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 االفتتاحية

ومتّز األياَ وتتعاقب اهفصوي ًّ   و متضي صِة اهلل يف كوُٕ اهزحب ،...  

خزيف إىل عتاء  إىل ربيع ،  إىل صيف أوعم أْ حيّط بزحوٕ بيِِا حاًال ًعٕ بغائز 

 ...اخلري ًّ حصاد سرع ودودة مثز وطّيب ٓواء وهطف أدواء وطآز ًاء وبزكة صاعة 

 

ابع اهفلز عٌوٕ اهغائق يف ذليط تء يف صٌت وٓدوء ويو يتواصى  اهعطا...  

خويط باألعواق واألعوان، وباهزافعات واخلافظات واملجبتات واملجبطات،  

و خيوص هزصاهتٕ املقدصة،  ويقطف مثزتٕ اهياُعة بعد ...  واملتآهفات واملتِاقظات 

 .فوط ًّ أخوصوًا أ... وًّ سرع حصد ،  وًّ دّد ودد .  دٔد وصرب وإرعاد وطوي سًاْ

 

تدفع طيبا وٓآي حلظة اهقطف ... آي مثزة اجلٔد تيِع مجاال ودالال ٓو  

ُّٔا مثزة  ، وال بأظ  اهصوتيات احمللٌةًّ دلوة   اهعدد احلادي عغزحالال،  إ

 -عويٕ اهضالَ–عوى هػة يوصف بّ يعقوب  ( أحد عغز كوكبا) حئِا ًّ قزاءتٔا 

 .وال حزج

  

ٌّّ أحباثا ًتخصصةيف اهفعى ّيشا عّ صابقيٕ،  لهم  اهعدد ممٓذا هقد داء   ُّٕ تض أ

عٌاي املوتقى اهدوهي أ،  ًّ (املآيةو املعذٌية ) املعذٌي متّط احملور األوي  

إىل أحباخ هػوية ... – 2010أفزيى ( اهتأهيف املعذٌي بني اهزآّ واملأًوي ) اهجاُي 
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اج واإلجناس املعزيف واهعوٌي ًّ وأدبية وإُضاُية صآٌت بٔا أقالَ داّدة يف اإلُت

بدراصات أدِبية باهّوػتني اهفزُضية ي ٓذا اهعدد كٌا تشّك.  داخى اهوطّ وًّ خاردٕ

 .يشية يف اهفعوني املعذٌي واهرتمجيواإلجنو

 

 :وداءت ورقات اهبخح فيٕ عوى ذلوريّ 

 :،  وقد تضٌّ اهعِاويّ اهتاهية( اهتاريخ املآية و املعذٌية و) ذلور  -1

 

   اٌرتٔبٕلٕج٘ لالوتجاه ٔ االحنساف -ًّٕ الشٕسٕٗاملف -

  الطفـن سمٕك تّرٖب يف املٕسٗكٗٛ الرتبٗٛ دٔز -

  اءٚ، وفـّٕوّا أٌـٕاعّا ٔخـصائصّاـالكف -

  يف اجلزائس خاله فرتٚ االحتاله( عٕض الفسٌشٗٛ) املدزسٛ الفسٌصٗٛ  -

لمىؤسشٛ العىٕوٗٛ دزاسٛ وٗداٌٗٛ  ٔاقع تشٗري اإلصالحات االستشفائٗٛ يف اجلزائس -

  االستشفائٗٛ بعني ٔسازٚ

   وَ الكصٕز الكمٕٙ املزوَ إىل الززع الكمٕٙ،تٍأه سٗكٕسٕوات٘ -

 األسباب ٔالعٕاون املؤدٖٛ باألبٍاء إىل التىسد ٔاالعتداء عمٜ أصٕهلي يف اجملتىع اجلزائسٙ  -

- The Cultural Agenda of Translation & Arabization  in the Arab World : 

Problems Aspects   
- Aperçu sur la Tariqa Oweyssia      
- Dictionnaire alphabétiquedes auteurs de la Médecine Prophétique« Al-

Tibb al-Nabawi »  

 املاِٗٛ ٔالتازٖخ   –التألٗف املعجى٘  -

 املعجي العسب٘ املٍشٕد يف ضٕء الٕصف ٔالصٕزٚ  -

 اقْ  ٔوٍّجٗاتْ  املعجي الٍبات٘ العسب٘ آف -

 املصطمح ٔ الرتمجٛ  -

 ٌظاً االٌشجاً يف التعاون الصٕت٘   -

 ٌظسٖٛ االحتجاج ٔصٍاعٛ املعجي بني االعرتاف التازخي٘ ٔ ضسٔزٚ اإللغاء  -
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 :وقد احتوى مجوة األحباخ اهتاهية : ذلور اهعووَ اإلُضاُية -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويقطف  وٓي العم ًادة عوٌية غشيزة دمسة ،  صيذد اهقارئ فئا ًتعة مميشة،  

 .ا اُتظزٓا وصرب هاهطامل ، اهباحح ًِٔا مثزة طّيبة يضيفٔا إىل حبجٕ

 

إل تتطوع دوًا إىل األمسى واألدود ًّ اهبخوخ،  فٔي ( اهصوتيات)واجملوة  

تغلز املضآٌني بدراصتٍٔ وأفلارٍٓ اهِرية،  وتِتظز ًٍِٔ اجلّيد واألدود يف 

 .اهػد اهشآز واملغزق وإىل اهوقاء يف اهعدد اهجاُي عغز وباهلل اهتوفيق

 

 ًديز اهتخزيز          

 

 

 حنٕ تأسٗص وعجي املصطمخات العمىٗٛ يف الكتب املدزس٘  -

 وصطمـح الغـسض  ٔوــادٚ األدب  -

سٖف يف صخٗح البخازٙ صٗغ فعن ٔأفعن دالالت وفسدات احلدٖح الٍبٕٙ الش -

  ٔتفعن أمنٕذجا ٔاٌفعن

 املعجـي العسبـ٘ ٌظسٚ تازخيٗٛ ٔ قساءٚ يف وعجي وتخصص حدٖح  -

 طكَّٗٛ لمصَّٕاوت العسبَّٗٛ يف املباٌ٘ اإلفسادَّٛ   دزاسٛ قٗاسَّٗٛ   التَّغُّٗسات الٍّ -

 (االجتىاع منٕذجا املعجي الٍكدٙ لعمي)الكٕاعد ٔاإلشكاالت, املعجي املتخصص -

   فكــْ المـغٛ عرب التــازٖخ -

 الدلٗن الّمغٕٙ ٔ حجٗتْ يف التفشري ٔأثسٓ يف الرتجٗح  -

   ٛ يف جتمٗاتْ ٔمجالٗاتْ يف الركس احلكٗيـدزاس -  إضىاز الشأُ ٔالكصٛ -

   ممٗزاتْخصائصْ ٔ الشىاع عٍد الكٕفٗني -

  دٔز عمىاء التصٕف  يف حسكات  التخسز العسبٗٛ  املعاصسٚ -

  1967إىل  1948صٕزٚ ودٍٖٛ ٖافا يف مناذج وَ الشعس العسب٘ وٍر عاً  -
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 انًاٍْح ٔانرارٌخ –انرأنٍف انًؼجًً 
 

 

 ياجذ أتٕ ياضً:  انذكرٕر 

 ػضٕ يجًغ انهغح انؼزتٍح

 صٕرٌا -تذيغق 

 
. التيأليف، والمعممي ، والماهيية، والتياري : للمداخلة من أربعة كلمات، وهي  حيتألف المحور المقتر    

يكميين ارخيير صالأيي  ارون ميين  وهيه  الكلمييات تمشيين أييقين أفافيييين صيي  باييا، اييم المداخليية، كيين ما مييا
عاوان المحور يعالج التأليف المعمم ، بياما المز، الشاا  من محور المداخلة ، يتااون تداعيات التأليف 

 . المعمم ، والصااعة المعممية ص  اللغة العربية
المعيامم  وكها البحث عن مدلون لفظة المعمم، وما يراد ما ا وبمعااها من حيث الدصلة، هن تيأليف      

علم أم صااعة ؟ وبخصوم الماهية الت  تعد مفد كن معمم ومادته ارفافيية م ميا اختلفيت لغتيه، صيض 
ومود للمعمم إص بومود مادته المعبرة عن معاا  هات دصصت هادصية وموحيية لغراي ا المقصيود اليه  

 . واعت من أمله
الماهية، وردت كلمة  رهكر عاص دلمداخلة بعبراامج ا  المقرر ص نة من المحور ارورواللفظة ارخي    

، والمراحن الت  مرت ب ا، وأاواع ا، والمااهج ةتاري  ، ولعن المراد ب ا تاري  اأأة هه  المعامم العربي
 . الت  خاعت ل ا وص  اظرة أصحاب ا ومؤلفي ا

المعجمم،    :ولمعالميية المواييول صاييلت ولومييه ميين اللفظيية الشااييية للمييز، ارون ميين المحييور، وهيي    
 .المداخلة المتوااعة المحور الرئيس ل ه  نوالمعمم يمش

لماها بد، البحث بكلمة المعمم ؟ والمواب ص  اعتقاد  صيمكااا الأرول ص  التيأليف المعممي  ، وص      
 .  معرصة ماهية المعمم قبن معرصة المعمم اففه من حيث الدصلة المعممية واصصطضحية 

  
   :تعرٌف االصطالحً للمعج،ال             

                                                              
مين مفيردات اللغية قيد تصين إليى أصف  رهو كتاب يحتو  على عدد كبيي: المعمم أو القاموس .1

بأرح ا وتففير معااي ا، على أن تكون المواد مرتبة ترتيبا خاصا ؛ إما على  ةالكلمات مقروا
ل مييا، ، أوالمواييول ، والمعمييم الكاميين هييو الييه  ياييم أصف الكلمييات ميين اللغيية ، حييرف ا

مصحوبة بأرح معاى كّن كلمة واأتقاق ا وطريقة اطق ا ، وأيواهد تبيين مواايس افيتعمال ا  
قبيين صيياحب المعمييم،  نماتقيياة ، ومرتبيية وصيي  مييا ج معييين وطريقيية خاصيية تييم اختيارهييا ميي

تيداوص  اوأيفيره. المعميم الوفييط : مماعة  أو هيئة مشن أوال يئة إن كان المعمم صادرا عن
ومبايى للمفيردات التي  هي   ىما رتبت موادها ترتيبا ألف بائيا ، وت تم المعيامم اللغويية بمعاي

  (1). مادة المعمم ، وأهم ما ص  المعامم اللغوية اللفظ والمعاى 

                                                 

 سا١ًِ ٠ؼمٛب ، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، ت١شٚخ ٌثٕاْ ،  / ،د  09اٌّؼاظُ اٌؼشت١ح تذاءذٙا ٚذطٛس٘ا ص - 1  

   ضِؽّذ أؼّذ أتٛا ٌفش/ د  09اٌؽذ٠س ص ٚاٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ػٛء دساعاخ ػٍُ اٌٍغحَ ، 1981، 01ؽ       

 ،                     121، ٚوالَ اٌؼشب ِٓ لؼا٠ا  اٌٍغح اٌؼشت١ح ص.، داس إٌٙؼح اٌؼشت١ح ٌٍطثاػح ٚإٌشش 01ؽ      
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اليه  يميد اللغية بميادة عمل يا، وهي  كما أن المعمم هو المرمس اله  صغاى عاه ص  كين بحيث، وهيو    
ولما كان إعمام الحروف بمعاى إزالة اسب ام والغموض ص  دصلة . الكلمات المختزاة ص  هاكرة الممتمس

أأكال ا المتأاب ة على أصوات متباياة ، صإن  من هيه  الدصلية ميا،ت تفيمية الكتياب اليه  يزيين التبياس 
 (2).معاا  الكلمات وغموا ا بالمعمم 

بعد هها التعريف اصصطضح ، يمكااا أن اعرج على مدلون كلمة معميم، والقياموس، لمياها فيميا كين    
 . اللغة  سوالمواب تميب عاه معامم اللغة العربية افف ا ، أو قوامي. ما ما ب ه  التفمية ؟

                                                         
 :لمصطلح المعج، التعرٌف اللغوي           

      

إها : عمم ،أعمم كتاب صضن أعمم" لفظة ( هـ 538ت )ما، ص  أفاس البضغة لمار هللا الزمخأر       
 .   (3)متياا هلمن إهاعمَمْتُه ارمور ومدت:لم يف م ما كتب، والَمْعَمم

 : العين والميم والميم شضشة أصون: َعَمَم، و َعُممَ : وقان ابن صارس   
 

عايّ  ومهاقية،  ىصيضبة وأيدة ،واعخير علي ىها ييدّن عليى فيكوت وصيمت ، واعخير عليأحد
الييه  : ويقييان ارعمميي  . ، والمييرأة عممييا، بيايية العمميية  مصييارون الرميين الييه  ص يفصييع، وهييو أعميي

أحدا فم  أحدامن فكان البادية أعمميا، كما  موهها عاداا غلط، وما اعل. صيفصع وإن كان اازص البادية 
 . يفمواه أعممياص
والعممييا، الب يميية ، وفييميت عممييا، ؛را ييا ص تييتكلم ، وكييهلل كيين ميين صيقييدرعلى الكييضم ص ييو أعَمييُم    

      (4).ومفتعمم ، وأريد بحروف المعمم حروف الخّط المعمم 
. كين صصييحازان إب امه بالاقط والأكن، وكهلل عمم الكضم وإها لم ي: الحرَف والكتاَب َعْمما  : وَعَممَ     

 ,       ص و أعمم ، وه  عمما، ممس ُعْمٌم 
خضف الُعْرِب والعرِب ، وارعمم اليه  صيفصيع ، وص يبيين كضميه، : الُعْمُم والَعَممُ ":َعَمَم "وكلمة      

يكين  موإها لي (1).وإن كان عرب  الافب ، صأما ارعممي  صاليه  مين مياس العميم ، أصصيع أم ليم يفصيع 
. ، وه  عمما، ممس ُعْمم وأعمم الكضم أب مه وههب به إلى العممة ، خيضف أعربيه صصيحا ص و أعمم

 (2). ديوان لمفردات اللغة مرتب على حروف المعمم: والمعمم
 
أّا م يقوليون  مولقد اعل}: قان تعالى. ص  القرآن الكريم صقد تكررت شضث مرات" عمم"أما ورود كلمة    

 (3).{دون إليه أعممّ  ٌوهها لفان عرب ٌّ مبين إاما يعلمه بأر لفان اله  ُيلح

                                                                                                                                                       

 .     1976ؼغٓ ظاظا، داس إٌٙؼح اٌؼشت١ح ٌٍطثاػح ٚإٌشش، ت١شٚخ ٌثٕاْ ،/ د         

    . ،دِشك01،أؼّذ صسلٗ، ِٕشٛساخ داس ػالء اٌذ٠ٓ ، ؽ43 - 42ص /ٚف اٌّؼعُ أطٛي اٌٍغح اٌؼشت١ح ؼش  - 2

3-                                                      

 .، ترؽم١ك ٚػثؾ ػثذ اٌغالَ ٘اسْٚ، داس اٌع١ً، ت١شٚخ ٌثٕاْ 241-239/  4ِعًّ ِما١٠ظ اٌٍغح  – 4

 فٙاسعٗ ػٍٟ ِششٞ، داس ئؼ١اء اٌرشاز            غػٍك ػ١ٍٗ ٚٚػ،ٔغك ٚ 67/  9ٌغاْ اٌؼشب التٓ ِٕظٛس  – 1

 . اٌؼشتٟ ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ ، ت١شٚخ ٌثٕاْ         

 . َ 1973-٘ـ 1393.، ِطاتغ داس اٌّؼاسف تّظش02اٌٍغح اٌؼشت١ح، ؽ غ، ِع586ّ/ 2اٌّؼعُ اٌٛع١ؾ  – 2

 .46، ٚفظٍد 198، ٚ عٛسج اٌشؼشاء 103إٌؽً – 3
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من خضن تعارص ا اللغوية ص  المعامم الت  اعتميدااها صي  هيه  المداخلية ، صإايه "عمم"إن المتتبس للفظة   
يرى أا ا متقاربة ص  دصصت ا إلى حد كبير، وإن كان هاال صر  وإاما هو بفيط، مرد  يرمس إلى الكيفية 

، وتقرييب عالمادة لدى اللغويين أشاا، الأرح ولتحلين، وارب ارمشلة قصد التوايي الت  تمت ب ا تااون
 .معاى الكلمة إلى القارئ

 

وبعيدما عالمايا . عرصاا بأن العرب قد تااولوا مفردات لغت م وص  مصطلع المعمم، ومصطلع القاموس  
: قيان ابين صيارس. م اللغيةمف وم لفظة المعميم لغوييا، صإاايا اتقين للبحيث عين كلمية القياموس ايمن معيام

من . صحيع يدن على غمس أ ، ص  الما،، والما، اففه يفمى بهلل القاف والميم والفين أصن" َقَمسَ "
قعيير البحيير، : والقيياموس (4).معظمييه: إّن قيياموس البحير:ويقييان . غمفييته: الأيي ، صيي  الميا،  هليل قمفييت

  (6) "  الفيروز أباد" ى معمم والقاموس البحر العظيم ، وعلٌم عل  (5).وفطه ومعظمه: وقين
 
بعييد هييها التعريييف اللغييو  واصصييطضح  لكلميية المعمييم والقيياموس، تبقييى لفظيية القيياموس التيي  تعايي     

ويظ يير أن بعييض علمييا، . البحيير، أو البحيير العظيييم، أو وفييطه، أو معظمييه، أو أبعييد مواييس صيييه غييورا
ن موا مؤلفات م افما من أفما، البحر، أو صفة مالعربية ارقدمين الهين حاولوا ممس اللغة وصالوا أن يف

أطل  على معممه افيم  المحييط ، ( م 995هـ   385ت)، وظ رت اللفظة عادا الصاحب بن عبادصفاته
، (المحكم والمحيط ارعظيم " ، صأطل  على معممه افم ( م1066هـ 458ت)وعقبه ابن فيد ة ارادلف  

 .لى معممه العباب أو مممس البحرين ع( م  1252 -هـ  650ت ) وأطل  الصاغاا  
 
 

؛ راييه البحيير (وأفييميته القيياموس المحيييط) قييائض :وصييرح( هييـ817-729)شييم مييا، الفيييروز بيياد       
ويعا  بهلل معمميه ، وكيان ل يها المعميم فيمعة طيبية االيت إعمياب العلميا، وطيضب العليم،  (1)ارعظم،

من أطل  هه  اللفظة بالمعاى المتعارف عليه من  ولفظة مصطلع معمم صتاريخ ا غير معلوم، وص اعرف
ميين توظيييف رمييان  توقييد أأييار الييدكتور إمييين يعقييوب إلييى أن الكلميية كاايي. اللغييويين علييى معييامم اللغيية

وايس أحيد كتبيه ( هيـ256ت)الحديث الأريف ، ص م أون من  افتعملوها ، وص  مقدمت م اسمام البخيار 
وايس معمميا ( م919 -هيـ 298ت)أحمد بن عل  بن المشايى  ىشم لحقه أبو يعل" حروف المعمم " على 
ومصيطلع  (2).وهكها أال افتعمان الكلمة عاد المحدشين، وتااقل ا عا م اللغويون" عمم الصحابة " فما 

 .القاموس يعا  المعمم من حيث  الوظيفة اردائية الت  يقوم ب ا ص  حفظ وتخزين مفردات اللغة 
 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 .  26/  5ِؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغح  – 4

 . 302/  11ٌغاْ اٌؼشب   - 5

 . 758/  2ِؼعُ اٌٛع١ؾ  – 6

 

 

 

  .، داس اٌىراب اٌؼشتٟ ، ت١شٚخ ٌثٕاْ  1/3اٌماِٛط اٌّؽ١ؾ  – 1

 . .12،13اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح  تذاءذٙا ٚذطٛس٘ا ص – 2
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 :، العربٌة واألسباب من تأسٌسهاالغاٌة من تألٌف المعاج   
تعد المعامم أو القواميس اللغوية ديوان ممس وتخزين المفردات التي  تعتبير رصييدا لغوييا مين صياس     

                  :                                                     صإن الغاية من ممع ا ص  المعمم هو. البأر، فوا، أكاات تلل المفردات قديمة أم حديشة
حفظ ا من اصادشار والزوان على مر الزمان وتعاقب ارعوام والقرون ؛رن اللغة تحيا باصفيتعمان   - 1

 وتموت بدواه ،واللغة ظاهرة امتماعية تتقادم  ألفاظ ا بمرور 
 يا ، صقيد الوقت ، صتولد ألفاظ ، وتصير أخرى ص  ط  الافيان ، ويتاا،ن تداول ا على ألفاة الاياطقين ب

ل ا أ  مأوى يأوي ا فوى المعامم تحتاا ا ، صيرمس إلي ا من أفتب م عليه ص م كلمة ما  ىتختف  وص يبق
 .أشاا، الوقوف على درافة ام لغو  ما ، أو ص  خطاب ما 

 
الموروث الحاار   المفردات يشبت بقا، وومود أمة وممتمس له اصيب من ةوالحفاظ على ديموم  - 2

 .يمكن أن يعتز به أمام ارمم ص  هها المماناللغو  اله  
 
وتافرد اللغة العربية عن أخوات ا الفامية ، وغيير الفيامية عليى أا يا لغية أعظيم  كتياب فيماو ،  – 3  

ايزن ب يا، قيام تأفييس   ولعظمية كتياب هللا واللغية التي. ازن ب ا القرآن الكريم عليى فييد العيرب والعميم
لى ممس مفردات اللغة من ألفاة الرواة واللغويين والحفظة لضفتعااة الدرس اللغو  ص  عصر التدوين ع

. ب ا على تففير ما أفتب م من ألفاظ ومعاا  القرآن حتى على كبيار اللغيويين المففيرين المتمكايين ميا م
وكان هلل العمن ص  عملية الممس فببه وازل ديا  صي  . والعمن ب ه  المفردات ص  ممان الحقون اردبية

العرب ولغيت م  –عز أأاه -البيان  تحدى هللا  ةم ارون؛ رن القرآن ازن بلغة عربية اللفان، صصيحالمقا
وصصياحة صتماشل يا . بما اأتمن عليه القرآن الأريف من لغة وألفاظ لم يفتعملوها، ولم يفمعوها من قبين

 .والفيرة الابوية العطرة أاهدة على هلل .  ةأ  صصاح
 

وهو من م ابهة الفصاحة والبضغة عاد قريش ص  ماهليت يا، " تبة بن أب  ربيعة ع" ما، على لفان     
الرفيون صيلى هللا علييه  -وبعد ما رميس مين الم مية التي  صوايته صي يا قيريش بصيفته مبعوشيا عا يا إليى

. لتقديم بعض اسغرا،ات للاب  من أمن الكف عن الدعوة ، ومحاورتيه الرفيون مين م ية أخيرى -وفلم
صأب رتيه، " صصيلت "  ى من عرض تلل اسغيرا،ات أفيمعه الابي  آييات أيريفات مين فيورة وبعد ما اات

وكاد أن يدخن اسيمان قلبه، وااأد الرفون أن يتوقف عن القرا،ة ، وعاد عودته إليى قوميه، تكيوف مين 
 ، صلما ملس إلي م أحوله كبرا، قريش ، وهم ص  دهأة من أمرهم اااين أن مبعوش م عاد إلي م وقد اصب

ورائي  أاي  فيمعت قيوص وهللا ميا فيمعت مشليه قيط ّ، وهللا ميا هيو : ، قالوا ميا ورا،ل ييا أبيا الولييد ؟ قيان
بالأعر، وص بالفحر، وص بالك ااة ، يامعأير قيريش أطيعيوا ، وامعلوهيا بي ،  وخلّيوا بيين هيها الرمين 

 .إلى غير هلل  (1). موبين ما هو صيه، صاعتزلو  صاوهللا ليكان لقوله اله  فمعت ماه ابأ عظي
 

                                                 

 فٙاسعٙا، ِظطفٝ اٌغما، ئتشا١ُ٘  ٚػثطٙا ٚٚػغ ا، ؼمم295ٙ- 294/  1اٌغ١شج إٌث٠ٛح التٓ ٘شاَ  -1  

 .ا٤ت١اسٞ ،ػثذ اٌؽف١ع شثٍٟ، داس اٌّؼشفح ت١شٚخ ٌثٕاْ       

 

 اٌثؽس ط، 07ِٕٙٚ، شٛلٟ ػ١ف، داس اٌّؼاسف، ِظش، ؽ44إٌصش اٌفٕٟ ِٚزا٘ثٗ فٟ اٌرشاز اٌؼشتٟ ص  – 2 

 ، اإلصس٠طح  غٌٕشش ٚاٌرٛص٠، ِؽّٛد ع١ٍّاْ ٠الٛخ ، داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١ح ٌٍطثاػح ٚا59ص اٌٍغٛٞ       

 .اإلعىٕذس٠ح ِظش        
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وهللا مافمعت من محمد كضما ما هو من كيضم اسايس والمين، وإن : وص  رواية أخرى يقون عتبة       
 (2).له لحضوة ، وإن عليه لطضوة، وإن أعض  لمشمر، وإن أففله لمغد  

 
به وبضغته وإعماز  كاات هه  أ ادة كاصية أاصية تشبت عظمة كضم هللا المتمشن ص  لفظ القرآن وأفلو    

المب ر للعقون والافوس، وما اعتراف كبار لغو  قيريش وإعميازهم أميام التحيد  اسل ي  إص دليين عليى 
كيان هيها عيامض مين . عمز اسافااية ممعا، من قوة القيرآن، ويفيتشاى ال ياد  صياحب اليوح  مين هليل

مين  –ب يا عليى تففيير كيضم هللا العوامن الريفة الت  عملت إليى مميس المفيردات ، مين أمين اصفيتعااة 
 أأاه 

 
حفيز اللغيويين عليى مميس اللغية صي  ع يد اصحتمياج؛  رن ارمصيار  رهوا رخي: العامن القوم  - 4     

صيي م  لالعربية ص  هه  المدة كاات تعج باول من الحماس العرق ، والفكير  اليه  غهتيه الأيعوبية، وبير
يفتخرون بمااقب م وعرق م وشقياصت م، صميا كيان إص أن يميدوا  االأاعر واللغو  والعالم والااقد ، وأصبحو

( هيـ256ت)من يردوا علي م بالحمج المقاعة واردلة الدامغة من خضن هيه  اللغية ، ومين بييا م المياحظ 
 (1).ص  كتابه البيان والتبيين 

 
يف ، وهيها صي  عمليية مميس اللغية والتيأل ،عاصير آخير كيان وميود  حاايرا: العامن اصمتمياع   – 5  

المااب داصعه رغبة العرب  وحبه للعلم والتعلم ، وخاصية صيإن ديايه حشيه عليى القيرا،ة واليتعلم صي  وقيت 
عرصت صيه ارمة العربية واسفضمية افتقرارا فيافيا وامتماعيا ، ورخا، ماديا ،وتأميعا من قبن الحاكم 

أهيم العوامين التي  دصعيت العيرب إليى  للعلم والعلما، ، إلى أن فم  العصر بالعصر اليههب  ،كاايت هيه 
التأليف المعمم  ، وهاال عوامن عامة تخم تيأليف المعيامم قاطبية ، وما يا المعيامم العربيية، فاأيير 

 . إلى بعض تلل الدواصس الت  دصعت اسافااية إلى كتابة المعامم 
 

 : مادة المعاج، اللغوٌة         
 
، و مصيادرها القيرآن صييه مفيردات وافيتعماصت كاايت تالكلميامادة المعامم اللغوية ه  المفيردات، و   

أصع مصدر لعلما، اللغة واردب والفق ا، ،بما ما، به من مفيردات مدييدة ليم يفيمع ا العيرب مين قبين، 
والحييديث، واردب القييديم بأييعر  واشيير ، وأخبييار  ، وأمشالييه ، وحكمييه ، وأقوالييه المييأشورة ، والييدخين 

مديد من ألفاظ، كاله  تعمن به الممامس اللغوية العربية، و معمم الوفيط خير المعرب، و ما يفتمد من 
  (2).مشان يقتدى به على هلل

 
 :اللغة التً ألفت منها المعاج،       

 
 ةكيين المعييامم تتقيياطس صيي  اقيياط مأييتركة صيي  التييأليف والباييا،، وقييد تتفيياوت صيمييا بيا ييا صيي  اختيييارا لميياد 

تيار صإاه ي من وي در الكشير من المفردات، مشن الغريب، والوحأ ، واليدخين، المعتمدة، إص أن هها اصخ

                                                 

     

                 ،اٌعاؼع ، داس ئؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ ، ت١شٚخ ٌثٕاْ ، ٚػؽٝ اإلعالَ   2/19 اٌث١اْ ٚاٌرث١١ٓ – 1 

 .10أؼّذ أ١ِٓ ، داس اٌىراب اٌؼشتٟ ، ت١شٚخ ٌثٕاْ ، ؽ،55-57/ 1       

 . 255/  2،ٚػؽٝ اإلعالَ 33شٚف اٌّؼعُ صأطٛي اٌٍغح اٌؼشت١ح ؼ – 2 
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الييه  كشيير افييتعماله صيي  ألفيياة العييرب  الفصيييع   :وأهييم مييا تأييترل صيييه المعييامم اللغوييية هييو. والمييب م
بياميا الغرييب والمبتيهن ، والوحأي  ، واليدخين، صقيد تفاوتيت المعيامم صيميا بيا يا صي  .الموشو  بعربيت م 

ييد  ، وإاما ما، تدوياه ص  بعض المعامم من باب معرصته عاد الحامة إليه ، وإن كان المبتهن صيادرا تق
 .عن العامة

 
 : شروط الجمع و تقٌٌد المفردات           
 
. اأترط اللغويون والمعمميون أرطا خاصا ب م ص  مميس مفيردا ت اللغية العربيية صي  مرحلية المميس   

 : أبعاد شضشة و ه وهه  الأروط تتمفد ص  
 
يعتمد صيه على ما تااولته العرب من شروة أدبية ولغوية ماه العصرالماهل  إلى ا اية . البعد الزما  - 1 

القرن الشاا  ال مر  بالافبة لفصحا، ارمصار والحار، وإلى أوافط القرن الرابس بالافبة إلى صصحا، 
 البادية والمااط  البعيدة عن التأشر باللحن

 
الفيمال و المميس   تمشن ص  تحديد مااط  و بيئات مغراصية، يرميس إلي يا صي  عمليية. والبعد المكاا  - 2

التي  اعتميدت لغت يا صي   -ايمن الحييز المغراصي  المحيدد  -وتم بالفعن تحديد القبائن العربيية . والتدوين
ت  تم ارخه ما ا كما هكير و القبائن ال. الممس لما عرصت به من صصاحة،  وفضمة لفاا ا، و بيان كضم ا

أأ ر القبائن الت  أعتمد علي ا ص  الرواية والممس : قان( ارلفاظ و الحروف)أبو اصر الفاراب  ص  كتابة 
كاايت قييريش أميود العييرب ااتقيا، رصصييع ارلفياظ، و أفيي ل ا عليى اللفييان، و أحفيا ا مفييموعا، : ) هي 

العربية و ب م أقتد ، وعا م أخه اللفان العرب  من بين و الهين اقلت عا م . وأبيا ا إبااة عما ص  الافس
صإن هؤص، هم اللهين عا م أكشر ما أخه ومعظمه، وعليي م أتكين . قيس، وتميم، و أفد: القبائن العربية هم

 . ص  الغريب و ص  اسعراب و التصريف
 
و بالمملة صإاه ليم . ئنو لم يؤخه عن غيرهم من فائر القبا. شم ههين و بعض كاااة و بعض الطائيين    

 ميؤخه عن حار  قط ، و ص عن فكان البواد  ممن كيان يفيكن أطيراف اليبضد الممياورة لفيائر ارمي
    (1)(.وحول م
       
    وكان أقطاب ومأاهير علما، البصرة فيباقين إليى مميس اللغية ، وصي  مقيدمت م أبيو عميرو بين العيض،   
 ( . هـ 175ت)بن أحمد ، وتضميه  أمشان الخلين (هـ 154ت )

                                                 

 ٔضاس سػا، داس اٌشائذ / ، أؼّذ سػا، لذَ ٌٗ ٚ ػٍك ػ١ٍٗ ٌٚذٖ د123 -122ٌِٛذ اٌٍغح اٌؼشت١ح ص  - 1  

 ا٤فغأٟ، داس اٌفىش،  ذ، عؼ21١-20َ، ِٚٓ ذاس٠خ إٌؽٛ ص1983 - ٘ـ1403، ت١شٚخ ٌثٕاْ،  ٟاٌؼشت

 ،شٛلٟ ػ١ف ،    118/  1ب اٌؼشتٟ، اٌؼظش اٌؼثاعٟ ا٤ٚيَ ، ٚ ذاس٠خ ا٤د1978 -٘ـ 1398، 02ؽ

س ، ػٍٟ ػثذ اٌٛاؼذ ٚافٟ، دا171ٚ فمٗ اٌٍغح ص ، أؼّذ أ١ِٓ،246/  2داس اٌّؼاسف تّظش، ٚػؽٝ اإلعالَ

 07إٌٙؼح، ِظش ٌٍطثاػح ٚإٌشش، اٌؼعاٌح ، اٌما٘شج ، ؽ

 

 ٌٍغح اٌؼشت١ح ِٚغائٍٙا ٚعٕٓ اٌؼشب              ، عؼ١ذ ا٤فغأٟ ، ٚاٌظاؼثٟ فٟ فمٗ ا 23ِٓ ذاس٠خ إٌؽٛص  - 2

 ، أؼّذ تٓ فاسط ، ػٍك ػ١ٍٗ ٚٚػغ ؼٛاش١ٗ أؼّذ ؼغٓ تغط ، داس اٌفىش اٌؼ١ٍّح  28فٟ والِٙا ً ص       

     .   1997َ -٘ـ 1418، 01ت١شٚخ ٌثٕاْ ،   ؽ      
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وهيه  أي ادة أخيرى ربي  عميرو بين العيض، تعيزز أيروط . وغييرهم ( هيـ183ت ) ويواس بن حبييب  
إصّ ميا )....( رقيون قاليت العيرب :   )الممس  الت  فب  الحديث عا ا عاد هؤص، اللغويين العمالقة ، قيان

ومبييان الحميياز، حيييث قبائيين أفييد وتميييم مييابين امييد  د، يرييي( ةفييمعت ميين عالييية الفيياصلة، وفيياصلة العالييي
  (2).وبعض قبائن قريش

 
 

 :الكٌفٌة التً ت، بها جمع اللغة      
 
 :تم ممس اللغة العربية بمراحن ما ا   
  
القيرآن ، والحيديث الابيو  الأيريف ، واردب العربي   ظمميس ألفيا ىتم التركيز عل. المرحلة ارولى - 1

وأمشاله كيفما كاات ، وم ما إختلفت مفميات ا ، وتاوعيت دصصت يا ، وتيم القديم أعر  واشر  ، وأخبار  ، 
الت  تفتقن بمعاى معين أو مواول معين أو ماس معين  ةص  هه  الفترة تأليف الرفائن اللغوية الصغير

كتيياب اللبييأواللبن لزبيي  زيييد : ميين أمايياس الابييات أو الحيييوان مييس بعييض الأييروحات والتييهييضت مشيين 
وكااييت هييه  المؤلفييات  ،( هييـ213ت)وكتييب الخييين واسبيين والأيا، لزصييمع  ،( هييـ 213ت)اراصيار  

وروات ييا صأهيين   (1)بمشابيية الاييواة لتييأليف المعييامم اللغوييية هات المعيياا  التيي  ألفييت صيي  المرحليية الضحقيية 
 .البادية مقدمين على غيرهم ، وأصال م القبائن الت  فب  هكرها 

 
الكلميات : صي ا مميس الكلميات هات الصيلة بموايول واحيد ومفيمى واحيد، أ تم . المرحلة الشااية  – 2 

ت )بين إفيح  بين الفيكيت  بهات المعاى المتقارب، وأون من ألف ص  هها الاول من المعامم أبيو يعقيو
وكتابه يام أكشر من مائة وخمفين بابا ، وكن باب اختم بمعايى مين المعياا  ويحتيو  عليى ( هـ224

  (2).عن مميس أحوان هها المعاى ودرماته المفردات الت  تعبر 
 
 .وهه  المؤلفات تأبه إلى حد كبير ما يطل  عليه اليوم بالحقون الدصلية ص  المف وم الحديث  
تمشين هيه  المرحلية قمية اايج صيااعة معميم كامين أيامن لكين الكلميات العربيية، . المرحلية الشالشية – 3

 .دة اللغويةواتخه امطا وما مية خاصة به ص  ترتيب الما
 

صكيان بيهلل مييضد أون معميم  (1).هيها الايول مين المعيامم فوكان الخلين بن أحمد هو مين ابتكير تيألي    
مخارج الحيروف وهي  طريقية مبتكيرة إه رتب مادة المعمم ترتيبا بحفب " .معمم العين " أامن، وهو 

   (2)(. ه أكشر من علمه رأيت رمض عقل: )المقفس  من إبدال هها الرمن الفه اله  قان صيه ابن
  

                                                 

 

 .إٌاشش ِٕشأج اٌّؼاسف تاإلعىٕذس٠ح ، ذؽم١ك ١ِٕش ع١ٍّاْ،( 202 -198)اتٓ عالَ ٚؽثماخ اٌشؼشاء ص – 1  

        1997     َ 

 .1986َ -٘ـ 1406  ،02ٚخ ٌثٕاْ ؽ، ِٙذٞ اٌّخضِٟٚ ، داس اٌشائذ اٌؼشتٟ ، ت١ش 27ػثمشٞ ِٓ اٌثظشج ص - 2 
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كن المصادر والمرامس اللغوية تممس على أن الخلين بن أحمد هو أون مين ابتكير تيأليف معميم لغيو     
صميا، . ص  تاري  تأفيس المعامم، وكان عمله هها قد أاار به الطري  للباحشين اللغويين لصااعة المعيامم

، صميا م مين اايت ج ما ميه صي  الترتييب، وميا م مين من بعد  المعمميون وتأمعوا بعمن الخلين بن أحمد
 .عبر التاري  اسفضم  مخالفه ص  طريقة ترتيب مادة معممه وهم كشر، اهكر أهم 

  
 .،1960أشهر المعاج، اللغوٌة منذ عصر الخلٌل إلى عا،  
 

 تاري  تأليفه   صاحبه                    المعمم
 هـ175 بن أحمد                 الخلين  العين                   - 1

 هـ     231 ابن دريد                         المم رة                  2

 هـ 370 أبو ماصور ارزهر              ت هيب اللغة               - 3

 هـ385 الصاحب بن عباد                المحيط                 - 4

 هـ395 ابن صارس                              مقاييس اللغة      -5

 هـ                 395 ابن صارس                              والمممن                  - 6

 هـ 400 الموهر  الصحاح                                          - 7

 هـ458            ابن فيدة ارادلف        المحكم                  - 8

 458 ابن فيدة ارادلف                                 المخصم              - 9

 هـ 538 الزمخأر  أفاس البضغة                                - 10

 هـ 650 الصغاا                            العباب                  - 11

 هـ760 الراز                           مختار الصحاح      – 12

 هـ 711 ابن ماظور                        لفان العرب           - 13

 هـ817 الفيروز أباد                     القاموس المحيط     – 14

 تاج العروس ص    - 15
 أرح ألفاظ القاموس      

 هـ  1205 الزبيد 

 هـ1283 بطرس البفتاا                       المحيط             -16

 هـ1283 بطرس البفتاا                                  و قطر المحيط             -17

أقييييرب المييييوارد صيييي   – 18
 صصيع العربية والأوارد 

 هـ1325 الأرتوا 

 هـ1326 ارب لويس معلوف              المامد               – 19

 (1)م 1961-1960 المممس اللغو  ص  القاهرة المعمم الوفيط        – 20

 

                                                 

          ٚاٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح تذاءذٙا ٚذطٛس٘ا  . 26-25ص اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ػٛء دساعاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س – 1

 . 31-30ص        
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وأأ ر المعامم والقواميس اللغوية ص  تاري  التأليف المعمم ، وهاال بعض المعامم لم  مكاات هه  أهم
 .، وهها ليس من باب التقلين من أأا ا؛ وإاما تمابا لشطااب واسف ابااأر إلي 

 
 معاج، كٌفٌة ترتٌب مادة ال     

تعددت طر  ترتييب ميواد المعيامم اللغويية عايد المعممييين، وليم تتخيه ما ميا واحيدا صي  عمليية ترتييب 
المادة الت  تعد م ما من العااصر الخمفة ارفافية الت  تدخن ص  ما ميية تاظييم المعميم أو القياموس ، 

تي  احين بصيدد الحيديث عا يا ، واختيار المداخن المضئمة لكن معميم ، شيم أهيم خطيوة الممس المادةصبعد 
، وبعد تعقب ا كتابة المواد ،  هوه  ترتيب المادة وص  اظام معين يكون قد اختار  صاحب المعمم لمعمم

 (1). وإخرامه للقرا، وللمم ور المتعطش للمعرصة   مشم اأر المعم
 
ص  عملية الترتيب، ( ةمهر اللفظ: )إن أهم ما يميز المعامم العربية هو اعتمادها أصن الكلمة أفافا أ   

،صحيين صير    كان هلل قافما مأتركا  ص  ما مية العمين عايد المعممييين قيد وحيد بييا م صي  هيها اصتميا
، تم اعتمادهما ص  ترتيب كلمات نبيا م ترتيب المادة المعممية ،مما خاس ترتيب ا إلى طريقتين أفافيتي

 :والطريقتان هما. الطوين  المعامم العربية عبرا لتاري
 
       ، (هييـ89ت)الترتيييب ال مييائ  المأييرق  المعييروف لييدياا اليييوم، والمافييوب إلييى اصيير بيين عاصييم  – 1 
ص  ع د وصية الحماج بن يوفف على بغداد و بأمر ماه ، وهها الترتيب ( هــ  129ت)يح  بن يعمر أو

معمميه المم يرة ، صي  ( هيـ321ت)به ص  ترتيب مادة المعيامم العربيية مايه ع يد ابين درييد نهوا لمعمو
. صي  معمميه أفياس البضغية( هيـ538ت)ص  المقاييس والمممن ، والزمخأر  ( هـ392ت)وابن صارس 

وقييد فييب  هييه  المماعيية صيي  اعتميياد الترتيييب ارلييف بييائ  صيي  صييااعة المعمييم أبييو عمييرو الأيييباا  
.   الخليلي  وكاات هه  المدرفة خالفيت الترتييب الصيوت  المخرمي(2). صاحب كتاب الميم( هـ206ت)

ولما ااتأر التعليم العرب  ص  مختلف ارماكن مس الفتوحات اسفضمية ، ظ ير ترتيبيان ، واحيد عمين بيه 
أهين المأيير  العربي  ، واعخيير عميين بيه أهيين المغييرب العربي ، وفييم  بالترتيييب ارادلفي ، وهمييا صيي  

ف ال مائيية المات مية ليدى ارفاس صيختلفان ص  الرفم ؛ وإاما يختلفان بعض الأ ، صي  ترتييب الحيرو
    (3). كن صري  صقط 

                                                                                                           
، "العين"وهو الترتيب الصوت  اله  ابتكر  الخلين بن أحمد الفراهيد   لمعممه : والترتيب الشاا   – 2 

لاصيير بيين عاصييم، واعتمييد الترتيييب الصييوت  لمخييارج الحييروف  فه اظييام ترتيييب الحييرووخييالف صييي
ج،ش، )شيم الأيمرية (  ،ل) ،شيم الل ويية(ل ، ح ،هـ ، خ ، غ : )لمعممه،  بحيث بدأ بالحروف الحلقية 

ر،ن، )الهلقية  و  ، (ظ ، و ث ،ه) واللشوية  ،(ط، د، ت)و الاطعية ( م، ز، س)و ارفلية       ،( ض
 (1) (.ا، و ،  أ) ،وآخرها الحروف ال وائية (ف، ب، م)، والأفوية ، (ن

                                                 

 .َ 2000 -٘ـ 1420ِؽّذ ؼغٓ ػثذ اٌؼض٠ض داس اٌفىش اٌؼشتٟ، اٌما٘شج، / ، د 102ِذخً ئٌٝ ػٍُ اٌٍغح ص – 1

 ، إٌاشش داسحؼٍّٟ خ١ًٍ، داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١/ ، د 164ِمذِح ٌذساعح اٌرشاز اٌّؼعّٟ اٌؼشتٟ ص – 2

 .َ ، ت١شٚخ ٌثٕاْ 1997، 01ؽ إٌٙؼح اٌؼشت١ح ٌٍطثاػح ٚإٌشش،       

 ، داس ا٤د٠ة ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ،  ِىٟ دساس/ ،د 87ا٣ٌشاساٌؼشت١ح صاٌّعًّ فٟ اٌّثاؼس اٌظٛذ١ح ِٓ   - 3

 .  ، ٚ٘شا02ْؽ        

    .ِٙذٞ اٌّخضِٟٚ / ،د 36ػثمشٞ ِٓ اٌثظشج ص – 1

 .  اعاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠سساٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ػٛء د، 120ِٚمذِح ٌذساعح اٌرشاز اٌّؼعّٟ اٌؼشتٟ ص – 2

 . 55، ٚأطٛي اٌٍغح اٌؼشت١ح ؼشٚف اٌّؼعّض40،41ص         
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صي  معمميه ( هيـ356ت)هها الما ج ص  اعتماد مخارج الحيروف كين مين أبي  علي  القيال   ىوفار عل  
صي  المحييط، وابين فييدة ( هيـ385ت )ص  الت هيب، والصاحب بن عبياد ( هـ370ت)البارل، وارزهر  

 (2).  نص  مختصرا لعي( هـ1205ت)زبيد  ص  المحكم، وال( هـ458ت)
 : ممٌزات المعاج، التً اعتمدت الترتٌب الصوتً  
 

الايول مين المعيامم بأا يا تيهكر تقالييب الكلمية ، وهيو ميا يعيرف باظيام التواصيي   الرياايية ،  ايمتاز هيه
قلبييات، وبييهلل اييتج عا ييا فييت ت.   ملييس، لمييس، فمن،فلج،مفن،لفييج: يييأت  ما ييا " َملَييَس " صالكلميية 

والكلمات الرباعية ياتج عا ا أربعة وعأرون تقلبا، والخمافية مائة وعأرون تقلبا، وكاات هه  المعامم 
 .تعتمد المفتعمن ما ا وتأير إلى الم من اله  لم يفتعمن ص  لغة العرب

 : أما المعامم الت  تربت مادت ا وص  الترتيب المعمم ، صقد ااقفمت ه  بدورها إلى قفمين  
أفياس البضغية لميار هللا الزمخأيؤ  ، والمعميم : ا ما معن الحرف ارون للكلمية أفافيا مشين ما  -1

 .الوفيط الصادر عن المممس اللغو  
الصحاح للموهر  ، وقياموس المحييط للفييروز أبياد  ، :مشن اوما ا ما معن الحرف اعخر أفاف   - 2

  (3).ولفان العرب صبن ماظور
                                                                                            لماها تؤلف المعامم ؟     
 : تكاد تتف  آرا، الباحشين اللغويين على أن الغاية الت  ألفت من أمل ا المعامم ه   
تليل : م، أ شاائيية اللغية هي  أقيدم ميا أليف صي  تياري  حيياة المعيام والترممة صكاات المعامم الزومية، أ 

المعامم الت  تممس ألفاظ لغة أمابية مخالفة ل يا صي  الاطي  والكتابية، وتحياون أن تعيرف ب يا كلمية كلمية 
، وهيها الايول مين  تيأليف معميم عربي  صرافي ، أوعربي  إاملييز نلفظا، مس التركيز على المعايى، مشي
 . المعامم عرف ص  العرا  ماه القديم

أن تعلييم الفيياميون اللغيية  هأصف وخمفييمائة فيياة قبيين الميييضد، مايي يعييود تاريخييه إلييى أكشيير ميين شضشيية 
إلى لغت م اركادية الفامية، صومدوا أافف م ماطرين  ا، وترمموا أفاطيرها وأرائع ا وأد آب الفومرية

  (1).إلى واس معامم لغوية زومية 
يية، واليه  كيان يصيعب والفبب الرئيس ص  تأفيس المعامم الزومية هو معاى اللفظ صي  اللغية ارماب   

 . ص مه بالافبة لمتعلم  اللغة الشااية
والفبب الشالث ص  تأليف المعامم أفافيه المعياا  الايادرة ليبعض ارلفياظ للغية ارم اففي ا، ومين م ية    

أخرى التركيز على المعاى ومن م ت  اظر مختلفة ؛رن كن ممتمس معا  بتفمين مفرداته قصد تقييدها 
ارميان أن تطلس على ما خلفه اعبا، من ألفاظ صيف موا ا إطضقا، صادعت الحامة إلى  رمياله ، ومن ح 

بتلل الأروح  ص  الحاار على ما غميض  ةمعامم تقيد المفردات وتقوم بأرح غريب لفظ ا، واصفتعاا
  (2).من  معاا  

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 .14ٚذطٛس٘ا ص اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح تذاءذٙا- 1
 ، 43ِؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ػٛء دساعاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س  ص  - 3

 .65، 64والَ اٌؼشب ِٓ لؼا٠ا اٌٍغح اٌؼشت١ح ص  – 1

 . ذّاَ ؼغاْ، داس اٌصمافح، اٌذاس اٌث١ؼاء، اٌّغشب/ ، د 314، 313ثٕا٘ا ص اٌٍغح اٌؼشت١ح ِؼٕا٘ا ِٚ – 2 

      .124،125، ٚوالَ اٌؼشب ِٓ لؼا٠ا اٌٍغح اٌؼشت١ح ص48أطٛي اٌٍغح ٚؼشٚف اٌّؼعُ ص  - 3 
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 :أنواع المعاج، العربٌة     
          

: لكشرت يا فياومز الكيضم، واختصير القيون عليى هكرهيا ا ا، واظيرتعددت أاوال المعامم بتعدد مدارفي  
 : دون عرض خصائص ا بالتفصين، وإص يطون باا الحديث أكشر من الضزم، وهه  المعامم ه  

المعامم الزومية أو شاائية اللغة ، وه  أقدم صي  تياري  تيأليف المعيامم، وهي  تحيدد لمفياهيم  بيين  -1
ية ، وهها الاول من المعامم مد م م ص  عصراا هها بفبب اصرتباط ألفاظ اللغة القومية ولغة أماب

التمار  ، واصقتصاد  ، والمصالع المأتركة بين ارمم  والأيعوب صيميا بيا يا ، ص ي  صي  حامية 
 .    مافة إلى هها الاول من المعامم 

 
ليى معرصية معايى اللفظية وتقوم بأرح ارلفياظ ليفيتعين ب يا الباحيث ع: المعامم اللغوية، أو ربمدية - 2 

 .الت  يريدها
المعييامم المواييوعية ، ويطليي  علي ييا المعييامم التماافييية ، أو معييامم المعيياا  ، وهييها الاييول ميين  -3 

، ( هيـ429ت)صقيه اللغية وفير العربيية للشعيالب  :  المعامم تيم إاأياؤ  عايد العيرب مايه وقيت مبكير، مشين
 (3).المواوعية بالافبة لزمااه  يمشن قمة المعامم( هـ428ت)والمخصم صبن فيدة 

      
المعامم اصأتقاقية أو التأصيلية ، أو التأشيلية ، وهها الايول مين المعيامم يبحيث صي  أصيون ألفياظ - 4    
 .اللغة 

 
المعامم التاريخيية أو التطوريية، وهيها الايول مين المعيامم ييول  أهميتيه إليى تتبيس درافية تطيورا  – 5  

 .التاري و معااي ا عبر  ظرلفا
 
وه  المعيامم التي  تمميس مصيطلحات عليم معيين، قيد : معامم التخصم، أو معامم المصطلحات – 6 

وألييف العييرب صيي  القييرون الوفييطى ص ييها . غيرهييا ويتعليي  بالزراعيية أو بالطييب أو بييأاوال بيياسعضم، أ
والحأيرات  اله  ممس صيه أفيما، الحييوان( م1405ت ) التخصم ، مشن كتاب الحيوان للدمير        

، اله  كتب صي  العقياقير وارعأياب (م1600ت)والزواحف والطيور، والتهكرة لداود اراطاك  الارير
  (1).  الطبية 

 
 دوائر المعارف أو الموفوعات، والمعمم ما ا يفمى معلمة، وه  حديشة التأليف -7 
 .  ملمة المادة والمواوعات 
 
تفيتعين بالصيور الحفيية لضفيتعااة صي  تبفييط وتواييع المعامم المصيورة، وهي  المعيامم التي   – 8 

 . م ، وأكد على العمن به المعمم الوفيط 1908المعاا  ، وهو ما عمن به المامد ماه فاة 
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 :  يصادر ٔيزاجغ انًذاخهح  

 

 .انًصحف انغزٌف تزٔاٌح ٔرط ػٍ َافغ   
 ـ 1997ا٤بعارؼ باإلسكندرية ،  ابن سبلـ كطبقات الشعراء ، ٙبقيق منّب سلطاف ، الناشر منشأة--1
 . للطباعة كالنشر، بّبكت لبنافد الرٞباف ٧بمود ، دار ا٤بعرفة ٙبقيق عب أساس الببلغة ، جار ا الز٨بشرم ،-2
 . ، دمشق01أصوؿ اللغة العربية حركؼ ا٤بعجم ، أٞبد زرقة ،منشورات دار عبلء الدين ، ط-3
 . اث العر ي ، بّبكت لبناف، بدكف ااري  البياف كالتبيْب ا١باحظ ، دار دار الَب -4
 . ، شوقي ضيف ، دار ا٤بعارؼ ٗبصر 1ااري  اآلداب العر ي ، العصر العباسي األكؿ ج -5
ية ، الصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كبلمها ، أٞبد بن فارس علق عليو ككضع حواشيو أٞبد حسن بسج ، دار الفكر العلم-6
 .ـ1997 -ىػ1418، 01ت لبناف ،    طبّبك 
عبقرم من البصرة مهدم ٨بزكمي، دار الرائد العر ي ،  -10،8، أٞبد أمْب ، دار الكتاب العر ي ،بّبكت لبناف ، ط  2، 1ضحى اإلسبلـ ج  -7

 . ـ1986 -ىػ1406، 02بّبكت لبناف ، ط
 .  07القاىرة ، طشر العجالة  ضة، مصر للطباعة كالنفقو اللغة علي عبد الواحد كايف، دار النه -9
الفهرست ابن الندًن، ضبطو كشرحو كعلق عليو كقدـ لو، يوسف علي طويل ككضع فهارسو أٞبد مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بّبكت  -10

 .ـ 1996 -ىػ1416، 06لبناف ، ط
  .، الفّبكز أبادم أ دار الكتاب العر ي ، بّبكت لبناف  1القاموس ايط ج – 11 
 . ـ1976كبلـ العرب من قضايا اللغة العربية،حسن ظاظا ، دار النهضة العربية للنشر  كالتوزيع، بّبكت لبناف،   -12 

 . دار إحياء الَباث العر ي للطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكت لبناف لساف العرب ابن منظور ، نسق كعلق عليو ككضع فهارسو علي مشرم ،-13
 .ىا كمبناىا ٛباـ حساف، دار الثقافة، الدار البيضاء ا٤بغرباللغة العربية معنا-14
 ، كىراف  02آّمل يف ا٤بباحث الصواية من اآلثار العربية مكي درار،دار األديب للنشر  كالتوزيع ، ط -15
 .   ٦بمل مقاييس اللغة ابن فارس، ٙبقيق كضبط عبد السبلـ ىاركف، دار ا١بيل، بّبكت لبناف -16
 .ـ2000-ىػ 1420 علم اللغة ٧بمد حسن عبد العزيز، دار الفكر العر ي، القاىرة،مدخل إُف -17
 . ـ1981، 01ا٤بعاجم العربية بداءهتا كاطورىا راميل يعقوب ،دار العلم للمبليْب ، بّبكت لبناف، ط -18
 .   هضة العربية للطباعة كللنشر، دار الن01ط و الفرج،  ا٤بعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة ا٢بديث، ٧بمد أٞبد أب -19
 .  ـ 1993 -ىػ1393 ، مطابع دار ا٤بعارؼ ٗبصر02، ٦بمع اللغة العربية، ط2ا٤بعجم الوسيط ج -10
 .  ـ01،1997الناشر،دار النهضة العربية للطباعة كللنشر،ط  حلمي خليل، دار ا٤بعرفة ا١بامعية/ مقدمة لدراسة الَباث ا٤بعجمي العر ي د  – 21
 . ـ1978 -ىػ1398، 02ااري  النحو سعيد األفغاين ، دار الفكر ، من -22
 .منهج البحث اللغوم، ٧بمود سليماف ياقوت، دار ا٤بعرفة ا١بامعية للطباعة كالنشر كالتوزيع، اإلزريطة اإلسكندرية مصر  – 23
 .ـ1983 -ىػ1403العر ي ، بّبكت لبنلن ، مولد اللغة العربية أٞبد رضا، قدـ لو كعلق عليو كلده نزار رضا،  دار الرائد  - - 24
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 المعجن العربي المهشود

 في ضوء الوصف والصورة
 

 عبد القادر سالَّهي.د/أ
 قسن اللغة العربية وآدابها
 كلية اآلداب والعلىم اإلنسانية
 جاهعة تلوساى

 skader@maktoob.com:البريد اإللكتروني
 
 
 

 :ملخص*
كقد بدا اٌاساعي اللغة العربية يف ما أيلّْف كيؤلَّفي يف حاضرىا .صناعة ا٤بعاجم كيف أساليب ابويبها كارايبهاافًبَّ العرب منذ القدًن يف 

كقد سلك .من معاجم كثّبة كمتنوعة يف ميادين اللغة كاألدب كالعلـو كالفنوف ٗبا ال استطيع أف اضطلع بو آّامع بلو األفراد
الوصف أك الوصف مع الٌصورة،كىذا ا٤برفق من الطٌرؽ  ا٤بستحدثة ا٤بتَّبعة يف شرح  ا٤بعجميوف يف ذلك طرقان افسّبية اعتمد

كلئن كاف ا٥بدؼ من كراء ذلك ىو مساعدة ا٤براجع أك الباحث على .كاوضيح دالالت األلفاظ ٗبا يقابلها من الٌصور الٍب اناسبها
٢بيوانات كخبايا األرض كالسَّماء، كدقائق األجهزة اصوُّر حقيقة ا٤بفردة ال سيَّما يف اوضيح فصائل النَّبات كأجناس ا

كلئن سلك .اإللكَبكنية؛أٌما ا٤بعنويات كآّرَّدات فلكلٍّ منها صورة ذىنية معيَّنة قد اقرَّب إُف الذىن ٗبا كقر إليو من ظبل٥با ا٢بسّْية
يقـو على كصف األحواؿ كا٤بعاينة،فإٌف  ا٤بعجم العر ي الَباثي يف التعبّب عن كٌل ذلك بالوصف مضاؼه إليو سياؽ ا٢باؿ الذم

ا٤بعجم العر ي يف ًشقّْو ا٢بديث اعتمد الوصفى من حيث أضاؼ الصُّورة آّسّْمة أكاللَّقطة القارَّة دكف أف يكوف كلُّ ذلك يف رأينا 
عرض كاؼو للطُّرؽ ا٤بعتمدة يف بديبلن موضوعيان ٤با سقط إليو من لديف األسبلؼ من أمرىا، كىو ما فتح آّاؿ كاسعان أمامنا لتقدًن 

٪بًٍ  ُي زى التفسّب يف كليهما ٗبا ٲبهدي ٤بوازنة افضي إُف اإلقرار ٕباجة العربية إُف التفكّب يف إ٪باز معجمو  لغومٍّ يكوف قسيمان بْب ما أي
 . يف موضوعو كأساليبو كطرؽ التفسّب فيو بْب القدًن كا٢بديث يف ضوء ما اوفره سبيل ا٤بعا١بة ا٢باسوبية
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 :تقديم*
يبلحظ الٌدارس حْب ينظر يف اراث ا٤بعجمية العربية،أٌف العرب فاقيوا غّبىم يف العناية با٤بعاجم،إذ اعٌددت طرقهم 

 (1) .ا٤بنهجية يف ىذا آّاؿ حٌٌب كادت استنفذ ٝبيع االحتماالت
ركاة كانوا ٯبٌدكف يف ٝبع شتات اللغة فال". العْب"كمن ا٤بعركؼ أٌف ٝبع اللغة َف يكن قد مٌت حْب أٌلف ا٣بليل كتاب

كىكذا َف اتأٌخر ا٢بركة .العربية كادكينها يف الرسائل الصغّبة، بينما شرع أكائل الٌنحاة يف استنباط القواعد الٌنحوية كالٌصرفية
عجمي إُف جانب ا٤بعجمية عن غّبىا من ضركب الٌنشاط اللغوم،كبذلك يكوف القرف الثٌاين ا٥بجرم قد شهد بداية الٌتأليف ا٤ب

 .بدايات كثّبة للٌتدكين
 (2) :كقد سلك الٌتأليف ا٤بعجمي عند العرب طرقان ٨بتلفة أٮبها ثبلث رئيسة، كىي 

 . طريقة الَبايب الصويت ٕبسب ا٤بخارج الصواية كالتقاليب كاألبنية الصرفية -
 . الكلمة من طريقة الَبايب األلفبائي كفق أصوؿ الكلمات بالٌنظر إُف ا٢برؼ األخّب -
 .طريقة الٌَبايب ا٤بوضوعي القائم على ٝبع ا٤بفردات ضمن حقوؿ داللية أك ٦باالت معنوية -

 .فالطريقتاف األكُف كالثٌانية ٙبيبلف إُف معاجم األلفاظ كالثالثة إُف معاجم ا٤بعاين 
ضبط األلفاظ، : س ّٔذه ا٤بعاجم حٌق ا٤بعرفة منهافوائد أخرل يعرفها ا٤بتمرٌ " ك٥بذه ا٤بعاجم يف اللغة العربية،كال سيما الكبّبة منها،

كاإلٌطبلع على اطٌور بعض معاين ا٤بفردات من عصر إُف آخر،كالكشف عن األعبلـ كاألشخاص كالقبائل كاألماكن كضبطها ، 
 (3)".كٙبقيق كثّب من الشواىد كالركايات ا٤بتضاربة

ٍب اعدُّ عمبلن رائدان من صنع األسبلؼ، اسعى ىذه الدراسة إُف كيف سبيل استكماؿ ا٢بلقة التطوُّرية للمعجم العر ي ، كال
استعراض طرؽ افسّب ا٤بعُب يف ا٤بعجم العر ي بقسميو اللفظي كا٤بعنوم، كفق منهج ييوقفنا على التواصل ا٢باصل بينو كبْب ا٤بعجم 

 .دى أٍف يكوفى ىدفان من أىدافوا٢بديث يف مضمونو أك ١بييوء ىذا األخّب إُف اختزاؿ التفريع أك التخفُّف الذم أيري
 

 :بين يدٍم الشرح كالتفسير/ أكلن 

إال أف الشرح ارابط  , كإف كانا يف الوقت نفسو يتفٌرداف بدالالاْب ٛبيزٮبا, أف بْب ىذين ا٤بعنيػىٍْب قواسم مشَبكة الحٌق 
ألخرل ٙبوم معُب الشرح ك لكنها ال فا٤بعاين ا, ك لعل ىذه ا٤بفردة ىي الٍب اؤدم ا٤بعُب على أحسن كجو, كثّبا بالتفسّب 

فإنٌو ٯبمع بْب بياف كضع اللفظ  (4)كالفتح ك التفسّب ك ا٢بفظ , فالشرح ،كإف ارابط ٗبعاين الكشف ك التوضيح كالبياف. اشملو
راد عن اللفظ  ا٤بشكل" التفسّب"؛أٌما "التأكيل"ك " التفسّب" أم, ك بْب افسّب باطن اللفظ 

ي
ضع اللفظ إٌما كبياف ك  (5)فكٍشفي ا٤ب

كيكوف ذلك برٌد أحد اتمىلىٍْب إُف ما  (7)فسَّره،: دبَّره كقدَّره كأكَّلو: أكَّؿ الكبلـ كاأكَّلو:فمن"التأكيل"أٌما  (6).حقيقة أك٦بازان 
 فاختص التأكيل, كبذلك خرجت دالالت ىذه األلفاظ من معُب ا٤بشَبؾ حْب دخلت ٦باؿ الدراسة العلمية  (8)يطابق الظاىر،

فالشرح ىو . كأصبح لكل منها اصطبلح خاص بو,إال فيما ندر, كالشرح بالشعر , ك ا٤بعجمية (9)كالتفسّب بالدراسة القرآنية
التعليق على مصنف درس من ك جهة علـو ٨بتلفة ك قد كتبت الشركح على معظم الرسائل ا٤بشهورة أك األشعار العربية ٫بو شرح 

اوضيح "    :كعلى ىذا فالٌشرح أيضا (.ىػ458ت) مشكل شعر ا٤بتنيب البن سيده كشرح (10)،(ىػ516ت)مقامات ا٢بريرم
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" فهو , لكنو من نوع آخر , شرح  فهو     ,كأما التفسّب .كمن ىنا اكتسب الشرح معناه ا٣باص"ا٤بعُب البعيد ٗبعاف قريبة معركفة 
فلكل مصطلح ٦بالو الذم , َف يأت اعتباطا  كمن ىنا ٪بد أٌف ىذا االختصاص (11)"شرح لغوم أك مذىيب لنص من النصوص 

 .  لكنو ال يٌتحد معو على الرغم من اٙبادٮبا يف األصل اللغوم, يتقاطع فيو مع آّاؿ الثاين

كقد يتداخل الشّْقاَّف أثناء عملية , التفسّب ك التأكيل:كىو مصطلح ذك شٌقْب,كعلى ىذا فإف الشرح لفظ عاـ
  .تفسّب على أنٌو مرادؼ للشرحفنضطر إُف التعامل مع ال,الشرح

 :طرؽ التفسّب اللغوم يف ا٤بعجم العر ي/ ثانيا

 :سلكت ا٤بعاجم العربية طرقان يف التفسّب أٮبُّها

 :التفسير بالكلمة الواحدة -1
ك لكن كجود كلمة أخرل مع .كىو افسّب ابدم فيو  ا٤بعاجم نوعا من االعَباؼ بأف الكلمتْب مَبادفتاف أك كا٤بَبادفتْب

 .كىذا ما سنعا١بو عند ا٢بديث عن التفسّب بأكثر من كلمة, ا٤بادة الٍب افسرىا يزيد ا٤بعُب إيضاحا 
اعريفا (الطٌرؽ)يف افسّب كلمة ( ىػ244ت)يف ٨بصَّصو عن ابن السكيت (ىػ458ت)كمن أمثلة ذلك ما نقلو ابن سيده

 ( 13". )الشدٌ : ا٢بىٍبك( " حبك)قولو اكم ٙبت مادة ك مثل  (12")الٌشحم:الطٌرؽ","أ٠باء الٌدسم ك الٌشحم ك إذابتو"بػػ
  باب)يف متخّب األلفاظ يف( ىػ395ت )من ذلك قوؿ ابن فارس, ك يكثر يف معجمنا العربية افسّب الكلمة بكلمة 

 (15".)األكل:" "ك٫بو قولو يف ا٤بقاييس ك البىؤلزة, (14")الًظلُّ :ك التٍُّبغي (:" الظٌل ك الفىٍيء 
كمثلو ما جاء موفوران يف ا٤بعجم الوسيط ، ( 16".)الدّْماغي : الطَّائري (:" يف الرَّأس كما يتعلَّق بو)ما جاء يف الراٌفد  كمن أمثلتو

ى كأىٍزأىمىوي عل...صاحى : كزىئًمى بًفيبلف...ذيًعرى : كزيًعمى ...ذىعىرىهي : زىأىـى فيبلفه (:"زأـ:" )من ٫بو قولو يف افسّب الكلمة ًكٍفق سياقات كركدىا
ـه ...أى٢بٍىأىهي : كإليو... أٍكرىىىوي : األٍمر ـي .عاًجله : كمىٍوته زيؤا أمَّا ا٤بعجم العر ي ( 17.")ا٢بىسىبي كالعٍْبي كا٢باجةي : ك الزٍّْأ

 .األساسي،فسكت عن ىذا الضٍَّرب من التَّفسّب
 : التفسير بأكثر من كلمة -2

كلكن ال يكوف , مع ا٤بادة من لغة مث يفسرىا باللغة ذاهتا فيج, كىذا أيضا باب ا٢بديث يف ا٤بعجم ذم اللغة الواحدة 
ا يكوف بعبارة أطوؿ  , إذا : كغالبا ما اكوف ىذه العبارة ا٤بفٌسرة مصدرة بأحد ا٤بفاايح التفسّبية اآلاية , ىذا بكلمة مفردة إ٭بَّ

 . كغّبىا..."أم، ككٌل , ما , كىو أك ىي, الذم 
الرضاع ك الفطاـ كالغذاء ك سائر ضركب ) قوؿ صاحب ا٤بخصص فيما ٱبص ( إذا) فمن أمثلة ما جاء يف استعماؿ 

إذا أحسنت القياـ عليو ككليتو حٌب يفارؽ الطفولة كاف ابنك أك َف ...: رىبػٍَّيتي الصيٌبَّ أربٌو ربٌان :" ك قاؿ (: " الَببية
ىطىر كال(:"قحف)ك٫بو قولو يف اكم مادة ,(18.")يىكين

ؼي ًمنى ا٤ب ًُ ( 19".)إذا جاء مفاجأة فاقتحف كل شيء:قىاًعفك القىاًح
يهىشَّمي ًمٍن قو٥بم :"معرٌفا بأ٠باء الطَّعاـ, ك٪بد من ذلك أمثلة يف التلخيص 

رؽ: ىٌشمت ا٣ببز : ك ا٤ب
ى
ك يف ,(20")إذا فتٌتو يف ا٤ب

ا عليو:صىفىحىًت اإلبلي على ا٢بىٍوض:ك يقاؿ (:"صفح)ا٤بقاييس مادة  كىو ,رىٍيتى  ا٢بىوضى صىفىحاهتاك كأٌنك أ, إذا أٍمرىٍرهتي
ا  ( 21".)جىنيؤّي
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ما )فيها  قوؿ الرَّافد يف ( إذا)فمٌما جاء يف استعماؿ .كمثل ىذا الٌضرب من التفسّب شائعه يف ا٤بعاجم العربية ا٢بديثة
إذا كافى قليل :فيبلفه مٍعركؽه :"كمثل ذلك قوؿ ا٤بعجم الوسيط(22".)السَّماءي إذا ٍَف يكٍن ّٔا غىٍيمه : ا١بىٍرداءي (:"جاء يف السَّموات

 (24".)إذا مشى على شاطئ كىو على اآلخر: شىاطىأ(:"شطأ)كجاء يف ا٤بعجم العر ي األساسي ضمن مادة( 23".)اللٍَّحم
 .)*( ال اإلطبلؽ)*( ك التفسّب يف حاؿ التقيد, كثّبا ما يرافق الشرح ادد الوجهة( إذا)ك يبلحظ ىنا استعماؿ         

نقبل عن ( ارؾ ٞبل السبلح) قوؿ ابن سيده يف ا٤بخصص يف ( إذا)فيما يشبهو استعماؿ ( الذم) استعماؿ ك جاء يف
, ك ا١بمع عيٍزؿه كعيٍزالف, ىو الذم يعتزؿي ا٢بىٍربى : ك قيل , الذم ال سبلح معو : األٍعزىؿي (:" ىػ224ت )أ ي عبيد
يف ( أدكات النجارين)كمن (26")عث ليتحسس ا٣بربالذم يب: كالعْب (:عْب)مادة,كجاء يف اكم(25")كعيزَّؿ

يقىٍعًقع"من أفٌ (قع)كجاء يف ا٤بقاييس مادة ( 27".)الذم ييٍسفىني بو كىٍجوي ا٣بىشىبىة كييزيٌني : ك ا٤بًٍسفن ":"ا٤بًٍسفني ",التلخيص
الذم : ا٤ب

يلي   ( 28".)كيكوف للًقدىاح عند ذلك أٍدىن صىٍوت ,الًقدىاح)*( ٯبي
أٌما مثاؿ ما (34".)الذم ال ٯبيوع يف ا٢بىرب ك ال يعطىش: الصَّمد"أفَّ (الفضائل كااسن)فد  يف كقد ركم يف الرا

يستىأًجري إُف ا٤بالك من :... الرٍُّبعي (:" ربع)من ( الرٍُّبع) يف ا٤بعجم الوسيط، فقوؿ يف اعريف ( الذم) اصٌدراو 
ا١بيٍزءي الذم ييؤايو ا٤ب

 (29".)ًقواىا الطَّبيعية الٍب ال اقبل ا٥ببلؾ غىلَّة األٍرض ميقابلى اٍستٍغبلؿ
الواقعة يف بداية التفسّب قوؿ صاحب ا٤بخصص فيما نقلو عن أ ي عبيد ( ىي)أك ( ىو) كمن أمثلة ما جاء يف استخداـ 

لًغرباف كىو مشيه فيو نػىٍزك ك بذلك ٠بٌيت ا: كحجىبلنان  , ٰبجىل حىٍجبل , حىجىل الفرس ( :" صفة مشي ا٣بيل ك غزكىا) يف 
قع من ٝبيع العْب : ك ٧بىًٍجر العْب ( :"حجر)كمثل ذلك يف اكم مادة ( 30".)حىواًجل ىو : ك قيل . مادار ّٔا ك بدا من الربي

كمثل ذلك قوؿ ( 31".)ىو مادىارى بالعْب من العىٍظم الذم من أسفل ا١بىفن: ك قيل... ما يظهر نقاب ا٤برأة ك ًعمامة الرجل
 ( 32".)اٍعًصٍب ييىدىؾى با٣بيبَّة  كا٣بىبيبىة، كىي شبو طيَّة من الثَّوب ميستىطيلىةه ("خبب)يف مادة (ىػ538ت)الٌز٨بشرم

ىو :ك الوىِفُّ .ألنٌو يسم األرض بالنبات, الوى٠بًٌٍي : أٌكؿ ا٤بطر (:"باب ا٤بطر) قولو يف , كمن أمثلة ذلك يف متخّب األلفاظ 
ك ذلك أف , أصلو خىلىجى , ك ا٤بيم زائدة,  كىو الطويل:ا٣بىٍلجىم (:" ا٣بلجم) اعريف  ك٫بو قولو يف ا٤بقاييس يف( 33".)الذم يليو

 ( 34".)الطويل يتمايل
اللٍِّبسي (:" أسماء متفٌرقة)في المعجم العربي الحديث فقوؿ الراَّفد تحت ( ىي) أك(ىو)أما التفسير الذم تصٌدرتو 

" الطَّبيب"تعريف(طب) كصدَّر المعجم الوسيط في مادة( 41".)د كاللٍَّحمالسٍِّمحاؽي كىو الًجٍلدةي الرَّقيقةي بين الًجلٍ 
( مادة) كجاء في المعجم العربي األساسي(42".)ًمٍن ًحٍرفىتو الًطبُّ كالطَّبىبىةي، كىو الذم ييعالجي المىٍرضى كنىحوىىيم:"الذم

ة، كىي القىنىوات الٌدقيقة التي تيماًثلي الشٍَّعرة في ل جمع شيعىٍيرات، تصغير شىٍعرة كمنو شيعٍيرات دمىوي:الشُّعىٍيرةي (" شرع)
 (35".)ًدقَّتها

نقبل عن ابن , ( عشق الٌنساء)قوؿ ابن سيده يف , كىو ليس بقليل , ( ما)كمن األمثلة ما جاء يف استخداـ 
اء عنو يف اكم مادة كج( 36".)ك كذلك أَف الٌضرب, ما كجدىه اإلنساف من أَفو حزفو  أك حٌب : الٌلعىجي (:" ىػ321ت)دريد
ك استعمل ( 37".)ما سقط من أٍقماًعو ك قيشيوره: ك قيل ا٢بيسىافىة يف الٌتمر خاصة , ما سقط من الٌتمر : ك ا٢بسافة ( : حسف)

ما : الظلُّ :" حْب عٌرؼ الظٌل ك الفيء بقولو (باب الظٌل ك الفيء) ابن فارس يف متخّب األلفاظ الطريقة التفسّبية نفسها يف 
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ك ااٌبعها يف ا٤بقاييس أيضا يف افسّب لفظ ( 38")كىو بالعىًشيٌ , ما نس  الٌشمس: كالفيءي . كىو بالغداة, انسخو الشمس 
ىخىارًيقي :" حْب قاؿ( خرؽ)ا٤بخاريق يف مادة 

 ( 39".)ما العب بو الصبياف من ا٣بًرىؽ ا٤بفتولة: ك ا٤ب
ك٩بَّا جاء منو (40".)ما شىخصى من نىواحي الرٍَّأس كٝبعو حيييوده : ٢بىٍيدي ا(:"الرأس كما يتعلَّق بو)كمنو قوؿ صاحب الرافد يف 

كما غىطَّى على القىٍلب كرىًكبىوي منى القىٍسوىة للذٍَّنب بػىٍعدى ...الًغطىاءي كا٢ًبجىابي الكىثيفي : الرَّافي (:" راف)يف ا٤بعجم الوسيط قولو يف مادة
ٍنبً   (42".)ما يٍنبىغي ٞبايػىتيو كاألٍىل كالًعٍرض: الذّْماري (:" ذمر)  األساسي قولو يف مادةكالٌشاىد منو يف ا٤بعجم العر ي( 41".)الذى

يف ( ىػ175ت)نذكر يف ىذا الصدد مثبل من نقوؿ ابن سيده عن صاحب العْب,(أم) كمن األمثلة التصدير بػ 
, رٌد النػَّفىس إُف داخل:ك القىبيع.٬برب:قبىع قػىبيعان قػىبىع ا٣بنزير بصونو ي(:" بنات آكل ا٣بنازير)ا٤بخصص قولو عن صفة صواية لصيقة بػ 

ك أحبُّ أف ... قبل كل شيء :أم, )*(و ك لقيتو أدىن عىلىم(:"علم)ك مثل ذلك ما جاء يف اكم يف مادة (43")الٌنخر: يعِب
ينما أطلعنا على أف ح, كقد استعمل صاحب التلخيص قبل ذلك األسلوب التفسّبم نفسو ( 44".)يىعلىم ما ىو: أم , يعلىمىوي 
كما أٌف مقاييس اللغة َف ٱبلي من ذلك، ( 45.")أىٍعطىاهي : أٍصفىده ك أٍعرىضىو، أمٍ : يقاؿ" ,"العيراضىة" ك"الٌصفد("أ٠باء العطٌية) من 

قديكىة : أم  ,ِف يف فبلف أيسوىة : كمن ىذا الباب . إذا أصلحت بينهم , أىسىٍوتي بْب القـو :منو أنٌو ييقاؿ( أسو)فقد جاء يف مادة
 (46".)أقتدم بو: أم , 

ىٍواىى) كقد سلك معجم الرافد ا٤بسلك نفسو حْب عمد  يف 
ٍوت كا٤ب

ى
مات مٍن غىٍّب : ماتى فيبلفه حىٍتفى أىٍنفو :ما يتعلَّق با٤ب

، أمٍ  ألنَّو يكوفي عن السَّماء،  العيشب؛: الٌسماء"من أىفَّ من دالالت ( ٠با)ك٫بوه ما جاء يف مادة (47".)ماتى مىٍواان طبيعيان : قػىٍتلو
ىطىرى : أمٍ 

، أمٍ (:"شطر)ك٫بوه يف ا٤بعجم العر ي األساسي يف مادة ( 48.")ا٤ب  (49".)جيزءه من الشَّيء : شىٍطره
(: يف باب الكليات( ىػ429ت )للتدليل على افسّب اللفظ العاـ ، فنحو قوؿ الثعاليب( كلٌ )أما ما جاء من استعماؿ

رّْؾي شىجىران  كال اػيٍعفي أثىران فهي نىسيمه "ك(50")ٍيسىًم فهو حىريره كلُّ ثػىٍوبو من األىبٍػرى "  (51".)كلُّ ريحو ال ٙبي
كقريب من ذلك ما جاء يف ا٤بعجم (52".)كلُّ ما عىبلؾى كأظلَّك:" السَّماء( ٠با) كمثلوي يف ا٤بعجم الوسيط يف مادة

 (53".)٤بصلىحة ا١بيٍمهيور ًكٍفق أساليب القانوف العاـ كلُّ نىشاطو ييداري :مرفىق عاـ(:"رفق) العر ي األساسي ٙبت مادة
ىذه الطريقة ا٤ببدكءة با٤بفاايح يف , غالبا , ال ٪بد "كا١بدير بالذكر ىنا أفَّ أحد الدَّارسْب ادثْب  ىمَّ بالقوؿ من أنَّنا

اعليل يف كجو من القياس جائزه  كىو".  كذلك ألنو يعتمد بدالن من ذلك عبلمات الَبقيم,معجم حديث كا٤بعجم الوسيط مثبل
 .إالَّ أفَّ ىذا ا٢بيكم فيو َف اثبيت صحَّتيو على ما اقصٍَّينا شواىده يف الوسيط

 :تفسير الكلمة بكلمة من لغة أخرل-3
ك قد غلب ىذا األسلوب على معاٝبنا .كقد أكرده ا٤بعجم العر ي افسّبا للكلمات الدخيلة من خبلؿ التعريف بأصلها

 .القدٲبة
الٌصاركخ بالفارسية ( :" البناء كما أشبهو) نقبل عن األصمعي قولو يف ٦باؿ, أمثلة ذلك ما أكرده صاحب ا٤بخصص من

. عٌقّب معركؼ: ك ا٢بًٍلًتيتي ( :"حلت)ك قريب من ذلك قولو يف اكم ٙبت مادة ( 54".)جاريكؼ عيرّْب حٌب صار صاركخ: 
ك لكن ينبت بْب بيست ك بْب , كَف يبلغِب أنو ينبت بببلد العرب : قاؿ , عٌرب ا٢بًلًتيتي عر ٌي أكم(:ىػ282ت)كقاؿ أبو حنيفة
 ( 55")ك ليست ٩با يبقى على الشتاء, ك يأكلوهنا . كأىل الك  الببلد يطبخوف بىقلىة ا٢بًٍلًتيت : قاؿ... ببلد الًقيقىاف 
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: ك أصلو, ك ىو فارسٌي معٌرب ... ي رىصىاص قىلعّْ : يقاؿ:" من كتاب التلخيص أنو( ذكر جواىر األرض) ك جاء يف 
 ( 57".)شىيب : كىو بالفارسٌية : قالوا. قميص لو جيب: يقولوف الٌسبحة( :"سبح)ك ٩با جاء يف ا٤بقاييس ٙبت مادة (56.ٌ")كيلىهي

بل كمن اآلرامية , ا٤بظنوف أهٌنا دخيلة من الفارسيةك أنت ارل يف ىذا األسلوب يف التفسّب يغلب على الكلمات  
كما أهنا أكردت ألفاظا من . أم يونانية , كركمية, أم آرامية: نىبطٌية : ك كانت ا٤بعاجم القدٲبة اعرٌب عن ذلك بقو٥با . اليونانية ك 

 ( 58.)لغات أخرل كالعربية ك ا٢ببشية
كىو من , ربانيان أك سيريانيان لغة ٲبانٌية كأحسب أصلها ع,الكثّب الٌرخيص: ك الىريخي (:"برخ)فمن األمثلة ذلك قوؿ ابن دريد يف مادة  

 :معٌلقا على قوؿ الراجز( ىػ370ػ)ك ٫بو قوؿ األزىرم, ( 59")البػىرىكة ك الٌنماء 
مىا ًرسىٍرًجيسى ك قىدي تىدىٍخدى خيػوا َى  )*(ك لىٍو أقوؿ بػىرَّخوا لبػىرَّخوا           ًؿ

 (60".)بػىرَّكوا بالنٌبًطٌية: قاؿ, بػىرَّخوا " 
امان يف معجم الرٌافد، ٩بًثبلن ٤بعاجم ا٤بعاين ا٢بديثة، فإفَّ  ا٤بعجم الوسيط كا٤بعجم كبينما يغيب ىذا الضَّ  ربي من التفسّب ٛبى

ا العر ي األساسي ٩بثَّبلن ٤بعاجم األلفاظ يدعم الشرح معرّْفا بأصل الكلمة الفارسي أك اآلرامي أك العربم أك الَبُّكي أك القوؿ بأهنَّ 
اسمه آرامي : العىٍرطىنيثٌا)ستعماالهتا اللهجية أك بذكر ما ييقابليها باللغة األجنبية،٫بو قوؿ األكَّؿ يف مادةغّب عربية أك التدليل على ا

ٍللي بالسكَّر كاللٍَّوز : ا٣بيٍشكينىافي :" كفيو(61".)األصل،ييٍطلىقي على نػىبىات ٖبيور مىٍرًنى  بػٍزىةه ايٍصنىعي من خىالص دقيق ا٢بًٍنطىة، كٛبي خي
لىقىبه لكلّْ  مىًلكو من ميليوؾ  : ا٣بىاقىافي (:"خق)كمن الَبُّكية قولو يف مادة (62".)كاػيٍقلىأكالفيٍستيق 

ا غّب عربية كوهنا باإلضافة إُف داللتها على(ا٢بىٍندىقيوؽ)أمَّا  (63(".)اركية)خىواًقْب(ج)التػٍُّرؾ، الرَّجيل الطَّويل :"،فأشار إُف أهنَّ
يٍضطىرب

: ًجٍنسه  نػىبىااىاتو عيٍشًبيىة سىنىويَّة اٍنبيتي بريَّة كاػيعىدُّ من األىٍعبلؼ،كىي بالعربية":فهي كذلك "األٍٞبىق:"،ك"ا٤ب
لغة أىل ) ا٣بيوخ : الدُّرىاًقني (:"الدُّرىاًقني ) كمن قبيل استعانتو باللهجات العربية قولو يف اعريف(64(".)معربة:)أم(مع)الذيرىؽي 
 .بإبداؿ القاؼ ٮبزةن ( الدرٌاؽ) إُف ما ىم عليو أىل الشَّاـ يف نطقها ا٢بديثكلعلَّها ٥بجة قدٲبة قياسان ( 65(.)الشَّاـ

ٝبع ًصٍبغيىات يف علم الوراثة، أحد أجزاء  : ًصٍبغي(:"صبغ)كجاء يف الثاين، أم ا٤بعجم العر ي األساسي، يف مادة 
يوىرّْثات، كركموزـك

آلةي الكىٍشف،جهاٍز يىستدؿُّ (:"كشف)من"ا٤بٍكشىاؼ "، ك٫بو قولو يف اعريف(66")الصَّغّبة للنَّواة كىي ٙبملي ا٤ب
 (67.")بو على كيجيود شيٍحنىةو كهربائية، إلٍكٍَبكٍسكيوب

 :التفسير بالمغايرة-4
كال " نىًقيض"ك" ًخبلؼ"،ك"عكس"أك" ضدٌ :" كقد استعملت ا٤بعاجم العربية يف افسّب ألفاظ ا٤بعاين غالبا كلمات مثل

( 68.)يكوف للحقّب كالعظيم" ا١بلل"احدة اكوف للمعُب كضٌده، مثلما جاء يف األضداد من أف أريد ىنا أف أاعرض للكلمة الو 
 .كما أحسب أف ىذا موضع درس األضداد، كإف كاف درسها يوضح ا٤بعُب بصورة ما



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-- 22 -- 

 

كا١بمع حياةن، فهو حىيّّ ضٌد ا٤بوت ، حىًييى : ا٢بياة ": ا٢بياة " قوؿ ابن سيده يف افسّب( ضدٌ )فمن أمثلة استعماؿ 
 ( 70".)ضٌد الرىمّْ : العىطىشي ( : عطش)كمثل ذلك قولو يف افسّب مادة (69." )أٍحيىاء

، كمثل ذلك ما جاء ( 71)ضٌد الفرح : الَبَّح : من كتاب فقو اللغة كسر العربية ( يف افصيل أكصاؼ ا٢بزف)كقد جاء 
 (72".)صفا يصفو ، إذا خىليص : يقاؿ من ذلك الصفاء ، كىو ضد الكدر ( : " صفو)يف مقاييس اللغة يف مادة 

ايوي بعٍظمو كقلَّ :كىجوه ظىٍمآفه (:" باب الوجو كما إليو)كَف اكن ا٤بعاجم من االستعماؿ خبلء،فقد جاء يف الرافد يف  لزقٍت جٍلدى
البػىيىاض من  السَّوىادي ًضدُّ (:" ساد)كجاء منو يف ا٤بعجم الوسيط يف افسّب السَّواد من ( 73".)ماؤيه كًضدُّه الريَّافي 

 ( 75".)جعلو خىًشنان عكسو  نىًعمه : خىٍرفىشى الشَّيءى :"من ا٤بعجم العر ي األساسي(خرفش) كجاء منو يف مادة(74".)األىٍلوىاف

عىرًمى عيٍريان كعيٍريىةن .خبلؼ اللٍُّبس:العيٍرمي (:"العرم)قوؿ صاحب ا٤بخصص يف افسّب ( خبلؼ)كمن أمثلة استعماؿ 
الًعٍتق (: عتق)كمثل ذلك قولو يف اكم مادة ( 76.)كٌعريتىوي،كرجله عارو يف قوـو عيرىاةو،كعيٍريىاف من قـو عيٍريىانْبكاٌعرل،أٍعرىيتىوي 

حٌر؛ألنٌو خالص :للحيٌر خبلؼ العىٍبد:"قوؿ من قاؿ ( أجناس الثياب)ك قد أكرد صاحب التلخيص ٙبت ( 77".)خبلؼ الرّْؽٌ :
 ( 79".)خبلؼ التشديد:ك الرُّخصة  يف األمر. خبلؼ الغىبلء: الرٍُّخصي (:"دة رخصما)ك مثلو يف ا٤بقاييس( 78.)لنفسو

(:" عرؼ)ك ٪بد أمثلة ٥بذا األسلوب يف التفسّب يف ا٤بعاجم العربية  ا٢بديثة، فقد دؿَّ عليها ا٤بعجم الوسيط يف مادة 
برَّاين :" يفسر كلمة( ب ر ر) ر ي األساسي يف مادةكجاء يف ا٤بعجم الع( 80".)ا٤بعركؼ، كىو خبلؼي النٍُّكرً : العيٍرؼي :" بقولو

 ( 81".)منسوب إُف البػىٌر على غّب قياس، خبلؼ ا١بيوَّاين
نقيض :الطٌوؿ( :" الطواؿ من الناس)ٙبت عنواف( الطٌوؿ) قوؿ ابن سيده يف افسّب ( نقيض) كمن أمثلة استعماؿ 

علم , نقيض ا١بهل : العلم :"(مادة علم)ذلك قولو يف اكم  ؛ك مثل(82")القصر يف الٌناس ك غّبىم من ا٢بيواف ك ا٤بوات
 ( 83." )ك رجل عىاًَفه ك عىليمه من قـو عيلىماء فيها ٝبيعا,كعلم ىو نفسو, علما

 (  84".)نقيض الٌذلوؿ: ك الٌصعب (:" باب اإلباء ك قٌلة االنقياد) كقد جاء يف متخّب األلفاظ يف        
 ( 85".)*( )ك الرٌب نقيض الكنٌ . الصحراء : ك الربٌية ...ك أبٌر الرجل صار يف البػىرٌ (:"بر)ت مادة كجاء يف مقاييس اللغة ٙب 

يف ا٤بعجم (عكس)بػ( ضدٌ )يف معجم الرَّافد من حيث استعيض عنها كعن(نقيض) كلئن غاب أك غييّْب التفسّب باستعماؿ
(:" ساء)قدمْب يف اإلقرار ٔبدكل التفسّب ّٔا، فقاؿ يف مادةالعر ي،على ٫بو ما أشرنا،فإٌف ا٤بعجم الوسيط سار على ىدم األ

ىسىرَّة
ىسىاءىةي نقيضي ا٤ب

 (  86".)ا٤ب
 (  87.)*( )ك نبلحظ ٩بَّا سبق أف ا٤بغايرة يف التفسّب أكثر ما اكوف يف ألفاظ ا٤بعاين ال يف ألفاظ الٌذكات

 : التفسير بالسياؽ اللغوم-5
كيساعد على اوضيح ا٤بعُب , ٗبا يزيدىا كضوحان , ا٤بختارة ٥بالعر ي سوؽ الشواىد كىو افسر للكلمة اعتمد فيو ا٤بعجم ا

ك يشمل  . القرآف الكرًن كا٢بديث ك الشعر كاألمثاؿ كما ٯبرم ٦براىا: ك قد استمد شواىده يف ذلك من مصادر أربعة ىي. ا٤براد
الشيء )كا٤بدلوؿ( الكلمة)عُب،أم العبلقة بْب الداٌؿ كذلك كٌل ما ٲبكن أف ادٌؿ بو األصوات اللغوية كالَبكيب اللغوم على ا٤ب

، ٗبا يكسب الكلمة داخل نظاـ ا١بملة معُبن خاٌصان لو حدكده كاضحةه ك٠باته ٧بٌددة غّب (الذم اشّب إليو الكلمة يف كاقع ا٢بياة
 (87. )قابلة للتعدُّد كاالحتماؿ أك االشَباؾ أك التعميم
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... ىو النٌػٍهري ك النػَّهىري " :قوؿ ابن السكيت( األهنار)ما جاء يف ا٤بخصص يف ٦باؿ , ًنفمن أمثلة االستشهاد بالقرآف الكر 
يف ضىٍوءو : أم(88)يف جنٌاىتو ك نػىهىرو       :كفسّْر يف التنزيل.أصل ذلك من الٌسعة ك الفيٍسحة(: ىػ321ت)كعن ابن دريد

 ( 89.)فقد يكوف من الٌسعة يف جنَّات ك نػىهىر :قولو اعاُفأٌما (:ىػ377ت)قاؿ الفارسي. ك النَّهار من ذلك مأخوذ.كفيسحىةو 
مىا إفَّ مىفىاًٙبىوي لىتىنوءي  :ك قولو اعاُف. الكىٍنز : ك ا٤بًٍفتىح .ا٣بزانة : ك ا٤بٍفتىح ( :" فتح)ك جاء يف اكم ٙبت مادة 

 (91".)خىزائًنو: وركم أٌف مىفىاٙب(:ىػ311ت)لٌزجاجك قاؿ ا. ىي الكينوز : قيل ،(90 )بالعيٍصبىةً 
كَف يكن ا٤بعجم  العر ي ا٢بديث ٗبنأل عن األخذ بالقرآف الكرًن لدعم ما قد يذىب إليو من أمرو، كالذم ذىب إليو  

بػىرىهي ( :" حرب)ا٤بعجم العر ي األساسي يف مادة  ( .92 )بػىريكفى ايديخيليو ا١بىنَّةى أىنٍػتيٍم ك أىٍزكىاجيكيٍم ٙبيٍ    :قاؿ ا اعاُف.سىرَّه كنػىعٍَّموي : حى
تىمىوي كأىٍغلىقىوي، كمنو يف : طىبىعى (:"93)من ا٤بعجم الوسيط قو٥بم( حتم)كٌما جاء شاىدان على كضوح ا٤بعُب كدقَّة الدَّاللة يف مادة خى

 (.94)طىبىعى اللَّوي على قػيليؤًًّمٍ  :التنزيل العزيز
( :"... الٌغصىص بالشراب)يف ا٤بخصص يف ٦باؿ  ما جاء,ك من أمثلة سوؽ ا٢بديث الشريف شاىدا افسّبيا للكلمة

ك يف ,كقد شىرىؽى شىرىقان ك شىرؽً بريقو شىرقان كذلك: صاحب العْب.عن ابن السكيت,فالغىصىص بالشَّراب ك الطَّعاـ: فأٌما الٌشرؽ 
( 95()اعرفوف مث صٌلوا معهم فصٌلوا الٌصبلة إُف الوقت الذم)*(  لٌعلكم ادركوف قوما يؤخركف الٌصبلة إُف شىرىؽ ا٤بواى:)ا٢بديث

إذا ارافعت عن ا٢بيطاف :كقيل ىو.أهنم يصٌلوف ا١بمعة ك َف يبق من النهار إال بقدر ما بقي من نفس ىذا الذم شرؽ بريقو:أراد
ا ١بَّة ٌر ما امعى :)كيف  ا٢بديث,افتقر:كامعٌر الٌرجل(: "معر)ك مثل ذلك يف اكم ٙبت مادة ( 96.)*()كصارت بْب القبور كأهنى

داًكـ للحجٌ :كا٢بىجَّاج, ما افتقر حٌب ال يبقي عنده شيء:أم( 97(.)حٌجاج قطٌ 
ي
كمن أمثلة االستشهاد با٢بديث النبوٌم (98.)ا٤ب

بىوي : كييقاؿي :" من كتاب متخٌّب األلفاظ( باب الوقيعة كسيوء القوؿ كالشٍَّتم) الٌشريف ما جاء يف  ذىمَّوي ذىٌمان، كقىصىبىوي قىٍصبان، كجىدى
 (100".)عابىوي : ، أم(99()جىدىبى لنا السَّمىرى بػىٍعدى عىتىمىة:)كيف ا٢بديث.ٍدبان جى 

كفَّ عٍنو كاػىرىكىوي، كأٍعذىبى فيبلنان عن : أىٍعذىبى عنو(:" 101( )عذب)ك٩بٌا جاء منو يف ا٤بعجم الوسيط ضمن مادة
أعذبيوا عٍن ًذٍكر النّْسىاء، فإفَّ ذلك )عليٍّ، رضي ا عنو،أىٍعًذٍب نػىٍفسىكى عن كذا، كيف حديث : منػىعىوي ككفَّوي، ييقاؿي : الشَّيء

ُى ( رقأ) ككرد يف ا٤بعجم العر ي األساسي ما يربّْر اوظيف ا٢بديث النبوم الشَّريف يف مادة( 102(.)ييٍكًسريكيٍم عًن الغىٍزكً  " من أفَّ
يىة رقيوء الدَّـ، يقوؿ الرسوؿ، عليو /ما:رقوء ، كالدّْ كمىٍهري )الاىسيبُّوا اإلبلى ، فإفَّ فيها رىقيوء الدَّـ : ) الصَّبلة كالسَّبلـمن ييوقف النػٍَّزؼى

 (103(.)الكرٲبة
قوؿ ابن سيده , يف اعتماد الشاىد الشعرم افسّبان موضحا ٤بعُب الكلمة , ك من أمثلة ما جاء يف ا٤بخصص ك اكم 

ك قد الحق , ك التأنيث أكثر , الٌسماء اذكٌر ك اؤٌنث:" فة فيما نقلو  ابن سيده عن ابن حني, (باب ذكر السماء ك الفلك)يف 
, ك ٝبعو السماء ك السماكي , ٠باء البيت ك ٠باكاو: ك لذلك قيل, ك ىذا االسم يقع ٤با عبلؾ فأظٌلك , فيها ا٥باء فتمٌد ك ايقصر 

 ( من الطويل) : ك أنشد
 حافاًت السَّماًك لىوي صىٍدرىاسىيارو مع الحىيِّ لىٍم يىدىٍع       تراكيحي )*( كىأىٍقصىمى 

( 104".)ا٣ببلؿ الذم ٚبل بو األعراب مواضع الفتوؽ يف أبنيٌتهم ك جعلو أقصم النكسار فمو من طوؿ اعتمالو: يعِب باألٍقصىم 
 (من الطويل( )105: )أناب قاؿ: ك رىكىح إُف الشيء ريكيوحان (:"كحر )ك مثل ذلك قولو يف اكم يف مادة 
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ما كٍنتي ميٍجًمعا  رىكىٍحتي إليها   ك انسٍبتي باللٍَّيل فىائًزا, عىلى صىٍرًمها   بػىٍعدى
باب )فقد جاء يف .ك٪بد يف متخٌّب األلفاظ كمقاييس اللغة أمثة العتماد الشَّواىد الشّْعرية افسّبان مبيّْنان ٤بعُب الكلمة 
كإنَّو لىغىٍيثه كنػىٍوءه من .نىانو ٯبرم ا٤باءي يف العيوديىداهي غىمامةه ، كمن بػى : كمن كبلمهم("106:)من متخٌّب األلفاظ( السَّخاء
 (من الطويل() 107:)قاؿ زيىّب)*(.األٍنواء

 )*(نىواًفليٍو )*(ٌي مىا تىًغب)*ً( عىلىى ميٍعتىفيو      كىاىبٍػيىضى فػىيَّاضو يىداهي غىمىامىةه 
ىطىر:كيقولوف

 (من الوافر()108:)قاؿ جىرير.كىفُّوي خىلىفه من ا٤ب
 من الخىليفىًة ما نػىٍرجيو ًمنى المىطىرً       نػىٍرجيو إذا ما الغىٍيثي أىٍخلىفىنىا إفَّ لى 

اء.سىقىٍيتيها:أىٍمهىٍيتي ا٢بديدةى (:..."مهى)كمثلي ذلك ما جاء يف ا٤بقاييس يف مادة 
ى
ىهىاة، كىي .ييريدي رًقَّةى ا٤ب

ىهىا ٝبعي ا٤ب
كا٤ب

ا م  (من الوافر()109:)قاؿ األٍعشىى.اءه الًبلٍَّورىة، ٠بّْيىٍت بذلك لصىفىائها كأهنَّ
 إذا يػيٍعطىى الميقىبِّلى يىٍستىزيدي  )*( غىًرم  )*( شىًبمو )*( كىتػىٍبًسمي عىٍن مىهان 

 (110".)أمَّا البػىقىرةي فتيسىمَّى مىهاةن، كأظينُّها اىشبيهان بالًبلٍَّورىة
فقد جاء يف مادة . وسيط خّب مستثمر ٥باعلى أفَّ شواىد ذلك من  ا٤بعجم العر ي األساسي معدكمة يبقى ا٤بعجم ال

 (من الوافر() 111:)حىوَّلىوي من ًصفىةو إُف ًصفىةو أيٍخرل، كمنو قوؿ الشَّاعر: ردَّ الشَّيءى (:" ردَّ )
َى بًيضان                   كرىدَّ كيجويىىهينَّ الًبيض سيودىا    فىردَّ شيعيورىىينَّ

 
من االستشهادات كلّْها غابت عن معجم الرافد باعتباره معجمان للمعاين،    ك٘بدر اإلشارة ىنا إُف أٌف ىذه الٌضركب

 .أكلعلَّها غييّْبىٍت فيو
 :التفسير بالسياؽ السَّبىبي-6

ك ٪بد . كىو افسّب كرد يف ا٤بعاجم العربية ضمن السياؽ التعليلي الستعماؿ الصيغة اللغوية على النحو الذم ذكرت فيو
يصىنّْفْب ىدفوا من كراء عملة إُف رد مفردات كل مادة من مواد العربية , ٥بذا األسلوب يف التفسّب يف ا٤بصنفْب أمثلة كثّبة 

ألف ا٤ب
كقد التمس ا٤بعجميوف لذلك ,، كٚبريج بعض الظواىر الصرفية أك النحوية ا٤بتصلة بتلك ا٤بواد(112)إُف أصو٥با ا٤بعنوية ا٤بشَبكة 

 .ك الـ التعليل( ألفَّ )كثّبة االراباط بػ ( إ٭ٌبا(:) ما) ا٤بلحقة ب أك إفَّ ( ألٌف :) ا٤بسبوقة بالبلـ( إفَّ )
ك قيل ًعراؽ "  :قوؿ ابن دريد ( ذكر ما يف األسقٌية ك القرب ك ٫بوىا) يف ,ك من أمثلة ما جاء من ذلك يف ا٤بخصص

رة:القربة ٍُ ٌف العراؽ إ٭ٌبا ٠بيت ًعراقان، ألهٌنا استكفت أرض ك زعموا أ:قاؿ.ا٣بىرىزي ايط ّٔا: ا٣بىرىزي الذم يف كسطها،ك ًعراؽي الٌسفي
, البىدىكم : ك األعرا يُّ .ك إٌف َف يكن بدكيٌان ,منسوب إُف العرب, العر يٌ ك (: "عرب)ك جاء يف اكم ٙبت مادة ( 113...")العرب

إ٭ٌبا قيل يف الٌنسب إُف األعراب (:ىػ180ت)قاؿ سيبويو.أٍعرا يٌ :كالٌنسب إُف األٍعراب ,كىيم  األعراب،ك األعىاريبي ٝبع األٍعراب
 (114".)فهذا يقٌويو, فبل اكوف على ىذا ا٤بعُب,العرب:أال ارل أنك اقوؿ, ألنٌو ال كاحد لو على ىذا ا٤بعُب , أعرا يٌ 

:" فمن ذلك قولو.بأمثلة من ذلك( ذكر الًفرىاش كالوسائد كالنَّمط كما ٯبرم ٦برل ذلك)كما احتفظ لنا التلخيص يف  
ا ٠بىٌوا الصٍَّدرى ٠بىىانان ؛ألنَّو يبسىطي يف أكَّؿ حيديكد البػىٍيت، كىو : كالسَّمىافي بالفارسيَّة. ا السَّمافي ففارسيّّ، كٍَف اٍعرٍفو العىرىبي فأىمَّ  ا٢بدُّ،كإ٭بَّ
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،كالنىٍخلىة الكثّبة ، على السَّبىب الكامن كراء اسميىة النَّاقة الكثّبة ا(صفو)كيطلعنا مقاييس اللغة،يف مادة( 115".)صىٍدريهي  للََّبى
يىت صىًفيٌان، ألفَّ صاحبىها يىٍصطىفيها:"ا٢بىٍمل، بالصًَّفيّْ  ا ٠بًي  (116".)كإ٭بَّ

أدكات ) كمن أمثلة ما اوافر من أمثلتو يف ا٤بعاجم العربية ا٢بديثة،ما جاء يف الرَّافد ك الوسيط قو٥بما على الَبايب يف
، كال ييقاؿي مائدة إآلَّ إذا كاف :ا٤بائدة":أىٌف (:سود)كمادة( اتعلَّق بالطَّعاـ يدي عليها، أم اتحرَّؾي ا٣ًبوافي،٠بيّْيىت بذلك؛ألفَّ األىٍيدم ٛبى
 (117". )ٝباعةه النٍَّحل كالشَّجىر كالنَّبىات؛ ألفَّ ا٣بيٍضرىة اػيقىاًربي السَّوادى :...السَّوادي "كما أفَّ ( 126".)عليها طىعاـ

نقبلن عن صاحب ( أ٠باء الصحيفة)كقوؿ صاحب ا٤بخصص يف,ك حدىا بالسياؽ التفسّبمك قد انفرد البلَـّ السببية 
أم انضماـ بعضها إُف ,كيرٌاسة،٠بٌيت بذلك لتكٌرىا: ك الكراريس من الكتب كاحدهتا.صحيفة ا٢ًبسىاب:كالفيٍنداؽي :"العْب
 (119".)ي بذلك ال نقضاعو مع أٌمو٠بٌ ,أبو قبيلة:كقيضىاعة" (:قضع)يف مادة , ك من ذلك قولو يف اكم (118".)بعض

ٍيبىاف :"أفَّ (ا٢بٌر كالبػىٍرد)فقد جاء يف األكَّؿ يف ذكر .ك٪بدي ٛبثيبلن حيٌان ٤بثل ىذا األسلوب يف التعليل يف التلخيص كا٤بقاييس شى
كجاء يف الثَّاين ٙبت ( 120".)قيعك٠بّْيىا بذلك لبػىيىاضو فيهما من الصَّ .كانيوف ككانيوف:شىٍهرىاف، كٮبا اللَّذاف ييقاؿي ٥بما:كًمٍلحىاف
 (121".)من ذلك القيبَّةي، كىي معركفة، ك٠بّْيىت لتىٌجمًُّعها(:"قب)مادة

الةو، كٯبييعىلي فيو العىسىلي، ك٠بّْيىٍت اٍلبينىةن اىٍشبيهان ٥با باللََّبى :" كمنو ما كرد يف الرافد من أفَّ الٍَّلًبينىة حىسىاءه يػيتَّخىذي من دقيقو أك ٬بي
َفٍى يػيٍفصٍح : كىبلمىوي كيف كبلمو... ثػىٍغثىغى ا٤بتكلّْمي "    (:ثغثغ) ك كمن ٫بو ذلك ما جاء يف الوسيط يف مادة( 122".)يىاًضها كرًقَّتهالبػى 

 (123".)ًلسيوء النٍُّطق أك  لًفىسىاًد ًنظىاـ القىوؿ، فهو ثػىٍغثىاغه 
من , يف حدكد اطبلعنا  ,ناه من معاجم قدٲبة كحديثة٘بدر اإلشارة ىنا إُف خلو ما سبق كأٍف اعتمد,ك بعد الذم سبق

ـ ب ٫بو قوؿ ا٤بقاييس يف , اتصدر عبارة افسّبية سببية , ٗبعُب الذم لغّب العاقل( ما)أسلوب اعليلي يتمثل يف اقَباف البلَّ
ًلمىا , ٌسوؽ مشتقةمن ىذا ك ال. ك أسقتيو, سقيت إُف امرأيت صداقها :ك يقاؿ, مااستيق من الدَّكابٌ : كالسَّيػّْقىة(:"سوؽ)مادة

 (124")يساؽ إليها من كٌل شيء
 :التفسير بسياؽ الحاؿ-7

كعامل متٌمم للمعُب ال ٲبكن االستغناء عنو يف ( 126)أك السياؽ االجتماعي( 125)أدرؾ القدماء أٮبٌية سياؽ ا٢باؿ
ك ذلك بأف , عن ا٤بعُب االجتماعي للكلمة ك يف ا٤بعجم العر ي بقسميو اللفظي ك ا٤بعنوم كثّب من ا٢بديث ,افسّب مواد اللغة

 . يورد افصيبلت يف ايط الذم اقاؿ فيو
ككانت يف العرب امرأة . القاضي: ك ا٢بىامت.قضاهي : ك ختم ا األمر ٰبتمو حتمان (:"حتم)جاء يف اكم ٙبت مادة

على بساط كاسع ك بلد : أين أنت؟ قاؿ: أّا فقالتفوقف بب, فجاءىا خاطب . ال أازٌكج إال ٤بن يرٌد على جوا ي : قالت,ميفىٌوىىة
؟ قاؿ:فقالت.ك بعيديه قريبه , شاسع قريبو بعيد  قالت كأٌنك ال حاجة . كَف يكن ذلك عليو حىٍتمان ,مىٍن شاءى أٍحدىثى ا٠ٍبان : ما ا٠ٍبيكى

؟قاؿ:قالت.لو َف اكن َف آاك ك َف أًقٍف ببابك:لك؟ قاؿ ـٍ جىٍهره ؟قاؿ:قالت.تػىٍعلىنه سرّّ ميسٍ :أسرُّ حاجتيكى أ  ىو:فأٍنتى خىاًطبه
 (127".)فتزىكَّجىها ,قيًضيىتٍ  :قالت, ذىاؾى 

فقد .كلئن غاب ما يدؿُّ على سياؽ ا٢باؿ يف معجم الرَّافد،فإفَّ ا٤بعجم الوسيط  كا٤بعجم العر ي األساسي َف يكونا منو خبلء
ىٍخًرـى  "من األكَّؿ أفَّ ( خـر) جاء يف مادة

مرَّا بًأىٍسلىمى األٍشجىعيّْ ، :" كيف حديث ا٥بٍجرىة.٨بىىارًـ(ج)أكالرٍَّملبىل الطَّريق يف ا١بى :ا٤ب
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كجاء يف الثاين يف ( 128".)اسليٍك ّٔما حيثي اعلىمي من ٨بىىرًـ الطُّريؽ: فىحىمىلىهيما على ٝبىىلو كبػىعىثى معهما دليبلن، كقاؿ
 ( 129(.)عادة عربية قدٲبة)د اآلخر عبلمة إنٍػفىاذ البػىٍيعضىرىبى على يى : صىفىق يده بالبػىٍيع/صفق البػىٍيع(:" صفق)مادة

 :التفسير بالوصف-8
ك ذلك ٤بساعدة القارئ  على اصوير معُب , عمد ا٤بعجم العر ي قدٲبو كحديثو  إُف أسلوب اصويرم يقـو على الوصف 

لبعدنا عن البيئة الٍب , ( 130)ة الشكلك إٌف كاف ىذا األسلوب يف رأينا ال يغِب يف كثّب من األحياف عن الصور , الكلمة بدقة 
 .شهدت ميبلد األسبلؼ

, من كتاب فقو اللغةك سٌر العربية ( افصيل أ٠باء ا٢بيٌات ك أكصافها) كمن أمثلة ذلك األسلوب الوصفي ما جاء يف 
ٍار : ابن ًقتػٍرىة " أٌف  ًُ ك إذا قرب من اإلنساف نػىزىا يف ,يَّاتكىي من أخبث ا٢ب,)*(حٌية شبو القضيب من الًفضَّة قىٍدرى الشّْرٍب ك الًف

يف حدكد علم ,"الباعجة:"فقاؿ( بعج) ك إُف مثل ذلك ذىب صاحب ا٤بقاييس يف مادة (131".)ا٥بواء فوقع عليو من فوؽ
ٍمضى ك ا٢بً )*(ى انبتي الرٍّْمث, أرض مدكوكة ال سند ٥با , مكافه مطمئنُّ من الٌرماؿ كهيئة الغائط ( :" ىػ203ت )الٌنضر بن مشيل 
 (132".)ك أطايب العيٍشب

العىرىج كأىشٌده مع دقٌة الٌساقٍْب لذىاب ٢بمهما  أمَّا يف ٦باؿ خٍلق اإلنساف،فتكاد اتَّفقي معاجم اللغة على أٌف القىزىؿ أٍسوىأ ي
فتْب الٌسابقتْب كأف ٲبشي ًمشية قىزًؿى يٍقزىؿي قػىزىالن ك كقػىزىؿى يٍقزًؿي قػىٍزالن ، كىو أقٍػزىؿي ، كال يكوف كذلك حٌب ٯبمع بْب الصّْ : يقاؿ. 

(. ىػ817ت )كالفّبكزآبادم( ىػ711ت)كىو مذىب ابن فارس كابن سيده كابن منظور.ا٤بقطوع الرٍّْجل كالعيٍرجىاف كا٤بتيبىخىٍَبً 
(133 ) 

ؽه اظهري يف السَّاؽ عيريك : الدَّكىاِف"أفَّ ( يف افصيل أ٠باء األمراض كالقلب كالعلىل)كمثالو يف فقو اللغة كسر العربية ما جاء 
 (134".)ًغبلىظه ملتىويىةه شىديدةي ا٣بيٍضرىة كالًغلىظ
إُف ( باب ا٢بىيَّات نعوهتا كأ٠بىاؤيىا)ما ذىب إليو ابن سيده يف ( كالزَّكاحف على كجو التَّحديد)كمثالو يف ٦باؿ ا٢بيواف،

نىبها يف األرض  حىيَّةه مثلي الرَّحىا مستىديرىةه ٞبىٍرىاءي ال ٛبىىسُّ :"أٌف  األىصىلىة شىجىرىةن كال عيودان إاٌل ٠بىٍَّتو ليست بشديدة ا٢بيٍمرىة كٚبيطُّ بذى
، كالتَّحىوُّز ـى، كييقاؿ: كاىٍطحىني طىٍحنى الرَّحىا كٙبىىوَّزي ىي من دىكىاىي ا٢بىيَّات كىي قصّبةه عىريضىةه مثل الفىرٍخ اىًثبي على : أف اىٍطحىنى كاتػىقىدَّ

 (135".)له الفارس كا١بىٍمعي أىصى 
 (136".)للواحد كا١بمع؛٠بيت ٢بيمرهتا اٍشبيهان بشقيقة البػىٍرؽً :كشقائق النػٍُّعمىاف"أٌما يف ٦باؿ النَّبىات،فرأل الفّبكزآبادم أفَّ 

أنواع ) كمن أمثلة ما اوافر من أمثلتو يف ا٤بعاجم العربية ا٢بديثة،ما جاء يف الرَّافد ك الوسيط قو٥بما على الَبايب يف
ٍرفىاًف، كىو عىريضه كبّبي ا٢بىبّْ كييقاؿي أنَّو أىٍجوىدي الشَّعّب: أىفَّ العر يَّ (:سود)كمادة( با٢بيبيو  "     ًجٍنسه منى الشَّعّب أبيضي ، ًلسيٍنبيلو حى
ا (:" عدس)من " العدىسىة"ك أفَّ ( 137) بان أٍك ميقىعَّران أٍك يىكوفي ًقٍطعىةه من مادَّةو شىفَّافىةو كالزُّجاج ٧بىٍديكدةو ًبسىٍطحىٍْبً، يكوفي كبلٮبي ٧بيىدَّ

بان أٍكميقىعَّران، كأٍكثػىريىا شيييوعان يف االستعماؿ دَّ ا ميٍستىًويان كاآلخري ٧بي كمثالو من ( 138.")العىدىسىاتي ذات اال٫بنىاء الكيرىكم: أىحىديٮبي
كىو كصف اعتمد فيو ". ٍّبيىات، عيشارًمُّ األٍرجيلحيىوافه ٕبىٍرمّّ، من القيشى : السَّرىطافي (:" سرط)ا٤بعجم العر ي األساسي يف مادة

ة عن النَّظريات العلمية أك ا٤بذاىب الفكرية إذ الشَّرٍحي فيها قد يطوؿ نوعان ما، مثاؿ ذلك ما ٪بد ه االختصار ٖببلؼ ا٤بداخل ا٤بعربّْ



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-- 27 -- 

 

ميوز كاإلٰباء ليدع للمتلٌقي نصيبان يف فهم الصُّورة مذىبه يف األدب الفٌِب يعبٌػري عن ا٤بعاين بالرُّ : الرٍَّمزيىة" من أفَّ (: رمز)يف مادة
 (139.")أكاكميلها أك اقوية العاطفة ٗبا يضيف إليو من اوليد خيالو

 
 :التفسير بالصُّورة -9

عرؼ العرب، كغّبىم من األمم،فنَّ التَّصوير، فعبدكا يف جاىليتهم أصنامان،أقلعوا عن استعما٥با كسائط  يف ظٌل اإلسبلـ 
فباإلضافة إُف أهٌنا َف اقٌرّٔم إُف ا زيٍلفى، فإهٌنا َف اتمتَّع ، فيما يبدك، بأٌم صبغة ٝبالية ايذكر، . حىرَـّ الٌتٍشخيص كالتٍَّجسيدالذم 

يسلمي، كا٢باؿ ىذه، إُف فنّْ الزٍَّخرىفة ارابط أكثريه با٤بساجد القائم على األشكاؿ ا٥بندسية ا٤بتساكية كا٤بتد
اخلة فيما فماؿ العر يُّ ا٤ب

 .بينها بألواف ٨بتلفة ٚبلبي األنظار
؛ ألنَّنا ال ٭بلكي بْب أيدينا صيوران اعيودي إُف العٍصر ا١باىلي  ُن كإذا كاف الكبلـ على التَّصوير  عند العرب يبدك شائكان

أخبار " نّْ، من ٫بو  ما كتب األزرقي يفأكبداية العصر اإلسبلمٌي األكَّؿ، إالَّ أنَّنا ٭بلك النُّصيوص الٍب ايؤكّْدي معرفة العرب ّٔذا الف
ا من "كأهٌنم(بىاقيـو)أفَّ أىلى قػيرىٍيش أعادكا بناءى الكىٍعبىة كمعهم النجَّار الًقٍبطي" مكَّة كما جاء فيها من األثىر زىكَّقيوا سىٍقفىها كجيٍدراهنى

، عليهم عرؼ العرب، كغّبىم من األمم،فنَّ ... ا٤ببلئكة بىٍطًنها كدعائمها؛ كجعلوا يف دعائمها صيوىر األنبياء كصيوىري الشَّجر كصيوىر
فباإلضافة . التَّصوير، فعبدكا يف جاىليتهم أصنامان،أقلعوا عن استعما٥با كسائط  يف ظٌل اإلسبلـ الذم حىرَـّ الٌتٍشخيص كالتٍَّجسيد

يسلمي، كا٢باؿ ىذه، إُف فنّْ  إُف أهٌنا َف اقٌرّٔم إُف ا زيٍلفى، فإهٌنا َف اتمتَّع ، فيما يبدك، بأٌم صبغة
ٝبالية ايذكر، فماؿ العر يُّ ا٤ب

 (140). الزٍَّخرىفة ارابط أكثريه با٤بساجد القائم على األشكاؿ ا٥بندسية ا٤بتساكية كا٤بتداخلة فيما بينها بألواف ٨بتلفة ٚبلبي األنظار
؛ ألنَّنا ال ٭ب ُن لكي بْب أيدينا صيوران اعيودي إُف العٍصر ا١باىلي كإذا كاف الكبلـ على التَّصوير  عند العرب يبدك شائكان

أخبار " أكبداية العصر اإلسبلمٌي األكَّؿ، إالَّ أنَّنا ٭بلك النُّصيوص الٍب ايؤكّْدي معرفة العرب ّٔذا الفنّْ، من ٫بو  ما كتب األزرقي يف
ا من "كأهٌنم(بىاقيـو)هم النجَّار الًقٍبطيأفَّ أىلى قػيرىٍيش أعادكا بناءى الكىٍعبىة كمع" مكَّة كما جاء فيها من األثىر زىكَّقيوا سىٍقفىها كجيٍدراهنى

 (141)".، عليهم الٌسبلـ أٝبعْب... بىٍطًنها كدعائمها؛ كجعلوا يف دعائمها صيوىر األنبياء كصيوىري الشَّجر كصيوىر ا٤ببلئكة
يىت بأمر من الرسوؿ،عليو الصبلة كالسَّ  بلـ،فإفَّ ذلك ٍَف ٲبنع العرب من معرفة  فنّْ كلئن دىرىسىٍت ىذه الصُّور أك ٧بي

ما يف العصر التَّصوير على الثػّْيىاب كالسُّتيور كا٣بيىاـ، يصٌوركف عليها الطٍَّّب كا٢بيواف كاألٍشجار كالنَّقش على السّْبلح كالنػُّقيود ال سيَّ 
 (142).األموم كالعيصيور الٍب التو

عرب من استحداث ا٤بعجم العر ي،بقسمٍيو اللفظي كا٤بعنوم،ألسلوب ىذا كَف ٚبلي مرحلة التصنيف اللغوم عند ال
ك إٌف كاف ىذا األسلوب يف الٌتفسّب ال , ك ذلك ٤بساعدة القارئ  على اصوير معُب الكلمة بدقة , اصويرٌم يقـو على الوصف

 .بلؼلبعدنا عن البيئة الٍب شهدت ميبلد األس,  (143)يغِب يف كثّب من األحياف عن الصورة الشكل
يتَّبىعة يف شرح دالالت األلفاظ،كىي

دعوةه حديثة أخذت ّٔا "ىذا، كيعدُّ التفسّب بالصُّورة الثَّابتة من الطُّريؽ ا١بديدة ا٤ب
ا٤بعاجم األكركبيَّة كرأت فيها ضركرة لتوضيح بعض الكلمات يف ا٤بعجم، حٌبَّ إنَّنا لنجد يف ىذه اللغات ما ٯبعل الصُّورة أساسان 

ا ىوامش على الصوُّرة كييوضعي كلُّ لفظو مقابلى ارسمي يف د قَّة بالغةو، كيعطي كلُّ جزءو فيها رىٍقمان، كاذكري ألفاظ اللغة بعد ذلك ككأهنَّ
 (144.)جزء الصوُّرة الذم ييناسبيو، كلكنَّنا يف العربية َف  إُف ىذا ا٢بدّْ بٍعدي 



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-- 28 -- 

 

القارئ على اصوُّر حقيقة ا٤بفردة السيَّما يف اوضيح فصائل  على أفَّ ا٥بدؼ من التفسّب بالصُّورة ا٤بعجمية ىو مساعدة
أمَّا ا٤بعنويات .النَّبىات كأجناس ا٢بيوانات كالصُّخيور كطبقات األٍرض كدقائق األجهزة اإللكَبكنية، ككلُّ ىذه أمور ماٌديىةه ٧بسوسة

 (145.)، كغّب ذلككآّرَّدات ، فلكٌل منَّا صورة ذىنية معيػَّنىة إحداىا للحبّْ كأخرل للشٌر 
 

 :الموازنة-
لئن استوىف ا٤بعجم ا٢بديث ما كاف موفوران من طرؽ افسّبية عمد ا٤بعجم العر ي الَباثي إُف اوظيفها بامتياز  فإفَّ 
ا٤بعجم العر ي ا٢بديث على ما يبدك عمد إُف االستعانة باإلضافة إُف الوصف بالصُّورة آّسَّمة قصد جبلء ما قد يلتبسي أك 

يف من أمر النَّبات ( 146")ا٤بعجم الوسيط"إدراكو على ا٤بتلٌقي على النَّحو الذم هنجو ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة  يف يصعبي 
، موزَّعة (151)صورة( 600)ك غّبىا، مستعينان بستمائة ( 150)أك األماكن،( 149)أكاألدكات (148)أكا٢بيواف( 147)

ي لنا طبيعة ىذه الصُّور ا٤بفسّْرة ٤بفردات ا٤بعجمعلى ٨بتلف أبوابو، كىذه النُّسى  ا٤بصوَّ   .رة ابْبّْ
كاستجبلءن ٥بذه ا٢بقائق الواقعة ٲبكننا استنطاؽ ٭باذج غابت فيها الصوُّرة يف ا٤بعجم العر ي القدًن كأخرل ديعم فيها 

 .الوصف بالصُّورة يف ا٤بعجم ا٢بديث
ـٌ )يف,كَّؿ ما ٪بده يف ا٤بخصَّصفمن أمثلة ذلك األسلوب الوصفي الداٌؿ على النموذج األ باب العظاء ك ا٢برباء ك أ

ك منها ذكات ال اضّب . كىي سيمه عامَّتها, اكوف ًفٍَبان كًشرٍبا ن كثػيليثان )*( غّب غىرٍباء)*( مثل األيٍصبيع صىٍحراءي : أٌف العىظاية )*(حيبػىٍْب 
 ( 152".)كال اقتل)*( ابػىريؽي )*( كىي الٍب يف ا٢بيشيوش, شيئا ك

, ك رأسو أبيض , طائر كالعصفور يف ريشو خضرة : األصقع " أٌف ( صقع) ك٫بو ذلك ما جاء يف اكم ٙبت مادة  
 (  153".)يكوف بقرب ا٤باء

فبل شىكَّ أفَّ ا٢بٌس كالعقل قاصراف على إدراؾ حقيقٍب الزَّاحفة يف ا٤بثاؿ األٌكؿ كنوع الطٌائر  ا٤بقصود ، كإف كاف أمر 
معاَفى ،كوهنا ال زالت اعيش بْب ظهرانٍينا، كٲبكن رؤيتها على أٌم كجو من الوجيوه؛ لذا كاف ا٤بعجم العر ي الَباثي الزَّاحفة أكضحي 

 .أحوج ما يكوف إُف الصُّورة الٍب اعذىرىت أسباب كجودىا يف مرحلة التصنيف ا٤بعجمي بقسميو اللفظي كا٤بعنوم
النَّحو الذم كىقىر يف ا٤بعجم العر ي ا٢بديث ٗبا ييفسح آّاؿ أماـ كنستوضح فيما يلي أمر الٌصورة من لدف الوصف على 

 اإلجابة عٌما إذا أغنىت الصوُّرة عن الوصف فيو؟
مع ٦بسَّم " عيوده من ا٣بىشىب ييسىوَّل يف طرفو نىٍصله ييرمى بو عن القىوس:"جاء يف ا٤بعجم الوسيط مثبل أفَّ السٍَّهم

خطّّ على :"كما دلَّل عليها الوسيط نفسو( ٧بدثة)٤بن ال ييدرؾ مثبلن أفَّ السَّهم كذلك كلمة  فما جدكل  الصوُّرة ىاىنا. للسَّهم
 فأمُّ السٍَّهمىٍْب كاف أٍجدىري بدعمو من الصُّورة؟( 154".)شىٍكل سىٍهم القىوس ييشىاري بو إُف الشَّيء

ةو لو كقد قىصير التعريف بو" السٍَّيف"كىٍل كاف  يف ا٤بعجم الوسيط عن اإلحاطة ٗبضمونو حْب  ٕباجة إُف صورة ٦بسّْدى
( سيف) كيتَّضح قصوره أماـ ما جاء بو ابن فارس  يف اعريفو  ضمن مادة( 155)؟."نىوعي من األٍسلحة معركؼه :"قاؿ بشأنو

ا٤بقيّْدة من الوسيط، كىنا ايضاؼ الدَّاللة ) من ذلك السٍَّيف،.الٌسْبي كالياء كالٌسْب أصله يدؿُّ على امتدادو يف شيءو كطيوؿ:" فقاؿ
ناىيك عٌما افتقدناه يف الصُّورة آّسّْمة من صفات اعَبيو من قبىل ( 156".)، ٠بّْيى بذلك المتداده"(نوعه من السّْبلح" كىي
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يضيّْ ك االىَباء على ٫بو ما دلَّل عليو أبوعبيد القاسم بن سبلٌ 
ـ فقاؿ مضائو كنسبتو إُف أماكن بأعياهنا كما يعرض لو من أحواؿ ا٤ب

كىو الذم فيو حيزيكز ميطمئنَّةه : ا٤بفىقَّري :....من السُّييوؼ : ٠بعت األصمعي يقوؿ:"من كتاب السبلح( السُّييوؼ كنعوهتا)يف باب
ىٍشرىيفُّ ....الذم ال ينثِب: كالصَّارًـ.....على مىٍتنو

ىشارؼ، كىي قيرلن من أرض العرب ادنيو من أرض : كا٤ب
كىو ا٤بٍنسيوب إُف ا٤ب

يذىكَّري ...يفالرّْ 
، يقوؿ النَّاس : كا٤ب ا من عىمىل ا١ًبنّْ : كىي سييوؼه شفىراهتا ذىكىره كميتيوهنا أنيثه ٍتػىهىني يف قٍطع : ك ا٤بًٍعضىدي ...إهنَّ الذم ٲبي

ـي ....الشَّجىر   ( 157.)الكليلي الذم ال ٲبىٍضي: كالكيها
يف ( القيٍنبػيلىة)صول بأٍف جسَّد صورهتا ،من ٫بو ما فعلو مع على أفَّ ا٤بعجم الوسيط أكُف بعض ما أقرَّه من ألفاظ أٮبية ق

يف حْب عدؿ عن ذلك يف أمر " ًجسمو معدينٍّ أٍجوىؼ ٰبيٍشى با٤بواد ا٤بتفىجّْرة كيػيٍقذىؼي ّٔا العىديكُّ باليىد أك ا٤بًٍدفىع"داللتها على 
ـٍ الكلبة؟( 158". )بو بىراقشأ      مىٍصيىدىةه ييصادي ّٔا :" داللتها  القدٲبة الٍب عرَّفها بقولو فأمُّ الوصفٍْب كاف !. ا٤بعدَّة للطَّائري أ

برىاقش نىفسو؟،خاصَّة كقد أغفل أف يضعى لو صيورة ٦بسَّمة من ح ىٍصيىدىة ا٣باصَّة بأ ي بػىرىاًقش أك على األقٌل ى
يث أكُف بالصُّورىة ا٤ب

أبو بػىرىاقش :بػىرىاًقشي :" ، فقاؿ(برقش)من حيث أعاد نقلو يف مادة عىجىز عن ٘بسيد كصفو اضطلع بو ا٤بعجم الَباثيُّ بكلّْ اقتدار
على ( أبو براقش) كىو  كصف يف رأينا ال يرقى إُف ما كصفو بو الفّبكزآبادم يف مادة( :" 159". )طائره  يتغىيػَّري لىونيو أليوانان شىٌبَّ :
فيًذ أٍعلىى ريشو أغىرُّ كأٍكسى :" أنَّو  (160". )طيو أىٍٞبىري كأىٍسفىليوي أىٍسوىدي ، فإذا ىييّْجى انٍػتػىفىشى فتػىغىيػَّرى أٍلوانان شىٌبَّ طائره صغّبه بػىٌرمّّ كالقينػٍ

ىثىلي يف الشٍُّؤـ على قومها،فقيل:"كلئن أضاؼ الوسيط بشأنو خربان افصيليان مفاده أنَّو
ٍلبىةه ضيًربى ّٔا ا٤ب على (:" 161)كى

نىٍت بػىرىاًقشي  الوقت نفسو ما يدخل ضمن سياؽ ا٢باؿ من حيث يضعنا ضمن الظركؼ كا٤ببلبسات  فإنَّو أغفىل يف(162")أىلها جى
ٍلبىة الذم استحاؿ شؤمان على أىلها،فذىب مثبلن،٩بٌا يقدّْـ لصيورة  شبو متحرّْكة  الاغِب عنها الصُّورة ) الٍب رافقت نيباح الكى

" جىبىبلف أك كىاًديىاف أك مىدينتىاًف عاًديتاف باليىمىن خيرًبػىتىا"ًىيبلىف"كػ(: بػىرىاقش)إفَّ : كىو ما قىدَّـ لو الفّبكزآبادم حْب قاؿ(القارَّة
إفَّ بػىرىاًقشى ًحٍصنه باليىمىن :"مفسحان آّاؿ أماـ ما أكرده أبوعبيد البىكرم أل ي ٧بمَّد بن ذم الدَّمينىة من اأصيل للركاية(163)

 (من الطويل:)معركؼ كىو الذم يقوؿ فيو النابغة ا١بعدم
ُّ اىسٍ   أٍك   ىىٍيبلىفى أك نىاًضر ًمنى العيتيمً )*(  ى ًمٍن بػىرىاًقش)*( بالضٍَّركً )*( ًبى

فىحىصىرىىيم عىديكّّ كحلَّ على : كاف ألىل بػىرىاًقش بًئره خىارًجى ا٢ًبٍصن ال مىنػٍهىلى ٥بم ًسوىاىا، ككافى ًمٍن داًخل ا٢ًبٍصن إليها نفق، قاؿ:قاؿ
ٍلبىةه ألىًل ا٢ًبٍصن يف  ا٤باء ديكهنيم كطاؿ ًحصىاريهي ٥بم كىو ال يىٍدرم مٍن أىٍينى يىٍشرىبيوف كىم ٱبىٍتىًلسيوفى شيٍربػىهيم لىيبلن كاٍسَبىاقان حٌبَّ نػىزىلىٍت كى

ُى فرىآىا بػىٍعضي مىٍن يىٍستىقي منى العىديٌك فأنٍػزىؿى صاحبي ا١بىيًش الرّْجاؿى فدىخىليوا ا٢ًبٍصنى من النػَّفىق و غاريكفى فقتلوىيم كأىل البىٍستىج لتىٍشرىبى
ٍلبىة  (164".)كافتىتىحوا ا٢ًبٍصنى،ك٠بيّْيى ا٢ًبٍصني بػىرىاًقش باسًم الكى

اسمي امرىأةى ليٍقمىافى بن عاد استىٍخلىفىها زىٍكجيها ككاف ٥بم مىوًضعه إذا فىزًعيوا دىخَّنيوا فيو فيىٍجتىًمعي ا١بيٍندي "بػىرىاًقشي : أك لعلَّها أم
إٍف رىدىٍداًيهم كٍَف اىٍستػىٍعًمًلًهم يف شيءو  َفٍى يىأًاًك أحىده مرَّةن أخرل فأمىرىاٍػهيم فػىبػىنىوا : ليلىةن فىدىخَّنَّ فاجتمعوا ، قيل ٥با كإفَّ جىواريىها عىبىٍثنى 

ًِب بػىرىاًقشي : )بًنىاءن، فلمَّ جاء سأؿى عن الًبنىاء فايٍخربى، فقاؿ صىابى ليٍقمىني من بػىرىاقش أٍك كافى قىوميهم ال يأكليوفى اإلبلى،فأ(على أىلها ٘بى
ما ىذا؟فما اعرٍَّقتي طىيّْبان مثلىوي، : غيبلمان فنػىزىؿى مع ليٍقمافى يف بِب أبيها فرىاحى ابني بػىرىاًقش إُف أبيو بًعىٍرؽو من جىزيكرو فأكىلىوي ليٍقمىافي فقاؿ

ككانت بػىرىاًقشي أٍكثػىرى قػىٍوًمها بىعّبان ، فأقٍػبىلى .مىل كاٍطعىٍم أٍنتى منوأٍم أٍطًعٍمنا ا١بى : ٝبىّْليوا كاٍجتىًملٍ :جىزيكره ٫بىىرىىا أٍخوىاِف،فقاؿ: فقاؿ
مى ا١بىزيكر،فقيل  (165(.")على أىلها ٘بِب بػىرىاًقشي :)ليٍقمىافي على إبًًلها فأٍسرىعى فيها كفعىلى ذلك بػىنيو أبيو لىمَّا أكىليوا ٢بٍى
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د سياؽ ا٢باؿ بديبلن عن الصُّورة فيما سقط إليو من القاموس ايط ك٩بٌا يثّب الغرابة حقان أفَّ ا٤بعجم الوسيط نفسو يعتم
دَّده يكوفي عند بيَّاع البيٍسر بالنَّول : ا٤بًٍخزؽ" حينما  أعوزه االكتفاء بالوصف يف مثل قولو يف اعريف من " عيوده يف طىرفو ًمٍسمىاره ٧بي

ا افصيليا مفاده أفَّ  ُي بالنَّول فيىأءخيذيه منو كيشرطي  لو كذا ككذا ضربةن با٤بًٍخزىؽ، للبىائع ٨بىزًؽ كثّبة، ف" حيث يضيف خربى يىأايو الصيبَّ
ٍُ أٍخطىأهي فبل شىيءى لوي كىىىبى نىواهي   ( 166".)فما انٍػتىظىم لوي من البيٍسر فهو لو، قلَّ أك كثػيرى ، كإٍف

اجم العربية ا٢بديثة، بأفَّ الوصف إذا فهل  ٲبكن عدُّ ذلك إقراران من القائمْب على صياغة ا٤بعجم الوسيط ٩بٌثبلن للمع
 ديعم بسياؽ ا٢باؿ كانت بديبلن موضيوعيان عن الوصف مضاؼه إليو الصُّورة؟

لئلجابة عن ذلك البدَّ من  اأكيد حقيقة مفادىا أفَّ الصُّورة أسبق ظهورا يف الطبيعة من الوصف، كأفَّ الوصف جاء 
ٍرآة العىٍْب لتعذير ذلك يف أغلب األحياف كبعدنا زمانا عن مبلبسات األحداث لتأكيد حقيقة ما ال نستطيع إحضاره دكما إُف مً 

كظركؼ حدكثها، لذلك فإنَّو ال غُب للوصف عن الصُّورة يف ا٤بعجم العر ي القدًن كما أنٌو ال ًغُب للصوُّرة عن الوىٍصف يف ا٤بعجم 
 .العر ي ا٢بديث

يىة الصُّورة اللٍَّقطة يف حياة األلفاظ كموهتا، فعمدكا إُف إضافة خرب افصيليٍّ ٰبلُّ كال رىٍيبى أفَّ معجميٌينا القدماء أدركوا أٮبَّ 
ٍس   ُى ٌُ ُى ٧بلَّ الصُّورة كال يفقدىا مقامها ، كىو منهج اعتمدكه حينما أعوىزىهي التَّجسيم كاعذىر عليهم التىصوير اعذىرى أسباب النى

بأفَّ ا٤بعجم يعُب باللغة ا٤بكتوبة دكف ا٤بنطوقة،األمر الذم  حاؿ دكف ٘بسيد كالوًراقة إضافة إُف اكلفتهما الباىضة،إدراكان منهم 
فيو، يعضديىم يف كٌل ذلك منهج قائم على أف ال ييكتفي يف عملية ( لغة اإلشارة كاإلٲباء كا٢بركة ا١بسمية،كا٢بيضيور)اللغة ا١بانبية 

ع إليها ا٢بضور كا٤بشاىدة،أم كٌل ما ٰبيط بظركؼ التشخيص ك التدليل على ا٤بسٌميات بالوصف كحده،بل ينبغي أف ٯبم
الكبلـ،أم ما ٫بن عليو من مشاىدة األحواؿ كاألكائل،كأف يكوف ا٢باضر شاىد ا٢باؿ،فعيرؼ السَّبب الذم لو كمن أجلو كقعت 

أسباب َف نشاىدىا كَف نىٍدًر  عليو التسمية، كاآلخر لبعده عن ا٢باؿ َف يعرؼ السَّبىب للتَّسمية،كاأللفاظ ا٤بنقولة إلينا قد كانت ٥با
 سياؽ ا٢باؿ ؟ " ما حديثها،فتمَّ ٥بم ما أرادكا خبلؿى ما بات يعرفو عنهم بػ

 فما حقيقة ىذا السياؽ كما إلى أمٌ مدل كفٌقوا في توظيفو؟
لية الٍب يدؿُّ سياؽ ا٢باؿ،على ٫بو ما سقنا من أمثلتو، على ٦بموعة الظٌركؼ الٍب ٙبيط بالكبلـ، كٝبيع القرائن ا٢با

أك ما يعرؼ يف "السياؽ االجتماعي"كىو ما ٠بٌاه بعض ادثْب ، كما أسلفنا، بػ ( 167. )اصبغ ا٣بطاب كداللتو بصبغة خاٌصة
 ( 168" )ا٤بقاـ:"؛كىو ما ٠بٌاه قدماء العرب من الببلغيْب بػ"سياؽ ا٤بوقف"علم الداللة اليـو باسم

"   للواحد كا١بمع؛٠بيت ٢بيمرهتا اٍشبيهان بشقيقة البػىٍرؽً :كشقائق النػٍُّعمىاف"م أفَّ ففي ٦باؿ النَّبىات مثبلن،رأل الفّبكزآباد
ان افصيليان ساقو صاحب القاموس ايط ( 170)كىو كصف ٪بد لو صدلن يف ا٤بعجم الوسيط،( 169) من حيث أغفل خربى

،قد"شىقىائق النُّعماف" مفاده ي أىفَّ  ُن ٍنًذر؛" ،مثبلو
ي
ألنَّو أكَّؿ من ٞباىا بعد أف قصد موًضعىها كقد اعتمَّ نػىٍبتيوي من أيضيفنت إُف ابن ا٤ب

 ( 171". )اٍٞبيوىا،ككاف أكَّؿي من ٞباىا:أىٍصفىر كأىٍٞبىر،كفيو من الٌشقائق ما راقو كاستحسنها،فقاؿ
ن متخٌّب م(باب ا١بماؿ)فقد جاء يف. ك ٪بد مثل ىذا األسلوب يف التفسّب يف معجمْب سبق ميبلدٮبا القاموس ايط

ـٌ ًىشىاـو السَّليولٌية(:ىػ231ت)قاؿ ابن األعرا ي.ا٥بيئة:الٌسنح:"األلفاظ أفَّ  كما :قػيٍلتي . إنٌو لىيػيٍعًجبيًِب ًسٍنحيك ككىضىحيك: قالت ِف أ
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ا من كٍجًهكى . ىيئتك:ًسنيحي؟قالت  كإذا ٮبز اغّبٌ (:"نسى)كجاء يف مقاييس اللغة مادة( 172".)قلت كما كىضىًحي؟ قالت ما بدى
ىٍرأةي .إُف اأخّب الشيء

التأخّب كانوا إذا صدركا على مُبن ( :173)ك الٌنسيء من كتاب ا ...اأخَّرى حيضها عن كقتو:كنىًسئىًت ا٤ب
كذلك أهنم  . أم أىخٍّْرعنٌا ارـٌ فاجعلنا يف صىفىر, أٍنًسٍئنا شهران : فيقولوف. أنا الذم ال ييرٌد ِف قضاءي : يقـو رجل من كنانة فيقوؿ

 (174".)فأحٌل ٥بم ارَـّ, ألفِّ معاشهم كاف اإلغارة,كانوا يكرىوف أف يتواُف عليهم ثبلثة أشهر ال يغّبكف فيها
نستوضح فيما يلي أمر الٌصورة من لدف الوصف على النَّحو الذم كىقىر يف ا٤بعجم العر ي ا٢بديث ٗباييفسح آّاؿ 

 .قلئلجابة على الشّْقّْ الثاين من السؤاؿ السَّاب
مع ٦بسَّم " عيوده من ا٣بىشىب ييسىوَّل يف طرفو نىٍصله ييرمى بو عن القىوس:"جاء يف ا٤بعجم الوسيط مثبل أفَّ السٍَّهم

خطّّ على :"كما دلَّل عليها الوسيط نفسو( ٧بدثة)فما جدكل  الصوُّرة ىاىنا ٤بن ال ييدرؾ مثبلن أفَّ السَّهم كذلك كلمة . للسَّهم
 فأمُّ السٍَّهمىٍْب كاف أٍجدىري بدعمو من الصُّورة؟ (175)".ييشىاري بو إُف الشَّيءشىٍكل سىٍهم القىوس 
ةو لو كقد قىصير التعريف بو يف ا٤بعجم الوسيط عن اإلحاطة ٗبضمونو حْب " السٍَّيف"كىٍل كاف  ٕباجة إُف صورة ٦بسّْدى

( سيف) اء بو ابن فارس  يف اعريفو  ضمن مادةكيتَّضح قصوره أماـ ما ج (176)؟."نىوعي من األٍسلحة معركؼه :"قاؿ بشأنو
كىنا ايضاؼ الدَّاللة ا٤بقيّْدة من الوسيط، ) من ذلك السٍَّيف،.الٌسْبي كالياء كالٌسْب أصله يدؿُّ على امتدادو يف شيءو كطيوؿ:" فقاؿ
سّْمة من صفات اعَبيو من قبىل ناىيك عٌما افتقدناه يف الصُّورة آّ (177)".، ٠بّْيى بذلك المتداده"(نوعه من السّْبلح" كىي

يضيّْ ك االىَباء على ٫بو ما دلَّل عليو أبوعبيد القاسم بن سبلـٌ فقاؿ 
مضائو كنسبتو إُف أماكن بأعياهنا كما يعرض لو من أحواؿ ا٤ب

يو حيزيكز ميطمئنَّةه كىو الذم ف: ا٤بفىقَّري :....من السُّييوؼ : ٠بعت األصمعي يقوؿ:"من كتاب السبلح( السُّييوؼ كنعوهتا)يف باب
ىٍشرىيفُّ ....الذم ال ينثِب: كالصَّارًـ.....على مىٍتنو

ىشارؼ، كىي قيرلن من أرض العرب ادنيو من أرض : كا٤ب
كىو ا٤بٍنسيوب إُف ا٤ب

يذىكَّري ...الرّْيف
، يقوؿ النَّاس : كا٤ب ا من عىمىل ا١ًبنّْ : كىي سييوؼه شفىراهتا ذىكىره كميتيوهنا أنيثه ٍتػىهىني يف قٍطع : ٤بًٍعضىدي ك ا...إهنَّ الذم ٲبي

ـي ....الشَّجىر    (178).الكليلي الذم ال ٲبىٍضي: كالكيها
فهل  ٲبكن عدُّ ذلك إقراران من القائمْب على صياغة ا٤بعجم الوسيط ٩بٌثبلن للمعاجم العربية ا٢بديثة، بأفَّ الوصف إذا 

 إليو الصُّورة؟ديعم بسياؽ ا٢باؿ كانت بديبلن موضيوعيان عن الوصف مضاؼه 
يعجىم ا٢بديث، ال يعكسي " أك" الصُّورة ا٤بفردة"ا١بواب يكوف باإلٯباب حتمان ، ذلك ألفَّ اعتماد 

اللٍَّقطىة ٗبفردىا يف ا٤ب
، كاأخذ زمنو حٌبَّ اػيغىٌطي حدثان ااٌمان (يف ا٤بكاف كالزَّماف نفسهما)مفهومان ذا بىاؿ،إآلَّ إذا أصبىحىٍت مىٍشهىديىةن أٍم استمرَّت ٗبكٌوناهتا

ببعضو مثَّ من  كٙبلَّ ٧بلَّو ٛبامان، كىو ما اضطلع بو الصُّورة السّْينمائية  يف عا٤بنا ا٢باضر ٗبكوّْناهتا الفيزيائية كا٤بعنوية يف عبلقة بعضها
كىذا ما هنيب  (179).دو مع غّبىا من الصُّوىر يف ارابطو أك اركيبو معْبَّ يفضي إُف إعطاء مفهوـو ٧بدَّ ( اللٍَّقطىة)اتابع الٌصويرة 

با٤بعجم ا٢بديث،إذا أراد أف يكوف معاصران،أف يطلبىوي حثيثان يف ا١بانب التقِب للكشف السريع عن الدالالت ا٤بركزية  كا٥بامشية 
٤بدلوالت مشفوعة بأيقونات لصوىر ٲبكن بعث ا٢بياة فيها آليان بلمسات حانية كمستفيدان من مظلَّة سياؽ ا٢باؿ الٍب كاف 

سبلؼ فضل إضفاء ا٢بركة على شواىده، كعندىا  فقط ٲبكن للٌصورة أف اغِب فعبلن عن الوصف يف ا٤بعجم العر ي  اآلٌِف لؤل
 .ا٤بنشود
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 : الحواشي
 .71:مصادر الَباث كالبحث يف ا٤بكتبة العربية:ٞبود فاخورم (1)
نظرة اارٱبية يف حركة :كأ٦بد الطرابلسي 24-23:عر ي نشأاو كاطورهحسْب نصار،ا٤بعجم ال:ك ينظر174:أٞبد ٧بمد قدكر،ا٤بدخل إُف فقو اللغة (2)

 . 19-18:دراسة ٙبليلية–ك عبد السميع ٧بمد أٞبد،ا٤بعاجم العربية 45-12:التأليف عند العرب يف اللغة كاألدب
 .11:نظرة اارٱبية يف حركة التأليف عند العرب يف كاللغة األدب (3)
 (.شرح)، مادة 498-2/497لساف العرب،:ابن منظور: ينظر (4)
 (فسر)،مادة 5/55:ا٤بصدر السابق (5)
 .36ص ,مبلحظات أكلية حوؿ الشركح األدبية: كناس بن مصباح : ينظر (6)
 ( .أكؿ)،مادة11/33لساف العرب ،: ابن منظور: ينظر (7)
 . 36مبلحظات أكلية حوؿ الشركح األدبية،ص : كناس بن مصباح : ينظر (8)
،ص , معاَف حيااو , التفسّب : وِفأمْب ا٣ب:ينظر (9)  .68منهجو اليـو

 .13/188دائرة ا٤بعارؼ اإلسبلمية،:ينظر (10)
 .501, 351ـ،ص 1974معجم ا٤بصطلحات العلمية ك الفنية، دار لساف العرب، بّبكت،:يوسف خياط  (11)
 .5/5:ابن سيده، ا٤بخصص (12)
 .3/34:ابن سيده، اكم (13)
 .201:لفاظابن فارس،متخّب األ (14)
 (.بلز)،مادة1/299:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (15)
 .1/14:أمْب آؿ ناصر الدين، الرافد (16)
 .1/387:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط (17)
 .1/28:ابن سيده،ا٤بخصص (18)
 .3/130:ابن سيده، اكم (19)
 .1/380:أبو ىبلؿ العسكرم،التلخيص يف معرفة األشياء(20)
 .3/293:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (21)
 .97،106:، كينظر75:أمْب ناصر الدين (22)
 .1/596:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط (23)
 (.رقص) ، مادة541:، كينظر٦:686بموعة من األسااذة، ا٤بعجم العر ي األساسي (24)
الصاحيب يف فقو : ابن فارس:ينظر.)كطو كصفاتو ، فيكوف ذلك القرين زائدان يف ا٤بعُب ىو أف ييذكر الشيء كصوالن بقرينو من بعض ما ذكرناه من شر )*(

فقد الحظ اللغويوف أٌف ىناؾ نوعان من األلفاظ اليصٌح كقوعو على مدلولو ماَف ٘بتمع لو شركط (. 70:رسالتاف يف اللغة : كالرماين 200اللغة، ص 
زيده :" كمن ذلك قوؿ القائل (. 217:ا٤بدخل إُف فقو اللغة العربية: أٞبد ٧بمد قدكر:ينظر)لفاظ أكصفات ؛ فهذا  ا٤بقٌيد ، كىو نوع من داللة األ

فإذا كاف كذا  . كىو الغىٍضباف الذم حيًربى فريستىوي،  أم سيًلًبها" ا٢بىًربى "فقد زاد " ىو كالٌليًث ا٢بىًربً : "فلو قاؿ. مشبّْهان إيَّاهي بليث يف شجاعتو" لىٍيثه 
 .200: ابن فارس، الصاحيب يف فقو اللغة: ينظر.وكاف أدىى ل

 200:الصاحيب يف فقو اللغة: ابن فارس:ينظر.)يذكر الشيء با٠بو الاقرىفي بو صفةه، كال شىٍرطه، كال زمافه، كال مكاف،ه كال عدده كال شيء يشبو ذلك)*(
يعٌْبي ا٤بعُب كالذم يًصحُّ كقوعو على مدلولو دكف اجتماع الك أم ذلك اللفظ آٌّرد ٩بٌا (. اإلطبلؽ) ، مادة 1/217:الكفوم،الكليات: كينظر

 .217:أٞبد ٧بمد قدكر،ا٤بدخل إُف فقو اللغة العربية: كينظر 70: رسالتاف يف اللغة: الرُّمَّاين: ينظر. )الشركط كالٌصفات، كىو نوع من داللة األلفاظ
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 .6/78:ابن سيده، ا٤بخصص (25)
 .2/180:ابن سيده،اكم(26)
 .1/282:أبو ىبلؿ العسكرم، التلخيص يف معرفة أ٠باء األشياء(27)

يل (*)  (.جوؿ)،مادة1/495:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ينظر.ييديري : ٯبي
 .5/14:ا٤بصدر السابق (28)
 .114، 59،109/ 1:كينظرمنو 1/113:أمْب آؿ ناصر الدين، الرافد (34)
 .1/386:إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط (29)
 .6/168:ابن سيده، ا٤بخصص (30)
 .3/48:ابن سيده، اكم(31)
 .151:الز٨بشرم، أساس الببلغة (32)
 .207:ابن فارس، متخّب األلفاظ(33)
 .2/248:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة(34)
 .106،108،139: كينظر 1/39:أمْب آؿ ناصر الدين ،الرافد (41)
 .2/549:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط (42)
 .534: كينظرمنو 690:ا٤بعجم العر ي األساسي: ٦بموعة من األسااذة (35)
 .3/60:ابن سيده، ا٤بخصص(36)
 .3/148:ابن سيده، اكم(37)
 .201-200:ابن فارس، متخّب األلفاظ (38)
 .3/173:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (39)
 .1/15،80:كبنظر منو 1/131:أمْب آؿ ناصر الدين، الرافد (40)
 .1/386إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط، (41)
 .٦:486بموعة من األستذة، ا٤بعجم العر ي األساسي (42)
 .8/74:ابن سيده، ا٤بخصص (43)

ىعلىمي : العىلىمي  (*)
اللةك العىبلمة الٍب ايساكم ال:الًشقُّ يف الشَّفىة العيٍليىا،كاألىٍعلىمي من ذلك، كا٤ب ًُ الفّبكزآبادم، القاموس : ينظر .ًعلمالطَّريق أم الدَّ

 (.علمو) ،مادة4/155:ايط
 .2/125:ابن سيده، اكم (44)
 .1/92:أبو ىبلؿ العسكرم، التلخيص يف معرفة األشياء (45)
 .1/105:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (46)
 .64،66-،62:، كينظر منو1/48:أمْب آؿ ناصر الدين، الرافد (47)
 .1/453:نيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيطإبراىيم أ (48)
 .٦:687بموعة من األسااذة، ا٤بعجم العر ي األساسي (49)
 .30:الثعاليب، فقو اللغة كسر العربية (50)
 .31:ا٤بصدر السابق (51)
  26:فقو اللغة كسر العربية" اءكلُّ ما عبلؾى فىأظلَّك فهو ٠بى (: "الكليات)كيوازف بقوؿ الثعاليب يف باب 1/452:إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط (52)
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 .٦:538بموعة من األسااذة، ا٤بعجم العر ي األساسي (53)
 .5/123:ابن سيده، ا٤بخصص (54)
 .3/202:ابن سيده، اكم (55)
 .362-1/361:أبو ىبلؿ العسكرم، التلخيص يف معرفة األشياء (56)
 .3/125:ابن فارس،معجم مقاييس اللغة (57)
 (.1:حاشية) 89،96:بكر،دراسات مقارنة يف ا٤بعجم العر يالسيد يعقوب  (58)
 . 1/232:ابن دريد، ٝبهرة اللغة (59)

عىب: ادخدخوا (*) ُى  (.دخ)،مادة2/216:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ينظر.أعيىاىيهم التَّ
 .7/363:األزىرم، هتذيب اللغة(60)
 .1/2/595:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط(61)
 .1/236:صدر السابقا٤ب(62)
 .1/248ا٤بصدر السابق، (63)
 .1/202إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط، (64)
 .1/281:ا٤بصدر السابق (65)
 .٦:719بموعة من األسااذة، ا٤بعجم العر ي األساسي (66)
 .1044:ا٤بصدرالسابق (67)
 .246:قطرب، األضداد :ينظر (68)
 .2/64: ابن سيده،ا٤بخصص (69)
 .1/215:ده، اكمابن سي (70)
 .170:الثعاليب،فقو اللغة كسر العربية (71)
 .3/292:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة(72)
 . 1/116:أمْب آؿ ناصر الدين، الرافد (73)
 .1/461:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط (74)
 .٦:387بموعة من األسااذة، ا٤بعجم العر ي األساسي (75)
 .4/115: صصابن سيده، ا٤بخ (76)
 .1/100:ابن سيده، اكم (77)
 .1/198:أبو ىبلؿ العسكرم، التلخيص يف معرفة أ٠باء األشياء (78)
 .2/500:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (79)
 .2/595:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط (80)
 .٦:380بموعة من األسااذة، ا٤بعجم العر ي األساسي (81)
 .2/64:خصصابن سيده،ا٤ب(82)
 .2/124:اكم: ابن سيده (83)
 .167:متخّب األلفاظ:ابن فارس (84)

 (.الكنٌ ) ،مادة4/264:الفّبكزآبادم، القاموس ايط: ينظر.ما يػىريدُّ ا٢بىرَّ كالبػىٍرد من األبنيىة كا٤بساكن: الًكنُّ  (*)
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 .1/179:ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة (85)
 .1/460:ا٤بعجم الوسيطإبراىيم أنيس كآخركف،  (86)

كىو اللفظ الداٌؿ على اعيْب مسٌماه اعيينان مطلقان : االسم العىلىم: كىو االسم الذم يدٌؿ على ذات ايدرىؾي با٢بواٌس غالبان كينقسم قسمْب:اسم الذات(*)
أك من ٝبلة  . فات كفىٍضل أك من أفعاؿ كيزيدي كاأل٠باء األعبلـ أكثرىا منقوؿه من أ٠باء جامدة أك ص. ٧بٌمد كعرفات: كيكوف لؤلشخاص كالبقاع  ٫بو

: كقد يكوف االسم العلم دااٌل على جنس معٌْب ٫بو. ٞبىٍدافي كًعٍمرافي : كفتح ا كأقٌلها مر٘بله كيضع علمان يف األصل، كَف يستعمل يف غّب العىلمية ٫بو
 .132-131:ريف األ٠باء كاألفعاؿفخر الدين قباكة،اص:ينظر.ًفرعىوف علىمان على كٌل مىًلك من ميليوؾ األقباط

 .٧:104بمد أٞبد أبو الفرج، ا٤بعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة ا٢بديث (87)
ك ،شحدة فارع كموسى عمايرة كجهاد ٞبداف ك٧بمد العناين، 156:ك أٞبد عبد الرٞبن ٞباد،عوامل التطور اللغوم12:ا٤بصدر السابق:ينظر (87)

 . 295:كأٞبد ٧بمد قدكر،مبادئ اللسانيات183 :صرةمقدمة يف اللغويات ا٤بعا
 .54:القمر(88)
 .30-10/29:ابن سيده،ا٤بخصص(89)
 .76:القصص(90)
 .3/207:ابن سيده، اكم(91)
 .70:الزخرؼ (92)
 .2/549:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط  (93)
 . 16:ك٧بمد108:، كالنحل93:التوبة (94)

نٍيا : أحدٮبا: كشرؽ ا٤بواى فيو كجهاف.ف ضىوؤيىاضعي : شىرقىت الشَّمس (*) ا اٍلبىثي ساعةن مثَّ اغيبي فشيبّْو ما بقي من الدُّ أفَّ الشَّمس يف ذلك الوقت إ٭بَّ
ىيّْت بريقو عند خركج نػىفىسو: كالوجو اآلخر.ببقاء الشَّمس الك السَّاعة من اليػىٍوـ

، (سيٍبحىة، أم نافلة اجعلوا صبلاكم مىعىهيم:)كيف بعض الركايات.شىرىؽى ا٤ب
ا أراد فٍوت كقتها  (.شرؽ)، مادة 258-3/257:الفّبكزآبادم،القاموس ايط: ينظر.إ٭بَّ

 .2/465:كابن األثّب،النهاية يف غريب ا٢بديث كاألثر 398:ابن ماجة، سنن ابن ماجة (95)
تيو: أمٍ :١بيَّة(*)  (.اللجاج) مادة،1/212:الفّبكزآبادم، القاموس ايط:ينظر.معظىميو كظيٍلمى

 .11/97:ابن سيده، ا٤بخصص (96)
 .4/342:ابن األثّب، النهاية يف غريب ا٢بديث كاألثر(97)
 .2/110:ابن سيده، اكم (98)
 .230:ابن ماجة، سنن ابن ماجة (99)

 .62:ابن فارس، متخّب األلفاظ (100)
 .2/589:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط (101)
 (.عذب) ، مادة3/195:، النهاية يف غريب ا٢بديث كاألثرابن األثّب (102)
يىات بدىالن من :" كجاء يف افسّب ا٢بديث.زيادة ال ٪بدىا يف النهاية( مىٍهر الكرٲبة)ك(.رقأ)،مادة2/248:ا٤بصدر السابق (103) ا اػيٍعطى يف الدّْ أٍم أهنَّ

ـي   ".القىوىد فيىٍسكيني ّٔا الدَّ
 (.قصمو) ، مادة4/167:الفّبكزآبادم، القاموس ايط: ينظر.إذا كاف ميٍنكىًسريىا: مي التٍَّثًنيىةييقاؿ فبلفه أٍقصى : أقصمي  (*)

 .62:ابن فارس، متخّب األلفاظ (104)
 .3/28:ابن سيده، اكم(105)
 .96-95:ابن فارس، متخّب األلفاظ (106)
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مغيب، أكىو سقوط النجم  من منازؿ القىمىر يف ا٤بغرب مع الفجر،ك طلوع رىقيًبو كىو ٪بم كىو الٌنجم إذا ماؿ للغركب أك لل: النػٍَّوءي ٝبع أٍنواء كنىوآف (*)
ك كانت العرب .هنض كطلع، كذلك الٌنهوض ىو الٌنوء، فسمي الٌنجم بو:ك قد ناء الطٌالع با٤بشرؽ ينوءي نوءان أم. آخر يقابلو من ساعتو  يف ا٤بشرؽ

ىطىر، ك الٌرياح،ك ا٢بٌر ك الربد 
 304 -303:التيفاشي،سركر النفس ٗبدارؾ ا٢بواس ا٣بمس:ينظر.إُف الٌساقط منها،فينسبوف ذلك إليواضيف ا٤ب

( نوأ)،مادة 2/618:،كا١بوىرم،الٌصحاح يف الٌلغة كالعلـو(ناء)،مادة 1/472:،ك الزبيدم،ااج العركس(ناء)مادة 1/32:كالفّبكآبادم،القاموس ايط
 ( ناء)،ماٌدة  2/960:كا٤بعجم الوسيط

 .139:ثعلب، شرح ديواف زىّب (107)
 (.عفو) ،مادة4/61:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة:ينظر.قاًصديو أك طالًبيو: ميٍعتىفيو (*)
 (.الغبٌ ) ،مادة1/113:الفّبكزآبادم، القاموس ايط.انقطع: اًغبُّ  (*)
 (.نفل)،مادة5/455:ييس اللغةابن فارس، معجم مقا:ينظر.العىًطيَّة عن يىد: صدقااو كالنَّافلة: نوافليو (*)

 .414:جرير، ديوانو (108)
 .371:ديوانو: األعشى (109)

 (.مهو) ،مادة609:الز٨بشرم، أساس الببلغة: ينظر.اعِب الشَّمس كالًبلَّور كالبػىقىرىة،كىنا يقصد الٌشاعر إُف دقيق اوسناهنا ا٤بَباصَّة النَّاصعة البيىاض:مهان (*)
 (.شبم) ،مادة3/242:ارس، معجم مقايييس اللغةابن ف: ينظر.بارد: شىبم (*)
 (.غرا) ،مادة4/371:الفّبكزآبادم، القاموس ايط:ينظر.مطًليّّ بالًغراء كبىارده كذلك: غىرًمّّ  (*)

 .5/279:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (110)
 .1/337:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط (111)
 .253:م العر ي، ٕبوث يف ا٤بادة كا٤بنهج كالتطبيقرياض زكي قاسم،ا٤بعج:ينظر (112)
 .10/5:ابن سيده،ا٤بخصص (113)
 .3/379:سيبويو،الكتاب: كينظر 2/90:ابن سيده، اكم (114)
 .1/237:العسكرم، التلخيص يف معرفة أ٠باء األشياء (115)
 .3/292:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (116)
على الٌرغم "ككنيتيو أبيو جامع الجتماع اآلكلْب حولو....ما ييوضعي عليو الطَّعاـ: ا٣ًبوافي :"كجاء فيو كذلك.1/56:دأمْب آؿ ناصر الدين، الراف (126)

ـه ، كإاٌل فهي" عند أىل اللغة" مائدة "من أفَّ يقاؿي للمائدة   ينظر ىذا ا٤بثاؿ كغّبه فيالثعاليب،فقو اللغة كسر ".ًخوافه "حٌب يكوف عليها طعا
 66،156، 10/34،62:ابن سيده،ا٤بخصص:ك كينظر 1/449:ك السيوطي،ا٤بزىر100:كابن فارس،الصاحيب يف فقو اللغة 41-40:العربية

 . 11/79،86ك
 .1/461:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط (117)
 .4/8:ابن سيده، ا٤بخصص (118)
 .1/80:ابن سيده، اكم(119)
 .1/423:ألشياءابن فارس، التلخيص يف معرفة أ٠باء ا (120)
 .5/5:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (121)
 .1/268:أمْب آؿ ناصر الدين، الرافد  (122)
 .1/96:إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط (123)
 .3/117:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة(124)
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كأٞبد عبد الرٞبن  67:قو اللغة يف الكتب العربيةف:كعبده الراجحي 310-309:علم اللغة ، مقدمة للقارئ العر ي:٧بمود السعراف (125)
 .156:عوامل التطور اللغوم:ٞباد

كرياض زكي قاسم،ا٤بعجم العر ي ٕبوث يف ا٤بنهج كا٤بادة ٧:121بمد أٞبد أبو الفرج،ا٤بعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة ا٢بديث:ينظر(126)
 .157:اللغومكأٞبد عبد الرٞبن ٞباد،عوامل التطور  254:كالتطبيق
 .3/208:ابن سيده، اكم (127)
 .1/230إبراىيم أنيس كآخركف، ا٤بعجم الوسيط، (128)
 .٦:740بموعة من األسااذة، ا٤بعجم العر ي األساسي(129)
 .126-٧:125بمد أٞبد أبو الفرج ا٤بعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة ا٢بديث:ينظر (130)

 (.فَب) ،مادة4/470:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة.السبَّابىة كاإلٍّٔاـ إذا فتىحىهما ما بىْب طىرىؼ: الًفتػٍري  (*)
 160:الثعاليب، فقو اللغة كسر العر ي (131)

نٌو ا١بيماىًف كاللٍُّؤليؤ، كلو كىقيده من ا٢بىٍمض كاحداو رًٍمثىةه ، كرقو ًطواؿه ًدقاؽه ، ٙبيىمّْضي بو اإلبلي كالغىنىم كاعيشي ، كريٌٗبا خرج فيو عسىله أبٍػيىضي كأ:الرٍّْمثي :(*)
ة الرَّجيل يٍنبيتي نبات الٌشيح إاٌل أٌف الٌشيحى أٍغبػىري . حارّّ يٍنتػىفىعي بديخىانو من الزُّكاـ ىو خيػٍري ا٢ًبٍمض حىًش الًقٍدر :كقيل.كقد يػىٍنبيت يف الرٍَّمل كىو قىٍدري ًقٍعدى

 (. رمث)، مادة 250:الز٨بشرم،أساس الببلغة:كينظر 11/152:ابن سيده،ا٤بخصص:ينظر.كالنٌػٍفع للماؿ
 .1/268:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (132)
لساف :كابن منظور ٝباؿ الدين ٧بمد بن مكـر( القىزىؿي )، مادة 38/كالفّبكزآبادم ( قزؿ)،مادة5/85:معجم مقاييس اللغة:ابن فارس:ينظر (133)
ا٤بطبعة .٤بخصص:أبو ا٢بسن علي : كابن سيده( قزؿ) ، مادة557-11/556ـ،1994-ه1414,لبناف,بّبكت,،دار صادر3ط,العرب

 (.باب ًمٍشيىةي ا٤بقيَّد كا٤بقطوع الرٍّْجل ك٫بوٮبا) ك(باب التبخَبي )ىػ1321ىػ1317األمّبية،بوالؽ،القاىرة 
 .145:الثعاليب ، فقو اللغة كسر العربية (134)
 .109-8/108ا٤بخصص، : ابن سيده (135)
 (.شىقَّوي ) ، مادة3/259القاموس ايط، :دمالفّبكزآبا (136)
 .1/98:أمْب آؿ ناصر الدين، الرافد (137)
 .2/587إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط، (138)
 .٦:550بموعة من األسااذة، ا٤بعجم العر ي األساسي (139)
 . 32-31:عبلقة األدب بفن التصوير: ٨بتار بولعراكم (140)
 .119:وير عند العربالتص: أٞبد ايمور باشا (141)
  .19-3،13ا٤بصدر السابق،ص : ينظر(142)
 .126-125:ا٤بعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة ا٢بديث:٧بمد أٞبد أبو الفرج:ينظر(143)
 .٧:124بمد أبو الفرج، ا٤بعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة ا٢بديث (144)
 .256:يف ا٤بادة كا٤بنهج كالتطبيق ا٤بعجم العر ي، ٕبوث: رياض زكي قاسم (145)
 :كهتدؼ ىذه ا٣بٌطة إُف .كضع آّمع خٌطة انطلق منها لتأليف ىذا ا٤بعجم  (146)

األخذ ٗبا استقٌر من ألفاظ ا٢بياة العاٌمة -ب.قصر ا٤بعجم على اللغة العربية قدٲبها كحديثها مع التوٌسع يف ا٤بصطلحات العلمية الٌشائعة كا٢بديثة -أ
إيراد كثّب من األلفاظ ا٤بولَّدة كا٤بعٌربة كادثة كالدخيلة الٍب  -ج.اؿ للتجديد اللغوم عن طريق فتح باب الوضع للمحدثْب كاعميم القياسكفتح آّ

عبلـ كاالقتصار إغفاؿ أ٠باء األ -ىػ.التشديد يف ىجر ا٢بوشٌي من األلفاظ كالغريب منها ، كالٍب ىجرىا االستعماؿ -د.أقرَّىا آّمع كاراضاىا األدباء
االستعانة بقرارات آّمع الٍب يعتمد عليها يف شرح الكلمات مع االستعانة بشواىد من القرآف الكرًن كا٢بديث النبوم الشريف كاألمثاؿ  -ك.على اللغة
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" ك" استفعل" ارات يف قياسة بعض الصيغ كػاالستعانة بقر  -ح.اكملة ا٤بادة اللغوية إذا كرد بعضها كَف يرد بعضها اآلخر -ز.كالَباكيب الببلغية ا٤بأثورة
االلتزاـ بذكر ا٤بشهور من كٌل مادة لغوية ، فإذا عيرضت أبواب الًفٍعل اكتفت اللجنة بذكر باب كاحد إذا كانت   -ط.،كغّبىا" فعَّالة" ك" ًفعىالة

إبراىيم أنيس، : ينظر.) كذلك فػىعىلىت مع ٝبوع التكسّباألبواب مٌتحدة ا٤بعاين ، كما اختارت اللجنة من ا٤بصادر أشهرىا  كأكثرىا استعماالن ك 
التـز آّمع بالَبايب األلفبائي ٕبسب أكائل ا٢بركؼ فرٌد كٌل كلمة إُف -1:كقد سلك يف ذلك منهجان من حيث .(.14-1/12:مقدمةا٤بعجم الوسيط

ييبحث عنها يف باب ا٥بمزة، " ًإٍستىبػٍرىؽ" فكلمة .العربية إُف ايسىرو بأعياهنا أٌما الكلمات ا٤بعرَّبة فويضعت يف ارايبها ا٥بجائي ؛ ألهٌنا ال انتمي يف.أصلها 
ىشيمىة" فكلمة .كأٌما الكلمات العربية غّب كاضحة األصل فإنٌو ٰبيلها إُف مادهتا ا٢بقيقية.يف باب التاء" اوراة" ككلمة

يوردىا يف باب ا٤بيم ضمن " ا٤ب
اقدًن آٌّرد على ا٤بزيد من األفعاؿ مٌث ارايب ا٤بزيد -2   .اقدًن األفعاؿ على األ٠باء-1:تاِف يف كل مادةكما التـز آّمع بالَبايب ال(. شاـ)مادة

اقدًن ا٤بعُب ا٢بٌسي على ا٤بعُب -5.ارايب األ٠باء ارايبان ىجائيان -4.اقدًن الفعل البلٌـز على ا٤بتعٌدم-3.ٕبرؼ،يليو ا٤بزيد ٕبرفٍْب،مٌث ا٤بزيد بثبلثة أحريؼ
أكأدكات أك  (االستعانة بالٌصورة آٌّسمة قصد جبلء ما قد يلتبسي أك يصعبي إدراكو على ا٤بتلٌقي من نبات أك حيواف-6.د كا٢بقيقي على آّازمآّرَّ 

رَّدى، اربَّدى،استبػٍرىد،مٌث ارد بػىرىدى،أىبٍػرىد،ب: ، إذ ارد األفعاؿ أٌكالن كما يلي"برد" كمثالنا على ذلك كٌلو مادة(1/14:ا٤بصدر السابق:ينظر. )أماكن، ك غّبىا
يدي، ا٤بًبػٍرىدي (:)16)األ٠باء : ) كما التـز فيو كاضعو ا٤بعجم برموز ٨بتصرة ، فهي(.15)األىبٍػرىدىاف،البػيرىادة،البػىٍردي،بػىرىدىل،البػيرىدىاء، البػىٍرًدمُّ،البػىرَّادي، البػىريكد، الربى

ػي . )لبياف ا١بمع(: ج ُى ٍغوىةي :ا٢بركة الٍب اوضع فوقها أكٙبتها ٫بولبياف ضبط عْب ا٤بضارع ب( :ًػ ًُ ُي للداللة على اكرار الكلمة ٤بعُب (:_ك. )الرَّ
للمعرم الذم غٌّبه العرب بالنقص أك الزيادة  (:مع()19.)للموٌلد الذم كضع بعد عصر الركاية كالزَّبوف للمشَبم من ااجر(:مو.)جديد

ا٤بًٍمطىري للثوب ال ينفذي منو :للفظ الذم أقره آّمع مثل(:مج.)لذم دخل العربية دكف اغيّبكالتليفوفأكىو اللفظ األجنيب ا ,للدخيل(:د)*(.)كالصٍَّو١بىىاف
ىٍقلىبي )لغطاء الرأس،ك( الطَّاًقية)للداللة على كًلمة استعملها ادثوف ك شاعت لفظة ا٢بياة العامة مثل (:٧بدثة.)ا٤باء

ة( ا٤ب ا٤بصدر :ينظر.)للمىًكيدى
 .(1/16:السابق

ا٤بعجم الوسيط، : إبراىيم أنيس كآخركف:ينظر.كىو نبات يلتوم عل األشجار كلو زىٍىره حسىنه ( سٌت ا٢بيسن)٦بسَّم : ينظر على سبيل ا٤بثاؿ (147)
 (.سن)، مادة 174/دار الفكر، بّبكت ،

لو كيس عًطر قريب من الٌشرج يفرز مادة ديىنية  السَّنانّب كىو حيواف ثىديٌي من الفصيلة الزَّبىاديىة قريبه من( الزَّبىاد)٦بٌسم:نظر على سبيل التمثيل(148)
 (.زبد) ،مادة،1/388ا٤بصدر السابق،: ينظر.ايستخدـ يف الشَّرؽ أساسان للًعٍطر

ٍغوىةي ( ا٤بًٍرغىاة)٦بٌسم :ينظر على سبيل ا٤بثاؿ (149) ًُ ُي  (.رغا)،مادة1/358ا٤بصدر السابق،: ينظر.مىرىاغو ( ج.)كىي آلة يؤخيذ ّٔا الرَّ
 (.قلع) ،مادة2/755ا٤بصدر السابق،:ينظر.كىي ا٢ًبٍصني ا٤بمتنع يف ا١بىبىل(القىٍلعة)٦بٌسم:ينظر على سبيل ا٤بثاؿ(150)
 .1/10:، إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط(151)

ُـّ حيبػىٍْب   (*)  (.ا٢بَب) ،مادة4/214الفّبكزآبادم، القاموس ايط،:ينظر.دابَّةه : أ
كيٍهبىةه أك غيبػٍرىةي يف بػىيىاضو كسىواد أٍك ىي قريبةه من األصهىب أك قريبةه من ٞبيٍرىةو خىفيَّة إُف : يف لوهنا صيٍحرىةه أم(جرداء)ًلْبو كًغلىظو  ميٍستىويىةه يف: صحراء(*)

 (حراءالص) مادة ،2/69 :كالفّبكزآبادم، القاموس ايط( صحر) ، مادة332-3/331:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ينظر.بػىيىاض قليؤل
 (.كهب) ،مادة1/69:ك( ا١برد) ،مادة1/292:ك

 (.غرب) ، مادة4/409:الفّبكزآبادم، القاموس ايط:ينظر. بلىٍوف الغيبىار أك ميٍظلمة ميشبّْة ال ييرل كىٍجوي ا٤بأاى ٥با: غرباء(*)
 (. حش)ادة،م2/279:الفّبكزآبادم، القاموس ايط: ينظر. البىسىااْب، أك مىوضع ا٣بىبلء:ا٢بيشيوش (*)
 (.برؽ) ،مادة223-1/222:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ينظر.المعي كالبػىٍرؽ أك اػيهىدّْد دكف القٍتل: اربيؽ (*)

 .8/100:ابن سيده، ا٤بخصص (152)
 .1/83:ابن سيده، اكم (153)
 (.سهم) ، مادة1/459:إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط (154)
 (.سافت) ة،ماد1/468ا٤بصدر السابق، (155)
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 .2/121:ابن فارس،معجم مقاييس اللغة (156)
 .17:أبو عبيد القاسم بن سبلـ، كتاب السبلح (157)
 (.القنبل) ،مادة4/42:كيوازف ٗبا جاء يف الفّبكزآبادم، القاموس ايط،( قنبل) ، مادة2/761:إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط (158)
 .1/51:إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط (159)
 (.أبو براقش) ، مادة2/272:الفّبكزآبادم، القاموس ايط (160)
 1/51:إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط (161)
كالبكرم، فصل ا٤بقاؿ يف شرح كتاب ( ٘بِب) كفيهما (أبو براقش) ،مادة2/272:،كالفّبكزآبادم2/14ا٤بيداين، ٦بمع األمثاؿ:ينظر (162)
 (.دلَّت)، كفيو460-459:األمثاؿ

 ،(أبو براقش) ، مادة2/272:الفّبكزآبادم، القاموس ايط (163)
، كاالستنافي : اسًبُّ  (*)  (.سنن)،مادة3/61:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ينظر.استعماؿ ا٤بسواؾ: اٍستأؾي
علي كرقو يف الًعٍطر: الضَّرك (*)  (.ضّب) ،مادة4/357:يطالفّبكزآبادم، القاموس ا: ينظر.شجرهطىيّْبي الرّْيح ييستىاؾي بو كٯبي
 (. ا٤بعْب)  ،مادة4/274:ك(برؽ)،مادة3/218:ا٤بصدر السابق: ينظر.إهٌنا قصر من قيصيور ٮبداف: اقع بػىرىاقشي قػيبىالة مىعْب ،قيل(*)

 .460:أبو عبيد البكرم، فصل ا٤بقاؿ يف شرح كتاب األمثاؿ (164)
كقد دلَّت على بىراًقش ا٤بقصودة امراة كانت 2/14: ا٤بيداين، ٦بمع األمثاؿ: ، كينظر(قشأبو برا) ، مادة2/272:الفّبكزآبادم، القاموس ايط(165)

، أمَّا الركاية الثانية مطابقة ٤با جاء قاؿ بو (ىػ154ت)عن أ ي عمرك بن العبلء( ىػ182ت)ألحد ا٤بلوؾ كىو ما ركاه يونس بن حبيب
 .2/15:ا٤بصدر السابق:ينظر.الفّبكزآبادم

 (.خزقو) ، مادة3/234كيوازف ٗبا جاء يف الفّبكزآبادم، القاموس ايط،( خزؽ)، مادة.1/232يس، ا٤بعجم الوسيط،إبراىيم أن (166)
 .184-183:مقدمة يف اللغويات ا٤بعاصرة:ك شحدة فارع كآخركف٧:139،102بمد ٧بمد يونس علي،كصف اللغة العربية دالليان :ينظر (167)
فقضوا أف يأيت الكبلـ مؤكّْدان للمنكر   ،نظرهتم إليو اٌاسمت با٤بعيارية أفٌ ( ا٤بقاـ) يف استخدامهم ٤بصطلح  الحظ بعض ادثْب على القدماء (168)

٧بمد ٧بمد :ينظر. كجوبان ، كللمَبدّْد استحسانان ، كما أكجبوا أف يأيت الكبلـ خيٍلوان من التأكيد إذا َف يكن ا٤بخاطب منكران كَف ينزؿ منزلتو كىكذا
 . 137:للغة العربية دالليان كصف ا: يونس

 (.شىقَّوي ) ، مادة3/259القاموس ايط، :الفّبكزآبادم (169)
 (.سقَّ ) ، مادة1/489إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط، (170)
 (.شىقَّوي ) ، مادة3/259القاموس ايط، :الفّبركزآبادم (171)
 .90:ابن فارس ، متخّب األلفاظ (172)
ا النًَّسيءي زًيىادىةه يف الكيٍفرً إ :كىو قولو اعاُف(173)  .37:التوبة.٭بَّ
 (.سيف) ، مادة1/121:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (174)
 (.سهم) ، مادة1/459إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط، (175)
 (.سافت) ،مادة1/468إبراىيم أنيس، ا٤بعجم الوسيط، (176)
 .2/121:ابن فارس،معجم مقاييس اللغة (177)
 .17:أبو عبيد القاسم بن سبلـ، كتاب السبلح (178)
 .21:ٝباليات الصوُّرة السىينمائية: غيث الٌشامس ٰبٓب:ينظر (179)
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 : المصادر كالمراجع
 .المصحف الشريف**
ْـّ ككلّْ ما يف الٌسماء كاألرض، طبع كضبط األم: آؿ ناصر الدين،أمْب - ّب ندًن آؿ ناصر الدين، الرافد،معجم لغوم لئلنساف كا٢بيواف كالٌطّب كا٥بوا
 .1،ج1971، مكتبة لبناف، بّبكت، 1ط
،دار إحياء الكتب 1النهاية يف غريب ا٢بديث كاألثر،ٙبقيق ٧بمود ٧بمد الطناحي كطاىر أٞبد الزاكم،ط:ابن األثّب،٧بيي الٌدين أ ي السعادات-

 .ـ 1963 -ىػ  1383العربية، 
 .ىػ1345ر صادر، مطبعة ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ٕبيدر آباد الدكن، ،دا1ٝبهرة اللغة،ط:ابن دريد، أبوبكر بن ا٢بسن*
 :ابن سيده،أبو ا٢بسن علي-
 ـ1958شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البا ي ا٢بليب،مصر،1اكم كايط األعظم يف اللغة، ٙبقيق مصطفى السقا كحسْب نصار،ط*
 .ػى1321ىػ1317ا٤بطبعة األمّبية،بوالؽ،القاىرة .ا٤بخصص*
 :ابن فارس،أبو ا٢بسْب أٞبد بن زكريا -
 .ـ1979معجم مقاييس اللغة، ٙبقيق عبد السبلـ ٧بمد ىاركف،دار الفكر للطباعة كالنشركالتوزيع،*
 .ـ1993 -ىػ 1414، 1الصاحيب يف فقو اللغة ك سنن العرب يف كبلمها ، ٙبقيق  عمر فاركؽ الطباع،مكتبة ا٤بعارؼ، بّبكت، ط*
 .ـ1953-1952سنن ابن ماجة،ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،: بد ا ٧بمد بن يزيد بن ماجةابن ماجة،أبو ع -
 .ـ1970، سنة 1متخٌّب األلفاظ ، ٙبقيق ىبلؿ ناجي صدر عن مطبعة ا٤بعارؼ ببغداد، ط*
 .ـ1986,  41فية، العدد مبلحظات أكلية حوؿ الشركح األدبية ، ٦بلة ا٢بياة الثقا: ابن مصباح، كناس -
 .لبناف,،دار صادر،بّبكت3ط,لساف العرب:ابن منظور ٝباؿ الدين ٧بمد بن مكـر-
 .هتذيب اللغة،ٙبقيق عبد السبلـ ٧بمد ىاركف،الدار ا٤بصرية للتأليف كالَبٝبة، القاىرة،دت: األزىرم،أبو منصور ٩بد بن أٞبد-
 .ـ1983، مؤسسة الرسالة، بّبكت،7ْب، طديوانو،شرح كاعليق ٧بمد ٧بمد حس: األعشى الكبّب-
 .ـ1966،دار النهضة العربية، للطباعة كالنشر، 1ا٤بعاجم اللغوية يف  ضوء دراسات علم اللغة ا٢بديث،ط:أبو الفرج،٧بمد أٞبد-
 .ـ1973-ىػ1393، 2دراسة ٙبليلية، ٧بمد أٞبد ، دار الفكر العر ي، ط–أٞبد، عبد السميع أٞبد،ا٤بعاجم العربية -
 .ـ1953-ىػ1373نظرة اارٱبية يف حركة التأليف عند العرب يف اللغة كاألدب، دمشق، :٦بد الطرابلسي، أٞبدأ-
 .ا٤بعجم الوسيط،دار الفكر، بّبكت: أنيس،إبراىيم ك منتصر،عبد ا٢بليم ك الصوا٢بي،عطية ،ك أٞبد، ٧بمد خلف ا*
 .ـ1981لنهضة العربية، بّبكت،دراسات مقارنة يف ا٤بعجم العر ي،دار ا:بكر، السيد يعقوب -
فصل ا٤بقاؿ يف شرح كتاب األمثاؿ ، ٙبقيق عبد آّيد عابدين كإحساف عباس،دار األمانة :البكرم، أبو عبيد ا بن عبد العزيز بن أ ي مصعب -

 .ـ1983-ىػ1403، 3كمؤسسة الرسالة، ط
 .ـ1994، 5، جامعة قسنطينة،عدد عبلقة األدب بفن التصوير،٦بلة العلـو اإلنسانية: بولعراكم،٨بتار -
 ا٤بؤٌسسة العربٌية للدراسات1التيفاشي،أبو العٌباس أٞبد بن يوسف سركر النفس ٗبدارؾ ا٢بواس ا٣بمس،ٙبقيق إحساف عٌباس، ط،-

 .ـ 1980-ىػ1400كالٌنشر،بّبكت،
 .ـ1942القاىرة، التصوير عند العرب،اعليقات زكي ٧بمد حسن،لتأليف كالَبٝبة كالنشر،: ايمور باشا، أٞبد -
-ىػ1404فقو اللغة كسر العربية، ٙبقيق سليماف سليم البواب،دار ا٢بكمة للطباعة كالنشر، دمشق، : الثعاليب ،أبو منصور عبد ا٤بلك بن ٧بمد -

 .ـ1984
 .ـ1944شرح ديواف زىّب بن أ ي سلمى،مطبعة دار الكتب ا٤بصرية، القاىرة،: ثعلب،أبو العباس أٞبد بن ٰبٓب -
 .ديوانو،صادر، بّبكت، لبناف،دت:،ابن عطية ا٣بطفيجرير-
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،اقدًن عبد ا العبليلي،إعداد ندًن مرعشلي ك أسامة مرعشلي،دار ا٢بضارة العربٌية بّبكت :ا١بوىرم،أبو النصر إ٠باعيل-  .الصحاح يف اللغة ك العلـو
 .ـ1983،دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزيع،بّبكت،1،طعوامل التطور اللغوم دراسة يف ٭بٌو الٌثركة اللغوية:ٞباد،أٞبد عبد الرٞبن-
، أخرجو يف كتاب مستقل ٝباعة الكتاب، : ا٣بوِف، أمْب -  .ـ1944التفسّب ، معاَف حيااو ، منهجو اليـو
 .دائرة ا٤بعارؼ اإلسبلمية، ارٝبة إبراىيم خورشيد كآخرين، مطبعة الشعب، القاىرة -
 .ـ1974علمية ك الفنية، دار لساف العرب، بّبكت،معجم ا٤بصطلحات ال:خياط، يوسف  -
 .ـ1979فقو اللغة يف الكتب العربية، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، بّبكت، :الراجحي، عبده-
كر للنشر كالتوزيع، ا٢بدكد، ٙبقيق كاعليق كاقدًن إبراىيم الٌسامرٌائي،دار الف–رسالتاف يف اللغة ، منازؿ ا٢بركؼ : الرماين،أبو علي السن بن عيسى-

 .ـ1984عٌماف،األردف، 
ااج العركس من جواىر القاموس،ٙبقيق عبد العليم الطٌحاكم،مراجعة مصطفى حجازم،إشراؼ ١بنة فنية : الزبيدم،أبو الفيض السيد مراضى ا٢بسيِب-

 .ـ1984-ىػ1404بوزارة اإلعبلـ، مطبعة حكومة الكويت، 
 .ئ العر ي،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، بّبكت، دتعلم اللغة،مقدمة للقار :السعراف، ٧بمود-
 .، عاَف الكتب للطباعة كالنشر كالتوزيع،بّبكت،دت5الكتاب، ٙبقيق عبد السبلـ ٧بمد ىاركف،ط:سيبويو، عمرك بن عثماف بن قنرب -
 .ـ2000،دار كائل للنشر كالتوزيع، عٌماف،1صرة ،طمقدمة يف اللغويات ا٤بعا:شحدة فارع ، شحدة كعمايرة، موسى،كٞبداف ، جهاد ك العاين، ٧بمد-
 .العسكرم، أبو ىبلؿ،التلخيص يف معرفة أ٠باء األشياء ،ٙبقيق عزة حسن، مطبوعات ٦بمع اللغة  العربية،دمشق، دت -
 .ـ1989 -ىػ 1409مصادر الَباث كالبحث يف ا٤بكتبة العربية، مديرية الكتب كا٤بطبوعات ا١بامعية، جامعة حلب، :فاخورم، ٧بمود -
 .القاموس ايط،مؤسسة فن الطباعة، مصر، دت:الفّبكزآبادم،٦بد الدين ٧بمد بن يعقوب*
كتاب السبلح، كىو جزء من كتاب الغريب ا٤بصٌنف أل ي عبيد القاسم بن سبلٌـ، ٙبقيق حامت صاٌف الضامن، مؤسسة : القاسم بن سبلـ، أبو عبيد -

 .ـ1985الرسالة، ببّبكت،سنة 
 .ـ1987 -ىػ 1407،دار ا٤بعرفة، بّبكت، لبناف،1ا٤بعجم العر ي ٕبوث يف ا٤بنهج كا٤بادة كالتطبيق،ط: كي رياضقاسم، ز -
 .ـ1981-ىػ  1401، 2قباكة، فخر الدين،اصريف األ٠باء كاألفعاؿ، مديرية الكتب كا٤بطبوعات ا١بامعية،جامعة حلب، ط -
 .ـ1932، ليبزج، 5انز كوفلر، ٦بلة إسبلميكا، آّلد األضداد، ٙبقيق ى: قطرب،أبو علي ٧بمد بن ا٤بستنّب -
 :قدكر،أٞبد ٧بمد -
 .ـ 1991 -ىػ  1412ا٤بدخل إُف فقو اللغة، منشورات مديرية الكتب ك ا٤بطبوعات ٔبامعة حلب، *
 .ـ 1996 -ىػ 1416،دار الفكر ا٤بعاصر، بّبكت، لبناف، 1مبادئ اللسانيات دار الفكر، دمشق، سورية،ط*
الكليات أعده للطبع عدناف دركيش ك٧بمد ا٤بصرم،منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد : أبوب بن موسى ا٢بسيِب الكفومالكفوم، -

 .ـ1975القومي،دمشق،
،ط-  . ـ1989، مطبعة آلركس،٦1بموعة من األسااذة، ا٤بعجم العر ي األساسي، رعاية ا٤بنظمة العربية للَببية كالثقافة كالعلـو
 .٦بمع األمثاؿ،ٙبقيق ٧بمد ٧بيي الدين،منشورات دار النصر،دمشق، بّبكت، دت:ل النيسابورما٤بيداين،أبو الفض-
 .ا٤بعجم العر ي نشأاو كاطوره، دار مصر للطباعة، دت:نصار، حسْب -
لس، ا١بماىّبية العظمى، عدد ٝباليات الصوُّرة السىينمائية، ٦بلة فضاءات للفكر كالثقافة كالنقد، ،دار ألصالة كا٤بعاصرة،طراب:ٰبٓب، غيث اًلشامس -

 .ـ2005،نوفمرب22-21مزدكج 
، منشورات 1كصف اللغة العربية دالليان يف ضوء الداللة ا٤بركزية، دراسة حوؿ ا٤بعُب كظبلؿ ا٤بعُب، مد ٧بمد يونس علي،ط: يونس، ٧بمد ٧بمد-

 .ـ1993جامعة الفااح،طرابلس، ليبيا، 
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 املعجم النباتي العربي

تهومنهجيا اقه فآ  

أنور الخطيب  :لدكتورا  
 عضو مجمع المغة العرية

سوريا  - دمشق   
 

 
 المجمل
أهمية التسمية: تمهيد  

اهمية النبات في الحضارات اإلنسانية : أولا    
عراقة اإلنسان العربي في الصطفاء النباتي : ثانياا   
   (وي العهد النب) المعرفة النباتية العربية في القرن السادس الميالدي : ثالثاا 
في ( ايفولوسيون)والتطور(كالدوجينيز)والتفرع ( أناجينيز)المعرفة النباتية العربية من القرن السابع إلى الحادي عشر ومرحمة الصعود : رابعاا 

 الفكر اإلسالمي 
ي النباتي المعرفة النباتية العربية من القرن الثاني عشر حتى القرن العشرين، مرحمة الستتباب والركود الفكر : خامساا   
المعرفة النباتية الغربية بين القرن الخامس عشر والثامن عشر : سادساا   
المعرفة النباتية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين : سابعاا   
توجه المعرفة النباتية في القرن الحادي والعشرين : ثامناا   
تاريخ  المجموعات النباتية العربية في المتاحف الغربية : تاسعاا   
أسماء نبات معاجم الصحوة العممية العربية  إلىلمحة تاريخية : عاشراا   

  الكتابة العممية النباتية بالمغة العربية: حادي عشر
الطريق إلى مستقبل المعجم العممي النباتي العربي : ثاني عشر  
هذا البحثإعداد كاتب  ،صفحة نموذج من المعجم المرتقب: ثالث عشر  
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 :مية التسميةأى :تمهيد
/ البقرة ( كعلم آدـ األ٠باء كلها)َف ٰبمل اإلنساف العلمي عبئنا كعبء التسمية عندما ٛبيز من غّبه من ا٤بخلوقات بقولو اعاُف  

،كعندما آُف ىذا اإلنساف على نفسو اسمية ٝبيع الكائنات ا٢بية ما دثر منها كما ظهر، دك٭با لبس الواحد باآلخر، خبلؿ  31
على حْب َف اتجاكز ا٤بعرفة العلمية ٥بذا اإلنساف   3500000000ية مقدرة بثبلثة آالؼ كٟبسمئة مليوف سنة مسّبة اطور 

 .على سطح ىذا الكوكب بضعة آالؼ السنْب
إف سعة الرقعة، كطوؿ الزمن، كصعوبة اإلدراؾ، ككثرة التنوع أبعدت الكثّب من علماء النبات عن معا١بة موضوع التسمية النبااية 

إال أف صحة ا٤بنهج، كرجاحة ا٤بعطيات، كصبلبة ا٤بقدمات، رفعت أعبلـ التسمية النبااية ككيتَّاب معاٝبها . تدرب على أساليبهاكال
إُف مرابة َف يدركها أعبلـ كيتَّاب ا٤بواضيع العلمية األخرل أمثاؿ ديوسقوريديس من القرف ا٤بيبلدم األكؿ، كالدينورم من القرف 

 .بن البيطار من القرف الثالث عشر، كلينيوس من القرف الثامن عشر ا٤بيبلدم التاسع ،كا
 :أىمية النبات في الحضارات اإلنسانية: أكلن 

كقد . كىجىدى اإلنساف  يف النبات غذاءه كميكونات كجوده، كما كجد فيو جنة الدنيا كر٠بت بوساطتو أركع جنات اآلخرة 
ف منو الغذاء كالكساء كالدكاء، كاستيعمل النبات يف التدفئة كالسكن كصنع رافق النباتي اإلنسانيةى منذ فجر التاري  فكا

 .ككثّبان ما عيبدت األشجار كقيدّْست كصىًحبت اإلنساف يف رحلتو من دار الفناء إُف دار البقاء . األدكات
  :عراقة اإلنساف العربي في الصطفاء النباتي: ثانيان 

رت آثاره على سطح كوكبنا إُف ثبلثة عشر ألف سنة خلت، كقد كيجدت آثاره يف يػيرىدُّ ااري  أكؿ نشاط زراعي نبايت ظه
كيف ا٢بضارة السومرية كجدت قوائم خاصة باستعماؿ . يربكد كجّبكد كالكـو كأبو ىريرة على الفرات: البادية الشامية يف

ؿ كالبهارات كنبااات العقاقّب كا٢ببوب، النبات يرجع اارٱبها إُف القرف التاسع قبل ا٤بيبلد، مصنفة اصنيفان نفعيان كالبقو 
كيف بادية الشاـ جرل اصفاء القمح . كاألشجار ا٤بثمرة كالتْب كالتفاح كالرماف، كقد كجدت ريقيمه اشرح األعماؿ الزراعية

الذم ما زاؿ ينبت القائيان يف ربوع ببلد  14= ف 2من أب ثنائي الصيغة الصبغية  28= ف 2الرباعي الصيغة الصبغية 
 . لشاـ إُف يومنا ىذاا

  (:العهد النبوم ) المعرفة النباتية العربية في القرف السادس الميالدم : ثالثان 
كّب يف ٛبيزت ا٤بعرفة النبااية القرآنية بالدعوة إُف استعماؿ العقل الذم ٯبيىًددي كيػيوىلّْد ال الذم يىسرًؽي كيػيقىلّْد، كما دعت إُف التف 

منطلقة من القراءة كالتجريد ....لوقااو كاالبتعاد عن ا٤بعرفة األسطورية لتحتل ٧بلها ا٤بعرفة العقليةآيات ا يف الكوف كيف ٨ب
كمتبوعة يف  السّب يف األرض كالتجريب يف  (....باسم ربك الذم خلق...اًقرأ: )يف كتاب ا ا٤بسطور ٩بثلة بقولو اعاُف

( ..... قل سّبكا يف األرض فانظركا كيف بدأ ا٣بلق: )لو عز من قائلكتاب ا ا٤بنشور يف أجزاء الكوف الفسيح  ٩بثلة بقو 
إهنا قواعد لغوية فكرية أنتجت اارٱبان .....( سنريهم آياانا يف اآلفاؽ كيف أنفسهم: )كاعلموا قوانْب ا كآيااو ٩بثلة بقولو اعاُف
.... أفكار حركية اطورية.....الفردم كا١بماعي مبادئ كقوانْب موجّْهة للسلوؾ..... ٧بسوسان نشر يف زمن أسطورمّْ الًقصر

كلو أف ما يف األرض من شجر أقبلـ كالبحر  ٲبدُّه سبعة إٔبر (...... )كلمة طيبة كشجرة طيبة ككلمة خبيثة كشجرة خبيثة)
متشأّات،  فيو آياته بيّْناته ىن أـ الكتاب كأيخىري (....)كلن نصرب لك على طعاـ كاحد(......  )ما نىًفدىت كلمات ا
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إضافةن إُف اآليات الٍب كردت فيها أ٠باء النبااات  ........... ( فأما الذين يف قلؤّم زيغ فيتبعوف ما اشابو ابتغاء اأكيلو
كاألبق كاألثل  كاأليكة كالبصل كالبقل كالتْب كا٣بردؿ كالرماف كالزقـو كالز٪ببيل كالزيتوف كالسدر كالسدرة كالطلح كاألب 

اسكن أنت ك زكجك  ك قلنا يا آدـ .......  كالفـو  كالقثاء كالقضب كالكافور كا٤بن كالنخل كاليقطْب كالعدس كالعنب
ف خلق الكوف كالنبات حسب إ. 35البقرة  ا١بنة ككيبلى منها رغدان حيث شئتما كال اقربا ىذه الشجرة فتكونا من الظا٤بْب

لفكر العر ي اإلسبلمي منفتحان على اواصل عواَف ا١بماد كالنبات النص القرآين كاف سابقان ٣بلق اإلنساف كىذا ما جعل ا
الذم َف يعَبؼ بو الفكر الغر ي إال بعد مئتْب   evolutionكا٢بيواف كاإلنساف كا٤ببلئكة كا١باف، كرسَّ  مفهـو التطور 

 . سنة على يد المارؾ كداركف يف مطلع القرف التاسع عشر 1200كألف 
كالتفرع ( أناجينيز)ة العربية من القرف السابع إلى الحادم عشر كمرحلة الصعود المعرفة النباتي: رابعان 

لىت يف  :في الفكر اإلسالمي( ايفولوسيوف)كالتطور(كالدكجينيز) ُى سيطرت اللغة العربية يف العهد األموم كالعباسي كأٍدخى
ما كاف عند )مىت العلـو إُف العلـو األصلية كقيسّْ . الفكر مفاىيم  جديدة، ككىضىع اإلسبلـ اللغة العربية على طريق جديدة

، العلـو العقلية الٍب اتجىًددي كاتوىلَّد (القرآف كا٢بديث) ، كالعلـو النقلية (ما دخل على العرب) ، كالعلـو الدخيلة (العرب
 .  بالتجريب

 :اصنف ا٤بصادر النبااية العربية يف أربع ٦بموعات

( كتاب النبات):أبرزىا: كتابا  29كدقة التسمية كاضم  ات من المنظور اللغومالمجموعة األكلى ىي المعنية بالنب. أ 
كىرًم ًُ فى ٍُ ًنيػٍفىةى الدًَّم النبيت أك األزىورة أك  )كتب أكؿ موسوعة نبااية ٛبثل  الذم (ـ 895 -ىػ  282ت  ) أل ي حى

 .يف لغة اليـو(  األفلورة

" ا٤بخصص : " كاضم ثبلثة كتب أبرزىا لنباتي كدقة الوصفبالنبات من المنظور ا المجموعة الثانية ىي المعنية. ب 
ىػ، كقد عقد فيو فصبل مفصبل أك كتابا مطوال، عِب فيو با٢بديث  458البن سيدة علي بن إ٠باعيل األندلسي ا٤بتوىف سنة 
تصادم المجموعة الثالثة ىي المعنية بالنبات من المنظور الق. ج. عن النبات كالزراعة على ٫بو شامل كمستوعب

ا٤بمثل يف   :األنواع( تطور ) المجموعة الرابعة ىي المعنية بمفهـو تواصل . د.  كتابا  63كاضم  الزراعي كالدكائي
الذم ٙبدث فيو عن اواصل أعلى أفق عاَف ا١بماد بأكؿ أفق ( 421/1030ت )الفوز األصغر البن مسكويو " كتاب 

 .طرائق التواصل حٌب اصل إُف آفاؽ ا٤ببلئكة كما يعرؼ اليـو بالتطور  عاَف النبات البلبذرم، كىكذا اتعدد األفاؽ كاتعدد

  :المعرفة النباتية العربية من القرف الثاني عشر حتى القرف العشرين، مرحلة الستتباب كالركود الفكرم النباتي: خامسان 
كاستخدـ الشرع  لشرعنة . التقسيم ا١بغرايفكلعبت ا٤بذاىب أدكارىا يف . أقفل باب االجتهاد يف القرف العاشر ا٥بجرم يف ا٣بفاء

كاوقف الفقو . كزادت قوة الشرع على أيدم ا٤بماليك. كٙبوؿ الشرع كالعلم إُف خدمة الدكلة. األنظمة الٍب كانت قائمة يف الدكلة
مية كالثقافة اليونانية، بث ا٣ببلؼ بْب الثقافة اإلسبل: ككاف من نتائجو. كالتفكّبا٤بوضوعي عن النمو يف القرف الثاين عشر للميبلد

كقياـ شرعنة دينية مقسمة الدين إُف ا٤بذاىب األربعة، كأخفق العرب يف التوفيق بْب الشريعة كالفلسفة، مع اعلمهم الطب كالنبات 
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ا٤بسار كما أٮبل ا٤بسار العقلي آّدد كا٤بولد كاعتيمد . كأٮبلت النواحي العلمية كعيدَّت خارجة على الدين. كالفلسفة كا٢بساب
— 980كحسمت مسألة الغلبة العقلية التطورية ٤بصلحة الغرب باستفاداو من ا٤بعارؼ  العقلية البن سينا. الذم يسرؽ كيقلد

 .    ـ 1198 - 1126ـ، كابن رشد  1037
 :المعرفة النباتية الغربية بين القرف الخامس عشر كالثامن عشر: سادسان 

سنة يف ا٢بقبة الواقعة  بْب القرف ا٣بامس عشر كالثامن عشر اكتب باللغة  400 كانت البحوث العلمية ا٤بتقدمة خبلؿ   
بدأ علم النبات يف الغرب، كيف مطلع القرف السادس عشر، . فالعربية كانت لغة العلـو من  األندلس حٌب حدكد الصْب. العربية

كيف عاـ . دكر األزىار كالثمار يف التصنيف باالنتقاؿ من العمل ا٤بوسوعي الشامل إُف العمل ا٤بوضوعي ا٤بدقق ، فاكتشف
 De، الذم درس علم النبات يف األندلس، مرجعا ٠باه النبات  (1603-1519)طبع اإليطاِف أندريا اشيزالبينو  1538

plantis يف كما أقيم العديد من ا٢بدائق النبااية الٍب أسس مفهومها. بقي ىذا ا٤بؤلف قرنْب ا٤برجع الرئيس يف اصنيف النبات ،
أكربا، ا٣بليفة األموم عبد الرٞبن الداخل بغرسو عددان من األشجار الدمشقية يف حديقة قصره، كيف طليعتها ٬بلتاف اؤنسانو يف 

كإف أكؿ حديقة نبااية أكربية أقيمت يف فرنسا  يف القرف ا٣بامس عشر يف ا٤بدرسة الطبية يف مونبيليو بإشراؼ العلماء العرب . غربتو
انطبلؽ الدراسات التصنيفية ا٤بستعملة للمجهر، : كابله يف القرف السابع عشر. لذين زرعوا النبااات الطبية خاصةمن األندلس ا

كالٍب ميزت ا٣بلية كخفيات اإللقاح ا٤بمثلة بالنبااات البلزىرية، كظاىرات اإللقاح ا٤بمثلة بالنبااات الزىرية، كما ميزت النبااات 
كدرست البنية ا٣بلوية كالتشرٰبية للنسج كاأللياؼ، كا٢بـز . لفلقة، كحددت الفصائل كاألجناساألحاديات الفلقة كالثنائيات ا

كيف القرف الثامن عشر كضعت قواعد التسمية العلمية النبااية  . الناقلة كالبنيات الورقية كاقدمت العلـو الفيزيولوجية كالتغذية النبااية
كاعمقت الدراسات كازايدت بعثات االستقصاء كٝبع النبااات ( 1778-1707)من قبل العاَف السويدم كارؿ فوف لينيوس 

 . من ٝبيع أ٫باء العاَف كاوسعت ٧بتويات ا٢بدائق النبااية
 :المعرفة النباتية في القرف التاسع عشر كالقرف العشرين: سابعان 

( 1829-1744)ت المارؾ الذم طرحو جاف باايس  evolutionكاف أبرز منجزات القرف التاسع عشر مفهـو التطور   
اشّبسوف،  :من قبل( فلورا)كديرست نبااات الوطن العر ي، كطبعت فيما عيرؼ بالبلاينية . بعد سبعة قركف من طرح ابن مسكويو

. كبااانديو كارابو كغوب يف ا١بزائر، كبواسيو كلوجديِب يف ا٤بشرؽ العر ي. يف مصر كشيكنبّبغر كفورسكاؿ كدكليل كشفاينفورت
كنشأت علـو دراسة األخشاب، كعلم حبوب الطلع، كدراسة . ككركفوت كموشلر يف الصحراءالعربية. يف فلسطْب كدا٤باف

( ىرباريـو)األفلورات الٍب كصل فيها عدد األنواع العا٤بية ا٤بوصوفة إُف ٫بو ثبلٜبئة كٟبسْب ألف، كاوسعت إقامة ا٤بعاشب 
 . تستعماالت القدٲبة للنباكاوسعت  علـو االيتنولوجيا النبااية الدارسة لبل

  :توجو المعرفة النباتية في القرف الحادم كالعشرين: ثامنان 
مع أصالة األٕباث يف ٦باؿ التسمية البيولوجية، الٍب استغرؽ ضبطها قرنْب من الزمن، فهنالك ا٤ببليْب، إف َف اكن عشرات 

كإذا سار العمل على ىذا ا٤بنواؿ، آخذين بعْب االعتبار . كتشاؼا٤ببليْب، من األنواع النبااية كا٢بيوانية الٍب ما زالت طور اال 
كم من األنواع ستختفي هنائيا !......  سنة 150ٙبسْب كسائل العمل، يتوقع أكلو العـز كأىل الرأم إ٪باز ىذه ا٤بهمة خبلؿ 

ا٢بيوانية، عىقىدىًت العـز أربعي حياؿ ىذا ا٤بوقف اإلنساين من ا١بهالة يف ٦باؿ اعلم األ٠باء النبااية ك   …حٌب ذلك ا٢بْب؟
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مشركع : مؤسسات أمريكية كدكلية من أصحاب االختصاص يف ٝبع كاسمية األنواع البيولوجية كارايبها إلعداد كشف عا٤بي ا٠بو
اسمية ٝبيع األنواع الٍب اعيش على  -(أ       :يعتمد ىذا الربنامج على منطلقات رئيسة ثبلثة. 2000أجندة اصنيف عاـ 

 .ىذا الكوكب ككصفها بدقة خبلؿ السنوات ا٣بمس كالعشرين القادمةسطح 
استعماؿ ىذه ا٤بعلومات  -(ج. ٙبليل ا٤بعلومات ا٤بستقاة من عمليات ا١برد، كٝبعها يف منظومة اوقعية اشرح ااري  ا٢بياة-( ب 

مليارات من  3على مستول ا٤بعمورة  يتطلب  إ٪باز ىذا ا٤بشركع، كما خطط لو منظموه،. لرفع ا٤بستويات العلمية كاالجتماعية
كبالفعل يتطلب اكوين الباحث يف التسمية البيولوجية ما . سنة بغية اكوين الباحثْب بوجو خاص 25الدكالرات يف السنة طواؿ 

٨بتص بالتسمية البيولوجية فقط، على حْب ٛبلك أكربة  900كٛبلك الواليات ا٤بتحدة األمريكية حاليا . سنة 20-10بْب 
ما ىو عدد العاملْب يف التسمية البيولوجية يف : كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو يف ىذا آّاؿ. باحث آخر 1000تثناء ركسية باس

 العاَف العر ي كاإلسبلمي؟؟  
 :تاريخ  المجموعات النباتية العربية في المتاحف الغربية: تاسعان 

 1576-1573ىولندة، الٍب ٝبعت عيناهتا ما بْب أعواـ     Leydenاعد ٦بموعة معشب ليونارد راؤلف افوظة يف ليدف   
يف  1755ـ من سورية كفلسطْب كالرافدين كالسعودية كأرمينية من أقدـ آّموعات النبااية يف العاَف كالٍب نشرت ٧بتوياهتا عاـ 

ا٣بامس عشر حٌب يومنا ا٢باضر  كقد ٘باكزت العناكين الدارسة لنبات الوطن العر ي باللغات األجنبية منذ القرف. أفلورة الشرؽ
كإف   ..األربعة آالؼ عنواف،  كما ٘باكزت العينات آّموعة من نبات الوطن العر ي ا٤بليوف عينة، اضم قرابة  عشرة آالؼ نوع 

راح كتبها األمريكي الطبيب الدكتور جورج بوست الربكاستانٍب اإل٪بيلي، ا١ب) أكؿ معلومات نبااية عربية، يف العصر ا٢بديث،
نبات سورية كفلسطْب " ٙبت عنواف   1884، طبعت بالعربية يف بّبكت سنة  (الشهّب، رئيس ا١بامعة األمريكية يف بّبكت

لقد  .كىي ٛبثل الدرة النبااية اليتيمة يف ا٤بعرفة العربية ا٣باصة بالتنوع ا٢بيوم  كالتصنيف النبايت ا٤بعاصر" كالقطر ا٤بصرم كبواديها 
أين العرب كعلماء … !ة ككتب للعرب أكؿ سفر نبايت موثق بعينات ٝبعها كابلميذه من األرض العربيةاعلم بوست العربي

 !.....العربية
 : لمحة تاريخية إلى أسماء نبات معاجم الصحوة العلمية العربية: عاشران 

ة األكُف الٍب انطلقت من التسمية آّموع: صدرت يف مرحلة الصحوة العلمية العربية ٦بموعة من ا٤بعاجم الٍب اصنف يف ٦بموعتْب
 1929معجم شرؼ الطيب ا٤بطبوع سنة : أك الفرنسية ك كىضىعىٍت مقاببلهتا العربية كاف يف طليعتها( البلاينية)العلمية اإلنكليزية 

اظ الزراعية األلف معجم، ك ا٤بطبعة األمّبية بالقاىرة 1930معجم أ٠باء النبات للدكتور أٞبد عيسى بك ا٤بطبوع سنة ، ك القاىرة
آّموعة الثانية الٍب انطلقت من التسميات . القاىرة مطبعة مصر شركة مساٮبة  1957لؤلمّب مصطفى الشها ي الطبعة الثانية

ا٤بطبوع  مد حسن آؿ ياسْب ا١بزء األكؿ معجم النبات كالزراعة: النبااية كالزراعية الواردة يف ا٤براجع العربية الَباثية كيف طليعتها
 .ـ ، مطبعة آّمع العلمي العراقي 1989ـ، ا١بزء الثاين  1986 سنة

لعينات نبااية ٧بفوظة  1887الذم ٲبثل اسمية علمية مستمدة من اإلغريقية كضعها ديفلرسنة   Abrusفجنس نبات أبركس 
. اعية الفصوص قركنو منبسطةيف ا٤بعاشب الفرنسية لعرائش مدارية من الفصيلة الفولية أكراقو ريشية، أزىاره فرفرية ، كأسو رب

انوب  –بٌليع  –بطرة ىندم  -بسلى أمريكة : :   كىضىعىٍت مقابلها  معجماتي عيسى كشرؼ كالشها ي التسميات العامية التالية
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 –عصبة السوس  -عسب  –عزد  –عزب  –ششم أٞبر  -شم    -شجرة الفلفل  -شثم أٞبر  -شثم  –حب العركس  -
 . ٫بيلة –قػيٍلقيل  –عيوف الديك  -عْب ٢بلح  -لديك عْب ا -عيٍفركس  –عفرص 

الذم ٲبثل اسمية علمية مستمدة من العربية أركة، كضعها فورسكاؿ كحفظت عيناهتا يف ا٤بعاشب  Aervaكجنس نبات ايرفا 
: ث ٝبع غلثكاألغبل –الراء شجر من األغبلث : كردت اسميتها يف ا٤بعجمات العربية. األكربية ألعشابو ميعىمَّرة أك جنبات

العكرش كا٢بلفاء كا٢باج كالينبوت كالغاؼ كالعشرؽ كالقبا كاألثل كالربدم كا٢بنظل : اسم يطلق على ضركب من النبات منها
. كقيل الراء نوع من شجر الطلح. كقيل األغبلث من النبات ما ليس ببقل كال ٞبض كال عضاه. كالتنـو كا٣بركع كالراء كاللصف

 .لية كأهنا عظلمةكقيل الراءة شجّبة جب
اسميات األجناس النبااية ا٤بعربة من البلاينية اكوف أكضح كأدؽ داللة من : ٬بلص من ىذين ا٤بثالْب إُف استنتاج القاعدة التالية

ن لذا  اصنف ىذه ا٤بعاجم ضمن ا٤بعارؼ العلمية اللغوية، كال ٲبك. ا٤بتناقلة أك ا٤بَبٝبة( ا٣بنفشارية)التسميات العربية السردية 
االعتماد على معطياهتا العلمية، مع التقدير العظيم للجهود الٍب بذلت يف  إنتاجها كالتقدير لدكرىا اللغوم يف النهوض من الكبوة 

 .العربية اإلسبلمية
 :الكتابة العلمية النباتية باللغة العربية: حادم عشر

جهة مشكلة الكتابة العلمية النبااية ا٤بوثقة، ا٣باصة ٗبواردىا اشعر الغالبية العلمية، يف األقطار العربية، بتزايد عجزىا عن موا 
 الطبيعية ا٤بتجددة باللغة العربية، كاَبؾ ىذه ا٤بعرفة الوطنية األساسية للغات األجنبية، كىذا ما يبعد ىؤالء العاملْب العرب يف علم

درّْس ا٤بواد البيولوجية يف كليات العلـو كالزراعة باللغة النبات عن التعرؼ ٗبواردىا الطبيعية كخصوصان العاملْب يف ا١بامعات الٍب ا
 .  العربية

كمشاريع  مشاريع ٞباية التنوع ا٢بيوم، كإقامة اميات، كانظيم السياحة البيئية،: اتطلب ا٤بشاريع التنموية العربية كيف طليعتها
ٍشرى ا٤بعرفة العلمية النبااية باللغة العربية، الٍب نفخر بغناىا  لكي إحياء ا٤براعي كإعادة ا٢بياة الربية يف البواادم العربية كالشامية،  نى 

أزىورات أك  )كما اتطلب كتابة أفلورات . يتعرؼ الناطقوف ّٔا ٗبا ٰبيط ّٔم من ثركات نبااية ذات قيمة كطنية كإقليمية كعا٤بية
لكي ( ا٤بتخلف علميان )على  .سد ىذا الفراغ العلمي العر يل التعاكفى مع العاَف الغر يالوطن العر ي باللغة العربية، ( كيتيبي نبيت 

يتخلص من ٚبلفو، أك ليوازم ا٤بتقدـ كٰباذيو، أك ليتخذ مكانة ما يف مواجهتو، أف يتلمس يف البداية سبب اقدـ ا٤بتقدـ، أك سر 
التاري  ال يعطي نفسو بسهولة، كرٗبا  ف. على ا٤بتخلف علميان أف يتعلم من قوانْب التاري  كال يعبد أكثانو كأصنامو. ٪باحو أك افوقو

كاف أعداء العرب، عربان كانوا أـ غّب عرب، مسلمْب  كانوا أـ غّب مسلمْب، ىم الذين يدفعوننا، دفعان مباشران  أك غّب مباشر، إُف 
تبجيل الوثِب للتعلق لقد آف األكاف لبلنتقاؿ من موقف ال .اعتماد منهجيًة مواجهة التقدـ العلمي بطرائق بدائية لغوية جدلية

فالعقل الذم نؤمن بو ىو العقل الذم ٯبدّْد كيولّْد ال الذم يسرؽ . بالَباث الفصيح إُف موقف ا٤بسؤكلية العقلية كالنضج الثقايف
فاإلنساف ٧بكـو بالتاري  كالظركؼ االجتماعية كاالقتصادية، كليس ٧بكوما بصفات كراثية أك عرقية ثابتة، افتش عن . كيقلّْد
لقد سقطت النظرية العرقية الٍب سادت القرف . فاىيم ا٢بديثة  يف ركاـ كرماد ا٤باضي، كما كاف يعتقد القرف التاسع عشر األكر يا٤ب

التاسع عشر كحٌب منتصف القرف العشرين بفضل ا٤بكتشفات الٍب حصلت يف ٦باؿ العلـو البيولوجية، كخاصة يف ٦باؿ العلـو 
كأصبح ( مونوفيليتيك)، كما سقطت النظرية القائلة بوحدانية خط التطور الغر ي الوحيد السبللة التكوينية الوراثية كالصبغيات
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ا٤برابطة ٗبعطيات كخصوصيات كل شعب من ( بوليفيليتيك)العلماء ا٤بعاصركف ييًقرُّكف بتعددية سبلالت ا٤بسّبات التطورية 
  .فاء عفويان أك ضمنيان اقريبان ايديولوجيات  القوم افرض نفسها على الضع. الشعوب أكالثقافات

أف : البيولوجية ا٤بوجهة للعاَف ا٢بيواين، تقضي القوانين إف األمة الٍب افقد سيطرهتا على لغتها افقد كسيلة التفاىم ا١بماعي
طَّط لك: البيولوجية يف العاَف اإلنساين  تقضي القوانين على حْب..... اىفًَبس أك ايفتػىرىس طّْط أك ٱبي حينما خططت .....أف ٚبي

أما اليـو فتخطيط الغرب للعاَف ...... العربية لذاهتا كانت لغتها لغة القرآف كهنجها هنج اإلسبلـ ففتحت اإلنسانية ٥با صدر العاَف
 !....العر ي كاإلسبلمي منطلق من اقسيم ا٤بقسم، كشرذمة ا٤بشرذـ كاستبداؿ شعب  بآخر كطائفة بأخرل

فها على ثركاهًتا الطبيعيةى، كٗبقدار ما استثمره من ىذه الثركات يف سبيل رفع مستواىا ا٢بيوم، على اقاس مدنية الشعوب ٗبدل اػىعىرُّ 
ك٤با كاف العاَف النبايت جزءان ىامان من ثركاانا الطبيعية ا٤بتجددة فبل بد لنا من التساؤؿ عن مدل . أاٌل اضر باألجياؿ القادمة
 !....ر ثركاهتا الفكرية أشد ضبللة من جاىلية كأد البنات إف ببلدان اػيهىجّْ . اطبلعنا على ىذه الثركة

 
  :الطريق إلى مستقبل المعجم العلمي النباتي العربي: ثاني عشر

، ....كعلماء النبات كالزراعة فيها.... ككزارات زراعتها.... كمعاىدىا..... كجامعاهتا.... ما ازاؿ اللغة العربية رغم اعدد ٦بامعها
العربية الٍب ٛبثل الَباث الطبيعي ا٢بي ا٤بنتشر من ٧بيطها إُف ( فلورا)ع العربية ا٢بديثة ا٤بمثلة بكتب النبيت افتقر إُف ا٤براج

خليجها، ككلي أمل من ا٤بلتقى الدكِف الثاين ىذا، أف يتخذ اوصية بتكوين ىيئة علمية عربية للشركع يف التخطيط إلعداد 
نوع ٛبثل الَباث  20000جنس ك 2000الٍب ستضم قرابة (  Flora Arabicaكا فلورا أرابي: ) ا٤بوسوعة النبااية العربية

ىذه األمانة يف أعناقنا للمحافظة ..... كسوء االستعماؿ.... كالتصحر...الطبيعي ا٢بي ا٤بهدد باالنقراض نتيجة انتشار ا١بفاؼ 
حي ينقرض يكلف العاَف خسارة ٘بربة حية عمرىا  إف كل نوع نبايت كعائي. عليها  كإيصا٥با سليمة إُف إنسانية األجياؿ القادمة

كٛبهيدان للقياـ ّٔذا العمل فإنِب يف طريق إ٪باز . مليوف سنة من التكيف كالتأدب بآداب ا٢بياة على سطح كرانا األرضية 500
 :ا٤بعجم االشتقاقي أل جناس نبات الوطن العر ي كىو يضم

 فصيلة، رابة، صف، شعبة، ٩بلكة أكعاَف، جنس، : اعريب أ٠باء الوحدات الكربل فوؽ النوعية 
  ،البحث عن اللغات الٍب اشتقت منها التسمية العلمية لؤلجناس 
 ،إدراج األ٠باء ا٤بتناقلة لؤلجناس كأنواعها يف كتب الَباث كعلى ألسنة العامة 
  ،كصف ٨بتصر معجمي للجنس 
 ذكر األنواع ا٤بوجودة يف الوطن العر ي أك عددىا إذا كانت كثّبة .  

 :صفحة نموذج من المعجم المرتقب كىي من إعداد كاتب ىذا البحث: ثالث عشر
 ميليسا اكفيسيناليس: اباسَبـك اطلب .1
 اطلب أرايميزيا أبركاانـو Abrotanumابركاانـو   .2
كأزىاره  جنس نبااات مدارية من الفصيلة الفولية أكراقو ريشية. اسمية إغريقية اعِب ٫بيلة( فولية= فاباسية )  Abrusابركس  .3

عسب،انوب،، عْب الديك، عيوف الديك،ششم،  ٠1926باه أٞبد عيسى بك  . فرفرية ككأسو رباعية الفصوص كقرنو مسطح
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ششم أٞبر، حب العركس، عفركس،، قلقل، بليح، ك٠باه الشها ي ٫بيلة ارٝبة اإلسم العلمي كأبركس معربة، ك٠بى ابركس 
بة استعمل جذكرىا كعرؽ السوس بذكره ٞبر المعات على كل منها نقطة بريكتوريوس عصبة السوس، بسلى أمركية كىو جن

 .سوداء يصنعوف منها عقودان كأساكر لؤلكالد
 اطلب أرايميزيا أبسانتيـو  Absinthiumابسانتيـو  .4
 . ارايميزيا ابسنتيـو= فولغارم  Absinthium vulgareابسنتيـو   .5
 Musaاليزية اطلق على ألياؼ مصدرىا ضركب أنواع موز النسيج  اسمية مشتقة من ا٤ب( موزية= موزاسية ) Abacaابقا  .6

textilis  كاألبق ٭بوذج من . كليس لو عبلقة بالقنب أك الكتاف من الناحية التصنيفية النبااية. قنب مانيليا" الذم يدعى ٘باريا
قد أحكمت حكمات = منكوبا دكابرىا القائد ا٣بيل : ا٢بباؿ ا٤بتينة، كرد يف شعر زىّب بن أ ي سلمى يف كصف الفارس العر ي

إشارة إُف مناداة قائد ا٣بيل الٍب أكتافها على استقامة  دكابرىا من شدة سرعتها، كالٍب اأخذ شكل ا٢ببل ا٤بشدكد . القد كاألبقا
: مثالو.   لنعيمكربت كال يليق بك ا=  أال قالت ّٔاف كَف اأٌبق  :  كاألبق، اأبق استَب كاحتبس كما يف إنشاد الشاعر. من ا١بلد

 . موزا ايكستيليس يعِب موز النسيج
اسمية مستمدة من البلاينية الٍب اعِب الشَّفي أم الثوب الرقيق الذم ٰبكي ما ٙبتو (. ٪بيلية=  بواسية  )   Apludaابلودا  .7

توً ؼ أبَب ٦بموع من أبلودا موايكا ارٝب: مثالو. الذم يبقى بعد سقوط النورة. إشارة إُف شكل النورة بعد سقوط السنيببلت
 (.1)العراؽ كالسعودية كا٥بند، لوحة 

 ابو طيلوف  اطلب ابوايلوف .8
التسمية مستمدة من العربية أبو الطوؿ، كالطيل كعنب حبل اشد بو قائمة الدابة (. خبازية= ملفاسية )  Abutilonابوايلوف  .9

جنس حوليات أك معمرات اك . يف صناعة ا٢بباؿ أكاشد أك ٛبسك طرفو، كضعها ابن سينا إشارة إُف استعماؿ بعض أنواعو
ُن بوبر بسيط الزىر . الورؽ متعاقب معبلقي اذين مسنن أك مفصص. جنبات نادرة األشجار الصغّبة ٪بمية الوبر ا٤بخلوط أحيانان

العمود . التويج أصفر أك براقاِف أك فرفرم. الفصوص 5الكأس . الكؤيس مفقود. إبطي أك هنائي، منفرد أك سنمي أك عثكوِف
ا٤بياسم قبطة أم . بويضة 9-2إُف كثّبة ا٢بجّبات، يف كل حجّبة  5الكرابل من . السدكم مقسم القمة إُف عديد من ا٣بيوط

( اكوميِب)أم مركسة، مؤكمة ( أكوت)أقطة ( مّبيكارب)األقسومة الثمرية . القلم أسطواين متفتح إُف أقسومات ٜبرية. منكمشة
نوع منتشرة يف ا٤بناطق ا٢بارة  100يضم ا١بنس قراية . كلوم أجرد أك كبر  9-2أم منفرجة، البذر ( اكبتوز)أم مؤنفة أك عبطة 

 -2ابوايلوف انديكـو ٦بموع من فلسطْب،  -1: شوؾ الغنم، قرقداف، حب سنبل مثالو― ابوطيلوف: من أ٠بئو ا٤بتناقلة.ا٤بدارية
ابوايلوف ايوفراست  -4ابوايلوف بدانس ٦بموع من مصر،  -3ائر، موايكـو ٦بموع من فلسطْب كمصر كا١بز = ابوايلوف بانوزـك 

  -7ابوايلوف فيغاريااـو ٦بموع من مصر،  -6ابوايلوف فركايكوزـك ٦بموع من فلسطْب كمصر،  -٦5بموع من فلسطْب كمصر، 
، = ابوايلوف موايكـو   .ابوايلوف ىّباـو ٦بموع من فلسطْب -8اطلب بانوزـك

صف  -صفيف استّبيدة -رابة جانسياناؿ. ف 2100-ج  215. فصيلة الدفل Apocynaceaeابوسيناسية  .10
 نّبيـو اكلياندر، : الدفل ا٤بسمى: مثلها. مغلفات بذكر=شعبة مغنوليوفيتا -ثنائيات فلقة=مغنوليوبسيدا

ه أٞبد عيسى مفرؽ الكبلب، خانق الكاب، قاال الكلب، خركب الكبلب، جلباف ا٢بية ذكر ( ابوسيناسية)ابوسينـو كريتيكـو  .11
 كَف يرد ذكره يف األفلورات العربية
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 المصطلح والترجمة
 

 لحسف   عمر : األستاذ
 قسػـ التػرجمػػة                           

 عنابة  -جامعة باجي مختار                
 

 : توطئة
  
فات كا٢بضارات ، فاألمة الٍب اريد الَبٝبة فعل حضارم علمي يف آف كاحد ، فبوساطتها انهض األمم كاتبلقح الثقاإف  

أف اؤسس لنفسها حضارة ك٦بدا ، مضطرة إُف معرفة ما اوصل إليو غّبىا من األمم السابقة ، كبذلك فهي ال بد أف الجأ إُف 
 .الَبٝبة الستلهاـ ذلك ا٤بوركث اإلنساين ، فهي قدٲبة قدـ اإلنساف 

كقد اصدل بنو . كميداهنا متداخل العناصر متشابك األركاف درب الَبٝبة كعر متعدد ا٤بسالك حافل با٤بطبات ، ك  
اإلنساف ٥بذا النشاط منذ قدًن الزمن ، بعد أف افرعت األلسن ، ذلك أف ا٢باجة اقتضت منهم أف يتفاٮبوا كيتواصلوا كيتخاطبوا 

٥بما نقل التوراة كاإل٪بيل يف نطاؽ أك : كقد لعبت الَبٝبة قدٲبا دكرا خطّب الشأف يف ا٘باىْب رئيسْب . مستعملْب الَبٝبة كاسطة 
ٞبلة التنصّب ، الٍب انطلقت من ببلد ما بْب النهرين ، كالثاين نقل الفكر اإلغريقي كالفارسي كا٥بندم كغّبه إُف اللغة العربية ، 

اللغوية اعقيدا ٤با نشاطا لغويا اعٌد إحدل أكثر ا٤بمارسات  »فالَبٝبة بوصفها .  (1)كإرساء قاعدة ا٢بضارة العربية اإلسبلمية 
اتطلبو من مهارة ٛبثُّل النص ا٤بَبجم ٛبٌثبل مدركا ٣بصائصو البنيوية كقرائنو الثقافية ، كمن جهة أخرل فهي مصدر ىاـ يف عملية 

«التواصل اإلنساين كجعلو مستوعبا على الدكاـ ٣بربات اآلخر كإ٪بازااو 
 (2 ). 

ألمانة ٕبسب قرّٔا أك بعدىا عن النص األصل ، كيف ىذا يرل ارنوكشي كإذا كانت الَبٝبة األدبية اوصف با٣بيانة أك ا
Tarnoczi  الَبٝبة كاألصل يكوناف يف حالة اناسب إذا عربا عن نفس الشحنة اإلعبلمية، كنفس ا٤بقصدية التواصلية  »أف

غيّبات مقارنة مع األصل كذلك مع العلم أف الَبٝبة قد ٙبدث بعض الت.  (3) «كأف ٰبدثا نفس األثر لدل القارئ أك ا٤بستمع 
األمانة األساسية ٯبب أف اتوجو إُف ا١بمهور الذم  »يف حْب ارل جويل رضواف أف  .ٛباشيا مع مقتضيات اللغة ا٤بنقوؿ إليها

 «نَبجم من أجلو، إذ ٯبب أف ٰبس نفس األثر الذم أحٌسو قراء أك مستمعو النص األصل 
، كال ٲبكن ٥بذا األثر أف ٲبارس (4)

 . ليتو إال إذا كاف ا٤بَبجم متمكنا من حضارة اللغتْب كمطلعا على أسرار أساليبها فعا
أما الَبٝبة العلمية ، فبل ٯبب أف ادخل يف ىذا ا١بداؿ ، ذلك أهنا مطالبة بأف انقل ا٤بفاىيم كا٤بعطيات العلمية بدقة 

كرٗبا اكوف . أك غّب الٍب قصدىا صاحب النص كبأمانة متناىيتْب ، ألف أم عدكؿ عن النص األصل قد ينتج مفاىيم خاطئة 



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-- 51 -- 

 

أقل صعوبة من النص األد ي الذم يعتمد أساسا على االستعارات كالكنايات كشٌب أنواع البياف  -يف ىذا آّاؿ  -الَبٝبة العلمية 
 . كاردة (5)كالبديع، كىو ما ٯبعل ا٣بيانة 

من ا٤بعلـو بالضركرة أف  »ة ا٤بصطلح ، ذلك أنو   غّب أف أكرب معضلة ٲبكن أف اواجو الَبٝبة العلمية ىي معضل
فهي ٦بمع حقائقها ا٤بعرفية كعنواف ما بو يتميز كل كاحد منها . مفاايح العلـو مصطلحاهتا ، كمصطلحات العلـو ٜبارىا القصول 

من كل علم مقاـ  كليس من مسلك يتوسل بو اإلنساف إُف منطق العلم غّب ألفاظو االصطبلحية حٌب لكأهنا اقـو. عما سواه 
« جهاز من الدكاؿ ليست مدلوالاو إال ٧باكر العلم ذااو

فالسجل ا٤بصطلحي لكل علم ىو السياج ا٤بانع كا٢بصن الذم .  ( 6) 
فبل غرابة إذف أف يعٌد ا١بهاز ا٤بصطلحي لكل علم صورة مطابقة لبنية قياسااو ، مٌب فسد . ٰبميو من يتلبس مع غّبه من العلـو 

 . (7)كاختلت بنيتو ، فيتداعى مضمونو باراكاس مقوالاو فسدت صوراو 
أف الوزف ا٤بعريف يف كل علم رىْب مصطلحااو ، لذلك نسميها أدكااو الفعالة ألهنا اولده  « يبدك جليا ، ٩با سبق ،

علم يصطنع كذلك ما يفسر إذف كيف أف كل . عضويا كانشئ صرحو ، مث اصبح خبلياه ا١بنينية الٍب اكفل التكاثر كالنماء 
، كغالبا من نبلحظ أف ىذه األلفاظ غّب متداكلة يف الرصيد اللغوم ا٤بتداكؿ ، كما ىو كارد  (8) »لنفسو من اللغة معجما خاصا 

كبذلك، فإف . فيو يكوف ذا داللة مغايرة ٤با ىو شائع ، كىذا ىو حاؿ كل العلـو الٍب ابلورت فشيدت لنفسها حصنها ا٤بستقل 
ٝبي يف ٦باؿ العلـو ا٤بختلفة مرىوف بالنجاح يف كضع ا١بهاز ا٤بصطلحي ا٤بناسب ، كجعلو متداكال بْب ٝبيع ٪باح أم مشركع ار 

 .ا٤بختصْب يف ذلك العلم ، كإف استطاع أف ٰبقق الشيوع كالتوحيد ، فذلك أقصى ما يقصده أم مَبجم 
 

 : الترجمة عند العرب قدٌما -
لغة العربية فيما قبل اإلسبلـ لوجدنا ىذا ا٣بط على مستول أفقي ثابت ال يقفز ا٣بط البياين ٤بسّبة ال »لو نظرنا إُف  

صاعدا كال يهبط منحدرا، كإ٭با يقـو على اافظة على مستواه أمة عربية جاىلية شديدة االعتزاز بَباثها كالتسامي يف طرؽ إبداع 
«اتسع لو ا٢بياة البدكية نصوصو شعرا أك خطابة أك سجع كهانة أك كصايا أسرية أك غّب ذلك ٩با 

ككاف انببلج صبح .  (9) 
اإلسبلـ ٗبثابة نقطة التحوؿ ا٢با٠بة، الٍب جعلت ا٣بط البياين للغة العربية يتحرؾ صاعدا بتسارع مذىل، فانتقلت اللغة العربية من 

 .حالة سكوف كٝبود إُف حركية إبداعية يف ٝبيع آّاالت األدبية كالفكرية كالعلمية
 : ـ العرب يف ذلك العصر ٙبديات لسانية متعددة األكجو، من بينهاككاف أما 
ا٢بفاظ على اللغة العربية من اللحن كالتشويو اللذين كانا يهدداهنا بسبب ضعف السليقة لدل أبنائها كدخوؿ األعاجم يف  - 1

 .اإلسبلـ ك٨بالطتهم العرب بآّاكرة كا٤بصاىرة
٨بتلف اللغات كا٢بضارات كاليونانية كالفارسية كا٥بندية، ككضع ا١بهاز ا٤بصطلحي  استيعاب الفكر كالعلم الوافدين من - 2

 .باللغة العربية ا٤بقابل للمصطلحات األجنبية
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استيعاب العلـو ا١بديدة الٍب استحدثها ا٤بسلموف من العرب كالعجم باللغة العربية يف شٌب آّاالت اللغوية كالدينية  - 3
 .رياضية كالفلكيةكالفيزيائية كالطبية كال

التحد  ارون ، صكان من أوائن ما أغن بال م، را م رأوا ص  هلل خطرا محدقا باللغة  اأم

إاا احن ازلاا الهكر وإاا  ﴿افتمابة لقوله تعالى  فيؤد  إلى اياع ا ، وبالتال  ايال الام القرآا  ،

 .( 10)﴾ له لحاصظون 

رىم ا ٣بدمة اللغة العربية كا٢بفاظ على القرآف الكرًن ، الذم فظهرت حركة لغوية حثيثة على أيدم علماء سخ 
اعتمدكه مصدرا أكال للتقعيد النحوم كالصريف كالصويت كالببلغي، فشهد العرب دراسات ذات مستول علمي عاؿو على أيدم 

قد بلغ اىتمامهم بالنحو إُف ك . علماء من أمثاؿ ا٣بليل ابن أٞبد الفراىيدم كسيبويو كابن جِب كابن ىشاـ كابن مالك كغّبىم
بل إهنم كصلوا بو إُف درجة عدىا . حٌد جعلهم ينقسموف إُف مدارس، كا٤بدرسة البصرية كا٤بدرسة الكوفية كا٤بدرسة البغدادية

بعضهم من قبيل الَبؼ العلمي ، من أمثاؿ ابن خلدكف الذم يرل أف النحو ٯبب أف يقتصر على القسط الذم ٯبعل ا٤بتعلم 
فأما العلـو الٍب ىي مقاصد فبل حرج يف اوسعة الكبلـ فيها كافريع » : لكة اللسانية، ألنو كسيلة ال غاية ، حيث يقوؿ ٰبٌصل ا٤ب

كأما العلـو الٍب ىي آلة . ا٤بسائل كاستكشاؼ األدلة كاألنظار ، فإف ذلك يزيد طالبها ٛبكنا يف ملكتو كإيضاحا ٤بعانيها ا٤بقصودة 
فكلما خرجت عن ]...[ ٤بنطق كأمثا٥با ، فبل ينبغي أف ينظر فيها إال من حيث ىي آلة لذلك الغّب فقط لغّبىا ، مثل العربية كا

 .  (11)« ذلك خرجت عن ا٤بقصود كصار االشتغاؿ بو لغوا ، مع ما فيو من صعوبة ا٢بصوؿ على ملكتها بطو٥با ككثرة فركعها 
إذ َف نقرأ أك نسمع عن اختبلؼ يف ارٝبة مصطلح يف لغة ما إُف  أما التحدم الثاين، فقد كفقت فيو العربية أٲبا اوفيق، 

مع بداية العصر العباسي ، فكانت من أعظم األمور خطرا يف ٦برل التأثر  »العربية رغم ظهور حركة ارٝبة متسارعة بدأت 
 عصر ا٤بأموف الذم عرؼ الدكر غّب أف ىذه ا٢بركة الَبٝبية َف اعرؼ أكجها إال يف.  (12) «كالتأثّب يف ااري  اللغة  العربية 

اإلٯبا ي الذم ٲبكن أف اؤديو يف هنضة األمة كاقدمها، كذلك أهنا كفيلة ٖبلق جو من اصادـ األفكار كابلقحها، ٩با يدفع عجلة 
ود فلما صارت بغداد عاصمة ٤بلك ا٤بأموف أنشأ ّٔا بيت ا٢بكمة كأناط بو جه »اإلبداع كا٣بلق يف شٌب آّاالت إُف األماـ، 

كمن أشهر ا٤بَبٝبْب يف ذلك العصر أبو زكريا ٰبي بن ماسويو، كحنْب . (13) «الَبٝبة عن اليونانية مباشرة على أكسع نطاؽ ٩بكن 
، الذم كاف مشرفا على بيت ا٢بكمة، كأشهر مَبٝبي ا٤بؤلفات العلمية اليونانية إُف العربية، كابنو  (14)بن إسحاؽ العبادم 

كقد شٌكل ا٤بصطلح عائقا يف سبيل اناكؿ ... ش بن ا٢بسن كالميذه عيسى بن ٰبي بن إبراىيم إسحاؽ ، كابن أخيو حبي
النصوص كاألعماؿ ا٤بَبٝبة يف بداية األمر ، كذلك نظرا إُف أف العربية َف يكن ٥با سابق عهد ّٔذه العلـو كا٤بصطلحات ، كنظرا 

، سواء يف ٦باؿ الفلسفة أك الرياضيات أك الطب أك الببلغة كاألدب  إُف أف ا٤بشتغلْب بالَبٝبة ليسوا من ذكم االختصاص ا٤بَبجم
فإذا ذكر ٥بم إيساغوجي ، : " ، ٩با حدا بالبّبكين إُف أف ينقل لنا معاناة القدماء من ا٤بصطلحات األعجمية ، فيقوؿ 
كحق ٥بم ؛ فا١بناية من . من ا٤بوت  كقاطيغوراس ، كبارم أرميناس ، كأنولوطيقا ، رأيتهم يشمئزكف منو كينظركف نظر ا٤بغشي عليو

كتاب ا٤بدخل ، كا٤بقوالت ، كالعبارة، كالقياس، كالربىاف لوجدكا متسارعْب : ا٤بَبٝبْب ؛ إذ لو نقلت األسامي إُف العربية فقلت 
 .  (15)" إُف قبو٥با ، غّب معرضْب عنها 
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لـو ، كأدلوا بدك٥بم يف التأليف كالبحث غّب أف ىذا اإلشكاؿ سرعاف ما ابلشى بعد أف اطلع العرب على ىذه الع
كالتعمق ، فوضعت ا٤بصطلحات العربية يف شٌب العلـو كاالختصاصات ، كإف َف يشكل ىذا األمر عائقا يف سبيل التطور العلمي 

 . (16)( بيت ا٢بكمة)العر ي ، نظرا إُف أف العملية الَبٝبية كانت مركزية اتم يف إطار ر٠بي اابع للسلطة 
مع ىذه ا٢بركة الَبٝبية ، نشأت حركة األيف عربية قاـ ّٔا علماء عرب كأعاجم يف شٌب ٦باالت العلم كا٤بعرفة ،  كموازاة

من أشهرىم الطبيب الرئيس ابن سينا كالفيلسوؼ يعقوب بن إسحاؽ الكندم كأبو نصر الفارا ي، كالطبيب ابن زىر كالفيلسوؼ 
 ...٣بوارزميابن رشد ، كالغزاِف كابن حـز كابن ا٥بيثم كا

 
، حتى  (17)لقد كاات اأأة الحياة الفكرية اسفضمية من شمرات القرآن ودرافته وافتاباط أحكامه 

كان هلل خيرا وبركة على اللغة الغربية هات ا ، وهلل بالاظر إلى أن من الدرافات اللفااية والبضغية 
ت عاد العرب حتى أصبحت قبلة لكن والفلففية والكضمية والريااية والطبية والفيزيائية الت  ظ ر

علما، العالم، صكاات خدمة لشفضم، أو تدعيما للغته العربية بصفة مباأرة من خضن درافة اللغة افف ا 
أو بأكن غير مباأر، من خضن إشرا، اللغة العربية بالمصطلحات العلمية ص  مختلف المماصت العلمية 

ى غير الماصفين يمكن أن ياكر أن العربية افتطاعت أن صض أحد من الماصفين وحت »والمعرصية ، 
تفتوعب الحاارات والشقاصات اسافااية، وكاات وافطة بين الشقاصة اسغريقية القديمة والا اة اروربية 
الحديث الت  ااطلقت من تلقا، بماية وقرطبة وصاس والقاهرة ودمأ  وبغداد وفواها من مدن ارادلس 

لمأر ، وهلل بأن اقحت تلل العلوم وأااصت إلي ا كشيرا من الاظريات وبضد المغرب وبضد ا
 .( 18) «والتحويرات والتطويرات قبن أن تتلقفه الا اة اروربية صتدرفه، شم تقيم عليه أففه   الكبرى 

 

ستحدثة عند كىكذا نبلحظ أف اللغة العربية عرفت على مٌر العصور ٙبديات كبّبة، ٛبثلت يف ضركرة احتواء العلـو ا٤ب 
العرب كا٤بَبٝبة عن األمم، ككضع ا٤بصطلحات ا٤بناسبة ٥بذه العلـو كٖباصة يف العصر العباسي ، الذم عرؼ نشاطا علميا حثيثا 

كلقد استطاعت أف اواجو ىذا التحدم بكل جدارة، حيث ظهرت يف مقابل ىذه ا٢بركة . َف اشهد العربية مثيبل لو من قبل 
 .بلحية يف شٌب العلـوالعلمية، حركة لغوية اصط

إف العودة إليو  »إف ىذا العرض ا٤بوجز للحركة الَبٝبية العربية القدٲبة ، ال يهدؼ إُف البكاء على األطبلؿ ، بل  
ذلك أف آخر ىذه األمة لن يصلح إال ٗبا صلح . (19) «الستكناه اارٱبنا عٌلو يكوف ا٤بهتدم للتفعيل يف عصرنا كما فٌعل أكلونا 

 .خاصة أف الظركؼ الٍب اعيشها اللغة العربية يف ىذا العصر شبيهة بالٍب عرفتها يف بداية العصر اإلسبلمي بو أك٥با ،
 

 : الترجمة في العصر الراهن -
كاللغة العربية ، يف ىذا العصر ، اواجو كذلك ٙبديات كبّبة ، بالنظر إُف ا٢بركة العلمية الٍب ال نظّب ٥با يف ااري   

آّاالت العلمية كالتكنولوجية كحٌب اللسانية ، غّب أف الوضع اليـو ٱبتلف ، ذلك أف ا٢بركة العلمية قدٲبا كانت اإلنسانية يف شٌب 
قد ٛبت يف أحضاف األمة العربية اإلسبلمية ، كبذلك فإف التحدم اللغوم أقل حدة ، إذ االبتكارات كا٤بصطلحات عربية ، أما 

، متأث  .رين بغّبىم من األكركبيْب كاألمريكيْب الذين ينتجوف ىذه ا٤بعرفة كىذه العلـو اليـو فإف العرب مستهلكْب للعلـو
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ص ن العربية قادرة على أن تفتوعب هها الفيض العلم  ال ائن ، وأن تمعن متكلمي ا يف مون  
ص  الحركة العلمية والشقاصية العالمية ، خاصة وأن العالم أصبع بمشابة قرية صغيرة بفان وفائن 

، أم أا ا على العكس من هلل فتترل مكاا ا لغيرها من ( اراترايت بأكن خام)الحديشة  اصتصان
 اللغات ارمابية ؟

حسب  -لقد عرفت اللغة العربية صحوة منذ بداية القرف العشرين يف ٝبيع ا٤بستويات، حيث أصبحت يف أيامنا 
 :يل على ذلك أهنا ٛبتاز ٗبستول مقبوؿ بْب لغات العاَف، كالدل -الدكتور ٛباـ حساف 

 .كاحدة من لغات قليلة استعمل يف اافل الدكلية -
 .إحدل اللغات ذات الوسائل اإلعبلمية ا٤بتفوقة كاألقمار الصناعية -
 .ذات كجود يف ا٤بؤٛبرات العلمية يف األكساط العا٤بية -
 .أف األدب العر ي ا٤بعاصر ٰبظى بالَبٝبة إُف اللغات األخرل -
 .بية يف حقل ا٤بصطلح ٯبعل من ا٤بمكن يف يومنا ىذا أف اتسع للَبٝبة يف الكثّب من حقوؿ ا٤بعرفةأف ٭بو العر  -
 .أف اإلنتاج العر ي يف العلم كاألدب ٰبصل اآلف على ا١بوائز العا٤بية -
 .ف كغّبىاأف اللغة العربية استوعبت أساليب جديدة َف اكن ٥با من قبل كأساليب ا٤بسرح كالسينما كالصحافة كاإلعبل -
أف الدراسات اللسانية كالنقدية اشهد يف الوقت ا٢باضر هنضة اذكرنا ٗبا كاف يف األياـ ا٣بواِف من العناية باللغة كاإلنتاج اللغوم  -
(20) . 

ففي آّالْب . إال أف العقد األخّب من القرف العشرين شهد انقبلبا يف موازين القول السياسية كاالقتصادية كالثقافية 
عرب االٙباد  -ياسي كاالقتصادم أدل سقوط االٙباد السوفيايت إُف ظهور زعامة أحادية من الواليات ا٤بتحدة ك٧باكلة أكركبا الس

خلق اوازف دكِف من الناحية السياسية كالعسكرية كاالقتصادية ، ككضع مبلمح نظاـ اقتصادم عا٤بي أساسو العو٤بة ،  -األكرك ي 
أما الدكؿ العربية ، فأصبحت اتخبط يف حالة من عدـ . لتجارة كالشركات ا٤بتعددة ا١بنسيات من خبلؿ ا٤بنظمة العا٤بية ل

 .االستقرار السياسي كاألزمات االقتصادية ا٣بانقة بالرغم من اإلمكانيات ا٤بادية كالبشرية ا٤بتوفرة لديها 
القوية ، كٖباصة الواليات ا٤بتحدة األمريكية أما من الناحية الثقافية كاللسانية ، فإف ىذا العقد قد شهد ٧باكلة الدكؿ  

كبريطانيا فرض النموذج الثقايف األمريكي ، كفرض اللغة اإل٪بليزية يف التعامل الدكِف ، كٖباصة بعد ظهور ا٤بعلومااية كاألنَبنيت ، 
الصغّبة ، كبوساطتو ٲبكن لئلنساف الذم أصبح ٲبثل البديل ا١بديد ألنظمة االاصاؿ الدكلية ، إذ بفضلو أصبح العاَف ٗبثابة القرية 

كقد بقيت اللغة العربية ٗبعزؿ عن كل ىذه التغّبات . أف يتابع األحداث بشكل مباشر يف أم مكاف من الكرة األرضية 
 :التكنولوجية كاللسانية ، حيث إف ىناؾ ٝبلة من األسباب ما زالت اعيق كصوؿ اللغة العربية إُف مستول اللغات العا٤بية 

ـ مساٮبة األمة العربية يف الثورة العلمية كالتكنولوجية كا٤بعلومااية ا٤بعاصرة ، ال لتدين ا٤بستول العلمي كالتكنولوجي عد - 1
 .فحسب ، بل ألف التعليم العاِف كالبحث العلمي يف األقطار العربية ما زاؿ منقوص التعريب كذلك 

لبحث العلمي استخداـ مصطلحات علمية كاقنية موحدة يف التعليم يتطلب استخداـ اللغة العربية يف التعليم العاِف كا - 2
كعلى الرغم من أف مكتب انسيق التعريب قد ٛبكن من اوحيد آالؼ ا٤بصطلحات العلمية . كالبحث كٝبيع كسائل اإلعبلـ
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دـ مصطلحات خاصة ّٔا ، كنشرىا يف معاجم نشرهتا ا٤بنظمة العربية للَببية كالثقافة كالعلـو ، فإف األقطار العربية ظلت استخ
 .دكف أية ٧باكلة للتوحيد أك التنسيق مع باقي الدكؿ العربية 

كىذا من . من البالغْب % 70ا٫بطاط يف ا٤بستول اللغوم بسبب افشي األمية الٍب ابلغ نسبتها يف بعض الدكؿ حواِف  - 3
 .شأنو إضعاؼ العربية الفصحى ا٤بوحدة كشيوع العاميات 

ة لغة كاحدة إال أف ا٤بعاجم اللغوية َف اسجل بصورة كاملة ألفاظ ا٢بضارة ا٤بستعملة يف ا٢بياة العامة مثل أ٠باء رغم أف العربي - 4
كظل الناس يستخدموف أ٠باء لتلك األشياء ٚبتلف من قطر . األدكات كاآلالت يف ا٢برؼ كا٤بهن كاألثاث كا٤بأكوالت كاألطعمة

ية على ألفاظ حضارية موحدة اضم كذلك ألفاظ ا٢بضارة ا٢بديثة ، مثل ا٢باسوب آلخر كال بد من اافاؽ ٦بامع اللغة العرب
 .كشبكة ا٤بعلومات كالربيد اإللكَبكين كأضرأّا، كنشرىا عن طريق ا٤بدرسة ككسائل اإلعبلـ 

، كاعليم ال اوجد سياسة عربية كاضحة يف التخطيط اللغوم الذم يشمل اعليم اللغات األجنبية يف مدارسنا كمعاىدنا  - 5
ادريس اللغات األجنبية ٧بدكد يف النظاـ الَببوم  »كيرل علي القا٠بي أف . العربية لغّب الناطقْب ّٔا ، كالَبٝبة من العربية كإليها 

يف ا٤بغرب العر ي ، كيقتصر على عدد قليل من اللغات األكركبية ، كيغفل لغات آسيا كأفريقيا ، كال ادرس لغة بعمق كإحاطة إال 
ك٥بذا ٪بد . الفرنسية الٍب ابدأ دراستها من الرحلة االبتدائية ؛ ٕبيث ال نتوقع كجود مَبٝبْب من لغات غّب الفرنسية إال نادرا  اللغة

 « أف معظم الكتب ا٤بعربة يف ا٤بغرب العر ي منقولة من الفرنسية
(21 ). 

كذلك بسبب ا٣ببلفات السياسية بْب األقطار العربية ،  ال اشكل األمة العربية قوة سياسية أك اقتصادية ٥با كزهنا العا٤بي ، - 6
كعدـ كجود سوؽ عربية مشَبكة ، بل عدـ كجود اعريفة ٝبركية موحدة ، حيث إف ا٢بدكد ما زالت اقف عائقا أماـ البضائع 

 . (22)العربية بل حٌب ا٤بطبوعات العربية 
: ا ٙبديات كبّبة ، يتوقف بقاؤىا على النجاح فيها إف األمة العربية أصبحت اليـو يف مفَبؽ الطرؽ ، حيث انتظرى 

إذا  -ٙبديات على ا٤بستول االسَباايجي كالسياسي ، ذلك أف ىذا العصر ىو عصر التكتبلت كالتحالفات ، فعلى الدكؿ العربية 
إذ عليها أف انشئ  كٙبديات اقتصادية ،. أف اتٌحد من الناحية السياسية كالعسكرية  -أرادت أف اشكل قوة ٰبسب ٥با ا٢بساب 

ا٤بنتجات األجنبية ، كاشكل جبهة اقتصادية اتصدل لكل سوقا عربية اتبادؿ فيو ا٤بنتجات العربية ، حٌب استطيع أف انافس 
 .٧باكلة غزك من قبل أمريكا أك أية قوة أخرل ذلك أف ا٢برب االقتصادية ىي الٍب حلت ٧بل ا٢برب العسكرية 

الثقايف كاللساين كالعلمي كالتكنولوجي، إنو التحدم من أجل ا٢بفاظ على ا٥بوية  أما التحدم األخّب فهو التحدم 
. العربية اإلسبلمية ، ذلك أف األمة اإلسبلمية مستهدفة ىذه األياـ أكثر من أم كقت مضى بسبب ثركاهتا ا٤بعنية كالبَبكلية 

كلذلك . رآىا الغرب للحد من اطور الشعوب العربية  كبذلك ، فإف ضرب العرب يف لغتهم كىويتهم الثقافية يعد من ا٢بلوؿ الٍب
إذف  »، فإف األمة مطالبة بصيانة اللغة العربية الٍب اعد أكرب عامل للَبابط الفعاؿ بْب شعؤّا، بعد الدين اإلسبلمي كالقرآف ، 

احد أف اؤمن بأف لغتنا ىي الدعامة علينا ٝبيعا كأبناء ىوية عربية كاحدة كذاكرة اارٱبية كاحدة ، كلغة قومية كاحدة ، كمستقبل ك 
 .  (23) «األساسية الٍب اقـو عليها كحدة الفكر كالثقافة كدكرىا ا٢بضارم، كأف اؤمن بأف اافظة عليها اعِب اافظة على ا٥بوية 

از إف أكرب ٙبٌد ٯبب على اللغة العربية أف انجح فيو ىو ارٝبة اإلنتاج العلمي كاللغوم األجنيب ، ككضع ا١به 
االصطبلحي ا٤بناسب باللغة العربية، كنظرا إُف ضخامة ىذا اإلنتاج كانوع ٦باالت العلم كاشعبها يف ىذا العصر، كنظرا إُف 
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السرعة ا٤بذىلة الٍب يتجدد ّٔا ىذا اإلنتاج ، فإف األمر يبدك يف غاية الصعوبة ، خاصة أف ا٢بركة الَبٝبية العربية ما زالت بعيدة 
إذا كاف الباحثوف يف الدكؿ األكركبية كالواليات ا٤بتحدة يبحثوف عن أنعج الربامج ا٢باسوبية ١بعل ليو ، فعما ٯبب أف اكوف ع

الَبٝبة أكثر دقة كإعطائها صبغة علمية آلية ، فإهنا ما زالت يف عا٤بنا العر ي، اتخبط يف ٦بموعة كبّبة من ا٤بشكبلت ، مردىا يف  
 :كثّب من األحياف إُف األسباب اآلاية 

منها ما يعود إُف ا٤بَبجم نفسو الذم يفَبض فيو أف يكوف ملما باللغتْب ا٤بنقوؿ منها كا٤بنقوؿ إليها من جهة ،   -
ال يتسُب لو أف ينقل مادة إببلغية من  -الذم ىو مزدكج اللساف بالضركرة  -كباتول العلمي الذم ىو بصدد ارٝبتو ، فا٤بَبجم 

عات اللغتْب غاية اإلحكاـ ، فضبل عن ضركرة إحكاـ اتول الدالِف ا٤بنقوؿ ، من حيث ىو لغة إُف أخرل إال إذا أحكم مواض
علمه أك خرب أك استدالؿ 
كال بد للَبٝباف من أف يكوف بيانو يف نفس الَبٝبة يف كزف  « : ، كىو ما أكده ا١باحظ يف قولو (24)

، ككلما كاف )...( نقولة كا٤بنقوؿ إليها حٌب يكوف فيهما سواء كغاية علمو يف نفس ا٤بعرفة، كينبغي أف يكوف أعلم الناس باللغة ا٤ب
الباب من العلم أعسر كأضيق كالعلماء بو أقل كاف أشد على ا٤بَبجم كأجدر أف ٱبطئ فيو ، كلن ٘بد البتة مَبٝبا يفي بواحد من 

 .  (25) »ىؤالء من العلماء 
قة با٢بقل أك التخصص ا٤بعريف ا٤بتمحض لو ، فإف العاَف غّب ستدعي معرفة مسبقة باللغة ، كمعرفة مسبافالَبٝبة  

فهو ال يعرؼ اللغة با٤بقدار . اللغوم أك غّب ا٤بتمكن من لغتو ٛبكنا عاليا ال ٲبكن أف نطمع فيو أف يأيت من األمر ما َف يقيض لو 
 . ( 26)الذم ٯبعلو يبدع ّٔا مصطلحات جديدة 

كحالة مكتب انسيق التعريب خّب . اٍف ... كمغربية، كاونسية كمغربية كجزائرية اختبلؼ ا٤بدارس العربية من مشرقية   -
يف ٦باؿ كضع ا٤بصطلح كارٝبتو، غّب أف اأثّبه يف أصحاب االختصاصات الٍب  1961مثاؿ على ذلك، فهو ىيئة انشط منذ 

ة ا٤بصطلح يف اللغة العربية اكمن إف أكرب معضلة اواجو ارٝب .(27)استعمل ىذه ا٤بصطلحات ضئيل جدا، بسبب غياب التنسيق 
يف اختبلؿ التواصل كالتبادؿ بْب ٨بتلف أقطار الوطن العر ي ، كٖباصة بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب ، حيث نبلحظ اباين ا٤برجعية الفكرية 

سبيا يف مصر كيف فأما ا٤بشرؽ العر ي فيستند إٝباال إُف ا٤بورد األ٪بلوسكسوين رغم حضور ا٤بورد اآلخر ن «كا٤بكونات الثقافية ، 
.  (28) »كأما ا٤بغرب العر ي فمنهلو األساسي ىو من ا٤برجعية الفرنسية . الشاـ ، لكنو يظل ضعيف اإلشعاع إذا ما قيس بصنوه 

الٍب نظامية الطارات اإلياكل ك ا٥بنعداـ إف ا .كقد أدل ىذا الوضع إُف خلق حالة من االختبلؼ الواضح يف ارٝبة ا٤بصطلحات 
نقص العبلقات كالتبادؿ بْب ا٤بَبٝبْب كا٤بهتمْب بالدراسات اللسانية يف ك حيد ا٤بصطلح كنشره يف العاَف العر ي، اسهر على او 

كرٗبا لكل بلد )زاد الطْب بلة ، فأصبحنا ٪بد للمصطلح األجنيب الواحد أكثر من مقابل عر ي مها االعاَف العر ي، إف َف نقل انعد
 .  (29)َبجم يرل مصطلحو األجدر بأف ٯبانس ا٤بصطلح األجنيب ، ذلك أف كل باحث كم( عر ي مصطلحو

اعتباطية العمل عند الكثّب من ا٤بَبٝبْب، أم عدـ خضوعو لضوابط علمية ، كذلك بعدـ مراعااو ٤بعطيات العلـو   -
 .ا٢بديثة بصفة خاصة ، كمنهجية العلـو االجتماعية بصفة عامة 

أشبو شيء بالصناعات التقليدية يعتمد فيو على ا٤بعا١بة اليدكية كالنظر ا١بزئي  اقتصاره على البحوث الفردية الٍب ىي  -
 . (30)يف القواميس كاالقتصار على جرد العديد من ا٤بعلومات باأليدم العزالء 
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غياب التنسيق ، اعدد جهات التوجيو كا٤برجعية العلمية على صعيد القطر الواحد ، فضبل عن األقطار ا٤بتعددة   -
كضع ا٤بصطلحات اللغوية الدالة على ما   «فنكاد ٪بد يف كل قطر عر ي ٦بمعا للغة العربية اناط بو مهمة  . مل ا٤بشَبؾأكالع

غّب أف اأثّب ىذه آّامع يف التداكؿ  . (31) » يستجد من مبتكرات ، سواء يف ٦باؿ العاَف ا٤بادم أك يف ٦باؿ ا٤بتصورات كا٤بفاىيم
 . واء يف مستول ا٢بياة العامة أك على مستول التداكؿ العلمي كا٤بعريف اللغوم بقي ٧بدكدا جدا ، س

اعدد مصادر ا٤بصطلح كاختبلفها، بسبب طبيعتها اللغوية كالثقافية، على النقيض من العلـو الٍب ال يظهر فيها شيء   -
 .( 32)حات الرياضية كالنظرية من ىوية الثقافة أك اللغة غالبا، بسبب طبيعتها ا٤بعرفية القائمة على الرموز كاالصطبل

 
 
 

  :الخاتمة 
إف اللغة العربية مطالبة بأف افرض كجودىا يف ميداف البحث العلمي كالتكنولوجي ، كأف يصبح أىلها منتجْب للمعرفة 

و عليها كالتكنولوجيا حٌب يسهموا بشكل إٯبا ي يف بناء صرح ا٤بعرفة اإلنسانية ، كيفك ا٢بصار على اللغة العربية الذم افرض
الَبٝبة ، فيصبح ا١بهاز ا٤بصطلحي يف شٌب العلـو عربيا أصيبل غّب اابع إُف اللغات األخرل الٍب ينتج أصحأّا ا٤بفاىيم كاألفكار 

 . بلغتهم 
كما يستوجب على العرب أف ٱبلقوا قنوات االاصاؿ بْب ٨بتلف جهات القرار ا٤بكلفة بصنع ا٤بصطلح ، كجهات 

، كاشجيع كسائل االاصاؿ كاإلعبلـ على استعماؿ ا٤بصطلحات ا٤بقَبحة كاوحيدىا ، ( كالباحثْب كالطلبةكا١بامعيْب )استعمالو 
 . ألف ذلك من شأنو أف يدفع با٢بركة العلمية العربية ٫بو التقدـ ٖبطى ثابتة 
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 :انٕٓايظ ٔاإلحاالخ 
 

ؼشتٟ ، اٌذاس اٌث١ؼاء ، ؽ ِؽّذ اٌذ٠ذاٚٞ ، اٌرشظّح ٚاٌرٛاطً ، اٌّشوض اٌصمافٟ اٌ - 1
1
  ،

2000
، ص  

5 
. 

ؼّضج اٌذ٠ة ، اٌرشظّح إٌمذ٠ح ٚئشىا١ٌح اٌّظطٍػ ، اٌّٛلف ا٤دتٟ ، ػذد  - 2
282

، اذؽاد اٌىراب اٌؼشب، دِشك  
1989

 ،

ص 
9 - 10

. 
3
 - L. Tarnoczi : Congruence entre l’original et la traduction, P137. 

" ٌرشظّح ا٤دت١ح ِٓ اٌخ١أح ئٌٝ اإلتذاع ، ِؽاػشج أٌم١د تاٌٍّرمٝ اٌٛؽٕٟ ا٤ٚي ؼٛي ٔمال ػٓ ؼغ١ٓ خّشٞ ، ا    

، لغُ اٌرشظّح ، و١ٍح ا٢داب ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح ٚاالظرّاػ١ح ، ظاِؼح ػٕاتح ، ِاٞ " اٌرشظّح ٚاٌٍغا١ٔاخ 
2007
 . 

4
 - J. Redouane : La traductologie , p. 161. 

5
ٚلذ ٔالش اٌؼٍّاء ٘زٖ اٌمؼ١ح تشىً . ظٛدج ، أٚ ٟ٘ اٌرٟ ذؼطٟ إٌض اٌّرشظُ ظّاٌٗ ٚسٚٔمٗ ستّا وأد اٌخ١أح ِم - 

 .ِغرف١غ ، ١ٌٚظ ِعإٌا ٕ٘ا 
6

ػثذ اٌغالَ اٌّغذٞ ، اخرالف اٌّظطٍػ ت١ٓ اٌّششق ٚاٌّغشب ، وراب اٌؼشتٟ سلُ  - 
66

ؼٛاس اٌّشاسلح ٚاٌّغاستح ، :  

اٌى٠ٛد 
2006
، ص  

9
 . 

7
ص اٌّشظغ ٔفغٗ ،  - 

10
 . 

8
اٌّشظغ ٔفغٗ ، ص  - 

10
 . 

9
، اٌّعٍظ ا٤ػٍٝ " ِىأح اٌٍغح اٌؼشت١ح ت١ٓ اٌٍغاخ اٌؼا١ٌّح "ٔذٚج ذّاَ ؼغاْ ، اٌٍغح اٌؼشت١ح ت١ٓ اٌؼٛستح ٚاٌؼٌّٛح ،  - 

ٌٍغح اٌؼشت١ح ، اٌعضائش ، 
6 - 8

ٔٛفّثش  
2000
ص ،  

174
 . 

1
: اٌؽعش  - 0

09
 . 

1
، 2ذمذ٠ُ ِؽّذ اإلعىٕذسأٟ، داس اٌىراب اٌؼشتٟ ، ت١شٚخ ، ؽ ػثؾ ٚششغ ٚاتٓ خٍذْٚ ، اٌّمذِح،  - 1

1998
 493، ص  

. 
1
 . 180ذّاَ ؼغاْ ، اٌّشظغ اٌغاتك ، ص  - 2

1
 . 181اٌّشظغ ٔفغٗ ، ص  - 3

1
ِش٠ُ عالِح واس ، اٌرشظّح فٟ اٌؼظش اٌؼثاعٟ ، ذشظّح ٔع١ة غضاٚٞ ، عٍغٍح : أظش أخثاس ؼ١ٕٓ تٓ ئعؽاق فٟ  - 4

 . 1998ػشت١ح ، ِٕشٛساخ ٚصاسج اٌصمافح ، عٛس٠ا ،  دساعاخ أدت١ح
1
تٌٛعاوٛف ، ِعٍح ِؼٙذ . أتٛ اٌش٠ؽاْ اٌث١شٟٚٔ ، ذؽذ٠ذ ٔٙا٠اخ ا٤ِاوٓ ٌرظؽ١ػ ِغافاخ اٌّغاوٓ ، ذؽم١ك ب - 5

 . 29، ص  1962،  2+  1ض  8اٌّخطٛؽاخ اٌؼشت١ح، َ
1
 أظش اتٓ خٍذْٚ ، اٌّمذِح . ٠اػ١اخ دْٚ ؼشض ٠غرؼًّ اتٓ خٍذْٚ ِظطٍػ ا٤سذّاؽ١ما ٌٍذالٌح ػٍٝ ػٍُ اٌش - 6

1
ِٓ غش٠ة اٌظذف أْ اٌؽشوح اٌرشظ١ّح فٟ اٌؼشب لاِد ػٍٝ أوراب سظاي اٌذ٠ٓ ، اٌز٠ٓ ؼاٌٚٛا اٌرٕظ١ش ٌٙا ،  - 7

ٚأتشصُ٘ ِاسذٓ ٌٛشش ا٤ٌّأٟ اٌزٞ ذشظُ اٌىراب اٌّمذط تظ١غح ٔاٌد اإلػعاب ٚاٌشػا ، فاػرّذخ ٚذشود تظّاذٙا ػٍٝ 

ا٤ٌّا١ٔح ٚؼذ٠صا ٠ٛظ١ٓ ١ٔذا ا٤ِش٠ىٟ ، اٌزٞ ػًّ ِغرشاسا ٌٍعّؼ١ح ا٤ِش٠ى١ح اإلٔع١ٍ١ح ص٘اء أستؼ١ٓ عٕح ، فخشض  اٌٍغح

ئٌٝ إٌاط فٟ أٚائً اٌغر١ٕاخ تىراب ظاِغ اعرٙذف تٗ ٚػغ ا٤عاط ٌّا أعّاٖ ػٍُ اٌرشظّح ِغرؼ١ٕا تإٌظش٠اخ اٌٍغا١ٔح 

ش اٌرأش١شٞ فٟ اٌرشظّح ، رٌه  أْ ّ٘ٗ اٌٛؼ١ذ ٘ٛ ئ٠ظاي اٌشعاٌح اإلٔع١ٍ١ح ئٌٝ ٚواْ ِٓ أُ٘ ِا ٚطً ئ١ٌٗ اٌؼٕظ. اٌؽذ٠صح 

 . 5ِؽّذ اٌذ٠ذاٚٞ ، اٌرشظّح ٚاٌرٛاطً ، ص  -أظش . وافح إٌاط ػٍٝ ِخرٍف خٍف١اذُٙ اٌصماف١ح ٚاالظرّاػ١ح ٚاٌٍغا١ٔح 
1
8

 
ا٤ػٍٝ ٌٍغح  ، اٌّعٍظ " اٌٍغاخ اٌؼا١ٌّح  ِىأح اٌٍغح اٌؼشت١ح ت١ٓ"ٕذٚج ػثذ اٌٍّه ِشذاع ، اٌىٍّح االفرراؼ١ح ٌ -

 . 15 - 14، ص  2000ٔٛفّثش  8 - 6اٌؼشت١ح، اٌعضائش ، 
1
 - 6، آّلس األعلى للغة العربية، ا١بزائر ، "مكانة اللغة العربية بْب اللغات العا٤بية"ندكة صاٌف بلعيد ، ٙبديات اللغة العربية يف األلفية الثالثة،  - 9
 .310ص  ، 2000نوفمرب  8

2
 . 193ذّاَ ؼغاْ ، اٌّشظغ اٌغاتك ، ص  - 0

2
،  7اٌعضائش ، ػذد  -ػٍٟ اٌماعّٟ ، اٌرشظّح فٟ اٌّغشب اٌؼشتٟ ، ِعٍح اٌٍغح اٌؼشت١ح ، اٌّعٍظ ا٤ػٍٝ ٌٍغح اٌؼشت١ح  - 1

 . 59، ص  2002خش٠ف 
2
، آّلس األعلى للغة العربية، "مكانة اللغة العربية بْب اللغات العا٤بية"دكة علي القا٠بي ، شركط عا٤بية اللغة ككيفية اوفّبىا للغتنا العربية ، ن – 2

 .204 – 202ص ،  2000نوفمرب  8 - 6ا١بزائر، 
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2
، "  مكانة اللغة العربية بْب اللغات العا٤بية"ندكة عبد الرؤكؼ فضل ا ، اللغة العربية كعاء الوجداف القومي كالركيزة التوحيدية للثقافة العربية ،  - 3

 . 166ص  ، 2000 نوفمرب 8 - 6 آّلس األعلى للغة العربية، ا١بزائر ،
2
 .115ص ، 1994مؤسسات عبد الكرًن بن عبد ا للنشر كالتوزيع ، اونس ا٤بسدم ، ما كراء اللغة ،  - 4

2
 . 289ص  5اٌعاؼع ، اٌؽ١ٛاْ ، ض  - 5

2
، عٕح 02ػذد  اٌّعٍظ ا٤ػٍٝ ٌٍغح اٌؼشت١ح ، اٌعضائش ، ػثذ اٌٍّه ِشذاع ، طٕاػح اٌّظطٍػ فٟ اٌؼشت١ح ، ِعٍح - 6

 . 21، ص 1999
2
اٌّغاّ٘ح اٌفؼاٌح فٟ اٌعٙٛد اٌرٟ ذثزي " تاٌّغشب، ٚواْ اٌٙذف ِٓ ئٔشائٗ  1961أٔشئ ِشوض ذٕغ١ك اٌرؼش٠ة عٕح  - 7

ٚلذ ػمذ ذغؼح ِإذّشاخ . " فٟ اٌٛؽٓ اٌؼشتٟ ٌٍؼٕا٠ح تمؼا٠ا اٌٍغح اٌؼشت١ح، ِٚٛاوثرٙا ٌٍؼظش ، ٚاعرعاترٙا ٌّطاٌثٗ

ِظطٍػ ٚالرشغ ذشظّاخ ٌٙا تاٌٍغح اٌؼشت١ح ،  200.000ٌٍرؼش٠ة ، دسط ف١ٙا ِعّٛػح وث١شج ظذا ِٓ اٌّظطٍؽاخ تٍغ 

أعٍّٛا ٌٚذ ع١ذٞ ػٍٟ ، / أظش د. ٚأٔشأ ِعٍح اٌٍغاْ اٌؼشتٟ، اٌرٟ ٠ٕشش ف١ٙا ِمرشؼاذٗ ٚا٤تؽاز اٌّرؼٍمح تٙزا اٌّعاي 

ش٠ة فٟ خذِح اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚئغٕائٙا تاٌّظطٍؽاخ اٌؼ١ٍّح اٌّٛؼذج ػٍٝ ِغرٜٛ اٌٛؽٓ اٌؼشتٟ ٔذٚج دٚس ِىرة ذٕغ١ك اٌرؼ

ٔٛفّثش  08 - 06، اٌرٟ ٔظّٙا اٌّعٍظ ا٤ػٍٝ ٌٍغح اٌؼشت١ح ، اٌعضائش أ٠اَ " ِىأح اٌٍغح اٌؼشت١ح ت١ٓ اٌٍغاخ اٌؼا١ٌّح "

ؽ تٗ، ٔظشا ئٌٝ لٍح اٌرٕغ١ك ت١ٓ اٌثاؼص١ٓ اٌؼشب ، تاٌشغُ ِٓ غ١ش أْ ٘زا اٌّىرة ٌُ ٠غرطغ أْ ٠مَٛ تاٌذٚس إٌّٛ. 2000

 .أٔٗ ٍِؽك تإٌّظّح اٌؼشت١ح ٌٍرشت١ح ٚاٌصمافح ٚاٌؼٍَٛ 
2
 . 19ص اخرالف اٌّظطٍػ ت١ٓ اٌّششق ٚاٌّغشب ، ِشظغ عاتك ، ػثذ اٌغالَ اٌّغذٞ ،   - 8

2
منذ  -من ا٤بملكة السعودية  -عبد ا الغذامي. كقاؿ د  « :بلـ ا٤بسدم كمن بْب األمثلة الٍب ٲبكن أف نسوقها ىنا ، مثاؿ ضربو عبد الس - 9
فلم يلق ا٤بصطلح ركاجا ، مث ظهر بْب ا٤بدرسة السعودية كا٤بدرسة ا٤بصرية يف االجتهاد االصطبلحي أافكيكية ىي أـ اقويضية ؟  »التشرٰبية  « :زمن

كآثر " دليل الناقد األد ي " 1995سعد البازغي عاـ . فقد أصدر األكؿ ٗبعية دجابر عصفور ، . ميجاف الركيلي كد. كدار سجاؿ عجيب بْب د
رجا فيو ا٤بؤلفىْب أف يستبقيا مصطلح ( 1996مارس  448العر ي عدد )، ككتب جابر عصفور عرضا نقديا للكتاب "التقويضية"ا٤بؤلفاف مصطلح 

. راسم األعراؼ الٍب ال يستسيغها ، ككاد ا٣بطاب يفلت من م" األستاذية"ل ميجاف إذ ٞبل القوؿ ٧بم. ألنو ذاع كانتشر ، فغضب د" التفكيكية"
  . 38، ص انظر ا٤برجع نفسو

3
ِىأح اٌٍغح "ػثذ اٌشؼّٓ اٌؽاض طاٌػ ، اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚذؽذ٠اخ اٌؼظش  فٟ اٌثؽس اٌٍغٛٞ ٚذشل١ح اٌٍغاخ، ٔذٚج  -  0

 . 26 - 25، ص  2000ٔٛفّثش  8 - 6ؼشت١ح ، اٌعضائش ، ، اٌّعٍظ ا٤ػٍٝ ٌٍغح اٌ" اٌؼشت١ح ت١ٓ اٌٍغاخ اٌؼا١ٌّح 
3
 . 29ص ّشظغ اٌغاتك ، اٌّغذٞ ، اٌ - 1

3
، 1دِشك، ؽ ، أؼّذ ِؽّذ لذٚس ، اٌٍغا١ٔاخ ٚآفاق اٌذسط اٌٍغٛٞ، داس اٌفىش اٌّؼاطش ت١شٚخ ٚداس  اٌفىش. د  - 2

 . 24 - 23، ص 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-- 60 -- 

 

 هظان االهسجان في التعامل الصوتي

 الهوارم  قارة حٌداش:  الدكتور   

 كىراف -جامعة السانية 

  
ك إذا انعدـ .  كل ائتبلؼ بْب صواْب أك أكثر من ذلك يف اللغة العربية فهو انسجاـ ااـ بْب ىذه األصوات 

 . االنسجاـ ألدىن عٌلة، امتنع االئتبلؼ ك كل اعامل صويت مهما كاف نوعو بْب األصوات، فهو كذلك انسجاـ
أك غّب ذلك ٩با  ل ما يسمى عند أىل ىذه الصنعة باالقتصاد يف ا١بهد، أك التخفيف عن ا٤بتكلم أك السهولة يف النطقك ك

ك كل انسجاـ صويت يتوٌلد عنو االقتصاد يف ا١بهد، كالٌتخفيف عن . يصفوف بو ىذه الظاىرة، فهو نتيجة مباشرة ٥بذا االنسجاـ
ك .   فاالنسجاـ سبب، ككل ما ينتج عنو فهو نتيجة. يف األداء  كالنعومة يف التٌنٌفس ا٤بتكلم ك السهولة يف النطق   ك ا٢بسن

كعندما ال . فعندما ال اأالف العْب صواا ثانيا بعد ا٥بمزة يف بداية ا١بذر ىذا يسمى عدـ االنسجاـ. شتاف بْب السبب كالنتيجة
، فهذا عدـ انسجاـ بْب ا٥بمزة ك العْب ك الغْب ك ا٣باء يف اأالف ا٣باء كالعْب ك الغْب يف بداية ا١بذر مع ا٥بمزة يف كسطو

ك عندما ال ادخل الغْب صواا ثانيا على صوت ا٣باء يف بداية ا١بذر، ك عندما ال ادخل أصوات الظاء . االئتبلؼ يف كضع بعينو
االئتبلؼ، فكل عدـ ائتبلؼ  ك العْب كالغْب ك الياء على ا٣باء يف كسط ا١بذر، فهذا كذلك عدـ انسجاـ بْب ىذه األصوات يف

ك هناية القوؿ يف االنسجاـ يف االئتبلؼ بْب األصوات، أٌف كل جذر مستعمل يف اللغة قد خضعت أصوااو . فهو عدـ انسجاـ
 . ككٌل جذر غّب مستعمل َف يدخل يف عداد ألفاظ اللغة فإٌف أصوااو َف انسجم فيما بينها، فلم اأالف. يف ائتبلفها إُف االنسجاـ

د ائتبلؼ األصوات يف جذكرىا، ك بعد ٙبو٥با من جذر ثابت إُف صيغة متحركة قابلة لبلمتزاج يف الكبلـ العر ي، فإٌف ىذه بع
 . فكل اعامل صويت داخل اللغة إالٌ كلو نظاـ ٰبكمو. الصيغة اتألف ٙبت الرعاية الكاملة لبلنسجاـ

ككل اعامل إالٌ  . ، إاٌل مرابط باالنسجاـ الطبيعٌي بْب األصواتكل اعامل صويت يف اللغة، مهما كاف نوعو أك كثراو أك قلتو
 .خاضع يف جوىره لقوة الصوت أك ضعفو ك ٤بوقعو الذم يدرج فيو

قوة الصوت استمد من ا٤بخرج .كل صوت يف ا١بهاز الصويت إاٌل لو قوة كامنة فيو، ك على أساسها يتعامل مع غّبه من األصوات
 صواْب فهو اعامل بْب قواْب غّب متضارعتْب، إٌما قوة متقدمة عن ضعف أكضعف متقدـ عن إذان كل اعامل بْب. ك الصفات

 .ك لكٌل حالة اعامبلت صواية ٧بددة ك كاضحة. قوة
القوة ا٤بتقدمة عن الضعف اتصل يف انسجاـ اعامبلهتا بصيغة افتعل، ألف الغالب يف صوت الفاء أف يكوف أقول من التاء  

ك الضعف ا٤بتقدـ عن القوة يتصل يف انسجاـ اعامبلاو بظاىرة . د ك الظاء ك الداؿ ك الزام ك الذاؿكالصاد ك الطاء ك الضا
 .اإلدغاـ يف اللغة
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عن اإلدغاـ يف  ىذا النوع من التعامل الصويت  يسوقنا إُف ا٢بديث : التعامل الصويت ا٣باص بالضعف ا٤بتقدـ عن القوة - أ
 .أٍم من القوٌم إُف الضعيف أبدان  ك ال يسمح بضٌده يف اال٘باه . ت قومٌ ألٌف اإلدغاـ صوت ضعيف يدغم يف صو . اللغة
 1". إعلم أفه اإلظهار يف ا٢بركؼ ىو األصل كاإلدغاـ دخل لعلهة اذكر(:" ىػ 437ت ) مكي بن أ ي طالب القيسيه يقوؿ 

ا يدفع إليو دفعا،  عندما يتعذر اإلظهار نوع من أنواع التدافع بْب األصوات، ك التأثر كىذا . اإلدغاـ ال ٱبضع لرغبة ا٤بتكلم، ك إ٭به
 .كالتأثّب فيما بينها، كىذا سلوؾ طبيعي يف األصوات اللغوية،  لتنسج انسجامها يف كل نظم جديد ٘بد نفسها فيو

 2"كغّب جائز أف يدغم حرفا يف حرؼ ليس من جنسو :" أبو عمرك الداينك يقوؿ 
 3"ـ إ٭با ىو يف ا٢برفْب ا٤بثلْب كاعلم أفه أصل اإلدغا:" ك يقوؿ صاحب الكشف

. أك يف كلمتْب  نعم، ال يدغم الصوت إاله يف مثلو، كال يوجد يف اللغة إدغاـ يف ا٤بتقارب أك ا٤بتباعد   سواء يف كلمة كاحدة
ْب أنواع ك أحسن األيف من ب كإدغاـ ا٤بثلْب يف الكلمة الواحدة كثّب كاسع االنتشار يف ا١بذكر اللغوية الثبلثية ك ىو أسهل 

 . االئتبلؼ كىو ما يسمى بالثنائي ا٤بضعف

 :" قاؿ اعاُف                         

                        

            ." األنعاـ 

. أبه ك  أته  ك أثه  ك أجه  ك أخه  ك يزه  ك بسه ك بشه  كبصه   ك بضه  كبطه : كمن ا١بذكر اللغوية الثبلثية ا٤بضعهفة الثاين
 .فصل بينها فاصل موجودكإدغاـ ا٤بثلْب يف الكلمتْب ا٤بتجاكراْب ال ي

: " قاؿ اعاُف                          

                       "البقرة 

 "                            

            " آؿ عمراف  

                                                 

ا١بزء األكؿ ص . الدين رمضاف  ٧بيي.اح د. أ ي ٧بمد مكهي بن أ ي طالب القيسيه . الكشف عن كجوه القراءات السبع ك عللها ك حجمها - 1
  .ـ1997سنة . 5مؤسسة الرسالة  ط . 134

 . 1993الطبعة األكُف . اح د زىّب غازم زاىد عاَف الكتب . كتاب اإلدغاـ الكبّب يف القرآف . أبو عمرك عثماف بن سعيد الداين - 2
 .  134ا١بزء األكؿ ص . ا٤بصدر نفسو- 3
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 "                             

                   "  يونس 

ىنا أدغمت البلـ يف البلـ، كال  "أقل لهكم " ىنا البد من اوضيح مسألة ا٤بثلْب يف اآليات القرآنية ا٤بذكورة،  يف اآلية األكُف
أمها يف اآلية الثانية ك الثالثة، الظاىر ٤بن ال يدقق النظر، يقوؿ أفه التاء يف قالت ىي الٍب أدغمت يف الطاء، كىذا غّب . إشكاؿ

صحيح، كا٢بقه أفه التاء ارافعت إُف مستول الطاء ألف الطاء مطبقة، كاإلطباؽ أقول من الَبقيق، كالصوت يف اإلدغاـ يرافع من 
 .وة إُف ضعف كما سيظهر ذلك جليها فيما يأيت يف ىذا البحثضعف إُف قوة كال ينزؿ من ق

فهنا اأثرت التاء بالطاء، فأخذت منها اإلطباؽ، فأصبحت طاءا، فالتقت مع طاء طائفة فأدغمت فيها، إذف اإلدغاـ كاف بْب 
 .ا٤بثلْب، كليس بْب ا٤بتقاربْب كما ىو شائع يف كثّب من الكتب الٍب اناكلت اإلدغاـ

ا حدث مع النوف كالراء، فهنا َف ادغم النوف يف الراء، إ٭با ارافعت النوف إُف الراء، ألف النوف ىي أخف من الراء، ككذلك ىذا م
يف مستول الراء أم أصبحت راءا  ألفه ا٣بفيف يصعد إُف القول ك ال ٪بد الراء أبدا اصعد إُف النوف، فلهما أصبحت النوف 

 .فأدغمت فيها، كال يدغم يف اللغة إاله ا٤بثبلفبالفعل كجدت بقرّٔا راء ربه العا٤بْب، 
 ك ىذا ما ٰبدث مع النوف الساكنة حْب التقي مع النوف ا٤بتحركة أك الواك أك الياء أك البلـ   أك الراء أكا٤بيم ا٤بتحركة، فإهنا اصعد

صعودىا إُف مستول الراء  مع البلـ حْب ك ٰبدث ىذا كذلك. يف القوة إُف أف اصل يف قوة الصوت الذم يليها مث ادغم فيو
 .               ك نرل األمر نفسو مع الثاء ك الذاؿ كالذاؿ ك الظاء ك سنمثل لكل حالة ٗبا جاء يف القرآف الكرًن. كإدغامها فيها

ف كاعلم أفه الصوت ال يدغم يف مثلو إاله إذا كاف ساكنا من طبيعتو، كال ٯبوز اسكْب الصوت أكال مث إدغامو بعد ذلك، أل 
كالبد للصوت . السكوف حركة مستقلة ك أساسية ك البد من أخذىا بعْب االعتبار كإف كانت أخف من الكسر ك الضم كالفتح

 .ك الصوت الساكن أضعف من مثلو ا٤بتحرؾ ألف السكوف أضعف ا٢بركات. الثاين أف يكوف متحركا ك إاله امتنع اإلدغاـ بتااا

  : " قاؿ اعاُف                        

    ."  البقرة 

 :" قاؿ اعاُف                           

                                  

                " البقرة   . 

 :"قاؿ اعاُف                   " البقرة 
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   :" قاؿ اعاُف                 "الدخاف  . 

 :"قاؿ اعاُف                          

                       ."  اإلسراء 

ـ يف اآلية األكُف، سكوف النوف ٠بح باإلدغاـ، كيف اآلية الثانية ٙبرؾ النوف َف يسمح بو ك يف اآلية الثالثة ٙبرؾ البلـ منع إدغاـ البل
 البلـ، كٙبرؾ النوف يف ٫بن كذلك منع إدغاـ النوف يف ا٤بيم كٙبرؾ كل من التاء كالزام  كالتاء يف مواتنا كاستفزز ك استطعت يف

 .كىي كلهها يف كلمة كاحدة، كَف يسمح ٥با باإلدغاـ
 ."صدداو، ك شددت ا٢ببل كشققت األرض:" كنقوؿ كذلك

إُف ا٣بارج،  كال ٯبوز  كاحد من األكؿ إُف الثاين يف ا٘باه سّب ا٥بواء من الداخل كاعلم أف أصل اإلدغاـ ال يكوف إاله يف ا٘باه 
 . العكس أبدا

 :"قاؿ اعاُف                             

             ."  البقرة 

:" قاؿ اعاُف                       

              ."  الفتح  

 :"ؿ اعاُفقا                          

       " .   آؿ عمراف 

   :"قاؿ اعاُف                      

        ."  نوح 

أك ظننتم أكٲبددكم أك  اإلدغاـ، ففي بل نتهبع  يف اآليات األربع اوفرت كل شركط اإلدغاـ من الثاين إُف األكؿ كَف ٰبدث ىذا
ثلْب أك ا٤بتقاربْب يف كلمة كاحدة أك يف كلمتْب متجاكراْب ال يفصل بينهما اغفر ِف  اوفرت كل أنواع اإلدغاـ يف األصوات من ا٤ب

 .فاصل كَف ٰبدث اإلدغاـ 
يف ا٤بخرج، كا٢برؼ األكؿ  أحدٮبا إذا كاف ا٢برفاف متقاربْب: كىو على ضربْب:" كيقوؿ صاحب الكشف عن كجوه القراءات

ؿ من األكؿ حرفا من جنس الثاين، فإذا فعلت ذلك نقل لفظ أضعف من الثاين فيصّب باإلدغاـ إُف زيادة قوة، ألنك ابد
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كالضرب الثاين أف يكوف ا٢برفاف ا٤بتقارباف يف القوة سواء كا٤بثلْب، فيحسن . الضعيف إُف لفظ القوة، فذلك حسن جيد
 4".اإلدغاـ

كال ٯبوز اإلدغاـ أبدا  القوةك أحسن اإلدغاـ أف يدغم الصوت الضعيف يف الصوت األقول، أك يف أدىن ا٢باالت أف يتساكا يف 
 .من القوم إُف الضعيف أك من األقول إُف األضعف 

كمن ٲبلك ا٤بيزاف ا٢بسهاس ليحدد الصوت الضعيف من القول، كالصوت ٨برج كصفات متعددة، كيف ا٤بخرج ضعف كقوة، ك يف 
 .الصفات ضعف ك قوة

يف اللغة ىو الذم  ك البحث عن إدغاـ األصوات. كالصفاتكالقوة الراجحة بْب صواْب، اتمثل يف ٧بصهلة القول يف ا٤بخرج 
 .يساعد على ٙبديد القوم من الضعيف من األصوات، فالذم يدغم يف غّبه ىو الضعيف

من صفات أخرل  صفة ا١بهر يف الصوت قوة قاىرة لصفة ا٥بمس مهما كاف مع ا٥بمس: ٙبديد القوة كالضعف يف األصوات
 . د مع كوف الصاد مطبقة كالزام مرققة، ألف جهر الزام يقهر ٮبس الصاد مع إطباقهاقوية، الزام مثبل أقول من الصا

ك أما الصاد الٍب كالزام فهي الٍب يقل ٮبسها قليبل، كٰبدث فيها ضرب من ا١بهر :"يف سره الصناعة اإلعراب ابن جِبه يقوؿ 
  5".ٱبلصها زايا فيقوؿ يزدر كقزد كمن العرب من. قصد: ٤بضارعتها الزام، كذلك قولك يف يصدر يصدر، كيف قصد

ىو أقول صوت يف   -أم صوت الزام -فهنا ارافع الصاد إُف قوة الزام من اكتساب ا١بهر من الداؿ الٍب اليو، كىذا الصوت
ك ا١بهر كحده . أم عن ٦بموعتو ٔبهرىا كٮبسها ٨بتلطة -ىذا ا٤بخرج مع السْب كالصاد كالزام  كال ٲبكن أف ٱبرج عن ٨برجو

كيف ىذه ا٢بالة ال ٭بلك إاله صوت التاء فهو مهموس كشديد كمرقق . ر ا٥بمس مع الشدة كالَبقيق أك الشدة مع اإلطباؽيقه
 . كصوت الطاء كىو مهموس كشديد كمطبق

 : " قاؿ اعاُف                       ."ر القم 

نبلحظ ىنا أفه ازدجر ىي صيغة افتعل، فالتاء ىنا َف اصعد كالعادة إُف الطاء كما يف اآلية السابعة كالعشرين من السورة نفسها، 

:" قاؿ اعاُف                    "القمر  .   

فعت التاء إُف الداؿ مع ا١بهر كَف ارافع إُف الطاء  كلو كانت الطاء ّٔمسها كشدههتا كإطباقها از٘بر ىي الصيغة األصلية، فارا
 . أقول من الزام الرافعت التاء إليها  كلكنهها ليست يف مستول ا١بهر، لذلك ارافعت التاء إُف الداؿ

كَف اصعد إُف الداؿ   صاد بشدة الطاء كإطباقهاكمع الصيغة الثانية اصطرب ٪بد أف التاء صعدت إُف الطاء مع الصاد حٌب اعلو ال
. األقول من الزام كالزام أقول من الصاد، لذلك اكتفت بصعودىا إُف الطاء ألف الداؿ أقول من الطاء ٔبهرىا كشدههتا فقط

ُف أم عناء كما ابقى من الصفات فهو كاضح ال ٙبتاج إ  . فا١بهر صفة قاىرة للهمس كلو كاف ا٥بمس ٧باطا بالشدهة كاإلطباؽ
لتحديده، فاإلطباؽ أقول من الَبقيق كالشدهة أقول من الرخاكة كالشدهة مع اإلطباؽ أقول من الرخاكة مع اإلطباؽ ، كللجهر 

                                                 

 . 135ص  1ا٤بصدر نفسو ج 4-
 . 50ا١بزء األكؿ ص . حسن ىنداكم  دار القلم  دمشق : د:د ك اح . الفتح عثماف بن جِبه سره الصناعة اإلعراب  أبو- 5
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كا٥بمس صور يف اإلدغاـ، فيجوز إدغاـ آّهور يف آّهور كإدغاـ أمه صوت ٦بهور يف مثلو، كالقاؼ مع القاؼ شقه كالبلـ مع 
 .ع الباء دبه أك يف مقاربو كالنوف مع البلـ أك النوف مع الراء أك النوف مع ا٤بيمالبلـ مله كالباء م

 :" قاؿ اعاُف                     

                         ."  البقرة 

 .كفه  ك بثه ك ىشه كحثه ، كقطه . كٯبوز إدغاـ ا٤بهموس يف ا٤بهموس كإدغاـ أمه صوت مهموس يف مثلو أك يف مقاربو 

:" قاؿ اعاُف                   ."   الواقعة         

كٯبوز كذلك إدغاـ ا٤بهموس يف آّهور كإدغاـ أمه صوت مهموس يف مقاربو آّهور أم من آّموعة نفسها ٗبهموسها ك 
 .من ا٥بمس ليدخل يف ا١بهر ٦بهورىا كإدغاـ التاء يف الداؿ أك إدغاـ الثاء يف الذاؿ أك صعود الصاد إُف الزام، ليخرج 

 : " قاؿ اعاُف                  "القمر.   

 
 :التعامل الصويت ا٣باص بالقوة ا٤بتقدمة عن الضعف  -ب

ىذا النوع من التعامل الصويت يسوقنا إُف ا٢بديث عن ارافاع صوت إُف صوت أقول منو ليضارع الصوت السابق عليو، ك ال 
 . ُف ا٢بديث عن صيغة افتعل ك ما ٰبدث فيها من انسجاـ بْب األصواتكىذا ما يدفعنا إ. يصل إُف حٌد اإلدغاـ

يف ٙبديد ىذه    ك قد اجتهد علماء الصرؼ . إف كل زيادة اطرأ على مبُب الفعل اضيف معُب جديدا على معناه األصلي  
 :ا٤بعاين، ك لصيغة افتعل معاف نذكر منها ما يلي

 ".اختصم زيد ك عمرك" ٫بو: التشارؾ
 ".خلطت الشعّب فاختلط:" الفعل الثبلثيمطاكعة 

 ".اعتذر ا٤بسيء :" إظهار معُب الفعل

    :" االجتهاد ك الطلب لتحصيل الفعل                    

                            

                               

                      "البقرة  . 

 .اٚبذ خاٛبا" اختتم الرجل:" االٚباذ
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 6.بالغ يف القدرة" اقتدر :"  ا٤ببالغة يف معُب الفعل
كما ىي القوانْب الصواية الٍب اكوف سببا يف ىذا . األمر الذم يهمنا أكثر يف ىذه الصيغة ىو إبداؿ الطاء ك الداؿ من التاء 

 اإلبداؿ ؟ 
 !ّب، ك ما ىي الصفات ا٤بتحكمة يف ذلك ؟ك ما ىي حدكد ىذا التأثر ك التأث

كذلك ٫بو اصطرب، . كمن ذلك أف اقع فاء افتعل صادان أك ضادان أك طاء أك ظاء ،فتقلب ٥با ااؤه طاءا:"  يقوؿ ابن جِب
  7". فهذا اقريب من غّب اٌدغاـ. كاضطرب، ك اطٌرد، ك اظطلم

كىو صوت الفاء يف  لداؿ ىو الصوت السابق  للتاء يف ىذه الصيغةالصوت الذم يؤثر على التاء كيدفعو للصعود إُف الطاء أك ا
 .الفعل آٌّرد

كصوت الظاء يف الفعل   كىو مثبل صوت الصاد يف الفعل صرب، كصوت الضاد يف الفعل ضرب ك صوت الطاء يف الفعل طرب
 .  كر يف الفعل ذ    ظلم ك صوت الزام يف الفعل زجر ك صوت الداؿ يف الفعل دعى ك صوت الذاؿ 

كاألمثلة كثّبة على  .ك لو كانت ىذه األصوات الحقة للتاء، ٤با كاف ٥با اأثّب على التاء، ك لبقيت التاء على حا٥با دكف صعود
 .اختصم ك اىتضم ك اقتدر ك اقتطع كافتَب كاعتظل كابتذؿ: ذلك، ك منها الصيغ

أك الداؿ، ألهنا  د التاء ك َف اؤثر يف التاء لَبفعها إُف الطاءفهذه الصاد ك الضاد ك الداؿ ك الطاء ك التاء ك الظاء ك الذاؿ بع
ك إذا كقفنا قليبل عند الصوت    .جاءت بعد التاء ك َف اتقدـ عنها، ك لو اقدمت عنها لتسببت يف رفعها إُف الطاء أكالداؿ

عودىا إُف الطاء أكالداؿ، ك من ىذه ال اؤثر يف ص  السابق للتاء يف صيغة افتعل، ٪بد الغالب من األصوات إذا اقدمت عن التاء
. األصوات على سبيل ا٤بثاؿ ا٣باء كا٥باء ك الفاء كالكاؼ ك العْب ك الغْب كالتاء ك ا٢باء    ك ا١بيم ك القاؼ ك ا٤بيم ك النوف كالباء

 يف التاء ك اتسبب يف صعودىا إُف الطاء أك الداؿ ؟ فلماذا ىذه األصوات ال اؤثر
ها آّهور ك فيها ا٤بهموس، كفيها الشديد ك فيها الرخو ك فيها ا٤بتوسط ، ك كلها مرققة، أم ال يوجد ىذه األصوات متنوعة في

 . بينها ا٤بطبق
كال الرخاكة كال التوسط ك ال  إذف ال ا١بهر كحده كال ا٥بمس ك ال الشدة. ك كل ىذه األصوات بعيدة ا٤بخرج عن التاء إال التاء

فإف ا٤بتكلم يقوؿ اختمر كاىتم ك افتَب ك اكتسب . ثر يف التاء حٌب ارافع إُف الطاء أكالداؿاٙباد ا٤بخرج كحده يكفي لكي يؤ 
 .كاعتصم كاغتلم ك احتلم ك اجتمع ك اقتدر ك امًب كانتصر ك اابع ك ابتذؿ

 إذا ما ىو سبب ارافاع التاء إُف الطاء أكال؟
فهي كلها شديدة، كالتاء كالطاء   8.على، ك اسمى ا٢بركؼ النطعيةالتاء ك الطاء ك الداؿ ٚبرج من حٌيز كاحد ك ىو ًنطع الغاًر األ

مهموساف ك الداؿ ٦بهورة ك التاء ك الداؿ مرققاف كالطاء مطبق، فالتاء ىي أخف األصوات الثبلثة، فهي أقٌل من الطاء يف 

                                                 

 . بتصرؼ 41إُف ص 38من ص.ـ1999. الطبعة األكُف.دمشق .دار سعد الدين . مباحث يف علم الصرؼ. عبد ا إبراىيم ٧بمد- 6
 . 141:ص.2ج.2ط.بّبكت.دار ا٥بدل. مد علي النجار٧ب: اح.ا٣بصائص. ابن جِب ،أبو الفتح عثماف- 7
 2005الطبعة األكُف  . دار الفارا ي للمعارؼ . أسامة ىيثم عطايا: الرعاية لتجويد القراءة ك ٙبقيق لفظ التبلكة اح. القيسي مكي بن أ ي طالب - 8
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ُف الطاء ك ثانيا إُف الداؿ حسب اإلطباؽ ك أقل من الداؿ يف ا١بهر، فهي يف ارافاعها ال ٚبرج عن عائلتها، فهي اصعد أكال إ
ك ىذه األصوات متناظرة فيما بينها، يف ا١بهر  .فالتاء اصعد إُف الطاء مع الضاد ك الظاء ك الطاء ك الصاد. نوع ك قوة ا٤بؤثر
 .  كالرخاكة ك ا١بامع بينها ىو اإلطباؽ كا٥بمس كالشدة

ىو أف ارافع التاء  ف عنو عناء ا٤بركر من اإلطباؽ  إُف الَبقيقك حسن االنسجاـ بْب ىذه األصوات الذم يريح ا٤بتكلم، ك ٱبف 
 .إُف الطاء ك يؤاى باإلطباؽ  يف الصواْب يف كقت كاحد، ألف الصوت ا٤بطبق سابق للصوت ا٤برقق

 فالبحث عن االنسجاـ بْب صفات األصوات ىو السبب يف ىذا االرافاع الذم ينتج بدكره التخفيف عند ا٤بتكلم كاالقتصاد يف
 .ا١بهد

ىنا البد من اإلشارة إُف قضية يف غاية األٮبية ك ىي ذركة االنسجاـ ك اإلدغاـ يف صيغة  افتعل مع ارافاع التاء إُف الطاء مع 
 . األصوات ا٤بذكورة

فمثبل مع ضجع، أحسن صيغة ابلئمها ىي اٍضطجىعى، كال ٰبسن القوؿ اٌطجع  ألف الضاد أقول من الطاء با١بهر كا١بهر ال 
قد حكى عن بعضهم على طريق  سيبويوعلى أف "  :ابن جِبيقوؿ .  م يف ا٥بمس، ألف القوم ال يدغم يف الضعيفيدغ

  9".اطجع يف اضطجع ك ىذا شاذ ال يؤخذ بو: الشذكذ
لضاد كال ٯبوز أف يقاؿ اضجع إال إذا اقدمت التاء عن الفاء ك أصبحت الصيغة اافعل فَبافع التاء با١بهر كاالطباؽ إُف مستول ا

 .  ك ادغم يف الضاد رفعة كاحدة ألف ا٤بهموس يدغم يف آّهور
. كال ٰبسن القوؿ اطٌلم أبدا. كمع ظلم ٰبسن القوؿ اظطلم، ألف ظاء ٦بهورة ك الطاء مهموسة ك ال يدغم آّهور يف ا٤بهموس

ن القوم ك يدغم الضعيف يف القوم ع كٯبوز القوؿ اظٌلم مع اقدًن التاء عن فاء افتعل فتصبح اافعل، فيتقدـ الصوت الضعيف
أما مع طلع كطرد فاألصوب أف اكوف الصيغة على كزف اافعل بتقدًن . ألف التاء اكوف ساكنة ك الفاء بعدىا متحركة كىي الظاء

اصطرب،  ك مع صرب فاألنسب ٥با. التاء عن الفاء، فَبافع التاء إُف الطاء، كادغم يف الطاء يف رفعة كاحدة   ك يقاؿ اطٌلع كاطٌرد
 .كال ٯبوز اٌصرب بأم شكل من األشكاؿ ألف التاء صوت شديد ك الصاد رخو فبل ٯبوز إدغاـ التاء يف الصاد

كيف ذكر ٲبكن أف يقاؿ اذدكر أك اذكر أك ادٌكر، ك كل صيغة اأيت على اقدير خاص ّٔا فاذدكر على أساس اذاكر كصعود التاء 
 . هر أقول من ا٥بمسإُف الداؿ حٌب اكوف ٦بهورة كالذاؿ ألف ا١ب

كيقاؿ ادٌكر على . ك يقاؿ اذٌكر على اقدًن التاء عن الذاؿ يف صيغة اافعل دكف افتعل، لَبافع التاء إُف الذاؿ ك ادغم فيها   
أساس أٌف التاء ارافع إُف الداؿ مث ارافع الذاؿ الساكنة إُف مستول الٌداؿ ألٌف الذاؿ رخوة ك الداؿ شديد كالضعيفي يدغم يف 

 .قوم فتدغم الذاؿ بعد ارافاعها إُف الداؿ يف الداؿ ا٤بنقلبة عن التاء يف صيغة افتعل فتصبح ادٌكرال
 ك نعود إُف ارافاع التاء إُف الداؿ ك ٙبديد الدافع لذلك ؟

الداؿ نًٍطعي، كالذاؿ لثوم ك  ارافع التاء إُف الداؿ مع الزام ك الذاؿ ك الداؿ، ك ىذه األصوات ال اتحد يف ا٤بخارج، فالزام أسلي
كالذاؿ رخواف، ك الداؿ أقول من الذاؿ ك الزام،  ك لكنها اشَبؾ يف ا١بهر كٚبتلف يف الشدة ك الرخاكة فالداؿ شديد كالزام 

                                                 
 217.ص.ا١بزء األكؿ.ـ1985الطبعة األكُف . دمشق. دارالقلم . حسن ا٥بنداكم.د:اح . سر الصناعة اإلعراب .ابن جِب، أبو الفتح عثماف - 9
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كالذاؿ أقول من الزام لشيوع الزام أكثر يف اللغة فإذا كاف الداؿ ٦بهورا ك شديدا من حيز التاء ك الطاء فهو األنسب ٤بضارعة 
 . اؿ ألف ا١بهر قاىر للهمس ك ا١بهر ال يساكيو إال ا١بهرالزام ك الذ

كذكر بدؿ الداؿ من التاء يف افتعل، ك ذلك إذا كاف فاء الفعل أحد ثبلثة أحرؼ ك ىي الزام كالذاؿ كالداؿ :"  السّبايفقاؿ 
من زىر كزجر ك دعى ك ذكر،  فتكوف صيغة افتعل  10".ك الداؿ ٦بهورة اشاكل الزام ك الذاؿ يف ا١بهر، كىي ٨برج التاء....... 

فصيغة ازدجر أكازدىر فهما اناسباف افتعل ٛباـ التناسب أٌما اذدكر ك ادعى فهما اناسباف . ازدىر ك ازدجر ك ادعى  ك اذدكر
بقى أحيانا افتعل، على أساس ارافاع التاء إُف الداؿ أكال مث ادغم الداؿ األصلية يف الداؿ ا٤ببدلة من التاء يف صيغة اٌدعى ك ا

 .الذاؿ على حا٥با ألهٌنما يفَبقاف يف الشٌدة ك الرخاكة كابقى الصيغة اذدكر
أٌما اذٌكر ك اٌدعى فمن األحسن أف اكوف الصيغة على كزف اافعل فتكوف التاء سابقة للذاؿ ك الداؿ، فَبافع إليهما كادغم يف 

ك إذا كانت الصيغة ادٌكر،فيجوز أف اكوف  .كاحدة مقابلها حٌب ٰبصل االنسجاـ من أيسر السبل،كٚبتصر العمليتاف يف عملية
الصيغة افتعل أك اافعل فعندما اكوف الصيغة افتعل اتم العملية يف ثبلث مراحل ا٤برحلة األكُف ارافع التاء إُف الداؿ فتصبح 

 الداؿ الناٝبة عن ارافاع التاء الصيغة اذدكر، مث ارافع الذاؿ إُف شٌدة الداؿ مرة ثانية مث ادغم الداؿ ا٤ببدلة من الذاؿ الساكنة يف
ك األحسن من ىذا أف اكوف الصيغة على كزف اافعل، فَبافع التاء كالذاؿ يف كقت . ا٤بتحركة إُف الداؿ ك اصبح الصيغة ادٌكر

ال يكوف كّٔذا  كاحد إُف الداؿ ك ادغم الداؿ الناٝبة عن ارافاع التاء إُف الداؿ يف الداؿ الناٝبة عن ارافاع الذاؿ إُف الداؿ
 .  كيكوف االنسجاـ بألطف السبل  التحوؿ يف ثبلث مراحل بل ٱبتصر يف مرحلة كاحدة كيف كقت كاحد

  : " قاؿ اعاُف          "القمر  . 

ك ىو اقدمها عن الضعف  القوة ٥با موقعها يف الصيغة إٌف التعامل الصويت يف صيغة افتعل ٱبضع لقانوف القوة ك الضعف، إاٌل أفٌ 
ألف األصوات الٍب ارافع معها  التاء إُف الطاء، لكٌي يتم االنسجاـ ىي كلها أقول من صوت التاء ألهنا أصوات مطبقة كاإلطباؽ 

الصوت القوم، فّبافع  ك ىي معاكسة لقانوف اإلدغاـ، ألف مع اإلدغاـ يتقدـ الصوت الضعيف عن. ىو الصفة ا٤بشَبكة بينها
 . الصوت الضعيف إُف الصوت القوم الذم يليو، حٌب ٲباثلو فيدغم فيو، ك ٰبدث االنسجاـ

  :"قاؿ اعاُف                       

                              "فاطر  . 

 
 
 

                                                 

دار الفكر . عبد ا٤بنعم فايز . د: اح. السّبايف النحوم يف ضوء شرحو لكتاب سيبويو . السّبايف أبو سعيد ا٢بسن بن عبد ا بن ا٤برزباف - 10
 . 575ص.  1983 1ط.دمشق .
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 :المصادر ك المراجع
 
٧بيي الدين رمضاف .اح د. أ ي ٧بمد مكهي بن أ ي طالب القيسيه . الكشف عن كجوه القراءات السبع ك عللها ك حجمها  -1
  .ـ1997سنة . 5مؤسسة الرسالة  ط .  ا١بزء األكؿ. 
الطبعة األكُف . اح د زىّب غازم زاىد عاَف الكتب . كتاب اإلدغاـ الكبّب يف القرآف . أبو عمرك عثماف بن سعيد الداين  -2

1993 . 
 . ا١بزء األكؿ. حسن ىنداكم  دار القلم  دمشق : د:د ك اح . أبو الفتح عثماف بن جِبه سره الصناعة اإلعراب  -3
 . بتصرؼ. ـ1999. الطبعة األكُف.دمشق .دار سعد الدين . مباحث يف علم الصرؼ. دعبد ا إبراىيم ٧بم -4
 . 2ج.2ط.بّبكت .دارا٥بدل .٧بمد علي النجار: اح.ا٣بصائص. ابن جِب ،أبو الفتح عثماف-5
. ارا ي للمعارؼ دار الف. أسامة ىيثم عطايا: الرعاية لتجويد القراءة ك ٙبقيق لفظ التبلكة اح. القيسي مكي بن أ ي طالب  -6 
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 نظرية االحتجاج وصناعة املعجم                       
 التارخيي و ضرورة اإللغاء فبني االعرتا

 
 

 سؿػبولع  كماؿ  : األستاذ 
 أستاذ مساعد جامعة جيجؿ

 

 

 :عناصر المقال
 

I  /ضً و ظروف التشكلمسارات الما:   نظرٌة االحتجاج 

 .عالمة لنهاٌة عصر: نظرٌة االحتجاج/ أ                           

 .صهطح انًزاقثح:   َظزٌح االحرجاض /ب                          

ІІ  /ضزٔرج اإلحانح انًرحفٍح  : َظزٌح االحرجاض 

 .يقارتح حضارٌح /أ                                   

 .شروط اإلنعتاق:  المعج، العربً/ ب                       

 :الهوامش
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I  /نظرية الحتجاج : 

 :مسارات ا٤باضي ك ظركؼ التشكل                       

. قبل الربىنة على ا٢بضور الدائم يف ا٢بضارة ا٢بالية ٤با كاف يسمى يف الدراسات ا٤بعجمية العربية بنظرية االحتجاج          

تأكيد الزمنية ىذه النظرية الٍب أات ٗبفاىيم كلية ،َف انفك انبثق أثناء ٩بارسة الفعل ا٤بعجمي سواء يف ا٢بضارة العربية أك غّبىا ل

سنستعرض يف ىذه التوطئة الواقع ا٢بضارم ك الديِب اللذاف أفرزا . من ا٢بضارات األخرل الٍب مارست كٛبارس الصناعة ا٤بعجمية 

مع التأكيد على ا٣بصوصيات التارٱبية الٍب كانت اتحكم ك اضبط كل عمليات التصنيف . بيئة العربية القدٲبة ىذه النظرية يف ال

 .ا٤بعجمي يف ا٢بضارة العربية القدٲبة

 :عبلمة لنهاية عصر: نظرية االحتجاج

، اعترب حدا فاصبل بْب إف نظرية االحتجاج الٍب اوجتها االجتهادات اللغوية الٍب انطلقت ابتداء من العصر األموم    

عصرين معرفيْب ؛ الفَبة العربية الشفهية الٍب امتدت من العصر ا١باىلي إُف غاية ٦بيء اإلسبلـ ك الٍب ٛبيزت بشفاىية ا٤بنجز 

ك مرحلة التدكين الٍب . سواء على مستول لغة ا٣بطاب اليومي أك على مستول لغة ا٣بطاب الر٠بي ك األد ي ( ا٤بلفوظ)اللغوم 

» ك يتفق علماء اللغة أنو قبل نظرية االحتجاج . ت أسس ا٢بضارة العربية ك علومها بدافع من ا٤بوجهات الدينية ك العقائديةأقام

( 1)« َف افرؽ اللغة العربية التصنيف إال عندما بدأ العرب بوضع إنتاجهم الفكرم ك العلمي يف أكاخر القرف السابع ا٤بيبلدم 

 .نظريةكاف ذلك التحوؿ بفعل ىذه ال

لقد كانت الفَبة الشفهية يف البيئة ا١باىلية اعبق با٤بمارسات اللغوية ، الٍب كفرت أدكات ببلغية  كأسلوبية ال نظّب ٥با يف       

سائر ا٢بضارات ا٤بتاٟبة جغرافيا ك زمنيا لشبو جزيرة العرب ، رغم غياب سلطة التدكين ا٤بشرفة عادة على اوجيو ك صقل ك افعيل 

لغوم ، خاصة على صعيد التقنْب ا٤بعجمي الذم يتدخل عادة من أجل استقراء ك إحصاء مث إدراج ك االعَباؼ اللغوم األداء ال

الغريب يف ىذا الواقع التارٱبي الشفوم الذم ٛبيز بو أىل ا١باىلية ، ىو غياب سلطة . با٤بمارسات الٍب اتشكل يف كل حْب 

وم ك الببلغي ، الذم قاـ بتشقيق الواقع ا١بغرايف، الطبيعي ك الفكرم بشكل ٠بح التدكين يف مقابل ازدىار ىائل للتوليد اللغ

بتغطية معجمية لكل موجودات شبو ا١بزيرة العربية يف البيئة ا١باىلية كىو ٠بح للعر ي آنذاؾ بإدراؾ كاقعو ا٤بباشر ك التعاطي معو ، 



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-- 72 -- 

 

االجتماعية ، الٍب ما كاف لتقـو لوال ىذه الغزارة ا٤بعجمية، ك كل باإلضافة اُف الطاقات الشعرية يف استبطاف التجارب الوجودية ك 

ذلك يأيت بفعل القوة الشفهية ا٤بعززة بقوة ا٢بافظة الطبيعية عند ا١باىلي ، كىي حجر الزاكية الذم حافظ على ىذه الطاقات 

السؤاؿ الذم . ور طويلة من غياب التدكين الببلغية ك اللغوية ك قاـ بتكويرىا ككرة الثلج يف الذاكرة ا١بمعية ا١باىلية عرب عص

 .ما سبب غياب سلطة التدكين ك اأخرىا إُف ما بعد ٦بيء اإلسبلـ؟: يتبادر إُف الذىن ىنا ىو

األسباب معركفة  عند دارسي ااري  العلـو ك ا٤بعارؼ العربية؛ نذكر منها غياب مركزية علمية يف ذلك الوقت اعي ما    

ك اللغوم ك ٙبرص على الضبط األكادٲبي للواقع اللغوم ، كىذا الغياب مرابط قبل ىذا بشبكة من ٰبدث على الصعيد الفكرم 

األسباب كغياب االستقرار ا٢بضارم ك التشتت السياسي باإلضافة إُف ابعات النظاـ االجتماعي ك االقتصادم ا١باىلي ا٤بَبىل ك 

نشط عقل ا١باىلي ىو كثافة ا٤بنجز اللغوم ك الشعرم الذم  الذم خلق جوا من الركود الفكرم، فبقي العمود الثابت الذم

نشط داخل ظركؼ البلستقرار ا٢بضارم ك العلمي الذم كاف سببا مباشرا يف اطوير الفرد ا١باىلي لقوة البداىة ك العفوية 

يس ا٤بعجم اللغوم الشفهي ك٥با يعود الفضل يف اكد. ا٤براكزاْب على قوة ا٢بافظة، ك ىي أركاف أساسية للمارسة اللغوية الشفهية

ا١باىلي خبلؿ ىذه الفَبة الطويلة الٍب انعدـ فيها التدكين، إُف أف جاء اإلسبلـ الذم كاف حافزا حضاريا كمعرفيا قويا النقبلب 

 .الوضع ا٤بعريف العر ي من ا٤بشافهة كالركاية إُف التدكين

٤براقبة نقل ا٤بنجز الشفهي ا١باىلي إُف حالة الكتابة كىو ما أفرز نظرية االحتجاج الٍب أقامها التدكين كسلطة عليا 

كالتدكين، كىو ما مهد من جهة أخرل لظهور نشاط معجمي كثيف يف ا٢بضارة العربية القدٲبة، غطي حٌب على الكتابة الشعرية 

 .رغم كوهنا سقف متْب للممارسة اللفظية العربية يف الك الفَبة

اه العرب لضركرة ادكين ا٤بوركث اللغوم ا١باىلي كنقلو كجعلو قاعدة لوضع لقد ارابط ظهور نظرية االحتجاج بانتب

فمع بدء عمليات التحوؿ الديِب ا٥بائلة يف ااري  الشعوب » . كاقعيد العلـو اللغوية الٍب جاءت من أجل صيانة علـو الدين

عل التحوؿ ا١بيوسياسي للبيئة العربية بسبب ابدؿ األكضاع ا٢بضارية بف (2)«ا٤بفتوحة، بدأت ا٤بشكلة اللغوية افرض نفسها 

 .اإلسبلمية
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فقد أدل التقوقع ا١بغرايف ك ا٢بضارم الذم عرفو العرب يف ا١باىلية إُف ٛباسك اللساف ك٘بانسو كنقائو بسبب غياب 

خلق ثوابت  االقتحامات اللغوية ا٣بارجية الٍب كاف من شأهنا أف افسد كاشوش على ا٤بمارسة اللغوية العربية األصيلة، كىو ما

الفصاحة كالسبلمة اللغوية الٍب ٛبيز ّٔا الفرد ا١باىلي، كىي قيمة لغوية ٙبولت بفعل ىذا ا٤بعطى ا٢بضارم  إُف قيمة أخبلقية ارفع 

 .من شأف الفرد يف ا١بماعة ا١باىلية

ـ، معززة با٣بوؼ ىذه ا٢بساسية األخبلقية ا٤بنوطة بسبلمة كاستقامة اللساف ىي نفسها الٍب ستتدخل بعد ٦بيء اإلسبل

من ضياع علـو الدين، يف اقعيد الفعل اللغوم ككضع علومو، كانزيلو من ا٤بمارسة الشفوية ا٥بشة الٍب اعرضت للضربات ا٤بتوالية 

من األلسن األعجمية الٍب دخلت إُف حظّبة الدكلة اإلسبلمية الناشئة بفعل التحوؿ ا١بيوسياسي كالتوسع الكوين لئلسبلـ الذم 

لى رقع شاسعة من األرض كأدرج شعوبا أعجمية كاف عليها أف اتعلم اللساف العر ي كشرط أساسي لبلندماج يف البيئة انسحب ع

العربية اإلسبلمية، كىي بيئة حضرية مركزية للجذب يف ذلك الوقت، باإلضافة إُف ا٢باجات الدينية كالتعبدية الٍب اشَبط إاقاف 

 (.3)«العربية، قضية دينية إذ ىي الٍب ٛبثل ركيزة الوحدة الفكرية بْب ا٤بسلمْب ٝبيعا  فقد أصبح اعلم اللغة» اللساف العر ي 

كقد قاـ ىؤالء األعاجم بإشاعة الفساد يف قواعد النحو كالنطق يف غياب نظاـ للمناعة، مستقل عن ا٤بمارسة اللفظية، 

كأداء فعل مراقبة السبلمة اللغوية يف ظل غياب ا٤بؤسسة بسبب عدـ كجود مرجعية لغوية يستند إليها ا٤بتكلم أثناء إ٪باز الكبلـ 

 .كأيضا عدـ كجود العلـو اللغوية الٍب انربم ٥بذه ا٤بهاـ. العلمية الر٠بية

لكن رغم ىذا الدنس الذم كاف . كقد شاع اللحن كفشا يف لغة العر ي الذم كاف الطعن يف لسانو كالطعن يف الشرؼ

جذكر ا٤بشكلة » القريب من ٦بيء اإلسبلـ إال أف ا٤بسلمْب َف ٰبركوا ساكنا رغم أف  يشعر بو أىل العربية يف ذلك الوقت

زمن الفتوحات، لكن بعد أف استفحل الداء ككصل إُف قراءة ( 4)«موجودة من قبل، حٌب مع صلصلة السبلح كقعقعة السيوؼ 

أكزارىا، كىدأت األمور كاستقرت األكضاع ،  بعد أف كضعت ا٢برب» القرآف الكرًن، ا٤بفاعل ا٤بركزم يف ا٢بضارة اإلسبلمية 

  ( 5)«بدأت ا٤بشكلة اللغوية اأخذ طابعا أشد إ٢باحا 

فبدأ كضع الواد الذم ٯبب أف يشد إليو اللساف حٌب ال يزيغ يف فلوات اللحن . ىنا كاف البد من التصدم للخطر

 .للغوية القدٲبة بنظرية االحتجاجكا٣بطأ اللغوم، مبدأ اإلسناد ىذا ىو الذم أقاـ ما يسمى يف ا٤بعرفة ا
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أٝبع علماء اللغة على أف االحتجاج ىو جهود لغوية جاءت من أجل التصدم لفساد اللساف العر ي كذلك باستنباط 

قواعد اللغة العربية كاراكيبها كاستعماالهتا كإثبات صحتها بدالئل كقرائن يتم إسنادىا إُف أقواؿ العرب الفصحاء ا٤بتصفْب بسبلمة 

كمن أجل إثبات مبدأ الفصاحة كسبلمة السليقة أقامت نظرية االحتجاج  شركطا زمكانية للغة الٍب استخدـ يف استنباط . سليقةال

 .قواعد اللغة كاستعماالهتا، كيف الشرطْب الزماين كا٤بكاين ال بد أف يتحقق مبدأ البعد عن االختبلط باللحن كاألعاجم

عصر جديد يف التدكين العر ي الذم ٛبركز يف مراحلو األكُف على ا١بهود اللغوية يف بعد كضع ىذه الضوابط اللغوية فيتح 

كىي جهود مربرة با٤بوجهات الدينية الٍب سبق ذكرىا كالٍب كانت ركح ا٢بضارة العربية الصاعدة يف ذلك . ٝبع ككضع قواعد اللغة

 .الوقت

اللغوية، الشعرية كالنثرية كاقدٲبو للفرز كالتقعيد اللغوم فقد انكب العلماء ينقلوف اراث العصر ا١باىلي بكل ٧بموالاو 

 .ٙبت رقابة سلطة االحتجاج الٍب كانت أساس ا٢بكم على قيمة ا٤بنقوؿ عن القبائل كالشعراء

بعد أف قاـ العلماء بعمليات ا١بمع كالتدكين من أجل اطوير علـو اللغة كاستنباط  قواعدىا، من أجل صيانة الدين 

كلدت علـو اللغة  -على اعتبار أف النص القرآين كاف السبب يف نشأة الظركؼ ا٤بوضوعية الٍب يف إطارىا» كالقرآف الكرًن

كىكذا » بعدىا كقع بْب أيدم العلماء اراث لغوم كشعرم ضخم كاف البد من فرزه كاصنيفو كفق خطط منهجية؛  (6).«بأسرىا

كبالفعل قاـ العلماء يف ىذه الفَبة الٍب  (7).«فيما بعد يف التأليف ا٤بعجميصبت ا٤بادة ا٥بائلة الٍب ٝبعها علماء اللغة يف كتبهم 

كىي ا٤براحل الٍب نعرفها اليـو يف ااري  ا٤بعجم . صاحبت كضع العلـو اللغوية بتقدًن إسهامات معجمية من أجل اأدية ىذه ا٤بهاـ

التأليف ا٤بعجمي ا٤بؤسس على قواعد منهجية يف  العر ي، انطبلقا من فكرة الرسائل ا٤بعجمية ككتب ا٤بوضوعات، كصوال إُف

 .ا١بمع كالوضع كالكشف كالتبويب

ىذه ىي ا٤برجعية التارٱبية الٍب أدت إُف ظهور فكرة القياس اللغوم على مبدأ الفصاحة كالسبلمة اللغوية، الذم فرضتو 

اقعيد العلـو اللغوية، الواقعة بْب عصرين؛ عصر لكن ىذا ا٤ببدأ لن يتوقف عند ىذه ا٤برحلة ا٢با٠بة من ااري  . نظرية االحتجاج

ا٤بمارسة اللغوية الشفهية ا٤بتميز بالسبلمة اللغوية كالفصاحة كالنقاء اللغوم الٍب امتدت حٌب حدكد العصر األموم، كعصور 

 .التدكين اللغوم الذم شهد اراجع النقاء اللغوم بفعل ا٤ببلبسات التارٱبية كا٢بضارية الطارئة
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مبدأ االحتجاج لن يتقوقع بْب ىااْب ا٤برحلتْب لتأدية مهمتو إرجاع النقاء كلو على مستول ا٤بمارسة الكتابية  الواقع أف

ٖبلق ا٤برجعيات كاألكااد اللغوية الٍب ٯبب االستناد عليها باستمرار من أجل التأكد من سبلمة اللساف، فقد انزلق االحتجاج زمنيا 

الٍب الت العصور األكُف لتنزيل ا٣بزاف اللغوم الشفهي إُف متوف ا٤بصنفات كالكتب كانسحب على كل النشاطات ا٤بعجمية 

 .كأصبح سلطة مركزية مبلزمة لكل حركة معجمية مهما كانت خافتة ا٣بطى. كا٤بعاجم

 

 سلطة ا٤براقبة   :نظرية الحتجاج

سنة، كدب الفساد يف لغة ىكذا ظهرت نظرية االحتجاج، كإجراء لغوم ظهر يف عصر ااسم بتفشي اللحن يف األل

ا٤بتكلمْب كَف يعد ٗبقدكر أىل العربية حٌب األقحاح منهم التمييز بْب السليم ا١بارم على لساف العرب كسننهم اللغوية كبْب 

كىنا كاف البد من كضع نظاـ للمراقبة يسمح بإرجاع . التصوير الطارئ بفعل التبدؿ الذم أحدثو غرب ا٤بتكلمْب يف اللساف العر ي

 .للغة العربية إُف أصو٥با الثابتة بعيدا عن مواقع الفساد يف ا٢بواضر الٍب خالطها األعاجما

كعلى ىذا فقد ألتزمت نظرية االحتجاج باالنسحاب زمنيا إُف مرحلة اارٱبية يؤمن معها كل اختبلط باألعاجم 

نقائها اللغوم لعدـ دنوىا ك٨بالطتها للحواضر باإلضافة إُف العودة جغرافيا إُف القبائل الٍب حافظت على أصالتها ك . كاللحن

كعلى ىذا . العربية الٍب فشا فيها الفساد اللغوم ككذلك ا٢بضارات األعجمية الٍب قد ٰبدث معها ٛباس ألسباب التجارة كالسفر

دة يف ذلك كلو أف فقد مت قياس كل الكبلـ الذم كاف ينزؿ من حافظة الركاة ٗبعايّب سلطة االحتجاج كفق مبدأ الزمكاف، كالقاع

فقد شكلت نظرية االحتجاج سلطة ٤براقبة كل . يكوف الكبلـ مطابقا للعرؼ اللغوم الذم مت إ٪بازه كارسيخو يف الفَبة ا١باىلية

الكبلـ الصادر يف عصور التدكين سواء ذلك القادـ من ا١باىلية عن طريق الركاية أك ذلك القادـ من البوادم من أجل قياسو 

 .لعر ي ا٤بستند على الفصيح السليم السليقةباالستعماؿ ا

كقد كاف لنظرية االحتجاج عند أداء ىذا الدكر أٮبية قصول يف كضع اإلطار ا٤بنهجي السليم الذم يسمح بتقعيد 

ا كاستنباط  القواعد اللغوية العربية السليمة، ككاف كسيلة أساسية الستكشاؼ التحوير اللغوم الذم أفسد األلسنة ككاد يذىب ّٔ

كما مكن أيضا من اوفّب حافز قوم الستجماع الَباث الشفهي ا١باىلي، باقَباحو للمعيار الزماين الذم . لوال افطن أىل العربية
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ألـز الركاة كعلماء بالعودة إُف ا٣بزاف اللغوم ا١باىلي كٝبهراو من أجل استنباط قواعد النحو كالصرؼ مث القواعد الببلغية كالنقدية 

 .فيما بعد

خاصة يف ظل غياب . كقد كفر ىذا ا٤ببدأ يف ىذه الفَبة ا٢با٠بة من التاري  ا٤بعريف العر ي مناعة حقيقية للغة العربية      

لكن الغريب يف األمر أف ىذا ا٤ببدأ انسحب زمنيا بعيدا عن عصور التدكين . ا٤بؤسسات اللغوية الٍب اسهر على سبلمة اللغة

جاج من أجل كضع قواعد النحو ك الصرؼ ك منو صيانة اللغة بوضع األكااد اللغوية الٍب األكُف الٍب شهدت نشأة مبدأ االحت

 .ٙبمي علـو الدين من خطر اللحن ك فساد اللساف

نشط عمل نظرية . األمر ا٤بثّب أنو بعد ابلشي نشاط التدكين بعد اوغلو زمنيا بعيدا عن حركة الركاية الٍب اراجع دكرىا     

كظيفتها األكُف الٍب كانت اعمل كمراقب للمنجز اللغوم  الشفهي القادـ زمنيا من ا٤باضي ا١باىلي ، االحتجاج بعيدا عن 

كجغرافيا من البوادم النائية عن الفساد اللغوم من أجل اقعيد اللغة فقد أصبحت سلطة االحتجاج ٛبارس رقابة بشكل ازامِب 

القركف ا٥بجرية التالية  على عصر التدكين األكؿ خبلؿ الفَبة األموية ، على كل حاالت اإلصدار اللغوم يف ا٢بضارة العربية طيلة 

كقد اقَبنت ىذه الرقابة خاصة بنشاط التدكين ا٤بعجمي الذم اوُف مهمة اصنيف ا٣بزاف اللغوم الضخم الذم مت االحتجاج بو 

لغوية الصادرة على ىامش ىذا النشاط كاستنباط قواعد اللغة منو ، مث اطور بعد ذلك من أجل رصد كل الكبلـ كا٤بوجودات ال

 .البؤرم لنظرية االحتجاج

 leك ككل النشاطات ا٤بعجمية يتوُف التأليف ا٤بعجمي كظيفة مركزية ىي إدراج اللغة ا٤بستعملة على الصعيد االجتماعي       

lexique »  عة لغوية معينة بكامل أفرادىا مفردات  األمة ك ىي آّموع ا٤بفَبض ك البل٧بدكد من األلفاظ الٍب ٛبلكها ٝبا

من أجل صيانتها من ىشاشة الذاكرة ك إدراجها كإحصائها ك من ٜبة االعَباؼ بدخو٥با ٢بقل ا٤بمارسة االجتماعية بعد ( 8)«

 Dictionnaireالتأكد من اكتسأّا لطاقة اافاقية كاسعة ك استعماؿ اجتماعي كاؼ إلدراجها ضمن ما يسمى با٤بعجم 

 ( 9)« وعة من األلفاظ ا٤بختارة يف كتاب اراب ارايبا معينا مع معلومات لغوية أك موسوعية عنها٦بم» هباعتبار 

كقد انتبو كاضعو ا٤بعاجم العربية القدٲبة إُف ىذه الوظيفة األساسية الٍب ستجيب لقانوف أساسي يف اللغة اإلنسانية ك ىو       

ال اكف عن التوالد أك السفر كاالستقرار قادمة من حضارات أخرل اتكلم  ناموس النشأة ك التطور؛ فاأللفاظ يف لغة من اللغات
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ك قد كاف مبدأ االحتجاج الذم انزلق . ك ىو ما خلق جدال لغويا كاسعا عرب ااري  كضع ا٤بعاجم العربية القدٲبة. بلساف أعجمي

ة الٍب كاف يشعر ّٔا كاضعو ا٤بعاجم إزاء أنواع من مواقع نشأاو األكُف أثناء كضع قواعد اللغة ىو الذم خلق ىذه ا٢بساسية ا٤بفرط

من الكبلـ ا٤بولد الذم ال يسرم على االستعماؿ العر ي الفصيح ا٤بسند إُف ا٤بوركث اللغوم السائر على السليقة األكُف، رغم 

 .هنا على األلسنةإحساسهم العميق بقوهتا على مستول االستعماؿ االجتماعي ك اكتسأّا طاقة اافاقية ك ٞبيمية ىائلة ١بريا

كما أف علماء اللغة ك ا٤بعاجم كانوا يتحرجوف من الدخيل القادـ من حضارات أخرل ك ىو قانوف آخر افرضو حاالت      

التماس ا٢بضارم بْب بيئتْب حضاريتْب أك لغويتْب ، كما كانوا يتحرجوف أيضا من الكبلـ ا٤بولد الذم يتم إنتاجو بشكل آين 

اداخل » عجمي الذم أنتجو الزمن ا١باىلي ، عمود ا٤بمارسة اللغوية يف الفَبات السابقة، ك ذلك بسبب بعيدا عن ا٤بوركث ا٤ب

اقلص نفوذ » ك ما يربر اضاعف ا٤بولد اللغوم أيضا ( 10.)«الثقافات األجنبية مع الثقافة العربية مكونة ثقافة إسبلمية جديدة

ة باإلضافة إُف التحوالت ا٢بضارية ك الثقافية الٍب ميزت العصور التالية على ك العناصر األجنبي( 11.)«العرب ازدياد نفوذ الفرس

 .العصر األموم خاصة  العصر العباسي

. ك يزداد حرج ىؤالء أثناء ٧باكالهتم ا٤بعجمية إلدراج ىذا الكبلـ الواقع على ىامش ا٤بنجز اللغوم ا٤بوركث من ا١باىلية    

صرفية العربية، كىذا التوليد يف ا٢بقيقة ىو قانوف أساسي يف اللغة يسمح باافظة على بسبب مطابقتو للقواعد النحوية ك ال

حياهتا، ك ذلك بتغطية التحوؿ ا٢بضارم الطارئ كا٤بتجدد يف كل حْب، ك اسمية أشياءه ا٤بتكاثرة باستمرار، فاللغة الٍب ال 

ت ال ٧بالة، ألف الوظيفة األساسية للغة ىي طاقة التسمية ك استطيع التفاعل  ك مسايرة ىذا التبدؿ ىي لغة آيلة للزكاؿ ك ا٤بو 

 . اشقيق السدًن ا٤بعريف للواقع اإلنساين

رغم  قوة ىذه القوانْب ك جوىريتها بالنسبة للغة ادخلت نظرية االحتجاج مرة أخرل ك طوقت ا٤بمارسة ا٤بعجمية عرب عصور      

كصوال إُف أضخم معاجم األلفاظ كمعجم العْب ( معاجم ا٤بوضوعات)رسائل ا٤بعايناطورىا الطويلة يف البيئة العربية القدٲبة بدء ب

ك كلها كانت اتميز . ك لساف العرب ك مقاييس اللغة كالصحاح ك غّبىا من ا٤بعاجم ا٤برجعية يف صناعة ا٤بعاجم العربية القدٲبة

ا٤بدرجة بْب دفٍب ا٤بعجم مطابقة لبلستعماؿ العر ي  باالراداد إُف ركائز نظرية االحتجاج ك من أجل التأكد أف ا٤بادة اللغوية

ك بعد أف يتم ىذا الدكر األساسي الذم اولتو نظرية االحتجاج قدٲبا . األصيل، كالتوجس الشديد من الدخيل ك ا٤بولد ك ا٤بعرب
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رل ك منو فساد اأكيل ك الذم استمر بسبب ا٢بساسية الٍب خلقها ا٥باجس الديِب القدًن ك ىو ا٣بوؼ من فساد العربية مرة أخ

علـو الدين ، يقـو ا٤بعجم بأداء ا٤بهاـ ا٤بعجمية األخرل كا١بمع ك التصنيف ك التبويب ك الشرح ك ىو ما قضى يف ا٢بقيقة على 

 .اراث ضخم من األلفاظ ا٤بولدة أك الك القادمة من حضارات أخرل

للغوم ك ا٤بعجمي أف ىذه السلطة العليا الٍب قمعت ىذه ٲبكننا أف نقوؿ اليـو بعد أف انقضى ذلك العصر بكل مشوخو ا      

الوظائف األساسية يف اللغة كانت من بْب األسباب الٍب جرت اللغة العربية إُف اإلفبلس ك التكلس ا٤بعجمي ك ضعف اللساف 

نفس األسس الَباثية  الذم أصبح بسبب استمرار أشغاؿ . إُف إعادة مراجعة مبدأ االحتجاج. الذم استمر يف التهاكم إُف اليـو

 . يف العقل العر ي مبدأ الزمنيا

 .ما زاؿ يؤثر حٌب اليـو يف حيوية النمو اللغوم على مستول النشاط ا٤بعجمي العر ي

 

II /نظرية الحتجاج : 

 ضركرة اإلحالة ا٤بتحفية                         

 :مقاربة حضارية 

ك اعَبفنا بأٮبية البالغة كمراقب علمي . ية ك ا٢بضارية لتشكيل مفهـو االحتجاجالحظنا من خبلؿ استعراض ا٣بلفية التارٱب     

للعملية ا٤بعرفية الضخمة ا٤بتمثلة يف نقل الَباث الشفهي العر ي إُف ا٢بالة الكتابية بطريقة صحية من أجل اأسيس العلـو النحوية 

لغوم الذم كاف عماد ا٢بضارة العربية القدٲبة الراباطها با٤باىية ك الصرفية ، الٍب أككلت ٥با مهمة فحص ك مراقبة عملية األداء ال

الدينية القائمة على النص ا٤بقدس ، الذم كاف البد اف ٰبفظ ك يطوؽ بدرع لغوم متْب للتصدم للفساد اللغوم الذم قد 

 .يذىب ٗبعناه ك اأكيلو

قف بعد إرساء ىذا الدرع، بتأسيس العلـو اللغوية ا٤بعززة كما الحظنا أيضا، يف ا٤بقابل ذلك، كيف أف مبدأ االحتجاج َف يتو       

بالدراسات الببلغية ك ا٤بعجمية، فقد انتعش يف العصور ا٤بوالية لعصر التأسيس اللغوم ك انزيل ا٤بعجم الشفهي إُف متوف 

للغوية األصلية الٍب ك قد الحظنا كيف أف مبدأ ا٣بوؼ من فساد علـو الدين كٙبوؿ اللساف عن األكااد ا. الصحائف ك الكتب
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أثناء صناعة . ٙبدد ماىية الداللة ا٤بعجمية األكُف الٍب يستند عليها فهم النصوص ا٤بقدسة ك ىو الذم أنعش اشتغاؿ االحتجاج

ك ىي صناعة ضركرية كما أكردنا من أجل إدراج ا٤بستعمل الشفهي اللغوم ك اثبيتو كتابيا يف مصنفات ك معاجم من . ا٤بعجم

 .لوظائف ا٤بعجمية القدٲبة ا٤بعركفة عند دارسي ا٤بصادر العربية القدٲبة يف شقها اللغوم ك ا٤بعجميأجل اأدية ا

ا٤بدىش يف األمر أف ىذه النظرية اللغوية القدٲبة ستتعايش مع كل الظركؼ ا٢بضارية الٍب استغرقها التاري  العر ي، لتستقر      

من جهود معجمية حديثة لتغطية ك اصنيف ك إدراج ا٤بنتج اللغوم على الصعيد اليـو يف عمق ا٤بمارسات اللغوية ك ما يصطحبها 

 .االجتماعي ك ٙبديد ماىيتة الداللية، الصواية كا٤برفولوجية

على الرغم من االختبلؼ العميق بْب الظرؼ ا٢بضارم القدًن الذم أنتج مفهـو االحتجاج ك ا٤ببلبسات ا٢بضارية ا٢بالية ،     

قبل استعراض ىذا النشاط القوم . دأ االحتجاج مزاؿ نشطا ك يشكل اليـو رادعا قويا يهدد حياة اللغة العربيةإال أف اشتغاؿ مب

٤ببدأ االحتجاج كمفهـو متحوؿ يف الزمن، يستحسن اآلف أف نضع مقاربة بْب الواقع العر ي القدًن أين كاف ميبلد نظرية 

تأكد أف ىذا مفهـو مازاؿ منتعشا ألنو كجد نفس ا٤ببلبسات الٍب كانت يقتات االحتجاج كالواقع العر ي يف ا٢بضارة ا٤بعاصرة، لن

 .عليها قدٲبا فحفظت حيااو قركننا طويلة

ىذه ا٤بقارنة ستكوف فاٙبة للجدؿ القوم الذم يسحبو معو دائما مبدأ االحتجاج ألنو كرغم األخطار الٍب يلحقها بالغة      

فهو . ٲبسكها أف ازكؿ  -كما أسلفنا  -ك ىو مبدأ أساسي  للغة البشرية . حوير يف اللغةلرفضو لقانوف التطور ك التبديل ك الت

رغم ىذا سيسهم بشكل فعاؿ يف ا٢بفاظ على ا٤برجعية اللغوية األصلية الٍب ٙبتكم إليها العلـو الدينية ك الشرعية لفهم مقاصد 

ها باللبوس الداللية ك اللغوية للبيئة األصلية الٍب جاء فيها الدين كالشريعة ا٤برابطْب ٕبسن فهم النصوص ا٤بقدسة ك ذلك بتعوٲب

 .النص ا٤بقدس

ك إذا َف يتم اثبيت ىذه ا٤برجعية ك اعرضها للتحوؿ ا٤بستمر ك ىو قانوف أساسي كما قلنا، سيؤدم ذلك ال ٧بالة إُف اضييع     

 .القنوات األصلية لفهم الدين ك نصوصو ا٤بقدسة
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نشّب يف مقاربتنا للواقعْب . ٤بركزية الٍب يثّبىا مبدأ االحتجاج يف الواقع ا٢بضارم  العر ي قدٲبا ك حديثاىذه ىي اإلشكالية ا     

ا٤بعجميْب العربيْب يف العصور القدٲبة ك ا٢بديثة يف عبلقتهما مع نظرية االحتجاج أف الظركؼ التارٱبية ك الدينية الٌب أنتجتها ىذه 

 .ستمرارىا كانتعاشها عرب ىذه القركف الطويلةالنظرية ىي نفسها الٍب ستتكلف با

فنظرية االحتجاج ىي إجراء لغوم عاـ جاء من أجل صيانة علـو الدين ك ذلك بإرساء مرجعية لغوية مدكنة  ك ذلك      

مفرداهتا  بوصف العربية ك كضع نظمها الصواية ك الصرفية ك اقنْب أساليبها الَبكيبية ك ضبط قواعدىا اإلعرابية ك بياف معاين»

ك اعزيز كل ذلك ٗبؤسسات ٫بوية ك لغوية ك ذلك من خبلؿ ٙبميل ىذه ا٤برجعية اللغوية يف إطار ما ( 12. )«كدالالت عباراهتا

ك كل ذلك كاف بسبب االنفتاح ا٢بضارم للحضارة . يسمى بالتدكين ك مراقبة ىذا النشاط العلمي الذم شاع بعد ٦بيء اإلسبلـ

فكاف البد . نسحاب على حضارات أعجمية أدل اُف ارىل العادات اللغوية السليمة ك اراجع ٛباسكهاالعربية اإلسبلمية ك اال

من كضع الثوابت الٍب ٛبسك ا٤بمارسات اللغوية بفعل ىذا التحوؿ ا٢بضرم ك يف مقابل ذلك   كاف التفاعل ا٢بضارم الذم 

الٍب ٙبركت من أجل اغطية التوالد الكبّب لؤلشياء ك ا٤بوجودات  صاحب صعود ٪بم ا٢بضارة العربية  لو أثر كاضح يف اللغة العربية

ك أخذت » ك ىو ما ا٪بر عنو نسق اوليدم على صعيد اللغة َف اشهده البيئة ا١باىلية القدٲبة  . كا٤بسميات ا٢بسية ك ا٤بعنوية

بأف التعبّب ( خاصة ا١باحظ)ماء ىذه اللغة اؤكد كجودىا يوما بعد يـو ، بعد اف انفصلت عن الفصحى إُف درجة أف أقر العل

ك ىذا ما دعى  مراحل التدكين ا٤بعجمي إُف اقرير ا٤برجعية ( 13)«األد ي يف لغة العواـ لو ٠بااو الٍب ال ينبغي للفصحى أف اغّبه

 .اللغوية القدٲبة ك إسقاط ىذه اللغة ا١بديدة ك ذلك باستدعاء مبدأ االحتجاج دائما

عربية ا٢بالية رغم ما يشؤّا من ضعف ك ابدؿ سنجد أف رجع االحتجاج مازاؿ صداحا يف يف إذا عدنا إُف ا٢بضارة ال     

ك السبب أف ا٣بلفية ا٢بضارية ك العقائدية الٍب يتغذل عليها ىذا ا٤ببدأ مازالت اتحرؾ يف عمق . ا٤بمارسات اللغوية ك ا٤بعجمية

 .راكزة على ا٤ببادئ الدينية الٍب أسستها مند ا٣بطوة األكُفك ىذا أمر ضركرم للحضارة العربية ا٤ب. العقل العر ي ك كجدانو

ٗبعُب؛ أف ىاجس ضياع الثوابت الدينية للحضارة العربية القدٲبة مازاؿ قائما يف النفوس حٌب عند أكالئك األكثر شططا     

عدة السياسية ك االقتصادية يف نبذ ا٤باضي ك الَباث ك االرٛباء األعمى يف أحضاف ا٤بنتجات ا٢بضارية ا٤بعاصرة على األص

. كالثقافية ك الزاؿ ىذا اإلٲباف الراس  بثوابت األمة الدينية يراكز على الواد الذم صاف اللغة العربية على مدار القركف ا٤باضية
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بشكل كىو النص القرآين الذم ظل إُف اليـو يشكل ٧بور الرحى بالنسبة إُف الدراسات اللغوية ك حٌب الصناعة ا٤بعجمية اتصل 

مباشر أكغّب مباشر بو، كىو ما يؤدم بشكل مستَب إُف استدعاء ثوابت االحتجاج أثناء ٧باكالت التغطية ا٤بعجمية للرصيد 

اللغوم يف ا٢بضارة ا٢بالية؛ حيث مازاؿ كإُف اآلف يتم التقوقع حوؿ ا٤برجعية اللغوية العربية القدٲبة ا٤بكتنزة يف بطوف ا٤بعاجم 

ا اُف القوؿ أف الصناعة ا٤بعجمية العربية ا٢بالية ىي إعادة الخيص للمصنفات ا٤بعجمية الكربل يف ا٢بضارة القدٲبة، كىو ما ٯبرن

العربية القدٲبة كفق مبدأ ا٤بهمل كا٤بستعمل، كالدليل على ذلك أف عملية اإلدراج ا٤بعجمي من لدف اللغة ا٤بستعملة يف السياؽ 

قى القناة الوحيدة الٍب مازالت مفتوحة إلقحاـ ا٤بواد اللغوية يف ا٤بعجم العر ي االجتماعي ضئيلة أك اكاد اكوف معدكمة، كاب

 .ا٢بديث ا٤بنكفئ على ا٤برجعية اللغوية الكبلسيكية ىي االهنمار الدافق للمصطلحات العلمية القادمة من ا٢بضارات األخرل

كمسايرة الصناعة ا٤بعجمية يف ادكين ك إدراج  كىذا ما يضعنا مرة أخرل، كبسبب مبدأ االحتجاج أماـ إشكالية فتور فعالية

التطورات اللغوية، يف مقابل التوار ا٤بصاحب ٥بذا النوع من االنفتاح بسبب ىاجس اضييع أكااد ا٥بوية الدينية ا٤براكزة على 

 .ضركرة ا٢بفاظ على ا٤برجعية اللغوية األصيلة ٥بذه ا٥بوية

 شركط اإلنعتاؽ:  المعجم العربي

شبو القائم بْب الظركؼ العقائدية كاللغوية يف البيئة العربية قدٲبا كحديثا، كىي الظركؼ الٍب قلنا أهنا ا٤بسئولة رغم ىذا ال  

 .عن إنتاج مفهـو االحتجاج كإنعاشو كاغذية نشاطو إُف يومنا ىذا

الذم اثّبه سلطة  ف الظركؼ اللغوية ا٢بالية ستلقى بالنشاط ا٤بعجمي يف مأزؽ حقيقي يضاؼ إُف االنسداد السابقاف 

 .االحتجاج

فقانوف التطور كالتحوؿ اللغوم الذم رفضو مبدأ االحتجاج قدٲبا كاصدت لو أغلب ا٤بعاجم، َف يعد يهدد النواة الصلبة  

 للمخزكف ا٤بعجمي ا١باىلي، بفعل ا٤براحل ا٢بضارية البلحقة ٥بذه ا٤برحلة، بل أصبح اليـو يهدد القيم النحوية كالصرفية كالداللية

٥بذه النواة بسبب اشكل فوارؽ كثيفة بْب ا٤بمارسة اللغوية االجتماعية على مستول التواصل الشفهي، كالرصيد ا٤بعجمي ا٤بدكف 

اعيش حبيس بعض الدكائر »على مستول اللغة الر٠بية يف رفوؼ ا٥بيئات العلمية كاألكادٲبية، حيث أصبحت ىذه اللغة 
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كىو سبب آخر سيزيد من قوة الردع الذم ٲبارسو مبدأ  (14)«أف اتنفس يف كل ميدافالصغرل يف حياانا العلمية كال استطيع 

 .االحتجاج الذم اشكل يف البلكعي العر ي منذ القدًن

ك إذا أردنا أف ٫بدد القيم ا٢بقيقة ٥بذه األزمة ا٤بعجمية يكفي أف نأخذ إحدل اللغات العا٤بية ا٢بية، كنقارف كاقعها 

العر ي؛ فاللغة اإل٪بليزية أك الفرنسية، كىي لغات انبض با٢بياة بسبب ا٤بطابقة الشبو كلية بْب  ا٤بعجمي بالواقع ا٤بعجمي

ال ٘بد صعوبة يف ٦باراة النبض ا٤بتسارع للتوليد اللغوم من أجل . األكادٲبية ا٤بدكنة/ ا٤بستعمل اللغوم الشفهي ك اللغة الر٠بية

الفعالية ا٤بعجمية اعزل بالدرجة األكُف لغياب ىواجس ا٤باضي كعدـ ا٣بشية  مواكبة التطورات االجتماعية كالتكنولوجية، كىذه

من ضياع  الثوابت اللغوية ٢بضاراهتا األصلية، ٗبعُب أهنا اتحرؾ يف فضاءات لغوية بكر ينشئها االستعماؿ ا٤بقَبف بالتحوؿ 

 . االجتماعي كا٢بضارم، دكف االكَباث للماضي كأثقالو الَباثية

ىذا ال ٘بد ا٤بعجمية يف ىذه اللغات إشكاال يف إدراج الكلمات ا١بديدة الطارئة ٤بطابقتها للقوالب النحوية  يف مقابل     

 .كالصرفية يف ىذه اللغات

ىذا على خبلؼ الواقع اللغوم ك ا٢بضارم العر ي، الذم َف ينعتق بعد من أكااد ا٤باضي الذم اضعو دائما ٙبت ىاجس 

كا٢بضارية القائمة على مبدأ السبلمة اللغوية كمطابقة اللغة الكبلسيكية السلفية، يف مقابل اباعد  ضياع مرجعيات ا٥بوية الدينية

ا٥بوة بْب ىذه اللغة ا٤بسجلة على ا٤بستول األكادٲبي كا٤بعجمي كطبيعة اللغة ا٤بستعملة يف ا٢بياة االجتماعية كالتواصل اليومي، 

بعدـ مطابقة القواعد اللغوية كالصواية يف اللغة األكادٲبية الر٠بية ( متفاكاة بدرجات) كىي لغة اتميز يف كل األقطار العربية

كىذا ما يقف حائبل أماـ حركة اإلدراج ا٤بعجمي الٍب اتدخل  (15). «يف ا٢بياة العربية % 90فنسبة العامية اليـو ٥با أكثر من »

كماداـ أف ا٢بياة االجتماعية ال اكف عن التوليد . ١بديدةيف ا٢باالت الطبيعية من أجل إحصاء كاالعَباؼ باأللفاظ كا٤بسميات ا

. يأيت على رأسها اقوقع ا٤بعجم العر ي على ا٤بنجز اللغوم القدًن. اللغوم فإف ىذا سيؤدم إُف ٦بموعة من اإلشكاالت ا٤بعجمية

كىو ما سيؤدم إُف اكلس ىذا . ألف ا٢بياة االجتماعية َف يعد ٗبقدكرىا ازكيده بألفاظ جديدة مطابقة لشركط السبلمة اللغوية

كىو شرط أساسي من أجل اافظة على حياة اللغة، يف مقابل ىذا سيحاؿ ىذا . ا٤بعجم لعدـ افعيلو على مستول االستعماؿ

ا٤بعجم على كضع معجمي متحفي يؤدم يف النهاية إُف اغَباب العرب عن عربيتهم، كىو ما أنتج بالفعل أزمة حقيقية بالنسبة 
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لذم أصبح يشعر با٥بوة السحيقة الٍب افصلو عن لغتو، كىذا ما يشكل يف النهاية خطرا ٧بدقا ليس باللغة العربية للعر ي ا

٥بذه األسباب ٝبيعا، حلم مسئولو األقطار العربية . كحدىا، كإ٭با بعلـو الدين نفسها ا٤برابطة باإلبقاء على فعالية اللغة كحيويتها

انيا، كىو أف ٯبعلوا أكال من حالة لغوية قدٲبة، لغة مكيفة مع كل ا٢باجات الراىنة ٗبا فيها عندما يباشركف ٚبطيطا لس»طويبل 

حاجات العلـو كالتقنيات، كفوؽ ذلك، يراد أف ٯبعل منها اللغة ا٤بشَبكة ذات االستعماؿ اليومي بالنسبة إُف ٝبيع الناطقْب 

 (16)« باللساف العر ي

اج ا٤بتعلقة بالنشاط ا٤بعجمي العر ي، أزمة مزدكجة، أزمة غياب ا٤بطابقة بْب ٥بذه األسباب فقد أصبحت أزمة االحتج

 .كا٤برجعية اللغوية األكادٲبية كالسلفية. االستعماؿ االجتماعي كألفاظو ا٤بولدة

 كيف ا١بهة ا٤بقابلة سنجد عدـ القدرة على اختبار ىذه األلفاظ ا١بديدة الٍب أنتجها سياؽ لغوم ٨بَبؽ بالَبىل العامي

ك ىنا اكمن األزمة ا٢بقيقة للنشاط ا٤بعجمي العر ي يف ظل األزمة الٍب يفرضها مبدأ االحتجاج . بضوابط نظرية االحتجاج

ا٤برابط ّٔاجس ا٤باضي يف مقابل ارىل أنساؽ التوليد االجتماعي للغة العربية، البتعادىا عن االنضباط اللغوم الذم افرضو 

ة لوضع األطر ا٤بنهجية كالعلمية الٍب ٙبافظ على قوة اللغة على مستول األداء ا٤بعريف السلطة األكادٲبية،كىي سلطة ضركري

كالعلمي، رغم اعارضو مع ا٢بيوية االجتماعية الٍب ال يهمها سول مبدأ االقتصاد اللغوم يف التواصل كالتعاطي العفوم كالتلقائي، 

ا٤بخططْب الذين يعملوف »فاقم يف السياؽ اللغوم العر ي بسبب دكف االكَباث لشركط الرصانة كالسبلمة اللغوية، كا٤بشكلة ات

كاصنعاهتا الوظيفية، دكف أف يقوموا دكما العواقب الكثّبة لوجود ىذه العاميات اقوٲبا [ الر٠بية]على إ٭باء العربية ا٤بأثورة 

 (17). «صحيحا

سك بثوابت ا٥بوية ا٢بضارية كالعقائدية للحضارة شساعة ا٥بوة بْب اللغة األصيلة، الكبلسيكية الٍب أمسكت كمازالت ٛب     

إُف  -ال ٧بالة -العربية، ك ا٢بيوية اللغوية على مستول االستعماؿ اليومي، اتهدد كلما ااسعت حياة اللغة العربية  الٍب ستحاؿ

، لكنها مع ا٤بتحف العا٤بي للغات ا٤بنقرضة، إذا َف يتم رأب الصدع  بْب الصدفْب، كىو نشاط اقـو بو ا٤بؤسسات ا لتعليمية اليـو

األسف ال ادرج يف النشاط التعليمي األبعاد الواعية للنشاط اللغوم اإلنساين، فقد انكفأ اإلطار التعليمي الر٠بي على كظيفة 

 القْب لغة أكادٲبية موجهة فقط لبلستهبلؾ العلمي ا٤بدرسي، بعيدا عن الوظائف االجتماعية ك ا٢بميمية للغة، يف عمق ٛبوجاهتا



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-- 84 -- 

 

ىذه الوظائف يف ا٢بقيقة ىي الٍب اعيد ا٢بياة للغة كارجعها إُف ا٢بيوية االجتماعية، إذا استطاعت ا٤بؤسسات . اليومية كالليلية

التعليمية ٙبقق ىذا الطموح بتعوًن ا٤بتعلمْب ٗبمارسات لغوية كاعية، كاكثيف التعاطي الوجداين كاالجتماعي مع اللغة ا٤بدرسية، 

ايجية على امتداد األجياؿ القادمة نتائج مهمة يأيت على رأسها إعادة اللغة الر٠بية ا٤بنبوذة إُف حد اليـو من ستحقق ىذه اإلسَبا

 .ا٤بمارسة االجتماعية إُف حضن ا٣بطاب اليومي

ىذا الطموح التعليمي الطوبوم، إذا ٙبقق يف يـو من األياـ، سيعيد نشاط التوليد اللغوم السليم ا٤بستند إُف األصوؿ  

الصحيحة للغة العربية، كىنا ٘بدر اإلشارة إُف ضركرة إلغاء ا٥بواجس ا٤بعجمية القدٲبة، الٍب قمعت قانوف التطور الطبيعي يف اللغة 

البشرية كشرط أساسي ٢بياهتا، فإذا كاف العر ي يف القدًن قد أقاـ ىذا ا٤ببدأ من أجل صيانة علـو الدين، كذلك باافظة على 

صلبة الٍب يستمد منها النص ا٤بقدس ىويتو الداللية كا٤بعجمية، فإف ىذه ا٥بواجس ٯبب أف ازكؿ يف ا٢بضارة ا٢بالية النواة اللغوية ال

 :لعدة أسباب

الكرًن كعلـو الدين مازالت ٧بفوظة، ليس على مستول ا٤بمارسة فالقيم الداللية كا٤بعجمية للغة العربية ا٤برابطة بتفسّب القرآف       

يبقى فقط على العر ي أف يستثمر يف ىذا . دبية ا٢بالية كإ٭با يف الَباث ا٤بعجمي الضخم الذم استجمعو العرب قدٲبااللغوية كاأل

ا٣بزاف ا٤بعجمي كاف ٯبعلو دائما كادا قارا يف التعامل مع علـو الدين كما يقَبف ّٔا من نشاطات فقهية كاشريعية، كيف مقابل ىذا 

براغماايا إضافيا بالنسبة للغة كىو إمساكها من التبدؿ ا٤بتسارع على الصعيد ا٤بورفولوجي، سيعمل ىذا ا٣بزاف ا٤بعجمي عمبل 

 .الصويت كالدالِف، لكي ال ٰبدث شرخ كاسع بْب بناىا التارٱبية، كما حدث يف لغات عا٤بية كثّبة

جدة على الصعيد االجتماعي، كرفع من جهة أخرل يدعى الوعي العر ي إُف ضركرة إثراء ا٤بعجم العر ي بكل ا٤بسميات ا٤بست    

ا٤بتدفقة غرب ا٢بدكد اللغوية كا٢بضارية،  بفعل التطور العلمي كالتكنولوجي، كاالنفتاح ( الدخيلة)ا٢بدكد ا١بمركية عن األلفاظ 

 .كالعلمية ا٢بضارم الذم خلقو مبدأ العو٤بة كىذا أمر ضركرم من اجل افعيل حيوية اللغة العربية كمسايرهتا للتطورات ا٢بضارية

كيتعْب علينا حْب ذلك أف نضع شرطا أساسيا أثناء إٛباـ ىذا اإلدراج ا٤بعجمي العر ي، كىو ضركرة التأكد من ا٤بطابقة بْب     

ىذه األلفاظ ا١بديدة القادمة من سياؽ التوليد االجتماعي أك الك ا٤بستعارة من بيئات لغوية أخرل، كالقوانْب الداخلية للغة 

 ٛبتلك أدكات اوليدية كاشتقاقية ثرية كفعالة من أجل ٙبوير كاقبل التدفق ا٤بعجمي القادـ من الفضاءات ا٤بعجمية العربية، الٍب
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األجنبية، كىذا ىو مبدأ االحتجاج الصحي ا٢بقيقي بعيدا عن ا٤بغاالة الكبّبة الٍب أطلقتها سلطة الٍب ظهرت يف ظركؼ ا٢بضارة 

مارسة ا٤بعجمية إُف اليـو فاستفحلت كقد شد عضدىا بَباجع الفعالية االجتماعية للتوليد العربية القدٲبة كاستقرت يف عمق ا٤ب

 .جتماعيةاللغوم، بسبب الشرخ ا٥بائل بْب اللغة الكبلسيكية كاللغة العامية ا٤بَبىلة على صعيد ا٤بمارسة اال
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 حنو تأسيس معجم املصطلحات العلمية يف الكتب املدرسية

 
رشيػد     فلكػاكم     :     األستػػػاذ  
  -قسنطينة -العليا لألساتذةالمدرسة 

 
 :تقػػػديم

 
اأيت ىذه ا٤بداخلة يف إطار إبراز األٮبية الكربل الٍب أصبح يكتسيها ا٤بعجم ا٤بتخصص، اتمثل مهمتو يف شرح كاوضيح 

 أثقلت ا٤بصطلحات الدقيقة الواردة يف كتاب مادة من ا٤بواد ا٤بدرسية، خاصة يف إطار ا٤بنهجية كالسياسة الَببوية ا٢بديثة الٍب
الكتب ا٤بدرسية ٗبصطلحات، يصعب على ا٤بعلم إعطاءىا حقها من الشرح كالتوضيح، نظرا لضيق الوقت، لذا البد للمتعلم من 
كسيلة مساعدة اكوف ٗبثابة دليل اربوم مساعد، مهما كاف حجمو، من أؿ أف يؤدم مهمة اربوية كبيداغوجية مكملة ١بهود 

 . ا٤بعلم
 

ة علمية طموحة من أجل اأسيس معجم علمي للمصطلحات ا٤بتداكلة يف ا٣بطاب الديداكتيكي اعترب ا٤بداخلة انطبلق
ا٤بكتوب على مستول الكتب ا٤بدرسية للشعب العلمية كالتقنية، كىي مصطلحات فرنسية مبثوثة يف ثنايا الكتب ا٤بدرسية، 

، َف اتبعو دراسات (فرنسية كعربية)بْب لغتْب  شرحت بَباكيب عربية، كىذا اإلجراء البيداغوجي ا١بديد الذم عمد إُف ا٤بزج
ميدانية لفحص مدل فعاليتو، كبالتاِف ارـك ىذه ا٤بداخلة إُف كصف ا٤بصطلحات كٙبليلها الحقا، من أجل بناء معجم متخصص 

 . يف العلـو التكنولوجية
 

لكن بعد التهيئة النظرية كسأحاكؿ أف أذيل ىذه ا٤بداخلة بنموذج اصورم يتمثل يف صورة ىذا ا٤بعجم ا٤بتخصص، ك 
 .  الٍب اتناكؿ مفهـو ا٤بعجم، كقضايا التأليف ا٤بعجمي ا٤بعاصر، ككاقع اعايش اللغات، كانعكاس ذلك على ٧بتول الكتب ا٤بدرسية
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 : مقػػدمة
 

كات كثّبة كانت آخر القضايا اللغوية ادكر حل قضية اوحيد ا٤بصطلح العلمي باللغة العربية، عقدت فيها مؤٛبرات كند
جدا كخرجت بنتائج مهمة للغاية بعضها طبق على أرض الواقع، كالكثّب منها مازالت انتظر أصحاب القرار السيادم، كما 
شكلت ا٤بعاجم ا٤بتخصصة ٧بورا ىاما يف ىذه اللقاءات العلمية، نتيجة السبق ا٤بعريف، كالتطور ا٢باصل يف ٨بتلف العلـو اإلنسانية 

 . منها كالتجريبية
قطبا مهما من أقطاب البحث ا٤بعجمي انظّبا كاطبيقا، نظرا ٢باجتنا  -أعِب ا٤بعاجم ا٤بتخصصة –شكل ىذا ا٤بوضوع ي

الشديدة إُف كسيلة مساعدة من أجل فهم العلـو كما ينتجو الغرب، يف أقصر كقت ٩بكن، كي ال نقع يف مأزؽ التضخم ا٤بعريف، 
الَبٝبة، : أف يلتف حوؿ ىذا العلم نفر من ا٤بتخصصْب يف ٨بتلف ا٤بيادين، منها كالتخمة الٍب اضر كال انفع، بالتاِف ال حرج

 . اٍف إضافة إُف العلـو ا٤بتخصصة الٍب يراد أف ينس فيها ا٤بعجم... التوثيق، اللسانيات، اإلعبلـ اآلِف
ق العلمي يف ٨بتلف ا٤بيادين، اىتم الغربيوف بالصناعة ا٤بعجمية اىتماما ال مثيل لو، نظرا للحاجة ا٤بلحة لو، بعد التدف

كبالتاِف اقدمت ىذه الصناعة، كألفت ا٤بعاجم ٗبختلف أنواعها، كٛبيزت بالتنوع كالثراء يف آف كاحد، من أؿ اافظة على الصفاء 
، ألف عملية الفهم اتم با٤بصطلحات كىذه األخّبة ال افهم إال بعد االطبلع على مدلو٥با يف معجم  خاص اللغوم، كفهم العلـو

 :يتميز البحث ا٤بعجمي عند الغرب ٖبصائص، ٪بملها فيما يلي. ّٔا
كمضموهنا كٙبديد موضوع البحث ا٤بعجمي بدقة، كٙبديد اإلطار النظرم الذم سيعاًف فيو،  العلمية، الواقعية خاصية -1

 . كٙبديد الوسائل الصورية الٍب ٛبكن من ٛبثيل ا٤بوضوع ٛبثيبل كافيا
ف ىذه ا٣باصية التقيد بنتائج األٕباث النفسية كنتائج اللسانيات النفسية التجريبية ككل الواقعية الذىنية، كمضمو  -2

 . ببناء ٭باذج اإلدراؾ كغّبىا مثلها يف بناء ا٤بعجم -عامة –الدراسات ا٤بعنية 

ا٤بواد ا٢بوسبة كمضموهنا بناء ا٤بعجم بصورة ايسر بر٦بتو يف ا٢باسوب كيعِب ذلك التقيد بعدة قيود، منها انتقاء  -3
ا٤بدرجة يف ا٤بعجم على أساس االقتصاد كابليف ا٢بشو، كٛبثيل ىذه ا٤بواد ا٤بعجمية ٛبثيبل صوريا، كمراعاة النسقية يف 

 i.ىذا التمثيل

إف االىتماـ ّٔذه ا٣بطوات ىي الٍب ضمن للمعاجم العربية ا٢بديثة، االنتشار بل الفعالية أيضا يف ميداف من ا٤بيادين العلمية، 
ت منو مادة حاضرة لكل ٧بتاج ٥با، ال يبذؿ جهدا يف البحث عن معُب كلمة أك مصلح من ا٤بصلحات الٍب حيث جعل

يصادفها، ألهنا مصنوعة صناعة علمية، دقيقة، ٧بوسبة كذلك، بل كصل األمر إُف استيعاب ا٥بااف اموؿ للمعاجم 
 . أجل معرفة الوقت اإللكَبكنية، فيكفي االستنجاد با٥بااف، كما يتم االستنجاد بو من

  ii:ٱبتلف األمر كثّبا أثناء ا٢بديث عن ا٤بعاجم العربية ا٤بعاصرة، فبل نزاؿ نطرح إشكاليات ٘باكزىا الزمن من قبيل 
 معجمو؟ يضمنها الٍب اللغوية ا٤بعطيات مصدر ما -1
 ا٤بعاصر؟ العر ي ا٤بتكلم ينتجها الٍب اللغوية ا٤بعطيات يعتمد حد أم كإُف -2

 ا٤بعتمد؟ العر ي للمتكلم ويقدم ٙبديد كأم -3
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 أخرل؟ دكف معجمية مواد ينتقي أساس أم كعلى -4

 ا٤بعجم؟ داخل ا٤بعجمية ا٤بواد ٥بذه ٲبثل ككيف -5

 ذلك؟ يف يعتمدىا الٍب النظرية كما -6

 ا٤بعجم؟ ىذا يقدـ ا٤بتكلمْب من طبقة كألم -7

 ا٤بعجم؟ ىذا ٙبقيقها يريد الٍب األىداؼ أك ا٥بدؼ كما -8

 قرارات؟ من يتخذ ما اٚباذ يف ا٤بعتمدة كاألٕباث الدراسات كما -9

يف حْب اتكاثر علينا كاتعاظم ا٤بشكبلت اللغوية ا٤بتعلقة با٤بواد ا٤بدرسية، دكف أف نفكر يف صنع معجم لغوم، اربز مهمتو يف 
 .مساعدة ا٤بتعلمْب، يف ٨بتلف األكار

 يف الصناعة ا٤بعجمية، على اختبلؼ إذف أضحى بناء ا٤بعجم ا٤بتخصص من ا٤بسائل الٍب أثارت اىتماـ ا٤بشتغلْب 
 .صنوؼ ا٤بعاجم، ٤با ٥با من دكر كبّب يف شرح العلـو كاسهيل اوصيلها إُف ا٤بتلقي يف أقل كقت ٩بكن

 :اشكل ىذه العناصر ٧باكر ا٤بداخلة، كىي  
 مقدمة منهجية عن الوظيفة ا٤بعرفية للمعاجم ا٤بتخصصة  -1
 لى ا٤بنظومة الَببوية ا٢بديثة الصراع ا٤بعريف كاللغوم كاأثّباهتما ع -2

 أٮبية ا٤بعاجم الَببوية ا٤بتخصصة   -3
 
 :(ماىيتها، كظيفتها )ا٤بعاجم العلمية ا٤بتخصصة  -1
 : التعريف اللغوم كاإلصبلحي للمعجم -1-1

مقاييس " مصدر الكلمة على اختبلؼ أشكا٥با، كمرد ذلك إُف قوؿ ابن فارس يف مؤلفو " ـ. ج. ع" يعترب ا١بذر 
... أحدٮبا يدؿ على سكوت كصمت، كاآلخر على صبلبة كشدة، كاآلخر على عض كمذاقة: العْب كا١بيم كا٤بيم»": للغة ا

كما يف ااج العركس أف مادة ع ج ـ كقعت يف لغة العرب لئلّٔاـ كاإلخفاء   -"سر صناعة اإلعراب" كذكر ابن جِب يف مقدمة 
الذم ال يفصح كال يبْب كبلمو كإف كاف من العرب، كاألعجم : رم، األعجمللجوى" صحاح العربية"كضد البياف، كما جاء يف 

  iii«أيضا الذم يف لسانو عجمة كإف أفصح بالعجمية
يف كبلـ العرب لئلّٔاـ كاإلخفاء كضد البياف  اعلم أف عجم كقعت» : يقوؿ ابن جِب أيضا يف اعريفو للمعجم ما يلي

، إذا كانا ال يفصحاف كال يبيناف كبلمهما ،  ذلك رجل أعجم كامرأة عجماء فالعجمة ا٢ببسة يف اللساف ، كمن كاإلفصاح ،
العر ي القراءة ، َف يقدر عليها لغلبة النعاس  ، كالعجم ك العجمي غّب العرب لعدـ إبانتهم أصبل ، كاستعجم كاألعجم األخرس

، كاستعجمت الدار عن جواب سائلها سكت : الرجل  كالعجماء البهيمة ألهنا ال اوضح ما يف نفسها ، كاستعجم عليو ،
غالب أمرىا اأيت لئلثبات كاإلٯباب ٫بو أكرمت زيدا أم  اعلم أف أعجمت كزنو أفعلت ك أفعلت ىذه كاف كانت يف... سكتت
، كذلك ٫بو أشكيت زيدا أم أزلت لو ما يشكوه ، ككذلك  لو الكرامة ، فقد اأيت أفعلت أيضا كيراد ّٔا السلب كالنفي أكجبت
 iv«أعجمت الكتاب أم أزلت عنو استعجامو اقولن
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 : اصبلحا -1-2
ىو ذلك الكتاب الذم ٰبمل بْب دفتيو عدد معترب من الكلمات كمعانيها، اعرض بطرائق معركفة يف ا٤بعجمية العربية،  

ة نطقها، اسمى الكلمات ا٤براد شرحها با٤بداخل ا٤بعجمية، أما ا٤بعاين فتسمى بالتعاريف، كىذه التعاريف اتضمن طريق
ا٤بعلومات الصواية، ا٤بعلومات الصرفية، : االشتقاقات ا٤بختلفة للمدخل ا٤بعجمي، كشواىد استعما٥با، كبالتاِف يضمن التعريف

 . العلومات الداللية
 
 :اعريف ا٤بعجم ا٤بتخصص -1-3

، ال: ا٤بعجم ا٤بختص ىو الذم ٯبمع مفردات متخصصة يف مادة من ا٤بواد مثل رياضيات، اللغة العربية، الفيزياء، العلـو
كٲبثل ىذا النوع حاجة . عاصرةكيشرحها كيفسرىا افسّبا دقيقا اسهل مهاـ ا٤بتعلم، ك٘بعلو أداة من أدكات التعليم الفعالة كا٤ب

، كاسارعها، فلم يبق للمعاجم التقليدية ا٤بوسوعية مكانة بالرغم من أٮبيتهاملح  .ة يف عصرنا ا٢باضر، مع اقدـ العلـو
 

 :    كظيفة ا٤بعجم العلمي ا٤بتخصص -1-4
ال ٲبكن ا٢بديث عن لغة علمية كاحدة ٘بمع بْب ٝبيع الشعوب، كال انتمي إُف أم قطر من األقطار، حيث اعمل كل 

على ارقية لغتها بواسطة اعميق الفارؽ العلمي بينها كبْب منافساهتا، كاشَبط على أف  -خاصة ا٤بتقدمة منها –دكلة من الدكؿ 
ة العلم فيها ىي اللغة القومية، فتطورت اللغة اال٪بليزية كابعتها اللغة الفرنسية، مث اللغة الصينية يف التقانة العلمية، أما اكوف لغ

اللغة العربية فقد بقيت ازاكؿ مكاهنا لعدـ إعطاء البحث العلمي قيمتو، كبالتاِف يكمن ا٢بل الوحيد يف صناعة ا٤بعاجم العلمية 
أحادية اللغة، ثنائية اللغة، متعددة اللغات حيث ايسر التواصل بْب ا٤بعلمْب كا٤بتعليمْب، كاسهل عملية : ا٤بتخصصة متنوعة بْب

كما اسمح للمتعلمْب إدراؾ آّردات من ا٤بفاىيم العلمية الٍب يتعسر فهمها عند ادكينها . التعلم يف أقصر كقت ٩بكن
اكتسيها مثل ىذه ا٤بعاجم فقد اىتمت ّٔا ٨بتلف الدكؿ ا٤بتقدمة يف ا٥بيئات  با٤بصطلحات األجنبية، انطبلقا من ىذه األٮبية الٍب

 . العلمية، كمراكز البحث، كا١بامعات
 : اكمن كظيفة ا٤بعجم العلمي يف ما يلي

 التعريف با٤بصطلحات ا٤بتخصصة يف ٝبلة قصّبة مفيدة  -

 التقريب بْب اللغات يف ٦باؿ ا٤بصطلحات العلمية كا٤بتخصصة  -

 ٤بتعلم على فهم اتول ا٤بتخصص يف مادة من ا٤بواد مساعدة ا -

 ربح ا٤بعلم للوقت باعتبار أف ىذا ا٤بعجم كظيفيا يساعد ا٤بتعلم على فهم ا٤بادة العلمية قبل ا٤بوقف التعليمي  -

٤بثاؿ ال اىتمت الكثّب من ا١بهات العلمية ا٤بتخصصة بصناعة مثل ىذا النوع من ا٤بعاجم ككظيفتها، نذكر منها على سبيل ا
 v:ا٢بصر
  اقريب ا٤بعارؼ كالعلـو من خبلؿ الربط بْب عشرات ا٤بعاجم العامة كا٣باصة ا٤بتعددة اللغات، كما ىو الشأف يف معجم

Alex fomine  ،الذم استطاع الربط بْب أكثر من مئة معجم كايسّب البحث فيهات من خبلؿ معجم كاحد
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تعدد دكؿ االٙباد األكر ي، حيث بلغ ٦بموع ما ٰبتويو ىذا البنك ككما ىو شأف بنك ا٤بصطلحات ا٤بتعددة اللغات ب
 . من ا٤بصطلحات فقط ٟبسة مبليْب مرفوقة بتعاريفها كسياقات كركدىا

 ابلاية،  نظرية أساس على ا٤ببنية ا٤بعاجم شأف ىو ذلك، كما اللسانية يف النظريات كاستثمار ا٤بعجمي العمل اطوير
 -The Dutch -French - :كعنوانو ببلجيكا، ا٤بقارف النحو يف البحث ٦بموعة وأ٪بزا ا٤بعجم الذم قبيل من

English contrastive verb Valency Dictionary 

 اآليت ا٤بعجم شأف ىو كما الَبٝبة، ايسّب:  

- Dictionnaire anglais francais de traduction 

 

 ٤بؤلفو إ٪بليزم، – عر ي :ا٤بتعلم قاموس :يف الشأف وى كما أجنبية، لغة باعتبارىا اللغات من لغة اعليم ايسّب 
 - :اليابانية اللغة اعليم أنطوف كمعاجم حبيب سلموين ٤بؤلفو إ٪بليزم، – عر ي :للمتعلم العاِف كالقاموس .ستانغلس

Kanji Dictionary: Dictionaries for Learning Japanese  

 اربونو أكغست ٤بؤلفو فرنسي، – عر ي :(الكتابية اللغة) قاموس ) :يف الشأف ىو كما األدبية، الكتابة لغة اقوية . 

ما نبلحظو يف معاٝبنا ا٤بتخصصة يف عصرنا ا٢باضر أنو يتعامل مع ا٤بواد ا٤بصطلحية ككأهنا معزكلة عن بعضها البعض، كما ينجر 
فكّب ا١بدم يف صناعة معاجم متخصصة عنو من اضييع للوقت أثناء البحث عن مادة ما من ا٤بواد ا٤بصطلحية، ٥بذا البد من الت

 . كاضحة، مقصودة ا٤بعاَف كاألىداؼ
 
  :   التنمية اللغوية كعالقتها بمعجم المصطلحات العلمية -2
إف ا٢بديث عن قضية ا٤بصطلح كعبلقة باللغة ليس كليد الساعة، كإ٭با قد بدأت إرىاصااو منذ سنوات مضت، منذ  

نية إُف ألفية االية أكثر طموحا من السابقة، فبدأت ا٤بؤٛبرات كالندكات اعقد يف ىذا آّاؿ، كعلى استعداد العاَف ٚبطي األلفية الثا
قضية ا٤بصطلح » حيث رأل أف  1973سبيل ا٤بثاؿ نذكر أىم قرار نتج عن مؤٛبر التعريب الثالث الذم انعقد يف ا١بزائر سنة 

كأنٌو إذا كانت عملية ا٤بصطلح عملية . عناية يف اإلعداد كالدراسة كاإلقرارالعلمي َف انل من العناية يف التنفيذ، قدر ما نالت من 
كأنٌو البٌد أف ٱبرج ىذا النقاش النظرم إُف مرحلة . ا١بدؿ النظرم حو٥با إُف ما ال هناية ة، فإٌف ذلك يقتضي أال يستمرٌ مستمرٌ 

 . vi«متحانو كا٢بكم عليوالتطبيق كالتجربة العلمية، حٌب يكوف استخداـ ا٤بصطلح ىو الذم ٰبٌقق ا
إف ا٤بشكلة الٍب ٫بن بصدد معا١بتها ال اعِب كال ٛبس ندرة ا٤بصطلح العلمي، كإ٭با اتعلق باللغة الٍب يتم ّٔا إيصاؿ  

أف ا٤بصطلحات  -كإف استبقنا ا٢بديث عن ىذه القضية –ا٤بصطلح العلمي، كاللغة الٍب يتم ّٔا شرح ىذا ا٤بصطلح، فا٤ببلحظ 
 : توبة يف الكتب العلمية معظمها بل جلها مكتوبة باللغة الفرنسية، كبالتاِف ٰبق لنا اف نطرح ىذه التساؤالتكالرموز ا٤بك
 ىل اللغة العربية عاجزة على إيصاؿ ا٤بفاىيم العلمية ا٢بديثة ؟ -

ا٤بكتوبة ما ىي نوايا كاضعي الكتب العلمية ا٤بدرسية من ىذه االسَباايجية الٍب اعتمد على ا٤بصطلحات العلمية  -
 بالفرنسية كشرحها اارة باللغة العربية كاارة باللغة الفرنسية؟ 

 أال اشكل ىذه اإلجراءات خطرا على شخصية ا٤بتعلمْب؟  -
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 أال اشكل ىذه اإلجراءات ثقبل على ا٤بتعلمْب باعتبارىم يتناكلوف العلـو بلغتْب ٨بتلفتْب؟  -

 
األكُف يف العاَف، خاصة منها اللغوية إضافة إُف متكلميها، كما اتميز ّٔا انفرد اللغة العربية ٖبصائص ٘بعلها يف مصاؼ اللغات 

من اقديس ٘بعل من العر ي كا٤بسلم يتشبث ّٔا، كٰبافظ عليها، إضافة إُف اوفر كسائل متعددة من كسائل التنمية اللغوية، افيد 
 :ة يف ما يلالباحثْب على كضع مصطلحات علمية دقيقة ككظيفية، اتمثل ىذه الوسائل اللغوي

 
ظاىرة لغوية ٙبدث عند ٝبيع اللغات، ٙبدث أثناءىا انتقاؿ مفردات لغوية من لغة إُف لغة أخرل، نتيجة : االقَباض اللغوم -1

اٍف كما يسمى أيضا باالقَباض اللغوم، ...ا٢بركب، التجارة، السياحة: احتكاؾ الشعوم يف ما بينها، بفعل عوامل عديدة منها
كيف العصور ا٢بديثة قد اقـو بو أيضا ا٥بيئات العلمية  , ظ عمل يقـو بو األفراد كما اقـو بو ا١بماعاتفاقَباض األلفا» فػ 

بل رغم أنو يبدأ كعمل فردم ال يلبث يف , على أف عمل الفرد ىنا ال يظل عمبلن منعزالن عن الناس. كآّامع اللغوية كأمثا٥با
كيكوف حينئذ عنصران من عناصر اللغة , يصبح ملكان للجماعة كلهامث قد , غالب األحياف أف يقلده ٦بموعة من أفراد

كقد أدت ىذه الظاىرة إُف دخوؿ العديد من ا٤بفردات إُف اللغة العربية، كحدث ىذا منذ نزكؿ القرآف الكرًن،  vii«ا٤بستعّبة
قد دخلت الكثّب من فردكس، سلسبيل، اسنيم كىي كلمات غّب عربية، أما يف العصر ا٢بديث ف: حيث كردت ىذه الكلمات

, ا٤بوبايل, التلفزيوف, الكمبيوار: ا٤بفردات نتيجة التقدـ العلمي كاالكتشافات ا٤بعاصرة من بْب ىذه الكلمات نذكر حصرا
 . الفيتامْب, الفّبكس, التلفوف, سي دم, الويب, االنَبنت, الديسك

 

أخرل بواسطة لغتْب ٛبثل األكُف اللغة األصل أما الثانية فهي ٛبثل الَبٝبة جسرا ينقل العلـو كا٤بعارؼ من أمة إُف أمة  :الَبٝبة -2
اللغة ا٥بدؼ، كىي من الوسائل اللغوية ا٥بامة الٍب اساعد على ٙبقيق التنمية اللغوية، ٤با ٥با من دكر يف إثراء الرصيد ا٤بعريف 

 .كا٤بفردايت يف لغة من اللغات، كباات ضركرة عصرية ملحة

 

ة ٭بوذجا ناجحا يف ٞبل العلـو من لغات أجنبية إُف اللغة العربية، كىي فرصة إلثراء ٨بتلف اشكل ىذه العملي :التعريب -3
, استعماؿ اللغة العربية يف ٨بتلف فركع ا٤بعرفة كبلما ن ككتابة ن » التخصصات ٗبا كصلت إليو األمم ا٤بتقدمة، كبالتاِف ٰبصل

صبغ الكلمة بصبغة عربية عند » : لناحية اللغوية فهذا ا٤بصطلح يعِب، أما من اviii«كٕبثا ن كارٝبة ن كاأليفا, دراسة ن كادريسا ن 
، يعترب التعريب عملبة حضارية يهدؼ إُف انمية العلـو ٗبختلف ٚبصصااو، كما يعمل  ix«نقلها بلفظها األجنيب إُف اللغة العربية

لدكؿ العربية ميزانية ىامة، كأنشأت ، كنظرا ألٮبيتو فقد خصصت الكثّب من ا-خاصة منها العلمية –على انمية ا٤بصطلحات 
٦بامع كدكر للنشاط يف ىذا آّاؿ، كعقد يف ىذا الشأف ٦بموعة من الندكات كا٤بؤٛبرات، خلصت بنتائج مهمة جدا، نذكر على 

"  علـوالمنظمة العربية للتربية كالثقافة كال"الذم عيقد يف دمشق ٗبساٮبة " المؤتمر العاشر للتعريب" سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر 
حيث خرج ا٤بؤٛبركف  2002ٛبوز  25-20يف الفَبة من "  قضايا تعريب التعليم العالي في الوطن العربي" ٙبت شعار 

ا٢برص على احتواء كل كتاب علمي منهجي على مسرد أجنيب عر ي كعر ي أجنيب يضم  »  :ٗبجموعة من التوصيات نذكر أٮبها
كدعم الطباعة , لكتب العربية الٍب طبقت التعريب بْب يدم ا١بامعات كا٤بؤسساتككضع ا, كل ا٤بصطلحات العلمية الواردة فيو
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ا٤بعجمية كإٔباثها كمشركعاهتا الٍب ٚبدـ قضية التعريب كمشركع الذخّبة اللغوية كمشركع ا٤بعجم الصحفي العر ي ا٤بعاصر 
 .  x«كمشركع يقيس ا٤بصطلح كغّبىا من ا٤بشركعات ا٤بعجمية 

وية داخلية ٚبتص ّٔا اللغة العربية، دكف اللغات األخرل، حيث ٘بمع كلمتاف أك أكثر فيؤخذ ىي ظاىرة لغ :النحت -4
شطر كل كاحدة منها فتتشكل كلمة جديدة ٥با معُب اجتماع الكلمات السابقة، كىي ظاىرة لغوية قدٲبة، قدـ اللغة نفسها، فػ 

وف يف القرف الثاين ا٥بجرم أمثلة بأعياهنا اناقلتها كتب اللغة اللغة العربية النحت على ٫بو ٧بدكد منذ ا١باىلية كسجل اللغوي» 
مث طرحت قضية النحت يف العصر ا٢بديث يف إطار اإلفادة من اإلمكانيات اللغوية ا٤بختلفة لصوغ , على مدل القركف

علمية يف ا٤بعاجم كىي من الوسائل اللغوية الٍب اعمل على انمية ا٤بصطلحات ال xi«ا٤بصطلحات العلمية كالكلمات ا٢بضارية
فتينزىعي من ٦بموعة حركؼ كلماهتا كلمة فٌذة ادؿ على ما كانت ادؿ عليو , ييعمد إُف كلمتْب أك ٝبلة» ا٤بتخصصة، حيث 

كىي عملية مشركعة اافق عليها أغلب الباحثْب، كما أقر ّٔا ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة أثناء  xii«أك ا١بملة نفسها, الكلمتاف
، كمن بْب األمثلة عن xiii«ٯبوز النحت عندما الجئ الضركرة العلمية إليو» : حيث كرد يف أحد بنوده ما يليا٢باجة إليو، 

 . اٍف...بر كماء: برمائي إذ أف ىذه الكلمة اشكلت من كلمتْب: ا٤بصطلحات العلمية الٍب اشكلت بواسطة النحت

 

إغناء اللغة العربية با٤بصطلحات العلمية، كىي عملية  من بْب أىم الوسائل اللغوية الٍب ساٮبت بشكل كبّب يف :الَبكيب -5
ارٝبة العناصر ا٤بكونة ٤بصطلح أكرك ي مركب إُف اللغة العربية كاكوين اركيب عر ي من أكثر من كلمة يؤدم معُب » : لغوية اعِب

ٝبعها ٧بمود فهمي حجازم يف  كما ينقسم الَبكيب أثناء النقل إُف اللغة العربية إُف ٦بموعة من األقساـ  xiv«ا٤بصطلح األكرك ي
  xv:ما يلي

كلعل من أقدـ ىذه الَباكيب كأكثرىا : اتكوف صيغ الَبكيب ا٤بزجي العر ي من مكونات عربية :الَبكيب ا٤بزجي العر ي   -
غة كأصبح ىذا الَبكيب شائعان يف الل(.ال ثبوت , ال كجود, ال كوف) مثل , (اسم + ال ) شيوعان منذ عصر ا٢بضارة اإلسبلمية 

, البٌل حرب, السلكي, المركزية, المباالة:)العربية الفصحى ا٢بديثة للتعبّب عن مصطلحات فلسفية كاجتماعية كسياسية مثل
شبو , شبو ر٠بي , شبو جزيرة , شبو حر ي ) مثل ( شبو ) كما اكونت صيغ مركبة أخرل عنصرىا األكؿ كلمة (. البٌلسلم
كاكونت  (. غّب ر٠بي, غّب دستورم, غّب مباشر, غّب إنساين: )مثل( غّب) كاكونت صيغ أخرل عنصرىا األكؿ(. عسكرم

كما اكونت مركبات كاف عنصرىا , (عدـ االراياح, عدـ اال٫بياز: )مثل( عدـ)كذلك مركبات أخرل عنصرىا األكؿ كلمة 
 (سوء إدارة, سوء نية , سوء سلوؾ : )مثل( سوء)األكؿ كلمة 

كىذا الضرب شائع يف ( اسم عر ي كهناية أجنبية ) لَبكيب ا٤بزجي ا٤بختلط فيتكوف من كأما ا: الَبكيب ا٤بزجي ا٤بختلط  -
إُف لَب كاحتفظ ا٤بصطلح  (lacta)ارجم عنصره األكؿ  (lactate)فا٤بصطلح . مصطلحات الكيمياء على كجو ا٣بصوص

 ,(ide= يد : )ٍب اٚبذهتا ىذه الصيغ ا٤بركبةكمن أىم النهايات األجنبية ال(. لىبػىنىات) فقيل ( ate-)العر ي بالنهاية األجنبية 
 . كربيتات, كربيتيد : كاألمثلة عليها (ate= ات )

 ثّبموميَب , يشّب إُف الَباكيب ا٤بكونة من عناصر أجنبية مثل باركميَب: الَبكيب ا٤بزجي الدخيل  -
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اللغة العربية، كما يعتمد عليو يف اوليد  خاصة ٩بيزة للغة العربية، كىي من الوسائل اللغوية الٍب اساىم يف إ٭باء :القياس -6
أك دالالت يف , أك صيغ يف كلماهتا, األساس الذم نبِب عليو كل ما نستنبطو من قواعد يف اللغة»ا٤بصطلحات العلمية، بل ىو 

الضوابط اىتم ٦بمع اللغة العربية بوضع »كىذه العملية البد أف اعتمد على الضوابط العلمية الدقيقة حيث  xvi«بعض ألفاظها
 xvii«كالٍب يتطلب التعبّب العلمي إٯبادىا للداللة على ا٤بفاىيم بدقة, القياسية لتكوين األفعاؿ الٍب َف اذكرىا ا٤بعجمات العربية

 . اٍف...ا٤بصدر الصناعي، اسم اآللة : فنتج عن ىذه اآللية ٦بموعة من القياسات نذكر منها على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر

 
٤بييزات اللغوية الٍب ٚبتص ّٔا اللغة العربية دكف غّبىا من اللغات، إال اهنو َف اشفع ٥با من سيطرة بالرغم من ىذه ا   

اللغات األجنبية، كبركز ظاىرة جديدة يف الكتب االمدرسية خاصة منها العلمية، كىي التدخل اللغوم من اللغة الفرنسية إُف 
اعتمد على منهجيتْب ٨بتلفتْب من اليسار إُف اليمْب عندما يتعلق األمر باللغة اللغة العربية يف ا٤بصطلحات، كطريقة الكتابة الٍب 

كيف ٙبدث ىذه الظاىرة؟ كما ىي : كالسؤاؿ ا٤بطركح. الفرنسية، كمن اليمْب إُف اليسار عندما يتعلق األمر باللغة العربية
 أسبأّا؟ 
 

 :الحديثة الصراع المعرفي كاللغوم كتأثيراتهما على المنظومة التربوية -3

 
٘برنا اإلشكالية السابقة إُف ا٢بديث عن الواقع اللغوم يف ا٤بنظومة الَببوية ا١بزائرية، كالَبايب التصاعدم للغات ا٤بدرس 

تماد ّٔا يف ٨بتلف األطوار التعليمية، كا٢بلة ا١بديدة الٍب اكتستها ا٤بنظومة ا٢بديثة، كا٘باه ا١بزائر إُف التعليم ا٤بعاصر كالفعاؿ، باع
 . يف ا١بامعة  L. M. D، ككذا اعتماد نظاـ (االبتدائي، ا٤بتوسط، الثانوم)ا٤بقاربة بالكفاءات يف األطوار التعليمية األكُف 

إف كاقع اللغة العربية يف ا٤بدرسة ا١بزائرية ال يبشر ٖبّب، كال الوح اباشّب إرىاصات ادؿ على ا٤بنحى التصاعدم للغة  
، خاصة كأف ا٤بنهج ا٤بقتبس يشبو كثّبا ا٤بناىج الغربية، ساعد على اردم كاقع اللغة العربية الوضع العربية يف ا٤بنظومة الَببوية

اللغوم العاـ، كحالة الدكؿ العربيةػ الٍب مازالت اصنف ضمن الدكؿ ا٤بتخلفة، فتهمد دائما إُف استّباد كل شيء، حٌب ا٤بناىج 
 . العربية كاإلسبلميةالَببوية، كالٍب ال يساير منها الفلسفة الَببوية 

يظهر جانبا من بؤر الصراع ا٤بعريف كالعلمي بْب الدكؿ ا٤بتقدمة يف آّاؿ اللغوم، بل ىي األساس، ألف اللغة ىي األداة  
، الناقلة للعلـو كالتقنيات ا٢بديثة، كما ٭بوذج اللغة الصينية الٍب ٪بدىا يف ٝبيع ا٤بنتجات إال ظاىرة استحق الذكر كاالستشهاد ّٔا

فهذه اللغة قد حققت اقدما ملحوظا، بل أصبحت الشركات الصينية اوظف عما٥با يف ٨بتلف بلداف العاَف، بل ال اكتفي ىذه 
الدكؿ بفتح االستثمار فيها، بل اعمد إُف جلب مَبٝبْب يتقنوف اللغة الصينية كيَبٝبوهنا إُف لغة البلد ا٤بستقبل، كىي الظاىرة 

ا١بزائر، فهذه اللغة اشهد زحفا ٩باثبل للزحف الذم ٲبارسو أىلها بواسطة اقدمهم يف ٨بتلف آّاالت، اللغوية الٍب ٙبدث اآلف يف 
ككذلك اشهد الدكؿ األكربية من جانب كالواليات ا٤بتحدة األمريكية من جانب آخر اسابقا خطّبا من أجل الظفر بأكرب عدد 

يرة ٙبت غطاء ابادؿ التكوين، كا٤بساٮبات كا٤بساعدات ا٤بعرفية، ظهر ٩بكن من التابعْب ثقافيا كلغويا، باعتماد خطط لغوية شر 
 . ىذا جليا يف احتبلؿ اللغات األجنبية مركزا مهما يف ٨بتلف آّاالت العلمية كاالقتصادية
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كما ظهر ىذا االستبداد اللغوم أيضا يف ا٤بنظومة اللغوية، حيث الحظنا بصورة ملفتة لبلنتباه ما حدث من شرخ  
، خاصة منها ما يتعلق بالكتب التقنية كالعلمية، فظهرت إشكاليةة من نوع آخر،خلقها أصحاب اللغة أنفسهم ٙبت غطاء لغوم

 : اللحاؽ بالركب ا٤بعريف كالعلمي، كبالتاِف ٫بن اماـ خيارين، ال ثالث ٥بما
 تقنيةمراجعة السياسة الَببوية كاعتماد األحادية اللغوية يف ادريس العلـو التجريبية كال  . 

  صناعة معاجم اربوية متخصصة، من أجل ا٤بساٮبة يف اإلضافة ا٤بعرفية للسياسة الَببوية ا٢بديثة، كانقاذىا من الفشل
 . ا٤بعريف كالتعليمي

 
 : الجزء التطبيقي

 : (الكتب ا٤بدرسية)كصف عاـ للمدكنة  -1
كقوانْب العينة ا٤بنتظمة، كعرب ٝبيع مستويات الطور  عبارة عن كتب مدرسية مأخوذة عشوائيا، َف يطبق عليها قواعد: ا٤بدكنة
 : ، كىذه الكتب ىي(علـو ٘بريبية، رياضيات) ، مشلت الشعب العلمية (من السنة األكُف ثانوم إُف السنة الثالثة ثانوم) الثانوم 

لَببية الوطنية للجمهورية ا١بزائرية موجو لطلبة السنة الثالثة من التعليم الثانوم، اصدره كزارة ا :كتاب العلـو الفيزيائية  -1-1
أستاذ ٔبامعة ىوارم بومدين  )زرقيِب طو حسْب  -: الدٲبوقراطية الشعبية، أعده ٦بموعة من الباحثْب يف ىذا االختصاص كىم

  (للعلـو كالتكنولوجيا
   (مكلف بالدركس ٔبامعة ىوارم بومدين للعلـو كالتكنولوجيا )غزاؿ عبد الرٞباف  -

 ( مفتش الَببية كالتكوين يف مادة العلـو الفيزيائية ) بلعزيز ٨بتار -

  (أستاذة التعليم الثانوم بثانوية زينب اـ ا٤بساكْب با١بزائر )سيدم أٞبد فريدة  -

  (أستاذ التعليم الثانوم بثانوية الشي  بوعمامة با١بزائر) ا١بلدح منيب  -

  2008 -2007سم الدراسي صدر ىذا الكتاب عن الديواف الوطِب للمطبوعات ا٤بدرسية، للمو 
إف كتاب الفيزياء ىذا ينطبق نصا كركحا على الربامج ا١بديدة ألقساـ  »: لقد مشل التقدًن كصف عاـ للكتاب ك٧بتويااو كما يلي

، لقد مت اقسيم برنامج الفيزياء 2007السنة الثالثة ثانوم الٍب ادخل حيز التطبيق ابتداء من الدخوؿ ا٤بدرسي يف سبتمرب 
مياء للسنة الثالثة ثانوم لؤلقساـ العلمية، الرياضيات كالتقِب رياضيات إُف جزئْب ألسباب علمسة كعملسة، إف ىذا كالكي

التقسيم يراعي التطور الزمِب للجمل الفيزيائية كالكيميائية ا٤بدركسة، يشمل ا١بزء األكؿ التطورات الرايبة كيشمل ا١بزء الثاين 
 : الرايبة ىي التطورات غّب الرايبة، التطورات

 التحوالت النوكية  -

 دراسة الظواىر الكهربائية  -

 اطور حالة ٝبلة كيميائية خبلؿ ٙبوؿ كيميائي ٫بو حالة التوازف  -

  xviii«اطور ٝبلة ميكانيكية -
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ا٤بقاربة  مث انتقل ا٤بؤلفوف، يف الفقرات التالية من التمهيد لعرض االسَباايجية كا٤بنهجية ا٤بعتمدة يف عرض ىذه الدركس ا٤بتمثلة يف
مت ا٪باز ىذا الكتاب ٤بساعدة التبلميذ يف عملهم كٙبضّبىم المتحاف شهادة البكالوريا، كما اعتمدت » بالكفاءات، حيث 

خطة بياغوجية افضل مشاركة التبلميذ يف انمية معارفهم، إف األنشطة التمهيدية ا٤بتعددة كالتطبيقات ا٤بقَبحة اسمح للتلميذ 
، إضافة إُف اقدًن xix«وحدة كاساعده على اكتساب ا٤بعارؼ ا٤بقدمة بطريقة ادرٯبية كعقبلنيةباكتشاؼ طريقة الربط لل

يف األساس علـو ٘بريبية كعليو فإنو ٯبب على » االسَباايجية ا٤بتبعة يف عرض الدركس ، كصف ا٤بؤلفوف الدركس الفيزيائية ا٤بتمثلة 
، زيادة على ىذا فقد اعتمد مؤلفو ىذا الكتاب طريقة اعتمد على األستاذ االعتماد على النشاطات التجريبية لتقدًن دركسو

 .xx«استخداـ كاسع لتكنولوجيا اإلعبلـ
 
أما لوف الغبلؼ ا٣بارجي، فقد اختّب لو األزرؽ داللة على األمل يف النجاح، ٚبلل غبلؼ الصفحة األكُف أربع صور  

لى العلـو كالتكنولوجيا كفضلهما يف اكتشاؼ ىذا العاَف ا٣بارجي ٢باالت ٨بتلفة مأخوذة عن كضعية آّرة كسط الفضاء، داللة ع
 . الٍب ال استطيع العْب آّردة اكتشافو

كلها باللغة الفرنسية كَف يعتمد على مراجع أخرل  (Webographie)اعتمد ا٤بؤلفوف على مراجع ٤بواقع إلكَبكنية  
 . باللغة العربية

 
وجو لطلبة السنة الثالثة ثانوم، اصدره كزارة الَببية الوطنية للجمهورية ا١بزائرية م :كتاب العلـو الطبيعية كالحياة  -1-2

 : الدٲبوقراطية الشعبية، أعده ٦بموعة من الباحثْب يف ىذا االختصاص كىم
  (مفتش الَببية كالتكوين )بوشبلغم عبد العاِف  -

  (اذةأستاذ بيوكيمياء با٤بدرسة العليا لؤلسا )الدكتور كاملي عبد الكرًن  -

  (مفتش الَببية كالتكوين ) جعفر عامر  -

  (أستاذ جيولوجيا با٤بدرسة العليا لؤلسااذة )األستاذ بوزكريا نصر الدين  -

  (أستاذ اعليم ثانوم )براىيمي ٧بمد  -

  (أستاذة اعليم ثانوم )فتيحة  (بن ٲبينة )بوشريط  -

 

، افتتح ا٤بؤلفوف الكتاب  2008 -2007وعات ا٤بدرسية عبد الرحيم موساكم، كصدر عن الديواف الوطِب للمطب: أعده اقنيا
ٗبقدمة اعريفية بالكتاب كاالسَباايجية الٍب اابعت من أجل اقدٲبو للتبلميذ، كما اعتربه كسيلة كباقي الوسائل التعليمية األخرل، 

يف ٙبقيق األىداؼ ا٤بتوخاة من  أداة اعليمية اساىم ضمن باقي الوسائل التعليمية» أكىو ٧بور من ااكر التعليمية، فاعترب 
، ككذلك مشلت اإلصبلحات الَببوية ٝبيع الكتب ا٤بدرسية، كىي القضية الٍب أشار إليها xxi«ادريس مادة علـو الطبيعة كا٢بياة

، كالذم أعد ىذا الكتاب ٘بسيدا للمنهاج الر٠بي ا١بديد ا٤بسطر إلصبلح التعليم الثانوم يف مرحلتو النهائية» : ا٤بؤلفوف يف قو٥بم
يهدؼ أساسا إُف ازكيد التبلميذ باألسس العلمية الضركرية ٤بتابعة دراستو يف التعليم العاِف بنجاح، كفق منهج علمي يتماشى مع 
قدرات كميوؿ التلميذ، كما يهدؼ إُف ازكيد التبلميذ بثقافة علمية عامة ضركرية، ٘بعل ا٤بتعلم قادرا على اٚباذ مواقف كقائية 
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صحة، مع االىتماـ ّٔدؼ ٞبايتها كا٢بفاظ عليها، كاكسابو مواقف عقبلنية يف مواجهة بعض الظواىر الطبيعية، للحفاظ على ال
، إف ا٤بتمعن يف مضموف الفقرة السابقة xxii«كبالتاِف الوصوؿ بو إُف مشاركة فعالة يف حوارات حوؿ ا٤بواضيع العلمية ا٤بعاصرة

قاربة بالكفاءات، حيث ال يكوف ا٤بتعلم ٦برد إنساف مستهلك للمعلومات، يبلحظ جليا اطبيق اعليمات كمضامْب كأىداؼ ا٤ب
اطبيق ما استفاد منو نظريا يف الواقع، خاصة ما يرابط با٢بياة اإلنسانية أك الطبيعية، أم أف  -بعد فهمو للمواضيع –بل ٰباكؿ 

لكفاءات، حيث ٰبوؿ ا٤بتعلم ىذه ا٤بعارؼ إُف يكوف إنسانا فعاال كمواطنا صا٢با يف آّتمع، كىو ما اشدد عليو ا٤بقاربة با
مهارات اسمح لو بإ٪باز اك ٩بارسة عمل ما يف نشاط منسجم، فعاؿ كبناء ٰبقق التنمية ا٤بستدامة، مث اارسل ا٤بؤلفوف يف اقدًن 

حدات صمم الكتاب ليتناكؿ بالدراسة ثبلثة ٦باالت، يندرج ٙبت كل ٦باؿ عدة ك » طريقة عرض اتول التعليمي، إذ 
مفاىيمية، ككل كحدة اضم عدة نشاطات عملية، أك عملية كثائقية، أك كثائقية داعمة كمعززة، من الصعب ٙبقيقها بنشاطات 
عملية، كٙبتل ا٤بقاربة التجريبية مكانة ىامة يف جزء البيولوجيا، حيث قدمت نشاطات باستعماؿ اقنيات اإلعبلـ كاالاصاؿ منها 

 . xxiii«النمذجة الٍب اتجلى يف بعض الظواىر البيولوجية كا١بيولوجيةالتجريب ا٤بدعم با٢باسوب، ك 
 
ٰبتول الغبلؼ ا٣بارجي ٥بذا الكتاب ا٤بدرسي على ٨بتلف ا٣ببليا ا٤بكونة لؤلشياء، سواء أكانت إنسانية، حيوانية،  

اين الذم خدـ العلم أكطبيعية نبااية، كربت بشكل يسمح للعْب آّردة مشاىدهتا بواسطة آّهر، كىو االخَباع اإلنس
كالتكنولوجيا، كقد على غرار األجهزة األخرل اوضيحات عن الطبيعة الٍب نعيشها، كىي إضافة بشرية ذكية، ساٮبت بشكل كبّب 

 . يف التطور كاالزدىار
ف ا٤براجع أما عن قائمة ا٤بصادر كا٤براجع ا٤بستعملة فهي اتنوع بْب ا٤براجع العربية، كالفرنسية، إال أف ا٤ببلحظ طغيا  

مرجعا، بينما اقتصر الباحثوف على مرجع كاحد باللغة العربية، كىو ألحد  (14)أربعة عشر باللغة الفرنسية، يبلغ عددىا 
 .ا٤بؤلفْب

 
 :صفحة، قسم إُف ثبلثة أقساـ (13)ذيل الكتاب ٗبعجم ٰبتوم على ثبلثة عشرة  

ف ا٤بقاببلت األجنبية بالفرنسية للمصطلحات العلمية قدـ ا٤بؤلفو : خصص القسم األكؿ لشرح ا٤بصطلحات الفيزيائية -
 . العربية، كما أضيف ٥با اعريف باللغة العربية

قدـ فيها ا٤بؤلفوف أيضا ا٤بقاببلت األجنبية بالفرنسية : خصص القسم الثاين لشرح ا٤بصطلحات الكيميائية -
 . للمصطلحات العلمية العربية، كما أضيف ٥با اعاريف باللغة العربية

اتمثل يف إعطاء العناصر الفيزيائية كالكيميائية باللغة العربية ك٨بتصراهتا : ص القسم الثالث ١بدكؿ بعض النظائرخص -
 .   باللغة الفرنسية كبعض ا٤بعادالت الرقمية
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رياضي،  رياضيات، اقِب: موجو لطلبة السنة الثالثة من التعليم الثانوم، يف الشعب التالية :(الجزء األكؿ)الرياضيات  -1-3
علـو ٘بريبية، اصدره كزارة الَببية الوطنية، للجمهورية ا١بزائرية الدٲبوقراطية الشعبية، أعده ٦بموعة من الباحثْب يف ىذا 

 : االختصاص، كىم
 مفتش الَببية كالتكوين: ٧بمد فااح مراد -

  كالتكوين الَببية مفتش :ااكريرت ٝباؿ -

 أستاذ التعليم الثانوم : ا٢بفيظ فبلح عبد -

 أستاذ التعليم الثانوم : بد ا٤بؤمن موسىع -

 أستاذ التعليم الثانوم : غريسي بلجيبلِف -

،  ٙبت إشراؼ كزارة الَببية الوطينة، اوخى فيو الباحثوف ا٤بنهجية ا١بديدة 2007أصدره الديواف الوطِب للمطبوعات ا١بامعية، 
ر أنشطة مناسبة سواء عند مقاربة ٨بتلف ا٤بفاىيم أك عند الٍب بِب عليها من خبلؿ اختيا» ا٤بتمثلة يف ا٤بقاربة بالكفاءات، 

، كما مت اقسيم ٧بتويات الكتاب كما xxiv«إدماجها كما حظي استعماؿ اكنولوجيات اإلعبلـ كاالاصاؿ باالىتماـ البلـز
  xxv:يلي

  عرض الكفاءات ا٤بستهدفة إضافة إُف نبذة اارٱبية 

  أنشطة ٛبهيدية 

  الدرس 

  طرائق كٛبارين ٧بلولة 

 عماؿ موجهة أ 

  استعد للبكالوريا 

  ٛبارين ةكمسائل 

  اخترب معلومااك 

موجو لطلبة السنة األكُف من التعليم الثانوم، جذع مشَبؾ علـو كاكنولوجيا، التابع لوزارة الَببية الوطنية : الرياضيات -1-4
 : ا٤بتكونة منا١بزائرية، الصادر عن الديواف الوطِب للمطبوعات ا٤بدرسية، اكفلت بإعداده اللجنة 

 مفتش الَببية كالتكوين : مصطفى بلعباس -

 مفتش الَببية كالتعليم : بوزيد موسعي -

 أستاذ التعليم الثانوم : سليماف ٞبودم -

 أستاذ التعليم الثانوم : أحسن إٯباكداف -

ن الولة، مقطع اعلم صفحة التقدًن، مقطع األنشطة، مقطع الدرس، مقطع الطرائق كالتماري: يتكوف الكتاب من األجزاء التالية
 xxvi...الربىنة، مقطع استعماؿ اكنولوجيا اإلعبلـ كالتصاؿ
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 : خصائص اللغة في الخطاب الديداكتيكي المتخصص -2
على اللغتْب العربية كالفرنسية، استعمل اللغة الفرنسية يف  (الكتب ا٤بدرسية العلمية)يعتمد ا٣بطاب الديداكتيكي يف ا٤بدكنة 

العلمية، بينما اشرح اللغة العربية ىذه الرموز كا٤بعادالت الرياضية، كىذه االسَباايجية السائدة عرب ٝبيع  الرموز كا٤بصطلحات
 (: عينة البحث) كعلى سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر نذكر األمثلة التالية ا٤بقتبسة من الكتب ا٤بدرسية . الدركس

  xxvii:متابعة ٙبوؿ كيميائي عن طريق قياس الناقلية -2-1
 CHLORO-2-M2THYL-2بركياف مثيل -2 كلور 2، اإليثانوؿُف ا٤بزيج ا٤بتكوف من ا٤باء كنضيف إ

PROPANE )3CCI (CH3)  كالذم ٲبكن أف نرمز لوRCI نبلحظ أنو ٰبدث افاعل اإلماىة للنوع الكيميائي ،
RCI كفق ا٤بعادلة التالية : 

RCI(AQ)+H2(L)=ROH(AQ)+H
+
(AQ)+CI

-
(AQ) 

H ردالشواىذا التفاعل ينتج 
+
(AQ) كالشوارد CL

-
(AQ)  كالٍب اتحكم يف قيمة الناقلية النوعيةQ  الوسط )للمحلوؿ

 . (التفاعلي
من ا٤باء  30MLمن مزيج يتألف من  50ML بيشرمن أجل متابعة ىذا التحوؿ عن طريق قياس الناقلية نضع يف  -

 . (27كثيقة  )ة جهاز قياس الناقلي (SOND) مسبار البيشرمث نغمس يف  اإليثانوؿمن  20MLك 

، عند كل دقيقة نسجل قيمة T=0عند اللحظة  الكركنمتر، نرج ا٤بزيج مث نشغل RCIمن  2.0MLنظيف  -
 .(28كثيقة ) Q= F(T)للمحلوؿ، مث نرسم البياف  Qالناقلية 

Hالشواردبعد معايرة ا١بهاز نقرأ مباشرة قيم الناقلية النوعية للمحلوؿ، ٗبا أف 
+

 ٚCL
-

اجدة يف الوؿ، لذا الوحيدة ا٤بتو  ىي 
  :اعطى الناقلية النوعية لو بالعبلقة

H+ [H+]+YCL-[CL-](T) ג Q(T) = 

 
 : للسنة الثالثة ثانوم، نبلحظما يلي( كىو كتاب الفيزياء) على ضوء الفقرة ا٤بقتبسة من ا٤بصدر ا٤بعتمد عليو 

العربية اللغة الوظيفية بينما اللغة الفرنسية ىي اللغة ا٤برجعية،  أف اللغة ا٤بستعملة مزيج بْب العربية كالفرنسية، حيث ٛبثل اللغة  -أ
 : باستثناء بعض ا٤بصطلحات العلمية ا٤بكتوبة باللغة العربية، مثل

 .اإليثانوؿ، كلور، مثيل بركياف، الشوارد، البيشر، الكركنمتر، مسبار -

الكتاب ا٤بدرسي فلم نعثر على معاين أك اعاريف ىذه ٕبثنا عن معاين ىذه ا٤بصطلحات العلمية يف ا٤بعجم ا٤بذيل يف آخر ىذا 
ا٤بصطلحات، كىو ما يؤثر سلبا على العملية التعليمية، باستثناء بعض الشركحات الٍب يقدمها ا٤بعلم أثناء اقدًن اتول، كلكن 

بو جيدا ٤بعاين ىذه قد ال يسمح لو عامل الوقت من أجل اقدًن معاين كاضحة، فهو ٧بكـو بعدة عوامل كظركؼ ٘بعلو ال ينت
 . ا٤بصطلحات

قدمت الرموز كا٤بعادالت الفيزيائية كالكيميائية باللغة الفرنسية كىذا اإلجراء ىو السائد عرب ٝبيع صفحات الكتاب  -ب
كيفقد ا٤بدرسي، كىو ما يؤثر سلبا أيضا على العملية التعليمية، حيث يرىق ا٤بعلم كا٤بتعلم أثناء االنتقاؿ من لغة إُف لغة أخرل، 
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ىذا اإلجراء الَبكيز على اتول العلمي ا٤بعريف، كما يؤثر ىذا اإلجراء على شخصية ا٤بتعلمْب، كىو األخطر فيشعركف أف اللغة 
 . العربية غّب قادرة على ٞبل مثل ىذه ا٤بصطلحات كالعبارات العلمية

ستيعاب ىذا الزخم ا٤بعريف كالعلمي ا٤بعجم ا٤بخصص لشرح ا٤بصطلحات كا٤بعادالت يف آخر الكتاب غّب كاؼ ال –ج 
ا٤بتخصص، كما أف التعاريف للمداخل ا٤بعجمية غّب كافية لشرحها، لذا ال يليب ا٢باجات العلمية كا٤بعرفية للمتعلمْب، لذا 

 . فتأسيس معجم كظيفي مستقل يساعد ا٤بتعلمْب كا٤بعلمْب أضحى ضركرة علمية البد منها
  xxviii:كدكايت٭بذجة االنصهار ا١بزئي للبّب  -2-2

يتكوف الربنس من بّبيدكايت، ينصهر نتيجة ا٬بفاض الضغط، بينت الدراسة التجريبية أف ا٤باغما النااج عن االنصهار غِب 
 . Mgكفقّب با٤بغنيزيـو  ALباأل٤بنيـو 

 : لفهم مبدأ االنصهار ا١بزئي ٪برم التجربة التالية، حيث نستعمل الوسائل التالية
 : نحو التاِفأنابيب مهيأة على ال 3 -

 ـ ° 20يف درجة حرارة اقدر بػ  Corned-beefٰبتوم على : 01األنبوب  -

 ـ ° 50مت اسخينو يف ٞباـ مائي يف درجة حرارة اقدر بػ  Corned-beefٰبتوم على : 02األنبوب  -

 . ـ°90مت اسخينو يف ٞباـ مائي يف درجة حرارة اقدر بػ  Corned-beefٰبتوم على : 03األنبوب  -
ىذا ا٤بثاؿ ا٤بقتبس من الكتاب ا٤بدرس ا٤بوجو ٤بتعلمي السنة الثالثة ثانوم، نبلحظ دائما أف ا٣بطاب الديداكتيكي على ضوء 

 : ا٤بوجو للمتعلمْب، يتميز ٗبا يلي
حيث استعملت اللغة العربية كالفرنسية، استعملت األكُف كلغة كظيفية يتم ّٔا اقدًن : االزدكاجية اللغوية يف ا٣بطاب -

 . للمتعلمْب، بينما اعتربت الثانية مرجعية، يستأنس ّٔا أثناء كتابة ا٤بصطلحات العلميةاتول 

ال ٰبتوم الكتاب على معجم كظيفي يساعد ا٤بتعلمْب على فهم الرموز كا٤بصطلحات العلمية يف هناية الكتاب،  -
 . يةكعوضت بفقرات مبينة باللوف األصفر، يف هناية الدرس، اشرح فيها ا٤بصطلحات العلم

 :(السنة الثالثة من التعليم الثانوم )نموذج عن تمرين في الرياضيات  -2-3
 : أحسب النهايتْب

Lim(2x-1)ex  (2                 lim(ex-x) (1
xxix 

اقتبسنا ىذا النموذج على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر، من أجل االستدالؿ على ٭بوذج االزدكاجية اللغوية يف ا٣بطاب الديداكتيكي، 
ا٣بطة السائرة كفقها عرب ٝبيع صفحات الكتاب، حيث يعتمد ا٤بؤلفوف اللغة العربية أثناء شرح ا٤بعطيات، بينما اكتب  كىي

 . الرموز الرياضية كا٤بصطلحات باللغة الفرنسية
 
 : (السنة األكلى من التعليم الثانوم)نموذج عن تمرين في الرياضيات  -2-4

 : أنشر كبل من العبارات التالية
 A(X)=(X-1)(X+1)(X-2)....xxx  
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اابع ا٤بؤلفوف االسَباايجية نفسها، يف عرض الدركس كالتمارين، ٖبطاب مزدكج بْب اللغة الفرنسية كالعربية، مع افتقار ىذه الكتب 
 . يف مادة الرياضيات كعرب ٝبيع ا٤بستويات ٤بعجم متخصص يشرح الرموز الرياضية، كا٤بصطلحات ا٤بتخصصة

 
 : ـاستنتاج عا -2-5

نسػػتنتج مػػن خػػبلؿ ٙبليلنػػا ال٭بػػاذج السػػابقة الػػذكر كالػػٍب أخػػذناىا عشػػوائيا مػػن الكتػػب ا٤بدرسػػية ا٤بػػذكورة، أف القبلئمػػْب 
على اإلصبلحات الَببوية ا٢بديثة قػد اعتمػدكا االزدكاجيػة اللغويػة يف ا٣بطػاب التعليمػي ا٤بكتػوب، حيػث اعتمػد اللغػة العربيػة كلغػة 

نطلق، بينما اعتمد اللغة الفرنسػية كلغػة كظيفيػة اكػوف ٗبثابػة اللغػة ا٥بػدؼ، إضػافة إُف اهنػا ىػي ا٢باملػة مرجعية، اكوف ٗبثابة لغة ا٤ب
 للرموز الفيزيائية، الرياضية كالتكنولوجية، كا٤بصطلحات العلميػة، كىػذا يػدعم ا٤بقولػة ا٤بسػتهلكة القائلػة بػأف اللغػة العربيػة غػّب قػادرة

، بػػل ٚبلػق للمتعلمػػْب اليقػػْب ّٔػػذه ا٤بقولػػة بعػػد الشػك، كلكػػن مػػا يبلحػػظ علػػى ىػػذا اإلجػػراء، علػى ٞبػػل العلػػـو كاالسػػتجابة ٤بطالبػػو
اغليػب التيػار الفرنكفػػوين أثنػاء كضػػع الػدركس ا٢بديثػػة ا٤بعتمػدة كفػق ا٤بقاربػػة بالكفػاءات، كىػػو رأم اللسػاين العػػر ي ا١بزائػرم الكبػػّب 

انسػػحبت مػػن ١بنػػة إصػػبلح ا٤بنظومػػة الَببويػػة :"  ٙبػػت عنػػوافاألسػػتاذ عبػػد الػػرٞبن ا٢بػػاج صػػاٌف الػػذم أجػػاب عػػن أحػػد الصػػحفيْب
عينػػت رئيسػػا للجنػػة، لكػػن كقػػت أمػػور يف كواليسػػها جعلتػػِب أعتػػذر كأغػػادر، فقػػد »:بسػػبب التيػػار الفرنكفػػوين كمػػا أضػػاؼ قػػائبل

ذم أدعػو عضػو، الػ 150كجدت نفسي كحيدا ضمن ايار يدعو لفرنسة كل مراحل كأطوار التعليم،ككنػت الوحيػد بػْب أكثػر مػن 
 11«إُف اعريب التعليم، فبلحظت أنِب ال أستطيع اغيّب األمر 

 
 :خػػاتمػة

على ضوء ا٤بعطيػات السػابقة ا٤بعركضػة يف ا١بػزئْب النظػرم كالتطبيقػي، نبلحػظ جليػا اىتمامػات اللغػوين العػرب القػدامى 
اللغة العربية، إضافة إُف القػرآف الكػرًن الػذم قػاؿ يف كادثْب باللغة العربية، يظهر ىذا االىتماـ يف إٯباد الوسائل الٍب ٙبفظ فيها 

، فعملية حفظ القرآف الكرًن من التحريف، اليو عملية أخرل ىي ا٢بفاظ "إنا ٫بن نزلنا الذكرل كإنا لو ٢بافظوف: " شأنو ا اعاُف
ا٢بفظ الرباين ا٤بقدس الػذم الٲبكػن أف يتصػرؼ على اللغة العربية ألهنا اللغة ا٤بكتوب ّٔا القرآف الكرًن، إضافة إُف العناية اإل٥بية ك 

فيها البشر، افطن الغيوركف على اللغة العربية فوضعوا كسائل أخرل ٙبافظ على اللغة العربية كىي ا٤بعػاجم ٗبختلػف أنواعهػا، كمػع 
كا٤بعرفية ا٢بديثػة، فػدعت الضػركرة  اقدـ األياـ كاصاعد الواّبة ا٤بعرفية للبشر، َف اعد ا٤بعاجم العربية القدٲبة اليب ا٤بتطلبات العلمية

إُف إنتػػاج ا٤بعػػاجم ا٤بتخصصػػة، بػػل اعػػدهتا إُف ا٤بعػػاجم اإللكَبكنيػػة، كمعػػاجم ا١بيػػب، كمػػع ظهػػور قضػػايا لغويػػة كمعرفيػػة يف الكتػػب 
درسػية ابقػى ا٤بدرسية إراأينا البحث يف إمكانية إنتاج ا٤بعػاجم الَببويػة ا٤بتخصصػة، خاصػة كأف ا٤بعػاجم ا٤بذيلػة يف بعػض الكتػب ا٤ب

 . ناقصة ك ال اليب الطلب
 

 : إف الظواىر اللغوية ا٤بطركحة يف الكتب ا٤بدرسية جعلتنا نبحث يف أسبأّا كا٤بتمثلة يف

                                                 
11

، العدد 1431ربيع الثاين  06ا٤بوافق لػ  2010مارس  22ج صاٌف، منشور يف يومية الشركؽ، ليـو اإلثنْب حوار أجرم مع الربكفيسور عبد الرٞبن ا٢با  
  19ص . 2881
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 استنساخ ا٤بناىج الغربية كالتأثر باتويات ا٤بعرفية كبالتاِف نقلها مباشرة إُف اللغة العربية  -

 لئلصبلحات يف أقصر كقت ٩بكن الزعم ا٤بطركح حوؿ قصر الوقت كا٢باجة ا٤بلحة  -

 الزعم ا٤بطركح حوؿ اضييع الوقت بفعل الَبٝبة إُف العربية كفقداف الركح العلمية يف النصوص األصلية  -

 ا٤بباىاة بالنظاـ الَببوم ا١بديد بإدخاؿ اللغة الفرنسية يف ا٣بطاب الديداكتيكي  -

 

 : كما نتجت عن ىذه األسباب نتائج ٫بصرىا فيما يلي
 نفصاـ اللغوم كا٤بعريف لدل ا٤بتعلمْب خلق اال -

 اعميق النظرة كاألفكار عن ٚبلف اللغة العربية  -

 التشتت الذىِب كا٤بعريف كاضييع الوقت نتيجة النتقاؿ من اليمْب إُف اليسار اارة كمن اليسار إُف اليمْب اارة أخرل  -

 

 : أما النتيجة ا٤بهمة جدا فتتمثل يف
 حات العلمية في الكتب المدرسيةمعاجم المصطل اإلسراع في صناعة 

 

 :الهوامش كالحواشي

1
1

، 78عزالدين البوشيخي، ٫بو اصور جديد لبناء ا٤بعجم العلمي العر ي، ٦بلة ٦بمع اللغة العربية بدمشق، آّلد: ينظر 
  04-02، ص ص  04ا١بزء 

2. 1
 1041نفسو، ص   

3. 1
  13، ص 1994، 2، مكتبة لبناف ناشركف، ط(بْب ا٤باضي كا٢باضر) عدناف ا٣بطيب، ا٤بعجم العر ي : نقبل عن 

4. 1
 40 ص 1ج. سر صناعة اإلعراب : ابن جِب  

5. 1
 1144 -1143 ص  عزالدين البوشيخي، ا٤برجع السابق، ص  

، آّلس األعلى للغة العربية، اللغة العربية، ٦بلة ٫بو اسَباايجية عربية لنشر ا٤بصطلح ا٤بوٌحدصاٌف بلعيد،  :نقبل عن 1 .6
 . 81ا١بزائر، ص 

7. 1
 .117 ، ص1978 ،القاىرة ،مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية ،من أسرار اللغة, إبراىيم أنيس 

8. 1
.9ص ,ـ1984, ا٤بوسم الثقايف الثاين ّٓمع اللغة العربية األردين. ٘بارب يف التعريب, ٧بمود ا١بليلي   

9. 1
 .591عىريبى : مادة. ـ1994, دار ا٤بعارؼ: القاىرة. ا٤بعجم الوسيط  

10. 1
 .131ص, ا٤برجع السابق, سإبراىيم أني 

11. 1
 .72ص , ـ1993, القاىرة ،مكتبة غريب, األسس اللغوية لعلم ا٤بصطلح, ٧بمود فهمي حجازم 

12. 1
, ( 43-42) العدد ا٤بزدكج ،٦بمع اللغة العربية األردين٦بلة . ا٤بصطلح العلمي بْب الثراء كاإلغناء, جبلؿ شوقي  

  .23، صـ1993 ،السنة السادسة عشرة
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13. 1
 .97ص ,ـ1978 ،القاىرة ،دار الثقافة للطباعة كالنشر, اللغة العربية عرب القركف, مي حجازم٧بمود فه 

14. 1
 97ص, ا٤برجع نفسو  

15. 1
 . 100 -98ص ص  , ا٤برجع نفسو 

 8ص ,ا٤برجع السابق, إبراىيم أنيس 1 .16

 .41ص , ا٤برجع السابق, ٧بمود فهمي حجازم  1 .17

18. 1
، للسنة الثالثة من التعليم الثانوم، الديواف الوطِب (طورات الرايبةالت) زرقيِب طو حسْب كآخركف، علـو فيزيائية   

 . 2008-2007للمطبوعات ا٤بدرسية، كزارة الَببية الوطنية، ا١بزائر، 

  ا٤بصدر نفسو، فقرة التمهيد 1 .19

   ا٤بصدر نفسو، الفقرة نفسها 1 .20

21. 1
، للسنة الثالثة ثانوم، الديواف (ـ التجريبيةشعبة العلو ) بوشبلغم عبد العاِف كآخركف، كتاب علـو الطبيعة كا٢بياة   

  03، ص 2008 -2007الوطِب للمطبوعات ا٤بدرسية، كزارة الَببية الوطنية، ا١بزائر، 

22. 1
  03 ا٤بصدر نفسو، ص 

23. 1
  04 ا٤بصدر نفسو، ص  

واف الوطِب ، ٧بمد فااح مراد كآخركف، الدي(السنة الثالثة من التعليم الثانوم العاـ كالتكنولوجي)الرياضيات  1 .24
  02، ص 2007للمطبوعات ا٤بدرسية، كزارة الَببية الوطنية، ا١بزائر، 

  02ا٤بصدر نفسو، ص  1 .25

26. 1
، الديواف الوطِب للمطبوعات (السنة األكُف من التعليم الثانوم، جذع مشَبؾ علـو كاكنولوجيا)الرياضيات  

 . ، صفحات ا٤بقدمة2008ا٤بدرسية، كزارة الَببية الوطنية، ا١بزائر، 

 20ا٤بصدر السابق، ص  ،(التطورات الرايبة)زرقيِب طو حسْب كآخركف، علـو فيزيائية  1 .27

 . 298، ا٤بصدر السابق، ص (شعبة العلـو التجريبية)بوشبلغم عبد العاِف كآخركف، كتاب علـو الطبيعة كا٢بياة  1 .28

  127، ا٤بصدر السابق، ص (السنة الثالثة من التعليم الثانوم)الرياضيات  1 .29

  135، ا٤بصدر السابق، ص (السنة األكُف من التعليم الثانوم)الرياضيات  1 .30
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 مصطمػح الغػرض 
 ومػػادة األدب 

 
 محمد السعيدعبدلي :الدكتور                                              

 قسم المغة العربية وآدابها        
 البميدة -جامعة سعد دحمب         

  

           
إحدل ا٤بسائل الرئيسية الٍب  (Le thème)كا٤بوضوع  (Le motif )اعد مسألة التمييز بْب مفهومي الغرض           

، كىو العلم (La thématologie" )علم ا٤بوضوعات"عناية كبّبة يف دراسااو الٍب أ٪بزىا حوؿ " رٲبوف اركسوف"أكالىا 
مشكلة يف : دراسة ا٤بوضوعات: "برزت الك العناية با٣بصوص يف كتابيوكقد . الذم يعترب فرعا من فركع األدب ا٤بقارف

 ".          موضوعات كأساطّب"ك  " األدب
كقبل أف نستعرض آراءه حوؿ التشابو كاالختبلؼ ا٤بوجود بْب ا٤بصطلحْب نتوقف بداية عند ا٤بعاين الٍب أعطتها           

 .معاجم اللغة ٤بصطلح الغرض
أصابنا مطر أساؿ : يقاؿ. غرضاف: كا١بمع, الغرض شعبة يف الوادم أكرب من ا٥بجيج: )) لساف العربجاء يف           

   (1) .((أغراض: ىو ا٥بدؼ الذم ينصب فّبمى فيو، كا١بمع: كالغرض. زىاد الغرضاف، كزىادىا صغارىا
، الذم يعِب سبيبل "الوادم"يقدمو لنا لفظ األكؿ ىو ا٤بعُب العاـ الذم : ٲبكن أف نستنتج من ىذا التعريف مفهومْب          

أما ا٤بفهـو الثاين فهو ا٥بدؼ أك الغاية الٍب اشكل بدكرىا مركزا اوجو . منخفض ما" مركز"معينة يسيل فيها ماء ا٤بطر، ٫بو 
٤بياه يف ٫بوه الرميات الٍب انطلق من نقطة أكنقاط معينة،  صانعة مسارا شبيها، يف جوىره، ٗبسار الوادم الذم اشكلو ا

 . كىو بذلك مفهـو ال ٱبتلف يف جوىره عن ا٤بفهـو األكؿ. جرياهنا ٫بو مصبها
كلمة الاينية، موايفوس  :Motifالدافع ": )) ا٤بعجم التارٱبي للغة الفرنسية : معجم ركبّب"كجاء يف           

Motivus :الذم يسيطر على مؤلف، على عمل، ا٤بوضوع : يف الفنوف. سبب التحرؾ. ما يدفع إُف ا٢بركة. اعِب ا٢بركة
  (2) .((ٙبفيز، حافز. موسيقى، رسم، كغّب ذلك

 "ا٢بركة"كوف اشَباكهما يف معُب تإذا حاكلنا اسجيل نقطة من نقاط التقاء ىذا التعريف بتعريف ابن منظور، فس          
 .األكؿ كبقي عاما يف التعريف الثاينكىذا  ا٤بعُب كاف ٧بددا يف التعريف . الٍب اكوف باالنتقاؿ من نقطة إُف أخرل
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السبب الذم ٰبدد أك يشرح : motif الدافع: ))حوؿ ىذا ا٤بصطلح ا٤بعاين اآلاية" معجم اللغة الفرنسية"ك٪بد يف          
٦بموع العوامل الواعية كغّب الواعية الٍب ٙبدد فعبل : Motivationا٢بافز . أسباب الرفض. حدكث فعل أك سلوؾ ما

  (3).((ما أكسلوكا

كإذا حاكلنا أف نتصور كيفية حدكث . يركز ىذا التعريف با٣بصوص على السبب الذم يقف كراء إ٪باز فعل معْب          
ىذا اإل٪باز فإننا ٪بده يتجسد بفضل ا٢بركة الٍب اكوف عن طريق االنتقاؿ من نقطة إُف أخرل، أك من حالة إُف أخرل، أك 

. َبؾ يف جوىرىا مع ما استخلصناه أعبله من اعريف ابن منظور كاعريف معجم ركبّبكىذه صورة اش. من كضع إُف آخر
 .ما يدفع إُف القياـ بعمل، بسلوؾ، بإ٪باز أمر ما: فمفهـو الغرض كالدافع كا٢بافز يف ىذه التعريفات الثبلثة، ىو

" ا٤بعجم ا٤بوسوعي: الركس"  ك" ّبالركس الصغ"٥بذا ا٤بصطلح اعريفا مشَبكا يف كل من " معجم الركس"كأكرد           
موضوع، بنية : يف الفنوف. سبب ذك صفة عقلية يدفع إُف فعل شيء ما، إُف اإلاياف ٗببادرة ما: Motifا٢بافز : ))  جاء فيو

يلتقي ىذا التعريف للمصطلح كما نرل، مع التعريفات الثبلثة السابقة، كونو ٰبمل  (4) .((ٝبالية اتكرر يف أغلب األعماؿ
 .ثلها معُب السبب الذم ٰبرؾ اإلنساف أك يدفعو للقياـ بإ٪باز فعل ٰبقق االنتقاؿ من حالة معينة إُف حالة أخرل جديدةم

من ىنا يتبْب لنا التقارب ا٤بوجود بْب ا٤بعاين الٍب اعطيها القواميس العربية كا٤بعاين الٍب اعطيها القواميس الفرنسية             
فإذا كاف مفهـو ا٤بوضوع ىو مفهـو يرابط أكثر ٗبجاؿ اإلنتاج الفكرم كاإلبداعي، ألنو يدؿ على . ض٤بفهومي ا٤بوضوع كالغر 

، فإف مفهـو الغرض يشمل آّاؿ الفكرم كغّبه من ٦باالت ا٢بياة األخرل؛ لكونو "ما يعرب عنو الكبلـ أك يكتب من أجلو"
إ٪بازا علميا، إبداعيا، بدنيا، كغّبىا من األعماؿ كالسلوكات  كىذا الفعل قد يكوف ؛"ما يدفع إُف القياـ بالفعل"يدؿ على 

. يف كوهنما إنتاجا فكريا أكشعوريا، كاعيا أك غّب كاع: أما العبلقة بينهما فتتمثل أكالٌ . الكثّبة الٍب يؤديها اإلنساف يف ا٢بياة
٤بوضوع يتأخر عن الغرض كيكوف يكوف استجابة كاعية أكغّب كاعية للغرض، أم أف ا (Le thème)إف ا٤بوضوع : ثانيا

 (. Motif" )الغرض"ىذا على مستول ما اقدمو القواميس اللغوية السابقة ٤بفهـو . نتيجة لو
كإذا عدنا إُف رٲبوف اركسوف فإننا نستنتج من كبلمو أنو ال يتوقف عند ىذا ا٢بد من معاين الغرض كعبلقتو           

اصدر منو ٦بموعة " منبعا"، كإ٭با يصّب "ا٤بوضوع"فزا ٰبث الفكر كالشعور على إنتاج با٤بوضوع، إذ َف يعد الغرض دافعا أك حا
مفتوحة من ا٤بوضوعات، يكوف الغرض صانعا أللواهنا ك٣بصائصها العامة؛ ٩با يسمح ٥با بتشكيل صنف معْب بْب موضوعات 

 .األدب، الٍب انتظم بدكرىا يف ٦بموعات معينة
رض من أغراض األدب ا٥بامة كا٤بعركفة؛ ككل نص أد ي يتناكؿ ىذا الغرض يكوف ٘بسيدا أدبيا فا٢بب أك الغزؿ ىو غ          

كمن ىنا ٬بلص إُف . ، كقد مت بناؤه بناء فنيا خاصا"ا٢بب"خاصا ٥بذا الغرض، كنعترب موضوع ىذا النص األد ي ىو موضوع 
حيث أف النص ال يكوف إبداعا أدبيا إال إذا حقق ك . إف ا٤بوضوع ىو التجسيد األد ي ا٣باص للغرض: القوؿ يف ىذا السياؽ

خصوصيتو الفنية ا١بمالية، فإف كل ٦بموعة من النصوص ٙبقق ىذا الشرط، كيكوف موضوعها ىو ا٢بب، فهي اشَبؾ يف 
ة كيبقى الغرض مفهوما عاما ال يرابط ٗبجاؿ فكرم أكإبداعي ٧بدد، دكف آّاالت الفكري. انتمائها إُف غرض ا٢بب أك الغزؿ

فا٢بب مثبل، يبقى مفهوما عاما ٲبكن أف اتناكلو الدراسة االجتماعية، كالنفسية، كالبيولوجية؛ كما يكوف . كاإلبداعية األخرل
، ٲبكن أف اكوف موضوعا للدراسة السياسية كالتارٱبية، كاالجتماعية، "غرض"كا٢برب . أيضا موضوعا للنص األد ي
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أك غرضو ٰبددٮبا آّاؿ الفكرم كاإلبداعي الذم  كىكذا، فموضوع أم نص. كالفلسفية؛ كموضوعا كذلك للنص األد ي
 . ينتمي إليو ىذا النص نفسو

 (5)((موضوع أـ أغراض؟: ))ينطلق رٲبوف اركسوف يف ٧باكلة ٙبديد مفهـو الغرض مث عبلقتو با٤بوضوع من السؤاؿ          

لساحة الثقافية كالفنية، إذ كثّبا ما يعامبلف على أساس أهنما يدالف فيشّب إُف التداخل الكبّب الذم يعاين منو ا٤بصطلحاف يف ا
كإذا كاف ىذا التداخل ا٤بفركض على ا٤بفهومْب ال يشكل عقبة كبّبة إل٪باز بعض األعماؿ الفكرية، ذات . على مفهـو كاحد

ز دراسة يف ٦باؿ علمي خاص، حيث الطابع العاـ كالشموِف، كدراسة السّبة الذااية مثبل، فإف األمر ٱبتلف عندما يتم إ٪با
 . هتدؼ الدراسة يف ىذه ا٢باؿ إُف ٙبقيق الدقة العلمية البلزمة

كعن النتائج السلبية الٍب اَباب يف ىذا النوع الثاين من الدراسات مٌب مت فيها ٘باىل االختبلؼ ا٤بوجود بْب           
كن أف يؤدم إُف حدكث غموض، كعدـ دقة مؤسفة ٤با إف ىذا الوضع ٲب: )) مفهومي ا٤بصطلحْب، يقوؿ رٲبوف اركسوف

من ىنا ابدك أمامو ضركرة كضع اعريفْب لتحديد داللة  (6) .((يكوف القصد من البحث ىو اناكؿ أحدٮبا دكف اآلخر
 أكاعيْب. إنو كل بساط قاعدم، أك مفهـو كاسع يسعى إُف اعيْب موقف ما، كالثورة مثبل: )) ا٤بصطلحْب، فيقوؿ عن الغرض

حالة قاعدية غّب خاصة، ٕبيث َف يتم بعد اشخيص الفواعل فيها؛ من ذلك مثبل، موقف الرجل أك سلوكو بْب امرأاْب؛ أك 
فنحن ىنا أماـ حاالت ٧بددة يف خطوطها العامة، كمواقف . الصراع بْب أخوين، أك بْب أب كابنو؛ أك حالة ا٤برأة ا٤بنبوذة

كلكن كل ىذه ا٢باالت ابقى يف مستول ا٤بفاىيم ." مغرم النساء"مثل الثائر، كمعركفة مسبقا، كحٌب أماـ ٭باذج كاضحة، 
تعبّب آخر، ىو االنتقاؿ من العاـ بك . إنو التعبّب ا٣باص كا٤بتفرد عن الغرض: )) أما عن اعريفو للموضوع، فيقوؿ (7) .((العامة

  (8) .((إُف ا٣باص
رض كا٤بوضوع، اصبح مسألة معرفة ا٤بادة الٍب يشتغل عليها األدب أمرا بعد ىذين التعريفْب اددين ٤بصطلحي الغ          

مفهوما خاصا ك٧بددا بنصو؛ كالنص " ا٤بوضوع"مفهوما عاما، كاسعا كشامبل، ك" الغرض"٩بكنا عند رٲبوف اركسوف؛ فما داـ 
ضحا أف الغرض ىو ا٤بادة ا٣باـ األد ي إبداعا متفردا ٙبققت فيو خصوصية ٝبالية ٛبٌيزه عن غّبه من النصوص، فقد أصبح كا

نستخلص من اعريفاانا للغرض كللموضوع أف مادة األدب ليست : )) كىكذا يقوؿ رٲبوف اركسوف. الٍب يشتغل عليها األدب
: كيقوؿ موضحا عبلقة كل من ا٤بفهومْب ببعضهما بعضا، من خبلؿ عبلقتهما بالنص األد ي (9.((ا٤بوضوع كإ٭با ىي الغرض

أما ا٤بوضوع فهو ٯبسد الغرض كٲبيزه، ٧بققا بذلك أدبيتو، ألف ا٤بوضوع ال . ّب أد ي، كلكنو مادة األدبالغرض عنصر غ))
  (10) .((ٰبقق كجوده إال انطبلقا من اللحظة الٍب يعرب الغرض فيها عن نفسو من خبلؿ  عمل أد ي

الت حوؿ ما إذا كاف من ا٤بمكن ظهور ليس من ا٤بستبعد أف يكوف ىذا التوضيح قد فتح ٦باال لظهور اساؤ             
٦بموعة من النصوص ذات موضوعات متعددة، مادامت ٝبيعا اصدر عن غرض كاحد فقط؟ اإلجابة عن ىذا التساؤؿ 

فالقصائد الٍب اناكلت غرض ا٣بمرة يف شعر أ ي نواس مثبل، . اقدمها لنا النصوص األدبية أكالٌ، كيؤكدىا رٲبوف اركسوف ثانيا
ت يف ديوانو، كلكن كل قصيدة اتناكؿ موضوعها من زاكية خاصة ّٔا، ٩با ٯبعلها ٚبتلف عن بقية القصائد، ىذا اعٌد بالعشرا

أما اأكيد رٲبوف اركسوف . من جهة؛ كمن جهة أخرل، فكل الك القصائد اصدر عن غرض شعرم كاحد ىو غرض ا٣بمرة
معها غرض كاحد يف ٙبقيق اختبلفات عن بعضها بعضا عند استمر ا٤بوضوعات الٍب ٯب: ))٥بذه ا٢بقيقة فقد عرٌب عنها بقولو
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كبعد  (11) .((٦بموعة من الكتاب، حٌب كإف كانوا يعيشوف يف عصر كاحد كينتموف إُف حضارة كاحدة كمذىب فكرم كاحد
: وؿأف يوضح أف ىذا االختبلؼ أمر ثابت حٌب بْب ا٤بوضوعات الٍب ينتجها كااب كاحد داخل الغرض نفسو، ٱبلص إُف الق

إف من يزعم أننا ٲبكن الذىاب بعيدا فنقـو بإذابة عدة موضوعات يف مرجل كاحد فقط، ىو كمن يزعم أف ٝبيع اللوحات ))
 (12) .((الٍب يغلب عليها اللوف األزرؽ ىي لوحات اشَبؾ يف موضوع كاحد

ا٤بوضوع، ك يؤكد على أٮبية  ىكذا يوضح رٲبوف اركسوف االختبلؼ ا١بوىرم القائم بْب مفهـو الغرض كمفهـو          
التمييز بْب ا٤بفهومْب، مع ضركرة االنتباه إُف أف الغرض الواحد ال يَباب عنو أبدا اطابق بْب ا٤بوضوعات الٍب اتفرع عنو، كإ٭با 

 .لكل موضوع نص أد ي لو شخصيتو ا٤بتميزة الٍب بفضلها ٰبقق جوىره كإبداع متفرد
" الغرض"ارة إُف أف رٲبوف اركسوف قد استفاد يف بناء آرائو ا٤بتطورة ىذه، عن مصطلحي كالبد يف األخّب، من اإلش          

، من بعض األعماؿ الٍب حاكؿ فيها أصحأّا ٙبديد الفركؽ ا٤بوجودة بْب ا٤بصطلحْب كإظهار العبلقة القائمة "ا٤بوضوع"ك
من ذلك ىذا الكبلـ الذم ". ضوعات كأساطّبمو : "بينهما؛ كىذا حسب ما يشّب ىو نفسو إليو يف إحاالت كثّبة من كتابو

يسيطر  الغرض ىو ٝبلة من ا٤بقطع الذم)) :يتحدث فيو عن ا٤بوسيقى قائبل (13) (Littrés) ، "ليَبم"يثبتو للعاَف اللغوم 
 (14) .((يف كامل األغنية، كأف ا٤بوضوع ىو الغرض ادد بقدر كاؼ، كا٤بؤىل ألف يكوف ٧بٌل إ٪باز عدة اعديبلت

 

من ىنا يبدك لنا أف العمل الهاـ الذم أنجزه ريموف تركسوف الرامي إلى توضيح الحدكد الفاصلة بين مصطلحي الغرض           
كالموضوع، مع تحديد العالقة القائمة بينهما، بحيث أف الثاني ىو توسيع لألكؿ كتفصيل لو، ىو عمل تعود محاكلت القياـ بإنجازه إلى 

ا تمت مالحظتو من سهولة كقوع الدارسين في الخلط بين المصطلحين الذم قد يؤدم إلى التقليل من أىمية كقت متقدـ، ذلك بسبب م
 .جهودىم الرامية إلى إنجاز دراسات تتوفر على الدقة كالوضوح
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 فردات الحديث الهبوي الشريف في صحيح البخاري دالالت م

 أهموذجا    وتفعل واهفعل صيغ فعل و أفعل 
 

 الي ــٌٙ   ِؽّذ :    اٌذورٛس

 ٚاٌؼٍَٛ االٔغا١ٔح عرار تى١ٍح االدابأ

 اٌٍّّىح اٌّغشت١ح -اٌّؽّذ٠ح 

 

 : تقديم  

ا ك مراحل يف نشاطو العلمي، مث اعاكده أسئلة ارجعو إُف البدء، أسئلة ا٤ببتدئ البلمنتهي، قد يقطع الباحث أشواط
فيطرحها من جديد يف قوالب صيغت ٥بذا الغرض، ذلك ا٥بوس العلمي الذم يفرض على الباحث ا٤بتطلع إُف اإلجابة عن أسئلة 

ٕبثية اضعو يف انغبلؽ ليعتمد خلفيات، ك مرجعيات  إشكالية، ٗبا اكتسبو من ٘بربة ك خربة، فيجد الباحث نفسو أماـ صيغ
معرفية، ك منطقية، كثقافية افرض عليو قيودىا، ك بعدىا ا٤بيتودكلوجي يف كيفية اصور ا٤بعطيات ،ك الوقائع انطبلقا من النظريات، 

ا ارابطت لغتو بنسقية، ك ا٤بناىج الٍب ىي األكفى، ك ا٤بثل، ك األقول، ك األعمق ك األكرد ٢بل إشكاالت لغتو، ٖباصة إذ
 .كمرجعية إ٥بية مثل القرآف الكرًن أك ا٢بديث النبوم الشريف

 .ك من ىذا ا٤بنطلق يلجأ الباحث إُف البحث يف ظواىر ىذا ا٣بطاب أك ذاؾ لدكافع عدة كاستدالالت مرجعية متنوعة
 

 :إشكاؿ البحث . 1
ما مسوغات الكشف : ية فلسفيا يف طرح سؤاؿ ىو إف خطاب ا٢بديث النبوم الشريف يدفع منهجيا إُف الرغبة القو 

ما التوجو ،ك ا٤بسار النظرم ا٤بمكن إعمالو : ما الذم ٲبيزه عن غّبه من ا٣بطابات الطبيعية؟ كإجرائيا : عن أغواره؟ ك معرفيا 
بادئ، ك الوسائط ٤بقاربة لغتو الشريفة ؟ ك منهجيا ما طبيعة ا١بهاز االستدالِف ا٤بمكن اوظيفو للكشف عن السمات ، ك ا٤ب

ما القواعد، ك القيود، ك ا٤ببادئ ا٤بوجبة لرصد : ا٤بخلفة ٢بمولتو انطبلقا من ٭باذج افَباضية استنباطية لفهمو بوضوح؟ ك لسانيا 
اشتغاؿ ٧بموالت نص ا٢بديث الشريف؟ من مث ٪بد أنفسنا أماـ أسباب فلسفية، ك معرفية، ك علمية، ك إنسانية، ك إجرائية، 

ك ٛبثيلية، ك منهجية افرض نفسها على ىذا البحث، ك بذلك ٪بد أنفسنا باحثْب عن اإلجابة على سؤاؿ رئيس يف كنظرية، 
كيف ٲبكن قراءة ،بل إعادة قراءة خطاب قدًن بأسلوب منهجي ك مساطر كإجراءات معاصرة ؟ إهنا ٧باكلة لبناء : البحث ىو 
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تمامنا على ا٢بديث النبوم الشريف، من خبلؿ صحيح البخارم، لذلك سنركز اى. نسق استدالِف جديد ٣بطاب قدسي قدًن
 .تفعلك انفعلك أفعل﴿بتشديد العْب﴾ كفعل ٖباصة اموالت ا٤بصوغة على زنة 

 :نرـك من ىذه الدراسة ٙبقيق ثبلثة أىداؼ ك اسَباايجيات اوجو دراستنا ٥بذا النمط من الظواىر اللغوية 
 : استراتيجية لغوية  –أ 

اوصيف لغة ا٢بديث النبوم الشريف، ك مفراداو عرب اوصيف الصيغ ا٤بذكورة سلفا، اطبيقا على األحاديث  يراد منها
النبوية يف صحيح البخارم، بالطريقة الٍب سنحاكؿ اوظيفها، باقَباح فرش نظرم، كدالِف، كاداكِف ٖباصة ٤بعا١بة ىذا النمط 

، كصرفية،ك كسائط معجمية، ك عبلئق داللية اكشف لنا عن مظاىر لغة اموِف، ك اوسيط دالالاو، ك اقَباح خصائص اركيبية
 .خطاب ا٢بديث النبوم الشريف

 : استراتيجية علمية  –ب 
لبعض النظريات اللغوية   ” Class Prédicative “نسعى يف ىذا البحث إُف دراسة أ٭باط كطبقات ٧بمولية 

، حيث مت االىتماـ ٗبجموعة من الوسائط ” 1994ك ا٤بتوكل  ٧2002بمد ٥ببلؿ “ ا٢بديثة، ٖباصة التداكليات الوظيفية
 .ا٢بركية، ك اإلدارة، ك ا٤بعاناة، ك اللحظية، ك التماـ، مع دراسة ٨بتلف األدكار الداللية ٥بذه اموالت : ا٤بعجمية ك ىي
 : ثقافية / إستراتيجية حضارية –ج 

. أ اراثنا من جديد؟ مث كيف نقرأ اراثنا اللغوم من جديد ؟٤باذا نقر : ابحث ىذه الدراسة يف اإلجابة عن سؤاؿ ىو 
ٲبكن حل ىذا اإلشكاؿ باقَباح ٭بوذج إلعادة قراءة الَباث اللغوم العر ي اإلسبلمي انطبلقا من ٭بوذج ثقايف، ك علمي، ك معريف 

العربية اإلسبلمية ٗبراعاة خصوصيات ىذه كىو إبستمولوجيا اللسانيات ا٤بعاصرة بكل الشركط الثقافية ا٤بوجبة لرصد ثقافتنا اللغوية 
 .الثقافة، ك خصوصيات الباحثْب، ك خصوصية قداسة النص ا٢بديثي الديِب ٖباصة 

يقـو منهج البحث على مراعاة عدد من اددات ا٤بميزة للنموذج اللساين ا٤بقَبح أم ذلك النسق ا٤بنطقي اك الرياضي 
 -لك فيما بينها عبلئق معينة، ك من ىذا ا٤بنظور سنحاكؿ ابِب منهج استنباطيا٤بستعمل لرصد ٦بموعة من العمليات الٍب ٛب

للصيغ ا٤بقَبحة سلفا، منتحْب السلوؾ ا٤بنهجي للدراسات اللسانية ا٤بعاصرة مع  النماذج الٍب اقَبحنا اوظيفها بتحديد  -ٙبليلي
فهم الصيغ ا٤بعربة عنها يف ذاهتا، مث اددات الصرفية طبيعة الظاىرة ا٤بعجمية الداللية الٍب نرـك اوظيفها من ٧بددات أكُف ل

بدراسة نظاـ ا٤بطاكعة ك التعدية يف ا٢بديث النبوم الشريف ك صيغهما، ك عبلقاهتما الصرفية مع صيغ كأكزاف أخرل، مث دراسة 
قية ا٤بنوط ّٔا اكوين ىذا النمط من دالالهتا، فاألدكار الداللية ٤بوضوعاهتما، بعد ذلك دراسة اآلثار الٍب ٚبلفها القواعد االشتقا

 .اموالت بناء على ا٤بسار       ك ا٣بطة الٍب كضعناىا ٥بذا الغرض
ٱبهنلٍّفه ىذا البحث عدد من التساؤالت الٍب هتم موضوعو ك غايتو ك منهجو، فمن حيث ا٤بوضوع يبحث يف مسألة 

أم حد نستطيع بناء جهاز استدالِف ٤بعطيات اللغة العربية  ٚبدـ ا٢بديث النبوم الشريف، بل الَباث اإلسبلمي برمتو، فإُف
 .القرآين منها ك ا٢بديثي؟
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ك من حيث الغاية فبل أحد ٯبهل مدل قوة الربط بْب غاية البحث، ك صعوبتو يف لغة نبوية موحى ّٔا من لدف عزيز 
ق ىذه اللغة الربانية للفهم عن مراد ا ك نبيو مقتدر لنيب أمة دانت ٥با األمم، بلغة عربية قوية، فغايتنا بذاؾ الكشف عن حقائ

 .منها لسانيا
لسانيا يف اطبيق / ك من حيث ا٤بنهج ال ينكر أحد أف ا٤بنهج مسألة اختيار اسَباايجي، فإُف أم حد سننجح منهجيا

كوينية على نص غّب طبيعي بلغة عدد من القيود ا٤بعرفية، ك الشركط اللسانية،ك الوسائط ا٤بعجمية، ك العبلئق الداللية، كاآلثار الت
 طبيعية ك اوصيف نظرم؟ 

 
 :آلياتها ك أنماطها : أنساؽ المحمولت الفعلية في الحديث النبوم .  2
 : طرح اإلشكالية  –أ 

اتباين الدراسات ا٤بعا١بة ٤بوضوع الداللة يف ا٢بديث النبوم، غّب أننا الحظنا من الكشف عن ٨بتلف الدراسات أهنا َف 
ك٭بذجي ٧بدد، لذلك آثرنا أف نعاًف ىذا ا٤بوضوع بالكشف عن اموالت  موالت ا٢بديثة من منطلق نظرم، ك ٛبثيلياعاًف ا

يف ا٢بديث النبوم الشريف،    كمن اعتماد مًب معْب كىو   تفعلك انفعلك أفعل﴿ بتشديد العْب﴾ كفعلا٤بصوغة على زنة 
ي التكوينات ا٤بعجمية ، ك التكونات الداللية، على ىذا ا٤بًب ك على باقي صحيح البخارم، رغبة منا يف اعميم ذلك على باق

اعد ىااو الظاىرة ا٤بعجمية من الظواىر ا٤بطردة معجميا ك صرفيا ك دالليا، ك ا٤بنطلق السليم . األسانيد كالصحاح بإذف ا اعاُف 
طبيعة الوسائط ا٤بعجمية الٍب ٘بعل من اموالت دالة على ٥با ىو ٘بريد طبيعة القواعد ا٤بنوط ّٔا اشتقاؽ كاكوين اموالت، ك 

التعدية ك ا٤بطاكعة أـ ال، كنوع الوقائع الدالة عليها اموالت أصوؿ االشتقاؽ، ك األدكار الداللية ا٢باملة ٥با ا٢بدكد ا٤بساكقة 
 .٥بااو اموالت بعد كقبل اكوينها يف مستول البنية األساس مصدر التكوين

حو الوظيفي من األ٫باء الٍب عا١بت مثل ىااو الظواىر ا٤بعجمية يف لغات أخرل مثل الفرنسية ك اإل٪بليزية، يعد الن
كالعربية كغّبىا من اللغات الطبيعية، إال أف لغة ا٢بديث النبوم، ك لغة القرآف الكرًن بقيت ٗبنآل عن مثل ىااو الدراسات 

، ٤بعجم األفعاؿ يف القرآف الكرًن، لذلك رأينا 2002ك2006ك 1998ك 1991باستثناء الدراسات الٍب قاـ ّٔا ٧بمد ٥ببلؿ 
 .أف ال مندكحة لنا من مقاربة ىذا الضرب من االشتقاؽ يف ا٢بديث النبوم يف صحيح البخارم

      : فعل كأفعل: آليات تكوين المحمولت الفعلية المشتقة في أحاديث صحيح البخارم  –ب 
 :ك المعجميةفي الخصائص الصرفية   -1-

، كحيث يتم اشتقاؽ كلتا  أىفعىلى ك  فػىعىلى  ، ك عن التعدية بصيغٍبتػىفىعَّلى ك  انفعلعادة ما يعرب عن ا٤بطاكعة بصيغٍب 
الواردة  أنزؿ، كأنبتكأعرض ، ك أدخل، كنزؿٖباصة، مثاؿ ذلك  فىعولى ك  فػىعىلى الصيغتْب من ٧بموالت أصوؿ مصوغة على زنة 

الواردة يف باب من َف يتوضأ  أعاد ، ك34ك  33، كيف باب عبلمات ا٤بنافق حديث ( 40)اف حديثيف باب الصبلة من اإلٲب
يف باب مسح الرأس   كأناخ،ك أفرغ ، ك حـر ، ك أخبر، كأحدث، 79، ك أنبت، ك علم حديث 18كتاب الوضوء حديث 

، يف باب من استعد 1277 الواردة يف ا٢بديث ك أجلس، كأفرغ،ك أخرج، ك أجرل، ك كبر، ك حسن، 185كلو،حديث 
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، يف 2544يف ا٢بديث  علمك  2297يف ا٢بديث  ك قطع، ك أفزعللكفن من زمن النيب صلى ا عليو كسلم فلم ينكر عليو، 
،  ك ا٤ببلحظ من درساانا لفتح البارم بشرح صحيح البخارم، أف ىناؾ صيغا يطرح 6باب فضل من أدب جاريتو ك علمها ج

أصبح، ك أنزؿ كحدث، ك أقبل ، ك أنزؿ ،  ك أعاد ، واء دلت أـ َف ادؿ على التعدية من قبيل دكرىا أكثر من غّبىا س
أخرج،   ك أنزؿ، ، ك اموالت كذلك الٍب اشتقت من صيغة فعل ﴿ بفتح العْب ﴾ مثل كأحدث، ك أرسل،  ك أخرج كأخبر

ك منها ما  كبر، ك حسن، ك حـرعْب﴾  مثل ك منها ما صيغ كزف أصلو على زنة فعل﴿ بكسر ال  ك عاد ،  ك جرل، ك رفع
، نبلحظ كذلك أف ىناؾ صيغا صيغت على كزف فعل ، اشتقت من قدـ، ك علماشتق من صيغة فعل﴿ بضم العْب﴾  مثل 

من صفح مع اإلشارة إُف كركد صيغ على صفح من فعل مثل  فعلمن غضب ك  أغضبفعل مثل رغب على كزف أفعل مثل 
رغب، ك أصاب : كركدا يف لساف العرب ك أخرل ال ٪بد ٥با كركدا بو، كما يرد منها يف لساف العرب كزف فعل ك أفعل ٪بد ٥با 

كطيب، ك عيب، ك قدر، ك أكفأ، ك أنشأػ ، ك أكمأ كأحين،  ك أناخ كحدث، ك ركج  كسبح، كأدب، كرحب،  ك أغضب، 
يث ادؿ على التوافق ا٢باصل بْب ٧بموالت ، كغّبىا كثّب، حكأثبت، كأنبث، ك كقت، كرجح كأذبح،  ك قعد، كبدد،ك أكد

ا٢بديث النبوم الشريف كا٤بعاجم العربية، باعتبار األصوؿ اللغوية السليمة،  ك فرضية االستشهاد با٢بديث النبوم لدل 
بلؿ ا٤بعجمْب، ك ىذا ما اثبتو اإلحصاءات ا٤بعجمية اللسانية  كما أف الدالالت ا٤بوسومة ّٔا ٧بموالت ا٢بديث النبوم من خ

صحيح البخارم التقي من حيث ٧بتواىا مع ا٤بعاجم العربية، ك يدؿ على ىذا الشركح الواردة يف ا٤بًب ا٢بديثي ك ا٤بتوف ا٤بعجمية 
ٖباصة لساف العرب، ككذلك الدالالت الٍب نقَبح بعضها للتدليل على ذلك، مثل داللة األكضاع ا٤بتسمة بعدـ ا٢بركية ك اإلدارة، 

حدث من قرب، ك داللة األحداث ا٤بتسمة با٢بركية دكف اإلرادة، مثل   قربكعلم من نبت، ك أنبت، ك ، من ثبت أثبتمثل 
،  كفر ، ك أحسن، كأعجبمن رغب ، ك  رغبمن عظم، ك عظم كداللة ا٢باالت مثل  كأظهر ، ك سبح، ك قرب، كعرؼ
، كفرؽ، ك زكج، كعرس، كسمع، كأرسل، أدب، ك قطع، ك حرؽ، ك طلق ك علق، ك رجع: ك أخّبا الداللة على أعماؿ مثل 

، حيث اعد كلها دالة على أعماؿ، من  حيث داللة ا٤بشتق منها ك أنزؿ، كأدخل، ك أناخ، ك أجنب، ك أعتق، ك أخرج
الوضع،  ك ا٢بالة، ك ا٢بدث، ك العمل، فتكوف : ا٤بصوغ على كزف فعل أك أفعل ، أك بعض أصو٥با الدالة على ٝبيع ا٤بعاين 

فعل ك فعل كفعهل، ك من ٝبيع األصوؿ الداللية  مع إمكاف اغّبىا من داللة إُف داللة أخرل : ة من ٝبيع الصيغ بذلك مشتق
 .فعل أك أفعل : باالنتقاؿ من صيغة أصل إُف صيغة فرع 

عمل علما بأننا كجدنا أف أكثر الصيغ األكلية ا٤بشتق منها ىي فعل مث فًعل مث فعهل، ك أكثر الدالالت األصوؿ ىي ال
 .كالدالالت ا٤بشتقة ىي العمل ، ك الوضع ، فا٢بالة فا٢بدث

 
 : في الخصائص الزمنية كالجهية    -2 -

%  90، أف أكثر من أىفعىلك فعَّلابْب لنا من  دراستنا كمن اإلحصاءات الٍب قمنا ّٔا ١بميع الصيغ ا٤بصوغة على زنة 
، 1ج 79يف ا٢بديث علَّم ، ك 1ج 4، ا٢بديث نػىزَّؿالتامة، مثل من الصيغ جاءت بصيغة ا٤باضي، ك الزمن ا٤بضي، ك ا١بهة 

 1025ك  1028ك  1023، ك ا٢بديث 138،يف ا٢بديث حوَّؿ، ك8ج 3446، ك ا٢بديث 6ج  2544ك ا٢بديث  94ك
 2ج  334ك  40، ك32ك ا٢بديث  1ج 4ا٢بديث  كأنزؿ 5642ك 5641ك ا٢بديث  5640، ا٢بديث   كفَّرى ك 
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 7524ك  7500ك  7356، ك ا٢بديث  14الوارداْب مراْب ج  6239ك  6001ك 6000ك  13ج  5678كا٢بديث 
كردت صيغتا فعَّل ك أىفٌعل ، بصيغة ا٤باضي مع صرؼ الزمن إُف جهة عدـ التماـ أم عدـ انتهاء ا٢بدث، . 7545ك  7532ك

حيث صرؼ صيغة  إذااـ جهة، لوركد مثل حدؽ، الدالة على ا٤بعُب مع عدـ التم" إذا"بواسطة كركد بعض ا٤بؤشرات من قبيل 
مرات  8الواردة  أذفمرة يف الصحيح، ك  16، الواردة رفضحديثا،  30ا٤باضي إُف غّب التماـ، ك كذلك سلَّم يف أكثر من 

 ".من"الواردة مرة كاحدة مع عرؼ مرات حيث امتنع من كونو ااما، ك  4الواردة  سبحك
 : ت لصيغتي  انفعل ك تفعل في البنية الصرفية ك الدللية لمحمول –ج 
 : في الخصائص الصرفية ك المعجمية  -1-

عو١بت ىاااف الصيغتاف يف عدد من التآلف الرامية إُف فهم ألفاظ ا٢بديث النبوم ، ك اعد ىااو ا٤بقاربة لبنة اؤثث 
 .لتصور يضيف قيمة أخرل ٫بسبها إٯبابية لدعم البحث اللغوم يف الَباث العر ي اإلسبلمي

عن ا٤بطاكعة بصفٍب انفعل ك افعل ، حيث يتم اكوينها من أصوؿ عدت مطردة مصوغة على زنة فعل كفعل يعرب 
توضأ ، ك تغيب ، ك تخنت، ك تحرج، ك تأثم، كتشهد، ك تهود، ك تعود، ك تمرغ، ك تضيق، : شرط كركدٮبا متعداْب مثل 

 .، ك تهدـ، ك تمسحك تمرؽ، ك تعرؼ، ك تكفل، ك تكهن، ك تلوف، ك توجو، ك تبسم، كتنخم
ك اعد صيغة افعل معربة عن ا٤بطاكعة أكثر ا٤بفردات شيوعا، إذا ما قيست بانفعل، للتعبّب عن ا٤بطاكعة  من ذلك  

مرة، أما انفعل فأقل ، يشَبط يف ا٤بطاكعة أف اصاغ من متعد، ك أف يكوف  31 تقدـمرة ك  28 تزكجمرة ك  57الٍب ارد  توضأ
من كتاب بدء  انطلقمن كتاب الوضوء، ك  184، يف ا٢بديث انصرؼ: ث لؤلثر ك قابل لو، مثل ىناؾ أثر ، مع كركد ٧بد

من كتاب العلم ككردىا با١بمع يف   122، ك يف ا٢بديث  4، ك باب 5، ك كذلك يف ا٢بديث  29حديث ك  3الوحي باب 
 322ب ا١بنب، ك حديث با 285حديث انسل  ، من كتاب الغسل، ك276، ك يف ا٢بديث  233كتاب الوضوء حديث 

، ك باب ما ذكر  3109حديث  ك انسلخ، ك انكسر، انبعثكتاب التيمم، كذلك   1باب  334حديث  انقطعمن باب النـو
، إال أف انهـزك 4189حديث  انفجرمن باب غزكة ا٣بندؽ، ك  4101من كرع النيب ك عصاه ك قدحو ك خاٛبو ك حديث 

مرة  يف مقابل باقي اموالت ا٤بشتقة على زنة انفعل، يبلحظ من  87 انصرؼمرة، ك  176 انطلقمطرد الوركد منها ىو 
اعد أكثر اطرادا ككردا من انفعل، كما أف أصوؿ اشتقاقها ارد أكثر من صيغة  تفعلفحصنا لصيغٍب افعل ك انفعل، أف صيغة 

 .اؿ، معربة أكثر عن داللة العمل، مث الوضع، مث ا٢بدث دكف ا٢ب( ا٤بفتوحة العْب)فعل 
 

 :في الخصائص الزمنية ك الجهية   -2-
الصيغة األكثر اطرادا الشتقاؽ افعل كانفعل، شرط كركدىا متعدية، ٖباصة انصرؼ " فعل ا٤بفتوحة العْب"ٛبثل صيغة 

 إال"، جهة ، مع كركد بعض ا٤بؤشرات مثل " ااـ"كانطلق، كما أف كل مشتقات ا٤بطاكعة كردت دالة على ا٤باضي صيغة، كا١بهة، 
 تنخمبالنسبة إُف " إف"ك كذلك ا٤بؤشر . 45يف ا٢بديث  "تطوع"الٍب صرفت الصيغة من داللة التماـ إُف عدـ التماـ مثل " أف 

، ك كذلك  5630يف ا٢بديث  تمسحبالنسبة إُف " إذا"، كا٤بؤشر 3060يف ا٢بديث  تلفظ ، ك2732ك 2731يف ا٢بديث 
يتجلى ّٔذا أف الصيغة النحوية ا٤بطردة ىي ا٤باضي، ك الزمن األكثر ، 7499ك ا٢بديث  17ج 7442يف ا٢بديث  "تجهد"
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ٙبققا ا٤بضي ك ا١بهة األكثر كركدا ىي التماـ، حيث ينتهي ٙبقق األحداث يف ٢بظات منتهية دكف االستمرار يف ا٢باضر 
يف ٢بظة معينة، مع االستمرار يف  أكا٤بستقبل، مع إمكاف ٙبقق الوقائع يف الزمن ا٤بستقبل مع ا١بهة عدـ التماـ، ك عدـ اإل٪باز

ك ٰبدث ىذا حْب يرد مؤشر مثل من  باإليماف ك الوحي ك العتقادا٢بدكث عرب الزمن غّب ا٤بنتهي، ٖباصة حينما يتعلق األمر 
مع حيث اصرؼ داللة الزمن من ا٤بضي إُف ا٢باضر ك االستقباؿ كما اصرؼ داللة ا١بهة من التماـ إُف عدمو " إال أف"ك" إذا"ك 

 .االستمرار يف ٙبقق الوقائع عرب الزمن ك عدـ انتهائها
 

 : أفق البحث 
إُف عد ىااو الصيغ من الصيغ ا٤بطردة يف صحيح  فعل ك أفعل ك تفعل ك انفعل٬بلص من دراستنا ىااو لصيغ 

يها آليا ك قد يؤدم بنا البخارم، من مث كجوب التفكّب يف كضع قواعد بيانات ك معارؼ ٥با، مع بناء معجم إلكَبكين للتعرؼ عل
ىذا إُف الكشف عن االطرادات الصرفية، ك الداللية يف معجم ا٢بديث النبوم  ٩با سيؤدم إُف دراسة باقي األحاديث النبوية 
الشريفة يف باقي الصحاح ك األسانيد لبناء معجم ٤بفردات ا٢بديث النبوم، ك ىذا ما نشتغل عليو حاليا إُف جانب القرآف الكرًن 

. 



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-- 114 -- 
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 املعجـم العربـي
 نظرة تارخيية و قراءة يف معجم متخصص حديث

 
 أحمد شامية / د.أ:  األستاذ           

 -بوزريعة –ألساتذة المدرسة العليا ل                             
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      :عناصر البحث

 (أكليات)تمهيد  -1
 نظرة تاريخية موجزة في التأليف المعجمي ك أنواع المعاجم -2

 قراءة في معجم األلفاظ الزراعية لألمير مصطفى الشهابي -3

 .خاتمػػػػػػة -4

 
 

  ػػػاتأكليػػ:   أكل
يف كل ٕبث ك يف أم موضوع ىناؾ ما البد من ا٢بديث عنو يف إطار ا٤بوضوع  ك حدكده ، ك ىناؾ ما ىو ثانوم أك  

أقل أٮبية، كما أف ىناؾ قضايا ك معلومات ليست كاجبة الذكر ك لكنها قد اكوف ضركرية ؛ إذ أف ىناؾ فرقا بْب ما ىو 
إالٌ  -الٌلهم-عرض معلومات معركفة ال جديد فيها -يف ٦باؿ البحث – ك من الضركرم أحيانا.  كاجب ك ما ىو ضركرم 

االختصار ك التنظيم، ك ىذا ما دعانا إُف التمهيد للبحث بتقدًن موجز حوؿ نشأة ا٤بعاجم  كأنواعها، ألف السياؽ يقتضي 
راجع ك ا٤بصادر، ك ليس لنا فيو ك سنحاكؿ االختصار قدر اإلمكاف لقناعتنا بأف ما نذكره معلـو ك مكرر يف كثّب من ا٤ب. ذلك

 .من جهد إالٌ اإلطبلع مث النقل ك التنظيم ك اإلٯباز
إف أكؿ فعل "ك ال بأس أف نتكئ أكال على ما جاء يف إشكالية ا٤بلتقى ا٤بطركحة، ك نؤكد القوؿ الذم ذكر ك ىو  

كعٌلم آدـ األ٠باء  : "اعاُف يف سورة البقرة  اعليمي يف الدنيا ىو فعل معجمي ، يتناكؿ االسم ك ا٤بسمى، ك ذلك ظاىر يف قولو
 ".كلها 

ك ا٢بقيقة أف اللغة ، ك ىي كسيلة التواصل األساسية ، ك أداة التقدـ ك ا٢بضارة ، ك ىي ميزة اإلنساف ا٢بقيقية الٍب  
ك مدلوالت، ينبغي افصلو عن غّبه من ا٤بخلوقات ا٢بيوانية، أقوؿ إف ىذه الٌلغة يف جوىرىا ليست سول ألفاظ ك معاف، دكاؿ 

mailto:ahmedchamieh@yahoo.fr


العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-- 117 -- 

 

ك ّٔذا يكوف الفعل اللغوم يف حقيقتو ىو فعل معجمي ، دكف التقليل من .  التنظيم ك الربط بينها بواسطة العقل ك التفكّب
 .عناصر الفعل اللغوم األخرل

بذة عن ك ال نريد أف نذىب بعيدا يف االفَباضات ك ا٤باكرئيات يف ٦باىل التاري ، ك ما قبل التاري ، بل سنكتفي بن 
نشأة ا٤بعاجم ك أنواعها ، حٌب نصل ػ يف العصر ا٢بديث ػ إُف العمل ا٤بعجمي العر ي ك نشاطات صناعة ا٤بعاجم، ال سيما 

ك من ىنا سنقدـ قراءة يف معجم األلفاظ الزراعية لؤلمّب مصطفى الشها ي باعتباره أ٭بوذجا . ا٤بتخصصة منها ك ثنائية الٌلغة
ة ا٢بديثة، ٧باكلْب االختصار قدر اإلمكاف كي ال٬برج عن نطاؽ متقضي ا٢باؿ، ك ىو ىنا ىذه للمعاجم ا٤بتخصصة الثنائي

 .ا٤بداخلة ادكدة ا٤بساحة الزمانية ا٤بقركءة، ك ا٤بكانية ا٤بكتوبة ، ك كفق منهج كصفي استقرائي ٙبليلي
 

 :  نظرة  تاريخية حوؿ التأليف المعجمي ك أنواع المعاجم:   ثانيا
العمل ا٤بعجمي العر ي ليست لو معاَف كاضحة إاٌل بعد اإل سبلـ، ك منذ القرف الثاين  ا٥بجرم على إذا كاف  

ا٣بصوص؛ حيث ظهر أكؿ معجم لغوم عر ي منظم يضم األلفاظ ك ا٤بفردات العربية، ك ىو معجم العْب للخليل بن أٞبد 
 .الفراىيدم  

اسات اللغوية اظهرنا على ٭باذج من التأليف ا٤بعجمي، أك ما ٲبت إُف ك إذا كاف األمر كذلك عند العرب فإف ا٤بصادر ك الدر 
فعلى سبيل ا٤بثاؿ يذكر الباحثوف أف الصينيْب ألفوا عددا من ا٤بعاجم . ذلك بصلة عند األمم األخرل، ك نشّب إليها ٦برد إشارة

جم ضخم يف القرف الثامن عشر ا٤بيبلدم ، ك ـ  باإلضافة إُف مع.اللغوية يف القرف السادس قبل ا٤بيبلد، مث يف القرف األكؿ ؽ
 (.1)ىذا ما يؤكده جورج موناف 

االسكندرم معجما للهجات الركمانية، كما كاف لدل اليونانيْب ( Hesyshis)ك يف القرف الرابع ا٤بيبلدم ألف ىزيشيوس 
 (.2)مثل ىذا العمل 

سابع عشر، ك قد رابو حسب ا٤بوضوعات يف القرف ال( Roget)ك يف ىذا السياؽ التارٱبي نذكر معجم ركجيو  
 .فهو من معاجم ا٤بعاين( 3)

ك بالعودة إُف التأليف ا٤بعجمي العر ي، كنا ذكرنا أف أكؿ عمل معجمي عر ي بارز كاف معجم العْب للخليل بن أٞبد الذم كاف  
ا٤بنظم أعماؿ معجمية أك شبو  لكن سبق ىذا الظهور ا٤بعجمي.  عنوافى مدرسة معجمية لعديد من ا٤بعاجم كضعت على طريقتو

كغريب ا٢بديث، كغريب القرآف؛ كعمل  أ ي عبيدة  معمر بن ﴾ 4﴿معجمية ٨بتلفة، لعل من أبرزىا ما يعرؼ بكتب الغريب؛ 
-654)ٙبفة األريب ٗبا يف القرآف من الغريب أل ي حياف األندلسي : كمن ذلك(. ىػ203)كالنضر بن مشيل ( 210.ت)ا٤بثُب 
ث إف الدراسات اللغوية العربية الٍب من أىم أسسها ٝبع الٌلغة  ك األلفاظ العربية، كانت مرابطة بالقرآف ؛حي(5( )ىػ745

الكرًن، ك خدمة للدين اإلسبلمي ا٢بنيف؛ حيث إف اختبلط العرب بغّبىم كاف مدعاة للخوؼ من أف يدخل يف لغة القرآف ما 
ك  .  مادة العربية من األلفاظ ك العبارات ك إحاطتها ٕباجزمانع منيعليس من كبلـ العرب، فكاف البد من االجتهاد يف ٝبع 

كانت ىذه ىي الفكرة ا٤بركزية للتأليف ا٤بعجمي، أك شبو ا٤بعجمي؛ إذ بدأ جامعو اللغة ٔبمع األلفاظ ك شرحها دكف ارايب،  ك 
 .بعد ذلك دكنت الك األلفاظ مرابة يف كتب أكرسائل كفقا للمعُب
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ابن األعرا ي، ك : )الدراسات اللغوية عدد من أ٠باء أكلئك األعبلـ  كرسائلهم ا٤بوضوعية ، مثل  ك يف كتب اللغة ك  
، حيث ٝبعوا ك دكنوا األلفاظ الٍب ٝبعوىا يف رسائل صغّبة، ال ٚبرج ( أبوزيد األنصارم، ك األصمعي، ك اإلسكايف،    ك غّبىم
كتاب اإلبل، :كعناكين ٨بتلفة مثل   05ة ك ا٣باصة، ك من ىنا ٪بد أ٠باء يف موضوعاهتا عٌما ىو ماثل يف بيئتهم ك حياهتم العام

 ...ك الشاء، ك ا٣بيل، ك خلق اإلنساف، ك ا٤بطر، ك الوحش اٍف
ك نورد ىنا مثاال كاحدا لبلستشهاد من كتاب مبادئ اللغة ، للشي  أ ي عبد ا ٧بمد بن عبد ا ا٣بطيب اإلسكايف   

ء فيو ما يقارب ستْب بابا ٛبثل موضوعات ٨بتلفة كمتداخلة أحيانا ، ك ٲبكن ٝبعها يف عدة حقوؿ ىػ ، الذم جا421ا٤بتويف 
باب يف ذكر السماء كالكواكب، ك آخر يف أ٠باء الربكج : الطبيعة  ك األدكات، ك ا٢بيواف ك الطّب، ك النبات، مثل : داللية ىي 

 ...ك الشجر ك النبات ، كما إُف ذلك ك األزمنة ك األكقات، ك مثل ذلك يف الطعاـ، ك ا٣بيل ،
يقاؿ أايتو ظبلما ك مساء ك عشاء ك ٩بسيا ؛ أم عند غركب : "قولو ( الليل ك النهار)يف باب  -مثبل -كرد    

الشمس، ك ملس الظبلـ ك ملث الظبلـ، ك ملث الليل، ك فحمة العشاء، إذا اختلط الظبلـ ك ذىبت معارؼ األرض، كأايتو 
 ...عند العتمة فورة العشاء؛ أم

األكؿ منهما الكاذب، ك يسمى ذنب السرخاف، ألنك اراه متقدا صاعدا، ك اآلخر : ك الفجراف : إُف أف قاؿ   
 (.6)اٍف ...ك ىو الصبح ك الفلق ك الفرؽ ك الصديع كابن ذكاء: الصادؽ ا٤بستعرض

 ك على رأسها معجم العْب(. 7)نسميها ا٤بعاجم، أٌما ا٤برحلة الثالثة يف ٝبع مفردات العربية فكانت مرحلة التأليف الٍب  
ك ىكذا استمر العمل ا٤بعجمي العر ي ك َف يزؿ؛ حيث اوسعت ا٤بدكنة العربية ك افرعت آّاالت، ك أفرغت ا٢بضارة ا٢بديثة  

ة بوضع األلفاظ ك أثقالو، ال سيما بعد أف اطورت كسائل االاصاؿ بالسرعة كالنوعية، ك كاف البد من ٦باراة ىذه ا٢بياة ا١بديد
 . ا٤بصطلحات ك انظيمهاػ لتسهيل الرجوع إليها ػ يف معاجم ك قواميس متنوعة؛ بْب لغوية  عامة كمعنوية متخصصة

ك إذا كاف البد من ذكر أ٠باء بعض ا٤بعاجم ػ بعد معجم العْب، ك بغض النظر عن الرسائل ػ  فلنذكر من ذلك ، حسب 
كالبارع  ﴾ق332)، ك جواىر األلفاظ ألٞبد بن فارس (ىػ321-223)ة البن دريد معجم ا١بمهر (: 8)التسلسل التارٱبي 
(. ىػ393-323)ك ااري  اللغة ك صحاح العربية للجوىرم ( ىػ385)، ك ايط للصاحب بن عباد (ىػ356)أل ي علي القاِف 

 ق 429كفقو اللغة كسر العربية للثعاليب ت 
ك يف ( ىػ467)مث أساس الببلغة للز٨بشرم (. ىػ458-397)يط األعظم البن سيده اكم ك ا: مث يف القرف ا٣بامس ا٥بجرم

 .كتاب الزينة للرازم: القرف السادس ا٥بجرم 
كاستمر األمر ىكذا حٌب ظهر يف القرف الثامن ا٥بجرم معجم من أىم ا٤بعاجم اللغوية العربية ىو لساف العرب البن منظور  
 (. ىػ630-711)

مث جاء بعد فَبة معجم ااج العركس ( . ىػ817-729)للفّبكز آبادم ( القاموس ايط)لتاسع ا٥بجرم مث ظهر يف القرف ا
 (.ـ1206-1145)للزبيدم 

 :أٌما يف العصر ا٢بديث فيمكن أف نذكر 
 (ـ1883-1819)٧بيط ايط لبطرس البستاين  -
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 (ـ1912-1849)أقرب ا٤بوارد يف فصح العربية ك الشوارد للشراوين اللبناين  -

 .ك ا٤بورد ٤بنّب البعلبكي( ـ1946-1867)ك ا٤بنجد للويس معلوؼ ( ـ1930-1867)البستاف لعبد ا البستاين  -
ا٤بعجم الوسيط ك الوجيز ك الكبّب، ك معجم ألفاظ القرآف الكرًن، باإلضافة إُف : مث كانت أعماؿ ٦بمع اللغة بالقاىرة، مثل
؛ كا١بيولوجيا ك الفلسفة ك الطب ك ا١بغرافيا، كغّبىا ؛حيث يضم كل معجم  عدد كبّب من ا٤بعاجم ا٤بتخصصة يف شٌب العلـو

 .األلفاظو ا٤بصطلحات ا٣باصة بعلم من العلـو
 . ك طلبا لبلختصار سنسجل اصنيفا للمعاجم العربية ، كفق طريقة األيفها أك اختصاصها 

ىذا من جهة، ك من جهة أخرل ىناؾ معاجم مفردة؛ أم . معاجم ألفاظ ك معاجم معاف: ك بداية ٲبكن اقسيم ا٤بعاجم إُف 
 .أحادية اللغة ، ك معاجم ثنائية أك ثبلثية أك رباعية 

دكائر ا٤بعارؼ ،ك ا٤بعاجم  التارٱبية، كمعاجم "ىذا باإلضافة إُف نوع خاص من ا٤بعاجم يسمى با٤بوسوعات أك    
الٍب يستعملها اإلنساف العر ي يف حيااو ا٤بعاشية ؛ من مأكل  ٝبيع األلفاظ: "ك ىذه األخّبة نعِب ّٔا . ألفاظ ا٢بضارة 

كمن البدىي . كمشرب ك ثياب ك أدكات منزلية ك أ٠باء األماكن ك ما يتعلق ّٔا، ك ما يتعلق با٢برؼ ك أنواع ا٤بهن كالصناعات
بالضركرة ا٢بديث عن اللغة العامية  أف ننبو إُف أف ا٢بديث عن ألفاظ ا٢بضارة سواء أ كانت الدارجة منها أـ ا٤بقَبحة، ال يعِب

ك قد ٘بد ىذه ا٤بفردات طريقها إُف اللغة األدبية، كما ٘بد طريقها إُف اللغة العلمية، ك ٘بد طريقها إُف ... أك اللهجات العامية
 (.9)الٌلغة الفصحى 

كمدرسة التقليبات : كما اقسم ا٤بعاجم كفق طريقة ارايب موادىا ، ك قد نظمت يف ٦بموعات أك مدارس معجمية  
 ( .10)ك ا٤بدرسة األلفبائية . ك مدرسة القافية . 
الٍب رائدىا ا٣بليل بن أٞبد يف معجم العْب، أكؿ معجم عر ي شامل حاكؿ حصر ما أمكن من اللغة : مدرسة التقليبات  -(1

 مستعمل من األلفاظ، بناءعلى العربية بشكل رياضي، حٌب ال يفواو شيء منها ، مع اإلشارة إُف ما ىو مستعمل ك ما ىو غّب
ك من ىنا  . ا١بانب الصويت ا٤بخرجي؛ حيث رأل أف صوت العْب من أكؿ ا٤بخارج ا٤بعتمد عليها على ا١بهاز النطقي الصويت

أبو علي القاِف يف البارع ك األزىرم يف هتذيب : ك ٩بن هنج ا٣بليل ك ألف على طريقتو (. معجم العْب)كاف اسم معجمو 
 .ركفك آخ. اللغة

ك اعتمد ا٢برؼ األخّب يف الكلمة بابا كاألكؿ ( ىػ 284)*( )ك رائدىا أبو البشر بن ٲباف البندنيجي : مدرسة القافية  -(2
 : ك ٩بن ينتمي إُف ىذه ا٤بدرسة. فصبل

 ا١بوىرم يف ااج اللغة ك صحاح العربية -
 كابن منظور يف لساف العرب -
 .الفّبكز آبادم يف القاموس ايط   -
 .ك آخركف 

. ىػ يف معجم ا١بيم206ك قد اسمى األٔبدية العادية، ك رائدىا األكؿ أبو عمرك الشيباين ت : ا٤بدرسة األلفبائية  -1
ك ٩بن ينتمي إُف ىذه . ك ما يثلثهما ، دكف اقليب كاراب ا٤بواد ألفائيا يف أبواب حسب ا٢برؼ األكؿ ك الثاين
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يف أساس الببلغة، ك بطرس البستاين يف ٧بيط ايط، كجل ا٤بعاجم  ابن فارس يف آّمل ،ك الز٨بشرم: ا٤بدرسة 
 .ا٢بديثة، ٗبا يف ذلك ما أصدره ٦بمع القاىرة من ا٤بعاجم ك ىذا مشجربيْب أنواع ا٤بعاجم

 

 
 

 رسية الصغّبة ﴾ا٤بد ﴿معاجم ا١بيب -معاجم ألفاظ ا٢بضارة -ا٤بعاجم التارٱبية -ا٤بوسوعات:أنواع أخرل 
ك قد اختلف يف ااري  كفااو، ك . يف القرف الرابع ا٥بجرم –ك للتمثيل ٲبكن أف نسجل مثاال كاحدا من آّمل البن فارس 

 .آّمل ك ا٤بقاييس ك كتاب الصاحيب يف فقو اللغة : ك من اآليفو ا٤بشهورة(. 11)ىػ  395أرجح األقواؿ أنو اويف 
ك ذلك أين أخرجتو على حركؼ ا٤بعجم، فجعلت كل كلمة أك٥با ٮبزة يف كتاب ا٥بمزة، ك  . "فارس ك يف مقدمة آّمل يقوؿ ابن

كل كلمة أك٥با باء يف كتاب الباء حٌب أايت على ا٢بركؼ كلها ، فإذا احتجتى إُف الكلمة نظرت إُف أكؿ حركفها، فالتمستها 
 (.12" )ك مفسرة من بعديف الكتاب ا٤بوسـو بذلك ا٢برؼ، فإنك ٘بدىا مصورة يف ا٢باشية 

 (.13)أما كتاب ا٥بمزة، ك ىو أكؿ كتاب من كتب ىذا ا٤بعجم ، فقد بدأه بذكر ا٤براجع الٍب استقى منها ماداو  
 : قراءة في معجم األلفاظ الزراعية لألمير مصطفى الشهابي:  ثالثا
 ( 14) األمّب مصطفى الشها ي ػػ أىم ٧بطات سّباو الذااية ك العلمية -1
كلد يف حاصيبا يف لبناف . ـ1172/ىػ 568تسب الشها ي إُف عائلة الشهابيْب الذين حكموا جبل حوراف يف سورية سنة ين 

ك درس يف مدارسها كاستقر أخّبا يف دمشق، ك درس يف ا٤بدرسة البطريكية الكاثوليكية ، مث سافر إُف اآلستانو  1870سنة 
ـ ك درس يف ا٤بدرسة السلطانية، ك ذىب يف بعثة 1909عاد إُف دمشق ـ؛ حيث درس ٗبدرسة إعدادية فرنسية، مث  1907

انتقل إُف دمشق . ـ ، ك ٚبرج ىناؾ من ا٤بدرسة الزراعية يف مدينة غرينيوف، حامبل شهادة مهندس زراعي1910إُف فرنسا سنة 
 .ـ مديرا لزراعة ا١بيش، مث عضوا يف ا١بمعية العربية الفتاة1918ك عٌْب 

 .، مث ٧بافظ حلب، مث البلذقية1926كزارة ا٤بعارؼ : صب اإلدارية الٍب شغلهاك من أىم ا٤بنا 

 انًؼاجى ٔ إَٔاػٓا٭

يٍ حٍس طزٌقح انرأنٍف ٔ 

 ذزذٍة انًٕاد

 يٍ حٍس انرخصص يٍ حٍس ذؼذد انهّغاخ

يؼاجى يٕضٕػاخ أٔ يؼاجى 

 انًؼاًَ ﴿يرخصصح﴾

نغٌٕح ػايح﴾يؼاجى أنفاظ ﴿  

 انؼٍٍ

 انجًٓزج

 ذاض انهغح ٔ صحاح انؼزتٍح

 أصاس انثالغح

عًش انؼهٕو نُغٕاٌ 

 انحًٍزي انًًٍُ

 نضاٌ انؼزب

 انقايٕس انًحٍظ

 انًُجذ

 كرة انغزٌة

 انزصائم انهغٌٕح األٔنى

 انزٌُح فً األنفع االصاليٍح

 انًخصصّ 

 يؼجى انثهذاٌ نٍاقٕخ

 انفٓزصد

هٕو يؼاجى يصطهحاخ انؼ

 انحذٌصحا

 يؼجى  األنفاظ انزراػٍح

 أحادٌح شُائٍح شالشٍح أٔ رتاػٍح

 انؼٍٍ 

 نضاٌ انؼزب

 أصاس انثالغح

 انًٕرد

 يؼجى ػثذ انُٕر انحذٌس

 يؼجى األنفاظ انزراػٍح

 أصًاء انُثاخ ألحًذػٍضى 

 الذًٍُ فزَضً اَجهٍزي ػزتً

 ذؼرًذ انقافٍح ذؼرًذ األنفثائٍح

 
قهٍثاخذؼرًذ انر  

 انؼٍٍ 

 انثارع

 انًحكى ٔ انًحٍظ األػظى

 انرقفٍح

 ذاض انهّغح ٔصحاح انؼزتٍح

 انجٍى

 أصاس انثالغح

 يحٍظ انًحٍظ

 انًجًم

 اٌّما١٠ظ
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 : ك من سّباة العلمية  
 ، 1954، مث عضوا كامبل  1926انتخب عضوا مراسبل يف ٦بمع اللغة العربية يف دمشق  -

 .1968ك ظٌل رئيسا لو حٌب كفااو . 1959، ك رئيسا للمجمع  1956ك نائبا لرئيس آّمع 
ناشطا علميا، ك ٘بلى نشاطو العلمي يف األيف الكتب ك نشر األٕباث العلمية ك إلقاء ااضرات؛ حيث قدـ يف  ٦بلة كاف 

 :ٕبثا ، منها ػ للتمثيل ػ 50آّمع يف دمشق حواِف 
 .كلمات مولدة يف كتاب قوانْب داركف   –مصطلحات جولوجية  –أ٠باء الفصائل النبااية  -

 .ااري  الزارعة يف العاَف العر ي: آّمع ك من ااضرات يف قاعة  -

كتاب األشجار ك األ٪بم ا٤بثمرة، كتاب البقوؿ، كتاب الدكاجن، كتاب : ك من مؤلفااو يف موضوع الزراعة ك النبات -
 .الزراعة العلمية ا٢بديثة

رات، كمعجمو ك ىو ٦بموعة ٧باض( ا٤بصطلحات العلمية يف اللغة يف القدًن ك ا٢بديث)ىذا باإلضافة إُف كتابو  -
-عر ي)ك ىو موضوع الدراسة، ك قد أخرج ا٤بعجم  نفسو ( فرنسي -معجم األلفاظ الزراعية عر ي)األكثر شهرة 

 (.ا٪بليزم

 
 : بطاقة فنية للكتاب -2

، ك ىي نسخة معدلة بَبؾ بعض ا٤بصطلحات العربية إُف ما ىو أصلح منها، ك  1957النسخة ا٤بعتمدة ىي الطبعة الثانية 
كللكتاب طبعة ثالثة  .1943الطبعة األكُف للمعجم يف دمشق  ك كانت. مادة  1000بعض ا٤بواد ، ك إضافة ٫بو انقيح 

 .مكتبة لبناف بّبكت. 1982دكف اعديل 
صفحة لفهرس األلفاظ العربية ،عدا صفحات ( 98+ )صفحة من القطع ا٤بتوسط ( 694)يتألف الكتاب من  

 .صفحة  22ت ، ك ا٤بقدمة بالعربية من أ إُف ت، أم صفحا( 06)ا٤بقدمة بالفرنسية، ك ىي 
 .ك اقسم كل صفحة إُف عمودين، يف كل عمود اراب األلفاظ الفرنسية حسب األلفائية الفرنسية ك مقاببلهتا العربية 
 : ك ٲبكن اقسيم ا٤بعجم بناء على ذلك من اليسار إُف اليمْب إُف  

 .مقدمة بالفرنسية يف بداية ا٤بعجم -1
 (.ا٤بداخبلت بالفرنسية ك مقاببلهتا أك شرحها بالعربية) ا٤بعجم مًب -2
 .لؤللفاظ العربية( ألفبائي)فهرس  -3
 .مقدمة بالعربية -4

 
 :قراءة كصفية نقدية تويات ا٤بعجم ك ا٤بنهجية ا٤بتبعة -3

( ا٤بداخبلت)٤بواد يعد ىذا ا٤بعجم من ا٤بعجمات ا٤بختصة ثنائية اللغة ، فهو معجم فرنسي عر ي ،  ألنو يعتمد ا
ك ىذا يعِب أف البحث فيو يهم بالدرجة األكُف الباحث عن ا٤بقاببلت العربية للمواد أك األ٠باء . الفرنسية أساسا
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كا٤بصطلحات الفرنسية ، لكن ا٤بؤلف كضع فهرسا مرابا باأللفبائية العربية ألىم ا٤بصطلحات ، يسهل على من يبحث عن 
صطلح العر ي ، ألنو قرف كل مصطلح بالصفحة أك الصفحات الٍب كرد فيها يف ا٤بعجم ، مثاؿ ا٤بقابل الفرنسي لبلسم أك ا٤ب

 .414ص  -  143أبو فركة ص : يف حرؼ ا٥بمزة: ذلك
 :ك مقابلو العر ي قسطلة ، ك يشرح بْب قوسْب  Châtaigneلوجدنا ا٤بصطلح الفرنسي  143ك لو رجعنا إُف ص 

ك يزيد بعد ذلك يف مدخل آخر اابع  .  ﴾ك أبو فركة يف الشاـ ، ك الثانية يف مصر الكستنة: شاىبلوط ، ك ىو اليـو ﴿
Châtaignier   أم بلوط الشاه ، ك ىو الكستنو يف الشاـ ك أبو فركة )قسطل شاىبلوط  ك يشرح بْب قوسْب : ك مقابلها

 .﴾بلاينية ك القسطل من اليونانية ، ك الشاىبلوط من الفارسية ، ك الكستنة من ال.  يف مصر
ك شاىبلوط ، ك التذكرة ك التحفة، كشرح أ٠باء " بلوط"انظر التاج مادة بلط ، ك ا٤بفرادات مادة : ك ٰبيل إُف ا٤براجع فيقوؿ 

 ( .15)ك ىوغِب بالنشاء  شجر من الفصيلة البلوطية ، لو ٜبر يؤكل مشويا: العقار 
كستنة، الكلمة )و العر ي قسطلة ،ك الشرح بْب قوسْب ك مقابل Marronفقد كرد ا٤بصطلح الفرنسي  414أٌما يف ص  

 (.16) ﴾الفرنسية اطلق على ٜبرة أصناؼ زراعية ٦بٌودة من القسطل  ك القسطل ىو الكستنة يف الشاـ ك أبو فركة يف مصر
عية للمعجم ، ك لعل أىم ما يرشد الباحث يف قراءة ا٤بعجم ىو ا٤بقدمة ، الٍب اكاد اغِب من يرـك اقدًن قراءة كصفية موضو 

باإلضافة إُف ا٤براجع الٍب اعتمدىا ا٤بؤلف، كجهوده ك إضافااو .ك ٲبكن اعتمادىا لبياف ا٤بوضوع ك ا٤بنهجية ك الغاية من األيفو
 .الشخصية ، ك القررات العلمية الٍب اعتمدىا يف التصرؼ يف بعض الصيغ

 (. ألفاظ زراعية)ت عنواف ك ما ٝبع يف ا٤بعجم من ألفاظ اتعلق بعلـو شٌب ، ٲبكن ٝبعها ٙب 
 :كافصيبلن نوضح مايلي 

 :آ ػ الغرض من األيف ا٤بعجم  

الغرض من األيف ا٤بعجم أف ٯبد فيو العلماء الكلمات العربية أكا٤بعرٌبة : "يبْب الشها ي الغرض من األيفو ىذا ا٤بعجم فيقوؿ  
﴾ ك ليس ىذا 17﴿.ة علـو ا٤بواليد ؛ من نبات كحيواف كٝبادالٍب ٲبكن استعما٥با يف زبدة العلـو الزراعية ا٢بديثة ،ك يف زبد

فقط ، ك إف كاف ىذا ىو السبب األساسي ، فإف ىناؾ دافع آخر يتمثل يف أف ا٤بعجمات العربية القدٲبة كاف فيها من العيوب 
كمن . نت يف حاؿ بدائية بسيطة ك النقص يف حقل الزراعة ك النبااات ، نظرا ألف علـو الزراعة  كا٤بواليد الطبيعية ك الكمياء كا

  ﴾ 18﴿: ىذه العيوب ما يلي
 .ا٣بلط يف اسمية أعياف ا٤بواليد كتعريف كل من الصنوبر ك األرز ك السرك ك العرعر باآلخر -1
بكل ما يطّب، فيدخل يف ذلك الذباب ك غّبه من ( طّب)افسّباأللفاظ بغّب التفسّب العلمي ا٢بديث ، كتفسّب لفظ  -2

 .ا٢بشرات
 عدـ ٙبلية أعياف ا٤بواليد ، ك االكتفاء بتعريفها بكلمة نبات معركؼ -3
 .كثرة األغبلط العلمية ك ا٣برافات  -4
 .ابدؿ مدلوؿ األ٠باء؛ حيث ابدؿ مدلوؿ كثّب من أ٠باء النبااات ، عما كاف عليو فيما سبق -5
 ...ا٢ببق ىو الفوانج:  افسّب األ٠باء بأ٠باء أعجمية معربٌة، كقوؿ الفّبكزآبادم يف القاموس -6
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ال سيما الك الٍب َف اعرؼ إالٌ بعد كشف النقاب عن ....  خلو ا٤بعجمات العربية من األلفاظ ا٤بولدة ك العامية الشائعة  -7
 ٭ ﴾﴿...القارة األمريكية ، كالتبغ ك الذرة الصفراء ك البنادكرة ك الديك الركمي

 .ا٤بنهجية ك طريقة التأليف -ب
، كىو (صفحة 14)تو يف كضع ا٤بعجم ك منهجيتو فقد أسهب ا٤بؤلف يف مقدمتو حٌب استغرؽ قرابة أٌما عن طريق 

يبْب الطرائق الٍب اتبع يف كضع  -كما يقوؿ–ا٤بصطلحات ، ك ذلك  للطريقة يف كضع -أيضا–يعٌد ذلك الخيصا 
 )*( .ا٤بصطلحات العربية الٍب أٝبلها يف كتابو الذم أحاؿ إليو 

 .﴾ 19)طريقتو يف كضع ا٤بصطلحات ك ٙبقيقها مقتبسْب ٩با أكرده ٙبت ىذا العنواف  ك سنحاكؿ الخيص
اختار من ا٤بعجمات العربية القدٲبة أك كتب الزراعة ك النبات الكلمة الصحيحة للمعُب ا٤بوافق أك ا٤بقارب ٤بعُب الكلمة  -1

 ...الفرنسية أك العلمية
الٍب ىي من أصل يوناين أك الايِب ، ك َف يعٌرب إاٌل ما يصعب ارٝبتو، كذلك   ارجم الكثّب من أ٠باء األجناس ٗبعانيها ك -2

، كا٤بعركفة باسم Dahliaدىلية : كاألجناس النبااية ا٤بسماة بأ٠باء األعبلـ الٍب اضطر إُف اعريبها ، مثل الزىرة ا٤بسماة 
 .يف الشاـ( أضاليا)
أصوؿ األ٠باء العلمية ٥با إاٌل نادرا ، ك إ٭با اكتفى بإضافة اسم ا٢بشرة أما يف كضع أ٠باء ا٢بشرات الزراعية فلم يرجع إُف  -3

 .إٍف....ك خنفساء الدقيق.... سوسة العدس أك سوسة الفوؿ : كشكلها إُف اسم النبات ، فيقوؿ مثبل 
ك الكربيت كا٢بديد  قاـ بتعريب أ٠باء األجساـ الكيمياكية البسطية ك ا٤بركبة ، عدا الك الٍب ٥با أ٠باء عربية ، كالذىب -4

 ...كالنحاس
 ( .Acide sulfarique)حامض كربيتيك مقابل ا٤بصطلح الفرنسي : ك من أمثلة التعريب   
كضع باالشتقاؽ ك آّاز كلمات عديدة ، ك بالنحت كلمات قليلة ، ك ذلك كفقا للقرارات أك القواعد القياسيةالٍب اٚبذىا  -5

 )*( .٦بمع اللغة العربية بالقاىرة 
﴾ ك يضيف أيضا 20﴿ك ىو ىنا يذكر بإٯباز ما يهم من ىذه القرارات ، ك عٌددىا يف ٟبسة عشر  قرارا ك بندا   

 .مبينا طريقتو يف كضع معجمو
ك  ذلك بعد (  Classification)كضع أ٠باء عربية للمصطلحات األجنبية يف اقسيم أ٠باء ا٤بواليد ك اصنيفيها  -6

ك ىو يذكر ىذه األقساـ مع مقاببلهتا الفرنسية، كما استعملها يف . الزراعة يف ٦بمع اللغة العربية  مذاكرة ١بنة علـو األحياء ك
الفرع أصح لغويا، كالشعبة أصح يف الَبٝبة  )شعبة أك فرع ] Embranchement:  معجمو ك على سبيل ا٤بثاؿ 

 [. Classe( كاالستعماؿ
 .كانت شائعة يف الشاـ يف الطبعة األكُف ك إف  ( الصف)طائفة عدلت عن  

Individu  :فرد. 
 .ك ىي رابة من السمك العظمي: مثل ملساكات : ٝبع باأللف ك التاء صفات مؤنثة على كزف فعبلء  -7
 .حشرايت نسبة إُف حشرات: ينسب أحيانا إُف ا١بمع على مذىب الكوفيْب ، مثل  -8
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 .ركؼ اليوناية ك البلاينية ٕبركؼ عربية﴾ القواعد الٍب اتبع يف كتابة ا٢ب21﴿ -كما يقوؿ–أٝبل  -9
 .ىذا إضافة إُف قواعد أخرل ذكرىا يف حديثو عن طريقتو يف كضع ا٤بصطلحات ، ٲبكن الرجوع إليها يف مقدمة ا٤بعجم

 
  : ا٤براجع الٍب اعتمدىا -ج
يف ٦باؿ علـو الزراعة  يصرح ا٤بؤلف بأنو راجع عددا كبّبا من الكتب الفرنسية ك اال٪بليزية حٌب أنو يصعب سردىا ،  

كتاب : ﴾22ك ىذه الكتب كما يذكر ﴿. ك ا٤بواليد ، ك لكنو يكتفي بذكر ٟبسة كتب فرنسية ك كتاب ا٪بليزم كاحد
........ ك مهد النبااات الزراعية  لػ دككندكؿ........ ك٤بورين أندريو: األشجار ك ا١بنبات لػ ميوفر ، ك كتاب األزىار لػ 

ك الركس القرف العشرين يف ستة ٦بلدات، كمعجم لَبه ، ك٢بقو ، ك معجم كبسَب  ........ ؤلفو بيزااكقاموس ا٤بواليد ٤ب
Webster اال٪بليزم. 

 .ىذا باإلضافة إُف مصنفات فورسكاؿ ، ك بوست ، ك غريفل ، ك غّبىم 
ص البن سيده، كالقاموس ا٤بخص: أٌما يف ٙبرم أصلح األلفاظ العربية فقد عمد إُف أمهات كتب اللغة العربية مثل   

للفّبكز آبادم ، ك كتاب الفبلحة النبطية البن كحشية ، ك كتاب  الفبلحة األندلسية البن العٌواـ اإلشبيلي  ،ك عىلىم ا٤ببلحة يف 
علم الفبلحة للشي  عبد الغِب النابلسي ك حسن الصناعة يف علم الزراعة ألٞبد ندل ، باإلضافة إُف كتب أخرل كثّبة يف ىذا 

 .ا٤بيداف ؛ ككتاب النبات للدينورم 
كما اقتبس ألفاظا من ا٤بؤلفْب ا٤بعاصرين ك ضعوىا أك حققوىا ، من مثل معجم ا٢بيواف ألمْب ا٤بعلوؼ، كأ٠باء   

النبااات الطبية ألٞبد عيسى ﴿ من معجمو أ٠باء النبات ﴾ باإلضافة إُف ما أخذه من مراجعة ا٤بصطلحات الٍب كضعتها 
 .ية العربية ، ال سيما ٦بمع دمشق ك القاىرةآّامع العلم

  : يف ثنايا ا٤بعجم أمثلة ك ٭باذج -د
ك لنعد اآلف نقلب صفحااو كنقف . ذكرنا استنادا إُف ما جاء يف مقدمة ا٤بعاجم الكثّب عن منهجيتو كالطريقة ا٤بتبعة يف كضعو 

للتدليل ك االستشهاد ؛ إذ أنو َف ٱبرج عن طريقتو الٍب  على ما فعلو ا٤بؤلف ك ما أكرده ك كيف أكرده ،  مكتفْب بأمثلة فقط
 .سطرىا إال نادرا

ك أمامها بْب قوسْب  Abca: ك الكلمة األكُف ( A( )23)با٢برؼ ( ذات العمودين)يبدأ ا٤بعجم يف الصفحة  
.v.Bananier Textile  ك ٙبتها أك بعدىا(Abatage (vét) ) كبْب .  طرح. قتل . ك ا٤بقابل العر ي ٥با جىزر

ذبح حيوانات القصابة ، ك قتل ا٢بيوانات ا٤بريضة أك ا٤بضرة أك ا٣بطرة ، ك طرح ا٢بيوانات ا٤بريضة على )قوسْب ىناؾ شرح 
 (.األرض لعملية جراحية

 .ك مقابلها العر ي قطل ، قطع Abatage (syl)مثٌ 
: القطل قطع الشجر، كفيو . ص ك يف ا٤بخص. فصل األشجار عن أركمتها ك طرحها على األرض )ك بْب قوسْب   

 .قطلت الشجرة أقطلها قتقطٌلت، إذا ضربتها من أصلها
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كٌوة الٌدريس دكف  مقابل بالفرنسية ، : كٌوة ا٢بشيش ، ك ٙبتها ۥ: ك مقابلها العر ي  Abat-Foinمٌث يأيت لفظ   
٨بزف القش ك التَب كا٢بشيش ، يطرح منو كٌوة ككىٌوة ، ج كول ك كواء ، خرؽ يف أرض ا٤بتبنة ؛ أم ۥ: )كلكنو يشرح فيقوؿ 

: ك ا٢بشيش يسمى الدريس يف مصر ، أنظر . ا٢بشيش على األصطبل ، ك ذلك عندما يكوف ا٤بخزف ا٤بذكور فوؽ االصطبل 
Foin . 

ك يقاؿ مذبح ، بناء يطرح فيو ا١بزاركف حيوانات : )ك مقابلها العر ي ٦بزر ، ك شرحها بْب قوسْب  Abattoir: مثٌ   
 .ك يعرؼ يف الشاـ با٤بسل  ، ك يف مصر السلخانة. لقصابة على األرض ك ينحركهنا ، ك يسلخوهنا ك يقصبوهنا ا

 .مقدار من القيح ك الصديد ٘بٌمع يف موضع من ا١بسد)خراج : ك مقابلها العر ي  Abcésاأيت بعدىا ... ك ىكذا 
الشرح يفصل يف أنواع النحلة بعد اعريفها بأهنا جنس  ٫بلة ، ك ىنا يف: ك مقابلها العر ي  Abeille (Apis): )مٌث 

 .حشرات من رابة غشائيات األجنحة ، ك فصيلة النحليات
 : مثٌ يتابع بذكر أنواع النحل ك مقابلها على الشكل التاِف 

 :                     ٫A.communبلة معركفة  

                         (A. mellifica)أك شائعة
 A.italienne ou ligurienneالية ٫بلة إيط

A.ligustica                                       
 A.Egyptienne                  ٫بلة مصرية

(A.fasciata)                                      
 A.arabe – Arabica                  ٫بلة عربية

 
 .بطي  أصفر: ك مقابلها العر ي   Melon: ا٤بدخل الفرنسي ( 24) 420يف ص 

 بطي  أصفر ك قاككف يف الشاـ ، ك مشاـ ك قاككف يف مصر ، ك ىذه : ك الشرح بْب قوسْب 
ك لفظ البطي  يف ا٤بعجمات ك ا٤بفردات يدؿ على ىذا النبات ، أٌما الدالع ؛ أم البطي  يف مصر ، كالبطي  األخضر . اركية 

نوا يسمونو أيضا بطيخا ، لكنهم كانوا ينعتونو باألخضر ، أك ينسبونو إُف ا٥بند أكالشاـ فكا" Pastèque"ك األٞبر يف الشاـ 
ك البطي  نبات عشيب سنوم من الفصيلة القثائية يزرع  لثماره ا٤بشهورة ك فيو ضركب  . ، فيقولوف بطي  ىندم  ك بطي  شامي

 .كثّبة

 (25) 421ك يف الصفحة التالية 
 .قياس: ك مقابلو العر ي  mensuration( Zoot)ا٤بدخل الفرنسي 

قياس ا٢بيوانات ك الدكاجن ، كقياس علو الفرس ،ك ىو من األرض إُف الغارب، ككقياس : )ك الشرح بْب قوسْب  
 .طولو ، ك ىو من رأس الكتف إُف منتهى العجز ، ك كقياس دكرة صدره ك ىي ٛبر أماـ ازمة ك بْب ا٤بًب كالغارب

، ك ٙبتها يف العمود  Micocouliefr (v.celtis)د ا٤بدخل الفرنسي ٪ب( 26) 425ك يف صفحة  
Microbe  مكركب ، جرثومة: ك مقابلو العر ي. 
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ك لفظ ا٤بكركب ا٤بعرب أصبح . كاف ٦بمع مصر ٠باه حٌييا ، اصغّب حٌي ، مث عدؿ إُف التعريب )ك يف الشرح  
 .كبات عوامل االختمار ك ا٫ببلؿ ا٤بواد العضوية ك األمراض ا٤بعدية ك ا٤بكر . حي ٦بهرم كحيد ا٣بلية : ، ك كذا ا١برثومة شائعا

 . ٰبصد ، ٧بصدة حصادة: ك مقابلو العر ي  Moissomeuse: ا٤بدخل الفرنسي ( : 27) 430كيف ص 
 ( .آلة ٢بصد الزرع ٘برىا ا٣بيل أك السواحب ؛ أم ا١برارات)ك الشرح بْب قوسْب 

 .رخويات : ك مقابلو العر ي  Mollusques: ا٤بدخل الفرنسي ( : 28) 431يف ص 
شعبة حيوانات ، من أىم صفاهتا ك جود ٧بار أك صدؼ كلسي فيها ،ك ىي اشمل ذكات الصدفتْب )ك الشرح بْب قوسْب 
 (.كا٤بعديات ك الرأسيات

 .انكار : ك مقابلها العر ي  Tincal au Tinkal: ا٤بدخل الفرنسي  ( : 29 ﴿ 644يف ص
ا٤بفردات ، ك َف أجدىا يف ا٤بعجمات القدٲبة ، ك الفرنسية من كلمة اسبانية ، ك ىذه من العربية ، بورات ) ك الشرح بْب قوسْب
 .الصود ا٤بائي الطبيعي

 .ك ا٤بقابل العر ي طنٌ  Tonne: ا٤بدخل الفرنسي ( : 30) 645كيف ص
 (.معرٌبة ، ألف كليوغراـ)ك الشرح بْب قوسْب 

 
 :  خاٛبة ك استنتاج:  رابعا

الك األمثلة ابٌْب لنا أف ا٤بعجم يشتمل على ألفاظ يف علـو متعددة ، منها ما يتعلق بالنبااات ك الزراعة العامة   
ك قد أشار . كا٣باصة ، ك علـو األاربة ك ا١بيولوجيا ك األعماؿ الزراعية ، ك اربية ا٢بيوانات األىلية ا٤بختلفة ،كاآلالت كا٤بعادف

 .ٌب أنو كاف يرل أف بعضها مثل النبااات الطبية خارجة عن نطاؽ ا٤بعجم﴾ ح31إُف ذلك يف مقدمتو ، ﴿
ك ىو ال يفصل بْب ألفاظ ىذه العلـو ك مصطلحاهتا ، ك ال يرابها  ،ألف ارايب ا٤بداخل الفرنسية حسب اسلسها   

حشرة أكمرض أك آلة زراعية يعتمد ، فتأيت لفظة ادؿ على نبات معْب ، ك يليها لفظة ادؿ على حيواف أك ۥاأللفبائي ىو الذم 
 .أك معدف من ا٤بعادف

على أنو يفٌصل يف شرحو بالعربية يف األصناؼ ك األنواع ، ك يذكر كثّبا ٩با يتعلق با٤بصطلح ك معناه، كيشّب إُف   
يشّب إُف أنو َف  ا٤بصدر العر ي الذم أخذه منو أحيانا ، كما يذكر إف كاف أصيبل يف ا٤بعاجم العربية أك معربا أك مَبٝبا ، كرٗبا

َف أجدىا يف : ك مقابلو العر ي انكار ، حيث قاؿ  Tincal: ٯبده يف ا٤بعاجم العربية ، كما ذكر بالنسبة للمصطلح 
 .﴾32ا٤بعجمات القدٲبة ﴿

لقد كاف حريصا على أف يقدـ للقارئ الباحث ما يعتقد أنو يف حاجة إُف معرفتو ، أك ما ٲبكن أف يسأؿ عنو بالنسبة   
كال شك أف ا٤بعجم موجو للباحثْب ك ا٤بختصْب ك األسااذة ، ك لذا كاف ىذا التفصيل ، .  لفظ أك مصطلح معْب ٤بعُب

ك ال شك أف ما قدمو من الشركح ٯبعل ا٤بعجم موجها بصورة أساسية إُف الباحث العر ي ، ك إف  . كبطريقة علمية منهجية 
 .كانت مداخلو األساسية بالفرنسية
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شكل األلفاظ ك ا٤بصطلحات بدقة حٌب يؤٛبن الٌلبس ، ك ذلك دكف الشركح الٍب ال اشكل  -كىذا مهم جدا  – يفواو ك ىو ال        
 .إال نادرا

ك كاف . ك يبلحظ ا٤بتفحص للمعجم شخصية ا٤بؤلف البارزة من حيث ثقافتو الواسعة ك ا٤بتعددة ، ك ٛبكنو من العربية كالفرنسية      
تو ، مث اطبلعو على عدد كبّب من ا٤بصادر ك ا٤براجع ، ك صربه ك أنااو ، ك قد أشار إُف ذلك يف ذلك بسبب نشأاو ك دراس
 .ىذا معجم  قضيت  سنْب عديدة يف ٝبع ألفاظو ك دراستها ك ٙبقيقها ٙبقيقا علميا  ك لغويا : "مقدمة ا٤بعجم إذ يقوؿ 

 693لك استدركو يف آخر ا٤بعجم ؛ كما فعل يف ص ك كاف دقيقا متقصيا ال يريد أف يفواو شيء،  ك إذا ما كاف ذ  
﴿33﴾. 
 

 :ىوامػش
 
 hpp : // f.wihi pedia.og/wiki/ Dictionnaire: أنظر موقع  -(1

 .93: ، ص 2002أٞبد عزكز ، أصوؿ اراثية يف نظرية ا٢بقو الداللية ، منشورات اٙباد الكتاب العرب ، دمشق  -(2
 .نفسو ، ك  الصفحة نفسها -(3
 ، القاىرة  1/ح رٌكام ، ا٤بدارس ا٤بعجمية العربية ، دار الثقافة العربية طصبل -(4

 .11: ، ص  1990    
 ٠بّب . أبو حياف األندلسي ، ٙبفة األريب ٗبا يف القرآف من الغريب ، ت: أنظر -(5

 .3: ا٤بقدمة  ص  983 1/آّذكب ، ا٤بكتب اإلسبلمي ، بّبكت ، ط
 . 1985، بّبكت  1/، مبادئ اللغة ، دار الكتب العملية ، ط اإلسكايف ، أبو عبد ا -(6
 (.   مع مبلحظة عدـ ذكر اقق) 

 ٧بمود السمرة ك آخركف ، اللغة العربية ، كزارة الَببية ك التعليم العمانية ، : أنظر -(7
 .172: ، ص  1985، عماف  1/ط
 ..ك ما بعدىا  13، ص  صبلح رٌكام ، ا٤بدارس ا٤بعجمية العربية: أنظر يف ذلك   -(8
 . 82: ص 64/ أفكا ر ك قضايا حوؿ معجم عر ي موحد أللفاظ ا٢بضارة يف الوطن العر ي ، ٦بلة ٦بمع  القاىرة ج: عبد الكرًن خليفة  -(9
 .البندنيجي نسبة  إُف بنديج ك ىي بلدة مشهورة من طرؼ النهركاف من أعماؿ بغداد -*(
 .د أمثلة ال يراد ّٔا ا٢بصرذكرناه من ا٤بعاجم ىنا ٦بر  ما -(*

 .ك ما بعدىا 37:  ص ( السابق)صبلح ركام  -(10
 العبلمة اللغوم أٞبد بن فارس ، دار ا٤بعارؼ : ٧بمد مصطفى رضواف  -(11
 .53: ااري  ص . ٗبصر ، القاىرة ، د      
 .83:نفسو ، ص  -(12
  نفسو ، الصفحو نفسها-( 13
 E.mail.aru-a net.sxعنواف استعنا ٗبوقع على األنَبنيت ب -(14
 .144-143:  معجم الشها ي األلفاظ  الزراعية ، ص  -(15
 نفسو ، ص  -(16
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 .ب:  نفسو ، ا٤بقدمة ، ص  -(17
 .س. ر. ؽ: نفسو ، ا٤بقدمة ، الصفحات ، ص  -(18
 .من ٦بلة آّمع العلمي   بدمشق 115ص/ 24/ٰبيل ا٤بؤلف إُف ٕبثو ا٤بنشور يف ج  -*(
 .1955، معهد البحوث كالدراسات العربية ، سنة ( ا٤بصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدًن ك ا٢بديث)ا٤بؤلف إُف كتابو  ٰبيل -**(

 .ىػ ك ما بعدىا: معجم األلفاظ الزراعية ، ا٤بقدمة ، ص: أنظر  -(19      
 .ور سابقاا٤بذك( ا٤بصطلحات العلمية يف اللغة العربية)ٰبيل يف ذلك إُف كتابو  -*(

 ؼ .معجم الشها ي ا٤بقدمة ، ص: أنظر  -(20      
 ف.ـ.ؿ. ؾ. م. ط: نفسو  ا٤بقدمة ،الصفحات  -21      
 ج.نفسو ، ا٤بقدمة ، ص  -(21      
 .1: معجم األلفاظ الزراعة ، ص  -(22      
 .420:  نفسو ص  -(24     
 421: نفسو ص  -(25     
 425: نفسو ، ص  -(26    
 430: نفسو ، ص  -(27    
 431: نفسو ، ص  -(28     
 644: نفسو ، ص  -(29    
 645: نفسو ، ص  -(30    
 ب. أ: نفسو ، ا٤بقدمة ص  -(31    
 645: نفسو، ص  -(32    
 .393: نفسو ، ص  -(33    
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 قائمة المصادر ك المراجع  

 :مراجع مباشرة 

 
 .1990القاىرة  1/ت يف ا٤بعجم العر ي ، دار الغرب اإلسبلمي ، طابراىيم بن مراد ، دراسا -1
 . 1983 1/ا٤بكتب اإلسبلمي ، بّبكت ط –٠بّب آّذكب . ت . أبو حياف األندلسي ، ٙبفة األريب ٗبا يف القرآف من الغريب  -2
 .1985، بّبكت  1/ط. ، دار الكتب العلمية   مبادئ اللغة.اإلسكايف  -3
 .1957، بّبكت  2/معجم األلفاظ الزراعة ، مكتبة لبناف ط. ى األمّبالشها ي مصطف -4
 .1990، القاىرة ، 1/ا٤بدارس ا٤بعجمية العربية ، دار الثقافة العربية ط: صبلح ركام  -5
 1991، نوفمرب  ٦2/69بلة ٦بمع القاىرة ،)عبد العزيز مطر ، مقاؿ ا٤بعجم الوسيط بْب اافظة ك التجديد ،   -6
 . ٦64/1989بلة ٦بمع القاىرة ج. الكرًن خليفة ، مقاؿ ، أفكار ك قضايا حوؿ معجم موحد أللفاظ ا٢بضارة يف الوطن العر ي عبد -7
 . 967ا٤بعجم العر ي بْب ا٤باضي ك ا٢باضر ، معهد البحوث ك الدراسات العربية ، القاىرة ، . عدناف ا٣بطيب -8
 89نوفمرب  65/ن مستكمل ٦بلة اللغة العربية يف القاىرة ، ج٧بمد شوقي ، أمْب ، مقاؿ ا٤بعجم العر ي م -9

 .1985/     ٧/1بمود السمرة ك آخركف ، اللغة العربية ، كزارة الَببية ك التعليم العمانية ط -10
 

 :مراجع غير مباشرة  
 دكف ااري ابن البيطار ، ا١بامع يف مفردات األدكية ك األغذية ، أعاد طبعو مكتبة  ا٤بثُب ، بغداد ، -1 

  1985الدار التونسية للنشر، اونس ك ا٤بؤسسة الوطنية للكتاب ، ا١بزائر –مصطفى الشوٲبي . الفهرست ، ت. ابن الندًن -2  
 .1982ابن منظور ، لساف العرب ، دار ا١بيل ك دار لساف العرب ، بّبكت  -3
 .1981 ، بّبكت 2/أٞبد عيسى ، معجم أ٠باء البنات ، دار الرائد العر ي ط -4
 .1990بّبكت .  3/دار العلم للمبليْب ، ط( فرنسي –عر ي )جبورعبد النور ، معجم عبد النور ا٢بديث  -5
 .1971التعريفات ، الدار التونسية للنشر ، اونس . ا١برجاين السيد الشريف  -6
 .1956حسْب نصار ا٤بعجم العر ي نشأاو ك اطوره ، القاىرة  -7
لقاىرة ، ا٤بعجم الكبّب، ك معجم ا١بيولوجيا يف علـو األحياء ك الزراعة،ا٥بيئة العامة لشؤكف ا٤بطابع األجرية، القاىرة ٦بمع اللغة العربية با -8

 1/ج//88
 ااري . العبلمة اللغوم ابن فارس ، دار ا٤بعارؼ ٗبصر ، القاىرة ، د. ٧بمد مصطفى رضواف  -9
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وامت االتَّغيُّرات النّ   لعربيَّة في المباني اإلفراديَّةطقيَّة لمصَّ
 دراسة قياسيَّة

 

 .             سعاد بسناسي . د  :األستاذة
 كميَّة اآلداب، الّمغات والفنوف .أ أستاذة محاضرة

 وهراف -جامعة السَّانية -قسـ الّمغة العربيَّة وآدابها
  

 :ملخَّص
النَّاطقْب ّٔا؛ كمن ٜبَّة فهي ذات صلة كطيدة بآّتمع اؤثّْر فيو كاتأثَّر  غة اولد يف آّتمع، كاعيش كاتطوَّر فيو بتطوُّرإفَّ اللٌ  

ات الصَّوايَّة الٍب اصيب ٨بتلف الظَّواىر اللغويَّة كاألداءات النطقيَّة  .ٗبا فيو، كلذلك اػىٍعًرؼ اللغة ما يسمَّى بالتغّبُّ
ات كمفردات كاراكيب كأساليب ببلغيَّة؛ لذلك جاءت كالتغّبُّ اللغوم يبلحظ يف كلّْ مستويات اللغة، ٗبا فيها من أصو  

ات الصَّوايَّة يف " بالدَّرس الصَّويت كاللغة العربيَّة"مداخلٍب يف ىذا ا٤بلتقى ا٤بوسـو  مندرجة ضمن اور الثَّالث ا٣باص بالتَّغّبُّ
 :الكلمات العربيَّة، كاخَبت ٥بذه ا٤بداخلة العنواف اآليت

 
 للصَّوامت العربيَّة في المباني اإلفراديَّةالتَّغيُّرات النطقيَّة 

 ػ دراسة قياسيَّة ػ
 
كذلك قصد قياس الكميَّة الصَّوايَّة للصَّوامت العربيَّة، كقياس زمنها النطقي  كعلو شدَّهتا ككمية اردُّدىا يف ٨بتلف ا٤بباين؛  

ك هنايتها، كباعتبار السَّوابق كاللَّواحق، كباعتبار درجة ٗبراعاة موقعيَّة ا١بوار كموقع كل صامت يف ا٤بفردة يف بدايتها أك كسطها أ
 .كها ٢بينهااأثّبه كاأثره ٗبا قبلو كما بعده، كٗبراعاة حركتو كحركة ما قبلو كما بعده، كال يتحقَّق كل ىذا إالَّ بقياسات ٨بربيَّة علميَّة نَب 

 
غة ا٤بنطوقة االاّْصاؿ كطرؽ التَّواصل بْب أفراد آّتمع؛ فإفَّ اللٌ غات اإلنسانيَّة نطقيَّة يف أصلها، كإف انوَّعت كسائل إفَّ اللٌ  

غات الٍب ىي يف أصلها أصوات اعدُّ أرقى طرؽ التَّعبّب ككسائل االاّْصاؿ اإلنساين، بدليل أفَّ اللّْسانيات ا٢بديثة اىتمَّت كثّبا باللٌ 
 .ة ا٤بنطوقة قبل ا٤بكتوبة؛ ألفَّ ىذه األخّبة ىي فرع كٛبثيل لؤلكُفغغويْب يركّْزكف على ضركرة دراسة اللٌ كالكثّب من اللٌ . ا٤بنطوقة

غة أصوات، كالدَّرس الصَّويت العر ي الذم أيسّْس لو منذ القرف الثَّاين ىجرم مع ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم، يعدُّ أساسا اللٌ  
 بدراسة األصوات اللغويَّة دراسة اطبيقيَّة قياسيَّة يف ا٤بخرب، كمنو غويَّة؛ كذلك ال يتأاَّى إالَّ الت اللٌ ٢بلّْ كفهم ٨بتلف التَّغّبات كالتَّحوٌ 
 :جاء عنواف ىذه ا٤بداخلة كاآليت
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 التَّغيرات النطقيَّة للصَّوامت العربيَّة في المباني اإلفراديَّة
 ػ دراسة قياسيَّة ػ

 
 : التَّغيُّر مفهـو ككظيفة

التَّغّبات النطقيَّة، الصَّوامت العربيَّة، ا٤بباين اإلفراديَّة، : رئيسة، كىيكمنو ٲبكن اقسيم ىذا البحث إُف أربعة عناكين  
 كالتَّغّبٌ ". 12"غة، أك أفَّ ىناؾ ظواىر ٢بقت ّٔا يف فَبة زمنيَّةعلى أفَّ شيئا ما حدث للٌ  فمصطلح التَّغّب يدؿٌ . كالدّْراسة القياسيَّة

با٤بستول الصَّويت األساسي القاعدم ، إذ يظهر يف ٨بتلف التَّلوينات الصَّوايَّة   سانيَّة بدءناغوم يبلحظ يف كلّْ ا٤بستويات اللٌ اللٌ 
قيق كالتَّوسُّط، ككميات االاّْساع كاال متداد كالتَّماثل كالتَّجانس كالقلب كاإلمالة، كيف ٨بتلف الكميات الصَّوايَّة كالتَّفخيم كالَبَّ

. غة، كذلك من خبلؿ ااّْصا٥با بإطارم الزَّماف كا٤بكافأف يدرس ضمن أنظمة اللٌ  كالتَّغّب الصَّويت ينبغي". 13"بتقسيماهتا كفركعها
 ".14" أكثر ٩بَّا دؿَّ على مصطلح التَّطورعلى التَّغّبُّ ( change)ا ما دؿَّ مصطلح ككثّبن 
ديَّة يف العربيَّة الٍب ٲبكن أف اتعرَّض كيرابط التَّغّب الصَّويت بالتَّغّب الدَّالِف؛ ألفَّ التَّغّب الدَّالِف يصيب أغلب ا٤بباين اإلفرا 

ات الٍب اطرأ على ا٢بياة االجتماعيَّة، كاغّب نطق الت الصَّوايَّة؛ ألفَّ اللٌ غويَّة كالتَّبدٌ ٤بختلف الظَّواىر اللٌ  غة ٛبيل إُف التَّغّبُّ ٕبسب التَّغّبُّ
 . كافكّب أصحأّا

اشَبؾ فيو ٝبيع ا٤بخلوقات الٍب ٥با أعضاء حيَّة كاإلنساف  لصَّوت عاـٌ طق؛ ألفَّ اكمنو ينبغي التَّفريق بْب الصَّوت كالنٌ 
طق متميّْز بعمل الفكر فيو بعكس الصَّوت؛ ألنَّو من صوت اصطناعي صادر عن آالت ك٧برّْكات اصطناعيَّة، كالنٌ  كا٢بيواف، ككلٌ 

 ".15"صوت نطقا نطق صوت كليس كلٌ  فإفَّ كلٌ  طق كاف ا٤بنطق، كا٤بنطق ىو عمل فكرم يف أصلو قبل أف يكوف صوايِّا، كمنوالنٌ 
 اغّب الصَّوامت كالصَّوائت

طقي للصَّوامت العربيَّة؛ فإفَّ ذلك ال ينفي ا٢بديث عن الصَّوائت ألنَّو ال ٲبكن قياس ضغط كزمن  النٌ كإذا قلنا التَّغٌّب  
ات يف ا٤بباين اإلفراديَّة، حٌبَّ اتبْبَّ الفركؽ كشدَّة الصَّوامت من دكف صوائت، لذلك اخَبت أف أمثّْل كأحلّْل ىذه التَّغّب 

كاالختبلفات ككذلك االاّْفاقات؛ ألفَّ مفردات العربيَّة اتألَّف من صوامت كصوائت الٍب انتج عنها ٝبلة من ا٤بقاطع الصَّوايَّة؛ 
 .وكذلك ما يبْبّْ العبلقة الوطيدة بْب الصَّامت الذم ىو ٗبثابة ا١بسم كالصَّائت الذم ىو ركح

                                                 

 .1999، دار الفكر، 324مبادئ المسانيات، أحمد محمد قدور، ص  - 12
. يػػب، السػػانية وهػػرافينظػػر تفصػػيؿ ذلػػؾ فػػي، المجمػػؿ فػػي المباحػػث الصػػوتيَّة مػػف اآلرػػار العربيػػة، مكػػي درار، دار األد - 13

ومف التغييرات التي تصيب المستوى التركيبي النحوي، التغير اإلعرابي، وهو اختالؼ الحالة اإلعرابية في كممة مف الكممات 
ينظر، المصطمحات المغوية . وخروجها عف المألوؼ، كاالتباع الحاصؿ بسبب المجاورة، كما في قراءة بعض اآليات القرآنيَّة

 .1987مغة العربية، رشاد الحمزاوي، الحديرة في ال
 .ينظر مبادئ المسانيات - 14
ينظر، المقررات الصوتية في البرامج الوزارية لمجامعة الجزائرية، دراسة تحميمية تطبيقية، مكي درار، وسعاد بسناسػي،  - 15

 .2007منشورات دار األديب، وهراف، 
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فالصَّامت ا٤بفخَّم ا٤بطبق . كالكميَّة الصَّوايَّة للصَّوامت اؤثّْر يف نطق الصَّوائت باإلنقاص من كميتها أك الزّْيادة فيها 
كالكسرة ا٤برقَّقة ا٢بادَّة اتحوَّؿ إُف صوت ( صىار)ا٤بستعلي كالصَّاد، ٰبوّْؿ الفتحة ا٤بتوسّْطة ا٢بياديَّة إُف صائت مفخَّم مثلو، ٫بو 

كالضمَّة ا٤بستعلية ا٤بفخَّمة اتحوَّؿ إُف صوت متوسّْط مع الصَّوامت ا٤بتوسّْطة مثل ( يًصّب)ستعل إذا صاحبها صامت مستعل ٫بو م
 .كىذا التَّغّب يكوف كاضحا يف ا٤بباين اإلفراديَّة أكثر ٩بَّا يكوف يف الصَّوامت منعزلة( مذعيور)
 

 :المباني اإلفراديَّة
ياهتا الصَّوايَّة داخل ا٤بباين اإلفراديَّة ٗبختلف أقسامها، حدثيَّة  نطقها كزمنو كشدَّاو كاردده، كما اتغّبَّ كمٌ فالصَّوامت يتغّبَّ  

كانت أك ذاايَّة أك كصفيَّة، كيتغّبَّ نطق الصَّوامت كذلك ٕبسب موقعيَّة البداية أك الوسط أك النّْهاية، كباعتبار ما يسبقها من 
 . من أصوات لغويَّة صوامت كصوائت كما يلحقها

ا٤بادَّة كاتمثَّل يف ا٤بكوّْنات الصَّوايَّة، فتكوف ا٤بفردة ثبلثيَّة أك فوؽ : فا٤بباين اإلفراديَّة اتشكَّل من عناصر أساسيَّة ىي
ات، ينبغي . الثبلثيَّة، كالوزف كالدَّاللة مثَّ الشَّكل، كا٤بقصود بو الكميَّة الصَّوايَّة اوافر ا٤بخرب كاآلالت لقياس كل ك٤بعرفة ىذه التَّغّبُّ

 .  نطق قياسا علميِّا معلَّبلن 
 :الدِّراسة القياسيَّة

اسة إفَّ التَّغّبات النطقيَّة للصَّوامت العربيَّة يف ٨بتلف ا٤بباين اإلفراديَّة، ال ٲبكن فهمها كال ٙبليلها إالَّ بدراسة األصوات در  
 phonétique)دّْراسة اندرج ضمن ما يسمَّى بعلم األصوات التَّجرييب علميَّة اطبيقيَّة قياسيَّة ٨بربيَّة، كىذه ال

expérimentale ) أك ا٤بعملي الذم يعُب بدراسة خصائص األصوات باستخداـ األجهزة كصور األشعة، كما إُف ذلك من
 ".16"أدكات كآالت ٨بربيَّة علميَّة دقيقة

ات النٌ كلتوضيح أٮبيَّة الدّْراسة القياسيَّة، سيأيت التَّم  طقيَّة يف بعض ا٤بباين اإلفراديَّة، كذلك بقياس ثيل ٤بختلف ىذه التَّغّبُّ
( سوط كصوط)كلمة : كىذه األمثلة ىي .شدَّهتا ككميَّة اردُّدىا ٕبسب نطقها، كٕبسب التَّغّب الذم أصأّا مفردة كعلوٌ  زمن كلٌ 

 . الٍب اكتب بالسّْْب كانطق بالصَّاد
( اضطرب)كفيها إبداؿ اعليلو صويت كسنمثّْل ٥با بصيغتْب ٮبا ( افتعل)دثيَّة الٍب جاءت على كزف كالصّْيغ اإلفراديَّة ا٢ب

ا جاءت على كزف  ةمن دكف اقدًن أيَّ ( اضَبب)الٍب كما قيل إفَّ أصلها  ( ازدجر)كصيغة ( افتعل)علَّة لغويَّة علميَّة مقبولة، سول أهنَّ
 (. از٘بر)الٍب كانت 

ات يف أصوات العلَّة كا٤بد كسنحاكؿ قياس التَّغ ( قوىؿ)الذم قيل أصلو ( قاؿ)ك٭بثّْل ٥با بالفعل ( األلف كالواك كالياء)ّبُّ
دُّد( بيىع)الذم أصلو ( باع)كمثلو   .كذلك بقياس زمن كل صيغة كالتَّغّبُّ الذم أصأّا، كقياس علو الشّْدَّة مثَّ كميَّة الَبَّ

الِف الذم يلحق الصّْيغ اإلفراديَّة، كأمثلتو كثّبة اخَبنا صيغتْب كاحدة مفتوحة العْب كيكوف التَّمثيل للتَّغيّب النطقي كالدَّ 
٩بَّا اعمل الصَّوائت فيو على اغيّب ( كربي ككرب )ك( قنىط كقًنط كقنيط)كغّبىا كثّب من األمثلة ٫بو ( قنىع كقًنع)كاألخرل مكسورة، كٮبا 

 . كس، كمن الثَّابت إُف ا٤بتحوّْؿ أك ا٢بيادم أك العكسالدَّاللة من ا٤بعنويات إُف ا٤باديات أك الع
                                                 

 .لخولي، وعبد القادر عبد الجميؿينظر تفصيؿ ذلؾ في، األصوات المغوية، أحمد عمي ا - 16
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( ٦بتمع)ياهتا ٕبسب كتابتها كٕبسب التَّغّب الذم أصأّا حْب نطقها، مثل ك٭بثّْل لبعض األصوات ا٤بستقبحة بقياس كمٌ 
 (.اشتهاد)الٍب انطق ( اجتهاد)كمثلها ( مشتمع)الٍب انطق 

 
 :التَّمثيل كالقياس

 (:صوط/سوط)
 

دُّد علو الشّْدَّة الزَّمن ا٤بستغرؽ إلفرادما٤ببُب ا  كميَّة الَبَّ
 ىر 781.136 دس 67.20 ثا 1.10 سوط
 ىر 882.18 دس 60.03 ثا 1.64 صوط

 :اعقيب على مكوّْنات ا١بدكؿ
اردُّد يف بدايتها بالسّْْب، كانطق صادا مع أفَّ زمن نطق الصّْيغة األكُف كاردُّدىا أقل من زمن نطق ك ( سوط)اكتب صيغة 

كاعليل ىذا التَّغّبُّ النُّطقي يرجع إُف طبيعة الصَّوامت . مع اختبلؼ كاضح بينهما من حيث علو الشّْدَّة( صوط)الصّْيغة الثَّانية 
صوت مرقَّق  فكلّّ من السّْْب كالصَّاد يعترب صواا أسليِّا مهموسا رخوا؛ لكن السّْْب. كصفاهتا ككمّْياهتا الصَّوايَّة يف كلّْ صيغة إفراديَّة

مستفل كالصَّاد صوت مطبق مستعلو مفخَّم، كبعد الواك صوت الطَّاء الذم يتَّفق مع الصَّاد يف صفات القوة، كىي اإلطباؽ 
أثناء نطقها إُف صاد، لتحقيق االنسجاـ الصَّويت بْب مكوّْنات ( سوط)كاالستعبلء كالتَّفخيم؛ لذلك ٙبوَّلت السّْْب يف بداية صيغة 

 .  ، كىذا النَّوع من التَّغيّب ىو اغيّب نطقي فقط، ال يغّبّْ من داللة الصّْيغةالصّْيغة 
 
 (:اضَبب/اضطرب)
 

دُّد علو الشّْدَّة الزَّمن ا٤بستغرؽ ا٤ببُب اإلفرادم  كميَّة الَبَّ
 ىر 833.71 دس 72.49 ثا 1.21 اضَبب
 ىر 938.40 دس 22.72 ثا 1.19 اضطرب

 
 
 (:از٘بر/ازدجر)
 

دُّد علو الشّْدَّة الزَّمن ا٤بستغرؽ فرادما٤ببُب اإل  كميَّة الَبَّ
 ىر 877.84 دس 70.69 ثا 1.42 از٘بر
 ىر 833.71 دس 71.35 ثا 1.14 ازدجر
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 :تحليل مكوِّنات الجدكلين
كىذه (. دَّكرادَّعى، كا)كمثل ذلك ( اضطرب، كازدجر)من أمثلة التَّغّبُّ النطقي للصَّوامت يف الصّْيغ اإلفراديَّة ا٢بدثيَّة 

 الظَّاىرة ىي ما ايعرؼ بالتَّجانس اللغوم ،كىو اغيّب يصيب ٝبيع ا٤بباين اإلفراديَّة حا٥با حاؿ التَّماثل، كالتَّعليل يف ذلك ٝبيعو
 (.اضطرب)صويت؛ نقدّْـ لو ٛبثيبلن ٙبليليِّا لصيغة ٩بَّا مثَّلنا بو، كىي صيغة 

اء أيَّة عملية يراد ٥با النَّجاح، ينبغي أف اتوافر ٥با شركطها؛ كالتَّجانس عمليَّة صوايَّة كمن الثَّابت علميِّا كعمليِّا؛ أنَّو إلجر 
لغويَّة، ٘برم يف جسم لغوم، يف عناصر حيَّة عاملة أصليَّة، اسمَّى أصوؿ الصّْيغة؛ بعناصر حيَّة عاملة جديدة قابلة للحياة يف 

 ".17"جسم آخر، كاسمَّى فركعان، كما ىي كذلك
٘باكر األصوؿ يف ا٤بواقع كالصّْفات، ك٘باكر : كالتَّجاكر نوعاف( التَّجاكر)يف عمليَّة التَّجانس، شرط أساسي ىو  كيراعى

ىنا؛ كقد ركعي ذلك الشَّرط يف ىذه الصّْيغة اإلفراديَّة ( اضطرب)الفركع أيضنا، يف الوضعيَّة ا١بديدة كيف الصّْيغة ا١بديدة الٍب ىي 
 :ؿبدقَّة، كيف اوضيحو نقو 
؛ كصوت (التَّاء)كزيد فيها صوت لتنويع الٌداللة يف كسطها، كىو ( ضرب)ىي ثبلثية يف أصلها ( اضطرب)إفَّ صيغة 

ا٤بزيد ا٤بقحم ىنا، ( الطَّاء)ىذا معطىن أكِفّّ، كلكن من ا٤بتَّفق عليو أفَّ صوت (. ٮبزة الوصل)لتسهيل النطق كإمكانو يف أك٥َّبا، كىو 
 .ة ا٤بتَّفق عليها، فما حدث؟ليس من أصوات الزّْياد

فكانت من النَّاحيَّة ( اضَبب)كعندما جيء بو إُف كسط الصّْيغة صارت ىكذا ( التَّاء)الصَّوت ا٤بطلوب ىو صوت 
ك ( ثا1.19)مقابل ( دس 72.49)كمن حيث الشّْدَّة ( ثا 1.21)من حيث الزَّمن ( اضطرب)القياسيَّة صيغة أكثر من 

حصل انافر صوت الضَّاد آّهور ا٤بطبق ا٤بستعلي مع صوت ( اضَبب)كما يسجَّل أنَّو يف صيغة  (.اضطرب)يف ( دس 22.72)
يف  التَّاء ا٤بهموس ا٤بنفتح ا٤بستفل، فوقع انافر بْب ا١بارين، كبات من ا٤بطلوب ارحيل أحدٮبا، الضَّاد أك التَّاء، كلكن الضَّاد موجود

 .مكانو األصلي، كالتَّاء ٦بلوب دخيل
نعود للبحث يف حاؿ التَّجاكر، متسائلْب عن الصَّوت آّاكر للٌتاء يف أصلو، القابل للتَّجاكر من الضَّاد يف أصل كىنا 

صيغتو، حيث ٪بد صواْب ٦باكرين للتَّاء يف موقع ا٢بدكث ٮبا الدَّاؿ كالطَّاء، كيف ىذه ا٢باؿ ننزؿ الدَّاؿ إُف موقع التَّاء فتصبح 
ىذه ا٢باؿ ال يزاؿ التَّنافر قائما بْب صوت مستعل مفخَّم مطبق كآخر مستفل مرقَّق منفتح، حٌب كيف ( اضَبب، اضدرب)صيغة 

كإف اساكل الصَّوااف يف ا١بهر، كنعود ثانية ٤بوقع حدكث األصوات، كننزؿ الطَّاء منزؿ التَّاء، كننطق الصيغة فتصبح ىكذا 
كنقوؿ، لقد قبلت الضَّاد بالتَّجاكر مع الطَّاء لتبلقيهما يف ا١بهر ، كىنا ٫بس بالتآلف بْب عناصر الصّْيغة ا١بديدة (اضطرب)

 .كاإلطباؽ كالتَّفخيم كاالستعبلء
٤با كانت التَّاء اساكم الطَّاء يف ا٤بخرج دكف الصّْفة، كالطَّاء : كنضيف قائلْب، فيما يشبو التَّحليل الرّْياضي كيقَبب منو

فة، أصبحت الطَّاء موضع التقاء بْب الصَّواْب؛ أم أفَّ الطَّاء اساكم التَّاء ٨برجا كالضَّاد اساكم التَّاء يف ا٤بخرج كالضَّاد يف الصّْ 
 . كحلَّت الطَّاء ٧بلَّ التَّاء كىو ا٤بطلوب( اضطرب)صفة؛ كمن ٜبة، حدث التَّآلف كاالنسجاـ الصَّويت يف صيغة 

                                                 
ة، سػػػعاد بسناسػػػي، رسػػػالة دكتػػػورا  صػػػوتيات، وتيّ راسػػػات الّصػػػة فػػػي ضػػػوء الدّ ركيبيَّػػػة والتّ الت المورفولوجيَّػػػحػػػوّ ينظػػػر، التّ  - 17

 .ـ2005/2006جامعة وهراف السانية، 
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ازدجر )اسيات العناصر غّب ا٤بضاعف، يف مثل ما كاف من كزهنا كاشكيلها، من ٟب كينقاس على ىذه الصّْيغة، كلٌ 
كا١بديد ىنا، ىو ظهور عنصرين من عناصر الزّْيادة غّب معهودين، ٮبا صواا ( افتعل)٩بَّا جاء على كزف ( كازدحم كاصطدـ كاصطرب

عند ( التَّاء)صوتى ( الطَّاء كالدَّاؿ)يف موقع حدكثها، ككاف لعبلقة ا١بوار، أف كرث صواا ( للتَّاء)طعياف آّاكراف النٌ ( الطَّاء كالدَّاؿ)
 .   كىذا التَّغيّب كاف يف نطق الصّْيغ، كَف يغّبّْ من داللتها. اختفائها، كا١بار إف َف يرث ا١بار شرعان، فقد يؤخذ بذنبو عرفان 

 (: قوؿ/قاؿ)
 

دُّد علو الشّْدَّة الزَّمن ا٤بستغرؽ ا٤ببُب اإلفرادم  كميَّة الَبَّ
 ىر 833.71 دس 68.84 ثا 0.77 قػىوىؿى 
 ىر 761.41 دس  68.88 ثا 0.79 قىاؿى 

 
 :رأم كقفة ك

 
غة كثّبة كمتنوّْعة، منها القلب الذم ىو يف أصلو ٙبويل الشَّيء عن كجهو، كىو يف الدّْراسة  يف اللٌ إفَّ أشكاؿ التَّغّبٌ 

إُف ٦بموع الظَّواىر الصَّوايَّة الصَّرفيَّة الٍب  كالقلب ابدُّؿ ذايت، يضاؼ. غويَّة  جعل حرؼ من حركؼ العلَّة مكاف حرؼ آخراللٌ 
دث اغيّبا يف ٨بتلف مبانيها اإلفراديَّة  ".18"ٙبي

بكيه )كأصلهما ( بكىى كمشىى)كمن أمثلة القلب يف الصَّيغ اإلفراديَّة، إبداؿ الواك كالياء ألفا؛ إذا كانتا المْب يف مثل  
كيف ىذا اإلبداؿ نلمس اقاربا صوايِّا ( دعو ك٠بو)كأصل الصّْيغتْب ( دعا ك٠با: )فنحو ىذا عن إبداؿ الياء؛ أمَّا إبداؿ الواك( كمشيه 

كإذا كانت الواك كالياء . طقبْب األصوات الٍب حدث فيها قلب مع ما قبلها، كما بعدىا من أصوات، كيف أصلها ثقل كعسر يف النٌ 
ى )كاألصل فيهما ( طاؼ كباف)يف كسط الصّْيغة اإلفراديَّة ابدالف ألفنا، يف مثػل  كا٥بدؼ من ذلك ىو مناسبة األلف ( طوؼ كبػىْبى

 .لصائت الفتحة، كبيعًده نطقا ك٨برجا عن الواك كالياء
ٙبرَّكت : )بثبلث فتحات متتاليات، كيف ٙبوُّالهتا إُف ما ىي عليو قالوا( قػىوىؿى )أصلها ( قاؿ)كلقد قاؿ الصَّرفيوف يف صيغة 

 :كانتهى ّٔذه ا٤بفردات كل شيء؛ كلنحاكؿ التَّوقُّف عندما قالوه( لفناالواك كانفتح ما قبلها فصارت أ
ك٫بن نقوؿ األصل لو فرع كاألصل معركؼ بعلَّة اأصيليَّة، كاألصل كاف موجودنا مثَّ غاب متخلّْينا ( قػىوىؿى )قاؿ أصلها  -1

ت كا( قػىوىؿى )كىنا نقوؿ مٌب كاف العرب يقولوف . للفرع النَّائب عنو ت؟ ىل العلَّة صوايَّة أـ دالليَّة، كما كمٌب اغّبَّ بدَّلت، ك٤باذا اغّبَّ
؟( عىوىج كعوىر كعىوىزى كعوىض)علَّة كجود الباقيات من ىذه الصّْيغة يف مثل   .كمثلها كثّب ٤باذا َف اتغّبَّ

ا الذم كاف غّب لتحليل ىذه ا٤بقولة، نقوؿ ٙبرَّكت الواك الٍب كانت غّب متحرّْكة أم كانت ساكنة، كانفتح ما قبله -2
؛ فكاف إمَّا مضمومنا أك مكسورنا كإذا كانت مضمومة  ( ًقٍوؿى )كاتمل ىنا ضمَّة أك كسرة، فإذا كانت مكسورة كانت ىكذا . مفتوحو

 .كالثَّاين ىو ا٤برجَّح؛ فصارت ألفنا الٍب كانت غّب ألف إمَّا كاكنا أك ياءن ( قػيٍوؿى )كانت ىكذا 
                                                 

 . د بسناسية، سعاوتيّ راسات الصّ ة في ضوء الدّ ركيبيّ ة والتّ الت المورفولوجيّ حوّ ينظر، التّ  - 18
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ٙبرَّكت الواك الٍب كانت ساكنة، كانفتح ما قبلها الذم  ( قػيٍوؿى )٥بذه الصّْيغة أفَّ أصلها ىكذا  كا٤بتوصَّل إليو من بناء جديد
كمن كثرة االستعماؿ مدُّكا فتحة القاؼ كأكصلوىا بالبلَـّ ( قػيٍوؿى )كاكوف ىذه الصّْيغة فرعنا لؤلكُف ( قػىوىؿى )كاف مضمومنا، فصارت 

كإف كجدنا من ( بػيٍوعى )الٍب أصلها ( باع)يقاؿ يف ( قاؿ)كما قيل يف . مد مناسب ٤با قبلوكاناسوا الواك ا٤بديَّة، فتحوَّؿ إُف ألف 
فذلك يدؿ على سهولة نطقها؛ لوجود صوت ا٤بد ( قوىؿ)كعلو شدَّهتا كاف أكثر من ( قاؿ)خبلؿ القياسات أفَّ زمن نطق صيغة 

 .كيبيَّة؛ ألفَّ خلٌو أم اركيب من حركؼ ا٤بد ٯبعلو ثقيبل صعبافيها كمعركؼ أفَّ حركؼ ا٤بد اسهّْل نطق ا٤بباين اإلفراديَّة كالَبَّ 
 
 (:قىًنعى /قنىعى )
 

دُّد علو الشّْدَّة الزَّمن ا٤بستغرؽ ا٤ببُب اإلفرادم  كميَّة الَبَّ
 ىر 868.61 دس 69.44 ثا 0.68 قػىنىع
 ىر 842.44 دس 71.35 ثا 0.69 قىًنع

 :استنتاج كرأم
اىا من خبلؿ األمثلة السَّابقة، أصابت صوامت الصّْيغ اإلفراديَّة يف ٨بتلف مواقعها، مثل موقعيَّة إفَّ التَّغيّبات الٍب عرفن 

كىذا ا١بدكؿ يربز اغيّبا يف ( قاؿ)كاغيّب يف الصَّوامت كالصَّوائت معا ٫بو ( اضطرب)كموقعيَّة الوسط ٫بو ( سوط)البداية يف 
 .بكسر العْب( قًنع)لعْب كبفتح ا( قنىع)الصَّوائت يف موقعيَّة كسط صيغٍب 

كمن حيث القياسات ابْبَّ الفارؽ الصَّويت بْب نطق صائٍب الفتحة كالكسرة، كابيَّنت االختبلفات من حيث الكميَّة  
ة الصَّوائت، فكاف زمن نطق الفتحة أقل من زمن نطق الكسرة؛ ٩بَّا يؤكّْد خفَّة الفتحة مقارنة ببقيَّ . الصَّوايَّة كا٤بواقع يف القناة الصَّوايَّة

 ". 19"كيدعم كثرة شيوعها ٕبيث اتواُف أكثر من عشرين فتحة يف اركيب عر ي كاحد، كما يف سورة الضحى
ألفَّ الفتحة صائت متوسّْط حيادم، ( دس 71.35)أقل من شدَّة الكسرة ( دس 69.44)كما كانت شدَّة الفتحة  

ا اتطلَّب جهدا بعكس الكسرة ا٢بادَّة ا٤برقَّقة الٍب اتميَّز بضيق ٦ب ا٥با يف ا١بهاز النطق؛ ٩بَّا ٯبعلها أثقل كأعسر الصَّوائت نطقا ألهنَّ
كيستحيل كما يصعب اإلاياف بأكثر من ٟبس كسرات متتابعة يف اركيب " 20"أكثر، كذبذبات أكثر ٩بَّا يف نطق الفتحة

 ".21"كاحد

                                                 
ة، مكػي درار، رسػالة دكتػورا  دولػة، وائت العربّيػة لمّصػاللّيػة والدّ وتيّ وائت، الوظػائؼ الّصػينظر تفصيؿ الحديث فػي الّصػ - 19

قػػد ة النّ الالت، سػػعاد بسناسػػي، مقػػاؿ بمجمّػػونظريػػة اسػػتبطاف الصػػوائت السػػتنباط الػػدّ . ـ2002/2003جامعػػة وهػػراف السػػانية، 
 .ـ، جامعة سيدي بمعباس2005ؿ، ة، العدد األوّ غويّ مّ ة والراسات األدبيّ والدّ 
ة، ة تطبيقّيػػة، دراسػػة تحميمّيػػة لمجامعػػة الجزائرّيػػة فػػي البػػرامج الوزارّيػػوتيّ رات الّصػػوائت، المقػػرّ ط موجػػات الّصػػينظػػر مخّطػػ - 20

 .غوياتمف سمسمة المّ ، 1ط، مكي درار وسعاد بسناسي، منشورات دار األديب، 85ص 
راسػػات ة فػػي ضػػوء الدّ ركيبّيػػة والتّ الت المورفولوجّيػػحػػوّ نصػػوبات والمجػػرورات، مػػف رسػػالة الػػدكتورا ، التّ ينظػػر فصػػمي الم - 21

 .ة، سعاد بسناسيوتيّ الصّ 
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؛ ألفَّ الفتحة يف العربيَّة دالَّة على ا٢بياد، كالكسرة اختبلؼ نطقي نتج عنو اختبلؼ دالِف( قنىع كقًنع)كبْب الصّْيغتْب  
ات كالزَّكائل من األكصاؼ كالعلل كاألمراض  .ادؿ على ا٤بتغّبّْ

 
 (:مشتمع/٦بتمع)
 

دُّد علو الشّْدَّة الزَّمن ا٤بستغرؽ ا٤ببُب اإلفرادم  كميَّة الَبَّ
 ىر 864.15 دس 69.73 ثا 1.76 ٦بتمع
 ىر 964.58 دس 58.63 ثا 1.61 مشتمع

 
 :مع المكوِّنات

كمن ا٢بركؼ الفرعيَّة " 22"إفَّ ا٢بركؼ يف العربيَّة منها األصلي كالفرعي، كمنها ا٤بستحسن كا٤بستقبح كما قسَّمها سيبويو 
ينطق شينا، كىذا اغيّب يف الصَّوامت، ( ٦بتمع)فصوت ا١بيم من صيغة ( ٦بتمع كمشتمع)ا٤بستقبحة ا١بيم الٍب كالشّْْب مثل 

من نطق ا١بيم؛ ٤بزيتو الصَّوايَّة ا٤ببتغاة يف  رَّغم من أفَّ الصَّامتْب ا٤ببدؿ كا٤ببدؿ منو شجرياف ٦بهوراف؛ إالَّ أفَّ نطق الشّْْب أخفٌ كبال
 .طق، كىي صفة التَّفشيالنٌ 
على ليستفل يف ككأفَّ صوت الشّْْب حقَّق اساكم القمم الصَّوايَّة أثناء النطق، بعكس ا١بيم الٍب يكوف نطقها ٫بو األ 

نطق التَّاء من بعدىا بدرجة كبّبة؛ كىذا النطق متذبذب القمم، ٩بَّا جعلها ايغّبَّ من حيث النطق بصوت أخف كأسهل؛ ألفَّ 
 . الشّْْب كالتَّاء ا٤بهموستاف قريبتاف من بعضهما مقارنة با١بيم آّهورة

 :كٲبكن الخيص نطق الصّْيغتْب بالتَّمثيل اآليت 
 ج               
 ـ  ش ت ـ ع:   ت ـ ع      مقابل      ـ                    
   
كنستنتج أفَّ الشّْْب الصَّوت الفرعي الشَّفوم، حقَّق انسجاما صوايِّا مقبوال مع بقيَّة مكوّْنات الصّْيغة، كحقَّق اقتصادا  

طق طقي أصاب النٌ أفَّ نطقو صعب، كىذا النَّوع من التَّغيّب النٌ  ملحوظا يف ا١بهد؛ بعكس ا١بيم كإف كاف صواا أصليِّا يف الصّْيغة إالَّ 
 .دكف الدَّاللة

غوم يف نطق الصَّوامت ال يتحدَّد إالَّ داخل مباف ها، كأمثلتها أفَّ التَّغيّب اللٌ كنستخلص من جداكؿ القياسات السَّابقة كلٌ  
ت أك يف الصَّوامت أك فيهما معا، كقد يكوف يف بداية الصّْيغ أك يف كسطها أك إفراديَّة أك اركيبيَّة، كأفَّ التَّغيّب قد يكوف يف الصَّوام

يف هنايتها، كقد يصيب ىذا التَّغيّب النطق فقط أكالنطق كالدَّاللة، كلتعليل كل اغيّب ٫بن ٕباجة إُف قياسات نطقيَّة ٙبدّْد طبيعة 
 . نطق كمؤثّْرات كلٌ 

                                                 
 .ـ1999، 1، تح، إميؿ بديع يعقوب، دار الكتب العممية، بيروت، ط572، ص 4الكتاب، سيبويه، ج  - 22
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 و اإلشكاالت دالقواع, املعجم املتخصص

 (عجم الققد  لعمم االتتاا  وموجتاامل)

 
 درواش   رابع : الدكتور                                          

 رئيس قفم علم اصمتمال        
 كلية اعداب والعلوم اصمتماعية        
 البليدة –مامعة فعد دحلب         

، ٚٚلٛع اعُ ٚاؼذ ػٍٝ ِؼأٟ وص١شج، ف١خثش اٌّخثش تزٌه ٚا٤طً فٟ وً تالء ٚػّاء ٚذخ١ٍؾ ٚفغاد، اخرالؽ ا٤عّاء))
 -((االعُ، ٚ٘ٛ ٠ش٠ذ أؼذ اٌّؼأٟ اٌرٟ ذؽرٗ، ف١ؽٍّٗ اٌغاِغ ػٍٝ غ١ش رٌه اٌّؼٕٝ اٌزٞ أساد اٌّخثش، ف١مغ اٌثالء ٚاإلشىاي

           ٘ـ  456 – 384ا٤ٔذٌغٟ                                                                                          ػٍٟ اتٓ ؼضَ 

 :ملخم
                 .اعددت يف ىذا العصر ٦باالت العلـو ك اوسعت ميادينها ك زادت دقة ٚبصصاهتا       

كإذا كاف  ىذا الزخم من اإلنتاج َف يطرح أم إشكاؿ , ك كاف من نتائج ذلك إف ٙبقق اراكم علمي ك معريف متنوع ك ضخم  
نسبة للمجتمعات الغربية يف التحكم يف فن  صناعة ا٤بعاجم بكل خطواهتا فاف األمر ٱبتلف ٛباما يف العاَف العر ي الذم كاف كاف بال

صاحب الريادة يف ىذا آّاؿ اارٱبيا َف يعد كذلك اليـو بفعل ا٥بوة ا٢بضارية الٍب افصلو عن مواكبة التطور الذم ابلورت معا٤بو مع 
ر كاستمرت بواّبة أسرع يف زمننا ىذا إِف درجة أصبح يعتقد أف اإل٤باـ بالعلـو ا٤بختلفة بات عمبل يشبو من القرف الثامن عش

 .يبحث عن إبرة يف كومة  قش 
لكن , ك رغم صعوبة ا٤بهمة فاف ا١بهود ا٤ببذكلة علي ا٤بستول العر ي ال يستهاف ّٔا الستدراؾ ما فاهتا طيلة حقبة من الزمن     

اقة يف النقل من اللغات الٍب أصبحت حاملة لئلبداع كاالكتشافات كاكبها اختبلؼ يف ا٤بصطلحات ك اشتت يف ىذه االستف
ك اعدد ا٤بصادر يضاؼ إِف ,ا١بهود ك عدـ اال٤باـ بكل اإلنتاج العلمي كا٤بعريف العا٤بي نظرا لقلة ا٤بتخصصْب يف إنتاج ا٤بعاجم 

 .لصناعة ا٤بعجمية ذلك غياب مشركع موحد يصب يف ا٘باه إنعاش ا
كنتيجة للمشاكل السابقة الذكر فانو يستدعي منا اليـو كقفة اأمل كٙبليل للوضع للكشف عن أكجو القصور الٍب اعَبض     

التأليف ا٤بعجمي كسبل بعثها من جديد ك ىو ما ٙباكؿ ىذه ا٤بداخلة الَبكيز عليو من أجل ا٤بساٮبة يف إثراء النقاش حوؿ ا٤بوضوع 
ما اوفر لنا من إمكانيات علمية متواضعة يف ىذا آّاؿ حيث سنتناكؿ اعريف ا٤بعجم كأٮبيتو يف إثراء اللغة العربية من بناء علي 

كما سنتطرؽ إِف التجربة ا٤بعجمية يف الَباث العر ي القدًن يليها ٧باكلة حصر , جهة ك نشر ا٤بعرفة العلمية من جهة أخرم 
 .ادة كأىم القواعد الٍب انظم ا٢برفة ا٤بعجمية ا٤بشاكل الٍب اعَبض عملية ٝبع ا٤ب

كضمن أشكاؿ جديدة هتتم بالنقد فاف ذلك ,كاذا كاف اىتمامنا سينصب علي ا٤بعجم ا٤بختص ك بالتدقيق يف علم االجتماع 
مفهـو : خلة كىي سيحيلنا إِف ضركرة اوضيح يف ا٤بقاـ األكؿ الدالالت الٍب ٙبملها ا٤بفاىيم الثبلث الٍب يَبكب منها عنواف ا٤بدا
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كأخّبا الَبٝبة كخطوة أكِف إلٯباد العبلقة بينهما يف إطار التحليل التارٱبي لربكز الَبٝبة ك الصناعة ا٤بعجمية يف ,النقد كا٤بعجم 
 . ك ىذا من شأنو اسهيل مهمتنا يف اقدًن ا٤بعجم النقدم لعلم االجتماع ٤بؤلفو رٲبوف بودكف ك فرانسوا بوريكو, الوطن العر ي 

 
 : تمهيد
 كأحوا٥با للمفردة ا٤بختلفة ا٤بعاين يف كابحث الدالالت، استقصي أف اللغة مفردات مع اعاملها يف القدٲبة ا٤بعاجم حاكلت        

 "القاموس"فإف   مادة، ألف أربعْب على اشتمل قد "الصحاح"كاف فإذا آخر، إُف معجم من ا٤بعاجم مواد كاختلفت كطقوسها،
 .مادة ألف ٜبانْب "العرب لساف" يف منظور ابن جعلها بينما مادة، ألف ستْب كجعلها فيها اوسع

 
يف صناعة ا٤بعاجم  ك يف العصر ا٢بديث بدا االىتماـ من جديد بتأليف ا٤بعاجم حيث ٚبصصت بعض ا٤بكااب ك دكر النشر  

كموزعة ٤بنتجات لو٪بماف ىف لبناف، ك  كمكتبة بيع،  1944أيلوؿ / سبتمرب 15من بينها مكتبة خليل حبيب صائغ الٍب نشأت يف 
عاَف نشر ا٤بعاجم كالقواميس، كاوسعت الدار يف ىذا اإلنتاج، كأضافت عددا  قرر القائموف على ا٤بكتبة الدخوؿ إُف 1969كىف 

 .العربية ا٤بعاجم كالقواميس العامة كا٤بتخصصة حٌب ليًقب خليل صائغ بأ ي ا٤بعاجم ضخما من
معجم كقاموس، كاوسعت مكتبة لبناف  700ا٤بعاجم كانوع حٌب كصل ألكثر من  رغبتو كازدىر إنتاج كبالفعل نفذ خليل صائغ   

 1958أبو ا٥بوؿ العاـ  األفرع يف عدد من الدكؿ العربية، كيف مصر افتتحت مكتبة لبناف فرعها ٙبت اسم مكتبة كفتحت كثّب من
 (1. )كاوسعت يف األيف كطباعة ا٤بعاجم 

 
 :تعريف المعجم  - 1

الكتاب ا٤بصنف للتعريف بألفاظ اللغة، أبتكره العرب، شاع كمَبادؼ لو لفظ القاموس، كىو "علي أنو   ا٤بعجميعرؼ          
البحر، بعد اف اشتهر القاموس ايط للفّبكز أبادم، ككاف ا٤بعجم العر ي األكؿ ىو ا٤برجع اللغوم ا٤بعمم للدكلة، كبداية اشكيل 

 .الوعي
 
 : لمعاجمأنواع ا  -أ  
 : المعجم اللغوم  – 1

كتاب يضم بْب دفتيو أكرب عدد من مفردات اللغة مقركنة بشرحها، كافسّب معانيها،على أف اكوف ا٤بواد مرابة )ك ىو 
ارايبان خاصان، إما على حركؼ ا٥بجاء أك ا٤بوضوع، كا٤بعجم الكامل ىو الذم يضم كل كلمة يف اللغة مصحوبة بشرح معناىا 

 :ك ىو ينقسم إِف (. طريقة نطقها كشواىد ابٌْب مواضع استعما٥باكاشتقاقها ك 
كىي ا٤بعاجم الٍب اضم أكرب عدد من مفردات اللغة مقركنة بشرحها كافسّب معانيها كمرابة : معاجم األلفاظ -

 .ارايبا خاصا، كا٤بعجم الكامل ىو الذم يضم كل كلمة يف اللغة
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ُف ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدٌم  رٞبو ا، مثٌ اوالت بعد ذلك معاجم ألفاظ ا٤بنسوب إ( العْب)كأكؿ ىذه ا٤بعاجم معجم 
 .أخرم

 : معاجم الموضوعات -            
كىي الٍب اراب األلفاظ اللغويٌة حسب ا٤بوضوع أك آّاؿ اللغوٌم، أم أٌف ا٤بعجمٌي ٯبمع األلفاظ ا٤بتصلة ٗبجاؿ معْب  

كيبلحظ ٦باؿ التنافس بْب القدماء كاف كاضحا بالنسبة للنوع األكؿ ,  ي زيد األنصارمٌ كخلق اإلنساف مثبل لؤلصمعٌي، كا٤بطر أل
حيث َف اوجد ( معاجم ا٤بوضوعات)حيث ظهرت عندىم عٌدة طرؽ للَبايب ا٤بعجمٌي  ٖببلؼ النوع الثاين ( معاجم األلفاظ)

 (2.)عندىم إال طريقة كاحدة كىي الَبايب حسب ا٤بوضوع أك آّاؿ
 

ا من ىذا النوع ظهر ا٤بعجم ا٤بختص ك ىو كتاب يتضمن رصيدان مصطلحيان ٤بوضوع ما، مرابان ارايبان معينان، ك انطبلق
الٍب اساعد ( …كشافات،سياقات، صور، جداكؿ)ببعض الوسائل البيانية ا٤برافقة -ما أمكن -كمصحوبان بالتعريفات الدقيقة ا٤بوجزة، كمعززان 

 .أفضل صورة ٩بكنةا٤بفهـو إُف ا٤بتلقي ب على اوصيل
 :كيتميز ا٤بعجم ا٤بختص عن ا٤بعجم العاـ ٗبايلي 

ا٤بعجم العاـ يعتمد على ٝبع األلفاظ اللغوية العامة ببل استثناء، بينما ييعُب ا٤بعجم ا٤بختص ٗبصطلحات موضوع خاص  -
 (.اٍف …فيزياء، طب، فضاء، نبات، جيولوجيا)
 ردات اللغة،بينما يتقيد ا٤بعجم ا٤بختص بعدد معْب مناغطية ا٤بعجم العاـ أكرب عدد ٩بكن من مف -  

 .ا٤بنتمية إُف موضوع علمي معْب(ا٤بصطلحات)األلفاظ
ـ كلَّ فركع ا٤بعرفة دكف التعمق يف ٝبع ألفاظها،ٛبثيل  -     .فيما يعاًف ا٤بعجم ا٤بختص قسما كاحدا منها ا٤بعجم العا
ـ معظم القراء كا٤بهتمْب،خدمة ا٤بعجم   -     ا٥بندسي  ا٤بختص قارئا بذااو كما يف حالة ا٤بعجم الطيب، كا٤بعجم الزراعي، كا٤بعجم بينما يستهدؼ ا٤بعجم العا

 . كىلم جرا
ك قد انوع التأليف ا٤بعجمي العلمي ا٤بختص انوعان كبّبان لعدة عوامل أٮبها اطور النشاط اللغوم كازدياد حركة الَبٝبة كالتأليف 

 (3. )ل الٍب سارعت كثّبان يف بلورة كعي صريح ككاضح بأٮبية ا٤بصطلح إنتاجا كارٝبة كاعريباالعلمي كٮبا من ٝبلة العوام
 

 :معاجم علمية مختصة -
 :نوعاف من ا٤بؤلفات كينضوم ٙبت  لواء ىذا النمط كصلت إليو حركة التأليف ا٤بعجمي ا٤بختص يف الَباث العر ي،كىي أرقى ما 

 (.صيدلة)اء يف النبات كالطب كاألدكية ا٤بفردة كا٤بركبة كمن أٮبها ما ج: معاجم علمية ٧بضة -
 
 :طريقة جمع المادة المعجمٌية -ب 

 
 :أما عن طريقة ٝبع ا٤بادة ا٤بعجمٌية فنبلحظ أف القدماء اابعوا طريقتْب
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و رٞب -طريقة اإلحصاء التٌاـ بغرض استقصاء ا٤بواد اللغويٌة مستعملها كمهملها،كيعد ا٣بليل بن أٞبد : األكُف
أكؿ من ابتدع ىذا ا٤بنحى؛ إذ أدرؾ بعبقريتو الفذة يف علـو اللغة كا٢بساب أٌف ٜبٌة نظامان من شأنو حصر ٝبيع  -ا 

ا٤بفردات اللغويٌة، فكاف لو فضل السبق يف كضع ىذا النظاـ الذم بيِب عليو كتاب العْب كالذم يتفق جٌل اللغويْب إف 
 (4.)يل نفسو، كٱبتلفوف فيما كراء ذلكَف يكن كٌلهم على أنٌو من ابتكار ا٣بل

يف حصر ا٤بفردات، أنٌو يقـو على ثبلثة  -رٞبو ا  -كخبلصة ىذا النظاـ الذم اوصل إليو ا٣بليل بن أٞبد 
 :أسس ىي

 .الَبايب الصويٌت الذم يعتمد على ٨بارج األصوات-1
 . اقليب ا٤بادة الواحدة ليتكوف منها عٌدة صور -2
 .كما سنبينو يف موضعو إف شاء ا. ية من ثنائٌي كثبلثٌي كرباعٌي كٟباسيٌ ااباع نظاـ األبن-3

طريقة اإلحصاء الٌناقص بػيٍغيىةى االقتصار على بعض مفردات اللغة كاختيارىا دكف غّبىا، كأكؿ من هنج : الثانية
 ( ٝبهرة اللغة)ىذا ا٤بنهج ابن در يد يف كتابو 

 
القدماء من أخذ ٗبنهج ا٣بليل بن أٞبد، كطريقتو يف ٝبع ماداو  كخبلصة القوؿ يف ذلك أٌف من ا٤بعجميْب

فاقتصر على ا٤بشهور أك الصحيح، كلعٌل النٌاظر يف : ا٤بعجمية، كمنهم من أخذ ٗبنهج ابن در يد كا١بوىرمٌ 
 .ا٤بعاجم اللغويٌة القدٲبة يدرؾ من أ٠بائها غرض أصحأّا، كطريقة ٝبع مادهتا، فكل اسم يوحي اقريبان بذلك

 :مصادر جمع المادة المعجمية  -ج
 

 :أما مصادر ٝبع ا٤بادة ا٤بعجمية لدل القدماء فيمكن حصرىا يف مصدرين
( العْب)يف كتاب -رٞبو ا–السماع كا٤بشافهة عن العرب، ك٩بن اعتمد ىذا ا٤بصدر ا٣بليل ابن أٞبد  :أحدىما

فقد ذكر يف مقدمتو أٌف من دكاعي ( التهذيب)ك٩بن اعتمد السماع كا٤بشافهة من ا٤بعجميْب القدماء األزىرٌم يف
 (5(.)اقييد نكت حفظها ككعاىا عن العرب الذين شاىدىم كأقاـ بْب ظهرانيهم سينيٌات)األيفو

الركاية النقلٌية كيعٌد ىذا األسلوب من الركاية ٩با ٲبٌيز ا٤بعاجم اللغويٌة بصفة عامة حيث نلحظ أف  :آلخرا
عن ا٣بليل (ٝبهرة اللغة)شار ابن دريد إُف ىذه التبعٌية؛ إذ يقوؿ يف مقدمة كتابوالبلحق يركم عن السابق، كقد أ

ككل مىٍن بعده لو اػىبىعه أقٌر بذلك أـ جحد كلكنو رٞبو ا أٌلف كتابان مشكبلن لثقوب فهمو (: )العْب)ككتاب
 (7(.)كذكاء فطنتو كحٌدة أذىاف أىل عصره

 
سابقْب يف ٝبع ا٤بادة ا٤بعجمية أدل إُف كفرة آّموع كاضخمو كخبلصة القوؿ أٌف األخذ كاالعتماد على ال

كاعتبار اللغة العربية كحدة كاحدة مع اختبلؼ القبائل ألفاظا، كاراكيبى ك٥بجةن، إذ َف اكن الك الوفرة كذلك 
 : آّموع يف درجة كاحدة من الصحة فتطرؽ ا٣بلل إليو أحيانان من كجوه أٮبها
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 .حدة ا٤بعجمية الواحدةاعدد األقواؿ يف الو  - 1 
 .فيشيوُّ ظاىرة التصحيف كالتحريف نتيجة اعتماد ا٤بتأخرين على النقل عن السابقْب -2 
ا٣بلط بْب مستول الفصحى كاللهجات العربية كقد كاف لذلك األثر األكرب يف بركز ظواىر لغوية   - 3 

 . كاعدد ا٤بصادر ك٫بوىاا٤بشَبؾ كالَبادؼ كاألضداد، أك اعدد صيغ ا١بمع الواحد، أ: كظاىرة
كجود ثغرات يف ٝبع ا٤بادة ا٤بعجمٌية أدت إُف ضياع كثّب من الثركة اللغويٌة الٍب كاف حقها أف اأخذ  -4 

 مكاهنا يف ا٤بعجم اللغوٌم 
 
 : ترتيب المادة المعجمٌية -د 

 
الوقوؼ على ىذه الطريقة ٯبدر كنعِب بو الطريقة الٍب عاًف ّٔا ا٤بعجميوف القدماء انظيم مادهتم ا٤بعجمٌية، كقبل 

بنا أف نشّب إُف رأم ادثْب من علماء ا٤بعاجم يف ىذا ا١بانب، حيث يرل ادثوف أٌف ىناؾ نوعْب من 
 : الَبايب ٯبب أف يػيرىاعىيىا يف كضع ا٤بعجم ٮبا

 
 :الترتيب الخارجٌي للمداخل: النوع األكؿ

 
. من طرؽ الَبايب القائمة على ا٢بركؼ ا٥بجائية أك غّبىاكيسمى بالَبايب األكرب، كيتم ذلك بااباع طريقة 

 .كىذا النوع من الَبايب يعٌد شرطان لوجود ا٤بعجم كبدكنو يفقد العمل ا٤بعجمي قيمتو ا٤برجعية
 

 :نظاـ القافية أك مدرسة القافية :ثانيا
 

 يف الصحاح  –رٞبو ا  -كأكؿ من ابتدع ىذا النظاـ ا١بوىرٌم 
ا النظاـ ايسّب البحث عن ألفاظ اللغة بطريقة سهلة كميسرة اقـو على النظاـ األلف بائي ككاف الغرض من ىذ

بدالن من النظاـ الصويت، فابتدع ا١بوىرم ىذا النظاـ الذم بناه على آخر الكلمة بعد رٌدىا إُف أصلها ك٘بريدىا 
األكؿ )راب ا٤بواد بْب ا٢برفْب  من الزكائد، ك٠ٌبى ا٢برؼ األخّب بابان كا٢برؼ األكؿ من الكلمة فصبلن، مثٌ 

 ارايبان ألف بائيا( كاألخّب
 

 : تحليل المادة المعجمٌية -ق 
 

 (66:)كيقصد بو ما يقدمو ا٤بعجم من معلومات حوؿ ا٤بادة ا٤بعجمية كأىم ىذه ا٤بعلومات كما يرل ادثوف
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كبعض ا٤بعلومات الصرفية أك النحوية ما يتعلق باللفظ، كطريقة النطق، كٙبديد الرسم اإلمبلئٌي أك ا٥بجائٌي،  -أ
 .أك اللغويٌة

ما يتعلق با٤بعُب، كجبلء الشرح، ككضوحو، كعدـ ا٣بلط فيو، كىو ٲبثل أكرب صعوبة يواجهها صانع  -ب
 : ا٤بعجم ألسباب من أٮبها

 .صعوبة ٙبديد ا٤بعُب -1
 .سرعة التطور كالتغّب يف جانب ا٤بعُب -2
من القضايا الداللية الٍب اتعلق ٗبناىج دراسة ا٤بعُب كشركط التعريف كعوامل  اعتماد افسّب ا٤بعُب على ٝبلة -3

 .التطور الدالِف كالتمييز بْب ا٤بعاين ا٤بركزية كسائر ا٤بعاين األخرل
 .اوقف فهم ا٤بعُب يف بعض أجزائو على درجة اللفظ يف االستعماؿ كعلى مصاحبتو لكلمات أخرل -4

ـٌ ة كيف معاٝبنا العربية خاٌصة ككاف من أٮبهاكعلى ضوء ذلك اعددت كسائل ٙبدي  : د ا٤بعُب يف ا٤بعاجم عا
 .التفسّب با٤بغايرة كأكثر ما يكوف التعبّب عنها بلفظ نقيض أكضٌد أك خبلؼ- 1
 .التفسّب بالَبٝبة كيكوف بشرح ا٤بعُب بكلمة أك كلمات من اللغة نفسها أك من لغة أخرم -2
 .حب الكلمة من كلمات ىي جزء من معناىا األساسيالتفسّب با٤بصاحبة كىو ما يص -3
 .التفسّب بالسياؽ سواء كاف ذلك السياؽ سياقان لغويان أـ مقاميان  - 4
 (8.) التفسّب بالصورة كىي من كسائل اإليضاح ا٢بديثة الٍب اعْب على ٙبديد ا٤بعُب كدقتو -5
 

 :تعريف النقد  - 2
 

كاستهدؼ قراءة الَباث السوسيولوجي كمقاربتو قصد ابياف نقاط  ع مباشرة ،النقد عملية كصفية ابدأ بعد عملية اإلبدا 

ٲبارس كظيفة مدارسة اإلبداع ك٧باكمتو الناقد ؛ألنو يكشف عن ا٥بفوات كا٤بغالطات ك يؤكد  كيسمى الذم. الضعف ك القوة فيو

رابط ىذا األخّب بالوصف كالتفسّب كالتأكيل ي كاسمى مهمة الناقد بالنقد كغالبا ما. ما ىو حقيقي كٲبيزه عما ىو زائف كمصطنع

  .الذم يتم اقوٲبها من قبل الناقد يسمىاالنتاج الفكرم ا٤بنقود أما ا٤بفاىيم ك النظريات. كالكشف كالتحليل كالتقوًن

 من ا٣بطوات ك اإلجراءات الضركرية الٍب اتجسد  ىذا، كٱبضع النقد ّٓموعة

كيف األخّب، ارد عملية التوجيو كىي عملية . كشكبل مث اقوٲبو إٯبابا كسلبا نايف قراءة النص كمبلحظتو كٙبليلو مضمو  

الصحيحة كالسليمة من أجل الوصوؿ إُف  العملية النقدية ألهنا اسعى إُف اأطّب ا٤ببدع كادريبو كاكوينو كاوجيهو الوجهة أساسية يف

 (9. )ا٤ببتغى ا٤بنشود 
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كاالزدىار كالتقدـ، كيضيء السبيل للمبدعْب ا٤ببتدئْب  كيساعده على النموكللنقد أٮبية كبّبة ألنو يوجو دفة اإلبداع 

الرداءة، كالطبع  يقـو بوظيفة التقوًن كالتقييم كٲبيز مواطن الصدؽ كمواطن الريب، كيفرز ا١بودة من كما أف النقد. كالكتاب الكبار

خر نظريات االجتماعية ك أىم ا٤بفاىيم ا١بديدة يف ا٢بقل بآ كيعرؼ النقد أيضا الكتاب ك ا٤ببدعْب. من التكلف كالتصنيع كالتصنع

 .السوسيولوجي 

قراءة االنتاج الفكرم قصد استكشاؼ  كيقصد با٤بنهج النقدم يف ٦باؿ علم االجتماع الك الطريقة الٍب يتبعها الناقد يف

الناقد ٰبدد ٦بموعة  كيعِب ىذا أف. بيقيكيعتمد ا٤بنهج النقدم على التصور النظرم كالتحليل العلمي التط .عمق ك أصالة األفكار

كاإلبستمولوجية كٱبتز٥با يف فرضيات كمعطيات أك مسلمات، مث ينتقل بعد  من النظريات النقدية ك الفكرية كمنطلقاهتا الفلسفية

ئج كا٣ببلصات من النتا من الك التصورات النظرية عن طريق ٙبليل االفكار كالتطبيق اإلجرائي ليستخلص ٦بموعة ذلك إُف التأكد

 (10.)الَبكيبية

 : الترجمة -3

للَبٝبة يف علـو االجتماع خصوصية متأاية من كوف ا٢بقل الذم يتحرؾ يف ٦بالو ا٤بَبجم ملغوما أكثر من غّبه من 

اعي كمكمن اإللغاـ ىو كقوع ا٢بقل ٙبت أثر فعل متعدد أكلو للمّباث االصطبلحي كا٤بفهومي اإلنساين كاالجتم.آّاالت الشبيهة

العر ي اإلسبلمي القدًن،كثانيو لَباكب مستويات الطلب االجتماعي على الَبٝبة االصطبلحية يف علـو االجتماع كاداخل 

كثالثو لتنافر اسَباايجيات اوجيو ا٤بمارسة ( …الثقايف العاـ،اإلعبلمي السيار،السياسي اإلدارم،األكادٲبي العلمي )مستوياهتا 

 .الَبٝبية 

الَبٝبة يف آّاالت العلمية االجتماعية عربيا بوصفها كاحدة من استحقاقات الوعي باالصطداـ باآلخر  برزت ا٢باجة إُف

كقد كاف ذلك اآلخر، من منظور النصوص األصل ا٤بطركحة للَبٝبة أكركبيا، أم فرنسيا كإ٪بليزيا . الغر ي يف سياؽ آثار ٞبلة نابليوف

كقد كانت الظرفية التارٱبية الٍب جالت أكاسط . الركسي كإف بكثافة أقل كأسرع زكاال رئيسيا، أكال، مث أمريكيا، مث انضاؼ إليها

 (11)   .القرف التاسع عشر شاىدة على ا٤بخاضات ا٤بتآلفة ا٤بتخالفة ٤بيبلد العلم االجتماعي ذااو يف ٦باالاو ا٤بصدرية الغربية الك
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لة اللغوية ، كاقع ٙبت أثر فعل متعدد أكلو للمّباث االصطبلحي أف ا٢بقل ا٤بعريف العلم االجتماعي ، من كجهة ا٤بسأ      

كا٤بفهومي اإلنساين كاالجتماعي  العر ي اإلسبلمي القدًن كثانيو لَباكب مستويات الطلب االجتماعي على الَبٝبة االصطبلحية يف 

كثالثو لتنافر ( …األكادٲبي العلمي  الثقايف العاـ، اإلعبلمي السيار، السياسي اإلدارم،)علوماالجتماع كاداخل مستوياهتا 

 (12.)اسَباايجيات معا١بة ما أ٠بيناه القضية اللغوية من منظور ا٤بمارسة الَبٝبية

عامة كليدة العشرية الثالثة  االجتماع علمكانت الكتابات العربية األكُف الٍب اىتمت بعرض النظريات الكربل يف   - 21

، عبد العزيز يةاالجتماعكالعلـو  االجتماع علم، 1935: 2، ج1924:  1، نيقوال حداد، ج االجتماع علم)ن القرف العشرين م

كقد انتشرت الك ا٤بؤلفات األكُف يف كل من مصر كالعراؽ (. …،1953، حسن سعفاف، االجتماع علمأسس ، 1949عزت، 

كقد اضطر كاضعو مؤلفات العرض كالشرح كالتفسّب الك، كالٍب كانت رائجة لدل … كالكويت كا١بمهورية العربية ا٤بتحدة كلبناف

العربية يف مصر كلبناف كالكويت كليبيا منذ ستينات القرف العشرين، إُف عمل ارٝبي  العرب يف ا١بامعات االجتماع علمطلبة 

اضطلع بأغلبو كيف بدايااو خاصة حسب شهادات اارٱبية متآلفة مؤلفوف غّب ٨بتصْب ساٮبوا رغم ذلك يف التعريف ٗبا راج من 

 (.د الباسط عبد ا٤بعطيعب) االجتماع علما٘باىات نظرية يف 

ية العربية يف ستينات القرف العشرين كسبعينااو خاصة بنوع من رد النظريات االجتماعفقد ٛبيزت العديد من الكتابات 

كبناءاهتا ا٤بفاىيمية إُف نواة خلدكنية ( 1868أكؿ نشرة بالفرنسية البن خلدكف مقتطفا كانت يف )ية ا٢بديثة االجتماعية علمال

كصوال إُف إٲبيل … اجتمع فيها كل من آدـ ٠بيث، كشارؿ دك مونتسكيو، ككارؿ ماركس، كفلفريدك باريتو، كىربرت سبنسر

توطْب االستقبلِف لعلـو ية االستعمارية يف سياؽ العلمكمهما يكن من أمر العمل يف ابلفيف ذلك على اقض ا٥بيمنة ال. دكركاًن

اإلنَبكبولوجيا كالذم َف ٱبتص بو العرب بل مشل كل آّاالت الثقافية ا٢بضارية الٍب شهدت ٘بارب اارٱبية ٝبعت بْب  االجتماع

وميا اولدت فيو ، فإف التجربة كانت ٨بترب ارٝبة مفتوحا ببالغ التوار كالتعقيد اصطبلحيا كمفه(جّبار لوكبلرؾ) كاالستعمار

 (13.)مراكحات نقل كاعريب كٚبليق كاف البعض منها يوسط اللغة األكركبية حٌب يعود إُف العربية

ي عربيا أك معربا أك يف لغتو األصلية األجنبية عن العربية َف االجتماعي علمكلكن التناكالت اآلكادٲبية للمنتوج ال - 23

ية االجتماعحصرة يف ا٤بؤسسات ا١بامعية أك البحثية ذات ا٢بدكد ا٤بعرفية الصارمة بل كانت سوؽ االصطبلحات ا٤بفاىيمية اكن من
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كصوال إُف الدٲبقراطية  …ية كا٢بكم كالطبقة كالنخبة كأىل ا٢بل كالعقداالجتماعية ك ا٥بيئة االجتماعكمنها آّتمع كالَبكيبة 

نافقة يف قطاعات متزايدة االاساع من ا٢بركة الفكرية كاألدبية كالسياسية … كآّتمع ا٤بدين ك ا٤بثقف العضوم كا٢بزب كا٥بوية

فضبل عن االستخدامات غّب ا٤بنضبطة كال ا٤بضبوطة، يف  كا١بمعيااية كيف مساحات شاسعة باطراد ٨بصصة لئلشهار كالتسويق

 .يةاالجتماعكاإلدارة مثبل، بل كالٍب طالت حٌب االختصاصات ا٤بعرفية غّب  اإلعبلـ

بوصفها فاعلة  االجتماعففرنسية علـو . اعمق كاقع الثنائيات اللغوية كالتعدد الثقايف إذ ازايد اباعد ا٤برجعيتْب األساسيتْب

 -يف مصر كانت اتطور اصطبلحيا كمفهوميا بعيدا عن رديفتها اإل٪بليزية االجتماع علمال يف ا٤بغرب العر ي كالشاـ كبعض قطاعات

كمنشأ التباعد ذك أعماؽ نظرية كمنهجية ال اغيب عنو … األمريكية بوصفها فاعلة يف باقي القطاعات ا٤بصرية كالعراؽ ك ا٣بليج

ذات الرنْب القومي كا٤برابطة با٤بصاٌف ا٤بادية ك ا٤بعنوية للتوزع ا١بغرايف العا٤بي لؤلفكار كا٤بناىج كالنظريات  النزاعات الفكرية كالثقافية

اللغتْب “كعلى الرغم من االضطرار إُف ا٤بركر عرب ىااْب . كما يبنيو من اقسيم دكِف أبعد ما يكوف ىو عن الرباءة ك العفوية

ي األ٤باين مثبل كيف عبلقة ٗباكس فيرب ٙبديدا، أك اإليطاِف كيف عبلقة بأنطونيو االجتماعي علمللبلطبلع على ا٤بنتوج ا” ا٤برجعيتْب

، ككبلٮبا كاف مسرحو الشاـ، فإف الركسي كألسباب سياسية خاصة (، دار الطليعة بّبكتقضايا ا٤بادية التارٱبية)غرامشي ٙبديدا 

لفاعل للتيارات ا٤باركسية يف بعض قطاعات ا٢بركة الثقافية العربية، سجل حضورا خبا منذ بداية لتسعينات القرف مرابطة با٢بضور ا

سلسلة دفاار )كسوريا ( ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب مثبل)العشرين بعد أف كاف نشطا طواؿ عشريٍب سبعينات كٜبانينات يف مصر 

 (14(. )ارٝبات دار التقدـ ٗبوسكو)كالعراؽ ( ا٢بوار بالبلذقية، دار دمشق

ي اجتماعي فرعي يوسم بالقدامة علمكفضبل عن ذلك عرؼ ا٤بشهد ا٤بوصوؼ كال يزاؿ مظاىر انقساـ بْب حقل 

سم با٢بداثة التقليدية ٯبمع بعض الدراسات التارٱبية كا١بغرافية البشرية كالدراسات األدبية كا٢بضارية كالقانونية كحقل فرعي آخر يو 

 .التجديدية كٲبس العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التصرؼ ك اإلدارة كاإلعبلـ

ي علمغياب إطار مرجعي موحد يَبجم عنو اعدد آّامع اللغوية العربية كعدـ حيازة االىتماـ االصطبلحي كا٤بفهومي ال

كما ينضاؼ إُف ذلك اعثر ٘بارب مثل ما عملت عليو خبلؿ السنوات التسعْب من القرف العشرين   ي فيها موقعا مؤثرا،االجتماع

 .ي اجتماعي عر ي موحدعلممن أجل إنتاج معجم  االجتماع علما١بمعية العربية ل
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ن كمنها ما ال يزاؿ متصبل إُف اآلف، كإف َف اتمكن من أف اعاًف بعض التجارب الٍب ااصلت حٌب اسعينات القرف العشري

ا٤بسائل اورية الٍب كنا بصددىا معا١بة حا٠بة، اتميز باستمرارية أكرب كانسجاـ أكثر كضوحا كمنها ارٝبات كزارة الثقافة يف سوريا 

ارٝبات دار الطليعة يف بّبكت كقد اشتملت ، ك ( دراسات يف الواقعية األكركبية) كمنها ما مشل بعض مؤلفات جورجي لوكااش 

كدار ا٢بداثة يف بّبكت كقد ( ، ىربرت ماكوزالبعد ا١بماِف)على بعض مؤلفات منظرم مدرسة فرانكفورت مركرا بالَبٝبة الفرنسية 

راسات كالنشر ، كا٤بؤسسة ا١بامعية للد(ا٤بادية الديالكتيكية كااري  األدب كالفن)اشتملت على بعض مؤلفات لوسياف غولدماف 

ماكس )كأخرل عن ماكس فيرب( ية للمعرفةاالجتماعاألطر ) كالتوزيع يف بّبكت أيضا كمنها ما مشل بعض مؤلفات جورج غورفيتش 

عية كابدك ىذه الَبٝبات اقرب إُف التعامل مع نصوص مرج(. األنَبكبولوجيا كاالستعمار)كيف بعض اواري  اإلناسة ( فيرب كالتاري 

 (15.)مكتوبة بالفرنسية أك منقولة إليها أكثر ٩با اعاًف ارٝبة نصوص مكتوبة بلغات أخرل

ا الصادرة عن عويدات بّبكت باريس ككانت انطلقت يف علمكباالعتماد على نفس اللغة ا٤بصدر ابدك سلسلة زدين 

كعلى الرغم من اشتما٥با على مؤلفات . ات ا٤بنشورات ا١بامعية الفرنسيةٜبانينات القرف العشرين ككأف ٥با نوعا من االحتكار لَبٝب

نفس ) بسوسيولوجيا السياسةمركرا ( غاستوف بواوؿ) إُف ااري  السوسيولوجيا( رٲبوف بودكف) االجتماع علممناىج ٛبتد من 

فإهنا ابدك األضعف مستول من ( القانوف، ىنرم ليفي بركىل)=  وجيا ا٢بقوؽفسوسيول( جاف دكفينيو) فسوسيولوجيا الفن( ا٤بؤلف

كليس مرد ذلك عدـ اختصاص ا٤بَبٝبْب فحسب بل يبدك أف ا٥بم التجارم طاغ كيَبجم عنو التسرع . بْب السبلسل الٍب كنا نعدد

 (16).ك التخليق الغريب للمفردات كاالشتقاؽ غّب ا٤بنضبط قاعديا فضبل عن إّٔاـ ا٤بعُب

اتميز ٘بربة سلسلة عاَف ا٤بعرفة الصادرة عن آّلس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب يف الكويت باستمرارية أطوؿ عمرا  - 

. اعتمد على ما يتوفر من إمكانيات مالية معتربة كشبكة اوزيع ٩بتدة كااصاؿ يف االستنجاد ٔبهود مَبٝبْب من مصر خاصة

لعديد من العوامل كعلى رأسها عدـ اختصاص ىؤالء كا٫بدار أغلبهم من مسارات اعليمية ٰبتل كاتفاكت قيمة الَبٝبات بفعل ا

كعلى الرغم من ذلك االاصاؿ ا٤بستمر فإف اوحد ا٤برجعية ا٤بفاىيمية . فيها األدب اإل٪بليزم كاإلعبلـ كالَبٝبة مرااب متقدمة

الستخدامات داخل ا٤بؤلف ا٤بَبجم الواحد كهنلهم من مشارب ٨بتلفة كاالصطبلحية يبدك بعيد ا٤بناؿ لتعمد ا٤بَبٝبْب التنويع يف ا
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النظرية كإف َف يكن ذلك فإف الَبٝبات ٛبس اواري  . ابدك فيها اإلناسة كخاصة منها الربيطانية كاألمريكية ذات ثقل ىاـ

مؤلفات مكتوبة باإل٪بليزية حٌب كإف اناكلت يورغن ىابرماس األ٤باين مثبل مثبل كباالعتماد على  اجتماع الفن علم أك يةاالجتماع

 .أك بيار بورديو أك كلود ليفي سَبكس ، كيكتب شَباكس، كركالف بارت الفرنسيْب

اتميز بعض التجارب األخرل كمنها التجربة ا٤بغرب األقصى كالٍب اشتملت ا٤بنشورات ا٤بَبٝبة الصادرة عن دار اوبقاؿ  - 

إذ ابدك، من ( ا٤باركسية ك فلسفة اللغة)كميخاييل باختْب ( درس السيميولوجيا)ر فيها على بعض مؤلفات ركالف بارت للنش

كمن ناحية أخرل، أكثر ٛبثيبل ٤با ٲبكن اسميتو بالركح ( باختْب ارجم عن الفرنسية)ناحية، أكثر ىضما للفرنسية لغة مصدرا 

. رىافة يف ابْب الفويرقات كأطياؼ ا٤بعُب كخاصة إذا ما اعلق األمر ٔبهد اصطبلحي مفهوميا٤بغاربية يف الَبٝبة كالٍب ابدك أكثر 

 .ك٩با يتصل بذلك ما يبذؿ من جهد يف ثبت ا٤بصطلحات ا٤بستخدمة مثبل

هد ا٤بَبجم لبلصطبلح كثبت ذلك كالتحديد ية ذات خصائص ٘بمع بْب ا١باالجتماعية علمال عاجمابدك ا٤ب-  31

على االختصاص ( ا١بوىرم ك آخركف)عامة  االجتماعكعلـو ( معجم األنَبكبولوجيا كاإلانولوجيا)مردفااو كىو ٲبتد من اإلناسة 

)  االجتماع علمكحٌب التخصص يف بعض ايارات ( النشر كالتوزيعسليم حداد، ا٤بؤسسة ا١بامعية للدراسات ك ) االجتماع علمب

 (.، جورج البيكا كآخركف، دار ٧بمد على، اونسمعجم ا٤باركسية
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عرفية فاف علمائو كمفكريو كباحثيو طرحوا على الرغم من ا٢بداثة الزمنية لوجود علم االجتماع كعلم بْب العلـو االنسانية كا٤ب
، اشوا فيها ككتبوا عنهامصطلحات كمفاىيم خاصة بو استنبطوىا من الواقع االجتماعي الذم قاموا بدراستو كا٢بقب التارٱبية الٍب ع

ماعية كاحدة فقد انوعت ك٤با كاف ىؤالء الباحثوف كالعلماء ال ٲبثلوف مدرسة فكرية كاحدة كال ايارا مذىبيا كاحدا كال نظرية اجت
الطركحات كالرؤل كا٤بسميات كا٤بضامْب ، االمر الذم اطلب من بعض علماء االجتماع اف ٯبتهدكا كيضعوا معجما خاصا ٗبا 
قدمو زمبلئهم من مفاىيم كمصطلحات علمية كمضامْب متنوعة ٤بصطلحات متخصصة فضبل عن كتابة السّب الذااية لبعض 

 : ك من بْب ىذه ا١بهود. كرؤاىم كنظرياهتا الٍب قدموىا ٥بذا العلم الفٍب خبلؿ القرف العشرين  علماء االجتماع كأعما٥بم

صفحة ؛ حجم   438ػػ    دار الشركؽ للنشر كالتوزيع/ معن خليل العمر عمػٌػاف . د . أ  المعاصر  معجم علم الجتماع       
 . 2006كبّب 
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 مفهوما قدمو علماء االجتماع الغر يمصطلحا ك (  541) يتضمن ىذا ا٤بعجم         

 .مصطلحا اجتماعيا عربيا طرح من قبل باحثْب كعلماء اجتماع عرب(  59) كاقدـ على ارٝبتها اُف العربية مؤلفو كاضاؼ اليها  

ـ  ٥بذ ا٤بعجم نوعاف من الفهرسة ، االكؿ حسب اسلسل ا٢بركؼ االنكليزية ا٤بتبعة يف معاجم علم االجتماع الغر ي كاما  
كل مصطلح معناه باللغة العربية ، كقد مت ارايب ىذه ا٤بصطلحات كا٤بفاىيم حسب ىذا التسلسل ، كالثاين حسب اسلسل 

( الف بائيا) ا٤بعجم مراب ارايبا  ا٢بركؼ االٔبدية العربية ، كاماـ كل مصطلح اك مفهـو معناه باللغة االنكليزية ، اضافة اُف اف ىذا
( الػ )  للكلمة ، كاف اللغة العربية ا٤بعتمدة ىي الفصحى ا٤بعاصرة كالكبلسيكية ، كقد مت اسقاط اطبيقيا كفق ا٢بركؼ االكُف

 التعريف من الكلمة يف اراب ا٤بواد كارد الكلمة بصيغة الفرد ال ا١بمع كا٤بذكر ال ا٤بؤنث كالفعل بصيغة ا٤باضي ال ا٤بضار

 : المعجم النقدم لعلم الجتماع  - 5

يف مؤلفهما  (رٲبوف بودكف ػ فرانسوا بوريكو)ا٤بؤلفاف  التطرؽ اِف التجربة الٍب قاـ ّٔا كل من لسياؽك ٲبكن يف ىذا ا
ككاف أمامهما مبدآف يف . إذ يرل أف ما يقدمانو للجمهور ليس موسوعة كال معجمان متخصصان    ا٤بعجم النقدم لعلم االجتماع

 .صياغتهما ا٤بعجم
 .من ا٤بعاين ا٤بتنوعة جدان الٍب اتخذىا الكلمات الٍب اختاراىا إحصاء العدد األكرب ا٤بمكن: أكال 
إهنما يقصداف اقتبلع . ٙبديد االستخداـ ا١بيد الذم يبُب بفعل استقراء ينطلق من ٩بارسة ا٤بؤلفْب ا١بيدين: ثانيان  

. ط بْب بعض ا٤بفاىيم األساسيةاألفكار ا٤بلقاة الٍب اتسلل عرب الكلمات ذات االستعماؿ ا٤بتعسف، كيسعياف إُف اوضيح االرابا
كلذلك ١بآ إُف اقدًن قائمة من ا٤بفاىيم ذات العبلقة بكل مقالة، كأهنيا ا٤بعجم نفسو بسرد يصف بعض آّموعات حسب 

 (17.)ا٤بوضوعات كحسب آّاالت ٖبطوطها العامة
 .م للموركث السوسيولوجيكيشّب ا٤بؤلفاف إُف أف الغرض األساس للمعجم يكمن بصورة أساسية يف عرض ٙبليل نقد

 :أما ا٤بدخبلت الرئيسية للمعجم فقد ٝبعاىا يف الفئات التالية
٭باذج كجوانب أساسية من التنظيم ...(. نزاعات، إيديولوجيا، دين)األصناؼ الكربل من الظاىرات االجتماعية  
مفاىيم ذات ...(. ال معيارية، كاريزما)ع مفاىيم رئيسة خاصة بعلم االجتما ...(. بّبكقراطية، رأ٠بالية، أحزاب)االجتماعي 

٭باذج إرشادية كنظريات طا٧بة إُف التعميم (. بنية، منظومة)استخداـ شائع يف علم االجتماع كمشَبكة بْب عدة فركع معرفية 
موضوعية، )سة مسائل إبستمولوجية رئي..(. رقابة اجتماعية، سلطة)مسائل نظرية أساسية ...(. ا٤بذىب الثقايف، كظائفية، بنيوية)

 ...(.انبؤ، نظرية
لكن االىتماـ بالدراسة كالتحليل قد . كما اضمن الكتاب ٦بموعة من ا٤بقاالت الٍب اتناكؿ ا٤بؤسسْب لعلم االجتماع

يدعو إُف ٙبديد خط فاصل بْب علم " أنطولوجي"انصب على آّتمعات الصناعية، كقد أشار ا٤بؤلفاف إُف أنو ليس ٜبة أم سبب 
 (18. )كاألنَبكبولوجيا أك اإلثنولوجيااالجتماع 
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يرفض ا٤بؤلفاف ما كاف بياجيو يسميو الواقعية الشمولية، أم شرح ا٢بوادث االجتماعية با٤بقتضيات ا٤بفَبضة، ا٤بتخيلة 
٥با أف افسر اللتْب انتمي إليهما ىذه الظاىرات، كيف رأيهما أف ا٢بوادث االجتماعية ينبغي " الكلية"أك " ا٤بنظومة"على الغالب لػ 

لكنهما يتمسكاف با٢بوادث االجتماعية الٍب ال اراد إُف . بوصفها عبلقات بْب كثرة من الفاعلْب أك العاملْب االجتماعيْب
باإلضافة إُف أف . العبلقات بْب الشخصية، كإف كاف ضركريان أف اعاًف بوصفها نتاج ا٤بنظومات أك سّبكرات العمل أك التفاعل

على كجو االحتماؿ  للحوادث االجتماعية ال ينفصل عن مفعوالت االنبثاؽ " ا٤بنحرؼ"ك" غّب ا٤بتوقع"ك" ا١بانب البل إرادم"
كما يعلق عليو ا٤بؤلفاف أٮبية أساسية ىو مصطلح النظرية العامة الذم يتضمن يف علم االجتماع ٧باذير أكثر ٩با يتضمن . كالَبكيب

 .يف ٦بموعة من ا٤بسائل الوجيهة قليبلن أك كثّبان كا٤برابطة بعضها مع بعض" رجعيإطار م"مزايا بكثّب، فإف كل مبلحظة اندرج يف 
فانفردت بعض األحرؼ بأبواب مستقلة، كمت ٝبع بعض . قٌسم ا٤بؤلفاف ا٤بعجم إُف أبواب حسب الَبايب األٔبدم

 .األحرؼ يف أبواب أخرل
 

كإعادة اإلنتاج، كاالغَباب كاالقتصاد كعلم  االشَباكية،)يضم ا٤بصطلحات التالية  (:حرؼ األلف)الباب األكؿ 
 (19(.)االجتماع، كاألقلية، كاإلكراه، كاالنتماء، كاالنتخاب، كاالنتشار، كاإليديولوجيا

باراو، البنية، البنيوية، بّبكقراطية، اأثّب، التارٱبية، التاري  كعلم االجتماع، التبعية، )يضم  (:الباء كالتاء)الباب الثاين 
لتحديث، التغّب االجتماعي، اقسيم العمل، التقليد، التماثل كاال٫براؼ، التنبؤ، التنشئة االجتماعية، انضيد ا٤بسافات التجريب، ا

 (.االجتماعية، التنظيم، التنمية، التوافق، اوكفيل أليكسيس دـك
جتماعي، ا٢بركة االجتماعية، ا١بدلية، ا١برٲبة، ا٢باجة، ا٢بتمية، ا٢براؾ اال)يضم  (:ا١بيم، ا٢باء، الداؿ)الباب الثالث 

 (20(.)ا٢بزب، الدكر، الدكرة، دكركهاًن، الدكلة، الدٲبقراطية، الدين
 

 :أما ا١بزء الثاين من ا٤بعجم فإنو ٯبمع أربعة أبواب
 

االجتماعية، الرأ٠بالية، الرقابة االجتماعية، الرمزية )يتحدث فيو ا٤بؤلفاف عن : (الراء، السْب، الطاء، العْب، الغْب)الباب األكؿ 
 (.ركسو، السببية، السلطاف، السلطة، الطوباكية، العمل، العمل ا١بمعي، العقبلنية، علم االجتماع البيولوجي، العنف، الغائية

، القياس، القيمة، (ماكس)يتحدث فيو ا٤بؤلفاف عن الفردية، فيرب : (الغْب، القاؼ، الكاؼ، البلـ)الباب الثاين 
 (.الليرباليةالكاريزما، البل معيارية، 
ماركس، ا٤بثقف، آّتمع الصناعي، ا٤بذىب الثقايف، الثقافة ا٤بساكااية، ا٤بعتقد، ا٤بعرفة، ) (:حرؼ ا٤بيم)الباب الثالث 

 (.ا٤بعيار، ا٤بكانة، ا٤بنظومة، ا٤بهنة، ا٤بؤسسة، ا٤بوضوعية، مونتيسكيو
ي، النظاـ السياسي التعددم، النظرية النفعية، النمذجة، النبوة، النخبة، النزاع االجتماع) ( :النوف، الواك)الباب الرابع 

 (.النمط،  البل طائفية، الوظيفة
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 يخقــه اللـغة عرب التــارف

        

 انقادر عاكز ػثذ: انذكرــٕر                                        

 جايؼح ذٍارخ                                 

 

 
 : يهخص

 
إٌف مصطلح إٌف ا٤بقاؿ يعاًف مسألة اراثية اتعٌلق بفقو اللغة كما يقابلو من ارٝبة يف الٌدراسات الغربية القدٲبة كا٢بديثة، من ا٤بؤٌكد ف    

على الٌرغم من أٌف .فقو اللغة مصطلح عر ي األصل ما يف ذلك شٌك، بدليل كركد اللفظة يف الٌتنزيل اكم، كيف اراث العرب
الدراسات الغربية ا٢بديثة عند رجوعها إُف دراسة اراثها اللغوم اإلغريقي كالٌركماين ، فإهنا ازعم أٌف لفظة 

ّٔا فقو اللغة ، غّب أف بعض الباحثْب اللغويْب العرب ا٤بعاصرين يركف كجود فرؽ بْب ما ذىب ،يعِب ( Philologie:)الفيلولوجيا
 .إليو ىؤالئي الغربيوف يف ارٝبتهم ٥بذا ا٤بصطلح، كما ىو قائم يف الدراسات العربية

ا كفرنسا، مٌث يف إيطاليا كإ٪بلَبا، كيف القرف الثامن عشر كالتاسع عشرة عرفت أكربا هنضة فكرية متعددة ا١بوانب، كٖباصة يف أ٤باني   
ككاف أكلئك الباحثوف كٌلهم شوؽ بالٌرجوع إُف . كغّبىا من األٕباث الفردية الٍب برزت يف بعض دكؿ غرب أكربا يف الك الفَبة

ساعدىم دراسة جذكر لغة أسبلفهم اإلغريق كالٌركماف قصد التأصيل للغتهم،كالبحث يف أغوارىا كالٌصبلت الٍب ٘بمعها ، ك قد 
على ىذا العمل بركز مناىج البحث اللغوم، كا٤بنهج ا٤بقارف كالتارٱبي ، مٌث ا٤بنهج الوصفي الذم عرؼ  شهرة كاسعة منذ إٔباث 

كاف ٥بذ ق ا٤بناىج الفضل الكبّب يف إنارة  طريق األٕباث كالٌدراسات اللغوية، كيف ظلها اٌاضحت ٥بم رؤل . دم سوسّب اللسانية
ن من أٌم كقت مضى ، كبواسطتها اوصلوا إُف ٙبديد معاَف الفيلولوجيا ، كعلم اللغة من اللسانيات،كما البحث اللغوم أحس
كأىداؼ كٌل علم من ىذه العلـو أكثر فأكثر، كابْب للباحثْب كالدارسْب ا٤بعاصرين العرب ، كحٍب الغربيْب  فااضحت ٥بم مياد

 .   سانيات، كخصوصيات كٌل علم من ىذه العلـو الثبلثة حاليا حقيقة ماىية الفلولوجيا،  كعلم اللغة ، كالل
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Résumé )فقه اللغة( 
 
        L'article aborde la question du patrimoine relatif à la philologie de la langue ou à 
ce qui doit correspondre à la traduction du mot dans les études occidentales 
anciennes et modernes. Certes, le terme philologie est d'origine arabe sans aucun 
doute, comme le témoigne sa présence aussi bien dans le livre sacré que dans le 
patrimoine littéraire arabe, bien que les études occidentales modernes dans son 
étude du patrimoine linguistique de la langue grecque, romaine, y font référence et 
prétendent faire valoir ce que le mot (philologie) fait allusion aux moyens d’étude de 
la langue chez les arabes. 

 
         Alors que certains chercheurs et linguistes arabes contemporains estiment qu’il 
y a une différence entre le point de vue des Occidentaux dans la traduction de ce 
terme, et ce qu’il doit signifier dans les études arabes.  
 
         Au dix-huitième et dix-neuvième siècle, l'Europe connut une renaissance 
intellectuelle multiple qui est apparue sous différents aspects, surtout en Allemagne 
et en France, puis en Italie et en Angleterre. Ainsi que le prouvent d'autres 
recherches qui ont émergé dans certains pays d'Europe occidentale à cette époque. 
 
          Ce sont ces chercheurs, qui avaient l’envie de revenir  étudier les racines de la 
langue de leurs ancêtres Grecs et Romains afin de pouvoir découvrir les fondations 
de leur langue, et rassembler  les liens qui puissent les  aider à accomplir ce travail. 
 
          Toutefois l'émergence de plates-formes pour la recherche linguistique, 
l'approche méthodologique comparative, historique, et descriptive, largement connue 
depuis les recherches de la linguistique de Saussure leurs sont d’une ultime aide à 
concrétiser cette idée. 
 
Ces programmes sont d’un grand mérite dans la recherche et l'éclaircissement des 
études linguistiques d’autant plus que l’ombre est devenue claire pour les visions de 
la recherche linguistique s’avérait dès lors plus meilleure que jamais, et à travers de 
laquelle les linguistes pouvaient atteindre leur but et déterminer les paramètres de la 
philologie et de la linguistique. 
 
           C’est ainsi que sont atteints les objectifs de toutes les connaissances relatives 
à chacune de ces trois sciences, que ce soit linguistique philologique ou science de 
la langue .C’est cela qui a été constaté les chercheurs et les universitaires 
contemporains des pays arabes, et même les Occidentaux. Maintenant  tout le 
monde est conscient des particularités de chacune d’elles. 
 
 

                                                                                       Dr CHAKER Abdelkader 
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 :  مصطلحاف اثناف ٮبا -يف الدراسات اللغوية العربية كالغربية ا٢بديثة -لقد شاع    
 فقو اللغة، -1
 كعلم اللغة،  -2

كإف كاف األٌكؿ منهما جذكره (. Linguistique)، ك( Philologie:)كيقابلهما يف الدراسات الغربية على النحو اآليت
اين أحدث الٌنشأة اسمية، إاٌل أهٌنما يهدفاف إُف ٙبقيق غاية كىدؼ كاحد ضاربة يف أعماؽ ااري  ا٢بضارة اإلنسانية، فإف الث

( الفيلولوجيا) كنبدأ البحث يف أصل لفظة فقو اللغة أك. ىو دراسة ا٤بوركث اللغوم البشرم ا٤باضي كاآلين ببل قيد أك شرط
(  Philos)فيلوص : ْب اثنتْب ٮبافاللفظة مركبة من كلمتْب إغريقيت. على حسب التسلسل التارٱبي لظهور ىذا ا٤بصطلح 

ا٣بطبة كالكبلـ ، لقد أختلف مدلوؿ ىذه الكلمة كثّبا : ٗبعُب( logos)لوكس :ٗبعُب الصديق أك ا٢بٌب كالصداقة، كالثانية 
باختبلؼ العصور، كباختبلؼ األمم ، كال يزاؿ العلماء ٨بتلفْب يف فهمهما كحقيقة مدلو٥بما، فهي اطلق على حٌب الكبلـ 

 (23). للغة الذم يدفع إُف فقهها أك علمها أك ا
العبلقة ( ـ1796 - 1746كليم جونز) حْب اكتشف السّب ( ـ1786) كيف حدكد هناية القرف الثامن عشر للميبلدم ،   

ينية الٍب اربط بْب السنسكريتية لغة ا٥بند القدٲبة ا٤بقدسة كما يربطها من ركابط مشَبكة كمتشأّة إُف حٌد كبّب باللغة البلا
ىذا ا٤بنهج الذم  philologie Compare ) ) كاإلغريقية كالفارسية،  كىذا ما عٌجل ميبلد مصطلح فيلولوجيا مقارنة 

أسهم إُف حٌد كبّب يف التنقيب يف أصل اللغات، كيف جذكرىا األكُف كما ٯبمع بينها من ركابط مشَبكة ، رفقة ا٤بنهج التارٱبي 
 (24). الذم ظهر بعد ا٤بنهج ا٤بقارف 

فهو حديث العهد من حيث ظهوره الذم برز للوجود يف (  Linguistique)أٌما مصطلح علم الٌلغة أك ما يسمى    
كالكلمة ٚبٌص دراسة اللغة يف شقها الصويت كالٌنحوم كالصريف كالدالِف كالَبكييب، معتمدا ا٤بوضوعية كاالبتعاد عن . ـ1826

 (25. )ا٤بعوؿ عليو ىناالٌذااية ك ا٤بنهج الوصفي يف الدراسة ىو 

 .كلمة الفقو في تراثنا العربي               
العلم بالشيء ، كالفهم لو، كقد غلب ا٤بصطلح على علم الدين لسياداو كشرفو كفضلو على سائر أنواع العلم ، كما : الفقو    

أاى فقها يف الدين أٌم فهما فيو ، : م ، يقاؿ كالفقو أصلو العل. غلب الٌنجم على الثرايٌا، كقد جعلو العرؼي خاٌصة بعلم الٌشريعة
 كرجل . علم علما ، كقد فقو فقاىة كىو فقيو من قـو فقهاء، كاألنثى فقيهة من ًنٍسوة فقائو : كفقو فقها ، أم

 (26) .فبلف ما يفقو كال ينقو  معناه اليعلم كال يفهم: عاَف ، ككٌل عاَف بشيء ، فهو فقيو ، من ذلك قو٥بم : فقيو 

                                                 
23
 اٌّششق اٌؼشتٟ ، ت١شٚخ ، شاسع عٛس٠ح ،       ِؽّذ ا٤ٔطاوٟ ، داس / دساعاخ فٟ فمٗ اٌٍغح ،د - 

 ػثذ اٌظثٛس شا١٘ٓ، ِإعغح اٌشعاٌح،/ ، ٚ فٟ ػٍُ اٌٍغح، د8-7َ، ص1989-٘ـ 1489، 04ؽ      

 .5َ، ص1984 -٘ـ  1404، 04ت١شٚخ ٌثٕاْ، ؽ      
24
 172، ص1991ػثذ اٌؼض٠ض، و١ٍح داس اٌؼٍَٛ، ظاِؼح اٌما٘شج، ؽ ِٓؽّذ ؼغ/ِذخً ئٌٝ ػٍُ اٌٍغح، د - 
25

 .7ْ ص  ِٟؽّذ ا٤ٔطاو/ دساعاخ فٟ فمٗ اٌٍغح ، د  -

 
26

 ،    01ٌغاْ اٌؼشب ْ اتٓ ِٕظٛس، ٔغك ٚػٍّك ػ١ٍٗ ٚٚػغ فٙاسعٗ ػٍٟ ِششٞ ،ؽ -

 10/305 َ،1988  -٘ـ 1408     
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صار فقيها ، كا٤برء : فىًهمىو ، فهو فقو،  كفقو فيقاىة:  فًقو عنو الكبلـ ك٫بوه: أحسن إدراكو، يقاؿ: كفقو ا٤برء فقها، كًفٍقها    
 ( 27). افهمو ، كافطٌنو

ا٢براـ بينما ا٤بعُب االصطبلحي، فإٌف الفقو ذك صلة بعلم الشريعة، فكٌل عاَف با٢ببلؿ ك . كاف ىذا ىو ا٤بعُب اللغوم باختصار    
 .يسمى فقيها، من ىنا كاف اأثّبا للغة بالعلـو الشرعية كاردا يف استثارة ا٤بصطلح

 .كلمة فقو في القرآف الكريم            
.  يف عشرين آية من الذكر ا٢بكيم  –الفاء كالقاؼ كا٥باء ، كىي أصل اللفظة : ا٤بكٌونة من ثبلثة حركؼ  -" فقو " ذكرت كلمة 

 (29) .{حىديثنا يػىٍفقىهيوفى فىمىاؿ ىىؤيالىء القىٍوـ الىيىكىاديكفى ...}: قاؿ اعاُف (28)
 .كلمة فقو في التراث العربي       

(  30)(.ىػ395ت )٘بمع كٌل ا٤براجع اللغوية العربية على أٌف مصطلح فقو اللغة ظهر أٌكؿ مرٌة عند العرب على لساف أٞبد بن فارس 

اللغة العربية كسنن العرب يف كبلمها،  ذكر سبب األيفو كما اناكلو من مادة علمية يف فقو " ُي  الصاحبيٌ "كابن فارس يف كتابو 
 .متنوعة اصب يف عمق اللغة العربية من مسائل عامة يف حياة اللغة كاطورىا، كمسائل صواية ك٫بوية ك كصرفية كداللية كأسلوبية 

   (31). خدمة الٌنص القرآين: كالغاية الٍب أٌلف من أجلها ىذا الكتاب ىي
( ىػ429ت ) لصاحبو عبد ا٤بلك بن ٧بمد بن إ٠باعيل الثٌعاليب " فقو اللغة كسٌر العربية" كالكتاب الثاين الذم ٞبل عنواف     

الذم سلك يف األيفو هنج ابن فارس، فهذاف ا٤بؤلفاف ٰبمبلف  يف صراحة اسم فقو اللغة ، كىناؾ  كتاباف آخراف اناكال يف 
، إذ يتضٌمن ىذا ا٤بؤٌلف ( ىػ 392ت) البن جِب      الخصائصذات صلة بفقو اللغة ، كٖباصة كتاب مضمونيهما قضايا لغوية 

، كإف كاف ( ىػ 911ت ) ١ببلؿ الدين السيوطي " المزىر" كالكتاب الرابع . مادة لغوية غزيرة ٥با صلة بفقو اللغة كعلم اللغة 
 ىذه الكتب األربعة . ٤بادة  على من سبقوه ىذا الكتاب جاء يف فَبة متأخرة إالٌ أٌف صاحبو  ٝبع ا
  (32. ) الَباثية ىي أقدـ ما اناكلت مضامينها قضايا يف فقو اللغة

 .مؤلفات حديثة في فقو اللغة                 
قو اللغة لقد ألف بعض الباحثْب اللغويْب العرب كتبا ٙبمل عناكينها فقو اللغة اقتداء بالسلف ، كىي يف ا٢بقيقة ٘بمع بْب ف   

فقو اللغة " لصبحي صاٌف، ك" دراسات يف فقو اللغة "لعلي عبد الواحد كايف ، ك" فقو اللغة : كعلم اللغة منها على سبيل ا٤بثاؿ 

                                                 
27
 .698/ 02َ، 1961-1960، اٌظادس ػٓ ِعّغ اٌٍغح، اٌما٘شج،  اٌّؼعُ اٌٛع١ؾ - 
28

ذ فإاد ػثذ   ْظ اٌمشآاٌّؼعُ اٌّفٙشط ٤ٌفا - ّّ  اٌىش٠ُ ، تؽاش١ح اٌّظؽف اٌشش٠ف ، ٚػؼٗ ِؽ
29
، 179آ: ٚا٤ػشاف ،98، 65، 25آ : عٛسج ا٤ٔؼاَ: ٟ٘"فمٗ" ٚا٠٢اخ اٌرٟ اشرٍّد ػٍٝ ٌفظح .ٚاٌغٛس 78: إٌّغاء - 

، 28آ : ، ٚؽــ93ٗ، 57آ : ، ٚاٌىٙف44،46آ :  ، ٚاإلعشاء91آ : د، 127ٛ٘ٚ، 122، 87، 81آ:، ٚاٌرّٛتح65آ :ٚا٤ٔفاي

    .03،07آ : ، ٚإٌّافمْٛ 13آ : ، ٚاٌؽشش 15آ : ٚاٌفرػ
30
أؼّذ ِؽّذ / اٌؼشت١ح، د  ئٌٝ فمٗ اٌٍغح ً، ِٚذخ2/46اٌع١ً ت١شٚخ،  سِثاسن، دا ٟإٌّصش اٌفٕٟ فٟ اٌمشْ اٌشاتغ، صو - 

ٚفٟ ػٍُ اٌٍغح  ،16َ، ص2003-٘ـ 03،1424اٌفىش اٌّؼاطش، ت١شٚخ ٌثٕاْ، داس اٌفىش دِشك عٛس٠ح،  ؽ سلذٚس، دا

 (8 -5)َ، ص 1984 -٘ـ 1404، 04ح ت١شٚخ، ؽاٌشعاٌػثذ اٌظثٛس شا١٘ٓ ، ِإعغح / د ،اٌؼاَ
31
 -٘ـ 1418، 01ت١شٚخ ٌثٕاْ، ؽاٌظاؼثٟ فٟ فمٗ اٌٍغح ، ػٍّك ػ١ٍٗ ٚٚػغ ؼٛاش١ٗ أؼّذ ؼغٓ تغط، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ،  - 

 05َ، ص1997
32
 .١46ح ص فمٗ اٌٍغح فٟ اٌىرة اٌؼشت - 
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مد األنطاكي، " دراسات يف فقو اللغة " إلبراىيم السامرائي، ك" دراسات يف فقو اللغة" ، ك"مد ا٤ببارؾ  "  كخصائص العربية 
علم اللغة "كتاب : كىناؾ مراجع يف علم اللغة ك اناكلت متوهنا جانبا مهما يف فقو اللغة ، منها "  . الوجيز يف فقو اللغة  "ك كتابو

األصوؿ  " الكتاب يف فقو اللغة العاـ كا٤بقارف إل براىيم أنيس ، ك"، ك"من أسرار اللغة "مود الٌسعراف ، ك"مقدمة للقارئ العر ي
مقدمة لدراسة فقو "ألٞبد ٧بمد قدكر ، ك"  مدخل إُف فقو اللغة العربية "مود فهمي حجازم، ك" م اللغة عل"لتماـ حساف ، ك

 .مد أٞبد أبو الفرج" اللغة
 .، عند الغرب( Philologie:)فقو اللغة أك            

على لساف األستاذ السنيور  كما يذكر زكي مبارؾ ألكؿ مرة يف العصر ا٢بديث( Philologie)كردت لفظة فيلولوجي    
ـ، 1926أكتوبر 07جويدم الذم كاف أستاذ فقو اللغة العربية بكلية اآلداب  يف ٧باضراو األ كُف الٍب ألقاىا با١بامعة ا٤بصرية يف 

 اصعب ارٝبتها بالعربية ، كأٌف ٥با  يف اللغات الغربية معُب خاصا  ليتفق عليو( Philologie )   إٌف كلمة: ) ٕبيث قاؿ
 ( 33). إُف غّب ذلك ( أصحاب العلم كاألدب

 .فقو اللغة في التراث الغربي             
إُف العهد اإلغريقي ا٤بتأخر، كذلك حْب انتهجت مدرسة ( Philologie)ارجع بعض الدراسات بوادر اأسيس فقو اللغة  

قصائد اليونانية القدٲبة الٍب أصبحت عسّبة الفهم  عملها على شرح نصوص ال. ـ.اإلسكندرية يف القرف يف موركثنا العر ي الثالث ؽ
بالٌنسبة لؤلجياؿ ا٤بتأخرة، مثل أشعار كبار شعرائهم أصحاب ا٤ببلمح، كهومّبكس، ككانت جهود العا٤بْب اللغويْب 

  Denys de Thrace)ك دكين  الَباقي ( ـ.ؽAristarque de Samothrace215 -115)اإلسكندرانيْب
 فاهتما يف مؤل( ـ.ؽ 90 –170
 (34). با رزة يف إرساء فقو اللغة يف العاَف الغر ي منذ ذلك العهد     
إُف ٛبييز ( ـ.ؽ90 -170)ككاف ىذاف اللغوياف قد  كضعا أٌكؿ كتاب يوناين يف قواعد اللغة ، من ىنا  اوصل دكين الَباقي    

ل، كاسم ا٤بفعوؿ، كالظٌرؼ، كحرؼ ا١بٌر ، كحرؼ أداة التعريف ، كاالسم ، كالضمّب، كالفع: " ٜبانية أقساـ يف الكبلـ ىي
 ( 35) . ،  كنقلت ىذه القواعد إُف األرمينية كالسريالية كمن مثٌ إُف اليهود كالعرب"العطف

 
 .الدراسة اللغوية عند الغربيين في القركف الوسطى          

عشر ا٤بيبلدم الَبكيز على ارٝبة اإل ٪بيل بغية التبشّب  عرفت القركف الوسطى ا٤بمتدة بْب القرف األٌكؿ إُف غاية القرف الرٌابع   
با٤بسيحية ، كاستحدثت أٔبديات ٨بتلفة باختبلؼ اللغات؛ بينما الدراسات النحوية كالصواية كانت ٧بتشمة يف أكربا كٌلها، على 

اف كغّبىا، إالٌ أٌف ىذه الدراسة َف ارؽ الٌرغم من كجود ٧باكالت من قبل بعض الباحثْب ىنا كىناؾ يف إيطاليا كإسبانيا كفرنسا كاليون

                                                 
33
 ، ٚفمٗ اٌٍغح فٟ اٌىرة اٌؼشت١ح، ػثذٖ 2/44، خاٌع١ً ت١شٚ ساٌفّٕٟ فٟ اٌمشْ اٌّشاتغ، صوٟ ِثاسن، دا إٌّصش - 

 .26، ِٚذخً ئٌٝ فمٗ اٌٍغح اٌؼشت١ح ، أؼّذ ِؽّذ لذٚس، ص28اٌشاظؽٟ ، ص    
34
 ِطثؼح ّح تشد اٌذ٠ٓ لاعُ،ذاس٠خ ػٍُ اٌٍغح ِٕز ٔشأذٙا  ؼرٝ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ، ذأ١ٌف ظٛسض ِٛٔٓ، ذشظ - 

 .  12، ٚفمٗ اٌٍغح فٟ اٌىرة اٌؼشت١ح، ص 90، ص كِشظاِؼح د     
35
 .88ذاس٠خ ػٍُ اٌٍغح ِٕز ٔشأذٙا ؼرٝ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ، ص  - 
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إُف العهد الذم بلغتو يف عهد اإلغريق كالركماف ، كَف اصل إُف ما كصلت إليو يف عهد النهضة فيما بعد، كىذا بشهادة أىلها من 
 .ا٤بفكرين 

لفن كالعلم ، كأعِب بو العلم إهٌنا الارقى إُف مرابة ا: ـ يف اللغات األكربية1540عاـ  Etienne Dolet))قاؿ إاياف دكليو    
كرٌٗبا السبب يف ذلك يرجع إُف اال٫بطاط الفكرم كاالجتماعي كالٌسياسي الذم مٌرت بو أكربا  (36). الثٌابت الذم يقبل بو العلماء

اؿ كمع ذلك كانت بعض ااكالت الفردية يف ٦باؿ البحث كالتأليف قد سٌجلت ألصحأّا شهرة ، مثل األعم. يف العصر الوسيط
الذم أكُف عناية فائقة يف دراسة اللهجات (   Danteـ1331-1265)الرٌائعة الٍب قاـ ّٔا الشاعر الناقد اللغوم اإليطاِف دانتو 

ُف أٌف اإليطالية يف كتابو ببلغة العواـ ، كفيو يعاًف اللهجات األربعة عشر اإليطالية  كٲبٌيزىا ٛبييزا ٨بتصرا ، كاوٌصل يف هناية إٔباثو إ
طالية كاإلسبانية كالربكفانسية ذات أصل مشَبؾ ، كالربكفانسية ىي لغة األـٌ اإلي

(37) 
 .  الدراسات اللغوية في عصر الٌنهضة            

يعترب عصر النهضة أرقى عصرا من الناحية الفكرية ، كالثقافية ، كاالكتشافات العلمية ، بل بُب ىذا العصر ٦بد ازدىاره     
ففي ا١بانب اللغوم حافظ الفرنسيوف على جذكر التواصل باإلغريق يف دعوهتم . ا٢بضارم اإلغريقي كالٌركماين الفكرم على موركثو 

-384)، كالميذه أرسطو( ـ.ؽ347-429)إُف ضركرة االىتماـ بقواعد اللغة الٍب شيدىا أسبلفهم منذ عهد أفبلطوف 
ـ إلزامية استخداـ الفرنسية يف اإلدارة ا٤بلكية ٗبا 1539عاـ ـ ، كيف 1510كما أكامر ملكهم لويس الثاين عشر عاـ (. ـ.ؽ322

فيها األحواؿ ا٤بدنية إال دليل قاطع على أٌف الفرنسيْب استجابوا ألكامر ملكهم، كاشجيعهم على اعٌلم القواعد الٌنحوية، مث مٌت 
هى إُف حركة اإلصبلح الٌديِب، كدفع إنشاء معاجم ككتب مدرسية يف اللغات األجنبية ، كقد حدث نشاط فكرم الىويت كبّب انت

 . إُف مزيد من دراسة العربانية كاآلرامية كالسريانية
٩با ساعد على نشر كتب  (38)كيف ىذه األثناء ظهرت الطباعة بشكل موسع كظهرت معها ا٢بركؼ العربية ألكؿ مرة،     

، بل اعدت الدراسة إُف دراسة النحو اإلغريقي كالنحو  النحو؛ألٌف القواعد يف رأيهم اساعد على فهم الٌنصوص البلاينية القدٲبة
(  Port royalبورت ركياؿ) العربم، كظهر يف فرنسا يف ىذه ا٢بقبة ا٘باه ٫بوٌم جديد يدعو إُف الٌنحو العقبلين الٌتأملي بريادة 

تو من خدمة يف ٦باؿ ، كما قدم( Rechilieaـ1637رشيليا عاـ )، كما ال ننسى دكر األكادٲبية الفرنسية الٍب أسسها 
 .البحث العلمي

 
 .الفيلولوجيا في عصر الٌنهضة                

 : استقت الفيلولوجية يف أسلؤّا ا١بديد عوامل  ٭بائها من ا٤براحل  الفكرية ا٤بتعاقبة اآلاية  
أفبلطوف كالميذه أرسطو، : ، أمثاؿالٍب مٌت فيها اأسيس النحو كاللغة على يد كبار فبلسفة كعلماء اليوناف إلغريقيةاالمرحلة    

 .كالقف اللغويوف الفرنسيوف يف عصر النهضة عن اإلغريق ىذا العلم، ككاصلوا ٕبوثهم كدراستهم يف ىذا العلم

                                                 
36
 .109ذاس٠خ ػٍُ اٌٍغح ِٕز ٔشأذٙا ؼرٝ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ، ص  - 
37
 .114اٌّشظغ ٔفغٗ ، ص - 
38
 دٞ عٛع١ش، ذشظّح ٠ٛعف غاصٞ ِع١ذ   ذلٟ ا٤ٌغ١ٕح اٌؼاِح ، فشد٠ٕأِٚؽاػشاخ . 119اٌّشظغ ٔفغٗ ، ص  - 

 .11، ص 1986إٌظش، اٌّإعغح اٌعضائش٠ح ٌٍطثاػح ٚإٌشش ،      
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يف القرف الثالث قبل ا٤بيبلدم، كفيها ظهرت الفيلولوجية أك فقو اللغة يف مدينة اإلسكندرية ،  المرحلة اإلغريقية المتأخرة   
(. ـ 1777ابتداء من  Friedrich August Wolf)فريدريك كلف " تورا خبلؿ القركف الوسطى ، إُف أف جاء كشهدت ف

يف بداية عصر الٌنهضة، كإُف ىذا الرجل يعود الفضل يف بعث ركح البحث اللغوم ؛ كالسيما فقو اللغة  إُف النشاط  من  (39)
كأصبحت ىذه ا٢بركة . قدٲبة ، كالٌتأكد من صٌحة نسبها إُف ذكيها جديد ، كبأسلوب جديد يسمى بالٌنقد ا٤بقارف للٌنصوص ال

 .قائمة إُف القرف التاسع عشر
لعٌل ىذه ا٤برحلة اعٌد منعطفا جديدا يف ااري  اأسيس الفيلولوجية ، إذ مرحلة النحو المقارف أك مقارنة اللغات فيما بينها ،     

إُف أٌف ا٤ببشرين ٥بم دكر كبّب يف اأسيس الٌنحو ا٤بقارف كالتوثيق  ك اشّب ا٤براجع . بدأت با٢بركة العلمية الٍب أسسها  فريدريك كلف
الفرنسي الذم كاف مبعوثا (  Pier Coeurdoux )ـ األب بيّب كوردك1767للغة السنسيكريتٌية ، كذلك منذ أف بعث يف

اللغة السنسكريتية، كاللغة البلاينية من خبلؿ  للتبشّب ا٤بسيحي يف ا٥بند ، ككانت مراسلتو اشّب إُف كجود اشابو بْب بعض كلمات
ـ الذم أىدل ألكربا كلئلنسانية ىدية ٦بهوده اللغوم ا٤بتعٌلق ببحثو الرٌائع كالذم 1786مٌث عقبو كليم جونز يف سنة . ا٤بقارنة 

ء كالباحثْب ثقة يف مواصلة البحث كىذا ٩با أعطى العلما. اوصل فيو إُف العبلقة القوية الٍب اربط بْب السنسكريتية كاللغة اإلغريقية
  (40. ) اللغوم كفق ا٤بنهج ا٤بقارف ، كعلى خطى أسبلفهم الباحثْب اللغويْب ا٤بؤسسْب ٥بذ العلم

 أىم أعالـ الفيلولوجيا كالمنهج المقارف            
كقد خلص اللغويوف إُف . كٖباصة يف أ٤بانياظهر أشهر الباحثْب الفيلولوجيْب ادين يف القرف التٌاسع عشرا ٤بيبلدم يف أكربا،       

مقارنة كاقدير " ـ 1796بكتابو يف ( D.jenisch)يينش   . أٌف أٌكؿ دراسة مقارنة حديثة الك الٍب اقٌدـ ّٔا اللغوم األ٤باين د
 . غرض، كناؿ ّٔا ا١بائزة األكادٲبية الٍب أرصدت ٥بذا ال"فلسفياف نقدياف ألربعة عشرة لغة أكربية قدٲبة كحديثة

من الدعاة ( Friedrich von Schlegel)ـ  1829 -1772كما كاف الباحث كاللغوم األ٤باين فريدريك فوف شليجل    
،كينسب إليو ا٤بؤرخوف ىذا ا٤بصطلح ، كما اوٌصل إليو "عن اللغة كا٤بعرفة عند ا٥بنود" ـ يف كتابو 1808األكائل للٌنحو ا٤بقارف يف 

الٍب مٌت على أساسها إثبات العبلقة ا٤بوجودة بْب السنسكريتية كاليونانية كالبلاينية كاأل٤بانية ، كىكذا   من دراسة لوضع قواعد ا٤بقارنة
كٌلما اقٌدـ التاري  إال كقد زاد اعتماد ا٤بنهج ا٤بقارف يف الٌدراسات اللغوية قوة ككضوحا من حيث اعتماده يف الدراسات على يد 

،الذم يعٌده مؤرخو اللغة ا٤بؤسس ا٢بقيقي لعلم (Franz pop)ـ  1869 - 1791بفرانز بو : ثٌلة من علماء كبار أمثاؿ 
نظاـ  التصريف يف اللغة  السنسكريتية " ـ  الشهّب ميبلد فقو اللغة ا٤بقارف ، كا٤بعنوف بػ 1816ٞبل كتابو يف . اللغة ا٤بقارف 

ـ نشر كتابو الثاين الضخم 1833كيف عاـ " . كا١برمانية كمقارنتو باألنظمة الصرفية يف اللغات اليونانية كالبلاينية كالفارسية 
كيف . بالٌنحو ا٤بقارف للغات ا٥بند كأكربية،  كظٌل ىذا الكتاب معتمدا يف التدريس ألكثر من نصف قرف يف أك ربة" ا٤بعركؼ 
" نو الدا٭بركي كتابا مها عنوا(  Rasmus Kristian Raak) ـ 1832 – 1782ـ نشر اللغوم راموس راسك 1818

 " .مباحث حوؿ اللغة النركٯبية القدٲبة  أك األيسلندية
                                                 

39
 ،11ِؽاػشاخ فٟ ا٤ٌغ١ٕح اٌؼاِح ، ص - 
40
 .144صا، َ ،  ؽشاتٍظ، ١ٌث2010١، 01، ؽ ِظطفٝ غ١ٍاْ ،داس اٌىراب اٌعذ٠ذ اٌّرؽذج/ فٟ اٌٍغا١ٔاخ اٌؼاِح ، د - 

 . 14ػثذ اٌظثٛس شا١٘ٓ،ص/ ٚفٟ ػٍُ اٌٍغح اٌؼاَ،د
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٫بو :" ـ ٙبت عنواف1818الذؿ نشر كتابو يف (  Jacob Grimm )ـ 1863 – 1785مث جاء جاكوب جرًن     
 41. )ـ1861 الصادر يف" اركيب النحو ا٤بقارف يف اللغات ا٥بندية ا١برمانية" ، كىكذا سار على منوا٥بم شليخر يف كتابو"ا١برمانية 

 – 1823. )كّبايوس، كأكجست شليشر. ماكس مولر، كج: كىذا سار على منهج بوب عدد من الباحثْب اللغويْب مثل  (
 .ـ1868

 .ميداف الدراسات الفيلولوجية                     
ال ٚبتص بدراسة اللغات  على أٌف الفيلولوجية( Philologie) ٘بمع الدراسات اللغوية  الٍب اناكلت موضوع فقو اللغة    

ابة القدٲبة فقط ، كدراسة اللغة اإلغريقية ك البلاينية كغّبٮبا من اللغات ا٤بيتة ،  كالَبكيز على ا٤بكتوب منها ، كاناكؿ فٌك رموز الكت
لدراسة أيضا بل كاف اىتمامهم من ىذه ا. كىدفهم من كراء ذلك ىدؼ اعليميٌ . القدٲبة ، كالعناية باألثارلتلك اللغات ا٤بدركسة

مثبل؛ كإ٭ٌبا اتعدل إُف دراسة . اناكؿ اللغة ا٤بيتة، كدراستهم ا٢بركؼ كالكلمات كإغفاؿ اناكؿ ا١بوانب الصواية كما كاف عند ا٥بنود
 الثٌقافة كالٌتاري  كالٌتقاليد كالٌنتاج األد ي للغات، كا٢بياة العقلية بصفة عامة،

لببلغة، كااري  الفقو من حيث ادكينو يف آّامع كآّبلت كااري  األدياف من حيث كمقابلة اللغات، كالٌنحو كالصرؼ كالعركض كا
 درس الكتب ا٤بقٌدسة، كاأليف الكتب الدينية 

 ( 42). كالبلىواية، كااري  الفلسفة من حيث األيف كتب ا٢بكمة ككتب الكبلـ
ا٤بقارف ككذا ا٤بنهج التارٱبي يف دراساهتم للغة السنسكريتية  حينما اعتمد الباحثوف اللغويوف ادثوف يف القرف التاسع عشرا ٤بنهج   

كاإلغريقية كالبلاينية ، فقد ركزكا على درجة الٌصلة الٍب اربط بْب الك اللغات ، أك عٌدة لغات كفق ا٤بنهج ا٤بعتمد يف الك الدراسة 
 :كمن خبلؿ ىذه الدراسة فقد مٌت التوٌصل إُف. 
 .  اكتشاؼ عبلقات كطيدة بْب ٦بموعة من اللغات أثبتت الدراسات ا٤بقارنة إُف -1
 .كأصبح من ا٤بمكن من الناحية التارٱبية اصنيف كثّب من لغات العاَف القدٲبة كا٢بديثة كربطها بسلسلة نسبية اارٱبية -2 
ديثة ىو الٌسماح بعزؿ إٌف أىم ما مٌت التوصل إليو من خبلؿ إسقاط ا٤بنهج ا٤بقارف على الدراسات اللغوية القدٲبة، كحٌب ا٢ب -3

كبالٌنسبة . اللغات ا٤بنتمية إُف العائلة ا٥بندية األكربية عن غّبىا من اللغات الٍب ظهرت بعد أهٌنا اشكل بذاهتا عائبلت لغويٌة أخرل
، كنظاـ  للغات ا٥بندية األكربية فقد ٠بحت ا٤بماثلة بينها يف بعض الظواىر الَبكيبية الٌنحوية األساسية، كا٤بفردات الضركرية

 التقاببلت الصواية ا٤بطردة ، قد ٠بح ٖبلق إحساس بقرابتها 
ك نتج عن الدراسات الفيلولوجية ا٢بديثة يف ظٌل ا٤بنهج ا٤بقارف الذم اعتمداو ا٤بدارس األكربية الكربل، فقد مٌت التوصل   -4    

الٍب لقيت عناية كاىتماـ الباحثْب كالدارسْب بية الهند كأكر  ٦بموعة: إُف اصنيف لغات العاَف إُف ٦بموعات كفصائل كربل منها 
ايسر ا٤بادة العلمية ا٤ببتكرة ا٤بسٌجلة الٍب سهلت للباحثْب مقارنات شاملة ، مثٌ : بشكل كبّب، كلعٌل السبب يف ذلك يعود إُف 

                                                 
41
 ، ٚفٟ  14،15ػثذٖ اٌشاظؽٟ ،  ص/ ، ٚفمٗ اٌٍغح فٟ اٌىرة اٌؼشت١ح ، د13ِؽاػشاخ فٟ اٌٍغا١ٔاخ اٌؼاِح ، ص  - 

 ، داس   ِؽّذ ؼغٓ ػثذ اٌؼض٠ض/ ، ِٚذخً ئٌٝ ػٍُ   اٌٍغح ، د149-146اْ ، ص١ِظطفٝ غٍ/ اٌٍغا١ٔاخ اٌؼاِح ، د    

 .279َ، ص2000 -٘ـ 1420اٌفىش اٌؼشتٟ،      
42
   -٘ـ 1408، 03أؼّذ ِخراس ػّش، ػاٌُ اٌىرة اٌما٘شج، ؽ/ ، ذشظّح ٚذؼ١ٍك د أعظ ػٍُ اٌٍغح ، ذأ١ٌف ِاس٠ٛ تاٞ - 

 َ ، 1966، 01ِؽّذ أؼّذ أتٛ اٌفشض ، داس إٌّٙؼح اٌؼشت١ح،ؽ/ ٌذساعح فمٗ اٌٍغح، د ح، ِٚمذ35َِ، ص1982     

 .13،12ص   
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مٌث إٌف ىذه اللغة . رضية اليـوطبيعة  االىتماـ الذم حٌف بتلك اللغات نظرا للكثرة الكثّب من ا٤بتكٌلمْب ّٔا على كجو الكرة األ
 . اتميز بقدـ نصوصها ا٤بسٌجلة، كىي بذلك ىي أقدـ من غّبىا زمنا من حيث التدكين

  (43). ، الٍب انتمي إليها اللغة العربية  اللغات الساميةكما اوٌصلت الدراسات ا٤بقارنة ٙبديد    -5
الٍب قاـ ّٔا اللغويوف الغربيوف منذ القرف التاسع عشر كإُف يومنا ىذا كمن أىم ما مٌت التوصل إليو من خبلؿ األٕباث كالدراسات    

 فإف الفيلولوجيا 
 (Philologie ) هتتم بدراسة الٌنصوص القدٲبة  من حيث القواعد كا٤بعاين كا٤بفردات كما يتصل بذلك من شركح كنقد

ى ضوء ىذا مٌت التوصل إُف أٌف فقو اللغة العر ي ليس ىو كإشارات اارٱبية كغّبىا ، كعنصر القدـ ىو ميزة البحث الفيلولوجيا ، كعل
 (  44). كال اللسانيات . الفيلولوجيا عند الغرب 

 

 :فهرس المصادر كالمراجع 
 

 المصحف الشريف بركاية كرش عن نافع        
 .35ـ، ص1982 -ىػ 1408، 03طأٞبد ٨بتار عمر، عاَف الكتب  القاىرة، / أسس علم اللغة ، األيف ماريو بام، ارٝبة كاعليق د - 1
 .ااري  علم اللغة منذ نشأهتا  حٌب القرف العشرين ، األيف جورج  مونن، ارٝبة برد  الدين قاسم، مطبعة جامعة د مشق -2 
 . كلفنسوف أبو ذؤيب ،دار القلم للطباعة  كالٌنشر  كالتوزيع ، بّبكت لبناف . ااري  اللغات السامية، األيف أ   -3 
 ـ 1989-ىػ 1489، ٧04بمد األنطاكي ، دار ا٤بشرؽ العر ي ، بّبكت ، شارع سورية، ط/ اسات يف فقو اللغة ،ددر    - 4 
 .ـ1997 -ىػ 1418، 01الصاحيب يف فقو اللغة ، عٌلق عليو ككضع حواشيو أٞبد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بّبكت لبناف، ط -5
 ـ،  1988، دار ا٤بعرفة ا١بامعية اإلسكندرية،   فقو اللغة يف الكتب العربية، عبده الراجحي -6
 . 04علي عبد الواحد كايف ، دار هنضة مصر للطبع كالنشر،الفجالة  القاىرة، ط/ فقو اللغة ، د -7
 ـ، 1988   -ىػ 01،1408لساف العرب ف ابن منظور، نسق كعٌلق عليو ككضع فهارسو علي مشرم،  ط -8
 . 1986فرديناند دم سوسّب، ارٝبة يوسف غازم ٦بيد النصر، ا٤بؤسسة ا١بزائرية ا١بزائرية للطباعة كالنشر،  ٧باضرات قي األلسنية العامة ،  -9
، جامعة القاىرة،  ط/مدخل إُف علم اللغة، د -10  ،      ٧1991بمد حسن عبد العزيز، كلية دار العلـو
 .عاصر، بّبكت  لبناف، دار الفكر دمشق سوريةأٞبد ٧بمد قدكر، دار الفكر ا٤ب/ مدخل إُف فقو اللغة العربية، د -11
، جامعة القاىرة،  ط/مدخل إُف علم اللغة، د -12  ،  ٧1991بمد حسن عبد العزيز، كلية دار العلـو
 ٧بمد أٞبد أبو الفرج، دار النهضة العربية،  / مقدمة فيفقو اللغة، د -13
 الشريف ، كضعو ٧بٌمد فؤاد عبد  ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرًن ، ٕباشية ا٤بصحف  –14

                                                 
43
 ،  07َ، ص1945،  04ػٍٟ ػثذ اٌٛاؼذ ٚافٟ ، داس ٔٙؼح ِظش ٌٍطثغ ٚإٌشش، اٌفعاٌح اٌما٘شج،ؽ/ فمٗ اٌٍغح ،، د - 

 داس اٌمٍُ ٌٍطثاػح   ٌٚفٕغْٛ أتٛ رؤ٠ة ،. أ فٚ ذاس٠خ اٌٍغاخ اٌغا١ِح، ذأ١ٌ     

 ، ِٚمذِح ف١فمٗ اٌٍغح،  174-171س٠ٛ تاٞ ، ص ، ٚأعظ ػٍُ اٌٍغح ، ِا09ٚإٌّشش ٚاٌرٛص٠غ ، ت١شٚخ ٌثٕاْ ، ص     

 ،17-13ِؽّذ أؼّذ أتٛ اٌفشض، ص  /د     
44
 .271ِؽّذ ؼغٓ ػثذ اٌؼض٠ض،ص/ ِذخً ئٌٝ ػٍُ اٌٍغح، د - 
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 .ـ1961-1960ا٤بعجم الوسيط، الصادر عن ٦بمع اللغة، القاىرة،  -15
 .الٌنثر الفِب يف القرف الرابع، زكي مبارؾ، دار ا١بيل بّبكت – 16
 . ـ،  طرابلس، ليبيا 2010،  01مصطفى غلياف ،دار الكتاب ا١بديد ا٤بتحدة، ط/ يف اللسانيات العامة ، د – 17
 .ـ1984 -ىػ 1404، 04عبد الصبور شاىْب ، مؤسسة الرسالة بّبكت،  ط/ ، كيف علم اللغة العاـ،د16ص -18
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 الدلّـــل اللغــــُٓ
 

 حجّتٌ يف التفصري َأثرٍ يف الرتجّح 
 

 
 

زِــد بـو علــْ مًـــارش . د  
 

 األستاذ المشارؾ بجامعة جازاف
 المملكة العربية السعودية

 :ػةالمقدمػ
 

إٌف الحمد هلل نحمده، كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا، كمن سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فال مضل لو، كمن 
يضلل فال ىادم لو، كأشهد أف ل إلو إل اهلل كحده ل شريك لو، كأشهد أف محمدان عبده كرسولو، صلى اهلل عليو كعلى 

 . النبيين من قبلو كسلم تسليمان كثيران 
 : أمَّا بعد

فهذه دراسة علمية للدليل اللغوم، حجيتو في التفسير، كأثره في الترجيح، كجدت في نفسي الرغبة الملحة في 
دراسة ىذا الموضوع، إذ الدليل اللغوم أصل في فهم آم القرآف الكريم، كشرط أساس لمن أراد تفسير كتاب اهلل تعالى، 

ب أفكاره، كأدرس آثاره الملموسة في تفسير القرآف الكريم، مع تأصيل فأحببت أف ألملم شتات ىذا الموضوع، كأرت
 . الضوابط اللغوية التي تيسهم في معرفة القوؿ الراجح في التفسير

في حدكد علم –كإف ىذه الدراسة بمنهجها الوصفي التحليلي التأصيلي تعتبر دراسة جديدة، حيث لم تقم 
 . للغوم على كجو الخصوص، كقد جاءت كفق الخطة التاليةدراسة علمية متخصصة في الدليل ا -الباحث
 : المقدمة

 . الدليل اللغوم كحجيتو في التفسير: المبحث األكؿ
 : كفيو ثالثة مطالب

 . تعريف الدليل اللغوم: المطلب األكؿ
 . موقع الدليل اللغوم عند المفسرين: المطلب الثاني

 . أسباب العناية بالدليل اللغوم: المطلب الثالث
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 . الضوابط اللغوية العامة في التفسير كأثرىا في الترجيح، كفيو اثنا عشر مطلبان : المبحث الثاني
 . كل تفسير ليس لو أصل في لغة القرآف فهو مردكد: المطلب األكؿ

 . ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات القرآف عليو: المطلب الثاني 
 . لى على األشهر األفصح من لغات العربكجوب حمل كتاب اهلل تعا: المطلب الثالث
 . األصل في الكالـ أف يحمل على الترتيب: المطلب الرابع

 . األصل في اللغة عدـ الترادؼ: المطلب الخامس
 . األصل في الكالـ حملو على التأسيس: المطلب السادس

 . األصل في الكالـ أف يحمل على ظاىره: المطلب السابع
 . في الكالـ أف يحمل على عمومواألصل : المطلب الثامن
 . األصل في الكالـ الحقيقة: المطلب التاسع
 . األصل في الكالـ أف يحمل على التأصيل: المطلب العاشر

 . كجوب مراعاة العالقات اللغوية كاألسلوبية القائمة بين أجزاء النص المفسر: المطلب الحادم عشر
 . لتصريفية كالشتقاقية للفظة المفسرةكجوب مراعاة العالقات ا: المطلب الثاني عشر

كإني أحمد اهلل تعالى كأشكره، كأثني عليو الخير كلو على ما أنعم بو عليَّ من نعمو الكثيرة التي ل يحصيها العد، فلو 
 . الحمد كالمنة أكلن كآخران 

 .كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين 
 

الباحث                                                                             
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 المبحث األكؿ
 الدلّـل اللغـــــُٓ 
 َحجّتٌ يف التفصري

 : كفيو ثالثة مطالب
 : املطلــب األَل

 . تعرِف الدلّل اللغــــــــــــــُٓ
 : املطلب الجانْ

 . مُقع الدلّل اللغُٓ عهد املفصرِو
 : املطلب الجالح

 .  أشباب العهإِ بالدلّل اللغـــــُٓ
 
 

 : تعرِف الدلّل اللغُٓ: املطلب األَل
 

مصطلح الدليل اللغوم مركب من مفرداْب إحداٮبا نعت لؤلخرل على جهة النسب، كمن مث يكمل التعريف ٗبعرفة كل من 
 . اللفظتْب يف اللغة كاالصطبلح

 : اعريف الدليل: أكالن 
كدلىلى يدؿ إذا ىدل من دىؿَّ : الدليل في اللغة

(45). 
 . أحدٮبا إبانة الشيء بأمارة اتعلمها، كاآلخر اضطراب يف الشيء: الداؿ كالبلـ أصبلف:"قاؿ ابن فارس

 .(46)..."األمارة يف الشيء، كىو بْبّْ الدَّاللة كالدّْاللة: دىلىٍلتي فبلنان على الطريق، كالدليل:فاألكؿ
 : فالدليل يف اللغة يطلق على أمرين

 . الرشد إُف ا٤بطلوب، على معُب أنو فاعل الداللة كمظهرىا، فيكوف معُب الدليل الداؿ: ٮباأحد
 . ما بو اإلرشاد، أم العبلمة ا٤بنصوبة ٤بعرفتو: كالثاين

اختلفت عبارات ا٤بعرفْب ٤بصطلح الدليل كىي كثّبة ٲبكن أف يقتصر منها على بعضها كاالستغناء : الدليل في الصطالح
 : ض اآلخر فمن ىؤالءبو عن البع
 .(47)"عبارة عما ما ٲبكن أف يتوصل بصحيح النظر فيو إُف مطلوب اصديقي:" اآلمدم إذ عرَّفو بقولو -1

 .(48)"ىو ا٤بوصل بصحيح النظر فيو إُف ا٤بطلوب:" الزركشي عرَّفو بقولو -2

 .(49)"ل القطعي كالظِبىو ما ٲبكن التوصل بصحيح النظر فيو إُف مطلوب خربم كىو يشم:" التهاكين عرَّفو بقولو -3

                                                 
 (.11/348: )، كلساف العرب(4/1390: )الصحاح: انظر( 45
 (.1/399: )معجم مقاييس اللغة( 46
 (.1/188: )أبكار األفكار( 47
 (.1/25: )يطالبحر ا( 48
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 : تعريف اللغة: ثانيان 
، أم اكلمت: اللغة  . فػىٍعلىةه من لىغىوتي
 .(50)ينطقوف: ىذه لغتيهم الٍب يػىٍلغيوف؛ أم: اللٍّْسني كالنُّطقي، يقاؿ: كاللغةي 

 : اللغة اصطالحان 
 : عيرفت اللغة اصطبلحان بعدة اعريفات من أٮبها

 .(51)"ري ّٔا كل قوـو عن أغراضهمىي أصوات ييعبػّْ :" اعريف ابن جِب فقاؿ -1

 .(52)"ىي بياف ا٤بوضوعات اللغوية:" كعرفها ابن خلدكف بقولو  -2

علم باحث عن مدلوالت جواىر ا٤بفردات كىيئاهتا ا١بزئية الٍب كضعت الك ا١بواىر معها لتلك :" كعرفها القنوجي بقولو -3
من حيث الوضع كالداللة على ا٤بعاين ا٤بدلوالت بالوضع الشخصي كعما حصل من اركيب كل جوىر كىيئاهتا 

 .(53)"ا١بزئية
ما يستدؿ بو من طريقة العرب يف  : كبعد التعريف بالدليل اللغوم باعتبار جزئيو ٲبكن أف يعرؼ باعتباره مصطلحان بأنو

 .(54)كبلمهم على القوؿ الراجح يف افسّب القرآف الكرًن
 

 
 : مُقع الدلّل اللغُٓ عهد املفصرِو: املطلب الجانْ

 
اقريبان كإف بدرجة -إف من القضايا ا٤بنهجية ا٤بسلم ّٔا يف علم التفسّب، كالٍب اعتمدىا ٝبيع ا٤بفسرين بكل ا٘باىاهتم

ىو أف الدليل اللغوم يعترب الطريق األكؿ إُف فهم أم القرآف الكرًن؛ كبتعبّب آخر، فإنو ال ٲبكن أف يقـو أم افسّب أيان   -متفاكاة
اعتماده على اللغة أكالن، فبل ٲبكن الوصوؿ إُف معُب جزئي يف النص، فقهيان كاف أك شرعيان، أك أصوليان، إال كاف نوعو كطبيعتو إال ب

 .(55)باالنطبلؽ من اللغة، كىذا ما عليو ٝبيع ا٤بفسرين كاألصوليْب كعلماء الدراسات القرآنية بوجو عاـ
أما إذا اٝبعوا على الشيء :" ... بعْب كأقوا٥بم يف التفسّبيف سياؽ كبلمو عن التا -رٞبو ا–قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

فبل يرااب يف كونو حجة، فإف اختلفوا فبل يكوف قوؿ بعضهم حجة على بعض كال على من بعدىم، كيرجع يف ذلك إُف لغة 

                                                                                                                                                         
 (.1/793: )معجم كشاؼ اصطبلحات الفنوف( 49
 (.250/ 15: )لساف العرب: انظر( 50
 (.1/34: )ا٣بصائص( 51
 (.547: )مقدمة ابن خلدكف( 52
 (.2/469: )أٔبد العلـو ( 53
 . ؿ ىذا التعريفَف أقف على دراسة مستقلة ٙبدد معاَف ىذا ا٤بصطلح كاضع حدكده فحاكلت أف أحدد معاَف ىذا ا٤بصطلح من خبل( 54
 (.121: )دراسة الطربم للمعُب: انظر( 55
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الَبجيح بْب األقواؿ عند فجعل الدليل اللغوم أساسان مكينان يف . (56)"القرآف، أك السنة، أك عمـو لغة العرب، أك أقواؿ الصحابة
 . اختبلفها

فإف كاف  العرب يف لساهنم عرؼه مستمر، فبل  -إنو البد بلساهنم:" مقرران ٥بذا ا٤بنهج -رٞبو ا– كقاؿ اإلماـ الشاطبي
 . يصح العدكؿ عنو يف فهم الشريعة، كإف َف يكن مث عرؼ فبل يصح أف ٯبر يف فهمها على ماال اعرفو

كإذا كاف ذلك كذلك فبل يستقيم للمتكلم يف كتاب ا أك سنة رسوؿ ا ... كاأللفاظ كاألساليب كىذا جار يف ا٤بعاين
 .(57)"صلى ا عليو كسلم أف اكلف فيهما فوؽ ما يسعو لساف العرب، كإ٭با اكوف عنايتو ٗبا كانت العرب اعتِب بو

العرب كمذاىبهم يف ااكرة كالتخاطب كاالحتجاج  َف ينزؿ القرآف إال على مصطلح:" -رٞبو ا-كقاؿ أبو بكر السيوطي
كاالستدالؿ، ال على مصطلح اليوناف، كلكل قـو لغة كاصطبلح، فمن عدؿ عن لساف الشرع إُف لساف غّبه كخىرَّجى الوارد من 
ُف نصوص الشرع عليو جهل كضل، كَف يصب القصد، فإف كاف يف الفركع نيسب إُف ا٣بطأ، كإف كاف يف األصوؿ نيسب إ

 .(58)"البدعة
فإف الدليل اللغوم يشمل كل إشارة راجعة إُف الَباكيب ا٤بعجمية، أك الصرفية، أك كانت متعلقة بالصناعة  إذا تقرر ىذا

 . النحوية، أك بقوانْب الَباكيب ك٩با لو عبلقة مباشرة باستخبلص ا٤بعُب من النص القرآين على ا٤بستول اللغوم
 

 : املفصرِو بالدلّل اللغُٓأشباب عهإِ : املطلب الجانْ
 

 : ٲبكن أف نرجع أسباب عناية ا٤بفسرين بالدليل اللغوم إُف عاملْب رئيسْب
كوف القرآف الكرًن جاء على لغة العرب، فلم ٱبرج من مألوفهم من حيث ا٤بفردات كا١بمل، فمن حركفهم األفت كلمااو، : أكلهما

، كجاء األيفو، كأحيكم نظمو، فكاف عربيان جاريان على أساليب كمن كلمااو ركبت ٝبلو، كمن قواعدىم صيغت مفردااو
العرب كببلغتهم، كمقتضيات التفكّب كالتعبّب لديهم، كمن مث فقد كاف التفسّب منذ نشأاو األكُف يستمد حجتيو 

القرآف ىو اور  كمشركعيتو من االعتماد على اللغة العربية الٍب نشأت بفركعها ا٤بختلفة متعلقة بالقرآف الكرًن، حيث كاف
الذم دارت حولو ٝبيع الدراسات اللغوية ا٤بختلفة، سواء منها الك الدراسات الٍب اتعلق اعلقان مباشران بتفسّب القرآف 
الكرًن، كاوضيح آيااو، كابيْب معانيو، كاستنباط أحكاـ الشريعة منو، أك الك الٍب ٚبدـ ىذه األغراض ٝبيعها بالبحث يف 

 . كاشتقاؽ الصيغ، كاركيب ا١بمل ٫بويان كما يشبو ذلكالداللة اللفظية، 
كل معُب مستنبط من القرآف غّب جار على اللساف العر ي فليس من علـو :"-رحمو اهلل-قاؿ اإلماـ الشاطبي

 .(59)"القرآف يف شيء، ال ٩با يستفاد منو، كال ٩با يستفاد بو، كمن ادعى فيو ذلك فهو يف دعواه مبطل

                                                 
 (.13/370: )٦بموع الفتاكل( 56
 (.2/82: )ا٤بوافقات ( 57
 (.15: )صوف النطق كالكبلـ( 58
 (3/391: )ا٤بوافقات( 59
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فمن أراد افهم القرآف فمن جهة لساف العرب يفهم، كال سبيل إُف اطلب :"  موضع آخر يف -رٞبو ا–كقاؿ 
 .(60)"فهمو من غّب ىذه ا١بهة

٩با دعى ا٤بفسرين من أىل السنة : ظهور التفاسّب البدعية، كا٣بلفيات الفكرية كا٤بذىبية الشاذة كالباطنية كالصوفية ك٫بوىا: ثانيهما
لباطلة، كمواجهتها بالدليل اللغوم ا١بارم على ما اقضي بو العربية يف مدلوالت ألفاظها، كما إُف الرد على ىذه التفاسّب ا
 .ادؿ عليو أدلة الشريعة ا٤بطهرة

كأما النوع الثاين من مستندم االختبلؼ، كىو ما يعلم باالستدالؿ ال :"... -رٞبو ا–قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
 ... من جهتْب حدثتا بعد افسّب الصحابة كاابعيهم بإحسافبالنقل، فهذا أكثر ما فيو ا٣بطأ 

 . قـو اعتقدكا معاين مث أرادكا ٞبل ألفاظ القرآف عليها: إحداىما
قـو فسركا القرآف ٗبجرد ما يسوغ أف يريده بكبلمو من كاف من الناطقْب بلغة العرب، من غّب نظر إُف ا٤بتكلم : كالثانية

 . ب بوبالقرآف، كا٤بنزؿ عليو، كا٤بخاط
اارة يسلبوف : كىم صنفاف... فاألكلوف راعوا ا٤بعُب الذم رأكه من غّب نظر إُف ما استحقو ألفاظ القرآف من الداللة كالبياف

لفظ القرآف ما دؿ عليو كأريد بو، كاارة ٰبملونو على ما َف يدؿ عليو كَف يرد بو، كيف كبل األمرين قد يكوف ما قصدكا نفيو أك إثبااو 
فالذين أخطؤكا ... باطبلن، فيكوف خطؤىم يف الدليل كا٤بدلوؿ، كقد يكوف حقان فيكوف خطؤىم يف الدليل ال يف ا٤بدلوؿ من ا٤بعُب

اعتقدكا مذىبان ٱبالف ا٢بق الذم عليو األمة الوسط الذين ال ٯبتمعوف على ضبللة،   -مثل طوائف أىل البدع -يف الدليل كا٤بدلوؿ
القرآف فتأكلوه على آرائهم، اارة يستدلوف بآيات على مذىبهم كال داللة فيها، كاارة يتأكلوف ما كسلف األمة كأئمتها، كعمدكا إُف 

ٱبالف مذىبهم ٗبا ٰبرفوف بو الكلم عن مواضعو  كمن ىؤالء فرؽ ا٣بوارج، كالركافض، كا٤بعتزلة، كا١بهمية، كالقدرية، كا٤برجئة، 
 ...كغّبىم

 . الرافضة اإلمامية، مث الفبلسفة مث القرامطة كغّبىم فيما ىو أبلغ من ذلك مث إنو بسبب اىطىريؼ ىؤالء كضبل٥بم دخلت
كافاقم األمر يف الفبلسفة كالقرامطة كالرافضة، فإهنم فسركا القرآف بأنواع ال يقضي العاَف منها عجبو، فتفسّب الرافضة  

ا اػىبَّتٍ :) كقو٥بم  ًمنى  كىلىتىكيونىنَّ  عىمىليكى  لىيىٍحبىطىنَّ  أىٍشرىٍكتى  لىًئنٍ )ك ، ٮبا أبو بكر كعمر،[1:ا٤بسد(]كىاىبَّ  ٥بىىبو  أى ي  يىدى
ىي عائشة رضي ا [ 67:البقرة(]بػىقىرىةن  اىٍذٕبىيوا أىفٍ  يىٍأميريكيمٍ  اللَّوى  ًإفَّ )بْب أ ي بكر كعلي يف ا٣ببلفة، ك: ، أم[65:الزمر(]ا٣ٍبىاًسرًينى 

 .عنو
ا)، عثماف، (ًسيًنْبى  كىطيورً )، عمر [1:الزيتوف( ]الزَّيٍػتيوفً كى )أبو بكر، ( كىالتّْْبً : )كأعجب من ذلك قو٥بم ( اأٍلىًمْبً  اٍلبػىلىدً  كىىىذى

، علي، كأمثاؿ ىذه ا٣برافات الٍب اتضمن اارة افسّب اللفظ ٗبا ال يدؿ عليو ٕباؿ، فإف ىذه األلفاظ ال ادؿ على [3: التْب]
 .(61) ..."ىؤالء األشخاص

                                                 
 (.2/64: )ا٤بوافقات( 60
 (.13/355: )٦بموع الفتاكل( 61
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طلق منو مفسركا السلف من الصحابة كالتابعْب كأاباعهم األخذ بلغة العرب يف التفسّب كلقد كاف ا٤بوقف العاـ الذم ان
قائمان على قواعد العربية كقوانينها يف األداء، كقد حيكي إٝباع الصحابة على . للقرآف الكرًن، كاأكيل ا٤بعاين القرآنية اأكيبلن لغويان 

 .(62)افسّب القرآف على شرائط اللغة
م ال ينبغي ٘باكزه يف كل األحواؿ ىو أف معطيات اللغة كحدىا ابقى قاصرة عن الوفاء با٤بعُب كاإلحاطة غّب أف األمر الذ

كأف :" بعد أف بْبَّ مرااب التفسّب ككجوىو كطرقو -رٞبو ا-بو على كجو دقيق ككامل؛ كلذا يقوؿ شي  ا٤بفسرين اإلماـ الطربم
ؿ بو القرآف، كذلك إقامة إعرابو، كمعرفة ا٤بسميات بأ٠بائها البلزمة غّب ا٤بشَبؾ منو ما يعلم اأكيلو كل ذم علم باللساف الذم نز 

 كىًإذىا: فيها، كا٤بوصوفات بصفاهتا ا٣باصة دكف ما سواىا، فإف ذلك ال ٯبهلو أحد منهم، كذلك كسامع منهم لو ٠بع االيان يتلو
، َف ٯبهل [12، 11:البقرة] يىٍشعيريكفى  الى  كىلىًكنٍ  اٍلميٍفًسديكفى  ىيمي  ًإنػَّهيمٍ  أىالى  .ميٍصًلحيوفى  ني ٫بىٍ  ًإ٭بَّىا قىاليوا اأٍلىٍرضً  يف  اػيٍفًسديكا الى  ٥بىيمٍ  ًقيلى 

 أف معُب اإلفساد ىو ما ينبغي اركو ٩با ىو مضرَّةه، كأف اإلصبلح ما ينبغي فعلو ٩با فعلو منفعةه، كإف جىًهل ا٤بعاين الٍب جعلها ا
لها ا إصبلحان، فالذم يعلمو ذك اللساف الذم بلسانو نزؿ القرآف، من اأكيل القرآف، ىو ما كصفتي من إفسادان، كا٤بعاين الٍب جع

معرفة أ٠باء ا٤بسميات بأ٠بائها البلزمة غّب ا٤بشَبؾ فيها، كا٤بوصوفات بصفاهتا ا٣باصة، دكف الواجب من أحكامها كصفاهتا 
 .(63)"كسلم فبل يدرؾ علمو إال ببيانو، دكف ما استأثر ا بعلمو دكف خلقو كىيئاهتا الٍب خص ا بعلمها نبيو صلى ا عليو

فاللغة كاحدة من الوسائل ا٤بتعددة لفهم معاين النصوص القرآنية اتقدـ يف الرابة أك اتأخر كفق معايّب منهجية كعلمية 
 . يدركها ا٤بفسركف لكبلـ ا اعاُف على بصّبة

 
*    *    * 

                                                 
 (.20: )مقدمتاف يف علـو القرآف : انظر( 62
 (.1/69: )ياف جامع الب( 63
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 المبحث الثاني  
 الضُابط اللغُِٕ العامٕ 

 
 يف التفصري َأثريا يف الرتجّح 

 :، كاثنا عشر مطلبان ذًٍٓذكفيو 
 : املطلب األَل

 . كل تفصري لّض لٌ أصل يف لغٕ الكرآى فًــُ مـــــــــــــــردَد
 :املطلب الجانْ 

 . لّض كل ما ثبت يف اللغٕ صح محل آِات الكرآى علّـــــــــــــٌ 
  :املطلب الجالح

 . َجُب محل كتاب اهلل تعاىل علٖ األظًر األفضح مو لغات العرب
 : املطلب الرابع

 . األصـــــل يف الكــــــالم أى حينــــــــل علـــــــٖ الرتتّــــــب
 : املطلب اخلامض

 . األصــــــــــل فــــــْ اللغــــــــــٕ عـــــــــــدم التـــــــرادف
 : املطلب الصادط

 . ــــــــــل فــــــْ الكــــــــــالم محلــــــــٌ علٖ التأشّـضاألص
 : املطلب الصابع

 . األصــــــــــل فــــْ الكـــــــــالم أى حينــــــل علٖ ظايــــــرٍ
 : املطلب الجامو

 . األصــــــــــل فــــْ الكــــــــالم أى حينـــــــل علــــٖ عنُمــٌ
 : املطلب التاشع

 . األصــــــــــل فـــــــــْ الكــــــــــــــالم احلكّكــــــــــــــــــــٕ
 : املطلب العاظر

 . األصـــــــل فـــــــْ الكـــــــالم أى حينـــــل علــــٖ التأصّــــل
 : املطلب احلادٓ ععر

  .َجُب مراعأ العالقات اللغُِٕ َاألشلُبّٕ الكائنٕ بني أجساء الهط املفصر
 : املطلب الجانْ ععر

 . َجُب مراعأ العالقات التضرِفّٕ َاالظتكاقّٕ للفظٕ املفصــــــــــــرٔ
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  :التنًّد
نقصد بالضوابط اللغوية ا٤بعايّب الٍب كضعها ا٤بفسركف لتفسّب القرآف الكرًن على أساس من منطق اللغة، كركحها يف البياف 

ٕبسب -دة جريان على صنيع ا٤بتقدمْب؛ إذ إف أقدـ من صرح بالتفريق بْب القاعدة كالضابطكالتعبّب، كَف أيفرؽ بْب الضابط كالقاع
 .(64)ىػ756اإلماـ ا٤بقرم صاحب القواعد، ا٤بتويف سنة -حدكد علم الباحث

كىذا يدؿ على أف ا٤بصطلح قبل ىذا الوقت َف يكن فيو ىذا التفريق، فالقاعدة ضابط، كالضابط البد أف يكوف قاعدة، 
 .(67)، كمن ا٤بعاصرين الدكتور ٧بمد الزحيلي(66)، كالفيومي(65)سار على ىذا ٝباعة من العلماء كابن ا٥بماـكقد 

فخص ىؤالء الضابط . (70)، كابن ٪بيم(69)، كالسيوطي(68)كمن العلماء من فرَّؽ بينهما  يف االصطبلح كابن السبكي
٩با ال ٲبكن ٞبلو على مسائل التفسّب، إذ ال اندرج ٙبتو فركع با٢بكم الكلي الذم يندرج ٙبتو فركع متعددة من باب كاحد، كىو 

 . كمسائل، كأبواب كفصوؿ كما ىو ا٢باؿ يف الفقو
 

 

                                                 
 (.192)القواعد كالضوابط الفقهية للمعامبلت ا٤بالية عند ابن ايمية، ص : انظر( 64
 (.1/229. )التقرير كالتحبّب شرح التحرير البن أمّب ا٢باج: انظر( 65
 (.560)ص: ا٤بصباح ا٤بنّب: انظر( 66
 (.199)ص: النظريات الفقهية : انظر( 67
 (.1/11) :األشباه كالنظائر للسبكي: انظر( 68
 (.1/8)انظر األشباه كالنظائر يف النحو للسيوطي ( 69
 (.192ص: )األشباه كالنظائر البن ٪بيم: انظر( 70
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 : كل تفصري لّض لٌ أصل يف لغٕ الكرآى فًُ مردَد: املطلب األَل
من ألفاظ القرآف، ال يؤخذ  إف من األصوؿ العلمية الثابتة الٍب قعدىىا العلماء يف افسّب كبلـ ا اعاُف أف أم افسّب للفظو 

من لغة العرب فالتفسّب بو غّب صحيح البتة؛ إذ القرآف الكرًن إ٭با نزؿ بلغة العرب فبل يسلك يف افسّبه كفهمو كاستنباط معانيو إال 
نية على كفق مسلكهم كفهمهم، كإال لقاؿ من شاء ما شاء يف القرآف الكرًن، كأثر ىذا الضابط أنو يرد كثّب من التفاسّب ا٤بب

ا٤بصطلحات ا٢بادثة؛ كتفاسّب الباطنية كالصوفية كأىل الكبلـ، كالفبلسفة كالتفاسّب ا٤ببنية على العلم التجريبيب العصرم، ا٤بخالفة 
 . لعقيدة السلف

 كليس كل معُب صحيح يفسر بو اللفظ ّٓرد مناسبة، كا٤بناسبة الٍب بْب الرؤيا:"-رٞبو ا– قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
كالتعبّب، كإف كانت خارجة عن كجوه داللة اللفظ، كما افعلو القرامطة كالباطنية؛ إذ داللة اللفظ على ا٤بعُب ٠بعية، فبلبد أف 
يكوف اللفظ مستعمبلن يف ذلك ا٤بعِب ٕبيث قد دؿَّ على ا٤بعِب بو، ال يكتفي يف ذلك ٗبجرد أف يصلح كضع اللفظ لذلك ا٤بعُب؛ 

 .(71)"ضعها للمعاين كَف اوضح ٥با ال ٰبصى عددىا إال اإذ األلفاظ الٍب يصلح ك 
كأما إذا استعمل لفظة يف معُب َف ٘بر عاداو يف استعمالو فيو، كارؾ استعمالو يف :" يف موضع آخر -رحمو اهلل–كقاؿ 

فظ ٯبعل كبلمو ا٤بعُب الذم جرت عاداو باستعمالو فيو، كٞبل كبلمو على خبلؼ ا٤بعُب الذم قد عيرؼ أنو يريده بذلك الل
 . كبلمو على ما يناسب سائر كبلمو، كاف ذلك ٙبريفان لكبلمو، كابديبلن ٤بقاصده، ككذبان عليو[ معُب]متناقضان، كيَبؾ

 .(72)"فهذا أصل من ضل يف اأكيل كبلـ األنبياء على غّب مرادىم
اف العر ي فليس من علـو القرآف يف كل معُب مستنبط من القرآف غّب جار على اللس:" -رٞبو ا– كقاؿ اإلماـ الشاطبي

 .(73)"شيء، ال ٩با يستفاد منو، كال ٩با يستفاد بو، كمن ادعى فيو ذلك فهو يف دعواه مبطل
كلقد كاف ىذا الضابط اللغوم حاضران يف افاسّب أىل السنة كا١بماعة من السلف كا٣بلف؛ فبو اكوف العصمة من الزلل يف 

موقوؼ على فهم مضموف الكتاب، كفهم مضموف الكتاب متوقف على :" أحكاـ ا اعاُفافسّب آم القرآف، كذلك أف امتثاؿ 
كلذلك شنَّع أبو حياف األندلسي على كل من فسر . (74)"معرفة اللغة الٍب أنزؿ الكتاب ّٔا، كمأخذ ذلك من فن العربية باإلٝباع
ذكر كبلمان لبعض ا٤بتبلعبْب بكتاب ا من أىل اإلشارة  القرآف الكرًن برأيو، غّب معتمد على مستند شرعي أك لغوم فقاؿ بعد أف

غريب جدان، بعيد عما اكلم عليها بو أىل اللغة كالعربية، كحديث ىؤالء ا٤بنتمْب إُف ىذه العلـو َف يفتح ِف فيو :" كالتصوؼ
ا٥بداية، كأف ٯبنبنا مسالك الغواية، كأف  ببارقة، كال أ٤بمت فيو إُف اآلف بغادية كال طارقة، نسأؿ ا اعاُف أف ينور بصائرنا بأنوار

ٍين  .(75)"السنة كالكتاب: يلهمنا إُف طريق الصواب، كأف يرزقنا ااباع األمرين النٌػّبّْ
كاركت أقواؿ ا٤بلحدين الباطنية، ا٤بخرجْب األلفاظ : "يف مقدمة افسّبه مبينان منهجو، كمقرران ٥بذا الضابط -رحمو اهلل-كقاؿ

كعلى ذريتو، كيسمونو علم  -كـر ا كجهو  -كعلى عليٍّ  -اعاُف-ا يف اللغة إُف ىذياف افَبكه على ا القريبة عن مدلوالهت

                                                 
 (.1/201: )منهاج السنة يف نقض كبلـ الشيعة القدرية: كانظر(. 2/27)٦بموع الفتاكل، ( 71
 (.3/99: )دقائق التفسّب ( 72
 (.3/391: )ا٤بوافقات ( 73
 (236: )الصعقة الغضبية( 74
 (.1/279: )البحر ايط( 75
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التأكيل، كقد كقفت على افسّب لبعض رؤكسهم، كىو افسّب عجيب يذكر فيو أقاكيل السلف مزدريان ٥بم، كذاكران أنو ما اأٌمل 
يف ذىن عاقل، كيزعم أف ذلك ىو ا٤براد من ىذه اآلية، كىذه الطائفة ال  مقاالهتم، مث يفسر ىو اآلية على شيء ال يكاد ٱبطر

يلتفت إليها، كقد ردَّ أئمة ا٤بسلمْب عليهم أقاكيلهم، كذلك مقرر يف علم أصوؿ الدين، نسأؿ ا السبلمة يف عقولنا كأدياننا 
 .(76)"كأبداننا

( ًمٍنكيمٍ  اأٍلىٍمرً  كىأيكِف  الرَّسيوؿى  كىأىًطيعيوا اللَّوى  أىًطيعيوا: )لو اعاُفكمن أمثلة التفاسّب ا٤بخالفة ٥بذا الضابط افسّب الرافضة لقو 
 .(77)األئمة من أىل البيت: أكِف األمر: ، قالوا[59: النساء]

 . كىذا افسّب ٨بالف ٤بنطوؽ ىذا الضابط اللغوم، كما ىو ٨بالف لتفاسّب السلف
، بأف ذا [36:النساء( ]بًا١بٍىٍنبً  كىالصَّاًحبً  ا١بٍينيبً  كىا١بٍىارً  اٍلقيٍربى  ًذم ارً كىا١بٍى : )قولو اعاُف كفسر سهل بن عبد اهلل التسترم

القرب ىو القلب، كا١بار ا١بنب ىو الطبيعة، كالصاحب با١بنب ىو العقل ا٤بقتدم بالشريعة، كابن السبيل ىو ا١بوارح ا٤بطيعة 
(78). 

كىو من ا٤بواضع ا٤بشكلة يف كبلمو، كلغّبه مثل ذلك أيضان، كذلك أف :" قاؿ اإلماـ الشاطبي معلقان على ىذا التفسير
ا١بار على مفهـو كبلـ العرب يف ىذا ا٣بطاب ما ىو الظاىر، من أف ا٤براد با١بار ذم القرب كما ذكر معهم ما يفهم منو ابتداء، 

ينقل عن السلف الصاٌف من الصحابة كالتابعْب كغّب ذلك ال يعرفو العرب، ال مىٍن آمن، كال مىٍن كفر، كالدليل على ذلك أنو َف 
افسّب للقرآف ٲباثلو، أك يقاربو، كلو كاف عندىم معركفان لنقل، ألهنم كانوا أحرل بفهم ظاىر القرآف كباطنو باافاؽ األئمة، كال يأيت 

يدؿ على صحة ىذا التفسّب، ال مثَّ دليل  -أيضان –آخر ىذه األمة بأىدل ٩با كاف عليو أك٥با، كال ىم أعرؼ بالشريعة منهم، كال 
كال من خارج إذ ال دليل عليو كذلك، بل مثل ىذا أقرب إُف ما ثبت رده كنفيو عن القرآف من   -فإنو ينافيو–من مساؽ اآلية 

كىذا كلو إف صحَّ نقلو، خارج عن ما افهمو العرب، كدعول ماال دليل عليو يف مراد ا ... كبلـ الباطنية كمن أشبههم
 .(79)"بكبلمو

فإف ىذا الضابط يبطل كل افسّبات ا٤ببلحدة كالزنادقة، كأىل الكبلـ كالفلسفة، كأرباب الطرؽ كاإلشارات،  إذا تقرر ىذا
كمن هنج هنجهم، كسلك طريقهم؛ إذ القرآف الكرًن كبلـ ا اعاُف، أنزلو على رسولو صلى ا عليو كسلم بلغة من بيعث فيهم، كَف 

 . ء ا٤بتخوضوف فيو بغّب علم كال بصّبة، نسأؿ ا السبلمة يف دينناينزؿ كفق مصطلحات ىؤال
 

 : لّض كل ما ثبت يف اللغٕ صح محل آِات الكرآى علٌّ: املطلب الجانْ
يضبط ىذا الضابط التفسّب اللغوم، كيقيده بقبوؿ السياؽ لو، كأنو ال ينظر يف التفسّب اللغوم إُف ثبواو يف اللغة فحسب 

من مراعاة السياؽ القرآين، لذلك خيطئ قوؿ من أٮبل جانيب السياؽ القرآين، كأسباب النزكؿ، كالقرائن الٍب بل البد مع ذلك 

                                                 
 (.1/104: )البحر ايط ( 76
 (41: )٦بمع البياف: انظر( 77
 (30: )٦بمع البياف( 78
 (.3/402: )ا٤بوافقات( 79
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فمن َف :" -رٞبو ا–؛ كلذلك يقوؿ أبو عبد ا القرطيب (80)حفت با٣بطاب حاؿ التنزيل، كاعتمد على ٦برد اللغة فحسب
ثير غلطو، كدخل يف زمرة من فسر القرآف بالرأمٰبكم ظاىر التفسّب، كبادر إُف استنباط ا٤بعاين ٗبج كالنقل . رد فهم العربية كى

 . كالسماع البد لو منو يف ظاىر التفسّب أكالن ليتقي بو مواضع الغلط، مث بعد ذلك يتسع الفهم كاالستنباط
 :أال ارل أف قولو اعاُف كالغرائب الٍب ال افهم إال بالسماع كثّبة، كال مطمع يف الوصوؿ إُف الباطن قبل إحكاـ الظاىر،

نىا﴿ : آية مبصرة، فظلموا أنفسهم بقتلها، فالناظر إُف ظاىر العربية يظن أف ا٤براد بو: ، معناه[59:اإلسراء] ﴾ميٍبًصرىةن  النَّاقىةى  ٜبىيودى  كىآاػىيػٍ
 .(81)"أف الناقة كانت مبصرة، كال يدرم ٗباذا ظلموا غّبىم كأنفسهم، فهذا من ا٢بذؼ كاإلضمار

ب عدـ ٞبل نصوص القرآف الكرًن على قواعد اللغة فحسب، ففي ذلك إٮباؿ ألغراض ىذه النصوص كمقاصد فالواج
الشارع ا٢بكيم منها، كىذا من أشنع الغلط يف افسّب كبلـ ا اعاُف، كىو ما كقع فيو بعض أىل اللغة كأ ي عبيدة معمر بن ا٤بثُب 

 . لكرًن لردّْ ىذه األخطاء يف افسّب كبلـ ا كفق ىذا الضابطيف ٦بازه، كلذلك اصدل أىل العلم بتفسّب القرآف ا
 :أف معُب قولو اعاُف (82)كقد زعم بعض أىل العلم بلغات العرب من أىل البصرة:" -رحمو اهلل–قاؿ اإلماـ الطبرم 

قنا﴿ ًلمىةو  ميصىدّْ كلمة كذا، يراد بو قصيدة كذا أنشدين فبلف  : ، بكتاب من ا، من قوؿ العرب[39:آؿ عمراف] ﴾اللَّوً  ًمنى  ًبكى
 .(83)"جهبلن منو بتأكيل الكلمة، كاجَباء على ارٝبة القرآف برأيو

ككاف بعض من ال علم لو بأقواؿ السلف من أىل التأكيل ٩بن يفسر القرآف برأيو على :" يف موضع آخر –رٞبو ا –كقاؿ 
كفيو يػىٍنجيوف من ا١بىٍدًب كالقحط بالغيث، كيزعم : ، إُف[49: سفيو ] ﴾ يػىٍعًصريكفى  كىًفيوً  ﴿ :مذىب كبلـ العرب يوجو معُب قولو

 : أنو من العصر، كالعىصىري الٍب ٗبعُب ا٤بنجاة، من قوؿ أ ي زبيدو الطائيّْ 
 .(84)صاديان يستغيثي غيرى ميعىافو          كلقد كاف عيٍصرىةى المنجود

 : ا٤بقهور، كمن قوًؿ لبيدو : أم
 .(85)يلهم         كما كاف كىقَّافان بغير معىصَّرفبات كأٍسرىل القوـي آخرى ل

 .(86)"كذلك اأكيل يكفي من الشهادة على خطئو خبلفوي قوؿى ٝبيع أىل العلم من الصحابة كالتابعْب
 ٥بىىا نىاقػيهيمٍ أىعٍ  فىظىلَّتٍ  آيىةن  السَّمىاءً  ًمنى  عىلىٍيًهمٍ  نػينػىزّْؿٍ  نىشىأٍ  ًإفٍ ﴿ :كقاؿ أبو إسحاؽ الزجاج عند اعرضو ٤بعُب قولو اعاُف

 : ، كأنشد(ىم)فظلت أعناقهم ٥با خاضعْب ىم كأضمر : كذكر بعضهم كجهان آخر، قالوا:" ،[4: الشعراء]﴾خىاًضًعْبى 
 .(87)تػىرىل أرباقػىهيٍم ميتػىقىلِّديهػػا        إذا صىًدئى الحديدي على الحيمىاة

                                                 
 (.2/19: )قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين : انظر( 80
 (.1/34: )ا١بامع ألحكاـ القرآف ( 81
 (.1/91: )يعِب أبا عبيدة يف ٦باز القرآف ( 82
 (.5/373: )امع البيافج( 83
 (.2/733: )البيت يف ٝبهرة أشعار العرب( 84
 (.49: )البيت يف شرح ديواف لبيد( 85
 (.13/197: )جامع البياف( 86
 (.131: )البيت يف ديواف الفرزدؽ( 87
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يرل قومان : يرل أرباقهم يرل متقلديها، كأنو قاؿ: و قاؿكىذا ال ٯبوز يف القرآف، كىو على بدؿ الغلط ٯبوز يف الشعر، كأن
 .(88)"، لكاف ٩با ٯبوز يف الشعر أيضان (ىم)متقلدين أرباقهم، فلو كاف على حذؼ 

كٗبضموف ىذا الضابط ردَّ عامة ا٤بفسرين كل افسّب ٙبتملو العربية، غّب أف سياؽ اآليات يأباه، كمنهم الز٨بشرم، كابن 
 .(89)كثّب كغّبىم  عطية، كالقرطيب، كابن

 
 : َجُب محل كتاب اهلل تعاىل علٖ األظًر األفضح مو لغات العرب: املطلب الجالح

إف من أىم أصوؿ التفسّب كمصادره افسّب كبلـ ا اعاُف ٗبقتضى لغة العرب؛ إذ القرآف الكرًن جاء على مذاىب العرب 
بلـ العرب دكف األنكر الشاذ منو، فيختار من األكجو الثابتة يف يف التعبّب، كلذا ٯبب ٞبل كتاب ا اعاُف على األفصح من ك

 . ذلك اللساف أجودىا كأحسنها كأثبتها، فتحمل عليو آيات القرآف، ما داـ أف اللفظ القرآين ٰبتمل ٝبيع األكجو
 بو يف الَبجيح كىذا الضابط من ضوابط الَبجيح اللغوم من الشهرة ٗبكاف اناقلو علماء األمة معَبفْب بأٮبيتو، عاملْب

 .(90)كبلـ ا اعاُف ٯبب أف ٰبمل على ا٤بعركؼ من كبلـ العرب دكف الشاذ كالضعيف كا٤بنكر: كالتضعيف مقررين أف
إ٭با يوجو الكبلـ إُف األغلب ا٤بعركؼ يف استعماؿ الناس من معانيو، دكف ا٣بفي، حٌب :" -رٞبو ا – قاؿ اإلماـ الطبرم

صرفو إُف ا٣بفي من معانيو حجة ٯبب التسليم ٥با من كتاب، أك خرب عن الرسوؿ صلى ا عليو اأيت ٖببلؼ ذلك ٩با يوجب 
 .(91)"كسلم، أك إٝباع من أىل التأكيل

إ٭با ٯبوز اوجيو معاين ما يف كتاب ا الذم أنزلو على ٧بمد صلى ا عليو كسلم من الكبلـ، إُف :" -رحمو اهلل–كقاؿ 
 .(92)"ـ العرب، دكف ما َف يكن موجودان يف كبلمهاما كاف موجودان مثلو يف كبل

كالذم ىو أكُف بكتاب ا عز كجل أف يوجو إليو من اللغات، األفصح األعرؼ من كبلـ العرب، دكف :"-أيضان -كقاؿ
 .(93)"األنكر األجهل من منطقها

الشاذ من لغاهتا، كلو يف كالقرآف نزؿ بأفصح لغات العرب، كغّب جائز اوجيو شيء منو إُف :" كيقوؿ يف موضع آخر
 .(94)"األفصح األشهر معُب مفهـو ككجو معركؼ

 .(95)"إ٭با ٰبمل كتاب ا على الكثّب كالفصيح، كال ٯبوز أف يقاس على ماال يشبهو:" كقاؿ أبو جعفر النحاس
 .(96)"كال ٰبمل كتاب ا إال على األغلب األشهر:" -أيضان –كيقوؿ 

                                                 
 (.4/83: )معاين القرآف كإعرابو( 88
 (.7/445: )، كافسّب القرآف العظيم(1/34: )قرآف، كا١بامع ألحكاـ ال(3/300: )، كارر الوجيز(3/118: )الكشاؼ: انظر( 89
 (.2/24: )، كقواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين للحر ي (1/213: )، كقواعد التفسّب للسبت(4/661: )شرح الكوكب ا٤بنّب البن النجار: انظر( 90
 (.6/337: )جامع البياف ( 91
 (.2/644: )جامع البياف ( 92
 (.2/693: )جامع البياف( 93
 (.10/80: )لبيافجامع ا( 94
 (.3/263: )إعراب القرآف( 95
 (.3/83: )إعراب القرآف ( 96
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ف ٰبمل افسّب كتاب ا جل كعز على الظاىر كا٤بعركؼ من ا٤بعاين، إال أف يقع كالواجب أ:" كيقوؿ في موضع آخر
 .(97)"دليل على غّب ذلك

للقرآف عيرؼ خاص، كمعافو معهودة، ال :" ىذا الضابط اقريران كافيان حيث قاؿ-رٞبو ا– كقد قرر العالمة ابن القيم
معانيو؛ فإفَّ نسبة معانيو إُف ا٤بعاين كنسبة ألفاظو إُف األلفاظ، بل أعظم،  يناسبو افسّبه بغّبىا، كال ٯبوز افسّبه بغّب ا٤بعهود من

ك٥با من الفصاحة أعلى مراابها الٍب يعجز عنها قدر العا٤بْب، فكذلك معانيو أجل ا٤بعاين , فكما أف ألفاظو ملوؾ األلفاظ، كأجلها
ق بو، بل غّبىا أعظم منها كأجل كأفخم، فبل ٯبوز ٞبلو على أفخمها، فبل ٯبوز افسّبه بغّبىا من ا٤بعاين الٍب ال الي,كأعظمها 

 . ا٤بعاين القاصرة ٗبجرد االحتماؿ النحوم اإلعرا ي
فتدبر ىذه القاعدة، كلتكن منك على باؿ، فإنك انتفع ّٔا يف معرفة ضعف كثّب من أقواؿ ا٤بفسرين كزيفها، كاقطع أهنا 

بيانان كسطان يف الكبلـ على أصوؿ التفسّب، فهذا أصل من  -إف شاء ا اعاُف-بكبلمو، كسنزيد ىذا -اعاُف–ليست مراد ا٤بتكلم 
 .(98)"أصولو

فإف ٞبل معاين كبلـ ا على أفصح الوجوه كأشهرىا كأغلبها كأكثرىا يف استعماؿ العرب دكف الوجوه ا٣بفية  إذا تقرر ىذا
ٝباىّب ا٤بفسرين فطبقوه اطبيقان عمليان ٗبنهجية مطردة يف  كا٤بنكرة كالشاذة ضابط من أىم ضوابط الدليل اللغوم الذم اعتمده

 . افاسّبىم
 ٙبىًٍمليوي  ىىاريكفى  كىآؿي  ميوسىى آؿي  اػىرىؾى  ٩بَّا كىبىًقيَّةه ﴿ :عند افسّب قولو اعاُف -رٞبو ا–لقد أكرد اإلماـ الطربم 

ًئكىةي  ٤ببلئكة التابوت، كىل ا٤بقصود يف اآلية ا٢بمل ا٤بادم ا٤بباشر ، التفسّبات ا٤بختلفة الواردة يف صفة ٞبل ا[248:البقرة]﴾اٍلمىبلى
 !من لدف ا٤ببلئكة، أـ أهنا َف ٙبمل التابوت بصفة مباشرة، كإ٭با ىي اسوؽ الدكاب الٍب ٙبملو؟

واب كأكُف القولْب يف ذلك بالص:" يف شأف اآلية إُف األخذ ٗبا يؤديو ظاىر الكبلـ، فيقوؿ -رٞبو ا–مث ينتهي أبو جعفر 
ٞبلت التابوت ا٤ببلئكة حٌب كضعتو ٥با يف دار طالوت قائمان بْب أظهر بِب إسرائيل؛ كذلك أف ا اعاُف ذكره : قوؿ من قاؿ

اأيت بو ا٤ببلئكة، كما جراو البقرة على عجل، كإف كاف ا٤ببلئكة ىي سائقتها فهي غّب حاملتو؛ : كَف يقل ﴾ٙبملو ا٤ببلئكة﴿:قاؿ
ٞبلو : أف يقاؿ -كإف كاف جائزان يف اللغة–مباشرة ا٢بامل بنفسو ٞبل ما ٞبل، فأما ما ٞبلو على غّبه ألف ا٢بمل ا٤بعركؼ ىو 

فليس سبيلو سبيل ما باشره ٞبلو بنفسو يف اعارؼ الناس إياه بينهم، كاوجيو اأكيل  -ٗبعُب معونتو ا٢بامل، كبأف ٞبلو كاف عن سببو
 .(99)"إُف األنكر ما كجد إُف ذلك سبيبلن  القرآف إُف األشهر من اللغات أكُف من اوجيهو

الظاىر أنو يعِب يف " كما فوقها[: "26:البقرة] ﴾فػىٍوقػىهىا فىمىا بػىعيوضىةن  ﴿ :عند افسّب قولو اعاُف كقاؿ أبو حياف األندلسي
–الكرب، كبو قاؿ  انبيهان على" فوقها"ا٢بجم، كالذباب كالعنكبوت، قالو ابن عباس، كيكوف ذكر البعوضة انبيها على الصغر كما 

على مشهور ما استقر فيها من " فوؽ"كالذم اختاره القوؿ األكؿ؛ ١برياف (: مث ذكر أقواؿ أخرل مث قاؿ)قتادة كابن جريج  -أيضان 
 .(100)"اللغة

                                                 
 (.5/131: )إعراب القرآف ( 97
 (.3/27: )بدائع الفوائد( 98
 (.4/478: )جامع البياف( 99

 (.1/168: )البحر ايط ( 100
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ك٤بضموف ىذا الضابط قرر ٝباىّب ا٤بفسرين يف افاسّبىم، كبو رجحوا بعض األكجو ا٤بقولة يف افسّب كبلـ ا، كضعفوا 
 .(101)ل، كالز٨بشرم، كالقاضي ابن عطية، كالعز بن عبد السبلـ، كشي  اإلسبلـ ابن ايمية، كالطاىر ابن عاشور كغّبىمأخر 

 
 : األصل يف الكالم أى حينل علٖ الرتتّب: املطلب الرابع

كازيل اللبس  إف قضية التقدًن كالتأخّب خبلؼ األصل، كال يرد يف كبلـ العرب إال مع كجود قرينة يف الكبلـ ادؿ عليو،
 . فيو، كإذا احتمل الكبلـ التقدًن كالتأخّب دكف دليل ظاىر، فا٢بمل على األصل ىو األصل

إف قضية التقدًن كالتأخّب اعترب ظاىرة لغوية كأسلوبية أصيلة يف ٦باؿ الدراسات القرآنية، حيث اواار استعماؿ مصطلح 
فما يعربكف عنو با٤بقدـ الذم معناه التأخّب، أك ا٤بؤخر الذم معناه  -عليهمرضواف ا –التقدًن كالتأخّب عند الصحابة كالتابعْب 

 .(102)التقدًن، أك ما يعربكف عنو أحيانان ٗبقادًن الكبلـ
كال كجو لتقدًن شيء من كتاب ا عن موضعو، :" ىذا الضابط بقولو -رٞبو ا-كقد قرر شيخ المفسرين الطبرم

 .(103)"أكاأخّبه عن مكانو إال ٕبجة كاضحة
 .(104)"كال ٰبمل الشيء على التقدًن كالتأخّب، كلو معُب صحيح يف غّب التقدًن كالتأخّب:"كقاؿ أبو جعفر النحاس

كالتقدًن كالتأخّب على خبلؼ األصل، فاألصل إقرار الكبلـ على :" مقرران ٥بذا الضابط كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 .(105)"نظمو كارايبو ال اغيّب ارايبو

أ الرئيسي الذم ينطلق منو ٝباىّب ا٤بفسرين يف ىذه القضية ىو التمسك بالوضع األصلي كالطبيعي الذم ٯبب أف إف ا٤ببد
 . اكوف عليو ا١بملة؛ إذ إنو ال كجو لتقدًن شيء من كتاب ا عن موضعو أك اأخّبه عن مكانو إال ٕبجة كاضحة

الطربم القوؿ فيها، حيث جعلها من اىتمامااو ا٤بنهجية، كلقد كاف ىذا الضابط اللغوم من ا٤بباحث الٍب أشبع اإلماـ 
يف األخذ ٗببدأ التقدًن كالتأخّب، فبل ٰبمل معُب اآلية ا٤بفسرة على ذلك إال إذا قامت حجة من النقل أك  –رٞبو ا -ككاف يتشدد

ؿ عنو إُف الفرع إال ٕبجة، فمن اللغة أك األثر على كقوعو، ابعان ٤با ىو معتمد عنده من كجوب التمسك باألصل، كعدـ العدك 
، إنو من ا٤بؤخر الذم معناه [5:األعلى] ﴾أىٍحوىل غيثىاءن  فىجىعىلىوي  ﴿:ذلك اعَباضو على قوؿ بعض أىل العربية يف افسّب قولو اعاُف

 . كالذم أخرج ا٤برعى أحول، أم أخضر إُف السواد، فجعلو غثاءن بعد ذلك: التقدًن، كا٤بعُب
كإف كاف غّب مدفوع أف يكوف ما اشتدت خضراو من النبات، قد اسميو -كىذا القوؿ:" حكاه قاؿ ابن جرير بعد أف

يٍخرىج بالتقدًن كالتأخّب، إذا َف يكن لو  -العرب أسود
تاؿ ٤بعناه ا٤ب غّب صواب عندم، ٣ببلفو اأكيل أىل التأكيل يف أفَّ ا٢برؼ إ٭با ٰبي

 .(106)"عو كجو صحيح، فبل كجو لطلب االحتياؿ ٤بعناه بالتقدًن كالتأخّبكجو مفهـو إال بتقدٲبو أك اأخّبه، فأما كلو يف موض
                                                 

: ، ك٦بموع الفتاكل(6/7: )، كدرء اعارض العقل كالنقل (1/6: )الرسائل ، كجامع(22: )، كاإلشارة إُف اإلٯباز(2/246: )، كارر الوجيز(3/481)الكشاؼ : انظر( 101
 (.11/240)، (4/95)، (406: )، كالتحرير كالتنوير البن عاشور(1/227)، كافسّب الشوكاين (6/366)
 (.2/178: )الربىاف يف علـو القرآف: انظر( 102
 (.13/351: )جامع البياف( 103
 (.597: )القطع كاالئتناؼ( 104
 (.16/218: )وع الفتاكل٦بم( 105
 (.24/314: )جامع البياف( 106
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فإف األصل يف الكبلـ الَبايب، كال ينتقل عن األصل إال بدليل أك قرينة، كيكوف أسعد األقواؿ بالقبوؿ القوؿ  إذا تقرر ىذا
شرم، كابن عطية األندلسي، كالفخر الذم جاء كفق ىذا الضابط كعلى ىذا جرت عبارات كاقريرات عامة ا٤بفسرين كمنهم الز٨ب

 .(107)الرازم، كأبو حياف األندلسي، كابن جزم، كاأللوسي، كالشنقيطي كغّبىم
 

 : األصل يف اللغٕ عدم الرتادف: املطلب اخلامض
وع من الَبادؼ خبلؼ األصل، فإذا دار اللفظ بْب كونو مَبادفان أك متباينان فحملو على التباين أكُف، إذ الَبادؼ إ٭با ىو ن

 . التكرار كالزيادة، ككتاب ا اعاُف منزه عن ما ال فائدة فيو
كل حرفْب أكقعتهما العرب على معُب كاحد يف كل كاحدو منهما معُب ليس يف صاحبو، رٗبا عرفناه :"  قاؿ ابن األعرابي

 .(108)"فأخربنا بو، كرٗبا غمض علينا فلم نيلزـً العرب جهلو
وجود يف شيء من كتاب ا آيتاف متجاكرااف مكررااف بلفظ كاحد، كمعُب كاحد، ال فصل غّب م:"  كقاؿ اإلماـ الطبرم

بينهما من كبلـ ٱبالف معناه معناٮبا كإ٭با يأيت بتكرير آية بكاملها يف السورة الواحدة، مع فصوؿ افصل بْب ذلك، ككبلـ يعَبض 
 .(109)"بو بغّب معُب اآليات ا٤بكررات أك غّب ألفاظها

كإ٭با يوضع ا٢برؼ مكاف غّبه، إذا اقارب معنياٮبا، فأما إذا اختلفت معانيهما، فغّب موجود يف  :" ضع آخركقاؿ في مو 
كانزيلو أحرل الكبلـ أف ٯبنب ما خرج عن ا٤بفهـو كالغاية يف  -اعاُف ذكره–كبلمهم كضع أحدٮبا عقب اآلخرة، ككتاب ا 

 .(110)"الفصاحة من كبلـ من نزؿ بلسانو
أف " ىذا الضابط أمت اقرير كاستعملو يف الَبجيح بْب أقواؿ ا٤بفسرين، ألنو ثبت عنده مة الطاىر ابن عاشوركقد قرر العال

 .(111)"األصل يف اللغة عدـ الَبادؼ
زيادة اللفظ لزيادة " كلذلك خالف ٝبهور اللغويْب يف أف ا٣براج مرادؼ للخرج، كٱبتار التفرقة بينهما على أساس

كما أف الطاىر ابن عاشور . (113)"كىذا الذم ينبغي التعويل عليو؛ ألف األصل يف اللغة عدـ الَبادؼ:" ، مث يقوؿ(112)"ا٤بعُب
يتوسل ّٔذا الضابط إُف ٢بظ عمق داللة اللفظ القرآنية كامتيازىا عما سواىا يف السياؽ، كلذلك يقوؿ عند اعرضو لتفسّب قولو 

اسم مصدر ا٥بىٍدًل، ليس لو نظّب : ، ا٥بدل(ىدل للمتقْب:)كقولو[:" 2:البقرة]﴾ميتًَّقْبى لًلٍ  ىيدنل ًفيوً  رىٍيبى  الى  اٍلًكتىابي  ذىًلكى ﴿:اعاُف
يف لغة العرب، إال سيرم كايقين كبيكين يف لغة قليلة، كفعلو ىدل ىديان يتعدل إُف ا٤بفعوؿ الثاين بإُف، كرٗبا اعدل إليو بنفسو على 

 [.6:الفاٙبة] ﴾اٍلميٍستىًقيمى  لصّْرىاطى ا اٍىًدنىا﴿:طريقة ا٢بذؼ التوسع فيما اقدـ يف قولو

                                                 
: ، كركح ا٤بعاين(1/9: )، كالتسهيل لعلـو التنزيل(2/137: )، كالبحر ايط (12/114: )، كمفاايح الغيب (2/137: )، كارر الوجيز(2/344: )الكشاؼ: انظر( 107
 (.6/516: )، كأضواء البياف(1/330)
 (.1/400: )ا٤بزىر( 108
 (.1/148: )البيافجامع ( 109
 (.8/108: )جامع البياف( 110
 (.18/97)التحرير كالتنوير ( 111
 (.1/225: )التحرير كالتنوير ( 112
 (.18/97: )التحرير كالتنوير ( 113
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كا٥بدم على التحقيق ىو الداللة الٍب من شأهنا اإليصاؿ إُف البغية كىذا ىو الظاىر يف معناه؛ ألف األصل عدـ الَبادؼ، 
ا٥بدل يف العرؼ ؛ كألف ا٤بفهـو من ا٥بدل الداللة الكاملة، كىذا موافق للمعُب ا٤بنقوؿ إليو (دىؿَّ )مرادفان لػ ( ىدلى )فبل يكوف 
 .(114)"الشرعي

أبو جعفر : كعلى كفق ىذا الضابط جرت ارجيحات فريق من ا٤بفسرين كإف َف ينصوا عليو كيقرركه اقريران نظريان، كمنهم
 .(115)النحاس، كا٤باكردم، كالز٨بشرم، كالفخر الرازم، كالقرطيب، كابن عرفة، كابن جزم كغّبىم

 
 : علٖ التأشّض األصل يف الكالم محلٌ: املطلب الصادط

كذلك أف إفادة معُب جديد ىو األصل يف إلقاء الكبلـ من أجل إفهاـ السامع ٗبعُب ليس عنده، فييحمل اللفظ على 
اإلفادة، كذلك أكُف من ٞبلو على اإلعادة؛ ألف إفادة معُب جديد أكُف من إلغاء ىذا ا٤بعِب ٔبعلو مؤكدان ٤با اقرر يف كبلـ سابق، 

ل؛ ألف األصل يف كضع الكبلـ إ٭با ىو إفهاـ السامع ما ليس عنده، فإف اعذر ٞبلو على فائدة جديدة ٞبل فالتأكيد خبلؼ األص
 .(116)حينئذ على التأكيد

كٞبل اللفظْب على فائداْب، كمعنيْب أكُف من :" مقرران مضموف ىذا الضابط -رٞبو ا-قاؿ أبو محمد مكي القيسي
 .(117)"ٞبىٍلهما على التكرار ٗبعُب كاحد

إذا أمكن ٞبل اللفظ على فائدة ٦بددة َف ٰبمل على التكرار يف كبلـ الناس فكيف  :" -رٞبو ا– كقاؿ أبو بكر العربي
 .(118)"كبلـ العليم ا٢بكيم

كقد استعمل إماـ ا٤بفسرين ابن جرير الطربم ىذا الضابط يف بياف أرجح األقواؿ يف افسّب آم القرآف بطريقة منهجية 
اختبلؼ ا٤بفسرين يف ا٤بعُب الذم سلمت منو البقرة يف قولو  -رٞبو ا–فقد ذكر . وِف دالِف لغوممطردة على أساس أص

 . ، فوصفها ا بالسبلمة منو[71: البقرة] ﴾ًفيهىا ًشيىةى  الى  ميسىلَّمىةه ﴿:اعاُف
 . مسلمة من العيوب: كقاؿ آخركف. (119)،ال بياض فيها كال سواد﴾ًفيهىا ًشيىةى  الى ﴿مسلمة من الشية ك: فقاؿ مجاىد

 . (120)كركاه عن ابن عباس، كقتادة، كأبي العالية، كالربيع بن أنس
كمن قاؿ ٗبثل قولو، اقدٲبان للقوؿ الذم يؤسس معُب جديدان؛  -رضي ا عنهما–قوؿ ابن عباس  ثم رجَّح اإلماـ الطبرم

، فتكوف كبلن من ا١بملتْب افيد معُب ﴾ًفيهىا ًشيىةى  الى  ﴿ :على معُب مغاير ٤بعُب قولو" مسلمة"كذلك أف قوؿ ابن عباس ٰبمل لفظ
كالذم قاؿ ابن عباس كأبو العالية، كمن قاؿ ٗبثل قو٥بما يف اأكيل ذلك، أكُف بتأكيلو :" ٱبتلف عن معُب األخرل، فقاؿ رٞبو ا

                                                 
 (.17/13)، (16/307)، كانظر التحرير كالتنوير (1/225: )التحرير كالتنوير ( 114
، كالتسهيل (1/159: )، كافسّب ابن عرفة(29/107: )، كمفاايح الغيب(1/618: )، كالكشاؼ(2/45: )يوف، كالنكت كالع(2/319: )معاين القرآف للنحاس: انظر( 115

 (.1/179: )لعلـو التنزيل
 (.2/120: )قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين: انظر( 116
 (.219: )اإليضاح لناس  القرآف كمنسوخو( 117
 (.1/232: )أحكاـ القرآف( 118
 (.1/78: )، كالدر ا٤بنثور(1/225: )، كافسّب ابن أ ي حامت(2/107: )جامع البياف: انظر( 119
 (. 1/225: )، كافسّب ابن أ ي حامت(1/49: )، كافسّب عبد الرازؽ(2/108: )جامع البياف: انظر( 120



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-179- 

 

مكتفىن عن  ﴾ ميسىلَّمىةه  ﴿يف قولو اآلية ٩با قالو ٦باىد؛ ألف سبلمتها لو كانت من سائر أنواع األلواف ًسوىل لوف جلدىا، لكاف 
، كإذا  ﴾ًفيهىا ًشيىةى  الى  ﴿:، غّب معُب قولو﴾ ميسىلَّمىةه  ﴿:، ما يوضح معُب قولو﴾ًفيهىا ًشيىةى  الى  ﴿ :، كيف قولو﴾ًفيهىا ًشيىةى  الى  ﴿:قولو

كال السُّنػيوُّ عليها للمزارع، كىي مع ذلك  أنو بقولو أهنا بقرة َف اذلٌلها إثارة األرض قىلبيها للحراثة،: كاف ذلك كذلك، فمعُب الكبلـ
 (121)"صحيحة مسٌلمة من العيوب

كىذا القوؿ الذم رجحو ىذا الضابط ىو ما اختاره كرجحو أئمة التفسّب كا٤باكردم، كابن ا١بوزم، كأ ي حياف األندلسي، 
 .(122)كالشوكاين، كاأللوسي كغّبىم

؛ ألف -رضي ا عنهما-كاألكُف ما ذىب إليو ابن عباس:" خرىاقاؿ األلوسي بعد أف ذكر األقواؿ، كذكر قوؿ ٦باىد آ
ال لوف فيها ٱبالف لوهنا : أم. ﴾ ًفيهىا ًشيىةى  الى  ﴿ا٤بطلق ينصرؼ إُف الكامل، كلكونو اأسيسان، كعلى آخر األقواؿ يكوف

 .(123)"اأكيدان 
ذلك عنها، كالتأسيس خّب من التأكيد، ًقيل من العمل، كىو ضعيف؛ ألنو سبحانو قد نفى  ﴾ميسىلَّمىةه ﴿ :كقاؿ الشوكاني
 (.124")كاإلفادة أكُف من اإلعادة

فإف اللفظ أك ا١بملة يف كتاب ا اعاُف إذا احتملت أف اكوف مؤكدة للفظ سابق، كأف اكوف مفيدة معُب  إذا تقرر ىذا
ـ على إفادة معُب جديد أكُف من ٞبلو جديدان، فحملها على اإلفادة أكُف من ٞبلها على التوكيد؛ ألف التوكيد إعادة، كٞبل الكبل

ل على التأكيد  .(125)على اإلعادة؛ ألف األصل يف الكبلـ أف يكوف قيل إلفادة معُب مستقل جديد، فإذا َف ٲبكن ٞبلو عليو ٞبي
مْب كىذا ما قرره ٝباعة من ا٤بفسرين منهم ابن القيم، كأبو حياف األندلسي، كالشوكاين كاأللوسي، كابن عاشور، ك٧بمد األ

 .(126)الشنقيطي
 

 : األصل يف الكالم أى حينل علٖ ظايرٍ: املطلب الصابع
بَبكيبو الذايت، دكف حاجة .. ما دؿ عليو النص القرآين: ، أم(127)الظاىر خبلؼ الباطن، كظاىر الكبلـ ما ظهر منو كباف

ٗبقتضى ا٣بطاب العر ي، كليس : ، أم(128)"الظاىر ا٤بفهـو بنص ا٣بطاب"إُف معرفة خارجية مستقلة عنو، كىو ما يسميو الطربم 
كاف أكُف معانيو بو أغلبو على الظاىر، كال ٯبوز صرفو إُف   -جبل كعبل -لو معُب باطن ٱبالف ظاىره، فإذا انوع يف اأكيل كبلـ ا

 . معُب باطن خفي، إال إذا اعذر فهمها على مستول ا٤بعُب العاـ الظاىر، ٤بوانع نقلية أك شرعية أك عقلية

                                                 
 (.2/108: )جامع البياف( 121
 (.1/291: )، كركح ا٤بعاين(1/126: )ير، كفتح القد(1/422: )، كالبحر ايط(1/99: )، كزاد ا٤بسّب(1/141: )النكت كالعيوف: انظر( 122
 (.1/291: )ركح ا٤بعاين( 123
 (1/126: )فتح القدير( 124
 (.2/223: )التعارض كالَبجيح للربز٪بي: انظر( 125
: كأضواء البياف، (21/64: )، كالتحرير كالتنوير(1/291: )، كركح ا٤بعاين(1/126: )، كفتح القدير(1/422: )، كالبحر ايط(231: )عدة الصابرين: انظر( 126
(6/692.) 
 (.6/356: )٦بموع فتاكل ابن ايمية( 127
 (2/370: )جامع البياف( 128
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كاف من الركاد األكائل الذين عملوا على اأصيل ىذا الضابط اللغوم يف ميداف التفسّب على كجو ا٣بصوص إماـ   كلقد
كإ٭با يوجو الكبلـ إُف األغلب ا٤بعركؼ يف استعماؿ الناس من معانيو، دكف :"حيث يقوؿ -رٞبو ا–ا٤بفسرين ابن جرير الطربم 

ُف ا٣بفي من معانيو، حجة ٯبب التسليم ٥با من كتاب، أك خرب عن الرسوؿ، ا٣بفي، حٌب يأيت ٖببلؼ ذلك ما يوجب صرفو إ
 .(129)"أكإٝباع من أىل التأكيل

كإذا انوع يف اأكيل الكبلـ كاف أكُف معانيو بو أغلبو على الظاىر، إال أف يكوف من العقل أك ا٣برب، :" -رحمو اهلل–كقاؿ 
 .(130)"دليل كاضح على أنو معِب بو غّب ذلك

كاأكيل القرآف على ا٤بفهـو الظاىر من ا٣بطاب دكف ا٣بفي الباطن منو حٌب اأيت داللة من الوجو :" وضع آخركقاؿ في م
 .(131)"الذم ٯبب التسليم لو، ٗبعُب خبلؼ دليلو الظاىر ا٤بتعارؼ يف أىل اللساف الذين بلساهنم نزؿ القرآف أكُف

ا٤بفهـو بالظاىر من ا٣بطاب يف كبلـ العرب، كلنا إُف ٞبل  كغّب جائرو أف ٙبمل معاين كتاب ا على غّب األغلب:"كقاؿ
 .(132)"ذلك على األغلب من كبلـ العرب سبيل

كعلى ىذا األساس فإف إحالة معُب اآلية ا٤بفسرة إُف ا٤بعُب الباطن ىو خبلؼ األصل، ما َف يصرؼ عن ا٤بعُب الظاىر 
 . صارؼ

ظاىره الذم كضع لو يف اللغة فرض ال ٯبوز اعديو إال بنص كٞبل الكبلـ على :" -رٞبو ا-قاؿ ابن حـز الظاىرم
 .(133)"أكإٝباع؛ ألف من فعل ذلك أفسد ا٢بقائق كلها، كالشرائع كلها، كا٤بعقوؿ كلو

كلقد كقع اإلٝباع على كجوب ٞبل اآليات القرآنية على معناىا الظاىر؛ ألف ذلك يؤدم إُف إدراؾ ا٤بعُب بطريقة علمية 
عن كل ما من شأنو أف  -أيضان -دان عن الذااية كا٥بول، كبعيدان عن الغموض كالتعمية كاإللغاز، كبعيدان موضوعية ككاضحة، بعي

:" -رٞبو ا-ٰبدث خبلفان غّب مشركع يف التفسّب، أك خلبلن أك اضطرابان يف الفهم، أك اعسفان يف التأكيل؛ كلذلك يقوؿ ابن األثّب
سّبه خبلؼ؛ إذ باب التأكيل غّب ٧بصور، كالعلماء متفاكاوف يف ىذا؛ فإنو قد يأخذ فا٤بعُب اموؿ على ظاىره، ال يقع يف اف

 .(134)"بعضهم كجهان ضعيفان من التأكيل، فيكسوه بعباراو قوة ٛبيزه من الوجوه القوية
ه، إف من أعظم اال٫برافات الٍب حدثت عند كثّب من الطوائف يف ااري  اإلسبلـ اال٫براؼ يف فهم ظاىر القرآف كافسّب 

كٞبلو على ٧بامل ال يقرىا نقل كال عقل، بل اؤدم إُف ىدـ أركاف الدين كحل عراه العظيمة، ألف العبلقة بْب ا٤بفسر كالنص 
ا٤بفسر عند ىؤالء ال اقـو على أساس موضوعي كاضح، كإ٭با اقـو على أساس ذايت كجداين يقطع ما بْب النص كداللتو اللغوية من 

 . صلة

                                                 
 (.6/337: )جامع البياف ( 129
 (.9/678: )جامع البياف ( 130
 (2/307: )جامع البياف( 131
 (7/265: )جامع البياف( 132
 (.1/42: )اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ( 133
 (.796: )اإلنصاؼ يف مسائل ا٣ببلؼ( 134
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كأما الباطن ا٤بخالف للظاىر ا٤بعلـو فمثل ما يدعيو الباطنية القرامطة من :" -رٞبو ا-ن تيميةقاؿ شيخ اإلسالـ اب
 . اإل٠باعيلية كالنصّبية كأمثا٥بم،٩بن كافقهم من الفبلسفة، كغبلة ا٤بتصوفة كا٤بتكلمْب

ة ا٤بأمور ّٔا ليست ىذه الصبلة، كشر ىؤالء القرامطة يٌدعوف أف للقرآف كاإلسبلـ باطنان ٱبالف الظاىر؛ فيقولوف إف الصبل
زيارة شيوخنا : كتماف أسرارنا، كا٢بج: أك ىذه الصبلة إ٭با يؤمر ّٔا العامة، كأما ا٣باصة فالصبلة يف حقهم معرفة أسرارنا، كالصياـ

 .(135) ..."ا٤بقدسْب
كالسنة كا٤براد فكل معُب ٱبالف الكتاب كالسنة فهو باطل، كصحتو داحضة ككل ما كافق الكتاب :" -أيضان -كقاؿ

با٣بطاب غّبه إذا فيسر بو ا٣بطاب فهو حقان، كإذا ذيكر على سبيل اإلشارة كاالعتبار كالقياس فقد يكوف حقان، كقد يكوف 
 .(136)"باطبلن 

كلقد كاف ا٤بفسركف من أىل السنة كا١بماعة سلفان كخلفان يعتمدكف يف افاسّبىم على ا٤بدلوؿ اللغوم الظاىر ٩با يدفعهم إُف 
دم لكل التفسّبات الٍب ٙباكؿ اال٫براؼ بالنص القرآين عن مقاصده العربية الصحيحة، كالٍب ادنس الصورة ا٢بقيقية ا٤بشرقة التص

 . لعربية القرآف يف لغتو، كأساليبو، كطرؽ اعبّبه
ٍكا الًَّذينى  عىًلٍمتيمي  كىلىقىدٍ  ﴿:يف افسّب قولو اعاُف -رٞبو ا-ركل اإلماـ الطبرم  ًقرىدىةن  كيونيوا ٥بىيمٍ  فػىقيٍلنىا السٍَّبتً  يًف  كيمٍ ًمنٍ  اٍعتىدى

مس  الذين اعتدكا يف السبت قردة ٗبعصيتهم مسخان  -اعاُف–أف ا : ، قوؿ ابن عباس كقتادة كالسدم[65: البقرة] ﴾ خىاًسًئْبى 
 (.137)على ا٢بقيقة

 ٥بم، مثل ما ضىرىب مىثىل ا٢بمار ٰبمل ميسخت قلؤّم كَف ٲبسخوا قردة، إ٭با ىو مثل ضربو ا: كركل عن ٦باىد قولو
 (.138)أسفاران 

 (.140)، كمحمد عبده(139)كبهذا قاؿ العقالنيوف كالقاشاني
مث ردَّ اإلماـ الطربم قوؿ ٦باىد؛ كذلك ٤بخالفتو ظاىر كتاب ا اعاُف يف ىذا ا٤بوضع كغّبه، كخركجو عن قوؿ ٝبيع أىل 

قالو ٦باىد، قوؿ لظاىر ما دؿ عليو كتاب ا ٨بالف؛ كذلك أف ا أخرب يف   كىذا القوؿ الذم:"  -رٞبو ا–التفسّب، فقاؿ 
، كأف [153:النساء]﴾جىٍهرىةن  اللَّوى  أىرًنىا﴿:كتابو أنو جعل منهم القردة كا٣بنازير، كعبد الطاغوت، كما أخرب عنهم أهنم قالوا لنبيهم

ا العجل، فجعل اوبتهم قتل أنفسهم، كأهنم أمركا بدخولو األرض أصعقهم عند مسألتهم ذلك رّٔم، كأهنم عبدك  -اعاُف ذكره–ا 
ىم َف : فسواء قائل قاؿ. ، فابتبلىم بالتيو[24: ا٤بائدة]﴾ قىاًعديكفى  ىىاىينىا إًنَّا فػىقىاًابلى  كىرىبُّكى  أىٍنتى  فىاٍذىىبٍ  ﴿:ا٤بقدسة فقالوا لنبيهم

َف يكن شيء ٩با أخرب ا عن بِب إسرائيل أنو  : كآخر قاؿ -زيرأنو جعل منهم قردة كخنا -جل ذكره–ٲبسخهم قردة، كقد أخرب 

                                                 
 (.13/36: )٦بموع الفتاكل (135
 (.13/243: )٦بموع الفتاكل( 136
 (.1/133: )، كافسّب ابن أ ي حامت (1/47: )، كافسّب عبد الرازؽ(2/64: )جامع البياف: انظر( 137
 (.1/75: )، كالدر ا٤بنثور(1/133: )، كافسّب ابن أ ي حامت(2/65: )انظر جامع البياف( 138
 (.2/150: )٧باسن التأكيل: انظر( 139
 (.1/343: )افسّب ا٤بنار: انظر( 140
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كمن أنكر شيئان من ذلك كأقر بآخر منو، سيئل . كاف منهم من ا٣ببلؼ على أنبيائهم، كالنكاؿ كالعقوبات الٍب أحلها ا ّٔم
 . يض أك أثر صحيحمث ييسأؿ الفرؽ من خرب مستف. ٗبا أقرَّ بو -فيما أنكر من ذلك -الربىاف على قولو، كعورض

ىذا مع خبلؼ قوؿ ٦باىد قوؿ ٝبيع ا٢بيجة الٍب ال ٯبوز عليها ا٣بطأ كالكذب فيما نقلتو ٦بمعة عليو، ككىفى دليبلن على 
، إٝباعها على ٚبطئتو  (.141")فساد قوؿو

 . فقرر اإلماـ الطربم ٨بالفة قوؿ ٦باىد لظاىر القرآف ٗبا ال بياف عليو
كىذا قوؿ غريب خبلؼ الظاىر من :" بعد أف ذكر قوؿ ٦باىد يف افسّب ىذا اآلية -ارٞبو -كقاؿ الحافظ ابن كثير

 .(142)"السياؽ يف ىذا ا٤بقاـ كغّبه
 .(143)كقد اواطأت عبارات ا٤بفسرين على اصحيح قوؿ العامة، كرد قوؿ ٦باىد كاستغرابو كدحضو ٕبجة ظاىر التنزيل

فهـو الظاىر يف افسّب القرآف الكرًن، أم ما يعطيو النص بداللتو اللغوية فإف االعتماد بالدرجة األكُف على م إذا تقرر ىذا
الذااية الواضحة بعيد عن أم التواء، أك غموض ىو مناط التكليف، كليس ذلك بطريقة ٙبكمية من غّب مراعاة للمقتضيات 

 . كالقرائن الٍب ادعو إُف العدكؿ عن الظاىر
كٯبور باافاؽ ا٤بسلمْب أف ايفسر إحدل اآليتْب بظاىر األخرل، كيصرؼ  :"-رٞبو ا-قاؿ شيخ اإلسالـ أبي تيمية

الكبلـ عن ظاىره؛ إذ ال ٧بذكر يف ذلك عند أحدو من أىل السنة، كإف ايسمي اأكيبلن عن الظاىر فذلك لداللة القرآف عليو؛ 
كاذكر إ٭با ىو صرؼ القرآف عن فحواه بغّب ك٤بوافقة السنة كالسلف عليو؛ كألنو افسّب للقرآف بالقرآف كليس افسّبان لو بالرأم، 

 .(144)"داللة من ا كرسولو كالسابقْب
كقد اعتمد ىذا الضابط ٝباىّب ا٤بفسرين منهم القاضي ابن عطية األندلسي، كالفخر الرازم، كالعبلمة بن القيم، كابن جزمٍّ 

 .(145)الكليب، كابن عاشور، كالشنقيطي كغّبىم
 

 : الكالم أى حينل علٖ عنُمٌ األصل يف: املطلب الجامو
كعامة ألفاظ القرآف الكرًن عامة شاملة ال ٚبتص . (146)العاـ ىو اللفظ ا٤بستغرؽ ١بميع ما يصلح لو ٕبسب كضعو كاحد

 . بشخص دكف آخر، كال ٕباؿ دكف حاؿ، كال بزماف دكف زماف، كىي قابلة للتفسّب اقييدان كٚبصيصان كبيانان 
اعريف القرآف باألحكاـ الشرعية أكثره كلي ال جزئي، كحيث جاء جزئي فمأخذه على :" -رٞبو ا–قاؿ اإلماـ الشاطبي

 .الكلية إما باالعتبار، أك ٗبعُب األصل إال ما خصو الدليل مثل خصائص النيب صلى ا عليو كسلم

                                                 
 (2/65: )جامع البياف( 141
 (.1/294: )افسّب القرآف العظيم( 142
 (.1/544: )، كالتحرير كالتنوير(1/440: )، كا١بامع ألحكاـ القرآف(3/117: )، كمفاايح الغيب(1/95: )، كزاد ا٤بسّب (1/145: )غرائب التفسّب: انظر( 143
 (.6/21: )٦بموع الفتاكل( 144
، (1/544: )، كالتحرير كالتنوير(1/112: )، كالتسهيل العلـو التنزيل(1/310: )، كالصواعق ا٤برسلة(30/94: )، كمفاايح الغيب (2/266: )ارر الوجيز: انظر( 145

 (.7/438: )كأضواء البياف
 (.197: )، كإرشاد الفحوؿ(1/513: )اصوؿ: انظر( 146
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كثرهتا ككثرة مسائلها إ٭با ىي بياف   كيدؿ على ىذا ا٤بعُب بعد االستقراء ا٤بعترب أنو ٧بتاج إُف كثّب من البياف؛ فإف السنة على
 ... للكتاب

كإذا كاف كذلك فالقرآف على اختصاره جامع، كال يكوف جامعان إال كآّموع فيو أمور كليات؛ ألف الشريعة ٛبت بتماـ 
 .(147)"نزكلو

ال ٲبكن غّب ذلك، ال فالقرآف كالسنة إ٭با اذكر فيها األمور العامة الكلية، :" -رٞبو ا-كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
ص بو كل عبد؛ ك٥بذا أمر اإلنساف يف مثل ذلك بسؤاؿ ا٥بدل إُف الصراط ا٤بستقيم  .(148)"اذكر ما ٱبي

كلقد شغل ىذا الضابط حيزان كافران يف افسّب اإلماـ الطربم؛ حيث كاف يفسر النصوص بأكسع مدلوالهتا، كال يقيدىا 
ما جاء يف أم الكتاب عامان يف معُب، فالواجب من :" كإما من نظر، فهو يرل أف أكٱبصصها إال بدليل قطعي ثابت، إما من أثر،

ليس ألحد أف ٯبعل خربان جاء الكتاب بعمومو يف خاص ٩با :"، كأنو (149)"ا٢بكم أنو على عمومو حٌب ٱبصو ما ٯبب التسليم لو
من غّب ما دليل أك حجة ىو قوؿ فاسد ، كىو يرل دائمان أف القوؿ با٣بصوص (150)"عمو الظاىر، بغّب حجة من خرب أك عقل

ذلك يف كتابو،  -اعاُف ذكره–كقد دللنا على فساد القوؿ با٣بصوص بغّب بياف ا :" -رٞبو ا-كساقط من أساسو، كيطرد قولو
كغّب جائز ادعاء خصوص يف آية عاـ ظاىرىا، إال ٕبجة ٯبب :" ، كيقوؿ(151)"أك على لساف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

 .(152)"التسليم ٥با
كاآلخذ بالعمـو يف نصوص الكتاب كالسنة أصل معتمد عند أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم كلذلك يقوؿ أبو حامد 

، إال ما دؿ الدليل على :" -رٞبو ا-الغزاِف فإٝباع الصحابة كىم أىل اللغة بأٝبعهم أجركا ألفاظ الكتاب كالسنة على العمـو
 .(153)"يطلبوف دليل ا٣بصوص ال دليل العمـوٚبصيصو، كأهنم كانوا 

كقد أعمل ا٤بفسركف ىذا الضابط يف افسّب كبلـ ا اعاُف، كقرركا أف العدكؿ عن موجب القوؿ العاـ إُف ا٣بصوص ٨بالف 
 .(154)٤بقتضى اللساف الذم نزؿ بو القرآف، فبلبد من دليل يصلح لذلك
يف سياؽ افسّبه لقولو -رٞبو ا-؛ كلذلك يقوؿ اإلماـ الطربم كما قرركا أف خصوص السبب ال يقضي على عمـو اللفظ

، بعد أف ذكر خبلؼ أىل التأكيل فيمن نزلت فيو اآلية [207: البقرة] ﴾اللَّوً  مىٍرضىاتً  ابًٍتغىاءى  نػىٍفسىوي  يىٍشرًم مىنٍ  النَّاسً  كىًمنى  ﴿:اعاُف
نصار؟، أك ىل عيِب ّٔا كل شار نفسو يف طاعة ا كجهاد يف ىل يف آّاىدين؟ أـ ىل نزلت يف ا٤بهاجرين؟ أـ ىل نزلت يف األ

، ... سبيلو؟،  كبعد سرده لآلثار الواردة عن السلف يف ا٤بوضوع، ينتهي إُف أف اآلية يف كل األحواؿ ٯبب أف ٙبمل على العمـو
رضي –أ ي طالب، كابن عباس  كالذم ىو أكُف بظاىر ىذه اآلية من التأكيل ما ركم عن عمر بن ا٣بطاب، كعن علي بن:" فيقوؿ

                                                 
 (.4/180: )ا٤بوافقات( 147
 (.10/107: )٦بموع الفتاكل( 148
 (.8/188: )جامع البياف( 149
 (.10/463: )جامع البياف( 150
 (.4/207: )جامع البياف( 151
 (.2/464: )جامع البياف( 152
 (2/43: )ا٤بستصفى( 153
 (.28/154: )كح البياف، كر (1/9: )، كالتسهيل لعلـو التنزيل (1/94)، كارر الوجّب (1/50)، كأحكاـ القرآف البن العر ي؛ (4/207: )جامع البياف: انظر( 154
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كأما ما ريكم من نزكؿ اآلية يف أمر صهيب، فإف ذلك غّب .. من أف يكوف عيِب ّٔا اآلمر با٤بعركؼ، كالناىي عن ا٤بنكر -ا عنهم
من  مستنكر، إذ كاف غّب مدفوع جواز نزكؿ آية من عند ا على رسولو صلى ا عليو كسلم بسبب من األسباب، كا٤بعِب ّٔا كلُّ 

 (.155")مشلو ظاىريىا
أف السبب ال ٱبصص معُب اآلية، كإ٭با حكمها عامان يف كل ما جانس ا٤بعُب الذم أنزلت فيو، كىذا ما  -رٞبو ا-فقرر

 (.156")كركد العاـ على سبب خاص ال يسقط دعول العمـو"اقرر الحقان لدل علماء الدراسات القرآنية من أف 
كالناس كإف انازعوا يف اللفظ العاـ الوارد على سبب، ىل ٱبتص بسببو، :"... -و ارٞب -قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

أهنا ٚبتص بنوع ذلك الشخص فتعم ما : فلم يقل أحد إف عمومات الكتاب كالسنة ٚبتص بالشخص ا٤بعِبّْ كإ٭با غاية ما يقاؿ
كانت أمران أك هنيان فهي متناكلة لذلك الشخص ك٤بن    يشبهو، كال يكوف العمـو فيها ٕبسب اللفظ، كاآلية الٍب ٥با سبب معْب إف

 (.157")كاف ٗبنزلتو
كقد اواطأت أقواؿ ا٤بفسرين يف اقرير ىذا الَبابط بْب التفسّب بعمـو اللفظ كخصوص السبب، كطبيعة العبلقة بينهما، كأهنا 

 (.158)ص السببعبلقة اكامل كاعاضد، كأف العربة يف الفهم كالشرح كاالستنباط بعمـو اللفظ ال ٖبصو 
 

 : األصل يف الكالم احلكّكٕ: املطلب التاشع
مسألة اقسيم الكبلـ إُف حقيقة ك٦باز من ا٤بسائل الٍب نيقل ا٣ببلؼ فيها قدٲبان، كٝباىّب أىل العلم من ا٤بفسرين، 

 .(159)كاألصوليْب، كاللغويْب على إثبااو يف اللغة كالقرآف
على نصوص الوحيْب، فعطلوىا  -بدعول آّاز–ك ما رأكه من اسلط ا٤ببتدعة كالذين ذىبوا إُف نفي آّاز إ٭با ٞبلهم ذل
 . خصوصان  -عز كجل–عن دالالهتا يف مسائل الغيبيات، كصفات ا٣بالق 

كيف كل حاؿ فإف القوؿ بآّاز ال خطر كراءه؛ ألف األصل أف ٰبمل الكبلـ على حقيقتو إال بقرينة، كعلى ذلك قاـ 
، كال قرينة اصحح قوؿ ا٤بعطل، فآيات الصفات، كمسائل الغيب، كا١بنة كالنار، كا٤بيزاف، كالصراط، (160)اإلٝباع من أىل العلم

 . ك٫بوىا ٧بمولة على حقائقها، كمن صرفها عن ذلك َف يتم لو ذلك
قة، كمن قسم الكبلـ إُف حقيقة ك٦باز متفقوف على أف األصل يف الكبلـ ا٢بقي:"-رٞبو ا-قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

بل األصل ا٢بقيقة، كإذا عيرؼ أف للفظ : ىذا االستعماؿ ٦باز، قيل: كقيل. يراد بو أنو إذا عرؼ معُب اللفظ: كىذا يراد بو شيئاف

                                                 
 (.3/594: )جامع البياف( 155
 (.2/60: )ا٤بستصفى للغزاِف( 156
 (.13/339: )٦بموع الفتاكل( 157
: ، كأضواء البياف للشنقيطي(2/163: )، كافسّب ابن سعدم(4/41: )، كافسّب ابن كثّب(2/218:)، كالبحر ايط أل ي حياف(3/594: )جامع البياف: انظر( 158
(1/482.) 
 (.1/211: )، كا٤بزىر (564: )، كا٤بسودة (1/232: )، كشرح ٨بتصر ابن ا٢باجب(1/447: )اصوؿ: ظران( 159
 (.20/473: )، ك٦بموع فتاكل ابن ايمية (30/94: )مفاايح الغيب: انظر( 160
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مل على معناه ا٢بقيقي: مدلوليْب فييستدؿي اارة با٤بعُب ا٤بعركؼ على داللة اللفظ عليو، كاارة : حقيقي، ك٦بازم، فاألصل أف ٰبي
 .(161)"داللتو على ا٤بعُب ا٤بدلوؿ عليوباللفظ ا٤بعركؼ 

الذم  -ىذا الضابط اللغوم يف افسّب آم القرآف كفق موقفو العاـ -رٞبو ا-كلقد أعمل إماـ ا٤بفسرين ابن جرير الطربم
لآلية  يف اناكلو لقضية الداللة بصفة عامة، حيث كاف ٲبيل ميبلن كاضحان إُف التفسّبات ا٢بقيقية ا٢بسية كا٤بباشرة -عيرؼ عنو

 مىوىازًينيوي  ثػىقيلىتٍ  فىمىنٍ  ا٢بٍىقُّ  يػىٍومىًئذو  كىاٍلوىٍزفي ﴿:على آّاز يف قولو اعاُف"ا٤بيزاف:"ال يرل سببان ٢بمل معُب -مثبلن –القرآنية ا٤بفسرة، فهو 
، كفق (اف الذم لو لساف ككفتافا٤بيز )، حيث ال يرل مانعان من أف ا٤بقصود بالوزف يف اآلية [8:األعراؼ] ﴾اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى 

القوؿ الذم ذكرناه عن عمرك بن دينار، من . كالصواب من القوؿ يف ذلك عندم:" ما ذىبت إليو بعض الركايات التفسّبية فيقوؿ
-ثناؤهجٌل –جل ثناؤه يزًٍف أعماؿى خلًقو ا٢بسنات منها كالسيئات؛ كما قاؿ –أف ذلك ىو ا٤بيزاف ا٤بعركؼ الذم يوزف بو، كأف ا 

فأكلئك ىم الذين ظىًفركا بالنجاح، كأدركوا الفوز : يقوؿ. ﴾اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى ﴿موازين عملو الصاٌف،:﴾ مىوىازًينيوي  ثػىقيلىتٍ  فىمىنٍ  ﴿:
ف شيه أثقل من ما كيضع يف ا٤بيزا:" بالطلبات، كا٣بلود كالبقاء يف ا١بنات؛ لتظاىر األخبار من رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بقولو

 . ، ك٫بو ذلك من األخبار الٍب ٙبقق أف ذلك ميزافه اوزف بو األعماؿ على ما كصفت(162")حسن ا٣بلق
أكى با : فإف أنكر ذلك جاىل بتوجيو معُب خرب ا عن ا٤بيزاف، كخرب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عنو، كًجهىتىو، كقاؿ

ككيف اوزف األعماؿ كليست : ار كل شيءو قبل خلقو إياه كبعده، كيف كل حاؿ؟ أك قاؿحاجةه إُف كزف األشياء كىو العاَف ٗبقد
ا من قلتها، كذلك ال ٯبوز إال على األشياء الٍب  بأجساـ اوصف بالثقل كا٣بفة؟ كإ٭با اوزف األشياءي لييعرؼى ثًقىليها من خفتها، ككثرهتي

 !اوصف بالثقل كا٣بفة، كالكثرة كالقلةٌ 
 كما كجوي كزف ا األعماؿ كىو العاَف ٗبقاديرىا قبل كوهنا؟ : قيل لو يف قولو

كىٍزنيو ذلك نظّبي إثبااو إياه يف أـ الكتاب كاستنساخو ذلك يف الكتاب، من غّب حاجة إليو، كمن غّب خوؼو من : قيل
؛ كما قاؿ جلِّ نسيانو، كىو العاَف بكل ذلك يف كل حاؿ ككقت، قبل كونو، كبعد كجوده، بل ليكوف ذلك حجة على خلقو

 نىٍستػىٍنًس ي  كينَّا ًإنَّا بًا٢بٍىقّْ  عىلىٍيكيمٍ  يػىٍنًطقي  ًكتىابػينىا ىىذىا( 28)اػىٍعمىليوفى  كيٍنتيمٍ  مىا ٘بيٍزىٍكفى  اٍليػىٍوـى  ًكتىأًّىا ًإُفى  ايٍدعىى أيمَّةو  كيلُّ ﴿:-يف انزيلو -ثناؤه
ٍنتيمٍ  مىا  أعماؿ خلقو با٤بيزاف، حجة عليهم ك٥بم، إما بالتقصّب يف طاعتو ، فكذلك كزنو اعاُف[29-28:ا١باثية] ﴾اػىٍعمىليوفى  كي

 (.163")كالتضييع، كإما بالتكميل كالتتميم
، كدلَّلى على أنو على (ا٤بيزاف)كقاؿ القاضي ابن عطية مرجحان ٗبضموف ىذا الضابط بعد أف ذكر خبلؼ ا٤بفسرين يف 

 (.164")ظ إُف ٞبلها على حقائقهافينبغي أف ٯبرل يف ىذه األلفا:" حقيقتو لو عمود ككفتاف

                                                 
 (.20/473: )٦بموع الفتاكل ( 161
، كصححو العبلمة (4799)كأبو داكد يف سننو كتاب األدب، باب يف حسن ا٣بلق  ،(2003)أخرجو الَبمذم يف سننو، كتاب الرب، باب حسن ا٣بلق : حديث صحيح( 162

 (.876)األلباين يف السلسلة الصحيحة 
 (10/70: )جامع البياف( 163
 (.2/376: )ارر الوجيز ( 164
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كعلى ىذا األساس كاف التحوؿ من األصل إُف الفرع كمن ا٢بقيقة إُف آّاز مرفوضان عند ٝباىّب ا٤بفسرين، إال إذا قاـ 
الدليل الواضح القاطع الذم يدعو إُف التسليم بذلك التحوؿ، كمن ىؤالء ابن جرير الطربم، كأبو بكر بن العر ي، كالقاضي ابن 

 (. 165)ية، كالفخر الرازم، كأبو حياف األندلسي كابن جزم الكليب، كأبو بكر السيوطيعط
فإف القوؿ ا٢بق يف افسّب آم القرآف ٞبلها على حقائق ألفاظها، كعدـ صرفها عن ذلك إال ٕبجة ٯبب  إذا تقرر ذلك

 . التسليم ٥با
 

 : األصل يف الكالم أى حينل علٖ التأصّل: املطلب العاظر
ىو عدـ الزيادة، كادعاء الزيادة يف بعض الكبلـ خبلؼ األصل؛ ألف يف القوؿ بالزيادة إٮباالن لبعض الكبلـ، فبل التأصيل 

ييعدؿ إليو إال بدليل ٯبب الرجوع إليو
(166). 

قو يف كمسألة كقوع الزائد يف القرآف الكرًن من ا٤بسائل الٍب نيقل ا٣ببلؼ فيها قدٲبان، كٝبهور العلماء ذىبوا إُف جواز إطبل
و القرآف الكرًن، إذا كاف ال ٱبتل ا٤بعُب األصلي ٕبذفو، مع أف زياداو افيد زيادة يف ا٤بعُب، فالقرآف نزؿ بلساف العرب كٗبتعارفهم، كى

كالف الزيادة بإزاء ا٢بذؼ، ىذا لبلختصار كالتخفيف، كذلك للتوكيد كالتوطئة، كال خبلؼ بينهم أف يف : يف كبلمهم كثّب، قالوا
 .(167)٧بذكفات جاءت لبلختصار ٤بعاف رائقة فكذلك اقوؿ يف الزيادة التنزيل

كذىب بعض أىل التحقيق إُف القوؿ با٤بنع؛ ألف الكبلـ العارم عن الفائدة كا٤بعُب ىذياف كنقص ال يقصده العقبلء يف  
 .(168)!كبلمهم فكيف برب العا٤بْب؟

بشيء كال يعِب بو شيئان؛ ألف التكلم ٗبا ال يفيد شيئان  ال ٯبوز أف يتكلم ا اعاُف:" -رحمو اهلل-قاؿ الفخر الرازم
ىذياف، كىو نقص، كالنقص على ا اعاُف ٧باؿ؛ كألف ا كصف القرآف بكونو ىدلن كشفاءن كبيانان كذلك ال ٰبصل ٗبا ال يفهم 

 .(169)"معناه
يتعاُف  -عز كجل– يقولو أحد؛ ألف ا أنو إف أراد القائل بالزيادة إثبات معُب ال حاجة إليو، فهذا باطل، كال كالتحقيق

عن أف ٱباطب عباده ٗبا ال يفيدىم بو فائدة، كإف كاف أراد بالزيادة، الزائد عن أصل ا٤بعُب، كإ٭با جاء لغرض التقوية كالتأكيد، كأف 
 . أثبتهااألشياء ٚبتلف ٕبسب ا٤بقاصد، ارافع ا٣ببلؼ، كىذه حقيقة مذىب من أنكر الزيادة يف القرآف، كمذىب من 

كالتحقيق أنو إف أريد بالزيادة إثبات معُب ال حاجة إليو، فباطل ألنو عبث، فتعْب :" -رٞبو ا– قاؿ أبو بكر السيوطي
أف إلينا بو حاجة، لكن ا٢باجة باألشياء قد ٚبتلف ٕبسب ا٤بقاصد، فليست ا٢باجة إُف اللفظ الذم عده ىؤالء زيادة كا٢باجة 

 .(170)"إُف اللفظ ا٤بزيد عليو
                                                 

، كالتسهيل (2/71: )، كالبحر ايط(10/21: )الغيب ، كمفاايح(2/376: )، كارر الوجيز(4/414: )، كأحكاـ القرآف البن العر ي(10/70: )جامع البياف: انظر( 165
 (.63: )، كاألشباه كالنظائر للسيوطي(1/9: )لعلـو التنزيل 

 (.2/140: )قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين : انظر( 166
 (.1/459: )البحر ايط للزركشي: انظر( 167
 (.1/459: )البحر ايط للزركشي: انظر( 168
 (.1/460: )البحر ايط للزركشي: ظر، كان(1/539: )اصوؿ( 169
 (2/262: )اإلاقاف( 170
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كمن ىنا انطلق عامة ا٤بفسرين إُف القوؿ بعدـ الزيادة؛ ألهنا خبلؼ األصل، كال ٯبوز ٨بالفة األصل، إال ٢بجة راجحة ٛبنع 
 . منو

يف غّب ما موضع من افسّبه على رفض القوؿ بالزيادة يف القرآف  -رٞبو ا– كلقد ألح إماـ المفسرين ابن جرير الطبرم
 .(171)"غّب جائزو أف يكوف يف كتاب ا حرؼ ال معُب لو:" استدعي القوؿ بالزيادة فيقوؿ الكرًن من دكف كجود أسباب

 .(172)"زيادة ماال يفيد من الكبلـ، معُب يف الكبلـ، غّب جائز إضافتو إُف ا جلَّ ثناؤه:" كيقوؿ في موضع آخر
أف يتجنب :" ًن كأنو ٯبب على ا٤بفسر ا٤بعرفة بإعراب القرآف الكر -من شركط ا٤بفسر -رٞبو ا– كقد عدَّ السيوطي

 .(173)"إطبلؽ لفظ الزائد يف كتاب ا اعاُف، فإف الزائد قد يفهم منو أنو ال معُب لو، ككتاب ا منزه عن ذلك
ًئكىةً  رىبُّكى  قىاؿى  كىًإذٍ  ﴿:عند افسّب قولو اعاُف -رٞبو ا–حكى اإلماـ الطربم  ًليفىةن  اأٍلىٍرضً  يف  جىاًعله  ًإينّْ  لًٍلمىبلى  ﴾خى

من ا٢بركؼ الزكائد كأف معناىا " إذ"أف  ﴾ رىبُّكى  قىاؿى  كىًإذٍ  ﴿ :قوؿ أ ي عبيدة معمر بن ا٤بثُب من أف اأكيل قولو[. 30:البقرة]
حرؼ يأيت ٗبعُب " إذ"كاألمر يف ذلك ٖببلؼ ما قاؿ، كذلك أف :" ىذا القوؿ كناقش شواىده فقاؿ -رٞبو ا–مث أبطل  . ا٢بذؼ
ىو ٗبعُب : كيدؿ على ٦بهوؿ من الوقت، كغّب جائز إبطاؿ حرؼ كاف دليبلن على معُب يف الكبلـ؛ إذ سواءه قيل كقائل ا١بزاء،
،كقيل اآلخر يف ٝبيع الكبلـ الذم نطق بو دليل على أنو  -يعِب الزيادة كاإللغاء–التطوؿ  كىو يف الكبلـ دليل على معُب مفهـو
 (.174")ىو ٗبعُب التطوؿ. أيريد بو

ّٔذا أنو ال ٯبوز ادعاء الزيادة على حرؼ لو معُب مفهـو يف الكبلـ، كلو صحَّ ىذا االدعاء –رٞبو ا -ِب اإلماـ الطربمكيع
١باز لكل أحدو أف يبطل ٝبيع الكبلـ الذم لو معُب مفهـو بدعول الزيادة، ألف الزيادة معناىا استغناء الكبلـ عنها، كاستقامة 

 . ا٤بعُب بدكهنا
 . ثر ا٤بفسرين إُف ما ذىب إليو الطربم من القوؿ بإنكار الزيادة يف اآليةكقد ذىب أك

كىذا إقداـ من أ ي عبيدة؛ ألف القرآف ال ينبغي إال :" بعد أف حكى قوؿ أ ي عبيدة ا٤بتقدـ قاؿ أبو إسحاؽ الزجاج
 (.175)"معناىا الوقت، كىي اسم، فكيف يكوف لغوان كمعناه الوقت؟" إذ"إُف ا٢بق، ك...... بغاية

 (.176")كأنكر ىذا القوؿ الزجاج كالنحاس كٝبيع ا٤بفسرين:" كقاؿ القرطبي
فإنو إذا اختلف ا٤بفسركف يف افسّب لفظة من كتاب ا اعاُف، فحملها قـو على الزيادة، كٞبلها آخركف على  إذا تقرر ىذا

لكبلـ، كال يعدؿ عن األصل بغّب حجة ٯبب التسليم التأصيل ال يتم ا٤بعُب إال ّٔا، فاألكُف ٞبلها على التأصيل، ألنو األصل يف ا

                                                 
 (.2/307: )جامع البياف( 171
 (.2/235: )جامع البياف( 172
 (.2/268: )اإلاقاف( 173
 (.1/467: )جامع البياف( 174
 (.1/108: )معاين القرآف كإعرابو( 175
 (.1/262: )ا١بامع ألحكاـ القرآف( 176
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٥با، كبنحو ىذا التقرير قاؿ عامة أىل التفسّب منهم  الزجاج، كالنحاس، كالواحدم، كالبغوم، كالز٨بشرم، كابن عطية، كابن 
 . على ا١بميع رٞبو ا. (177)ا١بوزم، كالرازم، كأبو حياف، كالشوكاين، كاأللوسي، كغّبىم

 
َجُب مراعأ العالقات اللغُِٕ َاألشلُبّٕ الكائنٕ بني أجساء الهط : ععر املطلب احلادٓ

 : املفصر
إف مفهـو السياؽ يعترب أصبلن من األصوؿ الٍب يعتمد عليها يف افسّب آم القرآف، كأف السياؽ خّب معْب للوقوؼ على 

يف ٝبلة الكبلـ، إال إذا قاـ دليل عليها من ظاىر  ا٤بعُب بطريقة سليمة كمقبولة، كأف اآلية ال ٯبب أف اصرؼ عن السياؽ الذم ٥با
 . التنػزيل نفسو، أك من كبلـ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

فمن ادبر القرآف، كادبر ما قبل اآلية كما بعدىا، كعرؼ مقصود القرآف، ابْب لو :" قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
اؼ كاالعوجاج، كأما افسّبه ٗبجرد ما ٰبتملو اللفظ آّرد عن سائر ما يبْب ا٤براد،كعرؼ ا٥بدل كالرسالة، كعرؼ السداد من اال٫بر 

 .(178)"معناه، فهذا منشأ الغلط من الغالطْب
بل ينظر يف كل آية كحديث ٖبصوصو كسياقو، كما يبْب معناه من القرائن :" في موضع آخر-رحمو اهلل–كقاؿ

 .(179)"ب كالسنةكالدالالت، فهذا أصل عظيم مهم نافع، يف باب فهم الكتا
كىو من أعظم القرائن الدالة على مراد ا٤بتكلم، :" كىو يتحدث عن أٮبية السياؽ -رٞبو ا– كقاؿ العالمة ابن القيم

 .(180)"فمن أٮبلو غلط يف نظّبه، كغلط يف مناظرااو
كىذا معلـو يف علم إف ا٤بساقات ٚبتلف باختبلؼ األحواؿ، كاألكقات، كالنوازؿ، :" -رٞبو ا–كقاؿ اإلماـ الشاطبي

ا٤بعاين كالبياف، فالذم يكوف على باؿ من ا٤بستمع كا٤بتفهم، االلتفات إُف أكؿ الكبلـ كآخره، ٕبسب القضية، كما اقتضاه ا٢باؿ 
فيها، ال ينظر إُف أك٥با دكف آخرىا، كال آخرىا دكف أك٥با، فإف القضية كإف اشتملت على ٝبل فبعضها متعلق بالبعض؛ ألهنا قضية 

حدة نازلة يف شأف كاحد، فبل ٧بيص للمتفهم عن ردّْ آخر الكبلـ على أكلو، كأكلو إُف آخره، كإذ ذاؾ ٰبصل مقصود الشارع يف كا
 .(181) ..."فهم ا٤بكلف

بالوحدة الفنية كالداللية للنص ا٤بفسر، كمستويات العبلقة بْب أكلو كآخره، فتجاكزكا  -اعاُف–لقد اىتم ا٤بفسركف لكتاب ا
لنظر إُف ا١بملة، كاناكلوا النص ٧بل التفسّب بنظرة كلية شاملة غّب مستقل آخره عن أكلو ككسطو، كأكجبوا مراعاة عبلقات حدكد ا

يقرر ذلك كثّبان يف افسّبه،  -رٞبو ا–االاساؽ بْب أجزاء النص من كبلـ ا اعاُف؛ كلذلك ٪بد إماـ ا٤بفسرين ابن جرير الطربم 
غّب جائز صرؼ الكبلـ عما ىو يف سياقو إُف :" ، كيقوؿ(182)"األقرب إليو أكُف من إ٢باقو باألبعد منوإاباع الكبلـ ب:" فيقوؿ

                                                 
: ، كزاد ا٤بسّب (3/614: )، كارر الوجيز(1/300: )، كالكشاؼ(1/126: )، كمعاَف التنزيل(1/180: )، كالوسيط(1/181) :معاين القرآف كإعرابو للزجاج: انظر( 177
 (.1/335: )، كركح ا٤بعاين (2/181: )، كفتح القدير(1/183: )، كالبحر ايط(1/118: )، كمفاايح الغيب(1/120)
 (.15/94: )٦بموع الفتاكل( 178
 (.6/18: ) ٦بموع الفتاكل( 179
 (.4/9: )بدائع الفوائد( 180
 (.4/266: )ا٤بوافقات ( 181
 (.2/217: )جامع البياف( 182
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غّبه، إال ٕبجة ٯبب التسليم ٥با من داللة ظاىر التنػزيل، أك خرب عن الرسوؿ صلى ا عليو كسلم اقـو بو حجة، فأما الدعول 
، كقاؿ يف موضع (184)"الكبلـ بعضو ببعض أكُف، ما كجد إليو سبيبلكصل معاين :" أيضان : ، كيقوؿ(183)"فبل اتعذر على أحد

إ٢باؽ معُب :" ، كقاؿ(185)"فتوجيو الكبلـ إُف ما كاف نظّبان ٤با يف سياؽ اآلية، أكُف من اوجيهو إُف ما كاف منعدالن عنو:" آخر 
لة على انقطاع بعض ذلك من بعض بعض الكبلـ ببعض أكُف، ما داـ الكبلـ متسقة معانيو على سياؽ كاحد، إال أف اأيت دال

 .(186)"فيعدؿ بو عن معُب ما قبلو
من أكائل ا٤بفسرين الذين انطلقوا من افسّب النص القرآين اعتباران من عبلقتو بنفسو، ٗبعُب أف نظاـ  -رٞبو ا–كلقد كاف 

 أىكىمىنٍ ﴿:عند افسّب قولو اعاُف -رٞبو ا -العبلقة بْب الكلمات كا١بمل كاآليات ىو الذم ٰبدد الداللة ا٢بقيقية ٥با؛ كلذلك يقوؿ
، فقاؿ ﴾يػينىشَّأي  أىكىمىنٍ ﴿:كاختلف أىل التأكيل يف ا٤بعِبّْ بقولو[:" 18: الزخرؼ] ﴾ ميًبْبو  غىيػٍري  ا٣بًٍصىاـً  يف  كىىيوى  ا٢ٍبًٍليىةً  يف  يػينىشَّأي 

كأكُف القولْب يف ذلك .... كانوا يعبدكهنا من دكف اعيِب بذلك أكثاهنم الٍب  : عيِب بذلك ا١بوارم كالنساء، كقاؿ آخركف: بعضهم
بالصواب، قوؿ من قاؿ، عيِب بذلك ا١بوارم كالنساء؛ ألف ذلك عقيب خرب ا عن إضافة ا٤بشركْب إليو ما يكرىونو ألنفسهم من 

فااباع ذلك من ... ٤بنعم عليهمالبنات، كقلة معرفتهم ٕبقو، كٙبليتهم إياه من الصفات كالبخل كىو خالقهم كمالكهم، كرازقهم، كا
 (.187")الكبلـ ما كاف نظّبان لو، أشبو كأكُف من ااباعو ما َف ٯبر لو ذكر

فإف من أىم ضوابط الدليل اللغوم أف يصرؼ ا٣برب كالوصف يف اآلية إُف ما جرل ذكره أكُف بتفسّبىا،  إذا تقرر ىذا
بلمان معَبضان، كإ٢باؽ الكبلـ ٗبا كليو كقرب منو أكُف من جعلو منقطعان، كإدخاؿ الكبلـ يف معاين ما قبلو كما بعده أكُف من جعلو ك

كاوجيو الكبلـ إُف ما كاف نظّبان ٤با يف سياؽ اآلية، أكُف من اوجيهو إُف ما كاف منعدالن عنو، كىذا ما قرره ٝباىّب ا٤بفسرين  
د السبلـ، كأبو عبد ا القرطيب، كابن القيم، كابن كالقاضي ابن عطية، كالفخر الرازم، كشي  اإلسبلـ ابن ايمية، كالعز بن عب
 .(188)جزم الكليب، كا٢بافظ ابن كثّب، كالشوكاين، كاأللوسي، كابن سعدم، كغّبىم

 
 : َجُب مراعأ العالقٕ التضرِفّٕ َاالظتكاقّٕ للفظٕ املفصرٔ: املطلب الجانْ ععر

ت إُف أصو٥با ابْب ا٤بعُب الذم أيخذت منو، كأيريد ّٔا، كصار التصريف كاالشتقاؽ يعيداف األلفاظ إُف أصو٥با، كإذا أيعيد
 .(189)ىذا دليبلن على اقدًن القوؿ األكُف يف افسّب اآلية إذا اختلف ا٤بفسركف يف افسّبىا

                                                 
 (.7/675: )جامع البياف( 183
 .7/5419: )جامع البياف( 184
 (.5/118: )جامع البياف( 185
 (.7/205: )جامع البياف( 186
 (.20/328: )جامع البياف( 187
، كا١بامع ألحكاـ (22)، كاإلشارة إُف اإلٯباز للعز بن عبد السبلـ (11/694: )، ك٦بموع فتاكل ابن ايمية(27/135: )ب، كمفاايح الغي(4/116: )ارر الوجيز: انظر( 188

، كايسّب (6/153: )، كركح ا٤بعاين(4/113: )، كفتح القدير(3/122: )، كافسّب ابن كثّب(1/9: )، كالتسهيل لعلـو التنزيل(164: )، كالتفسّب القيم(9/29: )القرآف
 (.2/127: )الكرًن الرٞبن

 (.2/153: )قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين: انظر( 189
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كىذا الضابط معتمد عند ا٤بفسرين، فقد قرركه كعملوا بو يف الَبجيح اقوية لبعض األقواؿ، كاضعيفان أليخرل يف افاسّبىم 
 . ب ا اعاُفلكتا

إذ ىو من أىم الركافد : إف اعقب ا٤بفسرين ألصوؿ األلفاظ َف يكن ارفان فكريان، كإ٭با كاف لو ىدؼ حيوم يف ٦باؿ الداللة
الٍب اعْب على فقو داللة اللفظ، كاساعد على افسّب آم القرآف، كمدل دقة ا٤براد ّٔا، ك٘بلي ا٤بعُب القرآين بوضوح؛ كلذلك اىتم 

سركف ببياف األصل اللغوم للمادة القرآنية، كدكراف لفظها، كاصرفها على معاف ٨بتلفة، ايبُب كلها على ا٤بعُب ا٤بركزم ىؤالء ا٤بف
الثابت، الذم ابقى لو عبلقة بكل ا٤بعاين األيخرل الٍب اتفرع عنو، سواء عن طريق ذكر العبلقة االشتقاقية بْب الكلمات، أك عن 

 . ر دالِفطريق بياف ما حصل فيها من اطو 
يبْب  -كبدرجة كبّبة -من أكثر ا٤بفسرين عناية بذلك، حيث إنو -رٞبو ا– ككاف إماـ المفسرين ابن جرير الطبرم

مفردة بوضح ا٤بناسبة الداللية ككجو العبلقة بْب ا٤بعُب ا٤بنقوؿ عنو، كا٤بعُب ا٤بنقوؿ إليو، ككذلك بياف ا٤بعُب اللغوم كا٤بعُب القرآين لل
ةً  بًالصَّرٍبً  كىاٍستىًعينيوا﴿ :من قولو اعاُف" الصرب"يف افسّب معُب  -مثبلن –فسرة، فيقوؿ القرآنية ا٤ب كقد :".... ،[45:البقرة]﴾ كىالصَّبلى

، كالصـو بعض معاين الصرب عندنا بل اأكيل ذلك عندنا  أمرىم  -اعاُف ذكره -أف ا-قيل إف معُب الصرب يف ىذا ا٤بوضع الصـو
ا، ككفُّها عن ىواىا؛ كلذلك قيل للصابر بالصرب على ما كرىت و نفوسهم من طاعة ا، كارؾ معاصيو، كأصل الصرب منع النفس ٧بىأَّّ

شهر الصرب، لصرب صائميو على ا٤بطاعم كا٤بشارب هناران، كصربه : صابر؛ لكفو نفسو عن ا١بزع، كقيل لشهر رمضاف: على ا٤بصيبة
قيتل فبلفي : كما اصرب الرجل ا٤بسيء للقتل، فتحبسو عليو حٌب اقتلو؛ كلذلك قيل  حبسو ٥بم، ككفو إياىم عنو،: إياىم عن ذلك
، كالقاال صابر: صربان، يعِب بو  (.190")حبىسو عليو حٌب قتلو، فا٤بقتوؿ مصبوره

كاف يستعمل داللة اشتقاؽ الكلمة كاصريفها ضابطان لغويان مهمان يف بياف أرجح   -رٞبو ا-كما أف أبا جعفر الطبرم
 ًمنٍ  كىاػىٍثًبيتنا اللَّوً  مىٍرضىاتً  ابًٍتغىاءى  أىٍموىا٥بىيمي  يػيٍنًفقيوفى  الًَّذينى  كىمىثىلي ﴿:قواؿ يف افسّب اآلية، فمن ذلك ما جاء يف افسّب قولو اعاُف األ

 . ﴾ أىنٍػفيًسًهمٍ  ًمنٍ  كىاػىٍثًبيتنا﴿:، حيث ذكر اختبلؼ ا٤بفسرين يف معُب قولو[265: البقرة]﴾أىنٍػفيًسًهمٍ 
 . إياىم فيما أنفقت يف طاعتو كركاه عن قتادة، كالشعيب، كأ ي صاٌف -اعاُف–اصديقان من أنفسهم بوعد ا : بعضهم فقاؿ

 . أهنم كانوا يتثبتوف يف ا٤بوضع الذم يضعوف فيو صدقاهتم. ﴾ أىنٍػفيًسًهمٍ  ًمنٍ  كىاػىٍثًبيتنا﴿:معُب قولو: كقاؿ آخركف
 . كركاه عن مجاىد كالحسن

التأكيل الذم ذكرناه عن ٦باىد كا٢بسن اأكيله بعيد ا٤بعُب ٩با يدؿي عليو ظاىر التبلكة، كذلك أهنم اأكلوا كىذا :" مث قاؿ
كلو كاف التأكيل  . كاثبتان، فزعموا أف ذلك إ٭با قيل كذلك ألف القـو كانوا يتثبتوف أين يضعوف أموا٥بم: ٗبعُب. ﴾كىاػىٍثًبيتنا﴿ :قولو

اكرمت اكرمان، كاكلمت : التفعل، فيقاؿ" افعلت"ف ا٤بصدر من الكبلـ إذا كاف على كاثبتان من أنفسهم؛ أل: كذلك لكاف
. ٚبوؼ فبلفه ىذا األمىر ٚبىىوُّفان : ، من قوؿ القائل[47:النحل]﴾ٚبىىوُّؼو  عىلىى يىٍأخيذىىيمٍ  أىكٍ ﴿:-جل ثناؤه –اكلمان، ككما قاؿ 

 . ﴾كىاػىٍثًبيتنا﴿ :ال. كاثبتان من أنفسهم: صدقاهتم، لكاف الكبلـلو كاف من اثبت القـو يف كضع  ﴾كىاػىٍثًبيتنا﴿ :فكذلك قولو
، كاليقْب بوعد ا اعاُف ذكره: كلكن معُب ذلك ما قيلنا من أنو  (.191")كاثبيت من أنفس القـو إياىم بصحة العـز

                                                 
 (.1/617: )جامع البياف( 190
 (.4/670: )جامع البياف( 191
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ال يكوف إال مع كردَّ ىذا القوؿ بأف ذلك :" كفق ىذا الضابط -رادان لقوؿ ٦باىد كا٢بسن -كقاؿ أبو حياف األندلسي
اإلفصاح بالفعل ا٤بتقدـ على ا٤بصدر، ٫بو اآلية، أما أف يأيت با٤بصدر من غّب بنائو على فعل مذكور فبل ٰبمل على غّب فعلو الذم 

، قاؿ ابن : ٛبكن كرس  كٙبقيق، كثبت معدل بالتضعيف، كمعناه: إف ثبت فعل الـز معناه: لو يف األصل، اقوؿ ميكّْنى كحقّْقى
 .(192)اطب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ركاحة ٱب

 فثبت اهلل ما آتاؾ من حسن          تثبيت عيسى كنصران كالذم نيصيركا
أهنم يثبتوف من أنفسهم على اإلٲباف ّٔذا العمل، كالذم ىو إخراج ا٤باؿ الذم ىو عديل الركح يف  -كا أعلم -فا٤بعُب

اؽ على النفس، فهم يعملوف لتثبيت النفس على اإلٲباف، كما ارجوه من ا ّٔذا سبيل ا، ابتغاء رضا؛ ألف مثل ىذا العمل ش
 .(193) ..."العمل الصعب

ك٤بضموف ىذا الضابط اللغوم اعتمد كثّب من ا٤بفسرين، كبو رجحوا بعض األقواؿ يف افسّب كبلـ ا اعاُف، كضعفوا أخرل 
ة، كابن ايمية، كابن القيم، كالسمْب ا٢بليب، كابن كثّب، كالشنقيطي، كابن بنحو ما اقدـ، كمنهم الز٨بشرم، كابن العر ي، كابن عطي

 . -رٞبة ا عليهم ٝبيعان  – (194)عاشور كغّبىم
*   *   * 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 (.159: )ديوانو( 192
 (.2/323: )البحر ايط( 193
، (464: )، كالتفسّب القيم (20/418: )وع فتاكل ابن ايمية ، ك٦بم(1/359: )، كارر الوجيز (1/448: )، كأحكاـ القرآف البن العر ي(2/459: )الكشاؼ: انظر( 194

 (.10/3952: )، ك٧باسن التأكيل(27/322: )، كالتحرير كالتنوير(4/128: )، كأضواء البياف(5/243: )، كافسّب ابن كثّب (7/390: )كالدر ا٤بصوف
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 : نتائج البحث
ال استوعبو مثل  اجتهدت ىذه الدراسة يف أف اقدـ صورة كاضحة عن الدليل اللغوم كأٮبيتو يف افسّب كتاب ا اعاُف، كىذا ا٤بوضوع طويل -

 . ىذه الدراسة، كحسيب أين أشرت إُف أىم مسائلو العظاـ

 أشارت الدراسة إُف أٮبية اللغة يف عملية التفسّب، كالعبلقة بْب علـو العربية كالتفسّب، كاقَبح الدراسة إعداد دراسات مستقلة متخصصة -
 . حوؿ الدليل اللغوم كأٮبيتو، ككيف أعملو السلف يف افاسّبىم

 . الدراسة أف من القضايا ا٤بنهجية ا٤بسلَّم ّٔا يف علم التفسّب ىو أف الدليل اللغوم يعترب الطريق األكؿ إُف فهم آم القرآف الكرًن بينت -

يف اعلة أكضحت الدراسة أف ىناؾ عبلقة داللية ثابتة بْب التفسّب اللغوم كالتفاسّب األخرل الٍب ال اقـو أساسان على اللغة، كىذا يعترب أداة ف -
يبعد  مواجهة أىل الباطن كأىل البدع الذين كانوا يقطعوف الصلة بصفة هناية بْب اآلية القرآنية على مستول اللغة، كبْب ا٤بعُب ا٤بنحرؼ الذم

 . اآلية عن معناىا الصحيح

يتعارض اعارضان مطلقان مع أكدت الدراسة على حجية الدليل اللغوم كأنو يعترب ا٤بعيار األساسي يف الوصوؿ إُف ا٤بعُب الصحيح ما َف  -
 .التفاسّب النقلية الصحيحة عن السلف

عت كحددت، مث بينت الدراسة كيفية األخذ ّٔا، كاٚباذىا حجة يف الرد على  - حظيت الضوابط اللغوية يف التفسّب باىتماـ الدراسة، حيث ٝبي
 . ا٤بخالفْب يف افسّب كتاب ا اعاُف، كأهنا كانت اشكل حجة أساسية يف ذلك

 .ك ا٢بمد من قبل كمن بعد، كصلى ا على ٧بمد كآلو كثّبان 
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 :فهرس المصادر كالمراجع
 

، لصديق حسن خاف، فهرس -  (.ـ1978)كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي بدمشق، سنة : عبد الفتاح زكار، نشر: أٔبد العلـو
 (.ـ2004)القومية، القاىرة، الطبعة الثانية، سنة  دار الكتب العلمية كالوثائق: أبكار األفكار،لسيف الدين اآلمدم، نشر -
: دار الكتاب العر ي، بّبكت، الطبعة األكُف، سنة : فواز أٞبد زمرِف، نشر: اإلاقاف يف علـو القرآف، ١ببلؿ الدين السيوطي، ٙبقيق -

 (.ـ1419)
، نشر -  . ، بّبكت دار الكتب العلمية: اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، أل ي ٧بمد علي بن أٞبد ابن حـز
دار الكتب العلمية، بّبكت، الطبعة األكُف، سنة : ٧بمد عبد القادر عطا، نشر: أحكاـ القرآف، أل ي بكر ٧بمد بن العر ي، ٙبقيق -

 (.ىػ1408)
لطبعة مؤسسة الكتب الثقافية، بّبكت، ا: ٧بمد سعيد البدرم، نشر: إرشاد الفحوؿ إُف ٙبقيق علم األصوؿ، مد بن علي الشوكاين، ٙبقيق -

 (.ىػ1412)األكُف ، سنة 
دار البشائر اإلسبلمية، بّبكت، الطبعة األكُف، : رمزم دمشقية، نشر: اإلشارة إُف اإلٯباز يف بعض أنواع آّاز، للعز بن عبد السبلـ، ٙبقيق -

 (.ىػ1408)سنة 
 (.ىػ1404)بعة األكُف، سنة دار الكتاب العر ي، بّبكت، الط: األشباه كالنظائر يف النحو، ١ببلؿ الدين السيوطي، نشر -
 (.ىػ1408)مكتبة ابن ايمية، القاىرة، سنة : أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف، مد األمْب الشنقيطي، نشر -
 (. ىػ1409)مكتبة عاَف الكتب، بّبكت، الطبعة الثالثة، سنة : زىّب غازم زاىد، نشر: إعراب القرآف، أل ي جعفر النحاس، ٙبقيق -
مطبعة السعادة، القاىرة، الطبعة : ٧بي الدين عبد ا٢بميد، نشر: يف مسائل ا٣ببلؼ، لكماؿ الدين أ ي الربكات األنبارم، ٙبقيقاإلنصاؼ  -

 (.ـ1961)األكُف، سنة 
دار : أٞبد حسن فرحات، نشر: اإليضاح لناس  القرآف كمنسوخو كمعرفة أصولو كاختبلؼ الناس فيو، ٤بكي بن أ ي طالب القيسي، ٙبقيق -

 (.ىػ1406)٤بنار، جدة، الطبعة األكُف، سنة ا
 (. ـ2000)دار الكتب العلمية، بّبكت، الطبعة األكُف، سنة : البحر ايط يف أصوؿ الفقو، لبدر الدين الزركشي، نشر -
الطبعة األكُف، سنة  دار الكتب العلمية، بّبكت،: عادؿ عبد ا٤بوجود كآخركف، نشر: البحر ايط يف التفسّب، أل ي حياف األندلسي، ٙبقيق -

 (.ىػ1413)
 . دار الكتاب العر ي، بّبكت: بدائع الفوائد، البن قيم ا١بوزية، نشر -
 (.ىػ1391)دار ا٤بعرفة، بّبكت، الطبعة الثانية، سنة : ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، نشر: الربىاف يف علـو القرآف ، لبدر الدين الزركشي، ٙبقيق -
 (.ىػ1415)دار الكتب العلمية، بّبكت، الطبعة األكُف، سنة : ٧بمد ساَف ىاشم، نشر: ٌم الكليب، ٙبقيقالتسهيل لعلـو التنزيل، البن جز  -
 .دار سحنوف للنشر كالتوزيع، اونس: التحرير كالتنوير، مد الطاىر ابن عاشور، نشر -
 (.ىػ1408)ؽ، الطبعة األكُف، سنة مطبعة العاين، العرا: التعارض كالَبجيح بْب األدلة الشرعية، لعبد اللطيف الربز٪بي، نشر -
 . دار ا٤بعرفة، بّبكت، الطبعة الثانية: مد رشيد رضا، نشر" افسّب ا٤بنار"افسّب القرآف ا٢بكيم  -
 (. ـ1986)مركز البحوث بالكلية الزيتونية، اونس، الطبعة األكُف، سنة : حسن ا٤بناعي، نشر: افسّب ابن عرفة ا٤بالكي، ٙبقيق -
دار طيبة، الرياض، الطبعة األكُف، سنة : سامي بن ٧بمد السبلمة، نشر: ظيم، أل ي الفداء ابن كثّب الدمشقي، ٙبقيقافسّب القرآف الع -

 (.ىػ1410)
مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكُف، سنة : مصطفى ساَف ٧بمد، نشر: افسّب القرآف العظيم، لعبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين، ٙبقيق -

 (. ىػ1410)
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مكتبة نزار مصطفى : أسعد ٧بمد الطيب، نشر: رآف العظيم مسندان عن الرسوؿ كالصحابة كالتابعْب، البن أ ي حامت الرازم، ٙبقيقافسّب الق -
 (.ىػ1419)الباز، الطبعة الثانية، سنة 

 (.ىػ1405)دار الفكر، بّبكت، الطبعة الثالثة، سنة : لفخر الدين الرازم، نشر" مفاايح الغيب"التفسّب الكبّب  -
 . دار العلـو ا٢بديث، بّبكت: ٧بمد حامد الفقي، نشر: ٧بمد أكيس الندكم، حققو: لتفسّب القيم، البن قيم ا١بوزية، ٝبعةا -
مركز صاٌف بن صاٌف الثقايف ، عنيزة، سنة : ايسّب الكرًن الرٞبن يف افسّب كبلـ ا٤بناف، لعبد الرٞبن السعدم، ضمن آّموعة الكاملة ، نشر -

 (. ىػ1407)
 (.ـ1987)ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، سنة : ع ألحكاـ القرآف، أل ي عبد ا القرطيب، نشرا١بام -
مركز ىجر للبحوث كالدراسات العربية : عبد ا بن عبد اسن الَبكي، نشر: جامع البياف عن اأكيل أم القرآف، أل ي جعفر الطربم، ٙبقيق -

 (.ىػ1422)كاإلسبلمية، القاىرة، الطبعة األكُف، سنة 
 (.ىػ1405)مطبعة ا٤بدين، القاىرة، الطبعة الثانية، سنة : ٧بمد رشاد ساَف، نشر: جامع الرسائل، أل ي العباس ابن ايمية، ٙبقيق -
 (.ىػ1420)دار كمكتبة ا٥ببلؿ، بّبكت، سنة : خليل شرؼ الدين، نشر: ٝبهرة أشعار العرب، أل ي زيد القرشي، ٙبقيق -
 (.ىػ1406)ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، القاىرة، الطبعة الثالثة، سنة : ٧بمد علي النجار، نشر: ا٣بصائص البن جِب، ٙبقيق -
جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، الطبعة األكُف، : ٧بمد رشاد ساَف، نشر: درء اعارض العقل كالنقل، أل ي العباس بن ايمية، ٙبقيق -

 (. ىػ1399)سنة 
دار القلم، دمشق، الطبعة األكُف، سنة : أٞبد ٧بمد ا٣براط، نشر: اب ا٤بكنوف، للسمْب ا٢بليب، ٙبقيقالدر ا٤بصوف يف علـو الكت -

 (.ىػ1406)
عبد ا بن عبد اسن الَبكي، نشر مركز ىجر للبحوث كالدراسات العربية : الدر ا٤بنثور يف التفسّب ا٤بأثور، ١ببلؿ الدين السيوطي، ٙبقيق -

 (.ىػ1424)بعة األكُف، سنة كاإلسبلمية القاىرة، الط
 (.ىػ1417)كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ا٤بغربية، الرباط، سنة : دراسة الطربم للمعُب، مد ا٤بالكي ، نشر -
مؤسسة علـو القرآف، دمشق، الطبعة الثانية، سنة : ٧بمد السيد ا١بليند، نشر: دقائق التفسّب ا١بامع التفسّب اإلماـ ابن ايمية، ٙبقيق -

 (. ىػ1404)
دار الكتب العلمية، :  علي عبد البارم عطية، نشر: ركح ا٤بعاين يف افسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاين، مود األلوسي، ضبط كاصحيح -

 (.ىػ1415)بّبكت، الطبعة األكُف، سنة 
 (.ىػ1407)عة، سنة ا٤بكتب اإلسبلمي، الطبعة الراب: زاد ا٤بسّب يف علم التفسّب، أل ي الفرج ابن ا١بوزم، نشر -
مكتبة ا٤بعارؼ الرياض، الطبعة الرابعة، سنة : سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا، مد ناصر الدين األلباين، نشر -

 (.ىػ1408)
٧بمد : ٙبقيق شرح الكوكب ا٤بنّب ا٤بسمى ٗبختصر التحرير، أك ا٤بخترب ا٤ببتكر شرح ا٤بختصر يف أصوؿ الفقو، البن النجار الفتوحي، -

 (.ىػ1418)مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة األكُف، سنة : الزحيلي، نشر
مؤسسة الرسالة، بّبكت، الطبعة األكُف، : عبد ا بن عبد اسن الَبكي، نشر: شرح ٨بتصر الركضة، لسليماف بن عبد القوم الطويف، ٙبقيق -

 (.ىػ1409)سنة
 (.ىػ1419)مكتبة ا٤بعارؼ، الرياض، الطبعة األكُف، سنة : األلباين نشرصحيح سنن أ ي داكد، مد ناصر الدين  -
 (.ىػ1420)مكتبة ا٤بعارؼ ، الرياض، الطبعة األكُف، سنة : صحيح سنن الَبمذم مد ناصر الدين األلباين، نشر -
دار إحياء الَباث العر ي، : التاكِف، نشر عبد ا بن عبد ا١ببار ا٤بقدسي، ككتاب الوشاح أل ي زيد: الصحاح، أل ي نصر ا١بوىرم، ٕبواشي  -

 (.ىػ1419)بّبكت، الطبعة األكُف، سنة 
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مكتبة العبيكاف، : ٧بمد بن خالد الفاضل، نشر: الصعقة الغضبية يف الرد على منكرم العربية، لسليماف بن عبد القوم الطويف، ٙبقيق -
 (.ىػ1417)الرياض، الطبعة األكُف، سنة 

دار الكتب العلمية، بّبكت، : على سامي النشار، نشر: لم ا٤بنطق كالكبلـ، ١ببلؿ الدين السيوطي، اعليقصوف ا٤بنطق كالكبلـ عن ع -
 . الطبعة األكُف

دار العاصمة، الرياض، الطبعة األكُف، : علي بن ٧بمد الدخيل ا، نشر:الصواعق ا٤برسلة على ا١بهمية كا٤بعطلة، البن قيم ا١بوزية، ٙبقيق -
 (. ىػ1408)سنة 

دار الكتاب العر ي، بّبكت، الطبعة الرابعة، سنة : ٧بمد عثماف ا٣بشت، نشر: ة الصابرين كذخّبة الشاكرين، البن قيم ا١بوزية، ٙبقيقعد -
 (.ىػ1410)
دار القبلة، جدة، الطبعة األكُف، سنة : مشراف سركاؿ العجلي، نشر: غرائب التفسّب كعجائب التأكيل، مود بن ٞبزة الكرماين، ٙبقيق -

 (. ىػ1408)
دار ا٤بعرفة، بّبكت، : يوسف الغوشى، نشر: فتح القدير ا١بامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب، مد بن علي الشوكاين، عناية -

 (. ىػ1416)الطبعة الثانية، سنة 
 (.ىػ1423)كت، الطبعة األكُف، سنة دار الكتب العلمية، بّب : أٞبد فريد ا٤بزيدم، نشر: القطع كاالئتناؼ، أل ي جعفر النحاس، ٙبقيق -
 (.ىػ1429)دار القاسم، الرياض، الطبعة الثانية، سنة : قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين، ٢بسْب بن علي ا٢بر ي، نشر -
 (.ىػ1421: )دار ابن عفاف، الطبعة األكُف، سنة : قواعد التفسّب ٝبعان كدراسة، ٣بالد السبت، نشر -
دار التأصيل ، القاىرة، الطبعة : عامبلت ا٤بالية عند ابن ايمية ٝبعان كدراسة ، لعبد السبلـ ا٢بصْب، نشرالقواعد كالضوابط الفقهية للم -

 (. ىػ1422)األكُف، سنة 
 . دار ا٤بعرفة، بّبكت: الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل، أل ي القاسم الز٨بشرم، نشر -
 (. ىػ1414)دار صادر بّبكت، الطبعة الثالثة، سنة : ور، نشرلساف العرب، ال ي الفضل ابن منظ -
 (. ىػ1401)مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة: ٧بمد فؤاد سزكْب، نشر: ٦باز القرآف، أل ي عبيدة معمر بن ا٤بثُب، ٙبقيق -
 (.ىػ1406)دار ا٤بعرفة، بّبكت، الطبعة األكُف، سنة : ٦بمع البياف، للطربسي، نشر -
 . مكتبة ابن ايمية، مصر: عبد الرٞبن ابن قاسم، نشر: ل شي  اإلسبلـ ابن ايمية، ٝبع٦بموع فتاك  -
 (.ىػ1398)دار الفكر، بّبكت، الطبعة الثانية، سنة : ٧باسن التأكيل، ١بماؿ الدين القا٠بي، نشر -
دار الكتب العلمية، بّبكت، : مد، نشرعبد السبلـ عبد الشايف ٧ب: ارر الوجيز يف افسّب الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي، ٙبقيق -

 (.ىػ1413)الطبعة األكُف، سنة 
 (.ىػ1418)مؤسسة الرسالة، بّبكت، الطبعة الثالثة، سنة : جابر العلواين، نشر: اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو، لفخر الدين الرازم، ٙبقيق -
ا٤بكتبة العصرية، بّبكت، الطبعة األكُف، سنة : كآخركف، نشر٧بمد جاد ا٤بوُف : ا٤بزىر يف علـو اللغة، ١ببلؿ الدين السيوطي، ٙبقيق -

 (.ىػ1422)
 . دار الفكر، بّبكت: ا٤بستصفى من علم األصوؿ أل ي حامد الغزاِف، نشر -
: ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد، نشر: شهاب الدين أبو العباس أٞبد بن ٧بمد الدمشقي، ٙبقيق: ا٤بسودة يف أصوؿ الفقو، آلؿ ايمية، ٝبعها -

 . دار الكتاب العر ي، بّبكت
 (.ىػ1407)دار طيبة، الرياض، الطبعة الرابعة، سنة : ٧بمد عبد ا النمر كآخركف، نشر: معاَف التنزيل، للحسْب بن مسعود البغوم، ٙبقيق -
بعة األكُف، سنة دار عاَف الكتب، بّبكت، الط: عبد ا١بليل عبده شليب ، نشر: معاين القرآف كإعرابو، أل ي إسحاؽ الزجاج، ٙبقيق -

 (. ىػ1408)
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مركز إحياء الَباث اإلسبلمي ٔبامعة أـ القرل، مكة ا٤بكرمة، : ٧بمد علي الصابوين، نشر: معاين القرآف الكرًن، أل ي جعفر النحاس، ٙبقيق -
 (.ىػ1409)الطبعة األكُف، سنة 

دار الكتب العلمية، بّبكت، الطبعة األكُف، سنة : رإبراىيم مشس الدين، نش: معجم مقاييس اللغة، أل ي ا٢بسْب أٞبد بن فارس، ٙبقيق -
 (.ىػ1420)
عبد ا : ا٤بستشرؽ أكرثر جفرم، اصحيح كاصويب: مقدمتاف يف علـو القرآف، مقدمة كتاب ا٤بباين، كمقدمة افسّب ابن عطية، نشر -

 (.1972)مكتبة ا٣با٪بي، القاىرة، سنة : إ٠باعيل الصاكم، نشر
 (.ىػ1425)ا٤بكتبة العصرية، بّبكت، سنة : دركيش ا١بويدم، نشر: ٞبن ابن خلدكف، ٙبقيقمقدمة ابن خلدكف، لعبد الر  -
جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود :٧بمد رشاد ساَف، نشر: منهاج السنة النبوية يف نقض كبلـ الشيعة القدرية، أل ي العباس بن ايمية ٙبقيق -

 (.ىػ1406)اإلسبلمية، الرياض، الطبعة األكُف، سنة 
 . دار ا٤بعرفة، بّبكت: عبد ا دراز، نشر: قات يف أصوؿ الشريعة، أل ي إسحاؽ الشاطيب، اعليقا٤بواف -
 (ىػ1414)دار القلم،بّبكت،الطبعة األكُف،سنة :النظريات الفقهية، مد الزحيلي، نشر -
دار الكتب العلمية، بّبكت، الطبعة األكُف، : السيد بن عبد ا٤بقصود بن عبد الرحيم، نشر: النكت كالعيوف، لعلي بن ٧بمد ا٤باكردم، مراجعة -

 (.ىػ1412)سنة 
دار الكتب العلمية، بّبكت، الطبعة : عادؿ عبد ا٤بوجود كآخركف، نشر: الوسيط يف افسّب القرآف آّيد، لعلي بن أٞبد الواحدم، ٙبقيق -

 . ىػ1415)األكُف، سنة 
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 إضًار انغأٌ ٔانقصح

 -انذكز انحكٍى دراصح فً ذجهٍاذّ ٔجًانٍاذّ فً-

 

 ػثذ انخانق رعٍذ / د                                 

 جايؼح ْٔزاٌ 

 

إُف ٙبليل البنية الَبكيبية لئلجراء األسلو ي ا٤بوظّْف لضمّب الٌشأف كالقصة،  -كما يظهر من عنوانو-يسعى ىذا ا٤بقاؿ 

يبتها ٤با يقتضيو الظاىر، مٌث البحث يف ما يتحٌكم يف عدكليتها كما بغية استنطاؽ طابعها اال٫برايف باعتبار أهٌنا بنية ٨بالفة يف ارك

   .يصنع أسلوبيتها

 :بها عن الظاىر  إضمار الوحدة المعجمٌية في التراكيب المعدكؿ -1

ا سبق ذكرىا ييستفاد من القواعد األصولية ا٤بنظّْمة للبنية الَبكيبٌية للغة العربية أنٌو ال ٲبكن إضمار الوحدة ا٤بعجمٌية إاٌل إذ

ة يف ا٤بتتالية اللغويٌة، ذلك أٌف طبيعة الضمّب ا٤ببهمة استدعي أف اكوف لو عائد ٰبيل عليو، كال ٲبكن ٥بذا العائد إاٌل أف ٰبتٌل مراب

ـ الضمّب مٌب اقدٌ : "متقدّْمة داخل الٌنسق اللغوم، كال يتأٌخر عنو إال إذا كاف التقدًن على نٌية الٌتأخّب؛ يقوؿ صاحب اإلنصاؼ

 . 195"اقديرا ال لفظا، أك اقٌدـ لفظا ال اقديرا، فإنٌو ٯبوز، ٖببلؼ إذا اقٌدـ عليو لفظا كاقديرا 

كالك ىي كجهة نظر البصريْب على األقل، إذ يبدك أف الكوفٌيْب قد منعوا اقدًن الضمّب على عائده مطلقا، كىو ما 

راكبا جاء زيد؛ ألٌف ذلك يؤٌدم إُف اقدًن ا٤بضمر على ا٤بظهر، :يتبادر من عدـ جوازىم اقدًن ا٢باؿ على العامل فيها، كقو٥بم

، كاقدًن ا٤بضمر على ا٤بظهر غّب جائز عندىم، رغم أٌف اقدًن الضمّب يف مثل "راكبا"كيقصدكف بذلك الضمّب العائد على زيد يف 

ىذا فاسد، كذلك ألنٌو كإف كاف مقٌدما يف : " كقد رٌد عليهم البصريٌوف حٌجتهم بقو٥بم. ىذا الَبكيب ىو اقدًن على نٌية الٌتأخّب

﴿فأىٍكجىسى في : كاحتٌجوا ٤بذىبهم بقولو اعاُف. 196"اللفظ إاٌل أنٌو مؤٌخر يف الٌتقدير، كإذا كاف مؤٌخرا يف الٌتقدير جاز فيو الٌتقدًن
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كباستثناء ىذه ا٢بالة . 198ٌتأخّب، إذ اقٌدـ الضمّب العائد على موسى، كإ٭ٌبا جاز اقدٲبو ألنٌو يف اقدير ال197نىفسًو خيفىةن موسى﴾

 .فقد منعوا اقدًن الضمّب على عائده ٤با ييضفيو ىذا اإلجراء من اعمية كلبيس يف الكبلـ؛ كأمن اللبس قاعدة عتيدة يف البناء اللغوم

 خصوصا، نعثر على بعض اإلجراءات األسلوبٌية الٍب -٦باؿ اطبيقنا -كباستنطاؽ كبلـ العرب عموما كالقرآف الكرًن 

خيولفى فيها ىذا األصل، فقيدّْـ الضمّب على عائده لفظا كاقديرا، مشكّْلة بذلك إجراء عدكليٌا ييلجأ إليو لتحقيق أبعاد داللية 

كيتحٌقق ىذا الضرب من العدكؿ بشكل جلٌي . كنكت ببلغٌية ما كاف ٥با أف اتحٌقق لو التـز األصل فأيظهر اللفظ بدؿ إضماره

 .كالقٌصة فيما ييعرؼ بضمّب الٌشأف

   :طبيعة ضمير الشأف كالقٌصة -2

ىو ضمّب للغائب ا٤بفرد ٔبنسيو، يرد منفصبل كما يرد مٌتصبل، كىي أكثر حاالاو شيوعا، كيف ىذه ا٢بالة يكوف عبارة 

شػأف ىذا  عن ىاء مٌتصلة بإٌف متقدّْمة على مفسّْرىا الذم يكوف يف العادة ٧بذكفا، غّب مستساغ اإلظهار مطلقا؛ يقوؿ سيبويو يف

إنٌو كراـ قومو، كإنٌو ذاىبة أٌمتك، فا٥باء : ك٩بٌا ييضمر ألنٌو ييفسّْره ما بعده، كال يكوف يف موضعو مظهرا، قوؿ العرب: "الٌضمػّب

صار إٌف األمر ذاىبة أٌمتك كفاعلة فبلنة، ف: قاؿ -كإف كاف ال ييتكٌلم بو -إضمار ا٢بديث الذم ذكٍرتى بعد ا٥باء، كأنٌو يف الٌتقدير 

 . 199"ىذا الكبلـ كٌلو خرب لؤلمر

ذؼ ضمّب الٌشأف كالقٌصة فتخفَّف إٌف، كما يف قولو اعاُف ؛ فهي ٗبعُب 200﴿كالخامسىةي أىٍف غىضىبي اهللي علٍيها﴾: كقد ٰبي

يف ( أفٌ  يقصد)ال ٚبفّْفها : "كقد عٌلل سيبويو ٥بذا ا٢بذؼ بقولو. أنٌو غضب ا عليها على اقدير ضمّب للٌشأف كالقٌصة ٧بذكفا

كا الكبلـ أبدا كبعدىا األ٠باء  إالٌ كأنت اريد الثٌقيلة مضمرا فيها االسم، فلو َف يريدكا ذلك لنصبوا كما ينصبوف يف الٌشعر إذا اضطرٌ 

م أ" كال ٲبكن ألٍف يف ىذه اآلية أف اكوف افسّبيٌة ٗبعُب أم، ألٌف . 201"بكأف إذا خٌففوا، يريدكف معُب كأٌف، كَف يريدكا اإلضمار

، كال اكوف يف موضع ا٤ببِب على ا٤ببتدأ ُو  .202"إ٭ٌبا ٘بيء بعد كبلـ مستغنو
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عبلكة على ىذا الٌتوجيو الٌنحوم الذم ييربز مواطن استعماؿ ضمّب الٌشأف كالقٌصة، فقد ٤بس الٌلغويٌوف يف ىذا الضمّب 

رل لضمّب األمر كالٌشأف معها من ا٢بسن كمن خصائصها أٌنك ا: "٧باسن ٝبٌة؛ يقوؿ عبد القاىر يف أثناء حديثو عن خصائص إفٌ 

كيستمٌد ىذا األسلوب حسنو كلطفو ا٤بذكورين . 203"كالٌلطف ما ال اراه إذا ىي َف ادخل عليو، بل اراه يصلح حيث يصلح إالٌ ّٔا

كف سابق من أٌف الٌشيء إذا أيضمر مٌث فيسّْر حصل فيو من دكاعي الٌتشويق ما ال ٰبصل يف الٌشيء إذا أيعلم عنو مباشرة د

 . 204إضمار

كقد قٌدـ الدسوقي افسّبا ١بمالٌية ىذا األسلوب يقرب كثّبا من اتول ا١بماِف الذم ييفسّْر بو ا٤بعاصركف من الغربيْب 

لٌذة العلم كلٌذة دفع أَف : ككجو األغربٌية أٌف فيو أمرين: "؛ يقوؿ ىذا العاَف" L’attente frustrée –خيبة االنتظار "مصطلح 

ؽ، ٖببلؼ ا٤بنساؽ ببل اعب فإٌف فيو األٌكؿ فقط؛ كال شك أف اللٌذة ا٤بشتملة على دفع األَف أحلى من اللٌذة ا٤بوجودة الٌتشوُّ 

 .205"بدكنو

كليست اللٌذة البعد ا١بماِف الوحيد الذم ييستفاد من ىذا األسلوب، بل إٌف اللٌذة ا٤ببلزمة لو ستقود ا٤بخاطىب إُف 

كٗبثل ىذا . تكلّْم؛ كىو أف يتمكَّن يف ذىن ا٤بخاطىب الكبلـ الذم يعقب ضمّب الٌشأف كالقٌصةا٤بطلوب ا٤برغوب فيو من قبل ا٤ب

إٌف الٌسامع مٌب َف يفهم من الٌضمّب معُب بقي ينتظر عيقىب : "البعد فسَّر ا٤بتأخّْركف ٝبالية ىذا األسلوب؛ يقوؿ القزكيِب يف اإليضاح

كال شٌك . 206"ىنو فضل ٛبكُّن، كىو السٌر يف التزاـ اقدًن ضمّب الٌشأف كالقصةالكبلـ كيف يكوف، فيتمكن ا٤بسموع بعده يف ذ

إٌف األبصار ال اعمى؛  إذ ينطوم ىذا القوؿ : أشياء ال اوجد يف قولنا 207﴿ فًإنَّها ل تػىٍعمىى األىٍبصاري﴾:    أٌف يف قولو جٌل كعبل

قا أك مكذّْبا، يف على خرب ٦بٌرد مفاده أٌف العمى ليس عمى األبصار كما يعتقد الب عض، كليس يف كسع الٌسامع إاٌل أف يتلٌقاه مصدّْ

ب يَبٌاب عن ٦بيء ا٥باء يف صدارة الكبلـ، فهي،  ُي حْب أٌف ضمّب الٌشأف يف اآلية الكرٲبة أدخل على قوؿ ذم العزٌة جوِّا من الَبؽُّ

حٌٌب إذا أفصح عن الٌشأف ارااح لو السامع كاستلٌذه، ٗبوقعها ىذا، ٙبمل السامع على انتظار ما يليها من كبلـ يكوف مفسّْرا ٥با، 

 . فيتمكَّن يف ذىنو ٗبا ال يقبل إالٌ الٌتصديق بو
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ييستفاد ٩بٌا سبق بسطو أٌف اإلجراء األسلو ي ا٤بوظّْف لضمّب الٌشأف كالقٌصة ييعترب عدكال عن مقتضى الظاىر، ألنو 

ن حيث أنٌو يعود على متأخّْر لفظا كرابة، كأف مرجعو يكوف ٝبلة؛ كىي استهبلؿ للكبلـ بضمّب ٱبالف طبيعة الضمائر األخرل، م

ٝبلة ميفسّْرة، ٩با ٲبنع اقٌدمها على الضمّب، إذ ال يتقدَّـ ا٤بفسّْر على ا٤بفسَّر
أٌما السّْمة العدكلٌية فيو فتكمن يف أنٌو ٱبالف . 208

امتناع اإلضمار قبل اإلظهار ما َف اعضده قرائن سياقية أك حالية  بتقدُّمو على مرجعو ما استقٌر كأصل يف بناء ا١بملة العربٌية؛ كىو

ابيح اقٌدمو على مرجعو، كما ىو ا٢باؿ يف الٌتقدًن بنٌية الٌتأخّب؛ أم أف يكوف مقدَّما لفظا مؤٌخرا يف التقدير، كما يف قولو اعاُف 

ًَ خيفىةن موسى﴾ :السالف الذكر ًَ ًَ ًَ ًَ كال ". موسى"على مرجعو " نفسو"لضمّب يف ، حيث اقٌدـ ا209﴿فىأىٍكجىسى في نػىٍفًسًو

 .يتوفٌر ذلك يف ضمّب الٌشأف، فهو متقدـ لفظا كاقديرا ، ٩با ييربز ٘بدُّره ضمن األساليب العدكلٌية

، ال يػيوىٌظف إاٌل يف ا٤بعاين 210كرغم طبيعتو ا٤بتمرّْدة على القاعدة فهو كثّب االستعماؿ يف كبلـ العرب، عزيز ا٤بقاـ

كَف ٰبز ضمّب الشأف على ىذا الفضل إالٌ ألنٌو إجراء أسلو ٌي ٰبقّْق أبعادا  داللٌية كنكتا . ٙبتاج إُف هتيئة الٌنفوس لتلقّْيهاالٌشريفة الٍب 

كٝبلة األمر : " ببلغٌية ٘بلُّ على ا٢بصر؛ كقد ٣بَّصها عبد القاىر ا١برجاين بأحسن ما يكوف اإلٯباز مع القدرة على التبليغ يف قولو

بلمك الٌشيء بغتة مثل إعبلمك لو بعد التٌنبيو عليو كالتػٍَّقدمة لو، ألٌف ذلك ٯبرم ٦برل اكرير اإلعبلـ يف الٌتأكيد أٌف ليس إع

؛ ذلك أٌف 211"إٌف الشيء إذا أيضمر مث فيسّْر كاف ذلك أفخم لو من أف ييذكر من غّب اقدُّـ إضمار: كاإلحكاـ، كمن ىاىنا قالوا

أف يكوف لو عائد يعود عليو، سيسلمو إُف حالة من الغموض كاإلّٔاـ، اوىلّْد لديو رغبة أكيدة يف استقباؿ ا٤بتلٌقي بضمّب من غّب 

وؿ اكتشاؼ ا٢بقيقة ا٤بتوارية كراء ىذا الغموض كذاؾ اإلّٔاـ، حٌب إذا افَبَّ الكبلـ على ا٤بفسّْر ٛبكَّن معناه ككقع يف قلبو موقع القب

 .           كاالستحساف

 :الشأف ك القصة تجٌليات ضمير -3

سبق الذٌكر أٌف ضمّب الشأف كالقٌصة يرد منفصبل أك مٌتصبل، مذٌكرا أك مؤنٌثا، ظاىرا أك مستَبا، كىي ا٢باالت الٍب 

 .سنعتمدىا لتتبُّع ٘بلٌيااو يف القرآف الكرًن
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 :ضمير الشأف كالقٌصة المنفصل/أ

﴿قيٍل ىو اهللي أىحىدي اهللي : ر ا٢بكيم، قولو اعاُفمن ا٤بواطن الٍب كقع فيها ضمّب الشأف كالقٌصة منفصبل يف الذك

، كَف يتقدَّمو مرجع ٰبيل عليو، ٨بالفا "ا أحد"يف مستهٌل القوؿ مبتدأ خربه ا١بملة اال٠بٌية " ىو"؛ فقد كقع الضمّب 212الصَّمىدي﴾

. قل ا أحد: و اعتيمد الظاىر، أف ييقاؿبذلك ما يقتضيو ظاىر ا٢باؿ الذم اقرُّه قواعد اإلضمار كاإلظهار، إذ إٌف كجو الكبلـ، ل

 . وكال شٌك أٌف يف اقدًن الٌضمّب ّٔذه الكيفٌية إجراء أسلوبياٌ يرمي إُف استقطاب انتباه ا٤بتلٌقي، ٛبهيدا الستقباؿ ا٢بكم ا٤بتعلّْق ب

يل على شأف عظيم، استدعى اثبي -ىاىنا -كما كاف لييعدؿ إُف ىذا اإلجراء إالٌ لكوف الضمّب تو يف كجداف ا٤بتلٌقي أف ٰبي

الشأف ىذا ىو أٌف : "ييشار إليو بضمّب ٦بهوؿ، قبل افسّب ٧بتواه أك شأنو با١بملة الٍب أعقبتو؛ ككأٌف ا٤براد منو كما يقوؿ الز٨بشرم

 الشأف الواقع ، فيكوف ضمّب الشأف كا١بملة الواقعة خربا عنو شيئا كاحدا، كمن مثىَّ أقرَّ النحاة بأٌف ضمّب213"ا أحد ال ثاين لو

 مبتدأ ال ٰبتاج إُف عائد يف ٝبلة ا٣برب كما ىو ا٢باؿ يف حكم ٝبلة ا٣برب دائما، ألنٌو كا١بملة ا٤بفسّْرة لو، الواقعة يف حكم ا٣برب،

 .214شيء كاحد

لمتلٌقي كال ٱبفى ما ٥بذا اإلجراء العدكِف من طاقة على اثبيت كاعظيم كحدانٌية ا كالتأكيد عليها من جهة، كمن ٞبل ل

بعد الطٌلب أعٌز من ا٤بنساؽ ( على الشيء)ا٢بصوؿ " على الَبكيز عليها ٗبا يكفل ارسيخها يف كجدانو من جهة أخرل، ذلك أٌف 

قل ا أحد، ألنو، : كما كاف ٥بذا البعد الدالِف أف يتحقَّق لو سيق الكبلـ على الظاىر. ، على حٌد قوؿ الٌتفتازاين215"ببل اعب

خلو من عناصر الٌتشويق ا٢باملة للمتلٌقي على اركيز االنتباه على ما ييلقى عليو، إذ إٌف فحول الكبلـ لن يتعٌدل ّٔذه الصورة، سي

 .٦بٌرد اإلخبار الذم ييستقبل بالٌتصديق أك بالٌتكذيب -عندئذ-

، حٌٌب ييستقبل ذات ، ا٤بَبجم للٌشأف الذم ينطوم عليو"ا أحد"كما اكاد ا٤بفاجأة انجلي مفَبَّة عن مفسّْر الضمّب 

، إذ ا٤بتوٌقع يف مثل ىذا السياؽ أف ييضمر لفظ ا١ببللة ﴿اهللي الصَّمدي﴾: ا٤بتلقي ٗبا ٱبالف اوقُّعو مرٌة ثانية، كذلك يف قولو اعاُف

 -ىاىنا-قل ىو ا أحد ىو الٌصمد، أك قل ا أحد كىو الصمد؛ فالٌتكنية : لسابق الذٌكر، فييساؽ الكبلـ على ا٤بنواؿ التاِف
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لكٌن ذلك َف ٰبصل بغية اإلبقاء على يقظة ا٤بتلٌقي ٙبضّبا لو الستقباؿ . أكثر مبلئمة للظاىر الذم يقتضي اإلضمار بعد اإلظهار

؛ ذلك أٌف الٌصمديٌة من األمور ذات الٌشأف العظيم يف معتقدات ا٤بسلم، فبل يليق ذكرىا "الٌصمد"ا٢بكم ا٤بتضٌمن يف ا٤بسند 

، ألٌف الضمّب ا٤بفَبض كقوعو يف ىذا السياؽ، لو التيـز بو، ىو ضمّب اكنية ال ضمّب شأف، كشٌتاف ما بْب مسندة إُف الضمّب

دث آثرا يف ا٤بتلٌقي، كالثاين ٦بهوؿ ا٥بويٌة مشوّْؽ يستدعي، لصفااو الك، االنتباه كالٌَبكيز ألجل . االثنْب؛ فاألٌكؿ عاـ مبتذؿ ال ٰبي

ٌصفة العظيمة، كىي الصمديٌة، بلفظ ا١ببللة الٌداؿ على الذات العليا مباشرة، فكاف العدكؿ عن ذلك كٌلو فٌضلت اآلية إقراف ال

 .اإلضمار إُف اإلظهار أليق با٤بقاـ

﴿فىإذا ىي شاًخصىةه أىٍبصاري الذينى   :كقد يأيت اإلجراء األسلو ي ملتبسا بضمّب شأف أك قٌصة مؤنثا، كما يف قولو اعاُف

، كا١بملة من ا٤ببتدأ الثاين "األبصار"خرب مقدَّـ مبتدؤه " شاخصة"مبتدأ ك" ىي"أٌف ضمّب الغيبة ا٤بؤٌنث ، على اعتبار 216كىفىركا﴾

، ألنٌو "ىي"خرب الضمّب " شاخصة"كَف ٯبز اللغويٌوف اعتبار . كخربه خرب ا٤ببتدأ األٌكؿ، كىي ا١بملة ا٤بفسّْرة تول ضمّب القٌصة

حٌٌب " ىي"ال ٲبكن اعتبارىا جرب الضمّب " شاخصة"، مثٌ إٌف 217وف إالٌ ٝبلة مصٌرحا ٔبزأيهامفرد كخرب ضمّب الٌشأف كالقصة ال يك

ٗبفردىا ال ارفع اإلّٔاـ ا٤بوجود يف ضمّب " شاخصة"بالنسبة للذين أجازكا من الكوفٌيْب إفراد خرب ضمّب الشأف كالقصة، ألف 

فإذا ىي شاخصة ىي أبصار : لك قٌدر ابن جٌِب الكبلـ يف ىذه اآلية بقولوكلذ. القصة، كا٤بعركؼ عن ا٣برب أنٌو ا١بزء ا٤بتمّْم للفائدة

كلو قيدّْر الكبلـ على الوجو الذم يقتضيو الظاىر الستيغػِبى عن الضمّب، كاستيهلَّ الكبلـ باللفظ الظاىر على . 218الذين كفركا

٤بقاـ اقتضى إخراج الكبلـ على خبلؼ ما يقتضيو فإذا أبصار الذين كفركا شاخصة، غّب إٌف ذلك َف ٰبدث ألٌف ا: النحو الٌتاِف

 .الظاىر

كبالفعل فإٌف ا٤بوقف الذم ٙبيل عليو ىذه اآلية ىو موقف مفاجأة، بدليل اصدير الكبلـ بإذا الفجائٌية ا٤بؤذنة بأٌف ىذا 

حىدىبو يػىٍنسلوفى كاقٍػتػىرىبى الوىٍعدي  ﴿حىتَّى إذا فيًتحىٍت ياجيوجي كماجوج كىيٍم من كيلِّ : ا٤بقطع من اآلية ىو جوابه شرطو قولو اعاُف

ك٤بٌا كاف األمر كذلك، فقد أصبح ا٣بركج عن الظاىر، بإنزاؿ ا٤بضمر مقاـ ا٤بظهر، أكثر مبلئمة للسياؽ، ألنٌو يشحن . 219الحىقُّ﴾
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إٌف من شأف . و ا٤بفاجأةا٤بوقف ٗبا ييضفيو ضمّب القٌصة ا٤ببهم آّهوؿ ا٥بوية من اشويق يستحٌث ا٤بتلٌقي على معرفة ما اَبٌاب علي

إنزاؿ الضمّب يف ىذا السياؽ أف ييطيل االنتظار كيأزّْـ ا٤بوقف، فهو إّٔاـ يتلو ا٤بفاجأة، ككبلٮبا يستدعي حضور ا٤بتلقي كيشٌد 

 .انتباىو، كٰبملو على استكشاؼ ما يتوارل خلف ا٤بفاجأة، كما ينجلي عنو اإلّٔاـ

ظر يف ٥بف ما ييفسّْره، ٧بكوما يف ذلك بغريزة حبّْ االٌطبلع ا٤بستحكمة يف كيبقى ا٤بتلقي معلَّقا ّٔذا الضمّب، ينت

كما يكاد ا٤بتلقي يتجاكز العتبة ا٤بفضٌية إُف ا٤بفسّْر، حٌٌب ٯبد نفسو ٦بٌددا أماـ إجراء أسلو ٌي آخر يزيد يف شحن ا٤بوقف . اإلنساف

نفسو أماـ كصف ألمر َف ييفصىح عنو بعد، ذلك أٌف من شأف كإذكاء دكاعي اإلّٔاـ فيو؛ إذ عوض العثور على ا٤بفسّْر، سيجد 

، الواقعة خربا مقٌدما، إطالة الغموض كاستحكاـ اإلّٔاـ الذم يكتنف السياؽ، كال شٌك أٌف ا٤بتلقي سيتساءؿ عن "شاخصة"لفظة 

 .فحول ىذا الشيء الذم شخصتو ا٤بفاجأة كعن قٌصتو

أقلقو، يأيت الفرج، كانجلي الٌضبابة الٍب كانت الٌف الكبلـ، كييفصح السياؽ كأخّبا، كبعد انتظار شوَّؽ ا٤بتلقي بقدر ما 

عن ىذا الشيء ؛ فإذا ىو أبصار الذين كفركا كقد أذىلتها عبلمات اقَباب الٌساعة فشخصت ٥بوؿ ا٤بفاجأة، فهي ال اكاد ايطرؼ 

الصورة ستبقى عالقة يف كجداف ا٤بتلٌقي أبد  كال شك أف ىذه. رمشة عْب، ككأٌف الزماف قد اوٌقف بغتة، فبل كبلـ كال حراؾ

 اآلبدين، ألهٌنا َف ايقدَّـ لو يف قالب إخبارم عادم يَبٌدد على ا٤بسامع فبل اكاد اتلقَّفو، بل ميهّْد ٥با ٗبا يضمن رسوخها؛ بإجراء

 .أسلو ي أيخرج ٗبقتضاه الكبلـ عن الظاىر بتوظيف ضمّب القٌصة

 :ضمير الشأف كالقٌصة بعد إفٌ /ب

كقد التفت عبد القاىر ا١برجاين بعبقريٌتو الفٌذة إُف . يكثر اعتماد اإلجراء األسلو ي ا٤بوظّْف لضمّب الشأف كالقٌصة بعد إفٌ 

أم )كمن خصائصها : "مثل ىذا الٌتوظيف كسٌجل فيو أبعادا كنكتا ببلغية عرٌب عنها ٗبصطلحي ا٢بسن كالٌلطف؛ يقوؿ موضّْحا

ألمر كالٌشأف معها من ا٢بسن كاللطف ما ال اراه إذا ىي َف ادخل عليو، بل اراه ال يصلح حيث أٌنك ارل لضمّب ا( خصائص إفٌ 

كانبع ىذه األبعاد أصبل من جوّْ اإلّٔاـ كالفخامة الٌلذين ييضفيهما التحاـ ضمّب الشأف كالقٌصة بإف، كىو . 220"يصلح إاٌل ّٔا 

رج الكبلـ على غّب ما يقتضيو الظاىر ٤با فيو يف  -ببل شكٌ -كعلى سبيل ا٤بثاؿ فإنٌنا نلمس . من إضمار قبل اإلظهار التحاـ ٱبي
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إٌف : فخامة انبعث من إّٔاـ الضمّب ا٤بٌتصل بإٌف قبل افسّبه ال ٪بدىا يف قولنا  221﴿إنَّوي ل يػيٍفًلحي الكىافريكفى﴾: قولو اعاُف

 . اإلضمار الكافرين ال يفلحوف، كىو التعبّب الذم يقتضيو الظاىر ا٤بلـز لئلظهار قبل

كٯبوز لضمّب الشأف كالقٌصة ا٤بٌتصل أف يرد مؤنٌثا ىو اآلخر؛ كمن ا٤بواطن الٍب كرد فيها ّٔذا الشكل ملتبسا بإٌف، قولو 

فإٌف : ؛ كحٌق الكبلـ، لو التـز الظاىر، أف ييقاؿ222﴿فىإنَّها ل تػىٍعمىى األىٍبصاري كلىكٍن تػىٍعمىى القيلوبي الٌتي في الصُّدكًر﴾: اعاُف

بصار ال اعمى، كعندئذ اكوف ا٥باء عائدة على األبصار ال على ا١بملة، كمن شأف ىذا الٌتخريج أف ٯبعل من ا٥باء ٦بٌرد ضمّب األ

ككاف يف اإلمكاف اعتماد  ىذه القراءة ا٤ببسَّطة لو سبق ذكر لفظ األبصار صراحة . 223اكنٌية كما أشار إُف ذلك بعض ا٤بفسّْرين

اء، كىو ما َف ٰبدث، فسياؽ اآلية كاف بصدد ذكر القلوب كاآلذاف قبل اإلضمار، كما يتبٌْب من قولو أك ضمنا قبل إضماره يف ا٥ب

لىكٍن تىعمى ﴿أىفػىلىٍم يىسيريكا في األىٍرًض فػىتىكوفى لىهيم قيلوبه يػىٍعقليوفى بها أىك آذىافه يىٍسمىعوفى بها فىإنَّها ل تػىٍعمى األىٍبصاري ك :اعاُف

قيلوبي الٌتي في ا َي ؛ كمن مثىَّ ال ٲبكن إالٌ اعتبار ا٥باء ضمّب قٌصة؛ أم إٌف القٌصة أٌف األبصار ال اعمى كلكن اعمى 224لصُّدكر﴾اؿه

كذلك أمر عظيم . 225"فما عميت أبصارىم عن اإلبصار بل قلؤّم عن االعتبار : "القلوب، أك كما قاؿ الٌنسفي يف افسّب اآلية

رؾ برٌمتها؛ فما آمنا من آمن إال ألنٌو اعترب بقلبو كسٌخر حواٌسو ٤با ييعزّْز ىذا االعتبار، كما بالغ األٮبٌية انبِب عليو قٌصة اإلٲباف كالشٌ 

﴾كفر من كفر إاٌل ألنٌو حجب الٌنور عن قلبو كقاؿ مع القائلْب ﴿خىتىمى اهللي على قيلوبهم كعلى ، فكاف أف 226﴿قيلوبينا غيٍلفه

 .ال اعتبار، فبل إحساس ك 227سىٍمعهم كعلى أىٍبصارىم غشىاكىةه﴾

ىذه القٌصة ا٢باملة ٥بذا األمر العظيم ىي الٍب أكمأ إليها البياف القرآين بالٌضمّب ا٤بؤكَّد بإٌف قبل افسػّب مضمونو ٔبملة 

، بغية ارسيخها يف القلوب ا٤بؤمنة، كلذلك قاؿ عبد القاىر ا١برجاين معلّْقا على ىذه اآلية يف خضٌم ﴿ل تعمى األبصار﴾ا٣برب 

. إٌف الٌشيء إذا أيضمر مث فيسّْر كاف ذلك أفخم لو من أف ييذكر من غّب اقدُّـ إضمػار: " اليات اإلضمار قبل اإلظهارحديثو عن ٝب

                                                 

 
 
 
 
 
 
 



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-205- 

 

فخامة كشرفا كركعة ال ٪بد منها شيئا يف  ﴿فإنٌها ل تعمى األبصار﴾: كيدٌؿ على صٌحة ما قالوه أنٌا نعلم ضركرة يف قولو اعاُف

 .228"، ككذلك الٌسبيل أبدا يف كٌل كبلـ كاف فيو ضمّب قٌصة فإٌف األبصار ال اعمى: قولنا

دثو السياؽ القرآين ا٤ببٌِب  كفحول قوؿ الشي  أٌف الكبلـ يف ىذه اآلية لو سيق غفبل ٤با أحدث ا٤بفعوؿ العميق الذم ٰبي

خبار بأٌف العمى ال يصيب األبصار على العدكؿ عن مقتضى الظاىر، ألٌف سٍوؽ الكبلـ على ا٤بنواؿ األٌكؿ ٱبتصر ا٤بعُب يف ٦برَّد اإل

أٌما سٍوؽ الكبلـ على ا٤بنواؿ الثاين، . كلكٌنو يصيب القلوب الٍب يف الصدكر، مع ما يف ا٣برب من احتماؿ الٌتصديق أك الٌتكذيب

أٌف ضمّب القٌصة ا٤بقَبف  كىو سياؽ الذكر ا٢بكيم، فإنٌو ٲبكّْن ٥بذا ا٣برب ٗبا يثبّْتو يف الٌنفس، فبل ٰبتمل إاٌل الٌتصديق ا٤بطلق، ذلك

بإٌف، كىو يقرع الٌسمع يف مستهل السياؽ، دكف أف يكوف لو مرجع ٰبيل عليو، سيثّب ا٤بتلٌقي كيتوّْقو ٤بعرفة قٌصتو، حٌٌب إذا ا٪بلت 

 .مبهمااو، كافٌَبت مكنونااو، القَّفتو الٌنفس بلهف من يكتشف ا٢بقيقة بعد معاناة

كؿ إُف ضمّب الشأف ا٤بلتبس بإٌف أكثر كقعا كأبعد داللة، ٦بيء ا١بملة ا٤بفسّْرة إلّٔاـ كمن ا٤بواطن الٍب يكوف فيها العد

 :، كقولو جٌل جبللو229﴿إنَّوي مىٍن يػىتٌػىًق كيىٍصبٍر فإٌف اهللىَن ل ييضيعي أىٍجرى الميٍحسنينى﴾: الضمّب ٝبلة شرطٌية، كما يف قولو اعاُف

كاآليات الٍب اعتمد ىذا اإلجراء األسلو ي كثّبة، كيف . 230جىهىنَّمى ل يىموتي فيها كل يىٍحيى﴾ ﴿إنَّوي مىن يىات رىبَّوي ميٍجرما فىإفَّ لوي 

معظمها يكوف الٌشأف ا٤بشار إليو بالضمّب الميحا كا٤بفسَّر با١بملة صراحة، أمرا جلبل يَبٌاب عليو جزاء عظيم؛ فهو يف اآلية األكُف 

ل، كىو يف اآلية الثانية صفة من ٲبثل أماـ ا يـو القيامة كقد لبستو جرٲبتيوي، فبقدر ٝباؿ صفة الٌتقول ا٤بطلقة ا٤برفقة بالصرب ا١بمي

 . ا٤بوقف األٌكؿ ك٠بوّْه يف درجات اإلٲباف، نلمس بشاعة ا٤بوقف الثٌاين كااّْضاعو يف سلَّم األخبلؽ

من جزاء مناسب، يف كجداف ا٤بتلٌقي، عمد ك٤بٌا كاف ا٤ببتغى ارسي  ىذين ا٤بوقفْب البشريْب، كما يعقب كٌل كاحد منهما 

لعظيم البياف القرآين إُف استعماؿ اإلجراء األسلو ي ا٤بوظّْف لضمّب الٌشأف بعد إٌف، ألٌف األٌكؿ يشٌد ا٤بتلٌقي كيهٌيئو الستقباؿ األمر ا

داللة الٌتوكيد الٍب ازيد ا٤بوقف صرامة كما يَباب عنو من جزاء بليغ، ٤با يف اإلضمار قبل اإلظهار من إّٔاـ، كالثٌاين يطبع ا٤بوقف ب

 . كمهانة

                                                 
 

 
 



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

-206- 

 

كما كاف ٥بذه الٌتداعيات أف اعزّْز داللة اآليتْب لو عيرمى أسلؤّما من ىذين العاملْب، أك لو التيـز الظٌاىر فأيظهر قبل 

 عن مقتضى الظاىر بوضع إٌف الذم يتقي كيصرب فإٌف ا ال يضيع أجره، باعتبار أٌف يف لفظ اسنْب عدكال: اإلضمار؛ كقولنا

إٌف الذم يأيت ربَّو ٦برما فلو جهٌنم ال ٲبوت فيها كال ٰبي؛ فباعتماد الظاىر ال ٱبرج : ا٤بظهر مقاـ ا٤بضمر كما سلف الذكر، كقولنا

ي ٗبا يضمن الٌتأثّب الكبلـ عن ٦بٌرد اإلخبار، كمقصديٌة اآليتْب أبعد غٍورا يف الداللة، فهي الٌرغبة يف طبع ا٤بوقفْب يف كجداف ا٤بتلقٌ 

 .فيو كاالستجابة منو

: كقد يرد ضمّب الٌشأف ملتبسا بإٌف يف إجراء أسلو ي ييعتمد فيو على اغييب الضمّب كٚبفيف إٌف، كما يف قولو اعاُف

نىةه﴾ ت أٌف، كا١بملة كحسبوا أنٌو ال اكوف فتنة، فحيذؼ ضمّب الٌشأف كخيفّْف: ؛ كاقدير الكبلـ فيها231﴿كحىًسبيوا أىٍف ل تىكوفي ًفتػٍ

إٌف الٌشأف الذم استقٌر يف حسباف بِب إسرائيل : خرب اسم أٌف اذكؼ، كىي ا١بملة ا٤بفسّْرة للٌشأف؛ أم ﴿ل تكوف فتنة﴾بعدىا 

ة ، كفيو انزيل ا٢بسباف منزل232أنو ال اكوف فتنة، ٗبعُب أنٌو ال يَباَّب على قتلهم فريقا من الرسل كاكذيبهم لفريق آخر فتنة من ا

كإ٭ٌبا حسنت أنٌو ىاىنا ألٌنك قد أثبتت ىذا يف ظنّْك كما أثبتتو يف علمك، كأٌنك : "اليقْب؛ يقوؿ سيبويو يف اوجيهو لسياؽ اآلية

سين أٌنك ىاىنا كال أنٌو، فجرل الظٌن ىاىنا ٦برل اليقْب  أدخلتو يف ظنّْك على أنٌو ثابت اآلف كما كاف يف العلم، كلوال ذلك َف ٰبى

 .233"ألنٌو نفيو

كإذا كاف ضمّب الٌشأف ىو الذم ٲبنح اإلجراء األسلو ي خاصية اإلبراز، ٕبكم أنٌو إضمار يف غّب ما يقتضيو الظاىر 

سلب  -كما ىو ا٢باؿ يف ىذه اآلية-كاراضيو القاعدة األصولية الٍب اوجب اإلظهار أٌكال فاإلضمار بعده، أفبل يكوف يف حذفو 

سلو ي؟ كالواقع أٌف حذؼ ضمّب الٌشأف يف ىذا السياؽ، كيف السياقات الٍب ٛباثلو، قد عيوّْض ٣باصية اإلبراز يف ىذا اإلجراء األ

ٖباصية أخرل انوب عنو، كادٌؿ ا٤بتلٌقي على موقعو، كالك ا٣باصية ىي اإلبقاء على الفعل ا٤بضارع بعد أف مرفوعا، داللة على أٌف 

أٍف الٌتفسّبيٌة، ألٌف  ما قبلها غّب مستغن بنفسو   -يف الوقت نفسو-هٌنا ليستيف ىذه اآلية ليست النٌاصبة للفعل ا٤بضارع، كأ" أفٍ "

 . كما استوجبو القاعدة، فبل يبقى بعد ذلك إالٌ أف اكوف أٍف ا٤بخفَّفة من أٌف كقد حذؼ ا٠بها ا٤بقدَّر بضمّب الٌشأف
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ىذا السياؽ، كالنٌائب عنو يف إثارة ا٤بتلٌقي، إٌف ٦بيء الفعل ا٤بضارع مرفوعا ىو ا٤بؤشّْر الٌداؿ على إرادة ضمّب الشأف يف 

إذ سيحملو على الٌتساؤؿ عن سٌر رفع الفعل بعده، ٩بٌا يدفعو حتما إُف اصحيح السياؽ بإعادة ضمّب الٌشأف إُف مكانو كلو 

عن فحول الضمّب كعندئذ ينكشف لو العدكؿ كييصبح من الواجب عليو الٌتساؤؿ . ضمنا، كإعادة قراءة اآلية يف ضوء ىذا الٌتعديل

اذكؼ كما ينطوم عليو من دالالت، حٌٌب إذا أسفر البحث كالتحليل عن ا١بواب استقٌر ذلك ا١بواب يف كجدانو استقرار ما 

كا١بواب ا٤بتضمن لؤلمر العظيم الذم . كظيفة ضمّب الشأف كالقصة -كما أشرنا سلفا-اثبت حقيقتو بعد طوؿ معاينة؛ كالك 

ف يف ىذه اآلية، ىو نفي كٍينونىة الفتنة نفي إثبات ٥با، ألٌف نفي ا٢بسباف إثبات لو كانزيل لو منزلة ينطوم عليو ضمّب الشأ

 .234العلم

كمثل ىذا اإلجراء األسلو ي كثّب يف القرآف الكرًن، كقد يٌتخذ صورا ٨بتلفة كأف يليى الضمّب اذكؼ بعد ٚبفيف إٌف فعل 

، على قراءة من أجرل لفظ 235خامسىةي أىٍف غىًضبى اهللي علٍيها إٍف كافى من الٌصادقينى﴾﴿كال: يف صيغة ا٤باضي، كما يف قولو اعاُف

أنٌو غًضب اي عليها: ؛ كالتقدير236الغضب على الفعليَّة
ىاىنا ىي ا٤بخفَّفة من أٌف، إذ ال ٲبكن اعتبارىا " أفٍ "كال شٌك أٌف . 237

كإذا ثبت كوهنا أٌف ا٤بخفَّفة، . كال الٌتفسّبيٌة للسبب الذم ذكرناه آنفاأف النٌاصبة للمضارع ألهٌنا ايليت بفعل يف صيغة ا٤باضي، 

؛ ففي ضمّب ﴿غًضب اهلل عليها﴾: أصبح لزاما اقدير ا٠بها ّٔاء ٧بذكفة، ىي ضمّب الشأف ا٤بفسَّر با١بملة الٍب اليو، كىو قولو

ذ فيو إضمار قبل اإلظهار كما بيٌنا يف ٙبليل الٌشأف اذكؼ دليل على العدكؿ عن مقتضى الظاىر الذم يبلـز ىذه اآلية، إ

 .النماذج السابقة

كإذا كاف يف حذؼ ضمّب الشأف إخفاء للمؤٌشر األسلو ي الداؿ على العدكؿ يف ىذا اإلجراء، فإٌف يف ٦بيء الفعل، بعد 

ٮبٌتو ٤بعرفة ما ينطوم عليو الشأف،  أٍف ا٤بخٌففة، يف صيغة ا٤باضي مؤشّْرا بديبل ينوب عن ضمّب الشأف يف لفت انتباه ا٤بتلٌقي كشحذ

يف ىذا السياؽ ىي ا٤بخٌففة من أٌف، كأنٌو ال يليق يف سياقها ىذا إاٌل أف ايقرف ّٔاء اكوف " أفٍ "ألٌف يف صيغة الفعل داللة على أٌف 

ا٤بفسّْرة للٌشأف، كٰبقُّ ٥با ذلك  كإذا أيخضعت قراءة اآلية ٥بذا الٌتأكيل، ابْبَّ أٌف ما بعد أٍف ىو ا١بملة. يف معظم األحواؿ ضمّب شأف
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فهي انطوم بالفعل على أمر عظيم قصىد البياف القرآين اثبيتو يف ذىن ا٤بتلٌقي ا٤بؤمن بالدرجة األكُف، أال كىو حلوؿ غضب ا 

إف  : "العنت زكجهاللمرأة الٍب ( صلى ا عليو كسٌلم)على الكاذب يف اللّْعػاف، كال أدٌؿ على عظمة ىذا األمر من قوؿ رسوؿ ا 

ىمت بذٍنب فاٍعَبيف بو، فالٌرٍجمي أىوىفي عليك من غضب ا، إٌف غضبو ىو الٌنار
 .238"كنت أى٤ب

 

 

 

 :خاتمة
لقد اٌاضح ٩بٌا سبق الطابع العدكِف ا٤بنحرؼ لئلجراء األسلو ي ا٤بؤسّْس إلضمار الٌشأف كالقٌصة، كأٌف عدكليتو اكمن 

اح عنو، ٕبكم أٌف ىذا اإلجراء ٱبضع لتسنْب ٨بالف ٤با يقتضيو الظاىر الداعي إُف اإلظهار مثٌ بالذات يف إضمار الٌشأف قبل اإلفص

٧باكلة  -كىي ىاىنا ضمّب الشأف -كمن شأف ىذا اإلجراء العدكِف أف يدفع با٤بتلقي إُف الٌتوقف عند الوحدة ا٤بعدكلة . اإلضمار

اللية؛ كالك ىي مقصديٌة كٌل إجراء أسلو ي معدكؿ بو عٌما يقتضيو الظاىر منو الستكناه سٌر عدكليتها كما ينطوم عليو من أبعاد د

 .من ا٢باؿ

إُف مثل ىذا اإلجراء إاٌل للفت انتباه ا٤بتلٌقي إُف أمر على جانب كبّب من األٮبٌية؛ فإضمار الشأف  -عادة -كال ييعمد 

ف يفسّْره، كىو اركيز افرضو خطورة ما ينطوم عليو دعوة للمتلٌقي للَبكيز على الشأف الذم ناب عنو الضمّب قبل أ -إذا -ىو

 .الشأف من حكمة أك عظة أك أم أمر يراه ا٤بتكلّْم ىاما يتوجَّب على ا٤بتلقي التوٌقف عنده
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 السماع عند الكوفيني

 خصائصه ومميزاته

                                                                                                                           
 محمد خريبش/ األستاذ

 دحمب البميدةجامعة سعد  
 

 :ملخص البحث 
ا٥بدؼ من ىذا البحث اسليط الضوء على ظاىرة السماع عند الكوفيْب، كذلك بتبياف األسس كا٤بعايّب الٍب استند         

إليها الكوفيوف أثناء ٝبعهم للمدكنة اللغوية، للوقوؼ على أىم الفركؽ ا١بوىرية بْب السماع عندىم كعند نظرائهم من 
 .ٙبديد أكجو االختبلؼ بْب منهج ا٤بدرستْب البصرية كالكوفية  البصريْب قصد

 
 :مقدمة

كاف استشراء اللحن يف البيئة العربية إيذانا بنشأة الدراسات اللغوية عند العرب، إذ رحل اللغويوف األكائل إُف البوادم العربية 
) ىيدم ٕبصر مفردات اللغة العربية كفق طريقةفقاـ ا٣بليل بن أٞبد الفرا. الفصيحة ١بمع اللغة من أفواه العرب الفصحاء

مرابا ا٢بركؼ ارايبا صوايا مبتدءان ٕبرؼ العْب، كما قاـ سيبويو بوضع قواعد النحو معتمدا يف األساس على ( التوافيق كالتباديل
فألف كتابو ما ٠بعو من أفواه العرب الفصحاء؛ أك ما ٠بعو من شيوخو كا٣بليل بن أٞبد كأ ي ا٣بطاب األخفش األكرب، 

أما الكوفيوف فقد عنوا أيضا ٔبمع . ا٤بشهور الذم قيل بشأنو إنو من أراد أف يضع كتابا يف النحو بعد كتاب سيبويو فليستح
) ا٤بدكنة اللغوية، فرحل بعض علمائها كالكسائي كالفرٌاء كاللحياين إُف البوادم العربية، فظهر عندىم ما يسمى با٤بدكنة اللغوية

Corpus )لسؤاؿ ا٤بطركح ىو ما ا٤بقصود بالسماع عند العرب ؟ كما ىي شركط ٝبع ا٤بدكنة اللغوية ؟ كىل اقيػػػػػػد ؛ كا
علماء اللغة الكوفيْب ّٔذه الشػػػػركط ؟ ما ىي خصائص السماع عند الكوفيْب ك٩بيزااو ؟ كما ىي أكجو االختبلؼ بْب السماع 

 عند البصريْب كالكوفيْب ؟

 :تعريف السماع. 1

عى » :جاء يف معجم العْب مادة ٠بع ما يلي: السماع لغة. 1.1 كىي ا٤بًٍسمىعىة، كا٤بًٍسمىعىة خرقها، كالسمع : األيذيفٍ : السمع: ٠بًى
٠بعت أذين زيدان : َف يسمع حسنا فأساء ا١بواب، كاقوؿ: أساء ٠بعا فأساء إجابة، أم: ما كقر فيها من شيء يسمعو، يقاؿ

أبصرت بعيِب زيدان، كالسماع ما ٠بٍَّعتى بو : أبصرت عيِب زيدان يفعل كذا ككذا، أم: ا اقوؿ٠بعتو كم: كذا ككذا، أم: يقوؿ
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ىذا : كيقاؿ. من أذاع يف الناس عيبا على أخيو ا٤بسلم أظهر ا عيوبو: أم( من ٠بع بعبد ٠بع ا بو :) فشاع كيف ا٢بديث
 .(239)«... إذا اكلم بو: قبيح يف السماع، كحسن يف السماع، أم

كأعِب بو ما ثبت يف كبلـ من يوثق بفصاحتو، فشمل كبلـ ا اعاُف، »  :عرفو السيوطي بقولػو: السماع اصطبلحا. 2. 1
ككبلـ العرب قبػل بعثتو كيف زمنو كبعده إُف أف فسدت األلسنة بكثرة  -صلى ا عليو كسلم  -كىو القرآف، ككبلـ نبيو

 .(240)«ا٤بولػدين نظما كنثرا عن مسلم أككافػر 

كإذا أمعنا النظر يف اعريف السماع أدركنا أف ا٤براد بو الكبلـ الفصيح الذم يشمل القرآف الكرًن، كحديث رسوؿ ا صلى 
من  -ا عليو كسلم، ككبلـ العرب قبل فساد األلسنة بدخوؿ ا٤بولدين اإلسبلـ، كبالتاِف فإف الذين عنوا ٔبمع ا٤بدكنة اللغوية

 .كي اسلم ٥بم ا٤بدكنة اللغوية من اللحن. (241)ا ا٤بقاييس الزمانية كا٤بكانية لرقعة الفصاحةراعو  -علمائنا األفذاذ

 :خصائص السماع كمميزاتو عند الكوفيين. 2

سبق أف أشرنا من قبل أف العلماء األكائل الذين رحلوا إُف البوادم الفصيحة ١بمع اللغة، أخذكا بعْب االعتبار شركطا أساسية 
اإلطار الزماين كا٤بكاين لرقعة الفصاحة، كذلك من خبلؿ االقتصار على القبائل ا٤بشهورة بالفصاحة كقبائل ٛبثلت يف ٙبديد 

 غّب أف السؤاؿ ا٤بطركح ىو ىل راعى الكوفيوف ىذه الشركط ؟. قيس كٛبيم كأسد ككنانة كطيء

كىي اأسيس مدرسة ٫بوية خاصة . ن نواياىمالواقع أف الكوفيْب أرادكا أف يشقوا ألنفسهم طريقان خاصان ّٔم، فأبانوا بذلك ع
ّٔم، إذ أف الكثّب من أسس ا٤بدرسة الكوفية ٨بالفة ألسس ا٤بدرسة البصرية، كحٌب ا٤بصطلحات ٨بتلفة غّب أف ىذا ال ينفي 

 .اشَباكهم يف األصوؿ العامة الٍب قاـ عليها النحو العر ي كالسماع كالقياس كنظرية العامل

ْب كانت ٥بم الرغبة يف ٨بالفة البصريْب ىي احتكامهم يف بعض مسائل اللغة كالنحو ألعراب َف كلعل ما يؤكد أف الكوفي
الٍب جرت بْب الكسائي كسيبويو حوؿ . (242)يكونوا من قاطِب البوادم الفصيحة، كلعل أشهر ىذه ا٤بسائل ا٤بسألة الزنبورية

فاختار سيبويو الرفع كاختار « ن الزنبور فإذا ىو إياىا كنت أظن أف العقرب أشد لسعان م» : الرفع أك النصب يف قوؿ العرب
الكسائي النصب ٧بتكما إُف بعض األعراب، فحكموا لصاٌف الكسائي كإف كاف ٨بطئا يف رأيو، كىذا دليل قاطع على أف 

كأعراب   اعتمدكا على لغات أخرل أب البصريوف االستشهاد ّٔا، كىي ٥بجات سكاف األرياؼ الذين كثقوا ّٔم» الكوفيْب 
سواد الكوفة من ٛبيم كأسد، كأعراب سواد بغداد من أعراب ا٢بطيمية الذين غٌلط البصريوف لغتهم ك٢بٌنوىا كاهتموا الكسائي 

                                                 
 .445 العيف، ص كتاب: الخميؿ بف أحمد - 239
 .48 االقتراح، ص: السيوطي - 240
، 76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 السماع المغوي العممي عند العرب، ص: الحاج صالح عبد الرحمف: ينظر - 241

 .ففيه تفصيؿ دقيؽ ألشهر القبائؿ التي أخذت عنها المغة مع تحديد دقيؽ لعصور االحتجاج المغوي
 .154 -1/153مغني المبيب، : ابف هشاـ :ينظر - 242
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بأنو أفسد النحو أك بأنو أفسد ما كاف قد أخذه بالبصرة إذ كثق ّٔم كأخذ عنهم كاحتج على سيبويو يف ا٤بناظرة الٍب جرت 
 .(243)«بينهما بلغاهتم 

 :ما يلي عرض ألىم خصائص السماع عند الكوفيْبكفي

 :التوسع في الركاية كالقياس. 1. 2

٤با كاف البصريوف منشغلوف بوضع صرح النحو كاأسيس مدرسة ٫بوية ٥با أصو٥با ا٤بنهجية ا٣باصة ّٔا، كاف الكوفيوف يف شغل 
لعل أىم ما » :ا الصدد قاؿ الدكتور شوقي ضيفعن ذلك، فقد ا٘بهت أنظارىم ٫بو ركاية األشعار، كالعناية بالقراءات، كّٔذ

ٲبيز ا٤بدرسة الكوفية من ا٤بدرسة البصرية ااساعها يف ركاية األشعار كعبارات اللغة عن ٝبيع العرب بدكيّْهم كحضريّْهم، بينما  
فصحاء الذين كانت ا٤بدرسة البصرية اتشدد اشددا جعل أئمتها ال يثبتوف يف كتبهم النحوية إال ما ٠بعوه من العرب ال

 .(244)«... سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر كآفااو 

كىذا دليل كاضح على أف الكوفيْب َف يتشددكا اشدد البصريْب يف القياس على الكثّب كا٤بطٌرد، كطرح كإٮباؿ كل ما خالف 
قياس لكن على بل » ازكابل أدل ّٔم اساىلهم الواضح إُف أقيسة ابتدعوىا ٨بالفة ٤با نٌص عليو السماع، فقد أج. أقيستهم

 . (245)«يف ٫بو قولنا قاـ زيد بل بكر من دكف االستناد إُف ٠باع فقالوا قاـ زيد لكن بكر 

كقد فصل ابن جِب يف مسألة ا٤بفاضلة بْب السماع كالقياس، أك . فهذا قياس يأباه البصريوف لعدـ ٠باعهم ذلك عن العرب
كاعلم أٌنك إذا أدَّاؾ القياس إُف شيء ما مث ٠بعت العرب قد » :قائبل ٗبعُب آخر مٌب ٯبب األخذ بالسماع كارؾ القياس

 .(246)«بشيء آخر على قياس غّبه فدع ماكنت عليو إُف ماىم عليو  نطقت فيو

كما   -فابن جِب يف ىذا النص يؤكد على أنو إذا اعارض السماع كالقياس فبل بد من األخذ بالسماع كارؾ القياس، كالكوفيوف
دكف ّٔذا، بل يتوسعوف يف إجراء القياس من دكف االستناد إُف ٠باع، كرٗبا ما قادىم إُف ذلك ىو اساىلهم يف ال يعت -ارل 

ٝبع اللغة من قبائل أب البصريوف األخذ عنها ألهنم ٢بٌنوىا فجاءت مدكنتهم اللغوية حافلة بالغث كالسمْب بسبب ىذا 
 .التساىل

حيانا، كبالتاِف يرفضوف ما يبُب عليو من قواعد كأحكاـ أهنم رفضوا االعتداد ٗبا ركاه كلعل ما يؤكد أهنم كانوا يرفضوف السماع أ
أما العسلى فأنا » سيبويو يف الكتاب من إعماؿ صيغ ا٤ببالغة يف أقواؿ العرب الفصحاء كأشعارىم كما يف ٫بو قوؿ العرب

أف اسم الفاعل عمل لشبهو بالفعل ا٤بضارع، ، كالسبب يف ذلك أهنم رأكا (247)بنصب العسل مفعوال بو لشرَّاب« شرَّاب 
                                                 

 .81 الشاهد وأصوؿ النحو في كتاب سيبويه، ص: الحديري خديجة - 243
 .159 المدارس النحوية، ص: شوقي ضيؼ - 244
 .1/423مغني المبيب، : ابف هشاـ - 245
 .1/427 الخصائص،: ابف جني - 246
 .164 المدارس النحوية، ص: شوقي ضيؼ: ينظر - 247
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فكاف عملها يف الدرجة الثالثة، كَف استحق العمل باألصالة ألهنا فرع يف . كصيغ ا٤ببالغة إ٭با عملت لشبهها باسم الفاعل
 .(248)العمل عن اسم الفاعل، كالفركع انحط عن رابة األصوؿ كما نص على ذلك السيوطي يف كتابو األشباه كالنظائر

ا رفضوا االعتداد ببعض القراءات القرآنية على الرغم من اواارىا كيتعلق األمر بإعماؿ أف ا٤بخففة من الثقيلة النصب، فقد كم
ذكركا أف الثقيلة إ٭با عملت لشبهها بالفعل ا٤باضي يف بنائها على ثبلثة أحرؼ، كأهنا مبنية على الفتح مثلو، فإذا خففت زاؿ 

ا، كَف يلتفتوا        الحتجاج البصريْب عليهم بقراءة نافع كابن كثّب كىي من القراءات شبهها بو فوجب أف يبطل عمله
 .(250()249)﴿ كإف كبل ٤با ليوفينهم ربك أعما٥بم ﴾:السبع

 :اعتماد البيت الواحد كالقليل النادر لبناء القواعد النحوية. 2.2

حد كالقليل النادر لبناء القواعد النحوية، كىذا شيء يأباه لعل أىم ما يتميز بو الكوفيوف عن البصريْب اعتمادىم البيت الوا
البصريوف، ألهنم ال يعتمدكف إال على الكثّب ا٤بطرد، كاألمثلة اآليت ذكرىا خّب دليل على منهج الكوفيْب يف االستدالؿ 

درسة ٫بوية ٥با أسسها ذلك أهنم أرادكا أف ٱبالفوا منهج البصريْب كأغلب الظن أهنم أرادكا أف يؤسسوا م. بشواىد الشعر
 .ا٤بنهجية ا٣باصة ّٔا

 :مستدلْب بقوؿ الشاعر( لكي ) ا٤بصدرية بعد« أف » فقد أجاز الكوفيوف إظهار

 أردت لكيما أف اطّب بقربٍب 
 

 .(251)فتَبكها شنا ببيداء بلقع 
ة معرفة اسم الشاعر، حٌب كالواقع أف ىذا البيت ٦بهوؿ القائل، كمن مث فبل يكوف حجة، فقد نص ابن األنبارم على ضركر  

، كمن ىذا ا٤بنطلق ندرؾ ضركرة معرفة عصور االحتجاج اللغوم، بل نعلم (252)يكوف شعره حجة يف إثبات القواعد النحوية
... جاىلي، قدًن، ك٨بضـر: طبقات الشعر أربع» :سبب اقسيم بعض النقاد القدامى الشعراء إُف طبقات، فقاؿ ابن رشيق

 . (253)«... ادثوف      طبقات كإسبلمي ك٧بدث مث صار 

. عارضا حججهم( لكي)كقد عرض ابن األنبارم يف كتابو اإلنصاؼ ٤بسألة إجازة الكوفيْب إظهار أف ا٤بصدرية بعد     
 .بعدىا النقل كالقياس« أف » الدليل على أنو ٯبوز إظهار       : أما الكوفيوف فاحتجوا بأف قالوا... » :فقاؿ

 :فقد قاؿ الشاعرأما من جهة النقل 

                                                 
 .1/315 األشبا  والنظائر،: طيالسيو : ينظر - 248
 .111: سورة هود، اآلية - 249
 .1/159اإلنصاؼ، : ابف األنباري: ينظر - 250
 .2/473 البيت مف شواهد اإلنصاؼ، - 251
 .2/475اإلنصاؼ، : ابف األنباري: ينظر - 252
 .1/179العمدة، : ابف رشيؽ - 253
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 أردت لكيما أف اطّب بقربٍب
 

 .فتَبكها شنا ببيداء بلقع 
. اوكيدا ٥با، الافاقها يف ا٤بعُب« أف » جاءت للتوكيد، كالتوكيد من كبلـ العرب، فدخلت « أف » كأما من جهة القياس فؤلف 

 :كإف اختلفتا يف اللفظ كما قاؿ الشاعر

 بغّب ال عصف كال اصطراؼ  قد يكسب ا٤باؿ ا٥بداف ا١بايف        

 . (254)«الافاقهما يف ا٤بعُب « ال » فأكد غّب بػ

أهنم كإف َف ٱبالفوا  -ال ٧بالة  -يدرؾ« لكي » ا٤بصدرية بعد« أف » إف ا٤بتأمل يف رأم الكوفيْب يف مسألة جواز إظهار
 أهنم خالفوىم يف استخداـ ىذين البصريْب يف األصوؿ الكربل الٍب قاـ عليها النحو العر ي كىي السماع كالقياس، إال

أك باألحرل مٌب ٯبب األخذ بالسماع كارؾ القياس، فالبصريوف يتشددكف يف القياس على الكثّب ا٤بطرد، كال . األصلْب
يلتفتوف إُف البيت الشاذ، القتناعهم أنو غّب كاؼ إلثبات القواعد النحوية مع اأكيدىم على ضركرة معرفة اسم الشاعر، 

 .أف يكوف الشعر ٤بولد أك ٩بن ال يوثق بفصاحتو كىذا ٨بافة

، كاحتجوا «لكن » ذىب الكوفيوف إُف جواز دخوؿ البلـ يف خرب» :كنقل السيوطي يف كتابو االقَباح عن ابن النحاس قولو
 :بقوؿ الشاعر

 *كلكنِب من حبها لعميد*
كَف ينشده أحد ٩بن كثق يف اللغة كال عزم إُف مشهور  كا١بواب أف ىذا البيت ال يعرؼ قائلو، كال أكلو كَف يذكر منو إال ىذا 

 .(255)«بالضبط كاإلاقاف 

فما نقلو السيوطي عن ابن النحاس يؤكد فساد منهج الكوفيْب ألهنم أجازكا دخوؿ البلـ يف خرب لكن مستدلْب ببيت ٦بهوؿ 
قرر البصريوف اعتماد الكثّب ا٤بطرد لبناء القائل كالبصريوف ٲبنعوف ذلك ألهنم يركف أنو من الشاذ الذم ال يقاس عليو لذلك 

فالكوفيوف يصركف على استخداـ القليل النادر لبناء القواعد، أما البصريوف . القواعد، كىنا يكمن الفرؽ بْب منهج ا٤بدرستْب
 .فبل يلتفتوف إُف ذلك كيؤكدكف على كثرة الشواىد النحوية كاطرادىا لبناء القاعدة النحوية

 :أف الكوفيْب أجازكا ٦بيء أفعل التفضيل من األلواف كالعيوب مستدلْب بقوؿ الشاعر« ا٤بزىر»ا يف كتابو كنقل السيوطي أيض

 جارية يف درعها الفضفاض
 

 .(256)أبيض من أخت بِب أباض 
 

                                                 
 .475، 474، 2/473اإلنصاؼ، : ابف األنباري - 254
 .72االقتراح، ص : السيوطي - 255
 .74البيت مف شواهد االقتراح، ص  - 256
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 ىند أبيض من عائشة، كال بكر: كجدير بالذكر أف البصريْب ٲبنعوف ٦بيء أفعل التفضيل من األلواف كالعيوب، فبل اقوؿ 
 .أعور من زيد، ألف ىذا َف يسمع عن العرب

كليس البيت الشاذ كالكبلـ افوظ بأدىن إسناد حجة على األصل آّمع عليو يف  » :قاؿ السيوطي نقبل عن ابن السراج
كيل كاأكيل ىذا كما أشبهو يف اإلعراب كتأ. كبلـ، كال ٫بو، كال فقو، كإ٭با يركن إُف ىذا ضعفة أىل النحو كمن ال حجة معو

فأشار ّٔذا الكبلـ إُف أف الشاذ » :مث يعلق السيوطي قائبل. (257)«ضعفة أصحاب ا٢بديث كأاباع القصاص يف        الفقو 
 . (258)«ك٫بوه يطرح طرحا كال يهتم        بتأكيلو 

 . (259)«البيت الشاذ ليس ٕبجة على األصل آّمع عليو » :كقاؿ ا٤بربد

ف البصريْب ال يعتدكف بالبيت الشاذ، كال يعتربكنو حجة، ألف ذلك ٨بالف ألصو٥بم كمن كل النصوص السابقة يتضح لنا أ
 .ا٤بقررة كالٍب من أٮبها القياس على الكثّب كا٤بطرد كعدـ االلتفات إُف القليل كالنادر، ألنو غّب كاؼ إلثبات القواعد النحوية

 :المبالغة في التقدير. 3. 2

ا٤ببالغة يف التقدير، ذلك أهنم يتوسعوف يف إجرائو، كمن أمثلة ذلك أهنم يركف أف ا٣برب لعل أىم ما يتميز بو منهج الكوفيْب 
كإف كاف ا٠با  -كاحتجوا بأف قالوا؛ إ٭با قلنا إنو يتضمن ضمّبا»زيد أخوؾ كعمرك غبلمك، : ا١بامد يتحمل ضمّب ا٤ببتدأ ٫بو

 معُب زيد قريبك، كعمرك غبلمك يف معُب عمرك زيد أخوؾ يف: ألنو يف معُب ما ىو صفة، أال ارل أف قولك -غّب صفة 
خادمك كقريبك كخادمك يتضمن كل كاحد منهما الضمّب، فلما كاف خرب ا٤ببتدأ ىاىنا يف معُب ما يتحمل الضمّب كجب 

 .(260)«أف يكوف فيو ضمّب يرجع إُف ا٤ببتدأ 

واعدىم، كاالعتماد على ا٤بعُب مظهر ضعف يعتمدكف على ا٤بعُب يف اقدير ق» ففي ىذا النص اأكيد كاضح على أف الكوفيْب
ىذا ا٤بوضع كثّبا ما يستهوم من يٍضعيفي نظره » :الذم قاؿ. (261)«حذر منو عدد من حذَّاؽ النحاة كعلى رأسهم ابن جِب 

دعا ذاؾ معناه أ٢بق أىلك قبل الليل، فرٗبا ( أىلىكى كالليلى :) كذلك كقو٥بم يف افسّب قولنا. إُف من يقوده إُف إفساد الصنعة
زيد قاـ، كرٗبا ظن : ككذلك قولنا. فيجره، إ٭با اقديره أ٢بق أىلك كسابق الليل( أىلك كالليًل ) من ال دربة لو إُف أف يقوؿ 

بأنو . سرَّين قياـ ىذا كقعود ذاؾ: ككذلك افسّب معُب قولنا. بعضهم أف زيدان ىنا فاعل يف الصنعة، كما أنو فاعل يف ا٤بعُب
 . (262)«أف قعد ذاؾ، رٗبا اعتقد يف ىذا كذاؾ أهنما يف موضع رفع ألهنما فاعبلف يف ا٤بعُب سرين أف قاـ ىذا ك 

                                                 
 .1/191المزهر، : السيوطي - 257
 .75االقتراح، ص: السيوطي - 258
 .1/191 المزهر،: السيوطي - 259
 .1/48اإلنصاؼ، : ابف األنباري - 260
 .98المدارس النحوية، ص : بف التواتي التواتي - 261
 .1/229الخصائص، : ابف جني - 262
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إف مدرسة البصرة رأت أف أىم غرض كضع قواعد » :كيلخص الدكتور التوايت بن التوايت الفركؽ األساسية بْب ا٤بدرستْب بقولو
، كإذ كانت  اللغات ال التـز القواعد العامة دائما بل فيها مسائل ال ٲبكن عامة للغة التزمها كاريد أف اسّب عليها يف دقة كحـز

أراد البصريوف ... أف ٘برم على القاعدة كخصوصا اللغة العربية الٍب ىي لغة قبائل متعددة ٚبتلف فيما بينها اختبلفا كبّبا 
جرؤكا على أكثر من ذلك فخطَّأكا ٛبشيا مع غرضهم أف يهدركا الشواذ، فإذا ثبت صحتها قالوا إهنا ٙبفظ كال يقاس عليها بل 

يف أقوا٥بم إذ َف ٘بر على القواعد، أما الكوفيوف فقد كانوا يتساىلوف يف الركاية حٌب أهنم كانوا يأخذكف عن األعراب الذين 
إ٭با أخذنا اللغة من حرشة الضباب : قطنوا حواضر العراؽ، ٩با جعل الرياشي كىو من البصريْب يفخر على الكوفيْب بقولو

 . (263)«كأكلة الّبابيع، كىؤالء أخذكا اللغة من أىل السواد أكلة الكوامي  كالشواريز 

كخبلصة القوؿ أف الكوفيْب أرادكا أف اكوف ٥بم مدرسة ٫بوية مستقلة عن ا٤بدرسة البصرية، كذلك ٗبخالفة البصريْب يف 
) ة كالقياس كاالعتداد بالقراءات القرآنيةاألسس ا٤بنهجية كا٤بصطلحات النحوية كيظهر ذلك من خبلؿ اوسعهم يف الركاي

مث مبالغتهم يف التقدير كما أهنم َف . كاعتمادىم البيت الواحد كالقليل االنادر يف بناء القواعد النحوية(. ا٤بتواارة كالشاذة 
ٝبع اللغة )ا١بنس يكونوا صارمْب يف ٝبع اللغة ذلك أهنم َف يتقيدكا ٗبا كضعو علماء العربية من شركط يف ٝبع اللغة كشرط 

كٙبديد رقعة الفصاحة زمانا كمكانا فجاءت ا٤بدكنة اللغوية عندىم (. من أفواه العرب ا٣بلص الذين َف ٱبالطوا األعاجم 
حافلة بالغث كالسمْب، ألهنم ٝبعوا اللغة من قبائل رفض البصريوف االستشهاد بكبلمهم ألهنم ٩بن خالطوا األعاجم أك أهنم 

 .ا٢بواضريف ااصاؿ دائم مع 
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 حركات  التحرر العربية  املعاصرة يفالتصوف  دور علماء 

 زضٕاُ حمىد سعٗد عجاج إٖزٔل٘. د

 األزدُ-جاوعٛ البمكاء التطبٗكٗٛ 

  : الخالصة

اء كاف ينبِب ىذا البحث على بياف دكر علماء التصوؼ يف ببلد الشاـ يف حركات التحرر ا٤بعاصرة، كقد قمت بالَبكيز على علم 

٥بم الفضل يف نشر العلم، كاإلصبلح االجتماعي، كمقاكمة االحتبلؿ، كبينت دكرىم يف الثورات التحررية، كمن استقرائي للتاري  

ا٤بنشور حوؿ حركات التحرر ا٤بعاصرة كجدت أكثر ىؤالء العلماء مغمورين على ما قاموا بو من اعبئة للجماىّب، كمقاكمة 

 .طاين، كقد اتبعت سّبىم، من خبلؿ ما  كتب عنهم من قبل ابلميذىم كا٤بخلصْب من ا٤بؤرخْبلبلستعمار الفرنسي كالربي

كخلص للباحث اُف أفَّ التاري  ٯبب أف اعاد صياغتو كال ييكتفى ٗبا كتبو ا٤بستشرقوف كأصحاب ا٤بلل كالنحل كاألىواء، ٗبا أثبتوه عن 

. ٙبرير الببلد، على أفَّ االستعمار قدر ا كال بد من الرضا بقضاء ا قوقعة ا٤بتصوفة يف زكاياىم ، كٚبلفهم عن ا٤بشاركة يف

كا٢بقيقة أثبتت عكس ذلك فاىتمامهم با١بهاد األكرب كاألصغر يسّباف يف خطْب متوازيْب، فجاىدكا كرابطوا كاستشهدكا فكانت 

 . جهادىم خالصا لوجو اغايتهم النصر أكالشهادة يف سبيل ا، بعد أف جاىدكا أنفسهم كىذبوىا ليكوف 

كما أجابت الدراسة على سؤاليها كأثبتت دكر علماء التصوؼ يف ا١بهاد كاإلصبلح االجتماعي كبينت دكر العلماء يف 

 .  حركات التحرر
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Sham -The Role of Sufi Scholars in Liberation Movements in AL :Abstract 

Region    This study aims at highlighting the role of Sufi scholars in contemporary  

liberation movements in Al-Sham region (Syria, Lebanon, Jordan and Palestine). The researcher 

concentrates on some Sufi scholars who played an important role in spreading knowledge, social 

reformation, and the concept of struggling against imperialism. The researcher found that most 

of those scholars are obscured for what they have done such as resisting British and French 

occupation. So, the researcher followed their biography by the assistance of honest historians 

and poets of their time. 

The researcher also found that history must be taken from authentic resources not from 

orientalists who portrayed Sufi as an isolated people in dark corners who believe that 

imperialism is a fate of nation and a will of God, and we have to accept this fate.  But in fact this 

is not true at all. Sufism is so interested in both the big and the small Jihad (holy war). They have 

fought  and struggled to achieve one of two goals,  either victory or martyrdom for the sake of 

God 

It also replied to her question and the study demonstrated the role of scientists in the 

jihad mysticism and social reform and demonstrated the role of scientists in the liberation 

movements. 

 

Dr.Radwan Moh,d said Eazolli 
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 : المقدمة

مي إُف القرف الثاين ا٥بجرم، فاشتهر الصوفية بالزىد يف الدنيا كالعمل لآلخرة فهانت الدنيا يف عيوهنم ٛبتد جذكر التصوؼ اإلسبل

متطلعْب إُف حياة خالدة يف الفردكس األعلى، كالنظر إُف كجهو الكرًن؛ فجاىدكا أنفسهم كزكوىا، كما جاىدكا أعداءىم ليطهركا 

 .ألجنيب، فجمعوا بْب ا١بهادين األكرب كاألصغرأرض ا٤بسلمْب من دنس االستعباد كاالستعمار ا

ككثّبا ما قرأت حوؿ إغفاؿ ا٤بتصوفة لفريضة ا١بهاد، كأهنم اكتفوا با١بهاد األكرب كال عبلقة ٥بم با١بهاد األصغر كأف 

 .الصوفية َف يعرؼ ٥بم جهاد كال استشهاد يف ا٤بعارؾ الٍب خاضها ا٤بسلموف قدٲبا كحديثا

قاعس ىؤالء ا٤بتصوفة عن ا١بهاد، يرجع إُف فكرة التصوؼ نفسها، فهي ال ارل جهادا كال حربا، إال ك٩با قالوه فيهم أف ا

ا أف الصوفية يركف عدـ جدكل جهاد الكفار بناء على قو٥بم بأف كلَّ ما قدره ا فهو ٰببو، ككل ما :"كقالوا . جهادى النفس كحرّٔى

 .قدرىهكقع قدر ا، كلذا ٯبب عدـ معارضة قضاء ا ك 

إف الدكؿ العظمى اركز على الصوفية كاف كثّبا من الزكايا : إهنم استقبلوا اتل كينالوف منهم الدعم ا٤بادم، كقالوا: كقالوا 

كشاع ىذا على أقبلـ الكتاب من ا٤بستشرقْب كمن ابعهم من ا٤بسلمْب  الصوفية اقـو مقاـ ا٤براكز االستخبارية للدكؿ ا٤بستعمرة

 .يف الوطن العر يكغّب ا٤بسلمْب 

ككأف إنكار دكر علماء التصوؼ يف مقاكمة االستعمار أمر ٨بطط لو، كذلك ليقصوا آّاىدين الذين دكخوا ا٤بستعمرين 

 .عن بؤرة الضوء، كيفصلوا ركح اإلسبلـ عن جسده

ا٤بسلمْب، كدليل ذلك  كا٢بق أف علماء التصوؼ يف ببلد الشاـ كانوا من ا٤ببادرين للجهاد كدفع العدكاف الغاشم عن ببلد

ما أثبتناه يف ٕبثنا ىذا كالذم اناكؿ ٭باذج من العلماء العاملْب الذين ثاركا على االستعمار الفرنسي كاال٪بليزم يف ببلد الشاـ، 

سِب فكاف ٥بم دكر كبّب يف اعبئة آّاىدين كحثهم على ا١بهاد كالشي  مكي الكتاين كمفجر الثورة السورية الشي  بدر الدين ا٢ب

 .كالشي  علي الدقر

عرؼ العلماء العاملوف دكرىم جيدا، كعرفوا من يقاالوف ككيف ٯباىدكف؛ كلذا فقد ٝبعوا بْب ا١بهاد األصغر كاألكرب، 

 .كبناء عليو فإننا ٪بدىم آّاىدين الذين باعوا أنفسهم  فاقبلوا كما أدبركا، كَف يتقاعسوا عن البية نداء الواجب



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

- 223 - 

 

للوقوؼ على ا٢بقيقة، كبياف دكرىم، .أف نبْب دكر علماء التصوؼ يف حركات التحرر العربية ا٤بعاصرة كعليو فبل بد لنا

 من خبلؿ الوثائق التارٱبية كالسّّْبى الٍب ارٝبت ٥بم ليكوف برىانا كبيانا للحقيقة كإبراء لذمة علمائنا ٩با اهتموا بو من التخلف عن

 . منادم ا١بهاد

نتحدث عن أعبلـ ببلد الشاـ كعلماء التصوؼ الذين كاف ٥بم دكر بارز يف حركات التحرر  ليس من السهولة ٗبكاف أف

ا٤بعاصرة، فإحصاؤىم كذكر مواقفهم انوء على ا٢بصر كأمر ال يستطيعو باحث كال باحثاف بل ٰبتاج إُف جهد ٝباعي ليعيد صياغة 

 .التاري  كإعطاء كل ذم حق حقو

كمة يف ببلد الشاـ، فلم أجدىا أشارت إُف دكر علماء التصوؼ يف ا٤بقاكمة، خاصة بعد قرأت ااري  ا٤بقا  : مشكلة الدراسة

قراءيت لسّبة حياهتم يف كتب الَباجم،كالتاري  كمذكرات ا٤بعاصرين ٥بم، إضافة ٤با ٠بعتو من علماء دمشق عن دكرىم يف ا٤بقاكمة 

 :كاإلصبلح، كل ذلك دعاين الف أاساءؿ

لتصوؼ يف ببلد الشاـ كما ظهر دكرىم يف ببلد ا٤بغرب العر ي كىل كاف لعلماء ببلد الشاـ دكر يف ٤باذا َف يظهر دكر علماء ا

 مقاكمة االستعمار كاإلصبلح االجتماعي؟

 ما الدكر الذم قاموا بو يف مقاكمة االستعمار كاإلصبلح، كمشاركتهم العاَف اإلسبلمي؟ 

على دكر علماء صوفية ببلد الشاـ يف ا١بهاد كمقاكمة االستعمار فتناكلت  اكمن أٮبية ىذه الدراسة يف اركيزىا : أىمية الدراسة

 .٭باذج من ٦باىديهم كمصلحيهم 

هتدؼ ىذه الدراسة إُف بياف ا٢بقيقة الٍب غابت عن كثّب من ا٤بؤرخْب كىي أف الثورات الٍب ظهرت يف ببلد  : الهدؼ من الدراسة

ين ا٢بسِب كالشي  علي الدقر كالشي  مكي الكتاين كغّبىم من العلماء إضافة إُف الشاـ فجرىا علماء ببلد الشاـ كالشي  بدر الد

 .بياف دكرىم اإلصبلحي كدكىم يف اأسيس رابطة العاَف اإلسبلمي

اعتمدت الدراسة على ا٤بنهج الوصفي من خبلؿ استقصاء ا٤بعلومات من مصادرىا،كٙبليلها، كبناء األحكاـ  : منهجية الدراسة

اء أكانت ا٤بعلومة يف الكتب الٍب أرخت للفَبة الٍب كانت ارزح فيها ببلد الشاـ لبلستعمار الفرنسي كاال٪بليزم، سو . من خبل٥با

 .إضافة للدراسات ا٤بوجودة يف الدكريات ا٤بوثقة كا٤بواقع االلكَبكنية
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دكر علماء التصوؼ "العنواف َف أجد اف ىناؾ من كتب دراسة أك ٕبثا يستجمع شركط البحث العلمي ّٔذا :  الدراسات السابقة

حسب علمي ٩با شجعِب على الكتابة فيو لعلي أقدـ جديدا ٱبدـ الثقافة العربية كالفكر " ببلد الشاـ يف حركات التحرر ا٤بعاصرة

 . اإلسبلمي

َف كلكن ىناؾ بعض الدراسات الٍب اناكلت بعضا من دراسٍب كلكنها متناثرة ىنا كىناؾ، ٚبدـ دراسٍب إال أف أىدافهم 

 .اكن مسلطة على ا٥بدؼ من دراسٍب

كمنها دراسة الدكتور اسعد ا٣بطيب يف ٕبثو اإلطار الدفاعي عند الصوفية ٙبدث فيو عن جهاد الصوفية عرب التاري  منذ 

ه القرف الثاين كحٌب العصر ا٢بديث كاطرؽ فيو إُف ذكر بعض علماء سوريا إٝباال ال افصيبل، كىذا أقرّٔا لدراسٍب كأفدت من ىذ

كما أفدت من كتب الَباجم الٍب ارٝبت لؤلعبلـ الذين اناكلتهم يف دراسٍب، ككذلك ا٤بؤلفات الٍب كتبت عن بعض . الدراسة كثّبا

 . العلماء بعينهم كما أفدت من كتب الدكتور علي الطنطاكم يف مذكرااو ككتابو رجاؿ من التاري 

كسيلة لنزع اعاليم القرآف كىدم السنة إال كاستخدموىا سبلحا ضد َف يَبؾ أعداء اإلسبلـ :  نماذج من علماء بالد الشاـ

فنراىم يقتلوف ا٤بسلمْب باسم اإلرىاب كالعنف " كىالى يػىزىاليوفى يػيقىااًليونىكيٍم حىٌبَّ يػىريدُّككيٍم عىٍن ًديًنكيٍم ًإٍف اٍستىطىاعيوا "ا٤بسلمْب 

كاضحة الوسيلة، فاحتلوا ببلد ا٤بسلمْب؛لسرقة خّباهتم كانتهاؾ  كالتطرؼ؛يَببصوف ّٔم الدكائر،فجميع حركّٔم معلومة الغاية

حرماهتم،ال يرعوف يف مؤمن إال كال ذمة،كيوٮبوف العاَف بأهنم ذكك الدٲبقراطية،كرعاية حقوؽ اإلنساف،كدعاة الرفق با٢بيواف كٞباية 

 .البيئة

راطية؛الدٲبقراطية الٍب اكيل ٗبكيالْب ٨بتلفْب، فهي فسموا احتبل٥بم استعمارا، كعاثوا يف األرض فسادا،باسم ا٢برية كالدٲبق

ال اطبق إال على شعؤّم،كنراىم ينادكف بتفوؽ ا١بنس كالعرؽ األبيض أما شعوب العاَف فعبيد، كحيوانات اعيش يف حظائر يف 

م الدمويوف كيسموف فهم اإلرىابيوف كيسموف ا٤بسلمْب إرىابيْب، كىم قتلة كيسموف ا٤بسلمْب قاالْب كى. دكؿ العاَف الثالث

ا٤بسلمْب بالدمويْب، كل ذلك على مرأل أعْب دعاة التقدـ كالتحضر،كدعاة ا٢برية كالدٲبقراطية،كاليـو ٰباربوف ا٤بسلمْب باسم 
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ضمن ٨بطط مدركس كمرسـو بدقة،كمطبوخ  (264)..العو٤بة الٍب ٙبمل يف طياهتا سيوفا مسلطة على رقاب ا٤بستضعفْب يف األرض

 .٨بالفْب بذلك كل العهود كا٤بواثيق الدكلية،كمعاىدة جنيف يف معاملة األسرل (265)قرار األمريكييف مطب  صنع ال

كلكن ا اوُف ىذا الدين كاعهد ٕبفظو فهيأ لو علماء عملوا ٗبا علموا فأكرثهم ا علم ما يعلموا، زكَّوا أنفسهم فزكت، 

ىم من براثن االستعمار يف مشارؽ الببلد كمغارّٔا،فقاموا بالواجب نظركا يف كاقع ا٤بسلمْب،كسطوة العدك فهبوا لتخليص ببلد

ا٤بوكوؿ إليهم خّب قياـ كلبوا داعي ا١بهاد كأف جلَّ حركات التحرر اإلسبلمية قامت على عوااق العلماء العاملْب،كسنذكر يف ىذا 

 : البحث بعضا منهم كبياف دكرىم

 كاألب الركحي ٥با( ـ1927-1925)مفجر الثورة السورية الكربل  محدث الديار الشامية العالمة بدر الدين الحسني :

كلد يف دمشق من أب قادرم الطريقة كاف فقيهان زاىدان عارفان با  )ـ1935-1850( )ىػ1345) (266)أستاذ علماء الشاـ

 . (267)يغوص على مكنونات علم التصوؼ بدقة كعليو قرأ شيوخ ا٤بتصوفة يف دمشق

االحتبلؿ الفرنسي يف سوريا كاف الشي  يطوؼ ا٤بدف السورية متنقبلن من بلدة إُف أخرل حاثان  ك٤با قامت الثورة على  

 . (268)"على ا١بهاد كحاضان عليو يقابل الثائرين كيضع ٥بم ا٣بطط ا٢بكيمة فكاف أبان ركحيان للثورة كالثائرين آّاىدين

نو،يرل الناسي طاعتو من طاعة ، ألنو يعلمهم أحكاـ عاش ٜبانْب سنة بالعلم كللعلم، ما جرل فيها بغّب العلم لسا  

 .ا، كاف يراقب ا كالناس عنو غافلوف كيقرأ العلم كيسبح كالناس نائموف

يف اللغة كغريبها كيف الصرؼ كيف النحو،كيف فقو ا٤بذاىب األربعة ا٤بدكنة كغّب :يعد اإلماـ ا٤برجع يف كل فن   

 .،كيف معرفة الرجاؿ كاألسانيد،كيف الكبلـ كالفلسفة كاألخباركا٢بديث ركاية كدراية..ا٤بدكنة

كاف يف علمو كسّباو بقية السلف كنادرة العصر، الذم سيمر كقت طويل قبل أف ارل مثلو ديار الشاـ ال بل ببلد 

 270):)رثاه الشاعر العبلمة ٧بمد صاٌف الفيرفور بقولو( 269)"اإلسبلـ

                                                 
 .2000ااظر مقداد ، محمد، العولمة رقاب كشيرة وفيف واحد المؤففة العربية للدرافات والاأر، بيروت  - 264

 مامد عرفان الكيضا :د.ااظر كتاب صااعة القرار ارمريك  أ - 265

، 1الفكر ط ، دار1986دمأ  ص  القرن الرابس عأر ال مر ، محمد مطيس الحاصظ وازار أباظة، دمأ   وااظر كتاب تاري  علما، 157، م7لترممته ودور  ااظر ارعضم، ج - 266

 المحدث اركبر وإمام العصر العضمة الزاهد الأي  محمد بدر الدين الحفا  كما عرصته"وللأي  محمد صالع الفُرصور مراث ص  الأي  وكتاب  .472، م1ج

 .472، م1، ج1، دار الفكر ط1986لرابس عأر ال مر ، محمد مطيس الحاصظ وازار أباظة، دمأ  تاري  علما، دمأ  ص  القرن ا - 267

  .157، م7ارعضم، ج  - 268
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 كما للفٌب يرجو ٗبوطنو خيٍلدا  أال ما ٥بذا الدىًر يفجعينا عىٍمد

تَّمه   فلم يػيٍبًق مىٍن يف األرض ٍٝبعنا كال فٍردا  أَف يدًر أف ا٤بوتى جارو ٧بي

 كأصبح عيشي القوـً من بعده نىٍكدا  لعمريؾى قد بااٍت ضلوعي على ا١بىوىل

 أـ الًعٍلمى قد سجٍَّيتيمي فوقو بيردا  أنٍعشنا ٞبلتم آؿى ًجلَّقى جٍهرةن 

 فقد أذىبى األلبابى كاستىنفدى الرٍُّشدا   دىى يا للنَّوائًب كالردلمصابه 

 أصاب جباؿى الشاـً أشبىعها ىٌدا  مصابه دىىى اإلسبلـى لو أفَّ بعضىو

ـي، بدري العلم غابى بأيٍفًقو نىٍت لىػٍحدا  فيا شا  كيا قوـي، مشسي الفضل قد سيكّْ

 ف قبل اليوـى ٦بتًمعنا صىٍلدا كقد كا  كىىىى بعدؾى آّدي الذم كاف شا٨بنا 

 اصاب بنكدو َف ٘بد قبلو نكدا  فمن للفتاكل بعد بينك إذ غدت 

 إذا عنعنى ا٢بادم كجاء بو سردا  كمن للبخارم كالنسائي كمسلمو 

 كأنك ايدعى للوليمة ميعتىٌدا  دعاؾ رسوؿه للمنايا أجبتىو

  لنا نىٍكداكما كاف منك البْب إال  كقد كنت فينا نعمةن قٌل شكرىا

 كلد يف دمشق بعد انتقل جده إليها من قرية سيجر قرب ( 1380/1960) (271)المجاىد محمد بن طو بن محمد األشمر

فتعٌلم يف كتاايبها، كٛبٌرس على الفركسٌية كركوب ا٣بيل، كبدت عليو  ٞباه، مث انتقل إُف قرية الغارية الشرقٌية من ٧بافظة حوراف،

 . إحقاؽ ا٢بقكالرغبة يف مبلمح النجدة

كاف يقابل الشي  بدر الدين  أمْب الزملكاين الكردم بدمشق كلبس ا٣برقة الصوفٌية سلك الطريقة النقشبنديٌة على الشي 

، ككانت دار االمشر ٞبى ٤بن دخلها، َف (272)ا٢بسِب فجر كل يـو كيأخذ منو اعليمات الثورة ىو كآّاىد ا١برمء حسن ا٣براط

                                                                                                                                                         
 385-381م،  م1990،  8طاطاو  ، عل ، رمان من التاري  دار الماار مد   ط - 269

 أعرا، العربية ص  القاين التافس عأر والعأرينمحمد صالع الفرصور، ديوان آصم وآمان، مخطوط ، اقض عن موقس معمم البابطْين ل 270

محميد  80، فيورية وقايية صلفيطين م 242م  5الطاطياو  ج  محمد أحمد درايقة ،  هكرييات الأيي  علي . د 97لترممته ااظر صفحات من م اد الصوصية والزهاد م  - 271

أعضم الصحوة اسفضمّية،  محمد عل  أاهين، 1رافات، تاري  فورّية الفياف  واصمتماع  ج الصامت الأي  محمد ارأمر فيرته وم اد  إعداد لماة الد عصمت أيخو، المماهد

 .محمد عل  أاهين
 .481، م1، تاري  علما، دمأ ، ج171اسفضم وحركات التحرر العربية، م - 272
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علم ا٢بديث  ااصل بعلماء دمشق فدرس. ها فلما كاف عهد االستقبلؿ اقتحمت داره كاقتيد إُف السجنٯبرؤ فرنسي أف يدنو من

 . على ٧بٌدث الشاـ الشي  بدر الدين ا٢بسِب كالزمو، كالقى الفقو على الشي  عبد القادر الشموط، اثنٍب عشرة سنة

يف استقبا٥با مع رفيقو آّاىد أٞبد مريود كاف   30/9/1918كعندما دخلت قوات الثورة العربٌية الكربل دمشق يف 

بتحرير سوريا من اسلط القوميْب األاراؾ، كيف يـو ميسلوف خرج مع آّاىدين فأبلى الببلء ا٢بسن، مث التجأ إُف حوراف  ابتهاجان 

سِب كالشي  علي كبعد عودة الشي  بدر الدين ا٢ب. العمل ا١بهادم يف دمشق كأخذ يعيد انظيم( ا١بنراؿ غورك)بعد دخوؿ قوات 

يعمل على ٝبع رجاؿ الثورة فيها كاوحيد   ن جولتهما يف ا٤بدف السوريٌة، كٌلفو شيخو ا٢بسِب بأف ٱبرج إُف الغوطة ثائران، كأفم الدقر

 .على الناس بالقٌوة كلمتهم ككضع حد ٣ببلفاهتم، كمنع التعديات

الغوطة، كأخذ يشٌن الغارات على ا٤بستعمرين  كقاد آّاىدين يف منطقة( 1927ػ  1925)خاض معاركو بْب عامي  

الٍب أشار إليها سلطاف باشا األطرش يف مذٌكرااو،  (273)فك ا٢بصار عن جبل الدركز يف ا٤بسيفرة،: الفرنسيْب، ككانت أشهر معاركو

اف ككفر سوسة، كمعركة بْب حي ا٤بيد يلدا يف الغوطة، كمعركة بستاف باكّب قرب حي ا٤بيداف بدمشق، كمعركة بستاف البندقة كمعركة

دكما، كمعركة حي ا٤بيداف، حيث كقف مائة من آّاىدين بقياداو يف كجو  مئذنة الشحم بدمشق، كمعركة جسر اورا على طريق

 .مدٌججة بأحدث األسلحة كحدات عسكرية

صاالت ا٥باافٌية يستخدمها الفرنسٌيوف، كاقطيع أسبلؾ االا قاـ األمشر كرفاقو بتدمّب خطوط السكك ا٢بديديٌة الٍب 

حوراف، كاستقٌر يف قرية  كالربقٌية، كمطاردة ا٣بونة كا١بواسيس كاقدٲبهم كمة الثورة ؛ عندما سيطر الفرنسٌيوف على الغوطة ١بأ إُف

من  اؤيٌدىا الطائرات العتقالو، لكٌنو استطاع كسر الطوؽ كا٣بركج داعل، فلما علم الفرنسٌيوف بوجوده فيها سٌّبكا ٞبلة عسكريٌة

القرية ٩بتطيان فرسو، ٙبت قصف الطّباف كعبور هنر الّبموؾ، كاستقٌر يف كاحة األزرؽ، يف االردف، ك٠بح لو ا٤بلك عبد ا باإلقامة 

 .يف بلدة ناعور قرب عٌماف فمكث فيها ثبلث سنوات

لعملياهتا ا٥بجومٌية عرب  ركزان خبلؿ إقامتو يف األردف شٌكل فرقة عسكرية قوامها ستمائة مقاال، كانت اتخذ مدينة درعا م 

عاد إُف دمشق، فأقاـ فيها  1350/1931كعندما صدر العفو عنو سنة  زار القدس كلقي ا٢باج أمْب ا٢بسيِب،. ا٢بدكد األردنٌية

                                                 
 قرية ص  حوران تابعة لمحاصظة درعا  - 273
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عارض قانوف الطوائف   .ن ا٤بنكر، كيصلح ذات البْب، كيشعل يف الشباب السورم ركح التضحية كالفداءع يأمر با٤بعركؼ كينهي

السلطات الفرنسٌية، كقاد مظاىرة شعبٌية اشَبؾ فيها الشي  كامل  لذم كانت حكومة ٝبيل مردـ على كشك إصداره ٙبت ضغطا

بو بديبل؛  ديننا، ديننا، ال نرضى: القٌصاب، كالشي  ّٔجت البيطار، ككاف الطبلب كعلى رأسهم الشي  علي الطنطاكم يهتفوف

  .(274)الذم فرضو ا٤بستعمركف يف مشاؿ أفريقيا( الظهّب الرببرم) حٌب ألغي ىذا القانوف الذم كاف ٗبثابة

فأبلغوه على لساف رئيس ا١بمهوريٌة شكرم القوالي، كرئيس كزرائو  صدر األمر باعتقالو استقبل يف مضافتو سبعة ضباط

للتوٌصل إُف ٩بارسة االستقبلؿ سعد ا ا١بابرم، أف يف ذلك إطفاءن لفتنة يقف كراءىا الفرنسٌيوف ّٔدؼ عرقلة ا١بهود ا٤ببذكلة 

إخوانو من الفتنة، كاوٌجو إُف جزيرة أركاد مع سٌجانو طواعية،  بشكل كامل، فنٌفذ القرار حقنان للدماء، كَف ينتصر لنفسو، كحٌذر

لشي  األمشر، ا١بابرم، أمر باقتحاـ دار ا فلما كاف عهد االستقبلؿ، ككاف رئيس الوزراء سعد ا  .(275) يومان  فأقاـ فيها ثبلثْب

 (.276)كسحبو منها إُف السجن

ـ يف فلسطْب ىٌب لنجدة إخوانو آّاىدين، كمعو القائد سعيد العاص، ككانت منطقة نشاطو 1936كعندما اندلعت ثورة

، ككاف قائد ا٤بفرزة الشامٌية، إُف جانب العراقٌية كالدرزيٌة، يف معركة آب  ادىا الٍب ق 1936مثلث نابلس، كخاٌصة منطقة طولكـر

معركة بلعا، كمعركة جبع، كمعركة بيت مرين ؛ كعندما  ا٤بناضل فوزم القاكقجي، كمنّب الرٌيس ، كمن أشهر معاركو يف فلسطْب

األراضي  على إهناء اإلضراب العاـ يف 11/10/1936العرب عن موافقة ا٥بيئة العربٌية العليا يف  أٜبرت جهود ا٤بلوؾ كاألمراء

 .األراضي السوريٌة ر أسلحة رجالو إُف ا٢باج أمْب ا٢بسيِب، كعاد إُفالفلسطينٌية، سٌلم األمش

٧باكلة ٘بنيد شركس القنيطرة، كأاوا ٦باىدين للدفاع  أحبط 1945عندما ظهرت نوايا الفرنسيْب بضرب دمشق عاـ  

ا٢بكومة، فبسط  يف غياب الفرنسٌيوف آّلس النيا ي السورم، كقصفوا األحياء، أقاـ سلطة شعبٌية عنها كٞبايتها، فلما ضرب

النهب، كقاـ بتوزيع آّاىدين على أطراؼ ا٤بدينة  األمن، كضرب على أيدم اللصوص، كٞبى األسواؽ ك٨بازف الغبلؿ، من أعماؿ

 .٢بمايتها، كرٌد على العدكاف
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الصدع، كرصّْ أمضى بقية عمره ٦باىدان مناضبلن، غّب عابئ با٤بناصب السياسٌية كا٤بكاسب ا٤باديٌة، ساعيان لرأب  

السوفييٍب، فلىٌب الزيارة الٍب استغرقت ستة أشهر، افٌقد خبل٥با أحواؿ ا٤بسلمْب، كمنح جائزة  دعي لزيارة الصْب كاالٙباد. الصفوؼ

كَف ٘بد ٧باكلة الشيوعٌيْب السوريْب استغبلؿ  17/3/1955ستالْب العا٤بٌية للسبلـ بْب الشعوب، كاقٌلد كسامها يف دمشق يـو 

 (277).األمشر من خبلؿ ىذه ا١بائزة شعبٌية

 العاَف الرباين كالصويف ا٤بولٌو كاف مراقبان  اعاُف يف كل حركااو , العارؼ با  (278)("ـ1962ت) الشيخ أحمد الحاركف

نظم  (279)"الذم كاف ٰبمل ا٤باؿ كالسبلح كالدكاء للمجاىدين ليبلن ( ـ1981ت)كمن علماء الصوفية ا٤بناضلْب , كسكنااو

كيف الفَبة الٍب عاشها الشي  أٞبد يندر أف ٘بد , يف سلك التصوؼ، كقد انتظم يف ىذا السلك جل علماء ا٤بسلمْبنفسو 

 .كاحدان من شيوخو فضبلن عن أقرانو خارج ىذا ا٤بنحى

فهمو كىو آّاىد يف سبيل ا الذم سجل أنصع صفحات ا١بهاد ضد اتل الغاصب، ىكذا كاف التصوؼ، كىكذا             

: الشي  حاركف جهادان كاربيةن كهتذيبان، كعمبلن صا٢بان ككسبان لقواو بعرؽ جبينو، اعرؼ على ثلة طيبة من مشاي  دمشق أمثاؿ

ادث ا٢بافظ بدر الدين ا٢بسِب، كالشي  عبد اسن األسطواين كالشي  أمْب اكريٍب،كالشي  عبد اسن التغليب، كالشي  أمْب  

 د بن جعفر الكتاين ، كالشي  أمْب سويد، كالشي  ٧بمود أبو الشاماتكفتارك، كالشي  ٧بم

كَف يكتف با٢بث على جهاد الفرنسيْب بل ٞبل , جاىد ٗبالو كنفسو كفكره كدعواو كما جاىد باعتباره  قدكة للسالكْب: جهاده

يف قطع اإلمدادات عن الفرنسيْب بنسف  السبلح بنفسو، كاشهد لو بقاع غوطة دمشق الغناء مقاابلن عنيدان كبطبلن صنديدان، كشارؾ

 .طريق دمشق بّبكت، كاستطاع مرة أف ينسف ا٣بط ا٢بديدم بْب دٌمر كالفيجة مع أبناء عكا

كاف ٯبمع التربعات للثوار ٲبدىم كٲبد ّٔا عائبلهتم ككم من موقف عظيم لو مع عائبلت آّاىدين كالشهداء يذكرنا             

كمن ا١بدير ". من جهز غازيا يف سبيل ا فقد غزا كمن خلف غازيان يف أىلو ٖبّب فقد غزا(:"عليو كسلمصلى ا )بقوؿ ا٤بصطفى 

٢برصو على ( خجا أفندم)ككاف يعرؼ بينهم ب, كأحبو ا١بنود 1917سنة( ا١بندية اإللزامية)بالذكر أنو خدـ يف ا١بيش العثماين
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يف فلسطْب مع العثمانيْب، كمع هناية ا٢برب عاد ١بهاد النفس مع معَبؾ كما شارؾ يف القتاؿ الفعلي . نشر الدعوة يف صفوفهم

 (280)"ا٢بياة

 الرجل الذم ىز دمشق من أربعْب سنة َف اعرؼ مثلها من "كلد يف دمشق  ( ـ1943ت -ـ1877) (281)الشيخ علي الدقر

ب ٥با الناس يعودكف اُف دين ا مئٍب سنة ، فصرخ يف أرجائها صرخة اإلٲباف ، فتجاكبت أصداؤىا يف أقطار الشاـ ،كاستجا

صحب اٌدثى األكرب الشي  بدر الدين ا٢بسِب، ككاف من أحٌب ابلميذه إليو، كأقرّٔم منو، كقرأ عليو الكتب  (282)"أفواجا

كلكنو أعطي من ."بالبناف ا٣بمسة، كما قرأ على غّبه من علماء الشاـ كالشي  أمْب سويد، ما جعلو عا٤بان فقيهان يشار إليو

 (283)"التوفيق يف العمل ، كالعمق يف األثر ،ما َف يعط مثلو الشي  بدر الدين كال غّبه من مشاي  الشاـ

كالشي  علي " بل ىو يف الشاـ علم األعبلـ.. ىو عبلمة الشاـ"كقد ٝبع الشي  بْب العلم كالعمل،كصفو الطنطاكم

 .كسبب ىذه النهضة الٍب ديعيٍت بنهضة العلماء .ن ا٤بيبلدمالدقر ىو صاحب أضخم هنضة علمٌية يف ببلد الشاـ يف القرف العشري

، ىي رحلتو يف (284)مطوية من ااري  الشي  بدر الدين أحٌب أف أعرض صفحة:"الطنطاكم يقوؿ ىذا علي:. جهاده

 مع الشي  علي الدقر، كالشي  ىاشم ا٣بطيب، من دمشق إُف دكما، إُف النبك، إُف ٞبص، إُف ٞباة، إُف حلب، 1924سنة 

أىلها على بكرة أبيهم، الستقبا٥بم  كلها، ككانوا كلما كصلوا بلدة أك قرية، خرج( سورية)ىذه الرحلة الٍب طافوا فيها ببلد الشاـ 

 فتكلموا فيو ككعظوا كٌٞبسوا، كأثاركا العزٌة اإلسبلمية يف النفوس، كذٌكركا بآّد باألىازيج كا٤بواكب، مث ساركا كراءىم إُف ا٤بسجد،

الٍب امتٌدٍت  األكؿ كالمباشر لقياـ الثورة السوريةكحثٌوا على ا١بهاد إلعبلء كلمة ا، فكانت ىذه الرحلة ىي العامل  الغابر،

 غوطة دمشق  -قد قامت يف الغوطة .. سنتْب، كأذىلت ببطولتها أىل األرض كالثورة

                                                 
280 - http://www.islamsyria.net/Details.php?QType=7&Id=73  محمد صتح  راأد الحرير .د 
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( مسجد السنانٌية)ر يف مسجده بدأت الثورة يف الغوطة عقب عودة ا٤بشاي  من حلب، فقد خطب الشي  علي الدق

ك٤با سئل  "دينكم، كمالكم، كعرضكم: اللٌص دخل الدار، كىو يطلب منكم ثبلثة أشياء: يا إخواننا: "ككاف ٩با قاؿ (285)"بدمشق

إنو فرنسا كعرؼ الفرنسيوف ا٤بستعمركف دكر الشي  علي الدقر كابلميذه يف اندالع : من ىو ىذا اللص يا شيخنا؟ أجاب: الشي 

 . ثورة، فأحرقوا مقٌر ا١بمعية الغراء، كجامع انكز معان، قبيل جبلئهم عن سورية، انتقامان كإجرامان ال

٪بل السيد األمّب ٧بيي . (286() ـ 1927 - 1901)الشيخ الشهيد عز الدين الجزائرم حفيد األمير عبد القادر الجزائرم

منطقة الغوطة )كاف ٗبثابة منزؿ الرعب يف قلوب الفرنسيْب يف   .الدين ا٢بسيِب ا١بزائرم، كحفيد األمّب عبد القادر ا١بزائرم

 . (287)"السورية

أكفده أبوه إُف الكلية اإلسبلمية يف بّبكت ، نفي إُف بورصة أباف االٙباديْب، ك٤با  كالقى اعليمو يف مدارس دمشق، مث 

كاف لو شغف بالشعر كاألدب،نظم العديد    ، (البلييك)عادت ا٢برب أكزارىا عاد مع أسراو إُف بّبكت، كدرس ىناؾ يف مدرسة 

 .من ا٤بقطوعات الشعرية؛ بالرغم من انشغالو بالثورة كالدفاع عن الببلد

الثورة السورية ضد الفرنسيْب، ككاف يرأس  كاف لو دكر يف.النداء، ك٤با اندلع ٥بيب الثورة السورية كاف يف طليعة من لىب 

حوش "ـ مرة، كسجن، كبعد خركجو استعد للجهاد، كجعل مزرعتو يف منطقةفصيبل كاف جلو من ا٤بغاربة، كمرت بو أيا

القريبة من دمشق مركزا لتدريب ك٘بمع آّاىدين، ككاف على عبلقتو بأبطاؿ ا١بهاد السورم كسلطاف باشا األطرش، كعادؿ "ببلس

 ، إذ كانا1936لرٞبن الشهبندر، ككاف على عبلقتو بالشهيد سعيد العاص الذم ركت دماؤه أرض فلسطْب عاـ أرسبلف، كعبد ا

 .أخوين ٯبمعهما حب ا١بهاد كمقارعة اتل

 .. شارؾ فيها معركة اللجاة كالصفا كمعارؾ غوطة دمشق، كجبل العرب، كمعارؾ عتيبة، كالقا٠بية كأشهر ا٤بعارؾ الٍب

يف غوطة دمشق الٍب أبلى فيها كرجالو ببلء حسنا ضد القوات  زكر بالالدين معركة  كربل بالنسبة لؤلمّب عزكأما ا٤بعركة ال

 .الفرنسية، كدحر قوات العدك مث دخل دمشق بعدىا إلشعاؿ الثورة ىناؾ
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إال أف أفرغ  حياة آّاىد ٗبعركة عْب الصاحب يف الغوطة، فبعد أف نفذ سبلحو دعوه لبلستسبلـ، فما كاف منو انتهت

، فسقط اهلل أكبر، تحيا سورية، تحيا الجزائر: آخر طلقة ٔبسد ا١بندم الذم أمره باالستسبلـ كىو ينادم كيصرخ مع جراحو

كىكذا انتهت حياة آّاىد  .األمّب من جراحة بعد أف غطى انسحاب من بقي معو من آّاىدين، فأمسكوه حيا، كأجهزكا عليو

 (288)"يف ميادين القتاؿ

كلد يف مدينة سبدة التابعة ٤بدينة المساف، كىي من أشهر ( ـ1961-ـ1881) (289)لعالمة محمد بن الهاشمي التلمسانيا

رضي ا عنهما، ككاف كالده من   كبلٮبا من آؿ بيت النبوة، يرجع نسبهما ًإُف ا٢بسن بن علي من أبوين صا٢بْب،. ا١بزائرية ا٤بدف

 "علمائها كقاضيان فيها

ببلد الشاـ فارا من ظلم  إُف ـ عن طريق طنجة كمرسيليا،1921رمضاف سنة  20يف  ٧بمد بن يلس وىاجر مع شيخ

بلد الشاـ اابع أخذ العلم عن كيف ب... العلماء كاوجيههم االستعمار الفرنسي، الذم منع الشعب ا١بزائرم من حضور حلقات

ادث بدر الدين ا٢بسِب ا٢بىسىِب، كالشي  أمْب سويد، كالشي  جعفر الكتاين، كالشي  ٪بيب   :أكابر علمائها كمن أشهرىم

كيواف، كالشي  اوفيق األيو ي، كالشي  ٧بمود العطار كأخذ عنو علم أيصوؿ الفقو، كالشي  ٧بمد بن يوسف ا٤بعركؼ بالكايف كأخذ 

 .نو الفقو ا٤بالكي، كقد أجازه أشياخو بالعلـو العقلية كالنقليةع

مدل صلة ا٢بوادث مع االستعمار ككيفية ا٣ببلص  ككاف رٞبو ا يكره االستعمار بكل أساليبو، كيبحث يف اوجيهو عن

 لتسجيل ا٠بو با٤بقاكمة التدرب على الرماية، كنظمت ا٤بقاكمة الشعبية، سارع الشي  ك٤با ندبت ا٢بكومة الشعب إُف. من ذلك

للشعب ا٤بثل األعلى لقوة اإلٲباف  كّٔذا ضرب. الشعبية، فكاف يتدرب على أنواع األسلحة مع ضعف جسمو ك٫بولو ككرب سنو

 . كالعقيدة كا١بهاد يف سبيل ا

                                                 
وااظير معميم الببيابطين صي  القيراين التافيس عأير والعأيرين  بتصيرف2007/1: ط "المميد فيما، صي  طيائر"ارميرة  بديعية الحفيا  المزائير   - 288
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 http://alalawi.1934.free.fr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=36/وااظر .وأرح اظم عقيدة أهن الفاة.العأرة

http://alalawi.1934.free.fr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=42
http://alalawi.1934.free.fr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=42
http://www.nassamat.com/vb/showthread.php?t=6748
http://www.nassamat.com/vb/showthread.php?t=6748
http://www.nassamat.com/vb/showthread.php?t=6748
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 الزاكية شي: "رائد الكفاح يف فلسطْب يف العصر ا٢بديث كىو( ـ1935 -ـ1882) الشهيد الشيخ عز الدين القسَّاـ  

أكفده كالده إُف مصر فدخل األزىر . كالده الشي  عبد القادر القسَّاـ من ا٤بشتغلْب بالتصوؼ (290)"الشاذلية يف جبلة األدٮبية

يف  العاَف ٧بمد أٞبد الطوخي، كقد ٘بلت مواىبو فكاف من ا٤بربزين: كا٤بصلحْب فيو أمثاؿ الشريف، كدرس على فطاحل العلماء

 رج يف األزىر عاد إُف بلده كبدأ دعواو يف سبيل الدين كالوطن، ٗبا عرؼ عنو من افاف كاضحية كنقمة ككرهكبعد أف ٚب. العلـو

القلوب كشحذ ا٥بمم كقضى على  للمستعمرين، كقد التف الناس حولو ليقينهم بتقواه كصبلحو كإخبلصو ك٘برده، فوحد

  .نْب كأثار ٞبيتهم، كبٌث فيهم ركح الوطنية كا١بهادا٤بواط الفساد، كنشر اإلصبلح الديِب كاالجتماعي، كصقل نفوس

آّاىدين، كقد عرؼ    ـ فكاف يف طليعة1920كمن نتاج دعايااو أف اندلعت نّباف الثورة يف منطقة صهيوف كذلك عاـ   

ر النزكح إُف فلسطْب الفرنسيوف ما لو من نفوذ ديِب على آّتمع فحكم عليو باإلعداـ، ك٤با انتهت الثورة على الشكل ا٤بعركؼ آث

كاف يف فلسطْب كعهده يف سورية، فإنو َف يضن ٗبالو كصحتو ككقتو يف سبيل  فوجد فيها ميدانان جديدان، كاستقر يف مدينة حيفا

دينو ، ككانت مواقفو يف كجو الصهيونية كاالستعمار مضرب ا٤بثل، كقد ظل يف حيفا زىاء ٟبسة عشر عامان يركض النفوس على 

ككاف خطيبان كإمامان يف جامع االستقبلؿ، كىو الذم سعى يف اشييده، ككاف رئيسان ١بمعية الشباف ا٤بسلمْب، كقد ٝبع  طاعة ا،

 .ا٤باؿ كالسبلح لنجدة آّاىدين يف طرابلس الغرب أثناء ٞبلة اإليطاليْب عليها

آّاىدين الذين ٚبرجوا من  ـ يقود1935بلغ كقوفو ضد الصهيونيْب كاإلنكليز يف فلسطْب ذركاو، فقد خرج عاـ 

مث إُف جباؿ البارد ككفر قوت، ( 292)كبرقْب (291)مدرستو كبايعوه على ا٤بوت كالشهادة يف سبيل ا، كرابط يف أحراش كفرداف

: كمنها إُف أحراش يعبد قرب جنْب، كخاض ا٤بعركة بإٲباف كبطولة نادرة، كاحتدمت رحاىا سحابة اليـو كلو متمسكان بقولو اعاُف

 (.كمن يولٌو يومئذ دبره إال متحرفان لقتاؿ أك متحٌيزان إُف فئة فقد باء بغضب من ا كمأكاه جهنم كبئس ا٤بصّب)

                                                 
افيبة إلييى الاييريع " مبليية اردهمييية"وفيميت . 139، م2، ج1، ط1949دار الطباعيية المصيرية الحديشيية . ارعيضم الأييرقية صي  المائيية الرابعيية ال مريية، زكيي  محميد مماهييد - 290

 .المومود صي ا لقطب الزاهدين إبراهيم بن أدهم

. م160كيم، وترتفيس عين فيطع البحير  4وه  من قرى الافة الغربية وتقس إلى الأمان الغرب  من مدياة ماين، وتبعد عا ا مفاصة. محاصظة ماينكفردان قرية صلفطياية تابعة ل - 291

 1967حرب ص   اصحتضن اسفرائيل وقد فقطت تحت 

 ومضص  للم ة الغربية من مخيم ماين كيلو متر تقريبا  2إلى الغرب من مدياة ماين على بعد "بركين"يقس ح  واد برقين أو - 292

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
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أبلى ببلء عظيمان كاستمات كرجالو يف ا٤بقاكمة، حٌب دعاه ا إُف منازلو ا٣بالدة فخٌر شهيدان يف ساحة آّد  

. ىذا جهاد يف سبيل ا كالوطن. لن نستسلم: ككاف يردد . ـ1935( وفمربن)اشرين الثاين  20كالشرؼ،ككتبت لو الشهادة يف 

السيد ا٢بنفي ا٤بصرم، كىو من مصر، كالشي  يوسف الزبادم من بلدة  يا رفاقي مواوا شهداء، كاستشهد إُف جانبو الشي 

نابلس، كالشي   ا ي من قببلف قضاءالشي  حسن الباير من بوركْب، كالشي  عر : ا٤بعركة أربعة ٦باىدين ىم الديب، كأسر يف ىذه

، ك٧بمد يوسف من نابلس، كقد حكموا باإلعداـ، مث أنزؿ ا٢بكم إُف السجن ا٤بؤبد، كقضوا فيو إحدل  أٞبد ا٣بطيب من طولكـر

 .عشرة سنة

لثورية الٍب ا٢بركة الشعبية ا"كيقوؿ يوجْب ركغاف . نسج الفلسطينيوف على منوالو إُف قبيل اندالع ا٢برب العا٤بية الثانية 

قادىا عز الدين القساـ الذم َف يكن يرل أسلوبا ٤بواجهة االستعمار الربيطاين ككذا العصابات الصهيونية ا٤بتزايدة القوة سول الثورة 

ككاف أسلوب كهنج القساـ الثورم ىو الذم أقض مضاجع اإل٪بليز كدفعهم إُف ضرب ا٢بركة القسامية بوحشية . ا٤بسلحة كا٤بقاكمة

 (293)"كإعداـ قادهتابالغة 

أكؿ ٦باىد رفع السبلح يف كجو االستعمار كالصهيونية يف فلسطْب، كَف يَبؾ  لقد ضرب أركع صفحة يف التضحية، كىو

بلدان أك قرية إال بٌث فيها ركح ا١بهاد كالدين، كقد انتشرت دعواو فبٌث رجالو يف أقطار ٨بتلفة من العاَف ١بمع ا٤باؿ  يف فلسطْب

أطلق عليو لقب أمّب آّاىدين الفلسطينيْب دكف منازع، كأطلق ا٠بو على مدرسة كشارع يف مدينة جبلة مسقط .اركالسبلح كاألنص

 .(294)رأسو، ككاف ٤بنعاه أعظم األسى يف القلوب ٤بكانتو الدينية البارزة كمواىبو الفذة

 كر يف حركات التحرر من علماء الصوفية الذين كاف ٥بم د( 295)( ـ1972 -ـ1890) الشيخ محمد سعيد الكردم

كاإلصبلح ا٤بعاصر، كىو من العلماء العاملْب الذين القوا العلم على يد الشي  علي الدقر كالشيح بدر الدين ا٢بسِب ، كىو شي  

من الطريقة الشاذلية كناشرىا يف األردف، بإجازة العبلمة آّاىد الشي  ٧بمد بن ا٥بامشي التلمساين، كأغلب شاذلية األردف انبثقوا 

                                                 
المملكية المتحيدة حيرب صلفيطين اعيادة  -كامبردج -كامبردج يوايفيرفت  برس :م ،الااأر2001 -1ط1948تابة تاري  حرب يومين روغان وآص  أضيم حرب صلفطين إعادة ك - 293

ييية ، يييدعو الكتيياب إلييى اييرورة قيييام مدرفيية تييأري  صلفييطيا  وعربيي  مديييد تييواز  مدرفيية التييأري  اسفييرائيل  المديييد وتقييوم بغربليية المقييوصت العرب 1948كتابيية تيياري  حييرب 

 فلفطياية التقليدية وإعادة تركيب ارحداث والرؤى بما ج اقد  غير تبرير وال

 1ط ميرار، حفيا  ، الأيي  عيز اليدين القفيام قائيد حركية وأي يد قايية  وااظير لترممتيه .1960تاري  الشيورات الفيورية صي  ع يد اصاتيداب الفرافي  ط . آن الماد ،  أدهم - 294

 )رردنا)، دار الايا، للاأر والتوزيس  1،1989

 ااظر العارف باهلل الأي  محمد فعيد الكرد ، محمد اماح الاوباا   - 295
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مدرستو ،كىو داعية إسبلمي كبّب كجهو الشي  علي الدقر للدعوة يف قرل حوراف مث انتقل إُف األردف، كلو باع طويل يف اإلصبلح 

، كشاعرا، استقطب الناس كأرشدىم كغّب يف (296)االجتماعي يف آّتمع األردين، كاف خطيبا مؤثرا يف السامعْب، كمؤلفا

 .سلوكهم

لناس، فحثهم على الدفاع عن ارض األردف كمقاكمة إسرائيل يف حركّٔا فقاـ بواجبو ٘باه ىذه كاف مهيبا مؤثرا يف ا   

ا٢برب، فخطب بالناس كأثار ٞباسهم كاستنهض ٮبمهم ، فتدرب مريدكه على استعماؿ السبلح كشاركوا ٕبركب األردف مع 

ـ 1972وا على الثغور، كاستشهد بعضهم يف معركة الكرامة إسرائيل كالتحقوا بقوافل آّاىدين، طالبْب الشهادة يف سبيل ا فرابط

حيث استبسل ا١بيش األردين، ككاف الكثّب من مريدم الشي  الكردم يف مقدمة ا١بيش األردين يف كتيبة ا٤بدفعية السادسة، 

الكردم لكثرة مريديو يف  يطلبوف الشهادة مندفعْب ٥با اشتياقا، يقصفوف إسرائيل ٗبدافعهم ذاكرين ا حٌب ٠بيت كتبتهم بكتيبة

 .ىذه الكتيبة العسكرية

ككاف للشي  الكردم أثر كبّب يف هتيئة الناس كاعبئتهم كإرشادىم كاغيّب مسار حياهتم ٫بو التزكية، ككاف دكره ناطقا يف 

كالوطن ٤با  إعداد العلماء، كمشاركتهم يف اإلفتاء العسكرم، ٰبثوف ا١بند كيوجهوهنم ٫بو الشهادة، ككم كاف يبكي فلسطْب

كللشي  الكردم قصائد يف ديوانو يدعو لنجدة فلسطْب كٚبليصها من براثن العدك . يشاىده من ظلم كجور كقتل كهنب كسلب

 (297):"الصهيوين

 منذ العصائب أضرمت نّباهنا  القلب ٱبفق كالعيوف ىوامل

 كالعْب انعى بالبكا شباهنا  يقضي النهار كاللياِف ٕبزنو

 عن ذم الرقاب الطاغيات فاهنا  ضيات ٗبعزؿماؿ السيوؼ ا٤با

                                                 
التي  خفييت  عصيمة ارابييا، رفالة التوحيد لمن أراد أن يدخن مقام التفريد الاب  المختار ارهكار ص  اللين والا ار المأشورة عن  صوائد ارهكار ومحبة العزيز الغفاّر: من مؤلفاته - 296

اليّدر الفرييد  أولييا، اركيراد دوحة اسمداد ص  هكر بعيض كراميات الروحية ص  الطريقة ال اأمية والمااماة العلوية الرفالة  اأر ارعطار المحّمدية ص  الديار اسفضمية على ارغبيا،

 : قام را  هللا عاه بتحقي  وطباعة بعض مؤلفات العارصين ما يا كما الهاتيةديوان القصائد الروحية ص  ارفرار  الابوية خير الخضئ  الكلّية مولد الروح سحيا، طريقة الفّيد المايد

 الأيمرة الاعماايية الماحقية للطائفية  بين زرو  الفافي  راي  هللا عايه أيرحه اليول  الأي ير فييد  أحميد للقطب المامس فيد  أبو الحفن الأاهل  قدس هللا فر  أرح حزب البحر

القيرآن الممييد  البحير المدييد صي  تففيير   للأيي  اركبير فييد  محيي  اليدين بين عربي  راي  هللا عايه وكضهميا  ات إلى معاا  اعييات المحكمياترد معاا  اعيات المتأاب  الي ودية

 الحفا   للول  الأ ير فيد  أحمد بن عميبة  الحفا  را  هللا عاه للول  الأ ير فيد  أحمد بن عميبة ( المز،ان ارون والشاا )

 م ، مطابس العودة، ارردن اربد1962،  1قصائد الروحية ص  ارفرار الهاتية ، طديوان ال - 297
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 بل كادت ٛبلك للسواحل كلها  كادت انادم يف البقاع ببغية

 كاألرض انعى با٢بقيقة أىلها  كالناس يف سهو ك٥بو يلعبوا

 كالبيت يشكو كااـر كلها  فلسطْب نادت برفيع مقالة

 ّبىاأضحى حزينا يف البقاع كغ  قوموا انصركا دين اإللو فانو 

 كالقدس نادت يا ٞباة ببلدىا  ارب األراضي بالدماء الطخت

 :كيقوؿ يف قصيدة أخرل يصف ما حلَّ بببلد اإلسبلـ

 من األعدا كقل الناصركف  فيا رباه ضاؽ ا٢باؿ فينا

 ك ىو جاىد الشي  ضد الفرنسيْب أياـ االحتبلؿ ك شارؾ يف الثورة السورية  (298)(2004-ـ1914)عبد الرحمن الشاغورم

ـ  1945دكف العشرين،كلو قصيدة عصماء يف الثورة كاإلضراب ألقاىا على مدرج جامعة دمشق أماـ أعضاء ا٢بكومة عاـ 

كعمل يف الغزؿ كالنسيج ككافح كناضل من أجل حقوؽ العماؿ حٌب انتخب رئيسا الٙباد عماؿ النسيج يف دمشق كعضوا يف 

ؿ العرب كناؿ من أجل جهاده ذلك شهادات اقديرية متعددة ، كىو قدكة أىل اٙباد نقابات العماؿ يف سورية كيف اٙباد عما

العصر كمعتقد الناس ٤با عرؼ بو من استقامة ك اواضع ك صرب ك حلم، كيدعو إُف اصوؼ مقيد بالكتاب كالسنة بعيد عن 

 .الزندقة خرافات أىل ا١بهل، كضبلالت أىل

. الصويف ىو عاَف عمل بعلمو فورثو ا اعاُف علم ما َف يعلم فك ىو يرل أف التصوؼ ىو العمل بالكتاب كالسنة كأ

شارؾ الشاغورم يف معركة ميسلوف إُف جانب شيخو ٧بمد بن ا٥بامشي التلمساين، فكاف آية يف العلم كاألدب كا٥بمة 

ئب، أثر يف ا١بيل أٲبا كالتواضع،كالتفاين يف خدمة الناس كمبلطفتهم، كاوجيههم كإرشادىم ٫بو السلوؾ الصويف النقي عن الشوا

ـ فَبؾ فراغا يف ا٤بدرسة 2004اويف عاـ . اأثّب كلو الفضل يف اوجيو بعض علماء دمشق لطلب العلم فصدقت فراستو فيهم

الشاذلية إال انو كرث خلفاء علماء عاملْب، كامتدت طريقتو الٍب خلف فيها الشي  الكردم إُف أصقاع ا٤بعمورة فوصلت إُف 

 .كايطاليا كفرنسا كبريطانيا كجنوب شرؽ آسيا أمريكا كاسَباليا

                                                 
 .، دار الفمر، دمأ 1الأاغور  أاعر التصوف ص  القرن العأرين، راوان محمد فعيد الكرد ، ط"لترممته ااظر كتاب - (298
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دعا يف ديوانو إُف الوحدة كمقاكمة االحتبلؿ، كثار ضد ا٤بستعمر الفرنسي كطالبو با١ببلء، كما   :أدب الجهاد عند الشاغورم

لسورم كأشار ا" ٦بلس الشعب"اغُب بوحدة مصر كسوريا، كدافع عن العماؿ كشاركهم يف إضرأّم، كرشحو ابلميذه للمشاركة يف 

 : إُف ذلك كلو يف ديوانو فقاؿ

 كحدة العرب غاية اآلمػاؿ  حطم القيد كاٙبػد ال اباؿ

 ٦باؿ يف السلم أك يف النضاؿ  يف اجتماع كيف اقتصاد كيف كل

 ]ا٣بفيف]كىو متفائل بتحقيق الوحدة على الرغم من العوائق الٍب اعرضت ٥با كأرادت إحباطو                         

 يف نفوس األخيار من قحطاف  كحدة العرب كحدة اتجلى

 الجتبلب ا٣بّبات لئلنساف  سوؼ انمو رغم ا٢بسود كاقول

 كٮبا ماضياف ٫بو العناف  كضعت أٌسها الشاـ كمصر                             

ن أجل ٙبقيق الك الوحدة الشاملة الٍب الم عيدان لبلنطبلؽ م كقد أستبشر ىذا األديب ا٤بناضل بيـو ا١ببلء، كرأل فيو          

 جراء الفعل االستعمارم الغاشم الشمل العر ي ا٤بشتت من

 ذكراه ابهج كل أىل الضاد  يـو ا١ببلء خبلصة األعػيػاد

 بزكاؿ االستعمار كاإلفساد  يـو أغرُّ بو لقد نلنا ا٤بُب

كلذلك فقد راح يصور نضاؿ … ببلدنا ٦باىدة من كيف كٌل بلدةو … صور البطوالت العربية يف ميسلوف كجبل العرب

 ..ا١ببلء عن أرضو، كالرحيل عن اراب كطنو الشعب العر ي األ ي الذم اصدل ألعدائو كأرغمهم على

 أصفى الدماء بأشرؼ استشهاد  سل ميسلوف كأرضها عن شرّٔا

 جهلت مواقفها لدل األشهاد  كالثورة السورية ا٢بمراء ىل
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مح األساسية لشخصية ىذا األديب الصويف الوطِب الذم كٌرس أعمق القيم اإلنسانية بفكره كسلوكو، كىكذا، نتبْب ا٤ببل

 فلم يكن صاحب نضاؿ ببل جذكر أك سبحات اأملية ببل ىدؼ، كإ٭با كاف مربيا عظيما على الصعيد النفسي الداخلي كعلى

 (299). "طنيةكبذلك جٌسد ٕبق خّب مثاؿ للصوفية الو … الصعيد االجتماعي كالقومي

كىكذا نرل شاعرا ثائرا ال صوفيا مستكينا منعزال يف خلواو كنقرأ يف شعر ىذا الشي  الصويف ألفاظا غاية يف الغّبة    

على الوطن كالدعوة للتخلص من براثن األعداء، كيدعو للجهاد كردعو عن الببلد اإلسبلمية بدعوة الوحدة يف كجهو كالقضاء عليو 

كىذه مصطلحااو العسكرية كالثورية اشهد لو، مشاركتو كإخوانو من الصوفية مقارعة . كٙبطيمو كإراقة دموبكل السبل كالوسائل 

األعداء باستبساؿ منقطع النظّب، فهذا ٭بوذج الشي  الصويف يف ا١بهاد كالدفاع عن األمة يسطر بقلمو ملحمة ا٣بلود كأنشودة 

 .النصر

  انصرؼ ( ـ1973-ـ1894) يس الكتاني اإلدريسي الحسني بفاسمحمد المكي بن اإلماـ محمد بن جعفر بن إدر

  .منذ صغره إُف حياة الرجولة، فأاقن السباحة كالرماية، كركوب ا٣بيل، كالصيد كالضرب بالسيف

الشباب ككاف ييركّْز على عنصر . كأقرأ شٌب العلـو كالفنوف، كٖباصَّة ا٢بديث الشريف ركاية كدراية، كالتصوؼ كالفقو ا٤بالكي        

عددان من ا١بمعيات كا٤بنتديات الفكرية ّٔدؼ اإلصبلح  ا٤بسلم، كييوجّْههم الوجهة الدينية الصحيحة، كقد أسَّس ٥بذا الغرض

 (.رابطة شباب دمشق)الديِب كمكافحة قول االستعمار،فأسَّس 

بإخبلصو كافانيو يف خدمة القضايا الدينية  كاف منزلو قبلة للمواطنْب ا٤بناضلْب كالعلماء كا٤بثقفْب ا٤بخلصْب، كاستطاع          

٩بَّا جعلو ٧بطَّ أنظار زعماء , كالوطنية أف ييعزّْز مكانة العلماء، كيزيد من اأثّبىم الفكرم اإلصبلحي كاالجتماعي كالسياسي

 . شعبيةكالقول السياسية فأغلبهم كاف يطلب دعمو كرضاه ٤با يتمتَّع بو من نفوذ يف األكساط الوطنية كال األحزاب

ساىم الكتاين مساٮبة فعَّالة يف ا١بهاد ضدَّ القوات الفرنسيَّة الغازية داعيان إُف ا١بهاد، كمساٮبان فيو مع إخوانو من الزعماء          

الوطنيْب أمثاؿ الشي  ٧بمد األمشر، كالشي  حسن ا٣براط، كغّبىم من زعماء الثورة كما ساىم بإنشاء فرقة فدائية فلسطينية 

اكاثركا يف ببلد الشاـ من فلسطينيْب كسوريْب كأردنيْب، كذلك بالتنسيق مع  شباب فلسطْب من بعض ابلميذه الذين: ىاأ٠با

                                                 
 165رئيفة ابوراس م. م ، دار الفمر، دمأ  ود2002، 1راوان محمد فعيد الكرد ، ط. الأاغور  أاعر التصوف ص  القرن العأرين ، د - 299
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ـ، كقد قاموا بأعماؿ جريئة ضدَّ القوات الربيطانية كالصهيونية 1936آّاىد ا٢باج أمْب ا٢بسيِب، كا٢باج فرحاف السعدم منذ عاـ 

 ككاف ميدركان إدراكان اامان ٣بطورة ا٥بجمة الصهيونية على حياة كمستقبل األمة العربية, لك لسنوات عدَّةيف فلسطْب اتلة، كاستمرَّ ذ

   .كاإلسبلمية، ٩با دعاه ٤بضاعفة دعمو للمجاىدين يف فلسطْب ماديان كمعنويان 

فتدرَّب مع زمبلئو علماء  اشَبؾ فيها، كىو كقتئذ نائب لرئيس رابطة العلماء، 1956ك٤با أنشئت ا٤بقاكمة الشعبية عاـ 

 .دمشق على الرمي كٞبل السبلح اطبيقان للسنة الشريفة

دعا لتأسيس رابطة العاَف اإلسبلمي ٗبكة ا٤بكرمة، ككاف عضوا مؤسّْسان ٗبجلسها التأسيسي فزار عددان من ملوؾ كرؤساء 

ان، مهنئان كمعزيان كما حثَّ علماء ا٤بغرب على اأسيس كعلماء الدكؿ العربية كاإلسبلمية على رأس كفود رابطة العلماء ناصحان كميرشد

ٗبشاركتو التوفيقيَّة كالفعَّالة  (فاس)رابطة للعلماء فيها،كَف يغادر ا٤بغرب حٌب ٝبع أغلب علمائو ٙبت رايتها إثر مؤٛبر عقدكه ٗبدينة 

"(300). 

لضوء عليهم على الرغم ٩با بذلوه يف مقاكمة نعم ىذه ٭باذج لعلماء التصوؼ يف الديار الشامية أغفلهم التاري  كَف يسلط ا

العدكاف، سواء أكاف ذلك يف ا٤بشاركة يف ا٤بعارؾ أـ يف اعبئة آّاىدين كحثهم على ا١بهاد من أجل التحرر من ا٤بستعمر الفرنسي 

خبلصها، كاف الفضل كاال٪بليزم كىذا غيض من فيض فهناؾ من العلماء الذين ال يقل عطاؤىم عمن ذكرنا ككلها ٭باذج رائعة يف ا

فيها للمنهج الَببوم الذم ارب عليو ىؤالء العلماء ٗبا ارب عليو جيل النصر جيل صبلح الدين الذم كاف ظهوره نتيجة ٤بدرسة 

االماـ الغزاِف كعبدالقادر ا١بيبلين فكانورا كرثة السلف الصاٌف من ابطاؿ االسبلـ كخالد بن الوليد كا ي عبيدة كجعفر الطيار 

 .ذبن جبل كصبلح الدين االيو يكمعا

نستطيع أف ٬بلص إُف حقائق موثقة بأف علماء التصوؼ كانوا فاعلْب كمنفعلْب مع ٦بتمعاهتم َف ينعزلوا عنو : استخالص النتائج

لوة ، ككل مسلم ٰبتاج ٤بثل ىذه ا٣ب(301)فكم كاف ٱبلو بنفسو -صلى ا عليو كسلم-إال فَبة التزكية، كا٣بلوة كىذه سنة الرسوؿ

                                                 
300  - http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=13578 

صي  مزأ  بياه وبين الااس روا  الترميه  صي  أيمائله وابين راهوييه  وفلم إها أتى مازله مزأ دخوله شضشة أمزا، مز،ا هلل ومز،ا رهله ومز،ا لاففه شم مزأ كان صلى هللا عليه - 301

 مفاد  عن عل   
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ليعود من خلواو مسلما قويا ال اأخذه الدنيا ببهرجها، يعود متخليا عن أكصافو الذميمة متحليا بأخبلقو ا٢بميدة، يعود قرآنا ٲبشي 

 .على األرض متمسكا بدينو مطبقا لسنة نبيو

الذم ال يتجسد  ك٬بلص اُف أفَّ علماء الصوفية انبهوا ٤بقاصد أعداء الدين، يف ىدـ الركن األساسي الركن الركحاين

 .اإلسبلـ إال بو، كال يتحقق مقصوده إال من خبللو

كمن ا٢بقائق الٍب استخلصها من ىذا البحث أفَّ علماء الصوفية ىم من دحركا األعداء كسطركا أركع آيات النصر 

ة ارزح ٙبت نّب االحتبلؿ كا١بهاد بإٲباف كيقْب ال يربحهم ألبتة حٌب ٰبققوا إحدل ا٢بسنيْب كلوالىم لبقيت ديار اإلسبلـ خاضع

 .الصلييب البغيض

كما أثبتناه غيض من فيض، من علماء الصوفية، فقد اكتفيت بذكر ٭باذج من علماء ببلد الشاـ ا٤بشهورين كبعض 

 . ا٤بغمورين ، كلكن القائمة طويلة كالعدد كبّب ال يستوعبو ىذا البحث كليس ىذا ٦بالو

العصر َف يسلطوا الضوء على دكر علماء الصوفية يف مقاكمة االحتبلؿ، كاإلصبلح كا٢بقيقة األخرل ىي أف ا٤بؤرخْب ٥بذا 

االجتماعي، فلم يغمركىم فحسب، بل غمزكا ك٤بزكا، كنسبوىم إُف السلبيْب كالقدرية ا٤بتواكلْب، ككأهنم َف يطلعوا على ا٢بقائق 

 .دال غّب ٦بركحالتارٱبية، كاألحرل با٤بؤرخ أف يكوف متجردا بعيدا عن التعصب، ليبقى ع

كا٢بقيقة أهنم اعمدكا ذلك فلم ينسبوا لئلسبلـ إال إرىابا كٚبريبا ككبحا للحريات كظلما للمرأة كأطاعوا بذلك أسااذهتم  

فمدحوا ا٢بركات ا٤بناكئة لئلسبلـ كالٍب أ٢بقت بو ابلغ الضرر يف ."من ا٤بستشرقْب، قلبوا ا٤بوازين فحسنوا القبيح كقبحوا ا٢بسن

كالتحليل :"يرددكف شعارات براقة ظاىرىا الرٞبة كباطنها فيها العذاب...ؿ كحركة القرامطة كالباطنية كا٣برمية البابكيةعصره األك 

، فجعلوا باسم التحليل العلمي الشعوبية ا٢باقدة منارات ىدل يف "الدراسة ا٤بوضوعية ا٤بنهجية"، ك"إعادة كتابة التاري "العلمي،ك

 . (302)"اارٱبنا

لدارسْب إعادة النظر يف ادكين اارٱبنا، ىذا التاري  الذم كتبو أعداء اإلسبلـ كدعاة التقدمية ا٤بمزكجة بركح علينا ٫بن ا

 . االستشراؽ الظاَف

                                                 
 وما بعدها8، أوق  أبو خلين م "الحركات اسفضمية المعاصرة"ااظر تصدير كتاب - 302
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كال ننسى يف ىذا آّاؿ ما كتبو مؤرخو ا٢بركات اإلسبلمية ا٤بخلصْب، فبذلوا ا١بهد الفردم يف بياف ا٢بقيقة التارٱبية           

كىذا يتطلب منا ٫بن الباحثْب اظافر ا١بهود يف إعادة كتابة ااري   (303)"ء العاملْب من رجاؿ الثورة كا٤بقاكمةإلنصاؼ العلما

علمائنا كبياف دكرىم يف حركات التحرر ا٤بعاصرة يف العاَف اإلسبلمي، كالسبيل إُف ذلك الرجوع إُف ا٤بؤرخْب ا٤بنصفْب الذين بثوا 

ألهنا اَبجم عن كاقع مشاىد معاش، كما كتبو التبلميذ عن مشاٱبهم، كما عشناه ٫بن ا٤بعاصرين التاري  يف ثنايا كتبهم كارٝباهتم 

من مقاكمة رٗبا ما زلنا نشاىدىا يف عا٤بنا ا٤بعاصر، فقد ٙباؿ كل ىذه االنتصارات إُف من كاف ٨بتبئا يف جحره، بفعل السلطة أك 

 ... ا٤باؿ أك ا٢بزبية

اذج من علمائنا اعيدنا إُف ٦بدنا كاذكرنا بتارٱبنا ليكونوا القدكة لبناء جيل النصر كأخّبان أرجو أف أكوف قد قدمت ٭ب

كالتمكْب فعسى أف يظهر جيل صبلح الدين من جديد، صبلح الدين الذم اقتدل بالعلماء العاملْب ىو كنور الدين مقتدين 

 .ٗبدرسة اإلماـ الغزاِف كعبد لقادر ا١بيبلين علما كعمبل 

ج صدقوا مع ا فصدقهم كال يكوف النصر إال ٗبا انتصركا بو، كالذم أرجوه اف ال اصبح ىذه النماذج اراثا  نعم إهنم ٭باذ 

 . نتغُب بو؛ بل يكوف دافعا للقدكة بعلمائنا لعل ا يبعث ركح ىذه األمة من جديد
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 :الخاتمة

يف حركات التحرر ا٤بعاصرة حيث كانوا فيها الطبلئع  يف ختاـ ىذا البحث اطلعنا على دكر علماء التصوؼ يف ببلد الشاـ 

كا٤ببادرين؛ ٲبلكوف طاقات علمية فعملوا ٗبا علموا فجسدكا اإلسبلـ حسا كمعُب، ركحا كجسدا، ٩با جعل إقدامهم إقداـ األبطاؿ، 

 .إقداـ ا٤بشتاقْب إُف لقاء رّٔم طالبْب الشهادة ا٣بالية من الشوائب

اع عن األمة ك٦بدىا، كاف ٥بم الدكر الفاعػل يف اوجيػو أبنػاء األمػة كاػزكيتهم، فلػم يرضػوا بالػذؿ فكما أهنم شاركوا يف الدف 

كالعار كلو للحظة، فقدموا ٭باذج قلما نسمع عنها يف التاري  إال من كاف على شاكلتهم، كمػا أهنػم َف يركنػوا إُف الراحػة بعػد جػبلء 

كاربية النفوس كازكيتها، ككم رأينا يف ىذا البحث من مشػاركة علمػاء التصػوؼ العدك عن ديارىم؛ بل ٪بدىم عادكا للعلم كالتعليم، 

 .يف ابِب اإلصبلح االجتماعي كا٤بشاركة آّتمعية

٫بن اليـو ٕباجة إُف إعادة كتابة التاري ؛ ااري  علمائنا ا٤بناضلْب ليكونوا قدكة ١بيل اليػـو الػذم يعػاين مػن الفػراغ الركحػي 

تمسػػكْب ٗبظػػاىر ا٢بيػػاة كزخرفهػػا، حػػٌب اسػػتكانوا كاسػػتمرؤكا الػػذؿ كاالسػػتعمار بإشػػكالو ا١بديػػدة سػػواء أكػػاف كيقلػػد فيػػو الغػػربيْب ا٤ب

، فػػبل يصػػلح أمػػر ىػػذه األمػػة إال ٗبػػا  اسػػتعمارا ثقافيػػا أك اقتصػػاديا أك سياسػػيا أك احػػتبلال عسػػكريا كمػػا ىػػي حػػاؿ ببلدنػػا العربيػػة اليػػـو

 .صلح بو أكلو

إقػػداـ كقػػوة كإصػػبلح كعلينػػا قراءاػػو مػػن مصػػادره األساسػػية ال مػػن خػػبلؿ مػػا يطالعنػػا مػػن كعليػػو فالتصػػوؼ بطولػػة كرجولػػة ك 

مؤلفػػات اعتمػػدت يف اغلبهػػا علػػى االستشػػراؽ بعيػػدة عػػن ا٢بقيقػػة مزيفػػة للتػػاري ، فالتصػػوؼ مػػن أصػػل اإلسػػبلـ كاراثػػو ال نسػػتطيع 

 .  وؿ غّب ذلكإغفالو مهما حاكؿ ا٤بؤلفوف كالكتاب إبعاده عن دائرة اإلسبلـ ، فالواقع يق
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  صورة مدينة يافا في نماذج من الشعر العربي
 8491إلى  8491منذ عام  

 
 اسماعيؿ مسمـ األقطش. د            أحمد حمد النعيمي. د

 األردف/ الكمية العربية                 األردف/ جامعة البمقاء التطبيقية
 مـو اإلنسانيةقسـ الع      قسـ العمـو اإلنسانية

   
 : ملخص
، كالنكسة (1948)هتدؼ ىذه الدراسة إُف الوقوؼ على صورة مدينة يافا يف ٭باذج من الشعر العر ي ما بْب النكبة      
ا٤بدينة ا٤بفقودة، كا٤بدينة ا٤بقدسة كا٤بدينة : ، إذ ابْب أف الشعراء قد ر٠بوا من خبلؿ أشعارىم لوحات متباينة للمدينة منها(1967)

 . ا٤بستغيثة كا٤بدينة ا٤بهملة
كيقـو منهج الدراسة على استحضار ا٤بادة الشعرية كقراءهتا قراءة اطبيقية كاصنيفها كٙبليل مضامينها كمن مث الكشف عن      

 . الصور األساسية للمدينة من خبلؿ األغراض ا٤بشَبكة الٍب اناك٥با الشعراء يف قصائدىم
 
The Screen of Yaffa city in models of modern Arab poetry (1948 – 1967) 

Abstract: 

     The purpose of this study is to show the portrait of the occupied Palestinian city (Yaffa) in 

models of Arab poetry 1948-1967. 

It's noted that Yaffa was mentioned in four topics according to what the poets have written 

during this period. These topics are: The lost city, the holy city, the calling city and the 

neglecting city. 

     This study depends on collecting the related poems, and reading them in an analytical way. 

The poems where classified in a way to show the portraits of the city clearly through the shared 

subjects which the poets have shown in their poems. 
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 :المقدمة

ذات ا٤بنظر "أك " ا١بميلة: "أم" يايف"قبل حواِف ٟبسة أآلؼ سنة اقريبان، كأطلقوا عليها اسم " يافا"أنشأ العرب الكنعانيوف      
كحرؼ اليهود ا٠بها ( Yapu –يابو )كذيًكرت يف النقوش ا٤بصرية باسم  (1). ، كاحتفظت ّٔذا االسم على مر العصور"ا١بميل

، (Yoppa –يوبا )ـ نقشت باسم . ؽ 681 – 705، كيف إحدل آثار سنحاريب األشورم ( يافو)الكنعاين العر ي كدعوىا 
 .(2)الريح عند اليونافإلو ( إيلوس)، بنت (يو ي)كبعضهم ذكر أهنا مشتقة من 

االمرباطور الركماين الذم احتلها كأباد  –نسبة إُف فبلفيوس فاسبسياف  FlaviaJoppeكيف العهد الركماين صار ا٠بها      
، كيف ا٢برب الصليبية  "يافا"سكاهنا من اليهود الذين سكنوىا كقاموا بأعماؿ القرصنة، كبعد الفتح العر ي االسبلمي صار ا٠بها 

، ككتبتها بعض كتب التاري  Zaffo, Jaffa, Japha: (3)ؤرخو ذلك العهد من االفرنج اسم يافا على عدة أشكاؿ مثلكتب م
 (4).كما نكتبها اليـو( يافا)، كىو ما سار عليو العثمانيوف، كآخركف كتبوىا (يافة)كا١بغرافيا القدٲبة 

( : اليفاع)عبل كارافع، ك: ، يػىيػٍفىعي ييفوعان (يىفعى )ب كثّبان من ا٤بادة اللغوية يقَب " يافا"أٌما بشأف داللة االسم اللغوية فنرل أف اسم      
 : قاؿ النابغة الذبياين. ، كقيل     ىو قطعة منهما فيها ًغلىظه (5)ا٤برافع من كل شٓبء، يكوف يف ا٤بشرؼ من األرض كا١ببل

اؿي بًو راعي ا٢بىميولى   كىحىلٍَّت بييويت يف يىفاعو ٩بيىنَّعو   (6)ًة طائًران ٚبى
كلعل ىذه الداللة اللغوية ٥با عبلقة ٗبوقع ا٤بدينة االسَباايجي على ال مرافع، كسط منطقة سهلية، اشرؼ من جهتها الغربية      

كم كإُف الشماؿ   7كاقع على الشاطىء الشرقي منو إُف ا١بنوب من مصب هنر العوجا بنحو . (1)على البحر ا٤بتوسط إشرافان كامبلن 
كاستقبل نسيم البحر الذم يكسب مناخها ا٤بعتدؿ رقة كٝباالن، كٙبيط ّٔا بسااْب من . (2)كم  60من مدينة القدس بنحوالغر ي 

 : كقد كصفها ا٤بقدسي بقولو. (3)الرباقاؿ، ينتشر عبّبىا يف أرجاء يافا كما حو٥با
ع بأبواب ٧بددة، كباب البحر كلو حديد، كا١بامع يافا على البحر صغّبة، إال أهنا خزانة فلسطْب، كفرضة الرملة، عليها حصن مني"

 .(4)"مشرؼ على البحر
كشهدت يافا يف النصف األكؿ من القرف العشرين أحداثان جسامان كاف ٥با أبلغ األثر يف ا٤بدينة كأىلها، كعانت يافا يف ىذه      

 . يطاين كا٢برب العربية االسرائيليةا٢بقبة ما عانتو فلسطْب عمومان من جرٌاء اا٥بجرة الصهيونية، كاالنتداب الرب 

                                                 

 . 149، ص " يافا مدينة الجماؿ والكفاح: " غربّية عز الديف (1
 .97، صبالدنا فمسطيف: مصطفى الدباغ (2)
 . 56، صتاريخ يافا: حنا رنتيسي الياس (3)
 .97، صبالدنا فمسطيفمصطفى الدباغ،  (4)
 .1065، ص المعجـ الوسيط (5)
 .429، ص 22، ج تاج العروسالزبيدي،  (6)
(1)

 .13، صقصة مدينة يافاعز الديف غربية،  

(2)
 607، ص4، جالموسوعة الفمسطينية 

(3)
 .15ص ،يافا مدينة الجماؿ والكفاحعز الديف غربية،  

(4)
 .174تقاسيـ في معرفة األقاليـ، صاحسف ال: المقدسي 
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، فا٤بكاف، كعزيز مفقود، أك بعيد، 1967إُف عاـ  1948كىذه دراسة اتناكؿ صورة مدينة يافا يف الشعر العر ي منذ عاـ      
رو للمنازؿ ناؿ نصيبان كافران من الشعر العر ي على مٌر العصور، كال اكاد ٚبلو قصيدة من عيوف الشعر العر ي يف ا١باىلية من ذك

 . كقد سار كثّب من الشعراء على ىذا النهج يف العصور التالية. كالديٌار، أك الوقوؼ عليها، أك التحسر على حياة فيها مضت
 : ككثّبان ما اقَبف ذكر ا٤بنازؿ ٗبشاعر اٌنم على ا٢بزف كاللوعة كالٌتحٌسر، كقد قرف أبو ٛباـ حاؿ الطٌلل بنفاذ صربه عندما قاؿ     

رىان ًلميٍصطىربو إف شً  فأنظيٍر على أم حاؿو أٍصبىحى الطٌللي    ٍئت أالٌ اػىرىل صىبػٍ
(1) 

كىذا أبو زياد الطائي يؤكد حبو كعدـ نسيانو لؤلىل كالٌديار الٍب كانت مسقط رأسو كمسرح ٥بوه كصباه، كإٍف حكمت عليو      
 : الظركؼ بطوؿ ا٥بجرة،  قاؿ

ائًمي  افى ّٔا عىٍصري الٌصبا نىًضران رىٍغداكك    ًببلده نيطىٍت عىلىيَّ ٛبى
ٍ أًجػد من طيػوًؿ ًىٍجرىاًػها بيٌدان               ًببلده ّٔا قىومي، كىأٍرضه أيحبُّها كإٍف َفى

(2) 
، فستحاكؿ ىذه الدراسة أف 1948كباعتبار أف مدينة يافا أصبحت يف حكم ا٤بفقودة بعد سقوطها يف قبضة االحتبلؿ، عاـ      

كنود أٍف نشّب إُف أف فقداف . عند الشعراء كفق ىذا ا٤بنظور العاـ، الذم يلقي بظبللو على كل صورة جزئية أخرل اربز صورهتا
 : ا٤بدينة ٲبكن النظر إليو من زاكيتْب

ف كالعرب كىذه صورة أٍكثػىرى من ذكرىا الٌشعراء اليو . يافا كمدينة مفقودة بالنسبة إُف مىٍن خرج من ا٤بدينة، كىاجر إُف الشَّتات . أ
 .معان فربزت يافا كمدينة ٧بتلة، كمقدسة، كمستغيثة، كعائدة

يافا كمدينة غّب مفقودة بالنسبة إُف مىٍن ابقى ّٔا من سكاهنا األصليْب، كلكن الٍب فقدت بالنسبة إليهم، ىويتها القطريٌة  . ب
 . ينة ميهملة كخاملةكالقومٌية، كقد اعامل مع ىذه الصورة الشعراء داخل الوطن اتل، فربزت يافا كمد

منظور الشعراء اليْب، أم الشعراء من أبناء فلسطْب : كبذلك فإف ىذه الدراسة اتناكؿ صورة مدينة يافا من منظورين، األكؿ     
 .منظور الشعراء العرب بصرؼ النظر عن أقطارىم كبلداهنم: كا٤بدينة نفسها، كالثاين

 صور المدينة في الشعر المحلي
القسم من الدراسة صور مدينة يافا كما أبرزىا الشعراء من داخل فلسطْب، كقد ابٌْب أٌف ليافا ثبلث صور يف أشعارىم يتناكؿ ىذا 

 . ا٤بدينة ا٤بفقودة، كا٤بدينة ا٤بقدسة، كا٤بدينة ا٤بهملة: ىي
 :المدينة المفقودة  -1

ا التصميم على العودة كا٢بنْب إُف ا٤بدينة؛ كذلك أدرج الشعراء جانبْب أساسيْب يف حديثهم عن ا٤بدينة كمكاف مفقود، ٮب     
 : على النحو التاِف

يكمن ىذا ا٥باجس يف الٌصدمة الشديدة الٍب القاىا الٌشاعر بعد نزكحو عن ا٤بدينة، كيف عدـ اقبٌلو : التصميم على العودة. أ
سب ا٤بدينة كعركبتها من جهة، كنسبو ا٣باص إُف من ىذا ا٤بنطلق حاكؿ الٌشاعر كامل الٌدجاين اأكيد ن. الواقع ا١بديد يف ا٤بنفى

                                                 
 .110، ص المنازؿ والديارأسامة بف منقذ،  (1)
 .110، صالمنازؿ والديارأسامة بف منقذ،  (2)
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 ا٤بدينة من جهة أخرل، فهو يقوؿ إف يافا داره كدار أبيو كجٌده، عزيزة عليو، بيده بُب قبأّا، كغرس جناهتا، فهي اوأـ ركحو، كال بيدَّ 
 : قاؿ. من عودهتا، كليس األمر عنده أكثر من عملٌيٍب كٌر كفرٌ 

 كىأعزُّ ما يف األٍرًض ًعٍندم   دىارم كىداري أ ي كجىٌدم
ػرـو كمىػٍجػدً                       بيػىدم بػىنػىٍيػػتي ًقبىابىػهػا نػٍي كى  مػًٍن مىٍعػدى

ػػػػًل رىيٍػحػافو ككىٍردً    بيىدم غىرىٍستي ًجناػنىها  ًمػٍن كي
 كىأنٍػًت يف أىٍسػػػرو كقىػٍيػػدً             يا أيُـّ إنَّػػػا فػي الشَّتات 

 كستنجز العزماتي كعدم                       ػي كبىينىًك مىػوعػػػػده بىين
ػٌر كعػػودً                        ىىػذم إرادىةي يعػػػػريبً  ال بيػػػػػد من كى

(1) 
عد ردّْ  ، يؤكد فيها ا٤بعاين نفسها، كيبدك كاثقان من عودة ا٤بدينة ب1957كلكامل الدجاين مقطوعة شعرية أخرل نظمها عاـ      

 : كيد الطغاة، ليظهر كجو يافا ا٤بشرؽ مبتسمان ىانئان، قاؿ
 أيعيدي إليها ابتساـ ا٥بنىاء   لىسوؼى أعود إُف جىٌنٍب 
 كنشر الزىور كعهد الصفاء               أيعيد الطيور كموج الغصوف 
أىريدُّ البيغاةى ككىيدى الطُّغاة    كسىٍوؼى أعودي إُف جىنٍَّب 

(1) 
أشار فيها إُف ثقتو الكاملة بالعودة كالنصر، كبأف آّد "  سنرجع للديار"مطلع ا٣بمسينيات نظم ٧بمد أبو غربٌية قصيدة  كيف     

 : سيكوف يف مدينٍب يافا كحيفا، قاؿ
ٍيفا كعيدي النَّصر فخره يف عيبلؾً   ًلقاء ا٤بٍجد يف يافا كحى

(2) 
بعض الشعراء، فناجوىا بالتياع، كذرفوا الدمع لفراقها، كاوجعوا لبعدىم عنها،  اراءت صورة ا٤بدينة أماـ. الحنين إلى المدينة . ب

كقد كصف الشاعر ٧بمود ا٢بوت ا٢بياة فيها با٢بياة الطركب، كأسهب يف ذكر عناصر ا١بماؿ الٍب . كأشادكا ٔبما٥با كأ٦بادىا
يب، كالٍب اتنادل ّٔا العصافّب، كنػىعىت يافا ٔبنة ا حفظتها ذاكراو للمدينة، فذكر ا٤بركج ، كالبسااْب كا٢بدائق ذات الثوب القش

 : ذات ا٣بلد الطليق الرحيب، قاؿ
كانىٍت   اػىٍنًبضي األرضي بًا٢بىياًة الطىركب      يا رىعى ا مىٍوًطِب يىـو ى
ىدل البىعيدي كيػىٍزىػػػو 

يػىوًًج لىعػػػػوبً   كٲبوج ا٤ب
 برىطيػبو ًمنى ا٤ب

ػػل ثىػػػػوب قىػشػًيبً      غيلبػػان كالبىساايػني كا٢بػىػدائق  اليػػاتو ًبكي  حى
 ًمٍن شيركؽ النَّهار حٌبَّ الغيركبً        اتنادل بػها العػػػصافّبي شٌبَّ 

نَّة اً  كىعن خيٍلدىا الطٌليًق الرَّحيب        ىىٍل أااؾى ا٢بىديثي عىن جى
(3) 

                                                 
 .24، ص في غمرة النكبةكامؿ الدجاني،  (1)
(1)

 .22، ص في غمرة النكبة: الدجاني 

(2)
 .64، ص مواكب النضاؿمحمود احمد أبو غربّية،  

(3)
 .477، صالشعر العربي الحديث في مأساة فمسطيفكامؿ السوافيري،  
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٤برحـو خليل السكاكيِب، ضمنها أبيااا يف ا٢بنْب إُف ا٤بدينة، يف رثاء ا" حي" نظم ا٢بوت أيضا قصيدة  1955كيف عاـ      
 :كاصفان إيٌاىا بالعركس الٍب يقبل البحر قدميها، كذكر شاطئها البلزكردم كٝبا٥با كسحرىا، ك٩با قالو

زكرده   مه كىسىفحه مىاًئجه سينديًسيُّ   أيىن باألىمًس شاطىءه الى
ػػػأهٌنا ًقطىػعي ا٣بلػػ  د اىناىى ّٔا ا١بمىاؿي السَّومُّ           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػكىزىكاهو كى

مىٍيها كًسحػٍرىػػػػا األزِفُّ   كعىركسه يػيقىٌبلي البٍحري منها  قىدى
(1) 

نظم ٧بمود عبد ا٢بميد  1954كَف يكن الشاعر ا٢بوت الوحيد الذم قرف ا٢بنْب إُف ا٤بدينة با٢بديث عن ٝبا٥با، ففي عاـ      
 : ، عرب فيها عن شوقو إُف ا٤بدينة،  كذكر ٕبرىا كنعتها بدرة الدنيا كزينتها، قاؿ"عيد الضحايا"قصيدة األفغاين 

ىا غىُبَّ بػػػًػػػواديوً       يا ًعيدي أذىٍكراىوي ا٤باضي كىرىٍكعتىوي 
 كىمىوًطنان طىا٤ب

 وً ًٞباهي اٌلذم بالرُّكح يػىٍفدي" يىافا"    أذىكىٍراو درة الدُّنٍيا كىزينىتها 
كىقػىٍلبيوي صىٍخرىةه، ال شىيءى يػيٍبكيػػػػوً            أذىكىراىوي ٕبىٍرى يىافا فىأٍثُب كىبىكى 

(2) 
، رسم فيها لوحة 1965عاـ " حنْب"ككاف ٝباؿ ا٤بدينة حافزا النطبلؽ ذكريات الشاعر بشّب قبطي الذم نظم قصيدة      

كيف ظركؼ اطفح با٢بب ( األسرة)حر، كالسفن كالثمار، مع العنصر البشرم ٝبالية، افاعلت فيها العناصر الطبيعية با٤بدينة كالب
فالسفن ٛبخر مياه البحر، ككالد الشاعر يعمل على مًب إحداىا بثبات كسركر، كاألىل يف سعادة كىناء، كابدك األشجار . كا٤بسرة

 :ؿكالثمار كأهنا من أفراد العائلة، بينما ٰبتضن البحر إشراقة الصباح ا١بميل، قا
 ٨بىرىٍت ًمياه اليىمّْ يف يافا ا٢بىبيبةٍ 

 سيفينه ىنا كىناؾ ما شىاءىٍت لىعيوبةٍ 
 سيفينه لىنا اػىٍزىو بآيات ا٤بسىرٌةٍ 

 كأى ي عىليها ثاًبتي األٍقداـً ميٍنشىرحي األسرَّةٍ 
 كأنا كأٍىلي كا٤بُبي شىٍدكه كحيبٍ 
كالٌتْب كالزَّيتوفي ِف اًٍربه كاػيٍربٍ 
(1) 
ينة الغرض الوحيد الذم أبرزه الشعراء يف حنينهم إليها، فقد عرٌبكا، من ناحية أيخرل، عن شدة كَف يكن ٝباؿ ا٤بد

انتمائهم للمدينة، كبرزت مظاىر التوحد مع ا٤بكاف عند علي السرطاكم، ك٧بمود األفغاين، ك ٧بمود ا٢بوت، فالشاعر علي 
 :ب كا٢بناف بدمو، قاؿالسرطاكم ٰبمل شوقان دائمان إُف ا٤بدينة، كقد امتزجت مشاعر ا٢ب

ريىا  ٍيفا كعىٌكا يف مىنامي كيف سيٍهًدم  اػيعىانًقيِب أىٍطيىاؼي يافا كىٕبى كحى
(2) 

كحلت ا٤بدينة أيضان يف دـ الشاعر ٧بمود ا٢بوت، فاشتاؽ إليها كثّبان بعد عاـ من الرحيل، ككربت أشواقو حٌب رغب عن ا٢بياة      
 : دانو كركحو، فهي مصدر كحيو كإ٥بامو، قاؿيف أماكن أخرل، كبدت يافا مرابطة بوج

                                                 
(1)

 .133، ص  المهب الكافرمحمود سميـ  الحوت،  

(2)
 .ـ37، ص فغانيديواف األمحمود األفغاني،  

 . 466في القرف العشريف، ص العربيالشعر ديواف راضي صدوؽ،  (1)
 .122، صالديوافعمي السرطاوي،  (2)
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 كىىجىٍرتي رىبٍػعىًك كافٍػتىقداك عىامىان   حىٌٌب إذا لىًعبى الٌتفرُّؽي دىٍكرىهي 
اىٍسرم فػىتػىٍنبػىعىثي يف العيركًؽ ًضرامان   أىٍيقٍنتي أنَّكى ًمن دىمي قىطىرىااًًو 

(3) 
، فحلَّت ا٤بدينة لديو مكاف 1954الٍب نظمها عاـ " ليبلم"كقد حـو الشاعر األفغاين حوؿ ا٤بعاين نفسها يف قصيدة      

العشيقة، كعرب عن متانة ىذا االراباط باستحضار اسم ٧ببوبة الشاعر قيس بن ا٤بلوح، كأطلقو على ا٤بدينة، فغدت يافا ليبله الٍب 
 :ٰببها كيعبدىا؛ ال يقبل يف ىذا األمر نصيحة، كال اؤثر فيو لومة الئم، قاؿ

، ذاؾى التَّشرُّدي    ٍب عىن حيبّْ لىٍيلى كىذًٍكرًىىايىقوليوفى اي   !فىحىٍسبيكى ًمٍن لىٍيبلؾى
، بأنىِب   سىأٍسلو ىىول ليلى؟ كىلىيبلم أٍعبيدي    أىٍل ٰبىًٍسبي الغىرُّ ا١بىهوؿي

كما زاؿى ا٥بول يػىتىجىدَّدي ... بليلى  كمػػا زادنػػػي اللُّوَّاـ إال ٛبسكػػان 
(1) 

 :المدينة المقدسة  -2
كيبدك أٌف ىذا ا٤بفهـو كاف حاضران يف أذىاف . إٌف يافا، من كجهة النظر الفلسطينية كالعربية، جزء من أرض مقدسة كمباركة     

 .اكرار القسم با٤بدينة، كابرازىا كاحة لئلٲباف: الشعراء حْب أبرزكا صورهتا ا٤بقدسة الٍب ظهرت من خبلؿ
زىر" كقد أكرد العبلمة السيوطي يف كتابو . حلف بو: كيقاؿ أقسم با: لىفحى : اليمْب، كأقسم إقسامان : فالقسم     

ي
٭باذج من " ا٤ب

 .(2)أٲباف العرب افيد أهنم ال ٰبلفوف إال بعظيم أكمقدس
 الذم كرر كىقىسىمي الشعراء با٤بدينة دليل على رغبتهم يف رفعها إُف ىذه ا٤برابة، كيَبدد يف ىذا آّاؿ اسم الشاعر ٧بمود األفغاين     

، كيف  (3)أكد فيها عدـ نسيانو للوطن رغم اشتداد الفًب كالدسائس" قسمان بيافا" نظم قصيدة  1950ففي عاـ . القسم با٤بدينة
. الٍب أقسم فيها ببعض معاَف يافا الطبيعية، ككاف مضموف قسمو أف يظل ٦باىران با٠بها حٌب ا٤بوت" كطِب"العاـ نفسو نظم قصيدة 

 : قاؿ
اػيقىاٍؿ  قىسىمان   ًبزىىًر الربي
 الٌساًحًر " يافا"كبًبىٍحًر 

 قىسىمان بسىٍهًلًك، بًا١بًباٍؿ 
 كىًبكيًل رىكضو ناًضر 

ًبًك، بًالرّْماؿٍ   قىسىمان بػيَبي
 كىًبكيًل ظىيٍبو، نػػػػػافػػػًر

 سىأىظىلُّ بًا٠بًًٍك جاًىران 
اًبران   رىٍغمى األنوًؼ، ميكى
 لًيىظىلَّ ًذٍكريًؾ عاًطران 

                                                 
 .161، صالمهب الكافرحمود سميـ الحوت، م (3)
 .31، ص الديوافمحمود األفغاني،   (1)
 .262، ص 2، جأنواعهاو المزهر في عمـو المغة السيوطي،  (2)
 .21، صالديوافمحمود األفغاني،  (3)
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أيدىرَّجى بالكىفىٍن حىٌب 
(1) 

الٍب برزت فيها ا٤بدينة كاحة لئلٲباف، فىذىكىر ا٤بساجد كالكنائس، كحصر قسمو " الدىر يوماف"نظم قصيدة  1953كيف عاـ      
 : بالبحر ليؤكد ما يلي

 .ا٢بياة، بعيدان عن ا٤بدينة، عدٲبة ا١بدكل -أ
 . ، كاألنٍربيعي خالية من أىلها، كّٔجة يافا    غائبةاصوير حاؿ األىل كا٤بكاف بعد النكبة، فالقـو بىدىده  -ب
 . ا٤بقابلة بْب حياة الشاعر با٤بدينة، كحيااو خارجها، فالعيش خارجها ال يطيب، كاألنغاـ ال  ايستساغ، كا٤باء ال ييستطاب -ج
م التعرض للتباريح يف السر كصف معاناة الشاعر كحالتو النفسية، فقلبو جريح ككبده ينزؼ دما، كمهجتو ذائبة، كىو دائ -د

 : قاؿ" الدىر يوماف، "عبارة : كالعلن، كمع ىذا يأمل بالعودة، اسعفو يف ذلك
ا أصبحت يف طىٌي ًنٍسياًف؟   قيٍل ِف بًرىبكى ىىل يافا كىما سىلىفىتٍ   أك أهنى

 كىىل يقاـ ّٔا ذكر لًرٍٞبنً    كىىل مساًجديىا كؤلىٍمًس عاًمرة
 أك أهنا أٍصبىحىٍت أكٍكىارى ًغٍرباىًف؟   راًس قارًعػة ىىًل اٍلكىناًئسي باألىجٍ 

 (1)الباف"ك " بالقاعً "أٍقسىٍمتي بالبىٍحًر ال    أٍقسىٍمتي بالبىٍحًر يا يافا ، بشىاًطًئًو 
ًؾ يا يافا لنا أبىدان  ـي آذاين    ما طىابى بػىٍعدى ، كَف ايطًرًب األىٍنغا عىيشه

(2) 
 : كرر فيها القسم با٤بدينة، كنعتها با١بنة، قاؿ" موطِب"ان قصيدة نظم األفغاين أيض 1954كيف عاـ      

 أم ًفٍردىٍكسو ٰبيٍاكي أٍربػيعىٍك؟   مىٍوًطِب يا مىوًطِب ما أٍبدىعٍك 
نَّػػػٍب لىستي أٍنسىى بػىٍهجىة العيٍمًر مىعىكٍ    أيقًسمي اليىوـى بيافا جى

(3) 
، أقسم فيها 1953عاـ " قسمان با٤بركج اعبق عطران "لذم نظم قصيدة ك٩بن أقسم با٤بدينة كساحلها الشاعر أٞبد يوسف ا     

 : با٤بركج، كبثغر يافا كساحلها ا١بميل، كمضموف قسمو اأكيد ّٔاء الوطن كٝبالو، قاؿ
 ًمٍن ثىراًؾ الفىريدً  (4)أرج النَّدً    قىسىمان باٍلميركًج اػىٍعًبقي ًعٍطران 

 كبًالسَّاحًل ا١بىميًل اٍلبعيدً  قػىٍلبً   كبيافا الثٍغر ا٢بىبيًب إُف الٍػػػػ
أّٔى من حيٍسًن ىذا الصَّعيدً   مىا رأل الٌدٍىري غيرةن يف جىبًْب الكىٍوًف 

(5) 
 

 
                                                 

 .25، ص الديوافمحمود األفغاني،   (1)
(1)

 :مشاعر أحمد شوقيل" نهج البردة"لفظتاف وردتا في مطمع قصيدة : القاع والباف 
 أَحّؿ َسفَؾ َدمي في األشُهِر الُحُرـِ   ريـٌ َعمى القاِع بيَف الباِف والعَمـ   

 (109عبد الناصر أبو هاروف، رالرية البردة، ص . )وهي ضرب مف الشجر: جمع بانةوالباف : رض السهمة المطمئنةاأل: القاع: وجاء في شرحهما 

(2)
 95، ص  الديوافمحمود األفغاني،  

(3)
 .83، صالديوافأحمد يوسؼ،  

(4)
 (.910، ص 2المعجـ الوسيط، ج. )ضرب مف النبات ُيتبخر بعود : الند 

(5)
 .83ص، الديوافأحمد يوسؼ،  
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 :المدينة المهملة -3
حاكؿ الشعراء يف ىذا آّاؿ التعبّب عن احساسهم ا٤بمزؽ بصورة منتزعة من الواقع مباشرة، فغابت الصورة  ا٤بشرقة ا١بميلة 

غاب كل ما ٲبكن أف يكوف إٯبابيان من صورىا ليظهر النقيض ٛبامان، فا١بماؿ يقابلو القبح، كالبناء يقابلو ا٥بدـ كا٢برؽ،  للمدينة، بل
ما كا٢بياة ا٥بانئة اقابلها ا٤بعاناة الدائمة، كاإلنساف من يافا إمَّا بعيد عن مدينتو، يندب ما فقده، كيصطلي بنار ا٤بنفى كالغربة، كإ

كنظران ألف أغلب الشعراء اليْب، يف ىذه ا٤برحلة، كانوا خارج . يعاين غربة، كمعاناة داخلية ىي إُف ا٤بوت أقرب باؽ يف ا٤بدينة
 :الصورة ا٣بارجية، كالصورة ا٤بيدانية، كذلك على الشكل التاِف: مدينتهم، فقد انقسمت صورة يافا ا٤بهملة إُف قسمْب ٮبا

عاـ " رثاء يافا"ىذه الصورة على يد الشاعر أٞبد يوسف حْب نظم قصيدة  بدأت اتشكل مبلمح .الصورة الخارجية -أ
 : ، كمطلعها1949

ىٍنضيور أٍحزافي 
كىىٌومىٍت فػىٍوؽى نادم اٍلمىٍجًد ًغٍربافي   يافا غىزىٍت رىبعىًك ا٤ب

(1) 
 

هجة، كافرؽ الشمل، كانقلبت فاألحزاف غزت ربوع ا٤بدينة، كمبلعب ا٢بور أمست خاكية، بات يسكنها الثعابْب، كزالت مبلمح الب
 .حاؿ األىل، كحل الظلم، كالبهتاف مكاف النور كا٢بق

 : قاؿ
 ًذٍكراًؾ يىٍصبو ٥بىا صىبه كىكى٥بٍافي    يافا كأٍينى اللياِف الغيٌر ما بىرًحىتٍ 

 كباتى يىٍسكينيػػها ًصلّّ كىثػيٍعبػػػافي   مىبلًعبي ا٢بيوًر أٍمسىٍت كٍىي خاكيةه 
غاين اٌلٍب

ى
تىًمعه حيوره كىًكلدافي     زىانىٍت مىبىاًىجىها أٍينى ا٤ب كالشٍَّملي ٦بي

(2) 
عن إعصار ىائج ( قصيدة حنْب)جنح الشاعر بشّب قبطي إُف الرمزية كاإلٰباء يف ىذا آّاؿ، فتحدث يف  1965كيف عاـ      

ا٤بركع، كىاج ٕبر ا٤بوت،  كأصبح ا٤بصّب داىم ا٤بدينة على حْب غرة، كشرع يذرك ا٤بوت، فمات النور يف دار ا٤بسرة، كحل الظبلـ 
 :قاؿ. ٦بهوال كانعدمت الرؤية، كااىت األفكار، كضاعت ا٥بوية كمات الكبلـ يف الصدكر

ىٍوًت، فاألىٍزىىاري ريٍبدي 
 كيىهيجي ٕبىٍري ا٤ب

 كا٢بىٍقلي كالبيٍستافي ال نىبته كىكىردي 
 كأًضيعي يف الظُّليماًت إٔبىثي عىٍن كجيودم 

 بىسه ًمنى النُّوًر الشَّركًد كيػىهيزيين قػى 
 كيىعودي يىٍشرىبيوي الٌظبلـٍ 

كٲبىوتي يف صىٍدرًم اٍلكىبلـٍ 
(1) 

                                                 
(1)

 .198، صالديوافأحمد يوسؼ،  

(2)
 .198، صالديوافأحمد يوسؼ،  

(1)
 .476، صد٠ٛاْ اٌؼشب فٟ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ: ساػٟ طذٚق 
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برز يف اشكيلها الشاعر راشد حسْب، عاـ  ىي صورة منتزعة من كاقع مدينة يافا بعد االحتبلؿ، : الصورة الميدانية -ب
ة أجزاء، خصصت ٝبيعها لتصوير حاؿ ا٤بدينة، كمن بقي فيها الٍب اقع يف ست" منظومة ا٢بب كالفيتو"، حْب نظم قصيدة 1963

 :ىذه العناكين ىي. ٙبت االحتبلؿ، كقد اختار الشاعر عناكين ألجزاء القصيدة اوحي بالدمار، كا٢برؽ، كالتشرد، كا٤بوت
 . يافا مدينٍب، كيافا ا٤بشردة، كالفرف، كالفرٌاف، كيف ارقة، مث القرب كالصليب

ينة يف ا١بزء األكؿ من القصيدة مصابة ٔبركح األرض، فبعد أٍف كانت عركس ا٤بتوسط، أصبحت مدينة خاملة كابدك ا٤بد     
مهملة، ذات قلب مغلق، يتقادـ عليها نسيج العنكبوت، كينعقد يف مفاصلها ا٣بدر كالكسل، فبل اقول على النظر يف عْب الزماف 

 :الذم كاف يرعاىا، قاؿ
 ئًها حليب بيرايقاؿ يافا الٍب رىًضٍعت من أثدا

؟ طر! .. اعطشي
ى
 كىي مىن سىٍقت ٍأمواجيها ا٤ب

 يافا الٍب رىًضٍعت من أثدائًها حليبى بيرايقاؿ 
 !ًذراعيها شيلٍت؟
 !كظهريىا انكسىر؟

 ..يافا الٍب كانىٍت حىديقىةن أٍشجاريىا الرًجاؿ
قد ميًسخت ٧ًبششةن ايوزٌعي ا٣بػدر؟ 
(1) 

اببلن بْب ا٤باضي كا٢باضر، ككأنو يتحدث عن انقبلب عاـ مشل ا٤بكاف كاإلنساف معان، فصاغ كٲبضي الشاعر يف قصيداو مق     
 :قاؿ. اعريفان غّب مسبوؽ للمدينة، يناسب كاقعها ا١بديد

 كانت مىدينةن   –ًلمٍن ٯبىٍهىليها  –يافا 
 ًمهنىتيها اىصػػػػػديري بيػػػػراقػػػػاؿٍ 

 كحٌولوا.. كذاتى يػىٍوـ ىيدمىت 
صديرى الجئْب اى .. ًمهنتها

(2) 
كيف ا١بزء الثاين من القصيدة حاكؿ الشاعر التعبّب عن احساسو ا٤برير حْب ٙبدث عن مشاىد ا٤بدينة الٍب أصأّا القبح،      

كالشاعر فيها معذب، . كظهرت فيها أشبلء ا٤بواى، كراف عليها الضَّجىر، فبدت يافا مدينة ٩بسوخة، افتقر إُف أم مظهر إنساين
 : ملم ا١برذاف عن جبهة ا٤بدينة، كيرفع األنقاض عن القتلى، كيدفن النجـو يف رحم الرماؿ كاألشجار، قاؿغاضب، يل

 أَفيُّ عىٍن جىبهتها ا١بيٍرذافٍ .. كىكيٍنتي يف يافا 
 كأٍرفىعي األنقاضى عيٍن قىتلى 

، ًببل ريكىبٍ   ًببل رؤكسو
 كأٍدًفني النيجوـى يف رىحم الرًمىاؿً 

 كاألٍشجىار
                                                 

 .91، صب الشعركتاراشد حسيف،  (1)
 .91، صكتاب الشعرراشد حسيف،  (2)
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  (3)افكا١بيدر 
أمَّا يف ا١بزأين الثالث كالرابع من القصيدة، فّبسم الشاعر حاؿ أىل ا٤بدينة يف صراعهم مع البقاء، كسط ىذه الظركؼ القاسية، 

 :كيف ذلك قاؿ
 :قاؿى لنا الفىرَّافي 

 ىذا الفيرفي ِف"
 (1)" كىدفٍػؤيهي كىٍقفه على شىٍعيب

األخّب من القصيدة، عن طقوس غّب مألوفة للطفولة الٍب يواكبها ا٢بلم ،  ، كىو ا١بزء"القرب كالصليب"كيتحدث الشاعر يف      
 : فيقوؿ

 سىٍوؼى أىظلُّ حا٤بان 
 ميٍنتىًظرا يافا انٍتظىارى الًطٍفًل لًٍلحىليب

 : لىعىلها اٍسأؿي 
 .. أىبػىٍعدى ما جىرل

 (2)!ال بيدَّ ًمن قػىرٍبو كًمن صىليب؟
 صور المدينة في الشعر العربي

ا٤بدينة : ذا ا١بزء من البحث صورة مدينة يافا الٍب أبرزىا الشعراء العرب يف الفَبة ا٤بدركسة، كينقسم إُف قسمْب ٮبايتناكؿ ى     
 .ا٤بفقودة، كا٤بدينة ا٤بستغيثة

 
 :المدينة المفقودة -1

أر، كاستذكار ٝباؿ ا٤بدينة، مث أبرز الشعراء يف حديثهم عن ا٤بدينة ا٤بفقودة أربعة جوانب، ىي الدعوة إُف الٌنضاؿ كاألخذ بالثٌ      
يافا كمادة اعليمية؛ كلتأكيد الصبغة القومية لعملية ٙبرير ا٤بدينة، نرل الشاعر نزار قباين يلـو ا٤بتخاذلْب العرب، كيذٌكر من جديد 

" ا٢بب كالبَبكؿ"ظمة ٗبا حصل يف يافا كا٤بدف الفلسطينية األخرل داعيان إُف نبذ الشهوات كأخذ األمر على ٧بمل ا١بد؛ فقاؿ يف من
 : 1955الٍب نظمها عاـ 

يعى مىٍن صيًلبوا  كأفَّ ٝبى
ٍيفا .. على األٍشجىاًر يف يافا  كيف حى

 لىٍيسوا ًمٍن سيبلالًاكٍ .. كبًٍئًر السٍَّبعً 
 اىغوصي القٍدسي يف دىًمها 
 كأىنتى صىريعي شىهواًاكٍ 

                                                 
 .92، صكتاب الشعرراشد حسيف،  (3)
(1)

 .96، 95، صكتاب الشعرراشد حسيف،  

(2)
 .101، 100، صكتاب الشعرراشد حسيف،  
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ـي  ا ا٤بٍأساةي لىٍيسىٍت بىعضي مىٍأسىاًاكٍ ..اػىنىا  كأى٭بى
 ٌبى اػىٍفهٍم؟مى 

مىٌبى يىٍستػىٍيقظي اإلنسىافي  يف ذاًاكٍ 
(1) 

      ، كلعل الصورة الٍب ر٠بها الشاعر العراقي أٞبد الوائلي عميقة كمؤثرة؛ فقد ذكر رفيف الٌسنابل يف ا٢بقوؿ، كزىور الكرـك
 : ركفكموسقة النٌبع، مث قاؿ إف ىذه ا٣بّبات قد آلت ملكيتها لليهود، بينما أىلها يتحسركف كينظ

 كمىٍطرًفيها ا٣بىضلي األىٍزرىؽي          ميتوفي الٌتبلًع على سىٍهًل يافا 
، كما اػيٍغًدؽي   رىًفيفي الٌسنىاًبًل يف حىٍقلها   كىزىىوي الكيريكـً

ٍو٥ًبا  ًغنىاءي الٌصغىاًر كىمىا مىٍوسىقيوا   كىمىٍوسىقىةي النٌٍبعى ًمٍن حى
يػٍرىاهتا لليىهودً  ٥ًبا أىٍىلها اػىٍرمقي كًمٍن حىوٍ   اػيفىٌجري خى

(2) 
، بْب ا٤باضي السعيد كا٢باضر البائس 1952عاـ "البلجئة يف العيد "كقابل الشاعر العراقي ٧بمد مهدم ا١بواىرم يف قصيدة      

 : يف حياة البلجئة، فقاؿ
 يف مورؽو من مغانيها كميٍزدًىر   كصافىحىت عىٍينها يافا كبػىٍهجتيها 

 يف ظٌل كوخو من األٍغصاف ميشتجر   تيها كبيتيهم يف أعاليها كغيٍرف
رً   ككالػػػػػد  كاف يرعاىا ٗبيٍكتىدحو  ، رفيع الشَّأًف مؤ٘بى  (1)غاؿو رخيصو

كأضاؼ ا١بواىرم إُف شريط الذكريات ما اعتربه من أسباب النكبة، فتكلم عن سوء التنظيم كالتسليح الذم كاكب ا١بيوش      
  :قاؿالعربية الداخلة ٢بماية ا٤بدينة، 

 "ميضىرً "جيشان ٰباربي باألى٦باد من   كاسٍتعرضٍت كىيى يف أ٠باًؿ بىٍذلىتها
 ..على الٌرعايا ًضعافان بطشي مقتًدرً     ٛبدُّه دكؿه سىٍبعه يعينهمي 

 (2)..إُف الوراًء رىايبان، صيٍنعى ميٍبتىكرً    يػىٍرمي قىذائًفىوي " ًمدفعان "كأبصرٍت 
البيايت فاختار أف يصف كاقع ا٤بدينة ٙبت االحتبلؿ، فبعد أٍف كانت كردة ٞبراء، كمطر الربيع، أمَّا الشاعر عبد الوىاب      

أصبحت ٛبر يف مرحلة ا٤بوت ا٢بضارم، فيسوعها يذبح با٣بناجر، كالنهار ٰبتضر فيها، كالطيور ارحل عنها، كطرقاهتا خالية، 
 : كشبح ا١بوع كا٤بوت ٱبيم على األرصفة، قاؿ

 ًك يف القييودٍ يىسيوعي ( يافا)
 عىارو ٛبيىزٌقيوي ا٣بىنىاجري عىبػٍرى صيٍلباًف ا٢بيدكدٍ 

 كعلى ًقباًبًك غىٍيمىةه اػىٍبكي،
 كخىٌفاشه يىطّبٍ 

                                                 
 .68، 67، صاألعماؿ الشعرية الكاممةنزار قباني،  (1)
 .258ص ، فمسطيف في الشعر النجفي المعاصرمحمد حسيف الصغير،  (2)
(1)

 .360، ص3، مج الديوافمحمد مهدي الجواهري،  

(2)
 .360، ص3، مج الديوافمحمد مهدي الجواهري،  
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 يا كىٍردة ٞبىٍراء يا مىطىر الرَّبيعً 
نىًيًك ٍٰبتىًضري النَّهار  قىاليوا يف عىيػٍ

 كٌ٘بٍفي رىٍغمى اىعاسىة القىٍلًب الدُّموعٍ 
يم عىراًر ٪بىٍدو يا رفيقٛبىىتٍَّع مً : "قاليوا  "ٍن مشى

 !فػىبىكيتي ًمٍن عارم
 فما بػىٍعدى العىٌشًية من عىرار 

 كالطَّريقي ( يػىٍهوذا)فالبىابي أكصىدىهي 
 خاؿ، كمىوااًؾ الصّْغىاري 

 ببل قيبورو، يٍأكيلوفى 
أٍكباىدىىيٍم، كعلى رىصيًفًك يػىٍهجعيوفٍ 
(1) 

، فقد حدد يف مستهل قصيداو 1955الٍب نظمها نزار قباين عاـ " وارزنربغراشيل ش"كبدت يافا مادة اعليمية يف قصيدة      
 :الفئة التعليمية ا٤بستهدفة، قائبلن 

 ..أكتيبي للٌصغارٍ 
 للعىرىًب الصّْغار حىيثي ييوجىدكفٍ 

 ٥بىيٍم،
 على اٍخًتبلؼ الٌلوًف،

 كاألٍعمىاًر،
كالعيييوفٍ 
(2) 

 :ك٩با قالو أيضان 
 ئها القىدًنٍ أكيتب عىن يافا، كعىٍن مىٍرفى 
 عىٍن بػيٍقعىةو غىالًية ا٢ًبجارٍ 

 ييضٓبءي بػيٍراػيقىا٥بيا كىخىٍيمىًة النُّجيٍوـ
 ...اىضيمُّ قػىبػٍرى كاًلدم

 
كإٍخوىيت الصّْغار
(1) 

 :أٌما كصية الشاعر التعليمية، فهي االستعداد ٤بعركة الَباب، كيف ذلك قاؿ
 فػىٍليىٍذكير الصّْغاري 

                                                 
(1)

 .209، ص1مج: الديوافعبد الوهاب البياتي،  

(2)
 27، ص3، جاألعماؿ الشعرية الكاممةنزار قباني،  

(1)
 .36، ص3، جاألعماؿ الشعرية الكاممةنزار قباني،  
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 دكفٍ العىرىبي الصّْغار حىٍيثي يوجى 
 كمىٍن سىيولىدكفٍ .. مىٍن كيًلدكا منهيمٍ 
ابٍ   ما قيمةي الَبُّ

ابٍ   (2)..ألفَّ يف انًٍتظىارًًىٍم مىٍعرىكة الَبُّ
 :المدينة المستغيثة كالعائدة -2

ستغاثة استغاثة األىل، كاالستغاثة با٤بدف العربية، كاال: أٌما ما قالو الشعراء بشأف يافا ا٤بستغيثة، فجاء على ثبلثة أقساـ     
، على شكل حوار بْب ليلى البلجئة 1960كمن صور االستغاثة باألىل ما قالو الشاعر العراقي عبد ا٥بادم الشرقي عاـ . بالعركبة

 :كبْب ا٤بدينة، فتطلب البلجئة من يافا أف ال اطيل النظرة الغضىب
 أنينػىنىا عىرٍب السُّكوفٍ    ىىٍل اىٍسمعْب.. إنٌا ىينا

ـى  يىافا اٍنظرم ىىذم  ا٥باًمداًت عىلى الدُّجوفٍ    ا٣بٍيا
 الغىضىب إُف ىىًذم العييوفٍ    ال ايًطيلي الٌنظرىةى .. ال

مىبل٧ًبي كىسىنا جىبيِب؟   يافا أىأىٍنسٍتك الٌسنْب
(3) 

 : كَف يفقد عبد الوىاب البيايت األمل يف ٙبسْب أكضاع الواقع العر ي، كما َف يفقد األمل يف نصرة ا٤بدينة، قاؿ     
    نىعودي غىدان إلٍيًك مع ا٢بصاد( يافا)

 كمع الٌسنونو كالرَّبيعٍ 
 كمع الرّْفاًؽ العىائدين ًمن ا٤بنىايف كالسُّجوف

 كمع الضُّحى كالقيرٌباتٍ 
 (1)كاألمَّهات 

 : كيف ىذا ا٤بعُب قالت الشاعرة نازؾ ا٤ببلئكة مبشرة ا٤بدينة باللقاء كالتحرير     
فػىنىٍحني كالضٍَّوءي عىلى مىٍوًعدً    تىقييىافا كحىٍيفا يف غىدو نػىلٍ 

(2) 
كبذلك اكوف ىذه الدراسة قد كصلت إُف هنايتها، كقد سعى الباحثاف من خبل٥با إُف الوقوؼ على صورة مدينة يافا يف      

 . أشعار مرحلة ليست بالبعيدة، لكنها اكاد اغيب عن أذىاف كثّب من الدارسْب كالباحثْب
إُف أشعار الك ا٤برحلة قد احتاج إُف شىء من التعب كا١بهد ال ننكره، فإف ا٪باز البحث على ىذا النحو كإذا كاف الوصوؿ      

 . قد ٞبل إلينا الٌرضا ك٧با التعب

                                                 
(2)

 .38، ص3، جاألعماؿ الشعرية الكاممةنزار قباني،  

(3)
 80، صفمسطيف في الشعر النجفي المعاصرمحمد حسيف الصغير،  

(1)
 .165، ص1، جالديوافعبد الوهاب البياتي،  

(2)
 .498، ص2، مجالديوافنازؾ المالئكة،  
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بقي أٍف نشّب إُف أٌف ا٤بستول الفِب للقصائد ا٤بدركسة َف يكن على كاّبة كاحدة من القٌوة؛ كيعود ذلك إُف بواكّب ا٤برحلة      
كَف اشأ ىذه الدراسة التعليق على النواحي الفنية للقصائد؛ ألف اىتمامها كاف منصبان على . الٍب كانت موضوع البحثالشعرية 

 . ا٤بضامْب كا٤بواضيع الٍب طرقتها ىذه القصائد أكثر من أم شيء آخر
 

 : الخاتػػمة
ا٤بدينة ا٤بفقودة، كا٤بدينة ا٤بقدسة، كا٤بدينة : هاأظهرت األشعار الٍب اناكلتها ىذه الدراسة، مدينة يافا على ٌعدة صور من     

 ا٤بستغيثة، كا٤بدينة العائدة؛ ففي صورة يافا ا٤بفقودة أٍكضحى الشعراء عدـ اقبلهم للواقع ا١بديد يف ا٤بنفى؛ فأسهبوا يف اصوير النفس
للمدينة، كبلغ عند بعضهم ىذا األمر درجة ا٤بعذبة، كعاش طيف ا٤بدينة يف خيا٥بم ككجداهنم، كما أكد الشعراء على ا٥بوية العربية 

 . التوٌحد با٤بكاف، فمنهم من حٌلت ا٤بدينة يف دمو، كمنهم من ٛبُب أف ييدفن فيها
ا٤بدينة، لكن اباينت آراؤىم 304كقد ارابطت صورة يافا ا٤بفقودة عند الشعراء  بالنضاؿ كا٤بقاكمة كالتصميم على اسَبجاع      

 :وا فريقْببشأف عودة ا٤بدينة، فانقسم
السياسي، كالعسكرٌم، فكاف أٍف : فريق افاءؿ كثّبان بالتحرير كالعودة، كعىقىد آماالن كباران على الواقع العر ي القومٌي بشقَّيو -2

ٙبٌدث عن صورة يافا ا٤بستغيثة، كنادل بضركرة االستجابة الفورية لبلستغاثة، كبلغ من افاؤلو أٍف دعا إُف ٘بميد 
 . ع عن ا٤بٌسرات حٌب عودة ا٤بدينة، الٍب بدت لو قاب قوسْب أك أدىناالحتفاالت كاالمتنا 

فريق آخر اأىنَّ يف استقراء الواقع العر ي، كٙبفظ بشأف عودة سريعة للمدينة، كربط عودهتا بتغيّب ال بيدَّ منو يف الواقع  -3
ضع مقاليد األمور بأيدم جيل العر ي، فظهرت بناء على ذلك، صورة يافا مادة اعليمية، اراأل الشعراء من خبل٥با ك 

 . جديد
كيف صورة يافا ا٤بقدسة، كاف انطبلؽ الشعراء من الواقع الذم عايشوه بعد االحتبلؿ، فقادىم ذلك إُف ا٢بديث      

عن ا٤بدينة كمكاف مقٌدس ال ٯبوز التفريط فيو أك التقاعس عن ٧باكلة اسَبجاعو، فكاف أف أقسموا بيافا، كرياضها، 
 . اقا٥باكٜبارىا، كبر 
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 انرتوبولوجي لالمتثال و االحنراف -املفهوم السوسيو
                      

 بن مشرنن نور الدين :  األستاذ     
- تلمساف -جامعة أبي بكر بلقايد 

 

 :تمهيد
ا٤بعايّب ك القيم داخل ارابط قضية اال٫براؼ ك االمتثاؿ يف علمي االنَبكبولوجي ك االجتماع اراباطا كثيقا ٗبفهـو القواعد ك       

اوجد ٦بموعة من القواعد ك ا٤بعايّب الٍب انظم  –سواء أكانت كبّبة أك صغّبة  –ففي كل ٦بتمع أك ٝباعة . ا١بماعة أك آّتمع
سلوؾ األعضاء، كما انظم حقوقهم ك كاجباهتم ك عبلقاهتم بعضهم ببعض،إُف جانب أهنا ٙبدد نسق ا٤براكز ك األدكار داخل 

ٕبيث يشبوف على اقبل ىذه القواعد ك الك ا٤بعايّب، ك على االراباط ك االلتزاـ ّٔا فكريا . لى صياغة الثقافية ألعضائوآّتمع ع
 .كسلوكيا
"..   ألربت كوىن"فكما يذىب . ك لكن ال ٰبدث أف يتحقق االلتزاـ با٤بعايّب ك القواعد داخل أم ٦بتمع بطريقة كاملة       

ك ىكذا فإننا ٲبكن  (1). يظهر اال٫براؼ بالضركرة، ألف القواعد ىي ٙبدد ما ىو ٩بتثل ك ما ىو منحرؼفإنو إذا كجدت القواعد 
يبُب ىذا التصنيف على . السلوؾ ا٤بمتثل ك السلوؾ ا٤بنحرؼ –أف نصنف سلوؾ الناس داخل أم ٦بتمع إُف قسمْب أساسيْب ٮبا 

ّٓتمع، ك الٍب سبق أف كجو الفاعل إُف أٮبية االمتثاؿ ٥با ك ابنيها فكريا أساس مدل ٛبشى ىذا السلوؾ مع ا٤بعايّب ا٤بقبولة داخل ا
انَببولوجي يف دراسة  -ك سلوكيا، ك يقوؿ آخر فإف مدخل علم االجتماع لدراسة السلوؾ اال٫برايف يتطابق مع ا٤بدخل السوسيو

كوىن "ك ىذا ما جعل . القائمة ك ا٤بقبولة داخل آّتمع االمتثاؿ، لطا٤با أف ىذا ا٤بدخل يستند إُف نسق القواعد ك ا٤بعايّب الثقافية
 .يقرر بأف نظرية علم االجتماع يف اال٫براؼ، ىي ذاهتا نظرية علم االجتماع يف االمتثاؿ" 

فإذا فرضنا جدال كجود بشر دكف كجود قواعد ك معايّب منظمة ٢بياهتم، فإننا يف ىذه ا٢بالة ال ٲبكننا ا٢بديث عن امتثاؿ       
ك يف مقدمة ىؤالء ا٤بفكرين . كعلى الرغم من استحالة قياـ ىذه ا٢بالة، إال أف ىناؾ من ا٤بفكرين من اصوركا كجودىا. ا٫براؼأك 
الذم اصور كجود حالة طبيعية سابقة على آّتمع ال ٙبكمها أية قواعد أك معايّب، ك َف اكن ىناؾ حقوؽ ".. اوماس ىوبز"

كننا ا٢بديث عن كجود ا٫براؼ أك امتثاؿ، نظرا لعدـ كجود قواعد أك قوانْب أك ضوابط أك قيود أككاجبات، ك يف ىذه ا٢بالة ال ٲب
 .اجتماعية متفق عليها

ك بناء على ما سبق نستطيع القوؿ بأف السلوؾ ا٤بمتثل ىو ذلك الذم ٰبَـب معايّب آّتمع كضوابطو، حٌب ك أف كاف الفاعل      
أما السلوؾ الذم ال يتفق مع معيار أك قاعدة اجتماعية معينة، . اعد بطريقة كاضحة ك مباشرةعلى غّب كعي ّٔذه ا٤بعايّب ك القو 

كلكنو السلوؾ الذم يقـو بو عضو ا١بماعة، كينتهك معيارا معينا، على الرغم من إدراؾ الفاعل ٥بذا ا٤بعيار ك ألٮبيتو ك لتمسك 
فقد يقـو بعض الناس بتخطي ... ينتهك معيار معْب بدافع ٧بددك بقوؿ آخر فإف السلوؾ ا٤بنحرؼ ىو ذلك الذم . اآلخرين بو

بعض القواعد ك ا٤بعايّب االجتماعية نتيجة للجهل ك عدـ ا٤بعرفة ك بدكف قصد، ك ال شك أننا يف ىذه ا٢بالة نصنف سلوؾ ىؤالء 
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انَببولوجي   -فهـو السوسيوك ٥بذا فإف مثل ىذا اال٫براؼ الناجم عن ا١بهل ال يدخل ضمن ا٤ب. الناس على أنو سلوؾ منحرؼ
 .لبل٫براؼ

فقد . إُف أف عند ٙبديد ما إذا كاف السلوؾ ٩بتثبل أـ منحرفا، ٯبب أف نوضح من كجهة نظر من".. ىارم جونسوف"ك يشّب      
جا طبيعيا يكوف أحد النماذج السلوكية من كجهة إحدل ا١بماعات، ك بالتاِف يعد معوقا كظيفيا بالنسبة ٥با يف حْب أنو يعد ٭بوذ

مثل ٝباعة اللصوص أك الذين ٲبارسوف  -فالسلوؾ ا٤بمتثل داخل ا١بماعات اإلجرامية . أك ٩بتثبل من كجهة نظر ٝباعة أخرل
.. يعد سلوكا منحرفا من كجهة نظر آّتمع أما بالنسبة للجماعات األكُف فيعد ىذا السلوؾ لو كظيفة اٯبابية  –النصب كاالحتياؿ 
من كجهة نظر ا١بماعات ا٤بعَبؼ ّٔا داخل آّتمع، ك لعل ىذا ىو ما ٯبعلنا نؤكد على حقيقتْب ... ظيفيا بينما يعد معوقا ك 

 :أساسيتْب عندما نقـو بدراسة اال٫براؼ با٤بنظار السوسيولوجي ك ٮبا  
 : األكُف

فإنو يتعلق بالثقافات الفرعية داخل كذلك . أف مفهـو اال٫براؼ مفهـو ثقايف، فالثقافة ىي الٍب ٙبدد ما ىو منحرؼ ك ما ىو ٩بثل
آّتمع، ك بالتاِف يرابط بالنظم االجتماعية كالنظاـ الطبقي ك الديِب كما يرابط با١بماعات االجتماعية كا١بماعات ا٤بهنية، فقد 

و يعد سلوكا يعد سلوؾ معْب على أنو سلوؾ مقبوؿ يف نطاؽ طبقة معينة أك ٝباعة مهنية معينة أك يف ظل دين معْب، يف حْب أن
ك ىذا يعِب أف مفهـو . ا٫برافيا من كجهة نظر أبناء طبقة ٨بتلفة أك ٝباعة مهنية أخرل أك يف ظل نسق ا٤بعتقدات لديانة ثانية

 ...اال٫براؼ ك االمتثاؿ يتسم بالنسبية الثقافية سواء على مستول الثقافات الفرعية 
 :الثانية

فما يعد سلوؾ منحرؼ خبلؿ فَبة اارٱبية معينة داخل ٦بتمع ٧بدد، قد ال يعد   أف مفهـو اال٫براؼ ذك طابع اارٱبي متغّب، 
فقد كانت ىذه األمور ينظر . ك من بْب األمثلة على ذلك قضية اعليم ا٤برأة كخركجها للعمل. كذلك خبلؿ فَبة اارٱبية ٨بتلفة

 .بل ك مرغوب فيها اآلف إليها على أهنا ا٫براؼ يف فَبة اارٱبية معينة يف مصر، يف حْب مسائل مقبولة
 

 :     خطة البحث
      

 . العوامل الٍب اسهم يف ظهور السلوؾ ا٤بمتثل: المبحث األكؿ
 .فقداف ا٤بعايّب ك اال٫براؼ االجتماعي: المبحث الثاني

 .عدكل اال٫براؼ ك ا٘باىااو: المبحث الثالث
 .عالعبلقة بْب الضبط االجتماعي ك القوة يف آّتم: المبحث الرابع
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 :العوامل التي تسهم في ظهور السلوؾ الممتثل //أكل
ك الواقع أنو . ىناؾ العديد من العوامل ك األساليب الٍب يتحقق من خبل٥با االمتثاؿ الفكرم ك السلوكي ألعضاء آّتمع         

 (2): على الرغم من عدـ إمكاف حصر ٝبيع ىذه العوامل، فإنو ٲبكن أف نعرض ألٮبها فيما يلي
 : التنشئة االجتماعية  :أكال

ك ٲبكن اعريف ىذه العملية بأهنا عملية التشكيل الثقايف للشخصية اإلنسانية ابتداء من مراحل الطفولة ا٤ببكرة، حٌب انتهاء ا٢بياة 
الٍب يعيش فيها،  ك اتمثل قيمة ىذا العامل يف أف اإلنساف يكتسب من خبلؿ الك العملية، معايّب ٦بتمعو ك ا١بماعة  .لدل األفراد

كما يكتسب ٭باذج السلوؾ ا٤بقبولة ك نظاـ التوقعات ا٤بطبق ك يعرؼ ما ىو مطلوب منو ك ما ىي حقوقو ك أسلوب التعامل مع 
 .اٍف...الغّب
 :العزؿ أك الفصل بْب ا٤بواقف  :ثانيا

فمن ا٤بعركؼ أف صراع . تصارعة أكمتعارضةك يشّب ىذا العامل إُف الفصل بْب ا٤بواقف الٍب اتطلب من اإلنساف االمتثاؿ ٤بعايّب م
األدكار أك ا٤بعايّب يسهم يف كقوع اال٫براؼ فإذا طلب من شخص كاحد أداء دكرين متعارضْب يف كقت كاحد، فإف ىذا سوؼ ال 

فقد يلعب نفس الشخص دكرا ىاما يف . يؤدم بو إُف إاقاف أم منهما، فضبل عما يسببو من صراع ك اوار نفسي ك اجتماعي
ك يفرض عليو ذلك أداء دكرين متضاربْب، كأف يدافع عن . دارة الشركة، كما يلعب يف نفس الوقت دكرا ىاما يف نقابة العماؿإ

كذلك فإف ا٤برأة العاملة اضطر إُف دكرين ك احتبلؿ مركزين متعارضْب، ٮبا مركزىا  . صاٌف الشركة ك صاٌف العماؿ يف نفس الوقت
ك الواقع أف اإلنساف ٲبكن أف ٰبتل أكثر . ل، ك مركزىا كزكجة ك أـ مسئولة عن شئوف منز٥باكموظفة داخل أحد انظيمات العم

ك ىذا ال يؤدم إُف الوقوع يف اال٫براؼ إذا ما استطاع أف ٰبقق اإلنساف ٘بنب . من مركز اجتماعي، ك أف يعلب أكثر من دكر
ك ٗبعُب آخر إذا كاف كل دكر ٲبارسو داخل ٝباعة . ماين بينهماا٣بلط بْب األدكار، أك إذا استطاع أف ٰبقق الفصل ا٤بكاين ك الز 

 .٨بتلفة للدكر
 : التدرج :ثالثا

فكل ثقافة ٙباكؿ أف اراب القيم كا٤بعايّب ارايبا انازليا على . كىناؾ أسلوب آخر ٤بواجهة صراع القيم ك ا٤بعايّب داخل آّتمع
داخلو القيم كا٤بعايّب، ٕبيث يطلب منو أف ٱبتار القيم أك ٲبثل ألحد فإذا ما اعرض شخص ٤بواقف اتصارع . حسب درجة األٮبية

فكثّبا ما يقع اإلنساف يف حّبة . فإنو ٲبكن أف يفاضل بينها على حسب ما اقضي بو ثقافة ا١بماعة أك الذم يعيش فيو. ا٤بعايّب
أف اواجو ىذه ا٤بشكلة خبلؿ كضع نظاـ معْب ك ٙباكؿ كل ثقافة . بْب أداء كاجبو، ك بْب بعض ا٤بتطلبات اإلنسانية أك األسرية

 .لؤلكليات يف ٦باؿ ا٤بعايّب
 : الضبط االجتماعي: رابعا
مث . ك استهدؼ ٨بتلف عمليات الضبط السوسيولوجي ك أدكااو داخل آّتمع اعويق اال٫براؼ ك ا٢بيلولة دكف ظهور أصبل 

ك ٙبقق عوامل الضبط لدكرىا ا٥باـ يف ٙبقيق االمتثاؿ من . ك الردعمواجهتو يف حالة ظهوره من خبلؿ التقوًن ك العبلج ك العقوبة 
خبلؿ اصور أعضاء آّتمع ما ٲبكن أف ٰبدث ٥بم إذا ما خالفوا نظاـ التوقعات ا٤بقرر، أك إذا ما انتهكوا ا٤بعايّب ا٤بستقرة داخل 

 .اؿ السلوكي حٌب دكف أف اطبق فعبلك ٥بذا فإنو ٲبكن القوؿ بأف ا١بزاءات السلبية اسهم يف ٙبقيق االمتث. آّتمع
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   :اإليديولوجية : خامسا
ك يقصد باإليديولوجية ىنا الفلسفة االجتماعية للجماعة، الك الفلسفة الٍب ٙبدد مكاف اإلنساف داخل آّتمع، ك أسلوب انظيم 

ا داخل آّتمع، ك بالتاِف ٛبنح ا٤بعايّب القائمة ك ارابط اإليديولوجية بالقيم أك ا١بوانب ا٤برغوب فيه. آّتمع ك عبلقة آّتمع بالفرد
ك عادة ما ٙباكؿ االيدكلوجية السائدة داخل أم ٦بتمع أف . دعما أقول من خبلؿ التفسّب ك التربير األيدلوجي ك العقائدم ٥با

 .اربر النظاـ االجتماعي القائم، ك بالتاِف اسهم يف دفع الناس إُف االمتثاؿ ٤بعايّبه ك ٙبقيق قيمو
 :ا٤بصاٌف ا٣باصة : سادسا

ك يوجد يف كل ٦بتمع ٦بموعة من ا٤بصاٌف ا٣باصة، ك يقصد ّٔا الك ا٤بصاٌف ا٣باصة، ك يقصد ّٔا الك ا٤بصاٌف الٍب يستمع ّٔا 
ك ٚبتلف طبيعة ىذه ا٤بصاٌف من ٦بتمع ّٓتمع على حسب نوع التنظيم . بعض األفراد أك الفئات، بطريقة مشركعة يقرىا آّتمع

فحق ا٤بلكية الفردية ا٤بطلقة، حق مقرر داخل النظاـ . جتماعي ك االقتصادم السائد، على حسب طبيعة األيديولوجية ا٤بطبقةاال
الرأ٠باِف يَباب عليو ٦بموعة من االمتيازات ألصحاب ىذا ا٢بق ك ىم طبقة  الرأ٠باليْب كذلك فإف حق ا٤بشاركة يف ا٤بلكية العامة 

اٚباذ القرارات سواء على مستول التنظيم أك على مستول الدكلة، كا٢بق يف نصيب عادؿ من العائد للدكلة ك حق ا٤بشاركة يف 
القومي ك ا٢بق يف اكافئ الفرصة، ىي حقوؽ مقررة لكل فرد يف آّتمع االشَباكي ك من الطبيعي أف يقاـك أصحاب ا٤بصاٌف 

كقد .  فإهنم ٰباكلوف باستمرار اثبيت ك دعم نظاـ ا٤بعايّب القائما٣باصة أم اغيّب أك ا٫براؼ من شأنو أف ٲبس مصا٢بهم، ك بالتاِف
اىتماما خاصا ٤با ٛبثلو من مقاكمة منظمة ك قوية ك فعالة لكافة ٧باكالت التغيّب االجتماعي " ٝباعات ا٤بصلحة ا٣باصة"نالت 

 (3).سواء التلقائية أك ا٤بخططة
 

 :فقداف المعايير ك النحراؼ الجتماعي// ثانيا
أف ينصف أشكاؿ اال٫براؼ االجتماعي ك أف  (4)"البناء ك فقداف ا٤بعايّب"يف دراسة لو بعنواف " ركبرت مّباوف"لقد حاكؿ      

 .كقد استثار ىذا البحث حوارا بناء حوؿ قضية اال٫براؼ من ا٤بنظور السوسيولوجي. عامل التباين يف معدالت كقوعها
ك ىناؾ مسالك متعددة يصّب من . لة من حاالت السلوؾ ا٤بنحرؼ اارٱبها ا٣باصك اشّب ىذه الدراسة إُف أنو لكل حا     

يف ىذه الدراسة ا٤بذكورة أف يتوصل إُف طبيعة ا٤بوقف الثقايف ك االجتماعي الذم " مّباوف"ك لقد حاكؿ . خبلؿ الشخص منحرفا
انَببولوجيا خبلؿ ٙبليلو النظرم  -نظورا سوسيوم" مّباوف"ك ابِب . يسهم يف خلق أك إفراز معدالت عالية من السلوؾ اال٫برايف
انَببولوجي أك السيكو اجتماعية مثل سبب اردم بعض األفراد يف  -لبل٫براؼ، حيث َف يَبكز على بعض ا٤بشكبلت السوسيو

اكن موضع  كعلى الرغم من أٮبية ىذه ا٤بشكبلت إال أهنا َف. ٭باذج ا٫برافية من السلوؾ، بينما ال يقع آخركف يف ىذه ا٤بشكلة
 .اىتمامو السوسيولوجي

كىناؾ مسالك متعددة يصّب من خبل٥با . ك اشّب ىذه الدراسة إُف أنو لكل من حاالت السلوؾ ا٤بنحرؼ اارٱبها ا٣باص      
يف ىذه الدراسة ا٤بذكورة أف يتوصل إُف طبيعة ا٤بوقف الثقايف ك االجتماعي الذم يسهم " مّباوف"ك لقد حاكؿ . الشخص منحرفا

  خلق أك إفراز معدالت عالية من السلوؾ يف
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انَببولوجيا خبلؿ ٙبليلو النظرم لبل٫براؼ، حيث َف يركز على بعض ا٤بشكبلت   -منظورا سيوسيو" مّباوف"ك ابِب . اال٫برايف
قع آخركف يف انَببولوجيا أك السيكو اجتماعية مثل سبب اردم بعض األفراد يف ٭باذج ا٫برافية من السلوؾ، بينما ال ي -سيوسيو

ك يعِب ا٤بصطلح . انَببولوجي -على الرغم من أٮبية ىذه ا٤بشكبلت إال أهنا َف اكن موضع اىتمامو السوسيو. ىذه ا٤بشكلة
من الناحية اللغوية فقداف ا٤بعايّب أك البلمعيارية كقد استخدـ ىذا ا٤بصطلح لئلشارة إُف ا٢بالة العقلية لبعض األفراد الٍب " االنومي"

فمن الطبيعي أف اكوف شخصية اإلنساف ك معايّبه مرابطة ٕبالة آّتمع بوجو عاـ، ك ٗبعايّب ك . اعتبارا ٤بعايّب آّتمعال اضع 
 . ظركؼ ا١بماعات األنساؽ االجتماعية األصغر الٍب يشارؾ فيها بوجو خاص

كذلك فإف ىذا ا٤بصطلح . ا٢بريف ٥بذا ا٤بصطلحك ال اعِب ظاىرة األنومي من اختفاء ا٤بعايّب، على الرغم من ىذا ىو ا٤بعُب       
فإذا َف اكن ىناؾ معايّب على اإلطبلؽ فإننا . ال يعِب االفتقاد إُف الوضوح بالنسبة للمعايّب أك التحديد الغامض للسلوؾ ا٤بطلوب

معينة بأهنا أفعاؿ ال نستطيع ا٢بديث على السلوؾ ا٤بنحرؼ، كذلك فإنو إذا َف اكن ا٤بعايّب كاضحة ال نستطيع كصف أفعاؿ 
٫بو  –إُف حد ما  -ففي ظل حالة األنومي اكوف ا٤بعايّب قائمة ك كاضحة، ك يوجو الفاعلوف داخل النسق االجتماعي . ا٫برافية

ك لكن ىذا التوجيو يكوف من جانب أغلب أعضاء آّتمع متسما بالثنائية أك بتكافؤ الضدين، فهو إما ٲبيل . االلتزاـ ّٔا أك ابنيها
فراد ٫بو االمتثاؿ مع قياـ التشكك ك الريبة، أك يتجو ّٔم ٫بو اال٫براؼ مع كجود نفس التشكك كاالراياب ك عبلكة على ذلك باأل
أم أف ىذا ا٤بصطلح ال يشّب إُف . ال اعِب أية حالة اتسم بارافاع معدؿ اال٫براؼ عن ا٤بعيار أك عن ا٤بعايّب القائمة" األنومي"فإف 

. موعة من اال٫برافات ا٤بعينة الٍب انبثق عن أسباب عديدة متباينة، ك ىو ما ٰبدث عادة يف ا٢بياة االجتماعيةاصلة اإلحصائية ّٓ
ك ارجع . فعندما ٫بلل ا٤بعدالت العالية لبل٫براؼ يف أم ٦بتمع اوجد فيو ىذه الظاىرة، ٪بد أهنا ارجع يف الواقع إُف عدة أسباب

ب ا٤بتباينة إُف عامل بنائي داخل النسق االجتماعي، يفرض نفسو اقريبا على كافة أعضاء إُف جانب ىذه األسبا" األنومي"ظاىرة
 .ىذا النسق االجتماعي، على الرغم من اأثّبه ادد ٱبتلف من شخص إُف آخر

                                                                     
 :عدكل النحراؼ ك اتجاىاتو //ثالثا 
 :عدكل النحراؼ*

فإذا كانت ا٤بعايّب ضعيفة لدل " األنومي"ك ٯبب ىنا أف نشّب إُف نقطة ىامة بالنسبة لقضية اال٫براؼ ك عبلقتو بظاىرة        
إحدل فئات آّتمع، فإنو من ا٤بمكن ألبناء ىذه الفئة أف يؤثركا على بعض أعضاء آّتمع، ٗبعُب أف ينقلوا إليهم عدكل اال٫براؼ 

ك ٰبدث يف عديد من ا٢باالت أف يكوف لدل ىؤالء األعضاء نوع من التناقض الوجداين أك . جم عن عدـ احَباـ ا٤بعايّبالنا
ك ينعكس ىذا التناقض على أسلوب التنشئة االجتماعية لؤلبناء لدل الك األسر الٍب يصاب . ٘باه ا٤بعايّب... الشعور ا٤بتناقض

ؿ ظاىراا ا١بناح ك ا١برٲبة إُف ظواىر عادية با٤بعُب اإلحصائي ك ال ٛبثل مشكلة أخبلقية لدل ك ىنا اتحو . أعضاؤىا بفقداف ا٤بعايّب
 ، حيث أهنم ٲبتصوف ثقافة اال٫براؼ خبلؿ .... ا٤بصابْب بفقداف ا٤بعايّب

 
 .عملية التنشئة االجتماعية

. ا٤بعايّب يف غّبىم، ك ىؤالء يؤثركف يف غّبىم حيث اؤثر ٦بموعة مصابْب بافتقاد –ك لكن ا٢بلزكين أك العملية ا٢بلزكنية       
ففي مناطق ا١بناح  أك ا٤بناطق الٍب ارافع فيها نسبة ا١برٲبة، . كىكذا ال استمر إُف ماال هناية، ذلك ألهنا اقابل بعملية مضادة



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

 

-- 266 -- 

 

ْب القول الٍب ٙباكؿ مواجهة يوجد نوع من التوازف الثابت بْب القول الٍب ٙباكؿ جعل عملية اال٫براؼ اإلجرامي شيئا طبيعيا ك ب
 .ىذا اال٫براؼ ك لكن ىذا التوازف يتحقق عند مستول مرافع من افتقاد ا٤بعايّب

نظرية مؤداىا أف السلوؾ " مّباوف"قبل ظهور نظرية " سوذرالند"فقد ابُب . انتشارا كاسعا" مّباوف"ك قد القت نظرية      
افات الفرعية داخل آّتمع ك أف الشخص يصبح ٦برما نتيجة لتعرضو ألثر اإلجرامي ىو يف جوىره سلوؾ مكتسب من إحدل الثق

فأعضاء آّتمع . فقد ربط اال٫براؼ بالبناء االجتماعي ك بنظاـ ا٤بعايّب داخلو" مّباوف"أما  (5)شخص ٦بـر أك ٝباعة إجرامية
. من الثركة ك التعليم ك ا٤براكز كالفرصيتفاكاوف من حيث قدرهتم على ٙبقيق ا٥بدؼ ا٤بفضل ثقافيا نتيجة الختبلؼ حظوظهم 

غّب متساكيتْب من " كلواكرد"فأعضاء آّتمع طبقا لنظرية " مّباوف"ك " سوذرالند"ا١بمع بْب نظرية كل من "  كلواكرد"كقد حاكؿ 
لماء االجتماع كىو آّتمع الذم ركز أغلب ع –داخل الواليات ا٤بتحدة األمريكية  –حيث الفرص لتحقيق ا٥بدؼ ا٤بفضل ثقافيا 

ك ىو ا٥بدؼ  –كقد يلجأ أكلئك الذين ال ٲبلكوف اإلمكانيات ا٤بشركعة لتحقيق النجاح ا٤بهِب أك ا٤باِف . يف الغرب على دراستو
فآّـر . ك لكن النجاح يف النشاط اإلجرامي ليس أمرا سهبل. ا٤بفضل داخل ىذا آّتمع إُف إاباع أساليب غّب مشركعة أك ا٫برافية

وف لديو قدرة إجرامية عالية ٯبب أف يتعلم النشاط اإلجرامي من اآلخرين، كما ٯبب أف يؤدل ىذا النشاط بكفاءة عالية حٌب يك
 .ال ينجح ٝبيع من يلجأكف إُف النشاط اإلجرامي بطبيعة ا٢باؿ. خاصة ك أف ىذا آّاؿ اشتد داخلو ا٤بنافسة يف آّتمع األمريكي

... فقد أشارت ىذه األخّبة، غاُف أف اال٘باه االنسحا ي " مّباوف"أف يوضح بعض نتائج نظرية  " كلواكرد"ك قد استطاع        
ىو أحد ردكد الفعل اال٫برافية ٘باه ظاىرة فقداف ا٤بعايّب، ك يتمثل ىذا اال٘باه يف الرفض السليب لذلك ا٥بدؼ ا٤بفضل ثقافيا كالذم 

ىذا اال٘باه االنسحا ي يف شكل الذىاف ك ادماف العقاقّب ك ا٤بخدرات يتمثل يف النجاح داخل الثقافة األمريكية ك يظهر 
 اٍف....كا٤بسكرات ك النبذ ك التشرد كالتسوؿ

أف ىؤالء ا٤بنسجْب يعانوف يف الواقع من فشل مزدكج، فقد فشلوا أكال يف ٙبقيق النجاح باألساليب " كلواكرد"ك قد أكضح      
ك أشار الباحث ا٤بذكور إُف أف ٙبوؿ من . ثانيا يف عاَف اإلجراـ أك فشلوا كمجرمْب ا٤بشركعة فهجركا ىذا ا٥بدؼ، مث فشلوا

االمتثاؿ إُف االنسحاب ال يتم يف خطوة كاحدة، فهو يف بعض األحياف يتم خبلؿ عدة مراحل كسيطة ك لعل ما يؤيد ىذا القوؿ 
مات نتيجة اكالهتم القياـ بنشاط غّب قانوين أك غّب أف بعض ا٤بنسجْب ٥بم ااري  طويل من اإلجراـ ك االهتا" كلواكرد"يف نظر
ك بقوؿ آخر فإف بعض ا٤بصابْب باال٘باه االنسحا ي يلجئوف إليو نتيجة لفشلهم يف العاَف   ا٤بشركع ك فشلهم يف العاَف . مشركع

 (6)غّب ا٤بشركعة غّب ا٤بشركع أيضا أك فشلهم يف الوصوؿ إُف ا٥بدؼ الثقايف ا٤بفضل سواء باألساليب ا٤بشركعة أك
 : اتجاىات النحراؼ*

عندما اعرض بالدراسة لؤلنواع ا٤بمكنة للتكيف مع حالة فقداف ا٤بعايّب، أف التناقض الوجداين ٘باه ا٤بعايّب " مّباوف"كجد      
ك من أمثلة . ٯبابيةظاىرة عامة بالنسبة لكل أنواع السلوؾ اال٫برايف كذلك فقد كجد أف ىناؾ أنواعا سلبية من اال٫براؼ ك أخرل ا

أف يضيف إُف " بارسونز"ك استطاع . أما األنواع االٯبابية فمن أبرز األمثلة عليها التمرد. األنواع السلبية لبل٫براؼ التسوؿ ك التشرد
التناقض الوجداين ك إُف اصنيف اال٫براؼ إُف اٯبا ي ك سليب، عامبل ثالثا ك ىو ما إذا كاف ىدؼ الشعور السليب للشخص 

 .نحرؼ متجها ضد معيار معْب أك بعض ا٤بعايّب، أـ أنو يتجو ضد شخص معْب أك ٦بموعة من األشخاصا٤ب
 : التناقض الوجداين~      
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أشرنا فيما سبق إُف أف اال٫براؼ يتضمن بالضركرة انتهاكا لبعض ا٤بعايّب الٍب يكوف ا٤بنحرؼ قد سبق أف كجو إُف أٮبيتها        
إُف أنو ما َف يكن اال٫براؼ غّب مقصود أك مت باإلكراه أك كاف من ا٤بستحيل ٘بنبو فإف "بارسونز"يشّب كضركرة االلتزاـ ّٔا ك 

ا٤بنحرؼ عادة يشعر بنوع من التناقض الوجداين ك يعِب ىذا التناقض أف ا٤بنحرؼ يشعر باألٮبية األخبلقية للمعيار، ك لكنو ال 
ال مباليا با٤بعيار، ك لكن من الصعب إلغاء كافة االراباطات بْب أم شخص يلتـز بو لسبب أك آلخر، كذلك فقد يكوف ا٤بنحرؼ 

 ك بْب ا٤بعايّب الٍب اسبق أف استد٦بها خبلؿ مرحلة التنشئة، ك الواقع أف ا٘باه البلمباالة ٘باه ا٤بعايّب عامل قليل األٮبية بالنسبة
ا١بماعات ٫بو معيار معْب، فإنو ٲبكن القوؿ بأف ىذا  لفهم عملية اال٫براؼ، ذلك ألنو إذا ما ساد ىذا اال٘باه داخل إحدل

انَبكبولوجي بالنسبة  –ا٤بعيار فقد خاصيتو ا٤بعيارية بالنسبة ٥بذه ا١بماعة، ك بالتاِف ال ٲبكن لنا أف نعتربه معيارا با٤بعُب السوسيو 
 .للجماعة ا٤بدركسة

كٲبكن افسّب ذلك بأنو ال   شائع إُف حد كبّب داخل أية ٝباعةأف التناقض الوجداين إزاء ا٤بعايّب أمر " جونسوف"ك يؤكد       
يوجد اقبل مطلق أك كامل من أعضاء أية ٝباعة ٤بعايّب ٝباعتهم، ك ما ٰبدث عادة أف يكوف ىذا التقبل ٩بزكجا بنوع من 

لما زادت أٮبية ا٤بعايّب داخل ك ك. ، أم بدرجة معينة من عدـ التوحد الكامل أك ا٤بطلق با٤بعيار أك معايّب ا١بماعة...االغَباب 
ا١بماعة كلما كضحت معاَف االغَباب أك عدـ التوحد ا٤بطلق ّٔا نتيجة ٤با ٛبارسو ىذه ا٤بعايّب الٍب من ضغوط كبّبة اؤدم إُف 

ية  كٲبكن افسّب ذلك بأف ما ٛبارسو ىذه ا٤بعايّب الٍب اكوف ٥با أٮب. ظهور رد فعل عكسي بدرجات متفاكاة بْب أعضاء ا١بماعة
كربل داخل ا١بماعة من ضغوط اسهم يف إحباط العديد من ٧باكالت األعضاء السلوكية لفعل شيء معْب، ألهنم ٲبكن أف 

فكما أف الشخص الذم يهمنا بدرجة كبّبة يسبب لنا اإلحباط بعض األحياف نتيجة ألننا نضطر إُف . يصطدموا ّٔذه ا٤بعايّب
أك بعيد، كذلك فإف ا٤بعايّب ذات األٮبية الكربل اسبب لنا اإلحباط بنفس ا٤بعُب،  مراعااو يف كل اصرؼ ٲبكن أف ٲبسو من قريب

 .٩با يولد درجة من االغَباب عنها ال ٘بعلنا نتوحد ّٔا اوحدا كامبل
أ ك عادة ما يلج. ك إذا زادت درجة االغَباب عن ا٤بعايّب عند عضو ا١بماعة أك آّتمع فإنو يكوف على استعداد لبل٫براؼ      

إُف كبت إما جانب ( الرغبة يف االمتثاؿ للمعايّب مع كجود دكافع لبلنفصاؿ عنها )الشخص الذم يعاين من التناقض الوجداين 
ثنْب السليب أك الرغبة يف ٚبطي ا٤بعيار أك ا٤بعايّب ا٤بعينة،  ك إما ا١بانب االٯبا ي أك الرغبة باالمتثاؿ، ك إما أف يظل متأرجحا بْب اال

كٲبكن القوؿ بأنو إذا ما زادت درجة االغَباب أك االنفصاؿ عن ا٤بعيار كاف ىناؾ ميل . ٩بتثبل ك اارة أخرل منحرفا فيكوف اارة
 أكرب لتخطيو أك كسره، ك يتوقف التنفيذ على كجود الفرص أك القدرة على اختبلقها، ك إذا 

 
أما .....ظاىرة عدـ االمتثاؿ الكامل كىو يطلق عليو  ما ١بأ الشخص إُف كبت ا١بانب االمتثاِف من دكافعو، فإف ىذا يؤدم إُف

كيطلق بعض العلماء ... إذا ما استطاع الشخص كبت ا١بانب االغَبا ي من دكافعو ؼ اف  ىذا يؤدم اُف ظهور االمتثاؿ ا٤بفرط 
 ....كعلى الظاىرة الثانية مصطلح االمتثاؿ القهرم ... على الظاىرة األكُف مصطلح االغَباب القهرم 

مثاال "  مّباوف"كيضرب لنا . ك بوجو عاـ ٲبكن القوؿ بأف التناقض الوجداين ٲبكن أف يؤدم إُف االمتثاؿ الزائد أك ا٤بفرط       
فا٤بوظف البّبكقراطي الذم يلتـز ٕبرفية التعليمات ك اإلجراءات ك بالتاِف . على أف االمتثاؿ الزائد ىو يف جوىره نوع من اال٫براؼ

 . لتنظيمية من ٦برد كسائل اُف أىداؼ يف حد ذاهتا ىو موظف منحرؼ، ألنو مفرط يف امتثالو للتعليماتٰبوؿ القواعد ا
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 :العالقة بين الضبط الجتماعي ك القوة في المجتمع//  رابعا   
ـو جديد لتفسّب االنتظاـ أكاالمتثاؿ االجتماعي ك يف ظل اعدد القيم ك ا٤بعايّب ك القواعد ٲبكن لنا أف نعتمد على مفه        

كىناؾ عدة أنواع من القوة ... ك يقـو ا٤بفهـو ا١بديد على فكرة  القوة    . بدال من مفهـو الوحدة ا٤بعيارية العامة داخل آّتمع
ك ال ٲبكن أف يتساكل ٝبيع أعضاء . اٍف...داخل آّتمع كالقوة االقتصادية ك القوة السياسية ك القوة البدنية ك القوة األخبلقية

فهناؾ بعض ا١بماعات أك الطبقات الٍب استحوذ على مصادر . آّتمع من حيث موقعهم من القوة أكمن سلم القوة داخل آّتمع
ص ، كىم من خبلؿ ىذا االستحواذ ٲبكنهم فرض اصورىم ا٣با(ا٢بكم ) ك القوة السياسية ( كالثركة ا٤بلكية ) القوة االقتصادية 

فصنع ك صياغة القواعد القانونية ك فرضها داخل آّتمع األكثر . عن االمتثاؿ ك اال٫براؼ على بقية ٝباعات ك طبقات آّتمع
اعقيدا ىي يف جوىرىا عمليات سياسية استند إُف ٦بموعة من العوامل االقتصادية فإذا كانت ىناؾ طبقة داخل آّتمع ٛبسك 

فإهنا بذلك استطيع صياغة ك فرض القوانْب ك ا٤بعايّب ا٤بدعمة ٤بصاٌف . دا على سيطرهتا االقتصاديةٗبقاليد القوة السياسية اعتما
 . أبناء ىذه الطبقة، ك اعتبار كل ما يتعارض مع ىذه ا٤بصاٌف نوعا من اال٫براؼ

كالطبقي عند مناقشتهم لقضايا ك ٰباكؿ بعض الباحثْب لقضية االمتثاؿ ك اال٫براؼ لدل الغربيْب ٘باىل العامل االقتصادم        
ك بدال من ذلك ٪بدىم يتناكلوف ىذه القضايا يف ضوء ٦بموعة من العوامل األخرل كالعوامل . اال٫براؼ ك االمتثاؿ ك الضبط

، حيث يذىب إُف أنو نظرا لسيطرة (7)للقوة السياسية يف أمريكا " .... بيَب كرسلي"ك مثاؿ ىذا ٙبليل . القيمية ك العنصرية
نصر األ٪بلوساكسوين األبيض الذم يعتنق اال٘باه الربكستنٍب على القوة التشريعية يف أمريكا، فإف أعضاء ىذه ا١بماعة الع

االثنولوجية ىم الذين يقوموف بصنع ك إصدار القرارات السياسية ك ٙبديد القواعد ك ا٤بعايّب يف ٨بتلف آّاالت السياسية 
االستواء ك اال٫براؼ كما يقوموف بفرضها بطريقة قانونية على ٨بتلف ا١بماعات االثنولوجية  ىم ّٔذا ٰبددكف معايّب. كاالقتصادية

ك ٲبيل بعض علماء الغرب يف افسّب اال٫برافات كا١بناح ك ا١برٲبة يف ظل . (8)اٍف.....األخرل كالزنوج ك ا٤بكسيك ك االيطاليْب 
االثنولوجية من ا١بماعات ا٤بذكورة ٥با قواعدىا ك معايّبىا الٍب قد  إُف أف كل ٝباعة" بيَب كرسلي"ك يشّب  . مثل ىذه العوامل

ك يف ضوء ىذا التحليل ٲبكننا أف نفهم سبب ارافاع معدؿ .... ٚبتلف أكاتناقض مع قواعد ك معايّب ا١بماعة ذات البشرة البيضاء 
 اال٫براؼ بْب أبناء الطبقات الدنيا يف أمريكا، فنتيجة ألف العنصر األبيض 

 
ا٤بسيطر اقتصاديا فإنو يستطيع من خبلؿ ىذه السيطرة أف يتحكم يف القوة السياسية ك يوجهها ٤با ٱبدـ مصاٌف الطبقة  ىو

ك٤با كاف ا١بزء األكرب من أبناء الطبقات الدنيا من غّب العنصر األبيض، ككانت مصاٌف ىذه الطبقات اتناقض بالضركرة . ا٤بسيطرة
ة ك ا٤بستغلة، فإف أبناء ىذه الطبقة األخّبة يصفوف أفعاؿ أبناء الطبقات الدنيا الٍب اعارض مع مصاٌف الطبقة العليا ا٤بسيطر 

 .مصا٢بهم االستغبللية باال٫براؼ أكعدـ االستواء
ك على الرغم من صدؽ القوؿ بوجود ٦بموعة من القواعد أك ا٤بعايّب أك القيم العامة داخل أ م ٦بتمع، ٙبدد بصورة عامة         
مقبوؿ ك ما ىو مسموح بو ك ما ىو متسامح فيو ك ما ىو مرفوض، أكٙبدد ما ىو السلوؾ السوم ك ما ىو السلوؾ ما ىو 

ا٤بنحرؼ، إال أف القضية ال ٲبكن فهمها ّٔذه الصورة آّردة يف التطبق، ذلك ألف القاعدة الواحدة ال اطابق يف الواقع بأسلوب 
موقعهم من الثركة ك ا٢بكم، أك بعيدا عن طبيعة ما ٰبلونو من مركز أك مكانة كما  كاحد على ٝبيع أعضاء آّتمع بغض النظر عن

فالقاعدة الواحدة قد اطبق على شخص معْب ك يف موقف معْب بطريقة ٚبتلف عن اطبيقها على . يقوموف بأدائو من أدكار
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ماءاىا الطبقية كعبلقتها با١بماعات كذلك فاف ا٥بيئة ا٤بسئولة عن انفيذ القوانْب كانت. شخص آخر أك داخل موقف ٨بتلف
كرسلي " كيضرب لنا . األخرل داخل آّتمع، يؤثر على مدل التزامها بالدقة  يف اطبيق القانوف أك القواعد كعلى أسلوب التطبيق 

النتخاب، فإهنم مثبل على ذلك باف عملية اطبيق القوانْب يقـو ّٔا ٦بموعة من ا٤بوظفْب ا٤بنتخبْب يف أمريكا، كنتيجة لعملية ا" 
يكونوف عادة على درجة كبّبة من ا٢بساسية للرأم العاـ أك ٝبهور ا٤بنتخبْب كللضغوط السياسية داخل آّتمع كلعل ىذا ىو ما 

كالبغاء )يفسر نشاط ىذه األجهزة يف مواجهة بعض أنواع السلوؾ اال٫برايف عندما يثّب ىذا النشاط سخط الرأم العاـ 
بينما ال اتعرض ٥بذه األنشطة عادة ك يف اغلب األحياف طا٤با أهنا َف اؤد إُف استشارة الرأم ( يف األغراضكاالغتصاب ك اال٘بار 
 (9).العاـ داخل آّتمع 

كيشّب بعض الدارسْب إُف أف الفهم السوسيولوجي الواسع ٱبتلف عن الفهم القانوين لظاىرة اال٫براؼ ، فهناؾ العديد           
يضاؼ إُف ىذا أنو من ا٣بطأ االعتماد على اإلحصاءات ا١بنائية عند دراسة . عد ا٫برافية من ا٤بنظور القانوينمن ألواف السلوؾ ا

كقد أشار . ظاىرة اال٫براؼ الف ىناؾ العديد من ا١برائم الٍب اراكب دكف أف يدرم عنها القائموف على أمر الضبط القانوين شيئا
على الرغم من أف اإلحصاءات الٍب اتعلق بالسلوؾ اال٫برايف يف أمريكا اؤيد نظريتو، حيث  إُف أٮبية ىذه النقطة األخّبة" مّباوف "

كيرل بعض الباحثْب أف ىذه اإلحصاءات ال اكشف عن ا٢بقيقة . اكشف عن ارافاع نسبة ا١برائم بْب أبناء الطبقات الدنيا 
اسَب كاضح على جرائم ك ا٫برافات الصفوة داخل  نتيجة لوجود ٙبيز كاضح ضد أبناء ىذه الطبقات، جنبا إُف جنب مع كجود

 . آّتمع األمريكي
 –أكثر اافاقا مع التحليل السوسيو " بيكر "الذم قدمو لنا .... كيف ضوء ىذا التحليل ٲبكن القوؿ بأف ا٤بدخل التصنيفي         

فعملية كصف السلوؾ " . مّباوف "لذم قدمو لنا ا.... انَبكبولوجي ا٤بوضوعي لظاىرة اال٫براؼ ، كذلك با٤بقارنة ٗبدخل االافاؽ 
بأنو سول أك منحرؼ ىي يف جوىرىا عملية اتعلق بالتصنيف الثقايف داخل آّتمع ، على الرغم من كجود قدر ضركرم من 

اء الطبقي ك نسق كيرابط ىذا التصنيف اراباطا كثيقا بعدة متغّبات كالقوة االقتصادية كالسياسية كالبن.االافاؽ حوؿ ا٤ببادئ العامة 
 .    اٍف... القيم كااري  آّتمع ك الثقافة الفرعية للجماعة 

      
كال شك أف ٙبليل ظاىرة اال٫براؼ أك االستواء داخل ا١بماعات أك التنظيمات الصغّبة، الك الٍب اتسم بوجود قواعد عامة كملزمة 

فمع . ى مستول آّتمعات أك التنظيمات األكثر ااساعا كاعقيداك ٧بددة ك ٧بَبمة من ا١بميع، ٱبتلف عن ٙبليل نفس الظاىرة عل
اتعدد ا١بماعات كالطبقات كا٤بهن، كبالتاِف اتصارع القيم كا٤بعايّب كالتوجيهات  -كما سبق أف أشرنا   –ااساع آّتمع كاعقده 

اال٫براؼ على مستول ا١بماعات  يف االافاؽ عند ٙبليل ظاىرة" مّباوف"كإذا كاف من ا٤بمكن االستعانة بنموذج . كاألدكار
أكآّتمعات الصغّبة ، فانو ال ٲبكن ٥بذا النموذج أف يسهم بطريقة فعالة يف فهم كٙبليل ىذه الظاىرة على مستول آّتمعات 

كت كيف ىذه ا٢بالة األخّبة ٯبب االسَبشاد بنموذج يأخذ يف اعتباره عدة متغّبات أساسية يف مقدمتها افا. الكبّبة كا٤بعقدة 
 (10)اٍف... أعضاء آّتمع على سلم القوة االقتصادية كالسياسية كاالنقساـ الطبقي كاعدد القيم كا٤بعايّب كصراع األدكار كا٤بعايّب

كلعل ىذا ما ٯبعل قضية االمتثاؿ كاال٫براؼ يف آّتمع ارابط بعدة ميادين أساسية مثل ميداف دراسات التنظيمات كالطبقة 
 .       اٍف ... أك القوة  كاالقتصاد كالسياسة
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 :انتركبولوجية –السوسيو  قضية النحراؼ كالجناح في الدراسات    
سبق أف أكضحنا أف استقرار النظاـ داخل أم ٦بتمع يعتمد على أداء كل شخص لواجبات دكره، الك الواجبات الٍب يفرضها      

يف ضوءىا أف نفسر عملية االمتثاؿ االجتماعي للقواعد كا٤بعايّب  اجتماعية ٲبكن-كىناؾ عدة عوامل سيكو. مركزه داخل آّتمع
 :كٲبكن لنا أف نوجزىا يف ما يلي. القائمة ، أك لتوقعات اآلخرين

 :التنشئة  يف آّتمع :أكل    
 .إُف الفرد -....معايّبه ك نظمو ك بناء التوقعات داخلو ك ٭بوذج السلوؾ ا٤بقبولة كا٤بمنوعة –الٍب انقل ثقافة آّتمع       

 :        ا١بزاءات  :ثانيا    
فإذا قاـ . ك اتمثل يف كافة ألواف العقاب ك الثواب السيكولوجي ك ا٤بادم الذم يتعرض لو الشخص نتيجة إاياف أفعاؿ معينة      

٫برؼ عن ا٤بعايّب ك ما يفرضو أما إذا ا. الفرد بأداء التزامااو ٛبتع برضاء اآلخرين ك ثنائهم، ك أحيانا ٰبصل على مكافآت مادية
 .عليو دكره فإنو يتعرض ٤بختلف ألواف العقاب

 :الوعي ٗبتطلبات الدكر :ثالثا    
كذلك ٯبب أف اكوف لديو . ك ٯبب على كل فرد أف يكوف مدركا بوضوح ٤با ىو مطلوب منو، حٌب يتمكن من أدائو      

لفرد على كعي ٗبتطلبات دكره، كلديو ا٤بهارات البلزمة ألداء ذلك دكر، كلديو ك عندما يكوف ا. ا٤بهارات البلزمة ألداء دكره بكفاءة
 ...القياـ بو، ك متقببل لقيمتو، فإنو يكوف قد استدمج ىذا الدكر

يشاركوف يف اإلٲباف بنفس  –خاصة التقليدية  –ك يذىب بعض الباحثْب يف ىذا آّاؿ خطأ، إُف أف أعضاء آّتمعات        
ك يرجع ا٣بطأ يف ىذا القوؿ إُف . نوف نفس اال٘باىات ك يقوموف بنفس النماذج السلوكية طبقا لبناء التوقعات ٛباماالقيم ك يتب

 ٘باىل أكجو التباين ك االختبلؼ بْب األعضاء كل 
أكاف  كذلك فإف ىذا الزعم يتجاىل اال٫برافات ا٤بوجودة داخل أم نسق اجتماعي سواء. ٦بتمع يف إطار ما ىو مقبوؿ ثقافيا

فالثقافة داخل أم شعب أك ٦بتمع ال افرض ٦بموعة من ا٤بعتقدات ك القيم كا٤بعايّب ذات ٙبديد كاضح . ٦بتمعا متخلفا أك متقدما
ك ىذا ما كشفت . ك دقيق ، ك إ٭با افرض ٦بموعة من ا٤بعايّب ك اسمح يف نفس الوقت باالختبلؼ ك ا٢برية يف نطاؽ مسموح بو 

فثقافة أم . (11)عن القيم ك ا٤بعتقدات يف جنوب غرب أمريكا "  .... فلورانس كلو٥بوف "مثل دراسة  عنو ٨بتلف دراسات القيم
٦بتمع غالبا ما ٙبتوم على ٭باذج من القيم كالسلوؾ ا٤بفضل ثقافيا ، ك٭باذج أخرل مسموح ّٔا ثقافيا ،ك٭باذج ثالثة متسامح فيها ، 

 . كأخرل رابعة ٩بنوعة ثقافيا 
فإذا  . نو ال ٲبكن النظر إُف أم خركج عن ا٤بعايّب العامة ا٤بقبولة، أك ابُب كجهات نظر غّب شائعة على أنو ا٫براؼك٥بذا فا      

كاف من ا٤بمكن أف نعد مثل ىذا ا٣بركج أك التبِب ا٫برافا من ا٤بنظور اإلحصائي ، فانو ال ٰبق لنا اعتباره كذلك من ا٤بنظور 
يف علم االجتماع ىو ذلك الفعل الذم يؤدم إُف ظهور ٙبد كاضح لقيم آّتمع كللمعايّب  فاال٫براؼ. انَبكبولوجي  –السوسيو 

ك بقوؿ آخر فاف . ا٤بقبولة داخلو ، ك الذم يثّب آّتمع لدرجة قياـ أبناءه بتوقيع ا١بزاءات االجتماعية السلبية ضد القائم بو 
ة، كلكنو السلوؾ الذم يناقض ىذه القيم ك ٲبثل ٙبديا ٥با، مثل السلوؾ ا٤بنحرؼ ليس ىو كالسلوؾ الذم ٱبرج عن القيم السائد

 .ا١برائم كا٫براؼ األحداث
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فقد اساءؿ بعض . ك لكن ىناؾ بعض ا٢باالت أك األ٭باط السلوكية، يصعب كصفها كصفا قاطعا باال٫براؼ ّٔذا ا٤بعُب      
طرؽ العليا يعد سلوكا ا٫برافيا ، على الرغم من أف أغلب علماء االجتماع يف أمريكا عما إذا كاف ٘باكز السرعة ا٤بقررة يف ال

ك ٲبكن القوؿ بوجو عاـ أف معايّب االستواء ك اال٫براؼ ٚبتلف ك اتباين من ٝباعة . السائقْب يتجاكزكف بالفعل ىذه السرعة  ؟  
 .   إُف أخرل ، ك من طبقة إُف أخرل ك من إقليم إُف آخر داخل نفس آّتمع 

رت دراسات اال٫براؼ االجتماعي لدل أغلب علماء االجتماع يف أمريكا، يف بعض ا٤بشكبلت االجتماعية ك قد ا٫بص     
 (.  12)اٍف ... اددة مثل ا١برٲبة ك ا٫براؼ األحداث ك الدعارة ك إدماف العقاقّب 

تمع الصناعي، ك بْب أبناء الطبقات ك ٯبمع أغلب الباحثْب على شيوع مثل ىذه اال٫برافات داخل ا٤بناطق ا٤بختلفة من آّ        
ك يرجع ذلك إُف أف مدينة شيكاغو نفسها . الدنيا ، ك قد لعب علماء االجتماع يف جامعة شيكاغو دكرا ىاما يف ىذا الشأف 

 .انَبكبولوجية عن اال٫براؼ ك ا١برٲبة –ٛبدىم ٗبعمل طبيعي ألٕباثهم السوسيو 
 

 :الخاتمة 
ت القيمة الٍب قدمتها مدرسة شيكاغو يف ٦باؿ الكشف عن طبيعة ك أسباب بعض ٭باذج السلوؾ ك على الرغم من اإلسهاما    

اال٫برايف مثل ا١بناح ، إال أنو يتضح من دراسات أنصارىا التأكيد ا٤بستمر على شيوع اال٫براؼ بْب أبناء الطبقات الدنيا أك الفقّبة 
. من اال٫براؼ ظاىرة مرابطة بالفقر ك األحياء ا٤بتخلفة ك الطبقات الدنيا ك بقوؿ آخر فإهنم ٯبعلوف. أك اركمة داخل آّتمع 

، الذم ...."ادكين سوذرالند"لدراسات، دراسة كقد ظهرت بعض الدراسات ا٤بوضوعية اعارض ىذا الرأم كافنده كمن أبرز الك ا
 . استطاع أف ٰبدث ثورة يف ٦باؿ دراسات السلوؾ ا٤بنحرؼ

،  (13)1940الٍب نشرىا سنة ( جرائم الصفوة أك ذكم الياقات البيضاء ) من خبلؿ دراستو بعنواف " سوذرالند" فقد أكضح     
. أف اال٫براؼ ك اإلجراـ ال يشيع بْب أفراد الطبقات الدنيا فحسب، ك لكنو ينتشر بنفس القدر بْب أفراد الطبقات العليا كذلك

االت اال٫براؼ أك خرؽ القانوف ا١بنائي، اتم داخل أكساط رجاؿ كاستطاع الباحث أف يثبت باألدلة أف ىناؾ العديد من ح
ك أىم ا١برائم الٍب . األعماؿ ك ا٣برباء ك ذكم الثقافة الرفيعة كالذين بسمعة حسنة، ك الذين يتقلدكف مناصب عليا داخل آّتمع

التصرؼ يف ا٤بوارد ا٤بالية كالغش يف ىي االختبلس ك الربا ك االحتياؿ ك سوء " سوذرالند" اشيع ىذه األكساط كالٍب ناقشها 
 .ا٤بقاييس ك انتهاؾ بعض القوانْب الفدرالية ا٤بنظمة للحياة االجتماعية

يف الستينات من ىذا القرف با٤بقارنة ٗبفهـو اال٫براؼ  –خاصة يف أمريكا  –ك لكن على الرغم من ااساع مفهـو اال٫براؼ       
لبل٫براؼ َف اعاًف بعد معا١بة منهجية أك علمية سليمة مثل اال٫براؼ السياسية  قبل ىذه الفَبة إال أف ىناؾ عدة ميادين

يشّبكف إُف عدـ إمكاف التوصل إُف نظرية شاملة يف " ... مّباوف"ك لعل ىذا النقص ىو ما جعل الباحثْب مثل . كالعنصرية
 (.14)السلوؾ اال٫برايف يف علم االجتماع حٌب اآلف 
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 االبتدائي ف التعميـم الخامسة السنة بمستوى تجريبية ميدانية دراسة
 

  بودرقة   خػيرة:  األستاذ
 البميدة -جامعة سعد دحمب 

 
 : فٌن الموسيقى عن نشأة تاريخية لمحة -1

كمٌت اقسيم  .عرؼ اإلنساف فنُّ ا٤بوسيقى منذ كجوده على كجو البسيطة، كيعترب ذلك من أسرار ٪باحو منذ بداية ا٣بليقة        
حضارات الشرؽ يف مصر كالشرؽ األدىن حٌب كفاة : حسب ٟبس مناطقو جغرافية ىي على التواِف ىذا الَباث ا٢بضارم اإلنساين

مثٌ جاء االىتماـ بالَباث الكبلسيكي كمشل . مثَّ حضارات ا٥بند كالصْب  كالياباف إُف العهد ا٢باضر يف الشرؽ األقصى" ،ألكسندر"
قصَّة "يف مألفو " كؿ ديورانت"يف العهد الوسيط حسب ما اعٌرض لو مٌث . حضارة اليوناف كالركماف ٙبت سيادهتما على التواِف

ا٤بكٌوف من أربعة أجزاءو، ا٢بضارة األكركبية الكاثوليكية كالربكاستانية كالبزنطية كاإلقطاعية، مث اإلسبلمية كاليهودية يف أسيا " الحضارة
ىي نظاـ اجتماعيّّ يعْب اإلنساف على الزيادة من إنتاجو الثقايف،  فا٢بضارة. كإفريقيا كإسبانيا إنتهاءن با٢بضارة اإليطالية األكركبية

 كىي مراكزة  يف أربعة عناصر اتكامل يف ا٤بوارد اإلقتصادية كالنظم السياسية كالتقاليد ا٣بلقية كمتابعة العلـو كالفنوف، الٍب ٙبرّْري 
كا٤بوسيقى كانت كال ازاؿ نشاط . مل اإلبداع كاإلنشاءاإلنساف من اإلضطرابات، كالقلق كا٣بوؼ كالتخلًُّف كادفع نفسو ٫بو عوا

  1.من األنشطة الٍب ٥با مفعوؿه قومّّ يف ٙبريك طبيعة كمشاعر اإلنساف عرب ٝبيع مراحل التاري  كعند ٝبيع الشعوب
 

 : تاريخ الموسيقى في مصرالقديمة-2
إالَّ أف الغرب ركَّز اىتمامو على ا٢بضارة . بلدعرفت مصر القدٲبة فٌن ا٤بوسيقى منذ ما يقارب أربعة أالؼ سنة قبل ا٤بي

 . اليونانية، الٍب اطورت عنها أساليب ا٤بوسيقى الغربية الحقان 
 

 : الموسيقى في العهد اليوناني -3
كمعناىا " موسا"كىي كلمة مشتقة من ( إغريقي)البحث عن مصدر كلمة ا٤بوسيقى يتضح للباحًث أٌف أصلها يوناين  عند     
ككانت كٌل فتاةو منهن ( موساجيت)كاف يصحب معو يف جوالاو اسع فتياتو يلقَب " اإلله جوبيتر" كيذكر التاري  أٌف  .ا٤بهللة

                                                 
،19 -، ص2002، اٌغٕح 1ٚئػذاد ع١ًٙ ِؽّذ د٠ة، اٌعضء اٌشاتغ، ِإعغح اٌشعاٌح، ؽ: ٚي د٠ٛسأد، ذشظّح
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 الطفـن سموك تهذيب يف املوسيقية الرتبية دور
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(. الغناء، الرقص، الرسم، كفٌن الدراما كالكوميديا، كا٣بطابة، كالتاري ، كالفركسية، كعلم الفلك)ازاكؿ فنا من الفنوف ا١بميلة منها 
كعلى ذلك فا٤بعُب القدًن . كالفظ أيضا موسيقا" موسيقى"فأصبحت اللفظة " موسا"ُف لفظة إ" قػى "كأضيف بعدىا حرؼ 

كامتدَّ العصر ا٤بوسيقي . بصورة عامة، لكن ىذه التسمية انفردت فيما بعد لتعُب بلغة العواطف كأ٢باف" الفنػوف"لكلمة موسيقى ىو
  2.قبل ا٤بيبلد 146، إُف 1200فيما بْب اإلغريقي الركماين 
ا فنّّ ركحيه خلقو ا ٢باجة اإلنساف إُف ما يهذب كجدانو. على مرّْ العصور كاألزمنة الموسيقىكاعدَّدىت اعاريف  كقيل . فقيل أهنَّ

فسمع اغاريد . أف ا٤بوسيقى خلقت قبل االنساف، كأٌف اإلنساف حْب بلغ طفولتو الفكرية كجد أٌف ا٤بوسيقى ٛبؤل أرجاء الطبيعة
 ك٤با... شجار كخرير ا٤بياهالطيور، كحثيث األ

مث . كاستخرجها، مث ابتدع أصوااان أخرل جديدةن يف الطبيعة خيًلقى اإلنساف ٦ببوؿ على حبّْ االستطبلع فقد اعٌرؼ على األصوات 
يتكٌوف  كقيل أهنا علم رياضي اتأسس عليو قواد كمقامات األنغاـ ك . صنع اآلالت الٍب قلد ّٔا أصوات الطبيعة كالكائنات كزاد عليها

كقيل أيضان أٌف ا٤بوسيقى ىندسة صواية . كل ٢بنو من سلسلة من األرقاـ اكوّْف سلمان موسيقيان متميّْزان يف طابعو كخصائصو ا٤بوسيقية
كاعتربت ا٤بوسيقى لغة ا١بماؿ كالعوطف . اتألف منها النغمات الٍب اعربّْ عمٌا يشعر بو اإلنساف يف كضعيات كظركؼو معينة

يوسيقي الدرجات ا٤بوسيقية السٍَّبع للتعبّب عن أنغامو كأ٢بانو. غات كقواعدىا كحركفها األٔبديةكارابطت باللُّ 
أما . كيستٍعًمل ا٤ب

كعلى ىذه . األديب الشاعر فيستند على ا٢بركؼ كاأللفاظ كفنّْ العركض كا٣بطابة يف ٨باطبة الشعور كاالحساس لدل ا٤بستمع إليو
فهي منحةه إالىية رافقت طبيعة البشر . ا١بمالية فا٤بوسيقى كاألدبية اعترب ا٤بوسيقى فنّّا كعلمهااإلعتبارات الفكرية كالشعورية ك 

صنعو اإلنساف ككشفت لنا ا٢بفريات " تمثػاؿ" كا٤بوسيقى أقدـ قرينة اارخية ألقدـ . كحركااو ا١بسمية يف حالة السيكيوف كا٢بركة
 .الذم كجد حٌب اآلف يف ااري  األرض" النػام"وسيقية ا٤بتمثلة يف القدية يف ا٢بضارة اليونانية عن أقدـ األالت ا٤ب

 
 : الموسيقى في العهد الركماني -4

َو ىوأعظم " فهم يركف، َف يكن الركماف بطبعهم شعبان فنّْيان  أٌف استقرار النظاـ كاستتباب األمن على يًد الحاكم خيره
بعد اليوناف إُف غاية احتكاؾ الركماف بغيهم جعلهم يتأثرف بالرسالة الفنية  إالَّ أفٌ ." كأنبل كاجبه من خلًق الجماؿ كالستمتاع بو

بعد ا٤بيبلد كٛبيزت ا٤بوسيقى بالطقوس الدينية،  1150بعد ا٤بيبلد إُف غاية  250ككانت ا٤برحلة الركمانية كبْب . بعد ا٤بيبلد 476
جيدك "ك" بويتيوس"ك" بوب جرجورم"يِب كمن مؤلفيو كبرز خبلؿ ىذه الفَبة التدكين ا٤بوسيقي كٙبٌددىت قوالب الغناء الدّْ 

كبدأت ا٤بوسيقى الدنٍػيىوية . أم ا٤بوسيقى الدينية" البوليفوني"ـ فقد اطورت 1400ـ إُف غاية  1150أما بْب  " .دارستو
 1".لنديني"ك" ايونين"كأضيفت إليها أصوات البشرية كآالت ا٤بوسيقية، كأشهر مؤلفيها 

وسيقى الكنسية يف القرف الرابع عشر يف بزنطة كٛبيزت باستنادىا على إثُب عشر مقامان كىي نفسها ا٤بقامات ميبلد ا٤ب ككاف     
الذم يقـو على أصوات األطفاؿ ( الترتيل كالترتيل بالتناكب)كعرفت ا٤بوسيقى الكنسية  .ا٤بوسيقة الٍب عرفتها ببلد النهرين

أسقف أنطاكيا، " سويرس السرياني"كيف القرف السادس للميبلد جاء . ماكأصوات الرجاؿ ٕبكم اختبلؼ طبقٍب الصوت لديه
. ككاف أكؿ من كضع نظامان موسيقيان مبنيان على ٜبانية أ٢باف، مث قسم ىذه األ٢باف إُف أربعة أ٢بافو أصلية، كأربعة أخرل مشتقة

                                                 
2

 .10 -عاعاج ػاٌُ اٌّؼشفح، ذظذس ػٓ اٌّعٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍصمافح ٚاٌفْٕٛ ٚا٤داب، اٌى٠ٛد، ص( 1978)٠ٛعف اٌغ١غٟ، دػٜٛ ئٌٝ اٌّٛع١مٝ / 
1
 .133 -صعاعاج ػاٌُ اٌّؼشفح، ذظذس ػٓ اٌّعٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍصمافح ٚاٌفْٕٛ ٚا٤داب، اٌى٠ٛد، ( 1978)٠ٛعف اٌغ١غٟ، دػٜٛ ئٌٝ اٌّٛع١مٝ /  
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السيلَّمي ا٤بوسيقي، ك٦باؿ اللَّحن، كدرجة القرار  :كيقصد باللَّحن التصنيف ا٤بوسيقي الذم يعتمد يف ٙبديده على ا٣بصائص التالية
كاتبع ٝبيع الَباايل ضمن نفس اللَّحن، أم يف نفس التصنيف ا٤بوسيقي كالٍب استمدت أصو٥با األكُف من التصنيفات . النهائي

يف ا٤بوسيقى ا٢بديثة حٌب يومنا  كال ازاؿ اشبو إُف حدٍّ كبًّب التصنيفات كالسلم ا٤بوسيقي. العاَف الرياضي" فيثا غػور" اليونانية ؿ
 .ىذا
 :العصر الذىبي في الهند كالموسيقى -5

ا نبتدئ من أحدل . قبل ا٤بيبلد( 3200)لقد عرفت ا٢بضارة ا٥بندية القدية ا٤بوسيقى منذ ثبلثة أالؼ كمائٍب سنة       كرٗبَّ
حيث ظهرت ا١بامعات . ؽ ـ( 600)ة مائة سنة كدامت ست" أكشوكا" كالٍب قامت بعد ا٤بلك " جوبوتا"امرباطوريتها العمالقة 
ككاف ." ألكسندر" كاأثرت ا٥بند بالفن ا٤بعمار الفارسي كبفن النحت اليوناين بعد مت غزكىا من". تاكسيال" لنشر العرفاف مثل 

مث جاء ". ماجازا"كأنشأ جوبتا األكؿ العائلة ا٤بالكة يف " تشاندرا جوبتا موركيا"غّب حكم " تشاندرا جوبتا األكؿ"حكم ا٤بلك 
" أبوذايا"إُف " بتاليبزا"كحكم ا٥بند مدَّةى ٟبسْب سنة كجعل نفسو ملك ا٤بلوؾ يف ا٥بند كنقل العاصمة من " سامندرا جوبتا"بعده 

 كأنفق كٌل األمواؿ الٍب أدفقت عليو من األقطار التابعة لو للنهوض بالعلـو كاألداب كالدين كالفنوف، كقد برع ىو نفسو يف الشعر
يف ا٢بكم فوسَّعى الفتوحات كالغزكات العقلية كٝبع حولو يف العاصمة " شمس القوَّة" كاعِب " أماديتا"كخلفو ابنو . كا٤بوسيقى

طائفة ٩بتازة من الشعراء كالفبلسفة كالفنانْب كالعلماء كالباحثْب حٌب بلغت ا٥بند ذركهتا الٍب َف اكن قد ٘باكزهتا منذ " يوجين"
" كداـ ا٢بكم  ا٤بلك " الكانج" يف الشماؿ ا٥بعند الٍب كانت عاصمتها " ىارشا فرذانا"، مثٌ التها حضارة "ذاأكشوكا ك بو "عهدم 

كمات ا٤بلك فمات آّد بعده كاستوُف على ا٤بلك مغتصب .  اثنْب كأربعْب سنة ككانت ا٥بند آية من ازدىار الفنوف" شمس القوَّة
كَف اعرؼ االستقرار إاٌل حْب . كغزاىا الغزاة كمزٌقوىا. الظبلـ يف ٥بند ألف عاـو اقريبان كاملة كعمٌ . فحوٌؿ كجو ا٤بدينة إُف كجوو قتيمو 

لك 
ي
كمن  »دافندرات طاغور  «يف عهد رجله موسيقيّّ ذك ثراءو فكرم كعلمي كثقايف ككقارو كيدعػى" األكبر العظيم"بلغها ا٤ب

ت إلَّ فرحان، كحين استيقضت رأيت أنَّها لسيت إلَّ خدمةن كفهمت كنت نائمان، فحلمت أفَّ الحياة ليس:" أقوالو المشهورة
  1."إفَّ الخدمةى ىي الفرح

" كالفيلسوؼ" جوجوندرانات"كمن نسلو . الرفيع ىواء يتنفسو ركحاي رقيقان منذ كالداو عرفت ا٤بوسيقى يف عهده كالشعر كا٢بوار
الذم كاف يأب ا٤بوت كالشيخوخة، كعاش إُف أرذؿ " شػيلي"يقي ا٥بندم ككاف شبيهان بالشاعر ا٤بوس" أبوندرانات"ك" دكينجاردات"

يف  الهنػدكأبدل عطفو ألىل . كمناظر ا١بماًؿ فيها الهنػدالعمر ينظم الشعر كيكتبو على لوح األردكاز، كينشد األغاين ا٤بَبَّعة ٕببّْ 
رغم أٌف رجاؿ النقد يف ببلد  1913يف " جائزة نوبل"ا على ككاف ينشئ ا٤بوسيقى بنفسة، كاغنت ا٥بند ّٔا كحصَّل ّٔ. أغانيو كلّْها

   2.البنغاؿ كلّْها أنتقدكىا َفى فيها من أخطاءو 
أم األغاين الدينية كىو نوع من أنواع " الترنيم الفيدية"كقد ارابطت ا٤بوسيقى كما يرافقها من الشعر كالرقصاتو كلوفو من ألواف 

 1.ع اكرٲبان كإجبلالن لآل٥بةالعبادة كعرضان ١بماؿ ا٢بركة كالتوقي

                                                 
1

 .113 -اٌعضء اٌشاتغ،اٌّشظغ ٔفغٗ، ص ٚئػذاد ع١ًٙ ِؽّذ د٠ة،: ٚي د٠ٛسأد، ذشظّح/ 
2

  .150 -ص ٚئػذاد ع١ًٙ ِؽّذ د٠ة، اٌعضء اٌشاتغ،اٌّشظغ ٔفغٗ، اٌّشظغ ٔفغٗ،: ٚي د٠ٛسأد، ذشظّح / 
1

 .156 -ٚئػذاد ع١ًٙ ِؽّذ د٠ة، اٌعضء اٌشاتغ،اٌّشظغ ٔفغٗ، ص: ٚي د٠ٛسأد، ذشظّح /
2

 .448 .441 -اٌعضء اٌصأٟ، اٌّشظغ ٔفغٗ، ص/ 
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كمن ا٣بصائص الفنية للموسيقى يف ا٥بند أهٌنا اتطلَّب ادريب األذف كالركح على التمٌعن يف االستماع بدقَّة، كاتميز بأهٌنا ألطف ٩با 
قًة، كىي غاي" اثنين كعشرين نغمةن "يتكوَّف السلَّم يف ا٤بوسيقي ا٥بندية من . ىو ا٢باؿ يف موسيقى عند غّبىم من الشعوب ةن يف الدّْ

قة كريقػىيّْها عن ا٤بوسيقى األكركبي ًُ ٌُ  .ةموسيقى ليس ٥با إيقاعه كال اناغمه، بل اعُب بالنغًم الواحًد ٩با جعلها اتسمي بالبساطًة كالٌر
 

 : الموسيقى في العصور الوسطى -6
بْب " جريجورم األكؿ"ية إُف زمن كاحتفظت ا٤بسيح. لقد اطورت ا٤بوسيقى يف العصور الوسطى بتطور الفنوف األخرل     
البسيط، كيف " الجريجورم"بنغماًت ببلد اليوناف كالشرؽ األدىن ا٢بزينة، مٌث انقلبت يف القرف السابع إُف الَبنيم ( 540،604)

" ينية يف عهد فاصبحت اظاىي ما بلغتو ا٤بوسيقى اليونانية األث. القرنْب الثاين عشر كالثالث عشر ازدىرت ا٤بوسيقى إُف درجةو عليا
ككانت ىذه النهضة ألسباب كثّبة منها ا٢بركب الصليبية كا٢بركة ا٤بسيحية كانافس " أغسطس"كموسيقى ركما يف عهد " بركليز

ككذالك بسبب الغارات الرببرية يف الشرؽ األدىن كٙبطيم . الكاادرائية القوطية كأثرىا يف نفوس أىلها كنشاطهم اإلبداعي القومٌ 
الٍب بقيت ا٤بوسيقى اولد ( الدكرم، كالفريجي، كاللِّيدم، كالماكسوليدم)اين القدًن كاألساليب ا٤بوسيقية األربعة التقليد اليون

التأمل، كالمجوس، كالًجدِّم، كالرَّزين، "أسلوب : منها عن طرؽ اقسيم األساليب الثمانية يف التآليف ا٤بوسيقية ا٤بتمثلة يف
، حيث ظلت اللغة ا٤بوسيقية اليونانية ثبلثة قركفو بعد ا٤بيبلد ىي نفسها لغة موسيقى "شيكالقوٌم، كالمنت كالمرح، كالمبتهج،

كذلك ال ٯبب أف نغفل عن أحد األسباب ا٥بامة يف ىذه النهضة، " صالة ارحمنا يا رب"الكنيسة كالٍب ال ازاؿ ىي الغالبة يف 
وف الشرقية البزنطية كاإلسبلمية كفنوف أخرل يف ٨بتلف ا٤بيادين أال اسرَّب الكم ا٥بائل من ٨بتلف الفنوف إُف أكركبا، منها الفن

  2.الفنية
كبلغت " سوريا الٌلذقية"كقرئت الَبانيم اليونانية بالسورية غّب " باسيلي" كاٚبذت ا٤بوسيقى البزنطية  شكلها يف عهد القديس 

ظمى نصر يف ركسيا القيصرية رغم معارضة القٌمة، كبلغت أع( 620حواِف " )سيرجيوس"ك( ـ 495حواِف " )ركماس""ارانيم 
الدّْين بدكف موسيقى لن : لكن سرعاف ما مٌت االقتناع بالفكرة القائلة أفٌ . بعض ا٤بسيحيْب األكلْب الستخداـ ا٤بوسيقى يف الدين

  الٍب ن بعض األ٢بافكمن ذلك اعلم القٌس غناء القدَّاس كأاق." يقول على منافسة العقائد الٍب ٛبسُّ حساسية اإلنساف ا٤بوسيقية
كانتشر  . REPERTOIRES "الػرُّديكدى "كخدـ الكنيسة كانوا يغنوف أيضان  "الشمامسة"كعلم  العبرمُّ كاف يتغُب ّٔا ا٤براّْل 

يها بذلك غناء ا٤بصلْب شرقان كغربان كابادؿ الرجاؿ كالنساء األغنيات ا٤بتجاكبة كاشَبكوا يف التسبيحات الدينية الٍب ٛبيزت ا٤بوسيقى ف
 1.باقَباهنا بالدين ا٤بسيحي كارابطت بقوةو با٤بوسيقى الكنيسة

 
 :الموسيقى عند العػرب -7
 منذ أنٌو التاري  لنا كيوٌضح الرياضيات، علم إُف أصو٥با يف انتمي ا٤بوسيقى أفٌ  إُف كاألكركبيوف ا٤بسلموف ا٤بنظركف ذىب  

 منذ بائنة كانت الٍب للموسيقى، النظرية كا٤بعرفة العملية، ا٤بمارسة بْب الفرؽ ااضح ا٤بيبلدم التاسع أم ا٥بجرم الثالث القرف
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كٯبدر بنا أف نذكر أىم ارٝبةو حدثت يف ا٤بوسيقى كانت يف عهد . فيثاغوس كغّبىم كسقراط كأرسطو أفبلطوف لدل اليوناين العهد
كابن عبد ربو يف   ،األغاني «يف كتابو  صفهانياأل فرج أبوكأخربانا  لباطليموس،  األلحاف الثمانيةكىو كتاب  المنصورا٣بليفة 
 مؤلَّفات التاري  كيذكر. الكتب عن اطور فنوف الغناء كا٤بوسيقى يف الدكلة اإلسبلمية أمَّهات من كٮبا »الفريد العقدكتابو 

 مث. اليونانية صادربا٤ب ٤بعرفتو ا٤بوسيقية ا٤بصطلحات من كالكثّب الموسيقي السلم فيها اناكؿ الٍب" الكندم إسحاؽ بن يعقوب"
الذم " سينا ابن" العر ي كالطبيب الفيلسوؼ كجاء بعده للميبلد العاشر أم للهجرة الرابع القرف بداية يف" الصفا إخواف" جاء

، كاحده بالفارسية كاثنْب بالعربية، كاحتول  1.النجاةا٤بوسيقى النظرية، كرسالة ا٤بوسيقى يف كتاب  »الشفاء« كتابو ألَّف ثبلثة كتبو
 ا٤بوسيقية ا٣بصائص من الكثّب احتول الذم" الفارابي نصر ألبي" »الكبير الموسيقى« مؤلف يف جاء إضافة إُف ما
 لبػن"  »الموسيقى في الكافي« كتاب يف ظهر كما ،كاألزمنة كاإليقاعات ا٤بوسيقية كالسبلَف كآالهتا الموسيقية كالمسافات

 صفي" للميبلد عشر الثالث أم ا٥بجرم، السابع القرف يف بعده كجاء « AVICENE » "سينػا ابػن" ابلميذ من كىو " زيػلػة
 ككتاب »كاألدكار النغم كمعرفة األدكار« كتاب مؤلفااو أشهر كمن الموسيقية، المدرسة أسس كضع الذم"  األرموم الدين

 كعلومها ا٤بوسيقى عاَف يف المعة ةكثّب  أ٠باء كىناؾ 2.»اإليقاعية كاألكزاف التأليفية النسب علم في الشرفية الرسالة«
" زرياب" ككاف  (895، 789) كالذم عاش بْب" زرياب" ا٤بشهور بأبو الحسن علي بن نافع  كالميذه الموصلي كإسحاؽ

كيذكر  « LE MERLE » "بالشحركر" لقب حٌب ٛبيز بالصفاء يف الصوت إُف درجة العذكبةك أ٠بر البشرة إُف حدّْ السواد،
ال قبلو كال " زرياب" أف أزمنة ا٤بوسيقى كالغناء َف اعرؼ صواان ألمّْ مغِبو أعذب من صوت " المقرم"رأسهم  ا٤بؤكخوف كعلى

 1.بعده يف مثل ذلك الصوت كعذكبة

 للتفصيل ا٤بقاـ يسعنا ال الذم كا٢بركب، كا٤بساجْب، كالرقيق كاألسرل كالرحبلت كالتجارم، الثقايف ذلك االحتكاؾ عن كنتج
كظهرت كتبان كمصنفاتو علمية الغناء كموسيقى، إقسامها كأنواعها   "قرطبة"ك" إشبيليا"شأة ا٤بدارم ا٤بوسيقية يف كلٍّ منإُف ن .فيها

كىو أكؿ من درس فنوف الغناء يف األندلس الٍب عرؼ " أبا القاسم بن فرناس"كنظرياهتا كقوافيها مثبلن نذكرالعاَف كاألديب الشاعر 
 شرقها األرض، بقاع ٨بتلف يف كغّبىا األعماؿ ىذه انتشار ك أدت سرعة 2.ىػ 888ا٤بتويف يف عاـ أىلها بالعركض كالقوايف ك 

كا٥بندية سهل انتقاؿ الكثّب من  كالفارسية كالَبكية العربية إُف العربية من العاَف لغات ٨بتلف بْب كما أفَّ نشاط الَبٝبة كغرّٔا،
 العصور أقدـ كمنذ صغره، منذ اإلنساف أفٌ  على يدؿُّ  فإ٭ٌبا شيءو، على ىذا دؿٌ  كإلف. العلـو كقواعدىا بْب ٦بتمعات ذلك الزمن

 كيف السلوؾ يف كاالعتداؿ التوازف أساليب من كأسلوبا الركحية، كالسكينة الفكرية للراحة مبعثان  كاعتربىا با٤بوسيقى انشغل التارٱبية
كقشتالة يف الشماؿ ا٤بملكات  "إشبيليالوؾ بِب عباد يف عهد ملوؾ أخر م( ىػ1091ك 1068)كازدىرت ا٤بوسيقى بْب . ا٣بلق

                                                 
2
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عبد الوىاباسن ابن ا٢باجب  )ك( ىػ 1138)كذاع صيت الكثّبين من ا٤بغنيْب ا٤بوسيقْب مثل ابن باجة ا٤بتويف عاـ . ا٤بسيحية
بية كذلك يف ٦باؿ اإليقاع كالغناء كلئلنصاؼ يذكر ا٤بؤرخوف كثّبان قوة اأثّب ا٤بوسيقى العربية يف ا٤بوسيقى األكرك .  كعازؼو عودو 

إُف غاية سقوط غرناطة  آخر معاقل  3..."العود كالنقارة كالنفير كالربابة" كالنظريات ا٤بوسيقية كأالت العزؼ كأ٠بائها مثل 
 من الكثّب كٙبمل السلوؾ، كهتذب النفوس، اريح الٍب اإلنسانية العلـو كالفنوف من ا٤بوسيقى كابقى. ا٤بسلمْب يف األندلس

كقد عرفت  .اختبلفها على للشعوب كالفِب التارٱبي النمط على كٙبافظ اإلنسانية، كآّتمعات لؤلفراد كالثقافية النفسية ا٣بصائص
العود كالقيثارة ككالبندكر كالسنبور ككالنام كالبوؽ ": ا٤بوسيقى العربية عٌدان بلغ ا٤بائة آلةن موسيقية أشهرىا كما يبق الدذٍكري 

كاطور العود حٌب بلغ أنواعا كثّبة ال اًقلُّ عن اإلثِب عشر نوعان ككاف أكربىا يسمي  ..."الصنج ك كالرِّؽ كالطبلككالدٌؼ ك 
كعلومها كأىدافها كاسربت إُف باقي الفنوف كأ٭بلط ا٢بياة كدخلت إُف  ا٤بوسيقى فنٌ  يف كالقدماء ادثْب أراء ٚبتلف كَف . بالقيثارة

الموسيقى ":الٍب جاءت با٤بعُب التاِف" بتهوفن" حكمة ا٤بوسيقي خبلؿ من ذلك نستشفَّ  أف كنكٲب. الطٌب كالعبلج النفسي
 1 ."تعبيره كصعوده نفسي كفكرم مطلق، أعلى من كلِّ حكمةو كمن كلِّ فلسفةو لتحقيق اإلتقاف كالسٌمو

ا يكوف ٥با مظهر فٌِب، كال يكوف فنٌان ٝبيبلن الطبيعة ٝبيلة عندم: " عبارة مشهورة " كانػط"أما يف العصر ا٢بديث فللفيلسوؼ      
 ."إالَّ إذا كنَّا نعيو كفنٌ 

 : الموسيقى في عصر النهضة -7
باستعماؿ " البوليفوني"كاف عهد النهضة فتطور الغناء ا١بماعي إُف القمة باألسلوب   1600إُف غاية  1450كبْب 

 "بالستيريا"ك" دم بيرم"اآلالت كظهرت معو موسيقى ا٢بجرة كأىم مؤلفيو، 
 " .دم لسو"ك" جبرييللي"ك" موريللي"ك

" كالفوجة كأشر مؤلفيو " الكونشيرتو"كقوالب " األكراتوريوك" األكبرا"ك" األكركسترا"فقد برزت  1750، 1600أما بْب 
 ".ىيندؿ"ك" باخ"ك" فيفالدم"ك" كوريللي"ك" مونتيفريدم
كقالب السونااو كالكونشّباو كاألكبرا كالرباعي " السنفونية"ظهور  فقد شهدنت ىذه الفَبة 1800إُف غاية  1740كخبلؿ عاـ 

 ".بيتهوفن"ك" موتسارتك" ىايدف"الوارم كمن أشهر مؤلفيو، 
البرنامج  ذاتالليدم الفنية، كالسنفونية  كأغاين" البيانو"فقد شهدت ا٤بوسيقى ا٢بديثة ميبلد آلة  1900ك 1800كبْب 

" برامز"ك"ليست برييوز"ك" شوماف"، كشوباف"ك" شوبرت"ك" بيتهوفن"ألشهر مؤلفيو، ككمن كالقصيد السنفوني كالدراما، 
 "فاجنير"ك

فقد ظهرت ا٤بوسيقى التأثّبية الركمانسية ىي موسيقى متداخلة، كٛبيزت بآلة البيانو كالقصيد السنفوين  1918ك 1880أما بْب 
كإُف غاية يومنا ىذا بالتعبّبية الكبلسيكية  1900العشرين كٛبيزت موسيقى القرف " ديبوسي"ك" رافييل"كمن ةأشهر مؤلفيها 

 "شتوكهاكزف"ك" ترافنسكي"ك" بارتوؾ"ك " شونيرج"أىم مؤلفيها .كبا٘باىات عديدة جديدة
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 (نموذج من إنجلترل: )الموسيقي في العصر الحديث -7-1
فا٤بوسيقى إذف يف ( ـ1463)يف ا٤بوسيقى عاـ  "دكتواره"فقد منحت أكؿ " كامبريج" كمن باب اإلشارة أٌف ا١بامعة الربيطانية 

العصر ا٢بديث عرفت نفلة نوعية عظيمة كمكانة رفيعة من حيث التنوع يف األالت كيف األداء كالتآليف ا٤بوسيقية ا٤بتنوعة، كما 
عرب ٨بتلف الذم عرفتو يف العصور القدٲبة من حاالت اإلزدىار كمستويات النجومية، كعرفت أيضان النكسات كاإلنكسارات 

كعرفت أيضان ا٤بوسيقى موسقيْب ذكم مستويات ... العواصم العا٤بية الكربم كالعريقة مثل أ٤بانيا كفينا كا٪بلَبل ك كإيطاليا كفرنسا 
" يوىاف سيباستياف باخ"على عهد " جيورج فريديريشن ىندؿ"ـ مثل ا٤بوسيقي الشهّب ( 1759، 1675)فذة خاصة بْب 

 "باخ"، ككاف مولده قبل 1685ٱبها يف اإل٪بلَبل طوؿ النصف األكؿ من القرف الثامن عشر، كلد عاـ ككاف ركح ا٤بوسيقى كاار 
كعزؼ أماـ ". السوناتات"كأٌلف " األكرقوف"بستة كعشرين يومان فقط، كيف سٌن ا٢بادية عشر من العمر حذؽ يف العزؼ على 

كمش  يف دنيا ا٤بوسيقى كا٤بارًد إُف أف اويف عاـ " بيركسيا"الٍب صارت بعد حْبو ملكة " برادنبورجناخبة " صوفيا شارلوت"
14/04/1757. 1 

 حٌب بلغ درجة من النجومية، مث ابله  كاقتحم عاَف ا٤بوسيقى كاألكبرا" يوىاف سيباستياف باخ" ككاكبو
يف العزؼ على آلة الذم برع " ىنرم بورسيل"كالكثّبين قبلهم مثل العبقرم " السنفونيات"كبرز فٌن " بيتهوفن"ك" موزار"
  2."الشيللو"ك"الكماف"

كعرفت ا٤بوسيقى . كبقيت ا٤بوسيقى لردحو من الزمن حكران على القصور كالطبقات األرستقراطية يف آّتمعات الراقية كالبورجوازية
كظهرت ... األمريكي كاألبيضأنواعان عديدة بعد أف ٛبازجت الطبوع الفنية العا٤بية ا٤بميز للرجل اإلفريقي األسود كاألكرك ي كالز٪بي 

٩با زاد يف التنوع ا٤بوسيقيّْ منها  3(الجرامافوف، كاإلذاعة)األحتفاالت كا٤بهرجانات الر٠بية الية كالعا٤بية، كطور الصناع ا٤بوسيقى 
بية كالتهذيب كالبوب، الكبلسيكية كالركمانسي، كالصاخب، كاألناشيد الرمزية الوطنية كا٤بوسيقى ا٢بماسية العسكرية، كالطفولية للَب 

كارابط فٌن ا٤بوسيقى ٗبختلف عواَف اإلنساف كحاجااو ككضعيااو كمشاعره اإلنسانية كالصحّْية كالعبلجية كالنفسية ... كا١بازك الرّْٯًبي
كف ٗبا يف ذلك فن أم أف حياة اإلنساف الركحية كالدنيوية ارابطت با٤بوسيقى يف ٝبيع الشؤ . كالَببوية كالثقافية الَباثية الشعبية منها

الٍب قلبت " كالكماف كالقيثار الكهربائي، كالفيولونسيلكالبيانو "عرفت ا٤بوسيقى اطوران كبّبان يف اآلالت ا٤بوسيقية . الَببية
األكضاع يف عاَف ا٤بوسيقى يف ا٣بمسينلت، كحولت العزؼ الركمانسي إُف حالة من الصخب يف اعبّب الشباب ٕبماس كعنفو عن 

 4.غباهتمدكافعهم كر 
 نصف قدٲبان  اليوناف ببلد أكقفت كقد ا٤بوسيقية، بالَببية اىتموا ا٤بربْب كبار أفٌ  التاري  شهد: الموسيقي عند المربين -7-2

 كالركماف كاليوناف كالصْب الفراعنة عند الَببية) بعدىػم األمم ككاصلت نفسو ا٤بنهج كعلى ا٤بوسيقية، الَببية على الَببوية برا٦بها
 اإلسباف كنسجوا قلَّده كالٍب األندلس، يف العرب اركها الٍب كا٤بوسيقي كالشعر األدب فنوف زخم إغفاؿ كدكف...( كا٤بسلمْب دكاليهو 

                                                 
 .288 -ضء اٌشاتغ، اٌّشظغ ٔفغٗ، صٚئػذاد ع١ًٙ ِؽّذ د٠ة ،اٌع: ٚي د٠ٛسأد، ذشظّح/ 1
 .435 ،461، ص 1991 السنة دمياط، نانسي، مكتبة. التوحيدي حياف أبي مؤلفات عيسى، فهمي أحمد/ 2
 .2232، 1226 -موسوعة الشباب، المجمد العاشر، ص/ 3
 .566. 565ص ،1985 لمنشر، التونوسية الدار العرب، عند التربوي الفكر الزريبي، والبشير النجار ابراهيـ/4
 .73. 71 ص السابؽ، المرجع نفس الجمالية لممواد الصيفية الجامعة /5
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 كأنغامها بأالهتا العربية ا٤بوسيقى كاسربت الزجل، كمناىجى  التوشيحً  كفنُّ  الذىبية الك الفَبة يف ظهر ما أبرز بلساهنم منوالو على
    5.للمسلمْب الذىيب العصر ذلك يف االنساف لدل كا١بماِف الفِب الذكؽ اوجيو يف فعلها ففعلت الشعبية، بانيةاإلس األغاين إُف
. فوائد من ٥با َف التدريس مناىج يف ا٤بوسيقية الَببية برامج إدراج من ضركرم بأنو فّبكف عشر التاسع رجاؿ الَببية يف القرف أٌما    
 يتعلم ال الطفل أفٌ  يرل الذم « JEAN JACK ROUSSEAU » ركسو جاؾ جاف لػ الطبيعي صاحب ا٤بذىب نذكر
 اللعب كالفنوف أفٌ  « FROUBEL FREDERIK » فركبيل األ٤باين ا٤بر ي كيرل .ا٤بوسيقية باألصوات إالٌ  الذايت التعبّب

 بعنواف مقاالن  »  « KODAY كودام كتب 1929 عاـ كيف 4.األساس يف اربية الطفل اكوف أف ٯبب كا٤بوسيقى التشكيلية
"  -ككذا ىو اال٘باه الَببوم ؿ. الكفء ا٤بدرسة مدير مكانة اظاىي الكفء ا٤بوسيقى أستاذ مكانة أفٌ  كيرل" األطفػاؿ كوراؿ"

 ا٤بنطلق ىذا كمن .يف دكر كأٮبية الفنوف كالرسم يف افتح قدرات الطفل الذىنية كا٢بسية « ELYSE FREINET »"إليز فرني
 ا١بماعي، الصويت األداء بتقنيات هتتم أف ٯبب كإ٭ٌبا األآليت، كاألدء الغناء بتقنيات يف االىتماـ ليس ا٤بوسيقية بيةالَب  دكر فإفٌ 

  .ا٤بوسيقية للَببية كاألىداؼ التامة الكفاءات ا٤بمارسْب التبلميذ نفوس يف لتحيي الذايت ا٤بوسيقي كبالتعبّب
 

 : الموسيػػقى تعريػف -8
 ذا يكوف أف كالذم من ا٤بفركض الكامل، الفيلسوؼ لصفات ا٤بتممة الثامنة الصفة ا٤بوسيقى" (PLATON) أفبلطوف اعترب -أ

 1 ."كمنسحم منظم موسيقي، ميزاجو 
 كىي  كالركح عند ٠باعها األذف ارااح الٍب ا٤بنسجمة، كالنغمات ا٤بنتظمة األصوات اشكيل كفنّّ  كلغةه  علم«نظر أفبلطوف  كىي يف 
 االبتهاج ٙبدث الٍب الفنية الصناعة فتحدث األداء عند كالوجدانية كاللمسية كالبصرية السمعية) ا٢بسية القدرة فيو تمع٘ب اعبّبم فنٌ 

 .»العقلي كادراؾ الشعورية طاقة إذف فهي( كالنغم البلستعداد حسب أم النفس يف أكا٢بماسة كاألَف، ا٢بزف أك كالسركر،

     :التواِف على ىي اليمْب ُفإ اليسار من اقرأ نغمات سبع كللموسيقى
 

 : تعريف المدرٌج الموسيقي -ب
اكتب . يتكٌوف ا٤بدرج ا٤بوسيقي من ٟبسة خطوطو أفقية متوازيةو، ٙبصر بينها أربعة فسحو متساكية، كاعدُّ من األسفل إُف األعلى    

الذم يرسم يف بداية ا٤بدرج ( دك الكبّب)ا مفتاح كللموسيقى أربعة مفاايح أٮبه. عليها النغمات ا٤بوسيقية من اليسار إُف اليمْب
كىناؾ ا٣بطوط إضافية اكوف إما فوؽ ا٤بدرج ا٤بوسيقي أك أسفلو، كينقسم . مقلوب ا٤بوسويقي على شكل ا٢برؼ البلٌايِب آس

الزمن،  كالٍب اكوف مصحوبة بإشارة اليد من طرؼ قائد ا١بوؽ كاسمى ٗبقياس. السلم ا٤بوسيقي إُف ٦بموعة حقوؿو كحواجز
" الكركنومَب"كلتبسيط ىذا ا١بانب العلمي للتبلميذ نستعْب بأداة قياس الزمن اسمى ب . كيكوف الزمن إما ثنائيان أك ثبلثيان أك رباعيان 

« CRONOMETRE »  1 .كىي أدة عند اشغيلها اصدر دقات منتظمة فتعمل على ضبط زمن العزًؼ كمدده 
 

                                                 

 
 

 .73، 71 -ص. ٍِرمٝ ٚؽٕٟ أؼمذ تّذ٠ٕح ت١عا٠ا، اٌعضائش( 1996)ِفرشٛا اٌرشذث١ح اٌف١ٕح / 1
1

- ، ص1986داس اٌمٍُ، اٌطثؼح اٌخاِغح، اٌغٕح  خ١ٍفح تشواخ،  ػٍُ إٌفظ اٌرؼ١ٍّٟ، / 

 دٚ   سٞ   ِٟ    فا    طٛي     ال   عٟ   
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 :الموسيقية المصطلحات -9
 :منها ا٤بوسيقية ا٤بصطلحات بعض التوحيدم حياف ا أبولن ذكر    

كالصوت ا٤بقصود ىو صوت  ."متعادلة متشأّة متناسبة بفواصل الصوتً  زماف يشاكل فعلٌ ": بقولو أنَّو عرٌفو حيث: اإليقػاع -
كىي ا٥بزج، كخفيف الرمًل، كثقيل  النغًم، كمن الفواصل ا٤بتناسبة اتكوف أنواع اإلقاعات العربية الٍب بيَّنها ا٣بوارزمي يف مفاايحو

  .الرمل، كالثقيل الثاين، كا٣بفيف الثقيل الثاين، كالثقيل األكؿ
 : اللػحن -

 إُف « VOIE EGUE» حٌدةو  كمن حٌدةو، إُف « VOIE GRAVE» غلظ من خارج ارجيع صوت: "التوحيدم بأنو عرفو
 . الصفدم: قاؿ إيضان  كما بنظاـو  بو من نغماتو مراٌبةو بفصوؿو بينةو للسمًع كاضحة للطبًع فهو عبارة عن اركي. غلظو 
. ا١بسمى  كيرقص الرأسى  كٰبرؾ كالتصفيق، با٢بركة األيدم ٲبٌد كقد النفس، كيريح يطرب أنٌو االنساف، سلوؾ يف النغم أثار كمن
  للغناء؟ النفسي  اىٍطرىبي  َف: مرَّةو  ذات سقراط كسؤؿ
 . ا٢بػقٌ  ىو موطنها ذلك ألفٌ  فردٌ * 

كذلك أٌف ا١بـر العميق إذا قرعو الشيء نبا " رجوع ا٥بواء من جـر ا٤بقركًع إُف جزءو منو: "يعرّْفيوي أبو حياف التوحيدم بأنو: الطنين -
  .كيقصد بالطنْب صدل الصوت. عنو، مثل الكرة إذا ضربت ّٔا األرض فأهنا اعود

 :الموسيقي الذكؽ تعريف -10
، ّٔا ٭بيّْز لٍبا ا٢باسة ىو الذكؽ أك ا٤بذاؽ       للنغم ا٤بوسيقي كا٤بستمع ّٔا ٲبيّْز معنوية حاسة ىو الفِبّْ  أك األد ي كالذكؽ الطعـو
 انشئةن  كانشئتو سلوكو كاعديل ا٤بتعلم لدل النفسي من هتذيب ا٤بستول ىذا كلبلوغ. أذكاؽ كٝبعو اإلبداع، من الردمء من ا١بيد

 كغاياهتا،  كفوائدىا كأٮبيتها ا٤بوسيقية الَببية ادريس أصوؿ عن البحث دعم من البد نَّوأ ا٤بربٌوف يرل. كاالجتماعية معتدلة النفسية
 علم على التعرُّؼ ىو كلّْو رٌٗبا ذلك من كاألىم شركطها بكلِّ  الَببوية، ا٤بناىج ضمن إلدراجها البسيطة ككسائلها كطرائقها
 كالسليمة كاألصيلة البسيطة الَببوية األساليب إاباع من التلميذ كنليتم كالتعرؼ على اآلالت، كالعملي، النظرم بشقيو ا٤بوسيقى،
 كالشخصية العالية، االجتماعية الفنية الثقافة إُف بو للوصوؿ ا١بمالية كأذكاقو أحاسيسو كارقية مسامعو كادريب النفسية، لتنشئتو
 .ا١بميل كاللحنً  ا٤بوزكنة نغمةكال ا٥بادفة الكلمة طريق عن كالراقية، ا٥بادئة االجتماعية للفنوف ا٤بتذكقة
 منتظمةو  نسبو  على ا٤بوزكنة األشعار الحْب صناعة: "ىي مقدمتة يف" خلدكف ابن الرحماف عبد" العبلٌمة عند كا٤بوسيقى     
 هاكرار  عن فينجم .الكماؿ إُف ّٔا النفس انزع الٍب الفطرية ا٤بوجودات من." النغمة فتكوف قطعةو  عند اوقيعان  صوتو  كل يوقع

 أم كيف األصوات، التخاطيط يف كا٢بسن كللجماؿ لنفسو ا٤بناسب إدراكو لبلنساف فيتكوف ا١بماِف، كا٤بيل الوجدانية اال٘باىات
 الرسالة يف جاء كالعقلي، الوجداين بالنزكع كعبلقتها ا٤بوسيقى كعن... كالنحت كالرسم ا٤بوسيقى .كا٤بسموع للمرئي ينتمي ما كل

 ثانيةن  كاره كحرؾ ا٢باضرين، كل فأضحك كاره حرؾ ٦بلسو ما يف موسيقيان  أف: الصفاء إخواف عن الرياضي القسم ا٣بامسة
 كٰبلُّ  الغضب، ثورة ييسكَّن ما األ٢باف فمن. ٝبيعان  ناموا ا٤برًَّة الثالثة كحْب حرَّكو يف األ٢باف كعذكبتها، رقة من ٝبيعان  فأبكاىم
 1.ا٣بيليقى النفس ك  كيهذب كا٤بودة للصلح كيهئي األحقاد

                                                 
1

 .  484، 483 -ص، 1982السنة ، 5اف ابف خمدوف المقدمة، دار الرائد العربي بيروت لبناف، طعبد الرحم/ 

 .522، 521 -أؼّذ فّٟٙ ػ١غٝ، اٌّشظغ ٔفغٗ، ص/ 2
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أٌف ا٤بوسيقى ىي لغة إنسانية أخرل غّب لغة الكلمات  « A. MIRRIAM »" أالف مرياـ"العاَف األنثركبولوجي  بينما كيرل
 2.كالعبارات كللموسيقى كظائف عديدة بيولوجية، كسيكولوجية، كنفس ثقافية كاالجتماعية

 :ضان منها على التواِفللموسيقى كظائف عديدة نكتفي بكذر بع: الوظائف الموسيقية -5
 .مع ٘بسيد األفكار ا٤بنسجمة يف ىذا ا٤بستول: التعبير النفعالي -أ

 . فا٣بربة ا١بمالية ا٤بصاحبة للموسيقى ىي من أعمق ا٣بربات ا١بمالية اإلنسانية: الستمتاع الجمالي -ب
 . عات كا٤بناسباتحيث يشيع استخداـ ا٤بوسيقى للتسلية كا٤بتعة يف العديد من آّتم: الترفيو -ج
استخدـ ا٤بوسيقى لنقل األفكار كدفع األفراد للمشاركة يف العواطف كاالنفعاالت ضمن آّتمع أك يف : التواصل كالتخاطب -د

 .٦بتمعاعت إنسانية عمومان 
زان ذات دالالتو ثقافية، كبعضها ٰبمل رمو  اتميز النصوص ا٤بستعملة يف األغاين كوف بعض نصوصها ٙبمل معاين: التمثيل الرَّمزم

 . غّب فنية مرابطة با٣بربة كالقيم اإلنسانية
 .بعض ا٤بوسيقى استخدـ من أجل التعبّب ا١بسدم كالرقص كاأللعاب الرياضية:  اإلستجابة الجسدية -ىػ
اعية السائدة كما اعترب ا٤بوسيقى نشاطان خاصان بالتعبّب عن القيم كا٤بعايّب االجتم: المساىمة في استمرار الثقافة كاستقرارىا -ك

   .يتصل بثباهتا أك اغّبىا
كما يصاحب ذلك يف االحتفاالت كا٤بناسبات : تحقق الموسيقى مصداقية المؤسسات الجتماعية كالطقوص الدينية -م

 .الطقوس كالصلوات خبلؿ بعض بو يف بعض الديانات كالتعبّب الركحي كما ٲبثل االستقرار كالتأمل مثل ما ىو معموؿ الوطنية،
كقد  صواية لتحقيق ا٥بدؼ ا٤بنشود كادعم النشاط إٌف ا٤بوسيقى كسيلة استخدـ كخلفية: المساىمة في تكامل المجمتع -ؿ

٪بده شائعان يف ٨بتلف األكساط ا٢بيوية مثل ا٤بدارس، كسائل اإاصاؿ، ا٤بطاعم، ٧ببلت ا٣باصة بالتسويق، يف ا٤بطارات كيف 
  ...حة كاالسَبخاءالعيادات الطبية، كيف بعض أماكن السيا

كىذا ما دفعنا إُف استثمار النشاط ا٤بوسيقي يف مواد اربوية عديدة لتهذيب السلوؾ عند األطفاؿ كالقراءة الصامتة كالتعبّبية،  كيف 
 .األنشطة الفنية كاألشغاؿ اليدكية كالرسم، كالرياضة البدنية، كأثناء الرحاالت خاصة يف طريق العودة

     :الموسيقية القدرة إختبارات  -11
 SEASHORE MESURES » "سيشور اختبارات"  أقدمها ا٤بوسيقية، القدرة لقياس قليبل عددان  إالٌ  منها يوجد ال    

OF MUSICAL TALENT» الصوت، شدة الصوت، ٛبييز: ىي اختبارات ستتة من كاتألف 1939 يف عدلت كقد 
 AMEL » صادؽٌ  أماؿ" العربية إُف اللغة االختبارات ىذه ارٝبت كقد. األ٢باف اذكر الصوت، نوعية الزمن، األيقاعات، اذكر

SADEK » 1972 .( سنة 12 -7)بْب سن  االبتدائية ا٤برحلة ألطفاؿ خصيصان  إ٪بلَبل يف 1963 يف آخر كظهر اختبار
 إُف كارٝبتو أعداو كقد. اإليقاعات كاذكر التآلف، ٙبليل النغمات، اذكر األصوات، ٛبييز :ىي قدرات ىذا االختبار أربع يقيس
 اوفر اتطلب فنية قدرة ىي ا٤بوسيقية القدرة إفٌ  « AMEL SADEK» "صادؽ أماؿ"العربية  الباحثة أيضا العربية اللغة

 كالقدرة السمعية ا٤برىفة كالذكاقة مع ا٤بثابرة ا٤بوسيقية، اآلالت الستعماؿ اليدكية كا٤بهارات ٪باحها، على ا٤بساعدة العوامل

                                                                                                                                                         
3

 .520 -ص ،1992 اٌغٕح د١ِاؽ، ِظش ٔأغٟ، ِىرثح اٌرٛؼ١ذٞ، ِإٌفاخ فٟ ٚاٌفٓ ٚا٤دب اٌفىش ػ١غٝ، فّٟٙ أؼّذ /
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 « SEASHORE »" سيشور" كضع ا٤بفحوص لدل ا٤بوسيقية القدرة كلقياس .ا٢بسٌ  كرىافة. كا٤بتواصل ٤بستمرا كالنشاط
 :التالية العوامل لقياس أسطوانات على مسجَّلة أجزاءو  ستة من يتكوف اختباران 

 .                 النغمات درجة ٛبييز -أ
 .الصوت يف كاال٬بفاض االرافاع ٛبييز -ب
 .              الزمنية سافاتا٤ب ٛبييز -ج
 .النغم نوع ٛبييز -د
 .                  االيقاع نوع ٛبييز ػق
 1 .األنغاـ اذكر -ك

 أنواعها على يتعٌرؼ أف عليو كالٍب السابقة، الست النواحي إحدل ابث الٍب النغمات إُف ا٤بفحوص يستمع األسطوانة، ادار كحْب
  (1). ا٤بوسيقية موىبتو كاقدر ٙبدَّدي  الصحيحة إجابااو ٦بموع كمن .كأخفضها أعبلىا كعن  كخصوصياهتا،

 :ىامْب يتمثبلف يف اآليت  جانباف ٥با بأفٌ  ا٤بوسيقية الفنية القدرة كاتميز
 . معو كالتفاعل كاقديره بالغناء كاإلستماع ا٤بوسيقي ا١بماِف التذكؽ: في يتمثػل األكؿ الجانػب -*
 أيضان  كيتطلب كالفهم، كالتفسّب ا٤بوسيقى كاالنتاج الكتابة يف يساىم الذم االبتكارم ا٣بياؿ يف ظهرفي: الثػاني الجانػب أٌما -*

   2. ا٤بوسيقية ا٤بوىبة يف كأساسي ىاـ الذكاء شرط أف كما االبتكار، يف ىامان  عامبلن  يعترب الذم ا٤برىف الوجداين ا٢بس
 اللكن من كاعا١بو ّٔا النطقً  يف اللساف لَبيح كىادفة بسيطة األحافك  الكلمات اكوف أف ٤بساعدة التبلميذ بالنسبة كيشَبط

 لعبو يف الطفل بركح مرابطة كخاصة. كمرحة كحلوة خفيفة إقاعاهتا اكوف كأف. كاألداء كالتذكر ا٢بفظ سهلة كاكوف كاالعوجاج،
   :كيرددىا لكي ٙبقق لو ما يلي ّٔا فيتعلق كٞباسو كمرحو

 .التنفسية كآّارم الصواية األحباؿ دينامية كٙبرؾ. لديو اللغوم ا١بانب اثرم أف -أ
 .اآلخر مع كالتآلف كا٢بماس، كاإلرادة كالشجاعة الوجدانية الفاعلية الطفل يف كابعث -ب
 .عاطفيا اآلخرين الطفل إحساس يقرّْب ٩با ككاضحة كدالة مفهومة كاأل٢باف ا٤بواضيع اكوف أف -ج
 جهةو  من ا١بما٥با كالتشويق كالتذكّب جهة من. كالَبسي  ا٢بفظ بو بقصد الفرصة، أايحت كلما األغنية أك لؤلنشودة الَبديد -د

 .فحسب بالَبفيو كليس منها با٥بدؼ ارابط حٌب با٤بناسبة ارابط كأف. ثانية
 .سامية كإنسانية نبيلة اربوية ألىداؼو  األمر يكوف أف ٯبب بل فقط، الغناء ألجلً  الغناء يكوف كأالَّ 

 ٥بم، مناسبة اربوية قيمة ذات الفنية كأصو٥با كمعانيها ككلماهتا كإقاعاهتا بأ٢باهنا للتبلميذ ا٤بقدمة ا٤بوسيقية ا٤بقطوعات اكوف أف -ىػ
 الشخصية بالقيم الطفل إحساس افجر الٍب االنسانية الثقافات من أك ا٣باصة، البيئة كمن كالثقافية، االجتماعية باألصالة اوحي

 . كالوطن كابة كاألمومة كاالنسانية كالسبلـ كا٢برية الدين كقيم ة،الفعال اإلبداعية
                                                 

 
 
1

 .394، 393، ص1986، اٌغٕح 7ٞ، ػٍُ إٌفظ اٌرشتٛٞ اٌش٠اػٟ، داس اٌّؼاسف، ؽعؼذ ظالي ِٚؽّذ ػالٚ/  
2
 .269ص ،1986 اٌغٕح اٌخاِغح، اٌطثؼح اٌمٍُ، داس اٌرؼ١ٍّٟ، إٌفظ ػٍُ تشواخ، خ١ٍفح ِؽّذ  / 
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 ثورم با٤بوضوع، كالشعور كا٥بدكء كاآللة كالصوت األغنية، أك األنشودة يف التقنية للجانب التلميذ كانتباه افكّب ا٤بعلم يشد أف -ك
 ... كالتعاكف كالتضحية كابة كالرفق عاطفي ديِب ٞباسي كطِب

 على كركز لديو، االصغاء مستول اراقى ككٌلما. ا١بماِف اذكقو درجات زادت للموسيقى الطفل اعلم أسلوب اراقى اكٌلم -ف
 التدريب كاف ككلٌما. ٦بموعتو ضمن كاالجتماعي الذايت النفسي كالتوافق االندماج عليو سهل السليمة، كاألدائية ا٤بعرفية ا١بوانب
 .ا٤بتأخرة الطفولة السن يف خاصة الطفل، لدل نضجان  أكثر ا٤بوسيقية الذاكرة انتكك أفضل، التعرؼ درجة كانت متواصبل،

 :أىمية معرفة طبيعة األذف كاستقبالها للصوت -12
مهم يف   « AUDITORY RECEPTOR »األذف عضو حاسي الستقباؿ األصوات  إفٌ : اإلحساس السمعي -أ

 SOUND » األذف عن بعد ا٤بوجات الصواية أك السمعيةكك . ا٢بياة يف ٝبيع جوانبها، كىو دقيق كمعقد الَبكيب
WAVES »  بذبذباتو سريعةو ا٢بركة ذىابان كإيابان،  فتثرب ذبذبات مشأّة يف األذف ( األذف)الٍب ىي منبو ٥بذا لعضو السمع

ا اتحرؾ أيضان يف ا. ٙبدث إحساسات السمع ٤باء كاألجساـ الصلبة إف ذبذبات ا٤بوجات الصواية ال اتحرؾ يف ا٥بواء فحس، كإ٭بَّ
كيف عظاـ الرأس كٙبدثي اشويشان الذم يسّب يف ا٥بواء حٌب يصل إُف األذف شبيهان بدقًَّة ناقوسو أك نداء أك صراخ، أك غّبىا من 

 .األصوات

٥بواء شبيهة بتموجات ٰبدثها إلقاء حصى يف ا٤باء، فيندفع ا « RIPPLES »ينقل ىذا التشويش يف ا٥بواء كتموجات رقيقة      
ا٤بضغوط كيلقي بو بعيدان عن مصدر الصوت، فيَبؾ أثاران على شكل جزئيات أقٌل من ا٥بواء، كيسّب التشويش عرب ا٥بواء كلما 

كعلى ىذا الشكل اكوف ا٤بوجات الصواية عبارة عن ىواءو مضغوطو . ادافعت ىذه التموجات يف مناطق القليلة ا١بزئيات
« COMPRESSED AIR » .من التكاثفات كالتخلخبلت يف جزئيات ا٥بواء الٍب اصل إُف طبلة األذف  كاتكوف سلسلة

كٕبركة الذبذبات ذىابان . فتنثِب يف الداخل مث اثب إُف ا٣بارج بالتكافؤ كبنفس ا٤بعدؿ الذم ٰبدث بو التذبذب يف مصدر الصوت
   .ىذه ا٢بركة إُف النافذة البيضاكية ا٤بسماة بالكيوَّةً ٘بعل سلسلة العظيمات الدقيقة يف األذف الوشطى اتحرؾ بفعلها، كانتقل   كإيابان 
خبليا حاسة  كىو نسيج اوجد بو كنصل إُف السائل يف قوقعة أك ٧بارة األذف خلفها فيتحرؾ السائل كيتحرؾ معو عضو كوريت     

ق طاقةن عصبية انتقل إُف فتطل « HAIR CELLS »السمع، الٍب يظاىرىا الغشاء القاعدم فتثّب ىذه ا٢بركة ا٣ببليا الشعرية 
 . ا٤بٌ  كانتهي بإحساس نسميو السمع

 :أقساـ األذف ىي ثالثة -ب
 . أك الصواف كىي ا١بزء الذم نراه من الظاىر كنطلق عليو اسم األذف األذف الخارجية* 
رقيق أبيضه مشدكدي عرب ىذه أك أنبوبة ٦بوفةي الٍب اؤدم من الصواف إُف غشاء الطبلة يف األذف الوسطى، كىو غشاءي قناة األذف * 

 .كالذم يفصل األذف ا٣بارجية عن األذف الوسطى. األنبوبة آّوفة
ا٤بوابطة معان  ( نسبة إُف أشكا٥با)كىي الٍب اوجد ّٔا ثبلث عظيمات رقيقة ىي ا٤بطرقة كالسنداف كالركاب  األذف الداخلية*

ة اصل عن طريق ىذه السلسلة العظمية إُف الكوَّة، كىذه العظيمات ال كسلسلةو األكُف بالطبلة كاألخّبة بالكوة، فأٌم حركةو للطبل
. انقل حركة الطبلة فقط بل ازيد من قوهتا ألف شكل ااصا٥با ٰبقق فائدة ميكانيكية، فالضغوط على طبلة األذف مقواة كمكربة

ي أك ا٢بلزكين الصغّب كىي ٩بلوءة كيواجو سطحها الداخلي اارة ذات الشكل القوقع. كالنافذة كالطبلة غشاء مرف كمتحرؾ
كعلى طوؿ اارة يوجد الغشاء القاعدم ا٤بربوط برؼو عظمي ليسند عضو كوريت، الذم ٛبتد فيو ا٣ببليا ا٢باسة للسمع . بسائلو 
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 « TECTORIAL »ا٤بسماة با٣ببليا الشعرية، كذلك ٣بركج شعّباتو رقيقةو منها، كىي بدكرىا ٛبتد يف الغشاء الغطائي 
       1.ربوط ىو إيضان برؼو عظمي معلق فوؽ عضو كوريتا٤ب

 :للطفل بالنسبة الموسيقية التربية أىمية ػ 13
كمن ىذا .ا٤بوسيقى ابعث على التفكّب كالتأمل كانمي االستعداد للراحة كا٥بدكء كارفع من مستول اإلحساس كالوجداف       

 سلوؾ يف ا٤بوسيقية الَببية أثر كعن كبالفنوف، بالذات كعبلقتها بالَببية لعارفْبا غّب على نفسها اطرح قد كثّبة أسئلة ا٤بنطلق فإفَّ 
 الك أكُف أف كا٤بختصوف العلماء يذكر آّاؿ ىذا كيف. ا٤بتوار أك ا٥بادئ كطبعو النفسي، كاوازنو الفكرم ك٭بوه كشخصيتة ا٤بتعلم
 :أفَّ  ىي اآلثار

 كا٣بلقية كالَببوية الطبيعية ا٤بعاين من التلميذ عقل كاقرب كاالنسجاـ بالتوافق رىاكظاى الشخصية باطن اطبع ا٤بوسيقية الَببية -أ
 .الَببوية ا٤بناىج يف ا٤بقصودة كغّب ا٤بقصودة كاالجتماعية

 الصواية كا٤بقاطع ا٢بركؼ ببعض النطق أساليب لديو كانمي التلميذ، لدل الصوت ٨بارج كاصحّْح اوجو ا٤بوسيقية الَببية -ب
    ) 2 ( .الثانية أك األكُف األجنبية اللغات من بغّبىا أك العربية باللغة األداء كاف سواءن  فيها، كالتحكم

 .اإلقاع كخفة البسيط السهل كاللفظ الطركب، اللحن بْب لبلقَباف السمع كار ي اصٌحح ا٤بوسيقى -ج
 ا٤بنغمة الكلمات حفظ قابلية ألف ا٤بختلفة، ألصواتبا للتعبّب للتلميذ كالصويت العصيب ا١بهاز نشاط اثّب ا٤بوسيقية الَببية -د

  3.بالعزؼ منها ا٤بقركنة خاصة القدرة، يقوم كالَبديد، العادية، ا٤بنطوقة الكلمات حفظ يفوؽ
 البيئة يف ا٤بوجودة لؤلصوات كاإلصغاء االستماع على كادرّْبو للتلميذ، السمعي ا٢بسٌ  إثارة على اعمل ا٤بوسيقية الَببية -ىػ

 .فيو الوجداف كٙبرؾ الَبكيز على كأحاسيسو عقلو كادرّْب األكراؽ، الشجر ا٤باء الطيور، ا٢بيوانات، يعية،الطب
 .ا٢بّبة  القلق، ا٣بوؼ، البهجة، الفرح، معانيها، فهم مع األصوات، كإدراؾ السمعي التمييز يتعلم -ك
 األداء أثناء كالنفسية ا١بسمية حاجتو عن الزائدة حركااو طكاضب ا١بلوس يف كاالستقرار الظهور، يف كا٢بضور االستقامة اعطيو -ف
 يف خاصة للنظاـ كاالمتثاؿ الذايت انضباطو مستول كارفع كالشعور، كالكلمات الٌلحن مع كجداين بوعي كالتفاعل التحكم أجل من

 الٍب ا١بميل كردّْ  كالرفق ا٣بّب كقٌيم ألـا لفضل ا٤بمجدة األغاين مثل ا٣بشوع، كمن ا٢بماسة من ازيد الٍب كالدينية الوطنية األناشيد
 1...لديو كالعواطف االحساس ليونة من ازيد

 . األنشودة ا٤برابطة بقيمو معينةو  أك األغنية ٫بو مشاعره عن كصدؽو  بعفوية التعبّب على التلميذ اساعد ا٤بوسيقية الَببية -ؿ
 التصرؼ يف كا٥بدكء ا٤بركنة كٛبنحو كا٣بوؼ االراباؾ من كالتخلص ١بسدما كالتعبّب ا٢بركة ٕبرية للتلميذ اسمح ا٤بوسيقية الَببية -س

 .كثّبة مواقف يف ا٢بركي اندفاعو من كٚبفّْف كاألداء،

                                                 

 -، ص1974كماؿ الدسوقي، عمـ النفس ودراسات التوافؽ، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الرانية، السنة  /1
87،88،89. 

 .  160 ص ،1998 السنة الذكر، سابؽ مرجع ،السنوي الكتاب/ 2
 .76نفس المرجع السابؽ، ص ِؽّذ خ١ٍفح تشواخ،  /3
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 ا٣بفيف خاصة اإليقاعية كبا٢بركات كاإلنشاد، بالغناء لديو االستمتاع ميوؿ كارقي التلميذ، استجابات انمي ا٤بوسيقية الَببية -ش
 .    منها كا٤بوزكف

 حسب اآلخر دكف بعضها مع كالتجاكب األ٢باف بعض كفهم ا٤بوسيقية، ا٤بهارات بعض التلميذ اكسب ا٤بوسيقية الَببية -ص
 .حيااو يف بو ايطة العوامل

 طةأنش ٩بارسات أثناء التعبّبية، ا٢بركات مع كإدماجها األ٢باف بعض كار٘باؿ االبتكار على التلميذ قدرة انمي ا٤بوسيقية الَببية -ع
 النشاط ٛبنحالطفل كاالراباؾ، ا٣بجل من فتقٌلل» الكوريكرايف «ا١بسدية التعبّبية كا٢بركات كا٤بسرح الرياضة يف مثبل أخرل، اربوية

 ) 2(.التبلميذ بعض لدل السمع كضعف الصمم حاالت بعض عن للمر ي اكشف االبتدائية ا٤برحلة يف ا٤بوسيقية الَببية. كا٢بيوية
 التعبّب من ٛبٌكنو ا٤بوسيقية كاأللعاب النقر الَبديد، العزؼ، الغناء، ا٤بوسيقى، حصص خبلؿ الطفل ّٔا يقـو الٍب النشاطات -غ

 .كبالثقة باالنطبلؽ بتا٢برية ٰبسسو الذايت
    3 .ا٢بركي كالتوازف كبالتوافق كعضبلاو، عقلو بْب بالتناسق الطفل ٛبدٌ  ا٤بوسيقية االلعاب -ؽ

 : الدراسية ة في المناىػجالموسيقيػ التربيػة ػ 14
 ا١بملة اقابلها شعرية أك أدبية كانت سواءن  اللغوية فا١بملة ا٤بختلفة، النصوص قراءة التلميذ من يقتضي اللغة دراسة إفَّ       

 العملو  تملليك كالرجاء كا٢بزف كالفرح كاألحاسيس كاألفكار كا٤بواضيع ا٤بوسيقية األ٢باف ٙبمل فمعانيها ذلك غرار كعلى ا٤بوسيقية،
 أف ٯبب كما ا٤بوسيقية، اآلالت بعض على كيتعرَّؼ ا٤بوسيقي، التأليف على التلميذ يتعرؼ الدراسية ا٤بناىج خبلؿ كمن. موسيقيو 
. ا٤بوسيقية الَببية حصص عرب لذلك فَبات كٚبصص ا٤بضغوطة، كاألقراص األشرطة طريق عن ا٤بوسيقية ا٤بؤلَّفات إُف يستمع

  4. اللعب أثناء الساحة كيف. كآخر نشاطو  بْب سَبخاءكاال الراحة ككصبلت
، أداة ا٤بوسيقية الَببية كاكوف  . كا٤بعنوم ا٤بادم ٭بوهً  جوانب ٝبيع يف كللتلميذ األخرل، األنشطة ٝبيع يف ا٢بياة كعصب اعلمو

 .أحسن استعداده يكوف يوميان  دقائق عشر ٤بدة للموسيقٓب يستمع الذم فالطفل -أ
 .الطفل بآّتمع كاحساس كفضوؿ كمثايرة دافعية ا٘باه، اٯبابيان  كادعم .القرائية القدرة ٭بو يقى يفا٤بوس اساىم -ب
  .االجتماعي كالتواصل كالتفاعل العبلقات االنفعاِف كبناء كالنمو الذات يف التحكم يف ا٤بوسيقى اتضمن الٍب األنشطة اساىم -ج
 من بالصوت كاإلحساس ا٤بكاين، با٢بٌيز كاإلحساس كاالعتداؿ ا ا١بسم للحركةبسبب دفعه البدين، النمو ا٤بوسيقى يف اساىم -د

 كالنمو ا٣بربات بْب ربط العبلقة كيف النفسية األبعاد يف قدرة التعلم ادعم فا٤بوسيقى. الصوت ٙبدث الٍب باألشياء اللعب خبلؿ
 1. الطفل لدل ا٤بعريف

  ؟...البتدائي المستول في الموسيقيػة التربيػة لماذا 

                                                 
 .128، 107، 105، ص 2006، ١ٌ1ٕذا تاٚٔذ، وش٠ظ ٘اس٠غْٛ، دػُ اٌّا٘شاخ اٌّٛع١م١ح فٟ اٌطفٌٛح ا١ٌّىشٚ، ِعّٛػح ا١ًٌٕ اٌؼشت١ح، ؽ/ 1
2

 .51 ص اٌّٛع١مٟ، اٌؼشتٟ ٌٍّعّغ اٌغاتغ اٌّإذّش اٌعضائش، فٟ اٌّٛع١م١ح اٌرشت١ح غٚال ؼٕشٟ، ؼغٓ / 
3

  .الجزائر ،2005 ِغرٜٛ اٌخاِغح، اٌغٕح الموسيقية، التربية الوطنية، برنامج التربية ٚصاسج/ 
 .346، 342،343، ص 1979، 3محمد خميفة بركات، عمـ النفس التعميمي، دار القمـ، ط/  4
 
 

1
 .81تشواخ، ػٍُ إٌفظ اٌرؼ١ٍّٟ ، ِشظغ عثك روشٖ،  خ١ٍفح/  
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لقد كشفت لنا التجربة كا٤بتابعة ا٤بيدانية كمرافقة األطفاؿ يف ٨بتلف ا٤بناطق الريفية كا٢بضرية، الفقّبة : قد يكوف ا١بواب كالتاِف   
  منها كا٤بيسورة ا٢باؿ، كيف كاليات عٌدة؛ كيف ٨بتلف ا٤بدارس االبتدائية، كيف ا٤بستويات كاألقساـ ٨بتلفة، كبْب اإلناث كالذكور كيف
؛ كأٌف  كل ا٤بناسبات أٌف األطفاؿ ٰببُّوف األنشودة كاألغنية ا٤بدرسية كيتفاعلوف معها بإحساسو كحبٍّ كبّبين، كيؤدكهنا ٕبماًس فياضو
دقيقةن كاحة يسمح فيها ا٤بعلم للتلميذ بالوقوؼ يف مكانو أك على ا٤بصطبة أماـ ا٢باضرين لئلنشاد أك الغناء اشعر الطفل بسعادة 

كارفع الَببية ا٤بوسيقية مستول دافعيو كرغبات التبلميذ يف ا٤بشاركة يف . ، كٛبنحو القوَّة كالنشاط الذم ال مثيل ٥باال حدكد ٥با
كٲبكنِب القوؿ بأٌف فئة قليلة جٌدان . الدرس، كيشجّْعهم ذلك على التحصيل كيف رفًع مستواىم التعليمي كاعلُّمي بطريقةو ملفتة للنظر

ٍب ال ابدم ىذه الرغبة ٔببلءو، رٗبا بسبب ا٣بجل كالَبدُّدى، لكن سرعاف ما يندمج ىؤالء كبتلقائية كاضحةو فقط من التبلميذ ىي ال
كقد بينت ِف التجربة أفَّ أقسى عقوبة ٲبكن للمعلم أف يلحقها با٤بتعلم . ضمن آّموعة الصواية كلو عن طريق ا٢بضور كاالستماع

. اية أك من أم نشاطو آخر يرب٦بو لصاٌف التبلميذ اآلخرين يف ا٤بدرسة يف مناسبة ماىي إقصاءه من ا٤بشاركة يف آّموعة الصو 
فاإلنساف خيًلقى كتلةن من ا٤بشاعر كاألحاسيس، فهو ٰبتاج إُف ما يدخل على نفسو الراحة كاالبتهاج كا٢بيوية، ليبذؿ ا٤بزيد من 

لضغط النفسي كللمجهود الفكرم ا٤بتواصل عرب الساعات الطويلة، ا١بهًد، كخاصةن فئة التبلميذ الذين يتعرضوف يوميان كباستمرار ل
كلذا اراأل البيداغجيوف . كا٤بناىج الدراسية ا٤بكثفة كالصعبة كا٤بعقدة، فبل شٌك أهنم يبحثوف عن طرؽو كأساليب للَبفيو عن أنفسهم

٤بستويات ا٤بختلفة، كذلك الستثمار القدرات يف العصر ا٢بديث، أف يدرجوا ضمن ا٤بناىج الدراسية برامج الَببية ا٤بوسيقية يف ا
الفنية الٍب اعتربكىا أىم آّاالت، نظران الراباطها ٔبوانب شخصية االنساف، كميولو، كقدراهتا ا٤بتعددة، كالزخرفة كالعزؼ على 

. ة يف ٨بتلف األطوار٩با جعلها مادة اعليمي. كاراباطها من ناحية أخرل بالتذكؽ الفِب. اآلالت ا٤بوسيقية، كالتصوير كالرسم
كأسست ا٤بدارس العليا للموسيقى َف ٥با من أٮبية كربل يف ا٢بياة ثقافية لئلنساف كللمجتمًع عمومان كالتبلميذ خصوصان، كنظرا َف 

. خارجها٥با من أٮبية كمن فوائد يف التأثّب إٯبابيا على شخصية ا٤بتعلم كافكّبه كبناء عبلقااو االجتماعية السويَّة داخل ا٤بدرسة ك 
 . كمع ىذا يبقى االستعداد الفِب أكثر اعقيدان من ا٤بوىبة بسبب التداخل بْب عوامل عديدة منها

 . الفِب للطفل بالطفل اأثّبىا يف التذكؽ ايطة كالبيئية األسرية العوامل -أ
 . الفِب كالتذكؽ التقدير يف ا٣باص طفلو ميلو كدكافعو كمعياره فلكل كالذااية، الشخصية العوامل -ب
 :فهي العدكاين لدل التبلميذ سلوؾ كالتهذيب اوجيو نشاط اإلنشاد يف كدكرىا ا٤بوسيقى ألٮبية كنظران  
 . أنفسم التبلميذ عن نظرهتم اصحح* 
  . بأنفسهم، كاعلمهم ا٤بسؤكلية ثقتهم  اعزّْز* 
  .كاوقظ فيهم األحاسيس الوجدانية السامية كٙبركها ا٤بوسيقية القدرات اًعدُّ * 
 .الكامنة التبلميذ مواىب عن اكشف* 
 . كا٤بمارسة ّٔدكءو كنظاـو  كاإلصغاء كالتجانس التجاكب اعلمهم. حركية كا٢بس كالوجدانية طاقتهم الفكرية اوظف* 
 . سلوكاهتم التنافر من كاقلل الشخصية اوازف يف ينفعهم ٗبا التبلميذ فراغ مواقيت ٛبؤل* 
 .بينهم كالنرفزة التعصب حاالت من كاقلل مالية،كا١ب الفنية ثقافتهم مستول ارفع* 
 . التشكيلية كالفنية كا٤بوسيقية كالرياضية ا٤بدرسية الَببوية الفرؽ ضمن بو، كاالنتفاع الوقت انظيم التلميذ اعلم* 
 . حياءالثقافية يف األ الفنية كا١بمعيات كالنوادم. الؤٌلمدرسية اساىم يف ٙبويل خربة الطفل لئلندماج يف الفرؽ* 
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األداء كانظيم الَبكيز، على كاعٌوده. كعيو كهتذب التلميذ سلوؾ اوجو*  ٌُ. 
 عبلقتو كاقوم ا٤بسؤكلية، ركح لديو كانمي كآّتمع، كا٤بدرسة يف األسرة دكره إدراؾ على ادربو نفسو، على التلميذ ااكاؿ انمي* 

 . كاالجتماعي البيئي بوسطو
 .االجتماعي التماسك كركح للقيادة هكٙبفز  الريادية األدكار ٙببّْب لو* 
 .عالية بركح اآلخر كمآزراو كمشاركة ا١بماعي العمل على اعوده* 

 :البتدائي المستول في الموسيقية التربية أىداؼ ػ 15
األصوات، منها ما يتعلق بالصحة البيولوجية بَببية األذف على استقباؿ  عديدة ٗبنافع التلميذ على يعود نشاط ا٤بوسيقية الَببية 

 :كالصحة النفسية ككالتوافق االجتماعي نذكربعض الفوائد على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر على التواِف
 .كا٤بعرفية كاالجتماعية كالنفسية الصحية -أ

 الفنية لةكالدال با٤بعُب كبعدىا كالعبارة باللفظ مث كاللحن، بالصوت مث كا٢بركة، كالسمع با٢بسٌ  ا٤بوسيقي التعبّب التبلميذ يتعلم -ب
 ا٢بب أك األـ أك الوطن حوؿ كاف سواءن  مضموهنا، كأىداؼ كأبعاد األغنية أك األنشودة بْب الربط إُف يتوصل حيث كا١بمالية،
 ابُب الٍب كالبيئية كالتاري  كالدين كالوطن ا٢برية كقضايا كاألخبلقية اإلنسانية القضايا اطرح الٍب ا٤بواضيع من غّبىا إُف كالسبلـ،
 .الَببوية ا٤بناىج عليها

 .اإلصغاء أداب كاعليمو كاالنتباه مستول الَبكيز كيرفع ا٢بركات كيضبط. األ٢باف يرس  ا٤بوسيقية، اآلالت التلميذ استعماؿ -ج
 .كالعبارات كاإلقاعات األكزاف يف الَبكيز طريق عن ا٤بوسيقية التلميذ ذاكرة انمي -د
 .الَببوية كأىدفها ا٤بوسيقي، باللحن باراتالع معاين عبلقة إلدراؾ التبلميذ يتوصل -ىػ
 .كاالجتماعي النفسي التوافق لو كٙبقّْق ذااو مع الطفل اندماج اسهّْل -ك
 ذىنيا آّموعة كٛباسك األداء، أثناء كانسجامها، األصوات كاناغم كاكامل كا١بماعي الفردم الغناء بْب العبلقة التلميذ يدرؾ -م

 .كاألداء الٌلحن كينسجم ليستقيم الصواية، آّموعة كاعاكف. الَببوية كأىدافها ا٤بوسيقية اعدالقو  حسب ككجدانيان، كحسيان 
 على كاعبّبيان  فنيا األدكار كلعب الصف كإقامة كالسّب ا١بسدية، ا٢بركة يف كاالنضباط النظاـ التلميذ يعوّْد ا٤بوسيقي اإليقاع -ف

 . كا٢باجة الضركرة حسب كبذؿ طاقتو. يف النفس الثقة كٲبنحو لتواصل،كا اإلاصاؿ لو كيسهل ا٤بناسبات، يف ا٤بسرح خشبة
 كاعلمو ،كإيقاعاهتا  كأنواعها، كموازينها كطبقاهتا األصوات بْب التمييز على الطفل لدل السمع حاٌسة ادرّْب ا٤بوسيقية الَببية -ؿ

 « RYTHME SONOR » النغم كتيػرةاسو مع فتتجانس كاّبة إحس اإلنشاد يف ييكرَّري  ما إُف بتمٌعن كاإلصغاء االستماع
 كاوسع الصوت، ٨بارج يف كٙبكمو كنطقو أدائو كطريقة  حنجراو كاقوم. كاإليقاع كالعبارة النغم يف كالتأمل التفكّب على كادرّْبو
 من الفِب العمل ويتطلب ٤با صربه كاقوم كانظمها، التنفسية، ك٨بارجو صواو ٨بارج كاضبط الصدرم قفصو كاقوم ا٥بوائية، قصابااو
 أفٌ  األداء كما يف اإلٯبادة كبلوغ كالفكرية الركحية كاإلشراقة بالسعادة الشعور درجات أقصى إُف بو الوصوؿ قصد كالَبديد التكرار

 : منها عديدة للموسيقى أدكاران 
 (1).ىذه دراستنا يف دا٤بقصو  كالتعليمي التهذييب كالدكر كالوجداين، كالَبفيهي كالديِب، ا٣بلقي، القومي، الدكر -س

                                                 

.133 ص  ٌٍفْٕٛ اٌّٛع١م١ح، اٌغاتغ اٌّإذّشٚش١مح ِظرخٍظح ػٓ،  /1
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 .باإلاقاف مصحوبة الطفولية للمتعة جديدة حدكدان  ا٤بوسيقية ا٤بعرفة من ا٤بتعلم ٰبقق -ص
 كطرؽ الصويت التدريب كيكسبو عليها، ٰبافظ ككيف حاسة، كل كظيفة كعلى كٕبواسو، بذااو التلميذ ا٤بوسيقية الَببية اعٌرؼ -ع

 طبقااو، على كيتعٌرؼ كا٤بنخفضة، كا٤برافعة كا٢بادة الغليظة: األصوات أنواع على ؼكيتعرَّ  صواو، ٨بارج يف كالتحكم النطق،
 .الطفل عند كالكبلـ النطق عيوب بعض اصحيح. كأزمنتها الوقف عبلمات كاحَباـ للقراءة لئلنشاد، الصحيحة كالكيفيات

 كا٢بماس ااانافس إُف فيدم النشاز، أك ربكالتقا بالتآلف الصواية آّموعة ضمن األداء فضل ا٤بوسيقية الَببية اكشف -غ
ُن  ك٠بوان  فنيان  إبداعان  الطفوِف  لنا يتبْب التاِف ا١بدكؿ كمن. التبلميذ بْب كالتماسك الوالء درجة كارفع ا١بماعة ركح انمي. أخبلقيان
 ا٢بسية التبلميذ قدرات مكانظي اركيز إُف يؤدم الذم. العصيب كالنشاط ا٤بنبو كا٢باسة االحساس طبيعة مع ا٢بواس اتفاعل كيف
. ا٤بوسيقية الفنية الَببية درس يف ا٤بقرر النشاط إل٪باز ٗبهارة كالتعلم كالتدريب ا٢بركات من يأاونو كما كا٤بنبهات، ا٢بواس، طريق عن

 إدراكهم يثّب ٩با كة،كا٤بتحر  الساكنة الطبيعية كا٤بظاىر ا٤بؤشرات كل كمرافقة الطبيعة، يف ا٤بنتشرة كا٢بيواف البشر األصوات ٗبحاكاة
 .فقط ا٤بيثاؿ سبيل على. االنتباىهم كيقوم

 (01: )رقػم الجدكؿ
  1.ا٢بسي با٢بواس ا٤بنبو عبلقة يبْب

 المحسوسات المنبػو العضػو الحاس الحسػاس
 ...، أشكاؿ، ضوءاأللػواف طاقة اصويرية العْب  اإلبصار
صواية، خبليا  طاقة األذف السمع

 . شىٍعريةعضو كورين
 ضوضاء أنغاـ طبيعية ٨بتلفة أصوات

 ...كاصطناعية
 ألػم. درجة الضغط طاقة ميكانيكة (اللمس)ا٢باسة ا١بلدية  ا٢باسة ا١بلدية

 ألػم. درجة الضغط طاقة ميكانيكة العضبلت كا٤بفاصل كاألكاار ا٢بركة
 

 :المدرسية كاألنشودة الموسيقية التربية درس تقديم مراحل -17
. طبيعية أك اجتماعية أك دينية أك اربوبة كطنية، كطبيعتها، كلماهتا شرح مقطعان، مقطعان  قراءهتا، األغنية أك باألنشودة التعريف: أكلن 

 با١بهاز أك الطبيعي بالصوت للتلميذ األنشودة اسميع :ثانيان  .الحينها ككيفية كمناسبتها كا٤بناسبة كا٤بلحن ا٤بؤلف، عن نبذة إعطاء
 الفِب التٌذكؽ مستول إُف إحساسو كيرقى ّٔا كيستمتع فيستأنس لغتها، ارديد عباراهتا، كيسهل عليو نوأذ األف حٌب مرات عدة

 كمبلحظٍب انتباىي شدٌ  ك٩با. ا١بيّْد األداء ٫بو كماديان  كمعنويان  ركحيان  ا١بماعة ّٔا كاتوحد كاتماسك ا٣بلق، ّٔا كيتحسن. كا١بماِف
 ٛبثّْل.)ٔبدَّهتا ٙبتفظ ازاؿ كال طويبلن  عمرت الٍب الصبيانية األغاين ىي كعليو، بو االستدالؿ ِف كٲبكن البحث، ىذا خبلؿ من

 كأخبلؽ بقيم األطفاؿ يردّْدىا الٍب األغنية أك األنشودة ٙبملو ٗبا كاوجيهو الصاعد ا١بيل اربية كمصدر اإلنسانية الثقافات ٨بتلف
 أمّْ  لدم الثقايف ا٤بوركث يف كأصالتها فعاليتها كقوة الَببوية كاأل٢باف كلماتال العبو الذم الناقل دكر على يدؿُّ  إ٭ٌبا كىذا بيئتنا،
 (. شعبو 
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 مع. ٥با حفظهم غاية إُف كارديد التبلميذ ٥با ادرٯبيا. لؤلنشودة ا٤بوسيقية كا١بمل ا٤بقاطع اسميع يف كالتكرار اإلعادة :ثػانيان 
 .كالكلمة كأداء النغم الصوت طبقة باحَباـ كيتوصلوف إُف اأديتها. كاملة حٌب ٰبفظوهنا األنشطة بْب األسبوع خبلؿ مراجعتها

 .األداء يف أصوات اآلالت كبْب بينها كالكلمات، ا٤بوسيقية ا١بمل كاوازف السليم الرٌبط: ثالثا
 3).الصواية وعةآّم يف أكأك ثنائيان أك فرديان  األداء كاف سواءن  كالتوقف، االنطبلؽ، إشارات كنظاـ األنغاـ احَباـ :رابعانَن 

 الطلق، ا٥بواء كيف البدنية، الَببية يف ادريبات إُف ا٤بتعلم ٰبتاج لذا كسبلمتو، كسعتو كعمقو التنفس قوة يتطلب اإلنشاد :خامسػان 
 كا٢بماسي مع الوجداين افاعلو كمستول للتلميذ الفِبّْ  األداء مستول ارفع التنفسية فالصحة الصحيحة، التنفس طرؽ ليتعلم

 .٢بنها  أداء يف كالَبكيز األغنية أك األنشودة كلمات
 التلميذ اىتماـ شدٌ  على كاركيز الصوت، ٨بارج ككضوح النطق سبلمة يتطلب ا١بماعي، أك الفردم الغناء أك اإلنشاد: سادسانَن 
 .كالفكرية كالسمعية اللفظية قدرااو كاوجيو
 حسب كا٤بتناغمة ا٤بنسجمة كباألصوات مناسبة مواقيتو  كيف كا٤بتواصلة رةا٤بستم بالتدريبات إالى  اتحقق ال األداء يف السبلمة: سابعان 
 .كقواعدىا ا٤بوسيقى علم

 إُف مضموهنا كيوصل. األنشودة من ا٥بدؼ ٰبقق األداء كحسن الكلمات كحفظ النطًق، ٨بارج ككضوح الصوت ٝبالية :ثامنػان 
 كأداء ا٢بفظ يف.النشاط ىذا خبلؿ من ادرٯبيان  التبلميذ بْب ا٤بواىب لىع التعرؼ إُف ا٤بعلم كيتوصل عمومان  كا٤بتلقي ا٤بؤدم ا٤بتعلم

 كاقوم السلوؾ هتذب أهٌنا على ناىيك الداخل، من ك٘بملو الشعور، كهتذب ار ي ا٤بوسيقية الَببية اكوف كبذلك. كالصوت
 ".Chorale" الصواية آّموعة كيف الفردم، الغناء التبلميذ يف بْب العبلقات

 ٯبدكف فاألطفاؿ." لؤلعصاب ا٤بهدئ ٗبثابة ا٤بوسيقى إفٌ : "قولو حدّْ  كعلى. DOWLING » 2000 »" ألنجدك " كيرأم
 كا٤بثابرة فالدافعية التعلُّم، يف اإلٯبا ي لئل٘باه دعم ىي ا٤بوسيقى، اتضمن الٍب كا٣بربات األنشطة اكوف كلذلك مثّبة، ا٤بوسيقى
 إفَّ CARR » (2001 ) » كػار يرل بينما. للتعلُّم ىامة ميوؿ أك استعداداتك كالتأمل، ا٤بشكبلت كحلٌ  كاإلبداع كالفضوؿ
 استعدادات حقوؿ" ىي ا٤بسؤكلية كٙبمل باآلخرين كاالاصاؿ التأكد عدـ أك ا٤بشقة على كالصرب كاالستغراؽ كاإلندماج االىتماـ
سنة  دراسةن " بانػج سوزاف" الباحثة أكردت كقد. يةاالجتماع كالعبلفات كٙبسْب ا٤بوسيقي، الصنع خبلؿ من انميتها ٲبكن" التعلُّم

 خاصة األقراف، بْب العبلقة كدعم ا١بماعة، كالتماسك التآلف ركح من ا٤بوسيقى أعطتو كما. ا٤بوسيقية األحاديث حوؿ 2000
 كالتكيف ذاتال على االجتماعي، كاإلعتماد كالتماسك التفاعل من قدران  فقد أظهركا الصعوبات، من يعانوف الذين األطفاؿ
 ا٤بوسيقية فالَببية. الٍب قامت ّٔا كالدراسات البحوثو  يف جاء ما حسب « SPYCHIGER» كتاب يف ٝبع كىوما كاإلٯبا ي،

 كٙبقق السلوؾ، يف التحكم على القدرة ارفع العبلقات، بناء على كاساعد الذات، كاحَباـ يف الثقة كارفع كاال٘باىات، ا٤بيوؿ انمي
 .للفرد كالثقايف كاالجتماعي كاألخبلقي الركحي النمو يف كاساىم كبا٤بواطنة، بآّتمع، اإلحساس كاقوم استقبللية الذات،

 
 

                                                 
 .  107، 106 -، ص1974كماؿ الدسوقي، عمـ النفس ودراسات النوافؽ، دار النهضة العربية، بيروت لبناف، الطيعة الرانية، السنة / 1
 .403، 402، 401، 105. 104ص ذكر ، سبؽ مرجع بركات، خميفة محمد/ 2
 .43 ، ص1975اٌغٕح  اٌما٘شج، اٌّؼاسف، داس اٌرؼ١ٍُ، فٟ ٚٚظ١فرٗاٌفٓ  خ١ّظ ؼّذٞ/ 3
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 :الفنية المدرسية لألنشطة كالبيداغوجية النفسية الوظائف -18
 ا٤بشَبؾ، العمل يف غّبه مع بسهولة كيندمج. الفردية األعماؿ يف نفسو على لبلعتماد التلميذ يدفع ا٤بدرسي ا١بماعي النشاط -أ

   «LES TACHES PEDAGOGIQUES» ا٤بهمات البيداغوجية اقسيم شركط حسب ما مناسبة لتحضّب يتعاكف
 شعوره كاقٌلل التواصل كعٌزز ا١بماعة أفراد بْب كالتآلف التماسك كيقوم كباآلخرين بنقسو التلميذ ثقة يرفع ا٤بدرسية األنشطة -ب

 .التبلميذ بْب كالعزلة باإلقصاء
 التعاكف كالتاري ، كا٤بدنية اإلسبلمية كالَببية األخرل ا٤بواد يف التلميذ يدرسها الٍب القيم إٯبابيان  ٘بسد ا٤بدرسية األنشطة -ج

 ... كا٤بودة كالصدؽ كاإليثار كالتضحية
 كاأثّبىا الفنية  النشاطات ريقط عن التعليمية التلميذ خربات كافاعل الدراسية ا٤بواد لَبابط حيويان  ٦باالن  الدراسي النظاـ يعترب -د

 .سلوكو يف العملي
 بيد كاألخذ السليم اال٘باة يف كاوجيهها انميتها مع التلميذ كمواىب ميوؿ إظهار يف اشخيصية كظائف الفنية لؤلنشطة -ىػ

 .منهم ا٤بوىوبْب التبلميذ
 النشاط ك٩بارسة العدكانية، أك كالعزلة فسالن على كاإلنطواء كا٣بجل النفسية، للمشكبلت عبلجية كظيفة الفنية لؤلنشطة -ك

 .كالسلوكية كالنفسية كا٣بلقية ا٣بلقية العيوب أثار من الكثّب من فيتخلص الزمبلء مع التلميذ يدمج ا٤بدرسي
 .   كاقديرىا ا٢بياة حب إُف فيتوصل للتلميذ، كاالجتماعية كالوطنية ا٤بدرسية ا٢بياة، مفاىيم بْب اربط ا٤بدرسة أنشطة -م
 .كالقيادة ا٤بسؤكلية على كادربو. العدكاين السلوؾ كمن اال٫براؼ من التلميذ اقي ا٤بدرسة أنشطة -ز

 . النجاح لو فيتحقق االبداع على القدرة كاكسبو لوقت، كانظيم التلميذ ١بهود ٚبطيط األنشطة -م
 األطفاؿ من سنة( 13-11) بْب اَباكح أعمارىم طفبلن، 226 بنتان  245 على « TERMAN » بدراسة ترماف قاـ -ؿ

 يفضلن آّموعتْب يف البنات أفٌ  النتائج فبٌينت مادة 29 ضمنً  من ا١بنسْب كبل يفضلها الٍب الدراسية ا٤بواد ٤بعرفة ا٤بوىوبْب،
 العلـو الذكور يفضل بينما. كا٣بط كالنحو الدرامي، كالفن كالغناء كا٤بوسيقى « MODELAGE » كا٤بعجونات الرسم

  .البنات لدل أكرب باإلختيار « ARTISTE »  كالفناف األستاذ مهنة ففازت ا٤بهن أما. كالتاري  اإلنكيلية كاللغة كالرياضيات
 با٤بدرسة، الدينية كاألعياد كاجتماعية كالتارٱبية الوطنية كا٤بناسبات كإحياء كالتسلية، الَبفيو يف متكاملة كظائف الفنية لؤلنشطة -س
  1.ختلفةا٤ب الَببوية فوائده ك٥با
 :التالميذ لدل العدكاني السلوؾ تعديل في الفنية التربية دكر ػ19

 بطبيعة الفنية الَببية الراباط نظرا كاالجتماعي النفسي التبلميذ اوازف ٰبقق الَبفيهي كالفِب التعليمي الَببوم العمل بْب التكامل -أ
 كرغباهتم، التبلميذ ميوؿ إثارة يف كالتلقائية كالبساطة الواقعية تطلباهتاكم التعليمية ا٤بادة كطبيعة ناحية، من كا٤برحة البسيطة الطفل
 .  لديهم ا١بماِف الذكؽ كارقية

 الٍب لؤلفكار ا٤بعلم كاقبل كالتعبّب، ا٢بركة كحرية. كالتشكيلية الفنية الَببية ٩بارسة أثناء الدٲبقراطية، اسوده الذم للجو نظرا -ب
 . التلميذ ّٔا يأيت
  .فنية ٙبفان  منها يصنع الٍب األكلية ا٤بواد كاسَبجاع االقتصاد كيفيات لتلميذا يتعلم -ج
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   (2).العجز أك بالرَّفض كالشعور كالقلق التواُّر عنهم لتخفيف ا٤بلٌحة ا٢باجات من األطفاؿ فنوف -د
 بالرضا شعوره من يزيد تكارماالب الطفل فنشاط الصواية، كا٤بساحات األلواف حيث من الطفل شخصيتو ٛبيز الفردم الغناء -ىػ

       . كاالجتماعية الفردية ا٘باىااو بْب التوفيق من كٲبكنو بنفسو، كالثقة
 كالتنفيس التشخيص ألغراض كاستخدـ. منها التلقائي خاصة عبلج أداة ا٤بوسيقة الَببية الَببية كعلـو النفس علماء اعترب -ك

 عن افرج اآلليات فهذه ا٢بر، التعبّب طريق عن. القسم داخل كاالجتماعي يتالذا اكيفو اسَبجاع على ا٤بريض الطفل كمساعد
 . معا كالنتفيسية العبلجية االسقاطية الوسائل من الفنية الَببية أفٌ  كما الكبت، حاالت

 
 :البتدائية المرحلة في المدرسية األنشودة اختيار أسس - 20

. ا٤بركز كاإلصغاء كا١بماِف، الفِب التذكؽ ملكة لديهم كينمي التبلميذ، سنفو  إُف األنشطة أحب من ا٤بدرسي كالغناء اإلنشاد
 :يلي ما مراعاة ا٤بعلم من كيتطلب ىذا: ٥بم ا٢بفظ كيسهل

 بقيم ربطها مع كٝباليتها كالكلمة اللحن بساطة أم كاللغوية، الصواية كقدرااو الطفل مدركات يناسب ما اختيار يف التدرج -أ
 . ككجدانو كعواطفو فهمو مطالب اليب كا٢بركة، با٣بًفَّة مقركنة فتكوف. كمرحو كمتعتو كدينو تمعكآّ كاربيتو الطفل
 . سنو حسب الصواية كطبقتو الطفل نضج درجة مراعاة -ب
 نفسالت اسهل الٍب الرياضية ا٢بركات بعض٩بارسة  على كيعوده بيئتو، يف ا٤بألوفة كاألغاين األ٢باف على الطفل ا٤بعلم يدرب أف -ج

 .السليم كالنطق
 ال يفرض. كاأل٢باف الكلمات من كا٣بفيف كالسهل كالبسيط ا٤بألوؼ ا٤بعلم إُف بأف ٰبتكم ٭بو عقل الطفل، مستول يراعي أف -د

 .ذلك يف كاإلرادة كاالستعداد للغناء كاالستئناس كا٤بيل الرغبة لديو اكن َف إذا ما، على الطفل نشاطان 
  .كا٤ببادرة الشجاعة اكسبو الصواية فآّموعة الطفل، عند كا٣بجل ا٢برج إزالة -ىػ

 : كالموسيقى خصػائص الصػوت -21
إفَّ الصوت البشرم من أقدـ األصوات كمن أىم آليات األداء الفِب كا٤بوسيقي، كىو أكثرىا كماالن، كاألحباؿ الصواية لدل  -أ

كٲبكن القوؿ أنَّو ما من صوتو ال يستطيع . من األصوات ا٤بختلفة اإلنساف بفضًل طو٥با كمركنتها استطيع أف اصًدرى ٦بموعةن كاسعة
 . الصوت البشرمُّ اقليده، كىذا فيما عدا الطبقة الفوقية

كأما الطبقة الصواية . الطبقة أك الدرجة، اإلرافاع، أك الضجيج، مث النغممة: كيتسم الصوت البشرم ٔبملة من ا٣بصائص ىي* 
فاضو، كمعدؿ أك درجة السرعة الٍب اتحرؾ ّٔا ذبذبااو يف طبلة األذف ذىابان كإيابان عند مصدر فهي صفة التنغيم يف علوه كا٬ب

 . الصوت كىي الٍب ٙبٌدد طبقة األصوات الٍب نستقبلها بأ٠باعنا
 .أما الضجيج أك الصخبي فهو خاصية الصوت ا٤برابطة يشدَّاو كٙبدّْديه ا٤بسافة الٍب يتذبذب طوا٥با مصدر الصوت* 

                                                 

       ،1999السنة  الطفؿ، لرقافة القومي المركز لمرقافة، األعمى المجمس بريئة، عيوف في عرماف، الفف حنفيػثٍح / 1
 .18،19 ص

 
 .153، ص 1991، السنة 9عمـ النفس التربوي، مؤسسة الرسالة، ط عبد المجيد نشواتي،  /2
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ا النغمة فهي صفة التعرؼ كالتمييز بْب صوت األجهزة صواية ٨بتلفة الٍب ٥با نفس الطبقة أكنفس الضجيج كاآلالت ا٤بوسيقية أم* 
    1. إذا صوَّات بنفًس النواًة كما نبلحظة ضمن آّموعة الصواية... البيانو مثبلن أك الكماف أك أصوات اإلنساف

ألف ذبذبة يف الثانية كىو ا٢بٌد ( 20)إُف ( 25)الصواية الٍب اَباكح ذبذباهتا بْب كاستجيب األذف من حيث الطبقة للموجات 
أما ا٢بد األدين . أف استجيب لذبذبات أعلى من ىذا ا٢بدٌ ( الكلب)أقصى لئلستجابة اإلنساف، بينما ٲبكن لبعض ا٢بيوانات 

 . ألف ذبذبة يف الثانية( 20)أكعتبة السمع األدىن ٩با ٲبكن لئلنساف ٠باعو فبل ٯبب أف اقٌل عن عشرين
 . أما بالنسبة للضجيج فهو يتحدد بضغط الصوت على طبلة األذف إُف درجة حساسية كبّبة

كيستمعل جهاز خاص بالشدة لقياس ا٤بدل بْب أعلى كأخفض شٌدةو للصوت الناشئة عن الضجيج فيبدأ بألف ذبذبة يف الثانية 
كالقيم فيو مطلقة كليست  « DECIBEL »كٛبثل كحدة القياس فيو عشرة  كىي أقٌل شدَّةو ٲبكن أف يسنعها شخصه عادم

 308 .نسبية
 :طبيعة الصوت كالنغم الموسيقي -ب

إٌف الصوت البشرم من أقدـ األصوات كأكثرىا كماالن، فاألحباؿ الصواية يف اإلنساف، فبفضًل طوؿ ىذه األحباؿ كمركنتها ٲبكن 
كٲبكن القوؿ بأنَّو ما من صوتو يف الطبيعة يصتعصي على الصوتو . صوات ا٤بختلفةً لئلنساف أف يصدر ٦بموعةن  كاسعةن من األ

  2.البشرم اقليده فيما عدا أصوات الطبقة الفوقية
ا٤بوسيقية يتعلموف قراءة الَبكيب ا٤بوسيقيٍّ كا٢بركؼ ا٤بوسيقية ا٤بعينة، الٍب يركهنا مكتوبة على النواة " الكػورس"إٌف أفراد فريقة * 
كذلك ٗبا يشملو السلم ا٤بوسيقي من إشاراتو كرموزو خاصة ادؿُّ على بيانات . فق فوران مع أصواتو ٧بدَّدىةو ٧بفوظةو يف ذاكرهتمفتتوا

يديؿُّ على صوتو ( األبيػض)إٌف ا٢برؼ ا٤بوسيقي : اعمل على ٛبكْب األفراد من أداء ا٤بقطوعًة أداءن سليمان فمثبلن . اكميلية الزمةو 
، كأما حر    "CROCHE( "ًسنٌػىةه كاحدة)كإذا كاف الصوت لو . فيديؿُّ على صوتو قصّبو ( األسػود)ؼ ا٤بوسيقى طويلو

إذا ( الًبيمػوؿ)ك( الًديػًيزٍ )أما رموز . فإنُّو يدؿَّ على صوتو أكثر ًقصىران ( ثنائيُّ األسناف)"  DOUBLE CROCHE"أك
ا اغّبّْ قليبلن من نغمتو لكتابة ا٤بوسيقية اعتمد على سعة ا٢بركؼ كىي لغة دقيقة كقائمة على قواعد كا. سبقت ا٢برؼ ا٤بوسيقي فإهنَّ

 .رياضية كحسابية دقيقة
فهو يصنع النغم مث ٱبتربه كيشذبو مث يكتبو على الورؽ لكي يقرأه " الكػوراؿ"أما ا٤بؤلف ا٤بوسيقي فإنَّو يعمل عكس عمل منشد * 

 3.العازؼ
 .لف من شخصو إُف آخر كما أٌف إمكانيات األصوات ال اتوفر كل شخصو كا٤ببلحظ أيضان أفَّ طبقات الصوت ٚبت* 
 :الكورس كالكوراؿ كاألداء الفٌنًي في الموسيقي -ج

كإلكساب األداء ا٤بوسيقي العمق كالدّْقةى يف األداء يعتمد . إٌف أصوات اإلناث كاألطفاؿ عمومان أكثر ارافاعان من أصوات الرجاؿ
كانقسم األصوات إُف ٦بموعاتو اؤدم األصوات السفلى اسمى . ين ٚبتلف طبقات األصوات لديهمأسلوب التكوين لعدًَّة منشد

                                                 

 
 

 .           91، 90 -وّاي اٌذعٛلٟ، اٌّشظغ اٌغاتك ٔفغٗ، ص/ 1
2

 .1218 -ِٛعٛػح اٌشثاب، اٌّعٍذ اٌؼاشش، اٌششوح اٌششل١ح ٌٍّطثٛػاخ، ت١شٚخ، ٌثٕاْ، ص /
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 .1219، 1218 -ٛػاخ، ت١شٚخ، ٌثٕاْ، صِٛعٛػح اٌشثاب، اٌّعٍذ اٌؼاشش، اٌششوح اٌششل١ح ٌٍّطث  / 
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كىي أصوات اؤدم العاِف كالسفلي من ( تينػور)كمنها ما يعرؼ بالبلاينة . كاكوف غالبان من األصوات الرجالية( بػاص)بالبلاينية 
كىي األصوات الٍب اتمكن من أداء أكثر ( السػوبرانػو)مث ىناؾ . كىي أصوات نسائية سفلى نتسبيان ( اآللتػو)مث ىناؾ . األصوات

 3.األصوات كبا٤بزج ا٤بمتاز كا٤باىر بْب ٨بتلف آّموعات فيمكن أف اصل إُف أداء موسيقي يف أبعادو خيالية
م األصوات الٍب اصدرىا ك٤بَّا لكلّْ فردو رنَّةه صواية خاصة بو كدرجاتو صواية ٨بتلفة، فإٌف الصوت البشرم يستطيع اقليد معظ

اآلالت ا٤بوسيقية فهناؾ بعض الرموز الدَّالة على التغّبات الصواية الٍب اكوف مدكَّنة على ا٤بدرج ا٤بوسيقي حٌب اساعد على أداء 
 كما اعرب. أم ا٬بفاض الصوت( الديكريسانػدك)ك. أم ارافاع الصوت( الكريسانػدك)كاشّب ىذه الرموز إُف . النغم أداءن دقيقان 

   4.أيضان عن قوَّة الصوًت كرقًَّتة
                                                   :للتلميذ بالنسة للصوت النفسية األىمية ػ 22

 الطفل مركز ٯبعل األداء فتدريبو على .التواصل كأداة. اآلخرين كحب ثقة مصدر كىو كبقدرااو، بنفسو التلميذ اعٌرؼ نعمة الصوت
 بطاقااو التلميذ اعريف يف مهمان  دكران  البيئة كالعب. سلوكو كيعتدؿ طبعو فيتهذب. ٩بيزان  صواو كاف إذا آلخرين، خاصةاىتماـو ا

اللعب  طريق عن الطفل إذ يتعلم. ا٤بدرسة قبل ما مراحلة يف ا٤بعريف االىتماـ كجد إذا خاصة كالصواية، كالبصرية ا٢بركية كالسمعية
 معرفتو فيطور كالَبفيهي، التعليمي الربنامج ا٤بتنوعة ضمن كاألشاء كا٣بامات الطبيعية ا٤بواد مع يتعامل فاألنشطة الفنية كي ك٩بارسة

 كادراكو الطفل انتباىو كيطور ا٤بفاىيم كيكتسب كالتجريد، كالتعميم كالتمييز كالتصنيف كالَبايب بالصوت كباألداة فينمي قدرااو،
 .كاالجتماعي ا٤بعريف النفسي ٭بوه على سرعة ا٣بربات اأثر فهذه. كقدراو على التذكر

 كٰبقق كدرجااو، بأنوعو العدكاين السلوؾ من التلميذ كابعد العقاب، عن ا٤بعلم كيغِب اربية، فيو أمر الصواية مع آّموعة اإلنشاد
 الفردية فاألنشودة. عاكف بينهمكالت كالتعاطف الذات اقدير مشاعر رفع التبلميذ، بْب التماسك مشاعر اقوية: منها أىدافو بو ا٤بعلم

 الفِب اال٘باه حسب. ا٤بدرسة مستول على الصواية آّموعة أفراد أك الواحد القسم ابلميذ شخصية أك ا١بماعية انمي أكالثنائية
 كالعدكانية النبذك  االنعزاؿ مشاعر من فيقلّْل. اآلخرين التبلميذ سلوؾ على كاإلٯبا ي الفعاؿ بالتأثّب أك بالصوت سواءن  التلميذ، لكل
 الَببوية األساليب من كألواهنا بأشكا٥با الفنية الَببية اعترب لذا. ا١بماعة ضمن اندماجهم يسهل ٩با اآلخر، بعضهم يواجهها الٍب
 يةالعاطف فالركابط. الطفل باآلخرين العبلقات فيتأثر البناء يف اساىم ألهٌنا التبلميذ، لدل األٯبابية اال٘باىات ىذه انمي الٍب

 بينهم الٍب السلبية ا٤بشاعر من كٚبفف كاالنتماء بالقبوؿ شعورىم اعزز األفراد بْب ا٤بشَبكة كاألىداؼ كا٤ببادئ السلوكية كا٤بعرفية
 .األفراد بْب العدكاين السلوؾ كدرجة مستول ارفع
 :للتلميذ بالنسبة المدرسية األغنية أىمية ػ 23
 بو ٛبتاز َفى  بل موسيقية فحسب، كمادة ليس الَببوية، ا٤بادة منها اتكوف الٍب العناصر أىم ئيةاالبتدا با٤برحلة ا٤بدرسية األغنية ٛبثل
 األناشد كأداء ٗبمارسة الَببية يف كا٤بساٮبة السلوؾ كاعديل الذكؽ هتذيب الفِب، ا٢بسٌ  انمية يف ا٤بركنة خصائص من الفنية ا٤بعرفة
 كاألىداؼ كالطفولة األمة بأفراح الطفل طباع اغذية يف ك٥با دكر ىاـ .ككطنيةن  كأخبلقان  غةن كل ثقافةن  االنسانية ا٤بعرفة قيم من ٙبملو كما

. ا٤بعرفة نيل بأساليب الطفل ازكيد على ا٤بوسيقى كاعمل. اأنيبو  أك قرع أك ردعو  دكف التوجيو، طريق عن القيم كاعزيز. ا٤بستقبلية
. األطفاؿ طباع كانافرت اختلفت كإف حٌب اإلندماج على كاساعده. ولوكمي الطفل ا٘باىات عن للمر ي ا٤بوسيقى ٩بارسة كاكشف
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 .1221  -ِٛعٛػح اٌشثاب، اٌّشظغ ٔفغٗ، ص/ 
4

 1224 -ِٛعٛػح اٌشثاب، اٌّشظغ ٔفغٗ، ص/ 
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 على كاساعدىم الصرب، على فيهم كاركضهم التأين سيمات كاعزز. الدرس خبلؿ النشاط كاسَبجاع كا٢بيوية بالراحة كاشعرىم
 : يلي ما نذكر أيضان  منافعها كمن. بينهم كاآلف كالتوار، القلق عنهم كازيل التذكر،

 .ا٤بدرسة جو على ا٤برح مع إضفاء. كاالجتماعية كالوجدانية النفسية صحةال -أ
 .كاركض طبيعتو الطفل فطرة كاشبع ا٢بركي كاالانظاـ االيقاعي، ا٢بس انمية -ب
 .ا١بنسْب عند كطبقااو الصوت، درجات بْب التمييز على كالقدرة السمعي، كاإلدراؾ الَبكيز انمية -ج
 . األقراف بْب كمكانتها الشخصية قوة يف كدكره الصوت، بنعمة كاوعي الطفل. لفظان  كأداءن  طقان ن بالفصاحة اللساف اعدؿ -د

 :يف اتمثل: المدرسية لألنشودة كاألغنية المكونة العناصر ػ 24
  . الكلمة -أ

 .  اإليقاع -ب
 .اللحن –ج
 مث. ا٤بتأخرة الطفولة كالذكور يف اإلناث اتأصو  كيظهر الفرؽ بْب سٌنو، اقدمت كلما كاتسع انمو للطفل الصواية المنطقة -د

. كالرقة بالنعومة أما الصوت النسائي فيتميز. كالقوة كا٣بشونة بالغلضة الرجاِف الصوت فيتسم. البلوغ بعد كليهما عند استقر
 :يف ا٤بتمثلة كالغناء، اإلنشاد على التبلميذ ادريب أثناء كعلى ا٤بعلم مراعاة ا٤بقاييس

 :الموسيقية التربية درس تقديم طرؽ ػ 25
 : التجزئية الطريقة - أ
، مشوؽ كبأداءو  كىادئ معربو  بأسلوب بأكملها، األنشودة ا٤بعلم ينشد أكالن   بنفس بعده التبلميذ كيكرر مثَّ  ٝبلةن  ٝبلةن، كىادؼو

 التبلميذ ٰبفظ أف إُف ىكذاك  كالثانية األكُف ا١بملة بْب بعده، مث ٯبمع التبلميذ كيكرر الثانية، نأيت على ا١بملة مث األسلوب،
 .األنشودة إٛباـ غاية إُف آخر، إُف جزءو  من االنتقاؿ عملية ا٤بعلم مراعاة مع األنشودةى،

 : التحليلية الطريقة - ب
 منها التبلميذ يتمكن حٌب كاكرر. الكل ضمن يد٦بها مث منفصلة، عليها كيركز قوم ادريب إُف ٙبتاج الٍب األجزاء ا٤بعلم ٱبتار
   .اءن كأد حفظان 

 ا٤بكتوب النص مع التسجيل، طريق عن أك ا٤بعلم بصوت مرات عدة األغنية أك لؤلنشودة التبلميذ يستمع: الكلية الطريقة -ج
 الثبلث الطرؽ بْب ٲبزج أف للمعلم كٲبكن بالكلمات، اللحن اراباط كيراعى كالكلمة اللحن يف األخطاء كاصحح السبورة، على

     309.التبلميذ كطبيعة األنشودة طبيعة حسب
كختاما ال » .إذا أردت التعرؼ على ثقافة شعبو فتعرؼ على موسيقاه «: الكانفشيوس من ا٢بكم الشائعة الفيلسوؼ الصيِب

 .يسعنا إالٌ أف نقوؿ بأٌف ىذا قليل من كثّبو ٩با ٲبكن أف يقاؿ يف ىذا ا٤بقاف حوؿ فٌن ا٤بوسقي
 

                                                 
1/ 

 . 84 ،83 -ص الذكر، سبؽ مرجع ،الموسيقية التربية مفتشيٍِرمٝ 
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 عاعاج ػاٌُ اٌّؼشفح، ذظذس ػٓ اٌّعٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍصمافح ٚاٌفْٕٛ ( 1978)٠ٛعف اٌغ١غٟ، دػٜٛ ئٌٝ اٌّٛع١مٝ  -22

 .ب، اٌى٠ٛدٚا٤دا      
23- A. MAREUIL – J.LEGRANG 1965– M.CRUCHET – GUIDE PÉDAGOGIQUE.   
HACHETTE LIBRAIRIE. PARIS. 
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 اءة، مفـهومها أنـواعها وخـصائصهاـالكف

 اكم كماؿ   فرحػػػػػػ:  األستاذ                                                                                  
 ، كٌلٌية العلـو _أ_أستاذ  مساعد                                                                            

  IIجامعة الجزائر -بوزريعة –اإلنسانٌية كالجتماعٌية          

 "ابن منظور"ىو الذم يورده  ةءف للكفاأىم اعريكإف  (.كفاءات)الٌنظّب أك ا٤بساكم، ك٘بمع على : إف ا٤بقصود بالكفاءة لغة     
عليو _جربيل  :أم". كركح القدس ليس لو ًكفاءي ":قوؿ حساف بن ثابت :حيث ذكر ،(ابن منظور، د ت)" لساف العرب"يف 

 .، ليس لو نظّب كال مثيل_السبلـ
ٛباثبل، كيف ا٢بديث النبوم : الشيئافكاكافأ . يف النكاح أف يكوف الزكج مساكيا للمرأة يف دينها كنسبها كبيتها" الكفاءة"ك     

جازيتو جزاء : متساكيتاف يف القدر، ككافأاو على صنعو: أم »شاااف متكافئتاف « ، ك »كا٤بؤمنوف اتكافأ دماؤىم « الٌشريف
 .مساكيا ٤با قاـ بو

ه كيكفيو الٌشيء، كاكتفى بو كفا: "، فيقاؿ''االكتفاء''، كيقاؿ أف أصل الكلمة من (كفايات)أما الكفاية فإهنا ٘بمع على      
ىم ا٣بدـ الذين يقوموف باألمر، : إذا قاـ باألمر، كالكفاه": كفى يكفي"حسبك، ك: أم" ىذا كفيك: "، فيقاؿ"ككفاه كفاية

ٍ يىٍكًف ًبرىبّْكى أىنَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو شىًهيده﴾ : كمعُب الكفاية يف قولو اعاُف  (.53فصلت )﴿أىَفى

سٌد : بطن الوادم، كا١بمع األكفاء، ككفى يكفيو كفاية، أم: ما يكفي من العيش، كالكفي: _الكاؼ بضم_كالكيفية      
 .بلغ مبلغ الكفاية من العلم: أم" كفى بو عا٤با: "حاجتو من العيش، كجعلو يف غُب عن غّبه، كييقاؿ أيضا

، "كفى"ك" كفأ" ء كالعْب كٚبتلفاف يف الـ الكلمة فمن خبلؿ ىذه التعاريف اللغوية، نبلحظ أف اللفظتْب اشَبكاف  يف الفا     
الٍب " كفاءة"الدالة على منح ا٤برء ما يكفيو أكثر دقة كانسجاما من لفظة " كفاية"كمن التعريف اللغوم ا٤بعجمي ٪بد أف لفظة 

 .اعِب النظّب كا٤بساكاة

القاموس ايط، د ت : 1999لساف العرب، )يشّب   ر يا٤بعجم العكإذا ما رجعنا إُف ا٤بعاجم كا٤بصادر القدٲبة فإننا ٪بد بأف    
: استكفيتو أمرا فكفانيو، كيقاؿ: كفى يكفي ًكفاية إذا قاـ باألمر، كيقاؿ: ، إُف أنو يقاؿ(الكفاية)، يف رصده معاين ((كفي)مادة 

 . يكفيك كاكتفيت بو: كفاه مؤكنتو ًكفاية ككفاؾ الشيء: كيقاؿ. كفاؾ ىذا األمري أم حىٍسبك

 :كمن ىنا نلمح أف ىذه ا٤بعاين انعقد حوؿ مفهومْب     
 .القياـ باألمر كَف ٙبدد ا٤بعاجم مستول القياـ بو، إذا ما كانت مرافعة أك منخفضة، كنسبة االرافاع كاال٬بفاض: األكؿ_ 
آخر يف ٙبديد معُب الكفاية مث أخذت ا٤بعاجم منحى .الوصوؿ إُف درجة من ا٤ببتغى سواء أكاف ا٤ببتغى ماديا أـ معنويا :الثاني_ 

 . عندما أشارت إُف أف الكٍفوى النظّبي كىو لغة يف الكٍفء، كٯبوز أف يريدكا بو الكيفيؤ فػىييخىفّْفوا مث ييسىكّْنوا



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

 

-- 298 -- 

 

أف الغناء ٗبعُب االستغناء كالكفاية، كّٔذا يكوف ( غُب)، ذكر ٙبت مادة (لساف العرب، دت)كأشّب ىنا أيضا إُف أف ا٤بعجم      
 . طلح الغناء مرادفا للكفاية يف اإلطار ا٤بعجميمص
من قرأ باآليتْب من « :يف ا٢بديث( كفى)الغناء، ما كرد يف معُب الفعل: كمن اإلشارات الدالة أيضا على أف ا٤براد بالكفاية     

 . أم أغنتاه عن قياـ الليل( 1002ص: 1998البخارم، )، »آخر سورة البقرة يف ليلتو كفتاه
": أقل ما ٯبزئ"ٗبعُب أغنتاه كجيًعلتا لو غناء، كيظهر يف قولو" كفتاه" فػ. إهنما أقل ما ٯبيٍزئ من القراءة يف قياـ الليل كقيل     
٩با يشّب إُف أف ىناؾ مستويات للكفاية بأهنا اكوف قليلة أك كثّبة أك أقل أك " أقل ما ٯبزئ"مستول من مستويات الكفاية بأنو "

 ... أكثر

الكفاية ٥با مستويات متفاكاة كبنسب ٨بتلفة من القلة إُف الكثرة كمن ا٤بقبوؿ إُف ا٤بمتاز، فهناؾ من اكوف كفايتو قليلة كعليو ف     
 ... كىناؾ من اكوف كفايتو كبّبة

اػىقيوؿي ﴿ًإٍذ : كأشّب ىنا أيضا إُف كركد لفظ الكفاية يف كتب الَباث يف كبلـ أصحأّا، فقد كرد يف معرض افسّب قولو اعاُف     
دَّكيٍم رىبُّكيٍم بًثىبلىثىًة آالىؼو مّْنى اٍلمىبلىًئكىًة مينزىًلْبى﴾  سد ا٣بٌلة كالقياـ : أف معُب الكفاية( 124: آؿ عمراف)لًٍلميٍؤًمًنْبى أىلىٍن يٍَّكًفيىكيٍم أىٍف ٲبًُّ

 ( .1/570: الشوكاين د ت. )باألمر
( 11: سورة الزخرؼ)﴿كىالًذم نػىزَّؿى ًمنى السَّمىآًء مىاءن بًقىدىرو﴾ : يف افسّب قولو اعاُف" ابن كثّب"ككرد كذلك عند      
فالكفاية ىنا اعِب بقدر   (.157/ 3: ابن كثّب، دت)  »أنو يرسلو ٕبسب ا٢باجة كما يرسل ا٤بطر بقدر الكفاية...« :يقوؿ

، أك بقدر ما يكفيهم" ٕبسب ا٢باجة"ا٢باجة كىو يف مقابل قولو  . أك اعِب بقدر كاؼو
أم مقدرة ( 3/1338: مسلم، دت)  » النفقة مقدرة بالكفاية"إف « : يف قولو" صحيح مسلم"كمثلو ما جاء أيضا يف      

 . با٢باجة
البيهقي، .." )كال يتوكل على ا إال من عيرؼ بالوالية كا٣ببلية كالكفاية.. «: يف قولو" البيهقي"أما الكفاية فيما ذكره      

 .ِب الغناء، فتع(104/ 2: 1410
فلو : "يقوؿ" قيمة كل إنساف ما ٰبسن" علي بن أ ي طالب "يف اعليقو على قوؿ " ا١باحظ"ككذلك كرد ىذا اللفظ عند      

َف اقف من ىذا الكتاب إال على ىذه الكلمة لوجدناىا كافية شافية ك٦بزية مغنية بل لوجدناىا فاضلة على الكفاية كغّب مقصرة 
 .  (59/ 1: 167ا١باحظ، " )عن الغاية

كىذا يعِب أف الكفاية ليست النهاية فهناؾ ما يفضلها، كىي مستول من ا٤بستويات الٍب ييرجى ٙبقيقها للوصوؿ إُف الغاية،      
كأنا بإذف ا اعاُف كمعونتو كطولو كمشيئتو أبلغ من ذلك فوؽ قدر الكفاية، :"يف قولو" ابن جِب"كّٔذا ا٤بفهـو اقريبا كردت عند 

، فهذا يدؿ أيضا على أف ىناؾ قدرا فوؽ الكفاية (4/ 1: 1985ابن جِب، " )رز فيو بتوفيق ا قصب السبق إُف الغايةكأح
فلوال اإلخبلد إُف ا٥بوينا كارؾ النظر كغطاءه ألقي :"..يف قولو" ا١برجاين"كجاء لفظ الكفاية عند . ييطمح إُف ٙبقيقو لبلوغ الغاية
ه الكفاية كما فوؽ الكفايةعلى عيوف أقواـ لكاف ينبغي  ، ٗبعُب درجة (306/ 1: 1995ا١برجاين، " )أف يكوف يف ىذا كحدى

 .االكتفاء كالوصوؿ إُف ا٢بد أك فوؽ ا٢بد، كّٔذا دليل على مستويات الكفاية
" لكفاية من القدرةأقاـ سبحانو ا٢بجة كفٌرؽ بْب األمر كاإلرادة كأعطى ا:"..فجمع الكفاية مع القدرة يف قولو" ا٤بقرم"أما      
فالقدرة يف ىذا القوؿ أعم من الكفاية، كالكفاية جزء من القدرة، كىذا ٱبالف ما سيتضح فيما ( 310/ 6: 1968ا٤بقرم، )
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، كارادفهما أحيانا، ككذلك من حيث إف القدرة جزء من الكفاية، كالكفاية أعم من القدرة . بعد، من حيث اشَباكهما يف ا٤بفهـو
 كيف نػيعىرّْؼي الكفايةى بأهنا قدرة مع أف الكفاية من القدرة؟: السؤاؿكلذا يشرع ىنا 

كيتضح ِف من ا٤بفاىيم السابقة أف الكفاية ىي القياـ بأمر ما كالوصوؿ إُف درجة معينة من اإلاقاف، اتفاكت ىذه الدرجة ابعا      
 .مستويات ا٤بقبولية للشخص الذم يقـو بو، ٕبيث اصل ىذه الكفاية أحيانا إُف مستول التميز ضمن

كلذا انوعت مفاىيمها ابعا لتوجو صاحبها كمنطلقو، كدارت يف ٦بملها حوؿ مفاىيم ٦باكرة اقَبب أك ابتعد عنها، مرابطة      
البدء ببياف كقبل . االستعداد، القدرة، ا٤بعرفة، ا٤بلكة، ا٤بهارة، كاراباطها باألداء كاإل٪باز: بعبلئق اربطها، ال ٚبرج عن ا٤بفاىيم التالية

 .اقَباب ىذه ا٤بفاىيم أك ابتعادىا عن الكفاية أشرع با٢بديث عن الكفاية يف اللسانيات ا٢بديثة

 :نبذة تاريخية عن ظهور الكفاية_ 

مفهـو جديد ظهر يف أكاسط الٌثمانينات من القرف العشرين يف حقل الٌَببية كالٌتكوين، كا٤ببلحظ " الكفاية"ال شك أف مصطلح    
اؾ اعاريف عديدة ٥بذا ا٤بصطلح، جعلت الٌتحٌكم يف بناء مفهـو موٌحد لو أمرنا صعبنا، ٩بٌا ٯبعل ٤بفهـو الكفايات اعاريف أٌف ىن

 .اعكس التٌنوٌع يف استعماالهتا الٌَببويٌة كاالجتماعٌية

تفية قابلة للتطوير عن طريق ظهرت كإمكانٌية أك كموارد فرديٌة ٨ب_ حسب مارسيل سَبكبانس_كا١بدير بالذٌكر أٌف الكفاية       
  .(Brigitte Pagnani, 2000. )التكوين أك التحويل من كضعية إُف أخرل

كإُف . كيرل دككتيلي أف ا٤بثقف يف عصر النهضة كاف ىو الذم يعرؼ النصوص ا٤بؤسسة للحضارة ٗبا فيها ا٤بؤلفات الكربل     
يف الفيزياء كالبيولوجيا كآّتمع مشكلْب ما يسمى بركح العلم القائمة  جانب ذلك كاف اإلنسانيوف يشتغلوف على قوانْب الطبيعة

على التجريب كاالختبار، كصوال إُف العصر العشرين حيث اضاعفت التخصصات كأصبح اإل٤باـ ّٔا من طرؼ شخص كاحد من 
 .قبيل ا٤بستحيبلت، بل أصبحت بعض التخصصات اتطور بشكل سريع جدا مثل اإلعبلميات

ر اإلشارة ىنا إُف أف ىناؾ عوامل أخرل ساٮبت يف اطور العلم مثل ا٢بربْب العا٤بيتْب، كغزك الفضاء، كاطور ا٤بنافسة ك٘بد     
 (.23: 2006ا٢بسن اللحية، ... )االقتصادية عا٤بيِّا إٍف

 :كىنا بدت ضركرة انمية برامج دراسية لنقل ا٤بعارؼ، كذلك كمحاكلة لئلجابة على التساؤؿ ا٤بطركح     
 ما ىي ا٤بعارؼ الضركرية الصا٢بة ٥بذه ا٤برحلة أك الك من الٌتمدرس كالٌتكوين؟     

 :التٌيلوريٌة كالسلوكية: كىنا ظهر اٌياراف
 .األكُف الٍب اسعى إلدخاؿ سّبكرات عقبلنية لبلوغ مستول عاؿ جدِّا من اإلنتاج بسرعة كبّبة   

كما ٯبمع بْب ىذين التٌػيٌارين ىو اقليص الٌتعقيد كاقسيم األشياء إُف عناصر . ٤ببلحظةكالثٌانية الٍب اسعى إُف العقلنة ا٤بؤٌسسة على ا
 (.ا٤برجع نفسو، الصفحة نفسها. )أكثر بساطة كإُف مراحل
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، فبعد ظهور الَبٝبة النفسية (6797 -6791)، كبلـو (1962)كيرل بعض الٌدارسْب أف ىااْب ا٢بركتْب قد أ٥بمتا ماجر      
أصبحت بيداغوجيا التدريس ( 6792)كىينو ( 6791)كدكالند شهّب ( 6791)مث مؤلفات ىاملْب ( 6796)٤بؤلف ماجر 

 .باألىداؼ اكتسح أكركبا
كىنا . بعد ىذه ا٤برحلة دخل العاَف مرحلة العو٤بة، فأصبح ا٥بدؼ السائد داخل ا٤بقاكالت ىو البحث عن النجاعة كا٤بردكدية     

كىذا ما كاف سببا يف ظهور مفهـو . ، انطبلقا من ٙبليل ا٤بهاـ كصوال إُف ٙبديد الكفايات ا٤بطلوبةمت إنشاء مصاٌف هتتم بالتكوين
 .مرجع الكفايات

اقتصادم كاف كراء ظهور ا٤بقاربة بالكفايات، كأف ا٣برباء العاملْب يف ا٤بقاكالت  _ من ىنا يتضح لنا جليا بأف العاَف السوسيو     
، مث جاء بعدٮبا (6771)، كلفي لوبوبّب (6779، 6779، 6771)لكفايات مثل لوبَبؼ كانوا أكؿ من ألف يف موضوع ا
 (.22: 3111ا٢بسن اللحية، (. )6779)كبّبنو ( 6771)ا٣برباء يف الَببية أمثاؿ ركمانفيل 

 .كٲبكن ىنا أف اطرؽ إُف ظهور فكرة الكفاية يف حقوؿ معرفية ٨بتلفة، أٮبها اللسانيات ا٢بديثة     
 :اية في اللسانيات الحديثةالكف_  

ا٢بسن . )ـ، مع النحو التوليدم مع اشومسكي6717يف الواقع يعود ظهور فكرة الكفاية يف نظر ركين أمغيس إُف سنة      
 (.23: 3111اللحية، 

 : الذم يشّب إُف مفهومْب( Compétence)مقاببل للمصطلح اإل٪بليزم " الكفاية"ٍستىعمل مصطلح كقد ا     
 . كىي الٍب اكمن عند الفرد كٛبكنو من إنتاج عدد ال متناه من ا١بمل: القدرة: أك٥بما_      
 (ىكَب ىامرِف) من أكؿ كتاب( الكفاية) بػ( Compétence)كلمة " الدكيش"فقد ارجم . ا٤بلكة اللسانية: كثانيهما_      

ا٤برجع السابق، )ىذا ا٤بفهـو ٗبفهـو آخر ( 2ك 6حق ا٤بل: ىػ6163ىامرِف، ىكَب، )إُف هنايتو، كلكنو ٱبلط كما يذكر السبيعي 
ا٤برجع السابق، )بكلمٍب الكفاية اللغوية كيَبٝبو ٗبعُب الكفاية  (Proficiency)    كىو يَبجم مفهـو( 3،6: ، السطر79ص 
الوقت  كيف( 66: ، السطر699ا٤برجع السابق، ص )أيضا، كيَبجم الكلمة نفسها  ٗبعُب الكفاءة ( 16: ، السطر176ص 

( 62: ، السطر57ا٤برجع السابق، ص . )بكلمٍب الكفاية اللغوية( linguistic Competence)نفسو يَبجم مفهـو 
 (9: ، السطر71ا٤برجع السابق، ص (. )Compétence)كمقابل لكلمة  ( كفء)كيستخدـ ا٤بَبجم كلمة 

 Cultural)درة أك الكفاءة الثقافية فّبل أف الق( 11، 10: ، السطر56ا٤برجع السابق، ص ) أما ا٤بؤلف     

Compétence )القدرة أك الكفاءة ية أىٌم من ا٤بعرفة الذىنية عندما يتعلق األمر بالتدريس، فإف كاف يقصد با٤بعرفة الذىن
كحسب الرأم السائد يف . كىو األقرب فهذا يتناقض مع صميم نظريتو( Linguistique Compétence)اللسانية 

اعٌد ٘بسيدان أك ٛبثيبلن للملكة ( Linguistique Compétence)ة ا٢بديثة فإف القدرة أك الكفاءة اللسانية النظرية اللساني
( Linguistique Compétence)قد استخدـ " ىكَب ىامرِف"كمن ىنا ٪بد أف (. Langage Faculty)اللسانية 

ة يف ارٝبة ا٤بصطلح كنقلو إُف العربية، األمر الذم أٌدل إُف ٗبعُب ا٤بعرفة الذىنية كالكفاءة كالكفاية كالقدرة، كىذا أحدث إشكالي
( capacity)بالقابلية ك( adequacy" )اشومسكي"كمن جهة أخرل أجد أف باقر قابل مصطلح . اداخل ا٤بفاىيم كاعددىا

، )بالقدرة   بالكفاءة( capacity)بالقدرة ك( Competence" )الفهرم"كارجم ( 77، 28ص، 1983اشومسكي، نعـو
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كىذا التفاكت يف مقابل ( 151، 149/ 2الفهرم، عبد القادر الفاسي، ( )adequacy) أما الكفاية فقابلها بػ. كالقدرة
 .ا٤بصطلح، اراب عليو مشكل التداخل يف ا٤بفهـو

 ": الكفاية"ك"الكفاءة "ا٤بعُب االصطبلحي لكلمٍب _ 

بتقدًن بعض ا٤بؤشرات القصّبة، من أجل ٙبديد ا٤بصطلح  لن نطيل ا٢بديث عن التعريف االصطبلحي للكلمتْب، كسنكتفي   
 .فحسب
 : الكفاءة_  1
  القدرة على فعل شيء أك إحداث اغيّب متوقع أك نااج متوقع"أف الكفاءة ىي ( 1979" )ىوسًب"يرل. 

  بلت يف الكفاءة مفهوما ىندسيا كاقتصاديا كانظيميا، فهندسيا من خبلؿ النسبة بْب ا٤بدخ( 1972" )فيشر"كيرل
 .كا٤بخرجات، أما انظيميا، فهي القدرة على اافظة على نفسها برضى األفراد الٍب ٙبتويهم

  أف الكفاءة يف آّاؿ التعليمي ىي مدل مقدرة النظاـ التعليمي على ٙبقيق األىداؼ ( 2003" )سهيلة الفتبلكم"كارل
 .أك مفردة يقو٥با، كما ٥با من أٮبية ا٤بتواخاة منو، أـ يف ٦باؿ التدريس فهو معرفة ا٤بعلم بكل عبارة

نرل من خبلؿ ىذه التعاريف ا٤بقدمة أف ٝبيعها يتمحور حوؿ عملية التعلم كدكر ا٤بعلم دكف الَبكيز على دكر ا٤بتعلم يف 
ا على ىذه ا٤بقاربة ا١بديدة كما أهنا استند ٝبيعها على القدرة الٍب يصعب قياسها بل نقيس بعض أثارىا، كبالتاِف يصعب ٘بسيدى

 .أرض الواقع كٙبقيق من طرؼ كل معلمينا
 : الكفاية_  2 
  الك القدرة ا٤بتكاملة الٍب اشمل ٦بمل مفردات ا٤بعرفة كا٤بهارات كاال٘باىات "أف الكفاية يف التدريس ىي ( 1988) يرل درة

 " البلزمة ألداء مهمة ما أك عملية مَبابطة من ا٤بهاـ اددة بنجاح فعالية
  معرفية، مهارية، )قدرات نعرب عنها بعبارات سلوكية اشمل ٦بموعة مهاـ " الكفاية إجرائيا بأهنا ( 1995" )كمالفتبل"كاعرؼ

اكوف األداء النهائي ا٤بتوقع إ٪بازه ٗبستول مرضي من ناحية الفعالية، كالٍب ٲبكن مبلحظتها كاقوٲبها بوسائل ا٤ببلحظة ( كجدانية
 .ا٤بختلفة
 : ت ا٤بقتضبة ٤بفهومي الكفاية كالكفاءة لغة كاصطبلحا، ٲبكننا القوؿ إفمن خبلؿ ىذه التعريفا     

الكفاية أكثر مشوال كأبلغ معُب كأكسع كأكضح استعماال كداللة مقارنة ٗبصطلح الكفاءة يف ٦باؿ العملية التعليمية التعلمية، إذ أف 
ع مراعاة النسبة بْب مدخبلت ك٨برجات التعلم، أم الكفاية اعِب ٙبقيق األىداؼ كالنتائج ا٤برغوب فيها بأقل جهد ككلفة، م

 .ا١بانب الكمي كالكيفي يف الوقت ذااو
ا٢بصوؿ على أكرب عائد ٩بكن بأقل كلفة ٩بكنة، كبالتاِف يطغى ا١بانب "بينما اعرؼ الكفاءة على كجهة نظر اقتصادية ٧بضة 

 . الكمي
كنظرا لنطاؽ ٕبثنا . ، كاداكلتو مدارسنا، كجرت عليو ألسنة مدرسيناغّب أنو مت ابِب مصطلح الكفاءة يف منظومتنا الَببوية     

 .بتحفظ ااـ( الكفاءة)ا٤بتعلق بالنظاـ ا١بزائرم، فسنستعمل مصطلح 
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 : التعريف اللغوم كالصطالحي للكفاءة_ 

كالبيداغوجي على حد سواء،  يعد لفظ الكفاءة من األلفاظ الٍب ارابط با٤بفاىيم ا٢بديثة ا٤بتداخلة بْب ا٣بطْب السيكولوجي     
كاللفظ يف حد ذااو حديث التداكؿ يف ا٢بقل الَببوم كالبيداغوجي، مرابط بتصور جديد ذم صلة بالسعي إُف ٙبقيق ا١بودة 
 كالفاعلية لدل ا٤بتعلم، األمر الذم أدل إُف ظهور مفاىيم ٨بتلفة ٥بذا اللفظ على اختبلؼ ا٤برجعيات ا٤بعتمدة يف التحليل كالبناء،
كإلزالة بعض اللبس عن ىذا ا٤بفهـو سنحاكؿ جرد أىم التعاريف ا٤بتعلقة بالكفاية، ّٔدؼ صياغة اعريف اوافقي شامل على ضوء 

 .ىذه التعاريف، ٰبدد من خبللو أىم ا٤ببلمح ك ٦باؿ ىذا ا٤بفهـو
   :التعريف المعجمي للكفاءة_  1

 مشتقة من البلاينية Compétence  ، فإف كلمةP . Foulquié - 197  6من خبلؿ القاموس الَببوم لفولكيي        

 Competens من الفعل  Competer الذىاب: أم - aller - Petere كمع  Cum avec   ٗبعُب ا٤ببلءمة مع
ببعض سواء القانونية أك ا٤بهنية ا٤بكتسبة، إل٪باز بعض ا٤بهاـ كالوظائف كالقياـ  capacité  إف الكفاءة ىي القدرة». كا٤برافقة
 .«األعماؿ

، اعريف للكفاية ينطلق من ا٤بفهـو  G. de Landsheere"دكالندشّب. ج"، يقدـ كيف منجد التقوًن ك البحث الَببوم     
كما سنرل بشيء من التفصيل " القدرة لدل األفراد، على إصدار كفهم ٝبل جديدة " كالذم يعتربىا " اشومسكي"الذم يقدمو 

 . يف العنواف القادـ
إف "الٍب ٲبتلكها ٝبيع األفراد عن لغتهم  Inneé إف الكفاية يف االستعماؿ التشومسكي اعِب ا٤بعرفة الضمنية ك الفطرية     

 . "ملقادرا على فهمها كعلى إنتاج عدد ال هنائي من ا١ب للقواعد ا٤بتحكمة يف ىذه اللغة، ٯبعل الفرد (ا٤بتمثل)النظاـ ا٤بستبطن 
 ، فإف كلمة G. Mialaret ، كاستوف مياالرم6797م أشرؼ على إ٪بازه سنة كيف قاموس اللغة الذ      

 Compétence  مشتقة من البلاينية القانونية : Competentia كالٍب اعِب العبلقة الصحيحة  Juste rapport   إف
ٙبيل على  Habilité  ةأك ا٤بهار   Capacité  يف حْب أف القدرة. أك االستعداد Aptitude  الكفاية ىي حصيلة اإلمكانية

 .اأثّب الوسط بصفة عامة كخاصة التأثّبات ا٤بدرسية من خبلؿ إ٪بازات الفرد
كما يعرؼ القاموس ا٤بوسوعي للَببية كالتكوين، الكفاءة بأهنا ا٣باصية اإلٯبابية للفرد كالٍب اشهد بقدراو على إ٪باز بعض      
أك الكفاءات القابلة   Compétence générales   الكفاءات العامةكيقرر بأف الكفاءات شديدة التنوع فهناؾ . ا٤بهاـ

 كىناؾ الكفاءات ا٣باصة أك النوعية. كالٍب اسهل إ٪باز مهاـ عديدة ك متنوعة Transférables  للتحويل

 Compétences spécifiques كما أف ىناؾ كفاءات اسهل التعلم . كالٍب ال اوظف إال يف مهاـ خاصة جدا ك٧بددة
كما أف ىناؾ . ات أخرل على اسهيل العبلقات االجتماعية ك التفاىم بْب األشخاصء، يف حْب اعمل كفاا٤بشاكل ا١بديدة كحل

 .معرفة حسن السلوؾ ك الكينونة ات ٛبس ا٤بعارؼ يف حْب ٚبص غّبىا معرفة األداء أكءبعض الكفا

 (.1983اشومسكي، : ) N.chomskyالكفاية حسب تشومسكي _  2
أهنا نظاـ ثابت من ا٤ببادئ »من اعريفو للكفاءة من منطلق لساين لغوم إذ يعٌرؼ الكفاءة على أهنا " اشومسكي"لق ينط      
كالٍب ٛبيكن كل كاحد منا من إنتاج عدد ال هنائي من ا١بمل ذات ا٤بعُب يف لغتو، كما ٛبكنو من التعرؼ التلقائي على   «ا٤بولدة 

 . ىذه اللغة، حٌب كإف كاف غّب قادر على معرفة ٤باذا، كغّب قادر على اقدًن افسّب لذلكا١بمل، على اعتبار أهنا انتمي إُف 
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، غّب قابلة للمبلحظة ا٣بارجية، كيكوف الشخص خبل٥با، عاجزا على ذكر كيف "اشومسكي"إف ىذه القدرة، حسب      
ا٤بستمع من الكبلـ / إف ما ٲبيكّْن ا٤بخاطب. ةيتمكن من إنتاج ك اوليد ٝبل مفهومة، كال كيف يكوف ٗبقدكره فهم ٝبل ذات دالل

 . ا٤بستبطن الداخلية  كالفهم يف لغتو، ىو نظاـ من القواعد
للجملة كأيضا  ا٣بطي أك الصويتكما أف الشخص الذم ٲبتلك لغة يكوف قد استدخل نظاـ القواعد الذم ٰبدد الشكل      

ة اللغوية ٲبكن ءكىذه الكفا. لغوية خاصة ءةكفار ما ٲبكن اسميتو  على اطوي حيث يعمل ىذا الشخص :٧بتواىا الدالِف ا٣باص
الذم  لنقد اال٘باه السلوكي،حجة ة ءكما يصبح الفهم التشومسكي للكفا. ات يف ٨بتلف آّاالتءأف اصّب ٭بوذجا لكل الكفا

نبهات، فإنو لن ٲبتلك سول شراط، أم بواسطة سلسلة من االستجابات للمف ا٤بتعلم يكتسب اللغة بفضل اإلأ يقـو على مبدأ
يف حْب أننا، نبلحظ على . لن يكوف ٗبقدكره اكرار سول الصياغات الٍب سبق لو ٠باعها كاعلمهاك عدد ٧بدكد من الصياغات، 

ة، أم ءكىكذا نقوؿ عنو إف لديو كفا. العكس من ذلك، أف كل متكلم قادر على إنتاج يف لغتو، صياغات َف يسبق لو ٠باعها
   .بالبنيات اللغوية( عملية)جرائية لديو معرفة إ

ة ىي الٍب ٛبكن ا٤بستمع من القدرة على القوؿ بشكل فورم، ما إذا كانت ىذه ا١بملة الٍب يسمعها ألكؿ مرة ءإف ىذه الكفا     
 .السبب ذكر صحيحة لغويا أـ ال، حٌب كإف َف يكن ٗبقدكره

إهنا ٦بموعة من القواعد الٍب اسّب كاوجو . كي ليست سلوكاة اللغوية الٍب يتحدث عنها اشومسءكىكذا فإف الكفا     
  .اللغوية، دكف أف اكوف قابلة للمبلحظة كال ٲبكن للفرد الوعي ّٔا السلوكيات

، إهنا اسمح بأف اصّب الكلمات "االنسجاـ كالتبلـؤ" إذ يعتربىا ملكة . ة بعدا جديداءيعطي للكفا "اشومسكي"إف      
 . كل كضعيةمنسجمة ك متبلئمة حسب  

 . يف التوافق مع ٝبيع الوضعيات إهنا االستعداد ٢بسن الدراية كا٤بعرفة "اشومسكي"ة اكمن مع ءكىكذا فالكفا   
ة يف التصور الذىِب كا٤بعريف، على عكس ما يفعل السلوكيوف، فقد قاـ ءكحيدا يف إدراجو مفهـو الكفا "اشومسكي"كَف يكن      

ت ٨بتلفة ، بذلك كلعل يف مقدمتهم بعض ا٤بهتمْب بالتدريس ا٥بادؼ، كالذين ا٬برطوا يف ىذا العديد من الباحثْب كمن ٦باال
 .التوجو أم التوجو الذىِب ا٤بعريف

على الرغم من كوف . على سبيل ا٤بثاؿ كالذم نظر إُف التعلم، انطبلقا من نظرية معا١بة ا٤بعلومات Gagné  كمنهم كانيي   
لكن . كاف يعتربىا أمرا مكتسبا كليس فطريا  وة لدل اشومسكي، ألنءٱبتلف ٛباما عن مفهـو الكفا مفهـو القدرة الذم يستعملو،

ك من بْب ا٣بمسة مراقي الٍب ٰبددىا يف ٭بوذجو حوؿ التعلم، فإف ا٤بهارة الفكرية كاالسَباايجيات ا٤بعرفية كاال٘باىات، ىي 
  . باألساس عمليات ذىنية داخلية

اشومسكي للكفاءة من أف ا٤بتعلم ٲبتلك ٨بزكنا كراثيا، غّب أنو ٕباجة إُف ادريب كاطوير حٌب يثمر  كىكذا ينطلق اعريف     
كينتج، فإذا كاف الطفل قادرا على اكوين عدد ال متناىي من ا١بمل ا٤بفيدة دالليا كصحيحة اركيبيا، دكف أف يعرؼ قواعد النحو 

خزكف إُف القدرة على التحريك بشكل فعاؿ كسريع، اتطلب فعبل اربويا ٲبكن من لزاما، فإنو ال يقـو بذلك القائيا، فالعبور من ا٤ب
كما أهنا ال اتوافق كالنظرة . كيكاد يكوف اعريفو شامبل، غّب أنو َف يدرج فكرة اإلدماج بشكل كاضح. ٘بسيد الك القدرة الكامنة

نيها اعتمادا على عمليتْب دائمتْب ٮبا االستيعاب كأننا نب( غّب فطرية)البنائية الٍب ارل أف ا٤بعرفة غّب موجودة من قبل 
Assimilation  كا٤بواءمةAccommodation. 
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 Savoirsاعِب االدماج الوظيفي للدرايات  Romainville et consorts من معوك "ركمانفيل"حسب  الكفاءة_      

، savoir–devenirللمستقبل  ، كحسن التخطيطsavoir-être، كحسن التواجد مع الغّب savoir-faireكاإلاقاف  
ٕبيث أف الفرد عند مواجهتو ّٓموعة من الوضعيات، فإف الكفاية ٛبكنو من التكيف، كمن حل ا٤بشكبلت كما ٛبكنو من إ٪باز 

 (.Romainville et all : 2001)ا٤بشاريع الٍب ينوم ٙبقيقها يف ا٤بستقبل  
الٍب ( الوجدانية، كا٤بعرفية كا٢بسحركٌية)سلوكيات ا٤بمكنة ٦بموعة ال  Françoise Raynal et Alainحسبكاعد _     

فالكفاية ىنا اشمل الدرايات كاإلاقاف كحسن التواجد يف ارابط متكامل كباعتماد . اسمح لفرد ما با٤بمارسة الناجعة لنشاط معْب
ضح ىنا عدـ اطابق لفظٍب الكفاية كيت. ا٤بصطلح ا٤بعريف، فهي افيد يف الوفت ذااو معارؼ إثبااية أك منهجية أك مواقف معينة

كالقدرة، ذلك أف مبلحظة ا٤بمارسات البيداغوجية قد أثبتت أف أغلب األىداؼ العامة ىي عبارات لتوقعات ارابط بآّاؿ ا٤بعريف، 
كسطية مث كبالتاِف يصعب فيها الصياغات العامة الدرايات كحسن التواجد، فعندما اتم عملية اشتقاؽ األىداؼ العامة إُف أىداؼ 

إجرائية، فإنو من الصعوبة ٗبكاف إدماج البعد الفعلي ا٤بتواجد داخل التمرف على كفاية ما، كما ىو الشأف بالنسبة للصرامة كا٤بواظبة 
 .كالثقة  كيف الذات كحب االستطبلع

ية لئلدماج آّاالت ، الذم يعترب ضمن األىداؼ ا٣بتام Deketeléإف ىذا الطرح يعطي أٮبية كربل ٤بقاربة ديكيتلي      
الذم يشكل ٙبيينا ". ا٪باز"كالكفاية بالنسبة إليو اَبجم من خبلؿ سلوؾ فعلي يطلق عليو لفظ . ا٤بعرفية كالوجدانية كالسيكولوجية

 Françoise Raynal et. )للكفاية ، كما اسهم ٨بتلف اال٪بازات بدكرىا يف ٙبيْب الكفاية ا٤بتوخاة أك التعبّب عنها

Alain, 1997.) 
القدرة على الفعل بنجاعة داخل فئة ٧بددة من الوضعيات، قدرة ''الكفاءة بأهنا (  Philippe Perrenoud)كيعرؼ بّبنو    

كفايات ليست يف حد ذاهتا معارؼ، إهنا ادمج ك اعبئ معارؼ إعبلنية كإجرائية ..استند إُف معارؼ لكنها ال انحصر فيها 
 (. Perrennoud ,Philipe : 1998) 'كشرطية 

 savoir) «معرفة إدماج موارد معينة يف إطار أداء نشاط معْب»:كقد أشار يف مؤلف أخر إُف أف الكفاءة ىي   

intégrateur dans le cadre de l’action) (Perrennoud., Philippe : 1999.) 
ىات الٍب ٰبملها الفرد، كالٍب اعد ذات اأثّب قوم كا٤بقصود با٤بوارد ٦بموع ا٤بعارؼ النظرية كالتجريبية كاآلليات كا٤بواقف كاال٘با   

 .يف ظهور الكفاءة
عبارة عن معارؼ ٙبيل إُف كضعيات معقدة، كاقود إُف ادبّب متغّبات »: الكفاءة على أهنا(   Mérieux)كيعرؼ مّبيو    

 Mérieux) «صص كحيدمتباينة كما اسمح ٕبل مشكبلت خارج نطاؽ الوضعيات القابلة لئلحالة ابستمولوجيا فقط إُف ٚب

,Ph, 1993 : p 112.) 
ٝبلة من ا٤بعارؼ ا٤بنسقة كا٤بهارات العملية كا٤بواقف الٍب يستحضرىا ا٤بتعلم يف كضعية معينة »(  Péretti)كيعرفها باريٍب    

 (.Portti .A , 2000 : p 227) «ّٔدؼ القياـ بنشاط ٧بدد كإ٪باز مهمة معينة 
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الٍب انتظم يف خطاطات إجرائية، ( العملية( )ا٤بهارية)ك (الذىنية) نظاـ من ا٤بعارؼ ا٤بفاىيمية»ا اعرؼ الكفاية عند جيلي بأهن   
 GILLET , P, 1986 : p) «اإلشكالية كحلها بنشاط كفعالية /ٛبكن يف إطار فئة من الوضعيات، من التعرؼ على ا٤بهمة

17_ 37) . 
ة حوؿ البلورة الذااية لقدرة التلميذ على ا٢بل ا١بيد للمشاكل ا٤برابطة مرمى متمركز  ىدؼ"اعرؼ الكفاية كذلك على أهنا      

األسباب الٍب أدت إُف ظهور " كارم"كما يلخص  ٗبجموعة من الوضعيات، باعتماد معارؼ مفاىيمية كمنهجية مند٦بة كمبل
 :لفظ كفاءة كانتشار استعمالو، يف األسباب األربعة التالية

شديدة على  تٲبارسوف ضغوطا  نطور األسواؽ ككذا بتوقعات ا٤بستهلكْب كحاجاهتم كالذيبسياؽ ا٤بقاكلة كظركفها كبت .1
 .ا٤بقاكالت

كيتعلق السبب الثاين بتطور طرؽ كأساليب التنظيم كخاصة التخلي التدرٯبي عن أساليب التنظيم التايلورم يف بعض  .2
 .ا٤بقاكالت

 .لضركرية يف ا٤بقاكالتة ابتعبّب أدؽ با٢بركية الداخلييف حْب يرابط السبب الثالث با٤بمارسات داخل التنظيمات ك  .3

النظرة ) أما السبب الرابع فّبابط بالتدبّب التوقعي حيث ٪بد لدل الكثّب من ا٤بقاكالت إرادة استباؽ كاوقع التطورات ا٤بقبلة  .4
 (.ا٤بستقبلية

فكرة النشاط الذم يتم داخل إف اعريف الكفاءة يدكر حوؿ ( Carré Philippe ،1994" )فيليب كارم"كيضيف      
كىذا ما ٰبدث بالفعل يف اللحظة الٍب يتوجب . رىا، ينبغي أكال أف نفهم الشغليكبتعبّب آخر، لكي نعرؼ الكفاءات ك ند. سياؽ

كٜبة افَباض .. فالكفاءات ال اظهر خارج سياؽ النشاط. أف ينجز نشاطا كيستعمل كفاءااو على الفرد فيها أف ٰبل مشكلة، أك
إف امتبلؾ كفاءات يف حد ذااو نوع من الضماف بأف . مؤداه أنو إذا كاف فرد ما يتوفر على كفاءات فإنو يستخدمها ال ٧بالة ضمِب

 .النشاط سيتم
حوؿ الكفاءة، سواء فيما يتعلق بتعريفها أك باألسباب الٍب أدت إُف " فيليب كارم"يبدك من خبلؿ ا٤بعطيات الٍب قدمها    

ا٤بوجو لبلىتماـ ّٔا ىو التحكم يف ادبّب ا٤بوارد البشرية، كاستثمار ىذه ا٤بوارد بشكل فعاؿ، بدؿ اعتماد ظهورىا، أف ا٥باجس 
كاال٪باز داخل  إف الكفاءة اسمح بالعمل . التدبّب اإلدارم الذم يتساكل فيو األشخاص رغم اختبلؼ مؤىبلهتم كإمكاناهتم

كحصوؿ الكفاءة لدل الفرد ىو ٗبثابة ضماف  .النشاطال اظهر خارج سياؽ  النشاط أهناذلك كبالتاِف فهي مرابطة ب. سياؽ معْب
   (.121: 2003، بيّب ديشي) .بأف النشاط  سينجز كٗبستول معْب من ا١بودة

  :التعريف اإلجرائي_   3
راعاة الوضعيات اختيار ا٤بعارؼ ٗب اريف السابقة ٫باكؿ أف نستشف أىم معاَف الكفاءة كالٍب اراكز علىكانطبلقا من التع   

ما دامت ٘بند ا٤بعارؼ كا٤بهارات من : طابع مشوِف كمدمجفهي ذات . الٍب انطبق عليها..كا٤بهنية ( التدريسية)الديداكتيكية 
إف الكفايات ٙبدد الوسائل البعيدة ا٤بدل . مستويات ٨بتلفة لبلستجابة لطلب اجتماعي خارج عن منطق اطورىا الداخلي

كمن ىنا ٲبكن انظيم الربامج، ليس ٗبنطق كصفي . اكويِب أك لفَبة ادريبية ٧بطات هنائية لسلك دراسي أكللتكوين، كىي بالتاِف 
كيكوف من الضركرم بالتاِف، انظيم ادرج اتويات حوؿ كفايات ٧بددة . استعراضي كلكن ٗبنطق حل ا٤بشاكل كإ٪باز ا٤بهمات

 .اكل اتألف منها ا٤بواد الدراسيةمش /انطبلقان يينظر إليها على أهنا إجابات عن كضعيات
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كمن خصائص الكفايات حسب ىذا التصور، أهنا كإف كانت غّب قابلة للمبلحظة يف حد ذاهتا باعتبارىا قدرات داخلية، فإننا    
حصيلة النهائية التاِف فإف اقوٲبنا للبالٍب يتفوؽ فيها التلميذ، ك ( األداءات)نستدؿ على اوفرىا كعلى ٙبققها لدل ا٤بتعلم باإل٪بازات 

 . تعلمسيستند على مدل ٙبقق ىذه ا٤بنجزات كدقة األداءات كالٍب اصبح مؤثرات على ٙبقق الكفاية كارسخها يف شخصية ا٤ب
مستول ا٤بوضوعات االجتماعية كالغايات ا٤بقَبنة ّٔا : كىنا نقوؿ إف مفهـو الكفاءة ٯبب أف ينظر إليو من خبلؿ مستويْب أك٥بما

 .، ٙبمل يف طياهتا األبعاد الفطرية كا٣بصائص الفردية ا٤بتوفرة لدل ا٤بتعلم(إٍف..معارؼ مهارات كمواقف)كمستول القدرات 

 :كانطبلقا من ىذه االستنتاجات ٲبكن اعتماد اعريف للكفاءة باعتبارىا   

مشكلة / صد حل كضعيةاستعداد الفرد إلدماج كاوظيف مكتسبااو السابقة من معلومات كمعارؼ كمهارات يف بناء جديد ق     
 .قائمةأم منظومة مد٦بة من ا٤بعارؼ ا٤بنهجية كالعلمية الٍب اعتمد بنجاح، يف حل مشكلة . أك التكيف مع كضعية طارئة

الكفاءة ىدؼ ختامي مدمج أم أهنا النتيجة ا٤بتوقعة يف هناية مرحلة اعليمية، كمثل ذلك ا٥بدؼ ا٣بتامي ا٤بدمج لكافة      
ل دراسي معْب أك مرحلة اعليمية ٧بددة، أم ٦بموع لقدرات الٍب اكتسبها ا٤بتعلم بنجاح، كالٍب ٲبكنو اوظيفها التعلمات يف مستو 

 .مد٦بة ٢بل مشكبلت قد اعرض لو مستقببل خاصة الك الوضعيات الشبيهة بالوضعيات الٍب ٛبرس عليها يف برنامج دراسي ٧بدد

 :  المقاربة بالكفاءات في المجاؿ التربوم

باإلضافة إُف اعريفات الكفاءة ا٤بعتمدة من طرؼ اللسانيْب، كالسيكولوجيْب كاالختصاصيْب يف علـو الشغل، ظهر مفهـو        
الكفاءة يف ٦باؿ الَببية، كاختلف فيو الباحثوف بْب من اعتربه ٦برد صياغة ألىداؼ إجرائية كىذا ما يعرب عنو التيار 

مفهـو الكفاءة بالتأىيل ٩با ٰبيل على علـو الشغل، ٩با ٲبنح بعدا ٘باريا انافسيا داؿ  األ٪بلوساكسوين، أما البعض اآلخر فّببط
 .ا٤بدرسة كىو ما عرٌب عنو ايار مشاؿ أمريكا

 .كلقد  اقَبح التياراف مقاربتْب ٨بتلفتْب فيما يتعلق ٗبفهـو الكفاءة      
 : التيار األنجلوساسكوني -1

، كقد اقَبح مكتب الواليات ا٤بتحدة للَببية كيعود إُف الستينات من القرف ا٤ب      ضركرة صياغة الربامج ( U.S.O.E)نصـر
الدراسية بطريقة اكوف فيها لكفاءات دقيقة ككاضحة يف شكل سلوكيات، ٩با جعل مفهـو الكفاءة يندرج ضمن  النظرة السلوكية، 

 routines")سلوكيات ركاينية "لكفاءات فأصبح يوجد اداخل كاضح كجلي بْب ا٥بدؼ كالكفاءة، فاعترب ىيلبّب مثبل ا

comportementales) الكثّب من الكفاءات الٍب ينبغي  -ضمن ىذا اإلطار -، كقدمت العديد من الربامج الدراسية
للمتعلم التحكم فيها ضمن ٨بتلف التكوينات، ٕبيث اسعى إُف ادريب ا٤بتعلمْب على إظهار السلوكات ا٤بطابقة مع معايّب 

 . كّٔذه الطريقة اختزلت الكفاءة ضمن السلوكات ا٤ببلحظة. لكفاءاتالتحكم يف ا
كمع اطور األٕباث عوضت السلوكات الركاينية با٤بفاىيم ا٤بعرفية، الٍب أصبحت مؤطرة ضمن سياؽ داخل كضعيات، ٕبيث    

 (.  57: لكرًن غريب، د تعبد ا" )عبارة عن اشغيل لقدرات كمهارات معرفية ضمن كضعيات معينة"أصبحت الكفاءات ا٤بعرفية 
 : تيار شماؿ الوليات المتحدة أك التيار الفرانكوفوني  -2

كانطلق مفهـو الكفاءة لدل أصحاب ىذا اال٘باه من مقاربة علـو الشغل، ليتجاكزكىا إُف ضركرة اعريف الكفاءة داخل الفعل    
خطأ يف التشخيص، فهل نقوؿ انو ليس كفء؟ أك أك ضمن كضعية، كذلك إنو مهما بلغت كفاءة الطبيب، فبإمكانو أف يراكب 
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فقد كفاءاو، كمن ىنا اتجلى أٮبية الوضعية، كقد عرفت ا٥بيئة الفرنسية لبلجيكا الكفاءة من خبلؿ مرسـو كزارم على النحو 
 '' من ا٤بهاـالكفاءة ىي استعداد لتشغيل ٦بموعة منظمة من الدرايات كاإلاقاف كا٤بواقف، الٍب اسمح بالقياـ بعدد '': التاِف
 

 :يلخص أىم التعريفات ا٤بتعلقة بالكفاءة ضمن أصحاب ىذا اال٘باهكفيما يلي جدكؿ 
 

 دينو الكفاءة

1989 

 جوانّب كلوابّب

 1991كبيلِب 

 مّببو

1991 

 رانياؿ كرينيو

1997 

 جيلي

1997 

 يربكنو

1997 

 ببليسو

2000 

اعتمد يف 
مرجعيتها 
على ٦بموعة 
 من العناصر

درايات، ااقاف 
 سن التواجدكح

نظاـ من  سلوكات دراية التعرؼ قدرات
ا٤بعارؼ 
 ا٤بفاىيمية

 كا٤بنهجية

استعدادات  موارد
ذات طبيعة 
معرفية 
ككجدانية 
 اأملية كسياقية

ما ٲبكن 
للفرد أف 
 ٯبنده

قدرات اعتمد  غّب ٧بددة
 االنتقاء كالتآزر

ٙبديد الدراية 
 كاشغيلها

السلوكات 
عبارة عن 
 إمكانات

معارؼ منظمة 
فق ارسيمات ك 

 إجرائية

يعربعن التجنيد  موارد ٦بندة
من خبلؿ 
مفهـو 
 االستعداد

٤بعا١بة 
 كضعية ما

معا١بة 
 الوضعيات

ٛبثل الوضعية 
 من طرؼ الفرد

التعرؼ على  نشاط معقد كضعية ٧بددة
مشكل –مهمة

 كحلها

٭بط ٧بدد من 
 ا٢بلوؿ

كضعيات 
 مشاكل

القياـ بدكر،  بنجاح
بوظيفة بنشط 
 بشكل مبلئم

جابة بشكل اإل
مبلئم بغرض 
 ٛبثل الوضعية

اوليف مبلئم 
 للقدرات

القياـ بنشاط 
 بشكل ناجح

األشتغاؿ  فعل ناجح
 بشكل ناجح

فعل مفكر 
كمطبق مع 
 معرفة األسباب

 D’hainaut Jonnaert et 

lauwaers et 

Paltier 

Merieu (Raynalet 

Rieunier) 
(gillet) 

 

Perrenoud Pallascio 

 (. 57: عبد الكرًن غريب، ا٤برجع السابق) .ديثة للكفاءةجدكؿ التعاريف ا٢ب
 

يسمح لنا ا١بدكؿ السابق التعرؼ على أىم ا٤بعايّب ا٤بشَبكة بْب الدارسيْب الفرانكفونيْب، ففي اعريفهم للكفاءة ٪بدىم ٰبصركهنا 
 : يف العناصر اآلاية
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 .جاح٦بموعة موارد الٍب ٲبكن للفرد أف ٯبندىا إزاء معا١بة كضعية بن -
أصبحت الكفاءة مرابطة بالسياقات الٍب اظهر فيها كالوضعيات الٍب اسمح ٗبعا١بتها، كنشّب ىنا إُف استعماؿ مصطلحي  -
 .األقل دقة" مهاـ"لدل ا٤بدرسة الكبيكية، يف حْب اشّب ا٤بدرسة الفرنكوفونية إُف مصطلح " مورد ككضعية"

" جيلي"، ٪بد أف "اشومسكي"ا التيار كما ذىب إليو اللسانيوف كعلى رأسهم لدل ىذ" الكفاءة"كإذا حاكلنا مقارنة مفهـو      
، بل إهنا اتبلور مع بداية ا٣بربات يف ٦باؿ _"اشومسكي"حسب _يرل أف الكفاءة َف اعد نتيجة لبلستعدادات ذااية اك فطرية 

 .ضعية معينةالبيداغوجيا كالتعليمية، باعتماد موارد ٨بتلفة؛ من أجل إ٪باح فعل ما، يف سياؽ ك 
داخل علـو الَببية، مرابط دكما ٕبرمة من ا٤بوارد ك٦بموعة من ا٤بعارؼ ا٤برابطة فيما بينها كفق عبلقة معينة : الكفاءة"كمفهـو      

كالكفاءة ىنا اشكل كظيفة لغايات كللمشركع الذم ٰبدد ضمنو الفرد . كمنظمة ضمن منظور ا٤بعا١بة الناجعة داخل كضعية ما
يات الوضعيات كالغايات الٍب اتأطر ضمنها ٚبتزؿ إمكانات الكفاءة، ٕبيث ال اصبح ىذه اإلمكانات غّب منتهية، فعلو، كٙبد

حيث أهنا ٥با غاية ضمن سياؽ ٧بدد، فالوضعية ال اقدـ ا٤بوارد فحسب بل اقدـ التحديات الٍب اقف أماـ عملية ا٤بعا١بة الناجعة 
 .للوضعية

ا٤بقاربة بالكفاءات كا٤بقاربة باألىداؼ السلوكية، بالنظر إُف ا٤بنتوج ا٤بنتظر من العملية التعليمية،  كىنا يتضح الفرؽ جليا بْب     
فتعلم السلوؾ يضفي إُف اعلم كيفية الرد أك االستجابة لوضعية ما، دكف اوفر شرط التكيف مع الوضعية ا١بديدة، كالرد ىنا ٦برد 

بالتاِف فا٤بتعلم ىنا كبعد خضوعو لنفس الشركط كا٤بثّب كاالستجابة سينتج نفس سلوؾ مقَبف دكما ٗبثّب متوفر يف الوضعية، ك 
 .   السلوؾ بطريقة آلية

أما اعلم الكفاءة فيتيح اعلم كيفية الرد على الوضعية كليس ٦برد إنتاج آِف، إذ اسمح للمتعلم كىو يف مواجهة الوضعية اختيار      
، ٕبيث ينتقي األنسب منها كيقـو ...ما يتوفر لديو من إمكانات فكرية كسلوكية كمعرفيةٝبلة ا٣بربات ك االختيارات اعتمادا على 

بتنسيقها مع عناصر الوضعية الٍب يواجهها، ليتمكن يف األخّب من اعتماد الطريقة الٍب يواجو ّٔا ىذه الوضعية، كبالتاِف فالكفاءة 
  .ىنا ىي رد اسَباايجي

الكفاية ليست سلوكية يف حد ذاهتا، كلكن سلوكيتها استمدىا من النشاط الوظيفي إف  (P.Gillet): «تعريف بيير جيل_ 
لذلك فإذا كانت الكفاية ابلحظ بواسطة النشاط النوعي الذم ٲبيزىا، فإنو ليس ٧برما التفكّب يف  . كا٥بادؼ الذم يصدر عنها

ٛبكن من انظيم كارايب أنشطة استهدؼ ( يةباطن)كوف الكفاية اتضمن داخل الفرد بشكل كاعي أك غّب كاعي، عمليات عقلية 
 (.٧2000بمد الدريح، ) . غاية مأمولة

( العملية)كا٤بهارية ( الذىنية)نظاـ من ا٤بعارؼ ا٤بفاىيمية "الكفاية بكوهنا ( P. Gillet )كيف ىذا السياؽ يعرؼ بيّب جيلي     
 ." اإلشكالية كحلها بنشاط كفاعلية/ عرؼ على ا٤بهمةالٍب انتظم يف خطاطات إجرائية، ٛبكن يف إطار فئة من الوضعيات، الت

/ إف ما يضيفو ىذا ا٤بفهـو للكفاية باعتبارىا نشاطا كظيفيا، ليس فقط اأكيد حضور الذات العارفة بل أيضا حضور الذات     
بلؿ يف أىداؼ سلوكية كمن ىنا التمييز الواضح بْب الفهم السلوكي للنشاط الَببوم على اعتباره نشاطا قاببل لبل٫ب. الشخصية

إذ ال اوجد كفاية دكف ىدؼ، فإذا كانت الكفاية ىي القدرة على انظيم ا٢بركات كاألعماؿ . الوظيفي/ كإجرائية كبْب الفهم ا٤بعريف
لذلك فإف اشغيل الكفاية حٌب يف . األكلية يف أفق نشاط اجتماعي، فإهنا انظيم يوظف النية كالقصد، نية صاحبها الذم ٲبتلكها
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. بسط صورىا، يعترب مشركعا، ألهنا ليست سلسة من السلوكيات ا٤بتبلحقة كا٤بثارة آليا بواسطة ا٤بنبهات، بل إهنا سلوكيات إراديةأ
الشخص أثناء العلم كاإل٪باز، يستجيب ٤بنبهات ٚبربه ٔبدكل أفعالو كٗبدل مبلئمة ا٤براحل للغاية النهائية، لكنو  بطبيعة ا٢باؿ إف

ك ا٤بعلومات قصد ضبط نشاطو، كيستبعد يف نفس الوقت، االستجابات الٍب ال ارابط بالنشاط ا٢باِف، ٩با ىو الذم ٱبتار ال
يضمن االستمرار اإلرادم كالواعي للنشاط، كىكذا أف نكوف أكفاء يعِب أف نكوف قادرين على اطبيق عدد من األفعاؿ ذات 

كال بأس بأف نذكر ىنا بأف . ستمرار فيو دكف أف يشغلنا عنو شاغلكنكوف قادرين كذلك، على العمل كاال اقنية /كظيفة اجتماعية
كسنعود   .كل الكفايات األخرل كقيمة أك ككفاية، لعلها اشكل جوىر"إ٪باز العمل إُف هنايتو " بعض التوجيهات اتحدث عن 

 على اعتبار أف جيلي CEPEC  ٦بددا إُف ىذا التعريف عند استعراضنا ألٕباث مركز الدراسات البيداغوجية للتجريب كاإلرشاد

 Gillet يعد من أبرز نشطاء ىذا ا٤بركز.      

 : خصائص الكفاءة .3

 (:   Transférable)الكفاءة منتوج تعليمي قابل للنقل ك التحويل / أ 

تعلمْب  كجهت للمدرسة الكثّب من االنتقادات فيما ٱبص نقل ا٤بعارؼ، إذ أف العديد من ا٤بعارؼ ا٤بستوعبة من طرؼ ا٤ب     
كانت اظل حبيسة جدراف القسم، ال ٲبكن استعما٥با إال يف سياؽ اعلمهم، أما يف سياقات أخرل خارج ا٤بدرسة، بل القسم، 

 .٪بد ا٤بتعلم ككأنو َف يتعلم شيئا، أم أف غّب قادر على نقل معارفو
جوادكيم دكلز إدمي أكالين، فيليب بّبينو كآخركف، ) إف ا٤بقاربة بالكفاءات ٘بعل ا٤بتعلم يعاًف ا٤بشكل باستعارة اعبئة ا٤بوارد،     

ٕبيث يقـو بتعبئة ٦بموعة من العمليات الذىنية اعتمادا على التمثبلت بْب ٦بموعة من الوضعيات، ٕبيث ( 46ص : 2005
فا٤بقاربة بالكفاءة .اىرٰباكؿ يتولد لدية قدرة ذااية على معرفة التشأّات القائمة بْب البنيات، من خبلؿ انوع السياقات كانوع ا٤بظ

اسعى إُف ٛبكْب ا٤بتعلم من نقل ا٤بعرفة من مكاف بنائها إُف مكاف استعما٥با موظفا ا٤ببلءمة كالتمييز كالتدرج كالتعميم أك 
التخصيص كالتدريب كالتنظيم كالتنسيق،  كبالتاِف ٛبنح الكفاءة فرصة استخدامها يف حل مشكبلت ككضعيات متنوعة كمتباعدة 

كمكانيا، القابلية للنقل خاصية مبلزمة للكفاءة، ٘بعل ا٤بتعلم ما إف يتعلم أك ٲبتلك كفاءة معينة يف كضعية معينة، قادرا على  زمانيا
أف يعمم ىذه الكفاءة مٌب دعت ا٢باجة إُف ٙبريكها ك٘بنيدىا، فإذا اعلم كيف ٰبلل نصا شعريا للمتنيب، فإف ٛبنو منها ال يعِب انو 

القصائد الشعرية إال إذا كانت للمتنيب، بل يستطيع استخداـ الكفاية ذاهتا كلما كجد يف كضعية من نفس النمط ال يستطيع ٙبليل 
كنشّب إُف أف مصدر النقل ليس مقرنا دكما بوضعية ٧بددة، فقد نستدعي معارؼ متبلورة عن كضعيات متعددة  . كنفس الفئة

 . اشرا معها بل بعض ا١بوانب فقط٤بواجهة الوضعية ا١بديدة، كالٍب ال ٛبلك رابطا مب
 : الكفاءة منتوج تعليمي قائم على الشمولية/ ب 

إهنا اصنف يف خانة ا٤بعرفة .أف الكفاية ال اكمن يف ا٤بوارد الٍب ٯبب اعبئتها بل يف اعبئة ىذه ا٤بوارد »    Le Boterfيرل      
مبنية على ٘بنيد اسَباايجية اشمل عناصر فكرية فكل كفاءة ( Le Boterf. G.(1994) : p 16)، « الٍب ٯبب اعبئتها
فالكفاءة يف إطارىا (. االنتباه، اإلدراؾ، التنسيق بْب ا٢بواس)كعناصر نفسية حركية (التسامح، احَباـ رأم الغّب) كسوسيوكجدانية 

النفسي الوجداين كىو الذم ا٤بعارؼ كا٤بهارات كا٤بواقف لتشكل كاقعان منسجمان كمد٦بان، فهناؾ ا١بانب العاـ اسعى إُف إدماج 
باعتباره مشركعو الذايت كانعكاسان لذااو، كما ينتظره من اعَباؼ  ,بعمل ما، كاالنغماس فيو كجدانيان   ٯبعل التلميذ متحفزان للقياـ
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تسأّا أثناء كىناؾ ا٤بعريف الذىِب ا٤برابط با٤بعارؼ كاالسَباايجيات الٍب ستوظف أك الٍب سيتم بناؤىا كاك, اجتماعي كجزاء مرغوب
 .القياـ با٤بهمة

اعمل الكفايات على اعبئة كإدماج كانظيم موارد معرفية ككجدانية ٤بواجهة فئة من الوضعيات، يف » :كىذا ما يؤكده بّبينو بقولو    
 (.Perrenoud ,P : p11_ 17) « زمن كاقعي كمن أجل خدمة عمل فٌعاؿ

 : محدد  (contexte) سياؽ  ذات  كفاية  / ج 

كيكوف ىذا السياؽ مرابطا بفئة من الوضعيات، ٛبكن من اعبئة . أم أهنا ال انمو كال اتطور إال يف إطار سياؽ خاص يناسبها     
عبارة عن »ككإف كاف الكثّب من الباحثْب يركف أف السياؽ ىو الوضعية ذاهتا  .ا٤بوارد الضركرية لتنمية كاطوير الكفاية ا٤بنشودة

 .(.Oxford advanced learner’s, 2000 : p 247) «عدؾ بالتاِف على فهموكضعية يقع فيها شيء، كاسا
أف اكوف يف «يف حْب يرل البعض اآلخر اف الوضعية جزء من السياؽ ، فمعجم ركبّب فّبم مثبل ٰبدد الوضعية على كوهنا      

ىي التموقع ا٤بكاين أك  أم أف الوضعية( Paul robert, 1992 : 378)» مكاف أك حالة حيث يوجو الشيء أك يتموقع
 Paul )  »٦بموعة من الظركؼ الٍب ٙبيط با٢بدث«ا٢باِف يف مكاف أك كضع ما، بينما ٰبدد السياؽ يف ىذا ا٤بعجم على أنو  

robert, p 1820.) 
الٍب يواجو  كضعية ملموسة اصف، يف الوقت نفسو، اإلطار األكثر كاقعية، كا٤بهمة« بأهناالتعليمية  اعرؼ الوضعية يف ٦باؿ     

أم أف ( 181، ص بيّب ديشي) »التلميذ من أجل اشغيل ا٤بعارؼ ا٤بفاىيمية كا٤بنهجية الضركرية، لبلورة الكفاية كالربىنة عليها
كالوضعية يف األساس ما ىي إال اجتماع . أثناء ٧باكالاو حلها الوضعية كاقعية ملموسة يواجهها التلميذ بقدرااو كمهارااو ككفاءااو 

كإف كاف ال أماـ مهمة عليو أف ينجزىا،  ا٤بتعلم اطرح إشكاال ٘بعل ا٤بعوقات كا٤بشاكل ضمن شركط كظركؼ ٧بددة، عدد من
مهمة اشكل ٙبديا معرفيا للمتعلم، ٕبيث يشكل ٦بموع القدرات يتحكم يف كل مكوناهتا كمراحل إ٪بازىا، كبذلك يتحوؿ التعلم 

الوضعية ىي ٦بموعة من ا٤بشاكل كالعوائق كالظركؼ ف  .كىو جوىر الكفاءةشكاؿ، كا٤بعارؼ الضركرية ٤بواجهة الوضعية كحل اإل
كاعترب ا٤بواد الدراسية  .التعلمية كا٤بهنية/ الٍب استوجب إٯباد حلوؿ ٥با من قبل ا٤بتعلم للحكم على مدل كفاءاو كأىليتو التعليمية

يذ للحياة كالواقع ٤بواجهة التحديات كالصعوبات الٍب يفرضها كالوضعيات، كالسيما أنو ينبغي أف نعد التلما٤بشكبلت ٦بموعة من 
، كأف يتعلم ا٢بياة عن طريق ا٢بياة؛ كأال يبقى التلميذ رىْب النظريات آّردة البعيدة عن الواقع ا٤بوضوعي أك حبيس  عا٤بنا اليـو

اية كا٤بنفعة كاإلنتاجية كا٤بردكدية كالفعالية لرباٝبااأم أف فلسفة الوضعيات مبنية على أسس . الفصوؿ الدراسية كاألقساـ ا٤بغلقة
كالفائدة ا٤برجوة من ا٤بنتوج، كاإلبداعية، كىو اصور الفلسفة الذرائعية لدل جيمس جويس كجوف ديوم كبرغسوف كالثقافة األ٪بلو 

  .سكسونية بصفة عامة

 : الكفاءة ذات طابع تركيبي 4.3

.. متجانسة من ا٤بعارؼ كا٤بهارات كالقدرات العقلية كا٣بطاطات ا٢بسية الكفاية الواحدة ٲبكن أف اتألف من اشكيلة غّب     
العملي للكفايات،  فيحل ا٤بشاكل كمن ىنا الطابع الوظي يفىو فائدهتا كمنفعتها ( ا٤بكونات)لكن ما يوحد كل ىذه العناصر 

إف الكفاية غّب منسجمة من حيث العناصر الٍب  .إف ما يوحد بينها ىو النشاط التقِب كاالجتماعي الذم سينتج عن اوظيفها
على سبيل ا٤بثاؿ، اتألف من " اإلٲباف بوظيفة ا٤بشرؼ"كفاية ف. اتألف منها كلكنها منسجمة من حيث النتيجة ا٤بستهدفة

ٙبقيق  يف كأٮبيتو.. ةفيعناصر كثّبة ك٨بتلفة، من مثل القدرة على إدراؾ دكر ا٤بشرؼ كفهم أبعاده الَببوية كاالجتماعية كالثقا

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-12-30&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-12-30&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-12-30&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-12-30&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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اإلٯبابية ٫بو مهنة اإلشراؼ، كقيامو ( افكجد)انمية ا٤بعلمْب، كاكتساب اال٘باىات  يفاأثّبه ( معرفة)التنمية الشاملة، كإدراؾ 
 . كغّبىا كأنشطة عملية اثبت ٙبقق كل ذلك لديو( مهارات سلوكية)بأفعاؿ 

 (.2000، ٧بمد الدريج)  :المركنة_  5.3

ىي مركنتها ٕبيث يكوف باستطاعة الفرد ٙبويل ٦باؿ ( ا٤بستعرضة)ا٤بمتدة  الكفاياتة كخاص الكفاياتكما أف ما ٲبيز      
القدرة على شرح "فالفرد قد يكتسب . هافيسياقات جديدة ك٨بتلفة عن السياقات الٍب اكتسبها  يفأم اطبيقها  االستفادة منها،

دركس ا٢بساب، لكنو عندما يستطيع نقل ىذه القدرة من اإلطار الضيق الذم  يف "بعض ا٤بسائل ا٢بسابية مثل ا١بمع كالطرح
 يفأك اوظيفها  السوؽ ك٧باسبة البائعْب، يفذ قادرين على اطبيق العمليات و إُف إطار آخر أكسع، كأف ٯبعل التبلميفياكتسبها 

د ارسخت ىذه ا٢بالة اكوف القدرة ق فية على سبيل ا٤بثاؿ، ففيت اللغوية أك إعداد بعض البيانات ا١بغراالقياـ ببعض التحليبل
 .كجدانوفكره ك  يفأكؿ نشأهتا كارسخها  يفلديو ككفاية ٩بتدة ،أم خارج السياؽ الذم ارابطت بو 

 (.66: 2005عبد الكرًن غريب، ): التكيف 3.3

اعِب إقدار ا٤بتعلم أك ا٤بتدرب على أداء أنشطة كمهاـ كاوظيف مكتسبااو من خبلؿ كضعيات ك٢بل مشاكل، أم  الكفايات       
 إف .إف الكفاية اعبّب عن القدرة على إ٪باز مهمة معينة بشكل مرض.هناية ا٤بطاؼ على التكيف كا٤ببلءمة كالفاعلية يفإقداره 

كضعيات معينة كذلك بانتقاء ا٤بعارؼ  يفها الفرد ليوظفها بفاعلية فيانظيمات ٤بكتسبات الفرد السابقة، يتحكم   الكفايات
إف التكيف الذم اسعى إليو الكفاية، ىو اكيف يتأسس على . وفيكا٤بهارات كاألداءات الٍب اتناسب مع ا٤بوقف الذم يوجد 

كل إ٪باز يهدؼ حل  يفما بينها بشكل مندمج لتحقيق ا١بودة كاإلاقاف الضركرياف فيت الٍب ارابط ٦بموعة من ا٤بعارؼ كا٤بهارا
 .كىي كذلك ارابط بالقدرة على التصرؼ السليم كا٤ببلئم إزاء ايط االجتماعي. مشكلة

 : النمائية/ طبيعة اللولبيةال 3.3

حصص  يفكما اتميز الكفاية بطابعها اللوليب، فهي اشكيلة من العناصر، منها ما ىو مكتسب اآلف كمنها ما مت اكتسابو      
( اصاعدم من األدىن إُف األعلى كبشكل لوليب اراكمي)كمواقف ك٘بارب ماضية، عناصر اتجمع شيئا فشيئا كبشكل ادرٯبي 

لكن كعلى الرغم من أف الكفاية ٲبكن أف اشكل . بعض الوضعيات كا٤بواقف كا٤بستجدات يفلتمكن صاحبها من التحكم 
لسلك دراسي أك ٤برحلة اعليمية أك لدكرة ادريبية كأف نقوؿ مثبل، سيكتسب ا٤بشرؼ ا٤بتدرب بعد انتهاء دكرة  ٧بطات هنائية

فإف الكفاية ال اتوقف عن االغتناء، ذلك أف .. "ة أك البحثيةفيانظيم خططو اإلشرا يفالقدرة على اوظيف ا٢باسوب " :ادريبية
على سبيل ا٤بثاؿ، ىي كإف شكلت ىدفا هنائيا من أىداؼ دكرة ادريبية، فإهنا لن  ة ٧بددة،ىذه القدرة على اوظيف ا٢باسوب لغاي

٩با  الكفاياتكمن ىنا الطابع الَباكمي الذم اشكلو . اتوقف عن النمو لدل الفرد سواء خبلؿ اكوينو أك خبلؿ حيااو ا٤بهنية
يفسر اغتناء خربات الفرد ك٘باربو ك٭بوه ا٤بهِب ٗبركر الزمن كبالعمل ا٤بتواصل، األمر الذم ٲبنح التكوين ا٤بستمر كالتعلم الذايت 

 :  كٲبكننا الخيص ذلك كلو يف النقاط اآلاية.معناٮبا العميق كيعطي للتنمية ا٤بهنية بعدىا ا٢بقيقي
 ا٤بفاىيمية كا٤بنهجية كالعلمية الٍب اعتمد بنجاح، يف حل مشكلة قائمة ؼة من ا٤بعار الكفاية منظومة مد٦ب . 
  الكفاية ىدؼ ختامي مدمج(objectif terminal d’intégration ) أم أهنا النتيجة ا٤بتوقعة يف هناية مرحلة

مرحلة اعليمية ٧بددة، أم ٦بموع القدرات اعليمية، كمثل ذلك ا٥بدؼ ا٣بتامي ا٤بدمج لكافة التعلمات يف مستول دراسي معْب أك 
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الٍب اكتسبها ا٤بتعلم بنجاح، كالٍب ٲبكنو اوظيفها مد٦بة ٢بل مشكبلت قد اعرض لو مستقببل خاصة الك الوضعيات الشبيهة 
 . بالوضعيات الٍب ٛبرس عليها يف برنامج دراسي ٧بدد
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  الجزائر في الفرنصية المدرسة

 خالل فرتة االحتالل

 الزبٌر ٌقدح : الدكتور

 2الجزائرجامعة 

 

 ،عمد الباحث إلى كتابة فرنصية بالصاد وفاء للمقاومة الجزائرية في بداية عهد اإلحتالل  :مالحظة

 .في مختلف كتب التاريخ عن تلك الفترةنصوصها أنظر . بالسين كانت تكتب فرنصا بالصاد ال حيث

 :المدرسة الستعمارية -
ال بد من اإلشارة يف البداية إُف كجود مدرسة بصفتها مؤسسة اعليمية يف ا١بزائر قبل اإلحتبلؿ كقبل ٦بيء فرنصا، ىذه ا٤بؤسسة 

ما بنسبة التعليمية طبقا للثقافة اإلسبلمية ك معاييّبىا ك قيمها الركحية ىي الٍب قضت على األمية يف الشعب ا١بزائرم ك جعلتو متعل
من الشعب ا١بزائرم متعلم ٰبسن القراءة ك الكتابة  85%عالية أدىشت قادة اإلحتبلؿ منذ اللحظة األكُف، كقدركىا بنسبة افوؽ 

بدليل شهادة ( ك ىو ما جعل ا٤بقاكمة ا١بزائرية اكوف بالشكل ك الصورة اللذين كانت عليهما)كٰبمل صورة كاقعية عن ذااو ك انتمائو 
األمر الذم جعل فرنصا انتبو إُف ىذه ا٢بقيقة الٍب حاربتها بكل قوة منذ الوىلة األكُف ك ىي ىدـ ا٤بدرسة ا١بزائرية بكل  310المورسياز،

 .أشكا٥با من ا٤بدرسة القرآنية إُف الزكايا يف كل أ٫باء القطر
نْب كقد اشتهرت مدف ّٔذه ا٤بيزة إذف بالنسبة للشعب ا١بزائرم فإنو عرؼ ا٤بدرسة ك العلم ك التعلم بشكل مكثف منذ مئات الس

ك البليدة ك ا٤بدية ك مليانة ك مازكنة ك ايارت ( العاصمة)كا١بزائر ٔباية ك قسنطينة،: عرب التاري  اإلسبلمي أم ٗبجيء اإلسبلـ، مثل
 .ك المساف ك ندركمة على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر سيما مثل مدف ا١بنوب يف الصحراء( هترت)

يف بناء ا٤بدارس يف ا١بزائر، فا٢بقيقة إذف أف فرنصا بنت مدارسها الٍب ٚبدـ ثقافتها اإلستعمارية العدكانية  ك ليس لفرنصا أم فضل
  .  على حطاـ ا٤بدارس ا١بزائرية العريقة

 .ىيا ندرس ا٤بدرسة الفرنصية يف ا١بزائر من منظور إستعمارم ٕبت
كاف األمر يف ا١بزائر أك يف غّب ا١بزائر، فمن خبلؿ ا٤بدرسة استطاع إف ا٤بدرسة ٛبثل حجر الزاكية يف النظاـ اإلستعمارم سواء  

لبلوغها ك ٘بسيدىا يف  ك٘باكزبسهولة كل اوقعات آماؿ طموحااو الٍب يسعى اليها بكل جهوده ك قوااو ا٤بستقبل اإلستعمار أف ٲبتد يف
 .الواقع

                                                 
310

 .أحد قادة جيش الغزو و االحتالل -   
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كاستغبلؿ ثركاهتا إ٭با يعِب فيما يعِب ا٥بيمنة على إف اإلستعمار كمصطلح سياسي عسكرم حضارم ال يعِب فقط احتبلؿ األرض 
 ".أندٯباف"عقل ك ذىنية ا١بزائريْب الذين ٠بوىم لظركؼ حضارية إستعمارية 

غالبا ما سبقت عملية التنصّب ا٤بدرسة لذا فإنو من الصعب جدا الفصل بينهما سيما يف بداية اإلحتبلؿ أم يف ا٤برحلة األكُف، 
قاف يتتابعاف ك ٰبَبماف األكلويات، كعندما نعمق ا٤ببلحظة فإننا نكتشف بأف ا٤بدرسة يف هناية ا٤بطاؼ ما ىي إال فالتنصّب ك ا٤بدرسة رفي

كسيلة يف يد التنصّب إف َف اكن كسيلة إنتزاع اإلسبلـ من عقوؿ أبناء ا١بزائريْب ك قلؤّم ك سحق أركاحهم يف اضليلها بغرس التكرب يف 
 .م بالغرائز ك ا٢برص على إشباعها باستمرارنفوسهم عن العبادات كاشغيله

 :مهمة المدرسة الفرنصية -
 قبل أف اشرع ا٤بدرسة الفرنصية يف أداء مهمتها ك القياـ بوظيفتها كاف عليها منذ البداية أف اتخلص من ا٤بدرسة ا١بزائرية كبناية أكال

األراضي ك ابلت األخرل الٍب اقـو بتمويلها ك ٛبوينها، ك إف َف يبق منها إال أطبلؿ، فقد ىدمها جيش اإلحتبلؿ ك استوُف على 
كىي كلها مدارس خاصة ليس للدكلة فيها ال ناقة ك ال ٝبل، فالشعب ا١بزائرم ىو ا٤بشرؼ عليها بالتمويل ك التسيّب ك يف كضع 

اف التعليم يومئذ يف فرنصا ال يزاؿ يف الربامج كا٤بناىج يف الوقت الذم كانت فرنصا ما زالت َف اتعرؼ على ا٤بدارس العمومية، ك قد ك
قبضة الكنيسة رغم ٚبلص الدكلة من ىيمنتها ك سلطاهنا، ك إذا كاف جوؿ فّبم النائب الذم كضع معاَف ا٤بدرسة اإلبتدائية ك سطر 

اين السائد ىناؾ اال اعواما بعد ذلك بعد زياراو للجزائر ك إقامتو يف منطقة القبائل الٍب اكتشف فيها ا٤بدرسة ا١بزائرية ك نظاـ التعليم آّ
 .االحتبلؿ

نتيجة )لقد إنبهر جوؿ فّبم ٗبا اكتشف يف ا١بزائر ك درس ا٤بدرسة ا١بزائرية الدراسة الٍب مكنتو بعد عوداو إُف فرنصا باٚباذ قرارين 
غاية بلوغ الطفل السن الرابع عشرة من  ٦بانية التعليم اإلبتدائي ك إجباريتو إُف: ك ٮبا( إكتشافو لدٲبقراطية التعليم يف ا١بزائر آنذاؾ

عمره، فكاف ال بد على فرنصا يف ا١بزائر أف اتخلص من ا٤بدرسة ا١بزائرية الٍب ٙبولت إُف خراب بعد سبعْب عاما من ا٤بقاكمة الشرسة، 
 .فبعد ذلك أصبحت اسعى لتتخلص من آثارىا ك اعاليمها يف الواقع اإلجتماعي

 .درسة اإلستعمارية منذ البداية ك بسهولةال ٲبكن فهم ك إدراؾ مهمة ا٤ب
 بادئ ذم بدء ما معُب ا٤بدرسة الفرنصية يف ا١بزائر؟ ما ىي مهمتها؟ ك ما ىو ىدفها؟

إف ا٤بدرسة اإلستعمارية الفرنصية يف ا١بزائر ليست مؤسسة بر ك إحساف كما يدؿ عليها نعتها، فلقد قامت ا٤بدرسة اإلستعمارية 
 .ا١بزائرم ىو مهمة الك ا٤بدرسة ك شغلها الشاغل" األندٯباف"ء على عقل لغزك العقوؿ، فاإلستيبل

كاف على فرنصا يف البداية أف ازيل عسكريا كل ما من شأنو أف يعرقل الك ا٤بهمة، فقد منعت فرنصا أف يواصل اعليم اللغة العربية 
كاألخوة كاألجداد الذين كانوا يعولوهنم ك َف يبق إال السيدات  ألبناء ا١بزائريْب األيتاـ الذين أصأّم الفقر ك ا١بوع ك قد فقدكا اآلباء

 .             كالبنات، كما منعت فرنصا ا١بزائريْب بعدما قضت على ا٤بقاكمة من ٩بارسة شعائر دينهم يف ا٤بساجد ك ااكم
ولت ا٤بساجد يف الكثّب من ا٤بدف إُف  لقد ىدمت فرنصا ا٤بدارس ك الكثّب من ا٤بساجد ك خاصة اكمات بآداهتا العربية، كما ح

لليهود، ك أحيانا أخرل فقد ٘باكز ا٤بكر الفرنصي كل التوقعات كذىب إُف أبعد ٩با نتصور إذ حوؿ ا٤بساجد إُف  كنائس ك معابد
 .إصطببلت

ك ىي األداة األكُف  يف الوقت الذم أصبح فيو أبناء ا١بزائر الشباب الناشئ يف أمس ا٢باجة إُف من يعلمو لغتو الٍب يتكلم ّٔا
كالرئيسية يف اإلاصاؿ ك التخاطب، فقد أصبح ا١بيل الرابع بعد ا٤بقاكمة غّب قادر على التخاطب باللغة العربية ك حٌب العامية بسبب 
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ا٤بقاكمة الٍب نشأ فيها ك ىي حرب مستمرة كمعارؾ متتالية، كأصبح ا١بميع يعيش يف حالة إستنفار قصول،  فتقلصت الكلمات 
بح التخاطب نابعا من ا٣بوؼ كالغضب ك القلق ك الفزع ك ا٢بزف، سيما عند النساء ك ىن ا٤بدرسة األكُف الٍب يتلقى فيها الطفل كأص

 .اعاليمو كاراثو الذم يرثو من أسبلفو إُف أف أصبح الشعب ا١بزائرم برمتو يف األمية كالعجز عن القراءة ك الكتابة إال قليبل منو
زائرم أنو ٦بتمع ديِب يطبق شعائره الدينية يوميا، لكن يف ىذه ا٢بالة من األمية ا٤بصحوبة با١بوع كاليتم ك من خصائص الشعب ا١ب

ك ا٥بمـو ك األحزاف أصبح غّب قادر على إقامة الصبلة الٍب اتطلب حفظ بعض السور القرآنية، فلم اسمح فرنصا للجزائريْب ببناء 
اللغة العربية ك اعاليم اإلسبلـ، لكن يف جانب آخر فقد فتحت أبواب مدارسها لبعض مدارس أخرل يعلموف فيها أبناءىم كبناهتم 

األطفاؿ من ا١بزائريْب الذين قبل آباءىم أف يكونوا خدما لفرنصا ك ىي ا٣بطوة األكُف إلقامة ٦بتمع إستعمارم من ا١بزائريْب كما أهنا 
ا يف اطبيقها ك ىي السبلح البطئ ا٤بفعوؿ ضد الشعب ا١بزائرم بتمزيق ىي القاعدة األساسية يف ا٢برب اإلجتماعية الٍب اسرعت فرنص

 .نسيجو اإلجتماعي بتكوين ٬ببة يف مدرستها لتخدـ مصا٢بها ك معادية للمجتمع ا١بزائرم ثقافيا إف عاجبل أـ آجبل
كمة، فقد أزالتها ك ٧بتها من الوجود لتبقى أما ا٤بدارس ا١بزائرية الك ا٤بؤسسات التعليمية ا٤بعركفة بالزكايا ك الٍب اعترب ىي مهد ا٤بقا

 .الساحة أمامها خالية يف نشر ما اريد من ثقافة ك أفكار ك اعاليم
إف لفرنصا اإلستعمارية مدرستْب، مدرسة كنيسية صليبية انصّبية يشرؼ عليها الرىباف، كمدرسة الئكية إ٢بادية اشرؼ عليها 

٤بدرستْب عبلقة صراع ك حرب فكرية سياسية منذ ميبلدٮبا، ك َف اتوصبل إُف إافاؽ بينهما إال اإلدارة اإلستعمارية ك العبلقة بْب ىااْب ا
ا٤بتمثلة يف إنتزاع اإلسبلـ من قلب الشعب ا١بزائرم  فيما يتعلق ٗبهمتهما يف كيفية اإلستيبلء كا٥بيمنة على الشعب ا١بزائرم، الك ا٤بهمة

ا يسمح لئلسبلـ أف يبقى يف ا٢بياة اإلجتماعية إال داخل ا٤بسجد، كاألىم أف يقصى فبل أحد منهم. كفكره كسلوكو ك كاقعو بالكامل
 .اإلسبلـ من ساحة ا٤بعركة حٌب يسهل كل صعب أماـ فرنصا يف أداء مهمتها االستعمارية

تبلؿ كالغزك يف اصرٰبو الذم ٰبدد ٨بتلف مراحل االح 1898ىذا ما يبينو ك يوضحو كزير الَببية الفر نصي ألفريد رامبو عاـ 
  :للجزائر

"La première conquête de l’Algérie a été accomplie par les armes et s’est  terminée en 1871… 
" La seconde conquête consiste à faire accepter par les indigènes notre  administration et notre 

justice. 
" La troisième conquête se fera par l’école. " 

 :الترجمة
 .1871لقد تم الغزك األكؿ للجزائر بالسالح ك انتهى عاـ " 
 .ك يقتضي الغزك الثاني في إخضاع الشعب الجزائرم إلدارتنا ك عدالتنا"

 ."ك الغزك الثالث سوؼ يتم بالمدرسة" 
ىذا التصريح دليل ك برىاف ٤بن أراد ذلك . مكلفة بالغزك الفكرم للنشء ا١بزائرم فهي ية يف ا١بزائر كاضحةصمهمة ا٤بدرسة الفرن

فمهمة ا٤بدرسة الفرنصية يف ا١بزائر ليست علمية بقدر ما ىي غزك فكرم ٯبعل من الشعب ا١بزائرم مستقببل اابعا لفرنصا، ك ىي 
 .هتيمن عليو نفسياكفكريا ك ذىنيا كثقافيا ك سلوكيا ك سياسيا ك اقتصاديا ك بكل اأكيد إجتماعيا

                                                 

 F.colona. les instituteurs Algériens. SNED. Alger 1974.p84. 
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ُب مهمة ا٤بدرسة الفرنصية إذا َف اكن كذلك، ك ىي جعل ا١بزائريْب خادمْب ٥با، بيادؽ، عبيد، عمبلء فكريا ك سفراء ك إال ما مع
ىذا ما فهمو ا١بزائريوف . للثقافة الفرنصية يف أكساطهم، ىذا ما فهمو ا١بزائريوف األكائل عند ظهور ا٤بدرسة الفرنصية يف أكساطهم

رنصية، فبل فرنصا عرضت عليهم التعليم يف البداية ك ال ىم كانوا متحمسْب إلرساؿ أبنائهم إليها، ك قد  األكائل عند ظهور ا٤بدرسة الف
كانوا يفهموف كيفسركف اإللتحاؽ ٗبدرسة فرنصا أنو كفر ك إ٢باد، ردة ك اضليل، يتعلموف فيها اإلنسبلخ الثقايف كاإلبتعاد عن ا٥بوية 

التعلم يف ا٤بدرسة : ليمهم اللغة ك الثقافة الفرنصية ك كيف يكونوف فرنصيصا من الدرجة الثانيةا١بزائرية العربية اإلسبلمية ك ذلك بتع
الفرنصية، التحدث باللغة الفرنصية ك التفكّب ك السلوؾ الفرنصي، فا٤بدرسة الفرنصية ىي من يشكل ذىنية النشأ ا١بديد كفق مذاؽ 

 .الفرنصية كذىنية ك اصور إلدارة
 :فرنصية في الجزائر فلسفة المدرسة ال -

بعد عشرات السنْب من ا٤بقاكمة ضد الغزك ك اإلحتبلؿ الفرنصي أدركت فرنصا ك أيقنت بأف كجودىا مهدد يف كل ٢بظة حاضرا 
كمستقببل، ك السبيل الوحيد الذم ٲبكن فرنصا من كضع حد لذلك التهديد ىو ا٤بدرسة الٍب ٯبب أف العب دكرا يف اغيّب ذىنية أبناء 

لكن ذلك لن يتحقق إال إذا جعلت من ابلميذىا ا١بزائريْب ينسوف من ىم بالنسبة لتلك ا٤بقاكمات الدامية الٍب . يْب ٘باىهاا١بزائر 
 . خلفت آثارا قوية يف نفوسهم

 .ففلسفة ا٤بدرسة الفرنصية مضادة للفلسفة األصلية للَببية بصفة عامة، ك لفلسفة التعليم ا٤بدرسي بصفة خاصة
ية ٗبفهومها العاـ ىي ٦بموعة التساؤالت الٍب ٰباكؿ اآلباء ك ا٤بعلمْب ك رجاؿ الَببية اإلجابة عليها أثناء ٩بارستهم إف فلسفة الَبب

للَببية ك التعليم مع النشأ ا١بديد، ك ال يتوقف األمر فقط باإلجابة على التساؤالت إ٭با بتعليم ا٤بنهج الذم يستخدـ يف كيفية حل 
 :يواجهها اإلنساف يف حيااو، من بْب الك التساؤالتا٤بشاكل الطارئة ك الٍب 

 من أنا؟ ك ٤باذا أنا ىكذا ّٔذا الشكل ك ىذا اللوف؟ -1
 يف ىذه ا٢بياة؟( أك خلقِب)من الذم أكجدين  -2
 ٤باذا جئت إُف ىذه ا٢بياة؟ -3
 ما ىو مفهـو ا٢بياة؟ -4
 ما ىي مهمٍب يف ىذه ا٢بياة؟ -5
 ما معُب ا٤بوت؟ -6
 هي ا٢بياة با٤بوت؟ ٤باذا أموت؟٤باذا انت -7
 أال اوجد حياة بعد ا٤بوت؟ -8
 ما ىي إذف ك ما ىي حقيقتها؟ -9

 ما معُب الك ا٢بركب ك ا٤بقاكمات الٍب قضت على اآلباء ك األجداد ك خلفت الكثّب من األيتاـ؟ -10
 من ىي فرنصا بالنسبة للجزائريْب ك ما حقيقة ا١بزائريْب بالنسبة لفرنصا؟ -11
 ٤باذا أصبح كضع ا١بزائريْب حزينا ك بائسا ك ىم أىل ا١بزائر، بينما الفرنصيص ىم السادة كاألغنياء يف ا١بزائر؟ -12
 ما اإلستعمار ك ما حقيقتو؟ -13
 كىل ىو لصاٌف ا١بزائريْب أـ لصاٌف فرنصا؟ -14
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 كيف كمٌب ينتهي اإلستعمار يف ا١بزائر؟  -15
ساف ك على الشاب ا١بزائرم الذم فتح عينيو يف زماف اإلستعمار سيما يف زماف ا٤بقاكمة ىذه بعض التساؤالت الٍب اطرح على اإلن

لكن فلسفة ا٤بدرسة الفرنصية سوؼ .الٍب خاض جيش فرنصا حركّٔا ك ىو يأيت على األخضر كاليابس كاإلنساف ك ا٢بيواف ك ا٤بكاف
ٱبي ك ا٢بضارم ك الثقايف إال من ا١بانب العر ي ٢باجة يف نفس ابذؿ كل جهودىا لتنسي النشأ ا١بديد من ا١بزائريْب إنتماءىم التار 

ا١بديد ٫بو ىذه الذىنية كما ذكرنا سابقا  أفتوجيو النش !أنا عر ي !أنا صحراكم !أنا ميزا ي !أنا قبائلي !أنا شاكم !أنا بربرم: فرنصا
 ".فرؽ اسد" القصد منو ٛبزيق النسيج اإلجتماعي طبقا لفلسفة اإلستعمار الكربل

كاليـو اآلخر ك من اصورات إسبلمية  إذا كانت اربية ك اعليم ا١بزائريْب يف اإلجابة على كل األسئلة ا٤بطركحة نابعة من اإلٲباف با
 :كاضحة فإف ا٤بدرسة الفرنصية سوؼ انطلق يف اإلجابة على الك التساؤالت بادئ ذم بدء

 .من التنكر للذات -
 .اإلعجاب بفرنصا -
 .ك ثقافة ك حضارة ادين التشكيك يف اإلسبلـ -
 .اإل٫بناء أماـ فرنصا ك التصريح بالتبعية ٥با إف رضيت بو -
 .اإل٢باد ك الكفر -
 .التمزؽ النفساين -
 .القائم على ىذه ا٤بعادلة غّب ا٤بتساكية، كراىية الذات ك اإلعجاب بفرنصا أالصراع الفكرم الذم أنشأاو فرنصا يف ذىنية النش -
 .ء اإلجتماعي أماـ الفرنصيصمركب النقص ك ا٣بجل باإلنتما -
 .كجود فرنصا يف ا١بزائر لصاٌف الشعب ا١بزائرم حاضرا ك مستقببل -

ا١بديد يقبل ك يرضى بوجود فرنصا يف ا١بزائر إستعمارا ك٧بوا  أك على ا٤بدرسة اإلستعمارية أف اكمل البقية ك ىي أف ٘بعل من النش
ية إال أبناء العمبلء الذين حصلوا على بعض صق أبناءه با٤بدرسة الفرنالعجيب أف الشعب ا١بزائرم َف يرض أف يلتح. لذاكرهتم

اإلمتيازات على حساب شعبهم الذم ينتموف إليو، ك رغم ذلك فإف فرنصا َف ارض عنهم ك َف اضع فيهم ثقتها إال كما يتعامل السيد 
إف كانوا من أصل عميل خائن فإف ذلك يشكل مع عبده ٕبذر، ك لقد رأل البعض من الفرنصيص يف اعليم أبناء ا١بزائريْب حٌب ك 

 .خطرا يهدد فرنصا مستقببل
الذين كاف من بينهم عدد قليل من أبناء )حيث ٝبع كل التبلميذ  1938ىذا ما صرح بو أحدىم ك ىو مدير ثانوية البليدة عاـ 

 :ناء ضد ا١بزائريْب ك ىو يقوؿ ٕبماسك األسااذة ك ألقى عليهم خطابا يفيض حقدا كعداكة كشح( ا١بزائريْب يعدكف على األصابع
 .أنا قلت لهم من زماف ك ما زلت أكرره، ل تعلموا أبناء الجزائريين فإف تعليمهم يشكل خطرا علينا كعلى فرنصا"
 .إنهم ل يريدكف اإلعتراؼ بهذه الحقيقة !لكنهم لم يسمعوا كالمي"
 !إنها لجريمة تعليم األنديجاف"
 .ر نشحذه على ظهر فرنصاكل جزائرم نعلمو فإنو خنج"

 :ثم إلتفت إلى التالميذ الجزائريين ك قاؿ لهم
 أليس كذلك ؟"  !تريدكف أف تتعلموا لتطعنوا فرنصا من الخلف"
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"Je leur avais dit depuis longtemps، et ne cesse de le répéter : ne donnez aucune instruction aux 
indigènes ! Mais ils ne veulent pas m’écouter. 

 " Ils ne veulent pas admettre cette vérité : c’est un crime d’instruire les indigènes. 
" Ce sont des poignards qu’on aiguise contre la France. 
 "Vous voulez vous instruire pour mieux nous poignarder dans le dos، n’est-ce pas?"  

لكبلـ أم فرنصي إ٭با ىو صادر من أحد ينتمي إُف ٬ببة اإلستعمار الفرنصي ك ىو مدير ثانوية يف ذلك الزماف، َف يتفوه ّٔذا ا
كا٢بقيقة أنو صادؽ فيما قالو ألف من التبلميذ ا١بزائريْب الذين التفت إليهم يف حالة غضب ك إف َف اكن لو الشجاعة ليقوؿ ذلك 

السادة بن يوسف بن خدة، سعد دحلب، عباف رمضاف، ٧بمد اليازيد كىؤالء : الء ا١بزائريْبالكبلـ إال يف حالة السكر فإف من بْب ىؤ 
 .1962إُف غاية اإلستقبلؿ عاـ  1956ٝبيعا صاركا فيما بعد من قيادة الثورة من 

 :أساليب المدرسة اإلستعمارية في الجزائر -
تعليم أبناء ا١بزائريْب فإف عقبلءىم كحكماء اإلستعمار الفرنصي مهما كاف موقف اإلداريْب ك إف كانوا يشكلوف األغلبية الرافضة ل

ك خرباءه ٥بم رأم ٨بالف ٛباما، إهنم يركف يف اعليم ا١بزائريْب ضماف إلستقرار فرنصا ك مستقبلها يف ا١بزائر، ك ىذا ما يؤكده أحدىم 
 :كىو يوجو ٥بم الرأم السديد بأف يغّبكا أسلؤّم يف التعامل مع ا١بزائريْب

 "بناء مدرسة خّب من ٘بهيز فيلق من ا١بيشل "
إف صاحب ىذا التصريح يدرؾ ٛباما ما يقوؿ ك ا٥بدؼ الذم يريد الوصوؿ إليو كىو يطوم صفحة فَبة ا٤بقاكمة ا٤بسلحة الٍب 

التقارب يستحيل لشعب ا١بزائرم، إنو يريد التقارب مع ا١بزائريْب لكن ل٘باكزت مدهتا الثمانْب عاما ك يريد أف يفتح صفحة جديدة 
  .ٙبقيقو بالسبلح الذم ك إف كاف أكثر فعالية أحيانا فإف صبلحيتو ٧بدكدة ك ال ٲبكن أف ٰبقق كل أىداؼ اإلستعمار

فإف ظن الفرنصيص أف ا٤بقاكمة ٥بم بالسبلح فقط فهذه كجهة نظر غّب كاقعية ألف الشعب ا١بزائرم يرل بأف ا٤بقاكمة انتقلت إُف 
جتماعية ك الثقافية ك ما زاؿ مصرا أكثر من ذم قبل أف يبقى جزائريا عربيا مسلما رغم ما ٢بق بو من خسائر ٦باالت أخرل سيما اإل

ا ّٔويتو كأصالتو، ك يف ىذا الشأف ال يزاؿ ما صنعتو فرنصا بعد مقتل آبائو ك أجداده كىي هتدـ ثبشرية ك مادية كىو ما جعلو يزداد اشب
ك قطع صبلاو بو كبثقافتو ك اراثها العريق، ىذا ما يؤكده الضابط شارؿ ريشارد ك ىو يتحدث يف   مساجده إجتهادا منها و اارٱبو

 :كتابو
 " Nous ne verrions pour notre part، pas grand mal à ce que ces établissements (écoles et mosquées) 

tombassent en poussière, et à ce que le peuple arabe retournât à l’ignorance  des  premiers âges. 
"Il nous serait possible de lui apprendre quelque chose et de l’approprier par l’éducation."  

 :ترجمة
( الجزائرم)العربي  غبارا، ك أف يعود الشعب( جد مدارس ك مسا)ل نرل من جهتنا عيبا كبيرا في جعل تلك المؤسسات " 

 .صور األكلىإلى جهل الع
 ."إننا سوؼ نتمكن من تعليمو بعض الشيء ك نملكو بالتربية" 

                                                 
 


 Charles Richard: Etude sur l'inserretion de la DAHRA 1845-1846.in Saadia et Lakhdar.p112. 



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

 

-- 320 -- 

 

إف شارؿ ريشارد رغم كونو ضابط يف ا١بيش إال أف نظراو ٚبتلف عن نظرة مدير الثانوية ا٤بعادم لتعليم ا١بزائريْب، ك ىذا ال يعِب 
كتبو نفس الشخص بعد ذلك يف نفس الكتاب ا٤بذكور سوؼ اظهر ا٢بقيقة جلية يف ما  . أنو أقل إستعمارا ك أقل عنصرية من اآلخر

سابقا متحدثا عن األسلوب الذم ٯبب أف يتعامل بو الفرنصيص مع ا١بزائريْب بركح عدكانية خالية من كل إنسانية ك ما مصطلح 
رؿ ريشارد كمدير ثانوية ك ا٢بقيقة أف ا٤بدة الزمانية بْب شا !الذم يستخدمو ذاؾ الضابط إال دليل على الَبكيض ليس إال" الَببية"

افوؽ ا١بزائريْب بذكائهم يف دراستهم على الفرنصيص من  ةالبليدة حواِف اسعوف عاما، فاألخّب الحظ ما َف يبلحظو األكؿ يف ا٤بدرس
   :أبناء ا٤بعمرين، لنقرأ ما كتب شارؿ ريشارد عن األسلوب

"Il  nous faut d’abord mettre ce peuple algérien sous nos pieds pour qu’ils sentent nos poids، mais 
diminuer ensuite peu à peu la pression et lui permettre enfin après des siècles de se dresser à notre 
hauteur et de marcher avec nous dans la grande voie du progrès. " 

 : ترجمة
ذلك ركيدا ركيدا "تحت أقدامنا ليحس بثقلنا، لكن نخفف الضغط بعد  يجب علينا أكل كضع ىذا الشعب الجزائرم"

 ."كنسمح لو في األخير بعد قركف أف يقـو بجانبا ك يمشي معنا في طريق الرقي الواسع
عندما نقرأ ىذا النص قراءة كاقعية ندرؾ ماىية األسلوب الذم أابعتو ا٤بدرسة اإلستعمارية ك ىي ابسط نفوذىا ك سلطاهنا على 

فسية ا١بزائريْب ك ذىنيتهم ك مشاعرىم ك ا٥بيمنة عليهم كليا حاضرا كمستقببل إال قليبل منهم ك الفضل يف ذلك يعود إُف يقظة األسرة ن
مقاكمتها ضد مشاريع فرنصا، ك سبلح ىذه ا٤بقاكمة ا١بديدة ىي القيم الركحية ك ا٣بلقية ك التعاليم عن توقف اا١بزائرية ا٤بسلمة الٍب َف 

 .ة الٍب َف يعد أكثرىا إال ٦برد ذكرل عن اراث األجدادالديني
لكن الشاىد عندنا يبقى أسلوب الَببية الٍب ٙبدث عنها شارؿ ريشارد ك الٍب بواسطتها سوؼ اتمكن فرنصا من إمتبلؾ الشعب 

ورا استنّب بو القلوب ك العقوؿ ا١بزائرم بعدما كضعتو ٙبت أقدامها ك ىي ادكس عليو يف عملية الَببية، بعبارة أخرل إذا كاف العلم ن
ك ىو جعل ا١بزائريْب بعبارة كجيزة أخر  كالذىنيات ٫بو ىدؼ يف الوجود ك ا٢بياة فإف التعليم يف ا٤بدرسة الفرنصية با١بزائر يعِب شيئا

 .يسبحوف ٕبمد فرنصا ك يقدسوف ٥با، اابعْب ك خدما ٥با ك ىم رىن إشارهتا، ىذا ا٤بقصود بكبلـ شارؿ ريشارد
حقيقة أساليب ا٤بدرسة الفرنصية يف ا١بزائر ىو أسلوب إنتزاع شخصية ا١بزائرم ك ٧بو مقوماهتا بإابلفها ك عدـ السماح ٥با أف إف 

، اعود مرة ثانية، ك القضاء على إنية ا١بزائرم ك طمس ىويتو الثقافية اإلسبلمية، الفكر ك الذىنية، ا٤بشاعر ك عربية اللساف ك اإلنتساب
 إف َف  ك فرنصا مصممة

اقدر على ٙبقيق ذلك ك بلوغو أف ٙبدث صراعا فكريا هنايتو الصراع اإلجتماعي ك إرساخو يف الواقع بالصراع السياسي إف عاجبل 
 . أـ آجبل، أليس ىذا أسلوب على ا٤بدل القريب ك البعيد؟

 :ىدؼ المدرسة الفرنصية في الجزائرم 5-
يف ا١بزائر ىدؼ كاحد إ٭باىناؾ ٦بموعة من األىداؼ ٚبدـ ٦باالت ٨بتلفة،  يف ا٢بقيقة ليس للمدرسة الفرنصية اإلستعمارية

 .السياسية أكال ك اإلقتصادية ك الثقافية كما سوؼ اظهر يف السياؽ
 :األىداؼ ىي كاآليت ك إف كانت السبل ا٤بؤدية ٨بتلفة

   l’acculturation: التعايش الثقايف  -1
  le déracinement culturel : la déculturation: الثقايفاالنسبلخ  -2
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  la désislamisation :إقصاء اإلسبلـ فكرا ك سلوكا ك مشاعر ك نظاما للعبلقات ك منهج حياة، كاقابلو باللغة األجنبية -3
  l’apostasie cultuelle، la naturalisation :الردة الدينية  -4 
  l’assimilation :التشبو أك التقليد  -5
   l’intégration :اإلندماج  -6

ىذه ٦بموعة من األىداؼ ٧بورىا الرئيسي ىو الثقافة، لسنا هنمل ا١بوانب األخرل يف العملية اإلستعمارية لكن ىذا العامل ىو 
السبيل الذم يؤدم إُف بلوغ ا٥بدؼ اإلستعمارم الرئيسي ا٤بعركؼ بالسياسة اإلستعمارية الٍب اقـو أساسا على خدمة اإلقتصاد 

 .الذم ىو بدكره يقـو على إغتصاب ك هنب ٩بتلكات ك خّبات ك ثركات البلداف ك الشعوب ا٤بستعمرة اإلستعمارم
ك ما داـ الشعب ا١بزائرم يرفض ىذا اإلعتداء  .فا٥بدؼ السياسي الفرنصي يف ا١بزائر ىو ا١بزائر فرنصية بشعبها ك ثركاهتا  

صاد، فإف فرنصا ال زالت ٙباكؿ فرنصة الشعب ا١بزائرم بكل حيلة ك قوة ىو دائما يقاـك ك با٤بر  التارٱبي ك السياسي ك ا٢بضارم ك
 .لعلى مدرستها سوؼ ابلغها أىدافها الٍب سطرهتا

 :ىيا نسلط الضوء على كل ىدؼ ٗبفرده ك إف كانت العبلقة بينهما ٝبيعا كطيدة ك اكاد ٚبتفي
 :التعايش الثقافي -1

من خبلؿ ىذه التسمية أف التعايش يعِب اواجد ثقافتْب ٨بتلفتْب يف زماف كاحد كيف إذا انطلقنا من اللغة يف ٕبثنا فإننا نبلحظ 
 :مكاف كاحد، إال أف الواقع يفرض علينا عدة اساؤالت

 العطاء؟ ىل يوجد اعايش ثقايف إذا كاف التعايش نفسو يقتضي التبادؿ يف األخذ ك - 1
ألنو أساسا ليس اعايشا عفويا إ٭با إستعمارم قائم على القهر كا١برب،  ما داـ ىناؾ شك يف التعايش الثقايف سيما يف ا١بزائر -2 

 فهل يصح اسميتو كذلك؟
ك ما داـ األمر كذلك ك فرنصا اإلستعمار ال اسمي األشياء بأ٠بائها فإف استخداـ عبارة الصراع الثقايف ىو ما يصح على اسمية 

 .الواقع
نشاىد التعايش الثقايف يف الواقع اإلجتماعي، فإننا سوؼ نشاىد ا١بزائريْب ىيا ندخل آّتمع ا١بزائرم يف فَبة اإلحتبلؿ ك 

ا٤بسلمْب يعيشوف داخل ا٤بدينة ك عبلمات الرفاىية من حيث السكن فبل اراىا إال يف األحياء األكربية الٍب بنيت يف أحياء ا١بزائريْب 
ايات الفرنصية من حيث الشكل ك ا٥بندسة، ك إف كاف ا٤بسلمْب بعدما ىدمت مساكنهم، فهي ٚبتلف من حيث العمراف على البن

العمراف اإلسبلمي ٱبضع لعامل الشمس الذم يدؿ على الزماف الذم بدكره ٰبدد كقت الصبلة الٍب اعِب العبادة  كذكره ك اربط حياة 
أل عن عيوف اآلخرين ك ٰبمي األسرة ا٤بسلم باآلخرة، فهذا النوع من العمراف الذم ٰبتوم على كل مرافق ا٢بياة األسرية داخلو يف من

 .كخلوهتا، إختفى ىذا العمراف اقريبا كليا إال نادرا حيث سحر ٝبا٥با الفرنصيص فَبكوه لكن دكف عناية ك صيانة
أما يف ا١بانب اآلخر فإف بنيانو يعتمد على ا٤بظهر ا٣بارجي ك بدال من أف اتحكم فيو الشمس فإف التجارة ىي الٍب اتحكم يف 

و حيث يرافع يف الفضاء لتقاـ ٙبتو ٧ببلت ٘بارية، ك كل شيء فيو يقـو على ا٤بظهر ا٣بارجي ليناؿ إعجاب اآلخرين كحٌب اشكيلت
نوافذه فإهنا عكس نوافذ العمراف اإلسبلمي الٍب اطل على الداخل ا٤بركنق بالبسااْب ك ا٢بدائق الساحرة بوركدىا ك فواراهتا ٗبياىها 

 .ا٤بَبقرقة كا٤بتؤللئة
 :ا نرل التعايش الثقايف يف العبلقات البشريةىي
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يوجد يف ا١بزائر أمة مسلمة ينتسب أناسها للعركبة، ك أناس أكركبيوف قدموا إُف ا١بزائر من ٨بتلف أ٫باء أكربا منهم الفرنصيص كىم 
ا٤بالطيوف ك اإلغريق ك الرباغاؿ  الذين يشرفوف على اإلدارة اإلستعمارية ك ٨بتلف مؤسساهتا سيما العسكرية، كاإليطاليوف ك اإلسباف ك

كاأل٤باف كاليهود، فكونت ىذه األقليات ٦بتمعا فرنصيا من ٦بموعات ٨بتلفة حاكلت أف اشكل كتلة ثقافية كإجتماعية متحدة بالثقافة 
اإلسبلمية الدين كالعقيدة  الفرنصية ك ٙبت الراية الفرنصية مهمتها أف اواجو من ا١بانب الثقايف األمة ا١بزائرية العربية اللساف كالنسب ك

 .ك منهج ا٢بياة،كل ٦بموعة اتكلم بلغتها إال مع اإلدارة لكن الواقع فرض عليهم اعلم اللغة الفرنصية للتعامل مع ا١بميع
فأين التعايش الثقايف ك فرنصا اريد السيادة ٥با كحدىا يف ا١بزائر ك َف اسمح للغة العربية أف استخدـ إال يف كسط ا١بزائريْب 

 كالدكائر الر٠بية كلها بالفرنصية؟
ىذا النوع من التعايش يسمى مضايقة ثقافية لصاٌف الثقافة الفرنصية على حساب الثقافة اإلسبلمية العربية ك ىو اعايش 

ئر عاجبل إستعمارم ٱبدـ الثقافة الفرنصية الدخيلة على حساب الثقافة األصيلة ك ا٤بدرسة الفرنصية ىي من يقـو ّٔذه ا٤بهمة يف ا١بزا
 .كآجبل

َف يرض الفرنصيص ك َف يقبلوا أف يكوف ا١بزائريوف يف نفس .بالرغم من أف التعايش الثقايف على مر الزماف أخذ أشكاال كثّبة
ا٤بستول ا٤بعيشي ك إف قبلوا بنوع من التلطف مع عمبلئهم لكن رغم ذلك فإف التأثّب على الفرنصيص يف بعض مظاىر ا٢بياة سيما 

 يعرؼ ّٔا ا٤بسلموف يف ا١بزائر ك يف غّب ا١بزائر يف ا٤بسكن ك ا٤بلبس ك الطعاـ اأثر الفرنصيص ّٔذا األمر سيما النساء النظافة الٍب
األكربيات الٍب كانت ٘باكر أحيانا يف ا٤بدف ا١بزائريات ك صارت افر إليهن ك ابحث عن طعاـ عندىن كارفض ا١بلوس يف بيوهتن سيما 

ف القطط ك الكبلب الٍب يربوهنا، ىذه حقيقة ك ليس إفَباء عليهم فكاف يف بيوهتن ركائح كريهة جدا اشمها ك أف أزكاجهن كانوا يأكلو 
الطريق، فضاقت نفوس نسائهم من الك الركائح ك ىي اكتشف البديل عند جاراهتن ا٤بسلمات ك أنت ٛبر ّٔا يف الطريق فتعاؼ 

النساء أف يف بيوت ا٤بسلمْب سر عجيب يف ا٢بياة ك ىم ال يأكلوف إال النظيفات، كما أعجَب بطبخهن رغم الفقر، كالحظت الك 
 .ما ىو حبلؿ ك خاصة ٢بم األغناـ ك األنعاـ ا٤بذبوحة على الطريقة الشرعية

ئريْب ك اعاملوا معهم إال ك أعجبوا ٗبا كجدكا فيهم من سلوؾ نقي طاىر ك خلق رفيع  فكاف ىؤالء الفرنصيص كلما إقَببوا من ا١بزا
ستول خاصة يف جانب الصدؽ ك اإلخبلص ك األمانة يف ا١بزائريْب رجاال ك نساءا، ك ٙبضرين حادثة كقعت مع أحد العماؿ عند ا٤ب

 أسرة معمرة فأرادكا أف يقربوه منهم أكثر ٢بسن معاملتو، فبعدما مات أبوىم الشي  أسكنوه بيتو، لكن ىذا العامل ا١بزائرم الفقّب ا٤باؿ
خلقو ألنو عندما سكن ا٤بنزؿ ك أراد أف ينظفو إذا بو يكتشف سرا عجيبا يف فراش سرير الشي  ا٥بالك حٌب  فاجأىم بأمانتو كحسن

الوسادة كانت كلها مليئة باألكراؽ النقدية، فاندىش من كثرة ا٤باؿ ك بعدما إنتهى من ارايب البيت ك انظيفو ك إزالة الركائح الكريهة 
ٗبا إكتشف كأحضره إُف البيت فتعجب ٝبيعهم من إخبلصو ك صدقو ك أمانتو ككيف أف ىذا ك اخربه  كدىنو، إاصل بصاحب ا٤بزرعة

ىذا النوع من السلوؾ ىو الذم ٲبيز ا٤بسلم عن غّبه من الناس حٌب كإف  . ا١بزائرم ا٤بسلم َف يغوه ا٤باؿ ك اركو يف مكانو ك أحضرىم
ا٤بعجبة ّٔذا العامل الصادؽ األمْب إال أهنا اقربو منها أكثر ٩با كاف  ةكاف بينو ك بْب أعدائو ٕبورا من الدـ، فما كاف من الك األسر 

 عليو يف السابق ك قد عظم يف عينها ٥بذه القيمة ا٣بلقية اإلسبلمية الٍب ٯبهلوهنا ك قد ٠باىا بعضهم الوفاء لصاحب ا٤بزرعة، لكن األمر
 .ٱبتلف بْب األمانة كالوفاء

بْب األمتْب يف ا١بزائر أثناء فَبة اإلحتبلؿ عندما صار فيو اقارب بْب أعضاء من األمتْب  ىذه القصة ابْب لنا كيف كاف التعايش
كىناؾ حوادث كثّبة من ىذا النوع من السلوؾ الذم جعل الفرنصيص يكتشفوف الصورة ا٢بقيقية للشعب ا١بزائرم من الداخل إُف 
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ة من إحساف ك كـر رغم الفقر ك اإلحَباـ للذات ك الصدؽ ك األمانة درجة أف ىؤالء الذين اعاملوا معهم كرأكا فيو ىذه القيم ا٣بلقي
 .صاركا يفضلوهنم عن الفرنصيص اآلخرين

التعايش الثقايف بْب الفرنصيص الصليبيْب ك ا١بزائريْب ا٤بسلمْب َف يذىب بعيدا ك َف يتعمق أكثر إ٭با اوقف عند ا٤بعامبلت، فأين 
 . ٞباية عزلتهمشااليي الذم يقوؿ باف ا٤بسلمْب كانوا يف

إف ما نقصده ىنا يف ا٢بد الفاصل بْب ا١بزائريْب ا٤بسلمْب ك الفرنصيص الصليبيْب ىو معرفة كل طرؼ بالطرؼ اآلخر معرفة 
اقـو على األّٔة ك ا٤بظاىر ا٣بارجية فإف ثقافة ا٤بسلمْب اقـو أساسا على ا١بوىر، فرغم الفقر  دقيقة، فإذا كانت ثقافة الفرنصيص

أحيانا إال أهنم كانوا أغنياء بتلك القيم الٍب كرثوىا من اإلسبلـ مثل النظافة يف ا٥بنداـ ك ا٤بسكن ك الفراش ناىيك عن الطعاـ كآّاعة 
فبل اللحم غّب ا٤بذبوح على الطريقة الشرعية ك ال ا٣بنزير، فكاف الفرنصيص أك نساءىم عندما يزكركف : الذم يكوف أساسا من ا٢ببلؿ

وهتم اراىم جالسْب مطمئنْب ك يشتهوف كل الطبخات ا١بزائرية بينما عندما يدخل ا١بزائريوف بيوت الفرنصيص فإف أكؿ ا١بزائريْب يف بي
 .ما يبلحظوف ركائح أقل ما يقاؿ عنها أهنا غّب طيبة

وا إليو ك ىو ما لعل ىذا ىو ا٢بد الفاصل بْب ا١بزائريْب ك الفرنصيص الذم َف يسمح للجزائريْب أف يتجاكزكا إُف أبعد ٩با كصل
كصفو ٩بثل الفاايكاف الذم شارؾ يف اإلحتفاؿ بالعاـ ا٤بأكم إلحتبلؿ ا١بزائر كىو ٱبطب يف منصة أحد أحياء مدينة البليدة ك ىو 

 :يقوؿ
عن الصورة ا٢بقيقية ٥بذا البلد  "عندما عينت ٢بضور اإلحتفاؿ ك أنا أستعد للسفر عربت عقلي عدة صور عن ا١بزائر كاساءلت"
 .ميل حقاا١ب

 .بأـ عيِب َف أاصور إطبلقا ىذه الصورة الٍب أنا أشاىدىا اليـو !بصراحة !بصراحة...لكن 
َف اعمل أم شيء ك ٘باكزهتا  "كنت أاصور أف فرنصا عملت أشياءا كثّبة يف ا١بزائريْب لكنِب الحظت عندما كصلت أف فرنصا

 .األمور خبلؿ مائة عاـ
كعائشة كخدٯبة، ك٧بمد كعلي  "ر أنِب سوؼ أجد جاؾ ك بوؿ ك أندرم متزكجْب بفاطمةكنت أاصور ك أنا قادـ إُف ا١بزائ"

ك الفرنصيص  ّٔذه الصورة الٍب اشاىدكهنا كلكم، ا٤بسلموف من جهة"ك جاكلْب، ك إذا  ي أصطدـ  كالبشّب متزكجْب ٔبوزيت  ك مّبام
 يافرنصا خبلؿ مائة عاـ فاات؟ "يف جهة أخرل، ماذا عملت

لئلحتفاؿ با٤بؤكية الثانية إف  "ك َف اعمل شيئا ك لن اعملي شيئا آخر، ك إف بقي لك شك فيما أقوؿ فأنا أدعوؾأنا أقوؿ ل"
 " استطعت، لن اذىيب بعيدا ّٔذه السياسة الٍب الٚبدـ إال جشع أرباب ا٤باؿ

عليو إف َف يتجاكز ميداف التعامل  فالتعايش الثقايف الذم كاف ىدؼ ا٤بدرسة الفرنصيصية َف يكن قادرا أف يتعمق أكثر ٩با كاف
اف كا٤بعامبلت على ٝبيع ا٤بستويات لكنو بقي ٧بصورا يف ذلك ا٤بستول ك َف يتعداه إُف ا٤بصاىرة الٍب أشار إليها الكارديناؿ ٩بثل الفاايك

بل ك كاف من طرؼ كاحد، إف ما ذكره الكارديناؿ ال يعِب أنو غّب موجود بل كجد يف حاالت نادرة ك َف يدـ طوي. يف حديثو السابق
كثّب من الطرؼ بأقل  نفالرجاؿ من بعض ا١بزائريْب ىم الذين ازكجوا بالفرنصيصات أما ا١بزائريات اللوايت ازكجن بالفرنصيص فه

 .اآلخر أياـ اإلحتبلؿ

                                                 
 *.أحد الشهود حضر اإلحتفال:المستجوب
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معوف كحدىم دكف ك ا٤بنظر الذم كاف الكارديناؿ يشاىده يف الساحة أثناء خطابو ىو أف ا١بزائريْب بربانيسهم كعمائمهم متج
نسائهم، ك يف ا١بهة األخرل فرنصيص بأزيائهم األكربية ك قبعاهتم ك زكجاهتم ٔبانبهم ٰبملن مظبلت للتدلل أكثر من أف ٙبتمى من 

 .ا١بزائرية الساطعة أشعة الشمس
٥با، فالتعايش الثقايف َف يكن  ىذا ما ٯبعلنا نصل إُف ا٣باٛبة التالية حوؿ التعايش الثقايف الذم جعلت ا٤بدرسة الفرنصية منو ىدفا

تجاكز اقاربا بْب األمة ا١بزائرية ا٤بسلمة العربية ك األمة الفرنصية ا٣بليطة، فاألكُف ملتها اإلسبلـ ك الثانية ملتها الصليبية فلذا َف ي
ف ٦برد ٘باكر إجتماعي إنساين ليس التعايش الثقايف ميداف ا٤بعامبلت على ا٤بصاىرة، إ٭با التعايش الثقايف بْب ا١بزائريْب ك الفرنصيص كا

  !إال
 .أىذا اعايش ثقايف؟ إ٭با ىذه الظاىرة اؤدم دكف ريب إُف الصراع الفكرم الذم يؤدم بدكره إُف الصراع ا٢بضارم

 :النسالخ الثقافي -2
 déracinement culturel le َف ٪بد مصطلحا باللغة العربية يؤدم ا٤بعُب ا٢بقيقي ا٤بقصود ك يقابل ا٤بصطلح األجنيب

، فاألكؿ يعِب إنتزاع الثقافة من جذكرىا ك الثاين يعِب déculturation laالذم ىو الغاية ا٤بنشودة ك دائما باللغة األجنبية يعِب 
 .إزالة الثقافة بكاملها من الوجود لسانا كعقيدة كفكرا ك سلوكا كمنهج حياة

لخة حيث انتزع الثقافة اإلسبلمية العربية بكل مظاىرىا يف اللساف ك الفكر فا٤بصطلح الذم رأينا أنو يوافق ا٤بعُب ا٤بقصود ىو ا٤بس
ك السلوؾ من الشخص أم يسل  من ىويتو الثقافية األصلية ك يلبس بد٥با ثقافة دخيلة اعتمد على التنكر للذات كلئلنتماء 

 .إل٢باد ك اللساف األجنيب ك العدكانيةلبلصالةاإلجتماعي ك التاري  البشرم، كما اعتمد من ا١بانب العقيدم على الشرؾ ك الكفر كا
بعبارة موجزة فإنو ٩بنوع على ا١بزائرم أف يبقى مسلما عربيا إال أف يبدؿ ىويتو الثقافية ك يتبع الفرنصيص يف ثقافتهم كيقتدم ّٔم 

ك على مكانة يف آّتمع ك يصبح مثلهم، فهو ذاؾ ما ٱبدـ ا٤بصلحة السياسية لئلستعمار الفرنصي يف ا١بزائر كلعلو ٰبصل بذل
 . ىدؼ مقاكمتوال كىذا ليس طموح الشعب ا١بزائرم ك .االستعمارم ا١بديد يف ا١بزائر

 :إف عملية االنسبلخ الثقايف ٛبت بعد مرحلتْب
 .قامت أكال كأساسا على القضاء على أجياؿ ا٤بقاكمة األربعة:  ا٤برحلة األكُف -
من فقو العبادات ك ا٤بعامبلت ( يف ا١بيل ا٣بامس مع بداية القرف العشرين)مية العربية ضعفت الثقافة اإلسبل: ا٤برحلة الثانية -

صاركا ٯبهلوف اإلسبلـ ك كيفية العبادة، ك حٌب اللغة اقلصت يف خطابات  (70%)كالشريعة، بصفة عامة بنسبة افوؽ السبعْب با٤بائة 
 .  ٧بدكدة العبارات ك الببلغة

عربية كاركية ك فرنصية ك إسبانية : كلمات ا٤بهجنة من ا٣بليط من اللغات األكربية ا٤بوجودةك صار التخاطب با٢بركات ك ال
 .ك مالطية ك يهودية كإغريقية ك براغالية كغجرية

إختفى حفظ القرآف بإختفاء مدارس اعليم القرآف ك قلة الناس ا٢بافظْب للقرآف، كا٢باؿ ىذه اعترب ىي ا٤برحلة اإلنتقالية بعد عملية 
 .فريغ ناىيك عن القراءة ك الكتابةالت

يف حْب كانت الثقافة اإلسبلمية اتقلص يف ا٤بمارسات اليومية ك العبادات ك إف بقي بعضها يف ا٤بظاىر السلوكية : ا٤برحلة الثالثة -
مدارس لتعليم ا١بزائريْب  جيبل بعد جيل، ك التعليم اإلسبلمي العر ي ٲبنع منعا بالقوانْب السخرية حيث ال اسمح اإلدارة الفرنصية بفتح

إال بإذف منها برخصة اقدـ بعد مد كجزر رىيب، ك عندما اسلم الرخصة يذكر فيها ىذا الشرط ك ىو أال يسمح فيها أكثر من 
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الميذين، ىذا ما جعل الشعب ا١بزائرم يعرؼ افريغا ثقافيا ال نظّب لو ك ىو التفريغ الذم ال يعِب غّب ا١بهل الذم ٱبدـ فرنصا 
فتها ك سياستها يف ا١بزائر ك األمر ال يتوقف عند ذلك يف منع ا١بزائريْب من اعلم لغتهم ك دينهم ألف دينهم أصبل يقـو على العلم كثقا

اُف ك ا٤بعرفة، بل َف اكن ارغب يف اعليم أبناء ا١بزائريْب ألهنم مسلموف، أليس ىذا إنتزاع للثقافة األصيلة ك دفع ا١بزائريْب ك أبنائهم 
ثقافة أخرل؟ عندئذ َف يبق للجزائريْب من الثقافة إال القليل، لكن بقي ٥بم الشعور باإلنتماء القوم للثقافة اإلسبلمية العربية كلو  إعتناؽ

 .بالشعور لكن ىذا بقى قويا يف النفوس ك بركحو ا٣بالدة ك ىي الوعي بالذات ا٤بنسوج بالثقة يف النفس رغم الظلم ك الفقر كا٢برماف
  la désislamisation:إلسالـ من الحياة اليوميةإقصاء ا -3

إف ىذه العملية بدأت يـو بدأ التنصّب ك التعليم الفرنصي يف ا١بزائر لكن اكثف النشاط أكثر مع بداية القرف العشرين حيث أابع 
 .شااولييالتنصّب أساليب جديدة عرب التعليم ك ا٤بعامبلت سيما بعد ا٢برب العا٤بية الثانية كىو يطبق اوصيات 

ك بدكنو فإف مصطلح إقصاء اإلسبلـ ارٝبة غّب صحيحة ك ىي كلمة مؤدبة جدا   ك دبلوماسية رفيعة ا٤بستول إال أف ا٢بقيقة 
ىو إنتزاع اإلسبلـ ليس يف إعبلف ا٢برب عليو يف الواقع  la désislamisationالعلمية افرض الدقة يف الَبٝبة الٍب يقابل مصطلحها

يف إ٭با إنتزاعو إنتزاعا من العقل كالذىنية ك الفكر ك السلوؾ ك منهج ا٢بياة بكاملو حٌب يسهل اإلنتصار عليو بعد اإلجتماعي ك الثقا
ك كل الوسائل  ذلك سياسيا ك خاصة عسكريا، ك ال يسمح لو بالظهور ثانية يف أم ٦باؿ من ٦باالت ا٢بياة كأصبح شغلهم الشاغل

 .يف العملية األكُف ع اللغة العربية من اللساف كىي اساسا ا٣بطوةلبلوغ ذلك مرغوب فيها ك ٧ببذة كاف اقل
ك األكثر من ذلك ىو افكّبىم على ا٤بدل البعيد يف جعل ا٤بقاكمة ذات طابع إقتصادم من أجل ٙبسْب ظركؼ ا٤بعيشة ك سد 

جل التخلص من عبودية فرنصا رمق ا١بوع ك التغلب على ا٢برماف، كما ٙبولت ا٤بقاكمة ذات الطابع السياسي للسعي ك ا١بهاد أل
األمر الذم إنتبهت .كإستعمارىا ك التحرر من سلطاهنا إُف صراع مع الفرنصيص من أجل منصب إدارم أك منصب سلطوم ك نفوذ

التاِف  اليو ا٤بقاكمة منذ بدايتها حيث كانت جهادا يف سبيل ا لتحرير الوطن الذم ىو جزء ال يتجزأ من العا٤بْب العر ي ك اإلسبلمي كب
كانت ا٤بقاكمة كذلك ٙبمل طابعا للدفاع عن اإلنتماء الثقايف ك ا٤بلة كا٢بضارة، ك ىو األمر الذم دعت إليو ا٢بركة الوطنية يف نظامها 
السياسي ك ىي اعترب نفسها إمتدادا حيا ك مستمرا للمقاكمة الٍب بدأىا األمّب عبد القادر ك أمثالو من زعماء ا٤بقاكمة فا١بميع جعل 

الذم ذكرناه يف فصل التنصّب  ن اإلسبلـ إ٠بنت ا٤بقاكمة، لكن السبب ا٢بقيقي أبعد من ذلك حيث يظهر يف اصريح لول فويوهم
 :السابق، فبل بأس أف نذكره ىنا

 .لقد جاءت أياـ اإلسبلـ األخّبة، ا يطرده، ك يعيده إُف الصحارل الٍب خرج منها ليهلك" 
 .ائر رب آخر غّب ا٤بسيحبعد عشرين عاما لن يكوف للجز " 
 .إننا نظن بأننا ٬بوض ٘بارة كبّبة ك أكملنا ا٢بركب الصليبية" 
 .يف ىذه اللحظة بالذات فيما يتعلق با١بزائر فإف مهمة اإللو قد كملت" 
 .إف مازاؿ ىناؾ شك يف بقاء الَباب عند فرنصا"
 ."فإنو على األقل يستنتج بأف اإلسبلـ قد فقده" 

٤باذا كل ىذه العداكة ضد اإلسبلـ . ائي الذم جاءت بو فرنصا منذ البداية ك ليس موقفا جديدا نتج عن ا٤بقاكمةىذا ا٤بوقف العد
ك العدكانية ضد ا٤بسلمْب ٖبوض حرب مستمرة ضدىم دكف ىوادة؟٤باذا يركف يف اإلسبلـ ك ا٤بسلمْب أعداء ٯبب مطاردهتم 
                                                 
 Saadia et Lakhdar: L'alieration colonialiste et la résistance de la famille algérienne .ed. la cité. 1961.P 31  
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ا؟ طرحنا ىذه األسئلة فوجدنا اإلجابة عليها يف اإلستعمار الفرنصي ك٨بتلف كمبلحقتهم يف كل مكاف ك القضاء عليهم حيث ما كجدك 
فاإلسبلـ إذف ىو ا٤بستهدؼ ليس لكونو عقيدة التوحيد ك إ٭با لكونو دين ال يشبو األدياف األخرل، فهو الدين الذم . أجهزاو ا٢بربية

ذلك فهو الدين الذم ينظم ا٢بياة اإلنسانية يف ٝبيع ا١بوانب يقـو أساسا على عقيدة التوحيد كاإلٲباف با٢بياة اآلخرة ك زيادة على 
ففرنصا .اإلجتماعية ك الثقافية ك اإلقتصادية كالسياسية كالعسكرية، ك ىو ما ٲبيز ا٤بسلمْب عن غّبىم يف حياهتم يف السلم ك يف ا٢برب

ا يطرده كيعيده إُف الصحارم الٍب :  "...ّٔا لوم فويوهاريد إقتبلعو من كاقع ا١بزائريْب يف ٝبيع آّاالت، كبصريح العبارة الٍب الفظ 
، فليس ا من يطرد إف الفرنصيص ٰبملوف يف عقو٥بم أشياءا كثّبة غامضة بدءا من ذات ا سبحانو ك اعاُف !خرج منها ليهلك

 اإلسبلـ من ا١بزائر إ٭با فرنصا 
 .ا يف ا١بزائر ك يستنتج يف األخّب بأف اإلسبلـ قد فقد ا١بزائرك إستعمارىا، ك ٱبتم اصرٰبو ك ىو أكؿ من يشك يف بقاء فرنص

دائما ألنو ٱبالف مطامعهم ك إرادهتم، فرأيهم ىو الصواب كإف خالف ٱبفونو ك اليقْب ىو ما  اكاىن ك استنتاج قائم على الشك،
اإلستعمار ك منهجيتو الفكرية، فالرأم  الواقع ك ا٤بنطق ك ا٢بق، ك الصواب ىو ما يركف ىم ك إف كاف قائما على الظن، ىذه فلسفة

 رأيهم ك الصواب صوأّم ك ما دكف ذلك فهو ضبلؿ مبْب، فهل إستطاع إنتزاع اإلسبلـ من كاقع ك قلب ك فكر ك عقيدة ا١بزائريْب؟
قيق ىذا ا١بواب بكل اأكيد يعرفونو معرفة جيدة كما يعرفوف مطامعهم ك يعلموف علم اليقْب أنو ٨بالف ٥بم كمن ا٤بستحيل ٙب

ا٥بدؼ يف أبناء ا١بزائريْب الذين التحقوا ٗبدرستها، ك ما داـ األمر كذلك فبل بد إذف من اغيّب ا٥بدؼ ك استبداؿ األكؿ الذم عجزت 
من ا٤بستحيل إقتبلع : فرنصا عن ٙبقيقو، لكن الثاين سوؼ يتحقق بتغيّب األسلوب من ا٤بباشر إُف غّب ا٤بباشر ك بالتاِف يصبح ا٥بدؼ

بلـ من فكر ك قلب ا١بزائريْب ك إبعادىم عن اإلسبلـ األمر الذم يسهل إبعاده عن كاقعهم حٌب ال اصطدـ بو العملية اإلس
 .اإلستعمارية يف ٨بتلف مهامها

   la naturalisation ou L'apostasie cultuelle:الردة الدينية  -4
جزائريْب الذين يطلبوهنا من اإلدارة الفرنصية لسبب بسيط ك ىو أف ىذا ا٤بصطلح األجنيب ال يعِب إطبلقا منح ا١بنسية الفرنصية لل

لم الطالبْب للجنسية الفرنصية يف ا١بزائر أياـ اإلحتبلؿ لعلهم ٰبصلوف على بعضاالعتبار كاالمتيازات ا٤بادية  ك يتحرركف من الفقر ك الظ
تماء اإلجتماعي ك البشرم ك التنكر لؤلصل كااباع الفرنصيص ك ا٢برماف، فكانت فرنصا اشَبط عليهم الديانة النصرانية ك مقاطعة اإلن

ك لقد خص آّتمع ا١بزائرم يف ذلك الزمن مصطلحا بعبارة فرنصية معربة ادؿ على ا٢بدث الذم أصاب ا٤بعُب ك ىو  .يف كل أمورىم
ريات اللوايت عربف عن إستيائهن كىي عبارة من صنع النساء ا١بزائ" أمطورين" :إنقبلب الشخص عن ىويتو كدينو، ىذا ا٤بصطلح ىو

بينما الرجاؿ كانوا يطلقوف كلمة مشأّة على ا٤براد ك ىي   .٥بذا األمر من بعض الرجاؿ ك ىو مصطلح يدؿ على اإلىانة ك اإلحتقار
عُب ك ىو لكنها اؤدم نفس ا٤ب "naturalisé"كىي ال ٛبت بصلة إُف كلمة " أمتوريزم"كلمة فرنصية معربة ك٧برٌفة ٛباما إهنا كلمة 

إال صفة اطلق على الشخص " أمتوريزم"ا٤براد الذم ٚبلى عن دينو ك ملتو كىويتو الثقافية ك عشّباو ليلحق بالفرنصيص، ك ما كلمة 
ة ا٤بعِب ليقاطعو ا١بميع من بِب قومو ك يلفظونو ك ٱبرج من دائرة أمتو ك عشّباو ذليبل حقّبا، ا١بميع ينظركف إليو نظرة إستصغار ك إىان

 .ٌب يلتحق بالفرنصيص  يشرب ا٣بمر عيانا أماـ بِب قومو حٌب يشهدكا فعلو ذلك اوقيعا ك ختما على رداوح
 ؟!إف األمر َف يتم ىكذا ك بتلك السرعة بل إنو مر بعٌدة مراحل ك ىي ٨بالطتهم ك لسيما نساءىم ك أم نساء

ف يف نظر الفرنصيص اإلسبلـ ال يعِب فقط عقيدة فانتزاع إلسبلـ بدأ ٗبحو األخبلؽ من سلوؾ الشخص مث لسانو العر ي أل
التوحيد ك اإلٲباف باآلخرة بل كذلك لساف عر ي ك قيم خلقية رفيعة ا٤بستول، إال أف اللغة ابقى ىي عنواف الثقافة اإلسبلمية العربية 
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ألفاظ ك ما أكسع اللغة العربية  ٦بردكالفرنصيص عندما يستهدفوهنا يف ا١بزائر فإهنم يدركوف حقيقتها ٛباـ اإلدراؾ ك ىي أهنا ليست 
سبلـ ألفاظا إ٭با لكوهنا كعاء الثقافة اإلسبلمية بتصوراهتا ك ببلغتها ك فصاحتها ك سحر بياهنا ك دقة معانيها، بعد زكا٥با يسهل إزالة اإل

فية الٍب يشاء فيسهل من عقل كفكر ك قلب األشخاص كما يسهل التصرؼ فيهم كما يشاء ا٤بتصرؼ ك ٙبويلهم إُف الصورة ك الكي
 .ابتبلعهم

  l’assimilation:التشبو -5
التشبو باألشخاص الذين يريد  assimilationأكيد أف بعض األشخاص سوؼ يفاجئوف عندما يبلحظوف أف ارٝبة كلمة 

الٍب  intégrationاالندماج فيهم، ك الكلمة األجنبية رغم موسيقى نطقها إال أف بعض الناس ٱبلطوف بْب معناىا ك معُب كلمة 
 la اعِب شيئا آخر كما اعِب ا٤برحلة التالية بعد التشبو، إهنا اقابل كلمة التدريب أك ما يقابلها باللغة األجنبية يف عاَف السينما 

répétition قبل التقاط مشهد الفيلم يف صوراو النهائية. 
نو ا٢بياة قبل أف يلتحقوا بفرنصا كليا، عقيدة ك فكرا بعبارة أخرل التشبو ما ىي إال مرحلة ادريب للمعنيْب على السلوؾ ك م

كسلوكا ك لسانا، لكنهم ك رغم ذلك يبقوا ٙبت التحريات لسبب بسيط كىو أف الفرنصيص ليسو أغبياء ليضعوا ثقتهم ّٔذه السهولة 
املوف معهم أفقيا ك سطحيا إهنم يتع. يف األشخاص الذين انكركا ألصلهم ك انتمائهم ٤بلتهم اإلسبلمية ك قطعوا كل صلة بذكيهم

بربكدة اامة كأهنم يتعاملوف مع ا١بماد إ٭با ثقتهم كضعوىا يف أشخاص ا٤بقاكمة الذين ال يستسلموف ك ال يقبلوف ا٥بزٲبة كٰبافظوف على 
فاظهم على شخصيتهم دكف التنازؿ على أدىن سلوؾ، ك يتعاملوف معهم على التمايز الثقايف كا٣بصائص اإلنسانية بإعجاب ك اقدير ٢ب

بأنو ضعيف الشخصية ك رغم اشبهو ّٔم فإنو يستحيل عليو أف يصبح منهم ألف لغتو " أمتوريزم"فهم يعرفوف حقيقة ذلك .ىويتهم
" ر"الذم بقي يف لسانو العر ي ينطق  Rالعربية، ك إف أحسن الكبلـ بالفرنصية فإنو عاجز أف ينطق حركفها كالفرنصيص سيما حرؼ 

آّتمع الفرنصي ألف ا١بنس  يفبشراو األ٠بر يدؿ أنو ليس فرنصيصا من أصل فرنصي إ٭با ىو عنصر أجنيب رغم افرنصو، ك لوف 
 .الفرنصي أبيض البشرة أشقر الشعر ك أسود الشعر إال قليبل

ة فرنصا فإذا كانت السياسة الفرنصية اإلستعمارية افرض على الفرنصيص اقبل ىذه العناصر األجنبية يف أكساطهم ٢باجة يف سياس
فإف نفسية الفرنصيص اشمئز من ىذه العناصر األجنبية ا٤بلونة ذات اللساف الفرنصي ا٤بتميز ك إف كاف أشطر ك أفصح يف الكبلـ 
بالفرنصية من اإلسباف ك الرباغاؿ أكاإليطاليْب ك من الفرنصيص أنفسهم ك إف جحدكا ّٔذه ا٢بقيقة فنفوسهم ك عقو٥بم ك ضمائرىم 

 ".ليس الطبع كالتطبع ك ال الكحل كالتكحل: "قا ٢بكمة الثقافة العربية القائلةعلى يقْب بذلك طب
إف فرنصا جعلت من التشبو بالفرنصيص أحد أىداؼ مدرستها يف ا١بزائر ك يعترب إحدل مراحل فرنصة الشعب ا١بزائرم على 

لفرنصيص الصليبيْب ا٤بتعصبْب ا٤بتطرفْب الغبلة ا٤بدل البعيد، لكن رغم ىذا العرض على الشعب ا١بزائرم ألنو َف يقبل ال من طرؼ ا
كال من طرؼ ا١بزائريْب الغيورين على أصلهم اإلسبلمي العر ي الذين ال يريدكف بديبل عن ىويتهم الثقافية ك ال عن إنتمائهم التارٱبي 

وا٤بشكل الرئيسي على الصعيد كا٢بضارم، ك ا٤بشكل أصبل بالنسبة للجزائريْب ىو إعتداء فرنصا عليهم ك ليس يف التشبو الذم ى
 .اإلجتماعي بالنسبة لفرنصا لتحافظ على ا١بزائر يف ىيمنتها كقبضتها ألهنا كانت دائما يف شك من بقاء ا١بزائر يف يدىا

 :أما ديقوؿ الذم صرح ذات مرة ك ىو يتحدث عن العاَف العر ي فقاؿ با٢برؼ
« Le problème des problèmes reste l’Islam. » "شكلة ا٤بشاكل ابقى اإلسبلـإف م.    
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ك من أراد أف  ! ك من أراد أف ٰبارب اإلسبلـ فإنو أعلن ا٢برب ضد ا .اإلسبلـ الذم ال يريدكف أف يسلموا بأنو دين ا ا٣بالد
ك حسد حضارم  ك من رأل يف اإلسبلـ مشكلة مثل بيار الفوف فإف رؤيتو نابعة عن حقد عقيدم !ٰبارب ا فليبشر با٥بزٲبة ا٤بسبقة

 .كاصحيح رؤيتو لئلسبلـ ك معاملتو مع ا٤بسلمْب ك لن ٯبد حبل ٤بشكلتو إال بإعادة النظر
    l’intégration:اإلندماج -6

يف ا٢بقيقة اإلندماج ك التشبو أك التمثل سياسيا، ليس بْب العباراْب أم اضارب ألهنما اؤدياف نفس الوظيفة لبلوغ نفس ا٥بدؼ 
قصّبة يف ااري  ظهور ىذه الكلمة يف ا١بزائر، ألف ا٤بشكلة ة ك أف يقتلع من جذكره، لنقم ٔبول عربيا ازائرم مسلمكىو أال يبقى ا١ب

حيث صار يستخدمها بعض ا٤بثقفْب الفرنصيص عندما  assimilationكليس  intégrationلبداية يف إطار كلمة اطرحت يف 
خاصة فيما يتعلق بأبناء ا١بزائريْب  assimilationبكلمة  intégration كلمةيتحدثوف عن مشاكل ا٤بغَببْب يف فرنصا ك استبدلوا  

 .٥assimilationبا جذكر اارٱبية إستعمارية سياسية، ٥بذا فهم يفضلوف كلمة  intégrationا٤بقيمْب يف فرنصا ٕبجة أف كلمة 
 .ا٤براحل فالوظيفة إذف كما ذكرنا آنفا كاحدةكا٥بدؼ كاحد ك ما ٱبتلف رٗبا ىو األسلوب ك

أثناء اإلستعداد لئلحتفاؿ بالعاـ ا٤باؤم إلحتبلؿ ا١بزائر فكرت فرنصا يف اقدًن ىدية للشعب ا١بزائرم الذم فقد الكثّب باحتبلؿ 
 .كغزك بلده

اتمثل ىذه ا٥بدية . ٙبمل ىذه ا٥بدية إسم صاحبيها ك ىي مشركع بلـو رئيس ا١بمهورية الفرنصية ك فيوليت رئيس حكومتو يومئذ
منح ا١بزائريْب ا١بنسية الفرنصية ك قد كانت بعض التنظيمات السياسية ٩بثلة يف حزب السيد فرحات عباس ك غّبىا من ا١بمعيات يف 

الثقافية اطالب ّٔذا األمر لعل ا١بزائريوف ٰبصلوف على بعض التحسن يف ا٤بعيشة ك ٱبلصوف من الفقر ك آّاعة ك ا٢برماف الذم أصأّم 
هم ٰبصلوف على بعض ا٢بقوؽ مثل التعليم ك يكفوا عن الشغل يف مزارع ا٤بعمرين ك مصانعهم كغّبىا يف طلب الرزؽ منذ اإلحتبلؿ كلعلٌ 

 .ك ىم أطفاؿ يف العاشرة من عمرىم
ليتجو إُف باريس ك يقابل رئيس  le congrès musulmanفكونت الك التنظيمات كفدا ٠بي يف ذلك الزماف با٤بؤٛبر اإلسبلمي   

، إال أف ىذا الوفد عندما كصل إُف باريس إلتقى ٔبزائريْب يعملوف يف فرنصا فأ٢بوا عليهم بأال يذىبوا إُف رئيس ا١بمهورية كأال ا١بمهورية
يقابلوه ك ال يطلبوا منو شيئا، فلم يسمعوا كبلمهم ك كاصلوا مشوارىم حيث استقبلهم ك رحب ّٔم ارحيبا إستعماريا ٰبمل ما ٰبمل 

 :ا٢بسد التارٱبي العر قي ك قاؿ ٥بم با٢برؼ ك اللبيب باإلشارة يفهماألحقاد الدينية ك 
« Je suis très heureux de cette visite de musulmans à un juif, de démocrates à un démocrate، de français 
à un français. »   

 :ترجمة
من ديمقراطيين إلى ديمقراطي، كمن فرنصيين إلى  سعيد جدا بهذه الزيارة من مسلمين إلى يهودم، ك( ليوف بلـو)أنا "

 ."فرنصي
رئيس ا١بمهورية الفرنصية يستقبل الوفد ا١بزائرم الذم ٲبثل ٬ببة الشعب ا١بزائرم ا٤بسلم العر ي بكلمات كلها عداكة ك حقد 

لـو كاف يدرؾ ٛباـ اإلدراؾ يومئذ ماذا  ك ليوف ب. أنا سعيد جدا ّٔذه الزيارة من مسلمْب إُف يهودم :افيض بركح اإلنتقاـ ك إال ما معُب
كاف يقصد بتلك الكلمة ك ىو يذكر ا٤بسلمْب يف ا١بمع ك اليهودم يف ا٤بفرد، ك قد أعطى األسبقية للعنواف اليهودم ك عقيداو كجنسو 

عقيدة قبل أف اكوف كأصلو على الصفات األخرل ك ىو يبْب للوفد ا١بزائرم أف األسبقية عند اليهودم اعود لعقيداو ألف اليهودية 
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جنسا بشريا، فبل العنواف السياسي ك ال ا١بنسية الوطنية اسبق العقيدة عند اليهود ك قد بْب ٥بم ليوف بلـو بأنو يهودم يف خدمة 
ْب السياسة اليهودية قبل مصاٌف الدٲبقراطية ك قبل السياسة الفرنصية الٍب يشَبؾ فيها النصارل ك ا٤بسلموف كىم يقتتلوف عليها يف ح

، أليس ىو رئيس فرنصا؟   السيادة على األمور كلها العامة ك ا٣باصة لليهودم بلـو
لو َف اكن ىذه ىي ا٤بشاعر ا٣بفية ك قصده ا٢بقيقي لرحب بالوفد ا١بزائرم بعبارات أخرل اقل عنصرية ك أكثر حضارة ك أكثر 

ألتقي ٗبمثلي الشعب ا١بزائرم، لكن ذاؾ َف يكن الف يف النفس  أنا رئيس ا١بمهورية الفرنصية يسعدين كثّبا أف: ٠بوا إنسانيا كأف يقوؿ
 .منو شيء

ىذه الكلمة الَبحيبية نفسها كاف ٥با رد فعل قوم لدل بعض أعضاء الوفد الذم استقبلو أما الك آّموعة من العماؿ الذين طلبوا 
م ك أخربكىم أف ساسة فرنصا دجالوف ك أال ينتظركا منهم أم من الوفد أال يقابلوا الرئيس ااصلوا ّٔم بعد اللقاء ك ذكركىم ٗبا قالوا ٥ب

خّب، لكن كاف من بْب أعضاء الوفد رجل اأثر كثّبا ك ىو يلمس حقيقة الفرنصيص عن قرب ك ىذا الرجل ليس شخصا آخر غّب 
 ".ة ينتسبشعب ا١بزائر مسلم ك إُف العركب"الشي  عبد ا٢بميد بن باديس الذم عرب عن موقفو يف قصيداو ا٤بشهورة 

ك عاد الوفد إُف ا١بزائر ك نظم ٘بمعا ٝباىّبيا ىائبل يف ملعب العناصر بالعاصمة ك خطب بعض العلماء ك فرحات عباس ك من 
ا٢بزب اإلشَباكي لكن ىذا األخّب َف يكن لو كزف يومئذ يف آّتمع ا١بزائرم، خطب ىؤالء كلهم ك ال زالوا يطالبوف باإلندماج يف 

 .ة الفرنصيص سيما اليهود الذين كاف الشعب ا١بزائرم يعتربىم أقرّٔم إليوا٤بساكاة مع بقي
ك ٤با أرادت الك آّموعة العاملة يف فرنصا أف ٱبطب ٩بثلهم رفض الوفد أف يعطوه الكلمة ليخطب يف ا١بمهور لكنو أخذ الكلمة 

ندىش ا١بميع ٩با ٠بع ك ىم يشاىدكف ا٣بطيب يعرب بالقوة ك ألقى خطابا فريدا من نوعو ك فصاحتو ك قوة عبارااو كحدة مشاعره فا
ك غّب ٛباما . عن ثقة بالنفس ال نظّب ٥با كىو يلغي يف الك اللحظة ا٢با٠بة صورة فرنصا الٍب إحتفلت بالعاـ ا٤بأكم إلحتبلؿ ا١بزائر

 :ريبصورة الشعب ا١بزائرم حاضرا ك مستقببل ك ىو ٰبدد مصّب الشعب ا١بزائرم يف كلمة قاؿ فيها بالتق
ا١بزائريْب الذين يطالبوف فرنصا "فيوليت إ٭با أنا أعجب يف  -أنا ال أعجب من كوف فرنصا اقَبح علينا ك اعرض مشركع بلـو"...

 ."اإلستعمار با١بنسية الفرنصية
 :ك إذا بو ينزؿ من ا٤بنصة بكل قوة إُف أرض ا٤بلعب ك يأخذ منها حفنة اراب كيعود إُف ا٤بنصة ليواصل خطابو قائبل

( كىو يفتح يده ا٤بليئة بالَباب) "٫بن ال نطالب با١بنسية الفرنصية، ٫بن جزائريوف مسلموف عرب لن نسمح ىيهات ٥بذا الَباب" 
 .أف يصبح فرنصيا

 ."اإلستقبلؿ للشعب ك للجزائر"٫بن لسنا فرنصيوف، ٫بن جزائريوف نطالب ك نسعى لتحقيق إستقبلؿ ا١بزائر عن فرنصا، نريد "
عر ا٢باضرين ٝبيعا شبابا ك كهوال ك رفع ا٢بجب عن بصّبهتم ك بصرىم ك حدد مستقبلهم ك ىدفهم ك مصّبىم خطاب ىز مشا
 .فيوليت الذم َف يرالنور ك ال أايحت لو الفرصة ليتجسد يف الواقع -ردا على مشركع بلـو" اإلستقبلؿ"يف كلمة كاحدة ىي 

م فقد الكثّب من حقوقو األساسية ا٤بتعطش إُف انوار العلم ك إبتسامات ىكذا اعرؼ الشعب ا١بزائرم ا٤بسلم العر ي ا٤بضطهد الذ
ا٢برية فما كاف من الشباب ا٢باضرين إال أف يقفزكا قفزة كاحدة ٞبلوا فيها ا٣بطيب على أكتافهم ك ىم يهتفوف ٕبياة ا١بزائر ك قد رأكا 

ىو . قي لطموحاهتم ك ىو يعرب بفصاحتو البليغة عن إرادهتمرئيس حزب ٪بم إفريقيا الشمالية ا٤بمثل ا٢بقي" أٞبد مصاِف"يف ا٣بطيب 
بتلك الكلمات ك بذلك ا٣بطاب الواضح من طرؼ ذلك الشخص الفصيح ك ىو يعرب عن . القائد كالزعيم الذم ىم يف البحث عنو
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ي  كىو القائد الذم كانوا يف أفكار ليست خاصة بو ك ال ٕبزبو كحده دكف بقية الشعب إقتنعوا بأنو حقا زعيمهم إبتداءا من ذلك التار 
 .البحث عنو منذ إنتهاء ا٤بقاكمة ا٤بسلحة

إف كلمة اإلستقبلؿ ذكرهتم بأصلهم العر ي ا٤بسلم الذم يرفض التجنس ك الذكباف يف آّتمع الفرنصي ك ىويتو، فكلمة اإلستقبلؿ 
عت أشواطا ك أعادت الشعب ا١بزائرم إُف فتحت األفق أماـ الشعب ا١بزائرم ك قط 1936الٍب ٠بعها الشعب يومئذ يف أغسطس 

خط مقاكمة أجداده ك ىو رفض الذكباف يف آّتمع الفرنصيصي كما أعادت كلمة إستقبلؿ ا٢بياة ك ا٢بيوية ك النشاط للهوية الثقافية 
ا١بزائر أف اقضي على شعاع العربية اإلسبلمية يف كسط ا١بزائريْب بعد أف كادت اإلحتفاالت الفرنصيصية ٗبناسبة العاـ ا٤بأكم إلحتبلؿ 

 .داخل نفوسهم، فكانت ٗبثابة نفخة الركح يف جثة رميم ااألمل يف بقائهم مسلمْب عرب
بعد مائة عاـ من اإلحتبلؿ ك كذلك كاف الرد عليها كىي ٙبدد ميداف الصراع  intégrationىكذا إذف ظهرت كلمة إندماج 

فبل اللغة الفرنصية الٍب اعلمها الشباب ا١بزائرم كال . تقببل بدءا من ذلك التاري بْب الشعب ا١بزائرم ا٤بسلم العر ي ك الفرنصيص مس
التجاكر اإلجتماعي كال الضغوط كا٤بمارسات البوليسية كالعسكرية ك ال اإلضطهادات اإلدارية ا٤بختلفة استطاعت أف انسى الشعب 

فرده ك بتميز عن الفرنصيص كأف مصّب الشعب ا١بزائرم قد ٙبدد ا١بزائرم ىويتو ك أصلو كأصالتو ك ال يف اإلستقبلؿ ك صنع مصّبه ٗب
خارج اإلندماج الذم ال يعِب غّب الذكباف يف ٦بتمع غريب ك يف اإلنسبلخ الثقايف كال يف التبعية للغّب، ك ذلك ما كانت فرنصا اريده 

 .للشعب ا١بزائرم الذم حرمتو من حقوقو األساسية
 :تعاليم المدرسة الفرنصية  -
بلقا من الفقرة السابقة فإنو يتبْب لنا بأف فرنصا كانت اريد أف اصنع من ا٤بدرسة ٬ببة ٚبدـ مصا٢بها على حساب الشعب إنط

كما أهنا كانت اسعى من جهة اخرل أف ٘بعل من النخبة الٍب اصنعها جسرا أك ٮبزة كصل بْب إدارهتا اإلستعمارية . الذم انتمي إليو
ما زالت ا٤بدرسة الفرنصية الك . ؿ يقاـك كيقاـك إُف أف يسَبجع ما انتزع منو بالقوة ك ا٤بكر ك ا٣بديعةك الشعب ا١بزائرم الذم ما زا

 .ا٤بؤسسة اإلستعمارية الٍب ال ٚبتلف يف اعاملها مع األطفاؿ ا١بزائريْب عن بقية األجهزة األخرل
ْب على أبناء الشعوب األكربية األخرل ا٤بتواجدين يف لقد الحظ سادة اإلستعمار الفرنصي يف ا١بزائر أف أبناء ا١بزائريْب متفوق

فكاف اعاملهم على أساس عنصرم فلم اكن اسمح ٥بم أف يسبقوا أبناء الفرنصيص يف الَبايب فوضعت ٥بم قانونا خاصا ّٔم . ا١بزائر
التعليم إال ك كجدت أف أبناء أعلى شهادة ٰبصلوف عليها ىي الشهادة اإلبتدائية ك كلما صٌعبت . ك بالشهادات الٍب ٰبصلوف عليها

ففرضت على ا١بزائريْب للنجاح أف ٰبصلوا على ا٤بعدؿ ا٤برافع يف كل مادة يف حْب يكفي ألبناء . ا١بزائريْب دائما ىم ا٤بتفوقوف
عندئذ ك ىم " األندٯباف"ك كانت شهادات ا١بزائريْب اسمى بشهادة اضاؼ إليها صفة . الفرنصيص ا٢بصوؿ على ا٤بعدؿ العاـ

شاىدكف التفوؽ البارز رغم كل أنواع ا٤بضايقات ك الضغوط العنصرية يف التعامل مع ا١بزائريْب الذين حددت أعلى شهادة ٥بم ىي ي
 .شهادة األىلية ك َف اسمح ٤بواصلة الدراسة ٤بستول البكالوريا األكُف ك الثانية إال لقليل جدا منهم

ف أبناء ا١بزائريْب عانوا منها كثّبا يف طفولتهم كابقى خّب شاىد على مقاكمتهم ىذه ا٤ببلحظة ا٥بامة كاف ال بد لئلشارة اليها أل
كمشاركتهم يف ا٤بقاكمة منذ طفولتهم ألهنم متفوقوف على أبناء الفرنصيص ذكاء ك نضجا ك كعيا ك إدراكا ك استيعابا للدركس الٍب  

استيعاب الدركس كلها رغم ا٤بساعدات الٍب اقدـ ٥بم من  كانت بلغة أجنبية عنهم يف حْب كاف أبناء الفرنصيص غّب قادرين على
فكانت ٦بموعة كبّبة منهم ال ٰبسنوف التعبّب باللغة الفرنصية يف حْب كاف الكثّب من أبناء ا١بزائريْب ببلبل . طرؼ ا٤بعلمْب ا٤بشجعْب

زائريْب ك عندما ادخل بعض اآلباء ك ااصلوا ببعض يف حديثهم باللغة الفرنصية، لكن اإلدارة الفرنصية َف اقبل ىذا التفوؽ البازغ يف ا١ب
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ا٤بعلمْب مستفسرين عن األكضاع ك ىم يريدكف إبعاد األطفاؿ عن الصراع الثقايف ك اإلجتماعي ك السياسي ٧باكلْب ٙبديد ميداف 
الذات كجعلت منها موقع الصراع خارج ا٤بدرسة فاكتشفوا من ا١بواب الذم حصلوا عليو أف فرنصا حددت ميداف الصراع يف ا٤بدرسة ب

 أبناءكم متفوقوف بكل اأكيد: "نفوذىا كىي اتسلط على النشء ا١بديد من ا١بزائريْب بالضغوط ك التمييز العنصرم، ك قالوا با٢برؼ
 ."أبناءكم يقصوف بصراحة ألنكم أندٯباف ك ليست لكم راية .كىم يطأطئوف رؤكسهم، ٫بن ا٤بعلموف كعلى دراية كاملة بأبنائكم!

 .ه ىي النية الٍب كانت فرنصا اعامل ّٔا ا١بزائريْب ك لو أطفاال يف ا٤بدرسةىذ
ك نزداد إكتشافا للحقيقة الٍب زالت عنها ا٢بجب كلما اعمقنا يف الدراسة، فكل ما كانت اريده فرنصا ألبناء ا١بزائريْب أهنم 

 .ن أبناء الفرنصيصيتعلموف منها أشياء ليعيشوا ّٔا يف أكساطهم ال لينجحوا ك يتفوقوا ّٔا ع
من اعاليم ا٤بدرسة الفرنصية البلئكية ك ىي حد السبل الرئيسية إلحداث أكؿ صراع إجتماعي بْب األجياؿ ك ىم يكتشفوف أف 
البلئكية ليس فحسب منهجا فكريا، إ٭با مفهـو جديد للحياة ك اصور ٨بالف ٛباما للتصور الذم كرثوه من آبائهم ك عن كاقعهم الذم 

 .فسهم من ا٤بقاكمة الشرسة ضد اإلحتبلؿصنعوه بأن
فالبلئكية كمفهـو فلسفي إكتشفوه يف فرنصا ك ىي افصل الدين عن ا٢بياة اليومية ك كاقعها اإلجتماعي كالثقايف ك السياسي 

يا دكف اإلشارة كاإلقتصادم فلم ادرسها ا٤بدارس كمادة ا٢بساب أك القواعد أك ا١بغرافيا إ٭با مارستها سلوكا مع األطفاؿ كمنهجا فكر 
كىذا إليها ك ال ٧باكلة إلفات إنتباه النشأ ا١بديد ألهنا ادرؾ ٛباـ اإلدراؾ أهنا ٙبدث صداما فكريا ك ثقافيا عنيفا يعطلهاعن بلوغ ىدفها 

م للكبار عنهم ك ىو عدـ إحَبامهلكن سرعاف ما انتبو أكلياء التبلميذ إُف سلوؾ أبنائهم ك ىم يتبنوف سلوكا غريبا .ما ليست اريده
نصلي : ىم ٯبادلوهنم يف قضايا عقيدية ك خلقية اعتربكىا خركجا عن الدين ك ا٤بلة اإلسبلمية مثل قو٥بم ردا على مبلحظات آبائهمك 

عندما نكرب، ك من أخربكم أف فيو حياة بعد ا٤بوت ك ما إُف ذلك، فخلص اآلباء إُف القوؿ بأف ا٤بدرسة الفرنصية اعلم الكفر ك اإل٢باد 
فآّتمع ا١بزائرم الذم كانت لو اربية . ف بعضهم أبناءىم عن الدراسة ك صاركا يعتربكف الكبلـ بالفرنصية يف آّالس من الكبائرفأكق

 متميزة ك اعليما ٱبتلف كليا عن اعليم ا٤بدرسة الفرنصية، اعليم ٱبضع ٤بقاييس كميزاف الثقافة اإلسبلمية ك قيمها الٍب ارس  يف نفوسهم
. على اختبلؼ أنواعها مثل الصبلة ك الصياـ ليس فحسب الواجبات إ٭با النوافل مثل الصبلة يف جوؼ الليل ٝباعيا كفرديابالعبادات 

إكتشف ا١بيل الذم التحق با٤بدرسة الفرنصية أف ما يتعلمو ال صلة لو بذلك الَباث العريق، إ٭با اكتشف أف اعاليم ا٤بدرسة الفرنصية 
الحظت األجياؿ أف ما يتعلمونو يف . ااو ك شخصو من خبلؿ الغرائز كحب ا٢بياة ك اليأس من ا٤بوتاعلم اإلنساف اإلىتماـ ٕبي

ك أنو ٱبدـ مصاٌف فرنصا اإلستعمارية الٍب احتلت .ا٤بدرسة الفرنصية قد أحدث صراعا ثقافيا ناٝبا عن صراع فكرم خفي ك ظاىر
ئك الذين استطاعوا أف يواصلوا دراستهم إُف غاية قسم البكالوريا ببلدىم ك قتلت أجدادىم ك آباءىم عرب عدة أجياؿ، سيما أكل

 .كدخلوا ا١بامعة
إف ا٤بدرسة الفرنصية معركفة عا٤بيا ٗبيزة فلسفية رفيعة ا٤بستول ك اشتهرت ّٔا أكثر من غّبىا كىي ركح النقد ا٤بتمثل يف التساؤؿ 

فأدرؾ الشباب ا٤بتعلم يف مدرسة فرنصا أف أكؿ نقد ٯبب أف يطرح . اعن الواقع ك عدـ القبوؿ ٗبختلف األمور ك كأهنا حقائق مسلم ّٔ
فهذا النوع من الشباب الذين َف ازدىم اعاليم ا٤بدرسة الفرنصية إال . ك يوجو إُف فرنصا بالذات ىو عن اواجدىا فوؽ الَباب ا١بزائرم

من ثقافتهم غّب قابل للتجزئة عن ثقافتهم كىم الذين سوؼ ٛبسكا بَباثهم كىويتهم الثقافية إُف غايةما أصبحوا يعتربكف ا٤بقاكمة جزءا 
يكوف ٥بم شأف ك دكر كبّب يـو ا٤بفاكضات ك ا١بلوس على الطاكلة ا٣بضراء إلجبار فرنصا على التوقيع على ىزٲبتها ك انتصار ا١بزائر 

ركح النقد للواقع الذم ٯبب أف يغّب الواقع  ىكذا اعلموا. كىم يلقنوف أعضاء كفدىا دركسا يف اللغة الفرنصية كالسياسة ك الدبلوماسية
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ر أما الثوابت ا٣باصة بالَباث ك ا٥بوية الثقافية ك ا٤بقاكمة ا٤بستمرة ك لو يف صمت، فهي أمور غّب قابلة للنقاش إ٭با التمسك ّٔا يف نظ
ما فلسفة ك أسلوب التدريس ك ىي ىذا ما أجرب اإلدارة الفرنصية أف اغّب إُف حد . ىؤالء الشباب جزء من ا٤بقاكمة الٍب شرٌفتهم

ابلحظ األطفاؿ يتوقفوف عن الدراسة رفضا للكفر ك اإل٢باد ك الشكوؾ الٍب طرحت حوؿ اإلنتماء اإلجتماعي ك الثقايف، ك إف قبل بو 
ك ال ابعية  بعض عمبلء اإلدارة الفرنصية فبقية الشعب ما زالوا يأملوف ك يطمحوف إُف شيء آخر كيتطلعوف على مستقبل يف غّب مذلة

 .لفرنصا
 

 
 :إستراتيجية المدرسة الفرنصية  -

رغم ا١بهد الكبّب الذم بذلتو فرنصا يف فرض ا٤بدرسة كوسيلة لتكوين ٦بتمع فرنصي إستعمارم من ا١بزائريْب ا٤بسلمْب العرب 
اليهود، الكل ٱبضع لسلطاف فرنصا من اللساف، ك الفرنصيص ك اإلسباف ك الرباغاليْب ك الغجريْب كاإلغريق كاإليطاليْب ك ا٤بالطيْب ك 

لكن الك الفئات َف اكن اقبل اعليم ا١بزائريْب ا٤بسلمْب العرب ك ىؤالء أنفسهم َف يقبلوا ا٤بدرسة الفرنصية بسهولة ك معاشرة . باريس
 .الك األقواـ القادمة إُف بلدىم يف إطار اإلستعمار الفرنصي ك التنازؿ عن ىويتهم الثقافية ك العقيدية

الطائفة )راحت فرنصا اصرح يف اافل ا١بزائرية ك الدكلية بأف الشعب ا١بزائرم ا٤بتكوف من العرب كالقبائل كالشاكية ك ا٤بيزاب  ك
معادلة إستعمارية ٧بضة ىذا ىو أسلوب كفلسفة .ك الطوارؽ ك اليهود ك النصارل أمة يف طريق التكوين( اإلباضية يف قلب الصحراء

الشعب ا١بزائرم الذم كحداو العقيدة اإلسبلمية عقيدة التوحيد كاإلٲباف . فرؽ اسد: أصلو كاوجز يف ىذه العبارةاإلستعمار مهما كاف 
با٢بياة اآلخرة ٘بزئو فرنصا إُف طوائف ك شيع ك الشرائح األكربية الٍب جاءت من ٨بتلف األفاؽ لغزك ا١بزائر اوحدىا ٙبت راية فرنصا 

أليس ىذا ما جاء يف اقريرأحدىم من كزارة التعليم . ن ا٤بدرسة كسيلة لتجسيد ذلك يف الواقع ا١بزائرمكاعتربىا شعبا كاحدا، ك اٚبذت م
 .1880العاِف يومئذ عاـ 

« C’est un devoir pour le gouvernement de la république de commencer l'amélioration de la 
race vaincue par l’instruction. La génération actuelle, ne veut peut être pas la fusion complète, mais on 
peut espérer que les populations algériennes viendront à nous quand ils seront persuadés que nous ne 
portons pas atteinte à leurs croyance، que la justice française vaut mieux que la leur, et que sous 
le bénéfice de nos lois et de nos instructions ils pourront augmenter leur bien être et leur sécurité, sans 
rien sacrifier de leurs conviction. » 

 :ترجمة
ريد الجيل الراىن ل ي. إنو من الواجب على حكومة الجمهورية أف تشرع في تحسين معيشة الجنس المهزـك بالتعليم" 

لكن يمكننا أف نأمل في مجيء الجماىير الجزائرية إلينا عندما يقتنعوف بأننا ل نصيب معتقداتهم . ربما اإلنضماـ الكامل
بضرر، ك أف العدالة الفرنصية أحسن من عدالتهم ك أف بفضل قوانيننا كتعاليمنا يمكن تحسين معيشتهم ك أمنهم دكف أدنى 

 ."تضحية بقناعاتهم

                                                 
.Y.Turin : L’affrontement culturel dans l’Algérie coloniale.P.45 ed.Maspero 1971. 
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سياسي بْب اصرٰبو ك كاقع الشعب ا١بزائرم ك ا٤بدرسة الفرنصية ٧بيط من األكاذيب ك األباطيل ألف الواقع عكس ىذا كبلـ رجل 
كاف يرفض اإللتحاؽ   1880يف اقريره، فهو من جهة يعَبؼ بأف ا١بيل الذم إلتحق ٗبدرسة فرنصا عاـ " ىنرم لوبورجواه"ما كتب 

يف ا٤بستقبل باستمرار ا٤بدرسة يف أداء كظيفتها حيث انتصر ببل شك على ا١بماىّب  بفرنصا ذىنيا ك فكريا كسلوكيا، لكن أملو كاف
ا١بزائرية الٍب سوؼ اقبل باإلندماج يف آّتمع الفرنصي عندما اتأكد بأف الفرنصيص ال يستهدفوف دينهم كمعتقداهتم اإلسبلمية كأف 

 كاف األمر كذلك، ٤باذا قاالهم ا١بزائريوف أكثر من ٟبسْب عاما؟العدالة الفرنصية من أحسن من العدالة اإلسبلمية، يف ماذا؟ لو  
التضليل كا٤بظاَف البوليسية  :سألت من ىم أكرب سنا ماذا استفاد آّتمع ا١بزائرم برمتو بفضل قوانْب فرنصا كاعاليمها فرٌدكا ٝبيعا

 .كاإلدارية ا٤بتهاطلة عليهم كالصواعق
كإىانات كإعتداءات كاضليل ك ٘بهيل ك٧باكالت  فقر مدقع ك ٦باعة :عيشتو ك حالوكيف ٲبكن للشعب ا١بزائرم ٙبسْب ظركؼ م

إ٭با ا٢بقيقة ىي عكس ما ذكر ٛباما طبقا للمثل .مث يقوؿ ىنرم لوبورجوة أف الفرنصيص َف ٲبسوا معتقدات ا١بزائريْب بأذل .انصّب
ىي أف ٘بعل من أبناء ا١بزائريْب ا٤بتخرجْب من مدرستها  ، ك الوجو ا٣بفي ٢بقيقة ا٤بدرسة يف ا١بزائر"أعكس اصب"العر ي القائل 

 .مستقببل سفراء فرنصا يف أكساطهم ك ٞباة ثقافتها ك ىم من ينشرىا بْب ذكيهم
 570أف عدد مدارس فرنصا ا٣باصة بأبناء ا١بزائريْب قد بلغ عدد : يف كتابو" مانويل بوجاجة"لقد ذكر أحد ا٤بسؤكلْب اإلداريْب 

الميذا، ك رغم ذلك فإف النتائج اصل عليها ىي أدىن من  56330طر بكاملو ك عدد ابلميذ الك ا٤بدارس قد بلغ مدرسة عرب الق
الٍب كانت اطمح إليها فرنصا سيما على ا٤بستول اإلجتماعي ، ألف اعاليم ا٤بدرسة الفرنصية بقيت منحصرة يف معرفة األجياؿ الناشئة 

فليست ىناؾ إستمرارية لتعاليم فرنصا إ٭با اوقفت لعدـ كجود . اهتم ك يف سلوكاهتم ك عبلقاهتمك َف ٚبرج إُف الواقع لتتجسد يف حي
فظ متابعة سيما يف حياهتم األسرية حيث بدأ الصراع بْب األصالة ا٤بتمثلة يف الَباث الثقايف كاإلجتماعي العريق الذم ٙبملو ا٤برأة ك ٙبا

الفرنصية الٍب ٰبملها الزكج ك أصبحت جزءا من شخصيتو ك يسميها ا٢بداثة ك الرقي  عليو ك اعض عليو بالنواجذ ك اعاليم ا٤بدرسة
اإلجتماعي، لكن زكجتو ارل اإلنسبلخ الثقايف ك إٮباؿ الَباث اإلجتماعي األصيل العريق على أنو ردة حيث قطع الصلة بو كأصبح 

كمن ىنا حدث بدؿ التقارب ك التوادد . خلص منو إُف األبديسبو ك يرل فيو أسباب التخلف ك ا٥بزٲبة أماـ فرنصا ك ىو ما ٯبب الت
سكة بْب الزكجْب الصراع بْب الزكجْب النابع من الصراع الفكرم النااج عن اعاليم ا٤بدرسة الفرنصية، فاألسرة ا١بزائرية ا٤بنسجمة ك ا٤بتما

ْب الزكجْب كما ذكرنا آنفا، فا٤برأة ا١بزائرية الواعية الٍب َف اعرؼ الطبلؽ إال نادرا أصبح الطبلؽ ظاىرة جديدة بسبب الصراع الفكرم ب
على رفيقها الذم أصبح يرل يف ا٤برأة " أمطورين"بَباثها اإلجتماعي كالغيورة على ىويتها الثقافية ىي أكؿ من أطلق ىذا ا٤بصطلح 

 .من فيو أسباب ىزٲبة مقاكمة اآلباء كاألجدادالفرنصيصية ا٤بثاؿ الذم ٯبب اإلقتداء بو، ك أف ما عليو زكجتو ا١بزائرية إ٭با ىو ٚبلف اك
٩با دفع ّٔؤالء الشباب إُف الزكاج بالفرنصيصات بعدما طلقوا زكجاهتم ا٤بسلمات إال أف ذلك الزكاج مت بالفشل أم بالطبلؽ، لقد 

اقع ٌبْب عكس ذلك أهنم ظن ىؤالء الشباب أهنم ٕبصو٥بم على ذلك القسط من الثقافة الفرنصية قد أصبحوا فعبل فرنصيصيْب لكن الو 
ما " ال شعورىم"ما زالوا جزائريْب مسلمْب رغم إبتعادىم عن دينهم كعربا رغم جهلهم للغة العربية رغم عجزىم يف التحدث ّٔا ففي 

باال عليهم إ٭با صار ك . زالوا جزائريْب يسرم يف عركقهم دـ ا٤بقاكمة ك الكراىية لفرنصا ك ا٢بقد ك قد ازكجوا ببناهتا فلم يفلح زكاجهم
بعد ذلك، إُف درجة أف الكثّبين من ىؤالء ا٤بتخرجْب من ا٤بدرسة الفرنصية ك رغم ما حصلوا عليو من معلومات بالثقافة الفرنصية إال 
أهنم فشلوا يف حياهتم الزكجية ك قد رأكا أهنم عجزكا يف اأسيس أسرة مثل الناس اآلخرين ك اقدمت ّٔم السن ك قد حرموا من غريزة 
                                                 

 M. Bugeja: L'enseignement des indigénes، ed Alger 1932، P65. 
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صاركا مدمنْب على ا٣بمر ك قد لفظهم آّتمع ا١بزائرم ك٦بتمع الفرنصيص ك أصبحوا . ب األطفاؿ يضمنوف خلودىم بعد كفاهتمإ٪با
 !! بؤساء َف يهتدكا إُف سبيل النجاة ك ىم يركف أهنم مظلومْب ك ضحية، ضحية ا٤بدرسة الفرنصية

إراكبتو فرنصا ٗبدرستها كاىتماماهتا فأشار إليو ك ىو يدؽ ناقوس  يف كتابو ا٤بذكور سابقا با٣بطأ الذم" مانويل بوجاجة"يعَبؼ 
ا٣بطر الذم يهدد كجود فرنصا يف ا١بزائر ك يف نفس الوقت ٰبمل مفتاح األمل إلنقاذ ا٤بوقف قبل فوات األكاف ك ىو ٱباطب قادة 

قبل قياـ الثورة بقليل، فكانت اإلستجابة بكل قوة فما استجابوا لو إال يف آخر عهد اإلحتبلؿ . اإلستعمار الفرنصي يف باريس ك ا١بزائر
 :ك حرص لعلهم يستدركوف مافاهتم من كقت، ىيا نقرأ ما جاء يف كتاب بوجاجة

« La lacune réside dans le défaut d’enseignement de la fille musulmane qui est la cause d’un fâcheux 
retard dans le rapprochement … 

« Il faut que l’homme et la femme، dans un ménage soient d’accord pour mener une vie paisible et de 
labeur.Il faut donc qu'ils se comprennent dans une mentalité appareillée. 

« Ils doivent entrer ensemble، dans la civilisation que nous cherchons à leur faire connaître et à la rendre 
définitive chez ceux qui l’ont acquise. 

« La France doit se hâter de prendre la responsabilité de l’éducation bien comprise et étendue de la fille 
musulmane pour son mieux être au foyer d’abord، car c’est l’ignorance qui l’annihilée complètement، et 
pour la solidité، la résistance de l’évolution masculine، car cette femme demeurée retardataire، reprend tôt 
ou tard son ascendant et ramène l’homme à son état primitif. La fille devient la mère et la mère est 
l’éducatrice naturelle de l’enfant ; aussi، comment cette mère peut-elle devenir bonne éducatrice si jamais، 
il ne lui a été inculqué la moindre notion. On ne peut enseigner، sans avoir appris !      

  :ترجمة
 .حزف في التقاربإف الثغرة تكمن في إقصاء البنت المسلمة من التعليم الذم كاف ىو اآلخر سبب التأخر الم

 .بالعمل يجب أف يكوف الرجل ك المرأة في األسرة متفقين ليعيشا حياة ىادئة"
يجب إذف أف يكونا متكافئين في ذىنية متقاربة، يجب أف يدخال معا في الحضارة التي نريد أف نعٌرفهما بها ك أف نجعلها "

 .أبدية عند الذين حصلوا عليها
المسلمة لصالحها "ل مسؤكليتها في التربية المستوعبة جيدا ك الممتدة لدل البنت يجب على فرنصا أف تعجل في تحم"

في البيت أكل ألف الجهل ىو الذم أبطلها كليا ك لصالبة مقاكمة تطور الذكور، ألف ىذه المرأة التي مكثت في تخلفها سوؼ 
 .تسترجع إف عاجال أـ آجال نسبها ك تعيد الرجل إلى حالتو البدائية

صبح البنت أما، ك األـ ىي المربية الطبيعية للطفل، كذلك كيف يمكن لهذه األـ أف تصبح مربية جيدة إذا لم سوؼ ت"
 .نٌلقنها أدنى شيء

 " !لن يكوف اإلنساف قادرا على التعليم دكف تعلم" 
 .مانويل بوجاجة، الرئيس الشريف اإلداريي البلديات ا٤بختلطة

ذا النص ىو إعَباؼ أحدىم ٖبطأ فرنصا يف عدـ اإلىتماـ با١بانب التعليمي على أحسن كجو إف أكؿ ما يلفت اإلنتباه يف قراءة ى
ألنو َف يكن قائما ٔبد منذ البداية رغم الَبكيز على ا٤بدرسة، إال أف خبّبا مثل مانويل بوجاجة يعَبؼ ٖبطأ فرنصا يف ىذا الشأف ك ىو 

التقصّب الذم أشار اليو طبيعي فيهم ك ليس مقصودا ك ال نابعا من ٛبييز جنسي ف. نابع من التقصّب يف فئة ىامة يف آّتمع ا١بزائرم
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ك القرار كلو . بْب ا٤برأة كالرجل ألهنم أم الفرنصيص أصبل يف بلدىم يفضلوف الرجل على ا٤برأة لعدة إعتبارات ٕبجة أف ا٤برأة قاصرة
مل لقب زكجها ك ما إُف ذلك من ا٤بفاىيم ك ا٤بعامبلت فبقوا للرجل ك ا٤برأة اابعة للرجل إذ عند زكاجها الغي لقب عائلتها لتح

 .ٰبملوف الك التصورات ك التصرفات يف ا١بزائر
كما نلفت اإلنتباه إُف كوف إعَباؼ بوجاجة بتقصّب ا٤بدرسة ٘باه البنت ا١بزائرية ا٤بسلمة العربية ليس إعتذارا ألنو أقبح من الذنب 

 .ا ك كجودىا يف ا١بزائر مستقببلا٭با دؽ ناقوس ا٣بطر الذم يهدد فرنص
فا٤بدرسة إذف ليست مؤسسة اعليم القراءة ك الكتابة إ٭با ىي ا٤بؤسسة الٍب اصنع األجياؿ ك اآلراء كالتقسيمات ك الذىنيات، كخّب 

رأة طاعة فإذا كانت ا٤بدرسة ٘بد يف ا٤ب.من يستوعب ذلك ىي ا٤برأة على ٝبيع ا٤بستويات ك قلة من الرجاؿ من يدرؾ ىذه ا٢بقيقة
كانقياد أك ابِب ألفكار ا٤بدرسة فإف الرجل ا١بزائرم القوم الذاكرة الٍب ال انسى مقاكمة األجداد ك اضحياهتم ك معاناة شعبهم، فإف 
مدرسة فرنصا َف ازد الطفل ا١بزائرم إال ارسيخا لتلك ا٢بقائق ك مقومات شخصيتو الرئيسية ك ىي ا٤بقاكمة ا٤بستمرة فكونت يف الطفل 

 . زائرم إف َف اكن موجودة فيو ركح ا٤بعارضة ك غذهتا كزادهتا قوة على قوة كثبتتها فيو حٌب أصبح جزءا بل عنواف شخصيتوا١ب
 لدينا مبلحظة عامة على ما قالو بوجاجة ك ىو ٱبص البنت ا١بزائرية ضحية اإلستعمار الذم إعتدل على قومها ك شعبها

 .ر ك التجويع ك ليس على البنت ا١بزائريةالٍب اكتشفها ا١بيش الذم جاء قبلو لغزك ا١بزائرباالرىاب ك التقتيل ك التنكيل ك اإلفقا
ا٤برأة ا١بزائرية على إختبلؼ أعمارىا سحرت عساكر فرنصا ك فتنتهم ليس فقط بإنسانيتها كٝباؿ أنوثتها ك ىم يعتدكف عليها، إ٭با 

انبهركا ّٔا بدليل شهادات قادات ا١بيش الفرنصي ك ىم يكتبوف عن . تابةبشخصيتها ك لساهنا ك سحر بياهنا كىي ٙبسن القراءة ك الك
نسبة اعليم ا١بزائريْب الٍب كانت افوؽ نسبة الفرنصيص يف فرنصا، أكلئك الذين جاؤكا غزاة للجزائر ك األمية ك ا١بهل منتشراف يف 

تحدثوف عن أنفسهم ٯبعلوف أنفسهم سادة على فعندما ي. ليس ىناؾ يف ا٢بقيقة ٦باؿ للمقارنة بْب ىذا الشعب ك ذاؾ. شعبهم
الشعب ا١بزائرم، ك عندما يتحدثوف عن ىذا األخّب فإهنم ينظركف إليو على أنو صار عبدا لفرنصا ك قضي األمر، ك أرادكا أف يسٌلم بو 

الة مقاكمة ك لو بدكف قتاؿ ىذا اصورىم أما الشعب ا١بزائرم فما زاؿ كسوؼ يبقى ينظر إُف كاقعو أنو ما زاؿ يف ح. الشعب ا١بزائرم
 .فهو يرفض التغيّب، اغيّبه من جزائرم مسلم عر ي إُف جنس ٩بسوخ ك ىو با٤برصاد لكل أساليب الغزك الٍب اتبعها فرنصا ضده

 ليقل بوجاجة ك أمثالو ما يشاؤكف فنخبة الشعب ا١بزائرم الٍب قد اكونت ك انورت بأفكار أثبتت ٥با
 .ة اعلمت كيف استغل كل ما ٰبصل عليو من فرنصا لصاٌف الشعب ا١بزائرم ك٤بقاكمتو ا٤بستمرةأف ا٤بقاكمة ال ازاؿ مستمر  

فاإلدارم بوجاجة ك إف جاء ٕبقائق إنسانية فهو بالنسبة للجزائريْب ليس ٔبديد ك ما ذكره فهو موجو لبِب جنسو ك ليس للجزائريْب 
 اطلعت على ما جاء يف كتابو ا٤بذكور فإف الكثّب منهم إكتفى ّٔز كتفيو الذين َف يطلعواعلى كتبو إال قليل منهم ك الك القلة الٍب

أما النساء ا٤بتعلمات كا٤بتشبعات بالثقافة الفرنصية فإف كل من قرأت الكتاب إال ك ثارت ثورهتا على فرنصا ٜبانْب . إحتقارا ٤با ذكر
ة الفرنصية ليكن الضربة القاضية للمجتمع ا١بزائرم ك ىو كيف استهدفتهن ا٤بدرس. كاسعْب عاما بعد صدكر الكتاب لسبب بسيط

كأف . ك اعجَب من أنفسهن كيف كن مغفبلت إُف ىذه الدرجة لتتبُب الثقافة الفرنصية ك ٘بعلن منها مرجعا يف حياهتن خاصة.مستقببل
أحسن من الفتاة لتحقيقو ك٘بسيده يف َف ٯبد بوجاجة .اإلندماج رفضو الشعب ا١بزائرم إال العمبلء ضعفاء النفس ا٤بتشبعْب بركح ا٥بزٲبة

الواقع يف حْب عجزت كل أجهزة اإلستعمار األخرل يف فرضو على الفرنصيص أنفسهم ك على أغلبية فئات الشعب ا١بزائرم، كىو ما 
 .٠باه بوجاجة اقاربا عندما ذكر ا٤بدرسة ك أنو أحد كظائفها
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كفة لدل آّتمع بكاملو ك أسرهتا دكف أم عقدة نفسية ٘باه الرجل ك اللدل فأما ا٤برأة بالنسبة للمجتمع ا١بزائرم فإف كظيفتها معر 
ك ما ٰبدد كظيفتها ك مكانتها ك عبلقتها بالرجل كآّتمع بكاملو ليس أطماع الرجل ٘باىها ك ال أف اعيش حياهتا من . الرجل ٘باىها

ين يف عبادهتا  سبحانو ك اعاُف ك ىذا ىو الفرؽ بْب ا٤برأة منظور جنسي غريزم شهواين ٧بظ، إ٭با من خبلؿ ادينها ك إٲباهنا ا٤بتجسد
 .ا٤بسلمة ك غّبىا

 :ماذا يقصد بوجاجة عندما يقوؿ
إف ا١بهل ىو أبطلها كليا ك لصبلبة مقاكمة اطور الذكور، ألف ىذه ا٤برأة الٍب مكثت يف ٚبلفها سوؼ اسَبجع إف عاجبل أـ "

 " !؟؟!ئيةآجبل نسبها ك اعيد الرجل إُف حالتو البدا
ىل كانت ا٤برأة ا١بزائرية ا٤بسلمة العربية قبل غزك الفرنصيص اعيش يف جهل، كما كتبو قادة جيش الغزك الفرنصي خّب شاىد على 

أـ أف بوجاجة كتب عن ا٤برأة ا١بزائرية من خبلؿ صورة ا٤برأة الفرنصيصية الٍب أراد أف . العكس حيث اوجد مدارس خاصة بالبنات
 .للمرأة ا١بزائرية مستقببل ٯبعل منها قدكة

كل ما قالو عنها فهو عكس الواقع ٛباما، ذلك الواقع الذم أحرجو ك أزعجو ك أقلقو ك ىو يدعو أجهزة فرنصا برد فعل ٘باه 
يد سلوكها ا٤بتمسك بَباثها ك قيمها ا٣بلقية ك الثقافية ككل ىذا ٚبلف يف نظر بوجاجة الف ذلك يدؿ على الرفض للتبعية لفرنصا كاقل

لن يسمح للمجتمع اف ينساؽ للثقافة الفرنصية كال اف يتخلى عن مبادئ االسبلـ كثقافتو الواسعة كىو ما يعتربه بوجاجة .فرنصيصها
 .عودة اُف ا٢بياة البدائية

قبل أف نواصل فإف ا٤بوضوع يفرض علينا أف نقف كقفة سريعة لتوضيح بعض األمور ك كلمات مثل كلمة التخلف، ماذا يقصد 
جاجة ك أمثالو عندما يطلقوف ىذه الكلمة الٍب اعِب صفة ا١بزائريْب؟ أليس التخلف نسيب؟ فا١بزائريوف يف نظر الفرنصيص متخلفْب بو 

أليس التخلف كلمة من قاموس اإلستعمار نابعة  !أليس فرنصا ىي من كانت سببا يف ٚبلف ا١بزائريْب؟ !بالنسبة ٤بن؟ ٥بم بكل اأكيد
 بلمية ٘باه ىذا آّتمع أك ذاؾ إلبقائو يف دائرة التخلف ا٤بزعـو ك ا٤بفتعل؟من إشاعات ا٢برب اإلع

 أـ أف ا٤بقاكمة ا١بزائرية أزعجت اإلدارة الفرنصية إُف ىذا ا٢بد الذم أراد بوجاجة ك أمثالو ككأهنم يريدكف أف ٱبّبكا الشعب ا١بزائرم
خ أكاإلندماج يرضيهم فإف ا٤بقاكمة اقلقهم ك ازعجهم ك لذلك ٠بوىا فإذا كاف اإلستسبلـ ك ىو اإلنسبل. بْب ا٤بقاكمة ك اإلستسبلـ

ٚبلفا فإف الكثّب من ا١بزائريْب يفضلوف ا٤بقاكمة الٍب أصبحت يف نظرىم جزءا ال يتجزأ من مقومات شخصيتهم سواء أرضي بوجاجة 
 .بذلك أـ سخط

الذين خاضوا ضد الشعب ا١بزائرم معارؾ الغزك أمثاؿ  إف ما كتبو بوجاجة ال ٱبتلف عما كتبو اآلخركف من رىباف ك قادة ا١بيش
شارؿ ريشارد فا١بميع يكتب بركح إستعمارية منسوجة ٕبباؿ ا٢بقد الصلييب، فهذا اإلدارم السامي كتب يف موضع آخر من نفس 

 :81ا٤برجع صفحة 
« Les écoles rapprochent davantage، l’indigène de l’élément français. Malheureusement, on fait peu 

jusqu’à présent pour provoquer un mouvement puissant alors que l’enseignement de la femme est un 
moyen et le plus sur, pour amener définitivement et plus vite à la France la masse ignorante. 
« Développons donc l’enseignement et mettons le à la portée de la population arriérée qui habite les douars 
ou presque rien de la civilisation n’a encore pénétré. 
« Il ne s’agit pas, seulement, de former des hommes il faut en faire des Français c’est pourquoi, il est 
nécessaire que l’éducateur  sache faire aimer la France en s’adressant au cœur de ses jeunes élèves. Il doit 
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enseigner ce que la France a accompli en Algérie, apprendre aux enfants quel est son admirable passé, la vie 
de es habitants à diverses époques et leur inculquer des idées qui les rapprochent de nous. L’instituteur, 
dans la tribu peut aujourd’hui être aidé, dans sa tâche par les indigènes eux-mêmes, qui ont combattus dans 
nos rangs. 
  Quand par l’instruction, on a ouvert l’intelligence, il faut suivre la jeunesse، l’encourager et 
compléter son éducation par des œuvres post-scolaires: ce qui a été fait à ce sujet est insuffisant. » 

 :من نفس ا٤برجع 84أضاؼ ىذا اإلدارم السامي يف موضع آخر يف الصفحة 
  « Voici l’erreur commise. L’instruction n’a pas été donnée à la fille qui devenant femme a en elle, le 

pouvoir d’une évolution tenace et certaine.  Les hommes qui ont pousse leur instruction s’aperçoivent à 
leur retour, chez eux, que le peuple ne les comprend plus. 
« L’attitude de ce peuple retardataire ne leur plait plus par ce qu’ils ont acquis une autre mentalité qui leur 

permet de juger tout autrement leur famille elle même. 
 Ils s’aperçoivent que la femme ne peut leur faire honneur parce qu’elle est incapable de comprendre la 
nouvelle vie vers laquelle ils ont évolués. 
 Cette jeunesse qui veut s’émanciper selon les traditions françaises est arrêtée dans son évolution.  
 Voilà le jeune indigène désillusionné, il est embarrassé pour contracter mariage dans le douar، s’il veut 
mettre sa nouvelle situation en concordance avec la famille qu’il a le désir de créer. Doit – il se résoudre à 
l’union mixte ? 
Cette union ne résout pas la question et elle n’est du reste pas recherchée. 
 Nous désirons faire des indigènes de vrais et loyaux français et à cet effet, c’est la fille musulmane qu’il faut 
entreprendre, lui donner l’instruction française dont elle se servira dans le cours de sa vie; elle la conseillera 
et la répandra sur sa progéniture, et ce, tout de suite ! C’est de la mère qu’on doit attendre le résultat. Non 
pas d’une mère européenne alliée à l’indigène, celle-ci apporte des heurts dans la famille indigène mais bien 
de la mère indigène mariée à un indigène. » 

                               : ترجمة  
متين  سوؼ يكوف لديها القدرة على تطور .ىذا ىو الخطأ الذم كقع، لم يعط التعليم إلى البنت التي تصبح إمرأة 
الرجاؿ الذين تعمقوا في دراستهم سوؼ يركف عند عودتهم إلى ذكيهم، بأف مجتمعهم لم يعد يفهمهم ىيهات، موقف .كأكيد

 .ىذا المجتمع المتخلف ل يعجبهم ألنهم حصلوا على ذىنية تمكنهم من نظرة مختلفة إلى أسرتهم نفسها
ى فهم ا٢بياة ا١بديدة الٍب اراقوا إليها، إف ىذه الشبيبة الٍب اريد أف اراقي إهنم ينتبهوف بأف الزكجة ال اشرفهم ألهنا غّب قادرة عل

 .كفق التقاليد الفرنصية اوقفت يف رقيها
كيف يعارض زكاجو يف القرية، إذا أراد أف يوفق بْب كضعو ا١بديد كاألسرة الٍب يرغب يف . ىا ىو الشباب خائب، ٧بتار

 .ذه العبلقة الٍب ال ٙبل ا٤بشكل كليس مرغوبا فيها كذلكىل يلجأ إُف الزكاج ا٤بختلط؟ ى.اأسيسها
، "بالبنت ا٤بسلمة"فرنصيْب حقيقيْب ك ٨بلصْب، ك يف ىذا الصدد ٯبب اإلعتناء " األندٯباف"٫بن نرغب يف أف نصنع من "

 .ب الشركع فيو فوراكإعطائها التعليم الفرنصي الذم استخدمو يف مسار حياهتا ىو الذم يرشدىا ك انشره يف ذريتها، ك ىذا ٯب
 ".األندٯباف"ا٤بتزكجة مع " األندٯباف"إنو ٯبب علينا أف ننتظر النتيجة من األـ "
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عندما نقرأ ىذا النص ك النصوص األخرل ا٤بماثلة لو مرات ك مرات نزداد علما باف ٩بارسة اإلستعمار الفرنصي على الشعب 
سيما ا٤بدرسة الٍب ما زاؿ إُف اآلف بعض الناس بعد كل ىذه األدلة ا٤بلموسة . ا١بزائرم أزالت كل إلتباس عن حقيقة فرنصا يف ا١بزائر

فهم ينظركف إُف ٦بتمعهم أنو ظلمهم ك مقصر يف حقهم كأطفاؿ . كالصارخة، يكذبوف أمثاؿ مانويل بوجاجة كيسبحوف ٕبمد فرنصا
ه ك نَبفع   عنو  ك ليس موضوع دراستنا الرد على مثل ىذه ىذا النوع من اإلفَباء ٫بن قد ٘باكزنا. سيما البنات الٍب حرمهم حق التعليم

 .اإلفَباءات الناٝبةعن ا١بهل بالذات ك الثقافة كا٢بقيقة التارٱبية مثل ا٤بقاكمة
إف ما كتبو بوجاجة يف النصوص الٍب ذكرنا ك غّبىا بٌْب كيف أصبحت البنت ا١بزائرية العربية ا٤بسلمة مستهدفة من طرؼ األسرة 

بعدما فشلت كل جهود ٧باكالهتم يف فرنصة الشاب ا١بزائرم ك إبقائو كفيا ألصلو ك أصالتو ك ١بذكره . ية يف فَبة اإلحتبلؿاإلستعمار 
ألف يف الواقع ىؤالء الشباب ال يعرفوف من دينهم إال الصبلة الٍب يؤديها . العميقة لئلسبلـ ك العركبة ك لو من خبلؿ اإلنتماء النفساين

ىذا الشيء . تمع، ك كيف يعرفوف الدين ك ىو ٩بنوع عليهم اعلم لغتهم ك ال يطبقوف الدين إال بصياـ شهر رمضافالبعض من أفراد آّ
 القليل الذم ما زاؿ يربطهم بدينهم اإلسبلـ رأت فيو فرنصا إنتصارا كبّبا لكنها اريد أكثر كاألكثر ا٤بتبقي ستقـو بو البنت نفسها الٍب

 .فا١بزائرم إذف لن يستعمر كليا ك هنائيا إال إذا استعمرت اٌمو فَببيو على شاكلتها. ةسوؼ اتشبع باألفكار الفرنصي
فإف اأخرت فرنصا يف القياـ ّٔذه العملية ك ّٔذه الكيفية ك ىذا األسلوب فمانويل بوجاجة ك زكجتو مارم قد دقا ناقوس ا٣بطر 

الرجل كَف استوعب ما جاء يف كبلمو إال بعد اندالع الثورة عاـ مع االحتفاؿ بالعاـ ا٤بأكل ك َف انتبو فرنصا إُف ما قالو ذلك 
 .حيث عممت التعليم يف كل مكاف ك عممت اإلىتماـ با٤برأة يف ٝبيع آّاالت لعلها استدرؾ الفرصة الٍب ضاعت منها1954

 :إف ما ألفت انتباىي يف ىذا لنص األخّب فكرة ٥با داللتها اإلستعمارية العميقة عندما قاؿ
كاألسرة الٍب يرغب يف اأسيسها؟ " ا ىو الشباب خائب حائر كيف يعارض زكاجو يف القرية إذا أراد أف يوفق بْب كضعو ا١بديدى" 

 ...ىذا اإلٙباد ال ٰبل ا٤بشكل( اعِب اإلٙباد"ارٝبناىا ٦بازا زكاجا لكن العبارة )ا٤بختلط  unionىل يلجأ إُف الزكاج 
ا استخدـ بوجاجة عبارة إٙباد بدؿ الزكاج؟ قد يعِب اإلٙباد الشراكة الٍب اقـو ألجل ٙبقيق ٤باذ: ابادر إُف خاطرنا ىذا السؤاؿ

إنو اكرب من طرؼ بوجاجة ىذا اإلدارم البّبكقراطي الذم أب أف يستخدـ كلمة الزكاج . مصاٌف مادية معينة يف فَبة زمانية معينة
وف ىناؾ بْب ا١بزائرم ا٤بسلم العر ي ركابط مشاعرية من القلب ألنو يرفض يف قرارة نفسو أف اك  (mariage mixte)ا٤بختلط

كأحاسيس كدية ك عاطفية مع زكجتو الفرنصية ألنو يعترب ا١بزائرم ليس كفء للفرنصيصية إال يف الفراش فهو السيد ا٤بفضل لديها على 
 بِب جنسو ساخطا على الطرؼ االخرمتهما إيٌاه ك عندما اتقدـ يف السن ك ازكؿ الك الغريزة البهيمية يعود كل منهما إُف" بِب جنسها 

فذلك الذم يظهر بأنو إنساف أب أف اكوف بْب ا١بزائرم ا٤بسلم ك األنثى الفرنصيصية أم . بكل األكصاؼ النابعة من ا٢بقد ك العدكانية
 .عبلقة إنسانية اقـو على ا٢بب ك ا٤بشاعر النبيلة فهو ٰبسد ا١بزائرم على ذلك

اما ما يقصد باإلٙباد أك الشراكة الزكجية ا٤بختلطة فهي ال ازيد عن كوهنا ٦برد عبلقة ّٔيمية جنسية ٧بظة يف فَبة ك يدرؾ بوجاجة ٛب
أما بقية النص . ما مث ازكؿ، ك ىذا من النوايا ا٣بفية الٍب ال يعرفها إال خواص ا٣بواص من أىل ا٤بعرفة ك الدراية بالناس سيما الفرنصيص

 :ما يتطابق مع كصية أحد زعماء التنصّبالذم كتبو بوجاجة فهو 
أصبح علينا أف . إننا اعلمنا أف ىناؾ خططا أخرل غّب ا٥بجـو ا٤بباشر على اإلسبلـ ك الضرب العشوائي على ا٢بائط الصخرم" 

 ."ن أكال ا٤بسلمْبفالنساء ىن اللوايت يصنع... نتحسس الثغرة يف ا١بدار ك نضع الباركد، فنحن عرفنا أف الثغرة يف قلوب نساء اإلسبلـ
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ىذا الكبلـ الذم قيل يف مرحلة من مراحل اإلحتبلؿ ك لؤلسف أف ا٤بناضل الذم زكدنا ّٔذا التصريح َف يعثر على ا٤برجع الذم 
استخرجو منو، لكنو يؤكد كبلـ ك موقف مانويل بوجاجة، نفس ا٤بوقف يتكرر يف فَبات ٨بتلفة ٛباما مثل اصريح إحدل شخصيات 

إهنا حرب : 1958ك ىو جوف لوؾ لوفر ك ىو يصف حوادث مام  1958رنصي ك يف ا١بزائر دائما كبالضبط يف عاـ اإلستعمار الف
يف حْب صرح أحدىم من نفس السنة ك ىو   "Le combat de la croix contre le croissant"الصليب ضد ا٥ببلؿ 
 : * ك ىو بوسكور اسكوت  1958 مام13يصف نفس ا٢بدث 

« Le 13 Mai est une brèche dans l’Islam » " ىذا الكبلـ يؤكد ٛباما اصريح ". يف اإلسبلـخرؽ مام  13إف
ذلك الزعيم القائم بالتنصّب فا٤بهمة إذف كاحدة ما داموا ىم يف ا١بزائر فبل فرؽ بْب مهمة ا٤بعلم يف ا٤بدرسة أك العسكرم أك البوليس 

 .رمأكاإلدارم البّبكقراطي فا١بميع با٤برصاد ضد ا١بزائ
من ىذه النصوص ك غّبىا ا٢بث ك الدعوة يف اكثيف ا١بهود ك مضاعفتها ك الَبكيز على ا٤برأة ااضح لنا بأنو إذا كانت إسَباايجية 

إسَباايجية فرنصا ( ك خاصة بعد ا٢برب العا٤بية الثانية)  فرنصا يف ا١بزائر ىي ا١بزائر فرنصية بأف ا٤برأة قد أصبحت ىي فيما بعد 
 .زائرمن خبلؿ الدراسةالكربل يف ا١ب

 :نقبل عن زكجتو مارم 89اعليم األندٯباف، الصفحة : ىذا ما يوضحو مرة أخرل مانويل بوجاجة ٗبا كتبو يف نفس ا٤برجع
« De cette femme algérienne, il faut s’en occuper davantage puisqu’elle sera le meilleur soutien avec la 

colonisation française implantée déjà sur tout le territoire algérien. Nous avons beaucoup travaillé, 
beaucoup progressé dans la culture de la terre: appliquons-nous à défricher les esprits et à cultiver en ne 
négligeant pas le corps et à donner، ainsi aux indigènes Kabyles ou Arabes, la mentalité française 
sauvegarde de la France dans ce pays. 

« Nous avons perdu du temps. Il faut tenter de le rattraper. Lorsque nous aurons fait pénétrer les 
éléments de l’éducation dans les cerveaux féminins, quand la population indigène ne sera plus aveuglée par 
l’ignorance que les jeunes auront trouvé chez eux la compagne digne d’eux, la société se modifiera par une 
amélioration constante parce que la femme continuera à mettre en pratique les connaissances acquises qui 
auront déjà contribué à la formation du cœur. La femme sera française par son instruction et son éducation 
et les enfants auront le cœur français. » 

 :ترجمة
يجب اإلىتماـ أكثر فأكثر بهذه المرأة الجزائرية ألنها ىي أحسن دعم لإلستعمار الفرنصي الذم انتشر عبر التراب 

تطورنا كثيرا في الزراعة، لنثابر في استصالح العقوؿ كتثقيفها دكف إىماؿ الجسم كي نعطي إذف إلى لقد . الجزائرم بكاملو
لقد ضيعنا الوقت، يجب محاكلة . األنديجاف القبائل أك العرب الذىنية الفرنصية التي تعتبر كقاية لفرنصا في ىذا البلد

عندما يزكؿ عمى الجهل في سكاف األنديجاف ك يجد .نساءإستدراكو عندما نكوف قد أدخلنا عناصر التربية في أدمغة ال
الشباب الرفيقات الكفء لهم سوؼ يتحوؿ المجتمع بتحسن ثابت ألف المرأة سوؼ تواصل في تطبيق المعارؼ التي حصلت 

 .عليها ك التي تكوف قد ساىمت في تكوين القلب
 ".طفاؿ فرنصيصياسوؼ تصبح المرأة فرنصية بتعليمها ك تربيتها ك سوؼ يصبح قلب األ"
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فْب كا٤بثقفات ا١بزائريْب فتعجب قأطلعت على ىذا النص بالذات ك بعض النصوص األخرل الٍب ذكرناىا آنفا على بعض ا٤بث
كلو َف اكن النصوص ك ا٤براجع الفرنصية بكاملها بْب أيديهم ما  . ٝبيعهم ٩با كانت  ٙبمل نوايا ا٤بدرسة الفرنصية ٘باه أبناء ا١بزائريْب

 :ا ليصدقوا ما قرؤكا سيما السيدات، ككصل ا١بميع إُف ىذه ا٣ببلصةكانو 
ا١بزائريْب إ٭با كانت كسيلة غزك ثقايف "أف ا٤بدرسة الفرنصية يف ا١بزائر َف اكن مؤسسة بر ك إحساف يف قيامها بتعليم أبناء كبنات " 

 ."حضارم ك ٚبريب للذىنيات كا٤بشاعر
د فعل أكالئك الذين رفضوا اإلعَباؼ كاعتربكا الك النصوص اشويو ك ازييف لوظيفة لكن ىذه ا٣ببلصة ال ٛبنعنا من ذكر ردك 
 .ا٤بدرسة الفرنصية يف ا١بزائر يف عهد اإلحتبلؿ

كلما كانت ا٤بقاكمة قائمة يف . الشاىد عندنا ىو النصوص الٍب فعلت ما فعلتو فرنصا ضد الشعب ا١بزائرم ا٤بقاـك لئلحتبلؿ
ىاىي مارم زكجة بوجاجة اؤكد بكل حرص . ططات فرنصا ك أساليبها جنونا ٘باه الشعب ا١بزائرمصمت ك ىدكء كلما ازدادت ٨ب

مرة أخرل اإلىتماـ بالبنت ا١بزائرية خوفا من ضياع الفرصة من يد فرنصا ك ضياع الفرصة يعِب سوؼ اكوف كباال ك كارثة عليها إف َف 
فرنصا بقيت جامدة يف عدكانيتها ٘باه ا١بزائريْب إُف أف انطلقت الثورة يف انقذ ا٤بوقف، فرغم ىتاؼ ك صراخ عائلة بوجاجة إال أف 

بعدىا مباشرة بدأ انفيذ كصايا كاوجيهات بوجاجة ك غّبٮبا كجندت فرنصا ٥بذه ا٤بهمة كل الطاقات العسكرية  1954.نوفمرب 
 .كا٤بدنية لعلها انقذ ا٤بوقف

يقر بأف زكجتو مارم الٍب يبدكا عليها أهنا متعلمة ك ذات مستول، عرفت   ىذا النص ك إف كرد يف كتاب مانويل بوجاجة إال أنو
كيف استغل نفوذ زكجها لتغوص يف آّتمع ا١بزائرم ك اكشف خبياياه لتضربو من الداخل قصد ٛبزيق النسيج اإلجتماعي من خبلؿ 

 .ائف ا٤بختلفة الٍب كانت اقـو ّٔا ك اؤديهاالعاَف النسوم ك ىي اكتشف ا٤بكانة الٍب كانت ٙبظى ّٔا ا٤برأة ا١بزائرية ك الوظ
اتلقى فيها . يف بداية القرف العشرين، فتحت فرنصا كرشات يف ٨بتلف األماكن اابعة للبلديات ك الكنيسة خاصة بالنساء فقط

كما  . ليباكوف أشكا٥با إما صليبا أك قريبة من الص. الزركشة  BRODERIEدركس ا٣بياطة ا٣باصة بالنصرانيات ا٤بعركفة باسم
 . كانت اعلم اللغة الفرنصية ك الطب 

إ٭با ىناؾ أسلوب آخر أ٪بع ك أقول . أما مارم بوجاجة فقد الحظت أف ىذه ا١بهود يف االىتماـ با٤برأة غّب كافية ك غّب ٦بدية
اه ا٤برأة ا١بزائرية الٍب أصبحت إهنا ا٤بدرسة ك اعاليمها ىي الٍب سوؼ ٙبقق انتصارات كبّبة جدا لفرنصا إف بادرت ّٔا ٘ب. كاعاليمو أمًب

 .مستهدفة
ٯبب االىتماـ أكثر فأكثر . "ك أسلؤّا يف ا٢بديث عن ا٤برأة ا١بزائرية فيو أكثر من إىانة ك احتقار ٥با ك ىي استخدـ اسم اإلشارة

حيح ك القوم  ك ا٤بخلص ك من جهة أخرل اعثرت ك اقر ك اؤكد كالح بأف ا٤برأة ىي العماد األحسن ك الص". ّٔذه ا٤برأة ا١بزائرية
إذا أصبحت ا٤برأة ا١بزائرية فرنصية بتعاليم ا٤بدرسة الفرنصية سوؼ يصبح كل شيء يف ا١بزائر فرنصيصيا ليس فقط . لفرنصا يف ا١بزائر

لف أجهزة ك اذكر ٨بت. ىذا ما أدركتو مارم بوجاجة من خبلؿ اعليم البنت. اإلنساف إ٭با ا٤بكاف ك الزماف ك ا٤باء ك الشمس ك ا٥بواء
 .فرنصا يف ا١بزائر بأهنم رغم ما حققوه يف ا٤بيداف الزراعي من أرباح خيالية، اذكرىم بأنو حاف الوقت الصطصبلح العقوؿ

أما ا١بانب اآلخر ك ىو ما يتعلق بالَببية ا١بسمية ماذا اقصد ّٔذه الفكرة مارم بوجاجة؟ ىل اقصد ّٔا النظافة أـ أهنا اقصد 
لقصد منها فإف الشعب ا١بزائرم الذم شاىداو ك عرفتو مارم كزكجها فإنو ا١بيل الرابع ك ما بعده الذم صار شيئا آخر؟ مهما كاف ا
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فالشعب الذم قصداو مارم بوجاجة ىو الشعب . يعيش يف ا٢برماف ك الفقر ا٤بدقع ك آّاعة بعدما كاف الشعب ذا سيادة   كحضارة
 .ك اعتداءاهتا عليو الذم صنعتو فرنصا باستعمارىا ك ٨بتلف مظا٤بها

فليست ا٤بدرسة الفرنصيصية ىي من يعلم الشعب ا١بزائرم العناية ٔبسمو ك لو اراث عريق من ثقافتو الٍب علمتو منذ مئات السنْب 
ابة ك ثقافتو أصبل ىي ثقافة النظافة الوضوء للصبلة ك الوضوء األكرب كالغسل بعد ا١بن. أف العناية ابدأ بنظافتو ا٢بسية ك ا٤بعنوية

مارم بوجاجة اتحدث عن العناية با١بسم إذا َف اكن بالنظافة فبما . كالتطيب ك ٨بتلف العطور الٍب عرفت ّٔا الشعوب اإلسبلمية
الشهّب " فرصام"اكوف إذف؟ فرنصية اتجرأ لتتحدث عن العناية با١بسم للجزائريْب ك الزاؿ التاري  يذكر حادثة يـو انتهى بناء قصر 

يص منذ ذلك العهد ك قبلو حيث اكتشفوا يف األخّب أهنم بنوا قصرا يف منتهى الركعة  كمن شدة ركعتو أنو قصر على نظافة الفرنص
 .بدكف مراحيض

ك العناية با١بسم الٍب اقصد مارم بوجاجة سيما ك ىي اتحدث عن البنت ا١بزائرية فليست شيئا آخر غّب كوهنا اريد أف اكوف 
 .٥با البنت ا٤بسلمةقدكة أك مثاال اقتدم ّٔا ك بأمثا

أهنا استهدؼ اعريتها أم انتزاع حجأّا ك اصبح مثل بنات " اعليم البنت ا١بزائرية ا٤بسلمة العناية با١بسم " كما نفهم من عبارهتا 
الفرنصيص ألف حجأّا ا٤بتمثل يف اراداء ا٢بايك عند خركجها من البيت أخاؼ الفرنصيص نساء ك رجاال عسكريْب ك مدنيْب، يف 

ك ثقافتهم اقوؿ أف ا٤برأة ٯبب أف اكوف ٝبيلة لكل الناس ك يراىا كل الناس ك بإمكاهنا التعرؼ على كل الناس كماشا . ريف ك ا٢بضرال
 .!!! بو ذلك

كما   .إف ا٢بجاب رمز من رموز اإلسبلـ ا٣باص با٤برأة ا٤بسلمة ا٤بؤمنة ك ىو حكم من أحكاـ الشريعة اإلسبلمية غّب القابل للنقاش
كما ال ٰبق للمرأة أف . فبل ٰبق للرجل أف يدخل عاَف ا٤برأة إال ك ىي ٧بتجبة. د الفاصل بْب عا٤بْب متمايزين عاَف ا٤برأة ك الرجلىو ا٢ب

كما للمجتمعات . ىذا ىو النظاـ االجتماعي يف الدين اإلسبلمي. ادخل عاَف الرجل إال ٕبجاب باستثناء ااـر يف كبل ا٢بالتْب
فمن ىي فرنصا حٌب اتجرأ بناهتا مثل مارم بوجاجة لتطعن يف حصانة اإلسبلـ ؟ فأين الئحة . ا أنظمة ٚبضع ٥باالبشرية األخرل ٥ب

حقوؽ اإلنساف ك حريااو ؟ أـ حرية ا١بزائريْب يف اقليد الفرنصيص فقط؟ أليس الفرنصيص غزاة يف ا١بزائر قتلوا شعبها ك شوىوا صورهتا 
الٍب مازالت اقاـك )الثقايف بكاملو ؟ مهما قالت فرنصا يف حجاب ا٤برأة ا١بزائرية ا٤بسلمة العربية  ك طمسوا معا٤بها الدينية ك اراثها

فإهنا عدكة ٙبارب اإلسبلـ من خبلؿ اإلشاعات كاألباطيل ( ٨بططات فرنصا الٍب استهدؼ يف كل مرة جانبا من جوانب منهج حياهتا
 .ك االفَباءات كالبهااْب

في الذم استخدمتو فرنصا لبلوغ أىدافها االجتماعية ك الثقافية ك السياسية بإزالة كل فكرة إسبلمية من أليست ا٤بدرسة السبلح ا٣ب
 رؤكس أبناء ا١بزائريْب يف سن الرباءة؟

أليس الَبكيز على البنت يف ا٤بدرسة ك الَبكيز على جسمها أكثر من الَبكيز على ركحها كعقلها كثقافة يديها الٍب كانت اصنع 
 بدءا من نس  القرآف يف مدينة ٔباية إُف صناعة الزرا ي ك٨بتلف ألبسة الرجاؿ ك النساء؟ العجائب

من ىذه الزاكية فقط بنظرة حضارية كاثقة يكتشف . إف الَبكيز على جسم ا٤برأة يف ا٤بدرسة الفرنصية لو داللة استعمارية عميقة
ك ىي ٚبضع لعملية االنتقاؿ من بنت مسلمة عربية مؤمنة عفيفة عابدة إُف  ا٣ببّب با٤بقاكمة كيف اتم عملية التحويل يف البنت ا١بزائرية

ك أكؿ عملية ٚبضع ٥با ىي غسل دماغها بالطعن يف العبادات ا١بماعية الظاىرة مثل . بنت الئكية أك نصرانية شهوانية اعيش بغرائزىا
 : الصياـ ٗبثل ىذه ا٤ببلحظة
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 ."رس ؟ ا٤بفركض ال اصومي حٌب اكربم كاصبحي امرأةاصومْب يف سنك ؟ اصومْب يف ىذا الربد القا"
: فالصياـ مثبل عند ا٤برأة ا١بزائرية شيء مقدس اقوؿ ٥با ا٤بعلمة الفرنصيصية: ىي اشكيكها يف العبادة: إذف  : فالخطوة األكلى

ىكذا  .األحسن أف افطرم. ياـاصومْب يف الربد القارس ك ال اتناكلْب فطور الصباح؟ ا٢بقيقة أنت مازلت صغّبة ك لست مطالبة بالص
يتولد الصراع الفكرم لدل البنت منذ نعومة أظافرىا، كما دامت اتعلم البنت يف مدرسة الئكية أك نصرانية من يعلمها الصبلة ك حفظ 

 .٢باد ك الشهواتإهنا عملية افريغ من اإلسبلـ ك اعاليمو، مث زرع اعاليم ا٤بدرسة البلئكية ك ثقافة اإل. القرآف كا٤بداكمة على قراءاو
 :أما الخطوة الثانية

ت بعد أف كانت ثقافة ا٤برأة ا١بزائرية النظافة ك ا٢بياء ك التعلم ك العيش باإلٲباف ك العبادة  كاالستعداد للقاء ا، اعلمت البن
 .الغريبا١بزائرية يف ا٤بدرسة الفرنصية كيف هتتم ٔبسمها اكشف ٧باسنو كمفاانو للقاصي ك الداين، للقريب ك 

 :الخطوة الثالثة
العبلقة با١بنس اآلخر فالبنت ا١بزائرية الٍب اربت يف أسرهتا يف االحَباـ ك التقدير بْب ٨بتلف أفراد أسرهتا ك كل أقارّٔا، صارت 

يدة اللهجة ك اعلمت االنتقادات الشد. ك على الرجاؿ بصفة عامة اتعلم يف ا٤بدرسة الفرنصية ا٢بقد على إخوهتا أكال أم بصفة خاصة
ك انتقلت عدكل نفسية ك ذىنية ا٤برأة األكربية إُف البنت ا١بزائرية دائما . ضد الشريعة اإلسبلمية الٍب قد اقود إُف الكفر ك غضب ا

 .عن طريق ا٤بدرسة
ما أصيب بعقدة ٘باه فا٤برأة األكربية انظر إُف الذكر نظرة الكماؿ ذلك الذكر الذم علمها انظر إُف نفسها نظرة النقصاف إُف غاية 

فتعجبت البنت ا١بزائرية من ىذا االكتشاؼ الغريب ك ىو . أنوثتها، ك ىي نفس النظرة الٍب نشرهتا الكنيسة يف أكربا منذ عدة قركف
 الصراع ا١بنسي بْب ا٤برأة كالرجل، ٤باذا الرجل؟ ك ٤باذا الرجل؟ ماذا ٤باذا الرجل؟

 ٤باذا الرجل ىو السيد على ا٤برأة؟
 الرجل يفرض لقبو على ا٤برأة بعد الزكاج؟٤باذا 

 ٤باذا ىو من يقرر ك ٲبلك حق القرار يف السياسة ك يف كل شيء؟
 ٤باذا يوجد الرجل يف كل شيء ك يف كل مكاف ك يف كل زماف ك ا٤برأة ٥با ا٢بق يف البيت كالرجل ىو من يتصرؼ فيها كما يشاء؟

ّبىا صارت انظر إُف نفسها من خبلؿ ىذا ا٤بنظار األكر ي الذم ال ٲبت بصلة إُف استغربت البنت ا١بزائرية ا٤بسلمة ا٤بؤمنة لكن غ
 .حقيقتها ك كاقعها الثقايف ك االجتماعي

كما اكتشفت اصرفات من ا١بنس اآلخر ٘باىها ك ىي ٛبشي يف الطرقات بغّب حجاب كيف يعاكسها كيشاكسها ٩با أدل إُف 
 .ردكد فعل اجتماعية عنيفة من مصادر ٨بتلفة

ىكذا اعلمت البنت ا١بزائرية ا٤بسلمة العربية االىتماـ با١بسم بتعريتو ك ازيينو ك عرضو للذكور ليعاكسوىا بعدما كاف ٝبيعهم 
يعرؼ العناية با١بسم بثقافة أخرل ثقافة اإلٲباف ك النظافة ك العبادة كا٢بجاب الديِب ال ا٢بجاب التابع للموضات ك السلوؾ اتشم 

 .النساء ك الرجاؿ كا١بميع كاع النساء ك الرجاؿ بانتمائهم ّٓتمع متدين كاقف عند حدكدهسواء بسواء عند 
ية فهي من شوه صورة ا٤برأة ا٤بسلمة يف ا١بزائر با٥بجـو على ذىنيتها كنفسيتها كاارٱبها ك كاقعها االجتماعي صأما ا٤بدرسة الفرن

 .الذم صنعو الَباث الديِب العريق خبلؿ مئات األعواـ
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ا كاف الكبلـ الذم يدِف بو أم فرنصيص مثل مانويل بوجاجة ك زكجتو فإهنم يتحدثوف عن كاقع آّتمع ا١بزائرم الذم صنعو مهم
. االستعمار الفرنصي يف الشعب ا١بزائرم با٤بكر ك ا٣بديعة ك الفقر كالتجويع ك الظلم ك االعتداء ا٤بستمر ك العدكانية بدكف انقطاع

 ىل كاف كضع الشعب ا١بزائرم كذلك قبل االحتبلؿ؟: عْب كعن حاؿ معينة فهل سألوا أنفسهمفعندما يتحدثوف عن كضع م
من الذم كاف السبب يف حاؿ الشعب ا١بزائرم ك ادىور أكضاع معيشتو ؟ ٫بن نعرؼ ا١بواب جيدا لكن ىل يعَبؼ الفرنصيص 

من ا٤بقاكمة؟ ما كانت فرنصا استطيع أف اصنع أك افعل  بأهنم ىم السبب يف جهل ك فقر أبناء الشعب ا١بزائرم بعد فناء أربعة أجياؿ
شيئا ك جيل ا٤بقاكمة قائم با٤برصاد ك ىو متأكد أف كل حركة من فرنصا يف ا١بزائر إ٭با ىي عمل استعمارم جاء ٱبرب العقوؿ كالنفوس 

 .ك العباد كالببلد
فقر ك ا١بهل َف اتمكن من ٙبويل الشعب ا١بزائرم فكبلمهم ك اوصيات مانويل بوجاجة ك أمثالو دليل على أف فرنصا ك رغم ال

كما أف النصوص . عن ىويتو الثقافية ك جذكره ا٢بضارية ك ال يف إبعاده عن دينو ك عقيدة التوحيد ك ثقافة النظافة الركحية ك ا١بسمية
 ثىزٲبة ك ال استسبلـ إ٭با اشبمثل اصرٰبات بوجاجة ك زكجتو كغّبٮبا ادؿ على أف الشعب ا١بزائرم مازاؿ صامدا يف مقاكمتو فبل 

 .ك فقر حٌب ا٤بوت  بعقيدة اإلسبلـ عقيدة التوحيد ك لو عن جهل 
ك إف كانت الكنيسة كالعادة ىي السباقة إُف الشعور با٣بطر الذم ٰبـو حوؿ فرنصا يف ا١بزائر كىي ادؽ ناقوس ا٣بطر فهو من 

أكتوبر  22 ا١بزائر العاصمة يـو األحد غربكنيسة سيدة إفريقيا   فقد نظمت الكنيسة مؤٛبرا يف. اختصاص الكنيسة دؽ النواقيس
 :جاء يف اصريح الراىب لينوه ك ىو يوجو كبلمو إليهن. لقد كاف خاصا بالراىبات. حضره الكارديناؿ لينوه 1952

« C’est sur vous que je compte pour christianiser de plus en plus le peuple algérien. Vous y arriverez si 
vous suivez mes trois consignes. Occupez-vous de plus en plus de la femme, de la mère, de la jeune fille. 

Soyez le modèle de la vie chrétienne dans votre milieu. » 

 
 

 :ترجمة
ركزف اىتمامكن . تن كصياتي الثالثةسوؼ تتوصلن إذا اتبع. إني أعتمد عليكن في تنصير الشعب الجزائرم أكثر فأكثر"

 ."كن مثال للحياة النصرانية في أكساطكن. بشكل مكثف على المرأة، على األـ، على الفتاة
يف كل مرة يتجدد الَبكيز على ا٤برأة ك ا٤بطالبة من ا٤بعنيْب باألمر اكثيف ا١بهود ك ا٤بثابرة فبل فشل مع استمرار ك ال ٪باح مع 

مار الفرنصيصي يف ا١بزائر دائما يتجدد بأساليب ٨بتلفة كىذا ىو الشعب ا١بزائرم يف مقاكمااو ا٤بختلفة الك ىذا ىو االستع. فتور
 .ا٤بقاكمات الٍب أصبحت جزءا من مقومااو الشخصية

ذلك فقالوا بعد . لقد جربوا الكثّب من أساليبهم يف االستيبلء ك ا٥بيمنة على الرجل فطلعت النتائج غّب كاضحة كغّب معتربة
ك يف األخّب ١بؤكا إُف ا٤برأة ك ىم يركف فيها . معَبفْب بأف العلة يف أساليب فرنصا ك ىي ٙباكؿ السيطرة الكلية على الشعب ا١بزائرم

ك إال ما معُب كبلـ الكارديناؿ لينوه ك ىو ٰبث الراىبات على . ٙبقيق أحبلـ فرنصا ك بلوغ آما٥با اارة بالَبغيب ك اارة بالَبىيب
فإذا كانت الكنيسة اعتمد على أسلوب ا٤براكغة ك ا٣بديعة كا٤بكر ا٤بطلي باإلحساف فإف لئلدارة . ـ الكبّب با٤برأة مهما كاف سنهااالىتما

لنقرأ ىذا القرار اإلدارم الصادر . ك إف كاف ٥با نفس االىتماـ، فخطأّا أكثر كضوحا كفصاحة. الفرنصية يف ا١بزائر أسلؤّا ا٣باص
 :قرار ٰبدد السياسة ا١بديدة يف التعامل مع الشعب ا١بزائرم. 1954ية الثانية ك قريبا من نوفمرب بعد ا٢برب العا٤ب
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« Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture، dans ses facultés de résistance، il nous 
faut d’abord conquérir les femmes، il faut que nous allions les chercher derrière le voile où elles se 

dissimulent et dans les maisons où l’homme les cache. » 
F. Fanon. Sociologie d’une révolution. P.25 Ed. Sindbad .  

 : ترجمة
. ئ ذم بدء غزك النساءإذا أردنا أف نضرب المجتمع الجزائرم في تركيبتو، في قدراتو على المقاكمة يجب علينا باد" 

   ."يجب علينا أف ننزع عنهن الحجاب الذم يسترىن ك نبحث عنهن في البيوت حيث يخفيهن الرجاؿ
بعدما يزيد عن مائة ك عشرين سنة مازالت فرنصا َف ٙبقق أىدافها يف ا١بزائر ك شعرت بفشل يف كل ٧باكالهتا الرامية إُف ا٥بيمنة 

ىذا . من ٙبقيق انتصارات عليو كانت يف كل مرة اكتشف مقاكمة جديدة اعلن عن ىزٲبة فرنصاعلى الشعب ا١بزائرم ك ىي بدال 
ك ىاىي افتح . القرار اإلدارم يبْب أف فرنصا خبلؿ مائة كعشرين عاما َف اعمل إال قليبل مع ا٤بقاكمة ا١بزائرية الصلبة ا٥بادئة ا٤بستمرة

ك كأهنم يقولوف إف ا٤برأة ىي كحدة الشعب ا١بزائرم، ىي . ا ضد ا٤برأة مباشرةجبهة جديدة ك اعلن ا٢برب االجتماعية موجهة ضرباهت
فهذا إعداد ك اعداد لكل أجهزة فرنصا . ٛباسكو، ىي سر ك أصل مقاكمتو ك سر فشل كل ٨بططات استعمار فرنصا يف ا١بزائر

مع سقوط ا١بمهورية  1958مام  13كٙبريضها على خوض ىذه ا٢برب بشكل مكثف ك َف ٯبدكا الفرصة السا٫بة لذلك إال يف 
فإذا كاف الراىب لينوه يدعو إُف االىتماـ با٤برأة فإف خطاب اإلدارة يستخدـ اللغة العسكرية اللغة ا٢بقيقية لبلستعمار ك ىي  . الرابعة
نظامو االجتماعي إ٭با ك ليس ا٤بقصود من غزك ا٤برأة ىي نفسها إ٭با بغزكىا يتم ضرب آّتمع بكاملو فليس ضرب ". غزك ا٤برأة"كلمة 

ك لقد كضح القرار اإلدارم منهج العمل يف انفيذه ك ىو مرة . ا٤ببادئ ك القيم ك ا٤بوازين ك ا٤بعايّب الٍب ٙبدد آّتمع ك انظم عبلقااو
الذم ليس ٦برد  أخرل ال يعِب غزك ا٤برأة غّب اعريتها على الصعيد ا٢بسي ك الثقايف، فإجبارىا نفسيا ك معنويا على التخلي عن حجأّا

 .اقليد اجتماعي عريق إ٭با كما ىو معلـو حكم شرعي إجبارم على ا٤برأة، فهو ما ٲبيز آّتمع ا٤بسلم عن آّتمعات البشرية الغريزية
. يةما معُب ىذا االىتماـ الكبّب با٤برأة ا١بزائرية من ٨بتلف أجهزة فرنصا يف ا١بزائر سواء كانت دينية، إدارية، عسكرية أـ بوليس
م فا١بميع اٚبذىا عدكا ٰباربوهنا جبهة كاحدة ك على انفراد للنيل منها، ألف فرنصا أدركت ك علمت أجهزهتا أف ا٤برأة يف آّتمع ا١بزائر 

 :فهدفهم فيها ٝبيعا ىو أىداؼ. ىي ا٢بصن ا٢بصْب للمجتمع ك لَباثو الثقايف ك ا٢بضارم
 .هج حياةإبعادىا عن اإلسبلـ فكرا ك ركحا ك سلوكا ك من -
 .ٗبا أنو استحاؿ إبعادىا عن اإلسبلـ إذف ٯبب إشغا٥با عنو -
 :إشغا٥با عن دينها يقتضي عدة مراحل -
 .٘بهيلها -ا 
 .إفقارىا -ب
 .استعبادىا ٔبعلها خادمة عند ا٤برأة الفرنصيصية الٍب ٛبلي عليها سلوكها ك أفعا٥با -جػ
 .علها اقلد ا٤برأة الفرنصيصيةامورعليها ٘ب(كرىا أكعن طواعية)غزكىا بإمبلء  -د
 .إفراغها من الركح اإلسبلمية -

                                                 
 .14ص.دار النشر سندباد سوسيولوجّية ثورة. فانون. ف* 
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 .فرض اقليد ا٤برأة الفرنصيصية ك انصيبها مرجعا ٥با -
 .إذال٥با يف إخضاعها إُف سلطة الفرنصيص كما سوؼ نبْب ذلك بالتفصيل يف الفصل البلحق -
 .٧بو كل القيم ا٣بلقية الٍب اتحلى ّٔا سيما ا٢بياء -

، ىذا الكبلـ لو داللة دينية ك عسكرية "غزك ا٤برأة ك كشف السَب عنها بانتزاع ا٢بجاب ك إخراجها من البيوت"ما معُب ٯبب 
كفعل ليس جديدا يف التاري  البشرم لكن يف ا١بزائر كاف ذا صبغة أخرل كطعاما مدىونا با٢بقد الذم يدؿ على مرض يف نفوس 

ك ىو ما حدث عنو القرآف عن ىذه الظاىرة يف غزك الشعوب إلذال٥با كاحتقارىا  الفرنصيص ك ىو ما كاف ٰبدث يف ا٢بضارات القدٲبة
 :ك االستهانة ّٔا يف قولو سبحانو ك اعاُف ٧بدثا عن فرعوف يف سورة القصص

﴿ إف فرعوف عبل يف األرض ك جعل أىلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءىم ك يستحي نساءىم إنو كاف من 
 سورة القصص 4قم ا٤بفسدين﴾ اآلية ر 

 .فهذا األسلوب من عمل ا١ببابرة الطغاة ليس جديدا إ٭با ىو استمرار يف ثوب جديد
 

 :الخالصة
إف ا٤بدرسة الفرنصية يف ا١بزائر َف اكن مؤسسة اعليمية اثقيفية بقدر ما كانت جهازا من أجهزة الغزك االستعمارم لضماف استمرار 

ؤكدة أف ا٤بدرسة الفرنصية كانت اسعى جاىدة لتنقل االستعمار الفرنصي من األرض إُف فلقد بينت النصوص م. كجوده يف ا١بزائر
ك ىي اذكر شدة ا٤بقاكمة ا٤بسلحة فحاكلت ك أرادت ك سعت لتقضي على ا٤بقاكمة بالتعليم الذم َف يكن اعليما . النفوس ك العقوؿ

اِف أربعة أجياؿ من ا٤بقاكمة ا٤بسلحة انتقلت ا٤بقاكمة إُف العبلقات فبعد حو . كانويرا للعقوؿ إ٭با كاف ليقطع الصلة بْب ا٣بلف ك السلف
االجتماعية الٍب خولتها ردكد فعل الفرنصيص اُف ضغوطات ك٩بارسات بوليسية أكثر من إرىابية ك مقاكمة ثقافية يف التعايش 

 .االجتماعي أك آّاكرة ك ليس يف التعايش الثقايف
داء مهمتها ٘باه األطفاؿ فاهنا كانت متخوفة من يقظة ا٤بقاكمة الٍب َف هتدأ على اإلطبلؽ، رغم اجتهاد ا٤بدرسة ك حرسها يف أ

التخصصات . حيث اأكدت ا٤بدرسة الٍب كانت ٛبشي يف سكة ٧بدكدة ك قنوات مضبوطة مثل القطار حٌب بعد التعليم الثانوم
. الصيدلة ك القانوف ك ليست مفتوحة ١بميع ا١بزائريْب الطب ك: الوحيدة الٍب كانت موجودة يف ا١بامعة ٙبصر يف ثبلثة ميادين

انتماء . ك رغم ذلك فقد الحظت فرنصا أف ا٤بقاكمة ٙبولت إُف فكر كمشاعر. ٚبصصات ٚبدـ مصاٌف فرنصا أكثر من أم شيء آخر
الصفوة الٍب اطالب يف قلب الشباب الذين صاركا يطالبوف فرنصا ٕبقوؽ ذكيهم ا٤بهضومة مثل السيد فرحات عباس ك إف كاف من 

يف حْب ظهرت صفوة أخرل من سبللة ا٤بقاكمة يف صفوؼ حزب الشعب . با٤بساكاة بْب الفرنصيص ك ا١بزائريْب كادعو إُف االندماج
 .ا١بزائرم كىي ارفض ا٤بساكاة مع الفرنصيص كاالندماج ك اعترب ذلك ا٤بطلب من مطالب النقابات ا٤بهنية بل إهنا اطالب باالستقبلؿ

. ارت فرنصا يف أمر ىؤالء الشباب ك كيف انتقلت إليهم عدكل ا٤بقاكمة ك من نقلها إليهم فكرا كشعورا ك سلوكا ك سياسةفاحت
كمة فأدركت سر دكر ا٤برأة األـ ك ا١بدة كىي ار ي األجياؿ الناشئة اعتمادا على ا٤برجعية األصلية يف األباء ك األجداد الذين خاضوا ا٤بقا

 .ها يف األبناء كاألحفاد الربرة لّبفعوا الراية من جديد كا اعلمك عرفت كيف ابث ركح
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 ٔاقع تشٗري اإلصالحات االستشفائٗٛ يف اجلزائس

 دزاسٛ وٗداٌٗٛ لمىؤسشٛ العىٕوٗٛ االستشفائٗٛ بعني ٔسازٚ

 
 قاسمي الحسني أشواؽ: األستاذة 

 قسم علم اجتماعأستاذة ب
 2جامعة الجزائر  -بوزريعة 

 
 :انًقذيح

اكت األىداؼ ا٤بعلنة لئلصبلحات يف العاَف، إال أف القاسم ا٤بشَبؾ ىو استهدافها اعزيز القدرة يف ٦باؿ كضع اتف
السياسات العامة بشكل يضمن الكفاية ك الفعالية كارشيد اإلنفاؽ العمومي، ابسيط إجراءات اإلدارة كإصبلح األنظمة ا٤بالية 

ا٤بزيد من الشفافية يف عمل ا٤بوظفْب كاألجهزة اإلدارية كاعزيز مفهـو ا٤بسؤكلية  كٙبسْب أساليب التعامل مع ا٤بواطنْب بإظهار
 .االجتماعية

اإلصبلحات اإلستشفائية جزء من ىذه اإلصبلحات، الٍب ٛبس النظاـ الصحي ك اعترب ا٤بؤسسة االستشفائية جزء من ىذا النظاـ 
نفسها كٙبقيق الفعالية القائمة على النشاطات،ملزمة بتحسْب كىي يف ظل اإلصبلحات ملزمة باإل٤باـ بنفسها من أجل ٛبويل 

ا٣بدمات الصحية كبتحقيق نوعية عبلج، ا٤بؤسسة االستشفائية ملزمة بتحسْب االستقباؿ ك باألنسنة كبتحقيق الشفافية بإعبلـ 
 .كاوجيو ا٤بواطن، كما أهنا ملزمة أف اكوف يف مستول ا٤بنافسة 

دة ألهنا ٛبس أفكارا عميقة ارسخت لعدة سنوات، اغيّبات يف منهج التفكّب، يف ا٤ببادئ كىي اعترب اغيّبات عميقة كمعق
 .األساسية الٍب يقـو عليها النظاـ الصحي

صعوبة التغيّبات ال اعود فقط لعمق كحجم ىذه التغيّبات كإ٭با أيضا لطبيعة ا٤بؤسسة الصحية نظرا ٢بساسية مهمتها كالختبلؼ 
طة ّٔا، ما يتطلب إٯباد صيغة مناسبة لطرح التغيّب، قادرة على التنسيق كمراعاة ىذه االختبلفات داخل اللغات كاعدد مراكز السل

ا٤بؤسسة كخارجها، ك خصوصا ضمن التعريف ا٤بوسع للصحة العمومية كعدـ اقتصاره على ا٤بؤسسة الصحية ك إ٭با بتنسيق كاضافر 
 .ا١بهود مع ىيئات إدارية أخرل

 
ما ىو كاقع المسير كىو مطالب بقيادة اإلصالحات اإلستشفائية على مستول  :نتساءؿيف ظل ىذه ا٤بعطيات  -

أم ىل ىو مهيأ لهذا الدكر، كمرافق من طرؼ الهيئة المركزية، كىل ىناؾ أرضية  المؤسسة العمومية اإلستشفائية ؟ 
 قو للتغييرات على مستول مؤسستو؟صعوبات عديدة تقف حائال دكف تطبي تنظيمية مهيأة إلقامة ىذه التغييرات أـ أف ىناؾ
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أم  ما ىو كاقع المسير كىو مطالب بقيادة اإلصالحات اإلستشفائية على مستول المؤسسة العمومية اإلستشفائية ؟  -
ىل ىو مهيأ لهذا الدكر، كمرافق من طرؼ الهيئة المركزية، كىل ىناؾ أرضية تنظيمية مهيأة إلقامة ىذه التغييرات أـ أف 

 ديدة تقف حائال دكف تطبيقو للتغييرات على مستول مؤسستو ؟صعوبات ع ىناؾ
 

الظركؼ الواقعية الٍب يتفاعل معها ا٤بسّب، كىو مطالب بقيادة التغيّب  من خبلؿ ىذا ا٤بقاؿ ٫باكؿ اسليط الضوء على
الٍب اقف حائبل أماـ  بوسائل قد ال اتماشى مع األىداؼ ا٤بسطرة من طرؼ السياسة الوطنية للصحة، كالوقوؼ على أىم العراقيل

 .ٙبقيق أىداؼ اإلصبلحات اإلستشفائية
اعتمدنا يف دراساانا  كنموذج، من أجل معرفة كاقع اإلصبلحات، ا٤بؤسسة العمومية اإلستشفائية بعْب كسارة ك على 

اعتمادنا على ا٤ببلحظة إجراء مقابلة مع أربع مسّبين ٗبنطقة ا١بلفة، لتشخيص كاقع ا٤بسّب يف اطبيقو لئلصبلحات، باإلضافة إُف 
 .با٤بشاركة للوقوؼ على العبلقات التنظيمية ك عبلقات السلطة داخل ا٤بؤسسة اإلستشفائية 

 : سوؼ نتطرؽ إُف ىذا ا٤بوضوع من خبلؿ العناصر اآلاية
 
اسيّب  سنتعرؼ عن أىم ااكر الٍب أات ّٔا اإلصبلحات اإلستشفائية مث عن طريقة: كاقع اإلصالحات اإلستشفائية. 1

 .   ىذه اإلصبلحات على مستول ا٤بؤسسة
 

 :مفهـو اإلصالحات اإلستشفائية    1.1
ىي شكل من أشكاؿ التغيّب، ىي جزأ من إصبلحات الدكلة ٦باراة للتحوالت العا٤بية كنتيجة : التعريف اإلجرائي

ا اقتصاديا ك اجتماعيا كثقافيا، كالدخوؿ ضمن أساسية للتأقلم مع ثقافة العو٤بة، ك السعي ٫بو اال٬براط يف قوالب ا٢بداثة سياسي
 .اقتصاد السوؽ كضركرة ٙبقيق الفعالية      ك الفاعلية

 كافة اإلجراءات التنظيمية كالتسيّبية ك ا٤بالية كالٍب ٛبس النظاـ الصحي ٗبختلف مؤسسااو"ىي 
 :ك ىيئااو من أجل ٙبقيق

o الفعالية ك الكفاية. 
o ارشيد النفقات العمومية. 
o يّب حديثةطرؽ اس. 
o ٙبقيق النوعية يف العبلج. 
o ٙبسْب معاملة ك استقباؿ ا٤بريض. 

 
 :اإلصالحات اإلستشفائيةمحاكر 
إقامة نص قانوين جديد خاص با٤بؤسسات العمومية اإلستشفائية اعطي استقبللية مالية أكثر ٥با عن : اإلصالح المالي. 1

 طريق النهج التعاقدم، ما ىو اعريف نظاـ التعاقد ؟
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عقد بْب ا٤بؤسسة اإلستشفائية، كىيئات الضماف االجتماعي يتم من خبللو ٛبويل ا٤بؤسسة اإلستشفائية  ىو : "ـ التعاقدنظا
 311."من طرؼ ىيئات الضماف االجتماعي، انطبلقا من النشاطات ا٢بقيقية ا٤بقدمة للمريض

 :أىدافو
o  ك بْب النشاطات ا٤بقدمة، ك بالتاِف "سة اإلستشفائيةا٤بؤس"إعطاء أكثر شفافية يف العبلقات بْب ا٤بمولْب للقطاع الصحي ،

 .الوقوؼ بصفة حقيقية على ا٤بستول الكمي ك الكيفي، ك اكلفة العبلجات ا٤بقدمة للمؤمنْب االجتماعيْب، ك ذكم ا٢بقوؽ
o ٙبكم جيد يف النفقات. 
o ٙبسْب يف نوعية ا٣بدمات ا٤بقدمة. 
o يئات الضماف االجتماعي من اجل االستعماؿ العقبلين  كا٤بناسب للموارد إعطاء فعالية يف انظيم ا٤بؤسسات العبلجية، ك ى

 312.البشرية ك ا٤بادية
 

باألخذ بعْب االعتبار احتياجات ا٤بواطنْب، ك البيئة االبدميولوجية  كا٤برضية : تحقيق التوازف بين العرض كالطلب. 2
 .للسكاف
 .تحسين التسيير اإلستشفائي. 3
 .مراجعة قانوف الصحة. 4
 .توسيع اإلعالـ اآللي ك تأسيس نظاـ إعالمي طبي ك مالي. 5
 .تقدير التكاليف الحقيقية ك فوترة األعماؿ. 6

o الٍب يشتكي منها السكاف، ك الٍب ال استجيب إُف ا٤بقاييس، كا٤بعايّب ك اعاين من عجز يف التجهيزات : إعادة هتيئة ا٥بياكل
 313 .نظرا لغياب الصيانة

 
حسب النتائج الٍب اوصلنا إليها من خبلؿ الدراسة، فاف ىناؾ خلبل يف : الحات اإلستشفائية طريقة تسيير اإلص 2.1

الفرد مهما كاف طبيبا أك ٩برضا أك إداريا غّب كاع ّٔذه ا٢بقيقة، مازاؿ اطبيق اإلصبلحات اإلستشفائية التنظيمية من طرؼ األفراد،ف
فقد استخلصنا إُف أف ىناؾ أسبابا عديدة الٍب اظهر مقاكمة ٥بذا  غيّب،غّب مدمج داخل حقيقة الت ك ٲبارس مهامو بأفكار قدٲبة

 :التغيّب كىي
 عدـ اقبل الثقافة ا١بديدة، من ثقافة أصلها قائم على أسس عبلقااية إُف ثقافة قائمة على اإلجراءات كالتقيد بالكتابة. 
 انتقاؿ من أدكار اقليدية إُف أدكار جديدة معقدة. 
 األصلي ك بْب الواقع ا٤بهِب التصادـ بْب التكوين. 

                                                 
 .4ص  ،1999عبد ا٢بق، ا٤بدرسة الوطنية لئلدارة، سنة ( ساٰبي)الصحة، إشراؼ  حلقة دراسية بعنواف نظاـ التعاقد يف ٛبويل قطاع -311
 .5ص  ،1999عبد ا٢بق، ا٤بدرسة الوطنية لئلدارة، سنة ( ساٰبي)حلقة دراسية بعنواف نظاـ التعاقد يف ٛبويل قطاع الصحة، إشراؼ   -312

 
313

- Assisses nationales de la santé, Ibid.  
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 عدـ كعي األفراد بأٮبية العمل الذم يقوموف بو ك نتائجو على ا٤بؤسسة. 
 ا٣بوؼ من فقداف الكفاءة ك السيطرة. 
  عدـ اقبل ثقافة التقييم ك األرقاـ نظرا لَبس  فكرة ٦بانية العبلج ك اأثّبا لتسيّب القدًن على انتشار ثقافة البلمباالة، عدـ
 . ك إٮباؿ للنشاطات بْب سلوؾ األفرادالتقييم 

أما بالنسبة إُف فكرة الشفافية كاألنسنة ٙبتاج إُف الكثّب من التحفيز ك إُف انظيم العمل ك العبلقات داخل ا٤بنظمة 
 .كإرساء ركح التضامن، كما أف ضغوطات العمل  قد ٙبد من ٙبقيقها

فقط عن عدـ اوفر ا٤بعلومات ك ال متعلقة بسلبية ا٤بوظف، ك إ٭با ىي  فهذا يعِب أف مقاكمة التغيّب داخل ا٤بؤسسة ليست نا٘بة
مذكرة أك اعليمة،   فهو ارسي  ألفكار جديدة ك اقييم ٤براحل  ذات بعد نفسي ك انظيمي، فالتغيّب أعمق من أف يكوف  اطبيق

 .إسَباايجية ااصاؿ كٙبفيزالتغيّب، كمرافقة كاوجيو سلوكات األفراد ٫بو األىداؼ ا١بديدة، ال بد فيها من إاباع 
 

 :ك قد خلصنا إُف أف االاصاؿ ا٤بوجود داخل ا٤بؤسسة ال ٱبدـ أىداؼ التغيّب، من أجل
  إدخاؿ ا٤بفاىيم ا١بديدة ضمن ا٢بياة اليومية با٤بؤسسة بشرح ك إعادة شرح، كإقناع كٙبسيس ٤بستخدمْب بأٮبية

 .ر جديدةاإلجراءات ا١بديدة ك أثارىا، ك مرافقتهم ٫بو ابِب أدكا
  باستغبلؿ لكافة اللجاف ك الوسائل التسيّبية ا٢بديثة الٍب اسهم يف ضم األفراد ضمن مشركع مشَبؾ ٰبسوف من خبللو

 .بأهنم مشَبكوف يف اقرير حياة ا٤بؤسسة، ك أٮبيتها يف ارسي  أفكار اإلصبلحات على أرض ا٤بيداف
 ية ا٤بوجودة لنشر الثقافة ا١بديدة ك إيصاؿ ا٤بعلومات عدـ استغبلؿ ميزة عبلقات السلطة كطرؽ االاصاؿ غّب الر٠ب
 .باعتبارىا كسيلة ىامة يف سرعة انقل ا٤بعلومات كالقائيتها ك أقرّٔا للتقبل من طرؼ األفراد.بسرعة
 
 :كما الحظنا عدـ مواكبة سياسة التحفيز للتغيّبات حيث أف 
 معظم األفراد غّب مستفيدة من حقوقها يف الَبقية . 
 ٤بؤسسة طرؽ التحفيز ا٤بادية فقط، دكف االعتماد على الطرؽ األكثر فاعلية من ناحية اغيّب السلوكات،  اعتماد ا

 .كاالعتماد على خلق ركح االنتماء لدل األشخاص ك اأثّبىا على اقدًن  صورة جيدة على ا٤بؤسسة
  مع مواضيع اإلصبلحات اإلستشفائية فئة قليلة جدا مستفيدة من التكوين، باإلضافة إُف أف مواضيع التكوين ال اتناسب

 .ك ال ٚبدمها
 التحفيزات ا٤بقدمة لؤلفراد بصفة متساكية اساىم يف خلق التقاعس ك عدـ ا٪باز ا٤بهاـ. 
  عدـ اوفر ا١بانب االجتماعي البلـز بْب ا٤بصاٌف ال ٱبدـ إقامة اغيّبات انظيمية الٍب ال بد أف اتحقق ك اتطور يف إطار

 .اجتماعي جيد
األسباب ا٤بذكورة اؤدم إُف ظهور ك ازايد مظاىر مقاكمة التغيّب با٤بؤسسة ك اعرب أف ىناؾ ضعف يف اسيّب كل ىذه 
 باإلضافة إُف دكره التقليدم، ىو مطالب بااللتزاـ بعدة شركط لتنفيذ اإلصبلحات  سّباليـواإلصبلحات ، فا٤ب

 



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

 

-- 350 -- 

 

  :ك أىم ىذه الشركط تتمثل في 
 سائدة داخل ا٤بؤسسة بطريقة حساسة مراعيا الطريقة أك اللغة الٍب ٱبتارىا إلدخاؿ مفاىيم جديدة، لتعامل مع القيم ك الثقافة الا

 .خاصة إذا كانت ال اتعارض مع القدٲبة ك إ٭با لتطورىا           أك ٙبسينها
  ٗبرافقتهم أكثر من إعطاء ا٤بسؤكلية إُف األعواف ضمن ا٤بنظمة ك إعطاء الفرصة ٥بم ك ٙبسيسهم بأهنم مسؤكلوف عن التغيّب

 .مراقبتهم 
  أزمة عبلقات بْب اإلدارة ك ٧بيطها  -ال بصفة إرادية أك غّب إرادية  -عدـ إثارة. 
  الرجوع إُف فكرة االستشارة إزاء ا٤برافق كقاعدة للبناء ا٤بهِب بالبحث عن العدؿ باحَباـ القوانْب يف اطبيق القواعد العمومية

 .ر ك بأقل  اكلفة اجتماعيةبتقدًن فكرة التغيّب بأسلوب مؤث
 

كقد الحظنا من خبلؿ النتائج السابقة الذكر عدـ استعماؿ الطرؽ ا٢بديثة من طرؼ ا٤بسّب الٍب اضمن الوصوؿ إُف 
 :التغيّب ا٤بطلوب بأقل مقاكمة ٩بكنة منها 

 ـ ٙبديد ا٤بهاـ بْب عدـ استعماؿ ا٤بسّب للوسائل التسيّبية ا٢بديثة ا٤بتاحة لو، فمازاؿ كنظرا لكثرة الفوضى كعد
األشخاص غارقا يف ا٤بشاكل الركاينية، ك ليس لو أفق ٚبطيطية  يف التسيّب داخل ا٤بؤسسة، عدـ استعماؿ ا٤بؤشرات ا٤بوجودة 

 .ضمن التقارير ا٤بختلفة  الٍب اساعد على اٚباذ القرارات العقبلنية
 يو الطاقات ك معرفة معلومات دقيقة ك يف الوقت البلـز عدـ استعماؿ لوحة القيادة يف التسيّب بالرغم من أٮبيتها يف اوج

 .عن نقائص ا٤بصاٌف اإلستشفائية
 غياب ثقافة التقييم، كعدـ افعيل اللجاف الٍب اسهم يف ارسي  أفكار التغيّب. 
 عدـ القياـ بأياـ ٙبسيسية لؤلفراد حوؿ النهج التعاقدم ك ابسيطها ٥بم، من أجل إدماجهم ضمن إشكالية اإلصبلحات 

 . اإلستشفائية، فهذا ٯبعل الفرد يتلقى معلومات من ا٣بارج ك يواصل دكره القدًن
  على خلق عدـ اطبيق ا٤بسّب لسياسة ٙبفيزية،  بالوسائل القانونية ا٤بتاحة اشجع على اطبيق التعليمات ا١بديدة، ك

 .التنافس االٯبا ي
ية ك منفذ لقواعد قانونية كميزانية، ك ال ٲبتلك مساحة فمازاؿ قائد اليـو ىو قائد األمس منفذ ٤بذكرات كاعليمات كزار 

 .قانونية كانظيمية
 

 .كىذا الذم ٯبعلنا نطرح التساؤؿ التاِف عن الظركؼ الٍب ٛبنع ا٤بسّب من القياـ بالتغّب على أمت كجو 
 :تشخيص المشاكل التي يعاني منها المسير في قيادتو لإلصالحات.   2

ئق انظيمية كقانونية، ٛبنعو من ٙبقيق األىداؼ ا٤بطلوبة منو ميدانيا، كخصوصا أف اطبيقها إف ا٤بسّب يعاين من عدة عوا
 :يعد من أصعب ا٤براحل، فهو يف مواجهة حقيقية مع التغيّب، مع الواقع الداخلي ك ا٣بارجي، كقد قسمنا ىذه الصعوبات إُف 
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ة من ا٤بفاىيم الغريبة على حقل ا٤بؤسسات العمومية قد أات اإلصبلحات ٗبجموع:  الصعوبات القانونية ك التنظيمية 1.2
،كالٍب ٘بعل القواعد القانونية الٍب ٙبكمها يف ٧بل اساؤؿ ك اعقيد، مقارنة با٤بؤسسة ا٣باصة الٍب ٛبتلك ا٤بركنة الكافية يف ٙبقيق 

ياة اإلنساف من جهة ك كذلك التعود الفعالية ك الفاعلية، ك الصعوبة اظهر أكرب عندما يتعلق األمر با٤برفق الصحي ألنو يتعلق ٕب
 .  على فكرة ٦بانية العبلج كعلى التمويل ا١بزايف

 
  المشاكل القانونية ك التنظيمية: 

إف قانوف الوظيفة العمومية ال يعطي ا٢برية للمسّب يف اختيار ا٤بَبشحْب للمناصب ا٤بفتوحة، بل يعتمد على إطار كقوانْب 
ا٤بسّبكف ٧بل "وىرىا مثل الكفاءة ك ا٤بسؤكلية       ك ركح ا٤ببادرة كالَببية األخبلقية، كيعتربكف ٧بددة مسبقة ٩با يفقد العملية ج

أف ىذا القانوف عبارة عن مكبح يف كجو ٙبقيق األىداؼ ا٤بسطرة، ناىيك عن الغياب الشبو الكلي ٢برية كىامش عمل "الدراسة
 .ا٤بسّب

الكفاءات، ح التغيّبات، الٍب افَبض أكثر مركنة يف التعيْب ك يف اقييم باإلضافة أف ٝبودية القوانْب ال اتناسب مع رك 
فعلى سبيل ا٤بثاؿ ال يوجد مركنة يف اوزيع التحفيزات لؤلشخاص الذين . باإلضافة يف ٧بدكديتها يف اقدًن ٙبفيزات للموظفْب

 .ا ٱبلق التقاعس كالركود بْب ا٤بوظفْب يعملوف يف ا٤بناطق النائية بنفس ا٤بؤسسة ك ال اقييم على آّهودات ا٤ببذكلة، ٩ب
  اراجع دكر ا٤بدير كاقليص من صبلحيااو مع مركر السنوات، باالضافة إُف أف التحفيزات ا٤بقدمة للمسّب ضئيلة مقارنة

مقارنة باألطباء ٕبجم ا٤بسؤكلية ا٤بتوالة ك ا٤بهاـ الكثّبة ك الضغوطات ا٤بمارسة من طرؼ ايط، فاألجر ا٤بتعلق بالرابة يعترب األقل 
 .كشبو الطبيْب، ٩با يضعف إرادة ا٤بسّب يف ا٪باز ا٤بهاـ

  غياب اقييم موضوعي يف اعيْب أك استبعاد ا٤بسّبين ما ٱبلق لديهم شعور با٣بوؼ ك بالتاِف ا٤بيوؿ ٫بو اغليب ا٤بصاٌف
 .الشخصية على مصاٌف ا٤بؤسسة 

 
فق مع ركح اإلصبلحات اإلستشفائية، فمعايّب ا٤برفق العمومي كما أف ا٤بسّب ٲبتلك كسائل اسيّب ك قانونية ال اتوا 

كقواعد ا٤بيزانية ٙبد من إبراـ عقود اإلذعاف مع أطراؼ خارجية لتزكيد ا٤بؤسسة با٤بواد الغذائية من أجل ٙبقيق نوعية يف ا٣بدمات 
يل للمؤسسة،فا٤بسّب يطمح إُف االستقبللية ا٤بقدمة كبأقل اكلفة، كما أف ىذه القواعد ال اسمح بإقامة مشاريع ٘بارية ٙبقق مدا خ
ك أيضا يطمح إُف إعطاء ىامش من ا٢برية . يف ٙبديد أكلوية ا٤بؤسسات، فالقرارات اإلسَباايجية يتم ٙبديدىا على ا٤بستول ا٤بركزم

 .للمسّب يف اسيّب ا٤بيزانية، فا٤بسّب يف أغلب األحياف يعترب ٦برد منفق ٤بيزانية ٧بددة من طرؼ الوزارة
  الصعوبات الٍب يواجهها ا٤بسّب بصفة ا٤بؤسسة مرفقا صحيا ىي : الصعوبات الناتجة عن طبيعة المؤسسة: 

 . ساعة ك استقباؿ كافة ا٢باالت االستعجالية كا٢برجة، كالٍب اقتضي ٘بنيد دائم للموارد ا٤بادية ك البشرية 24استمرارية العمل  -
سهر على التنظيم ا٤بسبق ك اكم كاٚباذ القرارات السريعة  ال اَبؾ آّاؿ الٚباذ حساسية القطاع اقتضي مسؤكلية كبّبة كال -

 . القرارات اإلسَباايجية
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عدـ ٘بانس يف ٨بتلف األسبلؾ العمالية، يصعب من عملية التغيّب بإٯباد لغة مشَبكة كلتفادم ا٤بشاكل التنظيمية الٍب قد انشأ -
 . عن ذلك
 شكل عائق للتغييراتالطبيعة التنظيمية للمؤسسة ت: 

 
  اعاين مؤسسات اإلستشفائية با٤بناطق الداخلية من ضعف يف التأطّب الطيب كشبو : قلة التأطّب كضعف قيم ك اقاليد العمل

الطيب ،يف مقابل مطالبة ا٤بسّب بتغطية العجز ما يدخلو يف صراعات مع ايط ، باالضافة اُف ضعف التأطّب اإلدارم ،بل 
السنوات األخّبة ىناؾ اقليص يف عدد ا٤بناصب اإلدارية يف حْب أف اإلجراءات ا١بديدة مطلوب فيها  على العكس ففي 

كفاءات، كانتشار فكرة اوظيف العماؿ ا٤بتعاقدين ك الٍب يف أغلبها اتم على أسس القرابة، األمر الذم ساىم يف اقهقر 
ا عدـ اافظة على السر ا٤بهِب ك غلبة ا٤بصاٌف ا٤بؤسسات من ناحية ا٤بستول ك أيضا يف إضعاؼ ىوية ا٤بؤسسة منه

 . الشخصية 
  ضعف اقاليد العمل يف ىذه ا٤بناطق،األمر الذم يؤدم إُف بذؿ جهودات مضاعفة من طرؼ ا٤بسّب يف الشرح ك إقناع

 .كاوعية ا٤بوظفْب 
النفقات كا٤ببالغ ا٤بالية فكرة ٦بانية العبلج ك عدـ اثمْب ا٤بنتوج الصحي، ساٮبت يف اكوين سلوكات غّب مبالية ب -

 . ا٤بستهلكة
غياب ثقافة التقييم ٤بعرفة اطور ا٤بوظف ك معرفة ميوالاو ا٤بهنية من جهة كاوجيهو حسب  : عدـ إدماج سلم القيم للعماؿ  -

 .كفاءاو ك قدرااو ا٤بهنية
اكتساب معارؼ جديدة فالتكوين يعترب حافزا للموظفْب بتجديد أفكارىم ك اقبلهم لؤلفكار ا١بديدة ك : نقص التكوين -

 .اطور مسارىم ا٤بهِب ك اطور ا٤بؤسسة
ىناؾ عناصر اتميز ّٔا ا٤بؤسسة االستشفائية يف ىذه ا٤بناطق أيضا ك الٍب ٥با اأثّبىا على التسيّب العقبلين كعلى اقامة التغيّب،      

 : ك الٍب حصلنا من خبلؿ دراسة ٤بميزات االاصاؿ با٤بؤسسة
 

 :المؤسسة كعالقات السلطة بالمؤسسة اإلستشفائية مميزات التصاؿ ب  3.2
ال ٲبكن القياـ بأم اغيّبات بدكف إشراؾ األفراد ك بدكف التكيف مع خيوط االاصاؿ كعبلقات السلطة الر٠بية كغّب 

 الر٠بية ،فبماذا اتميز ا٤بؤسسة اإلستشفائية فيما ٱبص ىذه العناصر، كاُف أم مدل ٚبدـ أك اعرقل ا٤بسّب ؟ 
 : ق مبلحظاانا ا٤بستمرة فقد اوصلنا إُف أف ٭بط االاصاؿ با٤بؤسسة يتميز بالعناصر التاليةعن طري

  ال نستطيع أف نقوؿ أف ٭بط االاصاؿ ا٤بوجود ذك ا٘باه ٧بدد، إذ أف الفرد اليـو َف يعد الفرد الذم ٱبضع لؤلكامر بانصياع كدكف
جزءا من السلطة نظرا المتبلكهم معلومات اقنية من جهة، ك لقلة ا٤بوارد مناقشة، باإلضافة إُف أف األفراد ٲبتلكوف إسَباايجية ك 

من جهة أخرل، ٩با ٯبعل اإلدارة انشئ عبلقات افاكضية من أجل ا٣بركج بنتيجة ارضي اإلدارة يف ٙبقيق أىدافها، ك الطبيب 
 .أكا٤بمرض داخل ا٤بؤسسة
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   كلي للهـر اإلدارم، أم ال اتم بصفة متسلسلة من ا٤بدير إُف نواب إف ا٤بعلومات داخل ىذه ا٤بؤسسة، غالبا ال ٛبر عرب احَباـ
من ا٤بدير مث  ا٤براقب الطيب بصفتو يضمن التنسيق بْب اإلدارة ك ا٤بصاٌف التقنية كالطبية، فغالبا ما ٛبر ا٤بعلومة بصفة فوضوية مباشرة 

يب الذم لو دكر يف مساعدة اإلدارة على ابسيط لغة ا٢بوار،   ا٤بدير إُف ا٤براقب الطيب دكف إعبلـ نواب  ا٤بديػر، ك رئيس آّلس الط
ك اقريب كجهات النظر الطبية ك التقنية لئلدارة، ك ىذا التجاكز يف درجات السلم اإلدارم خلق خلبل يف التنسيق بْب ا٤بهاـ 

 .كإحباطا، كشعور بالبلمباالة، ك عدـ التفاعل لدفع العماؿ ٫بو التغيّب
ا٤بؤسسة ك عبلقاهتا ٪بد أف ا٤بعلومة انتقل عموديا ك أفقيا حٌب خارج احَباـ السلم اإلدارم، بانتشار ك بالنظر إُف بنية 

 .الطرؽ غّب الر٠بية لبلاصاؿ ك افضيل الطرؽ الشفهية
اىي أماـ  كما أف ا٤بعلومات انتقل إُف ا٤بدينة خارج ا٤بستشفى بطريقة قياسية ك ذلك لبنية ا٤بدينة يف حد ذاهتا بوجود ٧ببلت، ك مق

 . كل مؤسسة، ك الٍب ٛبثل مراكز أساسية يف نقل أك اشويو ا٤بعلومة
  ميزة ا٤بعلومة با٤بؤسسة ال اكمن يف  اركزىا يف مستول معْب من مستويات السلم اإلدارم كاربير ك جودىا ىنالك ال٪باز عمل

٤بيزة ال استغل لنقل ا٤بعلومات ا٣باصة أك ىدؼ معْب، ك إ٭با اتميز بفساحتها ك انتشارىا على كل األصعدة ك لكن ىذه ا
 .باإلصبلحات اإلستشفائية، ك إ٭با لنقل ا٤بشاكل ا١بانبية، كالٍب اثار حسب ما اقتضيو ا٤بصاٌف الشخصية لبعض األفراد

  التداخل القوم يف الصبلحيات بْب مهاـ كل من ا٤بمرض رئيس ا٤بصلحة، كالطبيب رئيس ا٤بصلحة كالذم قد نتج عن اوِف
 .الطيب رئاسة ا٤بصلحة لفَبة طويلة، نظرا لنقص التأطّب يف السنوات السابقة الشبو
 

 : عالقات السلطة بالمؤسسة 
العبلقات ليست قائمة على االحَباـ الكلي للقوانْب بقدر ما ىي قائمة على الشبكات االجتماعية كسيطرة عبلقات 

أف يأخذ بعْب االعتبار كيراعي حساسية القرابة يف اٚباذه للقرارات  القرابة يف اغطية بعض ا٣ببلفات أك إظهارىا، بل على ا٤بدير
من األشخاص العاملْب ك غالبيتهم من السلك شبو طيب من نفس ا٤بنطقة الذم  % 90لتفادم ظهور ا٣ببلفات، با٣بصوص أف 

 .يؤثر يف اوحد ثقافة معينة كاشكيل سلطة فعلية
ا٢بقيقية داخل ا٤بؤسسة، فإذا كانت ا٤بشاكل التنظيمية، بصفة عامة، انتج باإلضافة إُف أنو ال نستطيع أف ٭بيز السلطة 

كعدـ االعَباؼ ٗبكانة الفرد، ككجود عبلقات كتابية فانو على العكس ففي ا٤بؤسسة اإلستشفائية بعْب  ،عن اإلجراءات التعقيدية
ا أف السلطة ا٢بقيقية ال اكمن يف ا٤بنصب أك يف كسارة ىناؾ افوؽ للعبلقات الشفهية على العبلقات الكتابية، كال نبالغ إف قلن

الرابة، ك إ٭با يف امتبلؾ ا٤بعلومة، كاحتباسها كيف شبكة العبلقات الٍب يقيمها الفرد مع اآلخرين،   ك بالرغم أف ارؾ ا٢برية إلقامة 
يف ا٢بالة الٍب ذكرناىا خلقت عبلقات خارج السلم اإلدارم، ك االعَباؼ ٗبكانة الفرد مطالب ّٔا ضمن التسيّب ا٢بديث، كلكن 

فوضى يف قلب ا٥بـر اإلدارم فبل يستطيع ا٤بدير أف يوجو سياستو يف اغلب األحياف، كا٤بعلومة أصبحت مشتتة، ك القرارات غّب 
مسؤكلة باإلضافة إُف افضيل األىداؼ الشخصية على أىداؼ ا٤بؤسسة، ك استغبلؿ السلطة فيكوف الفرد مسؤكؿ كغّب مسؤكؿ،  

ك ال الكفاءة البلزمة ك ال يعلم ٕبيثيات ، وص إذا كاف الفرد ا٤بفضل لدل ا٤بدير لنقل سياستو  ال ٲبتلك ال الثقافةبا٣بص
 . ك غّب مقتنع ّٔا ،اإلصبلحات اإلستشفائية



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

 

-- 354 -- 

 

التطاكؿ كخلق ينجر عن عدـ احَباـ السلم اإلدارم ك احَباـ الكفاءات أطماعا بْب ا٤بوظفْب الذين ال ٲبتلكوف الكفاءة البلزمة يف 
انافس غّب شريف ك احتباس ا٤بعلومة إلظهارىا للمدير من اجل كسبو، ك من جهة أخرل يصبح ىناؾ كبت لئلطارات للتعبّب عن  

 .كفاءهتم ك شعور باالنتقاص ٢بصر ا٤بعلومة بْب ا٤بدير  ك باقي ا٤بوظفْب، باإلضافة إُف عدـ اطورىم يف اكتساب ا٣بربة الكافية
ف الطبيب رئيس ا٤بصلحة أك األطباء بصفة عامة أثناء ا٤بداكمة أك العمل اليومي يف ا٤بصلحة ال ٲبتلكوف ما يبلحظ أيضا أ

 .: ىم السلطة الفعلية ك ذلك نظرا لعدة عوامل
الطبيب يقضي كقتا أقل يف ا٤بصلحة اإلستشفائية، قد يصل إُف أربع ساعات فقط يف اليـو حيث يقـو بالفحوصات  .1

عطاء التوصيات، كبعد ذلك يتوُف ا٤بهمات االستعجالية منها طبيب مصلحة االستعجاالت، ما ٯبعل طبيب البلزمة للمرضى ك إ
 .ا٤بصلحة ليس على دراية اامة با٤بشاكل ا٣باصة ٗبصلحتو

السلك الطيب أغلبيتو مكوف من النساء، اللوايت ك يف أغلب األحياف ال اشغلهم ا٢بياة اإلدارية ك التقنية ا٣باصة برئاسة  .2
 .إُف ا٤بمرض" اإلدارة  ك التقنية"ا٤بصلحة، فهم يفضلوف اافظة على ا٢بياة العائلية ك ارؾ زماـ األمور األخرل 

رغبة الطبيب يف عد ـ الدخوؿ يف مشاكل التسيّب أك ا٢بضور اليومي، السلطة الكاريزمااية ٪بدىا يف أغلب األحياف  .3
اقي العاملْب ك قد اصل إُف حد اقرير انقبلت ا٤برضى كخصوصا أهنم مفركضة من طرؼ الشبو طيب ك ٥با اأثّب قوم على ب

 .يشكلوف العدد األكرب با٤بؤسسة
سلطة الشبو طبيْب نا٘بة أيضا لكوهنم يقوموف بتأدية بعض من النشاطات الطبية الٍب       ال يستطيع الطبيب لضيق  .4

لٍب من ا٤بفركض من الناحية القانونية أف اكوف من صبلحية ك ا" ا١ببس، قياس الضغط"الوقت أثناء ا٤بداكمة أف يقـو ّٔا مثل 
الطبيب، ك ىذا األمر يستعمل كورقة ضغط يف أغلب األحياف من طرؼ الشبو الطيب من اجل فرض االحَباـ ك إعادة اوجيو 

 .٤بداكمة الطبيةالعبلقة بينو ك بْب الطبيب ك ٥بذا البد أف يظهر الطبيب مشاعر الثقة ك أف ٲبتلك فن االاصاؿ لسّبكرة ا
بالرغم من كجود ىيئة مثل آّلس اإلدارم ك الذم من ا٤بفركض أف يناقش القضايا ا١بوىرية ٕبكم اركيبتو من جهة  .5

كٕبكم القضايا ا٤بوضوعة ٙبت اختصاصو، ك دكره يف اسيّب ا٤بؤسسة إال أنو أصبح لو دكرا ٭بطيا ك ىو التصويت للميزانية ك مناقشة 
 .كجود ٙبليل أك اقييم فعلي يعتمد على التحكم يف النفقات أك مناقشة قضايا أخرلأرقاـ فقط كمن دكف 

ال ٛبتلك ا٤بؤسسة لنظاـ داخلي أك دليل يقدـ لكل موظف جديد ليعلم ٕبيثيات ا٤بؤسسة، كالعبلقات التنظيمية  .6
 .ا٤بوجودة

يط كخصوصا أف ىناؾ إجراءات إدارية باإلضافة إُف العراقيل التنظيمية فاف ا٤بسّب يعاين من عدة ضغوطات من طرؼ ا
 .ككقائية متعلق اطبيقها مع أطراؼ أخرل بايط 

أكال عن كيفية اعامل اإلدارة ا٤بركزية مع  سوؼ نتكلم من خبلؿ ىذا اور:عمق الصعوبات الناتجة عن المحيط   3.2
 :ا٤بسّب ،مث عن اأثّب ايط االجتماعي ك ا٤بؤسسايت 

 زية في تسيير التغييرات، ك أىمهاعجز اإلدارة المرك: 
  عدـ مرافقة ا٤بسّب لتوعيتو بدكره ا١بديد ك خاصة أف ىذا الدكر ليس بسهولة انفيذ اعليمة   أك أمر، فهو اوجيو ك اغيّب

 .سلوؾ ك ثقافة األفراد ٫بو أىداؼ ا٤بؤسسة
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 غياب ثقافة التقييم ك اإلدارة باألىداؼ للمتابعة. 
  االنشغاالت الية للمسّب ك عدـ إشراكو يف سياسة التغيّب، جعلتو ٦برد منفذ غّب مؤمن ك ال عدـ األخذ بعْب االعتبار

بصّب بأفاؽ ىذه اإلصبلحات،فالعديد من ا٤بسّبين ارغب يف اقدًن أراء ك اقَباحات ك لكن اصدـ أماـ بّبكقراطية ك قلة 
 .ا٥بيئات الوصية 

سّب ال ٲبتلك كامل ا٢برية، مثل ٙبديد ا٤بيزانية بصفة مستقلة أك ٙبديد عدـ اوافر كل الصبلحيات ك اإلمكانات، إذ أف ا٤ب -
 .ا٥بيكل التنظيمي أك االستثمارات البلزمة 

كما أف القرارات الٍب يتم اعميميها على كافة ا٤بؤسسات يتم اٚباذىا من زاكية ك معطيات الشماؿ،  ٩با ٱبلق خلبل يف  -
ناطق الداخلية اعاين العديد من ا٤بشاكل كالفقر كاألمية ك عدـ اوفر ا٤بوارد اطبيق التعليمات بصفة اامة، إذ أف ىذه ا٤ب

 .البشرية ك نقص التأطّب 
 .عدـ إبراـ أم عقد لؤلىداؼ بْب اإلدارة ا٤بركزية، كزارة الصحة كالسكاف كا٤بؤسسات اإلستشفائية -
 . تنظيمية اليةباإلضافة إُف عدـ كجود اجتماعات اقييمية للمدراء للوقوؼ على ا٤بشاكل ال  -

 
  المشاكل الناتجة عن المحيط: 
  ٧بيط يتميز بكثرة ا٤بشاكل االجتماعية، الفقر، ضعف نسبة التعليم ك قلة الوعي ك الذم كاف اأثّبه سواء على الربامج

 .الصحية أك على ازدياد الضغط يف التكفل ٕباجيات ا٤بواطنْب
 لية ك ىيئات الضماف االجتماعي، يف حْب أف ىذه ا٥بيئات ساٮبت يف أغلب اإلجراءات ك أعمقها مرابطة با١بماعات ا

 .اعطيل ك اّبة اإلصبلحات ك خاصة أف ا٤بسّب ال ٲبتلك سلطة سلمية عليها
نبلحظ أف ا٤بواطن ٱبتلف سلوكو بْب القطاع العمومي ك بْب القطاع ا٣باص : نظرة ا٤بواطن للقطاع الصحي العمومي  -

ك يف ا٤بطالبة بالعبلج ،كما أف ا٤بؤسسات الصحية مازالت َف اصل إُف مرحلة الثقة بينها ك بْب ،سواء يف مدة االنتظار أ
ا٤بواطن ، كيف بعض األحياف حٌب يف ظل ٙبسْب ا٣بدمات ،كما أف بعض ا٤بشاكل الصحية الٍب اكوف حلو٥با الوقائية من 

ا٤بتهم األكؿ ك األخّب يف مقابل جهل ا٤بواطن ٤بهاـ مهاـ ا١بماعات الية ك يف حاؿ التقصّب فاف ا٤بؤسسات الصحية ىي 
 .ىذه ا٥بيئات 

 
 
 
 
 
 



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

 

-- 356 -- 

 

 : الخاتمة 

مهمة قيادة اإلصبلحات اإلستشفائية على مستول ا٤بؤسسة اإلستشفائية ليس باألمر ا٥بْب، يكوف فيها القائد يف مواجهة 
ع الثقافات، كيتطلب ذلك  ٘بنيدا كليا للطاقات حقيقية مع آّتمع ك ايط، يف مواجهة حقيقية مع األفراد ك مع األفكار كم

كأساليب التسيّب الٍب اوفر لغة مشَبكة بْب األفراد ك الٍب اضمن عدـ التناقض مع ايط، ك قد ال حظنا أف ا٤بسّب يعاين من عدة 
 :مشاكل قانونية ك انظيمية اعيقو ألداء ىذه ا٤بهمة منها

 ا١بانب القانوين، األمر الذم ٯبعل ا٤بسّب مكببل أماـ ٝبودية القوانْب عدـ مصاحبة اإلصبلحات اإلستشفائية اطور يف 
ا٣باصة بالوظيفة العمومية الٍب ال اقدـ ٙبفيزات للموظفْب انجح مسار التغيّبات التنظيمية من جهة، ك ال اعطي لو حرية 

 .لتوأمة كاإلذعافالتسيّب الٍب اؤدم إُف فعالية حقيقية، بالبحث عن سبل ٙبقيقها عن طريق إجراءات ا
 عدـ افاعل كغياب التنسيق بْب ىيئات الضماف االجتماعي : عدـ ٘باكب ايط ا٣بارجي مع اإلصبلحات اإلستشفائية

ك ا١بماعات الية مع ا٤بؤسسة اإلستشفائية، ك خاصة أف ىذه اإلجراءات اتطلب جهدا ال يقل أٮبية عن جهد ا٤بؤسسة 
 .بصفة عامة ك يف إ٪باح النهج التعاقدم بصفة خاصة فيما ٱبص التكفل بالصحة العمومية

  سوء التخطيط ا٤بركزم يف ا٪باز ا٥بياكل الصحية، ك عدـ التوزيع العادؿ ٥با عرب أرجاء الوطن كاف لو دكر يف اعطيل كاّبة
ما يتطلبو من اإلصبلحات اإلستشفائية ك خصوصا يف ٙبقيق نوعية عبلج الٍب نراىا بعيدة  التحقيق لغياب ثقافة اقييم ك 

 .إجراءات ٛبهيدية ك ٙبضّبية لَبسي  فكرة التقييم الذايت للنشاطات الطبية ك شبو طبية
  كاّبة اإلصبلحات اإلستشفائية غّب منظمة، فهناؾ إصدار لقوانْب ك اعليمات متتالية  ٥با أثار عميقة   كاتطلب جهودا

 .، كإجراءات اصحيحيةمعتربة على مستول ا٤بؤسسة ك ال يتخللها أم سياسة للتقييم
  عدـ استعماؿ ا٤بسّب للوسائل التسيّبية ا٢بديثة ا٤بتاحة لو، فمازاؿ كنظرا لكثرة الفوضى كعدـ ٙبديد ا٤بهاـ بْب

األشخاص غارقا يف ا٤بشاكل الركاينية، ك ليس لو أفق ٚبطيطية  يف التسيّب داخل ا٤بؤسسة، ك كيف يشارؾ يف أفق 
يمية إذا َف ٰبس باعتباره كمكانتو ا٢بقيقية ضمن اإلصبلحات اإلستشفائية، فمازاؿ قائد اإلصبلحات اإلستشفائية ك التنظ

 .اليـو ىو قائد األمس منفذ ٤بذكرات كاعليمات كزارية ك منفذ لقواعد قانونية كميزانية، ك ال ٲبتلك مساحة قانونية كانظيمية
 ة عدـ إاباع سياسة عن طريق األىداؼ ك االاصاؿ عدـ كعي ا٤بسّب لدكره ا٢بقيقي يف ظل ا٤بعطيات ا١بديدة ىو نتيج

من طرؼ اإلدارة ا٤بركزية ٗبرافقتو ك إفهامو لدكره كاالستماع إُف انشغاالاو فيما ٱبص طبيعة ا٤بنطقة الٍب يعمل ّٔا، خاصة يف 
ادين الظركؼ  مؤسسات مثل ا٤بؤسسة اإلستشفائية بعْب كسارة الٍب اعاين من ٧بيط يتميز بكثرة األكبئة ك نقص الوعي ك

فكيف للمسّب إذف أف يقود ك ٰبرؾ مشركع اإلصبلحات اإلستشفائية  ك التنظيمية بكل ثقلها كىو ال يعلم كال . االجتماعية
 .يؤمن ٕبيثيات دكره

         
وصوؿ ىل سنصل إُف فكرة الشفافية يف اوضيح خطوط ك طريقة العبلج للمريض، كال: كىذا الذم ٯبعلنا نطرح سؤاال          

إُف فكرة ٞباية حقيقية ٢بقوؽ ا٤بريض ك ٙبسْب صورة ا٤بؤسسة ك ٙبقيق نوعية عبلج كاقييم للنشاطات الطبية ك شبو الطبية، يف 
 ظل الظركؼ الٍب ذكرناىا، كىل استطيع ا٤بؤسسة بوضعها ا٢باِف إقناع ا٤بريض بالنهج التعاقدم ٗبا اقدمة من خدمات ؟
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 من القصور الكلوي املزمن إىل الزرع الكلوي،تناول سيكوسوماتي
De l'insuffisance rénale chronique à la greffe rénale, une approche 

 psychosomatique 

 
 صحراوي انتصار : األستاذة           

 .بجاية    جامعة  –قسم عمم النفس     
 

  :ممخص
سية ٚبص ٟبسة عشرة حالة عيادية، مصابْب بالقصور الكلوم ا٤بزمن ، ا٤بعا١بْب عن طريق سنخصص ادخلنا ىذا لدراسة نف

رب٦بْب لعملية الزرع ،  مع ٧باكلة التنبؤ ٗبسار ىذه العملية،٪باحها  (l'hémodialyse)الكلية االصطناعية ا٥بيمودياليز 
ي
،  كا٤ب

، مع مدل -مشجع أك منحط-لعقلي للمصاب، كمساٮبة ايطرصاف اأكفشلها، قبل إجرائها، من خبلؿ التعرؼ على طبيعة اإل
 .انضباط ا٤بريض يف اناكؿ األدكية ك متابعة العبلج

أردنا إذف  افهم ىذه الفئة من ا٤بصابْب، كافهم إصابتهم ا٤بزمنة  ك كيفية عبلجها ،مع التنبؤ ٗبآؿ عملية الزرع ، من خبلؿ    
ا٤بتعددة كا٤بتداخلة فيما بينها، من خبلؿ استخدامنا النظرية السيكوسومااية الباريسية لبيار الَبكيز على ىذه العوامل ا٤بذكورة آنفا، 

لكل  ماريت كمرجعا أساسيا لدراستنا، مع ٙبليلنا ا٤بقابلة العيادية ك الركائز االسقاطية ا٤بتمثلة يف رائز الركرشاخ كرائز افهم ا٤بوضوع ،
 .حالة عيادية

 التالية ؛ا٤بطركحة  ة على التساؤالت فكانت مداخلتنا ٚبص اإلجاب
 ىل ىناؾ عالقة بين التوظيف العقلي للفرد المزركع الكلية ك القيمة الوظائفية للكلية؟ -
 ىل تؤثر مساىمة المحيط على  مسار عملية الزرع ؟-
   ىل تناكؿ األدكية ، مرتبط بنوعية العقلنة لدل الفرد المزركع الكلية ك بمحيطو؟  -
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Résumé : 
    Notre intervention concerne, l'étude psychologique de quinze cas 

cliniques, souffrants d'insuffisance  rénale chronique, traités  par l'hémodialyse 

et  qui sont programmés à la greffe rénale à partir d'un donneur  vivant 

apparenté. 

   Cette étude concerne l'évolution de la greffe rénale  -réussite ou échec- 

avant l'intervention chirurgicale, à  partir  de la qualité du fonctionnement 

mental du sujet, et l'apport de son environnement, et l'observance 

médicamenteuse. 

  On a essayé de comprendre cette catégorie de patients, et leur maladie 

chronique invalidante, et son traitement, avec  un pronostic de l'évolution de la 

greffe, on insistant sur les divers facteurs en interaction déjà évoqués plus haut. 

Ce travail est réalisé en se référent à l'arrière plan théorique  de  la 

psychosomatique de P.Marty (l'école de Paris), avec l'analyse des entretiens 

cliniques et les Méthodes projectives ; Rorschach et TAT pour chaque cas. 

  Nous avons essayé  à  partir de notre intervention, de répondre sur  les 

questions suivantes :  

 

-Est- ce qu'il y a une relation entre le fonctionnement mental du greffé 

rénal et la valeur fonctionnelle du greffon ? 

-Est- ce que l'apport de l'environnement influe sur le parcours de la greffe 

rénale ? 

-Est-ce que l'observance des médicaments est liée à la qualité de 

mentalisation du greffé et à son environnement ?    
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اعترب الكلى من األعضاء األساسية الٍب اضمن حياة اإلنساف من خبلؿ الوظيفة ا٥بامة الٍب اقـو ّٔا، كبالتاِف فإف  
 :ابات ٪بدأم إصابة فيها ٙبدث اختبلؿ يف اوازف ا١بسم، من بْب ىذه اإلص

الذم ىو » L’insuffisance rénale chronique terminale (I .R.C.T) .القصور الكلوم ا٤بزمن النهائي
 ) « (Urémie) عبارة عن تحطم معظم الخاليا النفركنية ليتوقف عمل الكلية كليا، كينتج عنو ارتفاع البولة في الدـ، 

Richet G, 1988, P99.)  
 .لعبلج،إما عن طريق الكلية االصطناعية ا٥بيمودياليز ، أك عن طريق الزرع الكلوميف ىذه ا٢بالة يكوف ا   

فا٤بصابْب ا٤بعا١بْب عن طريق الكلية االصطناعية، ٯبربكف على التقيد بآلة التحاؿ من أجل استمرار حياهتم، ليشكل   
 .مآ٥با ا٤بوتة ماضطرابات كخيخطرا اتولد عنو بصفة حتمية  االنقطاع عن ىذه ا٢بصص ا٤برب٦بة

كما ٯبرب ىؤالء ا٤برضى على إاباع ٞبية غذائية معينة، فاالستهبلؾ الكبّب للصوديـو مثبل يؤدم إُف ارافاع الضغط  
تناكلة يوميا كالٍب ٯبب على ال -الشرياين، مع لزـك ٙبديد كمية السوائل ا٤بتناكلة يوميا فأم زيادة ىامة فيها

ي
حددة للسوائل ا٤ب

ي
كمية ا٤ب

 .اؤدم إُف انتفاخ ا٤بصاب مهددا بذلك عمل القلب –يوميا  3سم 700إُف  500ف ال يتجاكزىا، اكوف ما بْب ا٤بريض أ
  :إف العبلج با٥بيمودياليز يعرض ا٤بريض للعديد من التغّبات كالتعقيدات الٍب اؤثر مباشرة على انظيم حيااو من بينها 

 :جراء العملية الجراحيةإ 1-
رم للمريض عملية جر   ، أك بيده من أجل إدماج نصور (cathéter)احية برقبتو أك فخذه من أجل إدماج قيسيطر ٘بي

(fistule) -   مشكبل منبع يقظة دائم ألجل ا٢بفاظ  –كموضع ااصاؿ بْب ا٤بصاب ك ا٤بسالك ا٤بوصلة بالكلية االصطناعية
ضع ا٤بريض لعملية جراحية أخرل  .عليو، ألف أم عطل كظيفي ٲبسو ٱبه

 :انويةأعراض ث 2-
استثناء ٚبتلف فقط يف شدهتا من  ىناؾ اعقيدات اابعة لئلصابة بالقصور الكلوم ا٤بزمن  لدل كل ا٤بصابْب دكف  

مصاب آلخر، اتمثل ىذه التعقيدات يف انفس سريع كعميق خاصة أثناء الزفّب مع رائحة بولية، اقرح أغشية ا٤بخاط كالفم، 
، ارافاع الضغط الشرياين، الغثياف كخاصة القيء، إسهاؿ مدمي، نزيف  (Purpura)ا٢بكة، بقع منتشرة للتصبيغات الفرفرية 

 .ىضمي، فقر الدـ، الْب العظاـ
دث ىذه اإلصابة اضطرابات كخيمة يف ا٢بياة ا١بنسية، فإف كاف ا٤بصاب أعزب فإنو يعزؼ على التفكّب يف   كما ٙبي

ع زكجتو، بسبب ما يعانيو الرجاؿ من عجز جنسي ، كالنساء من بركدة الزكاج، كإف كاف متزكجا فانو يتعرض للعديد من ا٤بشاكل م
 .  (aménorrhée)مع انعداـ الطمث  (frigidité sexuelle)جنسية

فأماـ ىذه اإلصابة ا٣بطّبة ، يبقي أمل كل مصاب أف اقاـ لو عملية الزرع الٍب ٛبثل الطريقة ا٤بثلى للشفاء، ألهنا اضمن 
التعقيدات ا٤بذكورة آنفا، كبالتاِف اعود سيادة االنتظاـ يف جسد كاف ٨بتبل  ، بسبب التوقف الكلي لعمل االندثار التدرٯبي ٤بعظم 

  .الكليتْب ،  فتؤدم عملية الزرع  إذف إِف اغيّب على ا٤بستوم ا١بسد م ك النفسي من خبلؿ ضركرة الدفاع ا٤بناعي ك النفسي 
، إاٌل بتناكؿ األدكية ا٤بثبطة للمناعة على مدل ا٢بياة، (receveur)رؼ ا٤بتلقيلكن لن يتم اقبل ىذا العضو ا٤بزركع من ط      

 .ك الٍب يتمثل دكرىا يف التخفيض  من القدرات الدفاعية للجسم ،كي ال هتاجم ىذا العضو ا٤بزركع الغريب عن ا١بسد
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من خبلؿ التناكؿ الطيب ك ا٤بنظور النفسي، أردنا افهم ىذه الفئة من ا٤بصابْب كافهم إصابتهم ا٤بزمنة  ك كيفية عبلجها ،     
 .الكثّب من البحوث الٍب اختلفت يف مراجعها النظرية كبالتاِف كاف ىناؾ اختبلؼ يف اناك٥با ٥بذا ا٤بوضوع فوجدنا

لعمل كضع خبل٥با األطباء ا٤بختصْب بأمراض الكلي كل ىؤالء ا٤بصابْب يف فئة كاحدة اعاين من التوقف التاـ : التناكؿ الطبي -
، فانصب اىتمامهم على العبلج عن طريق عملية الزرع الذم  »با٤بصابْب بالقصور الكلوم ا٤بزمن «الكليتْب، مشخصْب إياىم 

ىو جد فعاؿ ألنو منج من التقيد بآلة طواؿ ا٢بياة ك بدكهنا يلقي ا٤بصاب حذفو حتما، كعلي العوامل ا٤بناعية ا٤بتدخلة يف اقبل 
اطوير فعالية األدكية ا٤بضادة للرفض الكلوم، لكن يبقي أف نشّب أف ٥بذه النظرية نقائص ألهنا هتتم  العضو ا٤بزركع إِف جانب

 .با١بانب العضوم فقط دكف ا٤بريض
 :ركز على: التناكؿ السيكولوجي -
يطو، يستمد منو بالنسبة ٤بؤيدم ىذه النظرية ٪بد اإلنساف قبل كل شيء بينية يف ااصاؿ مع ٧ب :النظرية السلوكية كالمعرفية -*

 .ميركزين يف ذلك علي التوظيف ا٤بعريف الذم ٱبص أساسا نشاط الصياغة كمعا١بة ا٤بعلومات.ا٤بعلومات، ك يستجيب فيو
 ،ك يف مقابل ىذا. معرفية ،الٍب اظهر أيضا على ا٤بستول اإلدراكي ك السلوكي –كاستنتج ىؤالء الباحثوف أنو يوجد سّبكرات ٙبت 

 .)جهة الوضعية ٧باكالت معرفية ك سلوكية لتعديلها أك مراقبتها، ىذا السياؽ يدعى بإسَباايجية ا٤بواجهة يستخدـ الفرد ٤بوا
(Coping 

ك قد صٌب ا٤بختصْب النفسانيْب ا٤بعرفيْب اىتمامهم لفهم السلوؾ ا٤بعريف على ا٤بيكانيزمات العقلية عن طريق التحليل الدقيق 
مر عند اغيّب ك مراقبة ٧بٌددات السلوؾ فحسٍب، ك إ٭با يتعدل ذلك إُف قياس ا٤بظاىر للسلوؾ، ك للقياـ بذلك، ال يتوقف األ

 .       ا٤بختلفة للسلوؾ، ك باألخص اإلمكانيات ا٤بعرفية
 استخدـ الباحثوف مقاييس خاصة ؛حيث   
 . ضحة الذم طبق على مزركعى الكلية،إذ ابْب أهنم يعانوف من أعراض القلق الوا  -Le STAI-كا٤بقياس   

-Le STAI : le State- Trait Anxiety –Inventory de Spiée Berger, 1983. (inventaire  
d’anxiété  trait – état 1983). 

 . Le PACT , TERS اىتموا بالتقييم النفسي االجتماعي ٤برشحي عملية الزرع ك بتقييم عملية الزرع عرب مقاييس؛  كما
-Le PACT : Psychosocial Assessment of Candidats for Transplant, 1989 
(évaluation psychosociale des candidats à une transplantation). 
-TERS : Transplant Evaluation Rating Scale, 1993 (échelle d’évaluation de 
transplantation). 

  نظرية التحليل النفسي -*
ه اإلصابة كعملية الزرع، كمدل اأثّبىا على ا٢بياة الداخلية كالعبلئقية للمصاب، مع االىتماـ هتتم با٤بعاش النفسي إزاء ىذ        

 .با٤بيكانيزمات الدفاعية ا٤بستعملة مركزة يف ذلك على ا٢بياة السابقة للمريض
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 عمل مستوحى من التحليل النفسي يف الوحدات ا٣باصة بزرع األعضاء 11مت حصر  314 1995ك  1969فبْب        
إذ اساءؿ بعض الباحثْب عن دكر لك على فكراْب ٧بوريتْب أساسيتْب، ، ك مت الَبكيز من خبلؿ ذ(الكبد  -الكلى -قلب)

العواطف ٢بظة كقوع الرفض للعضو ا٤بزركع، بينما اساءؿ آخركف عن إمكانية كجود عبلقة بْب ا٤بيكانيزمات النفسية مع ٩بيزات 
 .ك التقبل ا٤بناعي للعضو ا٤بزركع ( receveurاآلخذ  )التوظيف العقلي عند ا٤بتلقي

بالغ، مزركعي الكلى ، كذلك فرد  48ية على بدراسة انبؤ «    Eisendrathأيزندراث» ، قاـ الل النفساين 1969ك يف عاـ 
حالة  11فرد ا٤بفحوصْب، ٪بد  48كمن بْب . كد ّٔا من طرؼ الطاقم الطيبزي من خبلؿ إجراء مقاببلت عيادية، ك مبلحظات 

كا٢بالة الراىنة ٥بؤالء األفراد ا٤بزركعي الكلى ا٤بتوفوف، لوحظ أف السبب يعود يف الظاىر   كفات، ك بعد ٙبليل ا٢بياة السابقة
عاشوا قبل  أفراد من بينهم، 8لكن الباحث اوصل ببداىة إُف أف (. الرفض، ٛبزؽ كعائي، اعقيدات اعفنية)ألسباب طبية ٧بضة 
 . ا٢بداد ك الَبؾ من طرؼ العائلة، أك فَبات القلق ك ا٥بلععملية الزرع ، ٘بارب 

يعاش من طرؼ ىؤالء ا٤بصابْب ا٤برابط بالفقداف الواقعي أك ا٥بوامي، ييعترب لدل  
،  »Eisendrathايزندراث«كاالكتئاب ا٤ب

 (GUENICHE K, 2000, p111).    كضعية مسببة  للرفض ك التعقيدات ما بعد العملية،ا٤بؤدية للوفاة
كما اوصل اللوف النفسانيوف إُف إثبات؛ أف اإلنسافى يعيش  حاالت متغّبة للخصاء أثناء اعرضو لئلصابة الكلوية    

،الشعور عن طريق عملية الزرع  (l'angoisse de castration)كما يػينىشىطي قلق ا٣بصاء   .،التحاؿ الدموم،استئصاؿ الكلية
 .بالذنب ،ا١برح النرجسي،فقداف ا٤بوضوع

ىذا التناكؿ السيكولوجي يبقى أيضا ناقصان؛ ألنو اىتم يف النظرية السلوكية ا٤بعرفية ،بدراسة السياقات التحتية ا٤بعرفية  يف 
أما النظرية التحليلية فقد .  افسّب أم سلوؾ،  الذم  يعود أساسا لطبيعة اسَباايجيات ا٤بواجهة ا٤بستخدمة من طرؼ الفرد

فقط، مركزة أساسا على ا٤بفاىيم التحليلية يف افسّب اإلصابة  بالقصور الكلوم ك العبلج عن طريق  ا٫بصرت  يف ا١بانب النفسي
 .اٍف، دكف االكَباث أبدا با١بانب العضوم..عملية الزرع ؛ قلق ا٣بصاء،ا١برح النرجسي،القلق،ا٢بداد

      : النظرية السيكوسوماتية-*    
ألهنا هتتم بالفرد  النظرية السيكوسومااية يف ٕبثناعلى  االعتماد ٦بربين على كجدنا أنفسنا انطبلقا من ىذه النظريات ا٤بتعددة،     

ديناميكي كاحد ال ٲبكن فهم إحدل  يف كليتو ك كحداو دكف الفصل بْب النفس ك ا١بسد ، فهما يف افاعل مستمر ينتج عنو نسق
،كما اىتمت  يف دراستها ٥بؤالء ا٤بصابْب ا٤بزركعي الكلى ليومكونااو دكف الرجوع إُف ا٤بنطق الذم يسوؽ النسق الذم ينتمي إ

 .باالقتصاد السيكوسومايت  ٥بم
موزاف، دافيد، فاف «بعد العديد من األعماؿ ك البحوث ا٤بيدانية على ا٤بصابْب جسديا، اوصل  ماريت ك مساعديو،  

«C.David, M.De M’uzan , M.Fain،   زىا من نظرية التحليل النفسي، نظرية جديدة انطلقت ركائ  كضع إُف
الذم "   "l'investigation psychosomatique  ٣1963بصت يف كتأّم ا٣باص بالفحص السيكوسومايت سنة  

ضم طريقة التوظيف العقلي ا٤بميزة للمصابْب جسديا، فهذا ال يعِب أهنم يتميزكف بتوظيف عقلي موحد بل بتوظيف ٱبتلف من 
و مهما كانت درجة اإلصابة ا١بسدية فإنو يتعذر فهمها، كبالتاِف عبلجها إف َف نرجع لبلقتصاد يؤكد ماريت أن. مصاب آلخر

                                                 
  

314
،فً صُٕاخ انضثؼٍٍُاخ ، ٔ فً   115/، حٍس يصهس انًزاجغ األيزٌكٍح  PsycLIT انًرٕفزج فً صُذ انًؼطٍاخ  11ز الإحصاء ْذِ انثحٕ 

 .انثحٕز انفزَضٍح ، َجذ َفش انثاحصٍٍ ػادج
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الذم ٲبيز عمل ا١بهاز العقلي  (Mentalisation)ك يركز بيار ماريت يف ذلك على مفهـو العقلنة  . السيكوسومايت العاـ للفرد
 :ليتلخص مفهـو العقلنة فيمايلي كالذم ٱبتلف من فرد آلخر كعند نفس الفرد حسب فَبات حيااو،

ٚبتلف من شخص آلخر، فهناؾ من يعا١بها عن طريق جهازه  –سواء كانت داخلية أك خارجية  –إف معا١بة اإلثارات  
أك طبعية، يتحقق ذلك عند األفراد الذين يتمتعوف /العقلي ٧بوال إياىا إُف طاقة نفسية فتنبثق بذلك أعراضية عقلية            ك

ىناؾ أشخاص آخركف ليس ٥بم الصرامة الدفاعية كالثراء ا٥بوامي الكفيلْب بإرصاف . ة كصرامة دفاعية كحياة ىوامية غنيةٗبركن
اإلستثارات كاسيّبىا على الساحة النفسية اضة، فّبغموف على استعماؿ أساليب أخرل ٤بعا١بة ىذه اإلستثارات ، اتمثل ىذه 

 Une désorganisation)إف اعذر ذلك سينتج عنو اختبلؿ التنظيم ا١بسدم  أك السلوؾ، ك/ األساليب يف الطبع ك
somatique). 

يكوف ٨بالف للمبدء التطورم، ٲبس الوظائف األكثر اطورا  (la désorganisation)ىذا اإلختبلؿ يف التنظيم  
خذ أم عرض جسدم مهما كانت ، حيث يؤ »كالتجسيد«مث يتسع فيما بعد اُف الوظائف األقل اطورا ( كالتوظيفات العقلية)

درجة خطوراو ضمن كل حياة الفرد يف الديناميكية التطورية كالتارٱبية لو مع استمرارية كجوده، من خبلؿ إدراج ىذا العرض يف 
 .اقتصاده السيكوسومايت

، (ذىاف –عصاب)انطبلقا من ىذا ا٤بنظور اوصل ماريت إُف اصنيف جديد مكمل للتصنيف التحليلي الكبلسيكي  
، اظم  fonctionnement) (irrégularité duاتميز كلها بعدـ انتظاـ التوظيففيو كحدات عيادية جديدة كاصفا 

 .لتكوف أكثر عرضة للتجسيد( مع عصاب السلوؾ)العصابات جيدة  التعقلن، كالغّب مؤكدة التعقلن، كالعصابات سيئة التعقلن 
" بسرطاف الثدم التنبؤ"ببحث حوؿ  »  JASMIN Cجا٠باف كلود»ك   MARTY P»بيار ماريت»قاـ كل من        

سنة يعانْب من كـر يف الثدم 65 ك35 اللوايت يَباكح أعمارىن بْب   -امرأة-66، ككانت آّموعة ا٤بنتقاة للمعاينة من فئة النساء 
( tumeur mammaire)  ٲبكن جٌسو ك ٤بسو عياديا(Palpable) . 

فالنتيجة كانت ال ازاؿ ٦بهولة، سواءن من  ؟ذ البداية، عن طبيعة ىذا الوـر ىل ىو ٞبيد أك خبيثأما السؤاؿ الذم يطرح نفسو من 
 .طرؼ األخصائيوف أك النساء ا٤بفحوصات

لئلجابة عن ذلك مت إجراء مقاببلت عيادية ، ك ذلك بالَبكيز على الفحص السيكوسومايت حيث اوٌصبل إُف اقييم 
مع اوقع طبيعة اإلصابة، فصنفا ا٤برضى إُف ثبلثة فئات من حيث درجة خطر اإلصابة ك ىي  انبيئي، يلخص ا٤بعلومات ا٤بسٌجلة

 .خطر مرافع،خطر متوسط، خطر ضئيل لئلصابة بأمراض خطّبة ، هتدد ا٢بياة على ا٤بدل القصّب ك ا٤بتوسط:
التعرؼ على نوعية التوظيف ك ىكذا فإف التعرؼ على طبيعة الوـر َف يكن عن طريق الفحوصات الطبية، إ٭با كاف نتيجة 

ك كانت النتائج اإلٯبابية ٥بذا التنبؤ ك معانيو ،الٍب ٥با عبلقة  بالتصنيف السيكوسومايت، ٧بط أنظار .السيكوسومايت لكل امرأة
 .اىتماـ ا٤بختصْب يف أمراض السرطاف ، اللذين أخذكا األمر بكل جٌديةك 

من أجل الوقاية على ا٤بدل القصّب عند البالغ ، ك الٍب اتمثل يف القياـ بعبلج إذ اىعدي ىذه النتائج با٤بستقبل الواعد، ك ذلك 
 (  ,MARTY P .  نفسي للمصاب، حٌب قبل ظهور مرض السرطاف

(1988,178-179  
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طرت البحث كالنتائج الٍب اوصل إليها، ٔبانب األعماؿ القيمة الٍب قاـ  ّٔا ماريت على ا٤بصابْب جسديان ، خ خبلؿ ىذا من      
لنا فكرة التعرؼ علي نوعية التوظيف العقلي لدم ا٤بصابْب بالقصور الكلوم ا٤بزمن ا٤برشحْب لعملية الزرع كي نتنبأ من خبلؿ 

لك علي مصّب عملية الزرع أم ٪باحها أك فشلها ، قبل إجراء عملية الزرع ك ذلك حسب طبيعة االقتصاد السيكوسومايت للفرد ذ
( condamné)فرد السيئ التعقلن الذم من اذكر لديو القياـ بعملية الزرع ، أنو ال أمل يف شفائو ال يعِب أف ال ىذا .ا٤بصاب

ضره لتقبل مناعي كنفسي لعضو كاف غريب عن جسده،   .بل نقَبح أف ٱبضع  لعبلج نفسي ٰبي
دراسة اارٱبية  «F.Seron» »فابياف سوركف «انطبلقا من ىذه األسس ا١بوىرية للنظرية السيكوسومااية، أقامت    
(rétrospective)رائز الركرشاخ ك رائز افهم ركائز القدرات العقلية  ، مقاببلت عيادية  )على ا٤بصابْب ا٤بزركعي الكلى،

، يف حْب أنو مت استئصاؿ الكلية ، مصاب 26 إذ  ٪بحت عملية الزرع لدل ،فرد بالغ 31حيث أ٪ًبزٍت على (TATا٤بوضوع  
على اقتصادىم السيكوسومايت كبالتحديد على ، مركزة عملها يف ذلك  ؿ الدموم بعد فشل عملية الزرعمصابْب عادكا للتحا5 ؿ
ك التي تساعد على الحفاظ على ( مناعي كنفسي)العوامل المتدخلة في نجاح عملية الزرع كالمتمثلة في تقبل ثنائي  «

صاد السيكوسوماتي الذم يكوف خاصا ك على القت (l'équilibre homéostatique)توازف النضباط الذاتي 
 :  حسب األفراد، كعلى أنو يوجد من بين المعايير التي تسمح بهذا التقبل

 .لتأمين الحفاظ على الجسد(  une symptomatologie mentale)القدرة على إنجاز أعراض عقلية   -
عات ك تحمل القلق ليحددا  الذم يسمح بمعالجة الصرا » la richesse fantasmatique «غنى الهوامات  -

 (P1 SERON F  ,1987 ,) « .جزءا  من التقبل المناعي
على أف الوضعيات الصدمية مرارا ما ايعجل يف كقوع ا٤برض، ك أف األفراد اللذين   F.Seron »فابياف سوركف « كما أكدت      

 .ٰبملوف نفس اإلصابة ال يظهركف نفس خصوصيات التوظيف العقلي
إجراء الزرع    indication) ( la contreالذم أكد أنو  من المحذكر«ىذا البحث من طرؼ ماريت  يدت  نتائجأي 

الكبير   (contre évolutif)التطورم -ىم فريسة النشاط الضد نلذيلالكلوم عند المرضى السيئين التعقلن، ا
 . (MARTY P, 1990, P62)« الحجم 
يتصف بصدل ىوامي، منهم لبعض أف اابْب بالقصور الكلوم ا٤بزمن، الحظنا ا٤بص  فمن خبلؿ ا٤بقاببلت آّرات مع      

فيتحدثوف بطبلقة عن الذكريات ، كيعربكف عن عواطفهم كصراعاهتم عرب ميكانيزمات دفاعية ميتنوعة، مبلحظة من خبلؿ ا٢بديث،  
 .ك ا٣باصة بعد عملية الزرع ندماج يف ا٢بياة العمليةالكما كجدنا بعض ا٤بشاريع ا٤بستقبلية ،الٍب يأملوهنا  كا

أما البعض اآلخر فكاف يتميز بفقر ىوامي، فبلحظنا االمتثاؿ الكبّب ٤بتطلبات العبلج، لنظن يف بداية األمر أهنا اصرفات ذات  
،لكن سرعاف ما أدركنا أهنا سياقات ٛبس السلوؾ أكثر ٩با ٛبس السياقات (caractère obsessionnel)طابع ىجاسي 

 .ى الساحة العقليةالدفاعية عل
الذم بدأ مساره عند بعض   ( la désorganisation)زيادة على التعقيدات ا٤بذكورة آنفا، ال حظنا اختبلؿ التنظيم    

...( اٍف hypertension artérielleمرض سكرم ، ارافاع الضغط شرياين )ا٤بصابْب، بإصابات جسدية كانت من قبل 
، كما كجدنا لدل البعض  (désorganisation progressive)توسع بصورة  ادرٯبية ال ليصيب فيما بعد الكليتْب كبالتاِف

لتكوف أكؿ إصابة ٥بم ىي اوقف العمل الكلي للكليتْب، لييفتح آّاؿ من مث  اآلخر أهنم َف يصابوا من قبل بأية إصابة جسدية ،
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، كما كجدنا بعض األشخاص ا٤بصابْب فقط ...(، فقداف السمع(cataracte)السل، كثافة بلورية العْب )إلصابات أخرل 
 . بالقصور الكلوم ا٤بزمن، دكف كجود إصابات سابقة ك ال الحقة

زيادة على ذلك كجدنا اختبلؼ يف مدل اضطراب كل حالة، فهناؾ من ادىورت حالتهم ا١بسدية يف مدة كجيزة، منذ بدايتهم    
سنة  15إُف  10من )ناؾ ا٤بصابْب ا٣باضعْب للتصفية منذ مدة زمنية طويلة ، كى(أشهر إُف سنة 6من )العبلج بالتصفية  الدموية

 .كقد حافظوا نسبيا على اوازهنم ا١بسدم( 
من  -ٟبسة عشر حالة  -من ىذه ا٤ببلحظات ا٤بيدانية، أردنا  يف ىذا البحث ، دراسة التوظيف العقلي ّٓموعة انطبلقا

رب٦بْب
ي
أعضاء من  ،األكثر اوافقا ك اواؤما ىم دائماا٤بتربعوف - لتلقي الكلية من األقارب ا٤بصابْب بالقصور الكلوم ا٤بزمن ، ا٤ب

قبل عملية  -ا٤بقابلة العيادية،الركرشاخ، رائز افهم ا٤بوضوع-حيث قمنا بإجراء الفحص النفسي ،-األسرة مثل اآلباء، األشقاء
 .الزرع مث بعدىا بسنة،أم االختبار القبلي كاالختبار البعدم

فإذا كانت األسس البيولوجية،ىي كحدىا الٍب اتحكم يف سّبكرة التقبل ا٤بناعي، أم ٪باح عملية الزرع، لكاف كل من         
، لكن الحظنا بعض األشخاص اللذين اعرضوا لفشل ىذه العملية، ك العودة للتحاؿ (٪باح العملية) اعرض إليها خرج ناجحا 

خبلؿ ك بعد إجراء التدخل ا١براحي ،مقارنة باألشخاص اللذين ٪بحت لديهم  رغم اوفر نفس األسس الطبية قبل ك ،الدموم
 .ىذه العملية

فالكلية البيولوجية ،مباشرة بعد إجراء العملية ا١براحية أم بعد دخو٥با جسم اإلنساف، ستيعبأ ّٔوامات 
القيمة خاصة بكل فرد،ك ذلك حسب حيااو السابقة ،أم حسب ٧بتول جهازه النفسي، ليؤثر ذلك علي 

  315.الوظائفية ٥با
 l'échec de la) من ا٤بتعرضْب لعملية الزرع ،يعانوف من رفض العضو ا٤بزركع%  15إُف %  10لتدؿ الدراسات على أف 

greffe)ليتعرض بذلك لصدمة بسبب فشل ىذه العملية كالعودة للتحاؿ الدموم مرة أخرل.أم فشل العملية. 
ناحية عملية الزرع   -٪باح أك فشل-لبحث حوؿ األسباب ا٣بفية الستجابة ا٤بصابك بالتاِف ىذه ا٣بصوصيات قد شدانا ل

(l'aventure de la greffe). 
                                                 

315
 .لتر/ممغ14أقؿ مف قيمة الكرياتينيف  ((Normaleعادية *  

 .لتر/ممغ20 لتر و/ممغ14بيف قيمة الكرياتينيف  ( (Moyenneمتوسطة * 
 .لتر/ممغ20أكرر مف قيمة الكرياتينيف  .( (Rejet chroniqueرفض مزمف * 
  (Echec de la transplantation) فشؿ الزرع * 

هي خالصة مادة ُتطرح أساسا عف طريؽ تصفية الكمية لمدـ، لُتطرح هذ  المادة في البوؿ ف ،الكرياتينيف أما قيمة 
لمتعرؼ عمى القيمة الوظائفية . لتر/ممغ  14 –لتر /ممغ 7ري بالجسـ قيمتها ما بيف حيث تبقى كمية ضئيمة في الدـ السا

لتر هذا يدؿ عمى بداية /ممغ  14لمكمية فإننا ُنجري التحاليؿ الدموية التي تُبيف نسبة الكرياتينيف في الدـ، فإف زادت عف 
 .تدهور الوظيفة الكموية
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 la tenue du)انطبلقا من ىذه ا٤ببلحظات ا٤بيدانية ا٤بتعلقة بالعقلنة ، ك إمكانية التصدم ا١بسدم لؤلمراض     
corps) لدل د على ا٤بعطيات كا٤براجع العلمية حوؿ عملية الزرع ،الٍب قد ٛبثل ستناإللدل ا٤بصابْب بالقصور الكلوم ا٤بزمن، ك با

،حاكلنا التعرؼ على طبيعة التوظيف العقلي،مع عبلقتو  التنظيم ك استعادة اطور جسدم ك نفسيبعض ا٤برضى مستول إلعادة 
 .بالقيمة الوظائفية للكلية

التوظيف العقلي، إذا أخذنا النوزكغرافيا السيكوسومااية   سطرنا أف األشخاص الذين القوا عملية الزرع ليس لديهم نفس 
كمرجعا لتصنيفهم، فمنهم من يدخل يف صنف عصاب جيد التعقلن، كمنهم من يدخل يف صنف عصاب غّب مؤكد التعقلن، 

 . كمنهم من يدخل يف صنف عصاب سيئ التعقلن
نو إف نوعية التوظيف العقلي للمصاب ا٤بتلقي الكلية يف عبلقة ، كم -النجاح أك الفشل  -يؤثر ىذا ا٤بتغّب على مسار عملية الزرع 

 :كطيدة ، لكن ليست خطية مع القيمة الوظائفية للكلية، كالذم كاف حسب ا٢باالت كما يلي 
إف ا٤بصابْب ا٤بزركعْب الكلية الذين انتمي اوظيفا هتم العقلية إُف العصاب ا١بيد التعقلن كانوا أكثر مقاكمة ٤بختلف 1-

فاستجابوا يف أكثر ا٢باالت ٗبعا١بتها  (Aux différents moments de crise)مات الٍب اعرضوا ٥با خبلؿ حياهتم األز 
ك إرصاهنا على ا٤بستول العقلي، األمر الذم أدل عند اشتداد الطاقة إُف ظهور عرضية نفسية أك اقويتها إف كانت موجودة سابقا، 

 : كحينما اعذر عبلج اإلثارات على ا٤بستول العقلي ٪بد. عضو ا٤بزركعفهذا اإلرصاف العقلي يعمل على ٞباية ال
الذم ٲبكن ٘باكزه، بإمكانيات أكيدة للحد من  le rejet aigu))316التعرض لتهديد بالرفض، من نوع الرفض ا٢باد-    

 .ا٤ببلئمة ، خاصة حينما اتوفر اإلمكانيات العبلجيةle rejet chronique ))اقدمو كي ال يبلغ الرفض ا٤بزمن
أك ذات أزمات، كما ٲبكن أف يصاب الفرد بأمراض اندرج ضمن اختبلؿ  (réversible)ظهور أمراض جسدية رجعية  -   

 .التنظيم التدرٯبي، الٍب نادرا ما اظهر ك يتم ٘باكزىا با٢بد منها
 :ا٤بصابوف الذين انتمي اوظيفا هتم العقلية إُف العصاب السيئ التعقلن-2 

منهم يتعلق بالعضو ا٤بزركع، بطريقة ميكانيكية من خبلؿ مشاركتهم يف العبلج ك بفضل القي  البعض -    
 .العناية الكافية من طرؼ الطاقم الطيب، ك بالتاِف يعمل العضو ا٤بزركع بشكل عادم

ك ٦باال كبّبا فإف حدث كاعرض ا٤بصاب إُف أزمات يف حيااو، فإنو ال يستطيع مواجهتها بأعراضية عقلية، فاٙبا بذل    -
( (Le rejet Hyper aigu, rejet aigu accéléréالرفض الفوؽ ا٢باد-الحتماؿ كقوع رفض العضو ا٤بزركع 

                                                 

 
 (.  aigule rejet Hyper) الرفض الفوؽ الحاد، -316

 .هذا النوع مف الرفض ، يتأتى مجمال بيف اليـو األوؿ و اليـو الخامس عشر بعد عمميػة الػزرع  

 (.le rejet aigu)الرفض الحاد،  -
  .بيف اليـو العاشر و أواخر الشهر الرالث ،يتأتى الرفض الحاد أساسا 
 (.le rejet chronique) الرفض المزمف، -
هو إتالؼ متأخر و غير رجعي لمكمية المزروعة، قد يظهر بعد عدة أشهر أو عدة  يعرؼ الرفض المزمف الذي 

 .لمكمية سنوات مف االستقرار السريري و البيولوجي
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أما يف بعض ا٢باالت، إف َف يكن ىناؾ الرفض، فيوجد احتماؿ التعرض إلصابات   -( le rejet aigu)أكالرفض ا٢باد /ك
اكوف فيو اإلصابة  (une désorganisation progressive)يا أخرل، ٲبكن أف اتخذ يف بعض ا٢باالت مسارا ادرٯب

عل  الول األخرل ، كالٍب ازداد ف  .التناكؿ اإلجبارم لؤلدكية ا٤بثبطة ا٤بناعة، الٍب اعمل على ٚبفيض القدرات ا٤بناعية للجسمب
٤بزركعة يف اراباط بنوعية ا٤بصابوف الذين يتميزكف بتوظيف عقلي غّب مؤكد التعقلن، ٪بد القيمة الوظائفية للكلية ا-3 

متزنة عندما يتوفر الدعم اإلٯبا ي  لكن ىذه القيمة الوظائفية للكلية استقر ك اصبح. التوظيف العقلي، أم حسب الظركؼ ا٤بتغّبة
 .للمحيط

اٮبتو يف كاف من ا٤بهم جدا  أيضا الَبكيز ، يف دراستنا ىذه على ايط  ، حيث بينت العديد من الدراسات أٮبيتو ك مس     
 .االستثمارات ا٣بارجية الٍب العب أحيانا دكرا أساسيا يف ا٢بفاظ على التوازف العاـ للفرد

أف مساٮبة ايط ، الدعم " يف دراستها للتنظيم السيكوسومايت  ٤بزركعي الكلى Seron »(1987)سركف  » ارل      
اللذين يتمتعوف خصوصا بقدرات شخصية، عاطفية )٤بزركعي الكلى  ، ك ا٤بصاحبة العبلئقية( األدكية)ا٤بادم ، العبلج الكيميائي 

 .ٛبثل استثمارات جٌد فعالة، ك عامل أساسي مساعد ضد الرفض( ك دفاعية غّب كافية 
يساىم ايط بفعالية، با٣بصوص يف التنظيمات السيئة :" حيث أف االستناد يف العبلقة على ىيئة إاكالية يلعب دكرا جدُّ مهم

 (GUENICHE K, 2000, p102) "، ليسمح بتقبل نفسي ك مناعي أحسن للعضو ا٤بزركعالتعقلن
، فنجده يؤكد دائما على أٮبية االستناد يف ا١بانب العيادم النفس ( (consoli»1984كونصوُف  »أما بالنسبة للباحث    

لدل الفرد عند غياب دعم الواقع، لتكوف فا٥بشاشة ا١بسدية ازداد ".إف ا٤بوضوع مهم يف إحياء ا٥بواـ "   :جسدم، حيث يقوؿ
 (GUENICHE K, 2000, p104) . أكثر عند األفراد الذين عانوا من قبل من إصابات جسدية

" اإلثارات -صاد "، لدل األفراد السيٌئي التعقلن كظيفة(اجتماعي، عائلي، مهِب، طيٌب، عبلئقي:) ييؤدم ايط ٔبوانبو ا٤بختلفة    
(par - excitation) فيُب كوت » ، حسب كصفD Winnicott  » ليضمن دكر ا٢باكم . لدل  أـ الطفل الصغّب

 ((SERON F ,1990,108.كاسهيل بناء الذات
إذف ٙبافظ فئة مزركعي الكلى السيئي التعقلن ،على الوظيفة الكلوية بصفة عادية غّب ميتوقعة، بواسطة االستثمارات ا٣بارجية      

 .(L'homéostasie)ضلها ٰبدث اوازف االنضباط الذايت ذات الٌٌنوعية ،الٍب بف
 .لنجد با٣بصوص أف ىؤالء األفراد آّردين من إمكانية القياـ بعمل نفسي، يتكلوف أك يستندكف أكثر على ايط ا٣بارجي   

اذ،الراجع لنقص ا٢بياة كيشكل ىذا األخّب منبع إثارة للتحريض االٯبا ي ،الذم ييغذم التوظيف العقلي ا٤بعٌرض باستمرار للنف
 .الداخلية كا٥بوامية الكافية اإلثارة

الشعور،كا١بانب -، من خبلؿ اعويض عجز كظيفة نظاـ ما قبل "اإلثارات  -صاد"ليؤدم بذلك ايط أك الوسط العائلي ،كظيفة 
 ((SERON F ,1990,109 .الدفاعي لؤلنا

العاطفي لؤلفراد، يظهر يف  –، على أف االنعزاؿ النفسي Alby et Baudin (1994 ) »أليب ك بودا » كما أٌكد كل من    
 .اإلصابة ا١بسدية ك النفسية( (facteur de risqueشكل عوامل ىامة مشجعة ٣بطر  

-أف ا٤بستول العاِف من الٌدعم االجتماعيKober   »(1990  )كوبر» ك Krener »(1987 )كرينر  » ليوٌضح كل من
بعد عملية زرع النخاع، ك أيضا التقليل من الوفيات أثناء  (survie)تمرارية  البقاء على ا٢بياة العائلي، مرابط بالتحسن ك اس
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الذم ييستند عليو ( الزكج عموما)إذف، من الضركرم التأكد من حضور أحد أفراد العائلة . عملية الٌزرع لدل مزركعي الكبد
 GUENICHE) . خبلؿ إجراءات عملية الزرع (Relais psychique)" .النيابة النفسية" للحماية، ك الذم ٲبثل دكر 

K, 2000, p63) 
 . فمن الضركرم جدا، الكشف عن نوعية السند الذم ٲبثلو ايط ،إف كاف حاضرا مع درجة إسهامو يف عملية الٌزرع   
 ;أف مساٮبة ايط اؤثر على مسار عملية الزرع كما يلي   توصلنا يف ٕبثنا إُفف

الذين يتسموف بفقر يف العقلنة كٰبضوف ٗبساٮبة ٧بيط مشجع،الذم ٲبثل دكر مثّب اٯبا ي ك عائلة موفرة للحماية، ا٤بصابوف      -
 . كبا٤بقابل ايط ا٤بنحط يساىم يف فشل ىذه العملية. ليساٮبوا بذلك يف إعادة التنظيم ، كالعمل علي ٪باح عملية الزرع

لي الغّب ا٤بؤكد ،البعض منهم ال انجح عندىم عملية الزرع الٍب اعود إُف التكفل ا٤بصابوف الذين يتسموف بالتوظيف العق    -
العبلجي ك العائلي السيء،أما البعض اآلخر الذين يتمتعوف بالتكفل العبلجي كالسند العائلي الفعاؿ يتحقق عندىم ٪باح عملية 

 .الزرع
القصور : ألمراض ا٤بزمنة، مثل|ألدكية ميشكل بالنسبة لذكم ازيادة عن طبيعة العقلنة كطبيعة دعم ايط ،  ٲبثل اناكؿ ا   

رب ... الكلوم ا٤بزمن، الزرع الكلوم ك غّبىا، ليواجو الطب ا٢بديث ذلك حٌب يف حاالت زرع األعضاء، أين يكوف ا٤بصاب ٦بي
.على أخذ األدكية ضٌد الرٌفض الضركرية للحياة  

ة، من طرؼ ا٤بريض بعد عملية الزرع، ٘بعلو يعيش حالة التناقض مع ذااو، ألنو سبق إف التناكؿ اإلجبارم لؤلدكية ا٤بثبطة ا٤بناع   
ك أف شكل فكرة الشفاء النهائي ٗبجٌرد اعٌرضو لعملية الٌزرع، لييلزـى بعد ذلك بتناكؿ أدكية ضٌد الرفض، يف أكقات ٧بٌددة ك طيلة 

اىرة اناكؿ األدكية البد أف يكوف ىناؾ ربط بْب للفهم الٌدقيق، ك ا٤بعٌمق لظ  (PUCHEU S, 1994, P135).  حيااو
( (lourdeurالعديد من ا٤بستويات ك ذلك باالىتماـ با٤بصاب أثناء العبلج، ك ٧باكلة فهم كيفية اقبٌلو ٤برضو،  كثقل 

ماعية، الٍب يعاين جبارات ا٤برابطة بو، كاألعراض الثانوية النا٘بة عنو، إضافة إُف الصعوبات ا٤بادية ك االجتاإلعبلجو،مع ٨بتلف 
كما ٯبب االىتماـ با١بانب التخيلي للمصاب، الذم ٲبثل ٨بتلف التصٌورات الٍب يشكلها عن مرضو،ك عبلجو ك معٌدؿ .منها

 .، حيث يكوف كل ذلك مرابط ٗباضي ا٤بريض( (espérance de vieحيااو 
، فإف حالة عدـ اناكؿ األدكية، ٲبكن ارٝبتها أيضا من خبل         ؿ عدـ ا٤بواظبة على مواعيد االستشارة الطبية كعلى العمـو
 (dosage)أك عدـ أخذ األدكية ا٤بقٌوية، ك أحيانا أخرل حٌب يف عدـ التقٌيد ٗبقدار الٌدكاء /أك القياـ بالفحوصات البلٌزمة، ك/ك

    (PUCHEU S, 2005, P 10). أكبأكقات اناكلو
من ا٤بصابْب ال يتناكلوف   20أف نسبة  ROVELLI M et coll » (1989)ركفوِف ك ٝباعتو » أثبتت دراسة    

جيدا أدكيتهم ضٌد الرفض بعد سنة من عملية زرع القلب، ك ىذا ما ييؤدم ببل شك إُف رفض العضو ا٤بزركع ، ك بالتاِف كفاة 
 .(REACH G,2007,P31 ) . ا٤بصاب

من ا٤بصابْب غّب متقٌيدين   18ؤالء الباحثوف أف نسبة ك فيما ٱبص ا٤بصابْب الذين اعرضوا لعملية زرع الكلية، فقد أكد ى
يرفضوف الكلية أك ٲبواوف يف الثبلثة األشهر الٍب الي عملية   91ك من بينهم . باألدكية، أك ا٤بواظبة على االستشارة الطبية

 (.  Ibid,p34.  )فقط من ا٤بصابْب الذين يتناكلوف أدكيتهم  18الزرع، مقابل نسبة 
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، كيقوموف "العبلجات"أك" عدـ اناكؿ األدكية"ىذه النتائج ٪بد العديد من األطباء األمريكاف، يأخذكف بعْب االعتبار فعلى إثر 
   .بتقييم نفسي للمصابْب، قبل إجراء عملية الزرع

ملية أنو ٯبب األخذ بعْب االعتبار عٌدة أبعاد قصد اقييم حظوظ البقاء بعد ع« STORA. Jجاف بنجماف ستورا » لّبل  
  STORA).التأثر البالغ للضغط، صعوبات التكٌيف بعد العملية، اضطراب عقلي كعدـ اناكؿ األدكية: الزرع ك ا٤بتمثلة يف

J,2005,p67)   
ا٤بفرط يف اناكؿ ا٤بخدرات،  ا٢بياة السابقة للفرد;  يوٌضح الباحث أف نتائج الدراسات اؤكد أف عدـ اناكؿ األدكية لو عبلقة مع 

 (.صعوبات التكٌيف) لشخصية، كا٣بطر النفسي االجتماعي كاضطراب ا
االجتماعي يرابط أيضا بعدد مرات الرفض، ك بالصفات النفس االجتماعية ا٤بكتشفة قبل عملية الزرع الٍب  -ا٣بطر النفسي  

   (STORA  J, 2005, p68) .انبؤنا بعدـ اناكؿ األدكية بعد عملية الزرع
 Facteur de)عامل مشجع ٣بطر ((L'isolementأف العزؿ« PUCHEU S بيشو » كما أكدت با٤بقابل

Risque) اإلصابة باالكتئاب، الذم يؤدم بدكره إُف عدـ اناكؿ األدكية . 
 . ليتضح أنو البد من األخذ بعْب االعتبار يف ٦باؿ زرع األعضاء ، ا٤بشكل النفسي االجتماعي لتناكؿ األدكية  

يؤشرات النفسية الٍب انبؤينا بكيفية التقيد سنهتم يف دراستنا ىذه ،بال     
تعرؼ منذ مرحلة التداكم بالتحاؿ الدموم ،على ا٤ب

بالعبلج بعد عملية الزرع ، ذلك ألف بعض ا٤بصابْب عانوا من  الرفض ك عادكا للعبلج بالتحاؿ الدموم، بسبب التهاكف يف اناكؿ 
 .األدكية ا٤بثبطة للمناعة  

 ;ناكؿ األدكية مرابط بنوعية العقلنة لدل الفرد ا٤بزركع الكلية ك ٗبحيطو كما يلياستخلصنا من دراستنا أف ا 
يحىدّْدىة ،الٍب ٚبص   -

ا٤بصابوف ذكم العقلنة ا١بيدة، يعيشوف بطمأنينة اإلجبار اإلستشفائي كالطيب، بسبب بعض االعتقادات ا٤ب
شكلة لدل ا٤بريض عن إصابتو، كعن عبلجو ، كعطبو

ي
يف ىذه ا٢بالة ٪بد ا٤بصاب يتناكؿ . درااو على العبلجك ق التصورات ا٤ب

 . (caractère obsessionnel)أدكيتو بانتظاـ ، خاصة ٤بن يتسم بتوظيف عقلي جيد ذك طابع ىجاسي 
، الحظنا عندىم االمتثاؿ الكبّب ك اإلجرائي ٤بتطلبات العبلج ،فهي سياقات ٛبس السلوؾ أكثر ٩با ا٤بصابوف السيئي التعقلن  -
أما البعض اآلخر فعدـ قدرهتم على التفكّب  ;س السياقات الدفاعية على الساحة العقلية، يف حالة ما إذا كاف دعم ايط اٯبا يٛب

 .يف ا٤بستقبل، يؤدم إِف عواقب كخيمة ٛبس اناكؿ األدكية لتندرج ضمن ٧بتول ىٌش ،حيث ال يتقيد ا٤بريض بأدكيتو 
ال ...( اإلفراط يف اناكؿ ا٤بخدرات،٧باكلة االنتحار) ذين ييظهركف سلوكات هتدًن الذات نشّب إُف أف ا٤بصابْب ال كما ٯبب أف

جدا يينبؤنا بعدـ اناكؿ ىؤالء ا٤بصابْب، األدكية (facteur   de risque)يتناكلوف األدكية ، فهذه السلوكات ٛبثل عامل خطّب 
 . اافظة على الذات

األدكية ا٤بثبطة للمناعة، ال اتوفر لدل ٝبيع ا٤برضى، لتكوف مرابطة بنوعية التوظيف ، أف القدرة على التقيد بإذفاستخلصنا  
 .العقلي ك ميزة مساٮبة ايط

اوصلنا ٥بذه النتائج ا٤بنصوص عليها، عرب استخدامنا ، ا٤بقابلة العيادية النصف موجهة ،ألجل التعرؼ على الصحة        
اكلة استخراج السياقات الدفاعية ا٤بستخدمة عرب  -كليةالٍب اشمل القيمة الوظائفية لل-ا١بسدية ك على طبيعة  دعم ايط ،مع ٧بي

 .ا٢بديث، كالرائزين اإلسقاطيْب ا٤بتمثلْب يف رائز الركرشاخ، كرائز افهم ا٤بوضوع، للتعرؼ على نوعية العقلنة
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وال؛ يف TREBAHC.C  لتقوؿ شابّب  ن فس امل   ن
 CHABERT .«، يسمح لنا بوضع نماذج للتوظيفات الخاصة TATالموضوع إف تكملة الركرشاخ برائز تفهم «

C, 1988, P2.)  ) 
،ك ا٤بتمثلة،يف البعد كأخّبا ٲبكن حصر ىذا البحث يف ثبلثة أبعاد أساسية ميعتمدين يف ذلك على ا٤بنظور السيكوسومايت   

عة من أجل ا٢بفاظ على العضو ا٤بزركع،كالبعد النفسي من البيولوجي لعملية الزرع ا٣باص بالتناكؿ الدائم لؤلدكية ا٤بثبطة للمنا
ليوضح  كيبْب ٕبثنا العديد من .  خبلؿ التوظيف العقلي للميصاب ا٤بزركع الكلية،ك البعد االجتماعي انطبلقا من مساٮبة ايط

 .ا٤بتغّبات ك العوامل  ا٤بتداخلة فيما بينها ،من أجل ٪باح عملية الزرع الكلوم
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 زد األصباب و اهعواًى املؤدية باألبِاء إىل اهتٌ

 واالعتداء عوى أصوهٍ يف اجملتٌع اجلشائزي
 

 رـاهي    بوحايكة   :ارفتاه
 مفاعد بقفم علم اصمتمال.أ

 البليدة - مامعة فعد دحلب

 
     : تمهيد

اعرؼ آّتمعات اغّبا مستمرا ك ىذا التغّب نتيجة لتفاعل عدة عوامل ٨بتلفة ، كآّتمع ا١بزائرم كغّبه من آّتمعات مر     
غّبات ك يف شٌب آّاالت االجتماعية االقتصادية ك السياسية كالثقافية ، األمر الذم انعكس على العديد من ا٤بؤسسات بت

االجتماعية ك من بينها األسرة الٍب اعترب الركيزة األساسية يف بناء آّتمع  لكنها اأثرت كفقدت العديد من الوظائف من قيم 
 .كأساليب التنشئة

األدكار ك ا٤بكانات االجتماعية ك ابلشي العديد من العادات ك القيم االجتماعية الٍب كانت ٛبيز خصوصية  كما اغّبت     
٦بتمعنا ا١بزائرم نتيجة افكك العبلقات االجتماعية ك ا٫ببل٥با بشكل كبّب بْب األفراد ك ظهرت قيم جديدة كالفردانية ، ٩با نتج 

عية ا٤برضية ك انتشرت السلوكات اال٫برافية البلأخبلقية  لبعض أفراد آّتمع ك السيما عن ذلك انتشار العديد من الظواىر االجتما
بعض الشباب ا٤بنحرفْب ، حيث برزت ظاىرة اعتداء األبناء على أصو٥بم علما ك أف ىذه الظاىرة اعد غريبة عن ٦بتمعنا ك عن 

بناء يعتدكف على آبائهم بشٌب أنواع العنف ، باإلضافة إُف ديننا اإلسبلمي ا٢بنيف الذم يأمرنا بطاعة الوالدين ك أصبح بعض األ
 .إيداعهم يف دكر ا٤بسنْب ك ىذا من أسهل ا٢بلوؿ للتخلي عنهم

ك من ىنا اكتسي ىذه الدراسة أٮبية خاصة لدراستها يف آّتمع ا١بزائرم قصد اشخيص الظاىرة ك من ٜبة الوقوؼ على     
 اٚباذ التدابّب البلزمة للحد من انتشارىا كانعكاساهتا السلبية على كل من األسرة ك آّتمع األسباب ك العوامل الكامنة كراءىا مث

 .بصفة عامة
 
 :اإلشكالية -1
اعترب التنشئة االجتماعية العملية الٍب يتم من خبل٥با نقل القيم ك معايّب السلوؾ االجتماعي من الكبار اُف الصغار من خبلؿ     

ق ا٤بؤسسات الر٠بية ك غّب الر٠بية كاألسرة كا٤بدرسة  ك بالرغم من اعدد مؤسسات التنشئة االجتماعية إال النضج ك النمو عن طري
أف األسرة ما زالت ٙبتل مكانة مهمة ك جوىرية يف التوجيو الَببوم باعتبارىا أكؿ مؤسسة اجتماعية مسئولة عن انشئة األبناء ، 

ا٤بسئولة الرئيسية على هتذيب سلوؾ األفراد ٗبا يتبلـز ك األدكار االجتماعية السائدة يف فهي ا٣بلية األساسية يف بناء آّتمع ك ىي 
 .آّتمع الذم يتفاعلوف معو 
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كٗبا أف األسرة اعد ركيزة أساسية يف انشئة األبناء ك يف اقدـ ك اطور آّتمع خاصة األسرة ا١بزائرية الٍب استمد مبادئها من     
الذم ٰبث على ا٤بودة ك التضامن ك التكافل كصلة القرابة ك ٛبتْب الركابط بْب أفراد آّتمع ك ىذا ما الدين اإلسبلمي ا٢بنيف 

ٯبب أف يكوف ، فينبغي إلزاـ الوالدين برعاية األبناء ك انشئتهم التنشئة السليمة ك يتجلى ىذا يف حديث النيب صلى ا عليو 
، ك ىو افصيل شديد الدقة يصف لنا العبلقة بْب الوالدين ك األبناء لكن  "ا كصاحبو سبع لعب ابنك سبعا كأدبو سبعا" كسلم 

ضعف الركابط القرابية كاف ٥با انعكاسات على األسرة ك على كظائفها الَببوية ك األخبلقية ك العبلئقية حيث حدثت ىزة عنيفة 
لة كالقيم الفردية ك حب الذات ك ا١برم كراء القيم داخل األسرة ا١بزائرية ك اغّبت بعض القيم ك ا٤بعايّب ك ظهرت قيم أخرل بدي

ا٤بادية ك ىذا ما أدل اُف انعكاسات على اآلسرة نفسها ك على آّتمع ككل ، حيث بدأ بعض األبناء يتمردكف على السلطة 
 .األبوية ك يستعلموف العنف اللفظي ك ا١بسدم ك أحيانا اصل ّٔم إُف اراكاب جرائم قتل 

ه الظاىرة خبلؿ السنوات األخّبة بشكل كبّب يف ٦بتمعنا ، ك ىذا ما اطلعنا بو اإلحصائيات حوؿ ا٤بنازعات ك قد افشت ىذ     
القضائية الٍب ٘برم يف ساحة القضاء بْب الوالدين ك األبناء ك إحصائيات األمن حوؿ االعتداءات الٍب اقع من طرؼ األبناء على 

با٤بائة فقط من العدد ا٢بقيقي للقضايا الٍب ٙبدث يوميا العتبارات اجتماعية ال  أصو٥بم ، فهذه اإلحصائيات ال ٛبثل سول كاحد
اصل اُف ساحة القضاء ، ك نظرا لتفاقم ىذه الظاىرة فقد جـر قانوف العقوبات ا١بزائرم كل من اسوؿ لو نفسو االعتداء على 

من  267سجن أك اإلعداـ ، حيث انص ا٤بادة أصولو سواء كاف ىذا االعتداء جسديا أك لفظيا فسيعرض صاحبو إُف عقوبة ال
 " .317كل من احدث عمدا أك جرحا أك ضربا بوالديو الشرعيْب أك غّبٮبا من أصولو الشرعيْب يعاقب : "  قانوف العقوبات

و ك بذلك أصبحت ىذه الظاىرة ٕباجة ماسة اُف دراسة جادة للتعرؼ على األسباب ك العوامل الكامنة كراء ىذه الظاىرة ك علي
 : نطرح بعض التساؤالت 

 ما ىي أىم األسباب ك العوامل الحقيقية الكامنة كراء تمرد ك اعتداء األبناء على أصولهم ؟ -
 :ك ىذا التساؤؿ يتفرع عنو السؤاؿ التاِف 

 ىل اعاطي ا٤بخدرات ك انتشارىا بْب األبناء اشكل عامبل رئيسيا يف اعتدائهم على أبائهم ؟ -
 :صياغة الفرضية -2
 .إف اعاطي ا٤بخدرات ك انتشارىا بْب األبناء اشكل عامبل رئيسيا يف اعتدائهم على آبائهم -
 :تحديد المفاىيم -3

إف ٙبديد ا٤بفاىيم يساىم يف اسهيل فهم ك إدراؾ ا٤بعاين ك األفكار للقارئ ، ك الٍب ٥با عبلقة ٗبوضوع الدراسة ، كمن خبلؿ ٕبثنا 
كمن خبلؿ ا٤بوضوع كفرضية الدراسة .لتمرد ك العتداء على أصولهم في المجتمع الجزائرمالعوامل المؤدية باألبناء إلى ا" 

 " مفهـو التمرد، مفهـو األبناء، مفهـو األصوؿ، مفهـو ا٤بخدرات : " لقد مت ٙبديد ا٤بفاىيم التالية
تماعية ك كل ما ىو متفق عليو بْب أفراد ىو العصياف ك االعَباض ك ا٣بركج على القوانْب ك القيم ك ا٤بعايّب االج:مفهـو التمرد -

آّتمع ك قد يكوف التمرد اٯبابيا أك سلبيا ، ك يكوف التمرد السليب مثبل يف ٛبرد األبناء على أصو٥بم ، ك ىذا التمرد فيو خلل يف 
 .القيم ك ا٤بعايّب االجتماعية 
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 . 102، م  2008دار بلقيس للاأر ،  : المزائر . قااون العقوبات. ديدان ،مولود - 
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ك ا٤بقيمْب يف نفس ا٤بنزؿ سواء ( أب ك أـ ) بلقة الو الدية ىم ٦بموعة من األبناء ذكورا ك إناثا اربط بينهم الع:مفهـو األبناء -
 .بلغوا سن الرشد أك مازالوا َف يبلغوا

يدؿ ا٤بصطلح ىنا يف ىذا البحث على اآلباء ك األمهات الذين اعرضوا إُف االعتداء اللفظي كا١بسدم من : مفهـو األصوؿ -
  ع أكليائهم يف نفس ا٤بنزؿالراشدين ا٤بقيمْب م غّب طرؼ أبنائهم سواء الراشدين أك

ىي ٦بموعة العقاقّب سواء كانت طبيعية أك كيميائية اأخذ أشكاال ٨بتلفة سائلة، غازية قد يؤدم اعاطيها :مفهـو المخدرات  -
من طرؼ الفرد إُف التعود عليها أك اإلدماف عليها ٩با ينتج عن ىذا التعاطي أضرار نفسية كجسمية ك على مستول سلوكو 

 .ي حيث افقده الوعي ك عدـ التخمْب يف أم فعل يسلكو ك بالتاِف ٩بارسة العنف ضد اآلباء االجتماع
 الدراسات السابقة  -4
 :الدراسات العربية -أ

 .إف الشك يف سلوكيات األـ من األسباب السائدة يف الريف دكف ا٢بضر 
ك ىي دراسة ميدانية لعينة من ا٤بسنْب،  " يمشكالت مرحلة الشيخوخة في المجتمع الكويت" ٙبت عنواف  محمد عودةدراسة 

 318:ىدفها التعرؼ على نوعية ا٤بشكبلت ا٣باصة با٤بسنْب الكويتيْب، ك قد صاغ الباحث ٦بموعة من األسئلة كالتاِف
 ما ىي ا٤بشكبلت الٍب يعانيها ا٤بسن الكويٍب ؟ ك ما ىي أىم آّاالت ا٢بيااية الٍب اكثر فيها الك ا٤بشكبلت ؟  -1
ل ٚبتلف مشكبلت ا٤بسن الذم ارؾ أسراو أك اجرب على اركها ليعيش يف دار الرعاية االجتماعية للمسنْب عنها لدل ا٤بسن ى -2

 الذم ما زاؿ يعيش يف أسراو مع زكجتو ك أبنائو ك أحفاده ؟
الرعاية االجتماعية للمسنْب  مسنا، ك قد بلغ عدد األفراد الذين مت اختيارىم من دار 64ك بالنسبة لعينة البحث بلغ عدد أفرادىا 

 .فردا 137فردا من بْب  12
مسنا باإلضافة اُف  64ك قد اعتمد الباحث يف دراستو ا٤بيدانية على ا٤بقابلة الٍب طبقها على ٦بموعة من ا٤بسنْب بلغ عددىم     

 .اعتماده على االستبياف 
 :ك من أىم النتائج الٍب اوصل إليها الباحث يف دراستو ما يلي

ا٤برض، األرؽ، ضعف البصر ك السمع، ا٢بساسية ٫بو بعض : كشفت الدراسة أف مشكبلت ا٤بسنْب الكويتيْب اشمل -
األطعمة، التعب، ضعف القدرة العقلية العامة، االضطراب االنفعاِف، القلق، اإلحساس بالوحدة، التعصب للرأم، ا٣بوؼ من ا، 

 .كقت الفراغصراع األجياؿ، انقطاع الصلة باألقارب، مشاكل 
ا٢بالة الصحية ك البدنية ، ا٢بالة النفسية  ا٢بالة االجتماعية ، : ك من أىم آّاالت ا٢بيااية الٍب اكثر فيها الك ا٤بشكبلت     

 . ا٢بالة ا٤بالية ك ا٤بهنية ، النشاط الَبفيهي 
سمية ك النفسية مقارنة با٤بسنْب الذين يعيشوف كما ابْب من الدراسة أف مسنوا الرعاية االجتماعية ىم أكثر معاناة لئلمراض ا١ب -

 .يف كنف أسرىم 

                                                 

، اٌى٠ٛد، 4، اٌّعٍح اٌؼشت١ح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح" . ِشىالخ ِشؼٍح اٌش١خٛخح فٟ اٌّعرّغ اٌى٠ٛرٟ . " ِؽّذ، ػٛدج

(2006) 
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 :الدراسات الجزائرية -ب
األبناء للعنف ضد  أسباب ممارسة" لنيل شهادة ا٤باجستّب يف االجتماع حوؿ  2008يف سنة  الطالبة حناف بوغراؼدراسة 

 . "أكليائهم 
 :ك قد انطلقت الطالبة من الفرضيات التالية

 .عيشي لؤلسرة لو عبلقة ٗبمارسة بعض األبناء العنف ضد أكليائهما٤بستول ا٤ب -
 .٩بارسة األكلياء للعنف ضد أبنائهم يؤدم اُف سلوؾ ٩باثل ضدىم مستقببل  -
 319.يعد إدماف بعض األبناء على ا٤بخدرات سببا يف إقبا٥بم على ٩بارسة العنف ضد أكليائهم -
 :ك ىم موزعوف كالتاِففردا،  20أما لعينة البحث فقد كاف حجمها   

ىذا ك قد اعتمدت الطالبة يف دراستها ا٤بيدانية على منهج دراسة ا٢بالة ك ا٤بنهج الوصفي ، ا٤بنهج اإلحصائي ، ك ا٤بنهج ا٤بقارف 
 320:كمن أىم النتائج الٍب اوصلت ٥با الطالبة يف دراستها 

  % 70لعينة األبناء ، ك  % 60أكليائهم ك ذلك بنسبة  ا٤بستول ا٤بعيشي لؤلسرة لو عبلقة ٗبمارسة بعض األبناء للعنف ضد -
لعينة األكلياء ، إف ا٤بستول ا٤بعيشي ا١بيد لؤلسرة يعمل على ا٫براؼ سلوؾ األبناء فيصبحوف بطالوف ك ا٤باؿ ما داـ متوافرا كَف يليب 

 .األكلياء ذلك أدل اُف ٛبردىم ك ٩بارستهم العنف من اجل أخذه ك السيطرة عليو 
 % 70لعينة األبناء ك  % 80ارسة األكلياء للعنف ضد أبنائهم يؤدم اُف سلوؾ ٩با ثل ضدىم مستقببل ك ذلك بنسبة إف ٩ب -

  .لعينة األكلياء
لعينة األكلياء،  %50ينعكس إدماف بعض األبناء على ا٤بخدرات سلبيا ، ك يظهر ذلك ٩بارستهم للعنف ضد أكليائهم بنسبة  -
  .لعينة األبناء % 50ك 
 

 :الدراسات األجنبية -ج
ك قد قاـ ّٔا يف الواليات ا٤بتحدة األمريكية عاـ  "المعاملة الوالدية ك نوع العتداء " ٙبت عنواف  "كورتز " دراسة     

 .، ك قد أخذت ىذه الدراسة البعد األسرم بعْب االعتبار 1991
ألسرة  ، ككجود أعضاء من   األسرة يف السجن من ا٣بصومات ا٢بادة داخل ا % 98ك اوصلت ىذه الدراسة اُف كجود     

باإلضافة اُف كجود حاالت إدماف بنسبة ضعيفة ك نقص االاصاؿ بْب األفراد إذ  % 47أكأهنم اراكبوا ٨بالفات ما ك ذلك بنسبة 
 .321 %17ك كذلك االعتداء البدين بنسبة   % 8ك التشدد يف ا٤بعاملة الو الدية قدر بنسبة  % 59بلغ 

 : لموضوع دراستنا ىذه فقد اعتمدنا على المناىج التالية ك ىي ك بالنسبة

                                                 

 
319

دساعح ؼاٌح ٌؼ١ٕاخ وً ِٓ ا٤تٕاء ٚ ا١ٌٚ٤اء تٛال٠رٟ   أعثاب ِّاسعح ا٤تٕاء ٌٍؼٕف ػذ أ١ٌٚائُٙ. " ؼٕاْ، تٛغشاف -  

  . 15، ص  2008. ش ،اٌعضائ. سعاٌح ِاظغر١ش ، ِؼٙذ ػٍُ االظرّاع ، ظاِؼح عؼذ دؼٍة ،. ػٕاتح ٚ اٌث١ٍذج 

138–137ٔفظ اٌّشظغ، ص ص -
320

  
321-. Empirical pindngs and human Problems of homeless youthd, kurtry G, Janvis.  zKurt 

services issues in social work , vol 36 N°4 , 1991 , pp309-314 . 
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ك عليو فإف ىذا ا٤بنهج يهدؼ يف األساس إُف كصف الظاىرة أم كصف العبلقات بْب األبناء :المنهج الوصفي التحليلي  – 1
لى أصو٥بم ك االعتداء كآبائهم ك كيف ٙبولت ىذه العبلقة من عبلقة حب ك عطف إُف عبلقة عدكاف ك عنف ك ٛبرد األبناء ع

عليهم ، ك من ٜبة البد من ٙبليل دقيق لتبيْب العبلقة ك معرفة األسباب كالعوامل ا٢بقيقية الكامنة كراء اعتداء األبناء على أصو٥بم 
. 

من اآلباء الذين كقع عليهم االعتداء من طرؼ أبنائهم  مث ٙبليل كل حالة  حالة 30حيث طبق على : منهج دراسة حالة – 2
على حدا ك بعدىا الَبكيب ٤بعرفة األسباب ك العوامل ا٣بفية الٍب دفعت باألبناء إُف التمرد على اآلباء ك االعتداء عليهم ك ذلك 

 .من خبلؿ اوجيو عدة أسئلة ٚبدـ فرضياانا 
    للتقنيات ك األدكات المستعملة في جمع البيانات      اما بالنسبة

دراستنا فقد كانت الطريق ا٤بمهد للتعرؼ على ٦بتمع البحث ، ك ٥بذا الغرض ٛبت مبلحظة  كبالنسبة إُف موضوع: المالحظة –1
كظاىرة اجتماعية برزت ك بشكل كبّب ك ملفت لبلنتباه يف اآلكنة األخّبة نتيجة   ظاىرة العتداء على األصوؿ من طرؼ األبناء

٩با انعكس على األسرة يف الوظائف ك العبلقات ، كىذا أدل  التحوالت االجتماعية ك االقتصادية الٍب يعرفها آّتمع ا١بزائرم
 .باألبناء إُف االعتداء ك التمرد على آبائهم 

اعترب ا٤بقابلة من األدكات األساسية األكثر استعماال ك انتشارا يف الدراسات اإلمبّبيقية ، ك ذلك ٤با اوفره من جهد : المقابلة –2
 .ك كقت يف ٝبع البيانات ك ا٤بعلومات

 : ك من خبلؿ موضوع دراستنا فقد مت استخداـ نوعْب من ا٤بقابلة أال ك ىي    
ىي نوع من ا٤بقاببلت الٍب اتميز با٤بركنة ا٤بطلقة ، فبل ٙبدد فيها األسئلة الٍب ستوجو للمبحوث ك ال : المقابلة الحرة – أ

،  322آرائو ك ا٘باىااو كانفعاالاو ك مشاعره ك رغبااو  احتماالت اإلجابة ، فيَبؾ فيها للمبحوث قدر كبّب من ا٢برية لئلفصاح عن
ك قد مت استخداـ ىذه التقنية يف الدراسة االستطبلعية باإلضافة إُف استخدامها مع بعض اآلباء الذين خصتهم عينة الدراسة من 

 .خبلؿ عرض ا٢بالة ك ٙبليلها كعرض النتائج لكل حالة 
استخداـ ىذه التقنية يف عملية التحليل ك التفسّب من أجل الوصوؿ إُف نتائج دقيقة ك يتم : المقابلة المقننة أك المنظمة –ب 

 .من خبلؿ األسئلة ا٤بقننة ٛباشيا مع ٙبديد مشكلة البحث
يعترب أداة ١بمع ا٤بعطيات من أجل ا٢بصوؿ على بيانات ك معلومات إضافية  ك ىو يتضمن  : دليل المقابلة المدعم –3

، ك ٰبضر دليل ا٤بقابلة من خبلؿ أسئلة ك أسئلة فرعية  323و إُف ا٤ببحوث بنفس الصياغة ك الَبايب ٦بموعة من األسئلة اوج
 .    324مفتوحة ك قائمة على أساليب التحليل ا٤بفهومي 

  :العينة خصائصها ك كيفية اختيار مفرداتها 
 .اتمثل يف اآلباء الذين مت االعتداء عليهم من طرؼ أبنائهم :كحدة العينة -

                                                 
322

 .327ماأورات كلية اعداب، د ت،م : ريةاسفكاد . و الما ج العلم  اصمتمالعلم . محمد عل ، محمد-  
323

 1993دار المعرصة المامعية، : اسفكادرية. تقفيم و تافيه البحث اصمتماع . ماكوب  اقضعن غريب ، محمد فيد-  
 .303م 
324

ترممة بوزيد ، صحراو  و آخرون ، المزائر   . ما مية البحث العلم  ص  العلوم اصمتماعية. موريس ، أامرس-  
 .  263، م  2004لقصبة للاأر ، دار ا



العدد احلادي عشر                                        حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

اجلزائر –البليدة  –جامعة سعد دحلب                                                    خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 
 

 

 

 

-- 376 -- 

 

حيث قمنا باختيار أفراد  العمدية المقصودةَف ٪بد أمامنا من كسيلة ٚبدـ ٕبثنا سول اللجوء إُف الطريقة : ريقة الختيار ط -
عينتنا من مراكز العجزة بوالية ا١بزائر  بكل من باب الزكار ، داِف إبراىيم  سيدم موسى ، ك بعض األسر ا١بزائرية بكل من 

 (الطارؼ،البليدة،ايبازة)كاليات 
امرأة، ك قد  16رجبل ك  14: فردا ، ك اوزعوا ابعا للجنس على النحو التاِف  30بلغ عدد أفراد العينة  :حجم أفراد العينة  -

أفراد منهم  10فردا ، أما أفراد العينة من خارج مركز ا٤بسنْب عددىم  20بلغ عدد األفراد الذين مت اختيارىم من دار ا٤بسنْب 
اوصلنا إُف ىذه األسر من خبلؿ معرفتنا ا٣باصة ّٔم ، ك مساعدة بعض الزمبلء للتعرؼ الٍب اوجد  ، ك قدنساء 08رجلين ك 

 .فرد 30فيها مثل ىذه ا٢باالت كىكذا مت الوصوؿ إُف أفراد العينة كالبالغ عددىا 
 

باإلضافة إُف بعض (إبراىيم سيدم موسى ،باب الزكار، داِف)دراسة ميدانية ٙبليلية لعينة من اآلباء ا٤بتواجدين ٗبراكز العجزة
 (الطارؼ ،البليدة ،ايبازة)الواليات بكل من

 
 تحليل ك تفسير النتائج الخاصة بالفرضية 

 يوضح مدل تناكؿ أحد أفراد األسرة للكحوؿ ك المخدرات:     01جدكؿ رقم   
 ا١بنس           
 ىل يوجد 
 يف األسرة

 من يتناكؿ الكحوؿ  
 ك ا٤بخدرات؟

 ّٓموع الكليا أمهات آباء

 % ؾ % ؾ % ؾ

 %90 27 %87.5 14 %92.86 13 يوجد 
 %10 03 %12.5 02 %7.14 01 ال يوجد
 %100 30 %100 16 %100 14 آّموع

 
أف أكرب نسبة من أفراد العينة أجابوا بأنو يوجد أحد أفراد األسرة ٩بن يتناكلوف الكحوؿ ك  01يتضح من ا١بدكؿ رقم     

مقابل نسبة اآلباء ك األمهات الذين أجابوا بأنو ال يوجد يف أسرىم من يتناكؿ الكحوؿ  %90النسبة ا٤بخدرات ك بلغت 
 .من آّموع الكلي ألفراد العينة  %10كا٤بخدرات بنسبة 

 %87.5مقابل  %92.86بالنسبة إُف اآلباء الذين أجابوا بأنو يوجد ضمن أسرىم من يتناكؿ الكحوؿ ك ا٤بخدرات بػ  
لدل األمهات  %12.5مقابل  %7.14جابة األمهات، يف حْب ٪بد نسبة من أجابوا ببل يوجد لدل اآلباء بالنسبة إل

كبذلك يتضح أف ىؤالء األكلياء يوجد ضمن أسرىم أشخاص مدمنْب على الكحوؿ ك اعاطي ا٤بخدرات ك ىذا مؤشر على .
 .اال٫ببلؿ ا٣بلقي ك افكك ىذه األسرة ك ا٫براؼ بعض أفرداىا
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 يوضح مدل تعاطي األكلياء للكحوؿ ك المخدرات:   02م جدكؿ رق
 ا١بنس           
 ىل سبق

 لك  
 أف اناكلت الكحوؿ أك

 ا٤بخدرات ؟ 

 آّموع الكلي أمهات آباء

 % ؾ % ؾ % ؾ

 %46.67 14 %12.5 02 %85.71 12 نعم 
 %53.33 16 %87.5 14 %14.29 02 ال 

 %100 30 %100 16 %100 14 آّموع
الذم يبْب مدل اعاطي األكلياء للكحوؿ ك ا٤بخدرات أنو أكرب نسبة من اآلباء أجابوا  02نبلحظ من خبلؿ ا١بدكؿ رقم     

لدل  %87.5مقابل  %14.29لدل األمهات ك بالنسبة ٤بن أجابوا ببل بلغت النسبة  %12.5مقابل  %85.71بنعم 
 .األمهات 

قارنة بالرجاؿ ك ٲبكن إرجاع ذلك إُف طبيعة ا٤برأة العربية ا٤بسلمة ك خوفا من نظرة فالنساء أقل اناكال للكحوؿ ك ا٤بخدرات م    
آّتمع ٥با بأهنا منحرفة إذا قامت ٗبثل ىذه السلوكات ك قد أثبت معظم الدراسات االجتماعية أف النساء أكثر احَباما ك اقديسا 

عا ك ٛبردا على القيم ك ا٤بعايّب االجتماعية ك من ٜبة ينحرفوف للمعايّب االجتماعية على عكس الرجاؿ الذين يكونوف أكثر اندفا
 .عن قيم ك عادات آّتمع 

 يوضح مدل تعاطي األبناء للمخدرات:  03جدكؿ رقم 
 ا١بنس           
 ىل يتعاطى

 أحد أبنائك ا٤بخدرات ؟ 

 آّموع الكلي أمهات آباء

 % ؾ % ؾ % ؾ

 %70 21 %75 12 %64.29 09 نعم 
 %30 09 %25 04 %35.71 05 ال 

 %100 30 %100 16 %100 14 آّموع
 

نبلحظ أف أكرب نسبة من أفراد العينة أجابوا بنعم أم أف أبنائهم يتعاطوف  03من خبلؿ ما كرد من معطيات ا١بدكؿ رقم     
 .٩بن أجابوا أف أبنائهم ال يتعاطوف ا٤بخدرات%30مقابل %70ا٤بخدرات بنسبة 

سبق أف ىناؾ عبلقة بْب ا٫براؼ اآلباء ك ا٫براؼ األبناء من حيث اناكؿ ا٤بخدرات فاألبناء يقلدكف نفس سلوؾ ك يظهر ٩با     
اآلباء الف القدكة السيئة من قبل الوالدين اعد من أىم العوامل األسرية الٍب ادفع باألبناء إُف اال٫براؼ ك ا١بنوح ك ىذا ما يؤثر 

 .ات األسرية نتيجة ما اعانيو األسرة من افكك ك ا٫ببلؿ خلقي بْب أفرادىااأثّبا مباشر على الركابط ك العبلق
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 يوضح مدل إدماف األبناء على الكحوؿ:   04جدكؿ رقم 
 ا١بنس           
 ىل يتناكؿ

 أحد  
 أبنائك الكحوؿ؟

 آّموع الكلي أمهات آباء

 % ؾ % ؾ % ؾ

 %90 27 %93.75 15 %85.71 12 نعم 
 %10 03 %6.25 01 %14.29 02 ال 

 %100 30 %100 16 %100 14 آّموع 
 

ك حسب اصريح اآلباء أف معظم أبنائهم مدمنْب على اناكؿ الكحوؿ حيث قدرت النسبة  04يتضح من خبلؿ ا١بدكؿ رقم    
 .حسب اصريح األمهات  %93.75مقابل  %85.71ب 
لدل  %6.25حسب اصريح آبائهم مقابل  %14.29تهم بينما ٪بد األبناء الذين ال يتناكلوف الكحوؿ قد بلغت نسب    

 كىذه السلوكات اإل٫برافية من طرؼ األبناء قد اعود إُف عدة عوامل أسرية ك اربوية ك اقتصادية كنفسية .األمهات
 
 

 
 05جدكؿ رقم 

 يوضح مدل محاكلة األكلياء تقديم النصح ألبنائهم لترؾ تناكؿ الكحوؿ ك المخدرات
 ا١بنس           
 ىل حاكلت

 أف اقدـ النصح  
 ألبنائك لئلقبلع عن

 اناكؿ الكحوؿ ك ا٤بخدرات  

 آّموع الكلي أمهات آباء

 % ؾ % ؾ % ؾ

 %53.33 16 %81.25 13 %21.43 03 نعم 
 %46.67 14 %18.75 03 % 78.57 11 ال 

 %100 30 %100 16 %100 14 آّموع
لياء َف يقدموا النصح ألبنائهم لئلقبلع عن اعاطي الكحوؿ ك ا٤بخدرات حيث أف معظم األك  05نبلحظ من خبلؿ ا١بدكؿ رقم  

 .لدل األمهات  %18.75مقابل  %78.57بلغت النسبة لدل اآلباء 
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 %21.43يف حْب ٪بد اآلباء الذين قدموا النصح ألبنائهم لئلقبلع عن اعاطي الكحوؿ ك ا٤بخدرات قد بلغت نسبتهم     
كىنا يتضح أف األـ عادة ما اكوف ٥با عبلقة أقرب من األب بأبنائها ك متفهمة لبعض . لدل األمهات %81.25مقابل 

 سلوكاهتم لذا ٪بدىا اوجو النصح عسى أف يستجيبوا ٥با
 يوضح رد فعل األبناء في حالة رفض أكليائهم إعطائهم الماؿ:  06جدكؿ رقم 

 ا١بنس           
 ماىي ردة

 فعل ابنك يف حالة 
 اؿ؟رفضك إعطائو ا٤ب

 آّموع الكلي أمهات آباء

 % ؾ % ؾ % ؾ

 %10 03 %12.5 02 %7.14 01 الغضب كالقلق 
 %33.33 10 %18.75 03 %50 07 الشتم 
 %43.34 13 %56.25 09 %28.57 04 الضرب 

 %13.33 04 %12.5 02 %14.29 02 أخرل اذكر
 %100 30 %100 16 %100 14 آّموع 
أف معظم األكلياء اعرضوا إُف العنف سواء اللفظي أك ا١بسدم من طرؼ أبنائهم عند  06رقم  يتضح من خبلؿ ا١بدكؿ    

مث اليها نسبة  %43.33رفضهم إعطائهم نصيب من ا٤باؿ حيث بلغت نسبة من اعرضوا إُف الضرب سواء اآلباء أك األمهات 
 .%10يت نسبة الغضب ك القلق بػكأخّبا اأ %13.33مث اليها أمور أخرل بػ %33.33من اعرضوا إُف الشتم بػ 

لدل اآلباء كبالنسبة إُف %  28.57مقابل  %56.25ك ا٤ببلحظ أف نسبة من اعرضن إُف الضرب من األمهات بلغت      
 . عند األمهات% 18.75مقابل %  50الشتم بلغت عند اآلباء 

م األخبلقية ك الدينية الٍب  انص على احَباـ كىذه النسب اعد مؤشرات عن عقوؽ األبناء ألكليائهم ك ا٫برافهم عن القي    
 ."تعبدكا إل إياه كبالوالدين إحسانا كقضى ربك أل"الوالدين كطاعتهما كالسيما عند الكرب كيتجلى ىذا يف قولو اعاُف 

 يوضح مدل قياـ أحد األبناء بالسرقة لبعض األشياء من منزؿ األسرة:  07جدكؿ رقم 
 ا١بنس             
 ىل قاـ أحد األبناء                

 بالسرقة لؤلشياء من ا٤بنزؿ؟

 آّموع الكلي أمهات آباء

 % ؾ % ؾ % ؾ

 %26.67 08 %18.75 03 %35.71 05 نعم 
 %73.33 22 %81.25 13 %64.29 09 ال

 %100 30 %100 16 %100 14 آّموع
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بل أم أف أبنائهم ال يقوموف بسرقة أشياء من ا٤بنزؿ حيث بلغت أف معظم أفراد العينة أجابوا ب07نبلحظ من خبلؿ ا١بدكؿ رقم 
٩بن أجابوا بنعم أم أف أبنائهم قاموا بسرقة بعض األشياء من ا٤بنزؿ كىذا مؤشر % 26.67مقابل نسبة  %73.33النسبة 

 .خطّب على إ٫براؼ األبناء 
اهتم بعدة أساليب كإستخداـ العنف ك القوة ، كما لقد نستنتج ىنا أف بعض األبناء يلجأكف إُف أخذ ا٤باؿ من آبائهم ك أمه    

يلجأكف إُف السرقة لبعض األشياء من مناز٥بم كبيعها للحصوؿ على قدر من ا٤باؿ لشراء ا٤بخدرات ك الكحوؿ حٌب ك إف كانت 
 .النسبة منخفضة لكنها اعبّب على أنو ىناؾ أبناء منحرفوف سلوكيا ك أخبلقيا 

 
 نا مدل تسبب المخدرات في جعل األبناء يعتدكف على أكليائهميوضح ل:   08جدكؿ رقم  

 ا١بنس                 
 ىل ا٤بخدرات 

 ىي السبب يف جعل
 إبنك يعتدم عليك؟ 

 آّموع الكلي أمهات آباء

 % ؾ % ؾ % ؾ

 %50 15 %43.75 07 %57.14 08 نعم 
 %50 15 %56.25 09 %42.86 06 ال 

 %100 30 %100 16 %100 14 آّموع
أف معظم اآلباء يركف بأف إدماف أبنائهم على اعاطي ا٤بخدرات ىي السبب الرئيسي الذم  08نبلحظ من خبلؿ ا١بدكؿ رقم     

من اآلباء الذين يرجعوف سبب إعتداء أبنائهم  %42.86مقابل % 57.14يدفعهم إُف اإلعتداء عليهم حيث بلغت النسبة 
 .عليهم إُف عوامل أخرل 

 أف األمهات اليرجعن اإلعتداءات الٍب مورست عليهن من قبل أبنائهن إُف إدماهنم على اعاطي ا٤بخدرات حيث يف حْب    
 .٩بن أجَب بأف اعتداء األبناء عليهن يرجع إُف إدماهنم على اعاطي ا٤بخدرات% 43.75مقابل  %56.25بلغت النسبة 

ثّب كاضح يف إقبا٥بم على ٩بارسة السلوؾ العنيف إ٘باه أكليائهم  حيث كما ااضح أف إدماف األبناء على اعاطي ا٤بخدرات لو اأ     
أف من ا٤بؤثرات القوية على إحتماؿ حدكث العنف األسرم  اعاطي ا٣بمور  "عبد الرحماف العيسوم"يرل يف ىذا الصدد 

السلوؾ العنيف لدل ا٤بدمن ، كا٤بخدرات ،كلقد كجد أف اعاطي ا٤بخدرات يرابط اراباطا كثيقا بالعنف األسرم ألهنا ٛبنع كبح 
فهذا األخّب اؤىلو ا٤بخدرات على أف يقـو بعدة سلوكات إجرامية دكف اكَباث للعواقب ألنو يكوف يف حالة البلكعي حيث اؤثر 

 على الوظائف العقلية ك ا٤بعرفية لدل ا٤بتعاطي ك يضعف القدرة على إدراؾ عواقب األمور
ت ك للحصوؿ عليها كجب اوفّب ا٤باؿ فينفق ٝبيع ما لديو لتوفّبه كإذا َف ٯبد يلجأ إُف فا٤بدمن يشعر برغبة ملحة للمخدرا    

السرقة ، أك أنو يطلب ا٤باؿ من أحد أفراد األسرة فقد يليب طلبو مرة كمراْب ، لكن بعد التكرار ينقطع الوالدين عن ازكيده ٩با يدفع 
ا من أجل ا٢بصوؿ على ا٤باؿ بالقوة أك أخذ كل مالو ٜبن من البيت من بو إُف استعماؿ العنف عن طريق الضرب ك ا١برح أك غّبٮب
 . أجل بيعو ك النتيجة يف األخّب ىو ا٢بصوؿ على ا٤بخدر 
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كبعد ىذه ا٢بوصلة ٲبكن القوؿ بأف اإلدماف على ا٤بخدرات من أىم األسباب ا٤بؤدية باألبناء إُف ٩بارسة العنف ك االعتداء     
بعنابة يف  "ابن رشد"با٤بستشفى ا١بامعي  "قيوس"شار إليو أيضا رئيس مصلحة الطب الشرعي الدكتور على أكليائهم كىذا ما أ

اليـو الدراسي الذم اناكؿ العنف ضد ا٤بسنْب على أف ظاىرة عنف األبناء ا٘باه اآلباء أخذت أبعادا خطّبة كاعترب أف اعاطي 
سباب الٍب أدت إُف افشى ىذه الظاىرة الٍب هتدد سبلمة األسرة ا٤بخدرات ك اإلدماف عليها ككذا اناكؿ الكحوؿ من أىم األ

 كا٢بفاظ على القيم األخبلقية ك الركابط األسرية للمجتمع ا١بزائرم
رئيسيا في اعتدائهم على  عامال بين األبناء تشكل ك انتشارىا أف تعاطي المخدراتكعليو فالفرضية الٍب انص على      

 .%70الفرضية قد ٙبققت ميدانيا بنسبة  كبذلك نستنتج أف ىذه.أصولهم
 : الدراسة ا٣باصة بالفرضية كالقائلة كقد اوصلت نتائج

 "إف تعاطي المخدرات ك انتشارىا بين األبناء تشكل عامال رئيسيا في اعتدائهم على آبائهم"
  ااضح من ىذه الدراسة أف أغلب األبناء مدمنْب على اعاطي ا٤بخدرات ك الكحوؿ ك ذلك بنسبة -

80 %. 
ك كشفت الدراسة أيضا أف معظم األكلياء قدموا النصح ألبنائهم من أجل اإلقبلع عن اعاطي ا٤بخدرات ك الكحوؿ، حيث  -

 .%53.33بلغت النسبة 
 .%90أظهرت الدراسة أيضا أف معظم األبناء يطلبوف ا٤باؿ من أكليائهم لشراء ا٤بخدرات ك ذلك بنسبة  -
ناء ا٘باه أصو٥بم اكوف ٗبمارسة العنف ا١بسدم يف حالة رفضهم إعطاء ا٤باؿ لشراء ما ٰبتاجونو كما ابْب بأف ردة فعل األب -

 .% 43.34السيما ا٤بخدرات ك قدرت النسبة بػ 
كبالنسبة إُف اعاطي ا٤بخدرات ك عبلقة ذلك بعنف األبناء ضد آبائهم ااضح أف ا٤بتعاطْب للمخدرات ىم أكثر من غّبىم  -

  اعتداءا على أصو٥بم
 

 :خاتمة
اعترب ظاىرة االعتداء على األصوؿ يف آّتمع ا١بزائرم من الظواىر االجتماعية الٍب أفرزهتا التحوالت االجتماعية ك االقتصادية     

ك السياسية الٍب مر ّٔاآّتمع ، ك ما صاحبها من آثار سلبية أثرت على بناء ك اركيبة األسرة ا١بزائرية ك أ٭باطها ك كظائفها حيث 
اغّبت األدكار ك الوظائف االجتماعية يف غياب الضبط االجتماعي، ك فقداف بعض ا٤بعايّب ك القيم االجتماعية الٍب كانت سائدة 
يف آّتمع من قبل  ك ىو األمر الذم أدل إُف ظهور قيم ك عادات اجتماعية بديلة على حساب غياب قيمنا ك عادانا الٍب ٛبيز 

زائرم الذم يستمد مبادئو من الدين اإلسبلمي ا٢بنيف الٍب أكصى بطاعة ك احَباـ الوالدين ك عظم طبيعة ك خصوصية ٦بتمعنا ا١ب
شأهنما السيما حْب يبلغاف الكرب فتضعف قوهتما ، ك اشتد حاجتهما إُف ا٤بزيد من العناية ك الرعاية ك ىنا يظهر دكر األبناء 

ك قضى ربك أال اعبدكا إال إياه ك بالوالدين إحسانا ، غما يبلغن :"  باإلحساف ك االىتماـ ّٔما ك يتجلى ىذا يف قولو  اعاُف
عندؾ كرب أحدٮبا أك كبلٮبا فبل اقل ٥بما أؼ ك ال انهرٮبا ك قل ٥بما قوال كرٲبا ك اخفض ٥بما جناح الذؿ من لرٞبة ك قل ر ي 

 ("24-23اإلسراء " )ارٞبهما كما ربياين صغّبا 
 .ا عن قيم كمعايّب آّتمع ك كصلت ّٔم ا١برأة إُف التمرد ك االعتداء على أصو٥بملكن ىناؾ بعض األبناء ا٫برفو     
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ك ٩با ال شك فيو أف ىذه الظاىرة ٥با أبعادىا االجتماعية ك االقتصادية ك الدينية ك قد اطلبت دراستنا جهد من أجل ٧باكلة     
 .فهم األسباب ا٢بقيقية لربكز ىذه ا٤بشكلة

عاطي ا٤بخدرات ك الكحوؿ ك السرقة ك٩بارسة بعض السلوكات ا٤بنافية لؤلخبلؽ ك القانوف ٩با جعل كمن بْب ىذه االسباب ا
 .    األبناء ٲبارسوف العنف على آبائهم يف ظل الصمت ك التسَب على ما ٰبدث داخل بعض األسر ا١بزائرية
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The Cultural Agenda of Translation & Arabization 

in the Arab World : Problems Aspects 

  
Dr. Ali  Mohammed Mussa Tobeigi 

Kingdom of Saudi Arabia 
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In the name of Allah , The most Gracious , The most Merciful  

             "He has taught man that which he knew not ''. 

                              Surat Al-'Alaq(4)   

          

 40 ا٠٢ح اٌؼٍك عٛسج

Abstract 

         Translation as activity – and cultural activity at that-intended to widen the area of human 

understanding  and communication with reference to general and specific information. The 

basic requirement relevant to good translation is that the translator must have a through 

knowledge of the cultures of both the source language and the target language. 

          The translator need not sit biting nails and rush to the dictionary every ten minutes. 

When it has been accepted that translation is not only important but also necessary in our 

Arab World, there is no point in pondering over the problems of translations. Cultural 

proximity is a big advantage for translators. It is rewarding for them to look for this when they 

choose their work. 

       Arabization is part and parcel of the whole journey of the Arabs societies to its roots. The 

starting-off point for any translator is their preferred   future; in order to arrive at the 

destination then it is clearly important to know what the destination is . But it is perhaps better 

to think of the journey roads, but rather as trek through occasional high hard places 

surrounded by low swampy ground. To arrive at the destination requires resolve and spirit, 

and it requires   a good strong machete for cutting through the undergrowth. The undergrowth 

in question is the plethora of initiatives that almost daily on our desks from central and local 

academic community.  
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The Cultural Agenda of Translation  

      Arabization and translation play an active and a key role in the constitution 

of culture. They are both activities of increasingly vital importance in the 

educational, political, economic and cultural of human endeavors. Nowadays, 

countries in our" global village" are closely connected with each other; the 

development of informational technology facilitated the removing of boundaries 

between them. Needless to say culture exchange is taking place through more 

cultural interaction among global residents and this has posed a challenge to 

translators. In other words, a translator requires identifying the shifting between 

cultures, to know what new ideas and usages are introduced so as to accomplish 

the intercultural exchanges. We can say without hesitation that translators are 

the bridges between different cultures.  

     According to  Ceramella (2007:3): 

         In effect, it is true that in this new scenario, no, at the beginning of the twenty – first century, translation 

has begun to play  a vital role in supporting the globalization process and the exchange of all sort of information 

….We should not be surprised then if information is now central to debates about languages and cultural identity , 

stressing the role of translators and translations (and Arabization)* as necessary to safeguard and promote 

linguistic and cultural diversity in the changing geography of globalized societies. It is for this very reason that 

now, translation must be approached as   symbolic or material exchange among different population and not as a 

merely linguistic or literary questions.            

 

                               *The Italics  are mine  

  The action of translation doesn't merely involve text duplication. It's indeed a 

process of text transformation that subsumes text of assimilation and discourse 

processing.  
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    Translation is not only a skill, but a great art that is embellished by intuitive 

introspection.  It is a profession besides being an art. A translator like a poet, is a 

creator. It is a great unifying force to abridge that is corroding the human psyche 

at present. 

       Newmark(1973:11) defines translation as: 

    The attempt to produce approximate equivalence or respectable synonymy between two chunks of different 

languages on various levels, of which the two main ones are thought and linguistic form.  He added that 

translation is: 

      Partly an exercise in the art of writing as well as field of comparative applied linguistics Newmark 

further says: 

        The word, not the sentence, is essential element of translation. 

There is an image of the creative, visible translator, who helps intercultural 

exchange, various that of the translator seem as a manipulation of reality at the 

expense of the sources cultures and languages. 

    To quote Manhassat Sengupta (1992:172):                                                                                                                         

           We remain trapped in the cultural stereotypes created and nurtured through translated texts.      

      Translation is an ongoing, creative process. It is never finished, although it is 

temporarily abandoned. As such, ''the exhaustive fallacy ''of translation is a 

myth.  In fact translation is an impeccable instrument of empowerment, an 

unfailing means for a dynamic interaction between peoples, languages and 

culture.  

  According to  Al- Hamdalla (1998:23): 

    Translation is a channel through which ideas and cultures pass. Arab heritage benefited considerably from 

materials translated from Greek, Persian, and Indian work, as other nations benefited from the Arabs works they 

translated into their languages. The translation activities reached the zenith during the reign of the Abbasid 
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Caliph Al-Ma'moun, who established a special house for translation, the famous Dar-Al-Hikma, in Baghdad 

where proficient philosophical materials were translated in to Arabic.      

   It is fortuitous then that there is a growing tendency to rethink the role of 

translator as equal to that of the writer, which comes as a consequence of the 

need to dissolve the inequality by status between the source and the target texts. 

This new position, by placing translators on the same footing as writers. 

  On his turn  Newmark (Ibid,p:33) says : 

        The main features of translators is that they are writers     

Culture is web of meanings, and a crucial part of it is encoded in translation. In 

this sense we can quote Lefevere(1992:9): 

       Translation is the most obviously recognizable type of rewriting, and… it is potentially the most influential 

because it is able to project the image of an author and/or those works beyond the boundaries of their culture of 

origin. 

On her turn, Simon (1996:136), in the conclusion to her book, she summarizes 

the contribution of culture to translation as follows:- 

         Cultural studies bring to translation an understanding of complexities of gender and culture. It allows us 

to situate linguistic transfer within the multiple "post" realities of today: post structuralism, post colonialism and 

postmodernism. 

   

 In an era of globalization and drastic changes on all level and spheres of human 

life, translation and Arabization is a daily challenges encountered by translators 

all over the world. These challenges vary according to the type of translation 

requested, target and source languages involved and text producers and 

receivers. 

        The impact of cross-linguistic influence on translation and Arabicization 

has long been a controversial topic. This controversy has had a long life not only  
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among translation practitioners, but also among linguists and researchers 

interested in questions of large and in scientific and literary text in particular 

may affect source language text comprehension and may therefore have far 

reaching implications for text reproduction in the target language . 

According to Gerding- Salas (2001:1):  

         The main aim of translation is to serve as a cross-cultural bilingual communication vehicle among people. 

   It should be kept in mind that by culture we mean all aspects of life including 

our social and religious rituals .Failure to convey these cultural aspects to people 

should result in our inability to communicate with those peoples belonging to 

other cultures. Therefore, a translator is expected to give more attention to the 

cultural aspects that permeate the text they translate.  

To quote Gerding- Salas (Ibid,p,2): 

       The translator plays an important role as a bilingual or multi-lingual and cross-cultural transmitter of 

culture and truths by attempting to interpret concepts and speech in a variety of texts as faithfully and accurately 

as possible.  

On his turn Ilyas (1989:123) says that:  

        Translation between languages of disjunct cultures is more difficult than carrying out translation between 

languages that are culturally related or similar. This does not imply that translation between languages that are 

culturally related or similar is a straightforward activity. In fact, it embodies some serious pitfalls from the 

translation as well, though the translation as well, though to a lesser degree compared with translation between 

languages of different cultures    

    Translation, the Italians say, is treachery. To a large extent, they are right. 

Few translations succeed in conveying the meaning of the original with both 

accuracy and beauty. Certainly, the translation of Arabic literature into English 

provides plenty of pitfalls.  
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   The two languages, and the two cultures, are far apart. To bring them closer 

together through the arduous act of translation requires a series of finely –judged 

compromises. Some Arabs even go far as to argue that the effort in not justified 

by the results and suggest that it would be best not undertaken. Others ask how 

one culture's literature can be shared by those who do not know the language. 

       According to Ludi (2003:10): 

 Cultures and language shape perception. Studies have shown that people of different languages interpret the 

same picture in different ways, using different interpretive frames. 

Everybody who has learned to speak in a foreign language knows that it is often 

difficult and sometimes nearly impossible, to express something precisely or at 

least adequately in the other language .On his turn AL-Hamdalla (Ibid, p,28) 

says: 

     Al-Chalabi focuses on linguistic problems facing English – Arabic translators. He says that serious problem 

that has had a considerable impact on modern Arabic terminology and bilingual lexicography, is the controversy 

between the influential language purists and innovators. The former group believe that new terms must be derived 

from classical Arabic linguistic patterns or by semantic extension of older forms. On the other hand, the latter 

group, under the increasing influence of Western civilization and cultures, accepts the numerous borrowed words 

in Modern Arabic today and advocates free borrowing from these two languages in order to enable Arabic to cope 

with the problems of ever-increasing number of scientific and technical terms.                     

       In the new millennium, the era of globalization, cultures have come into 

close contact with one another. The need for mutual understanding between 

these cultures increased significantly. In this context, we can quote Iser 

(2004:35) who states : 

The notion of translatability emerges as a counter-concept. To a mutual superimposing of cultures aiming at 

comprehension. 
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  Ghazala (1993:10) dealt with problems related to translation of cultural and 

cross cultural links between Arabic and English. Though he acknowledges the 

problems of translating culture, he argues for strong ties among global cultures 

giving examples from Arabic and English.  As Shunnaq(1998:42) argues : 

       In some cases, the Arab translator may find certain lexical items in Arabic that have no equivalences in 

English because the concept they refer to do not exist in English. Such items are normally culture –bound items 

in Arabic.  

According to Makhlouf(1994:4): 

         In the Muslim Arab society, it is lawful for a man to marry up to four wives, if he can treat them equally 

and fairly, whereas in the Christian West, polygamy is prohibited. 

       Polygamy, thus, is strange and acceptable to the people of the West because normally it never happens in 

their society and it is by no means part of their culture (Bahameed, 2008). 

. 

         Al- Darwish(2005:5) suggests that one difficulty of translation lies in what 

he terms as ''the music of language ''. The beauty of expressions and their music 

influence the writer. So he/she chooses a certain term because of its melody. He 

also argues that Arabic has a special music which makes translation from it 

especially difficult if we take all rhetorical devices of Arabic into consideration.    

  Arabic culture influenced other languages and cultures and a large numbers of 

Arabic words have been introduced to those languages. Additionally, the contact 

of the western culture with Arabic cultures resulted in the progress of the 

former. West and other cultures also adopted the Arabic counting system instead 

of the Roman one which is long and tire some. The concept of Zero was 

introduced by An Arab mathematician, Al-Khwarizmi.    

     In the absence of editors of translation in our Arab World, a not so equipped 

translator will escape unscathed and in the result the work leaves much to be 
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desired. English is still the language of a different culture, and behaves like a 

new brig groom (in Arabs context)! It is not the case when translation is from 

Arabic language to another; they get merged like milk and water.        

        

The Cultural Agenda of Arabization 

      Arabization  is part and parcel of the whole journey of the  Arabs society  to 

its roots . Arabic is our great asset, our invaluable heritage and the repository of 

our identity. It is something closest to the most cherished sentiments of Arabs. 

We must regard it as vital to the general progress of our Arab World as an 

essential   step towards the improvement of quality in education. 

  

To quote  Al- Hamdalla(Ibid, p,36): 

     The Arabic language nowadays is witnessing an international recognition and significance .Arabic is the sixth 

official language used at the United Nations. As William Convey indicates, the use of a certain language as one of 

the official languages of the United Nations depends on the military might of the country, the number of the 

speakers of the language, and its financial obligation s to the United Nation.  

      We   should keep in our minds that the Arabic language is a powerful tool of 

affirming our identity and a nation that doesn't use its own mother tongue in all 

spheres of life is bound to lose its linguistic and cultural identity. Learners in 

many small countries in East Europe, East and South of Asia are studying 

various branches of science in their own mother tongues. These countries are 

now making a considerable international contribution to knowledge reflecting 

their technological and scientific achievements and their cultures as well. 

     We must realized that Arabization is the right track that leads to the process 

of sowing seeds of , and rooting as well, our intellectual and creative powers . 
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  There is no doubt that we may face some obstacles in the process of 

Arabization , but instead of exaggerating them , we must determine to solve 

them . In other words, Arabization may entail some hardship, but we must create 

a proper educational system at all costs.   

  Al-Hamdalla (1998) summarizes   some obstacles that have to be dealt with in 

order that the Arabizing movement can succeed, they are   as follows: 

    First, translations of universities textbooks are sometimes incomplete.  This problem is related to the 

unavailability of specialized experts to write in their fields. 

   Second , language  academies in the Arab World  have to unify terminologies and expressions . 

 Finally , proficient  university teachers should be relieved from teaching to devote themselves entirely to 

translation activities. These teachers might be more useful and productive in translation than in teaching  

 Advantages of Arabization 

      The increasing awareness of the importance of the Arabic language has led 

to an active movement for Arabizing university curricula in the Arab World. In 

fact, in some Arab countries, like Sudan and Syria, have gone  a long way 

toward Arabizing  university curricula  at various colleges such as the college of 

medicine and the college of engineering. 

        Arabization offers greater creative, and more facility and appropriate speed 

in learning and perceiving the subject-matter.  It has also the following positive 

merits: 

1. Arabization is a civilizational issue, a national necessity and a call for 

self-reliance that revives the nation and strengthens its identity and 

civilizational roots. 

2. It facilitates understanding of lectures and acquiring of knowledge, 

because Arabic is easier for the learner to use than foreign languages.  
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3. It makes natural science and various branches of knowledge within the 

reach of the learners and the masses, and enables them to participate in 

the civilzational orientation of the nation. 

4. It strengthens the bond between the learners, the learners' achievement 

and the common man. 

5. It emphasizes our national identity, and true integrity. 

 

 

Recommendations:- 

1.  We should pay a prime attention to translation and translators. There should be a body to 

define and specify the priories and translations we need at the present time. 

2. We should give a compassionate call to our academic community to make an all-out concerted 

effort for the revitalization of language teaching programs. 

3.  We should carry on continual evaluation and need- based restructuring of the curriculum on 

translation.   

4. Translations should cover all languages and cultures that can be of help for Arabs to develop.     

5. Translators must have a through cultural knowledge of both the source language and target 

language. 

6.  We should pay special attention to the importance of learning a foreign language, for example 

English language, for specific educational purpose and not for getting influenced by the 

culture of the target language. 

7.  We should unify the terminologies in the colleges of our universities. 

8. The educators should realize the advantage of Arabization and shake off  the burden of the 

past , to avoid  moving round and round in an endless and vicious circle.  
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9. We should develop parameters for comprehensive, progress – controlled and phased teaching 

framework of teaching translation.    

10.  Arabization may entail some hardship, but we must create   proper educational systems at all 

costs.  

11.  Finally, we have to seek answer for the following important. 

 QUESTION!    

SHOULD WE HAVE TWO KINDS OF TRANSLATIONS, ONE FOR THE READERS FROM 

THE SAME OR SIMIALR CULUTRE AND THE OTHETR FOR THOSE WHO HAVE TO 

NO OR LITTLE KNOWLEDGE OF THE SOURCE – ORGINAL –TEXT CULUTRE? 
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Introduction : 

 Le soufisme est défini comme étant la forme spirituelle de la religion 

islamique. Cette forme de religiosité a été pratiquée généralement et à travers les 

siècles, dans des cercles restreints, « limités et cachés au grand public » dans l’objectif 

de préserver l’authenticité de son enseignement de l’influence des superstitions 

populaires d’une part, et d’échapper aux persécutions populaires d’autre part. (1) 

Cette forme de religiosité est l’essence des enseignements des prophètes. Elle 

remonte au début de l’histoire humaine. A chaque époque, Dieu a envoyé des 

prophètes pour conduire ses créatures vers sa connaissance. Chaque prophète a 

apporté à l’humanité une seule et unique instruction dans l’accomplissement de ce 

voyage intérieur qui n’est achevé parfaitement qu’avec l’arrivée du Prophète 

Mohamed (QSSSL) : « Ses graines (du soufisme) furent semées au temps d’Adam, 

elle poussèrent sous Noé et fleurirent sous Abraham. Des grains de raisin se 

formèrent à l’époque de Moïse et murirent  au temps de Jésus. A l’époque de 

Mohamed, on en a tiré un vin pur ». (2)   

 Mais avec les changements intervenus et l’évolution des sociétés et de la 

civilisation musulmanes, les maîtres soufis se sont efforcés de transmettre à leurs 

disciples les enseignements qui permettent de mener cette quête spirituelle à un 
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niveau différent des manifestations extérieures. Ce niveau est situé dans une vérité 

que le « mourid », doit vivre et expérimenter. 

  C’est la découverte de la réalité existentielle (El-hakika el-oudjoudia) comme 

telle ; c’est la face divine ( el-ouadjh errabani ) qui se trouve dans toute créature : «  

Seigneur, montrez-moi les choses comme telles » (ellahouma arini el-achya cama 

hiya). Il s’agit donc de voir Dieu dans toute chose. C’est l’expérience soufie qui se 

résume en un long voyage ; un parcours pénible; aller de l’avant pas-à-pas dans 

l’espoir d’ arriver à la réalité de toute chose : « ceux qui croient à ce qui t’a été 

descendu ( révélé ) à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie 

future. » (3)  

 Qui sont ces croyants ? Les véritables croyants ? Ce sont ceux qui croient à la 

parole et le message apparent, et passent par la suite à la réalité ( el-hakika). Voilà 

donc la réalité du soufisme ; c’est «la dimension mystique  de l’islam», qui atteint la 

Haqiqa à travers la voie de Tahqiq. (4) 

 Historiquement, les deux personnes qui ont été initiées les premières à la 

tradition soufie sont Oways el Qarani et Selman El Farissi. En d’autres termes, cette 

dimension mystique s’était réalisée, en premier lieu, chez le célèbre maitre à qui la 

tariqa Oweyssia doit son nom (Oweys) ( qui reperésente le symbole de la découverte 

intérieure), et chez celui qui avait parcouru ce chemin pas-à-pas pour arriver en fin 

de compte à la « réalité ». Les deux initiés par le cousin et gendre du Prophète 

(QSSSL) Ali Ibn Abi Taleb dont la sagesse ésotérique de la connaissance lui a été 

transmise par le Prophète (QSSSL) lui-même. 

 Nous commencerons donc notre exposé par la biographie de Oweys el-Qarani 

et de celle de Selamn el-Farissi ; puis, nous passerons à l’histoire chronologique de 

cette Tariqa, ses enseignements et sa méthode d’initiation, pour terminer par l’état 

actuel et l’apport de la famille Angha (celle du maître actuel) à la Tariqa et au 

soufisme d’une manière générale. 
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I / Biographies :  

1/ Oweys el-Qarani : 

a/ sa vie : Oweys Qarani naquit dans le village de Qaran, près de Nadjd au Yemen. Il 

fut tué à la guerre de Saffeyn menée par l’Imam Ali en 657. L’historien Ibn Batûta a 

précisé que sa tombe se trouvait à Damas. (5)   

 Le Prophète (QSSSL) dit : «  Il y a dans mon peuple(6)   un homme qui, au jour 

de la résurrection, présentera pour mes fidèles des prières dont le nombre égalera 

celui des poiles des moutons de Rebi’a et Modher ». (7)   Il est à signaler que les 

moutons de ces deux tribus (Rebi’a et Modher) étaient en masses plus épaisses et 

plus nombreuses que ceux de toutes les autres tribus arabes de l’époque. 

 « Mais quel est donc cet homme ? » demandèrent les compagnons du 

Prophète : «  C’est un serviteur du seigneur très haut… Il s’appelle Oweys Qarani… 

Il ne nous voit pas encore des yeux du corps ». Signalons encore que le parfum de 

sainteté d’Oweys était parvenu jusqu’au Prophète (QSSSL). Les deux hommes ne se 

sont jamais rencontrés physiquement. (8) Devant la stupéfaction des Compagnons, le 

Prophète (QSSSL) répondit : « Il y a deux motifs qui l’empêchent de venir en 

personne me rendre visite : l’un , c’est qu’il ne peut se résoudre à quitter un seul 

instant le service du seigneur très haut ; le second, c’est que , fidèle observateur de la 

loi, il ne veut pas, pour venir, laisser seule sa mère aveugle et privée de l’usage des 

mains et des pieds.  Pendant le jour, il garde les chameaux de sa tribu, et tout ce qu’il 

gagne à faire l’office de chamelier, il le consacre aux dépenses de sa mère et de lui-

même ». (9)  Ensuite, il le décrit dans les termes suivants : « C’est un homme velu ; sur 

la paume de sa main gauche, il y a un signe blanc de la dimension d’une pièce 

d’argent ; mais c’est bien un signe et non pas une dartre  . Lorsque vous le verrez, je 

vous charge de lui faire parvenir le salut de ma part et de lui dire d’intercéder pour 

mon peuple… Parmi les saints, à la cour du Seigneur très Haut, le meilleur et le plus 

aimé est celui qui pratique les bonnes œuvres en secret ; et celui-là, c’est Oweys 

Qarani ». (10)      
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b/ rencontre d’Omar Ibn el-Khettab et Ali Ibn Abi Taleb avec Oweys al - Qarani :  

 Au moment où le Prophète (QSSSL) allait rendre l’âme (pure), les compagnons 

lui demandèrent à qui il fallait remettre la robe bénie (Manteau). Il répondit qu’elle 

revenait de droit à Oweys. (11). Après  la mort du Prophète (QSSSL), Ali et Omar se 

rendirent au Yemen pour exécuter son testament (ouassia). En voyant Oweys, ils 

s’approchèrent et lui adressèrent le salut qu’il leur rendit. Lorsqu’il eut revêtu le 

Monteau, il dit : « … par la vertu de ce Manteau le Seigneur très Haut m’a accordé la 

grâce d’autant de fidèles de Mohamed qu’il y a de poiles sur les moutons de Rebi’a et 

de Modher. » (12)   

 A la question pourquoi il n’avait pas rencontré le Prophète (QSSSL), Oweys 

répondit qu’il le voyait régulièrement avec « les yeux du cœur ». (13)  Pour prouver 

son amour au Prophète (QSSSL) et son « esprit de conformité » avec lui , il ouvrit la 

bouche et fit voir à Omar et Ali qu’il ne lui restait pas une dent et qu’il les avait 

toutes arrachées le jour où, au combat d’Ohod, le qoraychite Otba Ibn Abi Waqqâs 

cassa une dent de devant au Prophète et lui fendit la lèvre inférieure. (14)   

 Ce qu’il faudrait retenir de cette « mystérieuse ralation » (15)  entre le Prophète 

(QSSSL) et Oweys Qarani, c’est que les apparences sont vues par les « yeux de la 

tête » (16) , par contre l’ « intérieur » des choses ne peut être perçu que par les « yeux 

du cœur », et par conséquent l’accessibilité à cet « intérieur ne peut être en aucun cas 

accordée à n’importe quelle personne. Ainsi, la réalité et l’histoire, nous enseignent 

que des personnes étaient proches du Prophète, comme son oncle Abou Djahl ; or, 

Oweys vivait en plein désert, très éloigné des rassemblements, mais il avait vécu la 

véritable réalité.  ‘Attâr a évoqué dans son livre Tazkerat-ol-owliâ’ (Le mémorial des 

saints) que « ceux qui sont sur la Voie Oveyssi (les Oveyssiens) n’ont pas besoin de la 

présence d’un maître dans l’apparence ». Ceci est directement relié à l’enseignement 

du Prophète (QSSSL) : « Le croyant voit par La lumière de Dieu ». Tant que le 

croyant n’aura pas vu la luminosité du maître avec les yeux du cœur, il n’aura qu’un 

maître extérieur ; et c’est cette vérité que l’Imam Ali voulait enseigner à Abou dharr 
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qui lui demanda à propos de la Religion Vraie et Droite : « Si tu me visualises par la 

lumière, alors c’est Dieu que tu as connu par la lumière, et si tu vois Dieu par la 

lumière alors c’est moi que tu as vu par la lumière. Là est la Religion Vraie et 

Droite ». 

c / ses enseignements :  

 Lors de la rencontre citée précédemment, Omar Ibn el-Khettab remarqua 

qu’Oweys Qarani Portait un vêtement grossier fait de poils de chameau, tandis que 

sa tête et ses pieds nus. Omar lui dit « Qui est – ce qui m’achetera cette dignité de 

khalifa pour un morceau de pain ? » Oweys lui répondit : » Il faudrait être dénué  de 

raison pour acheter le Khalifat. Allons, Omar, que parles-tu de le vendre ? Jette-moi 

ça là ; le ramasse qui voudra ! » (17)   

 Sur l’amitié et l’amour envers le Prophète (QSSSL), Oweys dit que l’ « une des 

conditions de l’amitié, c’est la conformité. » Nous savons que la « conformité » est 

l’état de ce qui présente un accord complet, une concordance absolue. « moi, sans 

avoir jamais vu Mohamed (QSSSL), par esprit de conformité, j’ai brisé toutes mes 

dents, uniquement parce que cela était une manière de me mettre à l’unisson. » « Si 

en effet tu le (Dieu) connais, extirpe de ton cœur toute affection, qui aurait un autre 

que lui… Le Seigneur très Haut te connaît – il lui ? … Et bien, le meilleur serait que 

personne autre ne te connût et ne sût qui tu es. » (18)  

 Un jour, Oweys rencontra pour la première fois un « docteur » nommé Haram 

Ben Hayan ; Il l’appela par son nom et le nom de son père. Le « docteur » fût 

stupéfié. Oweys dit : « Si mon âme a reconnu ton âme, c’est parce que les âmes des 

fidèles sont en relation les unes avec les autres. » (19)    

 Au sujet de la mort, il disait : « vois toujours la mort devant tes yeux, et 

lorsque tu es couché, sache qu’elle repose sous ton oreiller. Ne considère pas un 

pêché comme peu de chose sous prétexte qu’il est léger ; Considère – le comme grave 

et sérieux … Ton père et ta mère sont morts, Adam, Eve, Moïse, David, Mohamed 

(QSSSL) sont morts, et toi aussi tu mourras. Passe donc ta vie de manière à n’être pas 
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couvert de confusion au jour de la résurrection … n’oublie jamais la mort dans tes 

entretiens avec les hommes vertueux. Récite souvent la parole du Seigneur très Haut. 

Ne te refuse pas à donner aux fidèles de bons conseils. » (20)    

 Au sujet de la piété, il disait : «  Quand bien même tu accomplirais autant 

d’œuvres de piété que tous les être qui sont dans le ciel et sur la terre, Dieu ne les 

acceptera qu’au moment où tu auras extirpé de ton cœur toute pensée d’association 

(chirk) et de doute ; toute pensée d’association en ce sens que tu n’adjoindras pas un 

associé au Seigneur très Haut ; qu’en outre tu n’apporteras aucun doute sur son 

unité ; que tu seras rassuré sur le succès de tes bonnes œuvres sans faire passer dans 

ton cœur la moindre incertitude sur leur acceptation ; que tu ne seras occupé à rien 

autre chose qu’à servir Dieu et à obéir à sa loi. » (21)  « veille sur ton cœur » (alayka bi 

qalbik). (22) 

 Oweys a fait plusieurs prières dont celle que nous rapportons ici : 

 « Ô mon Dieu, le tout – Miséricordieux, le très – Miséricordieux 

 Ô Dieu ! Je te veux, et ne veux aucun autre que Toi. Dieu, je Te désire et ne 

désire aucun autre que Toi. 

Je T’appelle, Ô Toi qui apportes le réconfort à ceux qui sont dans la crainte, Toi qui 

offres refuge à ceux qui se sont réfugiés en Toi. 

De Toi viennent les dénouements. Tu es en possession de tout bien, Tu nous offres la 

stabilité quand nous trébuchons, Tu nous effaces nos pêchés, Tu transcris nos bonnes 

actions et Tu nous permets de nous élever. 

 Je Te prie de nous accorder le vœu qui est supérieur à tout vœu, celui qui est le 

plus libérateur, celui qui est le seul avec lequel il convient à Tes serviteurs de vouloir, 

Ô Allah ! 

Ô miséricordieux, je T’appelle par chacun de Tes noms éminents et Tes attributs 

suprêmes, et par toute Ta générosité qui ne restera pas cachée. 
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 Je T’appelle, par Ton nom le plus précieux, le nom qui T’est le plus cher, le 

plus sacré auprès de Ton rang, celui qui est plus près de Toi et qui sera le plus rapide 

pour exaucer ma prière. 

 Amen, Ô seigneur des Mondes. » (23) 

2 / Salman El – Farissi : 

 Originaire de la région d’Ispahan (Iran), le nom de naissance de naissance de 

Salman est Rouzbek fils de Khochnoudân. Parti à la recherche de la « réalité », il 

rencontras le prophète (QSSSL) à Médine, se convertit à l’Islam et prit le nom de 

Salman El – Farissi. Il occupa un rang important dans l’islam(24) ; le Prophète (QSSSL) 

le nomma « membre de sa famille » ; il fût surnommé Abou Abdellah. (25) 

 Au sujet de sa conversion, Salman El – Farissi disait : « Je suis né perse, dans 

une famille de grands propriétaires terriens. J’étais l’enfant cheri de ma famille. Un 

jour que je participais avec mon père à une fête, je passai par un monastère où un 

homme criait : « Je témoigne qu’il n’est d’autre divinité que le Dieu Unique, et je 

témoigne que Jésus est l’esprit de Dieu et Mohamed est l’aimé de Dieu. » Le nom de 

Dieu pénétra mon cœur et mon âme, et à compter de ce jour, je n’eus plus de plaisir à 

manger et à boire. » (26) 

 En quête durable de la réalité, il se rendit en « Syrie, puis à Mossoul, puis à 

Nassibayn puis à Ammouriyyeh. Il lut les livres perses, juifs et romains et voulut se 

rendre en arabie. Une caravane des Bani Kalbe le prit comme employé, mais ensuite 

le vendit comme esclave. Un juif de Bani Qoraya l’acheta et l’emmena à médine où il 

découvrit l’islam. Il voulut voir le Prophète (QSSSL). Il se rendit à la mosquée de 

Qubâ où il entendit ses paroles. 

Pendant toute une période, alors qu’il était très attaché au Prophète (QSSSL), Il 

évitait de montrer son appartenance à l’islam … Il connaissait les lois religieuses 

diverses … » (27)   
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 A son sujet Ali Ibn Abi Taleb dit : « Il est l’homme de notre maison, et pour 

vous il est à l’instar de Loqman le sage. Il possède la connaissance du début et de la 

fin. Il a lut le livre du commencement et celui de la fin. C’est un océan sans fin. » (28) 

Il mourut en l’an 36 ou 37 de l’hégire. 

 

 

II / La voie Oweyssia : 

1 / l’Histoire : 

 La voie Oweyssia doit son nom donc à Oweys el – Qarani, un yéménite dont le 

« parfum de sainteté » (29)  était parvenu jusqu’au Prophète (QSSSL) à Médine. Il est 

peut-être nécessaire de faire certaines remarques avant d’avancer plus loin dans 

notre exposé : 

- Parmi les principes essentiels du Soufisme on trouve la transmission du Manteau 

béni (el-khirqa), symbole de la communication de la baraka du maître, de la 

confirmation spirituelle de la connaissance, et de la transmission du pouvoir 

d’enseignement d’un maître à son successeur. Nous avons vu dans la première partie 

les circonstances de la transmission de ce Manteau par le Prophète Mohamed 

(QSSSL) à Oweys. Certains auteurs ont avancé l’hypothèse selon laquelle la chaîne 

owayssiya n’existe pas en tant que telle et que le mode owaysi s’applique à tout initié 

n’ayant pas de maître ou ayant un maître défunt. Alors que nous pouvons facilement  

constater la fausseté de telles idées : le Prophète était vivant à l’époque de Oweys, et 

il a confirmé la connaissance obtenue par ce dernier en lui envoyant son Manteau. Le 

seul point qui mérite l’attention est le fait que Oweys n’a pas rencontré le Prophète 

physiquement, comment a-t-il donc pu obtenir cette connaissance ? C’est là le point 

essentiel de la voie owayssiya, c'est-à-dire la connaissance intérieure, ainsi que la 

confirmation de l’exactitude de cette connaissance par un maître véritable (kâmilon 

mokammilon). 
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- L’existence d’un tel fait dans la tradition prophétique est d’une importance capitale, 

puisqu’il montre la voie de la transmission de la connaissance spirituelle via la 

transmission du Manteau, rituel qui a été respecté à travers toute l’histoire du 

soufisme et jusqu’à nos jours. On peut donc se poser une question capitale à ce 

stade : ne sommes-nous pas en présence de la chaîne d’initiation mère (ummo al-

salâsil as-sufiyya) du Soufisme, c'est-à-dire celle de Oweys al Qarani –Ali Ibn Abi 

Taleb – le Prophète Mohamed (QSSSL) – Seyyidna Jibril (QPSSL) – Allah (djalla 

djalâloh) ? Mais ce qu’il ne faut pas perdre de vue dans l’étude historique de cette 

voie est le fait qu’elle a pris des noms différents à certains moments de l’histoire, tel 

owayssiya-khafifiyya, owayssiyya-kobrawiyya, owayssiyya-nour bakhshiyya ou owayssiyya-

shah maghsoudiyya, en référence à certains maîtres imminents de cette voie, mais cela 

ne doit nullement remettre en cause son nom originel ou remettre en cause la chaîne 

de transmission de Oweys al Qarani. 

 Une fois ces remarques établies, il est nécessaire de donner un aperçu 

historique de cette voie. 

L’un des premiers à être initié à la tradition soufie est Salman El –Farissi, que 

nous avons vu précédemment, et qui tient une place importante dans l’histoire de 

l’islam. 

Après Oweys et Salman, Habib Ibn Salim er-Râ’i entreprit la nécessaire tâche 

de guider les gens dans la « juste voie » et leur transmettre la méthode de 

connaissance intérieure. C’est à lui que remonte la silsila ma’rûfiyya (en référence à 

Ma’rûf al-Karkhi, maître de sariyy as-Saqati et de Djonayd al-Baghdâdî), puisqu’il est 

le maître de Dawûd at-Taï qui est élève de Habib ar-Raï, et qui a donné naissance à 

de nombreuses écoles de Soufisme. Son successeur fut as-Sultân Ibrahim al-Adham, 

un prince de Balkh qui abandonna son règne pour la voie de l’adoration et de 

l’ascèse, mort en 160/776. Il lui succéda Abû Ali Shaqiq al-Balkhi, « mort en martyr »  

en 154/770 ou en 174/790. Le successeur de Shaqiq Balkhi fut Shaykh Abû Tourab 

an-Nakhshabi, un noble de Khorasan, connu pour son ascétisme. Shaykh Abû Amr 
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al-Estakhri lui succéda et mourut en 300/912. Abû Dja’far al-Hadhdhâ’ lui succéda et 

mourut en 341/950. (30) 

Shaykh Kabîr Abû Abdellah Mohamed Ibn Khafîf ash-Shirâzi fut le suivant 

dans cette lignée. Il fut le Pôle de son époque et l’héritier des chaînes initiatiques ; on 

le surnomma Shaykh-ol-Mashayikh. Il développa une méthode d’enseignement 

particulière connue sous le nom de Khafifiyya-Oweyssiyya.  

Il fut suivi par shaykh Hossein Akkar. Son élève Shaykh Morshid Abû Ishaq 

Shahriyar al-Kazirûni lui succéda, mort en 391/1000, et fut contemporain du calife 

abbasside El Kader Billah. On l’appela aussi as-Shaykh al-ghazi, du fait qu’il participa 

à différentes guerres pour défendre l’islam, et qu’il fut à l’origine de la conversion de 

nombreux hindous et de perses. La voie prit le nom de Kazirouniya ou Morshidiyya à 

son époque.  

Son successeur fut Khatib Abdûlkarim, mort en 442/1050. Il fut suivi par 

Khatib Ali ibn Hassan al-Basri, Seradjoddin Abû el-Fath Mohamed as-Sabouni al-

Baydhaoui (mort en 500/1106), et après lui Shaykh Abû Abdellah Rûzbehan al-Baqli 

ash-Shirazi qui écrivit « Le jasmin des fidèles d’Amour » (mort en 606/1209), et qu’on 

surnomma shaykh ash-Shattâh, par référence au Shatah qui est un mode d’expression 

et d’enseignement subtil développé par les soufis. Il dit à ce propos dans son livre 

‘Abhar al-‘âshiqîn : «Dieu m’a élevé dans Sa demeure, Il m’a ôté l’habit de la servitude 

et m’a orné de l’habit de la liberté spirituelle. Là il m’a dit : tu es un amoureux fou et 

anéanti, libre et shattâh, connaisseur et beau, mowahhid et sincère. » (31) La voie prit à 

son époque le nom de Rûzbihaniyya-Oweyssiyya.   

Vint ensuite Shaykh Nadjmoddin at-Tamat–ol-Kobra. Certains disent que son 

surnom « Kobra » qui renvoie à l’expression coranique «el-Tama–el-Kobra »  (le 

Cataclysme majeur) : ]Puis quand viendra le grand cataclysme [(32) lui viendrait de 

son grand talent à convaincre ses adversaires lors des controverses. D’autres disent 

que c’est en référence à son titre honorifique de Nadjm al-kobarâ’ (étoile des grands). 

Il était le Pôle de son époque, et l’héritier des chaînes initiatiques. Il reçut l’investiture 
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de la silsila Komaïliyya (en référence à Komaïl ibn Ziyad an-Nakh’i, grand 

compagnon de l’imam Ali) via son maître Ismaïl al-Qasri, celle de la silsila Ma’rûfiyya 

via deux se ses maîtres soufis, à savoir Ammâr Yâsir al-Badlîssî et Bâbâ faradj at-

Tabrîzî, mais son investiture principale est celle reçue des mains de Rûzbihân al-

Baqlî, à savoir la silsila Oweyssiyya.    

Son envergure lui a valu plusieurs titres, dont celui que le Prophète (QSSSL) 

lui a offert dans un rêve en l’appelant Abû al-djannâb (celui qui choisit la retraite), et 

celui de Vali-Tarash (forgeur de saints) en référence au nombre considérables de 

maîtres soufis qui « ont pris de sa main ». Parmi ses disciples directs, on peut citer : 

Radhiyyoddin Ali Lâlâ Ghaznawi (son successeur dans la voie Oweyssiyya), 

Sa’doddin al-Hamawî, Sayfoddin al-Bakharzî, Madjdoddin al-Baghdadî, Bâbâ Kamal 

al-Djondî (maître de Shams at-Tabrîzî qui était à son tour maître de Djalaloddîn 

Rûmî dit Mawlanâ, fondateur de la silsila Mawlawiyya), Nadjmoddin ar-Râzî, 

Faridoddin al-Attâr (grand poète persan) ainsi que Shihâboddin as-Sohrawardî 

(fondateur de la  silsila Sohrawardiyya. Il meurt en martyr lors des invasions 

mongoles (618/1221) et laissa de nombreux traités de Soufisme portant sur ses 

expériences visionnaires et ses enseignements, notamment «Les éclosions de la 

beauté » (Fawaeh al-djamal). (33) En parlant de l’invocation (dhikr), Nadjmoddin 

Kobra écrit : « elle est une vérité qui dissipe les désirs illusoires et établit les vraies 

réalités » (34). Il disait aussi : « Le Soufisme a trois aspects : ash-Sharia’ (la loi), at-

Tariqa (la voie) et al-Haqiqa (la vérité). La loi ressemble à la barque, la voie à la mer 

et la vérité au joyau qui se trouve dans les profondeurs. Celui qui prend la barque 

pour aller dans la mer arrivera au joyau, mais celui qui faillira à cet ordre sera dans la 

perdition ». (35) A son époque, la voie prit le nom de Kobrawiyya-Oweyssiyya. 

Ali Lâlâ al-Ghaznawi, successeur de Kobrâ fut suivi par Shaykh Ahmad adh-

Dhâker al-Djûzijânî, fondateur du dhikr des « quatre tons » de la parole bénie « lâ 

ilâha illa – llâh ». On disait qu’on entendait le bourdonnement  du dhikr au travers 

de ses membres lorsqu’il était en sommeil. Il est mort en 669/1270. Son successeur fut 
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Nurodddin Abderrahman al-Isfarayini (mort en 717/1317). Il fut suivi par Shaykh 

Alâ’oddawla as-Simnâni (mort en 736/1335), Mahmûd al-Mazdaqâni, Amir Sayyid 

Ali al-Hamadani (connu sous le nom de second Ali) qui construisit un grand 

khânqâh au Keshmir et fût à l’origine de la conversion des habitants de cette région. 

Son école est connue sur ces terres sous le nom de Hamadâniyya-Oweyssiyya. Il fut le 

maître de Shaykh Ahmad al-Khatlâni qui eut pour successeur le grand maître soufi 

Sayyid Mohamed Abdullah Nurbakhsh (36) , le « diffuseur de lumières », mort en 

869/1464, qui fonda la voie Nurbakhshiyya-Oweyssiyya.  

Les maîtres suivants furent successivement Qâsem Feyzbakhsh, Hussein 

Abarqoui Djanbakhsh, Darwish Mâlik Ali al-Djowayni, Darwish Ali as-Sodayri, 

Darwish Kamaloddin as-Sodeyri, Darwish Mohamed al-Modhahhib Karandahi 

(mort en 1307/1627,  et qui est, à fortiori, à l’origine du titre Dhahabiyya que l’Ecole 

de Soufisme a pris à son temps), Mir Mohamed Mo’men as-Sodeyri Sabzevari, Mir 

Mohamed Taqi Shâhi Mashhadi, Mir Modhaffar Ali, Mir Mohamed Ali, Sayyid 

Shamsoddin Mohamed Nurbakhshi, Sayyid Abdolwahhab Naïni (mort en 

1212/1797), Hadj Mohamed Hassan Kûzekanâni, Âghâ Abdolqadir al-Djahromi. 

Après Shaykh al-Djahromi, un événement important eut lieu dans l’histoire de 

la Tariqa Oweyssia, Djalaloddîn Ali Mir Abolfadhl Angha devint le pôle de son 

temps (né en 1266/1849). Il réalisa « l’état absolu de la connaissance » suite à un dure 

travail, une obéissence, et une discipline extraordinaires. (37) 

Son fils Qotboddin Mohamed Angha lui succéda dans la voie, et atteignit une 

position suprême dans le domaine de la science et du soufisme. Il mourut le 22 

septembre 1962. 

Le père du maître actuel de la Tariqa, Hadhrat Shah Maghsoud Sadegh Angha 

succéda à son père Qotboddin Mohamed Angha en tant que quarante – et – unième 

maître de la  Voie Oweyssiyya. Grâce à « ses grandes connaissances » la Tariqa est 

nommée actuellement « Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi » (MTO 
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Shahmaghsoudi). Par ses écrits sur les sciences, la philosophie, la poésie et l’alchimie 

notamment, « il a rendu le soufisme accessible à l’homme contemporain. » (38)  

Enfin, le 4 septembre 1970, Hadhrat Shah Maghsoud nomma officiellement 

son successeur en la personne de son fils Hadhrat Salaheddine Ali Nader Shah 

Angha (maître actuel), et lui donna la responsabilité de transmettre le message 

contenu dans les enseignements du Coran et de la tradition du Prophète (QSSSL) à 

« la communauté humaine. » 

Dans la troisième partie de cet exposé, nous reviendrons de façon plus ample 

sur l’époque actuelle et l’apport de la famille Angha au Soufisme de façon générale.  

2 / Quelques enseignements : 

Les points fondamentaux sur lesquels le soufisme repose, se précisent autour 

de ce qui suit. Dans cette optique, il faudrait noter la nécessité absolue de la 

confirmation et la nomination de chaque maître par son succésseur. (39) L’exemple 

d’Oweys est signifiant. Bien qu’il n’ait jamais rencontré le Prophète (QSSSL) 

physiquement, toutefois il fut confirmé par lui (le Prophète QSSSL). Alors que 

Salman al-Farissi fut directement initié et confirmé par le Prophète (QSSSL). Chacun 

de ces deux maîtres représente donc un aspect différent des enseignements du 

Soufisme : d’une part la nécessité d’un maître vivant connaissant les dangers et les 

tournures de la voie, ainsi que la nécessité de l’accès à une connaissance intérieure 

qui va au-delà de tout « relativisme » et de « raisonnement déductif ». Selon la 

terminologie du maître actuel de la voie Oveyssia Hadhrat Salaheddine Nader 

Angha dans son livre « guide de la Voie Soufie », « c’est dans les cieux que le disciple 

doit rencontrer son maître » (40), afin que le doute puisse être dissipé définitivement. 

Ce qui signifie que « la lumière » de la connaissance de l’islam n’a jamais été laissée 

sans « garant ». La connaissance fut transmise d’un maître à l’autre, (sadran ‘an sadr). 

A chaque époque, selon la volonté de Dieu, une nouvelle « branche » de la 

connaissance apparaît sur « l’arbre de la vie » ( le successeur), pour guider et sauver 
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l’humanité. :« Dieu est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des 

ténèbres à la lumière. » (41) 

Le maître actuel Nader Shah Angha, définit le « soufisme comme la réalité de 

la religion, le véritable droit ( au sens de Droit de l’Homme) de chaque personne 

dans son propre temps, et la voie de la réalisation de la perfection humaine. » (42)     

Le message de chaque prophète visait la conduite des êtres humains vers 

l’expérience d’un état plus élevé de leur être. Malheureusement, ce qui reste entre les 

mains des communs des mortels des enseignements des prophètes n’est que l’aspect 

rituel seulement, des superstitions et de dogmes vides de sens. L’aspect ou le rang 

noble de la religion a été perdu « dans la toile d’araignée de l’ignorance ». La religion 

est déviée de sa mission et est devenu un moyen pour mobiliser les masses 

ignorantes et défavorisées en leur promettant le paradis ou en les menaçant de 

l’enfer. Elle est utilisée à des fin sociales et politiques, au lieu d’être une institution où 

l’homme est initié à sa vraie dignité humaine, et préparé à être (et non pas devenir) le 

véritable artisan de la paix au sein de la société. (43)    

Le but fondamental de la religion est de transformer les êtres humains depuis 

leur état de base jusqu’au niveau divin de leur existence.  

Le Prophète (QSSSL) dit : « qui connaît le vrai soi, connaît Dieu » (man ‘arafa 

nafsahou faqad  ‘arafa rabbahou). Dans ce cadre, le « Vrai Soi » est la réalité invariable, la 

personnalité véritable de chaque être humain. L’islam proclame l’ « unicité de 

l’existence » (ouihdat el-oudjoud) : lâ ilâha illa-llâh, « Il n’est nulle autre divinité que 

Dieu ». Là, réside la véritable dignité humaine : il n’y a pas de séparation entre Dieu 

et l’homme ». (44) : « Nous sommes plus proches de vous que votre veine     

jugulaire ». (45) La véritable religion est celle que les prophètes ont  découvert à 

travers la connaissance de Dieu ; c’est « une discipline, un système d’enseignement 

pratique grâce auquel chaque personne est amenée individuellement à découvrir une 

dimension à l’intérieur de son propre être, où les attributs humains sont 
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manifestés.»(46) Ces attributs se résument en la compassion, le désintéressement, 

l’amour, la dévotion, l’honneur et la confiance. 

Dans le soufisme, la connaissance du vrai sens de la religion, le but ultime des 

prophètes et des saints, a été la réalisation d’un idéal, synonyme d’éternité et de 

paix ». (47) ; « Allah qui vous a assigné la terre comme votre demeure stable, et le ciel 

comme toit, a modelé votre forme à la perfection, et vous a nourri de l’alimentation 

bénie. Tel est Allah, votre seigneur, béni soi Allah, seigneur des mondes ». (48)   

La religion est le moyen pour l’homme de rétablir son lien avec son niveau 

intérieur, duquel il a été séparé. C’est la stabilité à ce niveau qui se définit comme 

libérateur de l’âme de la domination des désires terrestres de l’homme : « Ceux qui 

ont cru et n’ont pas troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité  (association), 

ceux – là ont la sécurité ; et ce sont eux les bien guidés. » (49)    

Ainsi, les enseignements des prophètes fournissent la structure pour libérer 

l’âme de l’asservissement, de manière à ce que l’homme puisse atteindre le véritable 

rang, celui d’Être créé à l’image de Dieu. Lorsque l’âme a confiance en Dieu, le 

désespoir ne peut jamais être présent. (50)    

Hadhrat Shah Maghsoud Sadegh Angha, le père du maître actuel de la Tariqa 

Oweyssia, en décrivant le point culminant de l’ascension de l’homme vers le Maître 

de la Toute Puissance dit : 

« Le septième jour, 

L’Homme fut établi dans l’Empyrée (ou le siège du non-lieu), 

Une voix d’espoir retentit dans l’Existence Infinie :  

Le néant n’est pas et l’Existence est unique. 

Nirvan (51) qui avait laissé le monde des apparences derrière lui, 

Et s’était dégagé des poussières, 

Perdit son identité dans l’Infini 

Et retrouva la sérénité qu’il avait perdu.» (52)    
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Enfin, comment mesurer si le chemin accompli est efficace ou non ? En 

d’autres termes, quel est le moyen ou la mesure permettant à la personne de savoir si 

elle est sur le bon chemin, si elle a de la « religion » ? C’est la présence de « la paix », 

de « la stabilité » et de l’« espoir » dans la vie : « Le désespoir et l’espoir ne peuvent 

résider côte – à - côte ; pas plus que la haine et l’amour, ni l’avidité et la 

compassion. » (53)  

Hadhrat Shah Maghsoud a écrit dans ce sens : « Les sages sont ceux qui savent 

attirer ce qui leur est profitable et repousser ce qui leur est nuisible. » (54)  L’homme 

est en définitive libre d’emprunter le parcours qui lui convient dans ce « voyage 

infini et sans retour. » (55)        

 

III / Situation actuelle de la Tariqa Oweyssia et l’apport de la famille Angha : 

Selon les enseignements de la Tariqa Oweyssia, le soufisme ou la connaissance 

ésotérique à été transmise par le Prophète Mohamed (QSSSL) à l’imam Ali, à Oweys 

al Qarani et Salman al-Farissi, puis à travers une chaîne ininterrompue de maîtres 

jusqu’à nos jours. Cette chaîne, nous l’avons vue en détail dans la deuxième partie de 

cet exposé. 

Mais, il faut le signaler, avec l’arrivée de Jalaleddin Mir Abolfadhl Angha 

(trente neuvième maître de la voie) à la tête de la Tariqa, celle-ci connut une nouvelle 

impulsion. Ainsi Jalaleddin devint le « pôle » (Qutb) (56) « de son temps » ; non 

seulement son maître de l’époque (Abdelkader al-Jahromi) lui remit la direction de la 

voie Oweyssiyya, mais de plus Agha Mohamed al-Jassebi lui confia la direction de 

l’ordre des Maaroufiyya-Ne’matollahiyya, (57) et Sayyid Hussein ad-Dizfûli celle de 

l’ordre des Dhahabiyya. (58)   

Jalaloddin Ali Angha quitta ce monde en 1333/1915. Son mausolée se trouve à 

Ray (Iran). De son vivant, il composa de nombreux ouvrages en vers et en prose sur 

« la réalité intérieure » du soufisme et des « sciences secrètes », ainsi que des écrits 

philosophiques et scientifiques. Parmi ces ouvrages, nous citons : 
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- Âdâb al-Faqr wa as-Solouk. 

- Al-Hadith al-Qodosi. 

- Al-Ishârât  al–Hosseiniyya. 

- Anwâr qoloub al-Salikin. 

- Haqayeq al-manaqib. 

- Ghoncheye Baz dar Sharhe Golshane râz (un commentaire de l’oeuvre 

monumentale de Shaykh ash-Shabastari. 

A sa mort, lui succéda son fils Mir Qotboddin Mohamed Angha, grand-père du 

maître actuel. Il est né à Téhéran, le 10 mars 1887. Dès son enfance, il fut sous la 

supervision et la direction de son père. Il accomplit des études supérieures en 

mathématiques, littérature, poésie et calligraphie.   

Il se passionna pour le développement des « puissances créatrices » de 

l’homme et aux sciences naturelles. Dans l’introduction de son livre « Du fœtus au 

paradis », nous pouvons lire : « Lorsque j’entendais parler d’un savant, je me 

précipitais chez lui avec sincérité pour étudier ses paroles attentivement, mais je ne 

pouvais atteindre mon but ultime. Je pus comprendre cependant que les idées et les 

actes de ceux qui ne s'occupent que des apparences étaient fondés sur l'imagination 

et l'imitation, et qu'un pauvre imitateur est trop préoccupé par ses imitations pour 

faire des recherches ou approfondir un sujet, et se contente de l'espoir du 

lendemain… » (59)   

Au sujet des soufis, il écrivit : « Je compris que la religion des soufis diffère des 

autres, Ce sont des amoureux de Dieu, et Dieu est leur religion. Ils ne gaspillent pas leur 

temps, et ne considèrent pas les événements extérieurs comme la réalité. Ils laissent de côté 

les affaires sans intérêt, ils sont constants lors des calamités, et sont libérés du passé… » (60)  

Il meurt le 22 septembre 1962 à l’âge de 75 ans. Sa tombe se trouve près de 

celle de son père. 

Mir Qotboddin a  écrit notamment : 

- Irshâd Nâma 
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- Az Janin ta Janan (Du fœtus au paradis)  

- Ossoul al-adyan 

- Tajalliyât 

- Al-moraqaba wa ash-Shohoud. 

Hadhrat Shah Maghsoud Sadegh Angha succéda à son père Mir Qotbeddin le 

22 septembre 1962 comme maître de la Tariqa Oweyssia. C’est le quarante – et – 

unième maître de cette voie. Grâce à son immense savoir et ses écrits, il est considéré 

comme une figure remarquable du soufisme ; ce qui lui permit de rendre le soufisme 

accessible aux chercheurs dans ce domaine. De même que la Tariqa, sous sa 

direction, prit le nom de « Maktab Tarighat Oweyssi Shahmaghsoudi » (MTO) ; 

Comme souligné précédemment. 

En 1974, il devint membre de l’IMRA (Association Internationale de 

Recherches Multidisciplinaires). Il s’intéressa à la physique (théorie de la relativité 

notamment), la physique nucléaire, l’astrophysique, la chimie, la biochime, les 

sciences de la vie, etc.… 

Toutefois, le domaine dans lequel il excella est celui des enseignements 

spirituels, « dans la continuité de ceux des prophètes et des plus grands mystiques. » 

Ses enseignements clairs et rigoureux ont marqué « l’avènement d’une nouvelle ère 

dans l’histoire du soufisme. La réalité de l’islam se devait d’être mondialement 

connue », selon Hadhrat Nader Angha, le maître actuel de la voie. 

Il quitta ce monde le 17 novembre 1980 et laissa de nombreux ouvrages (150 

en vers et en prose). Nous citons particulièrement : 

- Les manifestations de la pensée. 

- Ghazaliyyât (Odes à l’Amour) 

- Nirvan. 

- Le message du cœur. 

- Le chant des dieux. 

- Al – Rasa’el. 
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- La médecine traditionnelle d’Iran. 

- L’Epopée de la vie. 

- Les principes de la pauvreté et du soufisme. 

 

Hadhrat Salaheddin Ali Nader Angha, connu sous le nom de « Hazrat Pir », 

est le quarante - deuxième maître de la Tariqa Oweyssia. Il est né à Téhéran (Iran) le 

30 septembre 1945. Son parcours spirituel débuta dès son jeune âge. Ainsi durant 

onze ans, il fut sous la tutelle de son grand-père (Mir Qotbeddin). Ce chemin fur 

parachevé sous la direction de son père (Hadhrat Shah Maghsoud) qui lui vouait 

naturellement amour, confiance et respect. Dans l’un des poèmes de « Ghazaliyyât » 

(Odes à l’Amour), il le décrit comme « le phénix majestueux ». (61)  

Dans le même poème, Hadhrat Shah Maghsoud employa le terme 

« Mowlânâ », une allusion à un poème que Jalaleddin Rûmi, considéré comme un 

pôle de la spiritualité islamique (62) , et qui aurait prédit la venue de Hadhrat Nader 

Angha et écrit un poème à ce sujet. (63)  

Depuis la disparition de son père, la charge de faire connaître et vulgariser le 

message véritable de la religion islamique repose sur ses épaules. Son rêve fut de 

réaliser le souhait de son père, à savoir apporter les enseignements du soufisme à un 

large public. Ainsi, plusieurs séances d’enseignement furent ouvertes aux Etats-Unis 

d’Amérique. Il assure cette noble mission avec beaucoup d’amour et de dévouement 

,en ne cessant de guider, d’enseigner et de dévoiler le « vrai visage de l’islam » et du 

soufisme, en faisant abstraction des différences de pensée, de religion et d’éducation. 

L’école, au sens de voie ou Tariqa, regroupe aujourd’hui plus de 500.000 « élèves » à 

travers les centres d’enseignement situés en Amérique du Nord, en Europe, en 

Australie, en Afrique du Nord (Algérie, Maroc) et en Asie. « Le destin veut qu’après 

cet autre cycle, le principe de l’islam devienne universel. » (64)  

Les connaissances de « Hazrat Pir » englobent de nombreux domaines : 

l’architecture, la poésie, les disciplines ésotériques, les « sciences sacrées » ] la science 
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des lettres (‘ilm el – horouf) et des nombres [ , les mathématiques, les sciences 

physiques, l’astronomie, l’astrophysique, la mécanique quantique et la biophysique. 

Le maître actuel a tenu des conférences dans plusieurs des principales 

universités occidentales et auprès d’institutions scientifiques. (65)  

« Hazrat Pir » a écrit plus d’une cinquantaine d’ouvrages. Nous citons à titre 

indicatif : 

- La paix 

- La parole secrète 

- La Promesse 

- Masnavi Rawâyeh 

- Moments de murmures 

- Révélation 

- Guide de la voie Soufie 

- Le soufisme : la réalité de la religion 

- Contraction et expansion à l’intérieur de l’Être 

- Théorie « Je » 

- Le Soufisme : Un pont entre les religions 

- Le Soufisme et la foi 

 

Conclusion 

  Comme il l’a fait à travers l’histoire, nous pouvons dire aujourd’hui que le 

soufisme peut contribuer à spiritualiser « l’islam quotidien » vécu à travers le monde 

par des millions de personnes, et leur apporter par là la « nourriture » de l’esprit. 

Dans la même optique, il propose sa propre vision de l’islam. 

Dans ce sens, la Tariqa Oweyssia est l’une des voies qui présentent l’essence 

des enseignements les plus précieux du soufisme. C’est l’une des voies qui surent 

garder intactes le caractère sacré du message coranique ainsi que la Tradition du 

Prophète (QSSSL), et ce, à travers une chaîne de transmission ininterrompue, avec 
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bien entendu, une adaptation en fonction du temps. Ne dit – on pas que « les saints 

revêtent les habits de leurs temps » (66)  et « Tous les temps sont le miroir de       

Dieu » (67) ? Enfin le « chemin du salut réside dans l’union du cœur, du cerveau, des 

sens et de la nature. » (68)  
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 انًؼجى األتجذي نهًؤنفٍٍ فً انطة انُثٕي
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ème
 siècle) à Mashhad   Mosquée Muhammad Bey al-kebir (XVIII°siècle) à 
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Introduction : 
1   Formation post-graduation en histoire de la médecine islamique, sous la direction du 

Professeur Sami Hamarneh, Pr.en pharmacie et histoire de la médecine islamique, (université 

Washington) en Malaisie et USA (1995-97) 

2.  Etude de certaines figures scientifiques et médicales islamiques du moyen âge et leurs 

œuvres médicales y compris la médecine préventive , 

3.  L’Imam Abu Zayd al-Balkhi (X°siècle), auteur de « Masalih al-Abdan wal 

Anfus »,hygiène du sommeil.Un chapitre sur l’hygiène du sommeil et médecine prophétique 

(Malaisie,1996). 

4 . L’Imam Ahmad Ibn Yusuf al-Tifashi (XII°siècle) et minéralogie arabe à travers son œuvre 

« Azhar al-Afkar fi jawahir al-Ahjar » .Al-Tifashi est auteur sur « al-tibb al-

nabawi »(Malaisie,1996),(USA,1997). 

5. L’Imam Jalal al-Din al-Suyuti (XIV°siècle) auteur de « Tibb al-Rahma »et auteur de « al-

Tibb al-Nabawi » (Malaisie,1995). 

6. Etude de la « Hisba » et l’hygiène du milieu professionnel à travers l’œuvre médicale d’ibn 

Abdoun en Andalousie (Séville)(XII°siècle)(Grande-Bretagne,1999). 

7. Les premières infirmières en islam et le développement des Bîmâristâns en terre d’islam et 

la médecine prophétique (Algérie,1990). 

8. La chrono-nutrition à travers l’œuvre médicale de l’Imam ’Ali al-Rida (VIII°siècle) :  « Al-

Risalah al-Dhahabiyyah »(traité doré)(Iran,2010) 

9. La déontologie médicale à travers l’œuvre médicale d’Ibn Ridwan au Caire (XII°siècle) 

(Hongrie, 2006). 

10.Histoire de Ashab al-kahf et chronobiologie (Biskra,2009) 

A travers ce parcours d’une vingtaine d’années l’idée de réalisation d’un dictionnaire 

alphabétique des auteurs de la médecine prophétique en médecine prophétique est née. 

Un  « grand vide » est constaté dans la littérature d’histoire de la médecine islamique devant 

le lot important des manuscrits médicaux islamiques dans le monde et les études 

contemporaines éparses : un vrai paradoxe. 

 

Approche descriptive de la médecine prophétique : 
1.Une nouvelle dimension et définition de la médecine prophétique :  

 

Les Hadiths du Prophète (SAW) devraient couvrir : 
           1. L’aspect curatif (thérapeutique) +++  

2. L’aspect préventif « Al-Hajjar al-Sihhi »++ 

3. L’aspect d’éthique médicale et concepts ++ 

4. L’aspect d’organisation sanitaire  et institutions + 

5. L’aspect d’enseignement médical + 

6. L’aspect historique de l’ère pré-islamique (al-Jahiliyah) 

7. L’aspect de la recherche médicale et compatibilité avec la médecine  

     moderne 
 

2.L’approche de recherche couvre trois entités  (temporo-spatiale): 

1. L’homme et santé physique, mentale, sociale et spirituelle 
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2. L’environnement et santé 

3. Le temps : le rythme biologique et santé 

 

3.Les hadiths en relation avec la médecine comprennent : 

1. Les propos verbaux 

2. Les actes 

3. le comportement du Prophète (SAW) 

 

4.Sources des Hadiths et mode de transmission : nécessité d’un consensus 

1. Les rapporteurs musulmans (al-Ruwwat) : les livres de « hadiths » 

2. Les Imams : « médecine des Imams » (selon certains auteurs) 

 5.Le nombre des hadiths en relation avec la médecine :  

           Plus de 300 (les livres des hadiths) :consensus actuel 

6.La place de la médecine prophétique : 

1. Jurisprudence islamique (al-Shari’ah al-islamiyah) et hadiths 

2. Histoire de la médecine islamique 

3. La médecine alternative (Tibb al-Badil) 

4. La compatibilité entre la Sunna et la médecine moderne (Al-‘I’jaz al- 

    ‘Ilmi) 

5. L’enseignement post-graduation et recherche scientifique et    médicale 

6. La vulgarisation audio-visuelle au Moyen-Orient surtout 

           7. Les débats et points de vue (Ibn Khaldun,auteurs occidentaux) 

7.Les manuscrits médicaux en médecine prophétiques et catalogues : 

1. Les  bibliothèques islamiques et internationales 

2. Zawiyas et mosquées 

3.Musées et particuliers  

4.Les cendres des fleuves « Al-Furat et Dajlah » (XIII°siècle),et l’andalusie     

(XV°siècle) 

8. L’intérêt du monde occidental :XIX°siècle-XX°siècle 

1.Médecins 

2.Historiens 

3.Orientalistes (mustashriqin) 

4.Auteurs européens contemporains qui se sont converti en islam 

9.la médecine prophétique et langues : XV°siècle-XX°siècle 

1.en arabe 

2.en turc 

3.en français, en anglais, en allemand 

4.en jawi ,Urdu 

Objectif : 

Projet de réalisation d’un dictionnaire alphabétique des auteurs en médecine prophétique 

tenant compte des données pré-citées qui traduit une approche historique synthétique et qui 

servira de guide en histoire de la médecine islamique en langue arabe et étrangère. 

 

Matériels et méthodes : 

1. Recenser l’ensemble des ouvrages qui ont porté sur la médecine prophétique 
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2. Exploiter la documentation ayant pour sources : les catalogues, les ouvrages, les 

revues,articles, etc.. 

3. l’étude a porté sur une recherche bio-bibliographique 

4. Nous avons retenu 6 points : 

 1. La biographie de l’auteur 

 2. Son époque 

 3. Ses œuvres les plus connus en médecine 

 4. Le traité de médecine prophétique 

 5. Le lieu du manuscrit du traité de médecine prophétique et              

(traductions,résumés,commentaires..)  

 6.bibliographie 

Résultats et discussion : 

Notre première recherche nous a conduit à  recenser un nombre de 50 auteurs de traité de 

médecine prophétique du Moyen-âge jusqu’au début du XX°siècle. 

1.Savants musulmans :figures encyclopédistes 

2.Médecins musulmans 

3. Autorités sanitaires 

4.Autorités politiques 

Nous avons réservé un intérêt particulier aux savants algériens, auteurs de la médecine 

prophétique au nombre de 06 (XII°siècle jusqu’au début du XX°siècle) 

Notre classement des auteurs s’effectue par ordre alphabétique pour plus de clarté pour le 

chercheur. 

Nous avons trouvé un nombre considérable d’auteurs de médecine prophétique à l’époque 

florissante (XII°-XIII siècle),en Orient et Occident  musulmans. 

A. Les auteurs sont des grandes figures encyclopédistes islamiques dont les plus connues  

sont : 

1.L’Imam Ali al-Rida ,petit- fils de l’Imam Ja’far al-Sadeq :Al-Risalah al-Dhahabiyyah (traité 

doré),(premier traité médical en terre d’islam) 

2.Ibn al-Qayyim al-jawziyyah, élève de l’Imam Ibn Taymiyyah,auteur de « Zad al-

Mi’adh »(vie du prophète (SAW) et contribution médicale. 

3.L’Imam Abu Nu’aym al-Isfahani, véritable référence pour Ibn Al-Qayyim et Ahmad ibn 

Yusuf al-Tifashi 

3.L’Imam Jalal al-Din al-Suyuti, savant égyptien ayant contribué en médecine »Tibb al-

Rahmah » 

4.L’Imam al-Dhahabi 

 

B. Une référence européenne digne de nom, le Dr.Lucien Leclerc, auteur de l’Histoire de la 

médecine arabe a mentionné des savants arabes et leurs traités en médecine prophétique et 

quelques conclusions à travers une étude biographique de ces savants, avec une préface sur la 

médecine prophétique dans le tome 1.   

 

C. Parmi les auteurs turcs, nous mentionnons Hadji Khalifah qui a rapporté six traités de 

médecine prophétique et les noms d’auteurs dont le plus ancien est Abd al-Malik Ibn Habib 

al-Andalusi (8-9
ème

 siècle). 

D.L’éminent médecin et historien Ibn Abi ‘usaybi’ah a rapporté la biographie des savants 

musulmans et les a classé par régions (Maghreb et andalousie),Orient (par classes) dans son 
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célèbre ouvrage d’histoire de la médecine « ‘Uyun al-‘Anba’ »où il a rapporté deux auteurs, 

d’éminents médecins arabes :Ibn al-Tilmidh et Abd al-latif al-Baghdadi. 

E. Parmi les premiers auteurs  européens ,qui se sont penchés sur l’étude de la médecine 

prophétique nous citerons :le Dr. Français Perron, l’allemand Reiske,l’anglais Cyril Elgood, 

les français Gagnier et Sanghinetti.. 

F. Parmi les auteurs algériens qui se sont penchés sur l’Histoire culturelle d’Algérie : le 

Dr.Abderrahmen al-Djillali, Belkacem Saadallah qui ont rapporté la biographie de certains 

savants algériens qui ont été des auteurs de la médecine prophétique. 

Conclusion : 

Bien entendu, la liste nécessite plus de recherche mais déjà une pléiade d’auteurs musulmans 

de différentes époques ont réalisé des traités sur la médecine prophétique a bénéficié d’une 

place prépondérante dans la cosmologie médicale après la mort du Prophète (SAW) et qui 

traduit à notre avis plus qu’in intérêt scientifique ou religieux mais un « attachement 

identitaire » en nette continuité. 

Notre dictionnaire alphabétique, pour plus d’usage ,au grand public, servira sans aucun doute 

comme un moyen de vulgarisation médicale surtout dans le domaine de la recherche en 

histoire de la médecine islamique. 
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