بعشر سور من مثله ثم بسورة من مثلنزوله بهذه اللؽة، وجعل مناط الت
داءكم من دون هللا إن كنتم صادقٌن ـــله وادعوا شهــــورة من مثـوإن كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا فؤتوا بس )

جنس ما ٌتقنونه كما هو  وقد علم على وجه االستبناس أن التحدي واإلعجاز لألمم كان من(.   23البقرة (  ) 
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:) الحال بالنسبة لموسى علٌه السالم فقد كانت معجزته أشبه ما تكون بالسحر حتى قال القرآن على لسان فرعون 
، وكذلك عٌسى علٌه السالم  فقد كانت معجزته إبراء األكمه (  71/طه()إنه لكبٌر كم الذي علمكم السحر 

د علم أن الناس فً عصره قد تقدموا بالطب ، فال  ؼرو أن تكون هذه واألبرص، وإحٌاء الموتى بإذن هللا ، وق
المعجزة األخٌرة، التً هً معجزة الدوام واالستمرار ؛ ألنها للناس كافة  معجزة بٌانٌة ، إذا سلم بها أهل اللؽة 

 . وأرباب الفصاحة ، كان تسلٌما لمن دونهم بالبٌان من األمم األخرى 
أمم األرض، مدعاة لرفع شؤن هذه اللؽة عالمٌا ،  وهو ما تحقق فً القرون الماضٌة،  إن هذا التحدي على مستوى

وتبٌن مقدار انتشار هذه اللؽة بٌن شعوب األرض ، األمر الذي رفع وتٌرة الؽٌرة  والحسد عند الٌهود وحلفابهم من 
ولن ترضى عنك الٌهود وال  :)الؽربٌٌن؛  فال ٌزالون ٌحاربونها حتى ٌرث هللا األرض ومن علٌها قال تعالى 

 ( 120البقرة ( )النصارى حتى تتبع ملتهم  
إن نزول القرآن أدى إلى توقؾ الصراع اللهجً ، واستقرار العرب على لؽة معتمدة  أرفع مستوى من اللهجات 

لبٌان المحلٌة لكل قبٌلة، تتسم بؽزارة المادة ، وبراعة األسالٌب، وكثرة األؼراض وتعددها، واتساع دابرة ا
والبالؼة ، مع التٌسٌر على القبابل  فً كٌفٌات النطق؛ حٌث نزل على سبعة أحرؾ كما فً الحدٌث المتواترفً 

 :أنظر " )إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرؾ فاقرإوا ما تٌسر منه" قصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكٌم   
وقد ذهب نزول القرآن  بجانب  كبٌر من هذه (. ي  ،  فتح الباري فً شرح صحٌح البخار1/45اإلتقان ،السٌوطً 

والواقع  أن الوحدة العربٌة التً استحكمت حلقاتها  بهداٌة : " اللهجات خاصة المستكره منها، قال محمد الخضر
،  اإلسالم ، وكون أكثر القابمٌن بالدعوة إلى هذه الهداٌة  والممثلٌن لسٌاستها،  ٌنطقون باللؽة التً نزل بها القرآن

وكون القرآن أصبح متلوا  بكل لسان  ، هذه األسباب الثالثة ، ذهبت بجانب عظٌم من اختالؾ اللهجات،  
 " . وأصبحت اللؽة الجارٌة على ألسنة العرب  تقارب لهجة القرآن 

 ( 113/نقض كتاب فً الشعر الجاهلً ) 
 :نقطؾ منها حتى اآلن منها إن نزول القرآن بهذه اللؽة أدى إلىجوانب إٌجابٌة ، وثمار ال زلنا 

ازدٌاد الطلب على  مفرداتها وتراكٌبها باعتبار أنها أصبحت لؽة العلم والحضارة  والتشرٌعات والقوانٌن  .1
 0واألنظمة

موت الكثٌر من الكلمات المستكرهة  الحوشٌة،  وانحسارها فً المعاجم اللؽوٌة ، واالستبدال بها ألفاظ سلسة  .2
 .عذبة  رقٌقة 

الدالالت اللؽوٌة لأللفاظ؛  فكثٌر منها خرج عن مدلوله األول لٌفٌد معان جدٌدة مجازٌة وحقابق  التوسع فً .3
 .عرفٌة  وؼٌرها 

التوسع  وانتشار العلوم المساندة الباحثة عن أسباب اإلعجاز فٌه ، التً أصبحت منطلقا لعلوم  لؽوٌة وشرعٌة  .4
 .شتى 
          -وأكثر ما ٌظهر ذلك فً معانً الهداٌة   -تعددة التوسع فً المعانً المعبر عنها بصٌػ لفظٌة م  .5

 . والتعبٌر بهذه الصٌػ اللفظٌة المتعددة، أكسب اللؽة  حٌوٌة ونماء  

من الجلً أن القرآن الكرٌم ، والحدٌث النبوي الشرٌؾ، قد سلكا فً البالؼة مذاهب ٌنقطع دونها كل بلٌػ  .6
تؤلٌفاتهم وكالمهم ؛ مما   استلهام طرقه ، والسٌر على منوالها فً  ؛ مما حفز أرباب القول والصناعة الكالمٌة

 .أدى إلى إبراء اللؽة بنصوص عالٌة الجودة ، تعد منارا للناشبة إذا ما أرادوا الخوض فً فن القول 

ة المعانً  العلمٌ إن فتح الممالك  الكبٌرة كبالد الفرس والروم ، زاد مجال اللؽة بسطة  بما نقل إلٌها من  .7
 ( .  28ص/علوم القرآن ، عدنان زر زور ) أو المدنٌة 
   إنا نحن :  ) وأخٌرا إن نزول القرآن بهذه اللؽة كتب لها الخلود؛ ألن حفظها من حفظه، قال تعالى         

 (. 9الحجر ( ) نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
    خمسة آالؾ لؽة منتشرة بٌن سكان العالم  وها هً العربٌة الٌوم   تقؾ شامخة راسخة بٌن أكثر من         

 .المتحضر  
 :     أثر الحدٌث النبوي الشرٌف فً اللغة

ٌعد الحدٌث النبوي  الترجمان الصادق للقرآن الكرٌم ، والمفسر الصابب لمعانٌه وأؼراضه ، كٌؾ ال ومهمة 
  ِ َِ َِ ا إلٌك الذكر لتبٌن للناس  ما نزل إلٌهم  وأنزلن: )قال تعالى ! المصطفى صلى هللا علٌه وسلم  مهمة بٌانٌة ؟َ

، والرسول صلى هللا علٌه وسلم أفصح العرب قاطبة ، وكالمه أبٌن كالم  بعد ( النحل  44( )ولعلهم ٌتفكرون 
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لقد طفت فً أحٌاء العرب ، فما :  أن أبا بكر الصدٌق رضً هللا عنه قال  :  كتاب هللا عز وجل،  وفً الخبر
موقؾ " ) وما ٌمنعنً وأنا من قرٌش، وأرضعت فً بنً سعد : " فقال. ك  ٌا رسول هللا رأٌت أحدا  أفصح من

 ( .   26/الشاعر -النحاة من االحتجاج بالحدٌث، د
وهو الكالم الذي قل عدد حروفه، وكثر عدد معانٌه ، وجل عن : " أما كالمه ، فقد وصفه الجاحظ فؤصاب بقوله 

فلم ... ، ( 86/سورة ص ( )وما أنا من المتكلفٌن ) :قل ٌا محمد: ما قال تعالىوكان كالصنعة،  ونزه عن التكلؾ ، 
ثم لم ٌسمع ...ٌنطق إال عن مٌراث حكمة  ، ولم ٌتكلم  إال  بكالم قد حؾ بالعصمة ، وشٌد بالتؤٌٌد، وٌسر بالتوفٌق 

كرم مطلبا ن وال أحسن موقعا ، الناس بكالم قط أعم نفعا، وال أصدق لفظا وال أعدل وزنا، وال أجمل مذهبا،  وال أ
البٌان " .) وال أسهل مخرجا،  وال أفصح عن معناهن وال أبٌن فً فحواهن من كالمه صلى هللا علٌه وسلم كثٌرا 

 ( . 2/28والتبٌٌن 
وفً  إعجاز القرآن والبالؼة النبوٌة، ٌتحدث الرافعً عن لؽته صلى هللا علٌه وسلم،  وٌبٌن أنه  كان ٌعلم لؽات  
بابل المختلفة  وأسرار لهجاتها،  وٌخاطب كل قوم  بلؽتهم  دون تكلؾ أوقصد إلى تزٌٌن، ثم ال ٌعرؾ له سقط الق

أو استكراه، وال تستزله الفجاءة وما ٌبده من الكالم  عن األسلوب الرابع  والطرٌقة المحكمة ثم ال ٌكون إال 
 (. وما بعدها  314عجاز القرآن بتصرؾ ص إ -الرافعً) صحهم وأبٌنهم  ولم ٌعرؾ ذلك لؽٌره من العربأف

لقد كان أثر الرسول صلى هللا علٌه وسلم  فً إثراء اللؽة، ورفع مكانتها،  أثرا عظٌما، ٌؤتً بالدرجة الثانٌة بعد 
كانت :" فقد ورد عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال ! القرآن ، كٌؾ ال وقد أوحٌت إلٌه اللؽة وأحاط بجمٌع جوانبها؟

 (.   1/35المزهر") سما عٌل قد درست، فجاء بها جبرٌل علٌه السالم فحفظنٌها، فحفظتها لؽة ا
مثلت لً أمتً فً :" قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : وأخرج الدٌلمً فً مسند الفردوس عن أبً رافع قال

وكان صلى هللا علٌه وسلم حٌن  ( . 35/ 1المزهر ) الماء والطٌن، وعلمت األسماء كلها، كما علم آدم األسماء كلها
جاءته وفود العرب ٌخاطبهم جمٌعا على اختالؾ شعوبهم وقبابلهم ، وتباٌن بطونهم وأفخاذهم، وعلى ما فً لؽاتهم 
من اختالؾ األوضاع، وتفاوت الدالالت فً المعانً،  على حٌن أن أصحابه  رضوان هللا علٌهم،  ومن ٌفد علٌهم 

كانوا ٌجهلون من ذلك أشٌاء كثٌرة  حتى قال له علً كرم هللا  –جه إلٌهم الخطاب من وفود العرب الذٌن ال ٌو
ٌا رسول هللا ، نحن بنو أب  واحد ونراك تكلم وفود العرب  بما ال نفهم : وجهه وسمعه ٌخاطب وفد بنً  نهد  

تارٌخ آداب العرب ، ) أكثره ، فكان رسول هللا ٌوضح لهم  ما ٌسؤلون عنه  مما ٌجهلون معناه  من تلك الكلمات 
 (  . 1/323الرافعً 

 .وقد مألت أقواله وأحادٌثه الصحٌحة المكتبة العربٌة ،  وأثرتها بالنصوص عالٌة الجودة  لؽة وأسلوبا 
كما أنه صلى هللا علٌه وسلم نجده استحدث ألفاظا وتراكٌب لم تسمع من قبله مثرٌا بها اللؽة كقوله  صلى هللا علٌه  

اشتدت المعركة ، ومات حتؾ أنفه ، ال ٌلدغ المإمن من جحر مرتٌن، إن من البٌان : الوطٌس أي  حمً:  " وسلم
وإن كان ( ) المرأة الحسناء فً المنبت السوء  وؼٌرها ) لسحرا ، إن من الشعر حكمة ،  إٌاكم وخضراء الدمن 

 ( .فً نسبة بعض هذه األقوال إلٌه نوعا من التجوز 
 ء ، نجده صلى هللا علٌه وسلم ٌنهى عن التكلؾ ، وٌعٌب التشدق  والتقعر وفً مجال تحسٌن األدا 
ال ٌقل أحدكم خبثت نفسً بل : ) ،  وٌؤمر بحسن اختٌار األلفاظ ( إن هللا لٌكره البلٌػ الجواظ الذي ٌتخلل بلسانه ) 

وإن أبعدكم منً ) ... ة  ، ونهٌه صلى هللا علٌه وسلم عن الثرثرة وهً كثرة الكالم بال فابد( لٌقل لقست نفسً 
، وحثه الناس على ( رحم هللا امرأ ذكر حاجته فؤوجز ) ، ( مجلسا ٌوم القٌامة الثرثارون المتشدقون المتفٌقهون 

انظر ضٌؾ ...() نضر هللا امرأ سمع منا حدٌثا  فؤداه كما سمعه ) ضرورة الضبط فً النقل واستعمال األلفاظ  
 ( .  1/209/، المزهر  1/46بد البر ابن ع–، جامع بٌان العلم  14/

    :بعض مظاهر حفظ اللغة

ولم ٌتوقؾ المسلمون وٌعتمدوا على حفظ القرآن للؽة فحسب، بل إنهم أخذوا باألسباب الكفٌلة بدٌمومة هذه اللؽة  ، 
إشاعة : واستمرار تداولها بشكلها السلٌم ؛ فقاموا بمجموعة من اإلجراءات التً تكفل لهم ذلك ، ومن أبرزها 

التحذٌر من اللحن فً اللؽة والحث على اإلعراب ، وأول االهتمامات فً هذا الجانب، تطالعنا من قبل الرسول 
أرشدوا : " المصطفى صلى هللا علٌه وسلم والصحابة الكرام ، فقد سمع صلى هللا علٌه وسلم رجال ٌلحن فقال 

 (. 6/ محمد الشاطر ، الموجز فً نشؤة النحو"  )أخاكم فقد ضل 
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ال : لقد علمتم لو كنتم تعلمون ، قل : فقال أبو بكر .  ال عافاك هللا : وسؤل  أبو بكر رجال أتبٌع هذا الثوب؟ فقال
 رأـقط أهون علً من  أن أقلبن أقع فؤس) :ول ـــ، وكان ٌق( 261/ 1ان ــــالبٌ) (افاك هللا ــوع
 ( . 7/الموجز ) (فؤلحن  
إنا قوم متعلمٌن فاشتد :  عنه على قوم ٌسٌبون الرمً فؽضب وقرعهم،  فقالوا ومر عمر بن الخطاب رضً هللا 

وهللا لخطإكم فً لسانكم أشد علً من خطبكم فً رمٌكم ، سمعت رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ : ؼضبه، فقال 
 (.244ص/ ابن األنبا ري األضداد" ) رحم هللا امرأ أصلح من لسانه : " ٌقول 

هللا عنه ٌعاقب على اللحن؛ فقد ورد أنه طلب من أبً موسى األشعري معاقبة كاتبه أبا الحصٌن وكان رضً ) 
) ،  وأمره بجلده وتؤخٌر عطابه سنة  .....(من أبوموسى : ) العنبري ؛ألنه لحن فً كتاب أرسله إلى عمر قال فٌه 

 ( .8/ 2ابن جنً الخصابص ) ، ( 7الشاطر ص
ٌة النطق فً القرآن الكرٌم فً ؼزوة  أرمٌنٌا وأذربٌجان على عهد عثمان ـ رضً وعندما دب الخالؾ فً كٌف    

هللا عنه ـ فً حدٌث حذٌفة بن الٌمان ، قرر عثمان والصحابة كتابة القرآن وجمع الناس على حرؾ واحد، وقد قام 
ث بن هشامن والفتى بهذه المهمة النفر القرشٌون عبد هللا بن الزبٌرن وسعٌد بن العاصن وعبد الرحمن بن حار

مباحث فً علوم القرآن ، مناع : بتصرؾ ) االختالؾ  بكتابته لؽة قرٌشاألنصاري زٌد بن ثابت وأمرهم  عند 
 ( . 129ص/ القطان

 
وفً عهد علً بن أبً طالب رضً هللا عنه نجده ٌؤمر أبا األسود الدإلً وٌعلمه وضع قواعد النحو العربً التً 

 (. 14ص/ طرالشا. ) بها تحفظ اللؽة 
وقد اهتم األموٌون كذلك  بمسابل حفظ اللؽة، وقد ظهر ذلك على خلفابهم ووالتهم من ذلك أمر الحجاج لنصر بن  

 (.17ص/ الشاطر. )عاصم اللٌثً بوضع النقط وإعجام المصحؾ لتسهٌل قراءته على الناس 
د أن أبا اسحق الحضرمً خطؤ ووقؾ أٌضا العلماء بوجه الشعراء الذٌن ٌلحنون بؤشعارهم من ذلك ما ور 

 : فً قوله ( مجلؾ)الفرزدق فً رفعه كلمة 
 

 (.40ص/ الشاطر) وعض زمان ٌابن مروان لم ٌدع                  من المال إال مسحتا أومجلؾ 
 

وفً عصر الدولة العباسٌة، نجد اهتمامات الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي فً وضع عالمات اإلعراب ، وحصر 
 .ة وكٌفٌات استخداماتها  فً كتابه العٌن مفردات اللؽ

و ٌتوالى الدفاع عن هذه اللؽة أمام الشعوبٌة والطاعنٌن وٌظهر ذلك من خالل كتاب أبً عبٌدة معمر بن المثنى  
( تؤوٌل مشكل القرآن ) ،وكتاب ابن قتٌبة الدٌنوري ( البٌان والتبٌٌن ) ، و كتاب الجاحظ المعتزلً(مجاز القرآن )

اهٌك عن الكتب التً ألفت فً ضبط اللؽة ولهجاتها والقرآن وقراءاته مما ٌصعب حصره ، وكلها تصب وؼٌرها،ن
  0فً الحفاظ على هذه اللؽة التً صبؽها القرآن بالصبؽة المقدسة 

ومع بداٌة  القرن التاسع عشر، ٌتعرض القرآن واللؽة العربٌة إلى هجمات شرسة على أٌدي كثٌر من المستشرقٌنن 
جهلة هذه األمة، مدعومٌن بكافة الوسابل والقوى من قبل أوروبا الشرقٌة والؽربٌة وأمرٌكا، تهدؾ إلى وبعض 

ضعضعة عقٌدة المسلمٌن، وانتزاع رموز الوحدة المتمثلة بالقرآن واللؽة  ، فالقرآن واللؽة بمثابة تارٌخ لهذه األمة 
مظاهر التارٌخ ، والتارٌخ  صفة األمة  ،واألمة  إنما اللؽة مظهر من: " ، ومظهر من مظاهرها ٌقول الرافعً 

تكاد تكون صفة لؽتها؛ ألنها حاجتها الطبٌعٌة التً ال تنفك عنها، وال قوام لها بؽٌرها ، فكٌفما قلبت أمر اللؽة من 
خ حٌث اتصالها بتارٌخ األمة واتصال األمة بها ،وجدتها الصفة الثابتة التً ال تزول إال بزوال الجنسٌة وانسال

األمة من تارٌخها واشتمالها جلدة أمة أخرى ، فلو بقً للمصرٌٌن شًء متمٌز من نسب الفراعنة لبقٌت لهم جملة 
الرافعً . )مستعملة من اللؽة الهٌروؼلٌفٌة ، ولو انتزت بهم أمة أخرى ؼٌر األمة العربٌة لهجروا العربٌة ال محالة 

 ( .49، تحت راٌة القرآن ص
 

 فاظ غٌر العربٌة  اللغة العربٌة واألل
ال احد ٌستطٌع أن ٌزعم أن ما فً العربٌة من ألفاظ، مردها ٌعود إلى العربٌة وحدها ؛ ألن هذا الزعم ٌنافً طبٌعة 
األشٌاء ، ومسؤلة التقارض اللؽوي والتداخل والتؤثر والتؤثٌر بٌن اللؽات أمر بدهً ال ٌحتاج فٌه للبحث عن أدلة ، 
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ع اإلنسانً ، وإذا كانت ظاهرة التقارض اللؽوي تقع بٌن لهجات اللؽة الواحدة ، وهً ظاهرة من ظواهر المجتم
 .فإنه ٌقع أٌضا بٌن اللؽة  وؼٌرها 

:  وقد جاورت العربٌة أمما من السامٌٌن والرومان والفرس واألحباش  ، مما كان له تؤثٌر فً لؽتها ، من هنا نقول 
ات تستخدم فً العربٌة من أصول ؼٌر عربٌة ، وأطلقوا علٌها إن علماء العربٌة  قد رصدوا مجموعة من الكلم

مصطلح الدخٌل ، وما من شك أن دخول ألفاظ ومصطلحات من لؽة إلى أخرى، واستٌعابها فً اللؽة الجدٌدة ، 
ومحاولة تذلٌلها لتساٌر طبٌعة اللؽة التً دخلت علٌهان لدلٌل على قدرة اللؽةن  ومرونة خصابصها بما ٌسمح لها 

 .التعامل مع ؼٌرها من ؼٌر إضاعة أصلها من 
 .الدوالب والدسكرة والكعك والسمٌد  والجلنار : ومن الكلمات الدخٌلة التً عربت فً الجاهلٌة  عن الفارسٌة مثل  
 الفلفل والجاموس والشطرنج والصندل ز:  وعن الهندٌة أو السنسكرٌتٌة مثل 
وال زالت اللؽة ( .   316ص/فقه اللؽة / د صبحً الصالح) ٌاق  وعن الٌونانٌة مثل ك القبان والقنطار  والتر 

العربٌة تمتلك القدرة على التعامل مع الدخٌل اللؽوي ، كما تعاملت معه وقت ازدهار الترجمة فً دار الحكمة فً 
ن الدولة العباسٌة  حٌث ترجمت المإلفات العدٌدة من لؽات شتىن وأخضعت مصطلحات علومها للمعالجة العربٌة

وذلك بتحوٌر المعنى اللؽوي القدٌم وتضمٌنها المعنى العلمً الجدٌد ، أو ترجمة كلمات أعجمٌة بمعانٌها ، أو 
و هذا ٌعنً أنه ال بد من إتاحة الفرصة فً هذا ( .  320/صبحً الصالح . )تعرٌب كلمات أعجمٌة بمعانٌها 

الجدٌد من اللؽات األوروبٌة الحدٌثة ، بما ٌضمن العصر للؽة أن تستخدم طاقاتها المكنونة  للتعامل مع الدخٌل 
 .    حٌوٌتها   ودٌمومة مكانتها بٌن اللؽات الحٌة 

 
  الكلمات غٌر العربٌة فً القرآن 

فهل ٌنطبق ذلك على القرآن الكرٌم  أم ال   0ٌتبادر إلى الذهن سإال مفاده ما دامت هنالك ألفاظ دخٌلة على العربٌة
إنا أنزلناه قرآنا عربٌا لعلكم تعقلون : ) ٌات تدل على كون القرآن بلسان عربً كقوله تعالى ؟ علما أنه  قد وردت آ

وإنه لتنزٌل رب العالمٌن نزل به الروح األمٌن على قلبك لتكون من المنذرٌن بلسان : ) وقوله تعالى (. 2ٌوسؾ() 
إبراهٌم ( ) إال بلسان قومه لٌبٌن لهم وما أرسلنا من رسول : ) وقوله تعالى ( 195ـ192الشعراء () عربً مبٌن 

/4 . ) 
المنع بقول وجود كلمات أعجمٌة فً القرآن ، ومنها  إجازة : منها : اختلؾ أهل العلم فً هذه المسالة على أقوال   

ذلك ، ومنها القول فً مذهب الوسط ،    والمروي عن السلؾ الصالح عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء 
طه والٌم والطور : ) رهم من أهل العلم   أنهم قالوا فً أحرؾ كثٌرة أنها بلؽات العجم منها قوله وابن جبٌر وؼٌ

 .إنها بالرومٌة :  ٌقال (   والصراط والقسطاس والفردوس.) ٌقال إنها بالسرٌانٌة ( والربانٌون 
 ( .360/ واب فقه اللؽة رمضان عبد الت - 268/ 1المزهر ج.) ٌقال إنها بالحبشٌة ( . ومشكاة والكفلٌن )  
فهذا أبو . إن نزول اآلٌات  السابقة  جعل طابفة من مفكري اإلسالم تذهب إلى إنكار وقوع المعرب فً كتاب هللا  

،وٌرى الشٌخ (  من زعم أن للقرآن لسانا سوى العربٌة، فقد أعظم على هللا القول  : " عبٌدة معمر بن المثنى ٌقول 
ع المعرب بالقرآن بؤنه قول ٌنبو عنه التحقٌق وإنما ذهب إلٌه من ذهب إعظاما لما روي أحمد شاكر أن القول بوقو

عن بعض األقدمٌن فً ألفاظ قرآنٌة أنها معربة، وعجزا عن تحقٌق صحة الرواٌة وعن تحقٌق صحة هذه الحروؾ 
المعرب  0فً كتاب الجوالٌقً  وراح ٌفند ما جاء"  فً كالم العرب ، ثم تقلٌدا ألولبك القابلٌن، وجمعا بٌن القولٌن 

 فٌقول مثال فً التعلٌق على كلمة( من الكالم األعجمً على حروؾ المعجم 
ونحن .  وقد ذهب أكثر المفسرٌن  إلى أن الكلمة  أعجمٌة : " التً عدها الجوالٌقً فارسٌة معربة ( التنور   ) 

( .   )  ادرا ، فلٌس دلٌال  على أنه خارج عن لؽتهم  نخالفهم فً هذا  ونرى أنها عربٌة ، وأن هذا البناء  إن كان ن
أما مذهب الوسط ، فكما ٌقول أبو بكر بن األنبا ري أن هذه الكلمات مما اتفقت فٌه العربٌة (   362ص/فقه اللؽة 

قطع : وقال بعض المفسرٌن صرهن معناه : " حٌث قال  ( فصرهن ) وؼٌرها ، وٌضرب مثاال فً كلمة 
صرٌة ، وٌحكى هذا عن مقاتل ابن سلٌمان، فإن كان أثر هذا عن أحد من األبمة فإنه : بالنبطٌة  أجنحتهن، وأصله

و ( .  260ص/السابق . ) مما اتفقت فٌه لؽة العرب ولؽة النبط ؛ ألن هللا عز وجل  ال ٌخاطب العرب بلؽة العجم 
األلفاظ بعد أن عربتها العرب ، وهو رأي  ذهب إلى مثل هذا الرأي  أبو عبٌد القاسم بن سالم حٌث قال بعربٌة هذه

 ( . وما بعدها  360ص / بتصرؾ ، رمضان. ) ابن عطٌة أٌضا 
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والذي علٌه المحققون أنها كلمات اتفقت فٌها ألفاظ العرب مع ألفاظ ؼٌرهم من : " ورجح ذلك الطبري بقوله     
ألمر أنها مما تواردت  علٌه اللؽات، وعلى ؼاٌة ا: " ،  وقال الذهبً ( 1/13تفسٌر الطبري )بعض أجناس األمم 

" ) فهذه األلفاظ ال تخرج القرآن  عن كونه عربٌا  ( أنها عربٌة بحتة أو صارت عربٌة باالستعمال ) كال القولٌن 
 (   32/ 1الذهبً ، التفسٌر والمفسرون 

، والقول بؤنها  ( قرآن الكرٌم ورودها فً ال) إن القول بعربٌة هذه األلفاظ ٌحتاج إلى دلٌل ، وهو موجود قطعً 
ؼٌر عربٌة ٌحتاج على دلٌل ، وال دلٌل قطعً فً ذلك ،  والقول بؤنها صارت عربٌة باالستعمال ، ٌحتاج إلى 
مرجح  ٌبٌن نقلها من لؽة أخرى ، وكون اللفظ مستخدم فً لؽتٌن   فؤي مرجح ٌجعل اللفظة من لؽة بعٌنها ثم نقلت 

اللؽتٌن  أولى أن تكون أصال  لذلك  اللفظ   ومدعً ؼٌر عربٌتها  ساعتبذ  ٌدعً شٌبا  إلى اللؽة األخرى فلٌس أحد
 . إذا ال دلٌل أقوى فً  كونها عربٌة  من نزولها وورودها فً القرآن . بال دلٌل 

  
 
 

 :  نتائج البحث والتوصٌات
 

  0أن اللؽة العربٌة هً أم اللؽات السامٌة فضال عن كونها أم اللؽات قاطبة 
  أن هذه اللؽة تتمتع بخصابص وممٌزات تجعلها تؤخذ صفة الدٌمومة. 
  أن نزول القرآن بهذه اللؽة جعلها تصبػ بالصبؽة القدسٌة ، وجعلها لؽة للمسلمٌن 

 .عامة 
  أن من خصابص هذه اللؽة القدرة على التكٌؾ واالستٌعاب وسهولة التعلم واإلٌجاز 

ها ، وقدرتها على مواكبة العصر لعدها إحدى لؽات فً الحروؾ وفصاحة ألفاظها وسهولة مخارج
 .الحاسوب المعاصرة 

  أنها تتمتع بقسط وافر من الجمال فً موسٌقى األلفاظ وزخرفة الخطوط. 
  أنها قادرة على الوفاء بالحاجات والمتطلبات المعاصرة. 
  أنها الٌوم تتعرض لهجمات شرسة تتطلب من الؽٌورٌن الوقوؾ والدفاع عنها. 
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 صادر والمراجعالم


．

 القرآن الكرٌم 


．

 األصفهانً ، أبو الفرج علً بن الحسٌن ن ط دار الكتب المصرٌة  


．

-ت. ابن األنباري ، أبو بكر االنباري، 
．

م 1960محمد أبو الفضل إبراهٌم ، ط الكوٌت   

 . 


．

ابن جنً ، أبو الفتح عثمان  الموصلً ، الخصابص، ت محمد علً النجار،ط دار  

-ه  1371الكتب المصرٌة ،
．

 م 1952


．

 جامع بٌان العلم ، . ابن عبد البر ، أبو عمر ٌوسؾ  بن عبد هللا بن محمد  


．

 3معجم مقاٌٌس اللؽة ، تحقٌق عبد السالم هارون ، ط 0ابن فارس  ،أبو الحسٌن أحمد  

 0هـ1389مطبعة مصطفى الحلبً : ، القاهرة 


．

سان العرب ، ط ل. ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم األنصاري  

 بوالق ، مصر 


．

فقه اللؽة وسر العربٌة، مطبعة االستقامة  0الثعالبً ، أبو منصور عبد الملك بن محمد  

 ، القاهرة 


．

عبد : البٌان والتبٌٌن، تحقٌق وشرح. الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر الكنانً  

 مإسسة الخانجً: ، القاهرة   3السالم هارون ،ط


．

-طبقات فحول الشعراء ، ت. م الجمحً ، محمد بن سال 
．

، 8محمود محمد شاكر ،ط 

 . 1952دار المعارؾ ، مصر


．

–نقض كتاب فً الشعر الجاهلً ،المكتبة العلمٌة . حسٌن ، محمد الخضر 
．

 . بٌروت 


．

-الحوفً ، د 
．

 الحٌاة العربٌة فً الشعر الجاهلً ، . أحمد  


．

-الذهبً  د 
．

الحدٌثة ، القاهرة ، دار الكتب 2التفسٌر والمفسرون ، ط. محمد حسٌن  

-ه1396
．

 .  م1976


．

,  4ط, إعجاز القرآن والبالؼة النبوٌة،تارٌخ آداب العرب .الرافعً ، مصطفى صادق  

،  7،تحت راٌة القرآن ، صححه محمد سعٌد العرٌان ، ط. م  1974دار الكتاب العربً  : بٌروت 

-ه1394دار الكتاب العربً ، بٌروت 
．

 . م  1974 


．

-ه1401ن المكتب اإلسالمً ، ٌبروت  1علوم القرآن ، ط .زرزور، عدنان محمد  
．

 

 .  م1981


．

حقابق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه . الزمخشري ، جار هللا محمود بن عمر  

 .دار المعرفة : التؤوٌل ، بٌروت 

رح  محمد المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها  ، ش.السٌوطً ، جالل الدٌن   أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدٌن

: بٌروت , اإلتقان فً علوم  القرآن .  ،  دار إحٌاء الكتب العربٌة ، عٌسى بابً الحلبً  1أحمد جاد المولى   ، ط

 .م 1973المكتبة الثقافٌة 


．

-الشاطر ،د 
．

-ه1398الموجز فً نشؤة النحو ، دار الزٌنً، مصر . محمد  
．

 . م 1978
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．

-الشاعر، د 
．

-ه1400،دار الشعب 1، طالنحاة والحدٌث النبوي . حسن موسى  
．

م 1980 

 . 


．

-الصالح ، د 
．

، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت  10دراسات فً فقه اللؽة ، ط. صبحً  

 .م  1983


．

 ، القاهرة دار المعارؾ6البالؼة تطور وتارٌخ ، ط0ضٌؾ ، شوقً  


．

جامع البٌان عن تؤوٌل آي . الطبري ، اإلمام أبو جعفر محمد بن جرٌر بن ٌزٌد  

 م 1968مصطفى الحلبً وأوالده  3القرآن ، ط 


．

-العامري ، د 
．

 مولد اللؽة . أحمد رضا  


．

-عبد التواب ، د 
．

-، مكتبة الخانجً 2فصول فً فقه اللؽة ، ط. رمضان  
．

القاهرة  

-ه1404
．

 . م 1983


．

فتح الباري فً شرح  صحٌح . الحافظ أحمد بن علً بن محمد ابن حجر , العسقالنً  

محمد فإاد عبد  الباقً :ترتٌـــــ ,عـبد العزٌز بن عـــبد هللا بن باز تحقٌق الشــــــــــٌخ , البخاري

 دار المعرفة: بٌروت,محً الدٌن الخطٌب:إخراج,


．

–، تهامة  1قضاٌا ومشكالت لؽوٌة ، ط. عطار ، أحمد عبد الؽفور 
．

 1402السعودٌة  

–
．

-عتٌق ، د.م 1982
．

–نهضة ، دار ال 4تارٌخ النقد األدبً عند العرب ،ط. عبد العزٌز  
．

بٌروت  

-ه1406
．

 .م 1986 


．

: ، القاهرة1الجامع ألحكام القرآن ، ط.القرطبً،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن فرح  

 .دارالكتب المصرٌة


．

اإلٌضاح   فً شرح تلخٌص المفتاح  . القزوٌنً ، جالل الدٌن محمد بن عبد الرحمن  

 .     مطبعة السنة المحمدٌة:القاهرة ،تحقٌق لجنة من أساتذة كلٌة اللؽة العربٌة بالجامع األزهر ،


．

ه 1400مإسسة الرسالة ، : ،بٌروت  7مباحث فً علوم القرآن ،ط. القطان ، مناع  

 . م1980،


．

 لؽة القرآن لؽة العرب المختارة. قلعة جً ، محمد  


．

-أصول الشعر العربً ، ترجمة د. س .مرجلٌوث ، البروفٌسر د 
．

 2ٌحً الجبوري، ط 

-ه1401وت ، مإسسة الرسالة ، بٌر
．

 .م 1981


．

-مرزوق، د 
．

 . ، مكة للطباعة  2ط 9أهدافه ووسابله ) الؽزو الفكري . عبد الصبور  


．

-مكرم ، د 
．

ظواهر لؽوٌة  من المسٌرة التارٌخٌة  للؽة العربٌة  قبل . عبد العال سالم  

–سسة الرسالة ، مإ1اإلسالم ، ط
．

-1409بٌروت  
．

1988 . 

 . الوحدة األصٌلة بٌن اللؽات ، عبد هللا عبد العزٌز  7/1مجلة اللسان العربً العدد            
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 المجالت والدورٌات
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 السٌمٌائٌة و الداللة قدٌما و حدٌثا
 

 قاسم محمد صالح.د 
 جامعة جرش

 األردن                
  لمحة تارٌخٌة -
،  ووجد مفهومه فً الفكر الٌونانً عند الرواقٌٌن، (1)بمبات السنٌن" بٌرس"، و"سوسٌر"بدأ هذا العلم قبل   

حٌث كان تصور العالمة فً عهد المدرسة الرواقٌة على شكل . مبٌنا ألنماط فكرٌة سادت الفكر األوروبً فٌما بعد
 ".المشار إلٌه، المفهوم الذهنً، اللفظ:"مثلث ٌتضمن

العرب أٌضا، وكان االهتمام فً العصور الوسطى إن هذا التصور لم ٌوجد فقط فً الفكر األوروبً،  بل وجد عند 
بطرق الداللة، ووضع دراسة إنتاج النظام الدال قبل تحلٌل النظام، ولكن هذا العلم لم ٌعش طوٌال، ألنه كان مرتبطا 

 .النحوٌة، وفكر دٌكارت المهتم بالعقل البشري" بور روٌا ل" بحدود اإللهٌات، واختفى بظهور مدرسة 
هذه المدرسة الشهٌرة فً القرن السابع عشر، أن تبرز العالقة بٌن النظام الدال و الفكر الدال، لقد كانت مهمة 

 .المستندٌن إلى مفهوم الذات الفاعلة، التً أصبحت أساس السٌمٌوطٌقٌا الكالمٌة
ساس من ، و فلسفة القرن الثامن عشر، كما اعتمد فً فهم العالقة الدالة، على أ"كانت"واكتمل هذا المفهوم مع

، ألنه كان أول من تعامل "هٌجل"مجالها المرتبط بالعقل البشري و فعله، و لم تكتسب العالمة صفة جدلٌة إال مع 
 .باعتبارها جدال بٌن الذات و الموضوع: مع قضٌة تولٌد المعنى، باعتبارها تناقضا و حركة، أي

د أن البداٌات القدٌمة للسٌمٌوطٌقٌا، تفسر بعض تإك" جولٌا كرٌستٌفا"إن أهمٌة هذا الموجز التارٌخً الذي تطرحه
 ، "تشومٌسكً"اتجاه : االتجاهات الحالٌة مثل

" الفرو ٌدي"وأهمٌة اللؽات التحوٌلٌة، كذلك تساعد على تفهم تصور سٌمٌوطٌقً،  ٌستند إلى إضافات الفكر 
ما ٌركز الثانً على األساس ، حٌث ٌركز األول، على أهمٌة الذات فً إنتاج الداللة، بٌن"الماركسً"والفكر 

 .االجتماعً، والثقافً، واألٌدٌولوجً لهذا اإلنتاج
لهذا التصور، عندما حاول مبكرا تؤسٌس نظرٌة جدلٌة، لعالقة األساسٌن األٌدٌولوجً و النفسً " باختٌن"وقد مهد 

 .فً السٌمٌوطٌقٌا
 مفهوم السٌمٌائٌة والداللة عند العرب -2

ء بؤبعادها الداللٌة المختلفة، و عالماتها، وإشاراتها، ورموزها، وتحدث عنها العلماء عرؾ العرب مفهوم السٌمٌا
فً مإلفاتهم، و ذكرها الشعراء فً أشعارهم، ودار حولها جدل كبٌر، بٌن بعض الفرق اإلسالمٌة كالمعتزلة، 

 :واألشاعرة والصوفٌٌن، وكان ممن تطرق لها من العلماء
 :سٌبوٌه -أ
بؤن الكالم منه ما هو مستقٌم حسن، و ما هو محال، و ما هو مستقٌم كذب، ومستقٌم قبٌح، " (2: )ذكر سٌبوٌه 

 ".ومحال كذب
، ما هو إال حدٌث مبكر عن السٌمٌابٌات "حملت الجبل وشربت ماء البحر:" إن حدٌث سٌبوٌه عن األسلوب" 

" تعاملون مع اللؽة، هو ما ٌطلق علٌه الٌوم األدبٌة القابمة على اإلنزٌاح األسلوبً، فالنسٌج اللؽوي الذي ألفه الم
 . بصرؾ النظر عن صدقه أو كذبه" اإلنزٌاح

 .، فاللٌلة ال تكون بٌضاء فً الحقٌقة، ولكننا ربما نعنً لٌلة سعٌدة أو مقمرة"لٌلة بٌضاء:"فلو قلنا مثال
 .لكدح أو الذل، فالرؼٌؾ ال ٌكون مرا فً الحقٌقة، ولكنه كناٌة عن ا"رؼٌؾ مر:" وإذا قلنا مثال

 (3": )فاإلنزٌاح هو ابن السٌمٌابٌة، وقد ٌلحق بالمجاز
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 : الجاحظ -ب
اللفظ، واإلشارة، والخط، (:"4)صنؾ الجاحظ أنواع الدالالت على المعانً، من لفظ وؼٌر لفظ، إلى خمسة أشٌاء

صورة بابنة من صورة    ولكل واحدة من هذه الخمسة،. التً هً الحال الدالة" النصبة"وتسمى . والعقد، والحال
 ".صاحبتها، وحلٌة مخالفة لحلٌة أختها

 
 :اللفظ( 0)
لٌس :" أكد الجاحظ على أهمٌته من حٌث كونه بٌانا، واستشهد علٌه بؤقوال العلماء،  فذكر أن ٌونس ابن حبٌب قال 

 ".لعًٌ مروءة، وال لمنقوص البٌان بهاء، ولو حك بٌافوخه عنان السماء
 ".جل قطعة من كالمه، وظنه قطعة من علمه، واختٌاره قطعة من عقلهشعر الر: " وقالوا

 ".الروح عماد البدن، والعلم عماد الروح، والبٌان عماد العلم:" وقال ابن التوأم
 
 :اإلشارة( 5)
 ".بالٌد، والرأس، والعٌن، والحاجب، والمنكب، والثوب، والسٌؾ" وتكون 

ه، ونعم الترجمان هً عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تؽنً عن فاإلشارة واللفظ شرٌكان، ونعم العون هً ل
. الخط، فهل تعدو اإلشارة أن تكون ذات صورة معروفة، أو حلٌة موصوفة، على اختالفها فً طبقاتها ودالالتها
وفً اإلشارة بالطرؾ والحاجب، وؼٌر ذلك من الجوارح، رفق كبٌر، ومعونة حاضرة، فً أمور ٌسترها بعض 

ولوال اإلشارة، لم ٌتفاهم الناس معنى خاص الخاص، . لناس عن بعض، وٌخفونها عن الجلٌس وؼٌر الجلٌسا
 .ولجهلوا هذا الباب البتة

 :قال الشاعر فً دالالت اإلشارة
 ــــــمـور ولم تتكلـإشارة مذعــ                    لعٌن خٌفة أهلهـــــا       أشارت بطرؾ ا

 وأهال وسهال بالحبٌب المتـــٌـــــم    قال مرحبــــــا                   فؤٌقنت أن الطرؾ قد
 :وقال الشاعر

 ــــــواهأن تنطـق أفـــــ                       وفً العٌـــن ؼنــــى للمــــرء 
 :وقال أٌضا

 رجــعوتعرؾ عٌنً ما به الوحً ٌ       ترى عٌنها عٌنً فتعرؾ وحٌهــــــا                
 

 :وقال أٌضا
 وتعرؾ بالنجوى الحدٌث المعمســا                  وعٌن الفتى تبدي الذي فً ضمـٌره                

 :وقال أٌضا
 حتى ترى من ضمٌر القلب تبٌانـــا            ــــة               والعٌن تنطق واألفواه صامتــ

  :وقول عنترة
 ـــموشكا إلً بعبرة وتحمــح                       ـــه       بلبـــانـ فازور من وقع القنا

 
 .فالتحمحم الذي أشار إلٌه عنترة، هو ضرب من اللؽة السٌمٌابٌة، ٌقوم على إصدار صوت معٌن لبلوغ ؼاٌة معٌنة

عٌة، القابمة على فعنترة هنا، ٌفهم لؽة جواده السٌمٌابٌة بالفطرة، حٌث حلت لؽة اإلشارة السٌمٌابٌة محل اللؽة الطبٌ
 .اصطناع األصوات المعبرة، تحت وطؤة الخوؾ، أو التوجس من الرقٌب

والصوت هو آلة اللفظ، والجوهر . ومبلػ اإلشارة أبعد من مبلػ الصوت، فهذا أٌضا تتقدم فٌه اإلشارة على الصوت
ا موزونا وال منثورا، إال الذي ٌقوم به التقطٌع، وبه ٌوجد التؤلٌؾ، ولن تكون حركات اللسان لفظا، وال كالم

 .بظهور الصوت، وال تكون الحروؾ كالما، إال بالتقطٌع والتؤلٌؾ
 .وحسن اإلشارة بالٌد و الرأس، من تمام حسن البٌان باللسان

 

 : قال الشاعر
 وأبدى لمضمرات القــــلوب   رب طرؾ ٌكون أفصح من لفظ
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 :و قال آخر
 ذاك فتفهم وٌرد طرفً مثل  تشكو فؤفهم ما تقول بطرفها

 :وقال بشار بن برد
 فبالقلب ال بالعٌن ٌبصر ذو اللب  فقلت دعوا قلبً بما اختار وارتضى
 والتسمع األذنان إال من القلــب وما تبصر العٌنان فً موضع الهوى

 إلى إدراج هذا النوع( 5")تراسل الحواس فً الشعر العربً القدٌم" وذهب الدكتور عبد الرحمن الوصٌفً فً كتابه
فذكر أنه ٌقوم على إحالل حاسة محل جزء من الجسد، وقد " التراسل الداللً للحواس"من األشعار تحت عنوان 

مثل له بؤشعار من العصر الجاهلً، واألموي، والعباسً، واألندلسً، حٌث تإدي اإلشارات والحركات التً تقوم 
 .بها الحواس معانً داللٌة ٌعجز اللسان عن القٌام بها

 
 :طالخ( 0)
 :فؤما الخط فٌقول هللا تعالى 
 (6( )اقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مالم ٌعلم)

 :وقال تعالى
 (7( )ن، والقلم وما ٌسطرون) 

اللسان مقصور على القرٌب الحاضر، والقلم مطلق فً الشاهد والؽابب، و الكتاب ٌقرأ بكل مكان، وٌدرس :" وقالوا
 .ال ٌعدو سامعه، وال ٌتجاوزه إلى ؼٌره فً كل زمان، واللسان

 
 :العقد( 7)
 :وهو الحساب، والدلٌل على فضٌلته قوله تعالى 
 (8( )فالق اإلصباح، وجاعل اللٌل سكنا، والقمر حسبانا، ذلك تقدٌر العزٌز العلٌم) 

 :وقوله تعالى
 (9( )الرحمن، علم القرآن، خلق اإلنسان، علمه البٌان، الشمس و القمر بحسبان) 

 :وقوله تعالى
 (10( )هو الذي جعل الشمس ضٌاء، و القمر نورا، وقدره منازل، لتعــــلموا عدد الســــنٌن والحساب) 

 :وقوله تعالى
وجعلنا اللٌل والنهار آٌتٌن، فمحونا آٌة اللٌل، وجعلنا آٌة النهار مبصرة، لتبتؽوا فضال من ربكم، ولتعلموا عدد ) 

 (11( )السنٌن والحساب
 
 :النصبة( 0) 
وهً الحال الناطقة بؽٌر اللفظ، والمشٌرة بؽٌر الٌد، وذلك ظاهر فً خلق السماوات واألرض، وفً كل صامت  

وناطق وجامد ونام، ومقٌم وظاعن، وزابد وناقص، فالداللة فً الموات الجامد، كالداللة فً الحٌوان الناطق، 
 .البرهان فالصامت ناطق من جهة الداللة، والعجماء معربة من جهة

واالسكندر كان فً األمس أنطق منه الٌوم، وهو الٌوم أوعظ :" قال خطٌب وقؾ على سرٌر االسكندر بعد موته
 ".منه أمس

 :وقال الشاعر نصٌب، ٌمدح سلٌمان بن عبد الملك
 فعاجوا فؤثنوا بالذي أنت أهله                ولو سكتوا أثنت علٌك الحقابب

 
  :ابن جنً -ج
، ألن العرب كانت تتوسع فً (12)نً إلى تجوٌزالكالم الذي ال ٌجوز نحوٌا إذا دل علٌه سٌاق ماذهب ابن ج 

 :تصرٌؾ الكالم، ونسج القول وزخرفته، فتؤتً بلفظ الماضً فً الدعاء، ومعناه االستقبال، كقولهم
 :، وأضاؾ"أعزك هللا، وأطال بقاءك" 
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، ولكنك قد تؤتً بلفظ الماضً ومعناه "قمت ؼدا، وسؤقوم أمس:" أنه من المحال أن أول كالمك ٌنقض آخره فتقول"
 :، كقول الشاعر"االستقبال 

 ولقد أمر على الكرٌم ٌسبنً                  فمضٌت ثمت قلت ال ٌعنٌنً
 . ولقد مررت: والتقدٌر 

 :وقد نسب ابن جنً إلى أبً بكر السراج قوله فً ذلك
احد، ألنها لمعنى واحد، ؼٌر أنه لما كان الؽرض فً صناعتها، أن تفٌد وكان حكم األفعال أن تؤتً كلها بلفظ و"

أزمنتها، خولؾ بٌن مثلها، لٌكون ذلك دلٌال على المراد فٌها، فإن أمن اللبس فٌها، جاز أن ٌقع بعضها موقع 
 ".بعض

، وإنما أجازه ابن أن ابن جنً التفت التفاتة سٌمٌابٌة مبكرة، حٌن أقر الذي كان عند سٌبوٌه محاال: وهذا ٌعنً
إذا اقتضى السٌاق، أن ٌقرن القٌام فً الماضً، بالمستقبل فً وقت : جنً، إذا دل علٌه دلٌل، من لفظ أو حال، أي 

،  ألن " كنت سؤقوم اللٌل فً ذلك الشهر:" ذاته، وٌقرن القٌام المستقبلً، بالماضً فً الزمن نفسه، كقول القابل
الذي حوله من المستقبل الصراح،إلى " كنت" لزمن الماضً، إنما هو اقترانه بالذي محض القٌام المستقبلً فً ا

 .الماضً المحض
و هو تعبٌر فاسد، " ، "اللٌلة بٌضاء، والثلج أسود:" وٌعنً هذا، أن ابن جنً، كان ٌجٌز سٌمٌابٌا، نحو قول القابل

 (.13" )القراءة االنزٌاحٌه بٌن الفساد، على ظاهر الداللة المعجمٌة، ولكنه تعبٌر سلٌم، على تؤوٌل
و أكد ابن جنً على أن المواضعة فً اللؽة بشرٌة، واستدل على ذلك، بؤن اللؽة ترتبط فً داللتها باإلشارة  

الحسٌة، و اإلٌماء الجسدٌة، وهذا ٌعنً بؤن اقتران الصوت بما ٌدل علٌه، هو الشرط الذي تقوم على أساسه 
 : التً تختلط فٌها اإلشارات، ٌقول ابن جنً المواضعة، فالطفل ٌتعلم لؽة والدٌه

والقدٌم سبحانه، ال ٌجوز أن ٌوصؾ، بـؤن ٌواضع أحدا من عباده على شًء، إذ قد ثبت أن المواضعة، البد معها " 
من إٌماءة و إشارة بالجارحة، نحو المومؤ إلٌه والمشار نحوه، والقدٌم سبحانه ال جارحة له، كً تصح اإلشارة و 

 (.14" )منه، فبطل عندهم، أن تصح المواضعة على اللؽة منه اإلٌماءة 
 
 :أبو هالل العسكري -د
فالداللة على الشًء عنده، هً ما تمكن كل ناظر فٌها، ( 15)لقد فرق أبو هالل العسكري بٌن الداللة والعالمة،  

 .بؤن العالم ٌشكل داللة على الخالق: االستدالل بها على الشًء، وٌمثل لذلك
تجعله عالمة : المة الشًء، فهً ما ٌعرؾ به المعلم له، ومن ٌشاركه فً معرفته دون اآلخرٌن، فالحجر مثالأما ع

على قبر المٌت، فٌكون داللة لك، دون ؼٌرك علٌه، وال ٌمكن لؽٌرك، أن ٌستدل به علٌه، إال إذا وافقته على ذلك، 
 ال لمن ٌوافقك علٌه،  والتصفٌق أٌضا، تجعله عالمة على مجًء زٌد، فال ٌكون ذلك إ

 . و ٌجوز أن تزٌل عالمة الشًء، بٌنك وبٌن صاحبك، فتخرج من أن تكون عالمة له  
 .ولكن الداللة على الشًء، ال ٌجوز أن تخرج من أن تكون داللة علٌه

 .فالعالمة تكون بالوضع، والداللة تكون باالقتضاء
، ذلك بؤن أثر الشًء "واألثر، والسمة، و اإلمارة،  و الرمزالعالمة، :" وتمتد هذه المفارقة، إلى عقد الصلة بٌن

 .ٌكون بعده، وعالمته تكون قبله
والسمة ضرب من العالمات مخصوص، كالسمات التً تكون فً جسم الحٌوان، مثل سمات اإلبل   

 .واألؼنام، التً تعلم بها تلك الحٌوانات
هر منها، ألن كلمة اإلمارة تعنً الظهور، وسمٌت المشورة أما اإلمارة، فهً جزء من العالمة، ٌتصل بالجانب الظا

 .فً الرأي إمارة، ألن الرأي ٌظهر فٌها
وأما الرمز، فقد ٌؤخذ طابعا إشارٌا، ٌفهم منه ما ٌفهم فً اللفظ و العبارة،  فقد تتحرك الشفتان بكالم ؼٌر مفهوم، 

ٌماء بالعٌنٌن والحاجبٌن، والفم والشفتٌن، وقد تشٌر ولكنه ٌكون إشارة لشًء ما، وقد ٌؤخذ الرمز طابعا حركٌا، كاإل
 .بالٌد أو العٌن

 
 :الرمانً -هـ

 (16:)اقتصر الرمانً البٌان على أربعة أقسام هً
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 ".كالم، وحال، وإشارة، وعالمة" 
د، وإذا ارتبطت الداللة عموما باللفظ عند الرمانً، فإن اإلشارة تتسع لما ٌفاد من الحركة بؤجزاء الجسم، كالٌ

 والرأس، والعٌن، والحاجب، والمنكب، وٌتم ذلك إذا تباعد الشخصان،
 .وال تنفصل اإلشارة عن اللفظ انفصاال كامال، بل هما شرٌكان، إذ هً تدعمه وتترجم له، أو تنوب عنه

 وتكون الداللة الصوتٌة، بوصفها آلة اللفظ، وال ٌكون كالم فً أي شكل من األشكال، فً النثر أو الشعر، إال
 .بظهور الصوت، وال تكون الحروؾ كالما، إال بالتقطٌع والتؤلٌؾ، وحسن اإلشارة بالٌد أو الرأس

 
 :القشٌري -و
 (17": )لطابؾ اإلشارات" ذكر القشٌري فً كتابه  
إن استنباط اإلشارات اللطٌفة من النص القرآنً، لٌس عملٌة عقلٌة صرفة، إال فً الحدود التً تضمن عدم " 

شارة على العبارة، فال تخرج بها عن مؤلوؾ ما ٌنسجم مع األسلوب العربً، سواء من حٌث اللؽة أو افتٌات اإل
النحو، أو االشتقاق، أو الفنون األدبٌة، وال تخرج بها عن الدالالت التً توافق أسباب النزول، و األخبار الموثوقة، 

تلقابٌا محضا، و لكنها مقٌدة منذ البداٌة، بالكثٌر من و علوم الحدٌث و األصول و الفقه، فكؤن اإلشارة لٌست انبعاثا 
 ".العلوم العقلٌة و النقلٌة

و من خالل تفسٌر القشٌري للقرآن الكرٌم، فإنه كان ٌعتمد على استبطان خفاٌا األلفاظ، مفردة أو مركبة،  
لفظة القرآنٌة، على أنها ذات دون أن ٌتوقؾ عند حدود ظواهرها المؤلوفة، و معانٌها القاموسٌة، و إنما ٌنظر إلى ال

جوهر ٌدق على الفهم العادي، و ٌرى أن أهل التجرٌد وحدهم، هم الذٌن ٌتاح لهم، بفضل من هللا، العلم الذي 
 .ٌكشفون به عن هذا الجوهر

و ٌرى القشٌري أن العبارات تكثر للعموم، وأن الرموز و اإلشارات للخصوص،  ثم ٌتحدث عن الحروؾ  
طالع السور، فٌرى أنها رموز، أقسم هللا بها لشرفها،  أو أنها قد تكون رمز االسم من أسماء هللا التً توجد فً م

 .الحسنى، أو أسما لتلك السورة
 
 :ابن خلدون -ز
،      و قد أطلق علٌه فً "علم أسرار الحروؾ" مقدمته المشهورة ، سماه "خصص ابن خلدون فصال فً  

نسب هذا العلم للمتصوفة، فهم ٌعتقدون أن طبابع الحروؾ وأسرارها سارٌة فً ، و "بالسٌمٌاء" عصر ابن خلدون 
األسماء، كما أنها سارٌة فً األكوان، و علم الحروؾ عندهم من تفا رٌع علم السٌمٌاء ال ٌوقؾ على موضوعه، 

هما، و حاصله وال تحاط بالعدد مسابله، وقد تعددت فٌه تآلٌؾ ابن العربً، و البونً، وؼٌرهما ممن تتبع آثار
عندهم وثمرته، تصرؾ النفوس الربانٌة فً عالم الطبٌعة باألسماء الحسنى ، و الكلمات اإللهٌة الناشبة عن 

 (18.")الحروؾ، المحٌطة باألسرار السارٌة فً األكوان
 

 :القاضً عبد الجبار -ح
 (19: )المؽنً" ٌرى القاضً عبد الجبار فً كتابه  
ة، وتكون وظٌفة األلفاظ اإلشارٌة لألشٌاء أو للمسمٌات، حالة ؼٌابها عن الحواس، و أن المواضعة بدٌل لإلشار" 

ذلك بهدؾ اإلخبار عنها، و التعرٌؾ بها، و إذا كانت األشٌاء مما ال تظهر للحواس أصال، تصبح المواضعة 
ى أن االسم ٌقوم ضرورٌة، و ٌالحظ إصرار القاضً عبد الجبار، على التسوٌة بٌن األسماء و اإلشارة، حٌث ٌر

 :مقام اإلشارة عند الحضور، و لذلك ٌمكن القول
 .أن العالقة بٌن الدال و المدلول، عالقة إشارٌة بحتة، ٌستوي فً ذلك أسماء المعانً وأسماء الذوات

لذلك نجد أحدنا، : " كما ٌساوي القاضً عبد الجبار، بٌن اإلشارة و العبارة، فً مستوى التركٌب،  حٌث ٌقول
عً من ؼالمه سقً الماء باإلشارة، على حد ما ٌستدعٌه بالعبارة، لعادة تقدمت، ٌعرؾ بها أن اإلشارة تحل ٌستد

 ". محل العبارة، التً تقدمت معرفة فابدتها
و ٌرى القاضً عبد الجبار، أن داللة الكالم ال تختلؾ عن داللة اإلشارات والحركات، إال من حٌث اتساع 

و اإلشارات، و أن داللة األصوات بسبب اتساعها قابلة للؽموض، بحكم ما ٌمكن أن األصوات، و ضٌق الحركات 
 (.20" )ٌدخل فً داللتـــها من االشتراك و المـــجاز و االستعارة
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 :عبد القاهر الجرجانً -ط

فه ، فصن"كثٌر الرماد( " 21:)توقؾ عبد القاهر الجرجانً من خالل نظرٌته فً النظم، طوٌال أمام قول العرب
تحت مفهوم الكناٌة، حٌث خرجت باللفظ من الحقٌقة إلى المجاز، ومن المؤلوؾ المبتذل إلى الجدٌد المبتدع 

 .المنزاح
، فهو دلٌل على أن النار جاءت "رماد كثٌر:" فلفظ الرماد ٌدل فً أصل الوضع على مخلفات االحتراق، فإن قلنا

د، ٌعنً أن عنده رماد كثٌر، لكننا ال نقصد فً اللؽة على قدر كبٌر من الحطب فؤحرقته، وفالن كثٌر الرما
السٌمٌابٌة، إلى كثرة الرماد، وإنما نقصد إلى عالقة داللٌة فً الثقافة العربٌة قدٌما، ذلك بؤن الشخص، إذا كثر 

 .الرماد لدٌه كان كرٌما، ألن كثرة الرماد هنا هً كثرة رماد القدر، الذي ٌصنع فٌه الطعام للضٌوؾ
نٌنا فً اإللتفاتة الذكٌة لعبد القاهر، إنما هو فطنته المبكرة، إلى الداللة اإلٌحابٌة، لعبارة كثٌر الرماد، وأن والذي ٌع

المتكلم، إنما كان ٌرٌد أن ٌثبت معنى من المعانً، فال ٌذكره باللفظ الموضوع له باللؽة،  وإنما ٌومًء به إلٌه، و 
 .ٌجعله دلٌال علٌه
قد جعلت تتردد فً :" ، وذلك كناٌة على التردد، فهً أبلػ من قولك"م رجال وتإخر أخرىأراك تقد:" وكذلك قولهم

 ". أمرك
 ".رأٌت رجال كاألسد:"، هو أبلػ من قولك"رأٌت أسدا:" وكذلك قولك

 "وسالت بؤعناق المطً األباطح:" وكذلك قول الشاعر
 .فً األباطح حٌث جعل المطً فً سرعة سٌرها وسهولته، كالماء الذي ٌسٌل أو ٌجري

 .، كناٌة على كونها مترفة مخدومة"نإوم الضحى:" وكذلك قولهم فً المرأة
 (22)"مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجانً"وٌرى نصر حامد أبو زٌد فً بحثه

" أن عبد القاهر كان على وعً تام بالفارق بٌن اللؽة و الكالم، ذلك الفارق الذي أرسى دعابمه العالم السوٌسري "
فً تفرقته بٌن الكفاءة و األداء، فقوانٌن النحو و معانً األلفاظ، تمثل عند عبد " تشو مسكً "، و طوره "سوسٌر 

القاهر، النظام اللؽوي المستقر فً وعً الجماعة و الذي تقوم اللؽة على أساسه بوظٌفتها االتصالٌة، أما الكالم فهو 
 .التحقق الفعلً فً حدث كالمً بعٌنه

 أنه ال ٌكون كالم من جزء واحد، و أنه ال بد من مسند و مسند إلٌه،: " ر ٌرىفعبد القاه
فإن القول بعدها ٌقتضً مشبها و مشبها به " كؤن " و كذلك السبٌل فً كل حرؾ ٌدخل على جملة، فإذا قلت  

 .انٌة جوابا  لألولىوجدتهما ٌقتضٌان جملتٌن تكون الث" لو، و لوال " ، و كذلك لو قلت "كؤن زٌدا  األسد : " كقولك
و بمثل هذه التفرقة بٌن اللؽة و الكالم ٌسوغ عبد القاهر مفهوم النظم، الذي ٌمٌز على أساسه بٌن كالم و كالم، ال 

 .من حٌث الصحة اللؽوٌة أو النحوٌة، بل من حٌث الفنٌة أو األدبٌة
فً الداللة، و هً مدار المعنى و  كما أن الفرق فً األسلوب و الفرق فً التراكٌب عند عبد القاهر، هً فروق

الداللة، و هذه الفروق شخصٌة، أو هً خصابص فردٌة، تحدث بالمتكلم ال باللؽة، سواء  بؤلفاظها الوضعٌة، أو 
 .قوانٌنها النحوٌة المعٌارٌة

نصر " ل إن تفرقة عبد القاهر بٌن دور المتكلم فً النظم أو فً األسلوب، و دور اللؽة تفرقة مهمة، تشؽل كما ٌقو
 أسرار البالؼة " حٌزا  كبٌرا  من كتابٌه " أبو زٌد 

فدور اللؽة فً األسلوب، ٌقتصر عند عبد القاهر على تحدٌد معانً األلفاظ المفردة، أو على " دالبل اإلعجاز " و 
وانٌن ثمة قدر وضع العالمات، و على تحدٌد القوانٌن النحوٌة العامة، التً تجعل الكالم ممكنا ، و لكن داخل هذه الق

 .هابل من الحرٌة، متاح للمتكلم فً اختٌار الصٌػ، و األسالٌب المعبرة عن الؽرض و المعنى
إن ما ٌفعله الشاعر فً ألفاظ اللؽة، أن ٌقٌم بٌنها عالقات ٌتوخى فٌها معانً النحو أو األسلوب، و األؼراض عند 

تصاغ فً أسلوب بعٌنه، و التً وصفها الجاحظ بؤنها  عبد القاهر هً األفكار الخام، أو المعانً العامة قبل أن
مطروحة فً الطرٌق، بٌنما المعانً هً محصلة التفاعل الداللً، بٌن معانً األلفاظ و معانً النحو أو األسلوب، 

 .و هو ؼرض عام قد ٌصاغ بؤكثر من أسلوب" زٌد باألسد " و ٌضرب عبد القاهر مثال  لذلك فً تشبٌه 
فقد ؼٌرت فً " كؤن زٌدا  األسد : " فقد أدٌت معنى التشبٌه على سبٌل الخبر، و إذا قلت" كاألسد زٌد : " فإذا قلت

األسلوب و النظم، و المعنى الناتج عن األسلوب الثانً لٌس هو المعنى الناتج فً األسلوب األول، و هذا المعنى أو 
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دالالت النحو، أو المعانً النحوٌة، وعندما  الزٌادة فً المعنى أو الؽرض، ناتج عن تفاعل دالالت األلفاظ، مع
 : ٌتحدث عبد القاهر عن المعنى، و معنى المعنى فإنه ٌقسم الكالم إلى ضربٌن

خرج زٌد : " ضرب تصل منه إلى الؽرض بداللة اللفظ وحده، و ذلك إذا قصدت أن تخبر عن زٌد بالخروج فتقول
 ".عمرو منطلق : " و باالنطالق عن عمرو فتقول" 
ضرب آخر ال تصل منه إلى الؽرض بداللة اللفظ وحده، و لكن ٌدلك اللفظ على معناه الذي ٌقتضٌه موضوعه  و 

فً اللؽة، ثم تجد لذلك المعنى داللة ثانٌة تصل بها إلى الؽرض، و مدار هذا األمر كما ٌراه عبد القاهر ٌرجع إلى 
و لو قلت فً " هو طوٌل النجاد " ، أو "ٌر رماد القدر هو كث: " الكناٌة، و االستعارة، و التمثٌل، فلو قلت مثال  

فإنك فً جمٌع ذلك، ال تصل إلى ؼرضك الذي تعنٌه من مجرد اللفظ،     و لكن " هً نإوم الضحى : " المرأة
ٌدل اللفظ على معناه الذي ٌوجبه ظاهره، ثم ٌعقل السامع مع ذلك المعنى على سبٌل االستدالل معنى  ثانٌا  هو 

نإوم " أنه طوٌل القامة، و من " طوٌل النجاد " إنه مضٌاؾ، ومن " كثٌر رماد القدر " معرفتك من ؼرضك، ك
 .فً المرأة أنها مترفة مخدومة، لها من ٌكفٌها أمرها" الضحى 

هو أن تعقل من اللفظ معنى  ثم ٌفضً : فالمعنى عند عبد القاهر هو ذلك المفهوم من ظاهر اللفظ، و معنى المعنى
 .المعنى إلى معنى  آخر بك ذلك

إن مفهوم النظم عند عبد القاهر ٌماثل مفهوم العالقات السٌاقٌة عند علماء اللؽة المعاصرٌن، و مفهومه للمعنى، و 
 .معنى المعنى، ٌماثل مفهوم العالقات االستبدالٌة عند المحدثٌن

اقٌة، و باطن هو محصلة عالقاته المعنى فً مفهوم النظم عند عبد القاهر، له ظاهر هو محصلة عالقاته السٌ
 ".معنى المعنى: " االستبدالٌة، و هذا الباطن هو ما ٌطلق علٌه عبد القاهر

فً المستوى اإلستبدالً، ٌشٌر الداّل إلى مدلول، هو معناه الظاهر، و لكن هذا المدلول ٌتحول إلى داّل ٌشٌر إلى 
فإن المعنى الظاهر، ٌشٌر إلى معنى  باطن، أو إلى معنى  معنى  آخر، و فً الكناٌة و االستعارة عند عبد القاهر،

 .المعنى
 : و لعل هذا هو الذي دفع عبد القاهر إلى القول 
إن من الكالم ما تكون المزٌة فٌه، راجعة إلى اللفظ و النظم معا ، و منه ما تكون المزٌة فٌه راجعة إلى النظم " 

 ".وحده 
 هر، هً نقطة التقاء ما هو عقلً، بما هو لؽوي،و فكرة المعنى النحوي عند عبد القا  
، ألن اللؽة تجري مجرى "اعتباطٌة العالمة":"سوسٌر " و منطلق الفكرة، توصل عبد القاهر إلى ما ٌسمٌه  

 .العالمات و السمات، و ال معنى للعالمة و السمة، حتى ٌحتمل الشًء ما جعلت العالمة دلٌال  علٌه
 (23":)قراءة فً معنى المعنى عند عبد القاهر " ً بحثه و ٌذهب عز الدٌن إسماعٌل ف

إن الدالالت الثانٌة ال تظهر فً المعجم، و لكن المتكلم ٌدركها، و هنا تبرز قٌمة تعوٌل الجرجانً على " 
تجاور " تودوروؾ " المدلوالت، ال على الدوال، أي على معانً األلفاظ، ال على األلفاظ ذاتها، أو على ما ٌسمٌه 

 ".مدلوالت ال
إن خصابص شًء ما على سبٌل المثال، تستثار فً الذهن عندما ٌذكر شخص ما، اسم هذا ": " تودوروؾ " ٌقول 

 ".الشًء، فاللبن ٌستثٌر معنى البٌاض، و األسد ٌستثٌر معنى الشجاعة 
فالكلمة داخل  ٌبنى على أساس استخدام الكلمة فً النص،" أوجدن " و " رٌتشاردز " إن معنى المعنى عند "  

النص، إما أن تكون لها وظٌفة إشارٌة، ذات مرجعٌة معٌنة، أو داللة معٌنة عند كل من المتكلم و المستمع، أو أن 
تكون للكلمة وظٌفة انفعالٌة، تتضمن التعبٌر عن المشاعر و االنفعاالت لدى المتكلم، و ما تستدعٌه من إثارات 

 (24".)داخلٌة لدى المستمع 
 
 :ل والرموز والعالمات عند علماء اللغة المحدثٌنالدالئ -3

 (25)"سوسٌر"أ مفهوم الدلٌل عند 
 .الدلٌل عند سوسٌر كٌان نفسً مجرد،  ٌنتسب إلى اللسان ال إلى الكالم - 
 .الدلٌل ثنابً الطرفٌن،  فهو ٌتكون من دال و مدلول - 
راوح بٌن االعتباطٌة والطبقٌة، أي أن الدلٌل ؼٌر الدلٌل اعتباطً،  بما فً ذلك الدلٌل ؼٌر اللفظً،  الذي ٌت - 

 اللفظً ٌمزج بٌن هاتٌن الخاصتٌن المتعارضتٌن
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ٌنظر إلى الدلٌل ؼٌر اللفظً انطالقا من النموذج اللسانً،  و لذلك فإن األسبقٌة تعطى للدلٌل اللسانً، الذي  - 
 . ٌشكل المعٌار و المقٌاس لمختلؾ الدالبل األخرى

تجرٌدٌته مفهوم محاٌد، إذ ٌلؽً الذات واألٌدٌولوجٌة،  ولهذا فإن سوسٌر،  ٌهتم بإنتاج الدلٌل ال  الدلٌل بفضل - 
 .بالتعبٌر عنه

إ ن نسق الدالبل عند سوسٌر ٌخضع لنظرٌة القٌمة، فالدلٌل ال ٌتحدد من خالل واقعه المادي،  و إنما من خالل  - 
لتعارضٌة على مستوى الدوال و المدلوالت، ولذلك فإن القٌمة هً ما ٌجاوره، أي من خالل العالقات االختالفٌة و ا

 .التً تحدد الوحدة اللسانٌة
 (52" )روالن بارت"ب مفهوم الدلٌل عند 

العالمة، اإلمارة، :  " ،  أن الدلٌل ٌندمج ضمن سلسلة من المصطلحات المتقاربة والمتؽاٌرة، مثل"بارت"ٌرى -
حات فً عنصر مشترك، وذلك أنها جمٌعا تحٌل بالضرورة على عالقة بٌن وتشترك هذه المصطل" الرمز والمثال

 .متعالقٌن
الدلٌل ٌتكون من دال ومدلول، وٌشكل مستوى الدوال مستوى التعبٌر، كما ٌشكل مستوى المدلوالت مستوى  -

 .الشكل والمادة: المحتوى،  وكل مستوى ٌتؤلؾ من طبقتٌن
 : ٌٌن معا لذلك فإننا نحصل علىوألن هاتٌن الطبقتٌن توجدان فً المستو

 .مثل المادة الصوتٌة والنطقٌة التً ٌهتم بها علم األصوات: مادة التعبٌر -
 . وتشكله القواعد االستبدالٌة والتركٌبٌة: شكل التعبٌر -
 . وتتعلق بالمظاهر االنفعالٌة، واألٌدٌولوجٌة،  أو المفهومٌة للدلٌل: مادة المحتوى -
 .علق بالتنظٌم الشكلً للمدلوالت فٌما بٌنهاوٌت: شكل المحتوى -
وبناء  على ما سبق،  ٌمكن التنبإ بالدلٌل السمٌولوجً، بالنظر إلى الدلٌل اللسانً،  فالدلٌل السمٌولوجً،  ٌتكون    

،  وكذلك اللباس "فلون ضوء ما، األخضر مثال، هو أمر بالمرور فً سنن المرور" هو أٌضا من دال ومدلول، 
 .لوقاٌة،  والطعام للتؽذٌة،  وكالهما ٌستعمل للداللةٌستعمل ل

 (57("أمبرطوإٌكو"ج مفهوم الدلٌل عند
بٌن الدالبل الطبٌعٌة والدالبل اإلنسانٌة ؼٌر القصدٌة،  ولهذا فإنه ٌمكن أن تستنبط من الدخان وجود " أٌكو"ٌمٌز  -

الٌومٌة ملٌبة بمثل هذه األفعال االستداللٌة، وإن  النار، ومثل هذه الحالة هً حالة استدالل، ومن المالحظ أن حٌاتنا
 .وجود مثل هذه األفعال االستداللٌة ٌلزمنا التعرؾ علٌها،  باعتبارها أفعاال سمٌوطٌقٌة

 .إن األحداث الصادرة عن مصادر طبٌعٌة،  ٌمكن أن تجدول باعتبارها دالبل -

نسانً ٌنجز أفعاال ٌدركها اآلخرون،  باعتبارها وسابل أما فٌما ٌتعلق بالدالبل ؼٌر القصدٌة،  فإن الكابن اإل -
كاشفة عن شًء آخر، حتى لو كان المرسل ؼٌر واع بالخاصٌة الكاشفة لسلوكه، والمثال النموذجً " عالمٌة"

 . هو السلوك اإلشاري، والبد من القول أن وراء إشارة الكابن اإلنسانً قصدا داال عمٌقا: لذلك
آثار األقدام، وعالمات :  ٌرى أن الدالبل القابمة على المشابهة مثل" أٌكو" باطٌة، فإن وبخصوص الدالبل االعت -

 .المرور، تبلػ شٌبا معٌنا،  بالنظر إلى نسق التجارب المكتسبه
 (52(" باختٌن"د مفهوم الدلٌل عند 

دٌولوجٌة، وذلك بخالؾ ٌتناسب واألٌدٌولوجٌة، فحٌث ٌوجد الدلٌل توجد كذلك األٌ" باختٌن"مفهوم الدلٌل عند  -
 .للدلٌل، والذي ٌعطٌه تعرٌفا تجرٌدٌا" سوسٌر"تعرٌؾ 

ٌشكل انعكاسا للواقع االجتماعً، وقطعة مادٌة من ذلك الواقع، فهو ظاهرة من العالم " باختٌن" فالدلٌل عند 
 .الخارجً، إذ ٌظهر مع اآلثار التً ٌحدثها فً التجربة الخارجٌة

، الٌمكن أن تظهر إال فً حقل تفاعل األفراد، أي فً التواصل االجتماعً، فوجود "ٌنباخت" الدالبل فً مفهوم  -
 .الدالبل تجسٌد مادي لهذا التواصل

 .ثالث قواعد منهجٌة فً مفهومه للدالبل" باختٌن"ٌقرر  -
جتماعً، عدم فصل األٌدٌولوجٌة عن الواقع المادي للدلٌل، وعدم عزل الدلٌل عن األشكال الملموسة للتواصل اال-

 .عدم عزل التواصل وأشكاله عن أساسهما المادي
 .ال ٌعتمد الدلٌل حٌادٌا، ذلك أن الدلٌل شدٌد االرتباط بالوسط االجتماعً،  الذي ٌندمج فٌه" باختٌن"إن  -
 .الٌمكن ألي خطاب أن ٌدرس خارج األٌدٌولوجٌة -
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أو هو كٌان مزدوج، ٌعنً أنه مجرد من جهة، وباختصار فإن الدلٌل لٌس كٌانا مجردا، وإنما هو كٌان ملموس، 
وملموس من جهة أخرى، ؼٌر أن طرفه الملموس هو الطرؾ األهم من جهة نظر الممارسة، أما الطرؾ المجرد، 

 .فال ٌعدو أن ٌكون مظهرا إجرابٌا، إذ بواسطته ٌتم تحدٌد الوحدات
 ":بٌرس"مفهوم الدلٌل عند-ه

: بٌن ثالث نمطٌات للوجود هً" بٌرس"المقوالت العامة، التً ٌمٌز فٌها للدلٌل على " بٌرس"ٌقوم تعرٌؾ وفهم 
(29) 

 

كانت قبل العثور على :  على أشٌاء هذا العالم،  األفكار أو الممكنات، فالحمرة مثال" بٌرس"وٌطلق : العالم األول -
 .شًء أحمر فً الكون

زمه أي شًء، ولذلك فاألول ٌجب أن ٌكون إن األول هو الوجود فً ذاته، وال ٌحٌل على أي شًء، وال ٌستل
حاضرا، ومباشرا، وجدٌدا، واستهاللٌا، وأصلٌا، وعفوٌا، وحرا، وحٌوٌا، وواعٌا، إنه سابق على أي تولٌؾ أو 

 .تمٌٌز، وال ٌملك وحدة، وال أجزاء، وال ٌمكن أن ٌفكر فٌه بصورة متمفصلة
أحمر، مر، متعب، صلب، : "ى على كٌفٌات الظواهر مثلوتشتمل هذه المقولة األول. إن األول هو الوعً المباشر

 .، واألولٌة هً مقولة اإلحساس والكٌفٌة"الخ....شاق، مإسؾ، ونبٌل
 

 .هو عالم الموضوعات التً ٌكمن وجودها فً ردود أفعالها الخام: العالم الثانً -
 وعات،المتعلق بهذه الموض" الخ... األفعال واألحداث والكٌفٌات"وهو عالم الوقابع
 .األشٌاء أو الموجودات" بٌرس"و التً هً عند 

ؼٌرٌا، : "إن الثانً هو المطلق األخٌر، وهو بشكل أدق، ماال ٌمكن أن ٌكون بدون أول، وٌوجد فً الوقابع بصفته
وال ٌمكن ألي شًء أن ٌكون ؼٌرٌا " وعالقة، ووجوبا، وأثرا وتعلقا، واستقاللٌة، ونفٌا وورودا، وواقعا ونتٌجة

 .لبا أو مستقال بدون أولوسا
 .إن الثانً ٌتحدد وٌترسخ بواسطة األول، ونعثر على الثانوٌة فً الورود

 .وإن الثانوٌة هً مقولة التجربة والصراع والواقعٌة. إن الثانً هو المٌت الخارجً
 
 .العادة أو القانون: ٌحتوي على كل ما ٌكون ضرورٌا بطبٌعته، أي: العالم الثالث -

على موضوعات هذا العالم الضرورٌات، وٌشمل على كل ما ٌمكننا معرفته حٌنما نفكر منطقٌا، " سبٌر"وٌطلق 
 . وٌتحكم إلى حد ما فً الواقع

 .إن الثالث هو ما ٌربط بٌن األول والثانً المطلقٌن، وٌنسج بٌنهما عالقة، إنه التمثٌل التوسطً بٌن األول والثانً
نسمٌه بالقوانٌن، حٌنما نتؤملها من الخارج فقط، وأما حٌنما نرى وجهٌن إن المقولة الثالثة، تحتوي على ما 

اعتمادا على هذه المقوالت الثالث، ٌإسس  ثالثٌة هً مقولة الفكر والقانونإن ال. للمٌدالٌة، فإننا نسمٌها باألفكار
 :مفهومه للدلٌل" بٌرس"
 ".معٌن، وفق عالقة معٌنة أو صفة معٌنة فالدلٌل عنده عبارة عن شًء ما، ٌعوض شٌبا معٌنا بالنسبة لشخص"
موضوع " بٌرس"إن الدلٌل موجه إلى شخص معٌن، ٌخلق فً ذهنه دلٌال معادال، أو دلٌال أكثر تطورا، ٌسمٌه "

 ".الدلٌل
إن الدلٌل أو الممثل، هو بمثابة أول ٌنسج عالقة مع ثان، ٌسمى موضوعه، وهً عالقة ثالثٌة أشد أصالة، بحٌث 

 "".مإوله"ثالث ٌسمى  ٌمكنها تحدٌد
 "مإوله"الممثل، باعتباره ذاتا لعالقة ثالثٌة مع ثان ٌسمى موضوعه، بالنسبة إلى ثالث ٌسمى " بٌرس"وٌعرؾ

وٌتضح من ذلك، أن الممثل ٌشكل مستوى األولٌة، وأن الموضوع ٌشكل مستوى الثانوٌة، وأن المإول ٌشكل 
 .مستوى الثالثٌة

، وهو مجموعة من األصوات، فإنه "ممثال"، باعتباره أداة "أب" ل إن الدلٌل اللفظًوإذا أردنا أن نمثل لذلك، نقو
الٌمكن لهذه األصوات، أن تعنً لً شٌبا  آخر سواها، إال بمقدار إحاللها محل تصور دقٌق، وإذا ما بقٌت أنا داخل 

أفهم داللة هذا التصور، فال  هذه العالقة البسٌطة، بٌن مجموعة من األصوات، فإنه لن ٌكون باستطاعتً أبدا، أن
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بد أن ألجؤ إذن، إلى مجموعة متعددة ومعقدة من الدالبل األخرى، وهذه المجموعة من الدالبل، هً التً تعرؾ فً 
 ".عالقة القرابة" لؽة محددة، 

 ".أب"إن هذه الوحدة االستبدالٌة اللسانٌة هً التً تشكل مإوال من مإوالت الدلٌل 
 :بٌن موضوعٌن" بٌرس"، ٌمٌز وفٌما ٌتعلق بالموضوع

 . موضوع مباشر، وهو الذي ٌوجد داخل الدلٌل -
الذي على " الموضوع الدٌنامً، " بٌرس"موضوع ؼٌر مباشر، وهو الذي ٌوجد خارج الدلٌل، وهو الذي ٌسمٌه  -

 .، وهذا التلمٌح أو مادته هو الموضوع المباشر"الدلٌل أن ٌشٌر إلٌه تلمٌحا
 :، التً تحتوي على موضوعٌن"الشمس زرقاء"لذلك ب" بٌرس"ٌمثل
 
وٌنبؽً على المتكلم والمتلقً، أن ٌكونا على دراٌة مسبقة بشًء عنها " الشمس"هو: الموضوع األول -

الطبٌعة الفلكٌة والفٌزٌابٌة للشمس، وعالقتها باألرض، والنظرٌات المختلفة التً تحدد نمط هذه العالقة، :"مثل
الخ، وهذه المعلومات تشكل .... ن الشمس، الشمس تشرق، وتؽٌب، وتدفا الطقسوكذلك ما قاله الشعراء ع

، فالذي هو معطى "ؼٌر معطى" وهو الموضوع ؼٌر المباشر، وهو خارج الدلٌل. الموضوع الدٌنامً لهذه القضٌة
 " ".الشمس زرقاء"فقط 
 
 .ارؾ السابقة عن الشمس، فهو معرفة فورٌة، تضاؾ لتلك المع"زرقاء"كون الشمس : الموضوع الثانً -

، سواء كانت واقعٌة أو متخٌلة، هو ما ٌشكل الموضوع المباشر، وهو معطى "صفة الزرقة"وهذا الموضوع الثانً 
 .بفضل توسط المإول، من معرفة إضافٌة إلى الموضوع" الممثل" وهو الذي ٌضٌفه. داخل الدلٌل
 :إلى عدة أقسام" بٌرس"فٌقسمه: أما المإول

 األولٌة          المإول العاطفً          ٌحٌالن على +لمباشر المإول ا -
 الثانوٌة       المإول الطاقوي            ٌحٌالن على+ المإول الدٌنامً  -
 الثالثٌة          المإول المنطقً           ٌحٌالن على+ المإول النهابً  -

 "وثالثٌة أولٌة وثانوٌة"الدالبل إلى ثالثٌات" بٌرس"لقد صنؾ 
 .هو بعد المإول: هو بعد الموضوع، والبعد الثالث: هو بعد الممثل، والبعد الثانً: فالبعد األول

حول جدلٌة العالقة، بٌن علم اللؽة و علم " بارت"و" سوسٌر"الخالؾ بٌن ( 30: )وتوضح أمٌنة رشٌد
ٌرى، أن السٌمٌولوجٌا " بارت"إن ،  أن اللؽة جزء من السٌمٌولوجٌا، ف"سوسٌر"السٌمٌولوجٌا، ففً حٌن ٌرى 

 .جزء من اللؽوٌات
للسمٌولوجٌا، باعتبارها دراسة " بارت"مع فهم " مونان"، و "بوٌسٌنس"، "برٌتو"كما توضح اختالؾ كل من 

 .لألنظمة الدالة، بٌنما هً فً نظرهم، علم أنظمة االتصال
الخ، فإنه ٌنظر إلٌها بصفتها أنظمة دالة، مقدرا ......عندما ٌهتم بؤنظمة الؽذاء و الرداء" بارت"إن ":"مونان"ٌقول 

، على أنها "سوسٌر"أن مشكلة الرسالة، بٌن مرسل ومرسل إلٌه قد حلت، فً حٌن أن هذه المشكلة هً التً أثارها 
 .موضوع السٌمٌولوجٌة

الدٌك "لذلك بقصة  قد أؼفل المشاكل األساسٌة،بانطالقة من الداللة االجتماعٌة، وٌمثل" بارت"أن " مونان"وٌرى 
 ":مونان"، ٌقول "الكرٌسماس"، الذي ٌؤكله األوروبٌون فً عٌد "الرومً

إن هذا الدٌك، لٌس له رسالة واحدة الداللة، بل ٌنطوي على دالالت مختلفة، كالتمسك بمكانة ما فً المجتمع، أو "
ٌخلط بٌن الداللة االجتماعٌة، " بارت"ن ادعاء الؽنى، أو متابعة السلوك العام و اإلذعان له، وٌوضح هذا المثال، أ

 .و األكذوبة االجتماعٌة
إن عمل الدارس، ٌتحدد فً اكتشاؾ ما وراء العالقة الظاهرة، بٌن دال ظاهر، هو الدٌك الرومً، المنتج للتعبٌر 

ء الرأي الزابؾ عن المدلول علٌه،  الذي هوالمستوىاالجتماعً، ومفهوم حقٌقً، هو ادعاء الؽنى، أو تبعٌة سفها
 . العام

، فقد حاول أن ٌثبت وجود تضامن، بٌن نظامً الداللة واالتصال فً علم السٌمٌوطٌقا، "إٌكو"أما العالم اإلٌطالً 
 .وٌرى أنه إذا كان االتصال هو أساس السٌمٌوطٌقا، فٌجب أن تصطحب نظرٌة االتصال بنظرٌة الداللة
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عالمة، والعالمة ال ٌمكن فصلها عن نظرٌة الشفرات، التً هً إن سٌمٌوطٌقا االتصال، قابمة على نظرٌة إنتاج ال
نفسه، ذلك النمط الذي " سوسٌر"أساس سٌمٌوطٌقا الداللة، وهذا التضامن بٌن االتصال والداللة، قابم على نمط 

 .، إلى تمٌز بٌن القدرة واألداء، أو بٌن الشفرة والرسالة"سوسٌر"ٌمٌز بٌن اللؽة والكالم،والذي ٌتحول عند 
وٌتفق الجمٌع حول تحدٌد مفهوم العالمة، بؤنها شًء مادي، ٌظهر شٌبا آخر ذهنٌا، وهناك اتجاهان فً مفهوم 

 :العالمة
 ، القابم على ثنابٌة الدال المادي   "سوسٌر"المفهوم السوٌسري الذي ٌمثله : األول

 ".المعنى"والمدلول علٌه الذهنً
 ". و االسم، و الشًء" المعنى"، والذي ٌقوم على ثالثٌة "ردزرٌتشا"، و"أوجدن"المفهوم األمرٌكً:الثانً

 ". الرموز، والدالبل، واألٌقونات:"، القابمة على"بٌرس"وهناك ثالثٌة 
بٌن العالمة و الرمز، حٌث ٌرى أن الرمز مسبب و العالمة اعتباطٌة، وهكذا ٌرى أن هناك " تودوروؾ"وٌفرق 

وٌرى أن السٌمٌوطٌقا بهذا المفهوم، . ة، أو بٌن رمز المٌزان والعدلعالقة سببٌة بٌن رمز الصلٌب و المسٌحٌ
 .متطابقة مع الرموز، وأما العالمة فهً داخلة فً علم المعانً

، أنه قد آن للسٌمٌولوجٌا، أن تدخل فً العهد الثالث، الذي تصبح فٌه علم المستقبل، القابم على "تودوروؾ"وٌرى 
 .تمٌٌز العالمات و الرموز

 .هدها األول فقد تم فٌه تقدٌم مالحظات متفاوتة، منعزلة عن طبٌعة العالمةأما ع
 .وأما عهدها الثانً فقد سٌطرت فٌه اللؽوٌات سٌطرة كاملة 

مستوى :"، أن النظرٌة السٌمٌوطٌقٌة قد اكتبست بعض المفاهٌم الجدٌدة، باكتشاؾ مستوٌٌن للنص"جرٌماس"وٌرى 
ات العمٌقة للنص، تنظمه عن طرٌق تقنٌن سٌاقً، ٌشمل تحوالت ٌمكن ، حٌث أن البنٌ"سطحً، ومستوى عمٌق

االستدالل علٌها، كما ٌظهر األثر المهم للنحو التولٌدي، فً التمٌٌز بٌن المستوٌٌن، أو التمٌٌز بٌن النص الباطن 
 .المولد والنص الظاهر

كله بؤنه عالمة، وأن داللة النص، مفهوم النص إلى مفهوم العالمة، وهو ٌنظر إلى النص " رٌفاتٌر"كما أضاؾ 
 .متوقفة على نصوص أخرى

، "تارتو -موسكو"إلى السٌمٌولوجٌا الثقافٌة لدى جماعة ( 31: )وأشار بسام قطوش، فً كتابه سٌمٌاء العنوان
، ممن ٌعدون الظواهر الثقافٌة موضوعات تواصلٌة، "طوبوروؾ"، و"إٌفانوؾ"، و"أوسبانسكً" لوتمان، و"مثال

داللٌة، وقد عنى أصحاب هذا االتجاه، بالظواهر الثقافٌة، باعتبارها عملٌات تواصلٌة، وربطوا بٌن اللؽة  وأنساقا
 .والمستوٌات الثقافٌة، واالجتماعٌة، واألٌدٌولوجٌة، مإكدٌن أن العالقة تتؤلؾ من دال ومدلول ومرجع ثقافً

ت الصؽرى، التً تسهم فً فك شفرات الرسالة من فقد طور نموذجا سٌمٌابٌا اتصالٌا،  بإضافة الشفرا" إٌكو"أما 
 .قبل القاريء، بما ٌتٌح فهم الرسالة، وإعادة تركٌب شفرة المرسل، وخلقها من جدٌد

 ".دالبل قصدٌة، ودالبل ؼٌر قصدٌة:" الدالبل اإلشارٌة إلى قسمٌن" إٌكو"قسم 
 .وحصرها فً ثمانٌة عشر نسقا، ثم ذكرها ضمن عنوان األنساق الداللٌة

، حٌث ٌرون فً الدلٌل أداة تواصلٌة، "بوٌسنس"، و"مونان"، "برٌتو:"وأما سٌمٌوطٌقٌا التواصل، فٌمثلها كل من
 : كما أن العالقة لدى أصحاب هذا االتجاه، ثالثٌة تتؤلؾ من

 :، ولسٌمٌاء التواصل محوران"الدال، و المدلول، والقصد"
لٌة التواصل بٌن البشر بالفعل الكالمً، أو تواصل ؼٌر وهو إما تواصل لسانً، كما فً عم: محور التواصل -

 ".مورٌس"لسانً، كما فً الملصقات الدعابٌة وإشارات 
 :ٌتلخص محور العالمة، فً أن الدال و المدلول ٌشكالن عالمة، وتصنؾ هذه العالمة على أربعة أصناؾ هً -
 .كما فً العرافة و الكهانة و أعراض األمراض: اإلشارة -
 .ٌساوي اإلشارة االصطناعٌة، وال ٌإدي مهمته إال حٌث ٌوجد المتلقً" برٌتو"وهو عند: رالمإش -
 .وهً عالمة تدل على شًء تربطه بشًء آخر عالقة المماثلة: األٌقونة -
عالمة العالمة، و الرمز ٌدل على شًء لٌس له وجه أٌقونً، كالخوؾ، والفرح، " مورٌس"وٌسمٌه : الرمز -

 .ارات والصفاتوالعدل، وكل الشع
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 األنساق الداللٌة -7

 
 (05: )روسً الندي / األنساق الداللٌة أ

الخ ، ... نسق الكتابة، نسق الموسٌقى، نسق الرقص: ترتب الدالبل داخل أنساق معٌنة متؽاٌرة مؽلقة مثل -
 : وتقسم األنساق الداللٌة إلى قسمٌن 

فً الطبٌعة، وتتسم بكونها ؼٌر مإسسٌة، إال أن اإلنسان  وهً تلك األنساق التً توجد: أنساق داللٌة طبٌعٌة -
 .وظفها ضمن مملكة الدالبل، أي أنه أسند إلٌها دالالت مخصوصة

أنها تشمل التارٌخ اإلنسانً وما قبله منظور إلٌه : وٌمكن تحدٌدها بؤنساق األنسنه، أي: أنساق داللٌة اجتماعٌة -
 .من زاوٌة السٌموطٌقا العامة

هً تلك األنساق التً تتمٌز بكونها مإسسٌة، وبكونها من نتاج عمل اإلنسان، : الداللٌة االجتماعٌةإن األنساق 
 :وتنقسم األنساق الداللٌة االجتماعٌة إلى

         ها المتنوعة، وتتمٌزوهً تلك األنساق التً لها لؽات، ولها خصوصٌات: أنساق داللٌة اجتماعٌة لفظٌة    
 . اإلنسان فً مادة الصوت بالتؽٌرات التً ٌحدثها

، بؤنها الحاالت الخاصة للكالم، أو القدرة اإلنسانٌة على استعمال أنواع (روسً الندي)والمقصود بها عند         
ٌقصً من هذا ( روسً الندي)ومن الواضح أن . متسقة للتلفظ بؤصوات، بقصد أؼراض تواصلٌة وتعبٌرٌة عادٌة

ٌة واللؽة التقنٌة، واللؽة الطقوسٌة، واللؽات األٌدٌولوجٌة المختلفة، ولؽة اللؽة الشعر:) النوع من األنساق
 ( الرٌاضٌات

وعالوة على ذلك، فإن مفهوم األنساق اللفظٌة عنده، ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار التماٌز بٌن ماهو منطوق، وما هو 
 .مكتوب، فهذا المفهوم ٌشملهما معا

فهً التً ال تستعمل أنواعا سننٌة قابمة على أصوات متلفظ : ظٌةاألنساق الداللٌة االجتماعٌة ؼٌر اللف -
بها، ولكنها تستعمل أنواعا سننٌة قابمة على أنماط أخرى من األشٌاء، هذه األشٌاء التً تسمى باألجسام، 
 وهً إما أشٌاء توجد قبلٌا فً الطبٌعة، وإما أن اإلنسان أنتجها لؽاٌات أخرى، وتتكون هذه األنساق الداللٌة

 : االجتماعٌة ؼٌر اللفظٌة من
 الخ ....حركات األجسام وأوضاع الجسد، التواصل باإلشارات، تعابٌر الوجه -

 .اإلشارات الدالة على القرب والمتعلقة باستعمال اإلنسان للمكان -
 .إشارات الحواس اللمسٌة، الشمٌة، الذوقٌة، البصرٌة، السمعٌة -
ثٌاب، حلً، : )أشٌاء ٌروضها اإلنسان، وٌنتجها، وٌستعملها مثل األنساق القابمة على: األشٌاء، أي -

 (الخ.... زخارؾ، أدوات مختلفة، آالت، بناءات، موسٌقى، فنون رمزٌة
، أن األنساق الثالثة األولى، تحٌل على جسم اإلنسان، أو على العضوٌة اإلنسانٌة، "روسً الندي"وٌرى 

 . فهً أنساق داللٌة عضوٌة
خران، فتحٌل على أشٌاء خارجة عن العضوٌة اإلنسانٌة، فهً أنساق داللٌة أداتٌة، ذلك وأما القسمان اآل

 أن اإلنسان فً الحالة األولى ٌقوم بسلوك معٌن، 
 .وفً الحالة الثانٌة، فإنه ٌقوم بسلوك بواسطة شًء أو أداة

  
 (00: )إٌكو/ب األنساق الداللٌة

 :عشرة نسقا وهً ٌرى أمبرطوإٌكو، أن األنساق الداللٌة ثمانٌة
وٌخص األمر السلوكات المتصلة بالتواصل داخل الجماعات ؼٌر اإلنسانٌة أي . سمٌوطٌقا الحٌوان -

 .الجماعات ؼٌر الثقافٌة
كالعطور مثال، التواصل اللمسً كالقبلة والصفعة، سنن الذوق وٌتعلق األمر بممارسة : العالمات الشمٌة -

سانً كؤنماط األصوات فً ارتباطها مع الجنس والسن والحالة الطبخ، العالمات المصاحبة لما هو ل
الصحٌة، والضحك والبكاء والتنهدات، السمٌوطٌقا الطبٌة، عالقة األعراض بالمرض، حركات األجسام 
واإلشارات الدالة على القرب واللؽات اإلشارٌة، األنواع السننٌة الموسٌقٌة، اللؽات المشكلة مثل الجبر 

الشفرة، اللؽات المكتوبة واألبجدٌات المجهولة والسرٌة، اللؽات الطبٌعٌة كاللؽة العربٌة والكٌمٌاء وسنن 
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مثل األنساق الخطٌة واللباس، نسق األشٌاء مثل المعمار وعامة : واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة، التواصل المربً
لمعتقدات الدٌنٌة، األنواع األشٌاء، بنٌات الحكً، األنواع السننٌة الثقافٌة مثل آداب السلوك واألساطٌر وا

 مثل علم النفس واإلبداع الفنً والعالقات بٌن األشكال الفنٌة واألشكال: السننٌة والرسابل الجمالٌة
مثل علم النفس وعلم االجتماع ومفعول الرواٌة البولٌسٌة واألؼنٌة، . التواصل الجماهٌري لطبٌعٌة،ا

 .الخطابة
 

 (07: )سوفٌاتٌةمدرسة طارتو ال/ ج األنساق الداللٌة
 :اقتصرت مدرسة طارتو السوفٌاتٌة، على تقسٌم هذه األنساق إلى قسمٌن هما

 .وهً األنساق اللفظٌة اللسانٌة: أنساق منمذجة أولٌة -
الدٌن : )مبنٌة على األنساق األولى، وٌصنؾ ضمن هذه األنساق الثانوٌة: أنساق منمذجة ثانوٌة -

 (.والمالمح الممٌزة للثقافةواألساطٌر، والشعر والفنون عموما، 
 
 مزاٌا األنساق الداللٌة الثالثة-0
 
 ( 00: )روسً الندي/ المنظور األول  -أ
فكل ما له قٌمة له معنى،  وهو " القٌمة " فً تقسٌمه األنساق الداللٌة من مفهوم ( روسً الندي )ٌنطلق  -

عالم،  وال زال ٌدخله إلٌه،  ووفق ذلك دابما نتاج عمل اإلنسان،  إذ القٌمة شًء أدخله اإلنسان إلى ال
فاألنساق الداللٌة كٌفما كانت أقسامها،  فهً ذات قٌمة وذات معنى، وهً جمٌعا نتاج لعمل اإلنسان، فكٌؾ 

 والحالة هذه ٌحق لنا الحدٌث عن أنساق داللٌة طبٌعٌة ؟ 
ل مملكة الدالبل ال العكس، أن ما ٌنبؽً القٌام به،  ٌكمن فً تحدٌد الطبٌعة داخ( روسً الندي ) ٌرى -

ألن مظاهر الطبٌعة ؼٌر دالة فً ذاتها،  وإنما تدل حٌنما تنقل إلى عالم اإلنسان،  أي حٌنما ٌضفً علٌها 
اإلنسان معانً ودالالت، وبذلك فهً لم تعد طبٌعٌة خالصة،  وإنما صارت إنسانٌة اجتماعٌة،   بحٌث 

ما قبل تارٌخٌة وتارٌخٌة، باإلضافة لذلك،  فإن اإلنسان أصبح ٌمكن اعتبار األنسنة مثال،  ظاهرة إنسانٌة 
هً أن هذا النوع : ٌستعمل هذه المظاهر الطبٌعٌة كدالبل،  وأصبح ٌتبادل بها مع بنً جنسه، والخالصة

من األنساق الداللٌة،  هو نتاج لعمل اإلنسان، فتلتحق بذلك األنساق الداللٌة الطبٌعٌة،  باألنساق الداللٌة 
 . جتماعٌةاال
إن التقسٌم األسلم لألنساق الداللٌة،  باعتبارها جمٌعا أنساقا داللٌة اجتماعٌة،  هو ذلك الذي ٌعتبرها  -

 : صنفٌن
وهً التً تتخذ من اللؽات لؽة الطبٌعٌة أداة لتكوٌن الدالبل، أو تتكون : صنؾ األنساق الداللٌة اللفظٌة -

ن سننها ٌعتمد على األصوات الملفوظة،  أو على الحروؾ من دالبل لسانٌة مكتوبة أو منطوقة،  أي أ
 .الخطٌة التً هً عالمات لتلك األصوات

 :  وٌترتب على ذلك تقسٌم األنساق الداللٌة اللفظٌة إلى قسمٌن
 . أنساق داللٌة لفظٌة منطوقة، و أنساق داللٌة لفظٌة مكتوبة -
التً تستخدم أنوعا سننٌة، ؼٌر معتمدة على  فهً تلك األنساق: صنؾ األنساق الداللٌة ؼٌر اللفظٌة -

األصوات، أو على الحروؾ الخطٌة، وإنما تستخدم أنواعا سننٌة معتمدة على أنماط أخرى من األشٌاء، 
وهً موجودة فً الطبٌعة، أي ؼٌر مصنوعة من قبل اإلنسان، وكذلك فهً معتمدة على أنماط أخرى من 

اللباس الذي صنع لٌقً اإلنسان من البرد والمطر، : رى، مثلأشٌاء، أنتجها اإلنسان لخدمة أؼراض أخ
وكذلك أشٌاء أخرى أنتجها اإلنسان، لتقوم فً أساسها بوظٌفة نقل المعانً والدالالت، مثل عالمات 

 :وهذه األنساق الداللٌة ؼٌر اللفظٌة، تنقسم بدورها إلى. المرور والمالحة
 .ٌة،  مر ذكرهما سابقاأنساق داللٌة عضوٌة، و أنساق داللٌة أدات -
تتمٌز األنساق الداللٌة االجتماعٌة بكونها مإسسٌة، أي أنها قابمة على نوع من االتفاق والتواضع ألنها  -

 .جمٌعا من إنتاج عمل اإلنسان
 (02: )أمبرطوإٌكو/ المنظور الثانً -ب
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نساق جمٌعها أنساق األنساق الداللٌة جمٌعها، اعتمادا على معٌار ثقافً محض، فاأل( أٌكو)ٌصنؾ  -
ثقافٌة، ترتب انطالقا من األنساق األقل ثقافٌة، إلى األنساق األعقد ثقافٌا، ومن المالحظ أن األنساق 
الطبٌعٌة والعضوٌة ال تشكل صنفا خارج الثقافً، وبذلك فهً نتاج ثقافً لإلنسان، إال أنه نتاج ثقافً 

 .بسٌط وعضوي
قمتها الخطابة، ثم التواصل الجماهٌري، ثم اإلبداع الفنً، ثم األنواع  أما األنساق األعقد ثقافٌا، فتوجد فً

 .السننٌة الثقافٌة، أما السلوكٌات الحٌوانٌة فإنها ؼٌر ثقافٌة، إال أنها اندمجت فً المحٌط الثقافً لإلنسان
 (07: )مدرسة طارتو/ المنظور الثالث -ج

أساسا، وبٌن ما هو ؼٌر لؽوي، إننا نصوغ  ٌنطلق منظور هذه المدرسة، من التمٌز بٌن ما هو لؽوي
 :العالم وفق مجموعتٌن من األنساق

 .اللؽات الطبٌعٌة، وهً أكثر األنساق دقة فً صٌاؼة العالم: المجموعة األولى -
 .األنساق المنمذجة الثانوٌة، فهً تبنى على منوال نمط اللؽة: المجموعة الثانٌة -
 (02: )بارت/ المنظور الرابع -د
ب إلى أن اللؽة اإلنسانٌة، لٌست نموذجا للمعنى فقط، وإنما هً أٌضا أساسه، وبهذا االعتبار، فإن ٌذه 

األشٌاء ال تدل إال بواسطة اللؽة اإلنسانٌة ألن اللؽة هً التً تمدنا بالمعنى،  ومعناها هو النموذج 
اب من المعانً النموذجٌة، والمثال، وأما معانً األشٌاء، فهً ال تعدو أن تكون معانً ترمً إلى االقتر

 .والمثالٌة، التً توفرها اللؽة
أن تقطٌعنا للعالم تقطٌع لسانً فً جوهره، إذ ال تتكون المعانً،   ما لم تكن هناك لؽة، فهً :  وٌعنً ذلك

المنطلق والسند، وأن أي شً ال ٌصٌر داال، إال باإلحالة على النسق الدال األول، الذي هو مرآة للنسق 
إن أي شًء ؼٌر لفظً، ال ٌمكنه أن ٌتكلم أو ٌدل، إال بواسطة اللؽة التً تتكلمه وتتكلم عنه،  اللفظً،

ولذلك، فداللته متوقفة على الداللة اللسانٌة، فاللؽة تإسس كل األنماط األخرى للداللة، وهذا مالم ٌره 
 .صحٌحا( أمبرطوإٌكو، وإٌزابٌال بٌتس)

باتا، الموقؾ الذي ٌجعل األنساق الداللٌة ؼٌر اللفظٌة، ، ٌرفض رفضا "روسً الندي"وكذلك، فإن 
متوقفة فً ظهورها على التسلٌم بالبنٌة اللؽوٌة الموجهة، وٌعزز رفضه هذا، باعتبار كل األنساق الداللٌة 
االجتماعٌة، قد تطورت جنبا إلى جنب، وأن هذه األنساق، قد وجدت منذ البداٌة فً شروط استقالل بنٌوي 

 .متبادل
 
 (03:)لوتمان/ المنظور الخامس -ه
 .نسق اللؽة نسقا أولٌا بٌنما ٌعتبر كل األنساق الداللٌة ؼٌر اللفظٌة أنساقا ثانوٌة( لوتمان)ٌعتبر  
 
 أسبقٌة األنساق الداللٌة اللفظٌة -2

 (40: )ثالثة أسباب لتفسٌر األسبقٌة المعطاة لألنساق الداللٌة اللفظٌة هً( روسً الندي )ٌعرض 
 .كانت اللؽات هً األنساق الداللٌة االجتماعٌة األولى لقد -أ
إن األصوات المتلفظ بها، التً تعتمد علٌها األنواع السننٌة للؽات هً أشٌاء مإسسٌة أنتجها جسم  -ب

اإلنسان، وفً جانب آخر، تعتبر اللؽة ذات صلة باألنساق الداللٌة ؼٌر اللفظٌة، المنتسبة للنمط الشٌبً، 
 .باألنساق الداللٌة ؼٌر اللفظٌة، المنتمٌة للنمط المإسسًوذات صلة كذلك 

كما أنها ذات صلة بؤنماط متنوعة من األنساق الداللٌة، التً ٌمكن أن ٌوحد بٌنها تحت عنوان العضوٌة و 
 . بشؤن هذه الصالت، فإن اللؽة تكسب تؽطٌة تفتقر إلٌها عادة األنساق الداللٌة ؼٌر اللفظٌة

فإنه ذو أهمٌة كبرى، ألنه ٌتعلق بالسبب األٌدٌولوجً، حٌث كانت اللؽة تشكل على : أما األمر الثالث -ج
الدوام،  مستودعا للسلطة،  ذلك أن الطبقات المسٌطرة، والطوابؾ والجماعات، كانت توظؾ اللؽة دابما 

 . لخدمة أهدافها الخاصة
لؽة، وجمٌع األنساق الداللٌة ، ٌعترض على هذه األسبقٌة فً المطلق، وذلك ألن ال"روسً الند"ولكن 

 .األولى، تنسج عالقات تبادلٌة فٌما بٌنها،  ولهذا ال ٌرى إسناد أسبقٌة ألي نسق فٌها
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 : الخـــالصــة           

السمٌوطٌقا لٌس منقطع الصلة بالماضً، ولكن جذوره التارٌخٌة تمتد مبات / إن علم السٌمولوجٌا  -
ٌة والعربٌة، حٌث تمثله الشعراء العرب فً أشعارهم قبل اإلسالم وبعده، السنٌن، فتتصل بالحضارة الٌونان

كما تطرق آلٌة العلماء فً مإلفاتهم، وخاصة علماء الفرق اإلسالمٌة، كالمعتزلة، واألشاعرة، والصوفٌة، 
ولم ٌؽفل عنه األوروبٌون فً عصر النهضة، ولكنه طٌلة تلك العهود واألزمنة التارٌخٌة، لم ٌكن علما 

، "بٌرس"و" سوسٌر: "مستقال أو متمٌزا، حتى مطلع القرن العشرٌن، حٌث أسس له العالمان الشهٌران
، "باختٌن"، "روسً الندي"، "إٌكو"، و"بارت: "ونهض به من بعدهما علماء ؼربٌون وشرقٌون أمثال

 ،"تودروؾ"، "جرٌماس"، "رٌتشاردز"، "أوجدن"
 .وؼٌرهم" رٌفاتٌر"
وربطوا بٌن هذه " الداللة، واإلشارة، العالمة، والرمز، واإلمارة "ب مصطلحات استخدم العلماء العر -

 .المصطلحات وبٌن اللفظ والمعنى
توصل عبد القاهر الجرمانً من خالل عملٌة النظم إلى مستوى متقدم فً موضوع التفاعل الداللً بٌن  -

ثل مفهوم العالقات السٌاقٌة عند علماء معانً األلفاظ، ومعانً النحو أو األسلوب، إن مفهومه للمعنى، ٌما
اللؽة المعاصرٌن، وإن مفهومه لمعنى المعنى ٌماثل مفهوم العالقات االستبدالٌة لدٌهم وٌتمثل ذلك عند عبد 

 . القاهر من خالل الكناٌة واالستعارة والتمثٌل
الرموز "على ثالثٌة " بٌرس"مفهومه للدلٌل على ثنابٌة الدال والمدلول، بٌنما أقامه " سوسٌر"أقام  -

 ".المعنى والرمز والشًء"القابمة على " رٌتشاردز"، و"أوجدن"، وهناك ثالثٌة "والدالبل واألٌقونات
فً أن السٌمٌولوجٌا جزء من " بارت"اللؽة جزءا من علم السٌمٌولوجٌا، بٌنما ٌخالفه " سوسٌر"ٌعتبر  -

 .علم اللؽة
 ".وى سطحً، ومستوى عمٌقمست"أن هناك مستوٌٌن للنص " جرٌماس"ٌرى  -
 .أن الدلٌل ال ٌمكن أن ٌكون حٌادٌا، وأنه شدٌد االتصال بالوسط االجتماعً" باختٌن"ٌرى  -
أنه قد آن للسٌمٌولوجٌا أن تدخل فً العهد الثالث، الذي تصبح فٌه علم المستقبل القابم " تودروؾ"ٌرى  -

قدٌم مالحظات متفاوتة منعزلة عن طبٌعة على تمٌز العالمات والرموز، حٌث تم فً العهد األول، ت
 .العالمة، بٌنما سٌطرت اللؽوٌات فً العهد الثانً سٌطرة كاملة

، أن الظواهر الثقافٌة، تشكل "طوبوروؾ"و " إٌفانوؾ " "لوتمان" " تارتو -موسكو"ٌرى جماعة  -
 ول ومرجعدال ومدل"موضوعات تواصلٌة، وأنساقا داللٌة مإكدٌن على أن العالقة، تتؤلؾ من 

مفهوم النص إلى مفهوم العالمة، و هو ٌنظر إلى النص كله بؤنه عالمة، و إن داللة " رٌفاتٌر " أضاؾ  -
 .النص عنده متوقفة على نصوص أخرى

 
 

 
 المصادر والمراجع                                

 .1981/  3عدد / 1مجلد / مجلة فصول/ السٌمٌوطٌقا مفاهٌم و أبعاد / أمٌنة رشٌد( 1)
 .8ص/ بٌروت / طبعة دار صادر المصورة عن طبعة بوالق المصرٌة / 1ج/ الكتاب / سٌبوٌه ( 2)
 .174ص / 19ج/  5مجلد / مجلة عالمات ( 3)
 (. 58-55)ص/  1968/ دار الفكر للجمٌع /  1ج/ البٌان و التبٌٌن/ الجاحظ ( 4)
/ 1ط/ القاهرة / مكتبة اآلداب / ً القدٌم تراسل الحواس فً الشعر العرب/عبدا لرحمن الوصٌفً( 5)

 . 170ص/ م 2003
 (.5-3)اآلٌات / سورة العلق ( 6)
 .1آٌة / سورة القلم ( 7)
 .96آٌة / سورة األنعام ( 8)
 ( 5-1)اآلٌات / سورة الرحمن ( 9)
 .5آٌة / سورة ٌونس( 10)
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 .12آٌة / سورة اإلسراء ( 11)
 .330ص/ المكتبة العلمٌة / 3ج/ لً النجار تحقٌق محمد ع/ الخصابص/ ابن جنً ( 12)
 1996مارس / 19ج/  5مجلد / مجلة عالمات / بحث بٌن السمة و السٌمٌابٌة / عبد الملك مرتاض( 13)
 (.177-157)ص/ م 
 .45ص/ المكتبة العلمٌة /  1ج/ تحقٌق محمد علً النجار / الخصابص / ابن جنً ( 14)
/ م 1985/  1عدد/ 6مجلد/ مجلة فصول / لعالمة فً التراث بحث مفهوم ا/ محمد عبد المطلب ( 15)

 ( 67-65)ص
 . 67ص/المرجع السابق نفسه ( 16)
/ الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب /  1ج/ تحقٌق إبراهٌم البسٌونً/ لطابؾ اإلشارات /القشٌري ( 17)  

 (. 30 -22)ص/ م2000
/ 3ط/ القاهرة / دار نهضة مصر /  3ج/ فً تحقٌق علً عبد الواحد وا/ المقدمة / ابن خلدون ( 18)

 .1159ص
 .161ص/ 15ج/ المؽنً / القاضً عبد الجبار ( 19)
 .المرجع السابق نفسه( 20)
/ القاهرة / مطبعة الخانجً / تحقٌق محمود محمد شاكر / دالبل اإلعجاز/ عبد القاهر الجرجانً ( 21) 

 (.75 -66)ص
/ 1عدد/ 5مجلد / مجلة فصول / نظم عند عبد القاهر الجرجانً بحث مفهوم ال/ نصر حامد أبو زٌد ( 22)

 (.21 -11)ص/ م 1984
 7المجلد / مجلة فصول / بحث قراءة معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجانً / عز الدٌن إسماعٌل ( 23)
 .39ص/ م1987( / 4، 3) العددان/ 
 -94)ص/ م1986/ 3عدد/  15جلدم/ مجلة فصول / بحث معنى المعنى / عبد القادر الرباعً ( 24)

97.) 
 -34)ص/م 1984/ بؽداد / دار آفاق عربٌة / ترجمة ٌوبٌل ٌوسؾ عزٌز/ علم اللؽة العام / سوسٌر( 25)

36  .) 
/ 1ط/ بؽداد / الشإون الثقافٌة العامة / ترجمة مجٌد الماشطة/ البنٌوٌة وعلم اإلشارة / هو كز ( 26)

 (.  112 -98)ص/ م 1986
/ م 1987/ 1ط/ المؽرب / الدار البٌضاء / دار توبقال للنشر / دروس فً السٌمٌاء/ مبارك حنون ( 27)

 (.41 -40)ص
 (. 43  -41) ص/ المرجع السابق نفسه ( 28)            
 (.   119 -115)ص/ ترجمة مجٌد الماشطة / البنٌوٌة و علم اإلشارة / هو كز ( 29)
 . 3عدد / 1مجلد / مجلة فصول / و أبعاد السٌمٌوطٌقا مفاهٌم / أمٌنة رشٌد (30)
/ م  2000/ 1ط/ األردن / عمان / منشورات وزارة الثقافة / سٌمٌاء العنوان / بسام قطوش ( 31)

 . 21ص
 ( 23-21)ص/ دروس فً السٌمٌابٌات / حنون مبارك ( 32)
 . 24ص/ المرجع السابق نفسه ( 33)
 . 25ص/ المرجع السابق نفسه ( 34)
 .27ص/ السابق نفسه  المرجع( 35)
 . 28ص/ المرجع السابق نفسه ( 36)
 .    28ص/ المرجع السابق نفسه ( 37)
 . 29ص/ المرجع السابق نفسه ( 38)           
 .30ص/ المرجع السابق نفسه ( 39)
 (35 -31)ص/ المرجع السابق نفسه ( 40)
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 .الشاعر عبد هللا بن رواحة
 تحقٌق

محمد مقابلة/ د       

.مؤتة األردن جامعة  
 ملخص

القرن السادس الهجري وهو ابن رواحة الحموي، وٌقع البحث فً فً ٌدرس هذا البحث أحد أعالم الشعر العربً 
 : ثالثة أقسام 

 .التعرٌؾ بالشاعر ونسبه وأخباره : األّول 
ٌَّ : الثانً  ٌّة والفن ٌّندراسة شعره من الناحٌتٌن الموضوع  فًاضح فً الحٌاة الثقافٌة كان للشاعر دور و أنَّه ة، وتب

مال إلى األسالٌب السهلة،  وأّنهعصره، وأّن جل أشعاره دارت حول الؽزل بالؽلمان، ثم المدح والرثاء والهجاء، 
 . والتراكٌب الواضحة، والصور القرٌبة 

 . قمت فٌه بتحقٌق شعره وفقا لألصول العلمٌة المّتبعة : الثالث 
 

 

 

Abstract 

 

This research studies Al-Hussian Ibn Rwhuh Al-Hmawy, one of the Arab poets in the 

six century Hijrai. 

The study consists of three parts, the first part deals with Ibn Rwhuh biography. In the 

Second part emphasizes on his thematic and rhetorical devices. This study reveals his 

significant role in the cultural life in that era. The third part I gathered his poems from 

deferent sources and dealt with it in a scientific way.  

 

    اسمه ونسبه وأخباره    

  بن محمد بن عبدهللا بن رواحة بن الحسٌن بن عبدهللا بن رواحه بن عبٌد مإبراهٌإهو الحسٌن بن عبدهللا بن      
ٌن ، أبو علً األنصاري الحموي، األدٌب الفقٌه الشافعً الشاعر المجٌد، ولد بحماة سنة خمس عشرة جمال الدِّ

وتوفً سنة خمس وثمانٌن وخمسمابة للهــجرة ورحل إلى دمشق فؤقام بها مدة .  وخمسمابة للهجرة ونشؤ بها
، وأبً الحـسن على بن سلٌمان المرادي (هـ  56. ت ) المظفر الفلكً  واشتؽل بالفقه، وسمع بدمشق من أبً

، والحافظ أبً القاسم بن (هـ  563ت ) ، والصابن هبة هللا بن عساكر (هـ  544. ت ) القرطبً الشقوري 
 (.1)عساكر، ومن عمه وآخرٌن 

ث....  بمصر وؼٌرها، وقال الشعر  وسمع باالسكندرٌة من الحافظ أبً طاهر أحمد بن محمد االصبهانً، وحدَّ
الجٌد، وختم له بالشهادة مع ما كان علٌه من الخٌر، وروى عنه الفقٌه أبو الحسن علً بن اسماعٌل الكندي بمصر 

 (.2)وأبو محمد بن المفضل بن الحسن البهرانً بطشانٌة، قرٌة من عمل منبج 
ر الفرنج وبقً عندهم مدة، ثم خلصه هللا تعالى، وٌبدو أّن الشاعر قد شارك فى قتال الفرنجة، فقد وقع فً أس.... 

عز الدٌن عبدهللا، وقدم به إلى اإلسكندرٌة وأَسمعه الكثٌر من الّسلفً، ثم عاد إلى دمشق، : وولد له بجزابر البحر 
 (3. )فشهد واقعة مرج عكا، فقتل فٌها شهٌدا ٌوم األربعاء من شعبان سنة خمس وثمانٌن وخمسمابة 



 133 

كٌفٌة أسره فٌروى أنه لما أراد الرجوع إلى الشام ركب البحر إلٌه، فقطع فرنج صقلٌة الطرٌق علٌه، أما عن ...... 
وحملوه إلٌها أسٌراَ وأقام هناك فً األسر كثٌرا ، حتى توصل بسحر الشعراء إلى حل عقدته ونشط عقلته، وعاد 

ور الدٌن من إنعامه إدرارا  ٌكفٌه، وكان إلى حماه فً حمى من السالمة منٌع، وذرى من الكرامة مرٌع، وجعل له ن
 (4. )ٌقبله وٌقبل علٌه وٌروي فٌه 

ونقل صاحب الروضتٌن أّن السلطان قد أَنعم علٌه فً حلب بمزرعة وكتبت توقٌعه وأراد هللا تعوٌقه إذ قرب ....
معناه فسكت وما تكلم،   إلى اآلخرة طرٌقة، وحملت توقٌعه إلى السلطان تلك اللٌلة لٌعلم فٌه فما علم، وراجعته فً

ع فلما علم باندفاعنا ساق وراءنا . وقوفنا ٌطول : وكان ساعة الوقعة راكبا معنا ثم قال  فمضى إلى خٌمته ٌتودَّ
فقلنا له . رأٌت كؤن رجال ٌحلق فً رأسً فً المنام : فقطع عمره قبل أن ٌقطع الوادي، وكان قال لنا لما أصبح 

 (5. )ه هللا بعد ساعة إلى دار السالم فنقل. هذا من أضؽاث األحالم 
أما عن كٌفٌة مقتله فقد كان ٌوم المصاؾ األعظم ٌوم األربعاء الحادي والعشرٌن من شعبان سنة خمس وثمانٌن ...

فحمل . وخمسمابة حٌث انهزمت فٌه مٌسرة اإلسالم أوال ثم رجعت بؤطالب أعانتها من قلب العسكر والمٌمنة 
فانهزمت الدٌار بكرٌة ومن كان إلى جانبها هزٌمة عظٌمة وتبعهم . خرجت منه األطالب العدو على المكان الذي

فإنهم أٌقنوا بالكسرة . ووقع النهب فً خٌام المسلمٌن من الؽلمان. ومن المنهزمٌن من لم ٌنته إال إلى دمشق . العدو 
 (6)وفً هذا الٌوم استشهد ابن رواحة الشاعر. 
: قال . شٌخ جمال الدٌن، فعندما ذكر الذٌن قتلوا من المسلمٌن عند خٌمة صالح الدٌن وقد نعته ابن األثٌر بال...

فهو من أهل العلم، وله شعر حسن وما ورث الشهادة من . جمال الدٌن أبو علً بن رواحة الحموي . منهم شٌخنا 
ٌوم مإته، وهذا قتله الفرنج بعٌد، فإن جّده عبدهللا بن رواحة صاحب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، قتله الروم 

 (7)ٌوم عكا، وقتلوا ؼٌره 
 ( 8: )وقد ُذكر أّنه من ولد عبدهللا بن رواحـــة صاحب النبً صلى هللا علٌه وسلم وشاعره الذي ٌقول ...... 

 
 وقـــد الح مفتوق من الصــبح طالـع وفٌنا رسول هللا ٌتلـــو كتابـــــه                 

 إذا استثقلت  بالمشــــــركٌن المضاجع جنبـــــه عن فراشه             ٌبٌت ٌجـــافً 

 

 ( 9)إنه لٌس من أوالد ابن رواحة الصحابً، ذاك لم ٌعقب، وإنّما فً أجداده من اسمه رواحة وهللا اعلم : وقٌل ... 
 :شعره وشاعرٌته 

عبر بعضهم عن إعجابه به، فهو ادٌب فقٌه، شاعر لقد نال شعر الُحسٌن بن عبدهللا بن رواحة تقدٌر األدباء، و..... 
 (10) مجٌد 

               (                                                                                                                            11.) وقد حدث بمصر وؼٌرها، وقال الشعر الجٌد ..... 
وشعر ابن رواحه روح الشعر وروح السر ورٌحان أهل األدب وراحة ذي النؽب، : ه العماد الكاتب وقال فٌ.....

معنى البق، ولفظ رابق ،وروي شابق، وكالم فابق، وأسلوب موافق، سمح الؽرٌزة، سهل النحٌزه، مؽسول الكلم، 
وأن اقطع أحسن المطلع والمقطع، معسول الحكم، ال ٌركب إال الذلول، الذي ٌسلب العقول، وإن أقصد بلػ المقصد، 

 (12.) وإن نسب أهب نسم النسٌب، متارح الربى، وإن تؽزل شبه بالؽزالة والؽزال الحبٌب 
وروي عن أبى الفتح عبدالسالم بن ثقٌؾ الدمشقً، أّنه التقى ابن رواحة بحماة ، فرأى بحرا ٌقذؾ من أَلفاظه ......

أو نظم جاء بدر السحاب، خالبق ( القالدة ) جاء بدر السحاب  جواهر تروق األسماع وتشوق الطباع، إن نثر
 ( 13)صافٌة النطاؾ، وشمابل مابسة األعطاؾ 

رأٌته فى سنً صحبتً لنور الدٌن : لنور الدٌن، ٌترّدد علٌه وٌمدحه، قال  –العماد  –وقد رآه العماد أثناء صحبته 
نحه، وكان ٌنشده قصابد فٌما ٌتفق من الوقابع، وٌنشد ٌتردد إلٌه فً كل سنة وٌمدحه، وهو بتشرٌفه وبجابزته ٌم

لدٌه مقاصد بما ٌتسق له فى تلك الصنابع وسافر إلى مصر فً زمان الصالح ابن رزٌك، فنفقت بضابع رجابه فى 
 (14.)سوق الرواج، وظفر داء أمله عنده من وراء النجح بالعالج  

ل الشجاعة والرجاحة، وهو شاعر مفلّق، وفقٌه محقق، من كان ؼزٌر الفضل، قد أكم" ووصفه ابن شامة بؤنه ... 
ولد عبدهللا ابن رواحة الصحابً األنصاري فً الشهادة والشعر معرق، فطرفه األعلى ٌوم مإته مع جعفر الطٌار، 

 ( 15.)وطرفه األقرب ٌوم عكا فى لقاء الكفار 
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دهللا أعجبت األدباء السابقٌن، ومن هذه السمات وٌستنتج من هذا الثناء أن ثمة سمات فى شعر الحسٌن بن عب        
فصاحة شعره، وقوة ألفاظه وتراكٌبه، وحسن التصرؾ فى المعانً، والقدرة على قرض القصابد : التً مٌزوها 

الطوٌلة، والمقطعات القصٌرة، والحق ان هذه السمات وؼٌرها تتمثل فى شعر الحسٌن بن عبدهللا، فقد تمكن 
فنٌة، فاهتم بتخٌر األلفاظ وانتخاب الكلمات، واستثمر خصابصها وما توحى به من ارتباطات الشاعر من أدواته ال

 .وجاء شعره وثٌقة تارٌخٌه سجلت أحداث عصره . وقرابن 
 

 :األَغراض الشعرٌة 

ٌدور جل ما وصل إلٌنا من شعر ابن رواحة الحموي حول الؽزل بالؽلمان، ثم تاله المدح وقد حل بالدرجة ....  
ثانٌة، والرثاء وقد حل بالدرجة الثالثة، كما أن هناك بعض األؼراض الشعرٌة األخرى المتناثرة فً شعره من ال

 .مثل الهجاء واأللؽاز والشكوى والعتاب وؼٌر ذلك 
إن عادة التؽزل بالؽلمان لٌست معروفة عند العرب فً العصرٌن الجاهلً واألموي، فصبٌتهم رجال على ....

ما هذه الرذٌلة عادة فارسٌة ،حتى أصبح فً المعتاد أن ٌعرؾ شعراء بؽلمان ٌتعشقونهم  كما صؽر أعمارهم وإن
 .عرؾ شعراء بعشٌقانهم فً النساء أو الجواري 

وكان للؽزل نصٌب موفور فً عصر ابن راوحة، وقد تنوع الؽزل فً عصره، بٌن ؼزل راض سعٌد، ....     
، أوشاك، أو واصؾ، أو ناقم ، وهو فً جمٌع مناحٌه، ال ٌقل فً وآخر ثابر ساخط، وؼٌرهما عاتب، أو مسترض

 (16.)جملته عن أسلوب الؽزل فً أرخى عصور العربٌة شؤوا 
لقد تعرض المجتمع العربً الذي عاش فٌه الشعر العربً لتؽٌرات حضارٌة كبرى، فكان من الطبٌعً أن ....   

الط األجناس، وكثرة الجواري إلى التحلل من كثٌر من ٌتؽٌر هذا الشعر أٌضا ، وقد أدى اتساع الثراء واخت
الفرابض الدٌنٌة  والقٌم الخلقٌة تحلال لم ٌصده شًء، فاستشرى بٌن فبات المجتمع جمعٌها، وطؽى على كل ما كنا 
نرى من أعراؾ العرب، فؤقبل المجتمع الجدٌد فً نهم على ألوان المجون واحدا  بعد واحد، فعب من الشراب دون 

أو تستر، ومهدت سبل االتصال بٌن الرجال والنساء، فقد جعل النخاسون من دورهم مالهً عامة ٌلتقً فٌها  تحرج
الرجال باإلماء فٌنالون منهن كل ما أرادوا، وكانت الصالت الشاذة بٌن الرجال و الؽلمان، فً عالنٌة ال تجد إنكارا 

 (17.)إال من رجال الدٌن واألخالق السوٌة 
الؽزل بالمذكر فً الشعر فً هذه الفترة بصورة تسترعً النظر، حتى إن بعض العلماء لم ٌسلم من وقد كثر ... 

ذلك، وٌبدو أنه كان النتشار الؽلمان األتراك أثر كبٌر فً شٌوع هذا النمط فً الشعر، فقد كانوا ٌسٌرون فً 
 . الشوارع أفواجا، وقد لو حظ أن أكثر الذٌن تؽزل بهم كانوا من األتراك 

وأَؼلب الظن أن القسم األكبر من هذا الؽزل لم ٌكن لٌعبر عن حقابق واقعة، وإنما هو مجرد لهو ودعابة، .... 
ومّما ٌقوي هذا الظن أن قسما  من الشعراء كان ٌقول تلك األشعار عند رإٌته ؼالما مصادفة، فٌعجبه جماله، أو 

 .فكاهة مهارته فً عمله، فٌقول الشعر فٌه ارتجاال  ، للتندر وال
ولم ٌقتصر الشعراء على التؽزل بالفتٌات، بل تعدوهن إلى التؽزل بالؽلمان، إذ ابتعد الناس عن الدٌن فانحرفت .... 

أخالقهم وساءت سرٌرتهم وضاعت مروءتهم، كما أن الحرب طالت فً هذه البالد مما أدى إلى إقالع الرجال عن 
إلى التكاٌا  ناجم الذٌن امتازوا بالجمال وكذلك كثر الالجبوالزواج لسبب أو آلخر، وكثرة وجود الؽلمان األع

 (18. )والخوانق تحت اسم التصّوؾ كسال وكذبا، كل ذلك أدى إلى شٌوع فاحشة اللواط وبالتالً التؽزل بالؽلمان 
 .وشٌوع التؽزل بالؽلمان جعل بعض الفضالء ٌتؽزل بهم  تقلٌدا  أو عرضا  لقدرته الشِّعرٌة 

تؽزل ابن رواحة تؽزال وهمٌا ال ٌنطلق من دافع والٌعبر عن حقٌقة، إنما أراد صاحبه أن ٌثبت  وربما كان…… 
 .قدرته فً التؽزل فحسب 

فالؽالم المتؽزل به عند ابن رواحة ٌهجر من ٌحبه من األَحٌاء، وٌرق لمحبٌه من األموات، وهذا دلٌل على أنه      
 ( 19: )ً الجنة ٌقول من حور عدن، حٌث ال ٌكون اللقاء بهن إال ف

 ٌرق لمن ٌموت به شهٌدا           وٌهجر دابما أهل البقاء              
 لتعلم أنه من حور عدن             منان وصاله بعد الفناء             

دى ضد وٌبدو أّن ابن رواحة متعلق بهذا الؽالم ال ٌسلوه، مخلص فً محبته له مهما جار علٌه واستعدى، ولو أنه أب
 ( 20: )ما أخفى وقد قرن اإلقالع عن حبه لهذا الؽالم، باالرتداد عن اإلسالم وفً هذا إسفاؾ كثٌر، ٌقول 
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 على عاشقــه عمدا  حبٌب جار واسـتعدى                        
 وأخفى ضد ما  أبدى وأبدى ضـد ما أخفى                         
 ولو أوســعنً بعدا ــلو             أمـا وهللا ال أس               
 م أن ٌصبـح  مرتدا وهل ٌرضى أخو اإلسال                      

 (21: )وحبٌب الشاعر كالهالل والبانة والكثٌب والجإذر، ٌقول 
 ٌاهالال وبانة             وكثٌبا وجإذرا

 ( 22)وقد ٌكون الحب من طرؾ الشاعر فحسب، فٌبكً وٌستعطؾ الحبٌب، ٌقول 
 .ودمعً به جــرى  إنما السقم َنمَّ عنه                
قت بٌن أجـ                 .فان عٌــنًَّ والكرى  أنت فرَّ

 ( 23: )وقد ٌصرح الشاعر برؼبته فً تقبٌل الحبٌب قبل فوات األوان، ٌقول 

 ـما وإن شبت  منظرا    دع نودع خدٌك لثـ            
ٌُرى   قبل أن ٌك              ـمل العذا                    ر عـــلٌه  فما 

ر والٌاقوت ٌقول  (:24)والشاعر ٌتحرق وٌتؤلم، متى سٌؤتً الوقت المالبم لٌقبل ؼالمه الجمٌل، الذي جعل فمه كالدُّ

رِّ فً الٌاقوت تحت زبرجد           ومتى ٌباح لعاشقٌه مقَّبٌل                   كالدُّ
اطل الشاعر وال ٌصله، فمواعٌده سراب، حتى أنه لم ٌعد ٌراه فً المنام، والشاعر ٌشكو وٌتؤلم والحبٌب ٌم... 

 (25.)أبواب الوصل لوٌبكى دون اهتمام من الحبٌب الذي أؼلق ك
 .لدٌه وردا سوى سراب  ٌا ماطال ل ا ٌرى  ؼلـٌلً                
 .بـال اجتناب  فـال أراه تعلَّم  الطٌؾ منك  هجري                 
مع فوق خدي                .إلٌك أشكو بال جـواب كم كتب الدَّ

ِعُده،  فالشاعر علٌل بسببه، والؽالم متمنع علٌه لم ....  ٌَ وفً قصٌدة أُخرى ٌطلب الشاعر من ؼالمه أن ٌعوُدهُ أو 
 (26: )ٌصله منذ شهور، فهجران الٌوم الواحد على المحبٌن كثٌر، ٌقول 

 ـً وإاّل فعـدنً                 إن صحَّ جسـمً تزور ِعدن      
 تارٌخ وصلك عنـدي                مذ لم أنلـه  شـهور      
 وإن هــجران ٌـوم                عـلى المـحب كـثٌر      

: ه كؤّوله، ٌقول ، وحب الؽالم ٌزداد ٌوما  بعد ٌوم، فآخررال ٌجد طرٌقا  للصب, وٌبدو أن الشاعر مولع بؽالمه.... 
(27 ) 

لوان عنك مــعّول           فإالم ٌتعب فً هواك العّذُل   مالً عن السُّ
 ٌزداد حبـك كل ٌـوم جـدة            وكؤّن آخـره بقلـبً أّوُل 

قباء، ٌقول ..   ( 28: )وٌظهر أن الحب من طرؾ واحد، فالشاعر مقبل على الؽالم، ووجه الؽالم معرض خشٌة الرُّ
ي مقبلمال ك معرضا          حذر الرقٌب ووجه ودِّ  ً أُعاٌن وجه ودِّ

 (29: )، ٌقول بوٌشعرنا الشاعر بانقٌاده إلى الحبٌ
 إن كان ٌحلو لدٌك ظلمً              َفِزد من الهجر فً عذابً        
 عسى ٌطٌل الوقوؾ بٌــ             ـنً وبٌنك فً الحساب     

جمٌل فهو ٌحب صبٌا  قاربا  للقرآن، وٌحب أن ٌصله، وهو ٌعلم  أن القرآن الكرٌم ٌنهاه  والشاعر ٌحب كل ؼالم   
:  لٌقبل ثؽره العذب، ٌقو ىعن ذلك، وٌتخٌل الشاعر أن لو سمع من هذا الصبً ؼناء الؽوانً ، فهو لن ٌصبر حت

(30) 
  تال فدعا قلبـً إلى حـّب وصـله        وعهدي بما ٌتلوه ٌنهى عن الُحبِّ   
 فكٌؾ اصطباري عنه لو كان ُمسمعً       ؼناء  الؽوانً من  مقّبله العـذب  

وكذلك فقد مّر به صبً جمٌل الوجه فؽمَّض عٌنٌه حّتى مضى، وكان مَعُه القاضً الفاضل، فقال له القاضً 
 (31: )الفاضل، لم فعلت ذلك، فقال 

 اآلفاِت  إذا بدا ٌنؽض طرفً  له             لخــوفه من آفة     
 كؤنما تقـرأ أبصـاُرنا             من وجهه آٌات سجداِت      
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فؤي تعلق هذا من جانب الشاعر بجمال الؽلمان، . آٌات سجدات، إعجابا  بها : فجعل القاضً الفاضل ٌكرر قوله 
 . لكرٌم وأي ولع به، إّنه ٌشعرنا بسجوده للؽالم الجمٌل كسجوده  عندما ٌقرأ آٌة السجدة فً القرآن ا

 (32: )ورابحة ؼالم الشاعر أذكى من الورد، ٌقول 
 أقول للورد ونشر الذي                أهداه لً أذكى من الورد

ٌِّن متؤود، أما شاربه فمخضر اخضرار الروض حول المورد، ٌقول …   ( 33: )والؽــالم قـمر منٌر، وؼضن ل
 منه الؽصن لٌن تؤود قمر أعار الصبح حسن تبسم               وأعـــار 

 واخضر شاربه فبان، لؽلّتً                  منه اخضرار الّروض حول المورد 
ٌِّن كؤؼصان النَّقا, والحبٌب نار وجنَّه، خداه جمر ؼضا، ورٌقه  سلسبٌل وقوامه رشٌق ٌرشق القلوب , وقّده ل

 (34)بنظراته التً تفوق السهام بتؤثٌرها

اك جمر ؼضا  ورٌقك سلسُل  ة        أصبحت نـارا للمـحب  وجنَّ   خدَّ
 ولك اعتدال قوامها لو تعــدُل  لك لٌن أؼصان النقا لو  لنت لً          
 طرفك أقـتُل  رخلِّ الّسهام فسح ٌا راشقا هدؾ القلوب بؤَسـهم        

ر مدى حبه للؽالم، فقد وجفاه، بعد أن اقترب منه، وٌصور الشاع روهو أٌضا َقَمٌر ٌفوق القمرٌن، صّد عن الشاع
 (35: )، وٌتمنى لو أن حّبه لهذا الؽالم كان فً بداٌته، ٌقولةوصل إلى الذرو

 صّدنً بعد اقتراب وجفانـً        قمر ٌخجُل منه القمراِن    
 ظمؤي فٌه ظــمؤ آِخـرهٌ         لٌـتنً أَّوله مما َعـَرانً 

ذكرون الوشاة الذٌن ٌدخلون بٌن المحب ومحبوبته، فإن الشاعر وعلى عادة الشعراء العرب القدامى الذٌن ٌ.... 
ٌذكر هإالء الوشاة الذي سعوا بٌنه وبٌن حبٌبه، وٌدعو علٌهم بؤن ٌثكلوا أحبتهم، ألنهم قالوا ؼٌر ما سمعوا،  ٌقول  

( :36) 

 ما للوشــاة سعوا بنا ٌا لٌتهم           ثكلوا أحبتهم كما قد أثكلوا
لوا             هوقالوا ؼٌر سمعوا يجحدوا الذ  .  ولو أّنهم ال ٌسمعون تقوَّ

وعلى طرٌقة امرئ القٌس مع محبو بته، ورؼم التهدٌد والوعٌد من قبل أهل الحبٌب، فالشاعر ال ٌرعوي من ..... 
 (37:)لذلك، وسٌظل محبا مخلصا لهذا الؽالم، ألنه ٌشفق علٌه أكثر من أهله، ٌقو

 وا         من ٌرعوي من  ذلك أومن ٌقبُل هب أن أهلك أوعدوا وتهـدد
 وٌاله منهم ٌشفقون علٌك من           أجلً، وإشفاقً  أشـد وأكمُل 

ومن ناحٌة أُخرى ٌصؾ الشاعر لباس الحبٌب، فهو أكحل ٌلبس الكحلى، وفٌه من الحسن ما تتمنى النفس، 
ُه لباس الحداد، وٌتس اءل الشاعر عن داللة هذا اللباس ، فلماذا ٌلبس وٌتراءى  للشاعر الحزٌن لباس السواد بؤنَّ

 (38: )الؽالم السواد وال ٌؤسى على الشاعر القتٌل، ٌقول 
 أكحل من طرفك الكحٌل  برزت للناس فً قمٌص                      
 فٌك من الحسن كل فنٍّ                  وفٌك للنـفس كل ُسول      
 ولست تؤسى على القتٌل        كٌؾ اتخذت الحداد لبسا          

ح الشاعر بحبه لؽالم اسمه إلٌاس الذي لم ٌنل منه شٌبا ٌقول   ( 39: )وقد ٌصرِّ
 .أتٌت  من أهواه عكس اسمه              فلم أنل منه سوى االسم 

ه، ٌقول ........   (40: )ومحبوب الشاعر أؼٌد ال تحكً األّسنة لحظه، وال ٌملك الخطً لٌن قدِّ
هِ وأؼٌ نَّة لحظُه            وال ٌملك الخطً لٌنا بقدِّ  د ال تحكً األسِّ
هُ ٌزٌد فً تعلق الشاعر به، وصباح  الشاعر جمٌل إذا زاره       وبعد المحبوب عن الشاعر ٌوقعه بالمرض ،وصدُّ

 (41: )المحبوب، وبابس إذا لم ٌزره، ٌقول 
 ل الؽـرام لصّدِه وحالفنً وص تؤلقنً قرب الّسقام لبعــده           

هِ  مثلُه          هصباحً إذا ما زارنً فٌ    وعٌشً إذا ما صّد عنً بضدِّ
وٌبدو أن جمال الؽالم لٌس جماال  طبٌعٌا ، فقد أطاعته كل القلوب، وال ٌالم أحد على ُحّبه، فهذا ٌذكرنا ....... 

 (42: )بقصة سٌدنا ٌوسؾ مع النسوة وامرأة العزٌز ، ٌقول 
 ا علٌه قلب محب                فجمٌع القلوب طوع ٌدٌهال تلومو
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وٌتابع الشاعر ذكر مظاهر الجمال التً ٌتمٌز بها الؽالم، فوجهه ال ٌحتاج إلى عذار لكً ٌكون جمٌال ،       
ولحُظُه أراق دما على وجنتٌه، داللة على حمرة الخدٌن، أما العارضان فهما ٌشبهان البنفسج، وقد قتل الؽالم 

 (43: )شاعر ولم ٌبق أي شاهد على ذلك، ٌقول ال
 فما  كان ذا  افتقارا  إلٌه   ال تظنوا عذاره طرز الخدّ 

 إنما لحُظُه أراق دمــاء            وبدا أثرها علـى وجنتٌِه 
 فرأى  وردها بقتلً  تما             ما فؤولى بنفسجا عارضٌِه   

 لم ٌبق شاهد لً علٌهِ فتٌقنت أّننً ضاع ثؤري             حٌن 
ٌتٌقن أنه ٌحٌا، ومن طلب وصال ٌحًٌ فلن ٌحصل علٌه حتى موته، ٌقول ( بن عطٌة ) ومن ٌعرؾ اسم ٌحًٌ ... 
( :44 ) 

 من نال من ٌحًٌ اسم والده             أٌقنـــت  حقَّا أنَّه ٌحٌا 
 .ومن ابتاله بطول  هجرته                وجفا علٌه فلٌس فً األحٌا

وقد سجل الشعراء .  ٌعد المدح ثانً األؼراض الشعرٌة من حٌث الكم فٌما وصل إلٌنا من شعر ابن رواحةو
أحداث الصراع الكبرى، ومجد وا االنتصارات التً أحرزها المسلمون، وهولوا هزابم األعداء، وحثوا على تحرٌر 

معارك الهامة التً خاضتها الجٌوش وقد واكب شعر الشعراء ال. البالد اإلسالمٌة، وطرد الصلٌبٌٌن منها 
 .اإلسالمٌة

وقد اتجه الشعراء فً كل العصور إلى مدح النبً صلى هللا علٌه وسلم، فقد ظهر هذا االتجاه جلٌا فً عصر 
الشاعر، بسب ما لحق بالمسلمٌن من ضٌم وأسى بسب احتالل الصلٌبٌن أجزاء واسعة من البالد اإلسالمٌة، 

 .  فً النفوس، وعبروا عن هذه المشاعر بؤسالٌب شتى منها المدابح النبوٌةفؤلهبت المشاعر الدٌنٌة 
وقد وردت للشاعر قصٌده وثالث مقطوعات، مدح بمقطوعة الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم، ومدح .... 

مدحه  بالمقطوعة الثانٌة خالد بن القٌسرانً مستوفً نور الدٌن، ومقطوعة ثالثة مجتزءه من قصٌدة ال نعرؾ الذي
بها، أما القصٌدة فقد مدح بها الملك الناصر، وأما المدٌح الدٌنً فقد مدح الرسول صلى هللا علٌه وسلم بمقطوعة 
تتكون من أربعة أبٌات، وٌبدو أن الشاعر متشوق للوصول إلى ٌثرب حٌث بدأ المقطوعة بحث الراحلة على 

الصحراء فهً تعرؾ أن مسٌرها على هدى، وهو  السرعة، حٌث طلب منها أن تبلػ المدى فً سرعتها وهً تقطع
ٌحاول أن ٌستحثها بٌدٌه لٌصل إلى ٌثرب بؤقصى سرعة وأقل وقت، وهً ال تحتاج إلى من ٌجذبها، كما أنها ال 

 ( 45: )تحتاج إلى الحادي، والٌوم الذي ٌصل فٌه الشاعر إلى ٌثرب ٌوم مبارك ال مثٌل له، ٌقول 
 فقد أُلهمت أنَّ المسـٌر  على هدى   ػ المدى       دع العٌس فً طً الفال تبل    
ت إلى ٌثـــرب ٌدا أنصُّ لها فً سٌرها  بؤنامـــلً                ٌدا كما نصَّ
 كما شؽلت بالشوق عن شابق الِحَدا  لقد ؼنٌت بالوجد عن جاذب البرا           
 زرت فٌه محـــمدا عـلً كٌوم  ولم أرى فً األٌام ٌوما  مبــاركا              
فقد تمٌزت هذه المقطوعة بالعاطفة الدٌنٌة الصادقة المحبة للرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم، والشاعر .... 

ٌصؾ مشاعر الشوق وتبارٌح الحب ولواعج الفإاد، فشعره صورة من صور حب النبً صلى هللا علٌه وسلم 
 .ٌرتبط بالمدٌح النبوي وٌتفرع ِمْنُه  فالحنٌن إلى الدٌار الحجازٌة. والتشوق إلى زٌارته 

والصورة العامة لمدابح ابن رواحة فً خالد القٌسرانً هً نفس الصورة العامة لقصٌدة المدح العربٌة        
فالممدوح شخص تتمثل فٌه طابفة من القٌم والصفات الخلقٌة فهو المثل األعلى للكرم والبذل والعون ومساعدة 

عزم وسداد الرأي والتقوى والعدل، إلى ؼٌر ذلك من الصفات، على شاكلة قوله فً مدح المحتاج والشجاعة وال
 ( 46: )خالد القٌسرانً مستوفً نور الدٌن، ٌقول 

 فكنت إلى بذل  الصنابع أشوقا  دعوتك مشتاقا لنٌل  صنٌــعة            
 ىتحّل بعزم من  سـواك وال ُرقَ  وكم عقد حلّت بعزمك لم تكن           
 حوى بك نعتا فً األمور  محققا تفاءل نور الدٌن باسمك  مثلما          
 كما كان فً الرأي السعٌد موفقا  فؤصبح فً الملك المخلد  خـالدا           

 : فهذا ٌماثل قول زهٌر بن أبً سلمى فً هرم بن سنان 
 تراه إذا ما جبته متهلال       كؤنَّك تعطٌه الذي أنت سابله
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ر لم ٌكتؾ بصفة الكرم التً أسبؽها على ممدوحه، بل أضاؾ إلٌها صفة العلم الجم، فهو ال ٌتوانى بكرمه، والشاع
 ( 47: ) فعطاإه على عجل، وعلمه عن تثبت، ٌقول

 على عجل منه، وذا عن تثبُِّت  له سابال علم وجود، ٌجٌب ذا                 
 وذا بمقـال للمخالؾ مسكت      فذا بتوال للمإالؾ منــطق                   

ولقد  حظً الملك الناصر بجلِّ شعر المدٌح فً هذا العصر، ألنه أحاط الشعراء بكثٌر من الكرم والعطاء، فقد 
فلما كان الملك مخٌما ِبَمرج فاقوس، وقد وصلت أساطٌل . استؽل الشاعر المناسبات المفرحة لمدح الملك الناصر 

سبً الكفار، حضر ابن رواحة منشدا  مهنبا بالعٌد، ومعرضا  بما وهبه الملك الناصر ثؽري دمٌاط واإلسكندرٌة ب
 (  48: )من اإلماء والعبٌد، بقصٌدة منها 

 أٌحسن بعد ضنِّك حسن ظنًِّ          فؤجمع  بٌن ٌؤسً والتمنًِّ        
 وما نفعً بعطفك بعد فوت           كرّقة شامت من بعد دفن        

ٌؤمل بالممدوح أن ٌحقق مناه بعد ٌؤسه، وٌخلص من ذلك إلى سإال الممدوح أن ٌنظر إلٌه بعٌن العطؾ  فالشاعر
ح بطلبه للمدوح، فهو ٌرٌد عطاء مقدما، وما تنفع رقة الشامت بعد الدفن  ٌَُصرِّ  . والرضا، و

علٌه الممدوح أجفانه وٌتخلل قصٌدة المدٌح الشكوى من الممدوح، فالشاعر ٌمكن أن ٌكون شهٌد حب، ملك      
 ( 49: )وقلبه، فؤبعد الكرى والعذل  عنه، ٌقول 

 فؤصحب منك حورٌا بعدن أأطمع أن أكون شهٌد حبٍّ              
        ًِّ ًَّ أجفانً  وقلبً         فؤبعدت  الكرى والعذل عن                               ملكت عل

 ( 50)التً ٌعانٌها الشاعر جراء الممدوح، مبرزا  العالقة بٌنهما، ٌقول وٌتــخلل قصٌدة المدح بٌان المعاناة 

 وكم أوعٌت ؼٌر النوم جفنً  فكم أرعٌت ؼٌر الــلوم سمعً                
 لك الداعً إلى  فرط التجنً صدمت وما سوى إفراط وجدي              
 عت لً  كّل حزن ضروبا أبد لقد أبدٌت لً فً كــل حسن                     
 فكم فن من البـــلوى عرانً           لعشق الوصؾ منك بكل فنِّ           

 (  51: )ولقد استعان الشاعر بالطبٌعة لٌصؾ الممدوح، ٌقول   
 أقمت الشبه فً بدر وؼصن   كؤنك رمت أن أسلوك حتى              
 ك البانً التثنً وعلم قــدَّ  فؤلبس وجهك األقمار ُحْسنا               

وٌالحظ على هذه المعانً، أن الشعراء ٌطرقونها أثناء ؼزلهم بالنساء، ثم ٌعود الشاعر مرة أخرى للحدٌث عن 
 ( 52: )معاناته وما حّل به، ذاكرا  سبب هذا التعلق، ٌقول

 إلى حسن فؤخلؾ فٌك ظنً  رمانً فً هواك طماح طرفً     
 وكم َنَدٍم قرعت علٌه سنً فكم دمع حملت علٌه عٌنً         

وٌبدو أن الممدوح لم ٌقابل حب الشاعر ولم ٌصله، وإنما َؼَدر به، كما أن الشاعر ٌصدر حكما على الممدوح      
 (  53: )بؤنه أحق منه بالتعذٌب، ٌقول 

 ؼدرت وما رأٌت سوى وفاء        فهالّ قبل ٌعلق فٌك رهنً
 أحقَّ بالّتعذٌب مّنً ولو حكم الهوى فٌنا بـعدل        لكنت

وقد أدت كثرة الحروب إلى أن ٌقترن المدٌح بالحماسة، فالشاعر لم ٌكتؾ بالكرم بل أضاؾ إلٌه الشجاعة، وقد 
عرفها الشعر العربً أول ما عرؾ المدٌح، فؤلح علٌها الشعراء وفرعوها إلى معان جزبٌة، كما ٌالحظ أن أحداث 

ور واضح فً شعر الشاعر، فهو ٌشٌد بشجاعة الممدوح وقوة جٌشه، الصراع بٌن المسلمٌن والفرنجة لها حض
وهً إشادة حماسٌة ال ترتبط بحدث معٌن، ولعل هذا ٌعود إلى أن ابن رواحة ربما فهم قصٌدة المدح على أنها 
ٌٍُحسُّ بالموت حٌـث شخـص ه وسٌلة للتكسب والعطاء، حٌث صرح بذلك فً األبـٌات األولى ِمَن القصٌدة، والشاعر 

 (  54: )بصورة إنسان ٌترصده، ٌقول 
 زٌــارته وإن ٌك لم ٌزرنً  أقمت الموت لً رصدا فؤَخشى                 
 صالح الّدٌن فً سهل وحزن كما رصد العدا فً كـلِّ ٌوم                     
 فلو هجـعوا أتاهم بعد وهن       ٌرون خٌاله كالّطٌؾ ٌسـري                   
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ٌشٌر إلى أنه مالك مصر ومالك الشام واإلفرنج بٌنهما، وٌتابع الشاعر ذكر صفات القابد البطل صالح الدٌن، وهو 
وما فعله بالفرنجة، فقد جمع القبابل لترابط على الحدود، وهو حامً للدٌن  والدٌنا، وهو شجاع كرٌم، صاحب 

 (  55: )عزم، ورأي،  ٌقول 
 قبابل ٌقــلبون بؽٌر وهِن           أطاؾ علٌهم فً كلِّ فــجِّ       

 رأت منه الفرنج مضٌق سجِن  أقام بآل أٌَـــوب  رباطا           
ٌنا جــبال                رواس ال ترى أبــدا كعهنِ   فهم للّدٌن والدُّ

والعهن، لٌعرض وال تخفى هنا استفادة  الشاعر من القرآن الكرٌم، فهو ٌذكرنا بالفّج العمٌق، وبالجبال الرواسً 
فالطابع الدٌنً واضح فً كثٌر من أشعار المدٌح الشتداد عنفوان العصبٌة الدٌنٌة فً هذا العصر، . ثقافتة الدٌنٌة 

 . بسب التحدٌات التً واجهها اإلسالم 
 ( 56: )ووجدت فً المدٌح أٌضا إشارات تارٌخٌة وأدبٌة ودٌنٌة، ٌقول

 ا على كـعب ومعن وكم معنى من اإلحسان فاقوا      به كرم
 لهم فً ٌوسؾ الدنٌا  جمٌـعا       ولٌس له نصٌب ؼٌر حسن 

والصورة العامة لمدابح ابن رواحة  هً نفس الصورة العامة لقصٌدة المدح العربٌة، فالممدوح شخص تمثل فٌه    
والعدل، إلى جانب هذه  طابفة من القٌم والصفات الخلقٌة، فهو المثل األعلى للكرم والشجاعة وسداد الرأي والتقوى

الصفات المعنوٌة التً مدح بها الشاعر الممدوح، ٌذكر الشاعر جانبا من النواحً الحّسٌة للممدوح فهو كالشمس، 
 (57: )ٌقول 

 ؼدا كالشمس ٌوم وؼى  بنقع            فشّق النور منه مالء دجنِ 
ٌّة  من وقد تتضمن قصٌدة  المدح أٌضا ، وصؾ جماعة أو طابفة من جٌش األ عداء، فقد وصؾ الشاعر الداو

بهم   (58:)الفرنج ، وهم ال ٌرون مقاربه النّساء لترهُّ
ٌّة الكفّار خافـت        ُؾ كّل متن أرى داو ٌُضـَعِّ  . به داء  
 .تفارق دٌنهم أو قتـلة ابن أبو نسال مخافة نسل بنـت    
 .كما جبنوا به من ؼٌر جبن فقد عقموا به ِمن ؼٌر عقم    

 .بحمد مثلما  وجدوا وٌؽنً من أفناهم عدما  حقـٌق  و
وقد تضمن . وال ٌخفى على القارئ أن تصوٌر الداوٌة على هذه الشاكلة، عاد بالفخر والشـجاعة على الممدوح

 (59: )قصٌدة المدح أٌضا وصؾ األساطٌل المنصورة والسباٌا المؤسورة، ٌقول
 ره ظـــهر لبطن وقلّب ده لقد خبر التجارب مـنه حزم        
ٌّر كّل ذي  فــكر وذهن   فكّؾ الكفر أن ٌطـؽى بمكر      ٌح
 وأدركهم عــلى بحر  بسفن   فساق إلى الفرنج الخٌـل برا 

 ٌمـدن بكـل قدِّ  مرجحـن   لقد جلب الجواري بالجواري    
 فمرنان تنـــوح على مرنِّ  ٌزٌدهم اجتماع الّشمل بإسا       

  نِّ وال لٌث فــدى  رشؤ  أؼ  ى  بلـٌث  فما من ظبٌة  تفد
 زهت إسكندرٌة  ٌوم سٌقوا                 ودمٌاط  فما منـــٌا بؽبن 

ولم تكن بعض أشعاره منبعثة من نفسه، فقد جاءت بعض أشعاره بطلب من الناس أو تلبٌة لرؼباتهم، فقد .... 
 ( 460: )امدح الهوى، فقال : فردة  سوار، وقالت له جاءت إلٌه امرأة،  وكانت قد طلبت منه ذم الهوى ودفعت له 

عادة   الموا علٌك وما دروا              أّن الهوى سبُب السَّ
 إن كان وصل فالمنى               أو كان هجٌر فالّشهادة 

مٌة استخدمها ومعانً المدٌح عند ابن رواحة معان تقلٌدٌة أولت الفضابل المعنوٌة جل اهتمامها ،ومعان إسال...... 
 .                 من القران الكرٌم، ومعاٍن خاصة بالممدوح 

أما الرثاء فقد جاء بالمرتبة الثالثة فً  شعر الشاعر، وله قصٌدة  واحدة ٌرثً فٌها والد ابن عساكر، فالحزن على 
 .مصٌره المحتوم الراحلٌن أمر فطري فً النفس البشرٌة، واإلنسان فً بكابه على المٌت إنّما ٌبكً على 

فابن رواحة ٌبدأ قصٌدته بمشاركة أهل المرثً باألحزان، والتعبٌر عن األلم واللّوعة ، فؤبََّن المرثً وعّدد .... 
مآثره، وأطنب فٌها وأكثر حتى ٌستطٌع أن ٌصور عظمة الخطب وفداحته، فالمرثً كانت تشّد إلٌه الرواحل  وقد 
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حال إلٌها، ودموعه كالسحب الهاطلة مرة وكالنار مرة أخرى، جعل المرثً كواحد من المساجد الثالث ة التً تشد الرِّ
 (61: )ٌقول 

 ذوى السعً فً نٌل العلى  والفضابل          مضى من إلٌه  كان شّد الرواحل 
 وقوال لساري الـبرق أّنَّى ٌعٌــنه          بنار أسى أو دمع سحب هوا طل

 (62: )ل والمرثً بدر آفل ،وبحر ؼابر، ٌقو
 وقل ؼاب بدر التمِّ عن أنجم الدجى          وأشرق منهم بعده كّل آفل  
 وما كان إال البحر ؼار ومن ٌـرد          سواحله لم ٌلؾ ؼٌر الجداول

وٌبدو أن الشاعر حرٌص على علم المرثً ألهمٌته، فهو نور الهدى ونور التقى، فهل كتبتم علمه عن رواته ....
 (63:) من طالبه، ٌقول

 . وهبكم روٌتم علمه عن  رواته            ولٌس عـوالى  صحبه بنوازل
 . فقد فاتكم نور الهـدى بوفاِتِه             ونور التقى منج ونجح الوسابل

 (64: )وُكلُّ َمن رأى المرثً البــد وأن ٌبكً علٌه، و ٌظهر أسفه لعدم قدومه  لرإٌتة قبل موته، ٌقول ..... 
 من رآه  وإن حوى          مداه بؤٌام لـدٌه قالبل  لٌبك علٌه

 أسفت إلرجابً قدوم أعـّزة          علٌه وتسوٌفً بعام لقابل 
وٌخرج الشاعر من الدابرة الخاصة إلى الدابرة العامة، فمصابهم بالمرثً ال ٌقتصر على أهله وأصدقابه، بل ... 

 ( 65: )إنه مصاب لألمة اإلسالمٌة جمٌعها، ٌقول 
 فٌا لمصـاب َعمَّ سنة أحمـد                وباعدها من كل راو  وناقل

 وكان له بالنصح أفضل شامل لقد شمل اإلسالم  منه  رّزٌة               
 ِبَحقٍّ ألحمى من شجاٍع مقاتل   وإنَّ عبورا  صاب دٌن محّمدٍ 

ت الدنٌا ممن ٌذب عن سنة أحمد، نحا مذهب خل دوالمرثً لٌس له نظٌر فً الشام، والدٌن أصبح مهمال، وق..... 
 (66: )الشافعً، وأٌد قول األشعري وأبان الحق، وتصّدى للشبهات، وعلمه باق بعده ٌناضل وٌكافح، ٌقول 

 له من نظٌر فً الحٌاة ممـاثـِل  خال الشام من خٌر خلت كل بلدة        
ٌن  مههال            عو بكاؾ  وناقِل بال حافظ ٌد وأصبح  بعد الحافظ الدِّ
 فؤقرب ما ؼشاه ِبدعة جاهـِل  خلت سنة المختار من ذبِّ ناصر       

 نحا لإلمـام الشافعً  مـقالـة             فؤصبح ٌثنً عنه  كّل   مجـادِل 
ٍة         فكانت علٌه من أدل الـدالبِل  وأٌـد قـول األشعري بسـنَّ

 فؤروى بما أروى ظمـاء المحافِل    وكم قد أبان الحّق فً كلِّ محفل         
 ورد من التشبٌه شبهة  باطـِل  وسد من التجسٌم باب ضاللـة        
نٍة          مركبة من قوله فً  عـوامـِل  وإن ٌك قد أودى فكم من أسَّ

كبكاء ذهاب وسٌظل الشاعر وفٌا للمرثً، ٌرى األجر فً البكاء علٌه، النَّ البكاء على إمام الدٌن لٌس ........ 
األهل واألقرباء، وٌخاطب قلبه بالدعاء للمرثً، وٌخاطب عٌنُه أن تبكٌه بدموع ؼزٌرة، وٌخاطب القبر بؤن ٌبلؽه 

 (67: )التحٌة، ٌقول 
 سوى اإلثم فً نوح البوا كً الثواكل  أَرى األَجر فً نوحً علٌه وال أرى         
 دنٌاه ذهـاب الــقبـابلولٌس الـذي ٌبكً إماما  لدٌـنه          كباك ل

 أٌا قلب واصـله بؤعظـم رحمـة         وٌا عٌن ابكٌـه  بؤؼزر وابـــل  
ٌّـة         ؽه أشـّد تـح ـحى واألصـابل وٌـا قبر بلِـّ  مكررة عند  الضَّ

أكمل وٌتابع الشاعر تؤبٌن المرثً و تعداد مآثره، فهو قد اعتنى بحدٌث المصطفى،  وهو من أفضل السالفٌن،    
حب كان قلٌال، وقد طوى الموت العلم والزهد بذهابه،  تارٌخا لدمشق، وهو الخطٌب المفّوه، ولو بكٌناه بدموع كالسُّ

 .وفجع العالمٌن، واألرض لم تنقص إال بموته
وٌقؾ  الشاعر حابرا  أمام القضاء المحتوم، فال راد للموت، والموت البد منه، طال عمر اإلنسان أو قصر، ...... 

وٌبدو أن الشاعر محتار من  العزاء الذي لن ٌقدمه ألهل أبً القاسم بن عساكر أو ألقربابه، بل ٌقدمه للمسلمٌن 
 ( 68: )ٌقول 

 أبا القاسم األٌام قسمة حاكــم               قضى بالفنا فٌـنا قضـٌة عـادل   
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 ؼٌر طابل بماذا أعزي المــسلمٌن وال أرى               عزاء سوى ما نلت من  
 ( 69: )ثم ٌنهً الشاعر قصٌدة الرثاء بالدعاء للمٌت بقدر ما سٌنتفع طالب العلم بعلمه، ٌقول 

 علٌك سالم هللا ما انتفع  الورى            بعلمك واستعلى عن المتطاول
ة فً ذكر وفٌما وصلنا من شعر الشاعر، فقد وردت مقطوعتٌن فً الهجاء،  ومقطوعة فً األلؽاز، ومقطوع...... 

 .الملل، ومقطوعة فً الزهد فً الشباب والحرص على الملذات فً المشٌب 
والهجاء من الموضوعات التً كثر فٌها القول فً هذا العصر، ولكنه هجاء ٌختلؾ طابعه وخصابصه ....... 

مات والمساكن، ومادته، عن الهجاء التقلٌدي القدٌم فقد تعرض الهجاء لألشخاص والبالد واألشٌاء األخرى كالحما
ولعل اضطراب الحالة اإلجتماعٌة  بوصول جماعة من الناس إلى مراتب الجاه والسلطان، وحصول آخرٌن على 
المال الوفٌر، وسوء أمور الناس وفقرهم هو الذي دفع إلى تلك األلوان الهجابٌة، فترصدهم الشعراء، وعددوا 

 .معاٌبهم
حى تقلٌدٌا، فٌجردون المهجو من الفضابل والمكارم الخلقٌة والنفسٌة، وقد ظل قلٌل من الشعراء ٌنحون من........ 

 .وٌلصقون به المساوئ والمثالب
وأكثر الهجاء فً هذا العصر كان إلى سبٌل التهكم والسخرٌة، فقد كان الشعراء ٌعمدون إلى رسم صورة ..... 

 .ساخرة للمهجو بقصد إثارة اإلضحاك والتندر منه 
الشاعر لم نجد إال مقطوعتٌن فً الهجاء، ٌهجو الشاعر بواحدة منها فردا من مصر، وفً  وفٌما وصلنا من شعر

 .األخرى ٌهجو واعظا بمصر، كان فاسقا 
 ( 70: )ومن قوله فً هجو إنسان بمصر، أنَّه كان أُضحوكة، ال مخبر وال منظر، ٌقول ...... 

 أحكمت عرسه ضروب األؼانً         من ثقٌل فً رأسه وخفٌؾ 
 وتمّنت علٌـه ُكلَّ المالهــً         ؼٌره وْحـَدهُ، لمعنى لطٌؾ 
حٌؾ  فقضٌبا السم ونـؤٌا لشـكل          و ربابا للجرِّ و التصَّ

: والواعظ الفاسق المصري ربما ٌقول ما ال ٌفعل، كالقوس المعوّجة التً قد تصٌب اآلجال بسهامها، ٌقول     
(71 ) 

 .فؤقبل وإن خالؾ ما قاال          إذا سمعت الوعظ من واعظ   
هم آجاال  ة           وقد ٌصٌب السَّ  .فالقوس ترمً السهم ُمْعَوجَّ

ومن موضوعات الشعر األلؽاز،  فقدكان الشعراء ٌتراسلون بها وٌقضون أوقاتهم فً عملها وحلِّها، وهً تدل .... 
نه، وكانت مجاال لٌتبارى فٌها األدب اء، ومن شعر ابن رواحة فً األلؽاز قوله فً الجلّنار على قدرة الشاعر وتمكُّ

زا   (72.)ملؽِّ
 علٌها دم إذ فلّلتـها  الـمضارُب  وما تاج رومً لبٌضة باســل           
 كما العرؾ للّتشرٌؾ منها مناسُب  تناسب أقراط الّدٌوك ذٌولـها           
 و نضار، كواكـُب به من شرار أ لها باطن كالزعفران  تعلّـقت           
 حكتها كـبارا بالنُّهود الكواكُب  حكتها صؽارا بالخدود شبٌه ما          
 وإن ُرِشفت فالّشهد  بالّثلج ذابُب  إذا فُِرطت فهً العقٌق مبـّددا          

زا، مشبها قوام إسماعٌل باأللؾ ملؽزا بالفاحشة، ٌقول......  ( 73: ) وقوله فً إسماعٌل بن بّكار ملؽِّ
 لٌس له فً الحسن  من مشبه   أسمر عٌل الصبر فً  حبه           

 أفرده من رابـع حـرؾ به  إن شبت أن تعرفه باسمه         
 عكس  أبٌه  لهوى قلبــه   طوبى لمن بات له لـٌلة            

ومذاهبهم، وٌرّدون حجج  ٌتجادلون فً عقابدهم  لوخاض الشعر فً العقابد، ورأٌنا شعراء المذاهب والنح....   
المعارضٌن وٌدلون بحججهم، واتّخذ هإالء الشعر منبرا لنشر اآلراء حتى تذٌع بٌن الناس وٌسهل تناقلها، لسهولة 

 ( 74: )حجة الشعر فً العلوق بؤذهان العامة، ٌقول ابن رواحة ذاكرا الّروافض 
 م الهدى قل للروافض إّنكم فً سبِّـكم          أهل الهدى مع حبنا عل

 مثل النَّصارى ال َنُسبُّ ألجلهم         عٌسى ، وقد سبُّوا النَّبً محّمدا 
ومن موضوعات الشعر فً هذا العصر أٌضا الزهد والمجون، ولكن زهد الشاعر كان أٌام الشباب أما فً 

 ( 75: )شٌخوخته فقد أقبل على الدنٌا ٌؽرؾ من ملذاتها، ٌقول 
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ٍة       تجلَّدت عنها فً الشَّباب   وأبدٌت بعـد الشَّـٌب ذلَّه مفـتوِن   لعــزَّ
 أزهدا فً شباب، ورؼبة          بشٌب،  أنا المشتاق وأنت ابن فضلونِ : فقلت 

 
 الدراسة الفنٌة 

القصابد، والمقطوعات،  فقد أوردت لنا كتب التراث ثالث : ٌقسم ما نفل إلٌنا من شعر ابن رواحة، إلى قسمٌن     
 . اها فً المدح، والثانٌة فً الرثاء، والثالثة فً الؽزل بالمذكرقصابد إحد

 .مقدمة وموضوع وخاتمة، من ذلك قصٌدته التً أولها : وقد جعل الشاعر قصٌدة المدح فً ثالثة أقسام  

 أٌحس بعد ضّنك حسن ظنّى           فؤجمع بٌن ٌؤسً والّتمّنً

صاؼها الشاعر فى لفظ رابق وعبارة سلسة، وتصوٌر جمٌل، وقد جاءت مقدمة القصٌدة تشً بالحزن والشكوى، 
مصورا حاله وما ألّم بها وٌلّم، وٌخلص من ذلك إلى المدح من ؼٌر تكلؾ، بحٌث ال ٌشعر القارئ باالنتقال من 
المعنى األول إال وقد دلؾ إلى المعنى الثانً لقوة الممازجة وااللتبام، ومع أن الشاعر احسن التخلص من الشكوى 

لى المدٌح، إال أن القارئ ال ٌلمح عالقة واضحة بٌن مقدمة القصٌدة التً تؽلفها مشاعر الحزن واألسى وبٌن إ
معانً المدح المشحونة بمعانً الشجاعة والقوة فهل هو التقلٌد الفنً أو أنَّه التضاد فً المشاعر ؟ المقدمة تشً 

 .قدم فى دولة الممدوح باإلخفاق فً حٌاة الشاعر، والمدح ٌتحدث عن التفوق والت
وٌستطرد الشاعر فً مدح الملك الناصر حتى إذا أراد أن ٌنهً قصٌدته راح ٌجمل ما فصله من صفات        

 (ان ـالمدح مستخدما األلفاظ التً تدل على مطلق الصفات الحمٌدة، مثل المجد، العزم، الشجاعة، البؤس، اإلحس
ى البٌت األخٌر الذي صور فٌه اإلسكندرٌة وقد لبست بردا  من الفخر متدرجا بالقارئ إل(  45 – 15األبٌات )  

تتباهى وتجر األذٌال واالردان مزهوة بهذا النصر  وكما انقسمت قصٌدة المدح على ثالثة أقسام، فإن قصٌدة الرثاء 
 : انقسمت على ثالثة أقسام أٌضا، فقد رثى الشاعر والد ابن عساكر بقصٌدة  مطلعها 

واحلِ ذوى السعً ف  ى نٌل العلى والفضابل              مضى من إلٌه كان شدُّ الرَّ

ل هذه األقسام المقدمة، وتتضمن المشاركة باألحزان والتعبٌر عن األلم واللوعة، ثم العرض وفٌه تعداد .... وأوَّ
 .لدعاء للمٌت المآثر، وتذكٌر أهل المٌت بالصبر والسلوان، ثم الخاتمة وفٌها ٌنهً الشاعر قصٌدة الرثاء با

ومن المالحظ على هذه القصٌدة أن ثمة عالقة واضحة بٌن مقدمة القصٌدة التً تؽلفها مشاعر الحزن واآلسى وبٌن 
وهذه " ذوى السعً " فقد جاءت المقدمة مالبمة لموضوع القصٌدة حٌث بدأها ب . موضوع القصٌدة وهو الرثاء 

إدى إلى الموت، فالمقدمة تشً باإلخفاق  واستحضار صٌؽة الصٌؽة تشً بالذبول والتراجع واالنكسار الذي ٌ
الموت، وموضوع القصٌدة هو رثاء اإلنسان المٌت، وٌستطرد الشاعر فى تصوٌر حالته النفسٌة، فقلبه نار ودمعه 

وٌستحضر الشاعر أشٌاء الطبٌعة لتشاركه أحزانه، ثم راح ٌحمل ما فصله من تعداد مناقب المٌت، . سحب هواطل 
العلم، الكرم، نور الهدى، الزهد، النهى ) ما األلفاظ التً تدل على مطلق الصفات الحمٌدة للمرثى، من مثل مستخد

 .متدرجا بالقارئ إلى البٌت األخٌر الذي ٌدعو فٌه للمرثً بالخٌر . 
 : أما قصٌدته الثالثة فموضوعها الؽزل بالمذكر، ومطلعها       

 ٌنً بالكرى             فؤَرى الطٌؾ إن سرىمن لع                            

والقصٌدة  تصور معاناة الشاعر من المحبوب، وتصوٌر المحبوب باستخدام التشبٌه البلٌػ، فهو كالهالل مرة       
وٌنهً (  8 – 1) اآلبٌات من ) والبانه أخرى، وكالكثٌب ثالثة وكالجإذر رابعة، ثم ٌستطرد بتصوٌر معاناته 

 . هه ـرٌح للمحبوب بان ٌطلب منه أنَّ ٌقبل خّدٌه أو ٌنظر إلٌهما قبل أن ٌكمل العذار على وجقصٌدته بالتص
قسم منها أجزاء من قصابد : عبارة عن مقطوعات، وتنقسم على قسمٌن  –الذي وصلنا  –وجّل شعر ابن رواحة 

وقسم آخر مقطوعات كاملة، روٌت وله من قصٌدة، : وقد أشار الرواة إلٌها فً تقدٌمهم للقصابد على شاكلة قولهم 
 . بتمامها، تدل علٌها الفكرة التً قٌلت فٌها 

التً ٌرسلها إلى المحبوب ( البطاقة ) وصاغ ابن رواحة معظم مقطوعاته فً الؽزل بالمذكر، وتتخذ أحٌانا صورة 
قطوعات اإلٌجاز ، وهً على قصرها مصوؼة بؤسلوب هادئ الحّدة فٌه وال توتر، وٌتوخى ابن رواحة فى هذه الم

 : واكتناه العبارة التً ٌمكن بسطها فً رسالة كما فً قوله 
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 ٌرق لمن ٌموت به شهٌدا             وٌهجـــر دابما أَهل البقاء           
 منــــاُن وصاله بعد الفناء  لتعلم أنَّه من حور عدن                          

 : وكقوله 
 ما أَنــــت منه حامدا أمرا وى قسرا           ٌا قلب دع عنــــــك اله   

 إن نلت وصال ضاعت األُخرى أَضعـــت دنٌــاي بهجــرانــه                 

 : وكقوله 
 لخوفه من آفة اآلفــات إذا بدا ٌنؽضُّ طرفً له                                

 من وجهة آٌات سجدات كؤنما تقــرا أبصارنا     
 : ه وكقول

عادة  الموا علٌـك ومـا دروا              أنَّ الهوى سبب السَّ

 إن كـان وصــل فالمنى            أو  كان هجر  فالّشهادة
ورقم  8انظر  رقم  )ولم تؤِْت كل مقطوعات ابن رواحة على هذا النسق، بل نجد فى بعض مقطوعاته األلؽاز ..... 
27 . ) 

بالتكثٌؾ واصابة الؽرض بؤَوجز عبارة وأقّل لفظ، وقد ٌمهد  الشاعر للمقطوعة وتمتاز بعض مقطوعاته        
وعلى نمط تركٌبً واحد كما فى . المعنى بصدر البٌت األول فٌؤتً عجز البٌت واألبٌات التالٌة تفصٌال له  لفٌجم
 :قوله 

بح حسن تبسم              وَأعار منه الؽصن                    لٌن  تــؤّود قمر َأعار الصُّ

 واخضر شاربه فبان، لؽـلتى               منه اخضرار الروض حول المورد                 
رِّ فً الٌاقوت تحـت زبرج                دـــومتى ٌباح لعاشقٌه مــقّبل             كالدُّ

لّفظ والمعنى وقد حاول المالءمة بٌن لقد اعتنى ابن رواحة باسلوب شعره ولؽة قصابده وأَظهر تؤنُّقه فً ال       
مضامٌن قصابده وأسالٌبه اللؽوٌة، فقد كان ٌصطنع فً المدح األلفاظ الجزلة والعبارات القوٌة، مع الحرص على 
ثاء طابع الهدوء والرزانة  . السهولة والوضوح وكان ٌمٌل فً الؽزل إلى األلفاظ العذبه الرقٌقة، وؼلب على لؽة الرِّ

اللؽوي عند ابن رواحة حٌث ٌمٌل إلى البساطة والوضوح واستخدام األلفاظ السهلة، والتراكٌب  وٌلٌن النسٌج
الواضحة، قرٌبة المآخذ، واالبتعاد عن األلفاظ المتوعرة والمستكرهة، مع الحفاظ على الصٌاؼه الجمٌلة كما فً 

 : قوله 
 داعلـى عــــاشقــه عــمـ حبٌٌب جار واســتـــعـدى              

 وأَخـــفى ضــد مـــا أَبـدى وأبـدى ضـد مــا  أَخـفـى                  

 ولــــو أَوســعنــى بـعـدا  امــا وهللا  ال  أَســـــلو                  

 أَن ٌـــصبـــح مــر تــدا وهـل ٌــرضى أَخـو االسالم                
 :وكقوله 

 َصــحَّ جـــسمـــً تزورُ  إن عــــدنــى وإال َفعـدنً 

 مذ لم أَنــلـــــه شـهـور تــارٌخ وصــلـك  عنـــدي

 علـــــى المحـــب كثـٌر وإنَّ هـــجــران ٌـــــوم

ع        ٌّة فً هذه األبٌات بسٌطة واضحة، حٌث اللؽة السهلة، القرٌبة من لؽة الحٌاة الٌومٌة، وهى رفالصٌاؼة الشِّ
ستخدام األلفاظ المؤلوفة، فقد حاول الشاعر أن ٌضفً على أبٌاته مسحة جمالٌة وذلك بإثراء تستمد بساطتها من ا

الموسٌقى الداخلٌة عن طرٌق تكرار بعض الكلمات، واستخدام طابفة من األلفاظ المتجانسة وكذلك استخدام 
 . الطباق، كما تظهر بعض األلفاظ اإلسالمٌة مثل، أخو االسالم، مرتدا  

 : رت معرفة الشاعر بالؽناء والموسٌقى فى هجابه إلنسان بمصر ٌقول وقد ظه    
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 أَحكمت عرسه ضـــروب األؼانً 
 من ثقٌل فى رأســـــــه وخفــٌِؾ 

 وربابــــا للجـــرِّ والتَّصحٌـــؾِ  فقضٌبا الســــمء وناٌؤ لشــكل 

بن بكار ٌماثل الحرؾ الرابع من اسمه، ٌقول كما انعكست ثقافة الشاعر فً العربٌة على صوره، فاسماعٌل         
 : 

 بـاسمه         إن شبــت أن تــعـرفه 
 أَفــرده مـــن رابـع حــرؾ به     

واستخدم اللؽة االنفعالٌة، أو ما ٌعرؾ لدى علماء اللؽة المعاصرٌن بالجملة اإلفصاحٌة وهً التً تعبر          
النفسٌة، وتتضمن فً ذاتها النبرة االنفعالٌة التً توضح المعنى المراد  عن انفعاالت المتكلم ومشاعره وحاالته

 ( .76  ) 
وتضم هذه الجملة أنماطا لؽوٌة مختلفة مثل تراكٌب التعجب واالستفهام والقسم والندبة واالستؽاثة، .... 

 "ن لعٌنى بالكرى م" و " أما وهللا ال أَسلو : واألمثلة كثٌرة فى شعر ابن رواحة موضوع الدراسة من مثل 
أٌَا  قلب " ٌا راشقا هدؾ القلوب بؤَسهم و " و " ما للوشاه سعوا بنا ٌالٌتهم " و " فكٌؾ اصطباري عنه " و  

 " .و ٌا قبر بلِّؽه "و " وٌا دمع طهر " و " واصله 
ن فً أسالٌب الخطاب التً استخدمها فً شعره فكان ٌنتقل فً الق......  صٌدة أو بٌد أنَّ ابن رواحة لوَّ

 المقطوعة من أسلوب إلى آخر تبعا  لمقتضٌات األحوال النفسٌة ومتطلبات السٌاق كما فً قوله 
 لطــالبه مـــن قبل ؼلً المراجلِ  فاعلن به فى البعد واستوقؾ الثرى          

 مداه بؤٌَــام لدٌـــه قالبـــل لٌبك علٌــه من رآه وإن حوى                   

 له من نظـــٌر فى الحٌــاة ممـاثل من خٌر خلت ُكلَّ بلدة          خال الشام
 وٌا عٌن ابكٌـه بؤَؼــــزر وابـل أٌا قلب واصله بؤَعظــم رحمـة           
 عزاء سوى ما نلـــت من ؼٌر طابل بماذا أُعــزي المسلمٌن  وال أرى       

ٌب مختلفة، األمر والتقرٌر والنداء واالستفهام، مما أكسبها فقد مزج ابن رواحة فى هذه األبٌات بٌن أسال.... 
تابة وأَضفى علٌها قدرا  من الحٌوٌة، وعّبر عن تشابك المشاعر واألفكار فً  تلوٌنا فً األسلوب، دفع عنها الرَّ

 نفس قابلها 
 : فً قوله متؽزال  وقد اقتبس ابن رواحة فً شعره بعضا  من األلفاظ الدٌنٌة، كما تؤثر بالقرآن الكرٌم، كما 

 ٌرق لمن ٌموت به شهٌدا           وٌهجر دابما أهل البقاء
 لتعلم أنَّه من حور عدن            منان وصاله بعد الفناء

 :وكقوله متؽزال أٌضا            

ا تقرا أبصـارنا               من وجهة آٌات سجدات  كؤنمَّ

 : وكقوله متؽزال 

 ً               وبٌنك هللا فً الحسابعسى ٌطٌل الوقوؾ بٌن   

 :وكقوله متؽزال فً صبى مقرئ   

 تال فدعا قلبى إلى حّب وصله        وعهدى بما ٌتلوه ٌنهى عن الحبِّ 

 :وكقوله  
 ولم أَر فً األٌَام ٌوما  مباركا               علً كٌوم زرت فٌه محمدا          

 :وكقوله 

دا الجلهم       مثل الّنصارى ال نسبُّ          ًَّ محمَّ بوا النب  عٌسى وقد سُّ

 :وقد أورد الشاعر عددا من ألفاظ الطبٌعة، فقد ذكر العٌس والفالة كما فً قوله

 دع العٌس فً طً الفال تبلػ المدى      فقد أُلهمت أَنَّ المسٌر على هدى

 :وكقوله من قصٌدة 

ها       فه           زت قضٌب البان لً حٌن هبَّتِ كؤنً سؤلت الرٌح عن لٌن قدِّ
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ومن السمات البارزة لشعر الشُّعراء فً هذه الفترة اإلتّباعٌة، َفَقد كان الشعراء ٌستحضرون نماذج شعرٌة        
ٌّة لها كانت مما ذكره شعراء . لشعراء سابقٌن، وٌحاكونها وقد لوحظ أثناء تتبع الصورة الشعرٌة أنَّ المادة األول

ده النقاد العربٌة السابقون ، وقد نتساءل عن تفسٌر لهذه الظاهرة فنجد أنفسنا أمام عدة أجوبة، فقد ٌكون لما ردَّ
لذا انكب الشعراء على . المسلمون من أن األقدمٌن قد استؽرقوا المعانً، ولم ٌبق لالحقٌن من المعانً  إال القلٌل 

عراء إلى العصور األولى على أنَّها المثل وقد تكون نظرة الش. التراث الشعري ٌنهلون منه وٌرددون معانٌه 
األعلى للحٌاة الدٌنٌة والخلقٌة، والحجه لعلوم الدٌن وبعض فروع الثقافة كما إن اتساع المسافة بٌن لؽة األدب ولؽة 

 (  77).لٌب التعبٌر الحٌاة الٌومٌة جعلت الشعراء ٌعٌشون فً دوواٌن الشعر القدٌم، ٌتعلمون منها أسا
ن ذاتٌة التجربة فً أشعار الشاعر فإنَّه قد انفتح فً قسم من هذه األشعار على نصوص أُخرى وعلى الرؼم م

 :وأَفاد منها، ٌقول 

 إن كان ٌحلو لدٌك ظلمً         فزد من الهجر فً عذابً

 ( 78: ) فربما أخذه من قول الشاعر 
 ولقد هممت بقتلها من حبها       كٌما تكون خصٌمتى فى المحشرِ 

 ( 79: ) ما من قول المتنبى ورب   

كم ما قال حاسدنا        فما لجرح إذا ارضاكم ألمُ   إن كان سرَّ

 : واما قوله 

 له سابال علم وجود ٌجٌب ذا        على عجل منه وذا عن تثبُّتِ 

 (  80: )فربما أَخذه من قول ابن الرومً 
 ٌباحثه ترى قاصدٌه، ذا سإال ٌمٌحه             فواضـله، أَوذا سإال

 فما ٌجتنى المٌسور من ال ٌزوره           وال اللإلإ المنثور من ال ٌحادثه

ا قوله   : وأمَّ
لوا  جحدوا الذي سمعوا وقالوا ؼٌره             ولو أنَّهم ال ٌسمعون تقوَّ

 (81: )فربما أخذه من قول الشاعر 
 سمعوا كذبواأن ٌسمعوا الخٌر ٌخفوه، وان سمعوا       سرا أُذٌع، وإن لم ٌ

واستخدم ابن رواحة التصوٌر بؤَنواعه المختلفة للتعبٌر عن انفعاالته، وكان الموضوع الربٌسً للصورة فً         
الشعر موضوع الدراسة هو الؽلمان، وأَوضح سمة للصورة عنده قربها الشدٌد  من الحواس، لذا كان الشاعر ٌجهد 

مطابقة فً التشبٌه، وٌبدو كلؾ  الشاعر بالصور اللونٌة على نحو  نفسه للمقارنة بٌن األشٌاء، واستخالص صور
 : بٌن كما فى األبٌات التالٌة التى ٌصور فٌها جمال احد الؽلمان، ٌقول 

ز الخـ           ـدَّ فما كان ذا افتقارا إلٌهِ   ال تضنوا عذاره طرَّ

 هِ إنَّما لـحظه أَراق دماَء             وبدا  أَثـرها علـى وجنتٌ
 .فرأَى وردهـا بقتلى تما            ما، فـؤَولى بنفسجا عارضٌهِ 

 (82: )هـ حٌث ٌقول 626وهذا الشعر ٌماثل شعر القاسم الواسطً توفً 
ُز             برزت مـحاسنه وأنُت َمبِّرزُ   دٌباج وجهك بالعذار مــطرَّ

 زُ َخِجَل الشقٌق بها وحار القرم وجنت على وجنات خّدك حمرةٌ     
الهالل، البانة، الجإذر، مع الصورة اللّمسٌة الكثٌب، والقسم األكبر من صور : وتتداخل الصورة البصرٌة   

الشاعر من الصور الجزبٌة القابمة على التشبٌهات المفردة، فهو ٌشبه حبٌبه بالهالل والبانة والكثٌب والجإدز، 
 :وهً صور مستوحاة من الطبٌعة، ٌقول 
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 وكثٌبا وجإذرا         ٌا هالال وبانة  

 :وقد ٌشبه الشاعر نفسه بالّسهم، حٌث ٌقول متؽزال  
نً الهوى        إلٌكم رمتنى الحادثات فؤقصتِ   كؤنًَّ سهم كلما جرَّ

ٌاح........  ا قد المحبوبة فهو ٌشبه قضٌب البان، ٌقول مسابال الرِّ  :أمَّ
ها        فهّزت قضٌب ٌح عن لٌن قدِّ ًَّ سالت الرِّ  البان لً حٌن هبتِ  كؤن

 : ونشر الؽالم أذكى من الورد، ٌقول 

 َأقول للورد ونشر الذى          َأهداه لً أذكى من الورد

ووجه الؽالم، ٌشبه القمر الذي ٌعٌر الصبح حسن تبسم، وتؤوده ٌشبه الؽصن اللٌن، أما بروز شاربه فتمثل .... 
ر فى الٌاقوت تحت الزبرجد ٌقول للشاعر باخضرار الروض حول المورد، أَّما مقّبله   : فٌشبه الدُّ

م             بح حسن تبسُّ  وأعار منه  الؽــصن لٌن تؤَّوِد  قمر أعار الصُّ
 منه اخضرار الرّوض حول المورد  شاربه فبان،  لؽلّتى           وّ ا خضر

ر فى الٌاقوت تحت زبرجد  ومتى ٌباح لعاشقٌه مقــّبل                كالدُّ
 : والؽالم قمر ٌخجل منه القمران، ٌقول         

 صدنً بعد اقتراب وجفانً           قمر ٌخجل منه القمران
وقد ٌتكا الشاعر على االستعارة إلبراز  صوره، فالدمع ٌكتب والوصال له باب، وللصبر باب أٌضا، ٌقول     

 : متؽزال مخاطبا ؼالمه مبرزا حرارة وجده وألمه وشكواه 

 الّدمع فوق خدي              إلٌك شكوى بال جوابكم كتب 

 أؼلقت باب الوصال  دونً               فسـّد للّصبر كل باب
 :وللظالم جلباب  فً رثاء الشاعر لوالد ابن عساكر ، ٌقول     

 وتمزٌق جلباب الظالم لفقِدِه                 وزحرة رعد مثل حسرة باطل

 : ٌص فالموت بٌد الممدوح ٌجعله رصدا للشاعر، ٌقول إلى التشخ ركما ٌلجؤ الشاع

 أقمت الموت لً رصدا فَؤخشى         زٌارته وان ٌك لم ٌزرنى

 :وللفخر برد ٌلبس، ٌقول فى مدحه للملك الناصر وذكر اإلسكندرٌة  

 فلو لبست به للفخر بردا             لجرت فضل أذٌال وردن

والمحبوب أصبح للشاعر نار وجنة، وخداه كجمر الؽضا، ورٌقه كالسلسبٌل، وآخر حب الشاعر للمحبوب كؤَّوله،  
 : والمحبوب لٌن كؤؼصان النقا، وقوامه كاعتدالها ٌقول 

 وكـــؤَّن  آخره بقلبى أول ٌزداد ُحبَُّك كـّل  ٌوم  حدة           

 خّداك جمر َؼضا ورٌقك سلسل أصبحت نار للمحـب وجنة                   

 ولك اعتـدال قوامها  لو تعدل ن اؼصان النقا لو لنت لً        لك لٌ
 :وقمٌص الؽالم األكحل، أكحل من طرؾ الؽالم الكحٌل، ٌقول   

 برزت للناس فى قمٌص               َأكحل من طرفك الكحٌل

 : والملك الناصر كالشمس الساطعة فً المعركة، بقول   

ور مــنه مالء دجنؼدا كالشمس ٌوم وؼى بِنقٍع        ف  شقَّ النُّ

 : وقد ٌلجؤَ الشاعر فى صورة إلى التشبٌه التمثٌلً، ٌقول فى رثابه لوالد ابن عساكر  
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 ولٌس الذي  ٌبكً إماما لدٌنه            كباك لدنٌاه ذهاب القبابل

 : ه، ٌقولونفع الشاعر من الممدوح بعد ذهاب وقته كرقَّة الشامت بعد دفن اإلنسان الذي شمت        

ة شامت من بعد دفن    وما نفعً بعطفك بعد موت         كرقَّ

 :وخٌال البطل صالح الدٌن االٌوبى كالطٌؾ، ٌقول 

 ٌرون خٌاله كالّطٌؾ ٌسرى       فلو هجعوا أتاهم بعد وهن

عراء وٌوظؾ ابن رواحة البدٌع من جناس وطباق ورد العجز على الصدر فً صوره، شؤنه فً ذلك شان ش       
 :عصره الذٌن أَظهروا كلفا بالبدٌع، ٌقول 

 وأبدى ضد ما َأخفى        وَأخفى ضد ما َأبدى

 : وكقوله

 إن كان وصل فالمنى          أو كان هجر فالشهادة

 : وكقوله  
ون عودي، لو قدرت إلٌكم       وقد أَبعد المقدار فً البٌن ُشقَّتً  تودُّ

نً الهوى      إلٌكم رمتنى الحادثاُت فؤقصتِ    كؤنً سـهم كلما جرَّ
 : وكقوله 

ت  إلى ٌثرب ٌدا أنصُّ لها فً ســــٌرها بؤَناملً         ٌدا كلما نــصَّ
 كما شؽلت بالشَّوق عن شابق الُحدا لقد ؼنٌت بالوجد عن جاذب البُرا     
دا ولم أَر فً األٌَام ٌوما مـــباركا         علىَّ كـــٌوٍم  ُزرُت فٌه محمَّ

 : وكقوله فً الهوى 
 أَضعت دنٌاي بهجرانه      إن نلت وصال ضاعت األَخرى

 : ومنه قوله فً الِعذار      
دِ  م           وأَعــار  منه الؽصن لٌن تؤوُّ  قمر أَعار الصبح حسن تبسُّ

وض حول المورد تى          منه اخضرار الرَّ  واخضّر شاربه فبان، لؽـُلَّ

 : وكقوله من قصٌدة   

 ُعدنً وإالَّ َفِعدنى             إن صحَّ جسمً تزورُ 

 : وكقوله 
 فكنت إلى بذل الصـنابع أَشوقا دعوتك مشتاقا لنٌل صنٌعــة      
 تحل بعزم من ســواك وال رقا  وكم عقد حلت بعزمك لم تكن   

 كما كان فى الرأي السدٌد موفقا فؤَصبح فً الملك المخلّد خـالدا     
 : وكقوله 

 ذا سمعت الوعظ من واعـظ               فَؤقبل وإِن خــالؾ ما قاالإ

هم آجاال                جة                وقد ٌصــٌب السَّ  فالقوس ترمً السهم معوَّ
 :وكقوله

وافض     بكم            أهل الهدى مع حبنا علم الهدى: قل للرَّ  إّنكم فى سِّ

ًَّ محمدا             مثل النَّصارى ال نسبُّ ألجلهم   عٌسى  وقد  سبُّوا النب
 : وقد ٌرد الشاعر عجز البٌت على صدره، ٌقول 
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 فما من ظبٌة تفدى بلٌث              وال لٌــث فــدى رشؤ أؼنِّ               
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 مصطلحا اإلدغام والمماثلة بٌن التراث والحداثة

                   

 األستاذ محمد مالك ـ

 جامعة وهران                                                                                      

 

 :قدمةالم 

إذا كان علماء اللؽة القدامى قد ربطوا بٌن ما اصطلحوا علٌه من مصطلحات صرفٌة، ؼدت مصطلحات صوتٌة 
وبٌن ما عاشه العربً وتعامل معه فً بٌبته، فما ذاك إال لكونهم انطلقوا من واقع ٌولً أهمٌة للمنطوق من األلفاظ، 

لذلك جاءت المصطلحات عندهم مشتقة من األصالة  بٌبتهم من ؼٌر تكلؾ أو تعسؾ منفهم ٌنتجون مصطلحاتهم 
 . والواقع تزٌنها العفوٌة

 وبنظرة أولى لمصطلح اإلدؼام الذي ظهر مبكرا على ٌد الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  
، والتوسع فٌه أكثر من قبل ابن جنً فً القرن الرابع (هـ180ت )، ثم التدقٌق فٌه على ٌد سٌبوٌه (هـ175ت )

 .عصفور فً السابع منهالهجري وابن 
جاء هذا المصطلح مستخلصا من وضع بات ٌإثر فً فكر العربً فرأى أن إدؼام اللجام فً فم الفرس  

 . ٌماثل إدؼام حرؾ فً آخر إذا تحققت شروط ذلك، إذ القاسم المشترك بٌنهما اإلدخال
ثٌٌن منهم، وبعد أن اؼترفوا من ً علماء اللؽة وبخاصة الحدافأما إذا انتقلنا إلى العصر الحدٌث فإننا نل 

لمؤلوؾ إلى مصطلحات جدٌدة، ا منٌنبوع القدامى تفتحوا على إنتاج ؼٌرهم فً مٌدان الصوتٌات فآثروا الخروج 
اثلة الذي بدا لهم أشمل وأعم فماذا عن المصطلحٌن، وهل بٌنهما موكان لهم أن قابلوا مصطلح اإلدؼام بمصطلح الم

 ؟.اآلخر من تكامل؟ وأٌهما ٌؽنً عن
 : أوال مصطلح اإلدؼام

 :  التألٌف فً المصطلح-0 
ظهر مصطلح اإلدؼام على ٌد الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، وٌعد من أوضح المصطلحات التً عالجها، وقد  

" اعلم أن الراء فً اقشعر: "المزٌد بالهمزة شارحا ذلك بمثال، قال" أدؼمت"وبالفعل ( اإلدؼام)عبر بلفظ مصدره 
 .(1)ءان أدؼمت واحدة فً األخرى والتشدٌد عالمة اإلدؼامهما را

وكان لتلمٌذ الخلٌل سبٌوٌه النصٌب األوفر والشرح المفصل لمصطلح اإلدؼام، إذ عقد له بابا سماه اإلدؼام  
قدم له بدراسة لعدد حروؾ العربٌة، وذكر مخارجها وصفاتها ثم فصل فً دراسة الظاهرة تفصٌال ٌشٌر إلى طول 

ً زمنه متتبعا حروؾ العربٌة حال إدؼامها أو امتناعها وكٌؾ ٌإثر بعضها فً بعض وكٌؾ تتؤثر باعه ف
 (2).ببعضها

وبدا تؤثٌر سٌبوٌه فً جمٌع من جاء بعده من اللؽوٌٌن حٌن تعرضوا لظاهرة اإلدؼام، ومن الذٌن اقتفوا  
سار فٌه على نهج  (3)"أبواب اإلدؼام"ه حٌث عنون للظاهرة فً كتابه المقتضب بما أسما( هـ285ت )آثاره المبرد 

وإنما قدمنا هذه المقدمات فً مواضع األصول لنجرٌها فً مسابل اإلدؼام : "سٌبوٌه، ولم ٌفارقه فً كبٌر أمر، قال
 . (4)"ثم نذكر اإلدؼام على وجهه إن شاء هللا…على ما تقدم منا فٌه

ة، وهو ما كان قد قبحة والمستحسنلمستوٌقصد بالمقدمات مخارج الحروؾ وصفاتها، وذكر الحروؾ ا 
 .عالجه سٌبوٌه

إشارات إلى مصطلح اإلدؼام، من ؼٌر أن ٌخصص " التصرٌؾ"وقد ضمن أبو عثمان المازنً فً كتابه  
فإذا ألحقت هذه األشٌاء التً ذكرت لك األلؾ والنون فً "ذكره للمصطلح عرضا، من ذلك قوله  لها بابا، بل جاء

فعالنا و فعالنا : َرَدَدان، فإن أردت: لى ما كانت علٌه قبل أن تلحق ذلك، وذلك نحوآخرها تركت الصدور ع
 . وبذلك ٌكون قد جمع بٌن مصطلحً اإلدؼام واإلظهار (5)"أدؼمت فقلت، ردان فٌهما وهو أوثق من أن تظهر
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بإشارات سرٌعة  ولم ٌعر بعض اللؽوٌٌن مصطلح اإلدؼام اهتماما كبٌرا ولم ٌتوقفوا عنده طوٌال بل اكتفوا 
، وقد "كم لبثت: "وقوله: "كان ٌتعرض إلى الظاهرة من ؼٌر توسٌع فٌها، قال" الفراء"إلٌه، فصاحب معانً القرآن 

 . إدؼام تقارب" لبث"ٌعنً إدؼام الثاء الساكنة فً التاء فتإدي  (6)"جرى الكالم باإلدؼام للثاء وهً مجزومة
من ؼٌر عنوان " أدب الكاتب"دؼام فً بعض أبواب كتابه عن مصطلح اإل( هـ275ت)وتحدث ابن قتٌبة  

، فتصل لإلدؼام وهً هاهنا "َطلَبت منوم" َعّمْن َسؤَْلتَ "تكتب، )إذا اتصلت " من"باب  فً خاص للمصطلح، جاء
ٌقصد هنا إدؼام النون الساكنة فً كلمتً عن ومن، ولما كان إدؼامها كامال استؽنً عنها  (7)(…بمعنى االستفهام

، وشهد القرن الثالث الهجري وما تاله تطورا "إن ما"عمن وممن وإما أي : فٌقال" من"ددت المٌم فً لفظة وش
شرح شافٌة ابن "كبٌرا فً معالجة المصطلح، إذ ضبط المفهوم، وانتظمت المادة المدروسة وبخاصة فً كتاب 

هل األداء لٌنهضوا بقراءة القرآن من إسهامات علماء القراءات وأ  ، دون أن تنقص"وشرح المفصل"، "الحاجب
 . إلى األداء الحسن ولٌزنوا القراءة بؤصواتهم حٌن ٌرتلون

بظاهرة " الكشؾ عن وجوه القراءات السبع"فً مإلفه ( هـ437ت )وقد ارتقى مكً بن أبً طالب القٌسً  
اجٌة المصطلح ألنه بٌن اإلدؼام إلى درجة تشهد له بالدقة والتفصٌل والتوضٌح، وٌعد سابقا ؼٌره فً ذكر ازدو

اعلم أن اإلظهار فً الحروؾ هو األصل، واإلدؼام دخل "ك أي اإلظهار، قال فمصطلح اإلدؼام وما ٌقابله من 
باب فً مقدمات أصول اإلدؼام اإلظهار معتبرا اإلظهار هو األصل لشٌوعه "ذكر هذا فً باب سماه  (8)"لعلة تذكر

التً ٌإدٌها جهاز النطق حٌن إظهار الحرفٌٌن المتماثلٌن تشبه بمشً  أكثر من اإلدؼام وتوصل إلى أن الوظٌفة
ألنه ٌوقع رجال ثم ٌعٌدها إلى موضعه أو قرٌب منه، وشبهه بعضهم بإعادة الحدٌث مرتٌن وذلك ثقٌل على "المقٌد 

ٌعنً إدؼام الالم ، (12)"، ولذلك أدؼم أبو عمرو هذا النوع(11)"ذهب بسمعهم"، و(10)"وقال لهم: "السامع ، وذلك نحو
المحركة بالفتح فً التً بعدها، وإدؼام الباء المحركة، فتحا فً أختها الٌاء وهذا النوع ٌسمى اإلدؼام الكبٌر أو 

 . األكبر، ألنه ٌعمل فٌه عمالن، تسكٌن المتحرك، ثم إدؼامه فً الذي بعده
جهاز النطق حٌن اإلظهار ٌكلؾ  وما ٌالحظ هنا أن المصطلح بدأ ٌنظر إلٌه من زاوٌة تطور فتشبٌه عمل 

ولم ٌفارق مكً بن أبً طالب من سبقه فً دراسة المصطلح ؼٌر أنه .  جهدا أما اإلدؼام فٌخفؾ من ذلك الجهد
أبان عن مسابل كشفت عن تطور الدراسة الصوتٌة إذ قسم الحروؾ إلى قوٌة وضعٌفة، وكٌؾ ٌإثر القوي منها 

ألن التاء حرؾ " وقالت طابفة وودت طابفة"اإلدؼام التاء فً الطاء، نحو  فالذي ٌزداد قوة مع: "فً الضعٌؾ، قال
ضعٌؾ للهمس الذي فٌه، والطاء حرؾ قوي لإلطباق والجهر واالستعالء والشدة اللواتً فٌها، فهو أقوى من التاء 

 . (13)"كثٌرا، فإذا أدؼمت نقلتها من ضعؾ إلى قوة مكررة 
ناهم ٌستوقفون اللفظة، ما داموا بصدد الحدٌث ٌة وعلماء فقه وتفسٌر ألفولما كان علماء القراءات علماء لؽ 

التً قربت " أتحاجونً" عن اإلدؼام، وٌذكرون حجج كل فرٌق إن أظهر أو أدؼم، ومما أوضحه مكً قراءة لفظة 
حجته، فً  ألن األصل هنا نونان، نون رفع ونون وقاٌة، وقد ذكر لكل فرٌق" أتحاجوّنً"بتخفٌؾ النون وبتشدٌدها 

وحجة من خفؾ أنه حذؾ النون الثانٌة استخفافا الجتماع المثلٌن : "أداء اللفظة إن بالتخفٌؾ وإن بالتشدٌد، قال
متحركٌن وللتضعٌؾ الذي فً الفعل فً الجٌم، وال ٌحسن أن ٌكون المحذوؾ هو النون األولى ألنها علم الرفع فً 

تشدٌد النون ألنه األصل، وألن الحذؾ ٌوجب التؽٌٌر فً الفعل، واالختٌار .…الفعل، وحذفها على النصب والجزم
 .(14)"لقراءاوألن علٌه أكثر 

ٌستفاد من نص مكً أن نظرة القدامى؛ قراء ولؽوٌٌن إلى اللؽة كانت شاملة، فلم ٌتقٌدوا بدراسة ظاهرة  
ا صفحات من أجل توضٌح معٌنة بل كان بحثهم فً نحو اللؽة وصرفها وبالؼتها وأدبها وأصواتها، وربما كتبو

 . لفظة
ج على منوال من سبقه سعلى جدٌد فً دراسة مصطلح اإلدؼام، إذ ن( هـ669ت، )وٌطلعنا ابن عصفور  

فإن قال : "واحتذى حذو سٌبوٌه، وكان الجدٌد لدٌه انتهاجه منهجا خاصا ٌستنطق الظاهرة فٌسؤل ثم ٌجٌب كقوله
 …،فالجواب أن الذي منع من ذلك شٌبان، أحدهما أن الفعل ثقٌلوأمثاله" تتذكر"قابل فألي شًء لم ٌدؼم فً 

 .(15)." واآلخر أنك لو أدؼمت الحتجت إلى اإلتٌان بهمزة الوصل، وهمزة الوصل ال تدخل على الفعل المضارع
 : ثانٌا ماهٌة المصطلح وأسباب حدوثه

طة، ولو نظرنا إلى أصوات سبقت اإلشارة إلى أن المصطلح نشؤ فً بٌبة عربٌة ؼلب علٌه طابع البسا 
وقد تكونت من حروؾ متصفة بالجهر فهً " دؼم"المصطلح لوجدنا الصٌؽة المجردة من أحرؾ الزٌادة هً لفظة 

مجهورة، وحٌن تزاد فٌها الهمزة تبقى أحرفها مجهورة كاملة، وإذا نظرنا إلٌها من حٌث صفاتها فإنها تتوزع إلى 
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قوى فالقوي ثم المتوسط، ولعل صوت الؽٌن أحد الحروؾ ـ داخل الكلمة ـ شدٌد ورخو ومتوسط مرتبة بهذا إلى األ
 . الدالة على الخفاء واالستتار وكان ذلك للحرؾ المدؼم فهو ٌخفى فً المدؼم فٌه

 د غ م ،: ٌم معهمامباب الؽٌن والدال وال: "فقال" دؼم"ذكر الخلٌل بن أحمد مادة  
أدخلته فً : اسم من إدؼامك حرفا فً حرؾ، وأدؼمت الفرس اللجام: والدؼمة"غ م د، م غ د، د م غ مستعمالت  

 . ، وٌكون بذلك عند الخلٌل اإلدخال هو الشرح المعجمً للفظة اإلدؼام(16)"فٌه
ولم تتباٌن التعرٌفات اللؽوٌة لمصطلح اإلدؼام ولم تبرح اإلدخال بل اختٌر له لفظ ٌوافقه عددا فً حروفه،  

 .ا ٌزال هذا المصطلح إلى ٌومنا ٌعنى به اإلدخالومزٌدا بالهمزة مثله، وم
توسع المعجمٌون القدامى فً الشرح اللؽوي للفظة إدؼام بتجرٌدها من همزة الزٌادة فطافوا بالكلمة من جوانب  

كثٌرة وخلصوا إلى أن اإلدؼام ٌشبه بلون مخالؾ لللون الحقٌقً للجسم ولنقؾ مع بعض المعاجم لنلمس ما تضمنته 
 : لحقلفً هذا ا
: الدال والؽٌن والمٌم أصالن( دؼم: ")بما ٌلً" دؼم"البن فارس جاء تفسٌر مادة " مقاٌٌس اللؽة"فً معجم  -1

الدؼمة فً الخٌل، أن ٌخالؾ لون الوجه : فاألول. أحدهما من باب األلوان واآلخر دخول شًء فً مدخل ما
 . ر إذا ؼشٌهم ألنه ٌؽٌر األلوانومن هذا الباب دؼمهم الح. لون سابر الجسد وال ٌكون إال سوادا

 .(17)"أدؼمت اللجام فً فم الفرس إذا أدخلته فٌه، ومنه اإلدؼام فً الحروؾ : "واألصل اآلخر قولهم
                                              نظر ابن فارس إلى اللفظة مجردة ومزٌدة، فالدؼمة ؼٌر اإلدؼام    

 . كالدخول واإلدخال
وكؤن " دؼمر"التً تشتق منهما كلمة " ؼمر"و" دؼم"ما قاله عن اللفظة المنحوتة من كلمتً والحظ 

المدؼمر، الخفً وهذه منحوتة من : "اختزاال وقع بٌن حرفً الؽٌن فؤبقً على واحدة، قال ابن فارس
 .(18)"ومن دؼر إذا دخل على الشًء…أدؼمت الحرؾ فً الحرؾ، إذا أخفٌته فٌه: كلمتٌن؛ من دؼم، ٌقال

 " دؼمرت الحدٌث إذا خلطته: "ٌقال  
: وأدؼم اللجام فً فم الفرس"أما الزمخشري فعد اإلدؼام فً الحروؾ من االستعماالت المجازٌة، قال  -2

 .(19)"أدؼم الحرؾ فً الحرؾ:  أدخله، ومن المجاز
ة فقد واكب ابن فارس فً شرح المصطلح وزاد فً توضٌحه بضرب أمثل" لسان العرب"أما صاحب  -3

والدؼمة والدؼم من . …ٌدؼمها وأدؼمها إذا ؼشٌها وقهرها" دؼم الؽٌث األرض: "لذلك، قال ابن منظور
وفً الحدٌث أنه ...وقد ادؼاّم  …أن ٌضرب وجهه وجحافله إلى السواد مخالفا للون سابر جسده: ألوان الخٌل

واإلدؼام إدخال . …كهضحى بكبش أدؼم هو الذي ٌكون فٌه أدنى سواد وخصوصا فً إرنبته، وتحت حن
 …أدؼمت الحرؾ، واّدؼمته على افتعلته، واإلدؼام إدخال اللجام فً أفواه الدواب : "حرؾ فً حرؾ، ٌقال

 .(20)" ؼطاه: وأدؼم الرجل بادر القوم مخافة أن ٌسبقوه، فؤكل الطعام بؽٌر مضػ، ودؼم اإلناء دؼما
أما اإلضافة عنده فذكره لمصطلح االّدؼام " دؼم"لفظة وٌبدو التوسع واضحا فً الشرح اللؽوي عند ابن منظور ل

 . الذي اشتق من االفتعال
 .(21)، شٌبا ذا بال على ما قاله ؼٌرهم "المعجم الوسٌط"ولم ٌزد مإلفو  -4

أما شراح المصطلح من اللؽوٌٌن والقراء فقد أجادوا القول وضربوا أمثلة لإلبانة عن معنى هذا المصطلح، وتكاد 
 . هم فً ذلك وال بؤس بإٌراد تعارٌفهم من ؼٌر تعلٌق علٌها بؽٌة االختصارتتشابه مقوالت

واإلدؼام إنما ٌدخل فٌه األول فً اآلخر واآلخر على حاله، وٌقلب األول : "عرؾ سٌبوٌه مصطلح اإلدؼام فقال
 .(22)"قد تركتك، وٌكون اآلخر على حاله: فٌدخل فً اآلخر حتى ٌصٌر هو واآلخر من موضع واحد، نحو

 .(23)" كلما توالت الحركات كان اإلدؼام أحسن، وإن شبت بٌنت"وٌرى أنه  
كما أنهم إذا أدؼموا فإنما أرادوا أن ٌرفعوا ألسنتهم فً موضع …: "ولإلدؼام عند سٌبوٌه أسباب قال، عنها 

 .(24)" واحد
هّمثـلك، فتدؼم ألن : لمّمثـلك فتجعل النون مٌما، وال تقو: "كما أنك تقول: "وضح أسباب اإلدؼام بقوله 

 .(25)" النون لها شبه بالمٌم ولٌس للالم
. اعلم أن الحرفٌن إذا كان لفظهما واحد فسكن األول منهما فهو مدؼم فً الثانً" وقال ابن عصفور  

واحدة ألن المخرج واحد وال  ةوتؤوٌل قولنا مدؼم أنه ال حركة تفصل بٌنهما، فإنها تعتمد لهما باللسان اعتماد
جمع هنا بٌن اإلدؼام الذي ٌقع فً . (26)."ولم ٌقم معك فهذا معنى اإلدؼام…ل، وذلك قولك، قّطع، وكّسرفص
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االتصال واالنفصال، ووقع اإلدؼام لٌرفع اللسان عن المدؼم والمدؼم فٌه رفعة واحدة ألن ذلك أخؾ أداء، ما لم 
 ".ٌنقض معنى

فا ساكنا بحرؾ مثله من موضعه من ؼٌر حركة وهو وصلك حر: "بقوله( هـ316ت )وعرفه ابن السراج  
تفصل بٌنهما وال وقؾ فٌصٌران بتداخلهما كحرؾ واحد ترفع اللسان عنهما رفعة واحدة وٌشتد الحرؾ، أال ترى 

 .(27)"أن كل شدٌد مقام العروض والوزن مقام حرفٌن، األول منهما ساكن
ثً ادؼام تابع فٌها من سبقه وأبدع وكؤنه حدوقفة فً مإلفاته مع مصطلح اإل( هـ392ت )وكان البن جنً  

من منظور العصر إذا ما قورن بهم، فلم ٌؤخذ المصطلح من اللفظة المتفق علٌها بل ظهر له أن أخذها من صٌؽة 
قد ثبت أن االّدؼام المؤلوؾ المعتاد إنما : "وٌكون بذلك قد طبق النطق على المصطلح، قال" اّدؼم" االفتعال أي من 

 .(28)"صوت من صوتهو تقرٌب 
ولم ٌحصر وظٌفة المصطلح فً إدخال حرؾ فً آخر أي تشدٌد المدؼم فٌه من إدؼام تماثل أو تقارب، بل  

جعله أوسع لٌشمل التقارب من إمالة، وتقارب الحركات فٌما بٌنها، وعّبر بالصوت لٌكون المعنى أشمل ووظؾ 
ر قصد به اإلدؼام وهو اإلخفاء الذي ٌعد مباٌنا لهذا التقرٌب، ولم ٌوظؾ اإلدخال، وذهب إلى توظٌؾ مصطلح آخ

ت الساكن األول فً الثانً حتى نبا اللسان عنهما نبوة واحدة ٌأال ترى أنك فً قطع ونحوه قد اخف: "المصطلح، قال
 .(29)"وزالت  الوقفة التً كانت تكون فً األول لو لم تّدؼمه فً اآلخر

التؤثٌر الحاصل للحركات فهو ٌرى أن ذلك ٌعد إدؼاما ومن ضروب توسعه فً استعمال المصطلح   
 .(30)المتفوحة العٌن فً الماضً والمضارع إذا كان ثانٌه أوثالثه أحد حروؾ الحلق" فعل"كصٌؽة 

التقاء المثلٌن ٌخففه فناء أحد الصوتٌن فً اآلخر، ولم ٌقصد إلى تعرٌؾ ( هـ538ت)واعتبر الزمخشري  
ثقل التقاء المتجانسٌن "لَمس ذلك من معرفة ؼرض اإلدؼام، ألن العرب، كما ذهب اإلدؼام كمصطلح، وإن كان ٌُ 

 .(31)"على ألسنتهم فعمدوا باإلدؼام إلى ضروب من الخفة
ومعناه فً الكالم أن تصل …: "قال" فعرؾ بمصطلح اإلدؼام" شرح المفصل"واستدرك ابن ٌعٌش فً  

هما بحركة أو وقؾ فٌصٌران لشدة اتصالهما كحرؾ واحد، حرفا ساكنا بحرؾ مثله متحرك من ؼٌر أن تفصل بٌن
 .(32)"ترفع اللسان عنهما رفعة واحدة شدٌدة

هو رفعك اللسان بالحرفٌن رفعة واحدة ووضعك إٌاه، بهما : "وعرؾ ابن عصفور بالمصطلح فقال 
 .(33)"موضعا واحدا وهو ال ٌكون إال فً المثلٌن أو المتقاربٌن

ا المصطلح مقابلته بمصطلح اإلعالل ألن القاسم المشترك بٌنهما الحذؾ، فقد وجدٌد ابن عصفور فً هذ 
فحذفت الالم األولى بإدؼامها فً الثانٌة، وهو ما حدث للفتحة " ظلَلَ "، فؤصل األول "قام"بالفعل " ظل"شبه الفعل 

ل فٌه إعالل باإلدؼام، ، فكما أن األو"قمت"حٌن إسناد الصٌؽة إلى ضمٌر رفع متحرك كـ " قام"الطوٌلة فً لفظة 
 .(34)حدث للثانً إعالل بالحذؾ

وفً الصناعة إسكان : "إلى المصطلح من حٌث الصنعة فقال( هـ816ت )ونظر الشرٌؾ الجرجانً  
هو إلباث فً مخرجه مقدار : الحرؾ األول وإدراجه فً الثانً، وٌسمى األول مدؼما، والثانً مدؼما فٌه، وقٌل

 .(35)"عدّ "و" مدّ "إلباث الحرفٌن، نحو 
 لم كان اإلدؼام وهل من دواع وأسباب لحدوث ذلك؟: بقً أن نقؾ مع القدامى لنسابلهم 
نجد اإلجابة فً مضان األقوال التالٌة، وجمٌعها ٌشترك فً كون التخفٌؾ وإزالة الثقل على اللسان حال  

 . اإلدؼام والتقلٌل من الجهد العضلً
تدخل فً الراء دخوال شدٌدا وٌثقل على اللسان إظهارها  فإن الالم(: "هـ 207ت )قال الفراء  

 .(36)"فؤدؼمت
إن علة شد ومد ونحو ذلك فً : "أال ترى أنهم استرسلوا فً وصؾ العلة وتحدٌدها قالوا : "وقال ابن جنً 

أن قد علموا "، وأشار فً موضع آخر إلى أن العرب (37)"اإلدؼام إنما هو اجتماع حرفٌن متحركٌن من جنس واحد
: ادؼام الحرؾ فً الحرؾ أخؾ علٌهم من إظهار الحرفٌن، أال ترى أن اللسان ٌنبو عنهما نبوة واحدة، نحو قولك

 .(38)"شد وقطع وسلم
إرادة التخفٌؾ ألن اللسان إذا لفظ بالحرؾ من مخرجه " ورأى مكً بن أبً طالب القٌسً أن علة اإلدؼام 

حرؾ آخر مثله صعب ذلك، وشبهه النحوٌون بمشً المقٌد، ألنه ٌرفع ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج بعٌنه لٌلفظ ب
 .(39)"ل على السامعٌقثرجال ثم ٌعٌدها إلى موضعها أو إلى قرٌب منه، وشبهه بعضهم بإعادة الحدٌث مرتٌن وذلك 
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فلما لم ٌكن التخفٌؾ باإلدؼام وجب "أشار ابن األنباري إلى أن علة الحذؾ واإلدؼام هً التخفٌؾ،  
 .(40)"ٌعد وٌزن: خفٌؾ بالحذؾ، فقٌلالت
ألنه ثقل علٌهم التكرار والعود إلى حرؾ بعد النطق "ورأى ابن ٌعٌش أن اإلدؼام ٌلجؤ إلٌه طلبا للتخفٌؾ  

به، وصار ذلك ضٌقا فً الكالم بمنزلة الضٌق فً الخطو على المقٌد، ألنه إذا منعه القٌد من توسٌع الخطو صار 
موضعها الذي نقلها فٌه، فثقل ذلك علٌه، فلما كان تكرٌر الحرؾ كذلك فً الثقل حاولوا  كؤنه إنما ٌعٌد قدمه إلى

تخفٌفه بؤن ٌدؼموا أحدهما فً اآلخر، فٌضعوا ألسنتهم على مخرج الحرؾ المكرر وضعة واحدة، وٌرفعوها 
 .(41)"بالحرفٌن رفعة واحدة ، لبال ٌنطقوا بالحرؾ ثم ٌعودوا إلٌه

أن النطق بالمثلٌن ثقٌل، ألنك تحتاج فٌهما إلى إعمال "اإلدؼام مرجعا إٌاه إلى وذكر ابن عصفور سبب  
وأٌضا فإن الحرفٌن إذا كانا  …العضو الذي ٌخرج منه الحرؾ المضعؾ مرتٌن فٌكثر العمل على العضو الواحد

تسرح فً مثلٌن، فإن اللسان ٌرجع فً النطق بالحرؾ إلى موضعه األول، فال ٌتسرح اللسان بالنطق كما ٌ
الؽٌرٌن، بل ٌكون فً ذلك شبٌها بمشً المقٌد، فلما كان فٌه من الثقل ما ذكرت لك رفع اللسان، بهما رفعة واحدة 

 .(42)"لٌقل العمل وٌخؾ النطق بهما على اللسان
وقد تعرض علماء األصوات المحدثون إلى أسباب اإلدؼام وعلته ولم ٌخالفوا القدامى فً كثٌر، وتكفً  

وذلك لشٌوعه فً الدرس الصوتً " ، ؼٌر أننا نجدهم مٌالٌن إلى مصطلح المماثلة(43)إلى صفحاتهماإلشارة 
الؽربً، ألن اللؽة العربٌة تشترك مع أخواتها األخرى فً كثٌر من الخصابص فماذا قالوا عن هذا المصطلح 

 الحداثً الجدٌد؟
 

 "ASSIMILATION"مصطلح المماثلة : ثانٌا
ربٌة المحدثون ٌولون الدراسات الصوتٌة أهمٌة كبٌرة بحثوا فً التراث عن ظل علماء اللؽة الع 

مصطلحات القدامى، ووظفوا ما ٌخدم لؽتهم بترجمة المصطلحات العربٌة الحدٌثة، وبخاصة ما كان له صلة 
بما  وقارنوها" "المماثلة"بالصوتٌات كمصطلح اإلدؼام الذي وجدوا له مقابال عند الؽرب تواضعوا على تسمٌته 

كما اهتم علماء اللؽة العربٌة المحدثون " ASSIMILATION"توصل إلٌه البحث فً أوروبا فً موضع المماثلة 
، وقد جاء مصطلح المماثلة عند الحداثٌٌن (44)"بدراسة هذه الظاهرة فً التراث النحوي واللؽوي والقراءات القرآنٌة

 . ـ العرب ـ مقابال لمصطلح المخالفة
ظهر له " التطور فً أصوات اللؽة العربٌة" ر عمر مصطلحً المماثلة والمخالفة فً باب ذكر أحمد مختا 

كما عرفها بعضهم التعدٌالت "كال متعددة، دفعت إلٌه عوامل كثٌرة، ورأى المماثلة شأن هذا التطور برز فً أ
تحول : ض آخرالتكٌٌفٌة للصوت بسبب مجاورته ـ وال نقول مالصقة ـ ألصوات أخرى، وهً كما عرفها بع

، وهنا تظهر الحداثة ومساٌرة العصر فً علومه ومصطلحاته، (45)"الفونٌمات المتخالفة إلى متماثلة جزبٌا أو كلٌا
 . تعدٌالت، تكٌٌفٌة، مجاورة، مالصقة، فونٌمات، متخالفة جزبٌا، كلٌا: فقد استخدم ألفاظا تباٌنت عن ألفاظ القدامى

مما " افتعل"، فهً إما تقدمٌة أو رجعٌة، ومثال المماثلة التقدمٌة صٌؽة ورأى أن المماثلة تقع فً مستوٌٌن 
كانت فاإه زاٌا أو صادا أو ضادا أو داال، فتبدل تاء االفتعال صوتا آخر ٌناسب فاء االفتعال وٌتماشى مع المبدل 

مع الزاي فً صفة إذ الدال تشترك " ازتجر"التً كان أصلها قبل اإلبدال " ازدجر"منه فً معظم الصفات كصٌؽة 
 .(46)الجهر وتتوافق مع التاء فً المخرج ألنها من مجموعة حروؾ النطع

وحٌن تكون المماثلة رجعٌة تكون الؽلبة للصوت الثانً، فٌقع تحوٌل فً فاء صٌؽة االفتعال، وذلك إذا  
كان أصلها قبل من وعد ووقى، و" اتقى"و" اتعد"و" اوتصل"التً أصلها، " اتصل"كانت هذه الفاء واوا مثل 

 ".اوتقى"و" اوتعد"التماثل 
وقد تخرج المماثلة إلى مماثلة تجاورٌة بحٌث ٌإثر الحرؾ المطبق فً حرؾ مرقق قبله كتؤثٌر الطاء فً السٌن 

 . التٌن تفخم سٌنهما حتى تحسب فً السمع صادا" مسٌطر"، و"سراط"كلفظتً 
لذي قبله فٌإدى صوتا آخر وهو ما عبر عنه القدامى وقد تؤتً المماثلة جزبٌة إذا كان لصوت التؤثٌر فً ا 

التً تنطق نونها مٌما خالصة " عنبر"وأهل األداء باإلقالب وذلك إذا جاءت النون ساكنة وولٌها صوت الباء كلفظة 
وال تقتصر المماثلة على األصوات الصامتة بل تتجاوز إلى الصوابت أو بٌن العلل وأنصاؾ العلل، وقد " عمبر"

 : راءات متعددة لعبارات بؤكثر من وجه تحقٌقا للمماثلةوردت ق

I- "رجعٌة"الحمد هلل :وبعضهم " تقدمٌة"الحمد  هلل  : قرأ بعضهم": الحمد هلل." 
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II- تقدمٌة"فإلمه : قرأها بعضهم" فألمه الثلث"…. 
، (48)"ؼامالمماثلة واإلد"ودرس عبد الصبور شاهٌن مصطلح المماثلة مدمجا مع المصطلح القدٌم فجعل العنوان 

الصوت الذي ٌكون فً الموقع األقوى، فالموقع "وتساءل أي الصوتٌن ٌإثر فً اآلخر، وتوصل إلى أن المإثر هو 
أن ٌكون الصوت متلوا بحركة ؼٌر قابلة للسقوط إما لكونها : األقوى هو الشرط األساسً للتؤثٌر ونعنً بقوة الموقع

تنع إسقاط األخرى ألنها تزداد تشبثا بموقعها وتمنح الصوت قبلها طوٌلة، وإما ألن حركة سابقة علٌها سقطت، فام
 .(49)"قوة موقعٌة، ٌفرض بها تؤثٌره على الصوت السابق، علٌه ؼٌر ذي الحركة

" من بعد ذلك" وبدت الحداثة هنا واضحة فً مدى تؤثٌر الحركة فً تحقٌق المماثلة وضرب مثاال لذلك بعبارة 
 .(50)الذال فً موقع أقوى ألن" من بعـذ لك"التً نطقت 

الالم اختفت مع "والتمس لالم التعرٌؾ حٌن تتعرض للمماثلة مع أصوات مقدم الفم مبررا صوتٌا ملخصه أن 
أصوات مقدم الفم بسبب التقارب الصوتً والمخرجً، وبسبب ضعؾ موقع الالم، وقوة موقع الصوت بعدها 

 .(51)"مماثلة الرجعٌة الكلٌةبالمقٌاس السابق، وقد جرى تؤثر الالم فً صورة ال

 ".األصوات اللؽوٌة"و" فً اللهجات العربٌة: "أما إبراهٌم أنٌس فقد طرق باب مصطلح المماثلة فً كتابٌه

نإثر هنا استعمال هذا االصطالح القدٌم ونعنً به ما ٌشٌر إلٌه المحدثون من تؤثر األصوات بعضها : "ٌقول أنٌس
ولقد أطلق علٌها فً كتاب ( ASSIMILATION)ن هذه الظاهرة اللؽوٌة ببعض حٌن تتجاور، وٌسمً المحدثو

ألن شرط تؤثر األصوات المتجاورة بعضها ببعض أن تكون متشابهة فً " المماثلة"كلمة " األصوات اللؽوٌة"
المخرج أو الصفة، فإذا اجتمع صوتان متماثالن كل المماثلة أو بعضها ترتب على هذا أن ٌإثر أحد الصوتٌن فً 

 .(52)"اآلخر تؤثٌرا تختلؾ نسبته تبعا للظروؾ اللؽوٌة الخاصة بلؽة من اللؽات
إلى : إشارة سٌبوٌه" "األصوات اللؽوٌة، عنوانا أسماه"وقد جعل إبراهٌم أنٌس أحد وحدات الفصل السابع من كتابه 

وتتضح ظاهرة : "سالتً عالجها،  ـ سٌبوٌه ـ تحت مصطلح المضارعة أو التقرٌب، قال أنٌ"ظاهرة المماثلة 
هذا باب الحروؾ الذي ٌضارع به حرؾ من موضعه، : "تحت عنوان  المماثلة عند سٌبوٌه فً الباب الذي عقده

، وٌعنً سٌبوٌه بالحرؾ الذي ٌضارع به حرؾ من "والحرؾ الذي ٌضارع ذلك الحرؾ ولٌس من موضعه
، وبعد أن بٌن سبٌوٌه أن [أصدر، والتصدٌرمصدر، و: الصاد الساكنة إذا كانت بعدها الدال، وذلك نحو]موضعه 

إدؼام الصاد فً الدال، أو إبدال الدال حرفا ٌناسب الصاد كالضاد مثال ؼٌر ممكن فً هذه األمثلة، وٌفسر ما حدث 
فً هذه األمثلة بؤنه مضارعة الصاد بالزاي أي تقرٌبها منها، ألن الزاي مجهورة كالدال فٌتحقق بهذا االنسجام بٌن 

 .(53)"رٌنالمتجاو
المماثلة عملٌة إحالل صوت محل صوت آخر تحت "مصطلح المماثلة بقوله  نوعرؾ صالح الدٌن صالح حسٌنٌ

 ـ وٌضٌؾ ـ…تؤثٌر صوت ثان قرٌب منه فً الكلمة
قد ٌتؽٌر الصوت إلى صوت مماثل أو قرٌب من الصوت السابق أو التالً له، وقد ٌكون الصوت اآلخر متصال "

 .(54)"…بحركة من الحركات، وهكذا ٌكون للمماثلة ثمانٌة أنواع فصال عنهنبه، أو م
 : ومن هذه األنواع نقتصر على الخمسة التالٌة التً تكون فٌها المماثلة إما

 . أو رجعٌة كلٌة. أو  تقدمٌة جزبٌة منفصلة. أو تقدمٌة جزبٌة متصلة. أو تقدمٌة كلٌة منفصلة. تقدمٌة كلٌة متصلة
وأهم قوانٌن : "قال" التؽٌرات التركٌبٌة"ب مبحثا خاصا لقانون المماثلة أدرجه تحت باب وعقد رمضان عبد التوا

التؽٌٌرات التركٌبٌة لألصوات، قانونان هما قانون المماثلة وقانون المخالفة، أما األول فٌدعو صوتٌن مختلفٌن إلى 
 . (55)"والتباعدالتماثل أو التقارب، فً حٌن ٌدعو الثانً صوتٌن متماثلٌن إلى  التخالؾ 

فإذا " ولما كان بٌن أصوات العربٌة من اختالؾ فً المخارج والشدة والجهر والهمس، والتفخٌم، والترقٌق 
التقى فً الكالم صوتان من مخرج واحد، أو من مخرجٌن متقاربٌن، وكان أحدهما مجهورا واآلخر مهموسا مثال، 

خر ناحٌته، وٌجعله ٌتماثل معه فً صفاته كلها أو فً حدث بٌنهما شد وجذب، كل منهما ٌحاول أن ٌجذب اآل
 (56):وٌمكن تلخٌص بٌان أشكال التؤثر الصوتً، على النحو التالً …بعضها
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 :الخاتمة
ٌستخلص مما سبق أن المصطلحٌن ٌلتقٌان فً نقاط عدة وال تكون العبرة بالمسمٌات بل قٌمة المصطلحات  

مله من جدٌد، وتماشٌا مع النظرة إلى المصطلحٌن زمانٌا ارتسمت لدٌنا قناعة أن كلتا فً مضامٌنها وما تح
وعلى الرؼم "الظاهرتٌن لم تصب بجمود أو اجترار بل كانت تحقق تقدما مع مطلع القرون ومساٌرة علوم العصر 

، حسب تعبٌر الطٌب من هذه الفروق ٌبقى مصطلح اإلدؼام بمفهومه العربً ومصطلح المماثلة، بمفهومه العصري
و متقاربٌن، أالبكوش، متاقربٌن تقاربا شدٌدا، من حٌث الداللة على تؤثر الحرفٌن المتجاورٌن سواء كانا متماثلٌن 

وهذا ال ٌكون إال من جهتٌن، جهة المخرج وجهة الصفة واإلدؼام بمفهومه القدٌم، والمماثلة بمفهومها الحدٌث ال 
 .(57)"ٌحدثان إال بتوفر هذٌن الشرطٌن

وإذا كان اإلدؼام فً عمومه مقتصرا على التعامل مع األصوات أي الحروؾ، وإن كان البن جنً السبق  
فً توسٌعه وجعله ٌشمل الحركات، فإن مصطلح المماثلة قد جمع بٌن نوعً التؤثر الذي ٌقع لألصوات؛ صوامت 

 . وحركات
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 د الخطابًمصطلح البالغة ودالالته عن

 
 الدكتور عبد الجلٌل مصطفاوي                                                                          

 

 جامعة تلمسان                                                                              
 

؛ وذلك لما له من أهمٌة (بٌان إعجاز القرآن) (1)لخطابًعند مصطلح البالؼة فً رسالة ا سؤقؾ فً هذه المداخلة  
فً هذه الرسالة الثرٌة على الرؼم من قصرها وإٌجازها؛ فقد ورد مصطلح البالؼة   المتصل، فً تحلٌالت 

 . الخطابً،  بالقرآن الكرٌم فً مواطن متعددة من هذه الرسالة، وارتبط فً كثٌر من أبعاده بالنظم واإلعجاز
ْرَفة ، ثم اإلخبار عما ٌكون فً مستقبل الزمان ورد أوال   فً أثناء تعداده لوجوه اإلعجاز القرآنً التً بدأها بالصَّ

ْؽلِبون فً ِبْضِع سنٌن نحو قوله تعالى  ٌَ الم، ُؼلبِت الروُم فً أدنى األرض، وهم من بعد َؼلَِبهم  س
(2)    . 

الذي عزاه إلى األكثرٌن من علماء أهل " البالؼة " وهو ثم تحدث بعد ذلك عن الوجه الثالث من وجوه اإلعجاز، 
ؼٌر أن معظم هإالء جروا فً الحدٌث عن بالؼة القرآن على ضرب من التقلٌد وؼلبة الظن دون . النظر، كما قال

فالبالؼة عند هإالء هً شًء ٌهزنا، و ٌحرك مشاعرنا ، وٌكون له مفعول السحر . تحقٌق فً األمر أو إحاطة به
سنا التً تطرب له ، ولكننا ال نستطٌع تحدٌد مالمحه أو تصوٌر معالمه ، أو كشؾ أسباب وقعه فً الٌنفوس فً نفو
فللكالم الموصوؾ بالبالؼة عذوبة فً الَسمع ، وهشاشة فً النفس  و لكننا ال نستطٌع الوقوؾ على علَّة . الذواقة

 .(3)ذلك أو سببه
ة الذي مَر به جرٌر ، وقد عمل قصٌدته با –كما ٌذ كر الخطابً  –وقد مثَّل هإالء  ة التً حدثت بٌن ذي الرمَّ لقصَّ

 :التً مطلعها

 َنَبْت عٌناَك عن َطلٍَل بُحْزَوى   عفْتُه الرٌُح وامتَنَح القطارا

لٌس هذا من بحرك؛ :" فؤنجده بؤبٌات تزٌد فٌها، وحٌنما أنشدها الفرزدَق، وبلػ األبٌات المدخولة قال الفرزدق 
ن منك مضٌفها أ ٌْ ٌَ  .والقابلون بهذا الرأي ٌرون أن الفرزدق قد أدرك ذلك بطبعه ولطؾ ذهنه . (4)"شدُّ لح

ومن هنا نخلص إلى أن البالؼة عند هإالء تتصل بذوق السامع ومقدرته على اإلحساس بجمال الكالم وأثره فً 
ذا المذهب فً الحدٌث عن البالؼة ولكن هل ٌقنع الخطابً به. النفوس، وأن ذلك أمر ال ٌمكن تحدٌده أو تصوٌره

 ؟..القرآنٌة
" بد للكالم الذي هذه صفته، وال سٌما القرآن الكرٌم الذي تصطلح من أجله  الواقع أن الخطابً ال ٌقنع بذلك؛ إذ ال

ٌشبهه كالم ، وَتْحَصُر األقوال عن معارضته، وتنقطع به األطماع عنها، أمر ال بد له من  األلسن على أنه كالم ال
ومن هنا فال بد من االستقراء والتقصً . (5)"سبب بوجوده ٌجب له هذا الحكم ، وبحصوله ٌستحق هذا الوصؾ 
ر هذا األثر الذي ٌحدثه الكالم البلٌػ فً النفوس   . للوقوؾ على علة تفسِّ

وهذه . الؼةوقد علل الخطابً ذلك باختالؾ أجناس الكالم، وتفاوت مراتبها فً التبٌان، وتباٌن درجاتها فً الب
، ومنها الفصٌح القرٌب السهل، ومنها البلٌػ الرصٌن الجزلاألجناس تتراوح بٌن األوصاؾ الثالثة التالٌة؛ فمنها 

 .الجابز الطلق الرسل
وقد حازت البالؼة القرآنٌة من كل قسم من هذه األرقام حصة، ومن كل . فالبالؼة عنده ال تعدو هذه األقسام الثالثة

الفخامة والعذوبة اللذٌن هما كالمتضادٌن؛ : ومن ثم فقد جمعت بٌن صفتٌن من الكالم هما. شعبةنوع من أنواعها 
 :ألن

 .نتاج السهولة  ←العذوبة
 .نتاج الجزالة و المتانة ←و الفخامة

فكؤن اجتماع األمرٌن فً نظمه مع نبّو كل واحد منهما فضٌلٌة ُخصَّ بها القرآن ، ٌّسرها هللا :" ٌقول الخطابً
 . (6)"طٌؾ قدرته من أمره لٌكون آٌة بٌنة لنبٌه، وداللة له على صحة ما دعا إلٌه من أمر دٌنه بل
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جمع :" وقد تكرر حدٌثه عن البالؼة والعذوبة فً مواقع كثٌرة من رسالته؛ حٌث ٌقول عن القرآن الكرٌم بؤنه 
 . (7)"البالؼة والفخامة إلى العذوبة و السهولة 

كما  -ؼة القرآنٌة إلى الرد على من ٌحاول الحط من شؤنها لخلوها من الؽرٌب؛ ألن الؽرابةوقد قاده دفاعه عن البال
وإنما ٌكثر وحشً الؽرٌب فً كالم األوحاش من الناس واألجالؾ من " لٌست شرطا من شروط البالؼة  -ٌإكد 

 .األلفاظفالبالؼة القرآنٌة منزهة عن ذلك؛ ألنها تتوخى النمط األقصد من . (8)"جفاة العرب 
فصاحة األلفاظ، وحسن نظوم : وهو ٌرى أن العلة فً تفوق البالؼة القرآنٌة أنها توفرت لها األركان التالٌة

وهو هنا ٌخالؾ رأي الجاحظ الذي ٌذهب فً بعض كالمه إلى أن المعانً مطروحة . (9)التؤلٌؾ، وصحة المعانً
ظ فاألمر فً معاناتها أشد؛ ألنها نتابج العقول ووالبد األفهام فؤما المعانً التً تحملها األلفا:" فً الطرٌق؛ إذ ٌقول

 .(10)"وبنات األفكار
نوع من األلفاظ التً تشتمل علٌها فصول الكالم موضعه األخص األشكل به " فعمود البالؼة عنده أن ٌوضع كل
وإما ذهاب الرونق الذي ٌكون  إما تبّدل المعنى الذي ٌكون معه فساد الكالم،: الذي إذا أبدل مكاَنه ؼٌُره جاء منه

 .(11)"معه سقوط البالؼة 

وقد . وهو ٌركز على أن اللفظ ٌكون بلٌؽا  فً ذاته؛ أي أن اختٌاره ٌكون على أساس تؤدٌته التامة للمعنى المنوط به
أنها متساوٌة  قاده هذا األمر إلى اإلشارة إلى أن فً الكالم ألفاظا  متقاربة المعانً؛ مّما ٌجعل أكثر الناس ٌتوهمون

فً إفادة المقصود بالخطاب، نحو العلم والمعرفة، والحمد والشكر، والشح والبخل، والنعت والصفه، 
 .(12)فً حٌن أن بٌنها فروقا  دقٌقة ال ٌعرفها إلى المتؤمل لهذه اللؽة الشرٌفة"... من"و"عن"و

ن تكون عباراته وألفاظه قد وقعت فً أفصح وقد دعاه ذلك إلى الرد على الطاعنٌن فً بالؼة القرآن، والمنكرٌن أ
عون –وجوه البٌان وأحسنها؛ إذ ورد فً القرآن  أكلَُه الذبب  أشٌاء بخالؾ هذا الوصؾ كقوله تعالى -كما ٌدَّ


هذا هو المختار . افترسه السبع: ٌستعمل مثل هذا فً فعل السباع خصوصا  االفتراس، ٌقال" قالوا إنما . (13)

 .(14)"، فؤما األكل فهو عام ال ٌختص به نوع من الحٌوان دون نوع الفصٌح فً معناه

ٌل ٌسٌٌر  وكقوله تعالى ٌْ ذلك ك
وما الٌسٌر والعسٌر من الكٌل واالكتٌال، وما وجه اختصاصه بهذه " ، قالوا (15)

 .(16)"ِكلُت لزٌد كٌال  ٌسٌرا  إال أن ٌعنً به أنه ٌسٌر العدد والكمٌة : وأنت ال تسمع فصٌحا  ٌقول
ْه  وكقوله تعالى ٌَ هلَك عنًِّ ُسلطاِن

هلك : وإنما ٌستعمل لفظ الهالك فً األعٌان واألشخاص كقوله" ، قالوا (17)
زٌد، وهلك مال عمرو ونحوهما، فؤما األمور التً هً معان ولٌست بؤعٌان وال أشخاص فال ٌكادون ٌستعملونه 

 .(18)"هه على معنى ذهب علمه وجاهه لكان مستقبحا  هلك عن فالن علمه أو هلك جا: ولو قال قابل. فٌها
وقد . (19)وعرضوا آٌات كرٌمة أخرى وَسُموا عباراتها بسوء التؤلٌؾ وقصر الباع فً      النَّْظم ودالالت األلفاظ

ٌَان بفهم كبٌر ألسرار العربٌة ودقابقها، ومقدرة ر ودقَّة ٌِش ابً كلَّ افتراءاتهم بتبصُّ عجٌبة على تفهُّم  ردَّ اإلمام الخطَّ
والجواب أن القول فً وجود ألفاظ القرآن وبالؼتها على النعت الذي وصفناه صحٌح :" قال. النص القرآنً وظالله

ال ٌنكره إال جاهل أو معاند، ولٌس األمر فً معانً هذه اآلي على ما تؤولوه، وال المراد فً أكثرها على ما ظنوه 
 .(20)"وتوهموه 

أكله الذبب  فؤما قوله تعالى
. االفتراس معناه فً فعل السبع القتل حسب، وأصل الَفْرس دقُّ العنق" فإن  (21)

والقوم إنما ادعوا على الذبب أنه أكله أكال ، وأتى على جمٌع أجزابه وأعضابه، فلم ٌترك مفصال  وال عظما ؛ وذلك 
َعوا فٌه األكل لٌزٌلوا عن أنفسهم المطالبة، أنهم خافوا مطالبة أبٌهم إٌاهم بؤثر باق منه ٌشهد بصحة ما ذكروه،  فادَّ

هذا فضال  على أن لفظ األكل . (22)"والفرس ال ٌعطً تمام هذا المعنى؛ فلم ٌصلح على هذا أن ٌعبر عنه إال باألكل 
 .(23)شابع االستعمال فً الذبب وؼٌره من السباع، كما ذكر الخطابً الذي أورد أشعارا  وأقواال  دالة على ذلك

ٌل ٌسٌٌر  وأما قوله تعالى ٌْ ذلك ك
فإن معنى الكٌل المقرون بذكر البعٌر المكٌل؛ " فقال الخطابً بشؤنه  (24)

هذا درهم ضرب األمٌر، وهذا ثوب نسج الٌمن؛ أي مضروب األمٌر : والمصادر توضع موضع األسماء كقولهم
أخونا حمل بعٌر؛ فإنه كان لكل رأس منهم حمل واحد والمعنى أنا نزداد فً المٌرة المكٌلة إذا صِحَبنا . ونسٌج الٌمن

ال ٌزٌده على ذلك لعزة الطعام، فكان ذلك فً السنٌن السبع القحطة، وكانوا ال ٌجدون الطعام إال عنده وال ٌتٌسر 
ٌل ٌسٌٌر  لهم مرامه إال من قبله؛ فقٌل على هذا المعنى ٌْ خٌنا أي متٌسر لنا إذا تسببنا إلى ذلك باستصحاب أ ذلك ك

وذكر الخطابً أٌضا  أن هذا االستعمال شابع فً كالم العرب لما ٌسهل من األمور، وأورد له شواهد . (25)"
 .(26)شعرٌة
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ْه  وأما قوله تعالى ٌَ هلَك عنًِّ ُسلطانِ
ال ٌستعمل إال فً تلؾ األعٌان فإنهم ما " فإنهم بزعمهم أن الهالك  (27)
وقد تكون االستعارة فً بعض المواضع أبلػ من الحقٌقة كقوله عز . لؽهزادوا على أن عابوا أفصح الكالم وأب

وآٌٌة لهم اللٌُل َنْسلَُخ منه النهارُ  وجل
، والسلخ ههنا مستعار وهو أبلػ منه لو قال نخرج منه النهار، وإن كان (28)

فاصدْع بما ُتإَمْر  وكذلك قوله سبحانه . هو الحقٌقة
بما تإمر وإن كان هو فً  فاعمل: هو أبلػ من قوله (29)

الحقٌقة، والصدع مستعار، وإنما ٌكون ذلك فً الزجاج ونحوه من ِفلِِّز األرض، ومعناه المبالؽة فً فٌما أمر به 
؛ وذلك أن هلََك عنًِّ سلطاِنٌه وكذلك قوله تعالى. حتى ٌإثر فً النفوس والقلوب تؤثٌر الصدع فً الزجاج ونحوه

ا وال ُرْجَعى، وقد قٌل إن معنى السلطان ههنا الحجة الذهاب قد ٌكون على مراص ٌَ دة العود، ولٌس مع الهالك ُبْق
         .             (30)"والبرهان 

وقد رد الخطابً أٌضا  على هإالء الطاعنٌن فً بالؼة القرآن الكرٌم، والذٌن قالوا إن من عٌوبه الحذؾ 
عْت به األرُض أو ُكلَِّم به الموتىولو أن قرآنا   واالختصار كما فً قوله تعالى ٌِّرْت به الجباُل أو قُطِّ ُس

؛ فقال (31)
ما ٌستؽنى عنه من الكالم نوع من أنواع " إن اإلٌجاز ههنا فً موضعه، وقّرر حقٌقة بٌانٌة هً أّن حذؾ

 .(32)"البالؼة
سكوت عنه من جوابه، وألنَّ المذكور منه ٌدل على المحذوؾ والم" وإنما جاز حذؾ الجواب فً ذلك وحسن؛ ألنَّ 

عْت به األرُض أو : والمعنى. المعقول من الخطاب عند أهل الفهم كالمنطوق به ٌِّرْت به الجباُل أو قُطِّ ولو أنَّ قرآنا  ُس
د أنَّ الحذؾ فً مثل هذا أبلػ من الذكر؛ ألن . (33)"ُكلَِّم به الموتى لكان هذا القرآن  النفس تذهب فً الحذؾ " وقد أكَّ

ٌّا  : ل مذهب، ولو ذكر الجواب لكان مقصورا  على الوجه الذي تناوله الذكر؛ فحذؾ الجواب كقولهك لو رأٌت عل
 (34)"وهذا أبلػ من الذكر لما وصفنا  !بٌن الصفٌن

وال بد من . ، عند الخطابً، مرتبط باللفظ والمعنى والتؤلٌؾ، مثلما أوضحنا"البالؼة"والخالصة أن مصطلح 
. إلى أن هذا المصطلح عنده كان متداخال ومتشابكا  مع عدة مصطلحات أخرى كالبٌان والفصاحة اإلشارة أٌضا  
 .(35)"ولٌس ذلك بالمستحسن وال بالمختار عند أهل البالؼة وأرباب البٌان :" فهو ٌقول مثال  

الؼة والبٌان والبدٌع ولٌس ذلك ؼرٌبا  إذا علمنا أنَّ هذا األمر كان شابعا  عند القدماء؛ فقد كانت مصطلحات الب
والفصاحة ،والخطابة أحٌانا، تؤخذ نفس المدلوالت فً مباحث علمابنا القدامى، ولم تتحدد معالمها ومفاهٌمها إال فً 

السكاكً الذي مخض زبدة البالؼة العربٌة، . هـ626القرون المتؤخرة بدءا  من عصر السكاكً، المتوفى فً سنة 
ب مسابلها، ورتَّب أبوابه          .    (36)ا، كما ٌذكر ابن خلدونوهذَّ

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

َ ت في َّ م   َا خضَ   م و حمت ضو محمت ضو إضَّاايم ا اّط ضي ا ُض تيك  َخ  م ضُض دك 319اَ اإلم م اصتيل ا  س ااك 
َفي َّ م  َفيه  ت  .اا388َا  يه    لك 

(2)
َم   3 -1:ا َّ

(3)
محمت زغ َه . ت:ك ضمو ثالث َّ   ه في إَّ  ز ا َِّ وك تحِيق 24: َِّ و  إلم م ا اط ضيي ظَّ ضي و إَّ  ز ا  

 . م1968 -اا 1387ك 2 الم َ محمت ا د اهللك تاَّ ا مت َّد ضماَّك ط
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(4)

 .25: ا ن  
(5)

 .25:ضي و إَّ  ز ا َِّ و 
(6)

 .26: ا ن 
(7)

 .37: ا ن  
(8)

 .37: ا ن  
(9)

 .26: ا ن  
(10)

 .36: ا ن  
(11)

 .29:ا ن   
(12)

 .َم  ضتتا  29: ا ن  
(13)

 . 17:يَ د  
(14)

 .37:ضي و إَّ  ز ا َِّ و  
(15)

 .65: يَ د  
(16)

 . 37:ضي و إَّ  ز ا َِّخو  
(17)

 .29:ا ح  ة  
(18)

 . 38:ضي و إَّ  ز ا َِّ و  
(19)

 .40 -38: ا ن  
(20)

 .41-40:ضي و إَّ  ز ا َِّ و  
(21)

 .17:يَ د 
(22)

 .41:ضي و إَّ  ز ا َِّ و  
(23)

 .42-41: ا ن  
(24)

 .65: يَ د  
(25)

 .42:ضي و إَّ  ز ا َِّ و  
(26)

 .43-42: ا ن  
(27)

 .29:ا ح  ة  
(28)

 .37:يس  
(29)

 .94:ا ح َّ  
(30)

 .44:ضي و إَّ  ز ا َِّ و  
(31)

 .31: ا ََّّت  
(32)

 .52:ضي و إَّ  ز ا َِّ و  
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(33)

 .52:  ا ن  
(34)

 .52: ا ن  
.40: ا ن  (35)

  
د458:ِتمة اضو ا تَوي ظَّ م  َتبك ضيََّ .ك تاَّ ا ت  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMARCHE 

 Les enseignants chercheurs auront à confronter leurs expériences du 

terrain avec les théories actuelles pour arriver à des propositions. 

Nous avons adopté une approche réaliste en restreignant l’objectif à la  

compréhension écrite car la spécialisation des aptitudes évite la confusion et 
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convient parfaitement au cas de notre public. Elle permet de réaliser un 

objectif, certes restreint, mais de manière efficace en un temps limité. D’autres 

interventions spécialisées visant les autres aptitudes (compréhension orale, 

expression écrite, expression orale ) viendront compléter le programme 

d’enseignement / apprentissage du Français Langue Etrangère destiné aux 

étudiants arabophones de l’I.S.M. de Blida.  

Cette aptitude fondamentale (C.E) ne doit plus être considérée comme une 

« activité charnière » qui relierait les séances d’expression orale et écrite. Elle 

doit être érigée en objet d’apprentissage spécifique qui nécessite un 

entraînement adapté. A Blida, campus à dominante scientifique et technique, il 

s’agit d’un besoin prioritaire. Notre travail serait utile si nous arrivions à mettre 

en place un centre d’auto-apprentissage (accès à la documentation scientifique 

rédigée en français en autonomie) au sein de l’Université de Blida. 

 

      Dans un premier temps, nous dressons une typologie de l’utilisation 

des hypermédias et faisons le point sur leurs caractéristiques. Puis à la lumière 

des recherches récentes en didactique du FLE, exploiter quelques pistes pour 

les améliorer. Les propositions doivent dépasser l’approche essentiellement 

technique afin de recentrer la réflexion sur des préoccupations pédagogiques. 

L’approche à définir ne peut se passer de l’analyse des besoins, attentes, 

motivations de l’apprenant ni des résultats obtenus au sujet du processus de 

compréhension, sur lequel les chercheurs semblent d’accord.  

Les concepteurs d’hypermédias dédiés à la compréhension écrite continuent 

cependant, à ignorer ces avancées théoriques. Alors que les descriptions du 

processus mis en jeu lors de la compréhension convergent vers deux modèles 

(Gremmo et Holec 1990), les concepteurs ne traduisent pas suffisamment la 

somme de ces résultats et leurs implications pédagogiques en méthodologie 

de l'élaboration de ce type de matériel. Ils confondent les aptitudes, négligent 

la fixation des objectifs d’apprentissage, passent rapidement sur l’élaboration 

des consignes, surexploitent les documents pas toujours authentiques, 

mélangent entraînement et évaluation, privilégient les progressions 

grammaticales… l’analyse de quelques cédéroms et sites Internet consacrés à 

l’apprentissage du FLE pour identifier les lacunes.  

Nous étudions aussi, l’impact des hypermédias sur l’apprentissage des langues et plus particulièrement 

sur l’aptitude qui nous intéresse : la compréhension écrite. Nous montrons que l’organisation et le 

mode de lecture des hypertextes caractérisant les hypermédias, sont différents de ceux des textes sur 

papier et gênent considérablement la mise en œuvre des stratégies habituelles du lecteur. Pour y 
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remédier nous proposons une ébauche d’entraînement spécifique destinée à des lecteurs arabophones 

déjà mal à l’aise face à un texte en FLE. La hiérarchisation des informations différente de celle des 

textes en arabe, ajoutée au double codage verbal / Visuel des hypertextes, génèrent des stratégies de 

lecture que l’apprenant doit apprendre à mettre en œuvre.  

 L’enseignant-conseiller, tel que nous le voyons, définit les objectifs, choisit les 

documents et les contenus ... en accord avec les étudiants. Cette coopération lui 

permettra de profiter de leur compétence dans le domaine de leur spécialité  

FADE (1995). Ce rôle convient parfaitement au cas de notre public. Les 

situations dans lesquelles seront placés les étudiants ressemblent aux situations 

authentiques, surtout que l’objectif de chaque activité est explicitement fixé 

avant la lecture du texte. 

 En devenant conseiller, l’enseignant s’intéresse aux représentations que 

se font les apprenants au sujet de la lecture-compréhension écrite. Cette 

connaissance lui est nécessaire pour pouvoir aider les étudiants à reconsidérer, 

remettre en cause ces représentations. 

 Les activités de déconstruction/reconstruction que nous proposons 

permettent justement de faire réfléchir les étudiants de l’I.S.M. sur leur propre 

fonctionnement cognitif. Le conseiller n’impose pas sa façon de voir, il aide 

chaque apprenant dans la construction de sa propre vision de la C.E. sans 

tomber dans le piège de l’enseignement des concepts et notions de sciences. 

 

OBSTACLES LIES AU SAVOIR 

Il s’agit de contribuer à l’élaboration d’éléments méthodologiques pour la 

conception d’hypermédias envisagés uniquement comme  outils au service de 

l’apprentissage auto dirigé de la compréhension écrite en FLE, par des 

scientifiques arabophones. Les modèles en psychologie cognitive sur le 

développement des connaissances et sur la modélisation des activités humaines 

fournissent un cadre d’analyse approprié. D’autre part, les travaux sur 

l’autonomie et plus particulièrement ceux réalisés par le CRAPEL de Nancy2 
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(Holec 1998), alimentent les réflexions à propos de la mise en œuvre des 

stratégies d’apprentissage en auto direction.  

fonction du texte et de son objectif de lecture. Il est le premier responsable 

de cet apprentissage. 

 Habitués à dépendre totalement de l’enseignant, les étudiants de l’I.S.M. 

doivent apprendre à se prendre en charge. Dés les premières activités 

d’entraînement, que nous proposons, l’étudiant apprend à fixer un objectif 

d’apprentissage, varier ses stratégies, réfléchir, et à se poser des questions, sur 

sa manière de comprendre un texte de sciences médicales rédigé en Français. Il 

devient actif face à son apprentissage, selon son profil cognitif et son rythme, il 

prend en charge, avec l’aide de l’enseignant son parcours. Ce dernier, dans son 

nouveau rôle de conseiller, doit tenir compte du style d’apprentissage 

particulier de chaque apprenant. 

Comprendre les Sciences consiste à adapter sa quête à son projet. 

(FOUCAMBERT,1980) Autrement dit, c’est en fonction de ce qu’il veut 

faire que l’étudiant va sélectionner les éléments des textes de sciences 

médicales dont il a besoin. Il interrogera d’abord, les titres, sous-titres, 

nom de l’auteur, schémas, légendes, notes, mise en page... pour émettre 

ses hypothèses de départ. Il survolera par la suite, l’aire scripturale du 

texte en ne s’attardant que sur les débuts de paragraphes, mises en relief, 

principales articulations... afin de se faire une idée sur l’organisation du 

texte à lire. Il déterminera alors, la stratégie de compréhension qui lui 

permettra d’arriver à son objectif. 

 

 

OBSTACLES LIES AUX ENSEIGNANTS 
 Il existe maintenant deux types de profession pédagogique: 

enseignant et conseiller, qui ne demandent pas les mêmes qualités. »  

(GREMMO, 1995, p48).  

Enseignant et conseiller ont des rôles différents mais complémentaires. 

L’enseignant-conseiller, dans l’ébauche de méthodologie que nous proposons, 

n’intervient que pour aider à élucider des questions restées sans réponses. Sa 

tâche n’est plus celle d’un enseignant confiné dans la transmission des 

connaissances mais comme personne ressource au service des étudiants. Les 
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limitations imposées par les situations traditionnelles d’enseignement sont 

remises en cause 

Face à cette hétérogénéité l’offre de situations d’auto apprentissage 

est, à nos yeux, une solution à explorer. 

Ce type d’apprentissage n’est pas nouveau. Plusieurs expériences ont 

été menées à travers le monde. Les résultats n’ont pas toujours été à la 

hauteur des attentes, ni au niveau des investissements consentis. Nous 

profiterons de ces expériences pour éviter de reproduire les mêmes causes 

à l’origine de ces semi-échecs ou semi-succès. 

Selon nos hypothèses les obstacles sont à rechercher du côté des 

relations existantes entre les principaux pôles du triangle didactique. 

Autrement dit : 

L’apprenant 

L’enseignant 

Le savoir 

 

OBSTACLES LIES AUX APPRENANTS  
 

« La personne la mieux placée pour bien apprendre est l’apprenant 

lui même ». GREMMO (1995, p 40) 

Les projets avortés ne tiennent pas suffisamment compte de l’identification 

rigoureuse du public-apprenant. Les analyses de besoins, point de départ de 

toute la démarche didactique, sont menées superficiellement. Elles négligent 

souvent les caractéristiques socioculturelles des apprenants. On fait comme si 

on avait un public captif de l’école traditionnelle, alors qu’il s’agit de public 

spécifique ayant des demandes spécialisées. En modifiant son comportement 

vis à vis de l’apprentissage de la Compréhension Ecrite, l’apprenant devient 

capable de travailler seul et d’adapter, ses stratégies de lecture en 
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Les scientifiques arabophones  

en situation d’auto-apprentissage du français langue étrangère. 
 

Les demandes en apprentissage des langues, vecteurs de la 

communication, évoluent selon une courbe sans cesse croissante. Elles 

obéissent à des mécanismes d’échanges dictés par la société. Dans cette 

logique sociale les apprenants considérés comme des consommateurs de 

produits éducatifs, culturels attendent énormément des concepteurs de 

formation. 

L’offre n’est hélas pas toujours à la hauteur des attentes des 

apprenants. Ces derniers n’acceptent plus les formations du type scolaire 

par lesquelles ils sont déjà passés sans grand résultat. Ils attendent 

aujourd’hui des offres individualisées dans lesquelles ils seraient libérés 

des contraintes spatio-temporelles imposées par l’école « traditionnelle ». 

Ils sont demandeurs de formations adaptées à leurs rythmes. Ils ne veulent 

plus dépendre d’horaires rigides, ni de lieux fixes et encore moins de la 

présence d’enseignants qui dicteraient tout ce qu’il faudrait faire et 

prendraient toutes les décisions à leurs places. 

Dans un pays comme le nôtre, où les cohortes de demandeurs de 

formation de toutes sortes atteignent des chiffres record inversement 

proportionnels aux financements qui tarissent ; l’urgence consiste donc à 

proposer, parallèlement à l’offre classique existante, d’autres alternatives. 

La diversité des demandes complique davantage les réponses. Les 

objectifs visés par ces demandeurs de formations en langues étrangères 

sont larges. Ils varient de l’apprenant qui veut « juste se débrouiller à 

l’étranger » aux étudiants qui ne peuvent accéder aux sciences et aux 

technologies de pointe sans la maîtrise d’une langue étrangère au moins. 
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