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 االفتتاحية

ال بأس أف يكوف شكل استقباؿ الزمن اٞتديد ىجريان كاف أـ ميبلديان بفأؿ ك دعاء ك أمل ، بل ك األحسن من ىذا كٌلو 
أف ييستقبل بنتاجو جديد ك علم ٣تيد ٖتتويو حولية الصوتيات اٌكمة ُب عددىا الثالث عشر ، ْتجم ٝتيك ك لوف فاتح ك أْتاث 

لصوت ك اللغة ك ا١تصطلح ك ا١تعجم ك النحو كالببلغة ك فن اٟتجاج ،  ك التعليم ك األدب ك النقد ك الشعر ذات قيمة ُب ا
ك لكل فن . يتلقق النحل الرحيق غذاءن ك شفاءن كما يتلقفها الباحث غذاءن ٪تاءن  ... كالثقافة كاالجتماع ك النفس ك التاريخ ك غَتىا 

ك جعلنا من ا١تاء كٌل شيء )) ماءن ٖتي بو شجرة اللغة بكل فركعها ا١تفتوحة -برأينا–من ىذه صوتياتو ،  لذلك فعلم الصوت 
حكران على ٨تسب الصوتيات ال ك  2((.كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ك فرعها ُب السماء))ك الكلمة أصوات  -1((.حي

علم قائم بذاتو يصل كل ا١تعارؼ ك العلـو  رجل الٌلغة كحده ،  ك ليست ٗتصصا موقوفا على علم الٌلغة فحسب ،  إ٪ٌتا ىي
... أشبو بصلة الدـ بسائر أعضاء اٞتسم أثرا ك تأثَتا ىي ك صلتو هبا  .كالفنوف إنسانية كانت أـ علمية أـ تكنولوجية دكف استثناء

بأبنائها ،  ك لك أف تقوؿ إف طبيعة صلتها هبم كطبيعة صلة األـ. فكل يأخذ منها بطرؼ لغاية ك غرض ٖتصيبل ك توصيبل
فلرٌٔتا اليـو ٨تن مشغولوف عن ذات الفكرة ، ك لرٌٔتا غدا ، ك من دكف شك ستدفعنا ضركرة أخرل ... كاألصل بفركعو ك مشتقاتو

ك يعزؼ العقل ... ك حينئذ ٭تصحص اٟتق ك يفصح الصبح ك يتبُت ا٠تيط األبيض من ا٠تيط األسود ... موائمة لبلنشغاؿ هبا 
 .تعلق الفكر بأفكار تفجرت فسالت أكدية بقدرىا ، فما ىو نائمه اليـو ليس بالضركرة نائمنا ُب الغدعن أفكار مضت ،  ك ي

                                                           
1

 30األٔج١بء  -
2

 24ئثوا١ُ٘   -
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إٔب إقرار ثابتة علمية تؤكد صلة الصوتيات الوثيقة ك الفاعلة بكل معارؼ  –شئنا أـ أبينا  -ك ال ٤تالة فنحن ذاىبوف  
 :وت ىو اٟتياة ،  فإذا ما اختفى فموته ال ٤تالة ك لنا أف نتساءؿ الكوف إنسانية ك علمية ك تكنولوجية ك طبية ، ك يبقى الص

 3(ك الصبح إذا تنٌفس)أليس للصبح أصوات ؟   -           أليست الزالزؿ أصوات ؟          -

        4(فالق اٟتب كالٌنول)أليس للفلق أصوات ؟    -         أليست التكنولوجيا أصوات ؟       -

 أليس للشركؽ أصوات ؟  -         ؟             أليست الرياح أصوات -

 أليس للغركب أصوات ؟    -          أليست الكهرباء أصوات ؟         -

 أليس لليل أصوات ؟  -           أليس الرعد أصوات ؟             -

 أليس للنهار أصوات ؟  -           أليس ا١تطر أصوات ؟             -

 أليس للفجر أصوات ؟  -            ؟         أليس الربكاف أصوات  -

 أليس للنَتاف أصوات ؟  -          أليست الصواعق أصوات ؟        -

 ....  ك ىكذا.....      أليس الطوفاف أصوات ؟           -

 .ٝتعها أـ ٓب يسمعهاا أصوات مسموعة سواء ك ا١تهم ُب ذلك أنٌ ... و ٤تدكد ُب ٝتعو ك ليس بالضركرة أف يسمعها اإلنساف ألنٌ 

إيذانا منو أف  6(.القيـو ، فبل تسمع إال ٫تسان  كعنت الوجوه للحيٌ : )ك قاؿ أيضان  5(.من ُب القبور ك ما أنت ٔتسمعو : )قاؿ تعأب
ا جلٌى كثَت لة ُب الصوت ك اٟتياة ، ك لرٌٔتا سيي طٌر قلم كلمة مفضا٢تمس أصوات ٦تسوحة مسموعة ،  ك لرٌٔتا ُب أعداد قادمة سيس

 .٦تٌا ٮتفى عنا اليـو ك ٤تسوب ُب غَت ا١تعهود

يعكس فاعلية الباحثُت ك جٌدية البحث ك قيمة ... ك ُب جديد موضوعات ىذا العدد ألوافه ك كزفه ك كمٌّ ك كيفه  
ك ال تسمع إنٌ : )قاؿ تعأب...فهو يتنفس منها ،  ك يتجدد على إثرىا من عدد إٔب عدد صعودا ال نزكال ... الوعاء اٟتاكم ٢تا 

  7(.ا١توتى ك ال تسمع الصٌم الدعاء إذا ك لٌوا مدبرين

 : ية ٕتلٌى حقيقتها األْتاث العلمية ا١تتنوعة التالية ك ا١توسومة بػىذه اٞتدٌ 

 
                                                           

3
 18اٌزى٠ٛو   - 

4
 95األٔؼبَ   - 

5
 22فبٛو     - 

6
 -      ٗٛ111 

7
 52َ   اٌوٚ - 
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 كسر صناعة اإلعراب البن جني أنموذجا ’الخصائص ’ بعض مالمح التجديد في الدرس الصوتي العربي  -
  -نماذج تطبيقية –فية في القرآف الكريم الظواىر الصوتية كداللتها الوظي -
 الرسم  كاألمازيغية بين الصوت  -
  الميصطلحيَّة الصَّوتيَّة في الميعجم الموحَّد ًلمصطلحاًت اللّْسانيَّات -
 اإليقاع الٌصوتي في الخطاب الٌشعرم العربي       -
  -المجاؿ- السياؽ كإشكالية االستعماؿ المفهـو -
 ػٌة العػامل عند النحاة المؤسٌسػين   اإلضمار كاالختزاؿ في نظري -
 من الٌلسانيات االجتماعية ك تعليمية الٌلغة العربية في آراء ابن خلدكف   -
لىكة الٌتواصلٌية -    في سبيل تكريس المى
 معاجم التعليمية اللغوية     -
 آليات التواصل اللغوم ك غير اللغوم من المفهـو إلى الوظيفة -
 المعارؼ دكر اللغة من أجل إيصاؿ أحسن -
   المنظور العلمي للٌنحو العربي -
 ظاىرة التصريف في القرآف الكريم    -
 تعٌددية المنهج ، تعٌددية المعنى     : التفكيكية ك التشٌظي الٌداللي -
 توظيف المعجم المدرسٌي في مناىج تعليمية العربٌية            -
 "    يده من سلم المسلموف من لسانو ك"التحليل الٌلغوم لحديث المسلم  -
 (   كشاؼ الزمخشرم)كالحجاجية قراءة تداكلية في بالغة األسلوب الحوارم كإستراتجيتو االقناعية -
 دراسة تاريخية نقدية-من السفسطة إلى الحجاج الفني  -
 دكر القراءة ك المطالعة في تطوير البعد المعرفٌي ك الثقافٌي للفرد -
 األجناس األدبية ك تجليات التحوؿ ك التغيير   -
 السخرية في لزكميات أبي العالء المعرم -
 جميل بثينة أنموذجا: خطاب الجسم في شعر العذريين  -
 مراجعة فهم نصوص القرآف كفق الخواطر دكف بحث ك -
   ( عالمات الترقيم نموذجان ) التشكيل البصرم في شعر نادر ىدل  -
 عوامل التنمية الٌلغوية -
- مالحظات نقدية–األعماؿ الشعرية الكاملة لعبد الرحمن باركد  -
 ملحمة مزغراف لسيدم لخضر بن خلوؼ مقاربة كظيفية تداكلية -
-  

كما شٌفع العدد بأْتاث ُب العلـو اإلنسانية قٌيمة ك جادت هبا أقبلـ باحثُت أكادميُت تأكيدا لصلة الصوت باجملتمع  
 :كاٟتياة ، جاءت ُب العناكين التالية

 رىاف ك تحديات: كضعية الجامعة الجزائرية  -
 لبيئة من منضور  التعاكف الدكلي الثقافة التنمية كالمجتمعا -
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 تأثير الخلفية الثقافية لألـ الريفية ك الحضرية في العناية الصحية إلبنها -
 البيئة من كجهة نظر الديانات السماكية -
 كاقع اللعب التربوم داخل الركضة الجزائرية -
 كاقع الخطاب الدعوم في الفضائيات العربية المتخصصة -

-  

 :ما كاف لٌلغة اإل٧تليزية نصيب ُب ىذا العدد ،  حيث جاء ْتث األستاذة بوخاًب خا٘تة حسنة لفهرست ا١توضوعات موسومان بػك

CLASSROOM ACTIVITIES,CLASSROOM DYNAMICS AND SOCIAL 

تشكر الباحثُت ل –٣تلة الصوتيات  -ك ُب غمرة ىذه الفرحة ا٠تاصة بإ٘تاـ إ٧تاز الوعد ك العدد ُب ا١توعد ، فإٌف  
ستمرار ئلصنيعهم ا١تمٌيز ، فإنا تدعوىم لثٍت على ك ىي بقدر ما تي ، ا١تسا٫تُت بأقبلمهم على جودة ما قدموا ك ثقيل ما تفضلوا 

كما تفتح صدرىا لؤلكادميُت ُب الوطن ا٠تاص ك الوطن العريب الكبَت بل ك ُب العا١تُت ... ُب البحث ك العطاء ك اإلسهاـ 
 .غريب ، ك ترحب بكل منتوج علمي حقيق ك جديرالشرقي ك ال

الذم نأمل أف يكوف مسك ختاـ السنة كما كاف ىذا العدد الثالث  -14الرابع عشر –ضاربة للجميع موعدا ُب العدد القادـ 
 .فاٖتة خَت ٢تا – 13 -عشر

 

 ٚهللا ٌٟٚ اٌزٛف١ك        

 

 

 اٌزؾو٠و              

 2013عبٔفٟ           
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 بعض مالمح التجديد يف الدرس الصوتي العربي

 اسر صياعة اإلعراب البً جين أمنوذًجاخلصائص و

 د   عمار ساسي         .أ                                                                                          

   -البليدة–جامعة سعد دحلب                                                              

                                                                                                         

 :مقدمة  -

باحث  موضوع التجديد من أىم ا١توضوعات اليت يطلبها البحث العلمي ُب العصر، بل ىو ىم كل ٣تتهد أمُت ، كىو غاية كل   
آية ساطعة من آيات ا ُب التسيَت كالتدبَت، إذ أنك ال تكاد ترل   ك أكثر من ىذا أف التجديد ىو سنة كونية ك. أكادٯتي رزين

ُب اٟتياة كلها يومُت متساكيُت ، كال تكاد تلحظ نباتا، أك شجرا، أك كرقا ، أك ٚتادا، أك حيوانا متشاهبا باؽ على حالة كاحدة 
كُب األرض قطع متجاكرات ) :قاؿ تعأب. فكيف باإلنساف أكـر ٥تلوؽ فوؽ األرض ، ك خليفة ا فيها. اة كلها ثابتة ُب اٟتي

كجنات من أعناب كزرع ك٩تيل صنواف كغَت صنواف تسقى ٔتاء كاحد كنفضل بعضها على بعض ُب األكل إف ُب ذلك آليات لقـو 
 .(1)( يعقلوف

ئم لتعاقب الزمن ٝتة من ٝتات التجديد ا١توا ك، السماكية فيها صبغة من اٟتركية اإل٬تابية ك األكرب من ىذا أف ترادؼ الرساالت 
ك قد نقرأ . ك رسالة ٤تمد صلى ا عليو كسلم كانت تواصبل ٕتديديا للرساالت السماكية السابقة ُب أصو٢تا. كحركتو ا١تستمرة

ك ما أرسلنا من رسوؿ إال بلساف : )ك تلميحا أخرل ، منها قولو تعأبمعا٘ب التجديد من النصوص القرآنية التالية تصر٭تا  مرة ، 
( ما ننسخ من آية أك ننسيها نأٌب ٓتَت منها أك مثلها: )قولو ، ك(3)( كاف الناس أمة كاحدة فاختلفوا: )كقولو. (2)( قومو ليبُت ٢تم

ك االختبلؼ من . (5)( لذلك خلقهم ك ،من رحم ربك ال يزالوف ٥تتلفُت إال  كلو شاء ا ٞتعلكم أمة كاحدة ك: )ك قولو ، (4)
 . ىنا ىو مفجر فعل االجتهاد ، ك ىو سبيل إٔب عُت التجديد

أكمن  : )كقولو أيضا. ، ىو من ٕتديد كسائل الدفاع عن الدين  (6)( رباط ا٠تيلكأعدكا ٢تم ما استطعتم من قوة كمن : )فقولو تعأب
، فيو أمارة التجديد الكربل ُب (7)( ي بو ُب الناس كمن مثلو ُب الظلمات ليس ٓتارج منهاكاف ميتا فأحييناه كجعلنا لو نورا ٯتش

 .حياة اإلنساف

من استول  يوماه فهو ): منها قولو صلى ا عليو كسلم, ك ُب ىذا السياؽ ، كما تصادفنا نصوص نبوية كثَتة ُب ىذا ا١تعٌت   
كما داـ  األمر كذلك ، كاف . (9)( ل مائة سنة إٔب ىذه األمة من ٬تدد ٢تا دينهاإف ا يبعث على رأس ك: ) ك قولو. (8)( مغبوف

قاؿ صلى ا عليو . حقا على ا أف ٬تازم اجملتهد اجملدد على صواب اجتهاده حسنتُت ، ك على خطإ اجتهاده حسنة كاحدة
. ذاؾ ألف االجتهاد ٕتديد ٦تدكح . (10)( كاحدإف اٟتاكم إذا اجتهد كأصاب فلو أجراف ، كإذا اجتهد كأخطأ فلو أجر ) :كسلم
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فإذا اجتهدت األمة جددت حا٢تا ك حياهتا مع األرض كمع السماء، أجرت أجرا أكَب ، كإذا غلقت باب االجتهاد على نفسها 
كدكا لو تغفلوف ) :قاؿ ا تعأب. ٚتدت ، ك أٙتت إٙتا مبينا ، كصارت فريسة ألعدائها ا١تًتبصُت هبا  الدكائر ُب كل زماف كمكاف

كىكذا السياؽ ُب شىت ٣تاالت   اٟتياة ، ك لعل أساسها بعد الدين .  (11)( متعتكم فيميلوف عليكم ميلة كاحدةعن أسلحتكم كأ
كٟتكمة ما ربط ا تعأب . ك الٌلغة ك النقد ك األدب أفرع من شجرة العلم النافع. ك من العلم علـو ، كما من الشجرة فركع. العلم

أٓب تر كيف ضرب ا مثبل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت : )كتابو الكرٙب بُت الكلمة كالشجرة  طيبا كخبثا ، فقاؿ تعأبُب  
كمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة . كفرعها ُب السماء تؤٌب أكلها كل حُت بإذف رهبا كيضرب ا األمثاؿ للناس لعلهم يتذكركف

 .(12)( ن قراراجتثت من فوؽ األرض ما ٢تا م

 .فكبل التجديدين ُب الدين كالعلم حياة طيبة لؤلمة

، اليت تفيد ُب داللتها الكلية معٌت التصيَت ، أم صَت األمر ( تفعيل)ك على ىذا أحسب أف مصطلح التجديد جاء على صيغة 
اٞتدة مصدر اٞتديد ، كأجد ثوبا ، ك : .. جاء ُب لساف العرب . جديدا ، ٔتعٌت ألبسو حلة قشيبة جعلت الناظر إليو يراه جديدا

   ..... ك ٕتدد الشيء صار جديدا ، ك أجده كجدده كاستجده ، أم صَته جديدا . كثياب جدد ، مثل سرير كسرر. كاستجده
كالتجديد ال يطلب بالضركرة إلغاء . كيقابل اٞتديد القدٙب. (13)....ك اٞتديد ما ال عهد لك بو ، ك لذلك كصف ا١توت باٞتديد 

لقدٙب برمتو مطلقا ، كال ىو ٭تمل معٌت التبديل ، كال يرادؼ معٌت التحويل ، كال يشابو معٌت التغيَت ، إذ لكل مصطلح داللتو ا
إف ا ال يغَت ما بقـو : )قاؿ تعأب. كالشاىد ُب ذلك أف القرآف الكرٙب كظف كبل من ىذه ا١تفردات ُب معناه ا٠تاص. الدقيقة

فهل : )كقاؿ. (15)( فبدلناىم ّتنتيهم جنتُت ذكاٌب أكل ٜتط كأثل كشيء من سدر قليل: )كقاؿ. (14) (حىت يغَتكا ما بأنفسهم
 .(16)( كلن ٕتد لسنة ا ٖتويبل ينظركف إال سنة األكلُت فلن ٕتد لسنة ا تبديبل

 .(17)( ك ألمرنم فليغَتف خلق ا: )ضاكقاؿ أي

. (19)( جنات الفردكس نزال خالدين فيها ال يبغوف عنها حوال: )، كقولو (18)( حسناتأكلئك يبدؿ ا سيئاهتم : )كقولو تعأب 
 .كقد ٬تلي السياؽ الفركؽ الدقيقة بُت ىذه ا١تفردات اليت يظن أنا مًتادفات

 من ىو أبو الفتح بن جني ؟  -

بالنحو ، ك ىو صاحب  التصانيف  ىو أبو الفتح عثماف  بن جٍت ا١توصلي النحوم اللغوم ، من أحذؽ أىل األدب ك أعلمهم 
كٓب تذكر ا١تصادر التارٮتية ككتب الًتاجم نسبا لو بعد جٍت ، إذ أف أباه جٍت كاف عبدا ٦تلوكا ركميا ، . (20)الفائقة ا١تتداكلة ُب اللغة 

 .(21)ككاف  ٦تلوكا لسليماف بن فهد بن أٛتد األزدم ا١توصلي 

كقد أراد ابن جٍت تفسَت اسم . (22)سكوف الياء ، علم ركمي كىو معرب كٍت بو  ك جٍت بكسر اٞتيم كتشديد النوف ككسرىا  ك
 .   (23)أبيو جٍت الركمي ، فوجد أنو يعٍت ُب العربية الفاصل ، كتعٍت ُب اليونانية كرٙب، نبيل، جيد التفكَت،عبقرم،٥تلص 
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كانو ُب العجمة من جهة أبيو ، فكاف يستعُت على كقد ذىب الشربيٍت ُب مقدمة ا٠تصائص إٔب أف ابن جٍت كاف ُب لسانو لكنة ١ت
ككاف عف اللساف . إيضاح ما يريد باإلشارة ، ككاف رجل جد ك أمرأ صدؽ ُب قولو كفعلو ، فلم يعرؼ عنو اللهو كالشرب ك اجملوف

 . (24)كالقلم ، يتجنب البذمء من األلفاظ ، كٓب يكن ٫تو رضاء ا١تلوؾ كمنادمتهم كأدباء عصره 

ىذا ىو من أكرب علماء العصر العباسي الثا٘ب تتلمذ على يد عآب فذ كبَت ىو أبو علي الفارسي الذم يعد أىم  كابن جٍت
لذلك كاف ابن جٍت شديد التعلق بشيخو ، ك كثَت . شخصية علمية أثرت تأثَتا بالغا ُب تكوين العآب التلميذ أيب الفتح بن جٍت

كانتزع من علل ىذا العلم  ،كأحسب أف أبا علي قد خطر لو . ك نباكة ٤تلو ل قدره ،كقد أفضنا ُب ذكر أيب علي كنب. النقل عنو
 .(25)ثلث ما كقع ٞتميع أصحابنا ، فأصغى أبو بكر إليو ، كٓب  يتشنع ىذا القوؿ عليو 

ن مسألة ُب لقد مر أبو علي الفارسي با١توصل فوجد شابا يقرئ النحو فسألو ع. كقد صاحب التلميذ األستاذ مدة أربعُت سنة
نل عنو كعن غَته . منذ ذلك اٟتُت ٓب يفارؽ ابن جٍت أبا علي ك. زببت كأنت حصـر: التصريف فقصر فيها ، فقاؿ لو أبو علي

كيناظر ُب شيء من النحو ، ككاف يكنيو باسم  ،ككاف ٭تضر ْتلب عنده كثَتا . من العلماء ، كما كانت بينو كبُت ا١تتنيب صحبة
ككاف ا١تتنيب إذا سئل عن شيء من دقائق النحو كالتصريف ُب . ابن جٍت أعرؼ بشعرم مٍت : ١تتنيب قاؿ فيو شاعرنا ، حىت  أف ا

 .(26)سلوا صاحبنا أبا الفتح : شعره  يقوؿ

، فقد أخذ النحو عن أٛتد بن أٛتد الشافعي ا١توصلي ا١تعركؼ باألخفش ، كأيب (ق377)كإٔب جانب شيخو أيب علي الفارسي 
اٟتسن بن يعقوب ا١تعركؼ بابن مقسم أحد قراء بغداد ، ككاف عا١تا باللغة كالشعر ، كٝتع من ثعلب ، كتوُب سنة  بكر ٤تمد بن

كقرأ . ككاف يأخذ عنو عن أٛتد بن ٭تي ثعلب. كقد تردد اسم بن مقسم مرارا ُب كتبو كسر صناعة اإلعراب كا٠تصائص. ق354
د بن ىاركف الركيا٘ب عن أيب حاًب السجستا٘ب ، كركل أيضا عن ٤تمد بن كركل عن أيب بكر ٤تم. على أيب الفرج األصفها٘ب

كمن العرب الفصحاء الذين أخذ عنهم اللغة ، ككاف يثق بلغتهم أبو عبد ا ٤تمد بن العساؼ . سلمة عن أيب العباس بن ا١تربد
 . (27)ككاف يذكره ابن جٍت باسم أيب عبد ا الشجرم  العقيلي التميمي ،

ككاف يكثر من النقل عن ثعلب ك الكسائي ، ككاف . فرط حبو للعلم يأخذه من مصدر أىلو من البصرة ، أك من الكوفةك كاف ل
ككاف يأخذ برأم ا١تدرسة البغدادية اليت كانت كسطا بُت البصرية . ٭تًتمهما ، بل ٯتدحهما رغم اختبلفو معهما ُب ا١تذىب

كهبذه الرؤية العلمية الشاملة صلبت أرضيتو الفكرية . جعل اللغة علما قائما بذاتو كالكوفية ، األمر الذم قاده إٔب اإلٟتاح على
       كجعلتو يبتكر القاعدة اللغوية ا١تطردة كالشاملة اليت أخذ هبا من جاء بعده ُب تثبيت أسس البحث اللغوم كطرائقو ’اللغوية 

وال ُب االشتقاؽ كمناسبة األلفاظ للمعا٘ب ، كإ٫تاؿ ما أ٫تل من ففتح بذلك أبوابا ٓب يتسن فتحها لسواه ، ككضع أص. ك أساليبو
 .(28)ك٦تن استفادكا من ْتوثو ابن سيده ، كابن سناف ا٠تفاجي، كغَتىم .األلفاظ ، كغَت ذلك 

ب ُب لساف ىو القط: يقوؿ أبو منصور الثعاليب. كقد بلغ ابن جٍت هبذا اإل٧تاز مكانة عالية ، كشهد لو هبا ا١تتقدموف ك ا١تتأخركف
كيراه سعيد األفغا٘ب أعلى علماء العربية كعبا ُب ٚتيع عصورىا ، ك أغوصهم عامة . (29)العرب ، ك إليو انتهت الرياسة ُب األدب 

    كنسب إليو ابتداع نظرية االشتقاؽ األكرب، ك تأسيس فقو اللغة ، . على أسرار علم  العربية ، كاالىتداء إٔب النظرية العامة فيها
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كلعل الغريب ُب أمر ابن جٍت أنو رغم ما آؿ إليو كضع عصره ُب القرف الرابع ا٢تجرم، حيث . مارة علم التصريف ببل منازعك إ
أصيب  العآب  اإلسبلمي بانقساـ كبَت، ضعفت  على أثره الدكلة العباسية ، كغلب ا٠تلفاء على أمرىم ، كتعرضوا للخلع ، كٓب 

لكن . عل رقعة الفوضى تستشرم ، كدائرة الفساد تتسع ، ك حالة الوضع تًتدل إٔب نقطة الصفر٦تا ج’ يبق ٢تم  رأم ُب الرعية 
الغريب  ا١تدىش أف ىذا الًتدم الصريح ٓب يؤثر على اٟتالة العلمية سلبا ، فالعآب اإلسبلمي ُب ىذا القرف كاف أعلى شأنا من 

خذ ا٠تلفاء يشجعوف الطب كالتنجيم ، كما نفذ أىل العلم  إٔب أبواب القركف اليت سبقت ، إذ قد ًب فيو امتزاج الثقافات ، أين أ
         كما اعتٌت العلماء كاألمراء ّتمع الكتب كتأليفها ، كأنشئت ُب ىذا العصر كثَت من دكر الكتب . الفلسفة ك الرياضيات
 .(30)ك ا١تؤسسات العلمية 

 :أشهر منجزات العالم اللغوم  أبي الفتح بن جني -  

ألف ابن جٍت كتاب ا٠تصائص ليبحث النظاـ العاـ للغة منطلقا من ٘تثلو ألراء أستاذه أيب علي الفارسي  القائمة : الخصائص -
على دراسة اللغة دراسة بنيوية كظيفية ، فشرح عموميات اللغة ُب مستهل كتاب ا٠تصائص ، كالفرؽ بُت القوؿ كالكبلـ ، كمعٌت 

ية ثالثة ىي نظرية ؽ إٔب أصل اللغة، أكحي ىي أـ اصطبلح ؟  كٓب ٬تـز بواحدة منهما ، كقبل بنظر كتطر ، النحو كاإلعراب كالبناء  
كٓب يتوقف طويبل عند ىذا ا١توضوع ما داـ ال يغَت شيئا من حقيقة القوانُت اللغوية ، كأكضح أف ىدفو تأسيس . األصل الطبيعي

كأكد . ، فخطط أسلوب البحث العلمي كطريقة كضع القواعد الشاملة أصوؿ للنحو على غرار أصوؿ الفقو ، كرفع العلل الكبلمية
كأفرد أبوابا كثَتة للقياس الذم يتزعم مدرستو ، إٔب  جانب دراسات صوتية تصب ىي األخرل ُب . أف للغة قوانُت ٖتافظ عليها

 .(31)٣ترل النظاـ العاـ للغة 

يريد منها إظهار اللساف العربية  ٓتصائصو ا١تميزة كالفريدة ُب  كقد يكوف ٕب رأم ُب سر ىذه التسمية ١تؤلفو ا٠تصائص اليت
األصوات كا١تفردات كالًتاكيب ك الدالالت ك أساليب ا٠تطابات ، أخذا بقولو تعأب  ُب  معٌت  ىذه ا٠تصوصية ك ا١تمايزة  بُت 

 .(32)( لساف الذم يلحدكف إليو أعجمي كىذا لساف عريب مبُت: )اللساف العريب ك اللساف األعجمي

 : كتاب سر صناعة اإلعراب   -

كقد ٝتى كتابة هبذا اللقب ، ألنو يريد أف يكشف عن أسرار تأليف الكلمات من اٟتركؼ  من ٚتاؿ كقبيح ، كتفسَت ظواىر 
 .فهو ٓب يقتصر على سر كاحد ، إ٪تا ٭تلل أسرار صناعة اللغة  العربية. اإلعبلؿ ، ك اإلبداؿ ، ك اإلدغاـ ، ك التسهيل

ككاف ا١توضوع . و حُت ذكر اإلعراب ٓب يتعرض لئلعراب إال عرضا، غَت أنو كاف يرل أف اإلعراب اسم شامل لئلعراب ك غَتهكى
كىذا فعل علمي كاع . كقد توسع ليشتمل مسائل أخرل كالدراسة الصوتية. الرئيس للكتاب ىو الدراسة التصريفية ٟتركؼ ا١تعجم

كما ركز ابن جٍت على قضايا كثَتة ، منها االشتقاؽ كالعركض . على علم الصوتيات ، ألف الدراسة التصريفية تقـو أساسا
يقوؿ ابن جٍت ُب ذلك .كعنده التصريف صنو اإلعراب . كحركؼ ا١تبا٘ب ، حيث ْتث ُب أصالتها ، كزيادهتا ، كإبدا٢تا ، كإعبل٢تا

ك مدلوؿ اإلعراب عنده ىو التغيَت الذم . (33)ما جاء كالغرض ُب صناعة اإلعراب كالتصريف إ٪تا ىو أف يقاس ما ٓب ٬تئ على : 
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فالتصريف : ك٧تد ابن جٍت أحيانا يتجوز فيقابل بُت التصريف ك النحو ، يقوؿ ُب ذلك .يلحق أكاخر الكلمات بسبب العوامل 
 .(34)إ٪تا ىو ١تعرفة أنفس الكلم الثابتة ، كالنحو ىو ١تعرفة أحوالو ا١تتنقلة 

لمية اليت احتواىا الكتاب ٬تدىا عظيمة ، ٓب تتوفر ُب أم كتاب سابق ك ال الحق ، لذلك كاف كتابو فريدا كا١تبل حظ للمادة الع
لقد جاء كبلمو ُب الصوتيات مبهرا ْتق للسابقُت ك البلحقُت من اللغويُت العرب كالغرب . ك٦تيزا ُب نظمو كتبويبو كموضوعو

كمن ذلك العآب  .  يثنوف الثناء اٟتسن على ىذا ا١تنجز العلمي الكبَتكقد جاءت شهادات صر٭تة من أعبلـ غربيُت. ادثُت
  إف الباحث ليدىش كيف يأٌب بتلك النتائج . الذم يرل أف األدلة اليت ساقها ابن جٍت تقـو على ذكؽ لغوم دقيق( برجشًتاسر)

حُت أجرل ابن جٍت ٕتارب إليو تربىن ( كانتينو)كمثلو انبهر . الباىرة ، كمن أين تتوافر كسائل الدرس ا١تعاصر ُب علم الصوتيات
، كحُت كصف  الصوت ٓتركجو   على كيفية حدكث تلك األصوات ا١تختلفة النغم ُب اٞتهاز الصوٌب ، كحُت شبو اٟتلق بالنام

 .مستطيبل أملسا ساذجا كما ٬ترم الصوت ُب األنف غفبل بغَت صنعة

كمن ادثُت العرب الذين شدكا إٔب . غَتىم( ماريوبام)ك ( فندريس)ك( ياؿ جونزدان)كمن الغربيُت الذين أهبركا ٔتنجزه الصوٌب 
حيث يرل  ُب قيمة كتاب سر صناعة اإلعراب أنو ا١تصدر األساس ُب أم دراسة ُب األصوات ’نتائج ْتثو الدكتور كماؿ بشر 

 كال يكاد يذكر علم األصوات إال ،ألثر العظيم فبل مناص ١تن أراد البحث ُب الظواىر الصوتية من التعريج على ىذا ا ،العربية 
كٓب يقف حد اإلعجاب عند القيمة العلمية الثقيلة اليت تضمنها ا١تنجزاف اللغوياف  ا٠تصائص . مقركنا بكتاب سر صناعة اإلعراب

اٞتديد الذم  بل ٕتاكز ذلك إٔب نقطة التجديد كاالكتشاؼ’كسر صناعة اإلعراب لدل الباحثُت على اختبلؼ مللهم ك٨تلهم  
كمن اكتشافاتو الرزينة تفريقو بُت . أتى  بو  ىذا العآب العبقرم الفذ أبو الفتح بن جٍت ُب صلب البحث الصوٌب العريب الدقيق

ال  كقادتو إٔب اإلقرار أنو ليس ىناؾ تعبَت أكضح ك ،حيث شدت انتباه الدكتور ٘تاـ حسن  ،األصوات الصامتة ك حركؼ  ا١تد 
كقد أختار بن جٍت . بُت األصوات الصامتة كحركؼ ا١تد جاء  بو ىذا العبقرم العريب من بياف الفركؽ األساسية أبرع من الذم

فهي على حد ، إ٪تا يتحقق بصورة أكضح ُب نطق األلف ، األلف بالذات ألف ظاىر حرية مركر ا٢تواء كانطبلقو من خبلؿ الفم 
 .تعبَته أكسع حركؼ ا١تد ك ألينها

 :التجديد في المسائل الصوتيةابن جني ك  -

 :في مصطلح علم األصوات -

كىو   ،ال نزاؿ نستعملو حىت يومنا ىذا ، يعد ابن جٍت باإلٚتاع أكؿ من استعمل مصطلحا لغويا دقيقا للداللة على ىذا العلم     
كما علمت أف أحدا : بية بقولوكابن جٍت يصرح بيقُت أنو الرائد ك القائد ُب مدرسة علم أصوات العر  (.علم األصوات)مصطلح  

مصطلح عريب  -برأينا -ك مصطلح علم  األصوات . (35)كال أشبعو ىذا اإلشباع  ،من أصحابنا خاض ُب ىذا الفن ىذا ا٠توض 
أعٍت علم ، العلم  كلكن ىذا القبيل من ىذا: يقوؿ ابن جٍت ُب ذلك ،كقد جاءت تسميتو صر٭تة ال غموض  فيها  ،أصيل 

كيعلق الدكتور عبده الراجحي . (36)النغم  ١تا فيو من صنعة األصوات ك ،لو تعلق كمشاركة للموسيقى   ،كؼ األصوات كاٟتر 
إذ  ،باألصوات  ما يعنيو الدرس اٟتديث  -حسب رأيو–كإف كاف ال يعٍت  ،مندىشا كوف ابن جٍت ٝتى دراسة األصوات علما 
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لكن حسب رأينا نراه ُب مواضع أخرل يوظف الصوت ُب معٌت . كؼكلذلك ٝتاه علم األصوات كاٟتر  ،ىي عنده قسيم للحركؼ 
 .كإف كاف الفرؽ بينهما ظاىرا ُب حد تعريفو للصوت ،اٟترؼ 

 ،بل يربطو باإليقاع ا١توسيقي كالنغم الصوٌب ، كما تبلحظ من كبلمو ىذا أنو ال ينص على مصطلح علم األصوات فحسب   
ال من قبل كال من ’ ة الصر٭تة هبذه الداللة االصطبلحية الناصعة ٓب يسبقو إليها أحدكعليو فهذه التسمي.ككبل٫تا منو على كجو 

كال أشبعو ’كما علمت أف أحدا من أصحابنا خاض  ُب ىذا الفن ىذا ا٠توض: ىو ما استنتجو ابن جٍت ذاتو حُت  قاؿ ك. بعد
كىو . م كتب ابن جٍت ك ىو سر صناعة اإلعرابُب كتاب من أى( علم األصوات)ك للعلم فقد كردت تسمية . (37)ىذا اإلشباع 

كىناؾ من يرل أنو أكؿ كتاب ُب . موقوفا على األصوات كحدىاإذ ٓب يعرؼ العرب كتابا  ،أكؿ كتاب مستقل يؤلف ُب ىذا العلم 
ف كتابو ىذا ا١تسمى أل ،( القرف الرابع أك ا٠تامس قبل ا١تيبلد)العآب ا٢تندم ( بانيٍت)كال يقارف بكتاب .  العآب ٥تتص باألصوات

 .(38)بل ىو ُب النحو  السنسكرييت عامة  ،ٓب يكن خاصا باألصوات ( ا١تثمن)

إف ٣ترد نظرة متأنية متأملة  ُب ىندسة كتاب سر صناعة اإلعراب لتؤكد بالقطع كوف ا١تؤلف ىو من العيار العلمي  الثقيل 
مبتدئا ، ردات الصوتية الفذة اليت ْتثها كصنف القوؿ فيها متكامل العدة كاألسباب من خبلؿ ا١تف ،ا١تتخصص ُب األصوات 
كتقسيم األصوات إٔب األقساـ   ،إيغالو ُب كصف ٥تارج اٟتركؼ كصفا دقيقا  ك، كضبط أصو٢تا صوتيا  ،بتعداد حركؼ ا١تعجم  

   يم  ك إعبلؿ  كإبداؿ كخوضو ١تا يعرض على اٟتركؼ  من حذؼ كترخ ،اليت ٓب يزد عليها علم األصوات اٟتديث جزءا ذا باؿ 
فتخا٢تا    ،ك ذىنيتو  اللغوية الوقادة اليت  ٘تاذج  بُت اللغة كالصوت ، كيضاؼ إٔب ىذا رىافتو الصوتية ا١تتأنقة . ك إدغاـ  كإمشاـ

علم )ٕتده يبتكر مصطلح  ،ك ُب مقاربة ىذه ا١تناحي كمدارستها كمبلحظتها . (39)كيانا كاحدا متماسكا يشد بعضو بعضا 
ك٢تذا فإف ما تواضع عليو ابن جٍت من مصطلح علم األصوات ٯتكن أف . يضعو موضع البحث ا١توضوعي ا٢تادؼك  ، (ألصواتا

أك علم  ،أم ا١تسمى بالتشكيل األصواٌب ، ( الفونولوجي)يكوف األصل االصطبلحي األكؿ ١تا استقر عليو ا١تصطلح األكركيب 
   اإليقاع لدل ْتثو  غوم ُب تركيب الكبلـ ٨تويا كصرفيا ُب ضوء الصوت كاليت تعٌت بأثر الصوت الل ،كظائف األصوات 

 .  (40)ا١تصطلح 

غريب  كيرل الدكتور كماؿ بشر أف مصطلح علم األصوات عند ابن جٍت على الصورة اليت رٝتها ٢تذا العلم جاء سابقا للمصطلح ال
                       (.(phonetique -( الفونيتيك) ا١تقابل لو كىو

 :التجديد في مقدمة كتاب سر الصناعة -

كتتلمس  ،من بداية قراءة ا١تقدمة تشعر كأف ابن جٍت يود أف يقدـ لك منهجو ُب ىذا البحث الصوٌب الدقيق لتقرأ فيو فكره 
      ،دارجها ك م، ُب ٥تارجها ، فًتاه يذكر لك  أحواؿ األصوات ُب حركؼ ا١تعجم العريب  ،كتتثبت من  كجهة نظره  ،فلسفتو 

 ،كمنفتحها، ك مطبقها ، ك معتلها ، كصحيحها  ، كرخوىا، كشديدىا ، ك مهموسها   ،ك أحكاـ  ٣تهورىا  ،ك انقساـ أصنافها 
 ،كمنخفضها ، ك مستعليها ، كمكررىا  ،ك مستويها ، كمشرهبا ، كمنحرفها ، ك مضغوطها ك مهتوهتا  ،ك متحركها ، ك ساكنها 

 .(41)امها ك أجناسها إٔب غَت ذلك من أحك
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فابن جٍت هبذا االسًتساؿ البُت يبسط لنا مهمة الفكر الصوٌب ُب ٖتقيق ا١تصطلحات بعامة عن طريق تشخيص ا١تسميات اليت 
يعُت  ك ،ك ىو ال يكتفي هبذا القدر حىت يبحث ُب الفركؽ . كإف سبق إٔب بعضها عند ا٠تليل بن أٛتد ك سيبويو ،أٝتاىا 

، مع لواـز البحث كمقتضياتو  ،ك يفرؽ بينها كبُت اٟتركات   ،األصناؼ  ر ا٠تصائص لكل حرؼ من ىذه ك يذك ،ا١تميزات 
كأين ٤تل اٟتركة  ،كأذكر الفرؽ بُت اٟترؼ ك اٟتركة :فيقوؿ ، كتنقيبا عن كل النوادر ا١تتعلقة هبذه األبواب  ،إ١تاما ّتميع اٞتوانب 

      ،كاٟتركؼ اليت ىي فركع مستقبحة ، كأذكر اٟتركؼ اليت ىي فركع مستحسنة  كىل ىي قبلو أك معو أك بعده ؟ ،من اٟترؼ 
اٟتركؼ ُب حاؿ سكونو لو ك أذكر أيضا ما كاف من . كتفرع اٟترؼ من اٟترؼ  ،ك اٟتركات اليت ىي فركع متولدة عن اٟتركات 

كالغرض ُب  ،يضا أحواؿ ىذه اٟتركؼ ُب أشكا٢تا كأذكر أ. ك أزالتو عن ٤تلو ُب حاؿ سكونو ،فإذا حرؾ أقلقتو اٟتركة  ٥ترج ما ،
ٍب كيف ألفاظها  إذا صارت أٝتاء معربة ؟  ك ما الذم يتوأب فيو  ، ككيف ألفاظها ما دامت  أصواتا  مقطعة’كضع كاضعها  

 ،ال ٯتكن ذلك فيو كما ٯتكن تركبو ك٣تاكرتو من ىذه اٟتركؼ ٦تا . إعبلالف بعد نقلو ٦تا يبقى بعد ذلك من الصحة على قدٙب حالو
من ، ك تصرفو ُب الكبلـ  ، ٍب أفرد فيما بعد لكل حرؼ منها بابا اغًتؼ فيو ذكر أحوالو . كما يقبح فيو ما ذكرنا ،كما ٭تسن 

 . (42)كقلب غَته عليو ، إٔب غَته  ،كقلبو ، كعلتو  ، كصحتو   ،أصليتو كزيادتو 

 ،إذ يعرض فيو  زبدة  ٕتاربو الصوتية دقيقة  منتظمة  ،أيب الفتح بن جٍت  ىذا ا١تنهج يكشف لك عن عمق الفكر الصوٌب عند إفٌ 
حىت إذا  ،كمن البسيط إٔب ا١تركب  ،يتنقل فيو من األدٗب إٔب األعلى  ،كيتفرغ لبحث أصعب ا١تشكبلت الصوتية بًتتيب حصيف 

فأنت بُت يدم . ال تلحظ  فيو تكرارا أك اجًتارا ك ،ال نبوة  فبل ترل فيو  حشوة  ك .بدأ بالبحث ا١تركز ،تكاملت الصورة لديو 
حىت يبلحقك علم مثلو   ،إذ ال تكاد تستظهر علما ٦تا أفاض فيو  ،مناخ جديد مبوب بأفضل ما يراد من التصنيف ك التأليف 

 .كالسيل اندفاعا

 :  وىر الصوت اللغوم البحوث التاليةكلعل أبرز ما تبصره ُب سر صناعة اإلعراب مرتبطا ّت

 .فرؽ بُت الصوت كاٟترؼ -1 

 .ذكؽ أصوات اٟتركؼ -2 

 .(العود ا١تزمار ك)آلة ا١توسيقى تشبيو اٟتلق ب -3 

 .اٟترؼ اشتقاؽ الصوت ك -4 

 .اٟتركات أبعاض اٟتركؼ -5 

 .العلل ك عبلقتها باٟتركؼ -6 

 .مصطلحات األصوات العشرة كما يقابلها -7 

 .حركؼ الذالقة -8 
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 .ن اٟتركؼحسن تأليف الكلمة م -9 

على ٪توذج خاص ٔتباحث متخصصة ٓب يسبق إليها ُب أغلبها ، كجزئياهتا كافة   ،خصائص كل صوت من حركؼ ا١تعجم  -10 
 .ك التبويبالعرض  ُب ا١تنهج ك

 أرل أنا ٘تثل ك. ١توسوعة الصوتية العربية الكاملةتشكلت لدينا ْتق كصدؽ  ا ،فإذا أضيف إليها ما جاء ُب كتاب ا٠تصائص 
 : الصوت اللغوم العريب ، كىي كاألٌبمبحث أصوؿ 

 .الصوامت من اٟتركؼ كالصوائت -1 

 .عبلقة اللهجات باألصوات -2 

 .عبلقة اإلعراب باألصوات -3 

 .ك تأثَت٫تا على الصوت ،التقدٙب كالتأخَت من حركؼ الكلمات  -4 

 .عبلقة األفعاؿ باألصوات -5 

 .أثر٫تا ُب الصوت اإلدغاـ ك اإلبداؿ ك اإلعبلؿ ك -6 

 .األصوات كعبلقتها با١تعا٘ب -7 

 .زيادة ا١تبٌت الصوٌب كأثره ُب ا١تعٌت -8 

 .(43)ك ىي لعمرم ٘تثل األصوؿ العامة ١تباحث الصوت اللغوم عند ابن جٍت 

 :سر صناعة اإلعراب التجديد في منهج البحث العلمي في الخصائص ك -

 :الخصائص -1

ؿ العامة للنحو ُب كتابو عمقو ببحثو عن األصو  ك ، ا١تنهج العلمي ألستاذه أيب علي الفارسي لقد تبٌت أبو الفتح بن جٍت
كىذه بعض جوانب نظرية ابن جٍت . قة معا٘ب الكلم العربية بأصواهتاكعبل ،كْتث ُب نشأة اللغات كأصوات العربية . ا٠تصائص

 :اليت بلورىا ُب ا٠تصائص 

 ،يسي ُب نطاؽ بنية الكلمة ا١تفردةألف ْتثو ُب ا٠تصائص كاف يدكر بشكل رئ ،بنية اللغوية انطلق ابن جٍت من منطلق كصف ال -أ
. كتسعى إٔب اكتشاؼ القوانُت اليت تنظم العبلقة بُت األصوات ُب الكلمة ،فعمد إٔب دراسة األصوات اليت تتألف الكلمات منها 

ك بُت أف األمر ا١تشًتؾ الذم ٬تمع التقليبات ىو ،  ة الواحدةكدرس التقليبات ا١تمكنة للكلم، فبحث ُب االشتقاؽ ك أنواعو 
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كيعٍت ىذا أف ابن جٍت ٞتأ إٔب الوصف  .كأفضى ذلك بو إٔب القوؿ بوجود عبلقة مناسبة طبيعية بُت الصوت كا١تدلوؿ. كحده ا١تعٌت
 .التطورم لبنية الكلمة الذم يأخذ باالعتبار عامل الزمن

  ،كٓب يتنب لدل البحث ُب نشأة اللغة نظرية التوقيف أك االصطبلح  ،نُت العامة للنظاـ اللغوم اىتم ابن جٍت باكتشاؼ القوا -
 :كلكن ابن جٍت أكد بشكل حاـز على أمرين. ألف ذلك ال يغَت من حقيقة القوانُت اللغوية، بل جوز٫تا على حد سواء 

 .بل نشأت ُب أكقات متبلحقة’ٓب تنشأ اللغة ُب كقت كاحد   -1 

 .كانت اللغة باستمرار ٖتافظ على اتساؽ نظامها -2 

كما كازف   ،عرب عنها ْتس ا١تتكلم  ك ،ْتث ابن جٍت ُب القوانُت الصوتية العامة اليت ترجع إٔب ا٠تصائص الفيزيولوجية لئلنساف 
 .لغة العجم بُت لغة  العرب ك

كٯتكن ٖتديد مبل٤تو العامة فيما . التارٮتي العلمي البحث عند ابن جٍت ُب ا٠تصائص با١تنهجكمن ىذا العرض ٯتكن تلقيب منهج 
 :يلي

 .االنطبلؽ من أف اللغة نظاـ -1

 .غوية فيها بوظيفة االتصاؿ اليت تؤديها اللغةترتبط البنية اللٌ  ك ،اللغة ظاىرة اجتماعية  -2 

 .التفكَت غة كتبلـز اللٌ  -3 

 :كٯتكن ضبط مبادئو ُب اآلٌب .خدـ ُب دراستو منهج تارٮتي علميلذا ٬تب أف يست’ ٔتا أف النظاـ اللغوم ُب حركة مستمرة  ك

إدراؾ العبلقة الذىنية بُت الصوت كما يشَت إليو   ك. التتاـ بُت النطق كالتفكَت ككظيفة اإلببلغ منذ نشأة الكبلـ اإلنسا٘ب  -1 
اع ليستخدمها كسيلة لنقل أغراضو قد نطق اإلنساف األصوات بشكل ك  ك. ألكٔب ُب تكوين التفكَت اإلنسا٘بكاف البداية ا

 .لؤلخرين

ك اكتمل باالنتقاؿ  ،كانطلق خط السَت العاـ لتطوره من إدراؾ ا١تشخص اسوس  ،ٓب ينشأ التفكَت اإلنسا٘ب طفرة كاحدة  -2 
     لتفكَت اإلنسا٘ب بل نشأ كاكتمل تدر٬تيا بشكل مواز لنشأة ا ،غوم ٓب ينشأ مكتمبل طفرة كاحدة كما أف النظاـ اللٌ . إٔب اجملرد

كاكتماؿ نظامها القواعدم  ،كتعبَت مفرداهتا عن اجملردات  ، كيتجلى اكتماؿ النظاـ اللغوم ُب اكتماؿ أصوات اللغة. ك اكتمالو
تتجلى ف ،غوم أما مرحلة ما قبل اكتماؿ النظاـ اللٌ . ك أ٪تاط عبلقاهتا الًتكيبية، أم صيغ تغيَت كلماهتا ا١تفردة ، الصرُب كالنحوم 

 ،كُب عدـ اكتماؿ صيغ تصرؼ الكلمات ا١تفردة فيها  ،كُب تعبَت مفرداهتا عن اسوسات فقط  ،لغة ُب عدـ اكتماؿ أصوات الٌ 
 .كأ٪تاط عبلقاهتا الًتكيبية
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لًتادؼ ُب لغة كالنظر إٔب ما يعد من ا ،إنكار الًتادؼ الذم يظنو بعضهم سببا لتميز لغة ما بثراء مفرداهتا كسعة التعبَت فيها  -3 
كٓب تكن فيها  ،غة  تعرب عن التفكَت القائم على إدراؾ ا١تشخص ما على أنو يعكس مرحلة تارٮتية قدٯتة كانت فيها ألفاظ تلك اللٌ 

 .التسميات اٟتسية قد استكملت بعد تركيزىا ُب  ٕتريدات

٭تتل  ك، ة فيو ُب عبلقة تأثَت متبادؿ فيما بينها توجد ا١تستويات ا١تتدرجة للبنية اللغوي ،يؤلف النظاـ اللغوم كبل كاحدا  -4
لغوية لذا تنعكس خصائصو ُب ا١تستويات ال ،مستول البنية الصوتية مرتبة ا١تستول األساس كا١توجو بالنسبة لبقية ا١تستويات 

 .ات األعلى، ُب حُت أف العكس ٦تكنال ٯتكن تفسَت خصائص ا١تستول الصوٌب ْتقائق من ا١تستوي ك ،األعلى

ألنا تعترب شواىد على   ،دكف أف نمل االستثناءات  ،غوم أف نتم ٔتا ىو عاـ كمطرد ٬تب علينا لدل دراسة النظاـ اللٌ  -5 
كُب تطوره ُب آف  ، –ا١تتزامن –كبذا نتمكن من دراسة النظاـ اللغوم ُب كضعو الراىن . أك بدايات لتطور جديد ،مراحل سابقة 

كعليو فمن أجل  .معركفة ك أفضل الشواىد التارٮتية ىو ا١تادة اللغوية نفسها للغة حقيقية ،ذلك  كخَت دليل  علمي على. كاحد
كليست مفًتضة الوجود فقط  ،دراسة تاريخ اللغات ٬تب االستناد إٔب مادة لغوية تثبت الشواىد التارٮتية أنا كانت موجودة فعبل 

(44). 

ال   ك ،حيث ال خطاب  ،كعريق عراقة ا١توركث اللغوم العريب ، ىو فقو قدٙب ك ما يستخلص من ىذا كلو  أف فقو منهج البحث 
كمسكوا بناصيتو قبل  ،أف علماءنا القدامى عرفوا فقو منهج البحث  ك .كتاب ُب تراثنا اللغوم ك األديب ك النقدم إال ٔتنهج ْتث

      و الذم قادىم إٔب ىذا اإلنتاج ا١تعرُب الكبَت أف منهج البحث ى ، بل أكثر من ذلك،غوية العلمية خوضهم غمار ا١تعرفة اللٌ 
ك من  ، (45)بل غدا مرجعا أساسا ألحدث النظريات اللغوية عند العرب كعند الغرب  ، الذم ال يزاؿ شاىدا كشا٥تا ْتق، الغزير ك

من ٝتات التجديد ُب  كأحسب ىذا  ٝتة ظاىرة. ذلك ا١تنهج التارٮتي العلمي ُب كتاب ا٠تصائص للعبلمة أيب الفتح بن جٍت
 .البحث اللغوم القدٙب

 :سر صناعة اإلعراب -2

 ،نستنبط من ىندسة  بنائو مبلمح ا١تنهج الوصفي اإلجرائي العلمي  الدقيق  ،ك حُت نتأمل ىذا ا١تنجز اللغوم الصوٌب الكبَت 
٦تا نتج عنها ٙتار طيبة ٓب  ،اتية الدقيقة يبلحظونا ىذه ا١تبلحظة الذ ك ،الذم جعل علماء العربية يتأملوف  كل أصوات العربية 

ككذا أحواؿ كل حرؼ  ،حيث ٚتع فيو كصفا شامبل دقيقا ألحكاـ حركؼ ا١تعجم كلها ، ٮتف إقرارىا الدرس الصوٌب اٟتديث 
حكاـ  ك أ ،كانقساـ أصنافها ، كمدارجها ،  كيذكر فيو أحواؿ ىذه اٟتركؼ ُب ٥تارجها ،ك كيف مواقعو ُب كبلـ العرب  ،منها 

    كمضغوطها  ،كساكنها كمتحركها  ،كمطبقها ك منفتحها  ،كصحيحها ك معتلها  ،كشديدىا ك رخوىا  ،٣تهورىا ك مهموسها 
 .(46)إٔب غَت ذلك من أجناسها ، ك مستعليها كمنخفضها ، ك مستويها كمكررىا ، ك كمنحرفها كمشرهبا  ،ك مهتوىها 

أم  ،من خبلؿ ىذا العرض ال ٮترج عن إطار األسلوب العلمي ا١توسـو  با١توضوعية كعليو فمفهـو الوصف عند علماء العربية 
بتوظيف آلية السمع كالبصر ُب نقل األمانة العلمية صوتا  –من دكف إضفاء ذاتية أك عاطفة  –نقل حقيقة ا١توصوؼ كما ىي 
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كىو الذم اعتمده . اعتمد ا١تنطوؽ ٝتعا كبصرا من العلمية كا١توضوعية كلما  -برأينا  –يقًتب الوصف  ك. كصرفا ك٨توا كببلغة
 .كأنو أضمن ك أأمن كأدؽ للبحث الصوٌب العريب  با٠تصوص  ،ابن جٍت ُب كصفو أصوات العربية هبذه الفرادة ا١تميزة 

 .ابن جني ك التجديد في المسائل الصوتية  -

 :في تعريفو للصوت –أ  -

نفس مستطيبل متصبل حىت يعرض لو ُب اٟتلق ك الفم ك الشفتُت مقاطع تثنيو ىو عرض ٮترج مع ال: عرؼ ابن جٍت  الصوت بقولو
فالتعريف . (47)كٗتتلف أجراس اٟتركؼ ْتسب اختبلؼ مقاطعها . فيسمى ا١تقطع أينما عرض لو حرفا ،عن امتداده كاستطالتو 

كيسمي كقفة . المتداد ك االستطالةتثنيو عن ا ىذا ٤تدد ٔتبلمح الصوت اللغوم دكف سواه بدليل ٖتديده مقاطع الصوت اليت
، فتلمس لكل حرؼ جرسا ’ْتسب اختبلؼ مقاطع األصوات   ، ك ٯتيز بُت اٞترس الصوٌب لكل حرؼ معجمي ،االنثناء حرفا 

 .لكل جرس صوتا ك

يو إذ اٟتدث ىو النفس الذم تقـو عل ،إ٪تا ىو عرض ٟتدث  ،كمعٌت ىذا أف الصوت اللغوم عند ابن جٍت ليس حدثا صرفا 
 .الصوت تبع ك عرض ك، فالنفس أصل . حياة اإلنساف

كيشَتكف ُب ىذا . أٚتع علماء األصوات على أف العملية ا٢تامة ُب إنتاج الكبلـ ىي عملية التنفس: يقوؿ الدكتور حلمي خليل
كالقصبة ا٢توائية ك البلعـو غوية ٭تدثها تيار من ا٢تواء ٬ترم خبلؿ ٦تر ىوائي يتكوف من الرئتُت الصدد إٔب أف معظم األصوات اللٌ 

كيستلـز نقطة بدء كنقطة  ،ككوف ىذا التيار ا٢توائي متحركا يستلـز بالضركرة كجود باعث على ىذه اٟتركة . كفراغ الفم كاألنف
 .(48)كأف يسَت ُب إتاه خاص  ،ناية 

فكأف اٟترؼ ىو ا٨تراؼ  .الكبلـك من التعريف تلحظ  أف كل من الصوت كاٟترؼ ٫تا على اٞتانب ا١تنطوؽ ك ا١تلفوظ من 
كمن ىنا . ككأنو هبذا ىو طرؼ الصوت الذم ىو عرض ٮترج مع النفس مستطيبل ٦تتدا. كانقطاع المتداد الصوت كاستطالتو

. كتبُت أف اٟترؼ ىو صوت ٦تتد ك مقطع مثٌت ك صائت ،ظهرت الدقة العلمية عند ابن جٍت  ُب ٖتديد مفهـو مصطلح الصوت 
كىذا ىو اٟترؼ عند ابن جٍت . إذ ىو الصوت  زائد ا١تقطع ،اج  ،اؽ  ،اؾ  :هم  أف ا١تقطع ٭تصل عندما نقوؿكقد يبدك لبعض

كمن ىنا قد ال .  ، كإما كسرة فيخفضكإما ضمة فَتفع  ،كبعده يأٌب  الصائت إما فتحة فينتصب الصوت  ،من خبلؿ التعريف 
نعتربه  ك. ف الصوت ٮتتص باٞتانب النطقي فقطك أ ،بو   ا٠تطي ك ٮتتص نوافق الرأم القائل أف اٟترؼ يأخذ اٞتانب الشكلي ك 

. ألنو ال ٭تمل سندا علميا صحيحا ،الصوت ىو اٟترؼ : كما ال نوافق رأم من  يقوؿ. رأيا غَت قائم على أسس علمية دقيقة 
 .(49)ك أف تعريف ابن جٍت ال يدعمو 

كخاصة ُب ٣تاؿ القراءات  ،لمة اٟترؼ عند العرب القدامى ٢تا معا٘ب كثَتة ٬تد أف ك ،لكن ا١تتعمق ُب مسألة كاٟترؼ ك الصوت 
فبهذين ا١تعنيُت خاصة كاف اٟترؼ معركفا . الرمز ا١تكتوب ك ،الصوت ا١تنطوؽ : ٫تاغَت أف الذم يعنينا منها ىنا أمراف  ،القرآنية 

فإنو ٓب يكن يعٍت إال الصوت  ،وم العريب عن اٟترؼ ك إذا ما تكلم اللغ. كعند كثَت من علماء أكربا لعهد قريب ،عند العرب 
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     ،كىذا موجود خطا كلفظا : أك قاؿ ،أما صورة اٟترؼ ُب ا٠تط  : كإذا عٍت رمزه ا١تكتوب نبو على ذلك فقاؿ مثبل ،غوم اللٌ 
مية ا١تتأخرة صارت تعٍت إال أنا ُب العصور اإلسبل، ففكرة اٟترؼ ىذه كانت مسيطرة على الدراسات اللغوم العربية . أك ٨توه

أم  ،ابن جٍت  نظر إٔب اٟترؼ كما نظر قبلو ا٠تليل ك تلميذه سيبويو على أساس أنو عنصر ثبلثي األجزاء  ك. غالبا الرمز الكتايب
 ،كجانب مقركء  ،ىو صوت اٟترؼ  ،كجانب مسموع . ك٨تو ذلك ،الباء  ا٢تمزة ك ك، لو جانب التسمية اليت يعرؼ هبا كاأللف 

ك عليو . : ... كٕتلى ذلك ُب تعريفو مصطلح الصوت. لكنو باإلضافة إٔب ىذا فإنو ميز بُت الصوت كاٟترؼ  ،رمزه الكتايب ىو 
كقد ٝتى . اليت يراد هبا حد الشيء كحدتو ( حرؼ)كىو من مادة . كطرفو  ،ك غايتو  ،فاٟترؼ عنده ىو حد منقطع الصوت 

فيفهم منو . (50) (فيسمى ا١تقطع أينما عرض لو حرفا) ،يثنيو عن امتداده كما سبق كىو ما يعرض للصوت ف ،ا١تقطع حرفا أيضا 
فهو ٓب يقصد ا١تقطع ذاتو  ،كانت دقيقة جدا   -برأينا–لكن عبارتو  ،إذ لو قاؿ هبذا لظهر التداخل  ،أف ا١تقطع ىو اٟترؼ 

 .ك ىذا ىو مراد ابن جٍت. ؼال اٟتر  ،كىو يفيد ا١تخرج  ،( أينما عرض لو )إ٪تا ركز على عبارة  ،كحده

فذكر تقريب  .حيث ناكب بينهما ُب حديثو عن اإلدغاـ، كمن جهة أخرل ٧تد ابن جٍت يستخدـ الصوت كاٟترؼ ُب معٌت كاحد 
كما فعل ُب حديثو   ،قد يستخدـ كلمة الصوت ُب معٌت اٟتركة  ك. ٍب عاد فذكر تقريب اٟترؼ من اٟترؼ ،الصوت من الصوت 

األكثر من ىذا  ك.  يقًتب ىنا من استخداـ  ادثُت ٢تذه الكلمة ك(. شعَت كبعَت)الباء ُب  ك عن كسر الشُت كأ ،عن اإلمالة 
فإذا كقفنا على بعض اٟتركؼ بساكن تبع . ُب حديثة عن الصوت حُت يدخل ُب تشكيل البنية( صويت)أنو استخدـ كلمة 

 ،٭ترد ك يصرب:  إذا قلت ،يتضاءؿ  للحس على حد تعبَته كىو  صويت  يضعف ك , اؽ,اص,كما ُب اج   ،اٟترؼ الصويت 
 .على رأم الدكتور كماؿ بشر ،ك الصويت ىنا يغلب أف يكوف مرادفا ١تا يسميو ادثوف االحتكاؾ  .ك٨توىا

  :في كصفو جهاز الصوت المتنقل -ب

يقدـ صورة عن العملية الطبيعية إلنتاج كشبهو بالنام ك بوتر العود ل ،كا١تعركؼ أف ابن جٍت ىو أكؿ من عرض ٞتهاز النطق 
 .(51)..الكبلـ 

 ،كٝتاعنا تلك األصوات ا١تختلفة  ، أك ٣تموعة األجهزة الصوتية ُب اٟتلق كالفم ،ٖتدث ابن جٍت عن جهاز الصوت ا١تتنقل 
ارج اٟتركؼ ك مدارجها ككصف ٥ت ،فشبو اٟتلق با١تزمار  ،كذلك عند تذكقو  للحرؼ العريب ُب اختبلؼ أجراسو  كتباين  أصدائو 

كيشبهو ٔتراكحة الزامر أناملو على خركؽ النام  ،كتتوجو عنايتو ٔتجرل ا٢تواء ُب الفم عند إحداث األصوات . بفتحات ىذا ا١تزمار
 . ْتسب تغيَته لوضع أناملو لدل فتحات ا١تزمار ،لسماع األصوات  ا١تتنوعة كا١تتشعبة 

كٝتع لكل  ،كراكح بُت أناملو اختلفت األصوات  ،ر أناملو على خركؽ النام ا١تنسوقة فإذا كضع الزام) :يقوؿ ابن جٍت ُب ذلك
استماعنا ، كاف سبب إذا قطع الصوت ُب اٟتلق ك الفم  باعتماد على جهات ٥تتلفة ، فكذلك منها صوت ال يشبهو صاحبو 

 .(52) ىذه األصوات ا١تختلفة

ك كيفية ضربو  ،الصوت   بتشبيهو ذلك بوتر  ،كضاع أجهزة الصوت ككذلك تعقيبو على ىذا التمثيل ُب إحداث الصوت أل
فكذلك اٟتاؿ للوترين الصوتيُت .. ٦تا ٭تدث أصواتا ٥تتلفة عند تلقي األذف لذلك  ،أك جسو ُب اليمٌت  ،ببعض أصابع  اليسرل 
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ىو مرسل ٝتعت لو  ك ،إذا ضربو  فإف الضارب ،كنظَت ذلك كتر العود : يقوؿ  ابن جٍت ُب ذلك. ُب جهاز النطق عند اإلنساف
ٍب كذلك كلما أدٗب  ،فإف أدناىا قليبل ٝتعت غَت االثنُت  ،فإذا حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه أدل صوتا أخر   ،صوتا 

ٕتده باإلضافة إٔب ما   ٤تصور،إال أف  الصوت الذم يؤديو الوتر غفبل غَت  ،أصبعو من أكؿ الوتر تشكلت لك أصداء ٥تتلفة 
  ،فالوتر ُب ىذا التمثيل كاٟتلق . كٮتتلف ذلك بقدر قوة الوتر كصبلبتو كضعفو كرخاكتو. ىو مضغوط ٤تصور أملس مهتزا ك ،داهأ
جرياف الصوت فيو غفبل غَت ٤تصور كجرياف الصوت ُب األلف  ك ،ا٠تفقة با١تضراب عليو كأكؿ الصوت من أقصى اٟتلق  ك

اختبلؼ األصوات  ك ،باألصابع كالذم يعرض للصوت ُب ٥تارج اٟتركؼ من ا١تقاطع  ما يعًتضو من الضغط كاٟتصر ك. الساكنة
 . (53)ىناؾ كاختبلفها ىنا 

ىذا النص يكاد يكوف ترٚتة عصرية لرأم ابن جٍت ُب تشبيهو جهاز الصوت  لدل بداية إخراج  األصوات  با١تزمار الذم  إفٌ 
إذ ٓب يكن ىناؾ بد عند ابن جٍت من تلمس جهاز  ،اط  بالوترين الصوتيُت أصبح اليـو نقطة انطبلؽ األصوات باعتباره فراغا ٭ت

ا التشبيو الذم عاد اليـو أمٌ . ملموس  لبلستدالؿ  بو على قضية يصعب االستدالؿ عليها ُب عصره دكف النظر إٔب ذلك اٞتهاز
ال ىو  ك  ،ليس عصر ابن جٍت عصر تشريح ك . و قد لوف بصبغة خاضعة لعلم التشريح فإنٌ   ،مظنة ١تساحة نطقية قرب اٟتنجرة 

كحاكية  ،ككاشفة عن ٗتطيطو تلقائيا  ،لذلك جاءت ىذه الًتٚتة معربة عن رأيو . ٔتتخصص فيو مع فرض كجود أكليات ا١توضوع
 .فكَتكمسايرا ٟتركة الت، إذا أقيم عليو الدليل الفعلي كاف مقربا لؤلفهاـ  ،كاألمر ا١تنتزع من اٟتسن . لتشبيهو ٘تثيليا

ك أغلب  ،ُب قوؿ ابن جٍت  يوحي بأف تشبيو اٟتلق ك الفم بالنام ليس من صنعو ( بعضهم)كما ٯتكن اإلشارة إٔب أف ذكر كلمة 
يبقى أف اجملمع  ك. ك كثَتا ما أكرد ابن جٍت  أراءه  ُب كتبو ، ك إتقانا ،فقد عرؼ عنو انشغالو با١توسيقى . الظن أنو  للخليل 
     لصبلبتو   ك  ،رخوا  كُب قولو ىذا ذكر أيضا أف اٟتلق يكوف صلبا ك. و بارع  كرباعة  تشبيو اٟتلق بوتر العودعليو ىو أنو تشبي

   قد يرفع  ،كحنكا لينا قاببل للحركة  ،كا١تعركؼ اليـو أف ُب الفم حنكا صلبا ثابتا ال يتحرؾ . أك رخاكتو أثر فيما ينطق من أصوات 
 .(54) أك ٮتفض فيغَت ُب األصوات

ك أف من األصوات ما  ،ا١تهم ُب  كل ىذا أف ابن جٍت عرؼ أف األصوات ٗتتلف فيما بينها تبعا ألكضاع أعضاء جهاز النطق  ك
 .أك أصابع ضارب العود على الوتر، تعًتضو العوائق اليت مثلها بأنامل الزامر على النام 

 :حركؼفي ترتيب ال -ج

إال أنو كاف ٥تالفا لو ُب  فيدا ٦تا ابتكره ا٠تليل بن أٛتد،كرتبها كنظمها على مقاطع مست ، لقد تتبع ابن جٍت اٟتركؼ ُب ا١تخارج
: يقوؿ ابن جٍت ُب ذلك. ، كتسلسل حركؼ الصفَتإال ُب مقاـ تقدـ ا٢تاء على األلف  ،كموافقا لسيبويو ُب األغلب  ،الًتتيب 

ك٥تالفة  ،ففيو خطل  كاضطراب  ،ا ترتيبها ُب كتاب العُت فأمٌ  .، كىو الصحيحفهذا ىو ترتيب اٟتركؼ على مذاقها ك تصعدىا 
 .(55) كىو الصواب الذم يشهد التأمل لو بصحتو ،كتبله أصحابو عليو  ،١تا قدمناه آنفا ٦تا رتبو سيبويو 
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رعية كٙتانية ف ،كما ٧تده يضيف ستة  أحرؼ مستحسنة على حركؼ ا١تعجم العريب . كلعل ىذه نظرتو  ا٠تاصة ُب األصوات
كال يصح ذلك عنده إال بالسمع ك ا١تشافهة حىت تكوف حركؼ ا١تعجم مع اٟتركؼ الفرعية ا١تستحسنة ٜتسة كثبلثُت . مستقبحة 

 .ية ا١تستقبحة ثبلثة كأربعوف حرفاك٫تا مع اٟتركؼ الفرع ،حرفا 

كتشخيصها ُب  ،ا٢تا ُب مواطنو فهو يعطي استعم ،كقد ذىب ابن جٍت ُب ىذه اٟتركؼ مذىبا فنيا تدؿ عليو قرائن األحواؿ 
       ،كيقاؿ ٢تا ا٠تفية  ،النوف ا٠تفيفة : كىي ،كفصيح الكبلـ  ،فاٟتركؼ ا١تستحسنة عنده يؤخذ هبا ُب القرآف الكرٙب  .مواضعو

كىي  ،ا١تستقبحة  ك اٟتركؼ الفرعية. .. كالصاد اليت كالزام  ،كالشُت اليت كاٞتيم  ،كألف اإلمالة  ،ك التفخيم  ،ك ا٢تمزة ا١تخففة 
 . غَت متقبلة ،كال تكاد توجد إال ُب لغة ضعيفة  مرذكلة  ،كال ُب الشعر  ،كال يؤخذ هبا  ُب القرآف  ،غَت مستحسنة 

 ،كالصاد اليت كالسُت  ،كالضاد الضعيفة  ،كاٞتيم اليت كالشُت ’ كاٞتيم اليت كالكاؼ  ،كىي الكاؼ اليت بُت اٞتيم كالكاؼ 
، كال يصح أمر ىذه اٟتركؼ األربعة عشر البلحقة للتسعة كالعشرين ، كالباء اليت كا١تيم ، كالظاء اليت كالتاء ، اء كالظاء اليت كالث

 .(56)كا١تشافهة      إال بالسمع  ،حىت كملتها  ثبلث كأربعُت 

 .فهو جهد ٕتديدم ظاىر ،كال من بعده  ،كال من عصره  ،كىذه برأينا إضافة إٔب البحث الصوٌب ٓب يشر إليها أحد من قبلو 

 :في مخارج الحركؼ -د

ناظرا إٔب موقعها ُب أجهزة النطق كمنطلقا معها ُب صوتيتها ُب غاية الدقة ، حصر ابن جٍت ٥تارج اٟتركؼ ُب ستة عشر ٥ترجا 
 :كىي على اآلٌب ،العلمية 

 .٥ترج ا٢تمزة ك األلف ك ا٠تاءمن أسفل اٟتلق كأقصاه  -1

 .لعُت كاٟتاءمن كسط اٟتلق ٥ترج ا -2

 .٦تا فوؽ ذلك من أكؿ الفم ٥ترج  الغُت كا٠تاء -3

 . ؽ ذلك من أقصى اللساف ٥ترج القاؼ٦تا فو  -4

 .من أسفل من ذلك كأدٗب إٔب مقدـ الفم ٥ترج الكاؼ -5

 .٥ترج اٞتيم كالشُت ك الياء ،بينو كبُت كسط اٟتنك األعلى ،من كسط اللساف  -6

 .يليها من األضراس ٥ترج الضادكما  ،من أكؿ حافة  اللساف  -7

من اٟتنك األعلى ٦تا  فويق الضاحك  -من بينها كبُت ما يليها   ،من حافة اللساف من أدناىا إٔب منتهى طرؼ اللساف  -8
 .ك الرباعية ك الثنية ٥ترج البلـ كالناب
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 .بينو كبُت ما فويق الثنايا ٥ترج النوف ،من طرؼ اللساف  -9

 .  ٥ترج الراء  - أنو أدخل ُب ظهر اللساف قليبل ال٨ترافو إٔب البلـ غَت،من ٥ترج النوف  -10

 .ك ٦تا بُت طرؼ اللساف  كأصوؿ الثنايا ٥ترج الطاء كالداؿ كالتاء -11

 .اللساف ٥ترج الصاد كالزام كالسُت ك٦تا بُت الثنايا ك طرؼ -12

 .ثاءك ٦تا بُت طرُب اللساف كأطراؼ الثنايا ٥ترج الظاء كالذاؿ ك ال -13

 .٥ترج الفاء ،كمن باطن الشفة السفلى  كأطراؼ الثنايا العليا  -14

 .٥ترج الباء كا١تيم كالواك ،ك ٦تا بُت الشفتُت  -15

 .أم الساكنة ،ا٠تفيفة :كيقاؿ  ،كمن ا٠تياشيم ٥ترج النوف ا٠تفية  -16

 .(57)فذاؾ ستة عشر ٥ترجا    

كما فعل   ،ٓب يره ٥ترجا  ك ،رج اٟتركؼ يكوف ابن جٍت قد أسقط اٞتوؼ ك الوصف الدقيق ١تخا ،ك هبذا اإلحصاء اكم  
 .سيبويو قبلو

 :في مصدر الصوت -ق 

اعلم أف الصوت عرض ٮترج مع النفس مستطيبل متصبل حىت يعرض لو ُب اٟتلق ك الفم ك الشفتُت مقاطع تثنيو : يقوؿ ابن جٍت
فطنت لذلك كجدتو كإذا ت. ٗتتلف أجراس اٟتركؼ ْتسب مقاطعهاك . رفافيسمى ا١تقطع أينما عرض لو ح ،عن امتداده كاستطالتو 

فإف  ،فتجد لو جرسا ما  ،ٍب تبلغ بو أم ا١تقاطع شئت  ،أال ترل أنك تبتدئ الصوت من أقصى حلقك . على ما ذكرتو لك
فإنك  إذا . و الكاؼكذلك ٨ت ،أحسست عند ذلك صدل غَت الصدل األكؿ  ،ٍب قطعت  ،أك متجاكزا ، انتقلت عنو راجعا منو 

 كإف جزت إٔب اٞتيم ٝتعت غَت ذينك  ،فإف رجعت إٔب القاؼ ٝتعت صدل غَته  ،قطعت  هبا  ٝتعت ىنا صدل ما 
 .(60)األكلُت

لقد شد ىذا ا١تصطلح . عند األكركبيُت كىو اليـو حديث اىتماـ. لقد كشف لنا العرض ىذا عن مصطلح جديد ىو ا١تقطع 
كاف ىو األساس فيها ُب الداللة الدقيقة على   ،ن جٍت ٖتديدا كٖتليبل ك مناقشة ك٦تارسة أصواتية  متميزة أيضا اىتماـ العبلمة اب

    . ا١تعٌت ا١تراد  دكف غَته من علماء األصوات اآلخرين

ن فتشكل ُب أكثر م ،ألنا أطوؿ مسافة صوتية ’ تكوف أكرب من األصوات بالضركرة  ،ك األصوات عادة تتجمع ُب كحدات 
فرأل  فيو ما يثٍت الكبلـ عن استطالتو كامتداده   ،ك أىم ىذه الوحدات ا١تقطع الذم تذكقو ابن جٍت . صوت كحدة صوتية  معينة

 . كما ٖتس بو صدل عند تغَت اٟترؼ غَت الصدل األكؿ تارة أخرل ،تارة 
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 .ْتركة إطبلقا خبلفا  للغات  أكركبيةكال يبدأ  ،كيثٌت ْتركة  ،كقد جرل تأليف ا١تقطع العريب على البدء ْترؼ صامت 

، فهو كإما بصامت  ،فهو ا١تقطع ا١تفتوح  ،كمن ا١تبادئ األساسية أف اللغة العربية تبدأ كلماهتا ٔتتحرؾ كاحد ك ٗتتمها إما ْتركة 
    ، متجاكرين أك تتخلل الكلمة أكثر من صامتُت ،الصوامت    كمن غَت ا١تمكن أف تبدأ الكلمة ٔتجموعة من. ا١تقطع  ا١تقفل

 .(59)أك أف ٗتتم الكلمة ٔتجموعة من األصوات الصامتة  

فيكوف  ،أك حركة  أخرل   كقد يضاؼ إٔب ىذا اٟترؼ صامت . كىو ا١تقطع القصَت ،فحرؼ صامت  زائد حركة يساكم مقطعا 
 . ثالث  حركة أـ حرفاكٗتطا٫تا إٔب ،كىو اٟترؼ كاٟتركة  ،ألنو ٕتاكز اٟتد األدٗب من التكوين  ،ا١تقطع طويبل 

فهي على  ،( ذىب)ففي الثبلثي خذ كلمة  ، ك العربية ُب طبيعتها تتكوف جل كلماهتا من ثبلثة مقاطع ُب ا١تادة دكف اشتقاقها   
 .ككل مقطع ىنا مكوف من حرؼ ك حركة ، (حركة + ب –حركة + ق  –حركة + ذ ) ثبلثة  مقاطع 

كذلك ألنو حرؼ   ،كأعد٢تا تركيبا الثبلثي  ،فأكثرىا استعماال . ثبلثي كرباعي كٜتاسي ،ذلك  أف األصوؿ ثبلثة : يقوؿ ابن جٍت
ك لو كاف كذلك لكاف الثنائي  ،كليس اعتداؿ الثبلثي لقلة  حركفو فحسب . كحرؼ يوقف عليو ، كحرؼ ٭تشى بو   ،يبتدأ  بو 
ىو حجز اٟتشو الذم ىو عينو بُت ،كلشيء آخر   -عمرمل –فتمكن الثبلثي إ٪تا ىو لقلة حركفو . ألنو أقل حركفا ،أكثر منو 

فلما . ك أف ا١توقوؼ عليو ال يكوف إال ساكنا ،أال ترل أف ا١تبتدأ بو ال يكوف إال متحركا . كذلك لتعادم حاليهما ،فائو كالمو 
 .(60)إليو  لئبل  يفجئوا  اٟتس بضد ما كاف آخذا فيو كمنصبا ،كسطوا العُت حاجزا بينهما  ،تنافرت حاال٫تا 

فأكدكه ُب تقطيع  الوزف العركضي للشعر عند ا٠تليل ُب  ،لقد أدرؾ علماء األصوات العرب ىذا التخطيط ا١تقطعي من قبل 
إال  ،فاٟترؼ ال ينطق كحده فيشكل صوتا . كىو نفسو ما ٖتدث عنو. كىو ما أثبتو ابن جٍت ُب بر٣تيتو للمقاطع بتفصيل .حدكد

 .فيتكوف بذلك ا١تقطع الصاّب للتصويت ،بانضماـ اٟتركة إليو 

: يقوؿ ُب ذلك. كأضاؼ إليو ذائقة كل مقطع ،إف ما توصل إليو الغربيوف ُب حد ا١تقطع ك تعريفاتو ىو الذم سبق إليو ابن جٍت 
كٕتتذبو  ،ألف اٟتركة تقلق اٟترؼ عن موضعو كمستقره  ،أف تأٌب  بو  ساكنا ال متحركا ، كسبيلك إذا أردت اعتبار صدل اٟترؼ 

 ،اؾ : فيقوؿ ،ألف الساكن ال ٯتكن االبتداء بو  ،ٍب تدخل عليو ٫تزة الوصل مكسورة من قبلو  ،إٔب جهة اٟترؼ اليت ىي بعضو 
 .(61)إال  أف بعض اٟتركؼ أشد حصرا للصوت من بعضها  ،ككذلك سائر اٟتركؼ  ،اج  ،اؽ 

ك األكرب عند ابن جٍت أف يهتدم إٔب سر ا١تقطع . كار ٓب يسبق إليوبل ابت ربه ٕتديدا ُب حق  البحث الصوٌب ،كىذا العمل نعت
كإ٪تا يعرض ىذا الصويت التابع : ... يقوؿ  ابن جٍت.  فهو يعترب اٟتركة صوتيا تتبع  اٟترؼ. من خبلؿ تصريفو لشؤكف اٟتركات

فأما إذا كصلت ىذه . الصويت  فيظهركن فيتم  ،ألنك ال تنوم األخذ ُب حرؼ غَتىا  ،ك٨توىا ما كقفت عليها  ،٢تذه اٟتركؼ 
 .(62)كما  ٕتده معها إذا كقفت عليها   ،فإنك ال ٖتس معها شيئا من الصوت  ،اٟتركؼ ك٨توىا 
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 :في صدل الصوت -ك

كذىب : فيقوؿ، كأثر ا١تسموعات الصوتية ُب نشوء األصوات اإلنسانية  ،يتحدث ابن جٍت عن صدل الصوت ُب تكوين اللغة 
كشحيح  ،كخرير ا١تاء  ،كحنُت الرعد  ، كدكم الريح   ،أصل اللغات كلها إ٪تا ىو من  أصوات  ا١تسموعات  بعضهم إٔب أف

كىذا عندم كجو  .ٍب كلدت اللغات عن ذلك فيما بعد ،ك٨تو ذلك  ،الضيب    نزيب  ،كصهيل الفرس  ،كنعيق الغراب  ،اٟتمار 
 .(63)صاّب كمذىب متقبل 

كْتث ُب عبلقة كل منهما . ، كبُت الصوت كاالسم تارة أخرلربط  فيو بُت الصوت ك الفعل تارة كما ذىب مذىبا صوتيا فريدا 
كوف متجانسا فجرس األلفاظ ككقعها فيما ٭تدثو من أصوات كأصداء ٝتعية قد ي. ك مادية متجسدةباآلخر على أنا عبلقة حسية 

ه اللغة كجدتو مضاىيا بأجراس حركفها أصوات األفعاؿ اليت عرب فإف كثَتا من ىذ: كيقوؿ ابن جٍت  ُب ذل. كمتقاربا لنوعو عنده
فجعلوا الصوت األقول  ،كذلك لقوة القاؼ كضعف ا٠تاء  ،ك خضم ُب الرطب  ،قضم ُب اليابس :أال تراىم  قالوا  ،هبا عنها 

 .(64)ك الصوت األضعف للفعل األضعف  ،للفعل األقول 

 .كالبطيخ ك القثاء كما كاف ٨تو٫تا من ا١تأكوؿ الرطب  ،ا٠تضم ألكل الرطب ف. خضم كقضم: من ذلك قو٢تم : كيقوؿ أيضا
أم يدرؾ الرخاء بالشدة . قد يدرؾ ا٠تضم بالقضم:كُب ا٠ترب . ، ك٨تو ذلك٨تو قضمت الدآبة شعَتىا  ،كالقضم للصلب اليابس 

ك القاؼ لصبلبتها  ،ا٠تاء لرخاكهتا للرطب  فاختاركا .ٮتضموف كنقضم كا١توعد ا: كعليو قوأليب الدرداء.ك اللُت بالشظف  ،
 . (65)حذكا ١تسموع األصوات على ٤تسوس األحداث  ،لليابس 

كصوت اٞتندب   ،فالراء مرددة مكررة مستطيلة . صوت الطائر ُب االستطالة ك القطعكٕتده  يبلئم  بُت الصوت اللغوم كعبلقتو ب
ذلك ُب  ك ،( صرصر)فقطعت الراء فكانت   ،متقطع   لبازم مثبل كصوت ا، (  صر مشددة)فجعلت لو  ،مستطيل ، مثبل  
 .(66)١تا ىناؾ من تقطيع صوتو  ،صرصر البازم : كقالوا. ىناؾ من استطالة صوتية فكرركا الراء ١تا ،اٞتندب : ككذلك قالوا ،مارآه 

كبُت ما ٝتي  ،ده يربط أحيانا بُت األصوات بل  ٧ت  ،كُب ىذا اجملاؿ فإف ابن جٍت ٓب يقف عند ىذا اٟتد من النظرية ك التطبيق 
كىو . ك غاؽ للغراب لصوتو ،ك الواؽ  للقرد لصوتو   ،نظرا ١تشاهبتو لذلك الصوت ا١تنطلق من التسمية كالبط لصوتو  ،بو الشيء 

ُب الداللة اٟتسية  أك ،السيما عند الببلغيُت  ُب التماس اللفظ  با١تعٌت  ،يذىب هبذا مذىب من ٬تد مناسبة بُت الصوت كا١تعٌت 
كحقيقة ُب كثَت من  ،كتلك مقولو صحيحة ُب ٚتلة من األبعاد . كىو  من باب تسمية الشيء باسم صوتو. للفظ با١تعٌت

ك تشبيو أصوهتا باألحداث ا١تعرب عنها هبا ترتيبها كتقدٙب ما  ،فالعرب قد يضيفوف إٔب اختيار اٟتركؼ . ا١تسميات كالتسميات
     ،فالباء لغلظتها تشبو بصوهتا خفقة الكف على األرض ( ْتث: )كذلك كقو٢تم. ا١تقصود . كتأخَت ما ،ث يضاىي أكؿ اٟتدي

كىذا أمر . ك الثاء للنفث كالبث للًتاب ،ك٨توىا إذا غارت ُب األرض   ، ك براثن الذئب ،ك اٟتاء لصحلها  تشبو ٥تالب األسد 
 .(67)شك يعرض على مثلو  كأم ،تراه  ٤تسوسا ٤تصبل فأم شبهة تبقى بعده 

  



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-22- 
 

 :الصوامت كالصوائت -ز

كعرضوا ١تميزاهتا الصوتية على ٨تو يتفق مع ما حدده علماء األصوات  ،العرب اعتنوا بالصوامت كالصوائت ُب آف كاحد  إفٌ 
هوا إليها معظم ككج ،لكنهم أكلوا األصوات الصامتة عناية خاصة  ،كمنهم من فرؽ بُت الصوائت الطويلة كالقصَتة . ادثوف

كيعود  .كإف ٓب يقدموا لنا تعريفا علميا ٢تا ،فنظركا فيها من حيث ٥تارجها كصفاهتا ا١تختلفة  ،جهودىم  كْتوثهم الصوتية 
ك إٔب كجود رموز مستقلة  ،فأصوؿ الكلمات أصوات صامتة  ،اىتمامهم بالصوامت إٔب نظرية األصوؿ عند علماء العربية 

يقوؿ ُب (. ذكؽ أصوات اٟتركؼ)كٝتاه  ،كا١تهم ىنا ىو الطريقة اليت يسر صناعة اإلعراب . اٟتركاتللحركؼ السابقة لرموز 
ألف اٟتركة تقلق اٟترؼ عن موضعو كمستقره كٕتتذبو  ،سبيلك إذا أردت اعتبار صدل اٟترؼ أف تأٌب بو ساكنا ال متحركا : ذلك

، اؾ :ألف الساكن ال ٯتكن االبتداء بو فتقوؿ ،مكسورة من قبلو ٍب تدخل عليو ٫تزة الوصل  ،إٔب جهة اٟترؼ الذم ىي بعضو 
حيث أدرؾ أىم شيء ٯتيز  ،لقد اعتمد ُب ذكقو للحركؼ على أساس اعتمده قبلو ا٠تليل .  (68)اح ككذالك سائر اٟتركؼ ، اؽ

ٯتتد فيها  ،كالثانية حركؼ ا١تد  .فبل ٕتد للصوت منفذا ىناؾ ،فاألكٔب قد يقف ىواؤىا كقوفا تاما . اٟتركؼ الصامتة عن الصائتة
فإف اتسع ٥ترج اٟترؼ : يقوؿ ُب ذلك. كيستمر ُب االمتداد ال ٯتنعو شيء حىت ينتهي بانتهاء نطق الصوت نفسو ،ا٢تواء ُب ٣تراه 

 فينقطع ،فيفضي حسَتا إٔب ٥ترج ا٢تمزة  ، استمر الصوت ٦تتدا حىت ينفد ،حىت ال يقطع الصوت عن امتداده  كاستطالتو 
 .ٍب الواك، ٍب الياء  ،ىي األلف : كاٟتركؼ اليت اتسعت ٥تارجها ثبلثة .بالضركرة عندىا إذا ٓب ٬تد منقطعا فيما فوقها

فهذا الصوت ا١تستطيل . ة عليو الدراسات الصوتية اٟتديثةفقد جاء متفقا مع رؤي ،أما ٘تييز ابن جٍت بُت الصامت كالصائت 
كما يسمي ابن جٍت . ما يقطع امتداده ىو الصوت الصامتأما الذم اعًتضو . عائقس ىو الصائت الذم ال يعًتضو األمل

إال أف األلف كالياء كالواك اللواٌب  ،كٚتيع اٟتركؼ صحيحة : يقوؿ ُب ذلك. الصائت حرؼ مد كاستطالة ك ،الصامت صحيحا 
نطق ىذه األلف خاصة ظاىرة حرية مركر  ك ُب ،ك أكسع ٥ترجا  ،إال أف األلف أشد امتدادا  ...ىن حركؼ ا١تد كاالستطالة 

 .(69)ا٢تواء كانطبلقو 

ك أدرؾ نوعا من العبلقة  بُت  ،بل ٖتدث عن الصوائت حديثا خاصا  ،كٓب يكتف ابن جٍت بالتمييز بُت الصامت ك الصائت 
فكما أف . الياء كالواك ، كىي األلف كاعلم أف اٟتركات أبعاض حركؼ  ا١تد ك اللُت : حيث يقوؿ موضحا ،اٟتركة كحركؼ ا١تد 
 ،كالكسرة بعض الياء  ،فالفتحة بعض األلف . كىي الفتحة كالكسرة كالضمة ،فكذلك اٟتركات ثبلث  ،ىذه اٟتركؼ ثبلثة 
كقد كانوا ُب ذلك على  ،كالضمة الواك الصغَتة  ،كقد كاف متقدمو النحويُت يسموف الفتحة األلف الصغَتة . كالضمة بعض الواك

 .(70)ة طريق مستقيم

 :كمن أىم ما يستخلص من ىذا النص

 .فهي أبعاض ٢تا ،إال أنا أقصر من تلك اٟتركؼ  ،أف اٟتركات تشًتؾ مع حركؼ ا١تد ُب ناحية النطق ك الوضوح السمعي  -

كيدلك على ذلك أف اٟتركات : كُب ىذا يقوؿ. الدليل على ذلك عند ابن جٍت ىو أنك مىت أطلت اٟتركة صارت حرؼ مد ك
 .(71)أنك مىت أشبعت كاحدة منهن حدث بعدىا اٟترؼ الذم ىو بعضو ، اض ٢تذه اٟتركؼ أبع
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( عمر)كإذا اشبعت ضمة عُت  ،( عامر)حصلت على ( عمر)ك٧تده يأٌب بأمثلة  على ىذا منها أنك إذا أشبعت فتحة عُت 
 .  (72)كال كانت تابعة  ٢تا  ،عنها كأكائل ٢تا  ١تا نشأت  ،فلوال أف اٟتركات أبعاض ٢تذه اٟتركؼ (. عومر)حصلت على 

 ،كإف ٓب  ينص على أنا حركات . كعلى ىذا ٯتكن أف نعد عند ابن جٍت حركؼ ا١تد حركات طويلة على ٨تو ما يرل ادثوف
كما أف إشارتو إٔب . إذ أف اٟتركات كاٟتركؼ تتفق ُب كل شيء مع فارؽ  كاحد ىو الطوؿ كالقصر ،فهذا مفهـو من كبلمو 

ىذا ما نبلحظو إذا نظرنا ُب صنيع ا٠تليل حُت اخًتع عبلمات الضبط اليت ما نزاؿ  ك .قدمُت توحي بأنم أدركوا ما كضحوا١تت
 .نستعملها إٔب اليـو

 ،لئبل  تلتبس  بالواك ا١تكتوبة  ،فالضمة كاك صغَتة ُب أعلى اٟترؼ  ،حيث أخذ من حركؼ ا١تد صورىا مصغرة للداللة عليها 
 .(73)الفتحة ألف مبطوحة  فوقو  ك ،تصلة ٖتت اٟترؼ كالكسرة ياء م

كمن ىنا كانت ظاىرة اإلمالة جنوحا . ٍب الضمة ،كبعدىا الكسرة  ،أدخلها ُب اٟتلق  ك، كقد عد ابن جٍت  الفتحة أكٔب اٟتركات 
ه حرفاف مستحسناف يؤخذ كاإلمالة كالتفخيم ُب األلف عند. كظاىرة التفخيم  جنوحا باأللف إٔب الضمة ،باأللف إٔب الكسرة 

ك ىناؾ حركات : فقاؿ ،كنص على ىذا بوضوح  ،كمعٌت ىذا أف ابن جٍت عرؼ اٟتركات الفرعية . هبما ُب القرآف كفصيح الكبلـ
فإذا نظرنا إٔب . ك٤تصو٢تا على اٟتقيقة ست حركات، كاليت بُت الضمة كالكسرة  ،فرعية أخرل  كاليت بُت الفتحة كالكسرة 

ذلك أف كل حركة  ،كلكنها ُب النطق تسع  ،لرأيناىا ُب العربية ثبلثا ُب الوظيفة كالتمييز بُت ا١تعا٘ب ، ار ادثُت اٟتركات ٔتنظ
كاف  لنا من حركة  ست   ،كإذا عددنا حركؼ ا١تد حركات طويلة . كقد تكوف ُب مرتبة متوسطة بينهما.يصيبها التفخيم أك الًتقيق 

 .(74)ا٘ب عشرة ذ  ٙتكيصبح ٣تموع اٟتركات عندئ ،صور

كاألمر ا١تهم ىنا أف ابن .  ، إ٪تا ىي صور نطقيةأك نطقها بُت  بُت ال يؤثر ُب ا١تعا٘ب   ،ككاضح أف التفخيم أك الًتقيق للحركة 
 ،فلو تكلفت مثبل أف تشم الكسرة أك الضمة رائحة الفتحة . كذكر صعوبة النطق ُب بعضها ،جٍت تنبو  لطرائق نطق الصوائت 

 .(75)كُب ىذا مشقة  ،جت إٔب الرجوع  على أكؿ اٟتلق الحت

ذلك أف األدلة  ،كىو الرأم الذم ٓب ٭تاكؿ ادثوف نقضو . كاف ابن جٍت يراىا بعده ال قبلو  ،كُب موضع اٟتركة من اٟترؼ  -
 ، أك معو ، كوف ُب ا١ترتبة قبلو كاعلم أف اٟتركة اليت يتحملها اٟترؼ ال ٗتلو أف ت: يقوؿ ُب ذلك. يت  جاء  هبا  قويةكالشواىد ال

فهي  ٤تتاجة   ،كىي كالعرض فيو  ،كذلك أف اٟترؼ كال للحركة  ،فمحاؿ أف تكوف اٟتركة ُب ا١ترتبة قبل اٟترؼ .أك بعده 
 الكبلـ فجواز اإلدغاـ ُب....كأيضا لو كانت اٟتركة قبل اٟترؼ ١تا جاز اإلدغاـ ُب الكبلـ أصبل ، ك ال ٬توز كجودىا قبلو  ،إليو

 .(76)داللة على أف اٟتركة ليست قبل اٟترؼ ا١تتحرؾ هبا 
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 :الخاتمة

ألف حقيقة التعامل ىي  ،كإف حرصت  ،الكتابة عن العبلمة ابن جٍت ُب منجزه العلمي الكبَت ال تفي بوصفها ىذه الدراسة  إفٌ 
، فالرجل ٓب يًتؾ جزئية صغَتة كال كبَتة إال أحصاىا . مع موسوعة ُب صوتيات العربية بكل ما ٖتمل ىذه الكلمة من معٌت  كداللة

 . ،    أك صرح برأم فيهاأك ١تح ، أك فصلها أك أشار إليها ، أك بينها 

 :كما ٭تسن بسطو من استنتاج ٢تذا اٞتهد اللغوم العلمي ما يلي

 .ص ك سر صناعة اإلعرابا٠تصائ أكؿ جهد علمي منظم ك٤تكم ُب اٟتقل الصوٌب العريب ىو جهد العبلمة ابن جٍت ُب منجزيو -

يستثمر  ،ال تزاؿ شا٥تة كالطود العظيم إٔب يومنا  ،يعد جهده ُب ا١تنجزين العلميُت ْتق موسوعة صوتية  عربية شاملة ك فريدة  -
 .منها الدرس الصوٌب اٟتديث عند العرب كعند الغرب

اطلع على جهد سابقيو كا٠تليل  ،كالصوٌب خاصة ، عامة إنو ٔتنجزه العلمي ىذا يعد ْتق ٣تددا ٣تتهدا ُب البحث اللغوم  -
 .كأضاؼ إليو جديدا ،كسيبويو 

كال يكوف . بل  ىو ٣تتهد كمبدع ،إف الدارس للخصائص كسر صناعة اإلعراب ليكتشف أف ابن جٍت ٓب يكن ٣تددا فحسب  -
 .ىذا إال من صنع العبقرم الكبَت

 :كمن كشفو العلمي الصوٌب

 .األصوات إبداعو مصطلح علم -

 .كونو عرض ٮترج مع النفس  ،تعريفو للصوت  -

 (جهاز الصوت ا١تتنقل) تشبيهو اٞتهاز الصوٌب بآلة العود   -

 .بداعو مصطلح ا١تقطع  كتفصيلو فيوإ -

 .تفريقو بُت الصوت كاٟترؼ -

 .يثة اليـواٟتد ٘تييزه بُت األصوات الصامتة ك الصائتة كفق ما تتحدث عنو الدراسات الصوتية الغربية -

 .كُب سر صناعة اإلعراب با١تنهج الوصفي اإلجرائي التحليلي، انضباطو ُب ا٠تصائص با١تنهج التارٮتي العلمي  -

 .اشتماؿ مقدمة الكتاب على ا١تعايَت العلمية اليت يلزمها الدرس اللغوم الصوٌب اٟتديث -
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م كاف يعيش فيو لتعد مفخرة لو ك١تفكرم العرب ُب ىذا كخبلصة أف النتائج اليت كصل إليها ىذا العآب ُب ىذا الوقت الذ
ك ٦تا يؤكد براعتهم كنبوغهم ُب ىذا العلم أنم قد توصلوا إٔب ما توصلوا إليو من حقائق مدىشة دكف االستعانة بأية . ا١توضوع

 .(77)أجهزة أك آالت تعينهم على البحث ك الدراسة كما نفعل ٨تن اليـو 

 :ىوامش البحث
 .4الرعد  -1-

 .4إبراىيم  -2-

 .213البقرة  -3-

 .106البقرة  -4 -

 .119ىود  -5 -

 .60األنفاؿ  -6 -

 .122األنعاـ  -7 -

 .حديث نبوم شريف صحيح -8 -

 .حديث نبوم شريف صحيح -9 -

 .2002-1ط – مؤسسة الرسالة -408ص   -  –عبد الكرٙب زيداف . د –حديث نبوم شريف  نقبل عن كتاب الوجيز ُب أصوؿ الفقو  -10 -

 .102النساء  -11 -

 .26-25إبراىيم   -12 -

مؤسسة  -3ط–تصحيح ٤تمد الصادؽ العبيدم  كأمُت ٤تمد عبد الوىاب   -دار إحياء الًتاث العريب  –حرؼ اٞتيم  -202ص  -2ج–ابن منظور –لساف العرب  -13 -
 .التاريخ العريب

 .11الرعد  -14 -

 . 16سبأ  -15 -

 .43فاطر  -16 -

 .18النساء  -17 -

 .70الفرقاف  -18 -

 .108الكهف  -19 -

 .1998القاىرة   –دار الفجر  -360ص -11ج–ابن كثَت –البداية كالنهاية  -20 -
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 .دكف طبعة – 1977كت دار الثقافة بَت  -246ص  -3ج –ابن خلكاف أٛتد بن ٤تمد  –كفيات االعياف ك أنباء أبناء الزماف  -21 -

 (ط.د)–ا١تكتبة العصرية بَتكت  -132ص -2ج -السيوطي   –بقات اللغويُت ك النحاة بغية الوعاةُب ط -22 -

 (.ط.د)دار اٟتديث القاىرة  -6ص  -1ج –أبو الفتح بن جٍت  –ا٠تصائص  -23 -

 .2007دار اٟتديث القاىرة   – 9ص -1ج –الشربيٍت شريدة  –مقدمة ا٠تصائص  -24 -

 .12ص -1ج –ا١ترجع نفسو  -25 -

 (.ط.د) -بَتكت  –إحياء الًتاث العريب دار  -91ص -12ج –ياقوت اٟتموم  –جم األدباء مع -26 -

 .9ص -1ج –الشربيٍت شريدة  –تقدمة ا٠تصائص  -27 -

 .16ص -1ج –ا١ترجع نفسو  -28 -

 .1983  -1ط –بَتكت  –دار الكتب العلمية  -137ص-1ج–أبو منصور الثعاليب  –يتيمة الدىر  -29 -

 .31ص.  2010-2009 –عبد القادر با عيسى . إشراؼ د –الباكالوريوس   -مذكرة لنيل شهادة    –علي باقشع سليماف سآب  –كجوده اللغوية كالنحوية  ابن جٍت -30 -

 .31ص–ا١ترجع نفسو  -31 -

 .103النحل  -32 -

 .242ص  -2ج –أبوالفتح بن جٍت –ا١تنصف  ُب شرح تصريف ا١تاز٘ب  -33 -

 .4ص -1ج–و ا١ترجع نفس -34 -

 .56ص -1ج –ابن جٍت  –سر صناعة اإلعراب  -35 -

 .9ص  -1ج –ا١تصدر نفسو  -36 -

 .56ص  -1ج –ا١تصدر نفسو  -37 -

اإلدارية كلية العلـو –جامعة العلـو التكنولوجيا  -   2010        -    -2009-مذكرة باكالوريوس  -سليماف سآب باقسع –ابن جٍت كجهوده اللغوية كالنحوية  -38 -
 .اليمن  –كاإلنسانية 

 .ا١ترجع نفسو   -39 -

 .ا١ترجع نفسو -40 -

 .4ص -1ج –ابن جٍت  –سر صناعة اإلعراب  -41 -

 .5-4ص -1ج –ا١تصدر نفسو  -42 -

 .اليمن –لـو اإلدارية كاإلنسانية كلية الع  -  2010-2009 –الباكالوريوس   -سليماف سآب علي باقسع ْتث ٗترج  لنيل شهادة   –ابن جٍت كجهوده اللغوية كالنحوية  -43 -

 .1996 -دمشق  –اٖتاد كتاب العرب   -بتصرؼ  -62-61 -60-59ص   –جعفر دؾ الباب  –النظرية اللغوية العربية اٟتديثة  -44 -
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ا١ترجعيات ُب النقد كاألدب : ر النقد األديب الثالث عشر  بعنوافقدمت ُب مؤ٘ت -دراسة –عمار ساسي  –قراءة ُب مرجعية ا١تنهج الوصفي الوظيفي ُب الدرس اللغوم القدٙب  -45 -
 .2010 -7 -26-27 –إربد  –جامعة الَتموؾ  -كاللغة   -

 .4ص– 1ج –ابن جٍت  –سر صناعة اإلعراب  -46 -

 .6ص– 1ج -ا١تصدر نفسو -47 -

 .1996 -مصر-دار ا١تعرفة اٞتامعية  -211ص –حلمي خليل  –مقدمة لدراسة اللغة  -48 -

    -إربد -دار عآب الكتب اٟتديث -52ص  –عمار ساسي  -كالتعليم ك التحليل    --رؤية علمية ُب الفهم كا١تنهج كا٠تصائص  –اللساف العريب كقضايا العصر  -49 -
 .2009 -1ط  -األردف 

 .1982-لبناف  -بَتكت   –دار النهضة العربية  -133ص  –راجحي عبده ال –فقو اللغة ُب كتب العربية  -51 -. 6ص -1ج –ابن جٍت  –سر صناعة اإلعراب  - 50-

 .1985 -1ط    -  –دمشق –دار القلم  -9-8ص  -1ج  –ابن جٍت  –سر صناعة اإلعراب  -52 -

 .9-8ص  -1ج –ا١تصدر نفسو  -53 -

 .2010 -2009 -باقسع   -  -إشراؼ عبد القادر  –سليماف سآب  –ابن جٍت كجهوده اللغوية كالنحوية  -54 -

 .46 -45ص  -1ج   -ابن جٍت  –سر صناعة اإلعراب  -55 -

 .46ص -1ج –ا١تصدر نفسو  -56 -

 .48-47-46ص  -1ج –ا١تصدر نفسو    -57 -

 .6ص  -1ج –ا١تصدر نفسو  -58 -

 (.ط.د)-1987 –القاىرة مكتبة ا٠تا٧تي  -409ص–عبد الصبور شاىُت  -أثر القراءات ُب األصوات ك النحو العريب -59 -

 .107-106ص  -1ج –ابن جٍت  –ا٠تصائص  -60 -

 .7-6ص  -1ج -سر صناعة اإلعراب   -61 -

 .7-6ص  -1ج –ا١تصدر نفسو  -62 -

 .ٖتقيق ٤تمد علي النجار   –دار الكتب ا١تصرية  -47-46ص  -1ج –ابن جٍت  –ا٠تصائص  -63 -

 .111ص  -1ج –ا١تصدر نفسو   -64 -

 .158-157ص   -1ج -ا١تصدر نفسو  -65 -

 .111ص  -1ج_ ا١تصدر نفسو   -66 -

 .163ص -1ج -ا١تصدر نفسو -67 -

 .  6ص -1ج –ابن جٍت   -سر صناعة اإلعراب  -68 -

 .8ص-1ج –ا١تصدر نفسو  -69 -
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 .17ص  -1ج –ا١تصدر نفسو  -70 -

 .18ص  -1ج –ا١تصدر نفسو  -71 -

 .18ص -1ج –ا١تصدر نفسو  -72 -

 (. بتصرؼ ) 18ص  -1ج –ا١تصدر نفسو  -73 -

 –أفريل –السنة الرابعة  - 16-15العدداف  –٣تلة الًتاث العريب  –دراسة   -عبد الفتاح ا١تصرم. د  -الصوتيات عند ابن جٍت ُب ضوء الدراسات اللغوية العربية ا١تعاصرة  -74 -
 . دمشق –اٖتاد كتاب العرب  -ـ1984-يوليو

 .ا١ترجع نفسو -75 -

 .  28ص -1ج –ابن جٍت _ إلعراب سر صناعة ا -76 -

 -135ص    -نقبل عن  فقو اللغة ُب كتب العربية  لعبده الراجحي  -1970-ٔتصر  -دار ا١تعارؼ  – 120-119ص  –األصوات  -القسم الثا٘ب –علم اللغة العاـ  -77 -
 .لبناف -بَتكت  -دار النهضة العربية
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                      :مصادر البحث كمراجعو -
 .2010 –كحدة الرغاية  –للفنوف المطبعية   -المؤسسة الوطنية  –المصحف الشريف بركاية كرش عن نافع  –القرآف الكريم  -

 .2007 -(ط.د) –دار اٟتديث القاىرة  –أبو الفتح بن جٍت  –ا٠تصائص  -

 .ط.د –ٖتقيق ٤تمد علي النجار  –ابن جٍت  –ا٠تصائص  -

 .2007 –القاىرة  -دار اٟتديث   –الشربيٍت شريدة  –٠تصائص تقدمة كتاب ا -

 .1998 -القاىرة –دار الفجر  –ابن كثَت  -البداية كالنهاية   -

 .ط.د -1977-بَتكت   -دار الثقافة  -ابن خلكاف أٛتد بن ٤تمد –كفيات األعياف ك أنباء أبناء الزماف  -

 .ط.د –بَتكت    -ا١تكتبة العصرية  –ماـ السيوطي اإل –بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة  -

 .ط.د –بَتكت –دار إحياء الًتاث العريب  –ياقوت اٟتموم  –معجم األدباء  -

 .1983 -1ط–بَتكت  –دار الكتب العلمية  –أبو منصور الثعاليب  –يتيمة الدىر  -

كلية العلـو    -مذكرة باكالوريوس. 2010-2009 –العاـ اٞتامعي  –عبد القادر علي باعيسى . ؼ دإشرا –سليماف سآب علي باقسع  -ابن جٍت ك جهوده اللغوية كالنحوية -
 .اٞتمهورية اليمنية. لغة العربية قسم ال –اإلدارية ك اإلنسانية 

النظرية  - -أبو الفتح بن جٍت –ف ا١تاز٘ب ا١تنصف ُب شرح تصري  -1985-1ط –دمشق   -دار القلم  -حسن ىنداكم.ٖتقيق د –أبو الفتح بن جٍت  –سر صناع اإلعراب  -
 .1996 -1ط –دمشق   -اٖتاد كتاب العرب  –د جعفر دؾ الباب .أ –اللغوية العربية اٟتديثة 

 .1996القاىرة  –دار ا١تعرفة اٞتامعية  –حلمي خليل . د –مقدمة لدراسة اللغة  -

 .2009  --األردف  –إربد  –دار عآب الكتب اٟتديث  –د عمار ساسي .أ  -ك التعليم كالتحليل -كا٠تصائص  رؤية علمية ُب الفهم كا١تنهج –اللساف العريب كقضايا العصر  -

 .1982 –لبناف   -بَتكت  –دار النهضة العربية  –عبده الراجحي . د –فقو اللغة ُب كتب العربية  -

 .ط.د -1987 -ا٠تا٧تي   -ة مكتبة القاىر  –عبد الصبور شاىُت  –أثر القراءات ُب األصوات ك النحو العريب  -

-15العدداف  –دمشق  –فصلية تصدر عن اٖتاد كتاب العرب  –٣تلة الًتاث العريب  –عبد الفتاح ا١تصرم . د –الصوتيات عند ابن جٍت ُب ضوء الدراسات اللغوية ا١تعاصرة  -
 .ـ1984 –يوليو –أفريل   -16

 

 

 

 

 

 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-30- 
 

 لقرآف الكريم الظواىر الصوتية كداللتها الوظيفية في ا

- نماذج تطبيقية –
   راضية      بن  عريػػبة:      الدكتورة 

 كلية اآلداب ك اللغات قسم اللغة العربية كآدابها   

     -الشلف –جامعة   حسيبة  بن  بوعلي   

                radiabenariba@yahoo.fr                                             

                           

النحاة كالقراء لعرب القدامى كحىت ادثُت بالظواىر الصوتية كأكلوىا عناية كبَتة، إذ تعترب من أىم  اىتم الٌلغويوف ك     
ا١توضوعات اليت ضربت جذكرىا ُب األدب العريب، فذىبوا يستنبطوف أحكامها ُب اإلدغاـ اإلعبلؿ كاإلمالة، اإلبداؿ، كالنرب 

 .غَتىا من الظواىر الصوتيةكالتنغيم ك 

الظواىر الصوتية تعد من أىم الظواىر ُب تقوٙب بنية الكلمة كما يعًتيها من تغَتات صرفية كصوتية ُب داخلها، ناىيك عم  
 .ٖتققو من ٗتفيف ُب النطق كإزالة للثقل ُب مفردات اللغة العربية ك٢تجاهتا

ها، فإذا كاف اللغويوف العرب قدٯتا كحديثا قد اىتموا هبذه الظواىر فإنو ففي ْتثنا نتعرض إٔب أىم الظواىر الصوتية كداللت 
 .ال ٯتكننا أف نفوت دكر القراء كما أكلوه من اىتماـ كبعث ُب ىذه الظواىر ألنا أفادت الدراسات اللغوية ١تا فيها من فوائد قيمة

I –الداللة اإلفرادية : 

 :ظاىرة اإلدغاـ-1

.... دغم الغث األرض يدغمها كأغمها إذا غشيها كقمرىا، كالدغم كسر األنف  إٔب باطنو ىشما : "جاء ُب لساف العرب :لػػغػة
كالدغماء من النعاج اليت ... أف يضرب جهو كجعافلو على السواء ٥تالفا للوف سائره جسده : كالدغمة كالدغم من ألواف ا٠تيل 

"الذئب أدغم ألف الذئب كٓب أك يلد فالدغمة الزمة لو: ُب ا١تثل كقالوا ... اسودت ٨ترهتا كىي األرنبة كحكمتها كىي الذقن 

1 

                                                           
1
 . 202 - 202ص  -لسان العرب ابن منظور -  
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اإلدغاـ ىو أقصى درجات ا١تماثلة، كىو اٖتاد صامتُت اٖتادا ُب ا١تخرج كالصفة مثل أمدد كأفضض، فهما تكرر : اصطالحا
ا١تتماثلُت ُب بعضهما ابتغاء  الصامت نفسو مرتُت، كال أف ال يكوف ثقيبل على اللساف ُب النطق كجب التخلص بإدماج الصوتُت

 2ا٠تفة ُب النطق كاالقتصاد ُب اٞتهد فقالوا شد كقت

كا١تعٌت اٞتامع ٢تذا كلو قريب الصوت من الصوت أال ترل أنك ُب قطع ك٨توه : "التفت العلماء على ذلك فقاؿ ابن جٍت 
و تكفلت إدغاـ األكٔب لنهجت ٢تا كقفت عليها ٘تتاز فقد أخفيت الظاء الساكنة األكٔب ُب الظاء الثانية ا١تتحركة، أال ترل انك ل

 3" من شدة ٦تا زجتها الثانية هبا

اإلدغاـ إدخاؿ حرؼ ساكن ْترؼ متحرؾ حيث بصَتاف حرفا مشددا يرتفع اللساف عنده ارتفاعو كاحدة كيطبق حكم  
النوف أك التنوين هبا ( تدخل)حيث تدغم ( رملوفي)اإلدغاـ إذا كرد بعد النوف الساكنة كالتنوين اخذ أحرؼ اإلدغاـ اجملموعة بكلمة 

 .4كىكذا( ٦تاء)، ٦تن ماء تلفظ (ميعمل)تلفظ ( من يعمل)كتنطق حرفا كاحدا مشددا على جنس اٟترؼ الثا٘ب مثل 

اإلدغاـ ىو أف يتماثل صوتاف ُب الكبلـ ْتسب كضعهما أك بتأثَت احد٫تا على اآلخر فيتماثل معو، فتعتقد لو ما ُب  
  5اعتماد كاحدة اللساف

كإذا كاف اإلدغاـ ىو إدخاؿ حرؼ أك تقريب صوت من صوت متلفظ ْترفُت ساكنُت كمتحرؾ من ٥ترج كاحد من غَت  
فصل فنكوف قد توصلنا إٔب أف اإلدغاـ ىو ضد اإلظهار كيكوف اإلدغاـ ُب ذلك ظاىرة صوتية من ظواىر ا١تماثلة يعٍت فيها 

  6أم ا١تماثلة الكاملة   complèteاىا ادثوف الصوتاف ا١تتجاكزاف فناءا كلذلك ٝت

 .ينقسم اإلدغاـ من حيث طريقة النطق إٔب قسمُت إدغاـ بغنة ، إدغاـ ببل غنة :أقساـ اإلدغاـ

ال عمل للساف فيو، ( ا٠تيشـو)كالغنة  صوت ٮترج من طرؼ األنف ا١تمتد فوؽ سقف اٟتلق (: بغنة)اإلدغاـ الناقص / 1
 .7( النوف الساكنة أك التنوين)مى ىذا اإلدغاـ بالناقص لذىاب حرفو كمقداره حركتُت كيس

كال يقع اإلدغاـ إال ُب كلمتُت آخر األكٔب نوف ساكنة أك تنوين كأكؿ حرؼ الكلمة الثانية ( كىي الفئة)كبقاء الصفة  
  8كمثل ذلك( ينمو)أحد أحرؼ الغنة اجملموعة ُب كلمة 

                                                           
2
 .140ٓ  -اثٓ عٕٟ -اٌقٖبئٔ  

3
 .140ٓ  -اثٓ عٕٟ -اٌقٖبئٔ  

4
ِإٍَخ ػٍَٛ اٌموآْ  -أعبى٘ب ١ّـ لواء اٌل٠به اٌْب١ِخ ف١ٍٚخ ا١ٌْـ ِؾّل وو٠ُ هاعؼ –ئػلاك هفبػخ ِٖطفٝ ػىوِخ  –اٌزج١َٜ ألؽىبَ اٌزغ٠ٛل   

 .619ٓ  -ك د  –ك ٛ  – ِٕبه ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ -
5
 .236ٓ  - 1998 – 1ٛ  -كاه اٌفىو  –كِْك  –ٍٛه٠ب  –ػجل اٌؼي٠ي اٌٖجغ  –اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ   

6
 – 1ٛ –ِىزجخ اٌضمبفخ اٌل١ٕ٠خ  –ِٖو اٌمب٘وح  –ػبكي ٘بكٞ ٕبكٞ  –اٌؼج١لٞ  –اٌظٛا٘و اٌٖٛر١خ ٚاٌٖوف١خ فٟ لواءح اٌغؾلهٞ اٌجٖوٞ   

2005 –  ٓ37. 
7
 .619ٓ  –هفبػخ ِٖطفٝ ػىوِخ  -اٌزج١َٜ ألؽىبَ اٌزغ٠ٛل  
8

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ 
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 مع الغنة ( يومئذكجو )، ( ميعمل(: )من يعمل: )الياء

 مع الغنة ( سراجوىاجا( = ) سراجا كىاجا)، ( من كاؽ: )الواك

 مع الغنة( سراط مستقيم( = )سراط مستقيم)، ( ٦تحيص( = )من ٤تيص: )ا١تيم

 .مع الغنة( توبتنصوحا( = )توبة نصوحا) ،( إنقوؿ( =  )إف نقوؿ: )النوف

 9( قنواف)، (صواف)، (دنيا)هار شاذ بدكف غنة مثل كنبلحظ أف اإلدغاـ إذا كقع ُب كلمة كاحدة فهو إظ 

ْتيث ترد الضمتاف متتاليتاف كتكوف ).. ه / .. ن / .. و(  كيصطلح للتنوين ا٠تاضع ٟتكم اإلدغاـ باإلشكاؿ التالية  
 10الفتحتاف كالكسرتاف منزلقتاف عن بعضهما 

معا، كيكوف اإلدغاـ ( الغنة)كذىاب الصفة ( لساكنة كالتنوينالنوف ا)ٝتي بالكامل لذىاب اٟتركؼ (: ببلغنة)اإلدغاـ الكامل / 2
ك٧تد انو حيثما كرد التنوين ( ملدنو)كتلفظ ( من لدكنو)كمثاؿ ذلك (  الـ ، الواك)ك٫تا ( يرملوف)الكامل ببلغنة مع بقية أحرؼ 

عهما كلمة أك٢تا ال أكراء كاف اٟتكم إدغاما  كتتب)ٍ  ( أك نوف ساكنة معراة من عبلمة السكوف : ).. ه / .. ن / .. و( مرسوما كالتإب
 11كامبل ببل غنة 

  12اإلدغاـ ا١تتماثل، اإلدغاـ ا١تتجانس، اإلدغاـ ا١تتقارب: ىناؾ ثبلثة أحكاـ لئلدغاـ: أحكاـ اإلدغاـ

كاف اٟترفاف ُب كلمة كىو اإلدغاـ ُب اٟتفي ا١تتتالُت ا١تتحدين ُب ا١تخرج كالصفة معا كباءاين كثاءين سواءا  : اإلدغاـ ا١تتماثل-أ
كيتوجب اإلدغاـ عندما تتمثل األحرؼ إذا كرد ( اضرب بعصاؾ)، ( أك ُب كلمتُت مثل قد دخلوا( يدرككم ا١توت)كاحدة مثل 

 .13اٟترؼ األكؿ ساكنا كالثا٘ب متحركا ْتيث يصبحاف حرفا كاحدا مشددا

 اجب عندئذ إظهار ىذا اٟترؼ فالو ( ك، ل)كستثٌت من إدغاـ ا١تتماثلُت حاؿ كوف اٟترؼ األكؿ حرؼ  

  14كنبلحظ أف اٟترفُت ا١تتماثلُت إف كانا متحركُت أك كانا ثانيهما ساكنا كاف حكمهما كجوب اإلظهار 

كىو اإلدغاـ الناشئ ُب حرفُت متتالُت متحدين ُب ٥ترج النطق ك٥تلفُت ُب بعض الصفات كيقع ُب سبعة : اإلدغاـ ا١تتجانس -ب
 : كالتإب( ، الداؿ كالثاء، الطاء كالباء كا١تيمالداؿ كالتاء )أحرؼ ىي 

                                                           
9

 .619ٓ -هفبػخ ِٖطفٝ ػىوِخ -اٌزج١َٜ ألؽىبَ اٌزغ٠ٛل
4

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ
11

 .619ٓ  -هفبػخ ِٖطفٝ ػىوِخ -اٌزج١َٜ ألؽىبَ اٌزغ٠ٛل   
12

 . 612ٓ  -اٌّوعغ ٔفَٗ   
13

  .619ٓ  -هفبػخ ِٖطفٝ ػىوِخ -اٌزغ٠ٛل  اٌزج١َٜ ألؽىبَ  
14

 . 621ٓ  -هفبػخ ِٖطفٝ ػىوِخ -اٌزج١َٜ ألؽىبَ اٌزغ٠ٛل  
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 (.قد تبُت)، ( أردًب)، ( كجدًب)الداؿ مع التاء كمثالو  -1
 ( أجيبتدعواتكم)كتلفظ ( أجيبت دعواتكم)التاء مع الداؿ كمثالو -2
 (قالطائفة)تلفظ ( قالت طائفة: )التاء مع الطاء كمثالو  -3
 ( تمفرط)، (أحطت)، (بسطت : )الطاء مع الداؿ كمثالو -4
 ( إظلمتم) كتلفظ ( إذا ظلموا أنفسهم ، إذ ظلمتم: )الداؿ مع طاء كمثالو -5
 ( اركب معنا: )الباء مع ا١تيم كمثالو -6
  15(يلهذلك)كتلفظ ( ببلث ذلك)الثاء مع الذاؿ كمثالو  -7

 : كىو اإلدغاـ الناشئ ُب حرفُت متتاليُت متقاربُت ُب ا١تخرج كالصفة كيكوف ُب: اإلدغاـ ا١تتقارب-ج

 (.قل رب)، (بل رفعو: )ـ مع الراء مثلالبل -1
 .16( ٩تلقكم)القاؼ مع الكاؼ مثل  -2

إدغاـ صغَت كىو الشائع ا١تركم عن ٚتهورىم، كفيو يتحقق ٣تاكرة الصوتُت ا١تتجانسُت أك ا١تتقاربُت إذ  :اإلدغاـ عند القراء نوعاف
تقاربُت صوت لُت، كينسب ىذا النوع األخَت من اإلدغاـ أك ا١ت ال فاصل بينهما، كإدغاـ كبَت كفيو يفصل بُت الصوتُت ا١تتجانسُت

   17أحد القراء السبعة" أيب عمرك"إٔب 

كاإلدغاـ بنوعيو عبارة عن غناء أصوات األكؿ ُب الثا٘ب، ْتيث ينطق بالصوتُت صوتا كاحدا كالثا٘ب، كىو تأثر رجعي،  
كلعل السر ُب إظهار النوف كالـ التعريف مع أصوات " ضبا١تقت"ُب ( ا١تربد)كىو جائز الوقوع ُب كل صوت لئلدغاـ كما يقوؿ 

 .18اٟتلق أف ىذه األصوات غَت متعددة بطبيعتها لغناء األصوات فيها 

 : األمثلة القرآنية الجائز فيها اإلدغاـ

 .19" الكافرينيا بٍت اركب معنا كال تكن مع " :مثل  ركت كتب القراءات أف ىذا الصوت ٬توز إدغامو ُب ا١تيم كالفاء  :الباء-أ

  20"كإف تعجب فعجب قو٢تم أئذا كنا ترابا إننا لفي خلق جديد:" كمثل

                                                           
15

 .622ٓ   -اٌّوعغ ٔفَٗ  
16

 .622ٓ   -هفبػخ ِٖطفٝ ػىوِخ -اٌزج١َٜ ألؽىبَ اٌزغ٠ٛل  
17

 .151ٓ  -اٌّوعغ ٔفَٗ  
18

 .152ٓ  -ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ -األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ   
19

 .42: ا٠٢خ -ٍٛهح ٘ٛك  
20

 ..5: ا٠٢خ -ٍٛهح اٌوػل  
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أما إدغاـ الباء ُب ا١تيم فيربزه من الناحية الصوتية أف ٥ترج كل منهما الشفتاف كأنو ال فرؽ بُت الباء كا١تيم إال ُب أف ا٢تواء  
ألنف، فعملية اإلدغاـ ىي ٣ترد انتقاؿ الصوت األكؿ من بُت أصوات مع األكٔب يتخذ ٣تراه من الفم، كمع الثانية يتخذ ٣تراه من ا

 .21الفم إٔب نظَت لو بُت أصوات األنف كقد سبق شرح ىذا

كأما إدغاـ الباء ُب الفاء فأقل شيوعا، ألنو يستلـز أكال قلب الباء كىي ٣تهورة إٔب نظَتىا ا١تهموس، كىو الصوت الشائع  
كىو صوت شديد انفجارم، ٥ترجو الشفتاف، كإذ ٓب ينحبس معو النفس كأصابتو ( أ)إليها بالرمز  ُب اللغات األكركبية كالذم يرمز

فعملية  22صفة الرخاكة بأف يسمع لو صفَت، اقلب إٔب صوت قريب الشبو جدا بالفاء ألنا رخوة مهموسة كهبذا يتم اإلدغاـ 
ي ىذا يسمح للهواء معها با١تركر، ْتيث ٭تدث خفيفا أك صغَتا  اإلدغاـ ىنا تبدأ أكال هبمس الباء لتشبو الفاء ا١تهموسة، ٍب يل

 . 23ككل األصوات الرخوة، فإذا ًب ىذا للباء صارت كالفاء ُب كل الصفات، ٥ترجا كصفة، كىو ما يربر ىذا النوع من اإلدغاـ

 :ظاىرة اإلعالؿ ( 2

حق ببنية الكلمة أم تغيَت يلحق األصوات ا١تعتلة اإلعبلؿ من مادة علل من العلة كاإلعبلؿ ىو تغيَت حرؼ العلة البل :لغة /أ
أك حذفا لضوابط كقوانُت الظواىر اللغوية ،كُب ا١تفهـو  الصائتة الطويلة ،٦تا يتسبب ُب تغيَت البنية اللغوية إما قلبا أك تسكينا ،)

اإلعبلؿ ."أك اتصاؿ من أعضاء النطق احتكاؾ العلة ىي التكيف الصوٌب لكمية ا٢تواء ا١تندفعة من الرئتُت دكف إغبلؽ أك:اللسا٘ب 
 24"ألنا تتغَت كال تبقى على حاؿ طلبا للخفة ٥تتص بتغَت حركؼ العلة ،

 كما يقتضيو سياقها الًتكييب ، بغيت صناعة اللغة ،25"كٝتيت ىذه اٟتركؼ حركؼ علة لكثرة تغَتىا:"يقوؿ ابن يعيش  
 26كما تفرضو قواعد أبنيتها الصوتية عبلقتها الوظيفية

١تا كانت الصوائت القصَتة توابع للحركؼ ،كاٟتركؼ كال ٢تا ،تبٌينت حقيقة العناصر الصوتية خاصة الصوائت اليت ك 
٘تلك نشاطا صوتيا متميزا داخل الوحدات اللغوية كالبناء الًتكييب حيث تتميز بالنطق ا١تفتوح الذم ٯتنحنا االرتفاع ُب درجة 

اٞتهر الصوٌب فهي ال تظهر كظيفتها إال داخل البنية اللغوية باإلضافة إٔب نشاطها الوظيفي الصوت كعلوه لئلٝتاع كما أنا تعمل 
كما تصدره من كميات اإلنتاجية للصوت ا١تنخفض أك ا١تضعف، كما ٝتة التحوؿ كالتغَت اليت تبلزمها إال لتميزىا بقوة الوضوح 

 ضمن الوحدات اللغوية الذم أكسبها أ٫تية بالغة بسبب انتشارىا السمعي ُب تفسَت الكثَت من الظواىر اللغوية كموقعها الًتكييب

                                                           
21

 . 153ٓ  -ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ -األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ   
22

 .153ٓ -اٌّوعغ ٔفَٗ  
23

 .153ٓ  -ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ -األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ  
24

كاه  -د ث١وٚ -ٌجٕبْ  -ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ثٓ ػجل اٌؾ١ّل -ِؾّل اٌيلياق –ٔٛه اٌؾَٓ  –رظ  -ّوػ اٌْبف١خ اثٓ اٌؾبعت هٟٙ اٌل٠ٓ االٍزوثبكٞ  

 .68ٓ  -1975 –ك ٛ  -اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 
25

 . 49ٓ  – 10ط  -ك د  -ك ٛ  -ػٍُ اٌىزت  -ث١وٚد  -ٌجٕبْ  -ّوػ اٌّفًٖ اثٓ ٠ؼ١ِ   
26

 .408ٓ  -ػجل اٌمبكه ػجل اٌغ١ًٍ -ػٍُ اٌٖوف اٌٖٛرٟ  
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تغَت يطرأ على أحد أحرؼ العلة :"الواسع بُت صفوؼ األٝتاء كاألفعاؿ كاٟتركؼ، كىكذا فاإلعبلؿ كما جاء ُب النحو الواُب 
 27.الثبلثة للتخفيف

 :كقد ٗتللت منامة الوىرا٘ب كمقامتو الكثَت منها 

 : اإلعالؿ في الهمزة/أ

 :تقلب الواك كالياء ٫تزة كجوبا ُب أربعة مواضع  -1

إذاكة كىي ا١تطهرة كىداية لعدـ  قاؿ كباع ك :أف تتطرؼ بعد ألف زائدة كسماء كبناء ،أصلها ٝتاك كبنام ، ٓتبلؼ ٨تو:األكؿ 
 28التطرؼ

فإنا إذا تطرفت بعد ألف زائدة أبدلت  آية كركاية لعدـ زيادهتا كتشاركهما ُب ذلك األلف : دلو كضيب لعدـ تقدـ األلف ،٨تو:٨تو
 29كألف كتاب فقلبت األخَتة ٫تزة ٫تزة ، كحمراء إذ أصلها ٛترل فعل ،زيدت ألف قبل اآلخر للمد ،

عُت فهو عاين ،كعور فهو : قائل كبائع أصلها قاكؿ كبايع ، ٓتبلؼ ٨تو :أف تقع عينا السم الفاعل  فعل أعلتا فيو ، ٨تو :الثاني 
 30عُت ١تا صحت ُب الفعل خوؼ االلتباس بعاف كعار ،صحت ُب اسم الفاعل تبعا للفعل عاكر ألف ال

مفاعل كشبهو ،كقد كانت مادتُت زائدتُت ُب ا١تفرد كعجوز كعجائز ،كصحيفة كصحائف،ٓتبلؼ )أف تقع بعد ألف :الثالث 
 31.ا١تفرد أصليةقسور كىو األسد كقساكرة ألف الواك ليست ٔتدة ،كيعيشة كمعايش ألف ا١تدة ُب :٨تو

سواء كاف الليناف ياءين،كنيائف ٚتع نيف ،كىو الزائد على العقد أك كاكين  ( مفاعل)أف تقعا ثانيتُت لينُت بينهما ألف :الرابع 
من غَت  كحل العينُت بالعواكر ك :كأكائل ٚتع أكؿ أك ٥تتلفُت كسيائد ٚتع سيد أصلو سيود أما قوؿ جندؿ بن ا١تثٌت الطهوم

       32لذا صحح ( مفاعيل)قد تقدـ جواز حذؼ ياء ك أصلو بالعواكير كداكاكيس،فؤلف  قلب ،

 :تبدؿ ا٢تمزة من الواك جوازا ُب موضوعُت -2

 .33إذا كانت مضمومة ضما الزما غَت مشدد كوجوه كأككجوه ،كقوت أقوت ُب ٚتع كقت ككجو:أحدىما 

                                                           
27

 . 757 -756ٓ  -ػجبً ؽَٓ  -إٌؾٛ اٌٛافٟ  
28

 .168ٓ  -2003 -1ٛ -إٌّٖٛهح  -ِٖو كاه اٌغل اٌغل٠ل  -ؼ١ٍك أؽّل ّز١ٛٞ ر -اؽّل اٌغّالٚٞ  -ّنا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف  
29

 .108ٓ  -أؽّل اٌؾّالٚٞ -ّنا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف  
30

 . اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ 
31

 . 108ٓ  -أؽّل اٌؾّالٚٞ  -ّنا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف  
32

 .109ٓ  -أؽّل اٌؾّالٚٞ  -ّنا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف  
33

 .ٌٖفؾخاٌّوعغ ٔفَٗ ٚا  
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اءة ُب كشاح ككفادة ككسادة،تبدؿ ا٢تمزة من الياء جوازا إذا كانت إذا كانت مكسورة ُب أكؿ الكلمة كإشاحة كإفادة كإس :ثانيهما
لغاية كراية كجاءت ا٢تمزة بدال من ا٢تاء ُب ماء بديلة تصغَته على موىي :الياء بعد ألف ،كقبل ياء مشددة كغائي كرائي ُب النسبة 

 .34كٚتعو أمواه

 : فصل ُب عكس ما تقدـ / ب

، إذا كقعت ا٢تمزة (مفاعل)أحد٫تا باب اٞتمع الذم على زينة : ف ذلك إال ُب بابُتكىو قلب ا٢تمزة كاك أك ياء كال يكو  
ُب ٚتع مرآة فإف : بعد ألف ككانت تلك ا٢تمزة عارضة فيو ككانت المو ٫تزة أك كاك أك ياء، فخرج باشًتاط عركض ا٢تمزة ا١ترائي

فبل تغَت ا٢تمزة فيما ذكر، كالذم استوَب . 35ئز كرسائل صحائف كعجا: ا٢تمزة موجودة ُب ا١تفردة كباألخَت سبلمة البلـ ُب ٨تو
قلب كسرة ا٢تمزة فتحة ٍب قلب ا٢تمزة ياء ُب ثبلثة مواضع، ككاكا ُب موضع كاحد، فاليت تقلب ياء : الشركط ٬تب فيو عامبلف

ها أف تكوف الـ الواحدة كاك يشًتط فيها أف تكوف الـ الواحد ٫تزة أك ياء أصلية أك كاك منقلبة ياء، كاليت تقلب كاكا يشًتط في
 .36ظاىرة ُب اللفظ سا١تة من القلب ياء

ثانيهما باب ا٢تمزتُت ا١تلتقيتُت ُب كلمة كاحدة كأب تعل ىي الثانية ألف الثقل ال ٭تصل إال هبا فبل ٗتل ا٢تمزتاف ،إما أف  
كٔب متحركة ك الثانية ساكنة أبدلت الثانية من تكوف األكٔب متحركة كالثانية ساكنة أك بالعكس أك تكونا متحركتُت فإذا كانت األ

 37.جنس حركة األكٔب

 38.إإالفهم بتحقيق ا٢تمزة الثانية:كشذا قراءة بعضهم .آمنت ،أكحُت إٯتانا ،كاألصل أأمنت ،أأمن ،إإمانا:٨تو 

مبالغة السؤاؿ  ٨تو سأاؿ ، ةكإذا كانت األكٔب ساكنة كالثانية متحركة ،كال تكوناف إال ُب موضع العُت أدغمت األكٔب ُب الثاني
 39اللؤلؤ كالرؤكس=رأس ،ُب النسب لبائع  ،كألاؿ

 :اإلعالؿ في حركؼ العلة

 :تقلب األلف ياء ُب مسألتُت :قلب األلف كالواك ياء ػ /أ

 تحمفي كمصيبح ك مصابيح كمفاتيح ،: تقوؿ فيهما .مصباح كمفتاح:أف ينكسر ما قبلها ، كما ُب تكسَت كتصغَت ٨تو :األكٔب  

 أف تقع تالية الياء التصغَت كقولك ُب غبلـ غلٌيم:كالثانية 
                                                           

34
 . 109ٓ  -أؽّل  -ّنا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف  

35
 .109ٓ  -أؽّل اٌؾّالٚٞ  -ّنا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف  

36
 . 110ٓ  -اٌّوعغ ٔفَٗ- 

37
 .111ٓ -أؽّل اٌؾّالٚٞ  -ّنا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف 

.اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ
38

  
39

 .114ٓ -أؽّل اٌؾّالٚٞ  -ّنا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف 
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 :قلب األلف كالياء كاكا/ ب

 40ػوتقلب األلف كاكا إدا انضم ما قبلها ، كبويع كضورب ، كضويرب 1

: ويوقن كيوسر، فخرج بساكن ٨تكتقلب الياء كاكا إذا كانت الياء ساكنة مفردة مضموما ما قبلها ُب غَت ٚتع كموقن موسر ك 
بغَت ٚتع ما أدا كاف  ك .أك مكسورا أك ساكنا     ما إدا كاف مفتوحا: حيض ٚتع حائض كٔتضموما ما قبلها:كٔتفردة ٨تو  .ىياـ

أبيض كبيضاء ،أىيم كىيماء ، ك٬تب ُب ىذه اٟتالة قلب الضمة كسرة ككدا تقلب الياء كاكا إدا انضم  :فيو ،كبيض كىيم ، ٚتعي
بفتح فضم كنحو الرجل كقضو ،أك كاف ما ىي فيو ٥تتوما بتاء بنت الكلمة عليها  ،كأف تصوغ من ما قبلها  ككانت الـ فعل 

 41.مرمورة :مقدكرة ،فإنك تقوؿ :الرمي مثل 

اسم موضع فإنك تقوؿ  :بفتح فضم سبوعاف ،:أك كانت ىي الـ اسم ضم بألف كنوف مزيدتُت ،كأف تصوغ من الرمي أيضا مثل 
 42.رمواف

 :ة اإلمػػػػػػال-(4

 43"ُب لساف العرب ىي العدكؿ إٔب الشيء كاإلقباؿ عليو (ماؿ )من ا١تيل جاء ُب مادة :"لغة 

اإلمالة ظاىرة صوتية هتدؼ إٔب نوع ا١تماثلة بُت اٟتركات كتقريب األصوات بعضها من بعض كىي كسيلة من كسائل :اصطالحا
 .تيسَت النطق كبدؿ أقل جهد عضلي 

 (643ت )الذم يعد ضربا من ا١تماثلة ،إذ قاؿ فيها ابن يعيش كذلك لتحقيق االنسجاـ الصوٌب

 44"ىي تقريب األصوات بعضها من بعض لضرب من التشاكل :"

كىي عند سيبويو  .45فتماثل األلف للكسرة اليت بعدىا..... فاإلمالة ضرب مكن ا١تماثلة بُت العلل :"أما عند ابن جٍت 
( ساح ،خاشع ،حآب)ا كانت بعدىا حرؼ مكسور كما ُب الكلماتتقريب صوت من صوت فاأللف ٘تاؿ إذ" (:ق180ت)

 46"كإ٪تا أمالوىا للكسرة للخفة ك كاالقتصاد ُب اٞتهد 

 47.أك ىي نطق الفتحة نطقا أماميا "كبالفتحة إٔب صوت الكسرة اإلمالة كذلك ىي جنوح األلف إٔب صوت الياء ،"
                                                           

40
 .111ٓ -أؽّل اٌؾّالٚٞ  -اٌٖوف ّنا اٌؼوف فٟ فٓ 

41
 .114اٌّوعغ ٔفَٗ ٓ  

42
 .114ٓ  -أؽّل اٌؾّالٚٞ -ّلا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف  

.636-ٓ -ٌَبْ اٌؼوة الثٓ ِٕظٛه 
43

  

.54 -ٓ -ّوػ ِفًٖ الثٓ ٠ؼ١ِ
44

  

.141 -ٓ–اٌقٖبئٔ الثٓ عٕٟ  
45

  

.278-ٓ –اٌىزبة ١ٌَج٠ٛٗ  
46
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ربية معركفة ٢تا مكانتها كمقامها ُب أخذ اللغة،كمنها قريش اليت نزؿ اإلمالة من حيث الظاىرة ىي أداء صوٌب ،٥تتص بقبائل ع
 .القرآف بأدائها 

ك غَت اإلمالة يسمى الفتح ،أم ٖتقيق الكية الكاملة للفتحة ،كقد اشتهر بالفتح غَت قريش من القبائل العربية ،كمن ىنا ٧تد 
سجل ىنا إٔب أف األصل ىو الفتح كاإلمالة فرع من الفتح ،كُب أنفسنا ٤تصورين بُت توجهُت صوتيُت صحيحُت الفتح كاإلمالة ، كن

الذم ىو الفتح ،كما ٯتكن أف نسجل مبلحظة أك تنبيها كىو أف  ٣.48تاؿ دراسات الصوتية تعترب اإلمالة حركفا عن األصل 
ها لعلة قد تكوف ٘تٌدنٌية ،كأف ا١تفهـو من أحاديث اإلمالة ُب منطوقات القبائل العربية أف قريش ٓب تكن تنطق بالفتحة بكامل كميت

كُب األداء فيو نوع من .اإلمالة تقريب صوت من صوت كرآىا بن جٍت لضرب من اإلدغاـ ،٢تا فيو من التقريب نوع من االقتصاد 
 49.ارٗتاء أعضاء اٞتهاز النطقي عند التصويت 

 50".اإلمالة ىي أف ينحى بالفتحة ٨تو الكسرة(:"ق646ت)ابن اٟتاجب قاؿ 

 اإلمالة نوعُت إمالة ٨تو الضم كإمالة ٨تو الكسر :اإلمػػالة  أنػواع

لكن الدارسُت كالقراء منهم ٓتاصة ٓب يقولوا إال باإلمالة ٨تو .فاإلمالة ٨تو الكسر ُب مثل عآب فاإلمالة ٨تو الضم ُب مثل الصبلة 
 ككذلك  عندىم ، ٤تدكدة   خمة معلومةت ا١تفالصوام ك الكسرة كٝتو اإلمالة ٨تو الضم تفخيم مع أف التفخيم يقابلو الًتقيق ،

 51.األصوات ا١ترتفعة كما بينها 

 52:إف الفتحة صائت قصَت ،كىي ٘تاؿ إٔب صائت قصَت آخر ىو الكسرة ألسباب ىي :إمالة الفتح ٨تو الكسرة :أكال    

ػ ٘تاؿ الفتحة 2فتحة التاء ٨تو الكسرة  ػ ٘تاؿ الفتحة قبل األلف ا١تمالة مثل كلمة كتاب حُت مالت األلف فيها ٨تو الياء مالت1
 .قبل حرؼ الراء بشرط أف تكوف الراء مكسورة 

 53.ػ أف الفتحة قبل الراء مباشرة ك أف ال يكوف اٟترؼ ا١تفتوح ياء ،أك تكوف منفصلة عنها ْترؼ مكسور أك ساكن غَت ياء 3

 .ػ أف تكوف الراء ُب آخر الكلمة على األغلب 4

 .بل التأنيث بشرط أف نقف عليهاػ كما ٘تاؿ الفتحة ق5
                                                                                                                                                                                     

 
47

  .254-ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ  –اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ 
48

ك ٛ  –كاه األكثٟ  –ٍؼبك ثَٕبٍٟ اٌغبِؼخ اٌغيائو٠خ  -ِىٟ كهاه –كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ رطج١م١خ  –اٌّموهاد اٌٖٛر١خ فٟ اٌجواِظ اٌٛىاه٠خ  

2007ٓ154.  
49

  ..اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ
50

  .04-ٓ  –ّوػ ّبف١خ اثٓ اٌؾبعت  
51

  .113ٓ  -2004 –كاه األك٠ت ٌٍْٕو ٚ اٌزٛى٠غ ك ٛ  –اٌَب١ٔخ  –ِىٟ كهاه اٌغيائو  –اٌؼوث١خ  ِٓ ا٢صبه –اٌّغًّ فٟ اٌّجبؽش اٌٖٛر١خ  
52

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ   
53

 113-ٓ  –ِىٟ كهاه  –اٌّغًّ فٟ اٌّجبؽش اٌٖٛر١خ   
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 54:إف األلف صائت طويل ٯتاؿ ٨تو صائت طويل آخر ىو الياء ألسباب  :األلف نحو الياء  إمػالة/ 2

 .أف تكوف األلف متطرفة كأف يكوف أصلها ياء  -1
 . أف ٖتل الياء ٤تل األلف ُب تصريف الكلمات -2
( فلت)ياء بشرط أف يصَت كزف ىذا الفعل على كزف أف تكوف األلف عينا ُب فعل أجوؼ سواء كاف أصلها كاك أك  -3

 . كإذا كسرت الفاء جازت اإلمالة 55عند إسناده إٔب تاء الضمَت 
 : أف تقع األلف بعد ياء كذلك بشركط ىي  -4

 . الياء متصلة باأللف اتصاال مباشرا -
 56أف تكوف مفصولة عنها ْترؼ كاحد  -

لذا يقوؿ ابن يعيش  57اؿ األلف للكسرة اليت بعدىا أرادكا أف يقربوىا منهاإ٪تا أم:" أف تقع األلف قبل كسرة يقوؿ ابن جٍت -5
 58"الغرض من اإلمالة تقريب األصوات بعضها من بعض لضرب من التشاكل كلذلك إذا كٌٕب األلف كسرة قبلها أك حىت بعدىا"

لوقوعها قرب ألف أخرل ٦تالة  كمن أجل إحداث االنسجاـ بُت األصوات قد تقع األلف ُب كلمة ال تستحق اإلمالة لكن -6
فإنو يستحسن إمالتها فإذا كقفت على الكلمة فإنك تقف عليها باأللف كليس بالتنوين كٔتا أف األلف اليت قبلها ٘تاؿ ألف قبلها  

 59كسرة مفصولة بصرؼ فتماؿ األلف الثانية إلمالة األلف األكٔب إرادة للتناسب

أف تشرب : "حة عن استوائها ٕتاه الكسرة كذلكأم العدكؿ بالفت 60سرة كألف اإلمالة ىي العدكؿ بالفتحة ٨تو الك 
فإنا هتدؼ إٔب ٖتقيق السهولة ُب اللفظ لتناسب األصوات كسَتكرهتا بغية التناسق كاالنسجاـ  61الفتحة شيئا من صوت الكسرة

يرتفع بالفتح كينحدر باإلمالة كاال٨تدار كالتخفيف بُت األصوات حىت ال يثقل اللساف من الفتح إٔب الكسرة مرة كاحة ألف اللساف 
 .62اخف عليو من االرتفاع، كمن فتح فكأنو راعي األصل كونو الفتح أمنت 

 

 

 
                                                           

 
54

 .87ٓ  -1984كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو  -ث١وٚد -ٌجٕبْ  -ػجلٖ اٌواعؾٟ  -اٌزطج١ك اٌٖوفٟ  
55

 .87ٓ  -ػجلٖ اٌواعؾٟ  -اٌزطج١ك اٌٖوفٟ  
56

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  
57

 .191ٓ   -ػجلٖ اٌواعؾٟ  -اٌزطج١ك اٌٖوفٟ  
58

 .58 -54ٓ  -ّوػ اٌّفًٖ اثٓ ٠ؼ١ِ   
59

 .136ٓ  -١ٍج٠ٛٗ -اٌىزبة  
60

 3ٓ -اثٓ اٌؾبعت  -ِزٓ اٌْبف١خ   
61

 .238ٓ  -ٞ االٍزوثبك -ا١ٌْـ هٟٙ اٌل٠ٓ  -ّوػ ّبف١خ اثٓ اٌؾبعت    
62

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  
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 :ظاىرة اإلبداؿ -(5

اٗتذ منو بدال كأبدلت الشيء بغَته كبدلو ا من ا٠توؼ أمنا كتبديل : أبدؿ الشيء من الشيء كبدلو : "جاء ُب لساف العرب :لغة
ه كإف ٓب تؤت يبدؿ كاستبدؿ الشيء بغَته كتبدلو بو إذا أخذه مكانا كا١تبادلة التبادؿ، كاألصل ُب التبديل تغيَت الشيء الشيء تغيَت 

 63عن حالو كاألصل ُب اإلبداؿ جعل شيء مكاف شيء آخر

، أجلى حصوؿ اإلبداؿ ىو تأثر الصوت ٔتا ٬تاكره كانقبلبو إٔب جنس صوت آخر أك انقبلبو إٔب صوت مقارب لو : اصطالحا
ىو نصف حاؿ التماثل ُب أكجز تعريف لو كيعرؼ عند القدماء باإلبداؿ، كىو إقامة شيء مقاـ  64التقارب كالتجانس الصوٌب

لوف من التقريب بُت األصوات ""كىو عند سيبويو  65"اإلبداؿ جعل حرؼ مكاف حرؼ غَته: "شيء آخر ، قاؿ ابن اٟتاجب 
 66ليتم التجانس كالتماثل

ىو ظاىرة صوتية من ظواىر اللغة العربية كسنة من سنن العرب ُب كبلمهم لدفع الثقل ضركرة كإما صنعة كإما  كاإلبداؿ 
  67استحسانا

فلم ٮتتلف تعريف  ، 68اإلبداؿ ىو جعل صوت مكاف صوت غَته، ُب بعض الكلمات مع بقاء األصوات األخرل 
 69.ة حرؼ مكاف حرؼ آخر مع بقاء اٟتركؼ األخرلاإلبداؿ ىو إقام: " ادثُت لو فمحمد ا١تبارؾ يعرؼ بقوؿ

كاإلبداؿ يشبو باإلعبلؿ غَت أف اإلعبلؿ يتناكؿ أحرؼ العلة فقط ُب حُت أف اإلبداؿ يتناكؿ اٟتركؼ الصحيحة  
 70كحركؼ العلة

قوؿ كعليو نقوؿ أف اإلبداؿ كاإلعبلؿ ٬تتمعاف ُب بعض الكلمات مثل صاـ أصلها صـو ألننا ُب تصريفنا للمضارع ن 
نصـو كعند إسنادىا إٔب الضمَت ا١تتحرؾ نقوؿ صمت الذم كاف أصلها صومت كىنا حذفت اللتقاء الساكنُت كالضمة قبلها دليل 
عليها أم علي حذؼ الواك كىنا يلتقي اإلعبلؿ كاإلبداؿ على حُت ينفرد اإلبداؿ بكلمات ال إعبلؿ فيها كما ىو ُب قولنا اصطنع 

الطاء من التاء، كىكذا يكوف اإلبداؿ أعم من اإلعبلؿ، فكل إعبلؿ بالقلب ىو إبداؿ كليس كل كاليت أصلها اصطنع فأبدلت 
   71إبداؿ إعبلؿ فاإلبداؿ ىو جعل حرؼ مكاف حرؼ آخر من غَت قيد

                                                           
63

 .48ٓ -اثٓ ِٕظٛه  -ٌَبْ اٌؼوة  

.262ٓ  -رّبَ ؽَبْ -اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِؼٕب٘ب ِٚجٕب٘ب  
64

  
65

 .197ٓ  -اثٓ اٌؾبعت -ِزٓ اٌْبف١خ  
66

 .478ٓ  -١ٍج٠ٛٗ  -اٌىزبة   
67

 . 07ٓ  -ّوػ اٌّفًٖ اثٓ ٠ؼ١ِ   
68

 . 228ٓ  -ػجل اٌؼي٠ي اٌٖجغ --اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ ثؼ٘ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ   
69

 .34ٓ  -.1987 -ك ٛ -ِٖو اٌمب٘وح األ١ِو٠خ  -ِؾّل ّوف  -رؼ ؽَبْ   -اإلثلاي اثٓ اٌَى١ذ  
70

 .128ٓ  -ك د  –ك ٛ  -ٌجٕبْ ث١وٚد -ئّواف ئ١ًِ ٠ؼمٛة -هاعٟ اٌَّو( ٍِٛٛػخ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ)ػٍُ اٌٖوف   
71

 128ٓ  -اعٟ األٍّوه -اٌٍّٛٛػخ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ -ػٍُ اٌٖوف  
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ُب  –القياس أم تضبطو قواعد صارمة ، أما اإلبداؿ فبل ٮتضع  -ُب معظمو  -ك٨تن نلفت إٔب أف اإلعبلؿ ٮتضع  
  72اس ، إ٪تا ٭تكمو السماعللقي –غلبو أ

 :ظاىرة اإلظهار -(6

الظهر من كل شيء خبلؼ البطن كالظهر خد اإلنساف من لدف مؤخر الكاىل إٔب أد٘ب العجز عند : "جاء ُب لساف العرب :لغة
  73كالظاىر خبلؼ الباطن، ظهر يظهر ، فهو ظاىر كظهَت.... أخر

ن حُت يليهما صوت من أصوات اٟتلق ككذلك حالة من حاالت ا١تيم حُت ىو حالة من حاالت النوف الساكنة كالتنوي :اصطالحا
  74يليها صوت غَت ا١تيم كالياء

كالقارئ الكرٙب يستطيع أف يسًتجع القواعد اليت تشد اٟتاجة إليها ُب ٣تموعة ا١تتوف ا١تختارة ُب علم التجويد كمن أىم  
  75:ىذه القواعد

، ( ء ، ىػ)حرفاف حنجرياف : ٟتركؼ اٟتلقية الستة ، كىي على التحقيق قبل ا( التنوين)إظهار النوف الساكنة أك  -1
 76(غ،خ)، كحرفاف ٢توياف ( ع، ح)كحرفاف حلقياف 

 ( ـ، ب)أم إظهار ا١تيم الساكنة قبل ٚتيع اٟتركؼ الصوامت ما عدا اٟترفُت : اإلظهار الشفوم  -2
 77( اخف عقموأبغ حجك ك )أم إظهار البلـ القمرية قبل ٣تموعة : اإلظهار القمرم -3

 :ظاىرة اإلخفاء -(7

ككل شيء فيو غطيتو بو شيئا . الكساء: ا٠تفاء ... أخفيت الشيء أم سًتتو، لقبتو خفيا أم سرا : "جاء ُب لساف العرب: لغة 
 78.، ىو ا١تعتزؿ على الناس الذم ٮتفي عليو مكانو"إف ا ٭تب العبد التقي الغٍت ا٠تفي: "فهو خفاء كُب اٟتديث

  79.ىو حالة من حاالت النوف الساكنة كالتنوين حُت يكوف بعدىا أصوات الفم البعيدة ا١تخرج: اصطالحا 

 ( القاؼ ، الكاؼ، اٞتيم، السُت، الشُت، الصاد، الزام ، الضاد، الداؿ، الثاء، الظاء ، الفاء: )أصوات اإلخفاء

                                                           
72

 .157ٓ  -ػجلٖ اٌواعؾٟ  –اٌزطج١ك اٌٖوفٟ   
73

 .420ٓ  -اثٓ ِٕظٛه -ٌَبْ اٌؼوة   
74

 .249ٓ  -ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ -اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ    
75

  151 - 150ٓ  -ٕجوٞ اٌّزٌٟٛ -كهاٍبد فٟ األٕٛاد إٌظو٠خ ٚاٌلهاٍبد اٌزطج١م١خ ػٍُ اٌزغ٠ٛل اٌموآٟٔ  
76

 151 - 150ٓ  -ٕجوٞ اٌّزٌٟٛ -كهاٍبد فٟ األٕٛاد إٌظو٠خ ٚاٌلهاٍبد اٌزطج١م١خ ػٍُ اٌزغ٠ٛل اٌموآٟٔ  
77

 اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  
78

  236 - 235ٓ  -اثٓ ِٕظٛه  -ٌَبْ اٌؼوة  
79

 .234ٓ  -ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ -اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ   
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تكوف النوف مع سائر حركؼ الفم حرفا ك : "اإلخفاء من مصطلحات سيبويو، ذكره حُت ٖتدث عن إدغاـ النوف قائبل 
 80كىو يعٍت أصوات اإلخفاء ا١تذكورة كاإلخفاء صفة النوف حينما تدغم ُب ىذه األصوات" خفيا

 :ظاىرة المد -(8

مددناه كفبلف : ك٘تددناه ليننا, كمد بو فامتد كمدده فتمدد, مد ٯتده مدا: اٟتدب ك ا١تطل : الند "جاء ُب لساف العرب  :لغة 
 . 81ٯتاطلو كيعاذبو"أم :فبلنا 

 82إذا عقب ٫تزة أك حرؼ ساكن مدغم أك منافر , ىي حكم ٬تب ٟتركؼ ا١تد ك اللُت : اصطبلحا

 ،الواك الساكنة ا١تضمـو ما قبلها كىي, كبتعريف أخر ىو إطالة زمن الصوت يعرؼ ا١تد عند مبلقاة بسبب من أسباب ا١تد كحركفو
 ٝتيت حركؼ المتداد الصوت هبا كلضعفها نظرا التساع ٥ترجها . نة ا١تفتوح ما قبلها األلف الساك,كالياء ا١تكسور ما قبلها 

, كيدرؾ ُب الصوتاف أف ا٢تواء ا١تنحبس ُب الرئتُت يهز األكتار الصوتية ضمن أنواع من ضبط توزيع كظائف أدكات اٞتهاز الصوٌب 
 83. قويا كإال ٮترج خفيا كعليها يعرؼ أف الصوت إذا خرج من ٥ترج حنيف خرج , لنخرج اٟتركؼ 

كحركؼ , كٝتيت حركؼ ا١تد المتداد الصوت هبا , حركؼ ا١تد ثبلثة كيطلق عليها حركؼ مد ك لُت :  شركط حركؼ المد
الياء , الواك الساكنة يشًتط فتح ما قبلها, األلف ال تكوف إال ساكنة كال يكوف ما قبلها إال مفتوحا :اللُت ٠تركجها بسهولة كىي 

  84"نوحيها :" يشًتط كسر ما قبلها كٕتمع أمثلتها بشركط ُب قولو تعأب الساكنة 

ك٩تلص من ذلك أف األلف ال , 86"خوؼ"ككذا قولو تعأب .  85"البيت : "إف فقدت الواك كالياء شرطيها كانت حرُب لُت مثل
 87تكوف إال حرؼ مد كلُت كأما الواك كالياء فلهما ثبلثة أحواؿ

 : ككسر ما قبل الياء , كىذا إذا سكنتا كضع ما قبل الواك أف تكوف حرؼ مد كلُت _ 1

 .  أف تكوف حرُب لُت فقط كىذا إذا سكنتا ك انفتحا ما قبلها _ 2

 88. أف تكوف حرُب على فقط كىذا إذا ٖتركتا بؤلم حركة كانت _ 3

                                                           
 

80
ٓ -١ٍج٠ٛٗ  -اٌىزبة  

 
 445  

81
 .296ٌَبْ اٌؼوة اثٓ ِٕظٛه، ٓ   

82
 . 270-ٓ  –اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ  ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ   

83
 .285 –ٓ  –ك د   -ك ٛ –كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ  –ث١وٚد  -ٌجٕبْ -عؼفو أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ أؽّل ثٓ فٍف األٖٔبهٞ –اإللٕبع فٟ اٌمواءاد اٌَجغ   

 
84

  (.49:)ا٠٢خ  –ٍٛهح ٘ٛك 
85

  (.03: )ا٠٢خ –ٛهح لو٠ِ ٍ 
86

  (.04: )ا٠٢خ –ٍٛهح لو٠ِ  
87

  .87-86ٓ  –ػط١خ لبثً ٖٔو  –غب٠خ اٌّي٠ل فٟ ػٍُ اٌزغ٠ٛل 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-43- 
 

 : أقساـ المد

وف كمقداره حركتاف كيسمى أصليا ألصالتو بالنسبة كليس بعده ٫تزة كسك, ىو ماال تقـو ذات اٟترؼ من دكنو : ا١تد األصلي  /1
على حالة كاحدة دائما ك إٔب أف ذات اٟترؼ ال تقـو بدكنو كال , إٔب غَته من ا١تمدكد نظرا لثبوت مقدار مده كىو حركتاف 

عليو كىو  تتوقف على سبب من ا٢تمزة أك السكوف كيسمى طبيعيا الف صاحب النطق السليمة ال ينقصو من مقداره كال يزيده
 89. غٌما ثنائي كإما مطلق 

" طو"٨تو " حي طاىر"ىو ما كاف كاقعا ُب فواتح الصور  من اٟتركؼ الثنائية  لفظا ال خطا اجملموعة ُب : ا١تد الطبيعي الثنائي  /أ
" طو" أربعة للطٌاء كىي كبُت" مرٙب "كمواضعو ُب القراف كاحد كعشركف منها سبعة للحاء ك اٟتوا ميم السبعة كاثناف للياء ك٫تا بأكٔب 

يونس "أكائل : كستة للراء كىي " طو"ك"مرٙب "كاثناف ا٢تاء ك٫تا بأكٔب " القصص" " النمل " "الشعراء "كالطواسم الثبلثة ىي 
  90"اٟتجر , الرعد كإبراىيم , كيوسف كىود 

الكلمة كقد يكوف ثابتا ُب الوقف فقط دكف كقفا ُب كسط , كىو ما عد الثنائي كقد يكوف ثابتا كصبل : ا١تد الطبيعي ا١تطلق  /ب
كقد يكوف ثابتا ُب , كا١تمدكد اليت ٖتذؼ كصبل اللتقاء الساكنُت , األلفات ا١تبدلة من التنوين عند الوقف عليهما . الوصل 

 91كيسمى مطلقا لعدـ تقيده ٔتا لطبيعي الثنائي , الوصل دكف الوقف كا١تد 

 لى ا١تد األصلي بسبب ٫تزة أك سكوف كىو ا١تد الزائد ع: ا١تد الفرعي  /2

 92: ا١تد بسبب ا٢تمزة ينقسم إٔب قسمُت _ 1

كيسمى كاجبا " سوء" "شيئت " "شاء"ىو ما جاء فيو لعد حركؼ ا١تد ضمَت متصل بو ُب كلمة كاحدة مثل : كاجب متصل  /أ
 باإلٚتاع كمن مقدار مده أربعة حركات أك ٜتسة 

 93. كلمة ك ا٢تمزة أكؿ كلمة   أف يكوف ا١تد أخر: جائز منفصل  /ب
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  .87ٓ   -اٌّوعغ ٔفَٗ 

 
89

 . 84 83-ٓ  –ِؾّٛك ػٍٟ ثَخ  –اٌؼ١ّل فٟ ػٍُ اٌزغ٠ٛل  

 
90

  .84 –ٓ  –ػٍٟ ِؾّٛك ثَخ  –اٌؼ١ّل فٟ ػٍُ اٌزغ٠ٛل  

  
91

  .اٌٖفؾخ  اٌّوعغ ٔفَٗ  ٚ

  
92

  .158 –ٓ  –ك د  –ك ٛ  –كاه اٌغل اٌغل٠لح  –ِٖو إٌّٖٛهح  –ِؾّل أؽّل ػجل هللا  –و١ف رموأ ٚ رؾفع ٚ رغٛك اٌموآْ 

  
93

  .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-44- 
 

 : ظاىرة القلب -(9

كنقلب  ،حولو ظهرا لبطن  ،قلبو يقلبو كقد انقلب الشيء كقلبو  ،القلب ٖتويل شيء عن كجهو "جاء ُب لساف العرب : لغة  
  94.الشيء ظهرا لبطن كاٟتية تتقلب على الرمضاء 

 95. َته كالصيغة اإلفرادية ٔتختلف أشكا٢تا ك أنواعها ىو ظاىرة صرفية صوتية ميدانا حبلؿ صوت مكاف غ: اصطالحا

 96.جذب كجبذ :كىو تبادؿ األصوات ا١تتجاكرة أماكنها ُب السلسلة ا١تكانية مثل 

كقد ذكر السيوطي القلب ا١تكا٘ب ُب الصوامت أمثلة كثَتة جدا , كالقلب الكاُب يكوف ُب الصوامت كما يكوف ُب ا١تصوتات 
ك ما " جذب " ك"جبذ :" فقد ذكر عن ابن دريد قولو , ابن دريد , كاألصمعي ,السكيت  أيب عبيدة  أخذىا عن ابن فارس كابن

        كلبكت الشيء  ،" عميق كمعيق"ك " صاعقة كصاقعة "ك " أنضب "ك  " أنبض القوس  "ك " ضرب "ك" ربض "أطيبو ك 
 97ك تكلتو إذا خظتو 

كما يوضحو بعض ادثُت ( اعزٌ )اشتقاؽ اسم التفضيل من الفعل : تو كثَتة منها أما القلب ا١تكا٘ب ُب األصوات ا١تصوتة فأمثل
بتطبيق قاعدة  أفعل التفضيل ٍب يطبق عليها قاعدة صوتية ىي قاعدة القلب , لكي يشتق أعز فإنو ٭تصل أكال على أعزز : " قائبل

الفتحة ُب ا١تثاؿ )ك العلة القصَتة الواقعة بعدىا ( اؿ السابق الزام األكؿ ُب ا١تث) ا١تكا٘ب بُت الصحيح األكؿ من الصحيحُت ا١تثلُت 
 98(.السابق 

 99: كللقلب أنواع منها نذكر منها ما يلي 

( كتب ككبت ك بكت : )نوع يصيب أم عنصر من عناصر الصيغة اإلفرادية بالتفسَت الرجعي أك التقدمي كالذم يقاؿ ُب _ 
كأكثر من األمثلة اليت قلبت ىذا القلب اللغوم على طريقة االشتقاؽ الكبَت الثبلثية  : "كىذا النوع أشار إليو صبحي صاّب بقولو 

 100. األخرل

 ،جبذ  ،جذب )أما النوع الثا٘ب يصيب بعض أصوات الصيغة اإلفرادية فيزحزحها عن موقعها بالتقدٙب أك بالتأخَت كالذم نراه ُب 
 101.لقلب ا١تكا٘ب ك يعرؼ ىذا النوع عند الصرفيُت با( كغضرفوف , غضركؼ 

                                                           
94

  .265-1-ٓ – 1ط –ٌَبْ اٌؼوة الثٓ ِٕظٛه  

 
95

  .11 –ٓ  –ِىٟ كهاه  –اٌّغًّ فٟ اٌّجبؽش اٌٖٛر١خ ِٓ ا٢صبه اٌؼوث١خ 
96

  .267 -ٓ –اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ  

 
97

  .476 -ٓ –ا١ٌَٟٛٛ  –اٌّي٘و فٟ ػٍَٛ اٌٍغخ 

 
98

.268 –ٓ  –ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ  –اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ 
 

  
99

  .205 -ٓ –ٕجؾٟ ٕبٌؼ  –اٌلهاٍبد فٟ فمٗ اٌٍغخ  

 
100

.اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ 
 

  
101

.205 -ٓ –كهاٍبد فٟ فمٗ اٌٍغخ ٕجؾٟ ٕبٌؼ  
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اإلعبلؿ تغَت : " كىو من صور اإلعبلؿ عند الصرفيُت ك أكضعو ابن اٟتاجب بقولو  ،أما النوع الثالث فهو ٮتتص بأصوات ا١تد 
ا١تعتل ك ا١تهموس ك أكثر ٦تا تكوف ) ك تكثر ىذه الظاىرة ُب " حركؼ العلة للتخفيف ك٬تمعو القلب ك اٟتذؼ ك اإلسكاف 

شاع ىذا اإلعبلؿ بالقلب ألف القلب فرع منو كاختص القلب بإبداؿ حركؼ العلة ك ا٢تمزة بعضها ( متلوه بتقدٙب األخر على 
 102. مكاف بعض ك ا١تشهور ُب غَت األربعة لفظ اإلبداؿ 

II  الداللة الصوتية التركيبية  : 

 : المقطع الصوتي

 103. ل منها إٔب غَتىا من أجزاء الكلمة أصغر كحدة صوتية ٯتكن النطق هبا كيستطيع ا١تتكلم أف ينتق: اصطالحا

كىو ينشأ نتيجة ٟتركة الرئتُت كاندفاع ا٢تواء منها دفعة كاحدة تسمح ٓتركج  ىذا القدر من األصوات هبذه الكيفية اليت ٭تس هبا 
عض األحياف عليها تبٌت ُب ب, ٭تتاج الباحث إٔب تقسيم الكبلـ ا١تتصل إٔب مقاطع صوتية 104. الناطق ك السامع على السواء 

  105.كهبا يعرؼ صيغ الكبلـ ُب لغة من اللغات , األكزاف الشعرية 

    ك ا١تقطع ا١تتحرؾ ىو الذم ينتهي بصوت لُت قصَت "   closed" كساكن "     open"متحرؾ : ا١تقاطع الصوتية نوعاف 
 ،يتكوف من ثبلثة مقاطع متحركة " فتح"فالفعل ا١تاضي الثبلثي . أما ا١تقطع الساكن فهو الذم ينتهي بصوت ساكن , أك طويل 

 106. يتكوف من مقطعُت ساكنُت " فتح "ُب حُت أ ف مصدر ىذا الفعل 

كالًتتيب على ىذه النسبة أف قسموا األصوات إٔب .فالكبلـ ا١تتصل يتكوف من أصوات لغوية ٗتتلف ُب نسبة كضوحها السمعي
م أف األصوات الساكنة بطبيعتها أقل كضوحا ُب السمع من أصوات كقد اتضح ٢ت. األصوات الساكنة كأصوات اللُت:قسمُت ٫تا

كتكاد تشبها أصوات اللُت ُب .علما أف ادثُت قد الحظوا أف اللم كالنوف كا١تيم أصوات عالية النسبة ُب الوضوح السمعي.اللُت
   107.ىذه الصفة ٦تا جعلهم يسمونا أشباه أصوات اللُت

لُت، تكوف منها عادة صوت كاحد أقل كضوحا ُب السمع كٮترج، هبذا عن صفات أصوات اللُت فإذا التقى ُب كبلـ العرب صوتا 
 108".الياء"ك" الواك"كالتقاء صوٌب لُت اللذين نسميهما .فيصبح صوتا ساكنا أك شبيها بأصوات اللُت

 

                                                           
 

102
.67 -ٓ – 3ط –االٍزوثبكٞ  –ّبف١خ اثٓ اٌؾبعت 

 
 

103
.199 –ٓ  –ؽبِل ٘الي  –إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ  

 
  

 
104

.اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ 
 

  

 
105

.131 –ٓ  –ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ  –األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ 
 

 

 
106

.اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ 
 

  

 
107

.132 –ٓ  –ثوا١ُ٘ أ١ٌٔ ئ -األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ
 

  

 
108

.اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ 
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 109( .الياء)عادة نوع من  صوتُت مقطعُت ،بل يتكوف منهما( a.e)ال نعد صوٌب اللُت  gèation "ففي الكلمة اإل٧تليزية  

كالتقاء صوٌب لُت أحد٫تا مقطعي كاألخر غَت مقطعي كاألخر غَت مقطعي،ينتج عادة ذلك الصوت ا١تركب الذم يسمى  
diphtongue)  ( أما إذا كاف غَت ا١تقطعي ىو األكؿ .كإذا كاف ا١تقطعي منهما أكال ٝتى ىابا كىو الشائع ُب اللغة اال٧تليزية
        "حوض "كما ُب نطق ا١تصريُت اآلف  لكلميت .مل اللغة العربية اٟتديثة ُب تطورىا إٔب صوت لُت طويل ٝتي صاعدا كتشت

 110".بيت"ك 

اللغة العربية حُت النطق هبا  تتميز فيها ٣تاميع من الوقائع ، تتكوف كل ٣تموعة من عدة مقاطع  ينضم بعضها بعض ، ُب كثيقة 
ككل ٣تموعة اصطبلح عادة على تسميتها بالكلمة فالكلمة . ريب إٔب تلك اجملاميع من ا١تقاطعكبذلك ينقسم الكبلـ الع اتصاؿ ،

 111.يتكوف من مقطع كاحد أك عدة مقاطع كثيقة االتصاؿ بعضها ببعض ليست ُب اٟتقيقة إال جزاء من الكبلـ ،

فهي كل من ا١تثالُت  .كالكلمة العربية مهما اتصل هبا من لواحق أك سوابق ليزيد عدد مقاطعها على سبعة
على أف ىذا النوع نادر ُب اللغة العربية ،كإ٪تا الكثرة الغالبة من .٣تموعة مكونة من سبعة مقاطع " أنلزمكم كىا"أك"فسيكفيكهمو"

إٔب  كاللغة العربية ٘تيل عادة ُب مقاطعها.الكبلـ العريب تتكوف من ٣تاميع من ا١تقاطع ، كل ٣تموعة التكاد تزيد على أربعة مقاطع 
 112.ا١تقاطع ا١تتحركة خصوصا حُت تشمل على أصوات على أصوات لُت قصَتة

فمن لغات كسط إفريقيا ما يفر من ا١تقاطع الساكنة ،كيؤثر .كاللغات بصفة عامة تتباين ُب ميلها إٔب نوع خاص من ا١تقاطع 
   113.الساكن كا١تتحرؾ :النوعُت ا١تتحركة عليها كلكن اللغة العربية رغم آثارىا ا١تقاطع الساكنة قد اشتملت على 

كقد أشار النحاة من القدماء إٔب ميل اللغة العربية إٔب ا١تقاطع الساكنة ،حُت قرركا استحالة اجتماع أربعة متحركات ُب الكلمة 
ع متحركة فيها كمعٌت قو٢تم ىذا كما يعرب عنو ادثوف أف اللساف العريب يفرض توإب ألربعة مقاط.ككراىة فيها كالكلمة .الواحدة 

 114. ىو كالكلمة

ُب ا١تقاطع العربية ٜتسة فقط  كأنواع النسيج"استفهمتم "كلكنهم أباحوا توإب أربعة مقاطع ساكنة فيها ىو كالكلمة إذ تقوؿ 
 115:ىي

 .صوت لُت قصَت+ ػ صوت ساكن 1

                                                           
109

.132 –ٓ  –األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ  
 

  
110

.133-132 –ٓ  –اٌّوعغ ٔفَٗ 
 

 

 
111

.133 –ٓ  –األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ 
 

  
112

.اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ  
 

 

 
113

.134-133 –ٓ  –األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ 
 
  

114
.134 –ٓ  –اٌّوعغ ٔفَٗ 

 
 

115
.134-ٓ  –ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ  -األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ 
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 .صوت لُت طويل+ػ صوت ساكن 2

  .صوت ساكن+صوت لُت قصَت +ػ صوت ساكن 3

 116.صوتاف ساكناف+ت لُت قصَت صو +ػ صوت ساكن 4

 : أىمية الدراسة المقطعية  

فإذا أريد تعلم إحدل اللغات نطقت كلماهتا نطقا بطيئا ،٣تزأ إٔب مقاطع ،ٍب "تؤدم معرفة ا١تقاطع إٔب الوقوؼ على طريقة نطقها  
 117"يتدرج ذلك إٔب السرعة العلية حىت يتقن ا١تتعلم ىذه اللغة بنطقها الصحيح 

اسة ا١تقاطع يعرؼ نسج الكلمة ُب لغة من اللغات ، ففي العربية مثبل نستطيع معرفة ما ليس بعريب فما خالف كعن طريق در 
 118.النسج ا١تألوؼ فيها فهو أعجمي 

كقد أمكن االستفادة منها ُب تعليم الصم ،كما ثبت .كٯتكن على أساسها إدراؾ التفعيبلت العركضية ،كطريقة تركيب الكلمات 
 119.بلت الفوتوغرافية ُب مدرسة تعلم الصم بباريس ذلك من التسجي

 120.كقد أثر ا١تقطع ُب طرؽ الكتابة ا١تستعملة ُب بعض اللغات ٔتا يدؿ لعلو أ٫تية البحث فيو  

 :النبر ظاىرة (1

ا١تنَتة رفع صوتو عن خفض ك : نرب الرجل نربة ،إذ تكلم بكلمة فيها على كلمة، كنربة ا١تغٌت:عند العرب ارتفاع الصوت يقاؿ :لغة 
 121.مرقاة ا٠تاطب ٝتي بذلك الرتفاعو كارتقائو كعلوه

ٮتتلف ادثوف مع القدماء ُب التمييل للنرب ،كيتفق  القدماء مع ادثُت ُب ا١تنطق الفكرم ١تفهـو النرب بأنو ظهور كبركز ،فالنرب 
الضغط على مقطع معُت من الكلمة ليصبح عند القدماء كضوح صوٌب يتمثل ُب ٖتقيق ا٢تمزة ،أما ادثُت ،فالنرب عندىم ىو 

 122.أكضح ُب النطق من غَته لدل السمع  
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.اٌّوعغ ٔفَٗ  ٚاٌٖفؾخ  
 

 

 
117

 -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي  –إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ 
 

  
118

.اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ 
 

 

 
119

.210 –ٓ  –ؽبِل ٘الي  –إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ 
 

 

 
120

.اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ 
 
  

 
121

.40 –ٓ  –ٌَبْ اٌؼوة اثٓ ِٕظٛه 
 

  

 
122

.157 –ٓ  –ٍؼبك ثَٕبٍٟ  –ِىٟ كهاه  –اٌّموهاد اٌٖٛر١خ فٟ اٌجواِظ اٌٛىاه٠خ 
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مثل الغمز كالضخم ،كمنو ا٢تمز ُب الكبلـ ألنو يضخم كقد :،كالنرب بالكبلـ ا٢تمز  ٫123تزه مصدر نرب اٟترؼ بنربه نربا ، :النبرك
فكرة النرب أكثر من تنظيمو كٗتصيصو بالقطع كيقابلو  ككأف ادثُت ٓب يزيدكا على القدماء ،ُب تصور ٫.124تزت اٟتركؼ فانمر 

 assent  .125:كفرنسي ىو  streesا١تصطلح العريب للنرب مصطلح ا٧تليزم ىو

كالنرب يستلـز جهدا زائد من أعضاء النطق بأسرىا من الرئتُت  126.إنا نربة من الصدر ٗترج باجتهاد :عن ا٢تمزة : يقوؿ سيبويو
،كالشفتُت فيصبح ا١تقطع ا١تنبور ىذا اٞتهد الزائد فيعطيو قوة ُب الوضوح كالظهور أكثر من ا١تقاطع اجملاكرة كالوترين كاٟتلق كاللساف 

لو ُب الكلمة أما ا١تقطع الغَت منبور فينتفر معو نشاط ىذه األعضاء كحىت يقل كضوحو ُب السمع كلذا فإف ا١تنبور بيكوف أطوؿ من 
  127.سواه ُب الكلمة كأكثر تصويتا

  128ىو الضغط على مقطع معُت من الكلمة، ليصبح أكضح من غَته لدل السمع :حااصطال

أك عدة عناصر من ىذه  النربة ىي إشباع مقطع من ا١تقاطع، بأف تقول اما ارتفاعو ا١توسيقي أك شده أك مده: يقوؿ كانتينيو
 129العناصر ُب نفس الوقت، كذلك بالنسبة إٔب نفس العناصر ُب ا١تقاطع اجملاكرة

 130قىو نشاط ال ذاٌب للتكلم ينتج عنو كقوع الربكز ألحد األصوات أك ا١تقاطع قياسا ١تا ٭تيط  :نبرال

كالنرب يتمثل ُب إبراز مقطع اشتداد القوة ُب موقع ٭تدد من خبللو ُب لغة معينة ما ينبض بالوحدة النربية ٯتكن أف ال  
جزء من الكلمة مثبل ىو اٟتاؿ ُب اإليطالية أك اٞتملة أك الًتكيب  ُب  تطابق ىذه الوحدة الكلمة مثلما ىو اٟتاؿ ُب األ١تانية أك

 .131اللغة الفرنسية، يبدك أف اللغة العربية يربز النرب مع ا١تد ُب اٟتركات كإدغاـ األصوات ٦تا نرمز لو ُب الكتابة بالشدة

األخرل اليت ٕتاكر ُب البنية الًتكيبية كيتطلب عبارة عن كضوح نسيب يتميز بو صوت أك مقطع من بقية األصوات أك ا١تقاطع  :النبر
 132جهدا عضليا أعظم من قبل ا١تتكلم 
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.293 –ٓ  –ٌَبْ اٌؼوة اثٓ ِٕظٛه 
 
  

124
.39 –ٓ  –اٌّوعغ ٔفَٗ 

 
  

125
217 –ٓ  –ؽبِل ٘الي  –إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ  

 
  

126
. 548 –ٓ – ١ٍٗج٠ٛ -اٌىزبة 

 
  

127
 .217 –ٓ  –ؽبِل ٘الي  –إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ   
128

 .216 –ٓ  –اٌّوعغ ٔفَٗ  
129

 .217 –ٓ  –ؽبِل ٘الي  –إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ   
130

 .281ٓ  -ػجل اٌؼي٠ي اٌٖجغ -اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ 
131

 .83ٓ  -فٌٛخ ٛبٌت اإلثوا١ّٟ٘ -ِجبكب فٟ اٌٍَب١ٔبد اٌؼبِخ 
132

 .94ٓ  -رّبَ ؽَبْ -ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌٍغخ  
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 : كظيفة النبر في اللغات

ال ٗتلو أية لغة من النرب، فكل متحدث بلغة ما يضغط على نفس ا١تقاطع فيها كإ٪تا االختبلؼ بينهما ُب استخدامو  
فالنرب ُب الكلمة يلعب دكرا ٘تييزيا ػ ُب بعض اللغات ػ فيفرؽ بُت الصيغ أك ا١تعا٘ب . فونيما يغَت الصيغ أك ا١تعا٘ب أك عدـ تأثره فيهما

 .فيها ،ْتيث ال يفهم ا١تراد إال بوجوده 

ففيها ٘تيز النربة بُت الصيغ النحوية أك بُت الكلمات كذلك ْتسب مكاف كقوعها  كمن ىذا الصنف اللغات ا٢تند أكركبية القدٯتة ،
 133.الكلمة ا١توسيقية كتعديد مكانا جنسها ،كلذلك عاِب النحاة ا٢تنود كاليونانيوف ، كالبلتينيوف مسألة نربة منها أك ْتسب مكاف

  إذا نرب ا١تقطع األكؿ كانت أٝتا ، import.كاللغة اإل٧تليزية من ىذا القبيل ،فالنرب فيها ٭تدد صيغة الكلمة فعبل أك اٝتا فكلمة
 .فبل يفرؽ بينها حُت تستعمل فعبل أك اٝتا إال اختبلؼ النرب augmentكtomentبل كمثلها إذا نرب ا١تقطع الثا٘ب كانت فع ك

كإذا نرب ( شهر أغسطس أك علم شخص) إذا نرب ا١تقطع األكؿ فهي ٔتعٍت augustكما يفرؽ النرب فيها ا١تعا٘ب ، كمن ذلك كلمة 
 134(.٣تيب أك جليل)ا١تقطع الثا٘ب فهي ٔتعٌت 

فالنرب فيها على  ٧pillowتليزية ال يؤدم اختبلؼ نرب ا١تقاطع فيها إٔب تغَت ُب معناىا كما ُب كلمة تبدأ معظم الكلمات اإل
 135يقع فيها على ا١تقطع الثا٘ب politا١تقطع األكؿ ككلمة 

 :كيلعب دكرا ٘تيزيا ُب اللغة االيطالية كما ىو ُب ا١تثالُت التاليُت

principi  نعٍت األمراء كتقابلprinicifiكذلك ىو اٟتاؿ ُب اللغة اإلسبانية حيث أف " البداية"تعٍت  اليت:f enmino 
 136.يعٍت ػ أنيت ػfinitoيعٍت أنى أخَتا fnimino"النهاية "يعٍت 

لكن ليس لو أثر ٘تيزم  كللنرب معٌت ثانوم ُب كل اللغات تقريبا ىو التأكيد أك الداللة على االنفعاؿ كاللغة العربية تستخدـ النرب،
    137.كلذا سكت النحاة العرب عنوفيها ،
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 .217 –ٓ  –ؽبِل ٘الي  –اٌؼوث١خ  إٔٛاد اٌٍغخ 

 
134

.218 –ٓ  –اٌّوعغ ٔفَٗ 
 

  
135

.217 –ٓ  –ؽبِل ٘الي  –إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ  
 

 
136

.83 –ٓ  –فٌٛخ ٛبٌت اإلثوا١ّٟ٘  –ِجبكب فٟ اٌٍَب١ٔبد اٌؼبِخ  
 

  
137

.219 –ٓ  –فٌٛخ ٛبٌت اإلثوا١ّٟ٘  –ِجبكب فٟ اٌٍَب١ٔبد اٌؼبِخ  
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  :مواضع النبر في الكلمة العربية

ال ندرم كيف كاف العرب يثَتكف الكلمات إذ ليتبُت لدينا تسجيل ٢تذه الطاىرة كال ندرم بالتأكيد موضع النرب ُب العربية 
 138.الفصحى 

 ،قلتو األمة العربية جيبل بعد جيلحد كبَت النطق العريب الذم تنا ك١تا كانت القراءات القرآنية ا١تعاصرة ػ على لساف القراء ػممثلة إٔب
 139استنبطت على ىدية مواضع النرب العربية القدٯتة كىو ما ينطق على العربية الفصحى ا١تعاصرة 

ت ال يزيد النرب  كُب كل اٟتاال.كقد جعل العلماء للنرب مواقع ٥تتلفة من األلفاظ العربية ،كحصركه ُب نقاطهما أكال ككسطها كأخرىا 
كونو توضيحا كمية صوتية من غَتىا ك ليست لو ضوابط غَت الذكؽ كالعرؽ كالعادات كأنو توضيح من جهة كثقل من جهة أخرل 

 140.كُب توظيفو قوة كضعف

 :كقد حددكا مواضع النرب فيما يلي 

 س ، :عنصر، فالنرب ىو رحم، عـز ، سلم ،: إذا توالت ثبلثة متماثلة من النوع ا١تفتوح القصَت مثل :النبر على المقطع األكؿ 
  141،ع ،غ كىي أكٔب الكلمات ككذار

فالكلمة األكٔب من ( يأس ، نار صم)الوقف : كالكلمات حاؿ ( أحادية ا١تقطع)إذا كانت الكلمة كبل مقطعا كاحدا  
النرب على كل ( س+ع+س) الث كالثالثة  من النوع الث( س+ع+ع+س)، كالثانية من النوع الرابع ( س+س+ع+س)النوع ا٠تامس 

 142.منها كاملة إذ ىي مقطع كاحد

( ا١تستقر)ك( نستعُت)كذلك حاؿ الوقف على ثل ( س+ع ع+س)إذا كاف ىذا ا١تقطع من النوع الرابع : النرب على ا١تقطع األخَت 
 143كىو القطع األخَت من الكلمتُت( فز( )عُت)فا١تنية ىو 

ا ٓب يكن ا١تقطع األخَت من النوعُت السابقُت كٓب تتواؿ ُب الكلمات ثبلثة مقاطع من نوع إذ: النرب على ا١تقطع الذم قبل األخَت
كىو على الًتتيب ( ىو ا١تفتوح القصَت كيكثر ُب ا١تقطع الذم قبل األخَت كمن أمثلة أنصر أخاؾ ظا١تا أك مظلوما)كاحد 

  144( أك)،(ؿ)،(غا)،(أف)

                                                           
 

138
.اٌّوعغ ٔفَٗ ٚ اٌٖفؾخ 

 
  

139
 .219ٓ  -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي  -إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ  
140

 .157ٓ  -ٍؼبك ثَٕبٍٟ  -ِىٟ كهاه -كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ  -اٌّموهاد اٌٖٛر١خ فٟ اٌجواِظ اٌٛىاه٠خ   
141

  219ٓ  -ٍؼبك ثَٕبٍٟ  –ِىٟ كهاه  –اٌّموهاد اٌٖٛر١خ  
142

 220ٓ  -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي  -إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ  
143

 220ٓ  -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي  -اد اٌٍغخ اٌؼوث١خ إٔٛ 
144

 . 221ٓ  -اٌوعغ ٔفَٗ 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-51- 
 

 : كذلك في حاالت منها: النبر على المقطع الذم سبق ما قبل األخير 

مثل ازدىر ، ابتكر، ( ا١تفتوح القصَت)إذا ا١تقطع الذم قبل األخَت من النوع األكؿ كسبق بنظَت من النوع األكؿ أيضا -1
 .145انكسر، فالنرب فيها على د، ت، ؾ، كىي ا١تقاطع السابقة ١تا نرب األخَت 

مثل ركبك، سلمك ، قدمك ، ( ا١تفتوح القصَت)النوع إذا كاف ا١تقطع ا٠تَت من النوع الثالث كالذم قبل األخَت من  -2
 .146حاؿ الوقف عليها، فالنرب فيها على رؾ، سل  قد كىي تعد سابقة للمقطع الذم قبل األخَت

قدموا ، بكركا، أكرموا، أعلموا فالنرب : إذا كاف ا١تقطع األخَت من النوع ا١تفتوح الطويل كالذم قبلو من ا١تفتوح القصَت  -3
 147أع  –أؾ  –بك  –قطع الذم يسبق ما قبل األخَت، كىو قد فيها على ا١ت

النرب ىو نشاط ُب ٚتيع أعضاء النطق ُب كقت كاحد، فعند النطق ٔتقطع منبور نلحظ أف ٚتيع أعضاء النطق تنشط 
ليسمحا كما تقول حركات الوترين الصوتُت كيقًتباف أحد٫تا من اآلخر . غاية النشط، إذ تنشط عضبلت الرئتُت نشاطا كبَتا

كىذا ُب حالة  148بتسرب أقل مقدار من ا٢تواء، فتعظم لذلك سعة الذبذبات كيًتتب أف يصبح الصوت عاليا كاضحا ُب السمع
األصوات اجملهورة، أما مع األصوات ا١تهموسة فيبتعد الوتراف الصوتياف أحد٫تا اعن اآلخر أكثر من ابتعاد٫تا مع الصوت ا١تهموس 

 149.غَت ا١تنبور

ظ مع الصوت ا١تنبور نشاط ُب أعضاء النطق األخرل، كأقصى اٟتنك كاللساف كالشفتُت، كلكن حُت كذلك يبلح 
النطق بالصوت غَت ا١تنبور نلحظ توترا ُب أعضاء النطق فا١تسافة بُت الوترين الصوتيُت مع اجملهورات تتسع نسبيا ، كبذلك يقل 

 .150ضغط ا٢تواء ُب أثناء تسربو كتقل سعة الذبذبات

حُت ينطق بلغتو ٯتيل عاد إٔب الضغط على مقطع خاص من كل كلمة ليجعلو بارزا أكضح ُب السمع من غَته من  كا١ترء 
 .151مقاطع الكلمة، كىذا الضغط ىو الذم نسميو بالنرب

 

 

 

                                                           
 

145
 . 222ص  -عبد الغفار حامد هالل  -أصوات اللغة العربية  

146
 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  

147
 . 221 ٓ -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي  -إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ   

148
 .138ٓ  -ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ -األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ  

149
 138ٓ  -ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ -د اٌٍغ٠ٛخاألٕٛا  

150
 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  

151
 139ٓ  -ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ -األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ  
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 :INONATION: التنغيم(2

 : تعريف التنغيم

الكلمات ا١تفردة أما التنغيم فيكوف على  لقد فرؽ اللغويوف بُت النغمة كالتنغيم، فقالوا أف النغمة تكوف على مستول 
لقد اشتغلت مسالة التنغيم ُب الًتاث العرم الدارسُت العريب خاصة ا١تعاصرين فانكبوا عليها بالدراسة كالتحليل  152مستول اٞتملة

ؿ تلوين موسيقى العبارة كتوصلت دراستهم اللغوية إٔب تناكؿ الظاىرة كظاىرة أدائية، تربز اٟتالة النفسية كالشعورية للناطق من خبل
 153أك اٞتملة

أف اإلنساف حُت ينطق بلغة ال يتبع درجة صوتية كاحدة :" حيث يقوؿ" ٔتوسيقى الكبلـ"كقد عرب الدكتور إبراىيم أنيس  
 154ُب النطق ّتميع األصوات فاألصوات اليت يتكوف منها ا١تقطع ٗتتلف ُب درجة الصوت

لًتكيبية كىو تكوين صوٌب أصلي ُب األداء الكبلمي، كلو دكر ىاـ ُب ٣تاؿ التنغيم ٣تاؿ من موضوعات علم األصوات ا 
األداء كا١تواقف اإللقائية كٕتميلها كما أنو أحد الظواىر الصوتية ا٢تامة  اليت ينبغي دراستها كتفهمها من حيث النطق ألنو ٚتلة من 

  155ة معينة موجودة ُب ذىن ا١ترسلالنغمات كالنغمة صوت كمن جانب الداللة كذلك كل التنغيم يدؿ على فكر 

أك اللحن، كيعرفو ماريو  التنغيم ىو مصطلح يدؿ على رفعة الصوت أك خفضو ُب الكبلـ كيسمى أيضا موسيقى الكبلـ  
 .156التنغيم ىو تتابع النغمات ا١توسيقية أك اإليقاعات ُب حدث كبلمي معُت"بام بقولو

 .157لظركؼ ا١تؤدل فيو أك تنويع األداء للعبارة حسب ا١تقاـ ا١تقولة فيوىو ارتفاع الصوت كا٩تفاضو مراعاة ل: التنغيم 

اختبلؼ درجات : كيكوف ىذا على مستول الكلمة، كما يكوف أيضا على مستول اٞتملة أك العبارة فالنوع األكؿ يعٍت 
ككذلك الكلمات قد ٗتتلف فاألصوات اليت يتكوف منها ا١تقطع الواحد قد ٗتتلف ُب درجة الصوت "الصوت ُب الكلمة الواحدة 

 158"فيها

كىذا النوع يستعمل ُب بعض الظواىر اللغات للتفريق بُت ا١تعا٘ب كالصينية كالنرك٬تية : TONE" توف"كيسمي ذلك  
 .159كالسويدية كبعض لغات جنوب إفريقيا كشرقي أسيا كبعض اللغات ا٢تندية األمريكية
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 189ٓ  -1985 -2ٛ  -ِىزجخ األٔغٍٛ ِٖو٠خ  -وو٠ُ ىوٟ ؽَبْ اٌل٠ٓ -إٔٛاد رواص١خ فٟ ػٍُ اٌٍغخ   

 
153

 189ٓ  -1985 -2ٛ  -و٠خ ِىزجخ األٔغٍٛ ِٖ -وو٠ُ ىوٟ ؽَبْ اٌل٠ٓ -إٔٛاد رواص١خ فٟ ػٍُ اٌٍغخ    

 
154

 .176-ٓ  -.ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ -األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ   
155

 .158ٓ  -ٍؼبك ثَٕبٍٟ  -ِىٟ كهاه  -كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ رطج١م١خ -اٌّموهاد اٌٖٛر١خ فٟ اٌجواِظ اٌٛىاه٠خ   
156

 .153ٓ  -ّوف اٌل٠ٓ اٌواعؾٟ -فٟ ػٍُ اٌٍغخ اٌؼبَ  

.225ٓ -يػجل اٌغفبه ؽبِل ٘ال -إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ  
157

  
158

 .220اٌّوعغ ٔفَٗ ٓ   
159

 220ٓ  -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي -إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ    
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، "عاف حسب توإب درجات الصوت بالنغمة ا١توسيقية ىي فإنا تؤدم ستة م" فاف"مثل ذلك ُب الصينية كلمة   تـو
 160"٭ترؽ،شجاع ، كاجب، يقسم، ٤توؽ

تدؿ بنطق خاص على ٣ترد الظبلـ، " ليل"كُب اللغة العربية صور من ىذا التنغيم الذم ٗتتلف ْتسبو ا١تعا٘ب فكلمة 
كقد : يشَت إٔب طوؿ الليل يقوؿ " ليػ"األكؿ كبنطق آخر تدؿ على طولو، فقد دلل ابن جٍت على أف طوؿ الضغط على ا١تقطع 

ليل طويل ككأف ىذا :  حذفت الصفة كدلت اٟتاؿ عليها كذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قو٢تم سَت عليو ليل كىو يريدكف 
التعظيم ما إ٪تا حذفت فيو الصفة ١تا دؿ من اٟتاؿ على موضعها كذلك أنك ٖتس ُب كبلـ القائل من التطويع كالتطريح كالتفخيم ك 

كقد يستعمل ىذا التنوع ا١توسيقي دكف  161ليل طويل أك ٨تو ذلك كأنت ٖتس ىذا من نفسك، إذ تأملتو : يقـو مقاـ قولو 
  162مبلحظة التفريق بُت ا١تعا٘ب ُب كثَت من كلمات اللغة 

كىو يرتكز على ما  عبارة  عما يبلحظ من التنوعات ا١توسيقية ُب الكبلـ –كما ذكرنا   –أما تنغيم العبارات فهو  
للمتكلم من قدرة على التحكم ُب عضبلت نطقو كيتدخل ُب طبيعة النطق كالتنغيم موقف الكبلـ كحالة ا١تتكلم النفسية كطبيعة 

 .163ا١تخاطبُت كالبيئة اليت يلقى فيها الكبلـ كغَت ذلك من الظركؼ ايطة

٢تذا ٬تب على متعلم اللغة الوقوؼ على ىذه اٞتوانب نظامها ا٠تاص ك  –كلكل لغة من حيث التنغيم كمواقعو كظركفو  
 .164حىت ال يفقد تركيبها اللغوم طبيعتو ا٠تاصة بو

كنبلحظ ذلك كاضحا ُب العاميات العربية، كىو ٯتثل إتاىات اللهجات ا١تختلفة ُب الببلد العربية كا١تصرية، كالعراقية  
كغَتىا كلتنوع ذلك كتعدده فيها يتعذر كضع نظاـ خاص لطرائق التنغيم ُب العربية كالسورية كا١تغربية كالسودانية كالسعودية كاللبنانية 

 165.ا١تعاصرة، ك٢تجاهتا

، ٯتكن أف تتشكل ُب النطق العامي (أنت عآب)ففي العامية ا١تصرية يستخدـ التنغيم للداللة على اإلثبات كالنفي فعبارة  
 166بصور صوتية تدؿ على مراد ا١تتكلم 

 167ات صوتية كاثقة تدؿ على الثبات العلم للمخاطب كبنغمة أخرل هتكمية تنفي العلم عنو فبنغمة ذات نرب 

                                                           
160

 .220اٌّوعغ ٔفَٗ ٓ   
161

 .220ٓ  -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي -إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ  
162

 . 225ٓ  -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي -إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ  
163

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ   
164

 .229ٓ  -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي -اٌؼوث١خإٔٛاد اٌٍغخ   
165

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  
166

  229ٓ  -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي  -إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ   
167

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ   
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ُب  –( انتفعت بالعلم)فإذا قيل إلنساف . ليدؿ على اإلخبار أك االستفهاـ –ُب أسلوب آخر  –كما يستخدـ التنغيم  
العلم، كبنغمة أخرل ذات نربات انفعالية تفيد للداللة على إعبلـ ا١تخاطب بانتفاعو ب –ىادئة  –يكن بنغمة خاصة  –العامية 

 .168ىذه العبارات سؤاال للمخاطب عن مدل انتفاعو بالعلم 

كيشًتؾ ُب بياف ا١تراد بالتنغيم حركات كإشارات كانفعاالت تبدك ُب تصرفات ا١تتكلم كعلى قسمات كجهو، ككذلك  
 .169ر فيها ظركؼ االستعماؿ اللغوم ٢تذه اٞتمل كا١تواقف الكبلمية اليت تدك 

 170كبذلك اختفت منها بعض أدكات النفي كاالستفهاـ، حل ٤تلها التنغيم ليؤدم مؤداىا 

 .171كال يزاؿ أمر التنغيم غامضا ُب العربية ك٭تتاج إٔب جهد ا١توسيقيُت كعلماء اللغة 

 : التنغيم قسماف: أقساـ التنغيم

 .ينتهي بنغمة ىابطة على آخر مقطع كقع عليو النرب: األكؿ

ينتهي بنغمة صامدة على ا١تقطع ا١تذكور، كيكثر استعماؿ النغمة ا٢تابطة ُب التقرير إلفادة انتهاء اٞتملة ك٘تاـ ا١تعٌت، أما : ٘بالثا
 .172النغمة الصاعدة فتدؿ على أف الكبلـ ْتاجة إٔب اإلجابة كغالبا ما يكوف استفهاما 

ا كقف ا١تتكلم قبل ٘تاـ ا١تعٌت كىي نغمة بالصاعدة كال كىناؾ نوع ثالث من التنغيم يعرؼ بالنغمة ا١تسطحة كٖتقق إذ 
كٚتع الشمس ( 8)كخسف القمر ( 7)فإذا برؽ البص " :، كمن أمثلتها الوقف عند الفواصل ا١تكتوبة قي اآليات مثاؿ با٢تابطة
نيا ٍب على معٌت ٓب يتم ثا" القمر"أكال ك " القمر"ك " البصر"فالوقف على "  173(10)يقوؿ اإلنساف يومئذ أين ا١تفر( 9)كالقمر 

فالنغمة ىابطة ألنو ًب على معٌت ٓب يتم فهذه النغمة مسطحة دكف " ا١تفرٌ "فهذه النغمة مسطحة دكف صعود أك ىبوط فالوقف عن 
 .174صعود أك ىبوط

 175أما الوقف عند ا١تٌفر فالنغمة ىابطة ألنو ًب عند ٘تاـ معٌت االستفهاـ دكنا أداة أم أف االستفهاـ ًب بالظرؼ 

 

                                                           
168

 229ٓ  -ػجل اٌغفبه ؽبِل ٘الي  -إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ   
169

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  
170

  230ٓ  -ؽبِل ٘الي ػجل اٌغفبه  -إٔٛاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ   
171

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  
172

 . 299ٓ  -اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِؼٕب٘ب ِٚجٕب٘ب  

 
173

 (7-8-9-10)ٍٛهح اٌم١بِخ ا٠٢بد  
174

 .230اٌّوعغ اٌَبثك ٓ    
175

 230ٓ   -رّبَ ؽَٓ  -اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِؼٕب٘ب ِٚجٕب٘ب  
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 :الغػػنة (2

، كقيل( الغنة)جاء ُب اللساف  :غومالمعنى اللٌ  صوت فيو ترخيم ٩تو ا٠تياشيم تكوف من األنف نفسو، كقيل : صوت ُب ا٠تيشـو
الغنة أف ٬ترم الكبلـ ُب اللهاة، كىي أقل من الغنة، ا١تربد الغنة أف : صوت فيو ترخيم ٨تو ا٠تياشيم تكوف من األنف نفسو كقيل

، كالغنة أشد منها، كالًتخيم حذؼ الكبلـ غن يغت كىو أغن كقيل األغن الذم ٮترج كبلمو من  يشرب اٟترؼ صوت ا٠تيشـو
 176" ٮترج صوتو من خيشومو"خياشيمو كظيب أغن 

 177ىو صوت ٬ترم ُب ا٠تيشـو: ا١تعٌت االصطبلحي

، كقد شاع "لك الصوت غنةكمنها حرؼ شديد ٬ترم معو الصوت ألف  ذ: "من مصطلحات سيبويو ذكره قائبل: ةمصطلح الغنٌ 
  178ىذا ا١تصطلح ُب كتب العلماء دكف خبلؼ

أك التجويف النفي، أـ      الذم ٮترج من ا٠تياشيم،( منك)ك(( عنك)كالغنة ا٠تالصة ىي صوت النوف ا٠تفية ُب مثل  
بالتصويت الناتج عن ابتعاد  كالفم. الغنة غَت ا٠تالصة فهي اليت تكوف مع صوت ا١تيم كالنوف حيث يشًتؾ ُب نطقها األنف بالغنة

فالغنة صوت كىي النوف ا٠تفية، كىي أيضا صفة ألف ىذا الصوت يسمع عند نطق ا١تيم كالنوف كلذلك عد ٢تا  179عضوم النطق
، كا١تيم ترجع إٔب ا٠تياشيم ٔتا فيها من الغنة: "إنا ميم بغنة أك نوف بغنة، كقد ذكر ا١تربد قائبل: صفة ٦تيزة كلذا يقاؿ عن ا١تيم

فلذلك تسمعها كالنوف، ألف النوف ا١تتحركة مشربة غنة  كالغنة من ا٠تياشيم كالنوف ا٠تفية خالصة من ا٠تياشيم كإ٪تا ٝتيتا باسم 
  180"كاحد ألشباه الصوتُت، كإال فإنا ليسا من ٥ترج كاحدا

: ا ذكره ابن جٍت حُت قاؿكليس أصرح من قوؿ ا١تربد ىذا ُب عد الغنة صوتا غَت صوت النوف الختبلؼ ا١ترجُت كىو م 
الساكنة إ٪تا ىي من األنف كا٠تياشيم أنك لو أمسكت بأنفك ٍب نطقت هبا لوجدهتا ٥تتلفة، كأما النوف  181كتلك على أف النوف"

 .182"ا١تتحركة فمن حركؼ الفم كما قدمنا إال أف فيها بعض الغنة من األنف

تبللو عند اإلمساؾ باألنف كالنطق بو، كقد أفرد مكي ُب  فالغنة صوت  ٮترج من األنف، ك٢تذا فقد رأل ابن جٍت اخ 
كالغنة حرؼ ٣تهور شديد ال عملن صوت الغنة يكوف حاؿ انفتاح ٣ترل : "قاؿ فيو( الغنة)مبحثا خاصا ٝتاه باب ( الرعاية)كتابو 

                                                           
176

 .423ٓ  -اٌيِقْوٞ -أٍواه اٌؼوث١خ  
177

 . 165ٓ  -ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ -اٌؼوث١خ  دباٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍ  
178

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  
179

 .165ٓ  -ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ -اٌؼوث١خ  داٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍب  
180

 .165ٓ  -ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ -اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ   
181

 .48ٓ   -1ط -أثٛ اٌفزؼ اثٓ  عٕٟ  -ٍو  ٕٕبػخ  اإلػواة   
182

 .اٌّوعغ ٚاٌٖفؾخ ٔفٌ   
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د ُب عبارتو ىذه بالغنة التجويف األنفي للهواء، كصوت الغنة ٯتكن استمراه، كال ٯتكن استمرار الصوات الشديد، كمكي  يقص
 183عند اإلدغاـ

كىي تكوف غَت خالصة كتابعة لصوت ا١تيم أك النوف ا١تدغمتُت، أما الغنة ُب حاؿ اإلخفاء فهي خالصة كلذلك فهي  
 .184صوت رخو

د كالغنة تظهر عند إدغاـ النوف الساكنة كالتنوين ُب النوف كا١تيم  كال تدغم، كتظهر أيضا عن: "كىو يؤكد ذلك قائبل 
فقد خدد ظهور الغنة ُب موضعُت اثنُت، ك٫تا موضعاف تكوف الغنة " إدغاـ النوف كالتنوين ُب الياء كالواك، ك٬توز أف تدغم فبل تظهر

الغنة نوف "فليست كل نوف ساكنة غن، قاؿ  185فيهما غَت خالصة كلعل أىم ما ذكره مكي ىو تفريقو بُت الغنة كالنوف الساكنة
كىي اليت تتحرؾ مرة كتسكن مرة كللميم –ياشيم كتكوف تابعة للنوف الساكنة ا٠تالصة غَت ا١تخفاة ساكنة خفيفة ٗترج من ا٠ت

 .186"الساكنة

فالغنة ىي الصوت ا١تتبقي من النوف الساكنة ُب حالة اإلخفاء، كقد تبع ابن الطحاف مكيا، جاعبل الغنة صوتا زائدا  
 .187"٠تيشـوكالغنة الصوت الزائد على جسم ا١تيم منبعث ا: "فقاؿ

كقد رأل بعض ادثُت أف الغنة ليست إال إطالة للصوت لئبل ينفي ُب غَته، كالصحيح أف الغنة ىي فرع النوف، كىي  
 .188كليس إطالة الصوت إال إذا أريد الغنة غَت ا٠تالصة. ٣ترد خركج النفس اٞتمهور من األنف قليبل كاف ذلك النفس أـ كثَتا

ة لصوتُت ٫تا ا١تيم كالنوف ىذه الصفة ىي صوت يصاحبها كيسمع عند نطقها، كإما أف ك٦تا تقدـ يتضح أف الغنة صف 
يكوف ىذا الصوت كاضحا جليا يتبلشى ٘تاـ معو ىذاف الصوتاف ، كذلك حُت يتبع ا١تيم صوت الباء، أك يكوف الصوت مصاحبا 

  ٢189تذين الصوتُت ُب اٟتاالت األخرل

 : غومتعريف الصوت اللٌ 

الصوت صوت اإلنساف  كغَته كالصائت الصائح، كرجل صيت : "غة اٞترس، كاٞتمع أصوات قاؿ ابن السكيت الصوت ل: لغة /أ
 .191ككل ضرب من األغنيات صوت من األصوات 190"أم شديد الصوت
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 .166ٓ  -ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ -اٌؼوث١خ  داٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍب  
184

 اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ   
185

  166ٓ   -ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ -اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ    
186

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  
187

 .167  ٓ -ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ -اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ   
188

 .168ٓ   -ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ -اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ   
189

 .168ٓ   -ػجل اٌؼي٠ي ا١ٌٖغ -اٌّٖطٍؼ اٌٖٛرٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ  
190

 "ِبكح اٌٖٛد" -اثٓ ِٕظٛه  -ٌَبْ اٌؼوة  
191

 .162ٓ  -اٌق١ًٍ ثٓ أؽّل اٌفوا١٘لٞ -اٌؼ١ٓ 
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غَت اختيارم كما يكوف من : الصوت ٣ترد عن تنفس بشيء كالصوت ا١تمتد، كتنفس بصوت كا١تتنفس نوعاف: اصطالحا/ ب
 : يوانات، كنوع اختيارم  كما يكوف من اإلنساف كىو ضربافاٞتهات كاٟت

 .ضرب باليد كصوت العود كما ٬ترم ٣تراه -1
  192.ضرب بالفم ُب نطق كغَت نطق -2

III- الصوت في القرآف الكريم أنماطو كدالالتو: 

دت ُب القرآف الكرٙب الذم ىناؾ صلة بُت األلفاظ كداللتها ُب اللغة العربية كتتجلى ُب طائفة من األلفاظ اللغوية اليت كر  
 193يعد ا١تثل العلى للبياف العريب ، كما انو كتاب العربية األكرب

كىذه دراسة ُب الصوت اللغوم الذم كرد ُب القرآف الكرٙب أ٪تاطا متعددة كمن ذلك ظاىرة تكرير الصوت ُب الفعل  
كالثا٘ب فيصبح األكؿ كالثالث، كالثا٘ب كالرابع ف جنس  الرباعي ا١تضاعف مثل زلزؿ، دمدـ، زحزح، ما إليها إذ يتكرر الصوت األكؿ

 194...كاحد كقد يكوف تكرير الصوت عن طريق مضاعف الصوت الثا٘ب  كما ُب عٌلق كقطٌع 

 : داللة النغم الصاـر/ 1

 –أصات الصفَت ُب كضوحها، كأصدائها ُب أزيزىا، جعل ٢تا كقعا متميزا ما بُت األصوات الصوامت، ككاف ذلك ُب  
ُب جهاز السمع ككقعها اٟتاصل ما بُت ىذا االلتصاؽ كذلك .نتيجة التصاقها ُب ٥ترج الصوت االصطكاؾ  –بدك ٕب ي

الزام الشُت الصاد يلحظ لدل استعراضها أنا تؤدم مهمة اإلعبلف : االصطكاؾ ُب ىذه األصوات ذات اٞترس الصارخ ىي 
عن الشدة حينا كعن العناية باألمر حينا آ خر ٦تا يشكل نغما صارا ُب الصريح عن ا١تراد ُب تأكيد اٟتقيقة، كىي بذلك تعرب 

  195ا١تعٌت.......الصوت كأزيرا مشددا لدل السمع، ٮتلصاف إٔب داللة اللفظ ُب إرادتو االستعمالية كمؤداه عن انطبلقو ُب ـ

، " رجس "ك" رجز"كىناؾ ثبلث صيغ قرآنية ختمت ْتركؼ الصفَت، لرصد إبعادىا الصوتية ىي  
  198"لئن كشفت عنا الرجز:" كقولو تعأب 197" أكالئك ٢تم عذاب من رجز أليم:"الرجز  ُب مثل قولو تعأب .196"حصحص"ك

 199"فلما كشفنا عنهم الٌرجز "كقولو تعأب 
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 .13ٓ  -اٌٖغ١وِؾّل ؽَٓ  -اٌٖٛد اٌٍغٛٞ فٟ اٌموآْ  
193

 ...ٓ  -٠ٌٛٔ ؽِّ فٍف -أّٔبٛٗ ٚكالٌزٗ -اٌٖٛد فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ 
194

 اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ 
195

 170ٓ  -ِؾّل ؽَٓ اٌٖغ١و -اٌٖٛد اٌٍغٛٞ فٟ اٌموآْ  
196

 179اٌّوعغ ٔفَٗ ٓ 
197

 .05ٍٛهح ٍجأ ا٠٢خ  
198

 134: األػواف ا٠٢خ 
199

 .135:  األػواف ا٠٢خ 
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القرآف حدكثها كالنازلة ُب كقوعها، ك١تا كاف  فتلمس فيو الزلزلة ُب ارٕتاجها،كا٢تدة عند:كيظهر ُب أصل الرجز االضطراب لغة 
  201"فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء:"فإننا نأنس على ىذه ا١تعا٘ب من قولو تعأب 200العظيم يفسر بعضو بعضا

  202كنستظهر ُب الرجز اإلرساؿ كاإلنزاؿ من الشتاء بضريس قاطع كأمر كائن باعتبار آخر العبلج بعد التحذير كاإلنذار 

كىي مكونة كتكوينها ُب الراء كاٞتي، كالسُت كالزام من حركؼ الصغَت " رجس" كمبٌت كحينما نقارف لفظ رجز ٔتثيلو معٌت/ 2
شديدة االحتكاؾ ُب مرج الصوت، ك٢تا ذات اإليقاع على األذف، حينما نقارف صوتيا كدالليا بُت الصوتُت ٧تد ا١تقاطع كاحدة عند 

 203االنطبلؽ من أجهزة الصوت

رجس كرجز كبعَت، رجاس شديد ا٢تدير، كغماـ راجس : د قيل للصوت الشديدك٧تد ا١تعا٘ب متقاربة ُب اإلفادة، فق 
 .204كرجاس شديد الرعد

 (: اإلدغاـ)الصوت األقول في األداء القرآني / 2

ُب األداء القرآ٘ب ٭تدث أف ٭تتل صوت مكاف صوت أك يدغم صوت ُب صوت فيشكبلف صوتا كاحدا كيكوف الصوت  
عوؿ عليو ما يتلفظ بو أداء،  كينطق ّتوىره صوتا، كذلك ما يتحقق بعده، الصوٌب ُب ظاىرة ا١تنطوؽ حرفا كا١تكتوب حرفُت، ا١ت

 .205عن األصواتيُت" ا١تماثلة"اإلدغاـ، إف رصد ىذه الظاىرة أصوتيا ُب التنظَت القرآ٘ب مهمة جدا ١تقاربتها من ظاىرة 

تفصل بينهما ْتركة أك كقف ضمَت اتصا٢تما كحرؼ أف تصل حرفا ساكن ْترؼ مثلو متحرؾ من غَت أف  :اإلدغاـ عند النحاة
 .206كاحد

ىو اللفظ ْترؼ ٙب حرفا كالثا٘ب مشددا، كينقسم إٔب كبَت كصغَت، فالكبَت ما كاف أكؿ اٟترفُت : اإلدغاـ عند علماء القراءات
ما كاف : دغاـ الصغَتطلب التحقيق، كاإل" متحرؾ سواء كاف مثلُت أك جنسُت، أك متقاربُت كٝتي كبَتا لكثرة كقوعو، ككجهو

 .207اٟترؼ األكؿ فيو ساكنا، كىو كاجب ك٦تتنع كجائز كالذم جرت عادة القراء بذكره ىو جائز

 .208بأنو تقريب صوت من صوت( ىػ  392ت )عرفو ابن جٍت : اإلدغاـ عند الصواتيين العرب

                                                           
 

200
 .179ٓ  -ِؾّل ؽَٓ اٌٖغ١و -ْ اٌٖٛد اٌٍغٛٞ فٟ اٌموآ 
201

 . 59ٍٛهح  اٌجموح ا٠٢خ  
202

 .179ٓ  -ِؾّل ؽَٓ اٌٖغ١و -اٌٖٛد اٌٍغٛٞ فٟ اٌموآْ   
203

 .179ٓ  -ِؾّل ؽَٓ اٌٖغ١و -اٌٖٛد اٌٍغٛٞ فٟ اٌموآْ   
204

 اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ   
205

  116ٓ  -اٌّوعغ ٔفَٗ   
206

 .121ٓ  –اثٓ ٠ؼ١ِ  –اٌّفًٖ   
207

 .267 – 236ٓ . ا١ٌَٟٛٛ  -ٌموآْاإلرمبْ فٟ ػٍَٛ ا  
208

 .139ٓ  –اثٓ عٕٟ  –اٌقٖبئٔ   
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استبداؿ ....... ف ا١تماثلة عبارة عن كالتقريب الذم ٖتدث عنو ابن جٍت ىو عُت ا١تماثلة عند األصواتيُت ادثُت أل 
 . 209صوت بآخر ٖتت تأثَت صوت ثالث قريب منو ُب الكلمة أك ُب اٞتملة كما يعرفها جونز

رجعية كتقدمية، كذلك ْتسب كونا من األماـ إٔب ا٠تلف أك من ا٠تلف إٔب األماـ كالنوع األكؿ ىو : كا١تماثلة نوعاف 
 210.ها ٯتكن أف ٭تدث ُب لغة كاحدةاألكثر شيوعا من اآلخر من أف كل من

 : داللة الصدل الحاكم/ 3

تنطلق ُب القرآف أصداء حاكمة، ُب ألفاظ ملؤىا اٟتناف، تؤدم معناىا من خبلؿ أصواهتا كتوجب ٔتؤداىا ٣تردة عن  
 . 211التصنيع كالبديع فهي ناطقة ٔتضمونا، ىادرة بإرادهتا، دكف إضافة كإضاءة

لقرآف الكرٙب كما أركع تواليو ُب آياتو الكرٯتة كلنأخذ عينة على ىذا فتفق عند الرٛتة من مادة كما أكثر ىذه ا١تنحى ُب ا 
 212" أكالئك عليهم صلوات من رهبم كرٛتة: "مثاؿ قولو تعأب

 : اإلغراؽ مد كاستطالتو/ 4

اللغو العربية حىت  أنا  ىناؾ مقاطع صوتية مغرقة الطوؿ كا١تد كالتشديد كبالرغم من أف ىناؾ ندرة صيغة ىذه ا١تركبات 
لتعد باألصابع، فإننا ٧تد القرآف الكرٙب يستغل أفخمها لفظا من ذلك، أ٫تيتها كأحقيتها بالتلبث كال لرصد كالتفكَت من تلك 

 .دابة ، كافة: عن التعريف فتهتدم إٔب عموميتها مثل  213اٟتاقة، الطامة، الصاخة، كقد تأٌب ٣تردة: األلفاظ

٘تتاز بتوجو الفكر ٨توىا تساؤؿ كاصطكاؾ السمع بصداىا ا١تدكم كأخَتا يتفاعل الوجداف معها  ىذه الصيغة صوتيا 
كلمات تستدعي نسبة عالية من الضغط كاألداء : اٟتاقة الطامة، الصاخة، 214مًتقبا األحداث ا١تفاجئات، النتائج اجملهولة

 .215اٞتوىرم لسماع رنتها ٦تا يتوافق نسبيا مع إرادهتا

 : لشٌدة ك الٌلينالصوت بين ا

من فضيلة النظاـ القرآ٘ب تنظيم ىذه الظاىرة ُب الصوائت كالصوامت كمن الصوات الصوائت ما ضنت حركؼ العلة،  
 216عند علماء اٟترؼ كىي األلف كالباء كالواك كالصوامت بثت حركؼ ا١تعجم كىي الصحيحة غَت ا١تعتلة 
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 .117ٓ   – 1987د  –ك ٛ  –كاه اٌغبؽع  –ثغلاك  –ف١ًٍ ئثوا١ُ٘ اٌؼط١خ  –ٍٍٍَخ اٌٍّٛٛػخ اٌٖغ١وح  –فٟ اٌجؾش اٌٖٛرٟ ػٕل اٌؼوة   
210

 .126ٓ  –ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ  –األٕٛاد اٌٍغ٠ٛخ   
211

 . 179ٓ  -كاه اٌّإهؿ اٌؼوثٟ –ٌجٕبْ  –ث١وٚد -ل ؽَٓ ػٍٟ  اٌٖغ١وِؾّ -اٌٖٛد اٌٍغٛٞ فٟ اٌموآْ   
212

 .157 خا٠٢ –ٍٛهح اٌجموح   
213

 .170ٓ  -ِؾّل ؽَٓ اٌٖغ١و -اٌٖٛد اٌٍغٛٞ فٟ اٌموآْ   
214

 .170ٓ  –ِؾّل ػٍٟ اٌٖغ١و  -اٌٖٛد اٌٍغٛٞ فٟ اٌموآْ    
215

 .اٌّوعغ ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ  
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       أىولة باالنفتاح ا١تتكامل اجملرل ا٢تواء، فتنطلق دكف أم دكمكيبدك أف الصوات الصائتة بعد ىذا ىي األصوات ا١ت 
 .217، كتصل إٔب األٝتاع مؤثرة فيها تأثَتا تلقائيا، ُب الوضوح كالصفاء كعلة ذلك مسًتسلة دكف تضييق ُب ا١تخارج  أك ضوضاء

كاختبلسو، فتنطبق أصواهتا كيتضح من ىذا أف الصوات الصامتة ما كانت ٓتبلؼ ذلك فهي تتسم بتضييق ٣ترل ا٢تواء  
، ففي الصوائت نلحظ 218بأصداء ٦تيزة ٗتتلف شدة كضعفا ْتسب ٥تارجها فتحدث الضوضاء من خبل٢تا نتيجة احتباس ا٢تواء

 .219"كنفس كما سواىا، فأ٢تمها فجورىا كتقواىا: "قولو تعأب

كحاف دالليا ُب ألفاظ ٖتتكم الشدة كاللُت، فالتذكَت فنجد استطالة ىذين اٟترفُت ُب كبل ا١توضعُت ال يصد٫تا شيء صوتيا ك٫تا يًتا
 .220ٮتلق النفس اإلنسانية  إٔب حسب عملها بُت الفجور كالتقول كالتحذير إٔب حُت التحذير

 ُب القرآف بأزيزىا اٟتاكم، كصوهتا ا١تهموس كنغمها الرقيق نتيجة لتضعيف رؼ الصفَت " مش"كُب الصوامت ٧تد مادة  
 .221" كلو ٓب ٘تسو النار: "جاكرين كقولو تعأبأك التقاء حرفيو مت

عادة  –كىذه ا١تادة ُب رقتها صوتيا كشدهتا دالليا، ٕتمع بُت جرس الصوت ا٢تادئ كبُت كقع األٓب الشديد كا١تس يطلق  
 .222كيراد بو كل يناؿ اإلنساف  –

 

ة السد في الدراسات الصوتية يتضح لنا من خالؿ ما تطرقنا إليو في ىذا المقاؿ أف الظواىر الصوتية أخذت حص 
من حيث مصطلحاتها كظواىرىا، كما اىتم بها كذلك أىل القراءات فرصدكا مظاىرىا كأكجهها المختلفة ككضعوا لها 
قواعد كضوابط كمعظمها قواعد صوتية تتعلق بالشركط التي ينبغي على الدارس مراعاتها في المد كاإلدغاـ كاإلمالة 

 .كالنبر كالتنغيم كغيرىا كضعو علماء التجويد كاإلعالؿ كاإلبداؿ كالغنة
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الرسم ك الصوت بين األمازيغية  

أنيسة بن تريدم/ أ                                    

قسم اللغة العربية كآدابها                                                                                                  

-البليدة –جامعة سعد دحلب                                                                                                 

ال ٯتكن اإلقباؿ على دراسة أٌم لساف دكف ضبطو ُب نٌص مكتوب ٯتٌكن الدارسى من استنباط القوانُت اليت تتحٌكم ُب 
إٌف » :رنسي أنطواف ميي يقٌدر عبقرية أكلئك الرجاؿ الذين اخًتعوا الكتابة قائبلكلعل ىذا ما جعل اللسا٘ب الف. نظامو اللسا٘ب

كقد سٌجل لنا التاريخ كيف . 1«الرجاؿ الذين اخًتعوا كطٌوركا الكتابة كانوا لسانٌيُت عظاما؛ إٌنم ىم الذين اخًتعوا فعبل اللسانيات
 . كتابة كما تؤٌكده الدراسات اٟتفريةأٌف األمازيغ ينتموف إٔب صنف ىؤالء الرجاؿ الذين عرفوا ال

نُت لغة شفويٌة تصارع ُب صمت كعناد لغات عاشت آالؼ السٌ فبالرغم من أٌف لؤلمازيغية كتابتها ا٠تاصة، إاٌل أٌنا
كما عٌمق طابعها اللهجي ىذا، كٍونا لغة شفويَّة ٓب ترؽ أبدا ُب أم عصر من العصور إٔب مستول اللغة ا١تكتوبة، الوافدين؛ 

كُب خضم . فتستعمل ُب اجملاالت الثقافية كالفكرية كحىت اإلدارية، أك تسجِّل مآثر الناطقُت هبا رغم أنا كانت ٘تلك رسوما خاصة
إلدماجو ُب ا١تنظومات  -بعد بعثتو -طموح األمازيغ كسعيهم الدؤكب إٔب تنميط كمعَتة اللساف األمازيغي من أجل اٟتفاظ عليو 

، يشٌكل الفصل ُب اختيار ا٠تط لتدكين األمازيغية معضلة، كونو ...التعليمية، كاإلعبلمية، كاإلدارية : ا١تختلفةاالجتماعية كالثقافية 
اٌٗتذ منحى إديويلوجيٌا بعيدا عن ا١تعايَت العلمية كا١توضوعية، ُب مواجهة سوؽ األّتديات اليت تعرض ثبلث أنواع ُب تنافس شديد، 

 : ىي

األمازيغية " -كإف ٓب ٬تٌسده ىو نفسو لبلعتبارات ا١تشار إليها أعبله –اغ، يدٌعمها شعار مولود معمرم تيفينٌ : األّتدية األصلية -
 .كرمز للهويٌة، ليس إالٌ ". يجب أف تكتب باألمازيغية

ٕتمعهما  األّتدية العربية، رسم القرآف الكرٙب، كالكتابة اليت خٌطت هبا مؤلفات عديدة ألٌكؿ مرة ُب تاريخ ىذا اللساف؛ كما -
 . خصائص كأصوؿ مشًتكة

مع  -البلتينية ْتكم أٌف األعماؿ اللسانية اليت توٌلت ٚتع ا١تدٌكنة كتوصيف نظامها قد ًٌب ُب ىذا ا٠تطٌ  -كاألّتدية اإلغريقية -
ا١تخطوطات كا١تؤلفات التنبيو إٔب أٌف األعماؿ األكٔب كٌلها كانت تنسخ أمازيغيةى الشماؿ ٔتختلف ٢تجاهتا با٠تط العريٌب اقتداء بتلك 

 -عموما -البلتينية  -، كما أٌف األّتدية اإلغريقية-ا١تنسوخة بالعربية، ٘تهيدا للمرحلة الثانية كىي اإلقبلع عن كتابتها هبذا ا٠تط
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ية كإذا كاٌف لكٌل خط مؤٌىبلت ترٌشحو كوسيط تقٍت ككسيلة خطٌ . ىي الوسيط ا٠تٌطي للعلـو كالتكنولوجيا ُب اٟتضارة ا١تعاصرة
لرسم األمازيغية، فبل شٌك أٌف االختيار االسًتاتيجي األمثل ىو الذم ٮتضع العتبارات علمٌية لسانٌية من جهة، كاعتبارات تارٮتية 

 . كحضارية من جهة أخرل

 طور العلميٌ اريخ كبالتٌ عبلقة الكتابة بالتٌ  قافة عبلقة كثيقة ال ٯتكن الفصل بينهما؛ فإفٌ غة بالفكر كالثٌ إذا كانت عبلقة اللٌ  ك 
حد اللغة وَّ بل هبا تػي  -فهي الوسيلة اٟتضارية الكفيلة بتسجيل ماضيها كضماف استمرارىا. ية كخطورة عن األكٔبأ٫تٌ  أكثق كال تقلٌ 

من كسعة ا١تكاف رقة يزيد عامل الزٌ حمى من الثغرات ا١تستمرة اليت تصيب اللغة ا١تنطوقة كٕتعل منها ٢تجات متفٌ ضبط نظامها فتي كيي 
 .كىو اٟتاؿ الذم آلت إليو فعبل األمازيغية -تكريس االختبلؼ بينهاُب 

 -ناعة؛ ىذه الصٌ  2"صناعة ملكتها ُب اليد ا٠تطٌ  ]ك[ …افغة ملكة اللسٌ إف اللٌ : "كفعبل لقد صدؽ ابن خلدكف حُت قاؿ       
ة ك٤تدكدة، كٓب يهتموا ئيٌ عملوىا إال بصورة بداسانية؛ بل ٓب يست ٭تافظوا هبا على ملكتهم اللٌ ٓب يتقنها األمازيغ حىٌت  -ُب اٟتقيقة

امية ا١تتتالية إٔب أف كصل ة السٌ ر اٟتضارات العربيٌ مع تطوٌ  -اٟتمَتم ا٠تطٌ  -ا١تسند خطٌ  -على سبيل ا١تثاؿ -رفقد تطوٌ  .بتطويرىا
قوش تشهد على بداية تاريخ كجود الكتابة يبية كبقيت اآلثار كالنٌ ؛ بينما اندثرت األّتدية اللٌ 3عليو اآلف ُب الكتابة العربيةىو إٔب ما 

 .ُب ىذه ا١تنطقة ليس إاٌل 

د شاىدا حيٌا على أف اٟتضارة األمازيغية ليست ٣ترٌ  ،لتهاآاآلثار، على ض اعتبار ىذهكقد حاكؿ الكثَت من األمازيغيُت  
الواقع  أفٌ  إالٌ . كالفكرم يبٌ ها األدجنتادهتا كتابتها بتسجيل إة اليت خلٌ اٟتضارات اإلنسانيٌ  ال ترقى إٔب مصاؼٌ ، ةحضارة شفويٌ 

على عبلقة ىذه  ىي شاىد قطعيٌ إذ  -ةة كداللتها اٟتضاريٌ ارٮتيٌ يبية القدٯتة مع قيمتها التٌ قوش اللٌ النٌ  د أف ىذه اآلثار كارٮتي يؤكٌ التٌ 
 .ُب النقوش اٞتنائزية نتاجا أدبيا أك ثقافيا علميا، كٓب تستعمل إالٌ إٓب ٖتمل  -غرل، بآسيا الصٌ ا١تنطقة، حضارياٌ 

لوف عة يسجٌ يػٌ ة طص ُب األمازيغية ٤تمد شفيق تربيرا لعدـ امتبلؾ األمازيغ أّتدية علميٌ كلئن ٓب ٬تد العآب ا١تغريب ا١تتخصٌ  
اطقُت النٌ  كإفٌ  …ماف من كتابتهاغة األمازيغية جٌردىا الزٌ اللٌ  إفٌ : "ر االنطباعيَّ ىذا ا١تربٌ  غات إالٌ كشأف معظم اللٌ ،  هبا لغتهم كآداهبا

العآب  ماف هبذه اللغة دكف غَتىا ؟ فإفٌ ح لنا كيف فعل ذلك الزٌ دكف أف يوضٌ  4.."م األدبيةهتهبا ٓب يعنوا كثَتا بتدكين إنتاجا
 ٓب تًتؾ ُب الواقع إالٌ  -ةلطبيعة اجملتمع األمازيغي؛ فهو يرل أف زكاؿ أّتديٌ  ،سبب ىذا اإل٫تاؿ الفرنسي ىنرم باسي حاكؿ أف يردٌ 

للفكر األمازيغي كلكن ُب اٟتالة االجتماعية ٢تذا  من ُب الفقر األديبٌ ة، ال تكٍ ا يعود ألسباب داخليٌ إ٪تٌ  -امهافقَتة ُب عزِّ أيٌ  اآثار 
ٓب "؛ * كحضارياٌ  فة اجتماعياٌ ة متخلٌ د ٣تموعات سكانيٌ ٣ترٌ كاف إ٪تا   ك، ٓب يعرؼ سيادة حضارية مطلقا -ُب نظره -عب، الذمالشٌ 

 كال تزاؿ إٔب اآلف كانت  غة عندىمع ُب الكتابة؛ فاللٌ ة ٦تكن أف تودى ركة الفكريٌ ر إٔب درجة ٕتعلهم يدركوف أٌف الثٌ التطو   يصل هبم
او ٯتكن ضبطها خارج الفكر كاللٌ فكَت ُب أنٌ ، كالتٌ  د شيء عفومٌ الفعل الكبلمي فقط، فهي ٣ترٌ  تقتصر على . 5"ساف ٓب يأهتم أبدن
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ة كانوا دكمنا اف ىذه ا١تنطقة االسًتاتيجيٌ حة على اعتبار أف سكٌ الذم ذىب إليو ىنرم باسي شيء من الصٌ  أمقد يكوف ُب ىذا الرٌ 
ذم ؤاؿ الٌ السٌ  كلكنَّ . نوف فيها كيانم اٟتضارٌم لغويا كاجتماعيايبإب ٓب يعش أىلها فًتة استقبلؿ ، كبالتٌ فوذ ا٠تارجيٌ عرضة للنٌ 

ر أخَتا مع ىؤالء الفاٖتُت تطوٌ  لة؟ فهة ٍب العربيٌ الفينيقيٌ : اميتُتلغتهم إال باألّتديتُت السٌ  ل األمازيغيوفنطرحو ىو ١تاذا ٓب يسجٌ 
ة اختياره لؤلّتديٌ  تينية، ككما برَّرى ذلك ىنرم باسي، ُب ٖتليلو لظاىرة نفور األمازيغي من البلٌ " كعرؼ قيمة الكتابة؟ األمازيغي  

خلي عنها ٓب يكن إ٫تاؿ األّتدية الليبية كالتٌ : "اغ قائبلفينٌ يتكٗتلٌيو حىٌت على يبية، و للٌ العربية دكف غَتىا من األّتديات بعد ترك
 - ااجتماعيٌ  -ا كانت أّتدية شعب ال ٭تتاج إليها، فهو ٓب يكن بعدتينية، بل ألنٌ بسبب ضعفها كعدـ صمودىا أماـ األّتدية البلٌ 

 . 6"استعار الرببر األّتدية العربية …حاف ىذا الوقت ك١تاٌ . جديرا بامتبلؾ كتابة عادية

" للرببرية"ر كل ا١تتطوٌ ة الشٌ ة العربيٌ قد اعترب األّتديٌ  ،امي اإلضاُبّتذكره العميقة، كتارٮتو العريق كإرثو السٌ  األمازيغيٌ  أـ أفٌ  
اج كاف تأثَت اٞتنس فمنذ زمن بعيد قبل تأسيس قرط: "حينما قاؿ" ريناف"اميات القدٯتة ٘تاما كما أشار إٔب ذلك عآب السٌ 

أثَت واحي لدليل على التٌ امية ا١تتواجدة ُب ىذه النٌ األشكاؿ ا١تختلفة لؤلّتدية السٌ  إفٌ  ؛ماؿ األفريقيٌ الشٌ  س ُب كلِّ قد ٘ترٌ  الكنعا٘بٌ 
 7."ر دائماا١تتواصل كا١تتكرٌ 

ت البونيقية من الفينيقية، كما الليبية كبنتها ة ىو استعارة األّتدية العربية لكتابة األمازيغية، ٘تاما كما استعَت آخر كرٌ  كلعلَّ  
 .أيضاَتية قرابتها من الفينيقية، بل كمن اٟتمٍ  أبرز العلماءشكل من أشكاؿ ىذه األّتدية السامية، كقد  فناغ إالٌ ث

٭تمبلنو من غة ١تا د كتابة سامية تناسب ىذه اللٌ ٓب يعد ٣ترٌ  ا٠تٌط العريبأف ىو  ،ددكلكن ما ٬تب أف نضيفو ُب ىذا الصٌ  
اقًتف بالرسالة اإلسبلمية كما ٖتملو من أبعاد حضارية  ، فقدخصائص مشًتكة، بل اكتسى طابعا آخر، طابعا أكسع كأعمق

  ١تاٌ : "تسمية جديدة حيث يقوؿ اقًتح تسمية ىذا ا٠تطٌ " كلفنس أبو ذؤيب" ا١تتخٌصص ُب الٌسمياتجديدة، حىت أف العآب 
من إطبلؽ اسم  ة تعرؼ هبا، كيتميز بعضها عن بعض، كاف ال بدٌ ية ذات أٝتاء ٥تتلفة خاصٌ كانت اٟتركؼ العربية ُب اٞتاىل

و من مبتكرات ال ألنٌ " اإلسبلميَّ  ا٠تطَّ "ز عن غَته، كقد رأينا أف ندعوه الذم ٨تن بصدده ليعرؼ بو كيتميٌ  على ا٠تطٌ  خاص  
ُب انتشاره كشيوعو كبقائو إٔب  بب اٞتوىرمٌ اإلسبلـ كاف السٌ  ألفٌ  اإلسبلـ، إذ كاف معركفا عند العرب قبل البعثة اإلسبلمية، كلكن

 8."ة األخرل ضاعت كٓب يبق منها سول أٝتائها كبعض آثارىااآلف ُب حُت أف ٚتيع ا٠تطوط العربيٌ 

تبطة مر " عربية"نا نرل أف العربة ليست ُب ا١تصطلح، إذ أصبحت عبارة أنٌ  صائبا ُب رأيو ىذا، إالٌ " كلفنس"بدا  لئن ك 
ككلساف ٠تاًب  اختياره كقالب حضارمٌ   أفٌ ت خلودىا كانتشارىا الواسع من مبادئو؛ إاٌل ا فعبل استمدٌ باإلسبلـ منذ ٣تيئو، كإنٌ 

 .رىات هبا خبلؿ تطوٌ ة اليت مرٌ ارٮتيٌ ة ىذه اللغة خىطٌا كلسانا عرب ا١تراحل التٌ األدياف، دليل على قوٌ 
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  :األمازيغيةو بتكتب  أٌكؿ خطٌ  العربيٌ  الخطٌ  -1

ة ُب تاريخ ىذه ا١تنطقة، بل ُب تاريخ لغتها كحضارهتا ؿ مرٌ كسيلة لكتابة لغتو، كألكٌ  العريبٌ  ا٠تطٌ  فعبل فقد اٗتذ األمازيغيٌ       
ة ُب عوة اإلسبلميٌ فات دينية، ا٢تدؼ منها نشر الدٌ ؛ كلئن كانت ُب معظمها مؤلٌ العريبٌ  ة با٠تطٌ غة األمازيغيٌ فات ُب اللٌ ت مؤلٌ طٌ خي 

 أفٌ  إالٌ ؛ 9"بلغة الدعوة كالتبشَت"ب بعد، حىت كصفها بعضهم نظرنا القتصارىا على ىذا اجملاؿ فقط ة اليت ٓب تتعرٌ األكساط األمازيغيٌ 
ابقة يء الذم ٓب ٭تصل مع اٟتضارات السٌ أليف فيو، الشٌ كالتٌ  العريبٌ  ارسُت ىو استعارة ا٠تطٌ العربة اليت استوقفت الكثَت من الدٌ 

اٟتضارة : "د على أفٌ أندرم باسي كغَته حيث أكٌ : باهتا؛ كما أشار إٔب ذلك الفرنسي ا١تتخٌصص ُب اللهجات األمازيغيةككتا
م ة بنشر اإلسبلـ ُب األكساط اليت ال تتكلٌ فات خاصٌ توجد بعض ا١تخطوطات ١تؤلٌ  -مع ذلك  -ة، كلكن الرببرية حضارة شفويٌ 

 -ُب الواقع  -ىذه ا١تخطوطات  ، إذ تشهديةدراستها ُب غاية من األ٫تٌ  عدٌ تي  ك. العريبٌ  ٠تطٌ ها باىذه ا١تخطوطات كلٌ  إفٌ  ؛ةالعربيٌ 
كما أنا (. زام مطبقة) ẓا٠تصوص  ألصوات العربية، مثبل على كجوً  قد ال تكوف بعض أصواهتا مطابقةن  لغةو على توافق األّتدية لً 

ويلة مقابل األصوات القصَتة لؤلصوات الطٌ   شكل حركؼ ا١تدٌ ، كتبٌٍت طبلعنا على طريقة رٝتها للحركاتاُب  دا  أيضا مفيدة ج
 10".بالسكوف …ائت صفر، ككذلك طريقة رسم الصٌ (اٟتركات)

 دكين كالكتابة الواسعة با٠تطٌ ة دخلت ٣تاؿ التٌ على اعتبار أف األمازيغيٌ  ة اليت ٭تملها ىذا النصٌ هادة التارٮتيٌ فباإلضافة إٔب الشٌ     
األّتدية العربية توافق أصوات اللغة  ة، ُب أفٌ هجات األمازيغيٌ ص ُب دراسة اللٌ متخصٌ  عآب لسا٘بٌ قٌيمة من شهادة  يعدٌ و نٌ ؛ فإالعريبٌ 

ػ كداللة على كجود أصوات ال مقابل ٢تا ُب األّتدية العربية  ẓم استثناه،  كىو حرؼ الزام ا١تفخمة ذ ا١تثاؿ البل حىٌت ؛ األمازيغية
 .وت منطوؽ بو ُب العربية، كىو من اٟتركؼ الفرعية ا١تستحسنة عند سيبويوىذا الصٌ  كمع ذلك فإفٌ  - كىو أمر طبيعيٌ  -

ىي  -الفريد من نوعو  قاُبٌ شهد على ىذا االلتحاـ الثٌ ييت مازاؿ الكثَت من ٥تطوطاهتا كالٌ  - فات قيمةن ا١تؤلٌ  أىمٌ  كلعلٌ  
فها اإلباضيوف منذ العهد ؛ أك تلك اليت خلٌ 11وحيدا١ترشدة، كالتٌ : لرسالتافها اها ا١تهدم بن ٘ترت، كأ٫تٌ فات اليت خطٌ تلك ا١تؤلٌ 

كجزيرة جربة،  ،(ريغ مميزاب ككاد مكحات كرقلة ككاد)مراكز إشعاع ىؤالء األمازيغ جنوب اٞتزائر،  ، كقد كانت أىمٌ ستميٌ الرٌ 
و يضيف ىذه أنٌ  إالٌ  12."ةة مكتوبة ُب الرببريٌ دينيٌ م ٯتلكوف كتبنا أنٌ "  : -أخو أندرم باسي –د ىنرم باسي كيؤكٌ . كجبل نفوسة

بلثة حيث مازلنا ٧تدىم، ال زالوا ، ُب ا١تناطق الثٌ ]ىؤالء اإلباضيُت [ كلكن مع أفٌ  …ىذه الكتب نعرؼ ٤تتواىا: "ةا١تبلحظة ا٢تامٌ 
بعة ٔتيزاب ا١تتٌ " العقيدة: "هد بأحد ىذه الكتبة؛ ٯتكن أف نستشإٔب العربيٌ  -تقريبا  -كتبهم   م ترٚتوا كلٌ أنٌ  ة إالٌ موف الرببريٌ يتكلٌ 

الرابع )ُب القرف التاسع ا٢تجرم  …وسيفٌ النػٌ " أبو حفص عمر بن ٚتعة"ة ا١تدعو ترٚتها للعربيٌ  تبت ُب البداية بالرببرية ٍبٌ كي . كجربة
  13".!أم ُب زمن بعيد ( عشر من تارٮتها
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غة األمازيغية لغة ٗتاطب أىإب ىذه ؤلفات إٔب العربية، رغم بقاء اللٌ إذف فا١تبلحظة اليت استوقفت باسي ىو ترٚتة ىذه ا١ت 
 .ي عن مواصلة الكتابة ُب لغتهمخلٌ أم التٌ  ؛ا١تنطقة

عوة اإلسبلمية ُب األكساط ا كاف من أجل نشر الدٌ أليف ُب األمازيغية إ٪تٌ التٌ  ألفَّ  ،كالواقع أف األمر ال يدعو لبلستغراب 
 خطٌا -عن طواعية -العربية  أليف ُب األمازيغية، كاختَتتف التٌ  توقٌ ة حىٌت غة العربيٌ ة؛ كما أف انتشرت اللٌ بيٌ العر  لم بعدي اليت ٓب تتعٌ 

غة العربية، لغة لٌ ال فضيلها استعماؿاألمازيغية، رغم ت: مطلقا عن لغتها األـٌ  يت ٓب تتخلٌ بوع  الٌ ٢تذه الرٌ  ساف اٟتضارمٌ لغة، اللٌ ك 
 .ين اإلسبلميٌ القرآف كالدٌ 

ا ىي مواضيع ُب العقيدة كالعبادة إ٪تٌ  ،خيٌط باٟتركؼ العربية ُب لغة ىؤالء األمازيغ ٌكف كما دي  كلَّ   ىو أفٌ ، د ذلككما يؤكٌ  
لقنا عليو عٌ مي  ًتٚتنا كدد يذكر باسي عن ميًتلىٍنسكي مؤلَّفنا ُب الفقو العريب مي كُب ىذا الصٌ . ين اإلسبلميكالفقو، أم ما لو عبلقة بالدٌ 

، مبلحظا أف 14رعية عبارة عن ٣تموعة من الفتاكل حوؿ العبادات كا١تعامبلت الشٌ كىو ، "نة ابن غاٖبمدكٌ "ازيغية ٖتت عنواف باألم
باللغة العربية من  اتأثػ رن  ييعٌداف أقلَّ ( كيب، كلماتا تر )أسلوبو كلغتو  أفٌ "  ابقة إالٌ فات السٌ با١تؤلٌ  ف رغم حداثتو مقارنةن ىذا ا١تؤلَّ 

 15.فة فيما بعد ُب منطقة سوسا١تماثلة ٢تا كا١تؤلٌ  ا١تخطوطات

، كال كانت أـ نثريةن   ةن شعريٌ ، ةأدبيٌ  ٌكنت آثاره دي  اسع عشر أفٍ ل قبل القرف التٌ و ٓب يسجَّ أنٌ من غم رٌ بالكمهما يكن من أمر، ف       
 .اكرةا تتوارثو األلسن كٖتفظو الذٌ ا بقي ىذا اإلنتاج شفويٌ ة، كإ٪تٌ ة فكريٌ ثقافيٌ 

امية، ة كأّتديتها السٌ غة العربيٌ لكتابة األمازيغية دليل على االنتشار الواسع الذم عرفتو اللٌ العريب  استعماؿ ا٠تطٌ  أفٌ  الٌ إ 
فاستعملو الفرس . كسار مع اإلسبلـ أينما سار اإلسبلـ ،أف انتشر ُب ببلد كثَتة ُب آسيا كأكركبا كأفريقيا العريبٌ  فقد سبق للخطٌ "

 16."فريقياإ٥تتلفة ُب  شعوبك  ،كا١تبليو ؾ كا٢تنودكالًتٌ 

دد د ُب ىذا الصٌ يؤكٌ إذ غات اليت ٗتتلف خصائصها عن العربية؛ قد استعملتو حىت اللٌ  العريبٌ  ٕتدر ا١تبلحظة أفَّ ا٠تطٌ  ك 
ة كالًتكية، ٧تد الكردية، ة بواسطة اإلسبلـ إضافة إٔب الفارسيت الكتابة العربيٌ امية اليت تبنٌ غات غَت السٌ اللٌ  بُت و مناألب دكـر أنٌ 

 18…واحلية ا١تلغاشية، ا٢توسا، السٌ 17ا١تبلكية، اٞتفانية، الرببرية( رديةاألي )األفغانية، األندستانية 

غة ٓب ٮتتلف كثَتا عن تأثَتىا ُب تأثَت العربية ُب ىذه اللٌ  أفٌ  غات غَت السامية، إالٌ من اللٌ " الرببرية"كلئن عٌد األب دكـر  
غة هبا انتشار اللٌ  هولة اليت ًبٌ السٌ  أفٌ على د يؤكٌ " ريناف"٦تا جعل ، مية ُب ا١تشرؽ نظرا للخصائص ا١تشًتكة اليت ٖتمبلناغات السااللٌ 

 ر مستمرٌّ لة، كتطو  كما العربية إال حلقة مكمٌ ، ا سببو كجود طبقة سامية أكٔب ُب ىذه ا١تنطقةتينية إ٪تٌ لبلٌ  كاؿ الكليٌ العربية، كالزٌ 
 .ة عنهااألمازيغيٌ  يت ٓب تشذَّ غات الٌ يع ىذه اللٌ ٞتم كطبيعيٌ 
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أف  -على كجو ا٠تصوص -وف اسع عشر، إذ حاكؿ ا١تستشرقوف الفرنسيٌ  مع مطلع القرف التٌ الوضع بدأ يتغٌَت  كلكنٌ  
هجات األمازيغية كعمقو السامي، خبلؿ أْتاثهم ا١تيدانية اٟتثيثة ٞتمع اللٌ  بإبعاده عن شكلو العريبٌ  ٭تيدكا بو عن مساره اٟتضارمٌ 

 .قصد إعادة بعثها من جديد

 :دريجي على الكتابة بالحرؼ العربيالقضاء التٌ  -2

ذم الٌ  هجات األمازيغية، نظرا لكونو ا٠تطٌ لكتابة اللٌ  العريبٌ  ُب بداية األمر كاف ىؤالء ا١تستشرقوف يستعينوف با٠تطٌ  
كقد يكوف أيضا تفاديا  -ستشرقوف أٌكؿ من نشر تلك ا١تخطوطاتككاف ىؤالء ا١ت-وف أنفسهم لكتابة لغتهم، استعملو األمازيغيٌ 

ىو  العريبٌ  ا٠تطٌ  ؛ كأيضا العتبارىم أفٌ ين ٘تامان سوف الدٌ ة كرٝتها كما يقدٌ غة العربيٌ سوف اللٌ ذين يقدٌ ىإب ا١تنطقة الٌ أة مواجهة مع أليٌ 
،  العريبٌ  ة، على ا٠تطٌ هجة القبائليٌ و نفسو ُب دراستو للٌ تعبَت فانتور دم بارادم الذم اعتمد ى األنسب لؤلمازيغية على حدٌ  ا٠تطٌ 

 .ف أصبل هبذا العملو ىم ا١تعني ألٌنمُت اء الفرنسيٌ ة لتقريبها من القرٌ تينيٌ ة البلٌ اىا باألّتديٌ مقاببل إيٌ ، هجةة ٢تذه اللٌ ة أصليٌ كأّتديٌ 

أندرم  رك٘ب باسي كالد األخوين ىنرم ك الفرنسيٌ  ا١تستشرؽ همأ٫تٌ  كعلى نج فانتور، سار مستشرقوف آخركف لعلٌ  
ها فقد حافظ ىو اآلخر ُب تعاملو مع األمازيغية ٔتختلف ٢تجاهتا ٓتطٌ . هجات األمازيغية أيضا ُب دراسة اللٌ صٍُت باسي، ا١تتخصٌ 

بأّتديتها، مع اٟتفاظ ة اليت احتفظت هجات اٞتنوبيٌ سبة للٌ فناغ بالنٌ ثب ك    ماؿسبة للهجات الشٌ بالنٌ  العريبٌ  با٠تطٌ  :ا١تناسب أمٍ 
 .كما ىو معموؿ بو أصبل ُب تدكين ىذه األّتدية اليمين إلى اليسارعلى تسجيل كتابتها من 

يكتب الكلمة األمازيغية ُب ٥تتلف اللهجات با٠تط العريب ٍب الفرنسي، أك ٓتط  ُب كٌل أْتاثو، أف رك٘ب باسي ك ا١تبلحظ 
 . اغثفنٌ  أك خطٌ  العريبٌ  ا ا٠تطٌ ة ىي إمٌ األصليٌ أف الكتابة  تأكيدا علىاغ ٍب الفرنسي، فنٌ ث

هجات األمازيغية، كاصل ىؤالء ة ١تختلف اللٌ ة الشفويٌ النظر عن األىداؼ ا١تقصودة من كراء ٚتع اآلثار األدبيٌ  كبغضِّ 
ا بدأ يعطي أ٫تية ٦تٌ  ،هجاتة؛ ١تختلف اللٌ ٨تويٌ كصرفية، ك ة،صوتيٌ : ةة كلسانيٌ ة ا١تتبوعة بدراسات تارٮتيٌ أعما٢تم ا١تيدانيٌ  االباحثوف

 .مهيد لبلستغناء عنو يلوح ُب األفقإالٌ شكبل ثانويا بدأ التٌ  العريبٌ  ل ا٠تطٌ كاضحة للكتابة البلتينية، كٓب يعد ٯتثٌ 

عليم كأيٍصًدر مرسـو ، ٣تاؿ التٌ  - اللهجة القبائلية على كجو ا٠تصوص -جت ىذه األعماؿ بإدخاؿ األمازيغية وٌ ٍب تػي   
سواء ُب إعداد  ،طكقد اشًتيً . 19ة اآلداب ّتامعة اٞتزائرمن كليٌ " ةغة القبائليٌ شهادة ُب اللٌ "َت ضيسمح بالقبوؿ لتح 1885سنة 

كليبلحظ القارئ  20."ة كالعربيةة باٟتركؼ الفرنسيٌ أف يكوف نسخ القبائليٌ ب ٬ت: "يأٌب ما ،مةأسئلة االمتحاف أك ُب اإلجابات ا١تقدَّ 
 . تيبىذا الًتٌ ة ا١تقصودة ُب يٌ و األكل
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 :ةتيني في كتابة األمازيغيٌ الالٌ  بالخطٌ  العربيٌ  قرار تعويض الخطٌ  -3

سنة ُب ٤تاربة  130وف طيلة لوال اجملهودات العظيمة اليت بذ٢تا الفرنسيٌ " :قائبلبن منصور حُت أىكَّدى اقد صدؽ لفعبل  
 21"!وكلٌ   فريقيٌ ماؿ اإلة الستعراب الشٌ العربية كخلق قومية بربريٌ 

، د ُب أرض الواقعكمرحلة ثانية بعد إعادة بعث اللهجات األمازيغية تتجسٌ   العريبٌ  إذ بدأت فكرة االستغناء عن ا٠تطٌ         
أيٍقًلعي عن فكرة استعماؿ  …: ة معلناالفرنسيٌ اٟتركؼ ة على كجو ا٠تصوص بهجة القبائليٌ ر اٞتنراؿ ىانوتو كتابة اللٌ قرٌ  كذلك عندما
إف :"قولوب ك يربِّر موقفو ىذا الذم يعد منعرجا خطَتا ُب تاريخ ىذه اللغة، 22".ةغة القبائليٌ عبَت عن أصوات اللٌ للتٌ  ةالرموز العربيٌ 

الذم  ربيرىذا التٌ  أفَّ  إالَّ  23."فا دكف فائدةعمبل مضعٌ بالتٌإب  ن الكتابة بالفرنسية، فيصبحعٍت غطريقة الكتابة باألحرؼ العربية ال تي 
نو ىي غا ٓب تفناغ رغم أنٌ ثوارؽ، حيث استبقى حركؼ صها للهجة الطٌ اليت خصٌ  24راسةالدٌ ، يتخٌلى عنو ُب نراؿىذا اٞت قٌدمو

 .ن الكتابة بالفرنسيةعاألخرل 

دكا على طواعية ا١تستشرقُت أنفسهم أكٌ  أفٌ  ، إالٌ األصليٌ  ، ليس ا٠تطٌ العريبٌ  ا٠تط   أفٌ  إٔب الٌتلميحكلئن كاف القصد ىو  
 ة كحىٌت ة كاالجتماعيٌ ارٮتيٌ عن األسباب التٌ  -مستغربُت –بل راحوا يبحثوف  ،، دكف ا٠تطوط األخرل٢تذا ا٠تطٌ  مازيغيٌ اختيار األ

كىذا القصد الذم يرمي إليو ىانوتو قد . العريبٌ   عن طواعية ا٠تطَّ ينفر من الكتابات األخرل، كيتبٌٌت  ة اليت جعلت األمازيغيَّ فسيٌ النٌ 
ة هبم القبائل ٓب يعد ٯتلكوف أّتدية خاصٌ  أنو ماداـ أفٌ  إلقبلعو عن استعمالو اٟترؼ العريب، مربِّرا ب اآلخرصرٌح بو، كجعلو السب

ة رموزىا حينما يريدكف تسجيل أفكارىم، كىو أمر ة يستعَتكف من العربيٌ موف القبائليٌ اس الذين يتكلٌ النٌ " :أفٌ  ك ،لتمثيل أصواهتم
بع الطريقة اليت يراىا د استعمالو ٢تذه اٟتركؼ األجنبية، ال ٯتلك قاعدة مضبوطة، بل يتٌ كاحد عن كلٌ   فإفٌ  …نادرا ما ٭تدث 

 -كىو ا١تقصود أصبل -كال يكتفي هبذا التصريح 25"…يا لقواعد الكتابةىذا، غيابا كلٌ  مناسبة للتعبَت عن أصواتو، كنستنتج من كلٌ 
موقفو  األخَتُب  ٌتخذلي. 26العريب اليت ٘تليها طبيعة ا٠تطٌ  وباتأم أٌنا حركؼ أجنبية، بل يضيف ُب ناية عرضو ٥تتلف الصع

إف ىذه ا١تشاكل ال ٯتكن أف نتفاداىا إال : "ا١تتمثل ُب رفضو الستعماؿ الرموز العربية كاستبدا٢تا نائٌيا بالرموز الفرنسية، موٌضحا
عبَت عن اللغة استعماؿ الرموز العربية للتٌ  بوضع قواعد اصطبلحية، أم اخًتاع قواعد إمبلئية صورية جعلٍت أقلع عن فكرة

 27."القبائلية

 ا اكتفى بوضع أسس لتغيَت حضارم  ة كإ٪تٌ ة كال أحدث قواعد خاصٌ كالواقع أف ىانوتو ٓب ٮتًتع كتابة اصطبلحية، صوريٌ  
بالنسبة لؤلصوات :"ة أضاؼبدقٌ  باٟترؼ البلتيٍت، كحفاظا على نقل األصوات القبائلية إذ بٌدؿ اٟترؼ العريبٌ  !ز شيئا فشيئاسيتعزٌ 

 :ة اآلتيةاٟتركؼ االصطبلحيٌ  يتي ة تبنٌ يت ال ٪تلكها ُب الفرنسيٌ ة ا١توجودة ُب األّتدية العربية كالٌ القبائليٌ 
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 ػى ؽ غ ع ض ص ط ذ خ ح ث

th h' kh d' t' ç dh â r' k' H   

28 

 

" ىانوتو"ىذا ىو ا١تنهاج اٞتديد الذم كضع أسسو اٞتنراؿ  .ةباإلضافة إٔب أصوات أخرل ال توجد ُب العربي ؛أم أحد عشر حرفا  
 !أبعاده بكلٌ  العريبٌ  رفضا للخطٌ 

اىتماـ هبذه األعماؿ، بل رفضها معظمهم  ذين ٓب يولوا ُب ىذا الوقت العصيب أمَّ كبعيدا عن رأم كمشاركة األىإب الٌ  
كاصل اللغويوف عمل ىانوتو، كعملوا على  .موما يقدٌ  ١تستعمر ككلٌ م ٢تذا اصدٌ كُت أكثر ٔتبادئهم الكربل للتٌ ٚتلة كتفصيبل، متمسٌ 

 .29وف كاألدباءف هبا اللسانيٌ تطوير ىذه األّتدية اليت بدأ يؤلٌ 

 عملل ة القبائلية، نسجٌ كتكييفها مع األصوات األمازيغية كٓتاصٌ  -الفرنسية -كُب ىذا اجملاؿ، ٣تاؿ تطوير األّتدية 
صوت  لكلِّ : ن على القاعدة االقتصادية ُب الكتابةطا ىذه األّتدية، معتمديٍ حاكال أف يبسٌ  ينذاللٌ  ،30 ة پكارأندرم باسي ٔتعيٌ 

 SR"األخت فنسن الراىبة ك " Père DALLET"األب دإب  الراىب من كىي األّتدية اليت تبناىا كلٌّ  معادؿ؛ حرؼه 

VINCENNES" ة ا١تعركؼراسات الرببريٌ  على مركز الدٌ ، ا١تشرفٍُت: Fichier de documentation berbère . 

 :ٔتنطقة دكف أخرل أك فئة دكف األخرل خاصٌ  ، كمنها ما ىو فرعيٌ منها ما ىو أساسيٌ  ،ىي اٟتركؼ ا١تقًتحة كىا 

“ p, p˚, b, bˇ, b˚, m, w, f, v, t, tˇ, ṭ , ţ, d, ḍ, l, Ḷ, r, ṛ, n, ṣ, s, ş,  

z, ẓ, z, c, c, c, j, j, j, y, k, kˇ, g, ğ, k˚, k˘˚, y, y˚, q, q˚, є, h˚,  ḩ,  ḥ.” 31 

 a, i, u ( se prononce ou)".32: "بلثةوائت الثٌ مع إضافة الصٌ 

دخلت فيها اٟتركؼ فات هبذه الكتابة اليت أي ة مؤلٌ على نشر عدٌ " F.D.B: " راسات الرببريةكقد سهر مركز الدٌ  
بعو ُب استعما٢تا بوليفة، كفرعوف ضا لبعض اٟتركؼ اليت كضعها ىانوتو، كاتٌ يعملت فيها اٟتركات كالنقاط تعو اإلغريقية كما استي 

 ".k"عوض " q"أك " ŕ"عوض " gh"كغَت٫تا، مع تغيَتات ٤تدكدة كاستعماؿ، 

. . 

. 

.  
 . 

. 
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      من باسي  اسع عشر، كأّتدية كل  غيَت اٟتاصل بُت أّتدية ىانوتو ا١توضوعة ُب ناية القرف التٌ  التٌ كىذا جدكؿ يبٌُت   
، كىي  فقط  غيَتها التٌ اٟتركؼ اليت مسٌ  بذكرنكتفي . كاضح كار ا١توضوعة ُب مطلع القرف العشرين، ككلتا٫تا من كضع فرنسيٌ پ ك

 :كاآلٌب

 اٟترؼ العريب ا١تعادؿ الرمز الذم استعملو باسي كپكار الرمز الذم استعملو ىانوتو

Th t ث 

h' h ح 

Kh h                            خ 

d' d ذ 

t' t                              ط 

Ç                  s         ص 

Dh d         ظ/ض 

Â є ع 

r' δ غ 

k' q ؽ 

H h ىػ 

   

ا١تذكور سابقا، نذكر " مبادئ ُب ٨تو الرببرية: "ف باسي كپكارإضافة إٔب مؤلٌ  ،حةفات اليت كتبت هبذه األّتدية ا١تنقٌ كمن بُت ا١تؤلٌ 
  33.دإب فات القسٌ بيل ا١تثاؿ فقط مؤلٌ على س

. 

. 

. 
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، ف مع الصوت األمازيغيٌ  تتكيٌ مرحلة حىٌت  الفرنسيوف ُب إعدادىا كتنقيحها مرحلةن  ػىج ىذه األعماؿ اليت تفانيتتو  ًبىَّ ك  
للحركؼ  ا١تصاحبة( نقاط، كحركات)ستغناء عن تلك العبلمات عديبلت ُب االل ىذه التٌ بتعديبلت أخرل ألّتدية باسي، كتتمثٌ 

 …باسي.اه كعمل بو أظاـ الذم تبنٌ النٌ  إفٌ : "حو مولود معمرم قائبلقاـ بو ككضٌ  كىذا ما. وت األمازيغيٌ عبَت عن الصٌ ة للتٌ ا١تعدٌ 
بارة و ُب ا١تقابل ىو عأنٌ  إالٌ  ،مع سهولة قراءتو، صٌ فالنٌ . كثر من العبلمات ا١تصاحبة للحرؼغوية يي رامة اللٌ ة كالصٌ ػَّ قاىتماما منو بالدٌ 

 34."ة مستحيلة تقريباة، كٕتعل الكتابة ا١تطبعيٌ ب من الكتابة اليدكيٌ صعِّ عن جهاز مثقل بالعبلمات اليت تي 

ًنظاـ أّتدم لكتابة األمازيغيةالبلتينية؛ لتي -ٌدلت ىذه األّتدية اليت أصبحت تعرؼ باألّتدية اإلغريقيةكعي   ىذا  ك ؛ختار كى
كحركؼ  ،بُت رموز الكتابة الصوتية العا١تية ك،   53بها مولود معمرم ُب جدكلوكما رتٌ   ،بةنا فيو بُت رموز ىذه الكتاجدكؿ قابلٍ 
 .اللغة العربية

 الرموز

 الالتينية-اإلغريقية

 ما يػػػػػقابلهػا
 الحرؼ العربي الرمز الدكلي

a  
 أى 

ε  ع 

b b ب 

c š = ∫ ش 

č tš = t∫ تس 

d d د 

d            d   =   / d            ض/ظ 

e   

. . . 
. 
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f f ؼ 

g g   ڤ    / 

g dz = ğ ج 

           =  g   غ 

h h ىػ 

h          h  =  ħ            ح 

i i  ًإ 

j z ج 

k k كػ 

l l ؿ 

m m ـ 

n n ف 

q q ؽ 

R r ر 

          R   /راء مفخمة 

S s س 

. 

. . 

. 

. 
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S          S                  ص 

T t ت 

T           t           ط 

T ts  

u u  أي 

w w ك 

X X= h خ 

Y y م 

Z z ز 

Z                             z  ز مطبقة:ز ص 

 

 .األمازيغية ةكتابعلى استخدامها ُب  ة هجات األمازيغيٌ صوف ُب اللٌ غويوف ا١تتخصٌ فق اللٌ ىذه ىي إذف األّتدية اليت اتٌ      

؛  ع:ε خ ؛ :X  غ ؛  : : اإلغريقية  ن ػأضيفت ٢تا حركؼ م( البلتينية)ا من اٟتركؼ الفرنسية ػاسػة أسػنىي متكوٌ  ك       
 h  ،t ،d  ،z  ،u ،s : كأخرل من األّتدية الصوتية العا١تية اليت من بُت حركفها أيضا اٟتركؼ اإلغريقية ا١تذكورة مع إضافة

ٓب يكن مبنيا على دراسة  -كما نبلحظ  -ىاكاختياري  العربية أيضا؛ كتابة وف ُبكىي حركؼ يستعملها ا١تستشرق، (منقوط أسفلها)
ُب بداية األمر على  -، مربرين موقفهمىانوتوكضع أسسو اٞتنراؿ  تغيَتا مقصودا،إ٪تا كانت  ك؛ أك كفق معيار علمي معٌُت  ،لسانية

ؤلمازيغية عوض ل أّتديةن  -ا١تبذكلة اٞتهودْتكم تلك  -ض فرى ر ٍب تي وَّ لت طى  ؛٣ترد كسيلة لتقريب ىذه اللغة من الٌدارسُت الفرنسيُت أنٌو
 .الليبية، أك ثيفيناغ أك العربية

. . 

. . 

. 
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 :ارسُت الفرنسيُت كراء أٝتاء أمازيغيةاٞتنراؿ ىانوتو، كباسي، كاألب دإب، كاألخت فانسن كغَتىم من الدٌ  :كٗتتفي أٝتاء 
" زكية، كلتصبح ىي األّتديةى بالقبوؿ كالتٌ ظية، ك٭تىذا العمل ا١تصداقية الٌ  ىعطيي حىت سعيد بوليفة، مولود فرعوف، مولود معمرم 

 .ا١تعموؿ هبا، ككثَتا ما تنسب ىذه األّتدية لؤلديب مولود معمرم، كقد كضعت قبل أف يولد" الرببرية

م جاء نتيجة ٣تهود متواصل تنادم باستعماؿ األّتدية الفرنسية،  ما داـ ىذا الٌنظاـ اٌلذ( بربرية )ىكذا تعالت أصوات  
داـ عقودا من الٌزمن ُب خدمة لغة استبد٢تا أصحاهبا الٌشرعيوف بغَتىا، جٌسدتو أعماؿ عديدة متنٌوعة تفاٗب ُب إ٧تازىا علماء 

تلفة، ك نقدِّر جهودىم ا١تضنية، ك٧تازيىهم على أعما٢تم العلمية ا١تخ! كعليو فبلبدَّ أف ٨تًـت أصحاب اإل٧تازات الكربل. ٥تتصوف
، فنقدِّـ ٢تم 1930األمازيغ أنفسهم قبل  –مطلقا  -ك ىو األمر اٌلذم ٓب يهتٌم بو!كاىتمامهم الكبَت ُب إعادة بعث الٌلغة األمازيغية

 !!!  لغتنا ك ثقافتنا يشكلونا ك يهيكلونا ُب نظاـ مغاير على حساب خصائصها الٌلغوية كالٌتارٮتية كاٟتضارية

أصالتها كال يأٌب  زة كق ذاهتا ا١تتميٌ ة، ٬تب أف ٖتقِّ بناء صرح ثقافة أمٌ  األمر ٯتسٌ  عُت االعتبار أفٌ خذ باألمن  كلكن البدٌ  
 . تتواصل حلقات سلسلة كجودىا دكف انقطاع أك ا٨تراؼُب ثنايا تراثها، كُب عمق تارٮتها حىٌت  ذلك بالبحث عنها إالٌ 

واكبة العصر، كمتطلبات العلم، فيجب أف يتم ذلك كفق شركط؛ كال حسُت ١تغيَت كالتٌ طور تقتضي التٌ ة التٌ كإذا كانت سنٌ  
خصية ألف األعماؽ ثابتة، كقد تنفر من زات الشٌ يكوف أبدا على حساب أصالة شعب، كلن يتحقق التطور باالنسبلخ من ا١تميٌ 

 .دىا، آجبل أك عاجبلربية اليت ال ٕتسٌ غأشكاؿ ال

ا، كمع ذلك فقد اختار األمازيغيوف بأنفسهم ك٤تض إرادهتم ػ كقد ذكرنا فللغة األمازيغية نظامها األّتدم ا٠تاص هب 
أف  -هم بدكف استثناء كلٌ   -شهادات ا١تستشرقُت سابقاػ ا٠تط العريب العتبارات حضارية دينية فعبل؛ كلكن ما أكده علماء اللغة 

تناسبها  …لقية كظاىرة اإلدغاـ كاإلعبلؿطباؽ، كاٟتركؼ اٟتفحركؼ اإل -ٔتفهـو اللسانيات  -ىذه الكتابة ىي األنسب علميا
ـى بعيد النٌ  حوم يشبو إٔب حدٌ رُب كالنٌ وٌب الصٌ الصٌ : فالنظاـ اللغوم لؤلمازيغية. ُب ذلك الكتابة العربية فما ىو ا١تانع علميا . العريب ظا

ة ن التارٮتي كاٟتضارم يعطيانو األكلويٌ البعديٍ  كموضوعيا االستمرار ُب كتابتها باألّتدية ا١تناسبة ٢تا، أم ا٠تط العريب؟ خاصة كأفٌ 
ت ُب ىذه الربوع ْتلوؿ اإلسبلـ، فضبل عن كونو شكل لغتها اللغة العربية، اليت حلٌ  ،ة، فقد كتبت بو ٢تجات ىذه ا١تنطقةرعيٌ كالشٌ 

 .يغيةذ اٟترؼ العريب أداة لؤلماز جرت اٟتركؼ الليبية كاٗت  ا٠تصائص معهما، فهي  ، السامي  العريبٌ  كحل ا٠تطٌ 

 :اإلصرار على محاربة الخط العربي -4

عبارة عن رموز اصطبلحية مرسومة، اخًتعت لتأدية كظيفة الرموز ا١تنطوقة كحفظها، إال أف  -فعبل  -كإذا كانت الكتابة  
: ٢تذا ك. ماف كا١تكافغة عرب الزٌ لة ُب حفظ مآثر الفكر كاللٌ أخطر كظائفها على اإلطبلؽ، ىي تلك الوظيفة اٟتضارية ا١تتمثٌ 
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؛ كبالتإب فاٟتفاظ على شكلها كخصائصها مع 37"ببنية اللغة"، كما ىي مرتبطة 36"ا ارتباطغة أٯتَّ فالكتابة مرتبطة باللٌ "
 ١تا كاف ية لو؛ كإالَّ شكل ال أ٫تٌ  دى لغة كفكرا كقيمان؛ كليست ٣ترٌ : ةة أمٌ ز أيٌ قافية اليت ٘تيٌ ا ىو اٟتفاظ على ا٠تصائص الثٌ ،إ٪تٌ 38تطويرىا

ألنم يدركوف أف "رؽ، كاستبدالو با٠تط البلتيٍت، العريب ك٤تو آثاره ٔتختلف الطٌ  ىؤالء على ٤تاربة ا٠تطٌ  ا أصرٌ ١تراع ك ٣تاال للصٌ 
شيد دىا األجياؿ ا١تعاصرة مثل العلم كالنٌ موز اليت ٘تجٌ الرٌ  يعلو فيما يرمز إليو على كلِّ  ]بل  [ …د شكل اٟترؼ ليس ٣ترٌ 

االختيارات اٟتضارية تنزع إٔب العمق كاٞتوىر حىت كىي تقع على  ككلٌ . ٟترؼ ىو ُب الواقع اختيار حضارمعلى أف ا …كغَت٫تا
هجات األمازيغية بالكتابة على إعادة بعث اللٌ  40غويُت الفرنسيُت على غرار الغربيُت عمومان اىتماـ اللٌ  ك٢تذا انصبٌ  39".أشكاؿ

 .العربية ككتابتها غةتينية، معلنُت بذلك ٛتلتهم على اللٌ البلٌ 

تيٍت بعد االستقبلؿ، كٓب كفعبل حوصر اٟترؼ العريب ُب ىذا اجملاؿ، بل كيتواصل اإلصرار على كتابة األمازيغية با٠تط البلٌ  
 سطحياكاآلخر قد يكوف انبهارا  ،، أحد٫تا من كضع الغربيُت أنفسهما١تفتعلٍُت  ا١تربٌرينن غرييب إاٌل ىذيٍ كل التٌ ٬تد ا١تنادكف هبذا الشٌ 

 .كلن نصلو باالنسبلخ من ذكاتنا، ٪تلك بعد القدرة اٟتقيقية للوصوؿ إليو الألننا  بالٌتقٌدـ العصرم،

 .، ك رٌدده كثَتكف من بعدهُب الواقع ىانوتوو حالعريب كما كضٌ  صعوبة ا٠تطٌ : ؿا األكٌ أمٌ 

كىي ُب الواقع تعليبلت ك٫تية .  كب ىذه اٟتضارة دكف غَتهكنولوجيا كقد يلحق بر ب من التٌ البلتيٍت يقرٌ  استعماؿ ا٠تطٌ  :ا٘با الثٌ كأمٌ 
ا ٪تٌ هجات األمازيغية مطلقا، فهي إذف ليست اختيارات علمية فرضتها بعض اٟتقائق اللسانية، كإال ٘تت بصلة إٔب خصائص اللٌ 

 .حهاٖتتاج إٔب دراسات تصحٌ  -ُب نظرنا  -ىي مواقف حضارية منحرفة 

إذا أردنا أف تعيش األمازيغية ٬تب أف : "صرٌح قائبلنذكر صيحة أيت عمراف إدير، الذم  يحات،من بُت ىذه الصٌ  كلعلٌ  
سهلة، مادامت فرنسا قد بقيت "كإذا كانت األكٔب صعبة ُب نظره فإف الثانية . الفرنسية ، اإلنكليزية أك41"هبا من اللغات ا١تتطورةنقرِّ 

 .42"إلدارة، كما تركت لنا إطارات عليا كبَتةسنة ُب ببلدنا، درسنا لغتها كأدخلناىا ُب ا 130مدة 

( ف)مع ا١ترحـو مولود  ٢تذا اتفقتي ( اٟترفية)وائت األّتدية العربية قتنقصهما الصٌ كذا   ك(  فناغث )األّتدية األمازيغية "أما  
-صد األّتدية اإلغريقيةكيق 43."على اختيار األّتدية البلتينية اليت ٘تلك كل اٟتركؼ اليت ٨تتاجها 1948أيت معمر ُب يوليو 

أنا  -1948ُب يوليو  -فعبل اتفقنا: "قائبل اآلٌبى  -أىداؼ ا١تستشرقُت سا بذلك أىمَّ مكرِّ  -البلتينية؛ كلكن سرعاف ما يضيف
الفرنسيُت باسي،   -هجات األمازيغيةصُت ُب اللٌ رٛتو ا على استعماؿ طريقة كتابة ا١تتخصٌ  ]مولود معمرم[كا١تولود أيت معمر 

 44".غٌَتتي رأييحىت نربح الوقت كلكٍت اآلف  -كزم كپكاركر 
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 -و خدمىو النظاـ الذم مازاؿ يست"ك -لئن كانت ىذه الفقرة شهادة صر٭تة على أف كاضعي ما يسمى باألّتدية األمازيغية ك   
ىو االجتماع لبلتفاؽ على  الرببر ىم الفرنسيوف، كما فعلو التبلميذ التابعوف ٢تم من - 45"الباحثُت كا١تنتجُت جل   -ُب يومنا ىذا

سعا مفٌكر قد أخذ اآلف متٌ  نا إزاء، ٕتعلنا نعتقد أنٌ "يرأي غٌَتتي حىت نربح الوقت، كلكٍت اآلف  …: "خا٘تة الفقرة أفٌ  استعما٢تا؛ إالٌ 
 :اإمٌ  أمٍ  -أصبل أك اختيارا  -من الوقت لتوظيف ا٠تط األمازيغي 

  -ليكوف دكف بديل آخر - ئيةلكتابات اليت طٌورىا أصحاهبا بعدما كانت ىي األخرل بدافناغ كتطويره ػ شأف كل اث خطٌ *       
تيٍت، بل ربية عرفانا ألىلها، كال حىت اٟترؼ البلٌ غترض أف تتبٌت لغة من اللغات ال اليت ٓب"كتابة ىذه اللغة ٘تاما كما فعلت إسرائيل 

 46.."قو تركياقدـ ما ٓب ٖتقٌ قت هبا من التٌ ها حقٌ قدىا كلعلٌ ر ة كتبعث أّتديتها من ميحرصت على أف ٖتيي لغة كانت منس

 .أك تكييف ا٠تط العريب كتيسَت كتابة األمازيغية بو كاختيار حضارم معموؿ بو منذ قركف خلت *    

كيقًتح الكتابة  !47"يٍتابع العاطفي كالوطٍت كالدٌ االعتبارات ذات الطٌ "قدـ يقتضي ٕتاكز ىذه آيت عمراف يرل أف منطق التٌ  أفٌ  إالٌ 
ة ىي ُب ناية األمر تينيٌ اختيار األّتدية البلٌ  إفٌ : "قائبل -وتية ا١تضافةبدكف اٟتركؼ اإلغريقية كالعبلمات الصٌ  - تينية اضةالبلٌ 

٧تتنب  أفٍ و ٬تب جربة أرل أنٌ راسة كالبحث كالتَّ بعد سنوات طويلة من الدِّ : "إبركرم كالتٌ صا ىذا االختيار الضَّ ملخِّ  48".ضركرة
ّتانب  بدكف حركؼ إغريقية أك إشارات إضافية حىت نصطفَّ : تينية فقطاألّتدية البلٌ  ٌٌت فٌرد بدكف فائدة، كمن األفضل أف نتبالتٌ 
 49".غات الكربل اٟتديثةاللٌ 

يذكر  كمشيدا ٔتقاؿ كصلو كىو بصدد طبع كتابو ا١تذكور أدناه، فأضافىوي ُب ناية الكتاب، كىو مقاؿ بالفرنسية ٓب 
: ٦تا جاء ُب ناية ىذا ا١تقاؿ ما نٌصو" العجلة ليست إلعادة االخًتاع"باط ٖتت عنواف بالرٌ " ٙتىىيػٍنيوتٍ "صاحبو، صادر عن ٚتعية 

كمع ذلك تبقى ثيفيناغ أحد ركابط ىويتنا، ككسيلة ٦تتازة لتحسيس الرأم  …ر لغتها فعبل ىو شكلها ا٠تطيٌ من بُت أسباب تأخ  "
غة األمازيغية حىت تصل إٔب كضع ٤تًـت بُت لغات تينية ضركرية للٌ الكتابة البلٌ  أفٌ  إالٌ  اـ لثقافتنا ٬تب اٟتفاظ عليو؛ى رمزك  ،العاـ
البلتينية بالعبلمات اإلضافية يؤدم مباشرة إٔب متاىة صعبة، ك٣تاؿ -طية كعا١تية، ككل اختيار آخر ٔتا فيو اٟتركؼ اإلغريقيةمتوسٌ 

كنولوجية كحىت ننجح ُب الوسائل التٌ  ُب االستفادة من كلٌ  إف للغتنا اٟتقَّ  …وح ُب تطوير كترقية لغتنام كل طمتقٍت ٤تدكد ٭تطِّ 
اٟترؼ البلٌتيٍت بالنسبة أك نقاط ٖتتية،  مصاحبةتة كالعشركف حرفا التينيا بدكف عبلمات السٌ : كاحد ٦تكن حلٌّ  …نشرىا 

  50."ضركرةأصبح  اختيارا بل ٓب يعدلؤلمازيغية 

 البديل ا١تقًتح األسبابى النٌص، كأترؾ للقارئ عناية الٌتأٌمل فيما كرد فيو ألنٌو ال يقٌدـ لنا ُب ىذا ال على ىذا أعلق مطوٌ لن 
 اتارٮتية كأبعاد ان أك أسباب. رفية كالٌنحوية فَتجَّح ىذا االختياروتية أك الصٌ كتماثل األنظمة الصٌ : لسانية علمية ، سواءا١توضوعية
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على  كتصر   ،بصلة إليو مت  ػذم ٬تعل من لغة ػ كيف ما كانت تربط مصَت أجيا٢تا ٔتا ال تر ىذا االختيار، الٌ تربٌ  حضارية مشًتكة
 .واصل اليت تربط ىذه األجياؿ كمستقبلها ّتذكرىا األكٔبسلسلة التٌ حلقات قطع 

بل ٗتلت عنو  نادرا أك بصورة ٤تدكدةإاٌل ر ىذه اللغة إٔب شكلها ا٠تطي الذم ٓب تستعملو ف إرجاع سبب تأخ  أكالواقع  
  ر العريب، أك اإلغريقي كما طوَّ   -فرنسا -ره كتستعملو خبلؿ النهضة اليت تولت بعثتهامنذ فجر التاريخ؛ كٓب ٖتاكؿ أف تعود لتطوِّ 

لت إليو مثل ىذه العزائم ن الذم آدليل ليس على العجز كالوىى قافية كاٟتضارية؛ لى ٔتختلف مقاصده الثٌ  أك البلتيٍت أّتدية لغتو لتفيى 
فسية راسة النٌ إٔب تصديق كقبوؿ نتائج الدٌ  فقط، بل على السلبية كقابلية التقليد ا١تغركسة عند مثل ىؤالء ا١تثقفُت، اليت ٕتعلنا نضطرٌ 

هة حضارة أرقى ، ُب مواجٯتلك الرببرم  : "منها قولو" ٤تاكلة ُب أدب الرببر"إٔب استخلصها ىنرم باسي كضمٌنها دراستو ا١تشهورة 
 ا٠تارجيَّ  كلى كلكن ما يبلحظوي إ٪تا ىو أساسا الشٌ  واكلن مباشرة ما يذىلو كما ىو ُب متاستعدادات عجيبة لتبٌٍت  ،من حضارتو

كما داـ الرببرم ال  …د، ال يستوعب و يقلِّ فهو يستًت بطبلء أجنيب، مٍكتفيا بذلك، إنٌ  …ف نظرتو كاقتباساتو ىنا تتوقٌ : لؤلشياء
 !!!51."أبدا، فهو ال يستطيع أف يواصل كحده الطريق الذم يبدك أنو سائر فيو موٌجها يستوعب

يقٌلد بسهولة، كيستوعب بصعوبة، بل ٖتت طبلء الثقافة األجنبية الذم  حىت كإف كاف الرببرم   …"ٍب يضيف أيضا  
مطابقتها ١تثل  ظ، إال أفٌ ا نأخذ ىذه اآلراء بكٌل ٖتفٌ نكمع أنٌ  !52"العتيق صاحب الطبع الثابت يبقى ُب الواقع ذلك الرببرمَّ  ،يويغطٌ 

جوع إٔب بل الرٌ  ،البلتينية-اجع على الكتابة اإلغريقيةليس الًتٌ  ،ركيف نفسِّ   ؛ كإالٌ جٌدان  بدك مناسبةتمناىا أعبله ىذه ا١تواقف اليت قدٌ 
كنولوجية أك اجملاؿ التعليمي الًتبوٌم، تطلبات التٌ صعوباهتا سواء ُب ا١ت كٔبى بعدما كاجهت الكتابة السابقة أي  !الكتابة البلتينية؟

آرهبم، عوض مواجهة تلك ا١تشاكل كالبحث على حلوؿ ّتهود ١ترىا كطٌوعها أىلها كاالستنجاد مرة أخرل هبذه األّتدية اليت طوٌ 
 .خاٌصة كمعطيات تنبع من الفكر الذاٌب

ضعت فيها األمازيغية، كنعود مرٌة أخرل غلق اٟتلقة ا١تفرغة اليت كي كغَت٫تا تي  دكهبذه الدعوة اليت ينادم هبا آيت عمراف كشرٌا 
إٔب األّتدية الفرنسية اليت كضعها اٞتنراؿ الفرنسي ىانوتو، مع تنقيح بسيط قد يكوف مأخوذا من ا١تستشرؽ : أم .إٔب ا١تنطلق

ها اٟتركؼ اليت استعاف هبا يقية ىي نفسي ض اٟتركؼ اإلغر الفرنسي فنتور دم بارادم ألف الرموز اليت اختارىا أيت عمراف لتعوِّ 
 . kh: ، خ  gh: ،غ    â: ع :   تينية ا١توازية للعربية ْتيث رمز لػفانتور ُب كتابتو البلَّ 

تبتعد كثَتا عن  ال مثل ىذه ا١تواقف الحظنا أفَّ ، تشخيص فانتور دم بارادم لعقلية كفكر الرببرمِّ  أيضان  ٨تن تأملنا ك إفٍ          
ليس معرضا للكسل، كللموت، بل ىو كسوؿ، كىو  ]عند الرببرم [نساف فاإل…:"ستنتاجات؛ إذ يقوؿ ىو اآلخر أيضاتلك اال

  53"…ليست لو استدارة بل ىو دائرم -عنده -ميت؛ كا٠تبز

رة ٬تب أف بل يركف البلتينية متطوٌ  .للٌتطٌور قابلية -ككلِّ الٌلغات - البلتينية ليست ٢تا (الرببر ) كفعبل فعند ىؤالء 
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  !ر نأخذىا ىي ْتذافَتىا لتقودنا إٔب التطوٌ 

مع  -كأف نعترب أنو ليس قدرنا  ،ر األمور بعيدا عن ا١تنظور الذم يؤ١تناال ٯتكننا كالوضع كما يبدك لنا ىو ىذا، أف نفسِّ  
 .! األمازيغي ا١تعركؼ باٟتر على   -ذلك

كالواقع أف  إب فإنو ابتعد عن ا٢تدؼ؛ىذه ا١تسألة قد حاد عن أصلو كبالتٌ قاش ُب مهما يكن من أمر، فقد نسي الباحثوف أف النٌ  ك
قد كضع إصبعو على ا١تسألة كحدد  -كما يصٌر على تسميتو أيت عمراف حفاظا على الًتكيب األمازيغي  -أيت معمر( ف)مولود 

النظاـ الذم ٯتكن تبنيو أنو مناسبيت، أما  يبدك ٕب شخصيا أف النقاش ا١تطركح ُب بعض اٟتاالت حوؿ: "اإلطار ا١تناسب للغة قائبل
 .54"فالرببرية ٬تب أف تكتب بالرببرية: اٞتوىر فمسألة صواب اإلدراؾ

من ٕتاكز كل االعتبارات العاطفية كاألخذ هبذه  منها ك البدٌ  اختيار البلتينية ضركرة ال بدٌ  على أفٌ  أما آيت عمراف، فيصرٌ         
نظاـ كاحد  فعلى عتبة القرف الواحد كالعشرين ال يوجد إالَّ : "الذم يضمن لنا العصرنة كالتطور العلمياألّتدية اليت يفرضها العصر 

كعليو فهذه اٟتركؼ البلتينية  .55"ن حرفا من األّتدية البلتينيةيىو ذلك الذم يستعمل الستة كالعشر  …ئ للعصرنة للكتابة مهيٌ 
بالًتتيب الذم جاءت عليو ُب  ،ه من الباحثُت ا١تعاصرين، لكتابة األمازيغية اٟتديثةيت يقًتحها على األمازيغيُت آيت عمراف كغَت الٌ 

 :56اٞتدكؿ

a, â, b, ch, ç(th), d, e, f, g, gh, h,ḥ, i, j, dj, k, kh, l,m, n, q, r, ṛ, s, ṣ, t, tt (ts), u, w, 
y, ẓ, z, dz. 

 :مع اإلشارة إٔب أف

 ت          د                                                                

               d                                                ذ    t                    ث 

 ط           ض                           /ظ                               

ض ىكذا تعوَّ ك . منقوطة ُب اٞتدكؿ بينما نعثر عليها ُب أماكن أخرلا مييز بينهُت للتٌ  توضع نقاط ٖتت ىذين اٟترفٓب إذٍ         
 :ٌباٟتركؼ اإلغريقية باٟتركؼ البلتينية كاآل

 .X  gh= ؛ غ   â= ؛ ع X  kh= خ  

 :ف من ْتثُتكهبذه اٟتركؼ كتب أيت عمراف الفصل الثالث من كتابو ا١تذكور آنفا، كا١تكوٌ 

. 
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 . 78-83األّتدية من  -الكتابة: أم  Tira- abachad دٍ شى أبى  - ًثَتى : ؿاألكَّ  -

تىاٍب : الثا٘ب -  .اإلمبلء أك الكتابة اإلمبلئية: أم  Akatabأىكى

اٟتركؼ البلتينية بدكف حركؼ  يت اقًتحتها ال تستعمل إالٌ األّتدية الٌ : "أكيد قائبلا على التٌ قا ىذه األّتدية كمصرٌ مطبِّ  
 .55...."أجنبية

ل بو استبدالو، ىو ف عندىا شارحا دكاعي استبدا٢تا بل اٟترؼ الوحيد الذم علٌ اليت توقَّ " األجنبية"كمن بُت اٟتركؼ  
أٌما اٟترؼ :"كىذا قولو نٌصا" ع"، الشبيو باٟترؼ العريب " "épsilonابقة باٟترؼ اإلغريقي حرؼ العُت ا١ترموز لو ُب األّتدية السٌ 

ٕب أف ك يبد .، ألنو صوت أجنيب على األمازيغية األصليةعظمىُب الكتابة األمازيغية، فهو مصيبة الذم دخل حىت  -ع -العريب
أف نزيلو من  البدٌ .....ب كلمات القبائلية األصليةجعل نظامنا الصوٌب مضطربا، كخرٌ  فقد ؛مفيد ىذا اٟترؼ ال ىو ٚتيل كال
 56."الكتابة، حىت ال نثقل أّتديتنا

كل ُب الشٌ  أٌملتاركُت للقارئ الكرٙب ٣تاؿ التٌ  ،كنموذج تطبيقي ٢تذه الكتابة،  ة كما كتبها بالقبائليةكندرج الفقرة األصلي 
ذه آخركف مرجعا ألْتاثهم ما موضوعية، كما اٗتٌ  ف اعتربه صاحبو دراسةن ٓب يدرج ُب مؤلَّ  كا١تضموف، كمع ذلك، فلو أف ىذا النصٌ 

 : و بعيد عن ا١توضوعيةنصفو بو أنٌ  فأدٗب ما ٯتكن أف ،أكليناه األ٫تية العلمية

«  Ma d imesli ârab - ع - idd ikechemen di tmazight ula di tira, d tawaghit tamequrant, akhater d imesli 
aberrani ghef tmazight taneslit.Ichebbayi rebbi tafinaght agi ur techbih ur terbih.Terwi yekkw ttawil n 
egh asilsaw (notre système phonétique) u tessekhreb awaln n taq bailit in es liyen....Yessefk at nekkes si 
tira i wakkn ur nessazay ara a bachad negh. »  

كتشفة، بيبة ا١تقوش اللٌ عثر عليها ُب النٌ من اٟتركؼ اليت ٓب يي  ،عبل يعترب معظم الباحثُت أف حرؼ العُت، كأيضا حرؼ اٟتاءفً      
 .فف دخيبلاما حرفكمن ىنا االعتقاد ُب أنٌ 

ُب كلمات " زناقة"ك٢تجة " الغدامسية"ُب اللهجة  -ع -ىذا اٟترؼإٔب كجود  العآب رك٘ب باسي فإٌف إشارةكمع ذلك  
 .فيو نظر أمازيغية األصل ٬تعل فكرة اعتباره حرفا دخيبل أمره 

ال يثقل األّتدية فبل داعي " h"فرمزه البلتيٍت  ،-يت عمرافعند آ -ىو أكفر حظا" اٟتاء"كلكن يبدك أف حرؼ   
كقد يكوف ىذا ٟترؼ ىو اٟتافز ! ل على اللغةل على ا٠تط كما تطفَّ فهو عريب نطقا كرٝتا، تطفٌ "   "ٓتبلؼ حرؼ  !!إلزالتو

ما يستعملها ا١تستشرقوف لنسخ  البلتينية اليت كثَتا-ا١تلهم لوضع أّتدية جديدة أنقى كأصفى من األّتدية اإلغريقية األساسي ك
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كتلك قناعة ال تناقش خارج  -على حد تعبَت ٟتسن ْتبوح، كىو من دعاة الكتابة باٟتركؼ البلتينية !!59"السامية اللغات"
  ؟!!خاصة أنو يعترب األمازيغية جرمانية األصل -سياقها

 :أف اٟترؼ اإلغريقي -خبلؼ أيت عمرافعلى  -ص ُب اللهجات األمازيغية سآب شاكربينما يرل اللسا٘ب ا١تتخصٌ  
() ٌة ُب حُت أف اإلشارة القدٯتة با١تدٌ . ذكَت باٟترؼ العريبٯتلك ميزة التٌ "وتية اليت اختَت ٢تا، فهو ، إضافة إٔب تأدية الوظيفة الص

 .ىناؾ فرؽ بُت آ ك ع... ، كفعبل 60"وٌبياؽ الصٌ غَت مبلئمة ٘تاما للسٌ  [â]ائت الفرنسية فوؽ الصٌ 

ختبلؼ تنجلي األمور كتٌتضح الكإف كاف با ،الًتكيز على االختبلؼ ُب الرأم ،على كل ٓب نقصد من كراء ما ذكرناك  
االنطباعات ا٠تاصة، كاآلراء الذاتية؛ كإ٪تا  على ٍب تأٌب القناعات العلمية اعتمادا على قوة كمنطقية األدلة كاٟتجج كليس  ،اٟتقائق

 .القيمة العلمية كإف رفضت الفكرة أك اختلف حو٢تا -ُب ناية األمر -ا١توضوع اليت تعطيو كاف ىدفنا الًتكيز على طريقة طرح

الصحيح، ُب ىذا ا١تفًتؽ اٟتضارم الذم  وبعد طريق قَّ كعلى كٌل يبدك أف مشكل كتابة األمازيغية يبقى مطركحا، كٓب يشي  
جتماعٌية كعلمية ابناء على معطيات حضارية كتارٮتية ك  ،سن االختيارالتنبيو إٔب ضركرة حي  ك٢تذا ٬تب .رجع إليو مرة أخرلأي 
 (الرببر ) الدارسوف  -أك ٗتلى عنها -، قد نسيها "الرببرية ال بد أف تكتب بالرببرية"كلكن يبدك أف مقولة مولود معمرم (. لسانية)

 ية، فراحوا يطالبوف ّتعلها أّتديةن خبلؿ رْتهم للوقت ُب االستعانة باألداة اليت كضعها العلماء الفرنسيوف لدراسة األمازيغ
 .لؤلمازيغية

قليد، يدرؾ أف يكتفي بالتٌ  ها األّتدم، كرمزىا ا٠تطي، كاألكيد أف الذم يستوعب األمور كاللؤلمازيغية نظامي  مع العلم أفٌ         
كعي الصيٍت كاليابا٘ب،  لغتها؛ كلعلٌ ز ٬تسد أفكارىا كمآثرىا عرب نة لشخصية األمة، كشكل ٦تيَّ كاللغة رمز من الرموز ا١تكوِّ   ا٠تطٌ 

ز ابع ا١تتميٌ كيعطيها الطٌ ،ة ة أمٌ لب الزاد الثقاُب كا١تعرُب أليٌ كالعريب، بل كحىت اإلسرائيلي لقيمة ىذا ا٢تيكل اٟتضارم، الذم يقوٍ 
كي كالفيتنامي، الًتٌ اتية كيفتح ٢تا اجملاؿ اإلنسا٘ب الواسع لتربىن على قدراهتا بثقة كثبات، ٮتتلف عن كعي ٓتصائصها الذٌ 

 !األمازيغي ؟ فما ىو يا ترل مصَت ا٠تطٌ ....يجَتمكالنٌ 

 :فيناغثيمصير األبجدية األمازيغية  -5

اة بالليبية، كإف ٓب تستعمل كوعاء للفكر ها ُب تلك النقوش كالكتابات البدائية ا١تسمٌ لقد حفظ التاريخ لؤلمازيغية رٝتى  
نعداـ ضركرة كجودىا ُب ا١تناطق الشمالية؛ كلكن استطاعت أف تصمد ُب الحياة األمازيغ األمازيغي، ٍب زالت ىذه الكتابة من 

ة، كىي ا، قد تصل ُب أحسن اٟتاالت إٔب رسائل شخصيٌ وارؽ األمازيغ بصورة ٤تدكدة جد  الصحراء حيث بقيت تستعمل عند الطٌ 
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ا للذٌ ٓب تستعمل "فناغ اليت بقيت ٣ترد رموز ثقافية إذ ثاألّتدية ا١تسماة ب ، (األدبية كا١تؤسساتية كالتارٮتية)اكرة اٞتماعية أبدان سندن
 .61"رة بالعربية٤ترٌ  -[أم الطٌوارؽ]   عندىمحىٌت  -ٝتيابع الرٌ فالكتابات القليلة ذات الطٌ 

تضمن  أجدادنا األمازيغ كضعوا قواعد ا من رموز ىذه اللغة، كشىاًىدا ناطقا على أفٌ كمع ىذا تبقى ىذه الكتابة رمزا حيٌ  
ا جعل ا١تستشرؽ ٖتمل جل خصائص الكتابات السامية ٦تٌ  ألٌنا. رين باٟتضارات ا١تشرقيةغة عرب التاريخ كىي الكتابة، متأثٌ بقاء اللٌ 

 . قوش يعتربىا كتابة من كتابات صحراء شبو اٞتزيرة العربيةص ُب ىذه الكتابات كالنٌ األ١تا٘ب ا١تتخصٌ 

من  -أصبل - طٌ وامت، ٮتي موز ا١تستعملة فإنا عبارة عن ىيكل من الصٌ ُب مستول الرٌ بو ا١توجود فهي باإلضافة إٔب الشٌ  
 ...لتماف، رك٘ب باسي، جودا ،ىالفي: ذلك معظم ا١تستشرقُت األكائل أمثاؿ أٌكدكقد . اليمُت إٔب اليسار

 أعماؿ القس فوكو من أىمِّ  تعدٌ ك  -شارؿ فوكو، كاٞتنراؿ ىانوتو،  من القسٌ  سانية اليت ٚتعها كلٌّ دت األعماؿ اللٌ كأكٌ   
فناغ ٤تافظا على ثل نصوصها ٓتط ، إذ ٚتع ٥تتلف اآلثار األدبية، كسجٌ - ارقيةهجات الطٌ للٌ اختلفة اليت اىتٌمت ٔتا١تصادر 

كيبقى معجمو  ،(كتدكين كٌل الٌنصوص من اليمُت إٔب اليسار) خصائص ىذه الكتابة كما ىي مستعملة عند أصحاهبا،
ال نرل ُب  اآلثار إٔب يومنا ىذا ُب صناعة ا١تعاجم الرببرية، حىت كإف كناٌ  دات من أىمٌ ُب أربعة ٣تلٌ " فرنسية -طارقية معجم:"هَتالشٌ 
 62".بلستعمار الفرنسيلرائدا  فو إالٌ مؤلِّ 

ل نصوصها ىو كقد سجٌ   ؛ا خصائص ساميةنٌ أ إٔب فناغ اليت أشارثكما حافظ أيضا اٞتنراؿ ىانوتو على خصائص 
غيَت؛ كال أقوؿ مرحلة فناغ مرحلة جديدة، مرحلة التٌ ث، كأدخلت ٣ترل األحداث قد تغَتٌ  أفٌ  إالٌ  .ر من اليمُت إٔب اليساراآلخ
ذت ا اٗتٌ إ٪تٌ ! غيَت تطوير ىذه الكتابة كجعلها أّتدية عملية تساير طموح اللغة األمازيغية اٟتديثةر، فليس من أىداؼ ىذا التٌ التطو  

ت األكادٯتية الرببرية لباريس مهمة نشر ىذه كقد تولٌ . عناصرىا يغ األصلية، اليت ٬تب إحياؤىا من جديد بكلٌ شعارا ٢توية األماز 
؛ كحىت  1967ذات بعد حضارم، كذلك سنة  -ُب نظرنا  -كلكنها  -تغَتات شكلية -األّتدية من جديد، بعدما أدخلت عليها

فت األّتدية يٌ ُب األكساط األمازيغية كي  -مسقط رأسها ُب صحراء اٞتزائر الذم ٓب ٕتده ُب -دل ا١تنشودٕتد ىذه األّتدية الصٌ 
غة ح ٓتطورة ىذا العمل على اللٌ كفعبل كاف انتشارىا سريعا ٦تا جعل اللسا٘ب سآب شاكر يصرِّ . اٞتديدة ْتيث توافق اللهجة القبائلية

موذجي و ا١تثاؿ النٌ اتج عن أعماؿ بعض اٞتماعات، أنٌ النٌ  فناغثيبدك ٕب أف االنتشار السريع لكتابة : " األمازيغية نفسها قائبل
 ثيإف . للخطر

ي
دكف أف تكوف ٢تا فائدة الكتابة  ،هجة القبائلية، أثارت خرابا حقيقيا ُب منطقة القبائلفة للٌ كيَّ فيناغ ا١تعصرنة كا١ت

 63."فة ال غَتفناغ ارَّ ثائلية بأّتدية كتابة صوتية للقبب - ُب الواقع -ق األمردة، كيتعلٌ أك الرببرية ا١توحٌ  الفونولوجية

فناغ من ثىو كتابة ، األكادٯتية الرببرية ، أك"أكػٍرىا ٍك أيمىازًيغٍ "أىم ٖتريف قامت بو ىذه األكادٯتية الفرنسية ا١تسماة  كلعلٌ  
قد يبدك . ُت إٔب اليسار؟ارقي ما سيكتبو لو القبائلي كىو الذم يكتب من اليمكىنا نتساءؿ ىل يفهم الطٌ . اليسار إٔب اليمُت
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التغيَت، ككما أف اٟترؼ ليس ٣ترد شكل،  عناءف نفسو ما كلٌ  ،األمر شكلياٌ للبعض، كلكن لوال أ٫تيتو اٟتضارية عند البعض اآلخر
عدة من أك من اليسار إٔب اليمُت ىي قا ،إف الكتابة من اليمُت إٔب اليسار: "فإف الٕتاىاتو قيمة ُب ٖتديد ا١تسار اٟتضارم، فعبل

 64."قاُب اليت ٯتتاز هبا قـو عن قـوأف الثٌ ؽ ُب كربيات الشٌ القواعد اليت ٕتمع كتفرٌ 

فناغ ثبل كتابة هَت حوؿ اللغة الطارقية، مسجٌ أف يعيد نشر معجم فوكو الشٌ " األخ جاف مارم كورتيد"ر الراىب ك٢تذا قرٌ  
 .من اليسار إٔب اليمُت

كما يزيد من أ٫تية  1967،65نشر سنة ف با١توازاة مع أعماؿ األكادٯتية الرببرية كيي دفة أف يطبع ىذا ا١تؤلٌ كليس من الصٌ  
قدٙب لو، كهبذه البصمات األمازيغية يكتسب ىذا ىو مشاركة مولود معمرم ُب إ٧تازه كالتٌ  -ُب األكساط األمازيغية -ىذا العمل
 .ا١تصداقية -فيناغثيبتحريف كتغيَت ٣ترل  -غرييباإل٧تاز التٌ 

فناغ ثة اٟتماس، بل كٓب تعد كتابة كلكن سرعاف ما خفت حدٌ .  انتشرت ىذه اٟتركؼ، كشعار للهوية األمازيغيةكفعبل 
لتأٌب مرحلة كتابتها  -مرحلة إثارة ا٢توية بعناصرىا -أكٔبمرحلة  َتات، ألنا ُب الواقع ٓب تكن إالٌ غفيها مع ما عرفتو من ت امرغوب

األكادٯتيوف مرة أخرل باقًتاحات "كفعبل يعود ! د للمرحلة اٟتاٝتة مرحلة كتابتها بالفرنسيةهٌ البلتينية اليت سىتيم -باإلغريقية
 !!66".جديدة

 -ُب رأيي -فناغ،ثإف :" يأٌب قًتاح ُب ماالىذا ا 67"ابقةكرثة األكادٯتية السٌ "ص ٟتسن ْتبوح الذم يعترب نفسو أحد يلخٌ  ك    
فاع من للمرافعة كالدٌ "و دعوة كما كجٌ    68"نافس على الكتابة اإلمبلئية األمازيغيةالتٌ  مقصاة، ك٣تبلة عن نظاـ الكتابة من ميداف

 69".تينية للكتابة األمازيغيةأجل استعماؿ اٟتركؼ البلٌ 

أٌف  علىليعلن اٞتميع  ؛د اختيارتينية ُب نظر ىؤالء ضركرة، كليست ٣ترٌ كفعبل تػيلىَبىَّ ىذه الدعول؛ كتصبح األّتدية البلٌ  
فقد انتهت !  !قافية، ٬تب اٟتفاظ عليو، كلكن بعيدا عن االستعماؿ من رموزنا الثٌ  غ عنصر ثابت من عناصر ىويتنا كرمز ىاـٌ فنا ث

د لغة شفوية ال ٘تلك خوا االعتقاد بأف األمازيغية ٣ترٌ ذين أرادكا أف يرسٌ كبرىنت للٌ ! هتا بنجاح ُب الوقت ا١تخٌصص ٢تاتها اليت أدٌ مهمٌ 
كىو ُب الواقع ال !! فيناغثيىذا ىو مصَت  ،تينيةمصَت األمازيغية مرىوف باألّتدية البلٌ  ، إال أفٌ 70ة كشراسةبكٌل قوٌ  حركفا خاصة هبا

: احلدكؿ السٌ ُب  -اليت احتفظ هبا لقركف طويلة طوارؽ الصحراء -صَت الذم آلت إليو ىذه الكتابة األمازيغية ا١تٮتتلف عن 
تينية ا١تقًتحة من طرؼ خرباء من اليونسكو كلتُت األّتدية البلٌ ت ىاتُت الدٌ تبنٌ  1966ماكو لسنة النيجر كا١تإب؛ إذ بعد مؤ٘تر با

 .فيناغثية ؛ كاالستغناء عن كتابتها األصليٌ 71هجة الطارقيةلكتابة اللٌ 

 ب لغتناكتنكىي إذف عندنا مسألة كقت إلعداد القناعات؛ كىكذا يبقى مشكل كتابة األمازيغية مطركحا، فبأم أّتدية  
  هما؟فناغ؟ كبأيِّ ثأنكتبها باألّتدية األصلية أّتدية !! ، لغة األجداد؟يا تيرل
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 فيناغ األكادٯتيُت ؟ثي: فةاألّتدية ارٌ بفيناغ الطوارؽ؟ أـ ثي: أىبًاألّتدية األصلية -1

 باألّتدية العربية؟ ـأ -2

 باألّتدية الفرنسية؟ ـأ -3

 .1830أف يهتموا ْتٌل ىذا ا١تشكل ا١تطركح منذ  -ةىذه ا١ترٌ  -كعلى ا١تعنيُت باألمر    

فاللغة  ،عاتق العلماء كالباحثُت تقع مسؤكلية معاٞتة ىذه القضية اللغوية، بناء على ا١تعطيات اٟتضارية كالتارٮتية إذ على 
ضاريٌة اليت تربط بُت حلقات برموزىا اٟت ىي لساف األٌمة ككعاء فكرىا كثقافتها، كىي كسيلة التواصل بُت أجيا٢تا، كالبد أف ٗتطٌ 

 .تارٮتها

ٔتا ينجزه ٢تا  ،ق، يدرؾ أف اإلنساف ىو الذم يدفع لغتو للتقٌدـ اٟتضارمٌ العآب ا٠تبَت، كالباحث ا١تدقٌ  أفٌ  كما من شك   
 خصائص الغَت، باالنسبلخ من ا٠تصائص الذاتية كتبٍتِّ  -أبدا -قٌدـكهبا من جبلئل األعماؿ ُب ٥تتلف ا١تيادين، كال ٭تصل ىذا التٌ 

 .   بعٌية اٟتضاريةاٌب كتصريح بالتٌ عف الذٌ د إعبلف عن الضٌ ا ىو ٣ترٌ قليد إ٪تٌ فهذا التٌ 

مع ترقية  -ة، كاألْتاث ا١تتواصلة لتطوير اللغة،راسات اٞتادٌ ٍب تتلوىا معطيات علمية لسانية، كتربوية تعليمية؛ فالدٌ  
 .ةة ُب اإلطار اٟتضارم الذم تنتمي إليو ىذه األمٌ النتائج ا١ترجوٌ كفيلة بتحقيق   -عليميةبوية كالتٌ ا١تناىج الًتٌ 
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لفرنسٌية الوضع، على أساس أٌف الكتابة الليبية ٍب ثيفيناغ ٣تاؿ استعما٢تا ٤تدكد؛ ٦تتنعنا عن ذكر األّتدية كقد حاكؿ ُب مقدمة ىذا الكتاب أف يربٌر اختيار، ىذه األّتدية ا         
: مقطعية كفوؽ ذلك، فهي أّتدية: ".. ميحالعربية بلفظها االصطبلحي الٌصريح رغم أنا استعملت بصورة أكسع من ثيفيناغ كحافظت بذلك على األمازيغية كتارٮتها كمكتفيا هبذا التل

كعلى كل فنحن ال نرل ذلك نقصا أك لغزا يصعب حٌلو،  ".كبالتإب حٌل ىذه الرموز يعد  مشكل كل األّتديات السامية اليت ال تسجل عادة إال الصوامت …ال تسٌجل الصوائت
يقابلها من حركات ا١تٌد؛ ك األمر ُب الواقع ٭تتاج إٔب دراسة أعمق نتمٌت أف يقـو  كإ٪ٌتا ىو خاصَّةه من خصائص ىذه اللغات، كقد عيًمدى إٔب حلِّ ىذا ا١تشكل باٟتركات ا١تعركفة مع ما

 .هبا ٥تتصوف
، 1992، سبتمرب 1413، السنة الثانية عشر، العدد الثالث كالعشركف، ربيع األكؿ العربية للثقافة قضايا ا٠تط العريب ا١تعاصر، تارٮتو ككقائعو باجمللة:  (٤تمد بن سعيد)شريفي  -37

 .155ص 
 .161نفس ا١ترجع، ص  -38

 . لفراىيدمكفعبل فقد عرؼ ا٠تٌط العريب مثبل إصبلحات عديدة قصد تطويره كتسهيل قراءتو مع أيب األسود الدؤٕب، كنصر بن عامر ٍب ا٠تليل بن أٛتد ا        
 177-176، ص1992، سبتمرب 23، ع قافةاجمللة العربية للثاٟترؼ العريب ُب إفريقيا، بُت ا١تٌد كاٞتٍزًر، : ا٠تليل النحوم -39
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ب الشفهي ػ كانوا يستعملوف اٟترؼ ففي ٚتعهم كدراستهم لٌلغات اإلفريقية ػ اليت تبٌٌت أىلها اٟترؼ العريبَّ فأصبحت بذلك لغات أدب كثقافة بعد أف كانت ٤تصورة ُب ا٠تطا -40
قررت أ١تانيا منع استعماؿ اٟترؼ  1907تقٌرر كتابة ا٢توسا باٟترؼ البلٌتيٍت، كُب  1904ففي  .بعد مكاف ىذا ا٠تطِّ با١توازاة مع ا٠تط العريب، ليفرضوه فيما  -٘تهيدا لو -البلتيٍت 

 .174-173اٟترؼ العريب ُب إفريقيا : انظر …فرضت السلطات الربيطانية اللغة السواحلية ا١تكتوبة باٟترؼ البلتيٍت ُب ٣تاؿ التعليم 1907العريب ُب شرؽ إفريقيا كأيضا ُب 
  :ينظر -41

AIT AMRANE (Idir) , 1997: Pour la naissance et le développement de Tamazight, éditions 
 Hiwar-Com, Algérie, p78. 

 .80نفس ا١ترجع، ص  -42
 .70نفسو، ص  -43
ُب فقرة بالفرنسية ُب نفس ا١توضوع؛ أما الٌنص األٌكؿ " 14"ت عمراف ُب الصفحة كا١تبلحظ أف اٞتملة االعًتاضية ا١تضافة ُب ىذا النص، ُب الواقع ذكرىا اي. 80نفسو، ص  – 44

 .كقد رأينا ضركرة إدراجها تثبيتا للشهادة(. 87-78الصفحات )صو ٢تا ُب ا١تذكور ُب ا١تنت فقد كتبو بالقبائلية ُب الفصل الذم خصٌ 
 .14نفسو ، ص  –45 

 .176بُت ا١تد كاٞتزر، ص  اٟترؼ العريب ُب إفريقيا،: ا٠تليل النحوم -46
 : ينظر - 47

                   AIT AMRANE (I): Pour la renaissance et le développement de Tamazight, p14. 
 .16ا١ترجع نفسو، ص  -48
 .28-27نفسو، ص  -49
  95-94نفسو ، ص  -50

البلتينية اليت كانت ٣ترد مرحلة -عوض األّتدية اإلغريقية( 38صفحة )ة لضركرة اختيار األّتدية الفرنسية شراد، أدرجو ىو اآلخر كدعو .كما ٧تد فقرات من ىذا النص ُب مؤلَّف ـ
ائلية كيعٌزز شراد دعوتو الداٌرسُت لٌلهجة القب" الوطنيُت: "كرٔتا ا١تصداقية أيضا، ما دامت ليست أّتدية فرنسية من شأنا أف تثَت حفيظة لربح الوقت على حد تعبَت أيت عمراف 

 .الداعُت ٢تذه الكتابة
CHERAD (M.A) 1998: Pour une écriture moderne, et standardisée de la langue, Mazighe, éd. Bouchène, pp 75-78.   

     :                                  ينظر -51
 ASSET (H.): Essai sur la littérature des berbères, p.29. 

 .33نفسو، ص ا١ترجع  -52
  :      ينظر -53

VENTURE DE PARADIS: Grammaire et dictionnaire abrégés de la langue berbère, préface de l'auteur, p. XVIII. 
 : ينظر -54

                                   HAMOUMA (H): Manuel de grammaire berbère (kabyle), la préface. 
               :ػ ينظر 55

   CHERAD (M): Pour une écriture moderne et standarisée de la langue mazighe, p38  
   :ينظرػ 56

                                 AIT AMRANE (I): Pour la renaissance et le développement de tamazight, P37  
 .73ص : نفس ا١ترجع  –57
 .81ص : نفسو -58
revue   trimestrielle Tifinep(Lahsène): Les académiciens sont de retours, in AHBOUH B ,                    :            ينظر -95

 N°2/91, centre culturel Aokas - Bejaia, p7                                                                                     
 .22-23، كال ٮتتلف كثَتا عن رأم أيت عمراف، صص ()، ع h" كقد تعٌرض ىو اآلخر ُب مبحث للحرفُت 

 
ك يعٌد شاكر من            CHAKER (S): Manuel de linguistique berbère,T.1, librairie Bouchène, Alger, 1991. p.112: ينظرػ 60

 .اإلغريقية البلتينية ُب دراساهتم الباحثُت اللسانٌيُت الذين يوٌظفوف األّتدية
 :ينظر - 61

CHAKER (S): Manuel de linguistique berbère, T1, P 34. 
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 :س ُب مؤلفواعن ا١تتخصص اللسا٘ب پر 
PRASSE (K.G): Manuel de grammaire touarègue (Tahaggart). 

 : ينظر -  62 

CHAKER (S: Manuel de linguistique berbère, T1, p 53    
 

 : ما يأٌب -الذم كاف ضابطا عسكريا ٍب فٌضل العمل التبشَتم، فتأثَته أبلغ، كنتائجو أضمن كأىدافو أعمق كأكسع -كمن بُت أىٌم مؤلفات ىذا الراىب
FOUCOULD (Ch.de) et MOTYLINSKI (C): 
 - Texte touarègue en prose, édité par R.Basset 1922. 
 - Poésies touaregues, deux volumes, édité par R.Basset, Paris, 1925-1930. 
 - Dictionnaire abrégé tourèg-français des noms propres (dialectes de l’ahaggar) édité par R. BASSET, 
Paris.1940    .     
 - Dictionnaire toureg-français, 4 volumes, imprimerie nationale, Paris, 1951-1952. 

                        .CHAKER (S): Manuel de linguistique berbère, p. 36-37:                     ينظر  - 63
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 . 37ص " الرببريٌة التقليدية ىو أمر كاقعٌي، توجد ُب بعض األكساط مطاردة حقيقية لكلِّ األلفاظ العربية الدخيلة 
 .177اٟترؼ العريب ُب أفريقيا، بُت ا١تد كاٞتزر، ص : ا٠تليل النحوم - 64
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 .13نفسو، ص -68
 .4نفسو، ص -69
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                       CHERAD (M.A): Pour une écriture moderne et standarisée de la langue mazighe, p.41. 
 CHAKER (S): Manuel de linguistique berbère, p.36                                                                                         :     ػ ينظر71
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عجم ا١توحَّد ًلمصطلحاًت اللِّسانيَّات
ي
صطلحيَّة الصَّوتيَّة ُب ا١ت

ي
 ا١ت

 ىتهوت محمَّد. أ                                              
                                                 ة ك آدابهاقسم اللغة العربي

 البليدة-سعد دحلبجاًمعة  

 

 :الميلخَّص
ؤسَّسات  

ي
جاًمع الًعلميَّة إعداد ا١تعاًجم اللِّسانيَّة ًمن العىقباًت الكىؤكد، ك أحدي ا٢تيموـً الَّيت تىنوء ًْتمًلها ا٢تىيئات ك ا١ت

ى
ك الل غويَّة؛   ك ا١ت

الظَّاىرة الل غويَّة تىشر٭تنا يىكفلي الويقوؼى على طىبيعة الل غة ًمن  جةه يىقتضيها دىكاعي التَّجديد ك التَّحديث، طالىما أيريد تىشريػحي ك ىي حا
يًع جوانًبها  .ٚتى

صطلحيَّة  –ك الًعنايةي بالوسيلىًة   
ي
نظومة ا١ت

ى
أىمِّ اإلجراءاًت ُب تىرسيًخ  حدًمن حيثي دقَّة مفاًىيمها ك اتِّساؽ ًجهازًىا، أى  –أقًصد ا١ت

تابع ًلما 
ي
عرُب  يلمسيو الدَّارس ا١ت ، ك تىيسًَت عمليًَّة اإلببلًغ ك التَّواصًل بىُت أىىًل االخًتصاص؛ ك درءنالًقلقو ى يىستجد  ُب فركًع العيلوـً

عاًجم بالنَّقًد ك التَّفحًص حىتَّ يستًقيم إٔب ما ييعالنَّظرى ك ىًذه اٟتاؿ  اللِّسانيَّات ًمن مفاًىيم، يتطلَّب معىها األىمػر
ى
د  ُب بطوًف ا١ت

 .عوديىا
ا   صطلحات، علِّ أىف  ك قىد رأيتي أىف أيسلِّط الضَّوءى على ميصطلحيَّة الصَّوتيَّات، أىحدي أىكثًر فركًع اللِّسانيَّاًت نضخنا ك تىوالدن

ي
با١ت

صطلحيَّة الصَّوت
ي
 .يَّة ك اللِّسانيَّةأخرجى ٔتبلحظاتو تيفيد ُب رىفًد ا١ت

 
 

 :الكىلمات المىفاىيم
صطلحيَّة

ي
عاًجم اللِّسانيَّة –ا١ت

ى
صطلحيَّة –الصَّوتيَّات –ا١ت

ي
جاًمع الل غويَّة –الوىضع –الوىحدات ا١ت

ى
 .ا١ت
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 :الميصطلحيَّة ك الوىحدات الميصطلحيَّة –1
صطلحيَّة   

ي
ك تىسارًع كىتَتهًتا، ذلكى ٦تَّا  ًمن أثًر الن مو ا١تتزاًيد لًلمصطلحات –نيَّاتىذا الفىرع التَّطبيقٌي ًمن اللِّسا–كافى نشوءي ا١ت

ذًىل ًلشبك
ي
       ات التَّواصًل ٘تخَّضت عىنو القىفزات النَّوعيَّة الَّيت عىرفتها أىصناؼي العيلوـً ك الفينوًف على اخًتبلًفها، ك كىذا التَّوس ع ا١ت

بادالت االقًتصاديَّة ك العً 
ي
ىرئيَّة، ًلدرجةو باتىت مىعها الوىحداتي  بلقات السِّياسيَّة عىربك ا١ت

كتوبة ك ا١ت
ى
سموعىة ك ا١ت

ى
كسائًًل اإلعبلـً ا١ت

عجميَّة لًلغات العامَّة
ي
صطلحيَّة الَّيت صارىت تيواًكب ما ييكتشف يىومنا بىعد يىػـو ، ا١ت

ي
ن مً  تىفًقد أى٫تيَّةى تفو قها العىددٌم ًلصاًلًح الوىحداًت ا١ت

ق ال يىعلمها إالَّ أىىل الذِّكر ًمن التَّخ ًِ جهوؿ، فعيرؼ ًلكلِّ فن  ك ًعلمو لغةه خاصَّة ًب
ى
 .ص صكقائًع ك ميعطيات كانىت ُب خانًة ا١ت

صطلحيَّة"ظىهرت تىسميةي   
ي
دم إٔب الوجوًد ًخبلؿ النِّصًف األكًَّؿ ًمن القىرًف الثَّامن عىشر ا١تًيبل la terminologieأىك  ﴾1﴿"ا١ت

على –يىأخذ طابعىو النَّسقٌي على صىعيًد التَّسمية ـ﴾، لكنَّػو ٓبى 1832–1747على يىد ا١تفكِّر األ١تاٌ٘ب كريستياف كوتفريد شتز ﴿
ـ﴾ إذ عرَّؼ مصطلىحاًت التَّاريخ الطَّبيعٌي، 1887إالَّ مىع ا١تفكِّر اال٧تليزٌم ًكلياـ ﴿  –﴾Alain Reyحدِّ تىعبًَت أالف رام ﴿

ا ستعملىة ُب كىصًف مىوضوعاًت التَّاريخ الطَّبيعٌي :" بأنَّ
ي
صطلحات ا١ت

ي
ـي ا١ت  les relevés؛ أما البىيانػات األكٔب ﴿﴾2﴿"نًظا

terminologique ف ظيهورىا بًأٝتاًء علماء ريكس، أىمثاؿ1906﴾، فىيعود تارٮتيها إٔب سىنة زىىركؼ : ـ إذ اقًتى
﴿Severgin﴿ ك سيفرجاف ﴾zaharoufصطلحات على ميستولن دكٕبٌ  لغىرض ًمنػها تىوحيد قىواعد كىضع﴾، ك كاف ا

ي
     . ا١ت

ا، ك ًبستِّ ليغات ـ ميعجم شلوماف ا١تصوَّر1928ك  1906ك ىىكذا صىدر بىُت عامىي  لدن     . لًلمصطلىحات التِّقنيَّة ُب ستَّة عىشر ٣تي
موعىة ًمن ا٠تيرباء ا عجم ُب اشًتاؾ ٣تى

ي
ا رتَّبها على ك تىكمن أى٫تيَّة ىذا ا١ت صطلحات أىلفبائي ا ك إ٪تَّ

ي
لدَّكليُت ُب تىصنيًفو، ك أنَّو ٓبى ييرتِّب ا١ت

فاىيًم ك الًعبلقاًت القائًمة بىينها 
ى
  ﴾ 3﴿"أساًس ا١ت

ستويىُت النَّ   
ي
صطلحيَّة على سوًقها إالَّ بىع أف صارىت األىْتاثي ًفيها تأخذي صفةى النَّسقيَّة على ا١ت

ي
ظرٌم ك التَّطبيقٌي، ًخبلؿ ك ٓبى تىستو ا١ت

هندس النَّمساكٌم أككن فوسًتى " 
ي
ت تأًثًَت أىفكاًر ا١ت ؛ ك ىي ﴾Eugen wüster "﴿4ًبدايىًة العىقًد الثَّالث ًمن القىرف الًعشرين ٖتى

رحلة  –أىفكاره طوَّرىا 
ى
مًلها ﴾، ك تىقضي ُب ٣تي Lotte D.S﴾ ك لوط ﴿Caplygin.S.Aكلٌّ ًمن كابلُت ﴿  –إبَّاف ىذه ا١ت

صطلحٌي ك مىناىًجو
ي
قدِّمات النَّظريَّة لًلعمل ا١ت

ي
صطلحٌي طابعنا أىكثر عقبلنيَّةن ك ذلك بًتطويًر ا١ت

ي
، ك ُب ىذا ًبضركرًة مدِّ البَّحًث ا١ت

نطق ك علوـً الل غة ك ًعلم الوجو 
ى
د، ك ًعلم التَّصنيف، ك أدَّل اإلطاًر ًبَّ ا٧تازي ٘تث لو فلسفي  لًلمصطلحيَّة ًّتعلها مينفتحةن على ًعلًم ا١ت

        ك الًفيدراليَّات ك اللِّجاف  اسًتحداًث كثَتو ًمن ا١تنظَّمات التَّقد ـ الَّذم أىحرزه البَّحث ُب ميصطلحاًت العلػوـً ك التِّقنيَّات إلػى
جاًلس 

ى
صطلحيَّة ك البثِّ ﴾5﴿ك ا١ت

ي
ُب الس بًل النَّاجعة لًتسيًَت تىداك٢ًتا ُب  ، ك كاف ًمن مىهامِّها، تىوحيد طرائًق كىضع الوىحدات ا١ت

 .التَّواًصل العلمٌي  ك التِّقٍتٌ 
        ، إذ كىجد ىذا اللَّفػظ اتِّفاقنا ُب نواًحي الن طًق terme: ك ًمن ناحيةو أيخرل، فىقد تىداكلت غالبيَّة الل غات األكركبيَّة، تىسميةى  

ُب  term أىك terminusة ك ا٢تولنديَّة ك الد٪تاركيَّػة كالنَّرك٬تيَّػة ك السويديَّة ك لغىة كيلز، ك ُب اال٧تليزيَّػ. term" ك اإلمبلًء فػ 
 termin ُب الربتغاليَّة،  termُب االسبانيَّة، ك  terminoُب االيطاليَّة ك  termineُب الفرنسيَّػة، ك  termeاأل١تانيَّة ك 
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بًو ، أمَّا التَّعريف الَّذم خصَّتو ﴾6﴿"ُب الًفنلنديَّة  termiك السلوفينيَّة ك التشيكيَّة ك البولنديَّة ك  ُب الركسيَّة ك البلغاريَّة ك الركمانيَّة
نتمُت ًلمدرسًة براغ، ىو 

ي
" ، ك ينص  على أفَّ "كوبيكي"ىذًه الل غات، فيشَتي ًحجازم بأفَّ أقدمىو اعًتمادنا يىرجع إٔب أحًد الل غويُت ا١ت

رء أفَّ ىًذه الكىلمة ا١تصطلىحى كلمةه 
ى
تىنتمي  ٢تىا ُب الل غًة ا١تتخصِّصة مىعٌت ٤تدَّد ك صيغىة ٤تدَّدة، ك ًعندما يظهىر ُب الل غًة العاديَّة يشعري ا١ت

اؿو ٤تدَّد  فا﴾7﴿"إٔب ٣تى
ى
صطلحيَّة أىك اًٞتهاز ا١ت

ي
نظومىة ا١ت

ى
ىيمٌي للتَّخصص ، كىما يًقف ًحجازم على ا١تصطلىح ًبربًطو إيَّاه بالنِّظاـ ا١ت

صطلح
ي
ديد ًداللًتو ك ٘تي زًه عىن غىَتًه ًمن ا١ت صطلح ضركرةه كيثقى يتم  بًو ٖتى

ي
ستًند إٔب التَّعريف، إذ تعريفي ا١ت

ي
ات ًضمن ًكحدةو الواًحد ا١ت

فهـو 
ى
راد اإلشارًة إليو ديك٪تا تداخلو أىك ﴾8﴿متجاًنسةو غىَت ناًشزةو، كاًضحةه ُب تىعبَتًىا عىن ا١ت

ي
قصورو ُب ًداللةو، ك٦تَّا كىرد ُب نصِّو أيضنا،  ا١ت

؛ يىكوف تىسميةن حصريَّةن :" قىولو صطلح اسمه قاًبله للتَّعريًف ُب نًظاـو متجاًنسو
ي
، ك ييطاًبق  –تسميةه ًلشيءو  –ا١ت ك يىكوف منظَّما ُب نسقو

صطلح، أىف تىقًًتف تىسمي﴾9﴿"دكفى غموضو ًفكرةن أك مىفهـو 
ي
ًو ىذا الشَّكل، فىمن موًجبات ا١ت ، على ٨تى فهـو

ى
 :توي با١ت

 
            

صطلحيَّة=                     
ي
 الوًحدة ا١ت

 

تخصِّصة لًلعػلوـً على اخًتبلًفها، اقتىضى ًمنهم  
ي
عاًجػم ا١ت

ى
صطلًح ًمن إعداًد ا١ت

ي
ختصوف با١ت

ي
األىمر، إذ  ك رىغم الًعنايًة الَّيت أىكالىا ا١ت

فاًىيم ك
ى
سمَّيػات ك تىنميطىها تراكىمت ا١ت

ي
صطلحيَّة حىديثنا، أىشواطنا  ، تعاظمىت، تىكييفى ىذه ا١ت

ي
بىعد أىف قىطعت ا١ت

حىتَّ استىوت  ﴾10﴿
ستعملة ُب ليغاًت "  –كىذا ما يىػرد عىن ا١تنظَّمة الدَّكليَّة للتَّقييس  –ًعلمنا؛ ك أمَّا حد ىا 

ي
صطلحات ا١ت

ي
ًدراسةه علميَّةه لًلمفاىيًم ك ا١ت

  ﴾11﴿"خص ص التَّ 
صطلحات ﴾ بًا١تفاىيم يػيتَّفق عىليها 

ي
ميل أىشكا٢ًتا الل غويَّة ﴿ ا١ت حىتَّ ييعربَّ هًبا فىمن مظاًف ا٠ًتطاباًت ك الن صوًص ا١تتخصِّصة أىف يتمَّ ٖتى

شًتكىة، مستىوفيةن بًوضوحو التَّواصلى بىُت
ي
أىىًل االخًتصاًص الواًحد؛ كىما صارى ًمن  عىنها داًخل ًنظاـو ًلسا٘ب  جزءه ًمن ًنظاـً الل غة ا١ت

رياًت التَّعبَت الًعلمٌي أىف ييستعمىلى  صطلحيَّة أىكtermeأىك " ا١تصطلح"بىدؿ تىسميًة ٣تي
ي
 l’unité ، الوًحدة ا١ت

terminologique بلن صطلحات، كحداتو ال تىفتأي تتعقَّد ُب تىركيبًتها الل غويَّة، فىكا ، ذًلك ٛتى
ي
ف ًلزامنا على على كىوًف ا١ت

صطلحيَّػة
ي
 .إبرازي ىًذه ا٠تصاًئص، ك كىوًف ا١تصطلحيَّة أىيضنا، ًعلمنا يىدرس كىحداتو ميعيَّنة ا١ت
صطلحيَّة  

ي
، مىناًىجي اختىلفت ًْتسًب ميقاربات الدَّارسُت لًلظَّاًىرة ا١ت نهج : فىكاف ًمنها ، ك بىرز لًلمصطلحيًَّة كىسائًًر العيلوـً

ى
ا١ت

 
ى
نهج التَّارٮتٌي الفىلسفٌي، ا١ت

ى
نهج النَّصٌي، ك ا١ت

ى
نهج اللِّساٌ٘ب، ا١ت

ى
وضوعٌي، ا١ت

ى
  .﴾12﴿نهج ا١ت

صطلحيَّة، جىواًنب ثبلثىة، ذىكرىا القاًٝتي ُب النِّقاًط التَّاليَّة  
ي
 ﴾13﴿:ك ًمن اىًتماماًت ا١ت

 التَّسمية

 الَمفيوم
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تداًخلة ﴿ اٞتًنس: أكَّالن 
ي
فاىيم ا١ت

ى
صطلحيَّة ُب الًعبلقات بىُت ا١ت

ي
فاًىيم  النَّوع ك الكيٌل، اٞتيزء ﴾ ك ٘تثَّل –تىبحث ا١ت

ى
ُب صورًة أىنًظمة ا١ت

صنَّفة الَّيت تعربِّ عىن ىاتًو ُب
ي
صطلحات ا١ت

ي
 . ًعلمو ًمن العيلـو الَّيت تشكِّل األىساسى ُب كىضًع ا١ت

صطلحاًت الل غويَّة، ك الًعبلقات القائًمة بىينها ك كسا: ثاني ا
ي
صطلحيَّة ُب ا١ت

ي
ثيًلها ُب بينيًة ًعلمو ًمن  ئًل كىضًعها، ك أىنًظمةً تىبحث ا١ت ٘تى

فردات 
ي
صطلحات فىرعنا خاص ا ًمن فيػركًع ًعلم األلفاًظ ك ا١ت

ي
عٌت يىكوف ًعلػم ا١ت

ى
، ك هًبذا ا١ت ﴾ ك ًعلم تطو ر lexicology﴿العلوـً

   . ﴾semasiologyًدالالت األىلفاظ ﴿
صطلحيَّة ُب الط رًؽ : ثالًثنا

ي
لًق الل غة الًعلميَّة ك التِّقنيَّة ًبصرًؼ النَّظر عىنتىبحث ا١ت تىطبيقات العىمليَّة ُب ليغةو طبيعيَّة  العامَّة ا١تؤدِّية إٔب خى

وضوعاًت ا١ت
ى
نًطق ك الويجود ك االعبلميَّات ك ا١ت

ى
صطلحيَّة ًبذلك ًعلمنا ميشًتكنا بىُت ًعلم الل غة   كا١ت

ي
      تخصِّصة ًبذاهًتا، ك تصًبح ا١ت
عرفة

ى
 .ك التَّصنيف   Epistemologyك كىذلك ًعلم ا١ت

ت ك لعلَّ ًمن اٞتيهود الَّيت كىددت أىف أىقف علىيها ُب ىذا الصَّدد، ما كىضعو مىكتب تىنسيق التَّعريب ُب ميعجًمو ا١توحَّد ًلمصطلحا 
 .  ماسَّة إليواللِّسانيَّات، ك ىو ٯتثِّل جيهدنا ٚتاعي ا لًلدَّارس ا١تتخصِّص شىوؽه ك حاجةه 

 :تىجربة مىكتب تىنسيق التَّعريب في كىضًع ميصطلىًح الصَّوتيَّات –2
بيَّة الثَّقافة  ، بًقرارو ًمن األمانىة         أىخرجى مىكتب تىنسيًق التَّعريب ميعجمو إٔب النَّاًس ُب فىًتةو ًبَّ إٟتاقيو با١تنظَّمة العربيَّة للًتَّ ك العيلـو

ـى العامَّة ًٞتامعة ال ـٌ على نًظاًمو الدَّاخلٌي 1972د كؿ العربيَّة، عا ؤ٘تر العا
ي
ذ ًبذلك ًجهازنا ًمن أىجًهزهتا الثَّقافيَّة، ك صادىؽ ا١ت   ـ، فاٗتً 

 .ك ًميزانًيتىو    ك الًئحًتو الدَّاخليَّة اللَّذيًن حدَّدا ىىيكلو التَّنظيمٌي 
كتبي ًمن أمًر إعداد  

ى
جًلس ك على ًغراًر ما ٛتيِّل ا١ت

ى
نتيو االسًتشاريَّة، ك ييصادؽ عىليها ا١ت بىراًمج ًلمشركعاتو ميعجميَّة ٤تدَّدة تىقًتًحها ٞتى

 
ي
ـٌ، فا١تًهٌٍت كالتِّقٌٍت فالتَّعليم العإٌب ك اٞتاًمعٌي، ك يىقـو با١ت شركعات، ميؤ٘تره التَّنفيذٌم لًلمنظَّمة، تىراكىح ما بىُت التَّعليًم العا

ى
صادقًة على ا١ت

جامع الًعلميَّ دىكرً 
ى
ضره ٦تثِّلوف عىن الد كؿ العربيَّة ك ا١ت    ة ة الل غويَّة ٌم للتَّعريب، ييعقد كلَّ ثبلًث سنىواتو بًإحدل العىواًصم العربيَّة ك ٭تى

تصوف  .ك خيرباء ٥تي
 :كىصف الوىحدات الميصطلحيَّة الوارًدة في الميعجم –1–2
عجم ا١توحَّد  

ي
تًمل ا١ت تًو، أىلفنا ك سبًع مائةو ك أىربعنا ك أىربعُتى ًكحدةو ميصطلحيَّة، كافى ًمنها ما يىربو عىن أىربًع مائًة ًكحدة ُب ًطيَّا ﴾14﴿٭تى

ا اال٧تليز  يَّة مينطلقنا لىو أب مصطلحيَّة صىوتيَّة، ك قىد تىوزَّعت على مائىة ك اثنيتى ك سىبعُت صىفحة، ريتِّبت مواديه تىرتيبنا أىلفبائًي ا، متَّخذن
عجم ًبفهرسُت، عىريٌب ك آخر فىرنسٌي، ميرتبىًُت كلٌّ حىسب أىلفبائيتً ج

ي
كاًفئات الفىرنسيَّة كالعىربيَّة، كىما أيًٟتق ا١ت

ي
و، ك زكِّد كل  اًنًب ا١ت

يفيَّة الَّيت ًبَّ إخراجيو هًبا، أمَّا ًمن حىيث مىنهج ،ميصطلحو ًبرقمو تىسلسلي  إٔب جانًبو ة صىوًغ ميصطلحاتًو، فىقد ك طىريق ىذا ًمن حىيث الكى
 :جاءىت على ما كىقعت عىليو مؤف الوىصًف التَّإٌب ذًكره

لت –1 تلفة ًمن فركًع اللِّسانيَّات، مشى صطلحيَّة، ُب أىكعيَّةو ٥تي
ي
دكَّنة ا١ت

ي
ك ًعلم الصَّرؼ، ًعلم  –الغاًلب ك ىو –الصَّوتيَّات : تصب  ا١ت

داًرسالًتَّكيب، ك ًعلم الدَّاللة، ك النَّظريَّ 
ى
 .ات ك ا١ت
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صطلحيَّة ا١تركَّبة ًمن كىلمتىُت أىك أىكثر، ًمثاؿ ذًلك، ما يظهر ًمن اٞتىدكؿ التَّإبٌ  –2
ي
 :               يىشيعي ٪تىط الوىحدات ا١ت

 الصَّفحة الفرنسٌي ﴾ –الميكاًفئ األىعجمٌي ﴿ االنجليزمٌ  الًوحدة الميصطلحيَّة المىوضوعىة
 05ص  abduction– abduction يَّةانًفتاح اٟتًباؿ الصَّوت

 14ص  antepenultiem– antépénultieme ساًبق ًلما قىبل األخَت
 70ص  idiophon– idiophone أداء صىوٌٌب فىردمٌ 

زدكجىة
ي
 94ص  monophtongaison– monophtongaison تىوحيد اٟتىركة ا١ت

 126ص  reduplication–réduplication ًتكرار اٞتىذر الصَّاميتٌ 
 128ص  rephonologization–rephonologisation تىغيَت التَّقابل الصَّوٌبٌ 
ويف الفىم  139ص  spirantization–spirantisation تىضييق ٕتى

و –3 كافئ األعجمٌي، ٨تى
ي
 :صىوغ أىكثر ًمن ًكحدة ميصطلحيَّة ُب مقاًبل ا١ت

 الصَّفحة الفىرنسٌي ﴾ –النجليزمٌ الميقاًبل األىعجمٌي ﴿ ا الًوحدة الميصطلحيَّة المىوضوعة
تزىؿ لىفظٌي، مىنحوت  07ص  acronym– acronyme ٥تي

ركيٌب، ًنطعٌي، ًسنخيٌ   11ص  alveolar– alvéolaire ٩تي
 15ص  apex– apex أىسلة، ذىكلق

 articulatory phonetics– phonétique صىوتيَّات تىلفظيَّة، صىوتيَّات نيطقيَّة
articulatoire  

 17ص 

 18ص  aspired– aspiré مىنفوس، ىاًئيٌ 
 83ص  lateral– latéral جاًنيٌب، حاًُبٌ 

 111ص  phonematics– phonématique صىوتويَّات، ًصواتىة
 :اسًتخداـ طىريقة النَّحت كىما ُب الوىحدات التَّاليَّة –4

 الصَّفحة رنسٌي ﴾الفى  –الميقاًبل األعجمٌي ﴿ االنجليزمٌ  الوىحدات الميصطلحيَّة المىنحوتة
 11ص  allophon– allophone بىدصىوٌٌب ﴿ بىديل صىوٌٌب ﴾
 11ص  alloton– allotone بىدنىغمٌي ﴿ بىديل نىغمٌي ﴾

–apico–prepalatalized– apico أىسلٌي قىبحنكيٌ 
prépalatalisé 

 15ص 

 74ص  interdental– interdental بىيأسنا٘بٌ 
 –interconsonnantic بىيصاميتٌ 

interconsonnantique 
 74ص 
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صطلحيَّة، فىمن ذلك مىثبلن السَّواًبق التَّاليَّة –5
ي
 :اعًتماد طىريقة تىرٚتة السَّواًبق ُب تىوليد الوىحدات ا١ت

 :ًبصيغة التَّثنية، ُب ًمثل"  bi" تىرٚتة السَّابقة األىعجميَّة  –1–5
 الًوحدة الميصطلحيَّة األعجميَّة

 فىرنسيَّة ﴾ال –﴿ االنجليزيَّة
 الصَّفحة الميكافئ العىربيٌ  السَّابقة

bilabial– bilabial                   bi     ٌ23ص  شىفتا٘ب 
bilateral– bilateral                bi     ٌ23ص  جانًبا٘ب 
binary– binaire                    bi     ٌ23ص  مىثىنوم 

 
 :ُب ًمثل" بىعد " ًبكلمة "  post"  تىرٚتة السَّابقىة األعجميَّة –2–5

 الًوحدة الميصطلحيَّة األعجميَّة
 الفىرنسيَّة ﴾ –﴿ االنجليزمَّ 

 الصَّفحة الميكاًفئ العربيٌ  السَّابقة

postalveolar– postalvéolaire   post  ٌركيب  115ص  بىعد ٩تي
postdental– postdental             post  ٌ115ص  بىعد أىسنا٘ب 
post–tonic– post–tonique        post  ٌ116ص  بىعد نىربم 
post–vocalic– post–vocalique post  ٌ116ص  بىعد صاًميت 

 

و"قىبل " ًبكلمة "  pre" تىرٚتة السَّابقة األعجميَّة  –3–5  :، ٨تى

 الًوحدة الميصطلحيَّة
 الفرنسيَّة ﴾ –﴿ االنجليزيَّة

 ةالصَّفح الميكافئ العىربيٌ  السَّابقة

pretonic– prétonique                pre   ٌ119ص  قىبل نىربم 
prevelar– prévélaire                 pre   ٌ119ص  قىبل ًحجايب 
prevocalic– prévocalique        pre   ٌ119ص  قىبل صاًئيت 

 

 :، ًمثل"فىوؽ " ًبكلمة "  supra" تىرٚتة السَّابقة األعجميَّة  –4–5
 الميصطلحيَّة األعجميَّة الًوحدة

 الفرنسيَّة ﴾ –﴿ االنجليزيَّة
 الصَّفحة الميكافئ العىربيٌ  السَّابقة

supradental– supradental               supra  ٌ144ص  فىوؽ أىسنا٘ب 
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supralocal– supralocal                   supra  ًٌلي  144ص  فىوؽ ٤تى
suprasegmental– suprasegmental supra  ٌ144ص  فىوؽ ًقطعي 

 
و"غىَت " ًبكلمة "  un" تىرٚتة السَّابقة اال٧تليزيَّة  –5–5  :، ٨تى

 الًوحدة الميصطلحيَّة األعجميَّة
 الفرنسيَّة﴾ –﴿االنجليزيَّة

 الصَّفحة الميكافئ العربيٌ  السَّابقة

unaccented– inaccentué                 un      158ص  غىَت مىنبور 
unfonctional– non fonctionel        un       ٌ158ص  غىَت كىظيفي 
unrounded– non arrondi                un      160ص  غىَت ميستدير 
unstable– instable                          un       ٌ160ص  غىَت ميستقر 

 
صدر الصِّناعٌي، ًمث –6–5

ى
صطلحات على ىيئًة ا١ت

ي
 :اؿ ذلكًصياغة ا١ت

 الصَّفحة الفرنسٌي ﴾ –الميقابل األعجمٌي ﴿ االنجليزمٌ  الًوحدة الميصطلحيَّة الميصاغة
 06ص  accentology– accentologie نىربيَّات

 07ص  acoustics– acoustique    إصغائًيَّات
 19ص  audibility– audibilité مىسموعيَّة
  111ص  phonematics– phonématique صىوتويَّات

 137ص  sonagram– sonagramme طىيفيَّة
 
و"تىفعيل " بًالوزف الصَّرٌُب "  ation" ميقابلة البلًحقة األعجميَّة  –7–5  :، ٨تى

صاغة
ي
صطلحيَّة ا١ت

ي
قاًبل األعجمٌي ﴿ اال٧تليزمٌ  الوًحدة ا١ت

ي
 الصَّفحة الفرنسٌي ﴾ –ا١ت

 06ص  accentuation– accentuation تىنبَت
 09ص  affrication– affrication تىعطيش
 18ص  aspiration– aspiration تىنفيس
 18ص  assibilation– assibilation تىصفَت
 82ص  labialisation– labialisation تىشفيو
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كتب طىريقة التَّعريب إالَّ ُب مىواًضع قليلىة، ىي –6
ى
 :ٓبى يىسلك ا١ت

 ﴾  chroneme ﴿15: ركنيم لػ، ك ك chron :، ك كركف لػmoneme : مونيم لػ
صدر الصِّناعٌي  –7

ى
صطلحٌي، إذ تيقابل البلًحقة ُب ا١ت

ي
تلفىة، " يَّة " عىدـ االتِّساؽ ُب النَّسق ا١ت بًلواًحق أعجميَّة ذىكات ًدالالت ٥تي

نظور اللِّساٌ٘ب ُب التَّإبٌ 
ى
 : ًمثلما يىظهر ًمن ا١ت

 01: الًمثاؿ

 
    Nasal+ité أىنًفػ

نًكػ  Palato+gramme حى
لًقػ  Pharyngalis+ation يَّةحى
 phonè+me صىوتًػ
 Combinat+oire تىأليفػ

 Vél+aire ًحجابػ

 ﴿ ا١تًحور االسًتبدإٌب ﴾

 :أىك فيما ٯتيكن أف ييعربَّ عىنو ُب الشَّكل التَّإبٌ 

 ًحجابيَّة                                            حىنكيَّة                   أىنفيَّة                                            

 

 ًحجاب            يَّة             يَّة                  حىنك                   يَّة                     أىنف                       
 صىرفيم         صىرفيم           رفيم           صىرفيم       صى               صىرفيم        صىرفيم                                  
 ميعجمٌي         تىركييبٌ         ميعجمٌي          تىركييٌب                      ميعجمٌي       تىركييٌب                                   

 

 داللة الصِّفة               داللىة الرَّسم                                  داللة ا٢تىيئة                           
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 02: الًمثاؿ

 Phonét+ique صىوتػ
 Accento+logie                                                           يَّاتنىرب 

 Plato+graphie حىنكػ
 Kymo+graphie ٦تواًجػ

 :أىك

 حىنكيَّات                              وتيَّات                   صى                           

 حىنك                  يَّات                    صىوت                 يَّات                                         

 صىرفيم              صىرفيم             صىرفيم                صىرفيم                                              
 ميعجمٌي               تىركييٌب                           ميعجمٌي              تىركييبٌ                                 

 
 داللة ا٠تطٌ         داللىة الًعلم                                                      

ػهنا إٔبك ال أى   عدكدة، ك يىكفي أىف أيشيػر ىى
ى
وضوع ُب ىًذه الصَّفحات ا١ت

ى
ميبلحظاتو على ما كىًسعٍت ًمن  حسبي أنَّو ييستوَب ىذا ا١ت

 : ذلك ُب النِّقاط التَّاليَّة
صطلحيَّة ا١تركَّبة ًمن كىلمتُت فىأكثر، إذ قىد تيعيق عىمليَّ  –1

ي
صطلحات ُب حالًة  ةضىركرة التَّخلي ما أىمكىن عىن الوىحدات ا١ت

ي
تىوليد ا١ت

 ..صىوًغها إٔب النِّسبة أىك التَّثنية أىك اٞتىمع
نظومة ا –2

ى
فهـو تىعبَتنا دىقيػقنا غىيػر ناًشزو عىن ا١ت

ى
ة عىن ا١ت عربِّ

ي
ناًسبة ا١ت

ي
صطلحٌي ُب صىوغ الوًحدة ا١ت

ي
صطلحيَّة، ك على اسًتثمار الدَّرس ا١ت

ي
١ت

تًلفة ُب الل غات  ًبق ك اللَّواًحق، فىمن اللَّواحقً ا٠تصوًص ما تعلَّق ًمنها بالسَّوا صدر الصِّناعٌي ما عربِّ بًو عىن ًدالالتو ٥تي
ى
كبلًحقة ا١ت

صطلحيٌ 
ي
 .  األيخرل ًمثلما سىبق ذًكر ذًلك ُب ا١تًثالىُت، ك ىذا ًمن شأنًو إرباؾي النَّسق ا١ت

صطلحيَّة ُب ميستوي –3
ي
قاربة اللِّسانيَّة لًلوىحدات ا١ت

ي
 .اهًتا، الصَّوتيَّة ك الصَّرفيَّة ك الدَّالليَّةا١ت

" ما قابىلنا البلَّحقة األىعجميَّة  قىد يىقتضي األمري الل جوءى أب التَّعريب اٞتيزئٌي، فىهو ال يىضَت عىمليَّة التَّوليد ُب شىيء، ك ذلك إذا –4
me  "صطلحيَّ "ٙب : " بػ

ي
نظومىة ا١ت

ى
 :ة، فىنحصلى ًمن ٙتَّة على ىًذه ا١ت
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Phonologie      phonémique      phonétique      allophone      phonème      phone   
                                                                                                                

 

 ًصواتىة                صىوتيميَّات              صىوتيَّات                     بىدصىوٌبٌ           صىوتًيم            صىوت        

 :ك ُب

morpholgie          morphémique        allomorphe     morphème     morphe  

 

 ًصرافة                      صىرفيميَّات                 بىدصرًُبٌ                صىرفيم             صىرؼ             

 :ك ُب

sémantique                 allosème          sémème         sème  

 

 دالليَّات         بدَّالٌٕب                         دىاللًيم              دىاللة            

 :ك ُب

graphologie       graphémique             allographe        graphème      graphe 

 

 ًحرافة                     حىرًفيميَّات                  بٌدحىرٌُب                     حىرًفيم              حىرؼ            
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صطلحيَّة  –5
ي
عجم كىضعو لًلوحدة ا١ت

ي
دث كجودي  diphtongue: كمقابلو لػ" صاًئت مركَّب " ٦تَّا ييؤخذ على ا١ت مىع أنَّو قىد ٭تى

اٟتالتىُت، ك األىنسب أف ييوضع لؤلكَّؿ صاًئت ثينائًٌي  ، ًمن ٙتَّة فىصفة مركَّب غىَت دىقيقة فػي" triphtongue " الصَّائت الث بلثٌي 
 . ك لًلثَّاٌ٘ب صاًئت ثيبلًثيٌ 

عجم ُب مقاًبل الوًحػدة –6
ي
، صىوتًػيَّات تىلفظيَّة إٔب جاًنًب أيخرل قىد  phonétique articulatoire:يىرد أيضنا، أف يىضػع ا١ت

فاىيمٌي، ك إذ يىضع ًمن ًجهةو أيخرل كىمقاًبل : شاعىت ُب االسًتعماؿ، ك ىي
ى
صىوتيَّػات نيطقيَّة، ك ًمن شأًف األيكٔب أىف تيربك اًٞتهاز ا١ت

فظيٌ homonyme: لػ ِى  .، ميشًتؾ ؿى
عاًجم اللِّسا –7

ى
كتب ًسول ضىركرة أىف تيسايًر ا١ت

ى
ت سىقف ا١ت نيَّة نىظَتاهًتا ُب الل غات األخرل، مثلى اال٧تليزمَّ ك الفرنسيَّػة، فىما أًعدَّ ٖتى

ـى 1989اثناف، فىقد كافى األكَّؿ سنةى  ك إف كافى ًلمجمع الل غة بالقاًىرة، قىصبي السَّبق   ـ؛ 2002ـ بًتونس، ك أمَّا الثَّاٌ٘ب، فىكاف عا
 .جهودىه توقَّفت فػي طىرًح ما ييستجد  ًمن ًخبلًؿ ٣تلَّتوك الرِّيادة، لكنَّ 

قاربػة السوسيوميصطلحيَّة ﴿  –8
ي
صطلحيَّة، قىصد  ﴾ لًلوحداتl’approche socioterminologique ضىركرة ا١ت

ي
ا١ت

صطلحات ك دىرجًة مىقبوليًَّتها
ي
 .الوقوًؼ على الواًقع االجًتماعٌي ًلسرياًف ا١ت

 :اإلحاالت
وك تتعدَّ  –1 حدًثُت، ٨تى

ي
فهـو عنػد الدَّارسُت العىرب ا١ت

ى
صطلحات، النَّظريَّة العامَّة لًلعلػم : د ميسمَّيات ىذا ا١ت

ي
ًعلم ا١تصطلح، ًعلػم ا١ت

صطلحات النَّظرمٌ 
ي
صطلحات الفنيَّة، ًعلػم ا١ت

ي
صطلحات، ًعلم ا١ت

ي
صطلًح بػإزاء الشَّ ...ا١ت

ي
ا ما يزيدي الًطُت بًلَّةن كىضع ا١ت ػق ؛ ك رٔتَّ

صطلحيَّة كمقاًبلو لػ: ؛ ك أنا أىرل أف ييوضع لًلشقِّ النَّظرمٌ " la terminographie: " أىقصد ، التَّطبيقػٌي ًمن الدِّراسػة
ي
 :ا١ت

"la terminologie  " ٌصطلىحاتيَّة، فىنقػوؿى موازاةن مػع ذًلك : ، ك لًلشقِّ التَّطبيقي
ي
صطلػحً ا١ت

ي
  :١ت

 "la lexicologie":  َّعجمي
ي
عجماتيَّةla lexicographie : " ة، ك ُب مقاًبلا١ت

ي
 .، ا١ت

2–voir: REY Alain, la terminologie, p 08.                                                    
 .127القاٝتي، ٤تمَّد علي، النَّظريَّة العامَّة ك النَّظريَّة ا٠تاصَّة ُب ًعلم ا١تصطلىح، ص : ينظر –3

4–voir: RONDEAU Guy, introduction à la terminologie, p 06.                        
صطلحيَّػة الًعلميَّػة ك التِّقنيَّػة : ًمن ىذه ا١تنظَّمات –5

ي
  comité de terminologie ٞتنىة ا١ت

scientifique et technique  ػاد السػوفياٌٌب سنىة   ـ،1933الَّتػي أىنشأىا لوط ك كابلجُت باالٖتَّ
نظَّمة العا١تيَّة 1936﴾، ك قىد أينًشئت سنة ISAك الفيدراليَّة الدَّكليَّة ﴿

ي
ـ بًتأثَتو من فوستَت، ك أىسهمىت ًفيػها فىرنسا ك أى١تانيا، ك ا١ت

بع ًمن القىرف ﴾ الَّيت أينشئىت مىع ًناية العىقد الرَّاIEC﴿ ـ، ك الل جنة االلكًتكتقنيَّة1946﴾ ك ًميبلدىا كافى سنىة ISOللتَّقييس ﴿
 .الًعشرين

صطلح، ص : ينظر –6
ي
 .09حجازم، ٤تمود فهمي، األيسس الل غويَّة لًعلم ا١ت
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صطلح، ص : ينظر –7
ي
 .54حجازم، ٤تمود فهمي، ًعلم ا١ت

وضوعات الفىرديَّة عامَّة الَّتػي يىربػط بىعضها بًبعض :" ييقصد بًا١تفهػـو –8
ى
ميع ا١ت ساجر، جوف  : ، ينظر"ًكحدة ًفكريَّة مينعكسة عىن ٕتى

صطلحات، ص 
ي
فاىيم ُب ًعلم ا١ت

ى
 .189كارلوس، نظريَّة ا١ت

رجع أىك التَّصور، ك ٯتتازي بًأنَّو مؤلِّفه لًلمعٌت  –أىم التَّعريف –أمَّا التَّعريف لًلمفهـو فىهو ميثبته لىو، ك ىو
ى
       ضركرةه لًتعيًُت نىوع ا١ت

افظه على ًدقَّتو  .ك ٤تي
 .55ًعلم ا١تصطلح، ص حجازم، : ينظر –9

صطلحيَّة ُب مسارًىا ٔتراًحل أىساسيَّة، ك ىػي –10
ي
اإلنًبناء ﴿ ًمن  –ـ ﴾، ب1960ى ػإل 1930األيصوؿ ﴿ ًمن  –أ: مرَّت ا١ت

– ـ ﴾، د1985إٔب  1975التفج ر ﴿ ًمن  –ـ ﴾، ج1975إٔب  1960
 :ـ ﴾، ينظر1985اآلفاؽ الواًسعة ﴿ منذ 

CABRE Maria Teresa, la terminologie théorie, méthode et applications, P27  
11–LERAT Pierre, les langues spécialisées, p 16.                                              

نهج الفىلسفٌي ﴿ –12
ى
درسػة  األى١تانيَّةla méthode philosophiqueأمَّا فيما ٮتص  ا١ت

ى
اكيَّة، الَّيت النَّمس–﴾، فىقد تعلَّػق با١ت

تمثِّل ُب إبعاًد الل بس عىن التَّواصًل العلًمٌي ك التِّقٌٍت، عىن
ي
صطلحيَّة ﴿ حدَّدت ىىدفو ا١ت

ي
 structurationطىريق بىنينىة األىنًظمة ا١ت

des systèmes terminologiques﴾ وضوعٌي  ، ك ٓبى
ى
نهج ا١ت

ى
تلف ا١ت ﴾ عىن la méthode thématique﴿ٮتى

نهجيَّة، إالَّ أفَّ سابًقو ًمن حيث 
ى
صطلحات ًطبقنا ًلموضوعاهتا، إف الفىرعيَّة أىك الرَّئيسىة؛ ك استنػى  ا١ت

ي
علو ميستقبلن، ىو تىصنيفو ا١ت د ما ٬تى

نهج اللِّساٌ٘ب 
ى
صطلحيَّة ك الوىحدات  اشًتاؾ الػوىحدات –:﴾ إٔب نًقاطو أيكجػًزىا فػي la méthode linguistique﴿ا١ت

ي
ا١ت

عجميَّة ُب 
ي
صطلحيَّة أب القيدرة الل غويَّة لًلمتكلِّمُت أىثناء  –زيمرةو ًمن ا٠تصاًئص الًبنويَّػة ك القيوًد النَّسقيَّػة، ا١ت

ي
انًتماء الوىحدات ا١ت

موعىة مىفاىيم فىحسب، ك إنَّػما ىي أكَّالن  –اكًتساهًبم مىعاًرؼ خاصَّة ك يصَتكفى ًمن أىىًل االخًتصاص فيها،  صطلحات ٣تى
ي
 لىيست ا١ت

نهج النَّصٌي ﴿
ى
﴾ ٤ًتور تىوج هو، النَّػص، إذ إفَّ لكػلِّ مصطلحو كياننا داًخل la méthode textuelleأىشكػاؿه ليغويَّة؛ ك جىعل ا١ت

ائًم إٔب النَّص الًعلمٌي، ك ًمن ىذه النَّاحية فإنَّو مثلى الكلمىة، ٮتتص  ًبوظاًئف سِّد أىحد كجوًىو، انتماؤه الدَّ ركيبيَّة، عبلكةن تى  الل غة، ٬تي
نهج التَّارٮتٌي ﴿

ى
ات صىرفيَّػة ك صىوتيَّػة؛     ك أمَّا ا١ت ﴾، فينطًلق ديعاتيو ًمن la méthode historiqueعلى خيضوًعو ًلمتغَتِّ

فاىيػم تتغَتَّ فتيضػاؼ إٔب مقدِّمة مىفاديىا أفَّ البينيتىُت، الشَّكليَّة ك الدَّالليَّة لًليغاًت التَّخصًص، تىتطوراًف باسًتمرار، إذ ال تىفتأ ا
ى
١ت

 .خصاًئصها القىدٯتة، أيخرل جىديدة
صطلح، ص : ينظر –13

ي
 .18القاٝتي، مقدِّمة ُب ًعلم ا١ت
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     ك ًلدكاعي التَّجديد  ـ، 1989ًلمكتب تىنسيق التَّعريب، ميعجماف ًمن ًسلسلًة مىعاًٚتو، فىقد أىصدر األكَّؿ بًتونس سنةى  –14
ـى  ك التَّحديث، أىخرجى           ك قىد رأيت أف يىكوف تىعليقي على الثَّا٘ب، باعًتبار أفَّ األكَّؿ تينوِّؿ بالنَّقد . ـ2002الثَّا٘ب بالرباط عا

بلحظة، ينظر ُب ىذا الصَّدد، مصلوح، سعد عبد العزيز، ُب اللِّسانيَّات العربيَّة، ص 
ي
 .  90–55ك ا١ت
بية : ينظر –15 ، معجىم ا١توحَّد ًلمصطلػحات اللِّسانيَّات، صا١تنظَّمة العربيَّة للًتَّ  .30، 30، 94: ك الثَّقافة ك العلػـو

 
 :المىراًجع الميعتمدة

 :بًالعربيَّة –أ
صطلح، مىكتبة غريب، القاىرة، د –1

ي
 .ت.ًحجازم، ٤تمود فهمي، األيسس الل غويَّة لًعلم ا١ت

صطلح، ٣تلة ٣تمع القاىرة –2
ي
 .ـ1986، 59، ٣تلد حجازم، ٤تمود فهمي، ًعلم ا١ت

صطلحات، ترٚتػة ٝتاعنة جواد، ٣تلة اللِّساف العريٌب، العدد  –3
ي
فاىيم ُب ًعلم ا١ت

ى
، مكتب تنسيق التَّعريب، الرباط، 47ساجر، جوف كارلوس، نظريَّة ا١ت

 .ـ1999
 .ـ1986، الرباط، 29ػة اللِّساف العريٌب، العدد القاٝتي، ٤تمَّد علٌي، النَّظريَّة العامَّة ك النَّظريَّة ا٠تاصَّة ُب ًعلم ا١تصطلح، ٣تل –4
صطلح، مىكتبة النَّهضة ا١تصريَّة، ط –5

ي
 .ـ1987، القػاىرة، 02القاٝتٌي، ٤تمَّد علٌي، مقدِّمة ُب ًعلم ا١ت

 .ـ2004، القاىرة، 04مصلوح، سعد عبد العزيز، ُب اللِّسانيَّات العربيَّة ا١تعاًصرة دراسات ك ميثاقفات، عآب الكيتب، ط –6
عجم ا١توحَّد ًلمصطلحات اللِّسانيَّات، مىكتب تىنسيق التَّعريب، الر  –7

ي
، ا١ت بيَّة ك الثَّقافة ك العلـو نظَّمة العربيَّة لًلًتَّ

ي
 .ـ2002باط، ا١ت

 :بًالفرنسيَّة –ب
1–CABRE maria Teresa, la terminologie: théorie, méthode et applications, traduit du catalan et 
adapté par Monique c. Comier et John Humbley, les presses de l’université d’Ottawa, 1998.      

                                                     
      2–LERRAT Pierre, les langues spécialisées, PUF, coll. «linguistique      nouvelle», Paris, 

1995.                                                                         
3–REY Alain, la terminologie, noms et notions, PUF, coll. «Que sais–    je ?», n°1780, Paris, 
1979.                                                                          
  4–RONDEAU Guy, introduction à la terminologie, 2e éd.     GAËTAN Morin, Québec, 
1984. 
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 اإليقاع الّصوتي يف اخلطاب الّصعري العربي

 حاج علي عبد القادر. د 

  جػامعة مػستػغػانم                                                                   

  

:مقٌدمة

ٌشعر العريب إٔب بذؿ جهد إلدراؾ مركر ىذا الٌشكل الفٌٍت ا١تتقن ٔتراحل تطٌورية كتأقلمو مع ظركؼ ال ٭تتاج متذٌكؽ ال
كلكن البٌد ٢تذه القيمة أف تنبع من مصدر قوٌم، ال ٨تسبو إالٌ . كعوامل خارجية سا٫تت ُب كصولو إٔب ىذه الٌدرجة من اإلبداع

 .صوتٌيان، كىو اإليقاع ا١توسيقي

ٌثل أماـ أعيننا موسيقى الشعر ت"فػ زيد من انتباىنا كتضفي على الكلمات حياةن فوؽ حياهتا، كٕتعلنا ٨تس ٔتعانيو كأ٪تا ٘تي
ىذا إٔب أنا هتب الكبلـ مظهران من مظاىر العظمة كاٞتبلؿ، كٕتعلو مصقوالن مهذبان تصل معانيو إٔب القلب . ٘تثيبلن عمليان كاقعيان 

 .1"رغبة ُب قراءتو كإنشادهككل ىذا ٦تا يثَت منا ال. ٔتجرد ٝتاعو

 :٬تب أف تتحقق ُب الكبلـ أركافه ثبلثة ليسمى شعرنا"يرل إبراىيم أنيس أنٌو 

 .أف معانيو تصب ُب صور خيالية تثَت خياؿ القارئ أك السامع: أك٢تا -
الرقة، قويان عنيفان ُب  أف تتوافر ُب ألفاظو صفة التجانس بُت الٌلفظ كا١تعٌت، كذلك بأف يكوف الٌلفظ رقيقنا ُب موضع: ثانيها -

موضع القوة كالعنف، كأف تتوفر فيو صفة اٞترس ا١توسيقي، كأال يكوف اللفظ مبتذالن أك كثَت الشيوع ال يرتاح إليو الذكؽ 
 .الشعرم

 .2"الوزف الشعرم كخضوع الكبلـ ُب ترتيب مقاطعو إٔب نظاـ خاص: ثالثها -

كجنس من التصوير، كىو يعٌوؿ على إقامة الوزف كٗتٌَت اللفظ فإ٪تا الشعر صناعة كضرب من الصيغ : كيقوؿ اٞتاحظ
 .3"كسهولة ا١تخرج كصٌحة الطبع كجودة الٌسبك

تتجٌلى من خبلؿ ىذه األركاف قيمة الصوت ُب إكساب الشعر طبيعتو اليت ىو عليها، فالتجانس بُت اللفظ كا١تعٌت 
إليقاع، ظواىر صوتية تتداخل كباقي مقتضيات ا١تستويات اللغوية كالرقة كالقوة كاٞترس كالوزف، كغَتىا ٦تا يدخل ٖتت مصطلح ا

 .لتشكل لنا ا٠تطاب الشعرم العريب ا١تتأٌصل

                                                           
1

 .1952، ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّٖو٠خ، ِٖو، 2، ١ٍٛ14ٛمٝ اٌْؼو، ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ، ِٓ - 
2

 .20ٔفَٗ، ٓ - 
3

 .1965َ/٘ـ1384، ِىزجخ ِٖطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ٚأٚالكٖ، ِٖو، 2، 3ٛ، ط132-131اٌؾ١ٛاْ، اٌغبؽع، رؼ ػجل اٌَالَ ٘بهْٚ، ٓ - 
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٨تاكؿ من خبلؿ ىذا البحث إلقاء الضوء على بعض الظواىر الداخلية كا٠تارجية للبنية اإليقاعية كا١توسيقى الٌشعرية، كما 
ستغناء عنها إلدراؾ الدالالت العاٌمة ككذا العميقة للخطاب الٌشعرم، كالغرض ٯتكن أف تضفيو من ٚتاليات كإ٭تاءات ال ٯتكن اال

 .من ىذا تأصيل مصطلح اإليقاع ُب الٌدرس التحليلي للخطاب الشعرم

 :اإليقاع لغةن 

موضع : سقط، كا١توقع كا١توقعة: كقع على الشيء كمنو يقع كقعا ككقوعا(: "كقع)جاء ُب لساف العرب، من مادة 
. إٌف ىذا الشيء ليقع ُب قليب موقعان، يكوف ذلك ُب ا١تسرٌة كا١تساءة: تقوؿ. ا١توقع موضعي كٌل كاقع: كقاؿ الليث ...الوقوع

من إيقاع اللحن كالغناء كىو أف يوقع األٟتاف كيبيٌنها، كٌٝتى ا٠تليل رٛتو الٌلو كتابان من كتبو ُب ذلك ا١تعٌت كتاب : كاإليقاع
 .4"اإليقاع

ما يسمع من : كقعة الضِّرب بالشيء، ككقعي ا١تطر، ككقع حوافر الدابة، يعٍت: الوقع: " للخليلكجاء ُب كتاب العُت
 5"كقعو

كىهنا توٌسعه ُب بعض القضايا الصوتية كاستشراؼ لقيمها الفنية ُب الشعر، كفق التقسيم اإليقاعي الداخلي 
 .كا٠تارجي

  اإليقاع خارجي: 

 :تكرار األصوات -

، كلكٌل ىذا ىدؼ ٮتدـ التكرار صفة ظاىرة كبار  ِى زة ُب الشعر العريب، كىو يقع ُب اٟتركؼ كالكلمات كعبارات أحيانان
 .الٌدالالت كاإل٭تاءات

كىو ُب أغلب أحوالو ٮتاطب العاطفة، كيستثَت . فالشعر فن من الفنوف اٞتميلة مثلو مثل التصوير كا١توسيقى كالنحت"
يل ُب تركب كلمتو، ٚتيل ُب توإب مقاطعو، كانسجامها ْتيث تًتدد كيتكرر ا١تشاعر كالوجداف، كىو ٚتيل ُب ٗتَت ألفاظو، ٚت

كللصوت كظواىره ُب ىذا اٞتماؿ اليد . 6"بعضها فتسمعو األذف موسيقى كنغمان منتظمان، فالشعر صورة ٚتيلة من صور الكبلـ
 .الكرٯتة

ٌبق ُب قصيدتو ٣تموعة من أنظمة التشابو الٌشعر يتأٌلف من ٣تموعة من اٟتركؼ ا١تختلفة صوتيان، كلكن الشاعر يط"ك
 .7"الصوٌب على خط من التخالف الٌدالٕب، كىذا ٮتلق قدران كبَتان من التجانس الٌصوٌب

                                                           
4

 .، كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وح06، ِظ4894ٓ ٌَبْ اٌؼوة، اثٓ ِٕظٛه، رؼ ػجل هللا ػٍٟ اٌىج١و ٚآفوْٚ، - 
5

 .392، 4ٓاٌؼ١ٓ، ط - 
6

ّْؼو، ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ، ٓ -   .١ٍِٛ05مٝ اٌ
7

 2004، ِْٕٛهاد ٚىاهح اٌضمبفخ، ٍٛه٠ب، 12ث١ٕخ اإل٠مبع فٟ اٌقطبة اٌْؼوٞ، ٠ٍٛف ئٍّبػ١ً، ٓ - 
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 :تكرار الحركؼ -

كجود ظاىرة تكرار اٟتركؼ ا١تتشاهبة أك ا١تتقاربة ُب النص، ٔتا ٮتلق ٪تطان  -كالنثر الفٍت أيضان -يبلحظ دارس الشعر العريب 
 8"ؿ تألفو العُت كتأنسو األذفمن اٞتما

كيكوف التكرار متفاكتان من قصيدة ألخرل، كما ٮتضع بركزه لصفات اٟترؼ ا١تكركر كدرجة قٌوتو كمدل تأثَته، كمن 
 : األمثلة اليت تتجلى فيها ظاىرة التكرار سينية البحًتم من ا٠تفيف، اليت مطلعها

نِّسي نػىٍفًسي  صيٍنتي نػىٍفًسي عىمَّا ييدى
  

 فػٍَّعتي عىٍن جىدىا كيلِّ ًجٍبسً كىتػىرى 
   

 كى٘تىىاسىٍكتي ًحُتى زىٍعزىعىًٍت الدَّىػ
  

 ري اٍلًتمىاسان ًمٍنوي لًتػىٍعًسي كىنىٍكًسي
   

 .كاٞتلٌي ُب القصيدة تكرار اٟتركؼ ا١تهموسة خاٌصة السُت، كىذا من عناية البحًتم با١توسيقى الشعرية

 .9"اية شديدة حىٌت أراع الٌنقاد ركعةن بالغة، فمؤل آذاف عصره بأٟتاف عذبة ٚتيلةبا١توسيقى عن -البحًتم: أم–كقد عيٍت "

 :، من الطٌويل تكرار حرؼ الٌتاء مثبلن ُب قوؿ الشنفرل: كمثاؿ آخر

 أىالى أيَّ عىٍمريك أىٍٚتىعىٍت فىاٍستػىقىلىتٍ 
  

 كىمىا دىعىٍت ًجَتىانػىهىا ًإٍذ تػىوىلَّتٍ 
   

نىا أيـ   بػىقىتػٍ  عىٍمريك بًأىٍمرًىىاكىقىٍد سى
  

 كىكىانىٍت بًأىٍعنىاًؽ اٍلمىًطيِّ أىظىلَّتٍ 
   

 ًبعىٍيٍت مىا أىٍمسىٍت فػىبىاتىٍت فىأىٍصبىحىتٍ 
  

 " .فػىقىضىٍت أيميوران فىاٍستػىقىلٍَّت فػىوىلَّتٍ 
   

 . لك لتكرار األصوات ىنا اثره الذم يدرؾ بالٌسمع، كتطرب لو الٌنفس، قبل الفهم كالتٌبٌحر كالٌتحلي

 : القافػيػػػػة -

 "القافية"من األصوات ا١تكركرة ُب القصيدة العربية 

الذم يقفو البيت، كٝتيت : آخره، كمنو قافية بيت الٌشعر، كالقافية من الشعر: قافية كٌل شيء: جاء ُب لساف العرب"
خر كلمة من البيت، كإ٪تا قيل ٢تا قافية القافية آ: كقاؿ األخفش. ألف بعضها يتبع أثر بعض: قافية ألنا تقفو البيت، كُب الصحاح

                                                           
8

 .1999ٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ، ا1، 169ٛاٌقطبة اٌْؼوٞ اٌؾلاصٛٞ ٚاٌٖٛهح اٌف١ٕخ، ػجل اإلٌٗ اٌٖبئغ، ٓ - 
9

 .2006، كاه اٌؼٍَٛ، ػٕبثخ، اٌغيائو، 30هاثؼ ثٛؽُٛ، ٓ -اٌٍَب١ٔبد ٚرطج١مبرٙب ػٍٝ اٌقطبة اٌْؼوٞ - 
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كإف كانوا قد يؤنٌثوف -كُب قو٢تم قافية دليل على أنا ليست ْترؼ ألٌف القافية مؤنٌثة كاٟترؼ مذكر، : ألنا تقفو الكبلـ، قاؿ
 ...-ا١تذٌكر

مع ا١تتحٌرؾ الذم : كييقاؿالقافية من آخر حرؼ ُب البيت إٔب أٌكؿ ساكن يليو مع اٟتركة اليت قبل الساكن، : كقاؿ ا٠تليل
 .قبل الساكن

فالقافية ترنيمة إيقاعٌية خارجٌية، تضيف إٔب الٌرصيد الوز٘ب طاقةن جديدة، كتعطيو نربان، كقٌوة جرس، كقد نيسبت قصائد 
إذف ... يالمية العرب، بائية النابغة، سينية البحًتم، ٫تزية شوق: فقيل -كىو اٟترؼ األخَت منها–بأكملها إٔب ركٌم القافية 

ليست القافية : "،  كُب تعريف أدٌؽ يفٌصل ا٠تليل"ا١توسيقى ا٠تارجٌية للٌشعر العريب"فالقافية من العناصر ا١تكٌملة لئليقاع ا٠تارجي 
اٞتزء األخَت من البيت، اصور بُت آخر ساكنُت : "حرؼ الٌركٌم، كال الكلمة األخَتة من البيت، كال البيت نفسو، بل القافية ىي

 .10"تحٌرؾ قبلهماكم

 :من قوؿ الشعراء ُب إبراز قيمة القافية، ىذا البيت من الطٌويل

 :قاؿ الشاعر

 ًإلىٍيكى اٍلقىوىاًُب نىازًعىاتو شىوىارًدىا
  

 ييسىيػِّري ضىاًحي كىٍشيهىا كىيػيتىٌممي 
   

 كىميٍشرًقىةن ُب النٍَّظًم غير ا يىزًيديىىا
  

ىىا لىكى تػي  ِى  ".ٍنظىمي بػىهىاءن كىحيٍسنان أىفَّ
   

إذف فػليست القافية إال عدة أصوات تتكٌرر ُب أكاخر األشطر أك األبيات من القصيدة، كلكٌن تىكر رىا ىذا ييكٌوف جزءن 
فهي ٔتثابة الفواصل ا١توسيقية يتوقع الٌسامع ترٌددىا، كيستمتع ٔتثل ىذا الًٌتدد الذم يطرؽ اآلذاف ُب . ىامان من ا١توسيقى الشعرية

 . 11"نية منتظمةفًتات زم

منو، كنقصد  12*اافظ*إٔب جانب القافية ٧تد ظاىرة إيقاعية أخرل تعٌد أساسية ُب الشعر العريب خاٌصةى األصيل ك
 .بذلك حرؼ الٌركٌم، الذم ٨تاكؿ الٌتعٌمق ُب أبعاده الٌصوتية كتأثَتاهتا ُب ا٠تطاب الٌشعرم

 :الٌركٌم  -

الرَّكم  اٟترؼ الذم تيبٌت : قصيدتاف على ركٌم كاحد، قاؿ األخفش: ة، كييقاؿحرؼ القافي: كالرًَّكم  : "جاء ُب اللساف
 .13"عليو القصيدة، كييلـز ُب كٌل بيتو منها ُب موضعو كاحد

                                                           
10

 .1989، كاه اٌؾٖبك، كِْك، ٍٛه٠ب، 1، 70ٛاإل٠مبع فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، ػجل اٌوؽّٓ اٌٛعٟ، ٓ - 
11

 زّٖوفث. ١ٍِٛ244مٝ اٌْؼو، ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ، ٓ - 
12

 .اٌنٞ ؽبفع ػٍٝ اٌم١ُ اإل٠مبػ١خ األ١ٍٕخ فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، ػٍٝ غواه أػّبي اٌْبػو اٌىج١و ِؾّٛك ٍبِٟ اٌجبهٚكٞ: اٌّمٖٛك ثبٌّؾبفع ٕ٘ب  - 
13

 .1786، 3ٌَٓبْ اٌؼوة، اثٓ ِٕظٛه، ِغٍل - 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-106- 
 

 :حركؼ الٌركمٌ  -

ٚتيع : ٚتيع حركؼ ا١تعجم تكوف ركيٌان إاٌل األلف كالياء كالواك الٌلواٌب يكٌن لئلطبلؽ، كقاؿ ابن جٍت: قاؿ األخفش"
ا١تعجم تكوف ركيان إاٌل األلف كالياء كالواك الزكائد ُب أكاخر الكلم ُب بعض األحواؿ غَت مبنيات ُب أنفس الكلم بناء حركؼ 
 .14..."األصوؿ

 ىل تكوف حركؼ المٌد ركيِّا؟ -

حركؼ ا١تٌد اليت ىي من أصوؿ الكلمات، كجزء من بنيتها يصح أف ٕتيء ركي ا ُب الشعر العريب، كعلى ىذا إذا "
ألنا تقـو "... كاكية"يدنو اعتربنا الواك ىي الٌركٌم كٝتيت القصيدة  -يعلو -يسمو -يدعو: مت األبيات بأمثاؿ الكلماتاختت

كبذلك فحركؼ ا١تد اليت ىي . 15"مقاـ اٟتركؼ األخرل كتؤدم الغرض ا١توسيقي منها، بل كرٔتا كانت أقول كأكضح ُب السمع
 .أصوؿ من الكلمات يصٌح أف ترد ركي ا

 :حيث قاؿ ا١تتنيٌب، من الٌطويل. ا١تثاؿ خَت شارح ٢تذا القوؿك 

 16"كىحىٍسبي اٍلمىنىايىا أىٍف يىكينَّ أىمىانًيىا= كىفىى ًبكى دىاءن أىٍف تػىرىل اٍلمىٍوتى شىاًفيىا "

ىي  كانتهت كٌل نايات أبيات القصيدة على ىذه الٌشاكلة، أم أٌف حرؼ الٌركٌم ُب الكٌل ياءه أضيفت إليها ألف مدٌ 
 .إضافة كليست من األصل، فكانت القصيدة يائٌيةن ألٌف الياءات ُب أكاخر الكلمات الواردة ُب نايات األبيات أصلٌية

ٙتٌة قيم موسيقية ٟتركؼ ا١تٌد، كٙتٌة عبلقات بُت ىذه القيم، ٖتدث تأثَتان نفسيان شبيهان بالتأثَت الذم : يقوؿ شكرم عيٌاد"
 .17"٭تدثو ٟتنه موسيقي

فوقوع الراء ركيٌان كثَت شائع ُب الشعر العريب، ُب حُت أٌف كقوع الطاء قليل أكنادر، "قوع حركؼ العربية ركي ا تفاكت، كُب ك 
 :كٯتكن أف تقسم حركؼ ا٢تجاء اليت تقع ركيان إٔب أقساـ أربعة حسب نسبة شيوعها ُب الشعر العريب

 -الباء -النوف -ا١تيم -البلـ -الراء: كتلك ىي -راءكإف اختلفت نسبة شيوعها ُب أشعار الشع–حركؼ ٕتيء بكثرة  -
 .الداؿ

 .الداؿ -الباء -النوف -ا١تيم -الفاء -اٟتاء -العُت -ا٢تمزة -الكاؼ -القاؼ -السُت -التاء: حركؼ متوسطة الشيوع -

 .، الطاء، ا٢تاء18الضاء: حركؼ قليلة الشيوع -

                                                           
14

 .03، اٌّغٍل1786ٔفَٗ، ٓ - 
15

 .ثزٖوف. 255-١ٍِٛ254مٝ اٌْؼو، ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ، ٓ - 
16

بْ، األهكْ، 1، 450ِٛؼغُ أعًّ ِب وزت ّؼواء اٌؼوث١خ، ؽبِل وّبي اٌؼوثٟ، ٓ -  ّّ  .2002َ/٘ـ1422، كاه اٌّؼبٌٟ، ػ
17

 .78ٓاإل٠مبع فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، ػجل اٌوؽّٓ اٌٛعٟ،  - 
18

 ".اٌٚبك"٘ىنا ٚهكد فٟ األًٕ، ٚٔؾَجٗ ٠مٖل ؽوف  - 
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 .، الشُت، الصاد، الزام، الظاء، الواكالذاؿ، الثاء، الغُت، ا٠تاء: حركؼ نادرة ُب ٣تيئها ركيان  -

. 19"كال تعزل كثرة الشيوع أك قلتها إٔب ثقلو ُب األصوات أك خٌفة بقدر ما تعزل إٔب نسبة كركدىا ُب أكاخر كلمات اللغة -
بياهتا كما أٌف الٌندرة أك الكثرة تقاس نسبة إٔب كٌم الٌشعر العريب الذم ليس بالقليل، فأف ٕتد قصيدة مطٌولة تنتهي كٌل أ

ليس باألمر الغريب، فكٌل حركؼ العربٌية من دكف استثناء كردت ركيٌان ُب الٌشعر، كإ٪ٌتا االختبلؼ ُب نسبة " غُت"أك " صاد"بػ
 .الوركد فقط

يرل أىل : الٌتاء: فمثبلن . ا١تيم -ا٢تاء -الكاؼ -التاء: كمن اٟتركؼ ا١تتقدمة ما تشًتط فيها شركط حُت تقع ركيان، مثل"
 .20"نو يستحسن فيها أال تكوف تاء تأنيث، كذلك بأف تكوف أصبلن من أصوؿ الكلمة أك جزءن من بنيتها ال تفًتؽ عنهاالعركض أ

 :من ذلك قوؿ منصور الفقيو، من الٌطويل

ػػػوتي " نَّػػػػوي      تىكىفَّلى رًٍزقًػػػي مىٍن لىوي اٍلمىلىكي ِى  21"رىًضيػػػتي بًقىسىًم ا حىظ ػػا أًل

أٌما تاء التأنيث اليت ال تسبق بألف مٌد فقد ... عراء استساغوا كقوع تاء التأنيث ركيا  حُت تيسبق بألف مدٌ على أف الش"
عٌدىا الشعراء ركيا  ضعيفان بنفسو، كالبٌد من تقويتو بإشراؾ حرؼ آخر مع التاء، حىت ال يكوف ما يتكرر ُب أكاخر األبيات مقصوران 

ء، إذ ال تعٌد تاء التأنيث تاءن ُب موسيقى الشعر إال إذا نطق هبا كما تنطق التاء، أما تلك اليت ينطق كالعربة ىنا بنطق التا... عليها
 .22"هبا ىاءن ُب حالة الوقف فينظر إليها ُب ركم ا٢تاء

 :من ذلك قوؿ ا١تعرم، من الٌطويل . كلذلك ٧تد أٌف أكثر ركٌم الٌتاء يسبق ٔتٌد، كخاٌصة باأللف

ػػػرىاتي أىرىل غىمىرىاتو يػى "  23"ٍنجىًلُتى عىن اٍلفىىتى      كىلىًكػػػن تػيوىا٘ب بػىٍعدىىىا غىمى

كىنا جاءت التاء ركيٌان، مسبوقة بألف مٌد، كىذا ٦تٌا تطرب لو األذف ا١توسيقٌية، كعلى ىذا األساس كاف اٟتكم بصٌحة 
 . الٌسبك

 ذت: الكاؼ ركيان ُب قصيدة من القصائد حسن فيها  قد تكوف الكاؼ كافان للخطاب، أم ضمَتان متصبلن، فإذا اٗت 
 .24"أف يسبقها حرؼ مٌد، أك أف ييلتـز اٟترؼ الذم قبلها، كُب كبل اٟتالُت تتم ا١توسيقى كٖتسن: أحد أمرين

 :مثاؿ عن ىذا، قوؿ أيب فراس اٟتمدا٘ب ٥تاطبان ابٍتى سيف الٌدكلة اٟتمدا٘ب

ػػا    الى تىٍذكيػرىا" ػػػػػػػايىػػا سىيِّػػدىمَّ أىرىاكيمى  ًف أىخىاكيمى
                                                           

19
 .١ٍِٛ246مٝ اٌْؼو، ئثوا١ُ٘ أ١ٌٔ، ٓ - 
20

 .247ٔفَٗ، ٓ  - 
21

 .58ٔفَٗ، ٓ  - 
22

 .ثزٖوف 249-248ٔفَٗ،  - 
23

 .60ٔفَٗ، ٓ  - 
24

 .ثزٖوف. 249 -248ٔفَٗ، ٓ - 
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ػػا  25"أىكىجىٍد٘تيىػػا بىدىالن بًػػػػًو     يػىٍبًٍت ٝتىىاءى عيبلىكيمى

 . كىهنا ا١تيم ركٌم مسبوؽ بكاؼ ُب كٌل األبيات، كىذا من حسن لزكميات القافية

 ف تكوف كل أبيات ٭تسن ُب ا١تيم حُت تقع ركي ا أاٌل تكوف جزءن من ضمَت، كما ُب ضمائر ا١تثٌت كاٞتمع، أما أ: ا١تيم
 :كمن ركٌم ا١تيم نذكر قوؿ الٌشاعر. 26"القصيدة ٥تتتمة ٔتثل ىذه ا١تيم فبل يكاد يقع ُب شعر الشعراء

ًمثػٍػًل مىوىدًَّة اٟتٍيرِّ اٍلكىرٙبً  كىٓبٍى أىرى ًُب كينيوًز النَّاًس ذيٍخرنا    كى
27 

 ال تكوف ا٢تاء ركي ا إال إذا توافر فيها أحد شرطُت: ا٢تاء: 

كإف كاف ٣تيء ىذا النوع من القصائد قليل الشيوع ُب -تكوف أصبلن من أصوؿ الكلمة كجزءن من بنيتها أف -
 .الشعر العريب، كذلك ألف كركد ا٢تاء ُب أكاخر كلمات اللغة العربية قليل غَت شائع

 :أك أف يسبقها حرؼ مٌد، كقوؿ البحًتم -

نٍػيىا نػىبىاىىةى خىاًملو    فىبلى   28تػىٍنتىًظٍر ًإالَّ ٜتييوؿى نىًبيوً مىىتى رىأىت الد 

أما تلك ا٢تاء اليت ليست أصبلن من أصوؿ الكلمة، كليست مسبوقة ْترؼ مٌد، فبل يصٌح اعتبارىا كحدىا ركيٌان، كإ٪ٌتا 
كيرل أىل العركض أف ىذا اٟترؼ ىو الٌركم، كإليو تينسب القصيدة، كأف ا٢تاء ىنا . الواجب أف يشركها اٟترؼ الذم قبلها

 .أم تكملة للقافية" له كص"

 ":ا١تزمار"مثاؿ عن ذلك، قوؿ العقاٌد ُب قصيدة بعنواف 

ًنيًنوٍ  ا اٍلفيؤىاًد رىٍجعي حى  أىيػ هىا اٍلميٍستىًعيدي صىٍوتنا شىًجي ا       حىٍسب ىىذى

 .29"نونية"قاد كقد التـز ُب ٚتيع األبيات، فقصيدة الع -النوف–فليست ا٢تاء ُب ىذا ركي ا، كإ٪تا الٌركٌم ما قبلها 

ُب كٌل من التاء كالكاؼ كا١تيم كا٢تاء حُت تقع ركي ا، فهو أنا ٚتيعان قد تقع  أٌما الٌسر في اشتراط أمور يجب أف تتوٌفر
لواحق للكلمات كال تكٌوف منها أصبلن من أصوؿ الكلمة، كأساس الٌركٌم كالٌشعور ٔتوسيقاه مبٌٍت على كونو جزءن من بنية الكلمة، 

 . حق كإف اٌتصلت بالكلمات، نشعر بانفصا٢تا عنها كاستقبل٢تافالٌلوا

                                                           
25

 .305ٔفَٗ، ٓ - 
26

 .ثزٖوف 251-250ٔفَٗ،  - 
27

 .382ٔفَٗ، ٓ - 
28

 .432ٔفَٗ، ٓ  - 
29

 .ثزٖوف 253ئٌٝ  251ٔفَٗ، ٓ - 
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أك نيسبقها ْترؼ مٌد،   لذلك أحٌس الشعراء بوجوب تقوية ىذه الٌصلة، كذلك بأف نشرؾ معها أصبلن من أصوؿ الكلمة 
 .30"الذم يعٌد ٔتثابة االشًتاؾ ُب ىذا األصل، إف ٓب يكن أقول منو كأكضح ُب الٌسمع

إقامة أىٌم شيء ُب القصيدة العربية كالذم ىو انتظاـ اإليقاع، كتنٌوعو كثبات القيم الصوتية فيو ككٌل ىذا من أجل 
ة األبيات، كالتزامها كزنان كاحدان يٌتحد بنغماتو كأٟتانو ُب الٌنموذج الفٌٍت كٌلو، فعندما يلتـز الٌنموذج الفٌٍت حرفان كاحدان يٌتحد ُب ناي

ت آخر يليو، يصٌب فيو الٌشاعر أنفاسو أنغامان موقٌعة ْتساب، ال يكاد يدرم بانتظامها، معتمدنا تتحٌقق كحدة البيت، لييفسح لبي
 .على أذنو ا١توسيقية الرىيفة، يسلكها ُب نظاـ إيقاعي مطٌرد

فالقافية كحركفها باإلضافة إٔب العركض كمستلزماهتما ُب التقسيم اإليقاعي الٌشعرم قيمتاف خارجٌيتاف تتناكالف  -
ر ا٠تارجي للكلمة ا١توقٌعة ا١توزكنة، يتدخبلف ُب طبيعة تركيب ىذه الكلمة، كُب التناسب بُت حركفها كأصواهتا من جهة، اإلطا

كبينها كبُت ما ٬تاكرىا من األلفاظ، حيث تتعانق األصوات متبلئمة، متوافقة، منسجمة ُب إطار نسيج الكلمة، كتتوافق مع 
دقيق، يشي ّترسها، كيضفي على القصيدة كقعان معيٌنان، قٌوةن كٝتو ا أك لينان كدعةن، كىنا  ما ٭تيط هبا ُب تناغم، كإيقاع داخليٌ 

 .ا١تعنوم –نقطة اإلحالة إٔب اإليقاع الداخلي حيث ٭تدث الٌتكامل اإليقاعي 

اظ ا١تفردة ُب التفاضل اٞتمإب ال يقع ُب اٟتركؼ كاأللفاظ، كإ٪تا يقع ُب التأليف بينها، على الرغم من أف لؤللف"إٌف 
األذف نغمةن، غَت أٌف ذلك اإليقاع ا١تفرد للكلمة الواحدة ال يشٌكل ٕتانسان صوتيا  ٠تلق قيمة ٚتالية موسيقية، إاٌل إذا دخلت تلك 

 .31"اإليقاعات ا١تتنافرة ُب ضرب من النسيج، تأتلف فيو ا١تتنافرات

  الموسيقى الٌداخلية في الٌشعر العربي–اإليقاع الداخلي-: 

بلحظ أٌف ما تقٌدمت دراستو ُب ا١توسيقى ا٠تارجٌية ٯتٌس على ا٠تصوص ا١تستول الٌصوٌب بدءن من اٟترؼ مركران با١تقطع ن
كصوالن إٔب التفعيبلت ٌٍب األكزاف اليت ٮتتٌص هبا علم العركض، من حيث ٕتسيدىا للقيمة اإليقاعية كالوظيفة اٞتمالٌية، رغم عدـ 

 .كىذا ما تكٌملو بقية مستويات الٌلغة. إٔب جانب الٌصوتاستقرارىا إٔب معا٘ب ٤تٌددة 

 (:المستول الٌصرفي)الموسيقى الٌداخلية في الكلمة  -1

ا١توسيقى الٌداخلية ىي ذلك اإليقاع ا٢تامس الذم يصدر عن الكلمة الواحدة ٔتا ٖتمل ُب تأليفها من صدل ككقعو "
كىذا عند الببلغيُت يندرج ُب . ، كبعد عن التنافر، كتقارب ُب ا١تخارجحسن، كٔتا ٢تا من رىافة، كدٌقة تأليف، كانسجاـ حركؼ

 :أين انتهوا فيو إٔب قواعد لضبط انتقاء الكلمة مفردةن " فصاحة الٌلفظ"باب 

 .خلوصها من تنافر اٟتركؼ، لتكوف رقيقة عذبة، ٗتٌف على الٌلساف، كال تثقل ُب الٌسمع -

 .ؿخلوصها من الغرابة، كأيلفتها ُب االستعما -
                                                           

30
 .ثزٖوف 254-253ٔفَٗ،  - 
31

 .13ٍٓف ئٍّبػ١ً، ث١ٕخ اإل٠مبع فٟ اٌقطبة اٌْؼوٞ، ٠ٛ - 
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 32."خلوصها من الكراىة ُب السمع -

 :كمن األمثلة الشائعة الوركد عن ذلك، قوؿ امرئ القيس ُب أحد أبياتو 

ائًريهي ميٍستىٍشزىرىاته إٔب العيبلى   ...غىدى

- عاليان ساميان : أم–... كىأى٘بِّ ىىدىٍمتي ًفيًو بًنىاءن ميٍشمىخر ا : كقوؿ بشر بن عوانة

ر اإليقاع الصوٌب ا١تنسجم داخل نسيج الكلمة الواحدة، كبالتٌإب كراىتها ُب الٌسمع، نلحظ ُب ىذه األمثلة عدـ توفٌ 
 .، حيث يظهر ا٠تلل ككأنو ُب ا١تستول الٌصوٌب كالٌصرُب ُب آف33"كعدـ تقٌبل األذف الٌرىيفة كقعها

 :الموسيقى الٌداخلية في الٌتراكيب -2

خلوصو من : فالفصاحة ُب الكبلـ. ٯتٌس اٞتانب الٌلفظي اإليقاعيإٌف للفصاحة ُب الكبلـ قواعد، يهٌمنا منها ىنا ما 
 :تنافر الكلمات ٣تتمعةن، ككمثاؿ عن التنافر ا١تقصود قوؿ حرب بن أمٌية

ػػػػػاًف قػىٍفرو     كىلىٍيسى قػيٍربى قػىرٍبً حىٍربو قػىبػٍري  ػػٍربو ٔتىكى  قػىبػٍري حى

ىنا إٔب اضطراب، رغم كضوح ألفاظو خارج ىذا الًتكيب،  نلحظ أٌف ٕتانس البناء اللفظي للكلمات ا١تتجاكرة أٌدل
 .34"كعذكبة الًتكيبة اللفظية الواحدة

يلعب التأليف دكران رئيسيان ُب خلق التجانس الصوٌب، كبدكنو لن ٨تصل على إيقاع شعرم، كإ٪تا على فوضى ال "إذف 
 .35"تشٌكل نص ا شعريان 

أركع النماذج الفنية، الغنية بالطاقة اإليقاعية الداخلية، " ر الببلغةأسرا"كقد ساؽ عبد القاىر اٞترجا٘ب، ُب كتابو "
 .36كأسهب ُب تفصيل ىذه القيمة اٞتمالية ُب الٌشعر

 ".االنتقاء"كمن الظواىر اإليقاعية اليت تعترب داخلية كخارجية أك ٯتكن القوؿ أنا ٕتمع بينهما 

 

 

 
                                                           

32
 .74اإل٠مبع فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، ػجل اٌوؽّٓ اٌٛعٟ، ٓ - 
33

 .76-75ٔفَٗ، ٓ - 
34

 .76ٔفَٗ، ثزٖوف، ٓ - 
35

 .12ٓث١ٕخ اإل٠مبع فٟ اٌقطبة اٌْؼوٞ، ٠ٍٛف ئٍّبػ١ً،  - 
36

 .1991َ/٘ـ1412مب٘وح، ِٖو، ، ِطجؼخ اٌّلٟٔ، ا1ٌ، 17ٛ-٠16ٕظو أٍواه اٌجالغخ، ػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ، رؼ ِؾّٛك ِؾّل ّبوو، ٓ - 
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 االنتقاء: 

  ،  ألٌكؿ اختيار نفعي ٤تكـو بالٌسياؽ، أك ا١توقف ييؤثٌر فيو الٌشاعر كلمةن ا: االختيار من حيث طبيعتو ينقسم قسمُت"
أك عبارةن على األخرل، ألغراض ببلغٌية، كالثٌا٘ب اختيار لغوم ٤تكـو بقواعد الٌلغة كنظامها، كانتقاء الًتاكيب السليمة كاألساليب 

 .37"القوٯتة كفق ما ىو متعارؼ عليو ُب أحكاـ النحو كالببلغة

ا كانت إيقاعات الٌشعر تتحقق من خبلؿ الكلمة سواءه أكاف ذلك ُب كظيفتها أـ معناىا، أـ ُب أصواهتا كتصريفاهتا ك١تٌ "
سن االنتقاء، لتصبح السلسلة االنتقائية كحدة  كاشتقاقاهتا كإ٭تاءاهتا، كدالالهتا كمكانتها من الٌسياؽ كجب على الٌشاعر أف ٭تي

ألٌف الكلمات ما ىي إاٌل عبلقات صوتية منطوقة، أك مهموسة، أك مغٌناة، تتدٌخل ُب ... اٞتمإب ٚتالٌية، كمظهران من مظاىر الفنٌ 
الكياف اٞتسدم كٌلو، ليحدث بو الرٌنُت أك اإليقاع، فدقٌة الشاعر ُب اختيار األلفاظ، ٌٍب قدرتو على ا١تبلءمة بُت ألفاظو كإ٭تاءاتو 

 .38"ادئ ىاٌمة ضركرية ينبغي أف تتوافر لدل كٌل شاعر عند الٌتعٌرض لٌلغةالفكريٌة، ٍبٌ القٌوة التعبَتية للكلمات مب

اإليقاع انتظاـ موسيقي ٚتيل، ككىحدةه صوتٌية تؤٌلف نسيجان مبتدعان، يهبو الشاعر ا١تفٌن، ليبعث فينا "نستخلص إذف أٌف 
ماـ اإلحساس ُب تشٌعب موجاتو الٌشعرية ُب ٕتاكبان متماكجان، ىو صدل مباشر النفعاؿ الشاعر بتجربتو، ُب صيغةو فٌذة، تضعك أ

 .39"شعاب الٌنفس

 .فباإلضافة إٔب قيمتو الفنٌية، يأخذ لو نصيبان كافران من اإلحالة اإل٭تائٌية

كىو حركةه شعرية، ٘تتٌد بامتداد ا٠تياؿ كالعاطفة، فتعلو كتنخفض، كتعنف كتلُت، كتشتٌد كترٌؽ، كٖتٌلق ُب قٌوة الٌرعد "
تشدك مع الببلبل ُب أنساـ ... اإلعصار كبأسو، كتري نو ُب ىدكء الزاىدين، كدعة اٟتمبلف، كخنوع الصاغرينكىديره، كزمزمة 

، كييسر متناكىؿ، كينغمس مع النور ُب غبللةو عامرة باإلشراؽ، زاىيةو،  ، كبراعة نغمو الصباح، فتيحاكي الط هر نقاءن، كصفاءى لفظو
 .كىهنا ا١توسيقى اإليقاعية كركح الٌشعر العريب. 40..."انية، متضٌمخةن بالٌشعاعطافحةو باأللق، ترفيل ُب حلل الفجر ك 

ككٌل ىذا راجع إٔب حاسة السمع، فإذا استحسنت لفظان أك استقبحتو كيجد ما تستحسنو متباعد ا١تخارج، كما "
فما نظم الشعر إاٌل لتسمعو اآلذاف . 41"تستقبحو متقارب ا١تخارج، كاستحسانا كاستقباحها إ٪تا ىو قبل اعتبار ا١تخارج، ال بعده

 . كترتشفو األركاح كاألنفس فتدرؾ العقوؿ ا١تعا٘ب ُب لطف كيسر كتذٌكؽ
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 . 29اٌٍَب١ٔبد ٚرطج١مبرٙب ػٍٝ اٌقطبة اٌْؼوٞ، هاثؼ ثٛؽُٛ، ٓ - 
38

 .٠29ٕظو، اٌَبثك، ٓ - 
39

 .79اإل٠مبع فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، ػجل اٌوؽّٓ اٌٛعٟ، ٓ - 
40

 .80-79ٔفَٗ، ٓ - 
41

، اٌمَُ األٚي، كاه ٔٙٚخ ِٖو، 173ٟ ٚثلٚٞ ٛجبٔخ، ٓاٌّضً اٌَبئو فٟ أكة اٌىبرت ٚاٌْبػو، ١ٙبء اٌل٠ٓ ثٓ األص١و، رغ أؽّل اٌؾٛف - 

 .اٌمب٘وح، ِٖو
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 :خاتمة

٣تتمعة ٘تٌيز بُت الٌنثر  –لئليقاع مستويات ُب الوزف كالصوت كالًتكيب كالداللة، كال ٯتكن الفصل بينها، ألٌنا "
شعرم هبذا مسايرة ١تنهجية الدرس اللسا٘ب اٟتديث كا١تعاصر فيما يتعلق ٔتستويات كالدراسة التحليلية للخطاب ال 42."كالٌشعر

 .الدراسة كمدل تداخلها

ارتباط اإليقاع با١تستويات البنائية يتشابك ليدخل ُب نسيج كٌل مستول على حدل، كُب تشكيل بناء ا١تستويات "فػ
 .43"عبلقة، حيث تتضح كظيفة اإليقاع بوصفو عنصران بانيان للعملية الٌشعرية٣تتمعةن، كيبقى ا١تستول الٌدالٕب عنصران مهيمنان ُب ىذه ال

بعد أف أصبح اإليقاع نظامان يرتبط ببناء "كنظران إٔب ىذه السيطرة اإليقاعية اٞتميلة على ا٠تطاب الٌشعرم كقيمتو الفٌنية، ك
ا ، من بقية أنواع ا٠تطاب، جاز اٟتديث عند بعض القصيدة، كيقـو بوظيفة داللية، تعطي القصيدة ٘تٌيزىا بوصفها خطابان شعري

فأكجد اإليقاع بذلك مكانان لو من الدراسات اللغوية اٟتديثة كا١تعاصرة من خبلؿ مواضيع . 44"-إيقاع الفكرة-الدارسُت عن 
 .التنغيم–النرب كا١تقطع –أدرجت ٖتتو، نذكر منها الوقف 
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 .20ٓ ث١ٕخ اإل٠مبع فٟ اٌقطبة اٌْؼوٞ، ٠ٍٛف ئٍّبػ١ً، - 
43

 .25-24ٔفَٗ، ٓ - 
44

 .26ٔفَٗ، ٓ - 
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 اجملال                                                        - املفهوو  ة االستعنالإشكالي السياق و

 أحمد شعالؿ: الدكتور                                                                                          
 اللغة العربية كآدابها   قسم                                                          

 كلية اآلداب كالفنوف - جامعة مستغانم

                                                                           

اللغوية ٬تد أٌف مصطلح السياؽ كاف يطلق على عدة جهات داللية ٗتتلف باختبلؼ مبدأ /العائد إٔب ا١تدكنة ا١تعجمية 
 .ظيفة،كعليو ال مانع من أف نسرد بعضا منها ٍب بعدىا نعقب كفق ما تقتضيو طبيعة التعقيبات ا١تنهجيةاالستعماؿ كالو 

 :السياؽ لغة

كأصل اإلطبلؽ القائم ُب الفعل ساؽ من .السياؽ مأخوذ من الفعل ساؽ يسوؽ سىوقا؛فهو من ٙتة نظَت الفعل قاـ كيقـو 
لسكونا ككسر ما قبلها،كىو السُت،كا١تصدر ا١تيمي ُب حقو يكوف على صيغة  ؛حيث قيلبت الواك منو ألفا-بكسر السُت-الٌسواؽ

 (.1){إٔب رٌبك يومئذ ا١تساؽ}مساؽ،كمنو قولو تعأب

كعند عودتنا إٔب مبدأ االستعماؿ القائم على إطاره الوظائفي ٧تد العرب على سبيل ما تقتضيو طبيعة السليقة كانت  
-يسوقها سىوقا كسياقا،كتساكقت اإلبل تساكقا إذا جاءت ٔتعٌت التتابع،كساؽ إليها الٌصداؽساؽ اإلبل كغَتىىا :تقوؿ ُب كبلمها

كا١تهر سياقا كأساقو،كعليو يكوف السياؽ ٔتعٌت ا١تهر، كيسوؽ ا٢تدم،ٔتعٌت يقٌدمو،كساؽ بنفسو سياقا ٔتعٌت نزع هبا -بكسر الصاد
دخل عليو كىو ُب السَّوؽ أك ُب سياؽ :،كالسياؽ نزع الركح، كيقاؿفبلف ُب موقع السياؽ ٔتعٌت ُب النزع:كيقاؿ.عند ٟتظة ا١توت

 (.     2)حاؿ ا١توت ٔتعٌت ُب حاؿ النزع،كأٌف ركحو تيساؽ لتخرج من بدنو

أبعد من ذلك أنٌنا ٧تد بعضا من الدالالت تستعمل ُب شأف مفهـو السياؽ ٥تتفية كيظل معناىا باقيا كحاضرا كفق  
ا١توضع،كا١تواضع،كا١تساؽ،كاالتساؽ كسوؽ الكبلـ،كنظم الكبلـ،كمقتضى اٟتاؿ، : السياقي من مثل ألفاظ أخرل تتماشى كالبعد

 .كالتأليف، كىي كلها من حيث اإلطار الوظيفي ال ٗترج عم مفهـو السياؽ

                                                           
 .30من سورة القيامة اآلية  -1
 .167-166: ، ص ص10ط، بَتكت، اجمللد . دار صادر، د  -لساف العرب: ينظر ابن منظور -2
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فظ سقتو سياقا،كرأيتو يسوؽ سياقا، أم ينزع نزعا،ٔتعٌت ا١توت،كعليو يكوف ل"جاء ُب كتاب العُت ألٛتد الفراىيدم 
 (.1")الساؽ يطلق على كل شجر كإنساف كطائر

ساؽ اإلبل كغَتىا يسوقها سوقا كسياقا كىو سائق كسواؽ،كساؽ إليها الصداؽ كا١تهر سياقا "كجاء ُب لساف العرب 
كأساقو كإٌف دراىم أك دنانَت؛ألٌف أصل الصداؽ عند العرب اإلبل كىي اليت تساؽ،كساؽ فبلف من امرأتو أم أعطاىا مهرىا، 

 (.2")السياؽ ا١تهر

ساؽ اٟتديث سرده كسلسلو، كساكقو تابعو كسايره كتساكقت ا١تاشية "كُب ا١تعجم الوسيط يطلق السياؽ على معٌت 
كلدت ا١ترأة ثبلثة ذكور ساقا على ساؽ أم بعضهم : ك٨توىا تتابعت كتزاٛتت ُب السَت، كتساكؽ الشيئاف تسايرا أك تقاربا،كيقاؿ

 (.                                                                                                  3")نثى،كسياؽ الكبلـ تتابعو كأسلوبو الذم ٬ترم عليوُب إثر بعض،ليس بينهم أ

بُت  كمن باب ا١توضوعية العلمية أنٌنا ٧تد مثل ىذه الدالالت اللغوية قد كردت ُب ٤تكم التنزيل كفق مقامات متعددة،من 
 :ىذه االستعماالت ما يأٌب

؛ حيث جاء على لساف الشنقيطي ما بيانو أٌف ( 4){حىت إذا أقلت سحابا ثقاال سيقناه لبلد مٌيت فأنزلنا بو ا١تاء}قاؿ ا تعأب-1
ىذا ا١تعٌت  بٌُت ُب ىذه اآلية الكرٯتة أنٌو ٭تمل السحاب على الريح،ٍب يسوقو إٔب حيث يشاء من بقاع األرض،كأكضح"ا تعأب

أكٓب يركا أنا نسوؽ ا١تاء }ككذا قولو تعأب{كا الذم أرسل الرياح فتثَت سحابا فسقناه إٔب بلد مٌيت}بآيات متعددة ٨تو كقولو تعأب
 (.5"){إٔب األرض اٞترز فنخرج بو زرعا تأكل منو أنعامهم كأنفسهم أفبل يبصركف

السوؽ "إٔب أٌف (6){كنسوؽ اجملرمُت إٔب جهنم كردا}قولو تعأب كيذىب الطاىر بن عاشور العآب األصوٕب ُب تفسَت 
 (.7")سَت خوؼ كحذر:تسيَت األنعاـ قداـ رعاهتا،٬تعلونا أمامهم لًتىب زجرىم كسياطهم؛فبل تنفلت عليو؛فالسوؽ

كن أف نسجل بعضا من كبالنظر البعيد كالدقيق ُب شأف ىذه ا١تعا٘ب اليت أشرنا إليها كا١تتعلقة ُب إطارىا اللغوم ا١تعجمي،ٯت
 :اٟتقائق ا١تعرفية لعل من أ٫تها أثرا ما يأٌب

                                                           
 .5/190. العُت: أٛتد الفراىيدم -1
 .مادة سوؽ. لساف العرب: ابن منظور -2
 .ا١تعجم الوسيط مادة سوؽ -3
 56من سورة األعراؼ اآلية -4
 . 27، كالثانية من سورة السجدة 9، كاآلية األكٔب من فاطر 2/242. أضواء البياف: ٤تمد أميد الشنقيطي -5
 .87من سورة مرٙب اآلية  -6
 . 8/168. التحرير كالتنوير: ىر بن عاشورالطا -7
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  ذلك ا١تعٌت القائم على الٌسرد كالسلسلة أك التسلسل اكم الذم ٬تيء ُب الغالب األعم على تتابع مع غَت انقطاع أم
 (.1)حدكث فاصل بُت ٣تيء الشيء إثر شيء آخر،٘تاما ما حاكؿ تبيانو صاحب معجم لغة الفقهاء

 ذلك ا١تعٌت القائم على نية التقدٙب بُت يدم الشيء،كىو ما ٧تده كما بيناه سالفا ٣تسدا بوضوح ُب مقاـ النكاح أم ا١تهر. 
 ذلك النزع أك ٔتعٌت االنتزاع الذم يستوجب نوعا من الصرب كالتحمل،كىو ما يقع ُب الغالب ُب مصيبة ا١توت كالفراؽ. 
 ا١تشهد؛إذ ٧تد ُب كثَت من االستعماالت اليت يوٌظف فيها السياؽ إال كىو يصاحب  ذلك التقارب القائم على نية اٟتاؿ أك

مقاـ اٟتاؿ الذم بدكره ٮتتلف باختبلؼ اإلطبلقات السياقية،كإف كنا نرل بأٌف مثل ىذا النوع من االستعماؿ إ٪ٌتا يوجد بكثرة 
 .  ُب الدراسات القرآنية ككذا األصولية،كىو ما سنبينو ُب مقامو

لعل أحسن من استطاع أف ٬تيز ُب أىم الدالالت اليت ٭تويها الفعل ساؽ ُب حواليتو اللغوية ا١تعجمية عبد الوىاب ك    
إٌف كلمة ساؽ،تثَت ُب الذىن معٌت ٟتوؽ شيء لشيء آخر، كاتصالو بو، كاقتفائو أثره، كما تثَت معٌت االرتباط "اٟتارثي حُت قاؿ

 (.2")كالتسلسل كاالنتظاـ ُب سلك كاحد

 :السياؽ من الوجهة االصطالحية

حسب ما يزعم التصور -ال يعقل من حيث ا١تنهج أف نتعامل مع مفهـو السياؽ كفق ذلك اٟتكم ا١تتفق عليو 
،كذلك ْتكم أٌف طبيعة ا١تفهـو ذك صبغة ال تستقر على حاؿ،كعليو اقتضى ا١تقاـ منا أف نعود إٔب تصور القدامى -ا١تصطلحاٌب

لنستشف ُب النهاية أىم األبعاد ا١تعرفية اليت يأخذىا مفهـو السياؽ داخل ا١تدكنة اليت يرد فيها سواء من حيث كادثُت من الغرب 
 .التحديد أـ الوظيفة

 :السياؽ من منظور القدامى بين حالة االنفراد كاالقتراف

أحد٫تا على سبيل االنفراد،كالثا٘ب :ُتاٞتدير بالذكر أٌف ا١تتأمل ُب كرد السياؽ ُب ا١تدكنة العربية ٬تده يأخذ موقعُت اثن 
 .على سبيل االقًتاف،كذلك تبعا للقرائن اليت كانت تبلـز حركية السياؽ ُب جل االستعماالت اللغوية

دٌؿ سياؽ الكبلـ على كذا،كىذا ما :جاء ُب كتاب كشف األسرار على نية اإلطبلؽ القائم ُب شأف السياؽ ما معناه 
سيق النص : بل ٕتدىم ُب مقامات أخرل يقولوف... و،كال بد من مراعاة سباؽ القوؿ كسياقو كٟتاقو،يدؿ عليو سياؽ القوؿ كسباق

كيأىب عليو السياؽ،كيرٌده :لغرض كذا أك لرٌٔتا لقصد كدا، كسيق لو الكبلـ أصالة   أك تبعا،كٓب يسق لو الكبلـ،كيقولوف أيضا

                                                           
 كما بعدىا 252:ـ، ص1985، عماف، 1معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط: ينظر قلعو جي، ٤تمد ركاس كزميلو -1
 .85/ـ، ص1989اف، داللة السياؽ،منهج مأموف لتفسَت القرآف الكرٙب، دار ا١تكتبات كالوثائق الوطنية،  د، ط، عم: عبد الوىاب اٟتارثي أبو صفية -2
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لكبلـ،كىلم جرا ٦تا ىو مدكف ُب ىذا الشأف كالقائم على استعماالت السياؽ،ك٬تاُب السياؽ،يناسب السياؽ، كيدؿ عليو مساؽ ا
 (.1)السياؽ كفق تركيبات متعددة كمتنوعة

 ، دؿ عليو أكؿ الكبلـ أك لرٌٔتا كسطو أك آخره:بل ٧تد بعضا منهم من غدا يطلق ُب شأف كركد أحواؿ السياؽ قو٢تم 
 (. 2)كدٌؿ عليو نظم الكبلـ، كيقتضيو نسق الكبلـ

م أٌف طبيعة ا١تادة ا١تعرفية اليت أشارت إٔب داللة السياؽ كثَتة من قبل القدامى فإنٌنا سنكتفي ببعض من ا١تصنفات كْتك 
اليت نراىا ٖتقق لنا بعدا معرفيا كمنهجيا ُب ما نريد التوقف عنده كلنبدأ على بركة ا تعأب كعونو بالشافعي ُب كتابو 

 .سي ُب أصولو، كالشاطيب ُب موافقاتو كىلم جرا ٦تا تقتضيو طبيعة الدراسةالرسالة،كالغزإب ُب مستصفاه،كالسرخ

 :السياؽ لدل الشافعي

إ٪ٌتا خاطب ا بكتابو العربى بلسانا،على ما تعرؼ من معانيها،ككاف ٦تا "يقوؿ الشافعي ُب بياف مفهـو السياؽ ما نٌصو 
ء منو عاما ظاىرا يراد بو العاـ الظاىر،كيستغٌت بأكؿ ىذا منو عن تعرؼ من معانيها؛اتساع لسانا،كأٌف فطرتو أف ٮتاطب بالشي

آخره،كعاما ظاىرا يراد بو العاـ كيدخلو ا٠تاص، فيستدؿ على ىذا ببعض ما خوطب بو فيو،كعاما ظاىرا يراد بو ا٠تاص، كظاىرا 
ك آخره، كتبتدئ الشيء من كبلمها يبُت يعرؼ ُب سياقو أنٌو يراد بو غَت ظاىره،فكل ىذا موجود علميو ُب أكؿ الكبلـ أك كسطو أ

أكؿ لفظها فيو عن آخره،كتبتدئ الشيءى يبُت آخر لفظها منو أكلو،كتكٌلم بالشيء تعرٌفو با١تعٌت دكف اإليضاح باللفظ، كما تعٌرؼ 
ٝتاء اإلشارة،ٍب يكوف ىذا عندىا من أعلى كبلمها،النفراد أىل علمها بو،دكف أىل جهالتها،كتسمي الشيء الواحد باأل

 (.3")الكثَتة،كتسمي باالسم الواحد ا١تعا٘ب الكثَتة

جرت عادة لغة القدامى أٌنم على حد اعتقاد التصور اللسا٘ب يتحدثوف بلغة كاصفة ُب الغالب تضمر ُب عمقها مفاىيم  
ستشف كمصطلحات ليس من الٌسهل الكشف عنها كضبطها ضبطا يتماشى كمقتضيات ا١تقاـ كاٟتاؿ؛الشيء الذم ٬تعلنا ن

ٯتكن سرد ىذه العبارات  ك ، منطقيا أٌف ٙتة عبارات ُب ىذا النص ا١تستشهد بو للشافعي تنم عن بعد مفاىيمي لو عبلقة بالسياؽ
 :على النحو التإب

                                                           
كشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسبلـ البزدكم، ضبط كتعليق ٤تمد ا١تعتصم با البغدادم، دار الكتاب : ينظر  عبلء الدين عبد العزيز بن أٛتد البخارم -1

 398 -393/ 2، ، بَتكت، 2العريب، ط
٤تمد حسن إٝتاعيل، دار الكتب العلمية، :  رة إٔب اإل٬تاز ُب بعض أنواع اجملاز، ٖتقيقاإلشا: ينظر  أبو ٤تمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ السلمي - 2
 ..31-29: ـ، ص ص1995، بَتكت، 1ط
 .57 -55:ص ص. ـ1999، 1عبد الفتاح ظافر كبارة، دار النفائس، بَتكت، ط: شرح كتعليق. الرسالة: أبو عبد ا ٤تمد بن إدريس الشافعي - 3
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 يستغٌت بأكؿ ىذا منو عن آخره 
 يستدؿ على ىذا ببعض ما خوطب بو فيو 
 ييعرؼ ُب سياقو أنٌو يراد بو غَت ظاىره 
 ُب أكؿ الكبلـ أك كسطو أك آخره كل ىذا موجود علمو 
 يبُت أكؿ لفظها فيو عن آخره 
 يبُت آخر لفظها منو عن أكلو. 

 :توجيو تعقيب ك

قد يعًتم بعض من لواـز اإلهباـ ُب حق ىذه اإلشارات اليت حاكلنا أف نركز عليها كىي تنم عن بعد معرُب لو عبلقة  
ية قد ترد ُب الًتاكيب ُب أكلو أك آخره أك كسطو كذلك حسب ما بالسياؽ؛ذلك أٌف مثل ىذه اإلطبلقات تعكس حقائق سياق

تقتضيو طبيعة القرائن اليت حاكؿ الشافعي تبيانا ُب تلك التحركات النصية أك العباراتية اليت كاف يغلب عليها الطابع األصوٕب ُب  
كتكٌلم "لذكر حُت قاؿ باٟترؼ الواحدكثَت من ا١تقامات،كلعل أدٗب دليل على ذلك ما صرٌح بو ىو بنفسو ُب النص السالف ا

كىذه عبارة ٕتعل من حركية النص أك مفهـو السياؽ يأخذ بعدا "بالشيء تعرٌفو با١تعٌت،دكف اإليضاح باللفظ،كما تعٌرؼ اإلشارة
ارة تكشف بعبارة أدؽ إٌف مثل ىذه العب,معرفيا آخر لو عبلقة باٟتدث الكبلمي ا١تبلـز للمعٌت كاإلشارة كمراد ا١تتكلم كغَتىا

 (:1)على

 أٌف ذلك تكٌلم بو العرب،أم يوجد الكبلـ ّتزء منو 
 إٌف التوصل إٔب ا١تراد يكوف من معٌت الكبلـ دكف لفظو 
 شٌبو ذلك باإلشارة،كاإلشارة دائما تكوف إٔب األمور الواقعة ُب ا٠تارج 
 إٌف اللفظ يكوف تابعا للمعٌت دكف العكس 
 :المقاـ لدل أبي حامد الغزالي/السياؽ

على أنٌنا ُب مثل ىذا النوع من التحديد ا١تتعلق بشأف السياؽ لدل الشافعي األصوٕب نرل بأنٌو إما أف ٭تقق نوعا من 
التبلـز مع مفهـو ا١تقاؿ اللفظي،أك مع ما ٯتكن تسميتو بالسياؽ ا١تقامي؛ُب الوقت الذم ٧تد شخصية أصولية أخرل توٕب 

إنٌو اإلماـ أبو حامد . ما يقـو بو ا١تقاـ من دالالت ٗتتلف باختبلؼ مبدأ اإلطبلؽ اىتمامها البالغ إٔب بعد السياؽ من منظور

                                                           
 .29-28:ص ص. ـ2006. دار الكتب العلمية بَتكت لبناف -دراسة أصولية-نظرية السياؽ: ٧تم الدين قادر كرٙب الٌزنكي/ د: ينظر بالتفصيل - 1
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الغزإب ُب كتابو ا١تستصفى معتربا بأٌف السياؽ  ىو ُب اٟتقيقة يشمل ا١تقاـ كليس العكس؛حيث عٌد ذلك فنٌا خاصا أٝتاه با١تقاـ 
 (.1)تبس من حيث فحواىا كإشارهتاالذم يقتبس من األلفاظ بعيدا عن الصيغة ا٠تارجية،كإ٪ٌتا ىو مق

غَت أٌف من طبيعة الغزإب أنٌو عند تعاملو مع ا١تفهـو ٭تاكؿ بكل جهد أف يعطي لو غالبية االستعماالت اليت يؤديها 
و ما يسمى اقتضاء،كى"داخل الًتكيب كخارجو؛فهو يبُت الصور اليت يأخذىا ا١تقاـ كفق األحكاـ ا١تعرفية اليت ٭تتلها؛فمن إطبلقاتو

 ، الذم ال يدؿ عليو اللفظ كال يكوف منطوقا بو،كلكن يكوف من ضركرة اللفظ إما من حيث ال ٯتكن كوف ا١تتكلم صادقا إال بو
 (.2")أك من حيث ٯتتنع كجود ا١تلفوظ شرعا إال بو،أك من حيث ٯتتنع ثبوتو عقبل إال بو

 :اقل أف يستنتج عدة أبعاد معرفية من أ٫تهاإٌف أدٗب تأمل ُب ىذا الضرب من اإلطبلؽ ُب شأف ا١تقاـ يهدم بالع

  لعل صدؽ ا١تتكلم ُب ظل حديث الكبلمي ىو أمر ال يستطيع أف يتجاكز حدكد ما يسمى ٔتبدأ القرائن على
 .ا١تعنوم اللفظي ك:ضربيها

 با١تبدأ  إ٪ٌتا تتوقف على حقيقة معرفية تطلق لدل الفكر األصوٕب-على حد تعبَت الغزإب-ٍب إٌف ميزة اللفظ الشرعي
،كىذا ا١تبدأ أك اٟتقيقة تتوزع كفق اللفظ الشرعي على معرفة العادات (Intentionnalité)القصدكم أك القصدية 

 .كاألحكاـ ا١تتعلقة بالشارع كاليت ىي من لب ما يقتضيو الشارع من أسرار كضوابط
  ٌا يتوقف على معرفة دقيقة با١تقاـ كاألحواؿ ٍب إٌف معرفة البعد ا١تعرُب للحدث الكبلمي سواء ا١تنجز منو أـ ا١تكتوب إ٪ت

 . اليت تتغَت كٕتدد حسب مبدأ االستعماؿ ليس غَت
كمن صوره فهم غَت ا١تنطوؽ بو من "ك يواصل الغزإب ُب تبياف صور استعماالت ا١تقاـ ُب ا٠تطابات القرآنية قائبل 

-{فبل تقل ٢تما أؼ كال تنهر٫تا}الضرب من قولو تعأبا١تنطوؽ بو بداللة سياؽ الكبلـ كمقصوده،كفهم ٖترٙب الشتم كالقتل ك 
إٌف الذين يأكلوف أمواؿ اليتيم ظلما إ٪ٌتا يأكلوف ُب بطونم }،كفهم ٖترٙب ماؿ اليتيم كإحراقو كإىبلكو من قولو تعأب-23اإلسراء 

أٌف اآلية سيقت لتعظيم الوالدين ،كال يفهم ىذا التنبيو ما ٓب يفهم الكبلـ كما سيق لو،فلوال معرفتنا ب10النساء اآلية {نار
 (.3")كاحًتامهما ١تا فهمنا منع الضرب كالقتل من منع التأفيف

كمن البلفت لبلنتباه أنٌو من بُت صور ا١تقاؿ السياقي ُب مثل ىذا النص للغزإب كركد اٟتكم ُب شأف حركية ا١تقاـ دكف   
أك غَت ا١تصرٌح بو،كىو ما حاكؿ الغزإب أف يستدؿ عليو بتلك اآليات اإلفصاح عنو كىو ما يعرٌب عنو لدل األصوليُت بالبل منطوؽ 

اليت ظاىرىا يعطي داللة غَت الداللة الباطنية أك غَت ا١تصرٌح هبا، كاٟتقيقة ىذا النوع من التعامل الذم سار عليو الغزإب ىو موجود 

                                                           
 . 2/72.ـ1997، 1ٖتقيق ٧تول ضٌو، بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، ط, ا١تستصفى من علم األصوؿ: أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد الغزإب -1

 .72/ 2. ا١تصدر نفسو - 2
 .2/74. ا١تصدر نفسو - 3
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لغرض الذم من أجلو سيق النص أك اٟتكم على ا: ُب الدرس األصوٕب كالذم يطلق عليو ُب الغالب األعم ٔتفهـو أك مصطلح
 .اختبلؼ التوجهات كالتصورات بُت األصوليُت

السياؽ كا١تقاـ،٧تد غالبية اٟتنفية من يزاكجوف : كاٞتدير بالذكر ُب ىذا الطرح القائم على سبيل مبدأ التباين بُت مفهومي
أبعد من ذلك األكؿ يقـو مقاـ الثا٘ب ُب اإلطبلؽ؛كذلك ُب عملية اإلطبلؽ أك االستعماؿ بُت سياؽ النظم كسياؽ ا١تقاؿ،بل 

؛كىم إذ يؤمنوف هبذا النوع من اإلطبلؽ (1)ْتجة أٌف داللة النظم عندىم ال ٗترج عن داللة اللفظ كال تتعدل حواليتو ا١تفهوماتية
من سور {من شاء فليكفرفمن شاء فليؤمن ك }فإٌنم كعادة ا١تفسرين يستدلوف على ذلك بكثَت من اآليات الكرٯتات،من مثل

 .29الكهف اآلية 

؛ففي اآلية األكٔب يذىب صاحب األصوؿ 40فصلت اآلية {اعملوا ما شئتم إنٌو ٔتا تعملوف بصَت}ككذلك اآلية
السرخسي ُب تفسَته إٔب أٌف صيغة األمر الواردة ُب سياؽ اآلية القائمة على سبيل اإلٯتاف أك الكفر ال تدؿ ال من قريب كال من 

على مبدأ التخيَت كاإلباحة،كالقرينة اليت تنبث ذلك ىي قرينة سياؽ النظم، كمن ٍب يكوف معٌت اآلية ىو الوعيد بالنار ١تن بعيد 
مل على اإلذف،ْتكم أنٌو يفارؽ سياؽ .ٖتقق فيو الكفر كظلم كٓب يلتـز باإلٯتاف على أٌف صيغة األمر الواردة ُب اآلية الثانية ال ٭تي

سياؽ النظم يعطي لبعد اآلية بعدا آخر كىم أٌنم ٭تاسبوف على أعما٢تم اليت عملوىا ُب دار الدنيا،كذلك النظم،على أساس أٌف 
 (.2){إنٌو ٔتا تعملوف بصَت}بقرينة الفهم عن طريق سياؽ نظم اآلية

كمتعددة   ٍب إٌف اٟتنفية كعادة علماء األصوؿ يبتعدكف باستعماؿ النظم السياقي ُب أحواؿ أخرل على إطبلقات متنوعة
كلها ال ٗترج عن حركية السياؽ ا١تبلـز ١تبدأ داللة النصوص؛فتجدىم يستعملوف ُب كبلمهم عبارة سيق لو الكبلـ أك سيق من 
أجلو الكبلـ،أك ا١تسوؽ لو الكبلـ،أك على ضوئو سيق الكبلـ،كل ىذه اإلطبلقات يستعملونا كىم يتناكلوف ُب أْتاثهم األصولية 

اٟتنفي /؛الشيء الذم ٬تعل من األصوٕب(3)كالعبارة كاإلشارة،كاجململ كا١تفٌصل ر كالنص كا١تبٌُت أك البياف،الظاى:مفاىيم من مثل
 .يشَت إٔب داللة القرائن ا١تقالية أك ا١تقامية كفق ىذه األحكاـ كالضوابط

من الثا٘ب أك أٌف األكؿ يعد ركنا يبتعد مبدأ االستعماؿ الكائن ُب التبلـز القائم بُت ا١تقاـ كالسياؽ على سبيل أٌف األكؿ  ك
أساسيا من أركاف الثا٘ب عند صاحب ا١توافقات اإلماـ الشاطيب الذم كاف ُب الغالب يوظف مثل ىذه اٟتقيقة ا١تعرفية ُب كثَت من 
                                                           

إشكالية اٞتمع بُت اٟتقيقة كاجملاز ُب ضوء البياف القرآ٘ب مطبعة األمانة، : ١تن أراد التوسع ُب مثل ىذه اٟتقيقة ا١تعرفية األصولية فليعد إٔب ٤تمود توفيق ٤تمد سعد -1
  20:ـ، ص1992، 1ط
. حيدر آباد الدكن، ٞتنة ا١تعارؼ النعمانية، د ط، د، ت –أيب الوفاء األفغا٘ب : ٖتقيق . أصوؿ السرخسي :ينظر أبو بكر ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي -2
1/192  . 
تيسَت التحرير على كتاب التحرير ُب أصوؿ الفقو اٞتامع بُت اصطبلحي اٟتنفية كالشافعية، دار : ينظر ُب ىذا الصدد بالتفصيل إٔب أمَت بادشاه،٤تمد أمُت - 3

 كما بعدىا 87/ 1العلمية، بَتكت، د، ت، ط،  الكتب
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ب ما قصدت إٌف العرب تطلق ألفاظ العمـو ْتس"ا١تفاىيم األصولية؛فعلى سبيل ا١تثاؿ عند تعاملو مع مفهـو العمـو  يقوؿ ُب شأنو
كما أٌنا أيضا تطلقها كتقصد هبا تعميم ما تدؿ عليو ُب أصل الوضع،ككل ذلك ٦تا يدؿ عليو مقتضى )...(تعميمو

ككجوه االستعماؿ كثَتة،كلكن ضابطها مقتضيات األحواؿ اليت ىي مبلؾ  اٟتاصل أٌف العمـو إ٪ٌتا يعترب باالستعماؿ،"،بل(1")اٟتاؿ
 (.2")البياف

أٌف الشاطيب يشَت إٔب أٌف مبدأ االستعماؿ ا١تشار إليو ُب طيات النص ىو كضع اللفظ الداؿ على  مفاد ىذا النص  
العمـو ُب السياؽ الذم يليق بو،ٍب غدا يبُت صور كأشكاؿ كقوع حركية العاـ داخل السياقات الًتكيبية؛على أساس أٌف من بُت 

ا اإلطار اإلفرادم أك اٞتملي أك العباراٌب القائمة على مبدأ صور السياؽ أف ٬تعل من اللفظ أك عملية النطق ما الـز إم
 .االستعماؿ؛ىذا االستعماؿ الذم لو قيد مىت كرد داخل الًتاكيب راح يأخذ ُب ظلو أبعادا ٗتتلف باختبلؼ ا١تقامات كاألحواؿ

يلعب دكرا فٌعاال ُب اجملاؿ  ما ٯتكن قولو من خبل ؿ ىذا التَّطواؼ السريع أٌف السياؽ اللغوم من ا١تنظور األصوٕب أضحى
ا١تعرُب كٓتاٌصة ما تعلق بالظواىر اللغوية اليت كانت ُب ما بعد ٔتثابة اٟتجر األساس لبناء التصور اللغوم لدل غالبية علماء 
األصوؿ؛حيث أضحت ا١تقدمة اللغوية اليت يدخل هبا األصوٕب إٔب دراسة عآب األحكاـ تعد ْتق ا١تيزة األساسية لكل باحث 
أصوٕب؛األمر الذم جعل من ا١تدكنات األصولية على اإلطبلؽ تسَت كفق ىذه الشاكلة إٔب يومنا ا١تعاصر بلو اٟتاضر دكف أف 

 .يصيبها تشويو أك نقص ال من حيث التحديد كال الوظيفة معا

 

 

 

 

 

 

                                                           
. ، بَتكت3ط. دار ا١تعرفة. إبراىيم رمضاف: ٖتقيق. ا١توافقات ُب أصوؿ الشريعة مع تعليقات دراز: الشاطيب،أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي - 1

 .240-239/ 3ج/ 2مج.ـ1997
 .241/ 3ج/2مج. ا١تصدر نفسو - 2
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 :قائمة المصادر كالمراجع

 ط، بَتكت، . دار صادر، د  -لساف العرب: ابن منظور
 ..ـ1999، 1عبد الفتاح ظافر كبارة، دار النفائس، بَتكت، ط: شرح كتعليق. الرسالة: ٤تمد بن إدريس الشافعي أبو عبد ا

 . العُت: أٛتد الفراىيدم
د، تيسَت التحرير على كتاب التحرير ُب أصوؿ الفقو اٞتامع بُت اصطبلحي اٟتنفية كالشافعية، دار الكتب العلمية، بَتكت، : أمَت بادشاه،٤تمد أمُت

 .ت، ط
 . حيدر آباد الدكن، ٞتنة ا١تعارؼ النعمانية، د ط، د، ت –أيب الوفاء األفغا٘ب : ٖتقيق . أصوؿ السرخسي: السرخسي

 .ـ1995، بَتكت، ٤1تمد حسن إٝتاعيل، دار الكتب العلمية، ط:  اإلشارة إٔب اإل٬تاز ُب بعض أنواع اجملاز، ٖتقيق: السلمي
 1997. ، بَتكت3ط. دار ا١تعرفة. إبراىيم رمضاف: ٖتقيق. شريعة مع تعليقات درازا١توافقات ُب أصوؿ ال: الشاطيب

 . ـ1997تفسَت التحرير كالتنوير،تونس،دار سحنوف للنشر كالتوزيع، : الطاىر بن عاشور
 .ـ1989عماف،  داللة السياؽ،منهج مأموف لتفسَت القرآف الكرٙب، دار ا١تكتبات كالوثائق الوطنية،  د، ط،: عبد الوىاب اٟتارثي

كشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسبلـ البزدكم، ضبط كتعليق ٤تمد ا١تعتصم با البغدادم، دار الكتاب : عبلء الدين عبد العزيز بن أٛتد البخارم
 .، ، بَتكت2العريب، ط

 ـ1997، 1ٖتقيق ٧تول ضٌو، بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، ط, ا١تستصفى من علم األصوؿ: الغزإب
 ـ1985، عماف، 1معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط: قلعو جي، ٤تمد ركاس كزميلو

 .أضواء البياف: ٤تمد أميد الشنقيطي
 ـ1992، 1إشكالية اٞتمع بُت اٟتقيقة كاجملاز ُب ضوء البياف القرآ٘ب مطبعة األمانة، ط: ٤تمود توفيق ٤تمد سعد

 ا١تعجم الوسيط 
 . ـ2006. دار الكتب العلمية بَتكت لبناف -دراسة أصولية-نظرية السياؽ: ٧تم الدين قادر كرٙب الٌزنكي
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 اإلضمار واالختزال في نظريـّة العـامل عند النحاة المؤسّسـين

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   معمر شاكش سعاد: األستاذة                                                                    

 -البليدة -أستاذة جامعة سعد دحلب                                                                   

 

نعلم أٌف ْتث النحاة ا١تؤسٌسُت عن تفسَت لتغٌَت اٟتركات اإلعرابية ُب أكاخر الكلم، ك عن دليلو مرشدو ٢تذه اٟتركات عند         
البحث إٔب ٕتريد نوعُت ك أٌٌداىم ىذا . ا١تتكلم، كاف السبب كراء جعل النحاة الًتاكيب العربية مصٌنفة إٔب عوامل ك معموالت

النوع األكؿ منها ىو العامل ا١تعنوم، كٯتثلو عامل االبتداء كرافع الفعل ا١تضارع كالنوع الثا٘ب من العوامل ىو العامل : من العوامل
ارم اللفظي، ك٢تذا  العامل دكر ُب اإلعراب ك أثر ُب ا١تعٌت النحوم ١تعميولو ، ألف العامل النحوم ما ىو إاٌل دليل على ٣ت

 .اإلعراب ك أحوالو ُب الًتاكيب لدل ا١تتكلمُت بالعربية

متكلم ىذه اللغة ُب أبواب كثَتة من كتابو، ك ُب نظرية العامل أكد أنٌو ييًتؾ " يىدىعي "ك" يًتؾي " ك يتػٌخذ سيبويو مصطلح        
ل يبقى جزءا من البنية اللفظية اجملردة العاملٌية اليت التلفظ  بالعامل  الداؿ على اإلعراب ُب معمولو، كلكٌنو ُب اعتقاد النحاة األكائ

ٕترم قوانينها الًتكيبية كفق القياس، كاليت تأتلف من عامل كمعموؿ أكؿ كمعموؿ ثاف ُب أصل النواة كىي بنية جامعة لكل اٞتمل 
 .(1)"ا١تثاؿ"أك"اٟتدٌ "االٝتية كالفعلية لذلك ٝتٌاىا النحػاة األكائل 

معنوينا  كىواالبتداء الذم يرفع ا١تبتدأ كا٠ترب، فإف األصل ُب اٞتملة   صل ُب اٞتملة االٝتية أف يكوف عاملهاكإذا كاف األ        
الفعلية أف يكوف العامل فيها ظاىرا ك لفظيا ك كثَتا ما يأٌب العامل ميضمران ُب كبلـ العرب ك األصل فيو اإلظهار ال اإلضمار، 

    ألسباب  ٗتص قوانُت استعماؿ ىذه اللغة ك ما ٭تصل فيها من عوارض،  -من الكبلـكُب غَته  -فيحدث اٟتذؼ ُب العامل
 .ك ليس ٦تا تقتضيو  قواعدىا ك تفرضو ُب األصل

إعلم أنم ٦تٌا ٭تذفوف الكىًلم ك إف كاف أصلو ُب الكبلـ غَت ذلك » : يقوؿ سيبويو ُب باب ما يكوف ُب اللفظ من األعراض       
 . (2) «وف، ك يستغنوف بالشيء عن الشيء الذم أصلو ُب الكبلـ أف يستعمل حىت يصَت ساقطان ك ٭تذفوف ك يعٌوض

  : فقد ٭تذؼ العامل اللفظي لوجود ما يعٌوض عنو ُب الكبلـ ، كأف يصبح ا١تعموؿ بدال من التلفظ بعاملو، يقوؿ االسًتاباذم
ك ُب . إياؾى بىاًعٍد،   أك نحِّ بإضمار الفعل بعد ا١تفعوؿ: بتقديرإياؾى ك األسدى ىو : مثل : ك كذا ٭تذؼ العامل ُب باب التحذير»

 :                                 اإلغراء مثل 

 كساع إٔب ا٢تجاء بغَت سبلح*  أخاؾى أخاؾى إفَّ من ال أخا لو  



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-124- 
 

ـٍ ك : ك الذم مع العطف ٨تو ،  ك ما يعنيها، ك العامل فيهما الزى  .(3)« ٨توه شىأنىكى ك اٟتٌج، ك نفسكى

ىذه ا١تعموالت ُب باب اإلغراء ك التحذير أيضًمر فيها عامل النصب ك ىو فعله مًتكؾه إظهاره، ألٌف ىذه ا١تعموالت ا١تنصوبة  
صارت بدال عن التلفظ بو ، ك قد يستغٍت ا١تتكلم عن العامل كالفعل ا١تضمر ُب االشتغاؿ، ألٌف الفعل ا١توجود مفٌسر لو ك داؿ 

ا ضربتوي ، ك إ٪تا نصبيوي على : كإٍف شئتى قلت » :كوف ىو عامبلن فيما قبلو ألنو مشغوؿ ٔتعمولو، يقوؿ سيبويوعليو، ك ال ي زيدن
ا ضربتيو، إال أنم ال ييظهركف ىذا الفعل ىنا لبلستغناء بتفسَتًه، فاالسم ىنا مبٍت : إضماًر فعلو ىذا يفسِّريه، كأٌنك قلتى  ضربتي زيدن

 .(4)«على ا١تضمر

ك تقدير العامل ا١تضمر نوعه من تفسَت اإلعراب أيضنا ، حيث جعل النحاة العامل ا١تضمر صيورةن من صور العامل اليت         
معٌت » الٮترج هبا إٔب االستعماؿ ألنو ٤تذكؼ ، كذلك ألسباب ٗتص  ىذا االستعماؿ، ال ٦تٌا يقتضيو القياس ُب أصل الوضع، 

الكبلـ ٚتيع عناصره أٌما حذؼي بعضها من دكف إخبلؿ با١تعٌت فهو عرضه من عوارض  ذلك أف األصل ىو اإلظهار ك استفاء
االستعماؿ ك ىذا أصل عاـ ذلك ألٌف اٟتذؼ قد يعريض ألبواب كثَتة كا١تبتدأ ك ا٠ترب ك ا١تضاؼ ك ا١تضاؼ إليو ك الفعل كاٟترؼ 

ِي ع (5)«ك ٨تو ذلك  اعلم »  :ليو ُب الكبلـ نفسو، كلذلك يقوؿ ابن يعيشك ييقٌدر النحاة ما حيذؼ من الكبلـ لوجود ما يدؿي
الٌية تيغٍت عن النيطق بأحد٫تا ...أٌف ا١تبتدأ ك ا٠ترب ٚتلة مفيدة ٖتصل الفائدة ٔتجموعها، إال أنوي قد توجىدي قرينة لفظٌية، أك حى

عٌت بدكف الٌلفظ ، جاز أف تأٌب بو، ك يىكػيوف فيحذؼي لداللتها عليو، ألٌف األلفاظ إ٪ٌتا ًجيءى هبا للداللة على ا١تعٌت ، فإذا فيهم ا١ت
  (.6)«ميرىادنا حيكمنا ك تقديرنا

مل عليو ما أيضًمر من العوامل ك مثل ذلك قوؿ العرب        إيٌاؾ أف تفعل  : فاألصل ُب العامل اللفظي أف يكوف ظاىرنا لذلك ٭تي
نصب البد لو من عامل ٧تد النحاة ييقٌدركنو، فييحمل ىذا العامل كذا، ك إيٌاؾ مفعوؿ بو ال يظهر عاملو ُب الكبلـ أبدا، ك ألٌف ال

ك لذلك كاف سيبويو ييقٌدر العامل ُب كل موضع يظهر فيو . ا١تضمر على ما ظهر ك استمر ُب كبلـ العرب تقديرنا ٨تو رأيتي زيدنا
يا، أريدي عبدى اً، فحيذؼى » : النداء بتقديرهكقو٢تم يا عبد ا ُب : ا١تعموؿ إٔب اللفظ ك ال يظهر عاملو ُب كبلـ العرب ، ك ذلك

 . (7)«أريدي ك صارت يا بدالن منها، ألنك إذا قلت يا فبلفي عيلم أٌنك تيريديه

فنبلحظ أٌف سيبويو قد اعتمد على ٖتليل لغوم ٔتراعاة السياؽ كا١تقاـ مع مبلحظة ما يتصل هبذا السياؽ من عبلقات أك ظركؼ  
                .كالغرض من ذلك تفسَت الكبلـ( 8)الفعلي  أك مبلبسات كقت الكبلـ

ك قد ٭تسني ك يستقيمي » : ك ييقٌدرهي سيبويو ا١تبتدأ كتقديره لعامل النصب كاٞتر؛ ألٌف األصل فيو أف يكوف ظاىرنا ، يقوؿ         
زيده فًاٍضرًٍبوي ،ك إف شئت ٓب تيظهر ىذا :هر فقولك عبدي ا فاضربوي ، إذا كاف مبنينا على مبتدأ مظهر أك مضمر فأٌما ا١تظ: أف تقوؿ 

 .(9)«ىذا ا٢تبلؿي ٍب جػًئٍػتى باألمر : ا٢تبلؿي   ك اً فأنظر إليو ، كأٌنك قلت : ك يعملي كعملو إذا أظهرتوي ، ك ذلك قوليك 

غموضو ُب معٌت ك مقصود الكبلـ، فيحسن إضماري العامل كيٌلما كاف ا١تعٌت كاضحنا ، كلكن إذا كاف اٟتذؼ يؤدم إٔب          
تكلِّمً 

ي
فاٟتذؼي ٮتضع لقوانُت االستعماؿ اللغوم،  ك ىذا االستعماؿ يفرضي أف يكوف ا١تعٌت كاضحنا . فإظهار العامل كاجبه على ا١ت
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ك ا١تخاطبي على كبيٌػننا لدل ا١تخاطب ، ك ىنا ال ينبغي للمتكٌلم أف ٭تذؼ العامل إال إذا كاف اللبسي مأميوننا ك القصدي كاضحنا 
علًم ٔتا حيذؼ من الكبلـ ألنٌو ُب أحياف كثَتة ييضمر العامل مع معميولًو ، ك ييفسر النحاة سبب ذلك بوضوح ا١تعٌت، كلذلك قاؿ 

ا ك زىائًدنا نيًصبى على اٟتاؿ، كقد حيًذؼى صىا:أمٌا قو٢تم» : ابن يعيش ا، ك بدرىىم فزائدنا، فصىاًعدن ًحبي اٟتاؿ  أىخىذتيوي بدرىىم فصىاًعدن
ا: ك العامل فيو ٗتفيفنا لكثرة االستعماؿ، ك التقدير ، أخذتيو بدرىىمو  فالثمني صىاًحبي اٟتاؿ، ك الفعل الذم . فذىىبى الثمىني صىاًعدن

ا ك حىسينى ىنا حذؼ: أخذتيو بدرىىمو فزائًدنا تقديريه: ككذلك. ىو ذىب العامل ُب اٟتاؿ الفعل  أخذتيو بدرىىمو ، فذىب الثمني زائدن
 (10) «ألمن اللبس

: نويا أٍف يكوف على الباًء لو قلتحىذفويا الفعل لكثرًة استعما٢تم إيٌاهي ك ألنمي أمً » :كيعللي سيبويو حذؼ العامل ىنا بقوًلو         
اأخذتو بدرىىًم فزاد الثمني : قاؿ أخذتيو بصاعدو كاف قبيحنا ، ألنٌوي صفة ك ال تكوف ُب موضع االسم ، كأنٌوي    (11)«صاًعدن

خاطب"زىادى "أك" ذىىىبى "فواضحه أفَّ ا١تقصيود ىو صعيودي الثمًن ك قىدَّركيا العامل ا١تضمر بالفعل 
ي
كما . ، كىذا ا١تعٌت كاضحه ُب ذىن ا١ت

خاطب بو ُب أحواؿ أخرل 
ي
أم كعدتٍت  "مىواعيد عيرقيوبو " كمن ذلك إذا رأيت رىجيبلن يىًعدي ك ال يفي قيلت » :ييضمر العامل لعلم ا١ت

خاًطب " كىعىٍدتًٍت "مواعيد عيٍرقوبو ، فهو مصدره بػ
ي
، ك لكنوي تيرًؾ لفظوي استغناءن عنو ٔتا فيو من ذكر ا٠تلًف، ك اكتفاءن بعلم ا١ت

راد
ي
 كاعدتٍت مواعيد عيرقوبو أخاه، كلكنو ترؾى ؛ كأنٌو قاؿ» :كضح ا١تسألة بقولو الذم كقد أخذ علتو ىذه عن سيبويو( 12)«با١ت

                                                 (   13) «كاف بينهما قبل ذلك استغناء ٔتا ىوفيو من ذكر ا٠تلف، كاكتفاء بعلم من يعٍت ٔتا" اعدتٍتك "

و ك اعلم أنٌ » : فعلم ا١تخاطب بالشيء الذم تعلق بو العامل اذكؼ، يسمح لو بفهم معٌت الكبلـ، يقوؿ االسًتاباذم          
كاف الٌدفع أيصبعان ، لو  بالصُت، كاٍدفع ك لو أيصبعان أم ك ٬توز حذؼ كاف مع اٝتها اطلبوا العلم ك لو بالصُت، أم كلو كاف العلم

 :أم قليبلن، قولو

 (14) « فما اعتذارؾى من قوؿ إذا قيبل*       قد قيل ذلك إف حقان ك إف كاف كذبان                

إف كاف القوؿ حقان ك إف كاف :" ييضمر فيو العامل مع معمولو لعلم ا١تخاطب أٌف ا١تقصود" ك إف كذبناإٌف حقان :" كقوؿ الشاعر
 .، ك لو أٌف ىذا التقدير من تفسَت النحاة، ك ٓب يصرٌح بو ال ا١تتكلم ك ال ا١تخاطب"القوؿ كذبنا

للػٌبس كعلم ا١تخاطب ٔتقصوده، كما يعلػٌل النحاة كىكذا ال يكوف للمتكلم التٌصرؼ ُب كبلمو حذفان إاٌل بشرًط أمًن ا          
بكثرة استعماؿ ىذا العامل مضمرا، ك منو ٓب ٬تز إظهاريه،  -رغم أٌف معمولو ك إعرابو يطلبيو ُب بنية الكبلـ -سبب حذؼ العامل 

ىذا بابه ٭تذؼ منو الفعل » :ٝتٌاه الظاىر، كجعل سيبويو ٢تذا العامل بابان  ألنٌو صار كا١تثًل عند ا١تتكلػٌم ، أم صار ٔتنزلة العامل
يقصده  ك كثرة االستعماؿ تغٍت عن اللفظ بالعامل ألٌف ا١تخاطب يفهم ا١تعٌت الذم، (15)«لكثرتو ُب كبلمهم حىت صار ٔتنزلة ا١تثل

» :، قاؿ ا٠تليل" خَتنا لك كأكسىعى لكى : "، ك قوؿ العرب (16)«انتهيوا خَتنا لكم» :ا١تتكلم، ك مثل ىذا حذؼ الفعل لقولو تعأب
انتػىًو، : انتػىو  ك ادخل فيما ىو خَت لك، فنصٍبتوي ألنك قد عرفت أنك إذا قلت لو : كأٌنك ٖتملو على ذلك ا١تعٌت، كأٌنك قلت 
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، كحذفوا الفعل  لكثرة استعما٢تم إياٌه ُب الكبلـ، ك لًًعلم ا١تخاطىب أنٌو ٤تموؿ على أمر  أٌنك ٖتملو على أمر آخر، فلذلك انتػىصىبى
  (17)«ائٍػتً خَتنا لك  ك ادخٍل فيما ىو خَت لك: انتو ، فصار بدال من قولو: حُت قاؿ لو

أىلػىك  اٟتجى، ك شأنػىك ك اٟتائط ك رأسىو ك: كيعلػٌل سيبويو إضمار الفعل ا١تًتكؾ إظهاره بكثرة االستعماؿ ُب قوؿ العرب        
ٔتا جرل من الذكر،  استغناءن ٔتا يركف من اٟتاؿ ، ك حُت ثٌنوا لكثرهتا ُب كبلمهم، كإ٪ٌتا حذفوا الفعل ُب ىذه األشياء  ك» :كالليلى 

 (  18) «كصار ا١تفعوؿ األكؿ بدال من اللػٌفظ بالفعل

، كدع شأنىو أكعليك شأنػىكى : فتصبح ىذه ا١تعموالت ا١تنصوبة بدال من التلفظ بالفعل، كقٌدر النحاة الفعل بقو٢تم دٍع رأسىو كاٟتائط ى
ألٌف   ،"احذر"بدال من اللفظ بالفعل " إيٌا"إيٌاؾ كاألسدى، حيث أصبحت : اٟتٌج كاٟتق أىلػىك كسابق الليلى، كمثل ىذا أيضاك 

لكثرة استعماؿ ىذا الفعل مضمرا، "  إيٌا"العرب استغنت عن العامل األصلي ػ الذم من ا١تفركض أف يأٌب ظاىراػ بضمَت النصب 
 ". احذٍر األسدى :"كتقدير العامل عند النحاة ىو

أٌف معظم ما توصل إليو من تفسَت القوانُت العامة كاف مرده إٔب كثرة االستعماؿ، » :ك ُب ىذا السياؽ يؤكد عبده الراجحي      
ىذا » :كمنو أيضنا حذؼ العامل حذفان كاجبنا ُب النداء لنيابة الياء عنو يقوؿ االسًتاباذم (19)«ك من ذلك ما فػيسِّر بو اٟتذؼ

يا أدعوا زيدان  فحيذؼ الفعل حذفان الزما : ، ك ناصبو الفعل ا١تقٌدر، ك أصلو عنده انتصاب ا١تنادل عند سيبويو على أنٌو مفعوؿ بوك 
  ( 20)«لكثرة االستعماؿ لداللة حرؼ النداء عليو ، ك إفادتو فائدتو

 :الفعلية كاالٝتية من قرائن لغوية، قاؿ ابن يعيش ككذلك يعرؼ النحاة مواضع تقدير العامل ا١تضمر ْتكم ما ٮتتص باٞتمل       
إذا كقع االسم بعد ىبل،كلوال، كأالف كلوما، ككاف بعدىا فعل كاقع على ضمَتًه ٓب يكن بدٌّ من نصب ذلك االسم بفعل مضمر » 

كليها ا١تستقبل كاف سفسره الظاىر؛  فحكمها حكم إٌف الشرطية، كذلك من قبل أف معا٘ب ىذه اٟتركؼ التحضيض كالتوبيخ، فإذا 
فلذلك ال يقع بعدىا ا١تبتدأ . كىذه ا١تعا٘ب كاقعة على األفعاؿ ال حٌظ لؤلٝتاء فيها. ٖتضيضا، كإذا كليها ا١تاضي كانت توبيخا

 (21) «.فإذا كقع بعدىا االسم، فبل يكوف على تقدير فعل. كا٠ترب

سقينا كرعينا لك فيبٌُتي ُب تفسَته بأٌف اٞتاركاجملركر من : قوؿ العرب ك ٦تٌا أكرده سيبويو عن اٟتذؼ ُب الدعاء لعلم ا١تخاطب        
كأٌما ذكرىم لكى بعد سقينا فإ٪ٌتا لييبيػٌنوا معٌت الدعاء، ك رئٌتا جاء بو » :القرائن السياقية اليت كٌضحت مقصود ا٠تطاب كمعناه، قاؿ

ا، فهذا ٔتنزلة قولكى  ا فيما كضحتي لكى بعد قولك مرحبنا، ( بك: )على العلم توكيدن كيقصد باجملرل الواحد ( 22) «.٬ترياف ٣ترنل كاحدن
ىو التماثل بُت ىذه الًتاكيب ا١تستعملة من حيث البنية الواحدة فالعامل فيها مضمر ك جاءت شبو اٞتملة فيهما لتساىم على 

الكبلمٌي بدقٌة كحاؿ ا١تتكٌلم كيؤكد ىذا النص حرص سيبويو على ٖتديد مبلبسات كل حذؼ حيث يصف ا١توقف » التقدير أيضا
 . (23) «كحاؿ ا١تخاطب كيربط بُت ىذه العناصر ٚتيعها ليظهر إمكاف اإلضمار بنوعيو ا١تستعمل معو اإلظهار كا١تًتكؾ معو اإلظهار

ا السياؽ أٌما الواجب إضماره فؤلٌف العرب ٓب تستعملو فصارُب حديثهم اليومي ٤تذكفا لكثرة استعماؿ الًتاكيب دكف ذكره كُب ىذ
  (24) «أك كا١تثل ُب كثرة االستعماؿ كاألمثاؿ ال تػيغَت ككجوب اٟتذؼ ُب ٚتيع ما ذكر كأمثا٢تا لكونا أمثاال» :قاؿ االسًتاباذم
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بيد أٌف سيبويو ينبو إٔب أٌف كثرة االستعماؿ ليست سببا قياسينا يطٌرد معو اٟتذؼ دائمنا، كإ٪ٌتا ىو » : كيضيف طاىر سليماف ٛتودة
عٌي أم موقوؼ على النقل عن العرب، فليس كل ما كثر استعمالو يقع فيو اٟتذؼ، كلكن كل ما كقع فيو اٟتذؼ ػ على ىذه ٝتا

 (25)«...الشاكلة ػ ٯتكن تفسَته بكثرة االستعماؿ، كىنا يبدك سيبويو لغويا كصفينا تفسَتينا

الذم يدعو ٟتذؼ العوامل؛ ألٌف العرب حذفت من كبلمها ككثرة استعماؿ العوامل مضمرة ُب الكبلـ ليس السبب الوحيد         
العامل أساسا طلبا للخػًفػَّة ُب االستعماؿ، كىي طبيعة االنساف اليت ٘تيل بو إٔب اقتصاد ٣تهوده ُب كل ما يقـو بو من أفعاؿ كمنها 

لًتكييب؛ فطوؿ الكبلـ سبب آخر أفعاؿ الكبلـ؛ لذلك ينحو ا١تتكلم إٔب اإل٬تاز كاإلختصار إذا طاؿ العنصر اللغوم خاصة ا
كيستطيع ا١تتكلم أف ٭تذؼ من العوامل ما تكرٌر، ما داـ اللبس مأمونا كا١تعٌت كاضحا، كمثل . ٟتذؼ العامل كإضماره عند العرب

أصبحت ُب التحذير، كىي من ا١تصادر ا١تنصوبة بفعل مضمرألٌنا " اٟتذرى "ُب الدعاء  ك" سقينا كرعينا لك"ذلك إضمار العامل ُب 
بدال من اللفظ بعاملها كما فٌسرالنحاة ذلك بعلم ا١تخاطب باذكؼ من جانب االستعماؿ، كأضافوا إٔب ذلك تفادم التكرار 

ما دامت ىذه العناصر ا١تذكورة ػ ( ا١تخاطب)الذم يطيل الكبلـ، فيفًتضوا أف فيو ثقبل على ا١تتكلم، كما ال تستسيغو أذف السامع
اعلم أٌف ىذه الصادر قد كردت منصوبة بإضمار » : لعبارة ػ تغٍت عن كجود عامل النصب، يقوؿ ابن يعيشكىي ا١تصادر ُب ىذه ا

راد سقاؾ ا سقينا كرعاؾ ا "سقينا كرعينا:"فعل، كذلك الفعل ٓب يظهر مع ىذه ا١تصادر، كذلك قولك ُب الٌدعاء لئلنساف
ي
، كا١ت

كذلك أٌنم استغنوا بذكر ىذه ا١تصادر كما قالوا . در بدال من اللفظ بذلك الفعلرعينا، فانتصبا بالفعل ا١تضمر، كجعلوا ا١تصا
، كٓب يذكركا"اٟتذر:" " سقينا كرعينا:" ،فلٌما استغنوا بذكر ىذه ا١تصادر عن ذكر الفعل، صار قولػيك "احذر" ، كا١تعٌت احذٍر اٟتذرى

  (26) «فعلكتكرار السقاؾ ا كرعاؾ ا، فلو أظهرت الفعل صار : كقولك

ىذا التكرار الذم فسػٌر بو ابن يعيش اإلضمار ىو السبب الذم اعتقد أنو يطيل الكبلـ ، كيقٌدر سيبويو الفعل ا١تضمر ُب قوؿ 
كإ٪ٌتا ينتصب ىذا كما أشبهو إذا ذيكر مذكوره فدعوت لو أك عليو، على إضمار » : العرب سقينا لك كرعينا لك، كخيبة ن لك بقولو

  ( 27)" سقاؾ اي سقػينا، كرعاؾ ا رعينا، كخيٌبىك ا خيبة ن : قلتالفعل، كأٌنك 

ألٌف ا١تتكلم إذا أراد أف يدعو ألحدىم أك يدعو عليو، ككاف مقصوده كاضحا أضمر الفعل ُب ىذه العبارات كما ٬ترم ٣تراىا ُب  
كإ٪ٌتا اختزؿ » : العامل لعلم ا١تخاطب بو، حُت قاؿ تراكيب العربية  ٦تٌا ألفت العرب استعمالو ، لذلك يعٌلل سيبويو ترؾ إظهار

 (28) «. ككذلك ىذا كأنٌو بدؿه من سقاؾ ا ك رعاؾ ا كمن خٌيبك ا. الفعل ىا ىنا ألٌنم جعلوه بدالن من اٍحذر

اعد اللغة كتفسَت الكبلـ، كنبلحظ أٌف النحاة األكائل كانوا ينطلقوف ُب دراستهم اللسانية من كبلـ العرب الفصحاء لوضع قو        
كٓب يفت ىذا العمل الدقيق سيبويو ؛ حيث ْتث ُب القوانُت اليت تقـو عليها اللغة، كفٌسر ما جرل على ىذه اللغة من تغيَت ظاىر 

ف يأٌب ُب االستعماؿ، ككٌضح أٌف ىذا ظواىر ىذا التغيَت ٯتكن رٌدىا إٔب نظاـ اللغة كإٔب باهبا ُب األصلي ، ألنٌو من ا١تفركض أ
كسيبويو يعاِب مسائل اٟتذؼ . العامل ا١تضمر ظاىرا، كاستعملو ا١تتكلموف على ىذه ا٢تيأة ألنو ٮتضع للتغيَت باٟتذؼ باطراد

من الكبلـ ا١تستعمل، ٌٍب يرٌد  (29)الشاىد النحوم  بالكيفية نفسها ػ ُب األغلب األعم ػ ُب أبواب اإلضمار؛ ذلك أنٌو كاف يسوؽ
، كيشَت إٔب " االختزاؿ"ا١تتكلم، كبعدىا ييقدر العامل اذكؼ، كيطلق على العملية اليت جرل كفقها اإلضمار ظاىرة اٟتذؼ إٔب 

القرينة الدالة على العامل ا١تضمر كالفعل كحركؼ اٞتر فيصَت للمعموالت ا١تنصوبة دكرا ُب تعيُت العامل، كيصل ُب األخَت إٔب أٌف 
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ي دليل إدراؾو لدل ا١تتكٌلم كدليل إثبات لدل النحوم؛ ألٌف ا١تتكلم يفهم ا١تضمر من خبلؿ ىذه ىذه القرينة اللفظية أك ا١تعنوية ى
 .القرينة ذىنينا، كىي اليت تصبح أداة يستدؿ هبا النحوم على صحة التقدير لديو

: هبا ُب ىذا الباب، كاالختزاؿ ىو تسمية من اخًتاع سيبويو كيعٍت "اختزاؿ الفعل" كعليو نصادؼ ُب الكتاب مصطلح        
ترؾ التلفػظ بالعامل أك إضماره، كيتكرر عنده استعماؿ ىذه التسمية ألنٌو يفسر هبا إضمار العامل كما حاصل ُب األٝتاء اليت 

 ترًبتٍ : ىا ىنا ألٌنم جعلوه بدال من قولكاختزؿى الفعلي ك» : تػيٍربنا كجنػٍدالن لك، قاؿ: جرت ٣ترل ا١تصادر اليت يثدعى هبا ٨تو
ثبت :ىنيئنا كمريئنا، كأٌنك قلت» : كاختزؿ الفعل أيضا ُب ما أجرم ٣ترل ا١تصادر ا١تدعٌو هبا من الصفات ٨تو (30) «يداؾ كجينًدلتٍ 

  (31) «، ألنٌو صار بدال من اللفظ بقولك ىنٌػأؾى فاختػيزؿ الفعلذلك لىو ىنيئا مريئا أك ىٌنأهي ذلك ىنيئا، 

 :كيستدؿ بقوؿ الشاعر

م                               (32)كللعزًب ا١تسكُت ما يتلٌمسي * ىنيئنا ألٍربىاًب البيوًت بييوهتي

 

ىا ىنا ألٌنم جعلوا  اختزؿ الفعلكإ٪ٌتا " كمثلو أيضا فيما ينتصبي من ا١تصادر على إضمار الفعل ا١تًتكؾ إظهاره  كحمدا كشكرنا 
ا ُب موضع أٛتدي ا: كأٌنك قلت. اءىذا بدال من الفظ بالفعل، كما فعلوا ذلك ُب باب الٌدع   (32) «ٛتدن

ا كر٭ٍتانىوي  » :كىذا ُب األصل رأم سيبويو ُب باب ما ينتصب من ا١تصادر بإضمار فعل مًتكؾ استعمالو كسبحاف ا، كمعاذ ى
ىهنا ألنٌو بدؿه من اللفظ  خيػًزؿى الفعلوي، فنيصب ىذا على أسبِّحي ا تسبيحنا، ك أسًتزًؽي ا اسًتزاقنا؛ فهذا ٔتنزلة سبحاف ا كر٭ٍتانى 

ألٌف ىذا الكبلـ صار عندىم بدال من الفعل  خزىلوا» : كقاؿ ُب سب وحنا قيدكسنا أفَّ ا١تتكٌلمُت (33) «أسبٌٍحيك ك أسًتزًقػيكى : بقولًو
با بدال من رحيبىٍت ببلديؾ كأًىلػىتٍ  ، كما كاف مرحى   (34) «سبَّحتى

ا١تفاىيم الريٌاضية اليت استعاف هبا النحاة ا١تؤسٌسُت لتفسَت الظواىر اللغوية كظاىرة اٟتذؼ كاإلضمار؛ ألٌف  فاالختزاؿ من        
كشبيو ىذا ٔتا ٭تصل من إضمار للعامل ُب الكبلـ، كقولنا  (35) العنصراف ا١تتشاهباف ُب علم الرياضيات ٭تذفاف ُب عملية االختزاؿ

ا ضربتىوي، فالع: ُب االشتغاؿ ا ضربتىوي، كالعرب ٖتذفو ألٌنا تكره التكرار كتنفر منو  : امل ُب زيد مضمر، كتقديرهزيدن ضربتى زيدن
لذلك ينحو ا١تتكٌلم إٔب اختزاؿ ما طاؿ من كبلمو أك ما كاف سيتكٌرر، كال ٭تذؼ العامل إالٌ بوجود   ككراىيتها إلطالة ُب الكبلـ؛

 (. ضربتىو)شتغاؿ قرينة النصب ُب زيد كقرينة الفعل ا١تفٌسرما يدٌؿ عليو ُب الكبلـ من القرائن، كىي ُب اال

ُب النحو، ىو عقل النحاة األكائل الذم كاف رياضيا دقيقنا كمنهم سيبويو  الدقيقة (36) كسبب كجود مثل ىذه ا١تفاىيم اإلجرائية
العلم حيث فٌسركا إضمار العامل برٌده كشيخو ا٠تليل بن أٛتد الفراىدم كٚتلة العلماء الذين أبدعوا بعدىم ُب تفريع مسائل ىذا 

إٔب آليات مضمرة ُب ملكة ا١تتكٌلم اللغويٌة أساسها اٟتذؼ كغايتها التخفيف، كىو ٗتريج معقوؿ ألنٌو يرٌد ىذه الظواىر إٔب النظاـ 
ا صلة بالرٌياضيات ذلك ألٌف كاللغة ٢ت» : كىو أمر أكعزه  مازف الوعر إٔب دقة األنظمة اللغوية، يقوؿ. كإٔب القواعد اليت جٌردكىا لو
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اللغة ظاىرة حسابية مركبة تركيبا منظما على ٨تو متشابك كىذا يعٍت أٌف اللغة نظاـ معقد، بل ىي نظاـ األنظمة ا١تعرفية، كىذا 
ذا فإٌف ، كىك..٬تعلها ٗتتلف عن لغات بشرية كلغة اإلشارات كلغة الصم البكم كلغة اٟتيواف كلغة نظاـ ا١تركر كلغات إشارية أخرل

ىذه الصلة القائمة بُت اللغة كنظامها اٟتسايب . ٚتيع اللغات البشرية كافة فيها مزية كاحدة، ىي نظامية العمل اللغوم كٕتريديتو
  (37)«الرياضي التجريدم كلدت ما يسمى علم اللسانيات الرياضي

رة اليت ٕترم ُب نظامها الباطن على مستول ا١تلكة كتتجلى ىذه  الدقػٌة ُب نظاـ العربية عند الكشف عن العمليات ا١تضم       
كدكف هتميش لبلستعماؿ ُب الواقع اللغوم ألٌف اٟتيكم ُب األخَت للسماع، كاالختزاؿ ىو عملية ٖتويلية بيٌػن أكجهىهىا سيبويو ُب باب 

دير اإلعراب كالرٌد إٔب األصل، إضمار العامل، كعلل ألسباهبا فربط بُت حاجات ا١تتكلم كالسامع ُب حديثهم ا١تتبادؿ كبُت تق
ك التبلـز  فتبُت أف لكل معموؿ عامل ُب ٨تو اللغة ظاىر أك مضمر؛ إذ توضح العبلمة اإلعرابية العبلقة بينهما من حيث التحكم

مٌلة كيبلحظ أٌف  سيبويو ييطلق على ع» : ، كعليو أٚتل لنا ٦تدكح عبد الرٛتاف القوؿ فيما توصل إليو ُب الكتاب( 38)كاألثر
خاطب الفاعل، "اختزاؿ الفعل"اإلضمار بوجو عاـ 

ي
، كما أنٌو يربط بُت اإلضمار كالٌنصب ألٌف الكبلـ ال يستقيم مع جهل ا١ت

ز اٟتذؼ بوجو عاـ إاٌل لعلم ا١تخاطب با١تعٌت، فما  كيكوف ا١تنصوب إٌما اٝتنا أك مصدرنا، كيبلحظ ي بوضوح كذلك أٌف سيبويو ٓب ٬تي
فيها أحد العناصر قد قيبل على اٌتساع الكبلـ كاإل٬تاز كاالختصار ككثرة االستعماؿ كغَتىا من ٣تٌوزات  جاء من تراكيب حذؼ

 ( 39) «اٟتذؼ

كيرل سيبويو ك ٚتلة النحاة أٌف سبب اٟتذؼ يعود إٔب حاجة ا١تتكلم إٔب إضمار العامل؛ ك ىذه حاجة تدعو إليها قوانُت  
االقتصاد : ٌف أساس القوانُت اليت بٍت عليها االستعماؿ اللغوم ٫تا ىذاف ا١تبدآف ا١تتدافعافأ» :كعليو كٌضح اٟتاج صاّب االستعماؿ؛

  (40)«...ُب اجملهود العضلي ك الذاكرم الذم ٭تتاجي إليو ا١ترًسل    ك البياف الذم ٭تتاج إليو ا١ترسل إليو 

الستعماؿ ؛ ألٌف ظهور العامل يؤدم إٔب استثقاؿ يرفضو ىذا الكبلـ ييبٌُت أٌف العرب حذفت العامل من كبلمها طلبا للخٌفة ُب ا
          يا أنادم عبد ا، بسبب أنٌو ٯتيل إٔب االقتصاد ُب جهده، كذلك بإيصاؿ ا١تعا٘ب ك األفكار بأقل الكبلـ: ا١تتكلم كقولنا

ذؼ ك اإلضمار، كبشرط أمن ك أخصره، كأقل جهدو ٦تكن لعضلة اللساف، فيتصرؼ ُب كبلمو إ٬تازا ك اختصارا عن طريق اٟت
اللبس ك البياف، ك علم ا١تخاطب ٔتعٌت الكبلـ الذم يقصده ا١تتكٌلم، كىذا ا١تعٌت ال يتٌضح ُب العامل ا١تضمر إال بوجود قرائن تدؿ 

 . عليو

مع ألٌف البياف ٭تتاج إٔب كاالقتصاد ُب اللغة كالبياف متدافعاف ألٌف األكؿ ينحو فيو ا١تتكلم إٔب اختصار الكبلـ، كالثا٘ب يهتم لو السا
كذلك أٌف التوكيد كاإلسهاب ضد التخفيف كاإل٬تاز، فلٌما كاف األمر كذلك تدافع » : التفصيل ُب الكبلـ، يقوؿ ابن جٌٍت 

  (41)« اٟتيكماف فلم ٬تز أف ٬تتمعا

، معنا» : ك٦تٌا ٬توز فيو حذؼ كإظهار العامل لوضوح كبياف ا١تعٌت قوؿ العرب ، ىذه األشياء  : هأكل  ىذا ٓتبل ن بل ن أتفعلي كيلَّ ىذا ٓتي
فلئلستغناء عنو . كٌلها منصوبة بالعامل اذكؼ للداللة عليو، كلو ظهر ٞتاز يريد ٦تٌا حذؼ منو الفعل، ك٬توز إظهاره، فإف حذفتو ي

  (42) «كإٍف أظهرتو فلتأكيد البياف
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صل البياف بوجود قراف لفظية كمعنوية دالة على اذكؼ،فتدٌؿ فا١تتكلم ال يضمر العامل إال بعد بياف مقصوده ُب العبارة، ك٭ت
لتأكيد " تفعلي "على عاملها اذكؼ كىو الفعل، كأشار ابن يعيش إٔب أنٌو ٬توز إظهار العامل( كػيلَّ )عبلمة النصب ُب ا١تعموؿ 

حديثهم، كٔتا أٌف ا١تعٌت كاضح كاللبس مأموف،  البياف كٓب يقل ألجل البياف؛ ألنٌو لو كاف اإلظهار للبياف  ١تا جاز الغضمار أصبل ُب
 .فإٌف إظهار العامل يزيد توكيد ىذا البياف

» :كٯتنع ابن جٌٍت أف يؤكد الفعل ا١تضمر الذم دٌلت القرينة عليو كىي داللة سياؽ اٟتاؿ على العامل ا١تضمر فيما تكلمتو العرب
إصابة ن : القرطاسى كاً؛ أم أصاب القرطاس، ال٬توز ُب مثًلو أف ييقاؿ: وتا٨تو قو٢تم ١تن سدٌد سهمان ٍبٌ أرسلوي ٨تو ا٢تدؼ فأٝتع ص

، كذلك من قبل أف الفعل ىنا قد حذفتو ( إصابة)القرطاس، على أف يكوف  ا للفعل اذكؼ أصابى نصدرا أم مفعوال مطلقػنا مؤكدن
عليو كنائبة عنو فلو أكدتىو لنقضت ا   (43)«لغرضالعرب، كجعلت اٟتاؿ ا١تشاىدة دالة ن

قصد االختصار ال ينبغي أف يؤكده  كيعٍت بذلك أٌف قوانُت االستعماؿ ٘تنع على ا١تتكلم التناقض ُب أغراضو، فهو إف أضمرى فعبل ن
كل ما حذؼ » :ٔتفعوؿ مطلق؛ ألٌف التوكيد يطيل الكبلـ، فكرىت العرب مثل ىذا التناقض ُب أغراضها ككجدنا أٌف ُب كبلمها

توكيده، لتدافع حالٍيًو بو، من حيث التوكيد لئلسهاب كاإلطناب، كاٟتذؼ لبلختصار كاإل٬تاز،فاعرؼ ذلك مذىبنا  ٗتفيفنا فبل ٬توز
  (44) «للعرب

كإذا كانت أسباب إضمار العامل تعود إٔب قوانُت استعماؿ الكبلـ؛ ككثرة االستعماؿ كطوؿ الكبلـ كاالختصار مع أمن اللبس 
ا، كما اإلضمار إال كجو من كجوه اٟتذؼ ُب كالبياف، حيث تكفي كاحدة من ع وارض االستعماؿ اليت ذكرناىا ليأٌب الكبلـ مغَتَّ

 .العربية كغَتىا من األنظمة اللسانية كىو كثَت

فالنحٌوم يعمل على تقدير ما أضمر من عوامل ُب كبلـ العرب كىو بذلك برٌدىا إٔب أصلها الذم يعتقده ُب نظاـ العربية        
، إاٌل أٌنا جاءت ُب االستعماؿ ٤تذكفة فيما أضمره ا١تتكٌلم ُب ذىنو، كإذا كاف ىذا األخَت يسعى إٔب التخفيف من (ضعأصل الو )

خبلؿ اإلضمار، فإٌف العآب يسعى إٔب التجريد؛ كالتجريد ييعٌمم القواعد ك٬تعلها ثابتة كتجريد عناصر اٞتمل االٝتية كالفعلية إٔب 
رم ُب القياس بشرط أف ال يتعارض ىذا القانوف مع السماع ُب مواضع ٥تتلفة من كبلـ العرب الذم عوامل كمعموالت، كفق ما ٬ت

اللهم اٚتع فيها ضبعا كذئبا، كٝتع أبو ا٠تطاب عن بعض : يقولوف» : كقع فيو اإلضماركعليو ييعرؼي العامل الذم ترؾ إظهاره
بلى :"أٌما ٔتكاف كذا كجذ؟ فقاؿ: كقيل لبعضهم. أم؛ لػيمً الصبيافى  ،"الصبياف بأيب:"ٓب أفسدًب مكانكم؟ فقاؿ: العرب، كقيل لو

  (45) «، أم؛ أعرؼ بو كجاذا"كجاذا

كىذا القوؿ يثبت أف العوامل ا١تضمرة موجودة ُب ذىن ا١تتكلم ، فإذا طلب منو تفسَت كبلمو أظهر العامل ا١تضمر كلو أف        
الكبلـ قصده عندما يريد معرفة أسباب كقوانُت ىذه الظواىر، كالنحوم يقـو قصده تفسَت ا١تعٌت، فإف النحوم يدرؾ من ىذا 

بتقدير اإلعراب ألنو يسعى إٔب رد الكبلـ إٔب أصلو الذم ينبغي أف يكوف عليو، كابن يعيش يرل أف الدليل على صحة ما يقدره 
ب بو تقدير اإلعراب، يقوؿ ابن يعيش شارحا  النحوم ىو ظهور ىذه العوامل عند ا١تتكلم عندما ييسأؿ عن قصده، فكثَتا ما يصي

كىذه حجج ٝتعت من العرب، يعٍت شواىد من كبلـ العرب على جواز حذؼ الفعل العامل، كذلك قو٢تم : قولو» :كبلـ سيبويو
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" ها ضبعا كذئبااللهم اٚتع في: قالوا" ما تعنوف؟:"كأٌف قائلو يدعو على غنم غَته، فإذا قيل" اللهم ضبعا كذئبا» :ُب مثل من أمثا٢تم
  (46).«فأضمر العامل

ككحدثٍت : كمن ذلك ما حكاه سيبويو قاؿ...ككلهم يفسر ما ينوم، يعٍت يقدر اذكؼ على ىذا الوجو،: قاؿ سيبويو» :ٍب قاؿ
  (47)«فقاؿ بلى كجاذا؛ أم أعرؼ بو كجاذا، فأضمر العامل...أٌما ٔتكاف كذا كجذ؟: من يوثق بو أنو قيل لبعضهم

ىذه حجج كأدلة من السماع، على أف ما أضمر من العوامل أصلو أف يكوف ظاىرا ُب الكبلـ، كقوؿ النحاة أف ا١تتكلم        
ككلهم يفسر ما يعٍت، يعٍت "يفٌسر ما ينوم؛ أم يفسر معٌت كبلمو، كتفسَت ا١تعٌت غَت تقدير اإلعراب، إال أف عبارة ابن يعيش 

قصده ىو تفسَت ا١تعٌت، أما تقدير اللفظ فهو تقدير إعراب، ألنو ييبحثي بو عن أصل قد تلتبس على سامعها، ك " يقدر اذكؼ
العوامل باعتبار عبلقتها بالعبلمة  اإلعرابية كالبنية األصلية للجملة؛ ألف تقدير العامل إظهار لصلة العامل باإلعراب تقيدا بظاىر 

تفسَت ا١تعٌت قد يغَت صاحبو اللفظ؛ ألف غايتو الوصوؿ إٔب ا١تعٌت اإلعراب كما ىو ُب آخر الكلمات ا١توجودة ُب اللفظ، بينما 
 .كىو من فعل  ا١تتكلم ليبُت مقصوده، كالتقدير ُب األخَت ماىوإالٌ تفسَت لكبلـ العرب مع التقيد باللفظ

ة بقواعد لغتو الكامنة ُب كا١تتكلم حُت يلجأ إٔب اإلضمار كاالختزاؿ عند اٟتاجة فذلك دليل على معرفتو الضمنية البٌلكاعي       
كىنا ينبغي أف نعرؼ أٌف ٖتٌكم ابن » :جهاز ا١تلكة، األمر الذم يتيح لو التصٌرؼ ُب كبلمو بشىٌت الصور كمنو اٟتذؼ بكٌل أنواعو

ى باال ن إٔب اللغة ُب ىذه القدرة أك الطاقة ا٠تبلٌقة للغة ُب الظركؼ العادية إ٪ٌتا ىو ٖتٌكم غَت كاع و كببل إعماؿ فكر فهو ال يلق
عملية تطبيق القواعد النحوية سواء عندما يكوف أك يبٍت ٚتبل جديدة ٓب يسمعها قط من قبل، أك ٚتبل قد ٝتع هبا أك ٔتثلها من 

 (48)«قبل، كسواء أكانت ىذه أـ تلك، فإٌف أبناء لغتو يقبلوف منو ما ينطق بو على أنٌو يتألٌػف من ٚتل صحيحة كمفهومة عندىم

ثل ذلك دليل أٌف النحو العريب صادر عن تصورات عقلية كمنطقية كأف عمل النحوم ينبغي أف ينصب على الواقع كم         
اللغوم كحده كما يتمثل ُب النطق أك الكتابة، كأضاؼ علماؤنا إٔب ىذا ا١تقياس أمرا مهٌما كىو االفًتاض العلمي الصادر عن 

ٓب يقفوا عند حدكد الوصف كالتصنيف للمادة اللغوية  كما فعلت مدرسة التحليل عقو٢تم اليت ٘تيزت بالتفكَت الرياضي الدقيق، ك 
، اليت رفضت كل ما ال يقع ٖتت اٟتس كا١تبلحظة ا١تباشرة، كعليو اعتربه بلومفيلد ا١تعٌت أضعف نقطة ُب علم اللغة، (49)الشكلي

 .كجعل عملو مقصورا على التحليل الفونولوجي كا١تورفولوجي على أساس شكلي

على ( 50)كقد رفض نواـ تشومسكي كل ىذا كعٌده لونا من التعامل مع سطح اللغة دكف عمقها، كسعى إلقامة نظريتو        
أساس أف اللغة عمل عقلي، كمن ٍب فإف ا٢تدؼ األساسي للنظرية اللغوية ىو دراسة ىذا اٞتانب العقلي من اإلنساف كالكشف 

دراسة النحوية، ُب ىذه النظرية أ٫تية خاصة، ألف النحو عند التحويليُت يربط بُت البنية كمن ىنا اكتسبت ال. عن قدراتو اللغوية
ة العميقة للجملة كاألداء السطحي ٢تا، الذم يتمثل ُب األداء الصوٌب، أما البنية العميقة فتمثل العملية  العقلية أك الناحية اإلدراكي

فهم العبلقات داخلها، ال من حيث ىي كظائف كأشكاؿ على ا١تستول الًتكييب،  الًتكيبية ُب اللغة كدراسة ىذه البنية ٖتتاج إٔب
، من حيث تقدير ٤تذكفات ال تظهر ُب البنية (51)كإ٪تا باعتبارىا عبلقات تصورية كإدراكية يلعب العقل اإلنسا٘ب فيها دكرا كاضحا

 نطاؽ التفسَت العقلي كيرتبط ُب نفس الوقت السطحية للجملة كعوامل تأثرعلى عناصر لغوية معينة كغَت ذلك ٦تا يدخل ُب



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-132- 
 

كال مشاحة  ُب االفًتاض العلمي ماداـ ىذا العمل يتم  من . بالواقع الفعلي لؤلحداث اللغوية الذم ىو ا١تصدر األكؿ لعمل النحاة
 .أجل التنظَت كالتفسَت ٍب ٕتريد قوانُت النظاـ العامة كا٠تاصة

ء يثبت أٌف ٨تاتنا األكائل قد تنبهوا منذ قركف طويلة إٔب ضركرة ربط آليات البٌت العميقة كالبٌت كمثل ىذا التقاطع ُب اآلرا         
السطحية أثناء تفسَت الكبلـ كخاصة ما ٬ترم عليو من ظواىر االختبلؼ كالتنوع كاإلضمار ك االختزاؿ، من أجل الوصوؿ إٔب ما 

 .  ٭تكمو من قوانُت  تعود إٔب نظامو الظاىر كالباطن

 :الهوامػػػػػػش 

 .296، ص1،ج 2007ْتوث ك دراسات ُب اللسانيات العربية، دار موفم للنشر، اٞتزائر، : عبد الرٛتن ينظر اٟتاج صاّب ،( 1)

 .25، ص 1، ج3عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، ط: الكتاب، ٖتقيق كشرح: ، أبو بشر عثماف بن قنرب سيبويو( 2)

، عآب الكتب، القاىرة، مصر، :شرح الرضي على كافية بن اٟتاجب، شرح كٖتقيق: رضي الدين بن اٟتسناالسًتاباذم، ( 3) عبد العاؿ سآب مكـر
 . 273، ص1الكتاب، ج : ك ينظر سيبويو 480، ص1، ج2000، 1ط

 .81، ص1الكتاب ، ج: سيبويو ( 4)

 .63، ص2004اه، إشراؼ سعدم الزبَت، جامعة اٞتزائر،ظاىرة التقدير ُب كتاب سيبويو، رسالة دكتور : بن لعبلـ، ٥تلوؼ( 5)

بَتكت، لبناف، : إٯتيل يعقوب، دار الكتب العلمية: قدـ لو ككضع ىوامشو: شرح ا١تفصل للز٥تشرم: ابن يعيش، أبو البقاء موفق الدين بن علي(6)
 .239، ص1، ج2001، 1ط

 .291، 1الكتاب، ج: سيبويو( 7)

 .132/133، ص1995دراسة ُب الفكر اللغوم العريب اٟتديث، دار ا١تعرفة اٞتامعية، مصر،: كعلم اللغة البنيومالعربية : حلمي خليل: ينظر( 8)

 .339، ص1، ك ينظر شرح ا١تفصل البن يعيش، ج138ص 1الكتاب، ج: سيبويو ( 9)

 .32، ص2شرح ا١تفصل للز٥تشرم، ج: ابن يعيش ( 10)

 .290، ص1الكتاب ، ج: سيبويو ( 11)

 .278، ص1شرح ا١تفصل للز٥تشرم، ج: يعيش ابن ( 12)

 .271ص ،1الكتاب،ج: سيبويو( 13)

 .270، ص 1ج: ، ك ينظر الكتاب لسيبويو202ص  2شرح الرضي على كافية بن اٟتاجب، ج : االسًتابذم( 14)

 .270، ص 1الكتاب، ج: سيبويو( 15)

 .171سورة النساء، اآلية ( 16)
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 .282/284، ص1الكتاب، ج: سيبويو( 17)

 .284/ 283، ص 1ا١تصدر نفسو، ج( 18)

 .58، ص 1979ْتث ُب ا١تنهج، دار النهضة العربية، بَتكت، : النحو العريب ك الدرس اٟتديث: الراجحي، عبده ( 19)

، ك شرح  ا١تفصل البن 291، ص1الكتاب ج: ، كينظرالكتاب لسيبويو 398، ص1ج: شرح الرضي على كافية بن اٟتاجب : االسًتباذم( 20)
 316.، ص 1يعيش، ج

ط، 1إصبلح ا٠تلل الواقع ُب اٞتيمل للزٌجاجي، ٖتقيق كتعليق ٛتزة عبد ا النشرٌب، دار ا١تريخ الرياض، : البطليوسي، عبد ا بن السٌيد( 21)
 .128، ص1979

 .313/  312، ص1الكتاب، ج: سيبويو( 22)

 .156، ص1999دار ا١تعارؼ اٞتامعية، مصر،  من أصوؿ التحويل ُب ٨تو العربية،: ٦تدكح عبد الرٛتاف ( 23)

 .343، ص1شرح الرضي على كافية ابن اٟتاجب، ج: االسًتاباذم( 24)

 .36، ص2000، 1ظاىرة اٟتذؼ ُب الدرس اللغوم، الدار اٞتامعٌية، االسكندرية ، مصر،ط: ٛتودة طاىر سليماف( 25)

 .280، ص1شرح ا١تفصل للز٥تشرم، ج: ابن يعيش( 26)

 .280، ص1الكتاب،ج: ويوسيب( 27)

 .312، ص1ا١تصدر نفسو، ج( 28)

سواء أكاف ىذا الشاىد من القرآف الكرٙب أـ من كبلـ العرب الفصحاء كالشعر كاللهجات كىذا ما يشبو حديثا ما يسمى با١تدكنة اللغوية ( 29)
corpus. 

 . 315/ 314، ص1الكتاب ،ج: سيبويو( 30)

 . 316/317، ص1الكتاب،ج: سيبويو( 31)

 . 319، ص1ا١تصدر نفسو، ج( 32)

 .322، ص1ا١تصدر نفسو، ج( 33)

 .327، 1ا١تصدر نفسو، ج( 34)

عدد االختزاؿ مصطلح  رياضي يطلق على عملية ٕترل ُب عمليات الضرب كالقسمة؛ كنقـو بو لتبسيط العػملية كلو قوانيو اليت ٖتكمو، كاختزاؿ ال( 35)
 .القاسم ا١تشًتؾ ٢تذين العددين ُب عملية ما 3، باعتبار العدد 6من مضاعفات  3، فأمكن ذلك ألٌف العدد 6مع العدد  3
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فكرة ٣تردة نإتة عن االستدالالت الذىنية ا١تنظمة اليت يكونا الفرد من " عند العلماء كا١تفكرٌين ك ٯتكن القوؿ أنٌو للمفهـوىناؾ حدكد ٥تتلفة ( 36)
، أك االسم : كٯتكن اعتبار ا١تفهـو كزكج مرتب ذم بعدين، األكؿ". ة ُب بيئتو جراء تفاعلو مع األشياء أك األحداث ا١تتوافر  ىو العبارة اليت ٖتدد ا١تفهـو

: فهي المفاىيم المتعلقة باإلجراءات أٌمػا. القاعدة اليت تستخدـ ُب استعماؿ ىذه العبارة: ، كالثا٘ب(التسمية العلمية) الذم يطلق عليو( ا١تصطلح)
مفاىيم ربطية، : كغَتىا من أنواع ا١تفاىيم الرياضية . مفهـو ضرب ا١تقادير كٚتعها، كطرحها كقسمتها: ؽ العمل كتنفيذه مثلمفاىيم تركز على طر 

، معهد Math 96/1طبيعة الرياضيات : قاطو٘ب،عبد ا: ينظر. ، مفاىيم غَت معرفة(قيمية) مفاىيم فصلية، مفاىيم عبلئقية ، مفاىيم تعريفية 
أٌمػا ا١تفهـو اإلجرائي ُب النحو العريب فهو ا١تفهـو العملي عند النحاة الذم ٓب يهتموا بوضع حٌد لو كتعريفو كإ٪ٌتا ىو . 1996نركا، عماف،الًتبيةػ األك 

 .مبثوث ُب نصوص ٥تتلفة ُب كتبهم فبل ٧تد سيبويو يعرؼ العامل كالتقدير كالقياس رغم أنٌو يستدؿ هبا ُب كتابو، ك٬تريها ُب مسائلو

 .15، ص1998، 1قضايا أساسٌية ففي علم اللسانيات اٟتديثة، منشورات داالس، سوريا، ط: مازف الوعر( 37)

كيؤثر ُب لفظو من حيث اإلعراب  ك ُب معناه من حيث   ٔتقتضى العبلقات اليت توصل إليها النحاة ُب نظرية العمل يتحكم العامل ُب ا١تعموؿ( 38)
 .ثر اللفظي كالثا٘ب األثر ا١تعنومٌ الوظيفة النحوية، فيسمى األكؿ األ

 .  148من أصوؿ التحويل ُب ٨تو العربية، ص: ٦تدكح عبد الرٛتاف( 39)

 .196، ص2007ْتوث كدراسات ُب علـو اللساف، دار موفم للنشر، اٞتزائر، : اٟتاج صاّب، عبد الرٛتن( 40)

 .287، ص1، ج1952، 1ر، ا١تكتبة العلمٌية، القاىرة، ط٤تمد علي النٌجا: ا٠تصائص، ٖتقيق: ابن جٌٍت، أبو الفتح عثماف( 41)

 . 312/313، ص 1شرح ا١تفصل للز٥تشرم، ج: ابن يعيش( 42)

 .287، ص1ا٠تصائص،ج: ابن جٌٍت ( 43)

 . 289، ص1ا٠تصائص،ج: ابن جٌٍت ( 44)

 .313، ص1، كينظر شرح ا١تفصل البن يعيش، ج255، ص1الكتاب، ج: سيبويو( 45)

 .314، ص1ا١تفصل للز٥تشرم، ج شرح: ابن يعيش( 46)

 .314، ص1ا١تصدر نفسو، ج( 47)

 . 57، ص1995نظريٌة تشومسكي اللغويٌة، ترٚتة كتعليق حلمي خليل، دار ا١تعرفة اٞتامعية، مصر، : جوف ليونز( 48)

 (.يةالقرائنية أك االستغراق)رائد ىذه ا١تدرسة ليونارد بلومفيلد كتعرؼ با١تدرسة التوزيعية األمريكية( 49)

اليت النظرية التوليدية التحويلية اليت أقامها رائدىا تشومسكي كتطورت بفضل أتباع كثر، أرسوا مبادئ مدرسة جديدة معًتضة على بعض النقائص ( 50)
 . كقعت فيها ا١تدرسة التوزيعية كمكملة ألعماؿ سابقة عليها ُب الساحة اللسانية

 .169/170، ص1995دراسة ُب الفكر اللغوم العريب اٟتديث، دار ا١تعرفة اٞتامعية، مصر،: مالعربية كعلم اللغة البنيو : حلمي خليل( 51)
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 غة العربية في آراء ابن خلدكفتعليمية اللٌ  سانيات االجتماعية كاللٌ من 

 

 مسعودة خالؼ شكور/ د

 جيجل -جامعة محمد الصديق بن يحي

 :الملخص

عموما كاللغة العربية خصوصا بتأثَت كتأطَت من البحث اللسا٘ب ا١تعاصر  للدرس قد يبدك اٞتهد التعليمي لتعليم اللغات         
اللسا٘ب العريب جهدا جديدا ُب طرحو كأفكاره ك٤تتوياتو ا١تطبقة ُب الفعل التعليمي الًتبوم ٖتديدا؛ نظرا لًتديد معظم الًتبويُت 

عليمي كالًتبوم العريب، لكن ا١تتفحص للًتاث العريب كما احتوتو الواقع التمع  كالتعليميُت للنظريات الغربية ك٤تاكالهتم لتكييفها
مدكنتو ا١تتداخلة األنساؽ البد سيؤكد أف القوؿ ُب الفعل التعليمي ٓب يكن غائبا عن كعي علماء اللغة القدامى؛ فهناؾ الكثَت من 

كتسعى ىذه الوقفة مع مقدمة . يـو من آراء كنظرياتاآلراء اليت قاربت تعليمية اللغة، كبطرح ال يقل عمايردده كيتبناه التعليميوف ال
على الدرجة نفسها من  -كما ستوضح الدراسة–ابن خلدكف إٔب االقًتاب من آرائو ُب تعليم اللغة؛ اآلراء اليت كانت ُب معظمها 

كاحدة من األطر  الوعي الذم تطرحو التعليمية كاللسانيات االجتماعية اليـو ُب ٤تاكلة لئلجابة على سؤاؿ رئيس قد تكوف
؟.: التأسيسية لتعليمية اللغة العربية اليـو  . ىل تعليمية اللغة العربية ُب آراء اين خلدكف اتصاؿ أـ انفصاؿ مع الدرس التعليمي اليـو

 

 

العربية، ابن اللسانيات االجتماعية، اللسانيات االجتماعية للغة العربية، تعليمية اللغة، تعليمية اللغة : الكلمات المفاتيح       
 .خلدكف
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يقع الباحث ُب مقدمة ابن خلدكف على عديد اآلراء اليت ٯتكن كصفها بأنا آراء ىامة ُب تعليم اللغة كاللساف معا؛           
 ٦تا ٯتكن عٌده دراسة كصفية للغة-ىذه اآلراء ال يتوقف عند معاينة لواقع اللغة العربية زمنومن ابن خلدكف مكن اٞتهد الذم ف

ىذه  ٖتليل ١تا ينتج عناعتماد اللغوية ك كالقضايا ُب ا١تسائل مؤسس بل يتجاكزه إٔب طرح تصور  -العربية نظرة تعليمية مستشرفة ٢تا
بعد فرزه -ستعُت ّتهاز مصطلحي قد يكوف يكىو ُب ذلك . ٖتديدا اللغة العربيةُب من تأثَت ُب تعليم اللغات ك ا١تسائل كالقضايا 

األمر الذم يقود إٔب اٞتـز على  . ٦تاثبل ١تا تدعو إليو التعليمية ككذا اللسانيات االجتماعية اليـو -هلغة عصر  ك٭تيل على٦تا يشي 
، إ٪تا ىي تأصيل لو ٭تتم على الباحثُت كا١تهتمُت من ا١تتخصصُت فرزه  كوف ىذه اآلراء الغائبة أك ا١تغيبة ُب درس تعليم اللغات اليـو

قابلة لبلندراج ُب ٤تتويات التعليم كالتكوين ُب ىذين الفرعُت من ا١تعرفة؛ اللسانيات االجتماعية  معرفةبوصفو كتثمينو كتنظيمو 
 . ا١تقدمة ا١توجودة ُبٖتققو ُب بعض ا١تصطلحات كا١تفاىيم كاآلراء  الدراسةأمل تكىو جهد . كالتعليمية

 :ابن خلدكف كالدراسة الوصفية للساف العربي  -1

ا١تنهج على فبل بد من أف يسجل البن خلدكف اعتماده  1ل للسانيات اليـو اعتدادىا با١تنهج الوصفيلئن كاف ا١تسج            
٨تن ٧تد اليـو الكثَت من ألفاظ العرب ٓب تزؿ ُب موضوعاهتا األكٔب كالتعبَت :" ؛ ذلك أنو حُت يقوؿكقضاياىا ذاتو ُب دراستو للغة

كٓب يفقد من أحواؿ اللساف ا١تدكف إال حركات اإلعراب ...ُب كبلمهم ٢تذا العهدعن ا١تقاصد كالتعاكف فيو بتفاكت اإلبانة موجود 
البد من التأكد أف دراستو للغة كلساف عصره منبثقة عن معاينة لواقعهما ُب االستعماؿ، كمن ٍب يدرؾ  2"ُب أكاخر الكلم فقط

عيارية اليت ترفضها اللسانيات ٔتنهجها الوصفي الباحث ال ٤تالة مع مثل ىذا القوؿ أف حديث ابن خلدكف عن اللغة ٣تانب للم
وازنتو مع ما كاف قبلو من أحواؿ اللغة كملعصره على معاينة الواقع اللغوم اآلراء عنده كانت معتمدة فا؛ القائم على ا١تعاينة

صريفو كبُت اللساف األكؿ لو ، كىي ا١تعاينة اليت ٝتحت لو ٔتعرفة مواطن التمايز كاالختبلؼ بُت اللساف العريب زمنو كطرؽ تكاللساف
 . أك ا١تنحدر عنو الذم ىو اللساف ا١تضرم كما سيأٌب فيو التفصيل الحقا

يدعم ابن خلدكف آراءه ُب الطرؽ الناجعة ُب تعليم اللغة العربية ٔتعاينتو لتباين ٥ترجات التعليم بُت األمصار العربية           
فيقوؿ فيما يعد كصفا لواقع تعليم اللغة ُب  ؛ا١تنهج الوصفي ُب مقاربة اللغة العربيةتبنيو ا١تشكلة للببلد العربية زمنو، مؤكدا بذلك 

أما أىل األندلس فأفادىم التفنن ُب التعليم ككثرة ركاية الشعر كالًتسهل كمدارسة العربية من أكؿ العمر حصوؿ ملكة : "األندلس
ـو لبعدىم عن مدارسة القرآف كاٟتديث الذم ىو أصل العلـو كأساسها صاركا هبا أعرؼ ُب اللساف العريب كقٌصركا ُب سائر العل

، لتكوف طريقة أىل ا١تشرؽ ُب تعليم اللساف العريب غَت مفصل اٟتديث فيها لعدـ علمو هبا، 3"فكانوا لذلك أىل خط كأدب بارع

                                                           
1
 :٠ٕظو - 

Ferdinand De Saussure: cours de linguistique générale, éditions Talantikit, Bejaia, Algérie, 2002, p33. 
2
 ،أؽّل اٌيػجٟ، ّووخ كاه األهلُ ثٓ أثٟ األهلُ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، كٛ، كد: ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل ثٓ فٍلْٚ، كهاٍخ: اٌّملِخ - 

ٓ575-576. 
3
 .616ٓ،  ّملِخاٌ: اثٓ فٍلْٚ - 
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، كىو ما يسجل 1قة أىل األندلسما كاف يصلو من ركايات ُب إثبات تشابو طريقة أىل ا١تشرؽ بطري ىليقتصر ُب توضيحها عل
 .    عنده إجراء منهجيا قائما على الدراسة الوصفية ا١تركزة على ا١تعاينة الفعلية للظاىرة اللغوية كٖتليلها

 :في البعد االجتماعي للغة عند ابن خلدكف  -2

ال  -2ىو اللسانيات االجتماعية- إف انتباه الدرس اللسا٘ب اٟتديث للبعد االجتماعي لػلغة كٗتصيص دراستو بفرع قار         
يعٍت بأم حاؿ من األحواؿ عدـ كعي اللغويُت القدامى هبذا البعد، على األقل ُب الدرس اللغوم العريب القدٙب؛ فالعديد من آراء 

جتماعي اللغويُت العرب ُب اللغة ٖتيل مباشرة على عدـ فهمهم للغة بعيدا عن ىذا البعد كعن دكرىا بوصفها كسيلة للتواصل اال
ا١تميز لئلنساف؛ فحُت يعٌرؼ ا٠تليل اللغة بأنا اختبلؼ الكبلـ ُب معٌت كاحد يدرؾ بأف ىذا االختبلؼ اختبلؼ تقره اٞتماعة 
ا١تتكلمة كليس الفرد ا١تتكلم كحده ُب معزؿ عن اٞتماعة كما اتفقت عليو، بل إف األصل اللغوم اللغو الذم معناه السقط من 

لغويوف العرب القدامى مصطلح اللغة ٭تيل على اتفاؽ اٞتماعة ا١تتكلمة على أف تكوف ىذه العناصر الكبلـ كأرجع إليو ال
غَت مقبولة ُب التداكؿ، ليس الفتقار ىذه العناصر اللغوية للسبلمة اللغوية اشتقاقا كتصريفا بل ١تا  -كلمات أك عبارات  -الكبلمية

٦تا يؤكد ارتباط اللغة ُب استعماؿ كأخذ ا١تتكلمُت ٢تا باجملتمع الذم تنتسب ٖتملو من داللة مرفوضة ُب ىذا اجملتمع الكبلمي، 
تكوف كلمة قـو ٤تيلة على  3"ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم"كحُت يعرض حد ابن جٍت ُب اللغة . كينتسب إليها

 .اٞتماعة ا١تتكلمة، كعلى ما تتواضع عليو اٞتماعة كتتفق عليو

يؤكد ابن خلدكف على البعد االجتماعي ُب حديثو عن اللغة؛ فكاف امتبلؾ اللغة عنده مرتبطا بالدرجة األكٔب ُب ا١تقدمة         
بالبيئة اللغوية أك باٞتماعة ا١تتكلمة؛ فقاؿ ُب ٘تلص صغار العجم من العجمة ُب كبلمهم بسبب احتكاكهم ا١تبكر بأىل اللغة 

إال أف تكوف ملكة . دالالهتا اللفظية كا٠تطية اعتاص عليو فهم ا١تعا٘ب منها كما مركإذا كاف مقصرا ُب اللغة العربية ك : "العربية
العجمة السابقة ٓب تستحكم حُت انتقل منها إٔب العربية، كأصاغر أبناء العجم الذين يربوف مع العرب قبل أف تستحكم 

للمتكلمُت، ككلما كانت سن االحتكاؾ هبذه اللغة  ؛ فللبيئة اللغوية عنده دكرىا الرئيس كالفعاؿ ُب تقدٙب لغة ا١تنشأ4"عجمتهم
مبكرة كلما ساعد ذلك مكتسب اللغة من امتبلؾ ملكة اللغة دكف خوؼ عليو من االزدكاجية أك الثنائية اللغوية، كىو التصور 

، كتؤكد بو  ضركرة استثمار لغات ا١تنشأ ُب تعليم األصاغر من ا١تتعلمُت ذه العبلقة بُت اللغة كى. 5الذم تردده التعليمية اليـو
كبيئتها تثبت أف اللغة عند ابن خلدكف ُب بداية أمرىا كنايتو اجتماعية كال ٯتكن أف تدرس كتعرؼ بعيدا عن ىذا الدكر، كىو كعي 

                                                           
1
 .615اٌّٖله ٔفَٗ، ٓ - 

2
- Jean Dubois et autres : dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse-Bordas, HER, Paris,1999 

p390-435. 
3
 . 324، 2003ٓ، 2، 1ٛػجل اٌؾ١ّل ٕ٘لاٚٞ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ط: اٌقٖبئٔ، رؾم١ك: اثٓ عٕٟ - 

4
 .564ٓ، اٌّملِخ: اثٓ فٍلْٚ - 

5
، ١ٍ1990ىٌٛٛع١خ اٌٍغخ ٚاٌّوٗ إٌفَٟ، ٍٍٍَخ ػبٌُ اٌّؼوفخ، اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاألكة، اٌى٠ٛذ، ٠ٕب٠و : عّؼخ ١ٍل ٠ٍٛف - 

ٓ87-94. 
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؛ إذ يردد ا١تشتغلُت ُب ىذا التصور حكمهم بأف الكبلـ  صورة مصغرة منالنظاماالجتماعي، "يؤطر الدرس اللسا٘ب االجتماعي اليـو
فإذا كنا نرغب ُب معرفة ما يدكر عند إنتاج الكبلـ فبل يكفي أف نعتٍت با١تتغَتات السيكولوجية فقط، كإ٪تا ينبغي أف نعتٍت أيضا 

 .1"با١تتغَتات االجتماعية

 :آراء من اللسانيات االجتماعية كالتعليمية في مفهـو اللغة عند ابن خلدكف -3          

 :      عند ابن خلدكف"  سافالل"ك" اللغة"  3-1          

معا للداللة على ا١تفهـو ذاتو؛ فقد تكرر ُب مقدمتو استخدامو " لساف"ك" لغة"يوظف ابن خلدكف ُب ا١تصطلحُت            
للمصطلحُت با١تعٌت نفسو، كقد حدث ُب أماكن عدة من ا١تقدمة اجتماع ا١تصطلحُت ُب العبارة ذاهتا مع ٛتلهما للمعٌت نفسو؛ 

أصبحت العلـو كلها بلغة العرب، كدكاكينها ا١تسطرة ٓتطهم، كاحتاج : "-كىو قوؿ ُب ترٚتة العلـو إٔب العربية –لك قولو كمن ذ
كا١تتميز . 2"القائموف بالعلـو إٔب معرفة الدالالت اللفظية كا٠تطية ُب لسانم دكف ما سواه من األلسن، لدركسها كذىاب العناية هبا

كوف مفهومها عنده متأسس على قائمة من ا١تصطلحات الكثَت منها مستمر ٔتفهومو كتسميتو ُب الدرس   ُب فهم ابن خلدكف لػلغة
 .اللسا٘ب ا١تعاصر، كىي مصطلحات تكشف كعيا ال يقل عن ذلك الذم قدمتو ا١تدارس اللسانية للغة كما سيتضح

 :الملكة اللسانية عند ابن خلدكف 3-2            

اعلم أف اللغة ُب ا١تتعارؼ ىي عبارة ا١تتكلم عن مقصوده، كتلك العبارة : "ف ُب مفهـو ا١تلكة اللسانيةيقوؿ ابن خلدك          
؛ فػاللغة حسبو إذ 3"فعل لسا٘ب ناشئ عن القصد بإفادة الكبلـ، فبلبد أف تصَت ملكة متقررة ُب العضو الفاعل ٢تا، كىو اللساف

كوف ىذا التعبَت خاضعا ١تا اتفق عليو ا١تتكلموف من قواعد كقوانُت للكبلـ؛ فبل الغاية منها تعبَت الناس عن مقاصدىم البد أف ي
كعلى اعتبار الكبلـ ُب . يتم اإلبانة عن ا١تقصد إال إذا كاف الكبلـ خاضعا ١تا اتفقت عليو اٞتماعة ا١تتكلمة من شركط ُب الكبلـ

نة عن ا١تقصد إذ البد لو من عضو آخر ينظم خركج كاللساف ال يكفي لئلبا. بنيتو األكٔب أصوات فقد كاف عضوه اللساف
األصوات ك٭تقق اإلفادة من ىذا ا٠تركج، ليكوف ىذا العضو ىو العقل ٔتا ٭تملو من داللة القصد من جهة، كما ٮتزنو من قواعد 

من ٖتققها ُب ا١تتكلم ليكوف ٕتسد ىذه السبلمة ىو ا١تلكة اللسانية اليت البد . اللغة كشركط سبلمتها ُب العبارة، من جهة أخرل
اللساف ُب تصور ابن خلدكف؛ بل ىو شيء يشمل اللغة /لًتشد اللساف ُب التعبَت عن ا١تقاصد؛ فالكبلـ حسب ما تقدـ ليس اللغة

. كاللساف كال يتكوف إال هبما؛ ألنو خاضع ١تا اتفقت عليو اٞتماعة ا١تتكلمة من شركط لسبلمة الكبلـ، كٖتقيقو لشرط اإلفهاـ
لغريب بعد ىذا ا١تنطلق الوصفي ا٠تلدك٘ب أف تكوف اآلراء اليت توصل إليها ىي ما يردد دم سوسور الذم يرجع إليو تاريخ كليس با

                                                           
1
 .78اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ - 

2
 .564، ٓاٌّملِخ: اثٓ فٍلْٚ - 

3
 .565ٓاٌّٖله ٔفَٗ،  - 
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: اللسانيات الغربية الفضل ُب اعتماد الوصف اللغوم منطلقا للدراسة اللسانية؛ فقد قاؿ دم سوسَت ُب ٘تييز الكبلـ عن اللغة
اليت ٪تتلكها بطبيعتنا، بينما اللغة ىي شيء مكتسب كمشًتؾ، كينبغي أف تكوف مرتبطة بالفطرة توظيف الكبلـ يعتمد على ا١تلكة "

 .1"الطبيعية

إف ا١تلكة اللسانية اليت ٖتدث عنها ابن خلدكف يقابل مفهومها ُب الدرس التعليمي اليـو بالعبارة االصطبلحية الكفاءة         
ُب أبسط تعريف ٢تا عنده  2غوية اليت يعتربىا تشومسكي نظاما من العوامل التوليديةاللغوية اليت طرحها تشومسكي؛ فالكفاية الل

نظاـ القواعد ا١تضمر من طرؼ ا١تتكلمُت كيكٌوف معرفتهم اللغوية اليت بوساطتها ىم قادركف على فهم كتكوين عدد غَت : "ىي
، كا١تقصود هبذه ا١تعرفة الضمنية ما ٮتزنو الفرد ُب 4"ة باللغةا١تعرفة الضمني: "إنا ما ٯتكن أف ٮتتصر تعريفها إٔب. 3"منتو من اٞتمل

نشأتو ُب بيئة كبلمية معينة من مقدرة على الفهم كالتعبَت بلغة كلساف ىذه البيئة، كتتجسد ىذه ا١تعرفة الضمنية باألداء الكبلمي 
ف تكوف ىذه الرسالة ٤تافظة على القواعد الذم ٮتتلف من شخص إٔب آخر، كباختبلؼ الرسالة اليت يود ا١تتكلم إيصا٢تا، على أ

اليت يضمرىا ا١تتكلم عن لغتو كلسانو من جهة، كتعكس إبداعيتو ُب استعماؿ ىذه القواعد كاإلبانة عن مقصده من الكبلـ من 
ف صناعة إ: "كتأسيسا على ىذا الفهم للكفاءة اللغوية يبدك تعريفو ابن خلدكف للملكة اللسانية أك اللغوية بقولو. جهة أخرل

قوال حامبل ١تفهومي الكفاءة اللغوية  5"فهو علم بكيفية ال نفس كيفية. العربية إ٪تا ىي معرفة قوانُت ىذه ا١تلكة كمقاييسها خاصة
اليت ىي -على حد سواء؛ فصناعة العربية  -6الذم ىو ا١تفهـو ا١ترافق ١تفهـو الكفاءة اللسانية عند تشومسكي-كاألداء الكبلمي

ىي معرفة القوانُت كمقاييسها ا٠تاصة اليت ىي حسب الدرس اللسا٘ب التحويلي الكفاءة  -حسب ابن خلدكف ملكة العربية
اللغوية، كىذه ا١تلكة حسب ابن خلدكف علم بكيفية؛ أم قوانُت مضمرة أك ضمنية عند ا١تتكلم، تتبدل من خبلؿ األداء اللغوم 

 .  كىل م ا١تتكلم حسب طرؽ الكبلـ ا١تعركفة ُب لغتو كلسانو، الذم قد يعٍت هبا تى "نفس الكيفية"الذم عرب عنو بػ
 

 :المهارات اللغوية كعالقتها بالملكة اللسانية عند ابن خلدكف 3-3              
إف ا١تلكة اللسانية عند ابن خلدكف تأخذ ا١تفهـو ذاتو الذم خصتها بو اللسانيات التطبيقية؛ فإذ ترل اللسانيات التطبيقية        

، يسجل 8 (فهم ا١تقركء)كالكبلـ كالكتابة كالقراءة ( فهم ا١تسموع)ارتكازىا على مهارات أربع ىي االستماع  7 ا١تلكة اللغويةُب
 .البن خلدكف كعيو التاـ هبذه ا١تهارات اللغوية اليت تعكسها ا١تلكة اللسانية عنده

 

                                                           
1
- Ferdinand De Saussure : Cours de linguistique générale, p17.   

2
 - George Mounin : Dictionnaire de la linguistique, Quadrige,4° édition, 2004,  p75.  

3
- Jean Dubois : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, p 100. 

4
، 1، اٌّإٍَخ اٌغبِؼ١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛ(اٌغٍّخ اٌج١َطخ)خ ٚاٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚلٛاػل اٌٍغخ اٌؼوث١خ األ١ٌَٕخ اٌز١ٌٛل٠: ١ِْبي ىوو٠ب - 

1983ٓ ،7 . 
5
 .579اٌّملِخ، ٓ: اثٓ فٍلْٚ - 

6
 .44-١ٍ41ىٌٛٛع١خ اٌٍغخ ٚاٌّوٗ إٌفَٟ، ٓ: عّؼخ ١ٍل ٠ٍٛف: ٠ٕظو - 

7
 .517-516ٚ 477ٓ ،2003، 1ٍؼ١ل ؽَٓ ثؾ١وٞ، ِىزجخ ى٘واء اٌْوق، اٌمب٘وح، ٛ: روعّخ اٌؾل٠ش، ربه٠ـ ػٍُ اٌٍغخ: عٛ٘بهك ٍ٘جِ: ٠ٕظو - 

8
. ٌىالَ ٚاٌىزبثخرٖٕف اٌّٙبهاد اٌٍغ٠ٛخ ئٌٝ ِٙبهر١ٓ اٍزمجب١ٌز١ٓ، ّ٘ب االٍزّبع أٚ فُٙ اٌَّّٛع ٚاٌمواءح أٚ فُٙ اٌّموٚء، ِٚٙبهر١ٓ ئٔزبع١ز١ٓ، ّ٘ب ا - 

االرغب٘بد : ِؾّل هعت فًٚ هللا: ٚأ٠ٚب. 22ٓ ،2000كٛ،  ِٖو، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ،، ٌٍغخ اٌزطج١مٟ ٚرؼ١ٍُ اٌؼوث١خػٍُ ا: ػجلٖ اٌواعؾٟ: ٠ٕظو 

: اٌؾ١بح ِغ ٌغز١ٓ: ِؾّل ػٍٟ اٌقٌٟٛ: ٠ٕٚظو أ٠ٚب. 143-122-35، 2003ٓ، 2اٌزوث٠ٛخ اٌّؼبٕوح فٟ رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ػٍُ اٌىزت ،اٌمب٘وح، ٛ

 . 32، 2002ٓكاه اٌفالػ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، األهكْ، كٛ،  اٌضٕبئ١خ اٌٍغ٠ٛخ،
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 :في مهارة الفهم 3-3-1       

إذا كانت ملكتو ُب تلك الدالالت راسخة، : "الفهم ايلة على فهم ا١تسموع كا١تقركء معا يقوؿ ابن خلدكف ُب مهارة        
ْتيث يتبادر ا١تعا٘ب إٔب ذىنو من تلك األلفاظ عند استعما٢تا، شأف البديهي كاٞتبلي، زاؿ ذلك اٟتجاب باٞتملة بُت ا١تعا٘ب 

فهم ا١تكتوب كفهم ا١تسموع على حد سواء؛ يقوؿ ُب ذلك ؛ فا١تلكة اللسانية حسبو ال تكتمل إال بالفهم؛ كىو 1"كالفهم
؛ فتماـ ا١تلكة ال تتوقف عند مقدرة ا١تتكلم على 2"كصاحب ا١تلكة ُب العبارة كا٠تط مستغن عن ذلك، بتماـ ملكتو: "أيضا

يف التعليمي فهم ما يسمع كيقرأ بوصفها ا١تهارات االستقبالية اللغوية الداعمة للتواصل اللغوم االجتماعي حسب التصن
للمهارات؛ بل ىي ٤تتاجة للقوؿ بتماـ ا١تلكة إٔب مهارة الكتابة أك ا٠تط عند ابن خلدكف كمهارة  التعبَت أك العبارة كما عرب 

 .3ابن خلدكف، ك٫تا ا١تهارتاف االنتاجيتاف ُب الدرس التعليمي اليـو

إذ  -حسبو–ـ االستغناء عنها لصقل مهارة الفهم؛ فالفهم كقد كعى ابن خلدكف دكر النشأة اللغوية ُب ٖتفيز ا١تلكة كعد       
: يكوف يسَتا ١تن نشأ على لغة من اللغات فإنو ٭تتاج ١تن ٓب ينشأ عليها إٔب ا١تراف كطوؿ التعلم لتحصيلها؛ يقوؿ ُب ذلك

ا١تعا٘ب من األقواؿ،  كصاحب ا١تلكة ُب العبارة كا٠تط مستغن عن ذلك، بتماـ ملكتو، كإنو صار لو فهم األقواؿ من ا٠تط، ك "
كرٔتا يكوف الدؤكب على التعليم كا١تراف على اللغة، ك٦تارسة ا٠تط يفضياف . كاٞتبلة الراسخة، كارتفعت اٟتجب بينو كبُت ا١تعا٘ب

ُب  كىو رأم يردده اللسانيوف النفسانيوف كالتعليميوف اليـو. 4"بصاحبهما إٔب ٘تكن ا١تلكة، كما ٧تده ُب الكثَت من علماء األعاجم
 5.ُب تفصيلهم ُب آلليات اكتساب اللغات األكؿ كالثوا٘ب كغَتىا

كقد انتبو ابن خلدكف إٔب أ٫تية سبلمة عضو األذف ُب اكتساب اللغة، مشيدا بدكر حاسة السمع ُب امتبلؾ ناصية         
ُب أخذ اللغة؛ حيث  كذلك يعكس انتباىو الكبَت إٔب دكر حاسة السمع. 6"السمع أبو ا١تلكات اللسانية: "اللغة؛ فقاؿ

يضطر فاقدىا إٔب االستعاضة بلغة اإلشارات عن اللغة العادية للتعبَت عن أفكاره كال تفيده سبلمة جهاز النطق مع عدـ 
سبلمة جهاز السمع ُب ٖتصيل اللغة كٖتقيق التواصل اللغوم العادم؛ فحاسة السمع ىي اليت ٘تكن من االستعماؿ الشفوم 

كاللساف كاللغة الشفوية ا١تسموعاف هبذا الفهم ٫تا أكؿ أشكاؿ احتكاؾ . كٔب لتحصيل اللغة عامةللغة بوصفها ا٠تطوة األ
كاللغات كاأللسن . ا١تتكلم هبما؛ يسمعهما ُب بيئة نشأتو، ك٭تتفظ هبما إٔب حُت استعمالو الفردم لقواعد٫تا أثناء كبلمو

تعلم حاكؿ ابن خلدكف اإلشارة إليو ُب معرض حديثو عن البشرية ٭تكمهما ُب ذلك قانوف كاحد ىو قانوف االكتساب كال
فصار للحركؼ ُب لغتهم ...٧تد كبلـ العجم ُب ٥تاطباهتم أطوؿ ٦تا نقدره بكبلـ العرب: "اللغات كاأللسن األعجمية؛ فقاؿ

                                                           
1
 .563اٌّملِخ، ٓ: اثٓ فٍلْٚ - 

2
 . 564اٌّٖله ٔفَٗ، ٓ - 

3
 .32اٌؾ١بح ِغ ٌغز١ٓ، ٓ: ِؾّل ػٍٟ اٌقٌٟٛ :٠ٕظو - 

4
ًٕ ٚاؽل ٠غؼً ِب ٘ٛ ٕبكق ػٍٝ اٌٍَبْ أؾلاه٘ب ِٓ أ ئال أ ْ " ٌغبرٕب"رؾًّ اٌٍغخ ٕ٘ب ِؼٕٝ اٌٍٙغخ ثل١ًٌ رٛظ١فٗ ٌٙب عّؼب َِٕٛثخ ئٌٝ اٌؼوة  - 

 . 564اٌّملِخ، ٓ: اثٓ فٍلْٚ .َِٕؾجب ٕٚبكلب ػ١ٍٙب
5
 .73اٌٍغخ أألعٕج١خ رؼ١ٍّٙب ٚرؼٍّٙب، ٓ: ٔب٠ف فوِب ٚػٍٟ ؽغبط: ٠ٕظو - 

6
 .566اٌّملِخ، ٓ: اثٓ فٍلْٚ - 
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إ٪تا ىي . منها كاٟتركات كا٢تيئات، أم األكضاع، اعتبار ُب الداللة على ا١تقصود غَت متكلفُت فيو لصناعة يستفيدكف ذلك
 . 1"ملكة ُب ألسنتهم يأخذىا اآلخر عن األكؿ كما تأخذ صبياننا ٢تذا العهد لغاتنا

 :في مهارة الكتابة 3-3-2       

ٯتيز ابن خلدكف ُب مهارة الكتابة بُت الكتابة ٔتفهومها األديب ا١تتداكؿ اليـو أم ٔتعٌت ٕتسد الكفاءة أك القدرة اللغوية         
من الصناعات ا١تتفردة بنصيبها ُب تعليم ا١تتعلمُت كتدريب  -زمنو–، كالكتابة ٔتفهـو ا٠تط؛ فالكتابة ٔتعٌت ا٠تط 2اُب إبداع م

رسـو كأشكاؿ حرفية تدؿ على الكلمات ا١تسموعة الدالة على ما ُب : "، كىي ُب تعريفها عنده3ا٠تطاطُت كالوراقُت
هـو عنده فائدة عظيمة ليس لكونا من الصناعات ا١تتكسب هبا كحسب، كللكتابة هبذا ا١تف. 4"كىو صناعة شريفة...النفس

؛ إذ يقوؿ ُب "الصنائع تكسب صاحبها عقبل كخصوصا الكتابة كاٟتساب"بل ىي كما يوضحو عنواف فصل من ا١تقدمة 
د من تلك الصنائع أبدا ٭تصل عنها كعن ملكتها قانوف علمي مستفا: "فضل الكتابة ٔتعٌت ا٠تطاطة ُب الفصل ا١تذكور

أف ُب : كبيانو...كالكتابة من بُت الصنائع أكثر إفادة لذلك. كلها قوانُت تنتظم علوما، فيحصل منها زيادة عقل...ا١تلكة
الكتابة انتقاال من اٟتركؼ ا٠تطية إٔب الكلمات اللفظية ُب ا٠تياؿ؛ كمن الكلمات اللفظية ُب ا٠تياؿ إٔب ا١تعا٘ب اليت ُب 

فتيكًسب بذلك ملكة من ...فيحصل ٢تا ملكة االنتقاؿ من األدلة إٔب ا١تدلوالت...من دليل إٔب دليل النفس؛ فهو أبدا ينتقل
فالكتابة هبذا ا١تفهـو ٘تكن . 5"ك٭تصل بو قوة فطنة ككيس ُب األمور، ١تا تعودكه من ذلك االنتقاؿ. التعقل تكوف زيادة عقل

 .يباشر رٝتها فتكوف من فوائد ألفتو ٢تذه ا١تعا٘ب زيادة عقل كفطنةا١تشتغل فيها من تلمس ا١تعا٘ب اليت مكانا العقل حُت 

يتحدث ابن خلدكف عن الكتابة ٔتعٌت اإلبداع باللغة كباللساف ضمن فنوف القوؿ ُب اللغة العربية، كىي عنده ُب جنسي 
ا ىنا ضمن ما كاف من كتكفي اإلشارة إليهم. ا١تنظـو كا١تنثور اللذين خصهما باٟتديث ُب غَت موضع كاحد من ا١تقدمة

، كقد جاء ُب تعريف ىذه "ُب أف صناعة النظم كالنثر إ٪تا ىي ُب األلفاظ ال ُب ا١تعا٘ب"حديث ُب فصل من ا١تقدمة معنوف بػ
فالصانع الذم ...اعلم أف صناعة الكبلـ نظما كنثرا إ٪تا ىي ُب األلفاظ ال ُب ا١تعا٘ب: "الصناعة كبياف أكجو ٖتصيلها فيو قولو

ملكة الكبلـ ُب النظم كالنثر، إ٪تا ٭تاك٢تما ُب األلفاظ ْتفظ أمثا٢تا من كبلـ العرب، ليكثر استعمالو كجريو على  ٭تاكؿ
كهبذا اٟتديث . 6"فا١تلكة الشعرية تنشأ ْتفظ الشعر، كملكة الكتابة ْتفظ األسجاع كالًتسيل...لسانو، حىت تستقر لو ا١تلكة

ركز٫تا إال ْتفظ النماذج ا١تماثلة ٢تا من اإلبداع يبدك كعي ابن خلدكف ٔتا يقدمو ىذا عن ملكة الشعر كملكة الكتابة كعدـ ب
                                                           

1
 . 566ٓ اٌّٖله ٔفَٗ، - 

2
- George Mounin : Dictionnaire de la linguistique, p120. 

االرغب٘بد اٌزوث٠ٛخ اٌؾل٠ضخ فٟ رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، : ِؾّل هعت فًٚ هللا: ، ٚأ٠ٚب 20، ٓػٍُ اٌٍغخ اٌزطج١مٟ ٚرؼ١ٍُ اٌؼوث١خ: ػجل اٌواعؾٟ: ٠ٕظو أ٠ٚب

ٓ143. 
3
 .399اٌّملِخ، ٓ: اثٓ فٍلْٚ - 

4
 .397اٌّٖله ٔفَٗ، ٓ - 

5
 .411-410اٌّملِخ، ٓ: اثٓ فٍلْٚ - 

6
 .597-596، ٓٗاٌّٖله ٔفَ - 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-142- 
 

اٟتفظ من سياقات لغوية تقدـ للمبدع ُب ٚتلة ماتقدمو ٛتاية من الوقوع ُب استعماالت لغوية ال تقرىا اٞتماعة ا١تتكلمة اليت 
ىو الصقل اللغوم ا١تنشود ُب ا١تهارات االنتاجية للغة؛  ليكوف ىذا اٞتانب القاعدم من ٘تثل السياقات اللغوية. يكتب ٢تا

كىو الصقل الذم تعتربه التعليمية اليـو من أكجو امتبلؾ اللغة أك اكتساهبا بعد أف أصبح االكتساب اللغوم ال يتوقف عند 
١تهارة التواصلية اليت تكشف حدكد ا١تهارة اللغوية اليت قد ال تربز استعماؿ ا١تتكلم لغة من اللغات ا١تكتسبة بل يتعداه إٔب ا

 . 1االستعماؿ اللغوم للحكم على االكتساب اللغوم كمستوياتو

 :في مهارة الكالـ 3-3-3       

اعلم أف الكبلـ الذم ىو العبارة :" ٭تدد ابن خلدكف قيمة الكبلـ ُب إفادة ا١تعٌت ُب حديثو عن مهارة الكبلـ؛ فيقوؿ        
ككماؿ اإلفادة ىو الببلغة على ما عرفت من حدىا عند أىل البياف ألنم ... إفادة ا١تعٌتأك ا٠تطاب، إ٪تا سره كركحو ُب

؛ كالببلغة ىنا ليست مراعاة ٚتاليات القوؿ العريب ٔتستواه األسلويب الرفيع كما 2"يقولوف ىي مطابقة الكبلـ ١تقتضى اٟتاؿ
ة كاإلفصاح كمبلءمة الكبلـ أك العبارة تول الرسالة الذم ىي حُت اٟتديث عن اإلبداع كفنونو بقدر ما ىي داللة على اإلبان

يرغب ا١تتكلم ُب إيصالو للمخاطب حُت اٟتديث عن ا١تهارات االنتاجية من اللغة كهبا، كىذا ىو تعريفو للكبلـ ا١تطبوع 
من إفادة مدلولو ا١تقصود إذا قالوا الكبلـ ا١تطبوع فإنم يعنوف بو الكبلـ الذم كملت طبيعتو كسجيتو : "الذم ىو يقوؿ فيو

بل ا١تتكلم يقصد بو أف يفيد سامعو ما ُب ضمَته إفادة تامة، كيدؿ . منو، ألنو عبارة كخطاب، ليس ا١تقصود منو النطق فقط
 . 3"عليو داللة كثيقة

 :سبل التمكن من اللغة العربية عند ابن خلدكف -4       

خلدكف على األلسن ا١تنتشرة زمنو مكنتو من ا٠توض ُب الطرؽ اليت تكفل للمتعلمُت إف الدراسة الوصفية اليت أقامها ابن            
 -القرآف كاٟتديث–تعلم اللساف ا١تضرم، السيما كقد أثبت بأف من العلـو الضركرية العلـو الشرعية، كقد كاف ا١تصدراف األكالف 

حسب التصور الذم يقدمو ابن خلدكف ُب مقدمتو كمن  كا١تلفت للنظر ُب شأف تعلم اللساف ا١تضرم. ٢تذه العلـو هبذا اللساف
، أنو تصور يتفق مع االٕتاىات ا١تعاصرة ُب تعليم األلسن، السيما تعلم 4"ُب تعلم اللساف ا١تضرم"خبلؿ فصل ٛتل عنواف 

سب، بل بالتعلم اللساف ُب إطار من كظيفتو التواصلي؛ فتعلم اللساف ا١تضرم عند ابن خلدكف لن يكوف بتعلم قوانُت ا١تلكة فح
 : الذم يؤدم إٔب ٖتصيل ا١تلكة، كىو يعتمد عنده على خطوتُت ملزمتُت

                                                           
1
 - Apprentissage des langues et citoyenneté européenne,  conseil de l’europe, un cadre européen commun de 

référence pour les langues (apprendre, enseigner, évalue). Division des politiques linguistiques, strasbourg, 2000,  

p148-153. 
2
 .599ٓ  اٌّملِخ،: ٍلْٚاثٓ ف - 

 
3

  .599، ٓاٌّٖله ٔفَٗ -
4
 .578، ٓاٌّٖله ٔفَٗ - 
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الربط . ا٠تطوة األكٔب للتحصيل اللغوم تؤكد على ربط ا١تعرفة بالقوانُت بالسياقات اليت تستعمل فيها ىذه القوانُت -          
ككجو : "العرب؛ ُب شعرىم كنثرىم؛ يقوؿ ُب ذلكالذم يكوف باالطبلع على ىذه السياقات كما ىي موجودة ُب كبلـ 

التعليم ١تن يبتغي ىذه ا١تلكة كيرـك ٖتصيلها أف يأخذ نفسو ْتفظ كبلمهم القدٙب اٞتارم على أساليبهم من القرآف الكرٙب 
تنزؿ كاٟتديث ككبلـ السلف ك٥تاطبات فحوؿ العرب ُب أسجاعهم كأشعارىم ككبلـ ا١تولدين أيضا ُب سائر فنونم؛ حىت ي

إف حفظ كبلـ العرب ُب . 1"لكثرة حفظو لكبلمهم من ا١تنظـو كا١تنثور منزلة من نشأ بينهم كلقن العبارة عن ا١تقاصد منهم
تصور ابن خلدكف ىو البيئة اللسانية االصطناعية اليت تعوض البيئة اللسانية الطبيعية ُب الطرح التعليمي ا١تعاصر، كىو ما يعد 

يئة اللسانية ُب اكتساب اللساف، كضركرة ٦تاثلتها ُب التعلم؛ فقد قاؿ ُب أ٫تية البيئة اللسانية الطبيعية انتباىا منو أل٫تية الب
حصوؿ ملكة اللساف العريب إ٪تا ىو بكثرة اٟتفظ من كبلـ : "كضركرة ٘تثلها ُب حاؿ افتقادىا ُب ٖتصيل ا١تلكة اللسانية

كيتنزؿ بذلك منزلة من نشأ معهم كخالط . يو تراكيبهم فينسج ىو عليوالعرب، حىت يرتسم ُب خيالو ا١تنواؿ الذم نسجوا عل
كال يؤكد ابن خلدكف على أ٫تية البيئة اللسانية طبيعية أك اصطناعية لتحصيل ا١تلكة اللسانية فقط؛ .  2"عباراهتم ُب كبلمهم

؛ فقد عكست آراؤه استفادة من طريقة إ٪تا يعكس انتباىو للبيئة اللسانية إدراكو للفرؽ الكامن بُت اكتساب اللساف كتعلمو
فا١تتكلم من العرب : "اكتساب اللساف ُب الصغر لتعلم اللساف ُب الكرب؛ فقاؿ فيما يعد عنده ٘تييزا لبلكتساب عن التعلم

حُت كانت ملكتو اللغة العربية موجودة فيهم، يسمع كبلـ أىل جيلو، كأساليبهم ُب ٥تاطبتهم ككيفية تعبَتىم عن مقاصدىم؛  
ٍب ال يزاؿ ٝتاعهم . كما يسمع الصيب استعماؿ ا١تفردات ُب معانيها؛ فيلقنها أكال، يسمع الًتاكيب بعدىا فيلقنها كذلك

لذلك يتجدد ُب كل ٟتظة كمن كل متكلم، كاستعمالو يتكرر إٔب أف يصَت ذلك ملكة كصفة راسخة كيكوف  
، كُب ٘تييز االكتساب عن التعلم يردد 3"بالطبع أم با١تلكةكىذا ىو معٌت ما تقولو العامة من أف اللغة للعرب ...كأحدىم

االكتساب ٭تدث ُب الطفولة، أما تعلم اللغة فيحدث ُب مرحلة متأخرة حُت يكوف "اللسانيوف الرآم ذاتو؛ فعندىم 
 .         4"األداءاللغوم قد تكٌوف، كحُت تكونالعمليات العقلية قد نضجت

للتحصيل اللغوم تؤكد أف ٖتصيل ا١تلكة ال يتم عن طريق تعلم قوانُت اللغة كمعرفة سياقاهتا؛ بل البد أما ا٠تطوة الثانية  -         
ٍب يتصرؼ بعد ذلك ُب التعبَت عما ُب ضمَته على حسب عباراهتم، : "للمتعلم من توظيف ما تعلمو ُب كبلمو؛ يقوؿ ُب ذلك

اظهم؛ فتحصل لو ىذه ا١تلكة هبذا اٟتفظ كاالستعماؿ، كيزداد كتأليف كلماهتم، كما كعاه كحفظو من أساليبهم كترتيب ألف
كتعلم ما قررناه ُب ىذا الباب، أف حصوؿ ملكة اللساف العريب إ٪تا ىو : "كيقوؿ أيضا ُب موضع آخر. 5"بكثرهتما رسوخا كقوة

                                                           
1
 .579ٓ اٌّملِخ، : اثٓ فٍلْٚ - 

2
 .581، ٓاٌّٖله ٔفَٗ - 

3
 .574، ٓاٌّٖله ٔفَٗ - 

4
 .22ػٍُ اٌٍغخ رطج١مٟ ٚرؼ١ٍُ اٌؼوث١خ، ٓ: ػجلٖ اٌواعؾٟ - 

5
 .579، ٓاٌّملِخ: اثٓ فٍلْٚ - 
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كجلي جدا أف حديث .  1"عليوبكثرة اٟتفظ من كبلـ العرب حىت يرتسم ُب خيالو ا١تنواؿ الذم نسجوا عليو تراكيبهم فينسج ىو 
ابن خلدكف على االستعماؿ اتكم إال السياؽ ىو ما تؤكد عليو التعليمية اليـو ُب اعتبارىا أف متعلم اللساف ال يعد متقنا لو إال 

اللغات اليـو إٔب بامتبلكو للمهارات اللسانية األربع، اإلنتاجية منها كاالستقبالية على حد سواء، كىي ا١تهارات اليت دفعت تعليمية 
الستحضار السياقات اللغوية عند تعلم اللغات، كمن ٍب ٘تثل متعلم اللغة ٢تذه السياقات حُت التواصل،  2اعتماد ا١تقاربة النصيىة

إف امتبلؾ النظاـ اللغوم كحده ليس كافيا لتحقيق أداء لغوم متوازف، بل ال بد من امتبلؾ : "كلذلك استدرؾ التعليميوف فقالوا
 .  3"رة على استخداـ اللغة ُب مواقف مبلئمة كمناسبةالقد

على قدر "با٠تطوتُت السابقتُت معا ٯتكن ١تتعلم اللساف ا١تضرم ُب تصور ابن خلدكف أف ٯتتلك ا١تلكة اللسانية ا١تطلوبة؛ فػ         
ت فقد حصل على لغة مضر، كىو كمن حصل على ىذه ا١تلكا. افوظ ككثرة االستعماؿ تكوف جودة ا١تقوؿ ا١تصنوع نظما كنثرا

 . 4"الناقد البصَت بالببلغة فيها، كىكذا ينبغي أف يكوف تعلمها

كللقارئ أف يتساءؿ بعد كل ىذه اآلراء من ابن خلدكف ىل كاف على ا١تتخصصُت العرب أف ينتظركا نشأة التعليمية كي         
كىل كاف تعليم اللغات كاأللسن باعتماد . اصلية للساف كمهاراهتا؟يتحدثوا عن ا١تقاربات النصية، كأف يتحدثوا عن الوظيفة التو 

للمقاربة التواصلية ا١تتأصلة ُب الدرس اللغوم العريب منتظرا للدرس الغريب كي يقدـ لو ما كاف قد أقره كأثبتو اللغويوف العرب منذ 
 .قركف خلت؟

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .581اٌّٖله ٔفَٗ، ٓ - 

2
 - Apprentissage des langues et citoyenneté européenne,  conseil de l’europe, un cadre européen commun de 

référence pour les langues (apprendre, enseigner, évalue). Division des politiques linguistiques, strasbourg, 2000,  

p148-153. 
3
 .94، 2005ٓٔٙبك اٌٍّٛٝ ٚرؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، هؤٜ ِٕٙغ١خ، ٚىاهح اٌضمبفخ، األهكْ، : ١ٌٚل أؽّل اٌؼٕبرٟ - 

4
 .579، ٓاٌّملِخ: اثٓ فٍلْٚ - 
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        - Dictionnaire de la linguistique : George Mounin, Quadrige,4° édition, 2004. 
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الَملَكة الّتواصلّيةفي سبيل تكريس   
Le sacre de la compétence communicative 

 األستاذ يوسف مقراف 
 ا١تدرسة العليا لؤلساتذة

                                                                                  بوزريعة ػػ اٞتزائر                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػ  :ملخَّص
ك٤تيًطها ا٠تارًجي، كىذا أمره طبيعيٌّ إذا نظىرنا إٔب ا١تدرسة النظرةى ( اٞتزائريٌة)إٌف مساحةى الٌتعامل غَتي ٦تتٌدة بُت ا١تدرسة 

كمىوًقعو طبيعي  ميفرًزو لبلسًتعماالت الٌلغويٌة ( الشارًع)كن إذا راعينا مركزيٌةى ذلك ايط ، لمؤسَّسة تربويٌة ًقيىًميٌةک ا١تعياريٌةى اٞتديرةى هبا 
العاًكسة للعبلقات اإلنسانٌية، فًمن غَت ا١تعقوؿ أف تستمرَّ اٟتاؿي على ما ىي عليو ًمن انفصاؿ ا١تدرسة عن الٌشارًع “ التواصلٌية ” 

لكن ًمن الصعب أيضان إ٬تاد نوعو من التواطؤ الطٌبيعي الذم لن ييرمى بكونو غَتى . ريٌة ُب األقلٌ ُب أبعاد٫تا الٌلغويٌة كالتواصلية كالبش
 ٘تٌلكوفكيف للشارع أف ييتيح فرصى اسًتعماؿ ا١تتعلِّم ١تا . الئقو نظران للمعيار الذم تفرضو ا١تدرسة كاالسًتعماؿ الذم ييكرِّسو الشارع

درسٌية ” من الٌلغة 
ى
الملىكة ا١تدرسة لبلستعماؿ الٌشائع ُب الشارع لكونو ينطوم على نصيبو ما من  تلقُتل كما سيبي  ؟“ ا١ت

ًكن، ُب رحاب ىذا االزدكاج اإلشكإب، ١ت ؟ التواصلٌية . 1 :تمفصل على أربعة ٤تاًكر، ىييتناكؿ ىذه اإلشكالٌية أف قالنا الذم يٯتي
ىلىكة التواصليٌة. 2، قضايا التعريف كالتأصيل ىلىكة التواصليٌة. 3، شركطو كأكجهو: تلقُت ا١ت ىلىكة .4، آلياتو ك٤تاسنو: ٘تٌلك ا١ت ٖتصيل ا١ت

 ا١تواًقف كاإلجراءات: التواصليٌة
Titre : Le sacre de la compétence communicative  

t pas n’es univers extérieur(algérienne) et son  écolequi devait exister entre l’ d’interactionL’espace 

, que de confiner le rôle de programmesforcement consacré. Il n’y a pas plus naturel pour les concepteurs des 

l’école dans l’enseignement des valeurs qui se trouvent difficiles à réaliser en dehors des “ cloisons ” scolaires, et 

qui est fondamentalement impliqué, et en  l’aspect linguistiquetérieur. Or si l’on prend des fois, même à l’in

compétence livrent la  usages linguistiquesoù les  cadre naturelest un  environnementtenant pour vrai que l’

; on serait en mesure d’estimer  s rapports humainsqui contribue énormément à l’établissement de communicative

qui  affinitésl’ampleur des dégâts, sur le plan individuel et relationnel, en persistant dans l’ignorance des 

devaient prévaloir. Ainsi pourrait-on avancer, quant à ce dernier aspect, que ce qui est à l’origine du divorce 

dans  langue courantelinguistique enseignée et la  normecontre nature (entre la  décalagesouligné ci haut, est le 

(y compris  didactique des languesde ladite école. La  réalité pédagogiquequotidiens) qui domine la  usagesles 

, qui relèvent de cette dichotomie (norme/usage) non psychiqueet  social, culturel:  les aspects l’arabe) prône

, enseignementd’processus dont les  compétence communicativenégligeable, ce qui nous amène à parler de la 

: d’où l’objet de notre article qui s’articule en quatre  evoirsont à voir et à r actualisationet d’ appropriationd’

volets : 1. Questions de définition et de fondements, 2. Enseignement de la compétence linguistique : conditions 

et aspects, 3. Appropriation de la compétence linguistique : mécanismes et privilèges, 4. Actualisation de la 

compétence linguistique : positions et instances ــــــــ 

 ، تعليمية اللغات، اللغة، الثقافةالتمٌلك كالتٌلقُت كالتحصيلا١تلكة التواصلية، : الكلمات المفاتيح
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 : ميقدّْمة

ـى ركاج  بٌية كالتَّعليم ُب اٞتزائر ُب كقتنا الرٌاًىن، نرل أنٌو ٬تب تعميق الذم احتفى بو مىسرحي الًتَّ  قاربة بالكفاءات١تا موضوعأما
المىلىكة كتعل مها ػ أكثرى اتِّصاالن هبا ًمن الٌناحية االبستيمولوجٌية؛ كنعٍت ( العربٌية)يػيعىٌد ػ فيما ٮتٌص تعليم الٌلغة  مىوضوعو التَّفكَت ُب 

“ ميناقشة” فلٌية تينظَّم هباًجس ذلك أنٌنا كثَتان ما نصاًدؼ ندكاتو ٤تى . ان كتطبيقٌيان ىذا ا١تفهـو اٞتوىرم الذم اختفى نظريٌ : التَّواصلٌية
على أنٌو شعاره أشبو ما يكوف بأيديولوجية جوفاء ٤تفوفة أحيانان بآماؿو ( ا١تستعجىل ُب تطبيقها ا١تقاربةتلك )ذلك ا١توضوع الشائع 

عنٌية عن أعراضو  ا١تلكة٥تدِّرة، بينما تستشٌف 
ى
في كراءىىا ٗتٌوفان من ا١توضوعات التابوىٌية  ا١ت العربٌية لغةي تواصل ًمن (. التَّواصل)ٗتي

ىل ىي لغة تداكؿ ؟ ىذا السؤاؿ برئ ًمن ناحية كاًقع ىذه الٌلغة على الرغم ًمن اٟترج : لكن نسأؿ سؤاالن مستًفزٌان . حيث ا١تبدأ
التَّواصل الذم كقع . 1: ، بقضٌية إرجاع األمور إٔب نصاهبا كلو ّترعةو خفيفة، كفق ىذا الطٌرحمقالناعٌت يي ! الذم يثَته ُب الظٌاًىر 

ا١تلكة التواصلٌية ال ا١تلكة الٌلغويٌة، أك األكٔب كقضٌية ٤ًتوريٌة كالثانية تابًعة ٢تا، ما دامتا غَتى . 2 .طمسيو ما فتئ يتعاظم شأنيو يومٌيان 
، أكثر ٦تٌا تتعٌلق (ما يساكم ا١تلكة التواصلٌية إذف)للملكة الٌلغويٌة  ٖتصيلىي مسألة ا١تقاربة بالكفاءات . 3 .ميتناًفرتٍُت على كل  

 .الذم يينًبئ أكثر عن خلوص التعٌلم التمٌلك؛ علمان أٌف ما ييعتٌد بو، عبلكةن على ا١تسألتُت، ىو مفهـو التلقُتب

 :قضايا التعريف كالتأصيل. 1

 :ميعالجة ميصطلحٌية 1.1

 :ٌلك كالٌتلقين كالتحصيلأصالة التم 1.1.1
لَّ  التمل ك، فييحلىل بذلك (تلقُت/ ٘تٌلك )بثنائٌية ( تعليم/ اكتساب )ًمن األكٔب أف نستبدؿ ثنائٌية  كشقِّ ُب   االكتساب٤تى

حىلة ما قاـ كشق  آخر لذات الثٌنائٌية؛ فييسًهم ىذا الٌصنيع ُب حىلالتٌعليم موًضع  التٌلقُت، كيوضىع “صر٭تة أك ضمنٌية ” ثنائٌية 
 .مشًكبلن حاؿ دكف نقل ا١تفاىيم اللِّسانٌية إٔب ٣تاؿ تعليمٌية الٌلغات بطريقة عملٌية فىًطنة

، كاٟتاؿ إٌف ُب ثنائٌية لغة األـٌ ميقًتًنان بسياقات حيث تتواتىر تىسمٌية  تعليمٌية الٌلغاتسيخِّر ميصطلحان ُب  االكتسابألٌف : أٌكالن 
ىلىكىة كاألداء) Noam Chomsky( ػ  1928)نعـو تشومسكي 

الٌلغوٌيُت، نقطةى ضعفو لوًحظت جراء ىذا االستعماؿ ( ا١ت
ا تيكتىسىب ! أف تيكتىسىب “ ( األـٌ )الًفطريٌة ” إذ كيف للملىكة  ىلىكىة الٌلغويٌة ما دامت ىذه األخَتة تعًكس  المىلىكىة التَّواصلٌيةإ٪تَّ

ال ا١ت
ًمن  1(استعماؿ فردٌم لوضع لغوٌم من قبل فرد متكٌلم) األداءليس ًمن اليسر اجتثاث : بالقٌوة القواًعد الٌلغويٌة الضمنٌية ا١تتواًجدة

كِّنة للٌتواصل، متوقِّفة على اإلنساف) المىلىكة  Dell. H. Hymesىذا كجوه ًمن أكجو انًتقاد ىاٯتز . 2(قدرة فطريٌة ٦تي

                                                           

يسِّرين   1
ي
 ,e (Avec des travaux pratiques Initiation à la linguistiquChristian Baylan et Paul Fabre: يينظىر (Langage)ل مىع العلم أٌف ىذا القيد قد أسًند ُب عرؼ اللِّسانيُت ا١ت

, Coll. Fac. Linguistique, Ed. Nathan, Paris, 1990, p.10.d’application et leurs corrigés)  
فو فعبلن فرديٌان، ٌٍب أصبح، منذ عهدو قريب جدان، يدٌؿ على فعل مشًتؾ يتناكؿ تشغيل الٌلغة أم الفعل، الذم كاف ييتصوَّر أٌكالن بوص. ٭تيل ىذا القيد بدكرًه، على الشقِّ الثٌا٘ب ًمن ثنائية دم سوسَت اليت تقاًبل بُت الٌلغة كالكبلـ  2

 linguistique] ، كلسانيات اادىثة [ acquisition] الٌلسانيات النفسٌية، كالتداكلٌية، كاكتساب الٌلغة : إٌف فركع اللِّسانيات اليت هتتٌم اليوـى بالكبلـ قد شهدت فتحان معتربان ضمن علـو اللِّساف. كيتوٌلد بإسهاـو متبادىؿ

conversationnelle ]يينظىر. ، كٖتليل ا٠تطاب :Cours de Pierre Cuq & Isabelle Gruca, Quelques concepts organisateurs en didactique des langues, in -Jean

79.-88), p.78-renoble, 2005, (p.77, Ed. PUG, Gdidactique du français langues étrangère et seconde  
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فحُت استعماؿ التمٌلك نكوف ُب صدد ىذا ا١تٌد . 1ظ كال ىوادةإلسقاطات ثنائٌية تشومسكي على ٣تاؿ تعليم الٌلغات بدكف ٖتفٌ 
يلىٍمًلم 

  3(Interlangue, c'est-à-dire interface)ب أك ما أٝتاه اإلماـ عبده     2(continuum)التواصلي ا١ت
كٌوف من نظاـ قواعد يشًتؾ ، كضع مأداة تواصلرصيد مكتسىب، : )ىذه القيودبعض بالتَّعبَت العريب ا١تستوُب ل 4اللٌغة البينيٌةأك 

( تارٮتيان )كعموديان ( اجتماعيان )أم أٌف كجودىه افًتاضيٌّ، ليس لو مستقىٌر ُب الفرد بقدر ما يقـو أفقيٌان ( فيها أفراد ٚتاعة لغويٌة ٤تٌددة
، على غرار السنن ا١توركثة  .ُب آفو

ذا النٌص الذم اقتبسناه ًمن عبد الرٛتن اٟتاج ى سياؽُب  ،(تلقُت/ ٘تٌلك ) ≠( تعليم/ اكتساب )تتجٌسد آية التمييز 
 :عزيزه إليو بوصفو مصطلحان تراثيان  التلقُتالذم يبدك أٌف مصطلح ( ػ  1927)صاّب 

إذا اقتصر ىذا التلقُت على [ التسطَت ًمن كضعنا ]  تيكتىسىب ا١تلىكة فيها بالتلقُتإٌف الٌلغة إذا صارت ]...[ » 
كاستهاف ٔتا يتطلٌبو ا٠تطاب اليومي من خٌفة كاقتصاد ُب التعبَت كابتذاؿ ( ما يبدك أنٌو كذلكأك )صٌحة التعبَت كٚتالو فقط 

كاسع لؤللفاظ تقٌلصت رقعة استعما٢تا، كصارت لغة أدبٌية ٤تضة كعجزت حينئذ أف تعربِّ عٌما تعربِّ عنو لغة التخاطب 
 .5«]...[ اٟتقيقٌية سواء كانت عامة أـ لغة أجنبٌية 

 التَّلقُتنسجِّل ىنا ٖتف ظنا ميؤٌداه أٌف مع اخًتبلؼ الٌداعي الذم دفعنا إٔب اسًتحضار مصطلح ل مواصلة التحليل قب: ثانيان 
؛ ٍبٌ ٯتًعن عبد الرٛتن اٟتاج بالتلقُت( الٌلغة)تيكتىسىب ا١تلىكة فيها : ٖتتوفيو عٌما استنتجناه ًمن ىذا ا١تقتبىس،  فالشاًىد ىو ما سطَّرنا 

تقٌلصت رقعة  [كإاٌل ] ما يتطلٌبو ا٠تطاب اليومي من خٌفة كاقتصاد ُب التعبَت كابتذاؿ كاسع لؤللفاظ الة ُب ذكر صاّب بكلِّ أص
،  استعما٢تا، كصارت لغة أدبيٌة ٤تضة كعجزت حينئذ أف تعربِّ عمٌا تعربِّ عنو لغة التخاطب اٟتقيقيٌة سواء كانت عامة أـ لغة أجنبيٌة

ػ كما ييعلِّق صاًحب النٌص الذم ( أك ما يبدك أنٌو كذلك) صحٌة التعبَت كٚتالو فقطقتصار على كٌل ذلك ُب مقاًبل خطورة اال
كما ييبلحىظ، ُب خصوص ىذا األخَت، . فالتلقُت إذف ىو مسلك إٔب االكتساب الذم يؤكلنا إٔب التمٌلك: سنعود إليو الًحقان 
ىلىكة)اآلخر ( ٘تل ك)استدعاء أحد٫تا 

ىلىكةباستنفار جناس ( ا١ت
ىلىكةكما ٬توز قراءة . ٘تل ك ا١ت

على أٌف ا١تلىكة ىي اليت تتمٌلك  ٘تل ك ا١ت
                                                           

ؿى الفرع فإذا أخذنا مثا. ال يتحٌرجوف ُب استثمار تأٌمبلتو اللِّسانٌية قبل أف توضىع ُب ٤تكِّ التَّجريب كىو ٖتٌفظ يبدك أف تشومسكي بعينو قد التـز بو كألزمو غَته ًمن ا١تنظِّرين كا١تطبِّقُت ا١تشتًغلُت ُب ميداف تعليمٌية الٌلغات الذين  1

عليم، فهما ٣تاالف ػ عند تشومسكي ػ ال ٯتلكاف مفاتيحى ييفتىحي هبا عآبىي الًتبية كتعليم الٌلغات كتسمح الذم ٯتًكن أف يىزعم أصحابيو أنٌو نشأ ٔتناسبة عقد قرافو بُت علم النفس كالٌلسانيات ٖتت دكاعو تطبيقٌية مرتًبطة بالبيداغوجيا كالت

 ,Noam Chomsky: يينظىر. «من سوابق األحداث إعبلف كجود معرفة نظريٌة تيسخَّر كمرعى تيراعى فيو صناعاتي الٌلغات » : فكما يقوؿ فاًٖتان اجملاؿ للشكٌ . ذم طا١تا استهدفو ا١تتحمِّسوف لوال العلم ا٢تجُتبإقامة 

Paris, 1972, p.06., n° 88, Ed. Hachette/Larousse, Le Français dans le mondeThéorie linguistique, in   كما أعيد نشري ىذا ا١تقاؿ كىو ٭تًمل العنوافى عينىو ُب :N. 

(Sélection & introduction de Abdelmadjid Ali Bouacha), Coll. F  La pédagogie du français langue étrangèreChomsky, Théorie linguistique, In 

(Pratique pédagogique), Ed. Hachette, Paris, 1978, (p.49-57), p.49.  
2  (continuum) رح عند األستاذ اٞتامعي اٞتزائرم عبد الرزاؽ عبيد؛ يينظىر٣تموعة اتصالية، ٣تموعة عناصر متجانسة، ُب ا١تيسور االنتقاؿ فيها باستمرار من كاحد إٔب آخر؛ كجدنا ىذا االستعماؿ مرفوقنا هبذا الش: يعٍت :

 .60.، ص2002، دار اٟتكمة، اٞتزائر، (128)، ترٚتة عبد الرزاؽ عبيد، سلسلة علم النفس كالٌلغةالذاًكرة كرستياف ككنبوش، 

  ,Ed. Dar El Gharb, Oran, 2006, p.59L’exception linguistique en didactiqueAbdou Elimam ,-.63: يينظىر  3 
حيث كرد . 158ػ  157.، ص(219ػ  157.ص)، 2000، دار غريب، القاىرة، 2.، ع3.، ـعلـو الٌلغة، (ُب سلطنة عماف)عربٌية لغة ىجُت على ألسنة ا٢تنود إبراىيم الدسوقي، ال: منا يطلق عليها؛ يينظىر الٌلغة الوسطىأك   4

 .«]...[ ، كخصائص الٌلغة الثانية [يقصد لغة األـٌ ] لٌلغة األـٌ حيث ٬تمع خصائص ا inter languageالشكل الٌلغوٌم لدل متعلِّمي الٌلغة الثانية، كىي ما يسٌمى الٌلغة الوسطى ]...[ » : ىذا السياؽ
ـ ١تؤ٘تر ٣تمع الٌلغة العربٌية بالقاًىرة ُب عاـ )عبد الرٛتاف اٟتاج صاّب، الٌلغة العربٌية بُت ا١تشافهة كالتحرير : يينظىر  5 ، 1.ُب الٌلسانيات العىربٌية، ج ، ضمن ْتوثه كًدراساته (1992، كنيًشر ُب ٤تاًضر ىذا اجملمع سنة 1990ْتث قدِّ

 .68.، ص(83ػ  64.ص)، 2007موفم للٌنشر، اٞتزائر، 
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لغة  ب، كيعربِّ اللِّسا٘ب عنو الملكة التواصلية٬تتاز ُب النٌص الٌساًبق ما نتحٌدث عنو ىنا، ٖتت تسمٌية (. عقلو كركعو)الفرد برٌمتو 
تلك ا١تلكة الٌلغويٌة ا١تستهدىفة ًمن ًقبل دركس األقساـ  لغة أدبيٌة ٤تضة بيقابلها كالقرائن ايطة تيثًبت ذلك إذ . التخاطب اٟتقيقيٌة

درسٌية أم 
ى
ما يتطلٌبو ا٠تطاب اليومي من خٌفة كاقتصاد ُب التعبَت كابتذاؿ : ػ كما يدقِّق، عبلكةن على عبارة صحٌة التعبَت كٚتالوا١ت

 .اللغة األجنبيٌةاللغة العامة ك  كىي تنطًبق عندىه على. كاسع لؤللفاظ
نِّبنا اقتصار  التمٌلكفمصطلح (: التعل م) التعليمباستعماؿ تسمٌية ( األجنبٌية)غالًبان ما يطرؽ باب الٌلغة الثانية : ثالثان  ٬تي

كعلى الٌرغم (. التعل م)مسار التعليم  التَّلقُتاٟتديث كلَّ مرٌة عن أمِّ لغةو يتعلَّق األمر كالسيما لغة األـٌ؛ ككذلك يندمج ُب مصطلح 
ػ كىو ما سنحتًفظ عليو ضمنيان ػ فقد اشتققنا داللة “ الٌتعليم كالتلقُت ” ًمن كثرة كركد مصطلح الٌتحصيل تراثيان ٔتعناه ا١تعتاد أم 

كىذا ٯتثِّل خصوصيٌة . 1“الٌتحًيُت ” أم  (Actualisation)أخرل إذ كظَّفناه خبلؿى ا١تداخلة كمقابل للمصطلح الفرنسي 
ىلى 
صَّلة كىة التَّواصلٌية باعتبارىا مىلىكة لغويٌة ا١ت فهـو حقَّو ًمن . ُب سياؽو تواصلي  ميعتربى  (acctualsée)٤تي

ى
ريثما ييوَبَّ ىذا ا١ت

طلبُت أدناه
ى
 .اإليضاح خبلؿ ا١تداخلة بكاًملها نستفيض شيئان ما فيو عرب ا١ت

 :في الكتابات العربٌية لىكىة كميشتٌقاتهاالمى  2.1.1

صوغ بالفرنسٌية كالذم يأٌب باإل٧تليزيٌة مرٌة ٖتت تسمية  (Compétence)ٔب أٌف مفهـو نشَت إ
ى
ا١ت

(Competence)  كمرٌة أخرل ٖتت تسمية(Skill) تيطلىق عليو ُب الٌلغة العربٌية عٌدة مقاببلت نذكر منها مصطلحٍي ،
ًمن . ص على التمييز بينها كالسيما ُب حقل البداغوجيا، كال بٌد ُب البداية ًمن اٟتر (كفاءة)إٔب جانب مصطلح ( قدرة)ك( مهارة)

/ االستماع : ا١تهارات الٌلغويٌة األربع، أم/ الٌضركرم تناكؿ التعبَت على ضوء تعليمٌية الٌلغات اليت تصنِّفو ُب بوتقة الكفاءات 
 :ئو فاعلية ىذا التقسيمإليك ىذا ا١تقتبىس الذم نوضِّح أيضنا على ضو  .االستيعاب، كاٟتديث، كالقراءة، كالكتابة

فا١تهارات بأنواعها تيكتسب بعد ا١تمارسة كالتحصيل، ألنٌو ال مهارة دكف عمل أك أداء، سواء أكاف ىذا األداء » 
نظري ا كالقراءة أـ عملي ا كالتدريب، كا١تهارة الٌلغويٌة تدخل ضمن ىذه ا١تهارات ا١تختلفة، كترتبط هبا كجوبنا ا١تهارة العقلٌية، 

ا١تهارات الٌلغويٌة بأنواعها تتطٌلب استخداـ العقل، فإذا قلنا أٌف الٌلغة عملٌية إرساؿ كاستقباؿ، فإٌف اإلرساؿ يتضٌمن  ألفٌ 
الكبلـ أك الكتابة ككبل٫تا ٭تتاج إٔب تفكَت فيما يقاؿ كفيما يراد كتابتو، كذلك االستقباؿ الذم يتكوف من االستماع 

ٌخل العقل ُب ترتيب مكٌوناهتا، لذا ٬تب أاٌل نفرِّؽ مطلقنا بُت ا١تهارة العقلٌية كا١تهارة الٌلغويٌة كالرؤية كالقراءة، ككلٌّ منها يتد
 .2«ألنٌو من التعبَت عن مكنونات العقل بالٌلغة 

، “ا١تهارات”فأبرز ما ٯتيِّز ىذا ا١تقتطىف ىو تركيزه على كوف التعبَت ٦تارسة هتدؼ إٔب إكساب الٌلغة إٔب جانب غَته من 
لعٌل ىذا ا١تفهـو األخَت ىو الذم دفع بصاحب ىذا  :لكن قد يستتبع ىذا مفهومنا آخر يتناكؿ آلية كميكانيكٌية اكتساب الٌلغة

ىكذا، كُب ظٌل ىذه . ا١تقتطىف إٔب ربط مهارة التعبَت شفاىةن ككتابةن ٔتا أٝتاه با١تهارة العقلٌية حيث االنتباه كالتفكَت كالركيٌة
ز الرجوع إٔب النظريٌة التوليديٌة التحويلٌية كتفٌحص أىٌم العيوب اليت سٌجلتها على البنويٌة كأعلنتها ُب كجهها نذكر ا١تبلحظة، كإذا جا

                                                           

 . 1999، ترٚتة سعدم زبَت، دار اآلفاؽ، اٞتزائر، مبادئ ُب اللِّسانيات العامةأندرم مارتيٍت، : يينظىر ىذا ا١تقاًبل فيما استعملو سعدم زبَت من ترٚتة  1

 .89.، ص2005، دار ا١تعرفة اٞتامعٌية، القاًىرة، ة العربٌيةطرؽ تدريس الٌلغزكريا إٝتاعيل،   2
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ىنا ما ساد من اعتقادو لدل ىؤالء كٟتقبة طويلة من أٌف الٌلغة تكتسب بتخزين بناىا كأنٌو يكتفي ا١تتعلِّم بتكرار تلك البٌت ك٦تارسة 
 .1الب تلك البٌت لكي يتعٌلم الٌلغةعملٌية الكبلـ ُب قو 

كاعتمدتو ، بلغ أمري شهرة الكفاءة كمصطلح تقٌٍت إٔب أف أصبح متداكالن ُب ٣تاؿ الًتبية، كفرض نفسو ُب كل ا١تيادين
السياؽ الذم يستعمل فيو كلكن  ىذا حسب. البلداف ُب أنظمتها الًتبوية، مسايرة ١تقتضيات التحوالت ا١تختلفة كركح العصر

 :التعليمي الًتبوم، كنذكر لذلك بعض الٌتعريفات م يهٌم البحث ىو مفهـو الكفاءة ُب اجملاؿالذ
 حركية اليت ٘تٌكن /من ا١تهارات النفسية اٟتس ٣تموعة من التصرفات االجتماعية كالوجدانية، كمن ا١تهارات ا١تعرفية، أك

 .مهٌمة أك عمل معٌقد على أكمل كجو من ٦تارسة دكر، كظيفة، نشاط،
  ٣تموعة من ا١تعارؼ كمن القدرات الٌدائمة كمن ا١تهارات ا١تكتسبة عن طريق استيعاب معارؼ كجيهة كخربات مرتبطة

ىي االستجابة اٌليت تدمج، كتسٌخر ٣تموعة من القدرات كا١تهارات كا١تعارؼ ا١تستعملة بفعالية ُب . فيما بينها ُب ٣تاؿ
٣تموعة من الٌسلوكات ا١تنٌظمة اٌليت تسمح للفرد . م أف مارسوكضعيات مشكلة، كظركؼ متنٌوعة ٓب يسبق للمتعلٌ 

 .نائية ٔتواجهة كضعية ما إٌنا
  ،الكفاءة من منظور مىدرسي ىي ٣تموعة مند٣تة من األىداؼ ا١تمٌيزة تتحٌقق ُب ناية حٌصة تعليمٌية أك مرحلة دراسٌية

عل ُب عبلقة ٘تاس مع ما يدعى الكفاءة . يذدالٌة ٢تا عبلقة ْتياة الٌتلم كتظهر ُب صيغة كضعيات تواصلٌية كقد ٕتي
عهدنا منذ زمنو قريبو لدل بعض الدارسُت ػ ككذلك ا١تكوِّنُت كا١تتابًعُت ػ كصف التعبَت . التعليمٌية اليت ٗتٌص ا١تعلِّم

لى ا١تعلِّم بكونو كفاءة، كذلك ُب ضوء ما أصبح ييعرىؼ با١تقاربة بالكفاءات كىم ٤تٌقوف ُب ذلك، كىذا يعٍت أنٌو ع
تفعيل كتنشيط كفاءة . 1: الذم يتؤٌب تلقُت متعلِّميو مثل ىذه ا١تاٌدة أف يعرؼ أٌف مسعاه ينشٌق إٔب شٌقُت أساسٌيُت

 .كلتحقيق ا١تسعى األٌكؿ ال بٌد ًمن تعليم الفنيات كالتقنيات ا١توًصلة إٔب ذلك. 2. التعبَت كأساسيات البحث

ىي القدرة على توظيف ٥تتلف »  الكفاءةائنة بُت التعريفات السابقة نستنتج أٌف ًمن أجل صياغة أىٌم التقاطعات الك
 ا١تعارؼ كالٌسلوكات ا١تقرَّرة كا١ترتبطة مباشرة بالوحدة التعليمٌية حيث كٌل نشاطات التعٌلم فيها تتمحور حو٢تا كىي السلوؾ الظاىرمٌ 

تنطوم على  المىلىكةبينما . 2« عبَتنا عن حدكث فعل التعٌلمالقابل ١تبلحظة كالقياس الذم يبلغ من خبلؿ نشاط ا١تتعٌلم ت
بزعامة خصوصيات ترجع إٔب صلة الرًَّحم اليت تقرِّهبا ًمن اللِّسانيات بامتيازو ُب ظلِّ التقاليد ا١توركثة عن الٌدرس التوليدم الذم تؤٌب 

فهـو ػ ُب األقلِّ نظريٌان كبطريقة اسًتثن
ى
ـى أموًر ىذا ا١ت طلب أدناهتشومسكي زما

ى
٢تذا كٌلو فبل حرىج أف نستعًمل  .ائٌية ػ كيٌتضح ًمن ا١ت

عنٌية  مىلىكةكبديل كظيفي  ١تصطلح   كفاءةأحيانان مصطلح 
ى
ىلىكة ا١ت

درسي اآلًيل إٔب ٖتصيل ا١ت
ى
حينما يوحي با١تفهـو ا١تتعلِّق بالتمرين ا١ت

ث أف يستثًمر ىذه . ًمن قبيل التخليط؛ كليس (ُب ظركؼ اٟتياة اليومٌية ا١تلموسة)تعليميان ككاًقعيان  ىذا، ما داـ بإمكاف كٌل باحو
 .التعٌدديٌة ُب التسمية ُب سبيل ٘تييز ا١تفاىيم الٌدقيقة

                                                           

 ,Trad. de l’Allemand par Yves Bertrand, Coll. Langues Evaluation de la compétence communicative en langue étrangèreSibylle Bolton ,: يينظىر  1

et apprentissage des langues, CREDIF, ENS de Saint-Cloud, Ed. Hatier, Paris, Juin 1987, p.19. 

 .143ػ  142.خالد لبصيص، ا١ترجع السابق، ص  2
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 :تعٌدد أكجو المىلىكىة التَّواصلٌية 3.1.1

مىعرًفة إجرائٌيةىي، أٌكالن كقبل كٌلً شيء،  (Compétence communicative) المىلىكة الٌتواصلٌية
ٖتوم  :1

لٌية  موعة لغويٌة ما؛ كتستشٌف عن اآلليات ( الكبلـ) استعماؿ الٌلغةاألعراؼى الثقافٌية كاالجتماعٌية، تلك اليت تتحٌكم ُب عمى ُب ٣تى
جموعة( االنفعالٌية)النفسٌية الوجدانٌية 

ى
ىلكة التٌواصليٌةكما ييشَّدد عند ذكر مصطلحي . اليت ٖتكم تبادؿى األحاديث ُب تلك ا١ت على  ا١ت

ٔتثل ىذا الٌتحديد كاًسعةى النِّطاؽ، فهي تنطوم  المىلىكىةتبدك ىذه (: األـٌ أك الثانية أك األجنبٌية)ُب لغة ما  الٌتواصل بًنجاعة اءةكف
 :كفق الٌتقدٙب الساًبق على ٜتسة أنواعو ُب أقٌل تقدير

مىهارة استيعاب :المىلىكىة الٌلغويٌة .1
 .ُب سياؽو تواصلي  ماما كتطبيقها  لغوم   (Code)قواعد كضعو  2

تلىف أنواع ا٠تطاباتمىهارة استيعاب  :المىلىكىة االجتماعٌية الٌلغويٌة .2  .كجعلها قيدى ا١تمارسة ُب موًقفو تواصلي  ما ٥تي
 .ميرتًبطة ٔتوًقفو تواصلي  ما موضوعاتو ثقافٌيةمىهارة استيعاب  :المىلىكىة االجتماعٌية الثٌقافٌية .3

االت خربة ما كأشياء العآبى هارة استيعاب مى  :المىلىكىة المىرجعٌية .4  .، ك٘تٌلك عبلقاهتا ضمن سياؽو تواصلي  ما٣تى

ًمن أجل ردـ أسباب الٌتواصل بُت ا١تتحدِّثُت،  اسًتاتيجيٌات تلٌفظٌية كغَت تلٌفظٌيةمىهارة استعماؿ  :المىلىكىة االستراتيجٌية .5
 .١تتوقَّعة بل ٔتىوًجب حىت أفعا٢تم اتمىلىةكإحكاـ أمر التواصل ٔتقتضى نوايا أكلئك ا١تتحدِّثُت ا

قبل ا١تركر إٔب تطبيق ىذه ا١تفاىيم على موضوعنا، نبحث أٌكالن ُب ا١تيادين اليت يبدك أٌنا أسهمت بشكلو ما ُب تقٌبل ىذا 
درسي الذم سيتغٌَت كضعيو عندنا ْت

ى
شهد تشٌتت الوالء ا١ت

ى
تصدِّم ١ت

ي
فبناءن على الٌتعداد . ئنة بينهاسم الفركؽ الكااٞترد التسلسلي ا١ت

عرفٌية اليت تتدخَّل ُب تىدارس ا١تلكة التواصليٌ 
ى
ًكن استخبلص ٚتلة ًمن ميبلحظات تفضي بنا إٔب ٖتديد أىم ا١تيادين ا١ت  .ةالٌساًبق، ٯتي

 :مىيادين التدٌخل 2.1

ىلىكات ىو ًمن ًجنس 
عاًرؼ كا١ت

ى
عرُبعإٌف موضوع العبلقات الرٌاًبطة بُت األفراد كا١ت

ى
الرتباًطو بقضٌية االستيعاب  لم النفس ا١ت

ككذلك يعٌد . اليت ٖترص على سبلمة مركر ا١تفاىيم اللِّسانٌية كغَتىا ٨تو عآبى تعليم الٌلغات تعليمٌية الٌلغاتكاإلدراؾ؛ كىو شأف 
أكلئك األفراد،  خارجى  دو تنعم بتواج ، ذلك أٌف ا١تعارؼ ىي ٘تثيبلت اجًتماعٌية كليست ٣ترَّد ميعطياتو علم االجتماعمسألة تابًعة ل

ل ك الٌلغة كالثقافة منذ الطفولة، بسىَتكرة فرديٌة ًضمنٌية كٔتراعاة » إذ أٌف  :كالنَّظر ُب الٌلغات ييصاًحبو البحثي ُب ىويات ا١تستعًملُت ٘تى
تكتًسب الثقافةي ػ ُب نظىر صاًحيٍب ىذا  .3«تبادؿ األقواؿ بُت األشخاص، ىو بالتأكيد ما يبٍت أىمَّ شيءو ُب ا٢تويٌة االجتماعٌية 

                                                           

عرفة بوصفها تنقًسم إٔب ما ىو تىقريرم كما ىو إجرائي  1
ى
ىلىكىة التَّواصلٌية ضمنى القسم األخَت نظران لطابعها التعٌددم كالتداخلي، ؛ يينظىر. ٙتٌةى مىن كقف عند ا١ت

، سلسلة إسًتاتيجٌية الٌتدريس كالٌتعٌلمبد اٟتميد جابر، جابر ع: تيدرىج ا١ت

 .117ػ  77.، ص1999ا١تراجع ُب الًٌتبية كعلم الٌنفس، دار الفكر العريٌب، القاىرة، 
تعليم اللغة العربية بُت النظرية حسن شحاتة، : ا يٌتصل بو ىو االستيعاب كالفهم، يينظىركأكثر م (Listening)ُب كثَت من الكتب ا١تتخصِّصة ُب تعليمٌية العربٌية مرتًبط بتواجد ا١تصطلح اإل٧تليزم ( استماع)كركد مصطلح   2

اًكركف ُب كلِّ دارة ٗتاطيب، مع العلم أٌف مصطلح / ًمن ا١تفركض أف يكوف ىناؾ مستًمعوف (. االستماع)، الفصل الثا٘ب 1992، دار ا١تصرية اللبنانية، القاىرة، كالتطبيق ثر استعماالن ُب نظريات التواصل ىو أك( السامع)٤تي

 .ا١تختًلفة
3  J.-P. Cuq & I. Gruca, Op. cit., p.83. 
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اؿ ا١تقتبىس ػ أعظم شرعٌية تيكفِّل ٢تا أف تؤخىذ بعُت االعتبار ضمن تعليمٌية الٌلغات األجنبٌية كالثانية، انًطبلقان من ارتًفاقها ٔتج
صِّل أمَّ معٌت خارجى إطاره  .1ا١ترجعيات، الذم ال ٯتكن لئل٧تاز الٌلغوٌم أف ٭تي

 :نيات كتعليمٌية الٌلغاتاللّْسا 1.2.1

 :ًمن زاكية تجميعٌية متقشّْفة 1.1.2.2

، لكن ال بدَّ أف ٗتضع لقانوف االنًسجاـ لكي تيش ىلىكىة التَّواصلٌية متعدِّدةي األكجو؛ كىي أكجوه فارًقة كميتداًخلة ُب آفو
كِّل إٌف ا١ت

طاؼ شيئان موحَّدان 
ى
نتيجة اختبلؿ للعبلقات اٟتساسة الكائنة بُت ىذه فأٌم عطب يصيب إحدل ىذه ا١تلكات ىو . ُب آخر ا١ت

ىلىكة كاألداء)ػ ُب مىنحاىا التقليصي لؤلسف ػ إٔب صبِّها ُب قالب ثنائٌية  اللّْسانيات٢تذا تصٌدت . القول التواصلٌية
. الٌلغوٌيُت( ا١ت

ـى حالة تشٌتت ذلك ألٌف، ُب تصٌور بعض اللِّسانيُت ػ تبعان ٢تمِّهم التَّنظيمي ػ ليس أفضل ًمن ٖتقي ق نوع ًمن نًظامٌية تسجِّل توازنان أما
 .2حلقة الٌتواصل

الٌلغة أك اضطرابات استعما٢تا إذا ٓب نكن قد ٧تحنا ُب تناكؿ  ٘تٌلكال ٯتكن التكٌفل كما ينبغي با١تعضبلت اليت تعًتض 
كال بٌد أف . انية إاٌل على أصلو من الوصف الٌلسا٘ب، كال تقـو التحديدات اليت تستهدؼ لغة األـٌ كالٌلغة الث3طبيعة الٌلغة كلو عمومنا

ككيف  كُب إطار علمو يعرؼ ماذا ينتقي من اجملاالت الٌلسانية ا١تختلفة تلك الٌلغة لقُتتكوف تلك اإلحاطة ُب مستول متطٌلبات ت
انكباب ا١تطًبقُت كا١تمارسُت يضعو ُب خدمة القائمُت على تعليم الٌلغات كا١تهتٌمُت بتعٌلمها، مع ٗتصيص ىامش يتناكؿ كيفٌية 

اليت ًمن  ملكة الٌتداكؿ الٌلغويٌةساعيةن إٔب اقًتاح ما ٬تدير أف ييًتجىم ُب ىذا السياؽ إٔب  تعليمٌية الٌلغاتكذلك تتدٌخل :عليو
ُب مقابل األداء الٌلغوٌم ا١تؤًسف جٌدان أف ٧تد البعض يلخِّصها، ميغالُت ُب تقدير مقاـ اللِّسانيات طبعان، ُب ا١تلكة الٌلغويٌة البحتة 

ػ ىذا ما عابو أحد ( صنو التداكؿ)الذم طا١تا غيِّب ىو اآلخر من ساحة الدراسات الٌلغويٌة ػ كالسٌيما إذا علمنا أٌف التعبَت أداء 
لدكرىا ُب الباحثُت كىو ىاٯتز ػ كما أشرنا أعبله ػ على تشومسكي ا١تفرًط ُب التجريد الذم يقصي العوامل االجتماعية، كٞتحوده 

على ا٠تصوص ُب  النحو التوليدمٌ كذلك مع شهرة  .4ا١تلكة اللٌغويٌةتدعيم ما كاف سٌباقان، على الٌرغم من ذلك، إٔب تسميتو 
ست: تفصيلو ُب قضٌية ا١تعٌت كعدـ ا١تعٌت

ي
الةى ػ لسياؽ اٟتاؿ بدكرًهنإذ ىو تفصيله مرتًبط بالٌتفسَت ا١ت لكن امتداد جذكر . جدو ػ ال ٤تى

 .ىو ما يتعٌُت االحتفاظ بوالنحو إٔب النحو الشاًمل كما حٌدده تشومسكي كا١ترتًبط بتصٌور الفبلًسفة كا١تناًطقة ىذا 

                                                           

 .ا١ترجع نفسو، الصفحة نفسها: يينظىر  1
؛ نقلناه عنا١تنشًغل أكثر بقنوات صرؼ الثقافات ٔتا ال ٯتًكن االنفبلت منو ُب مى  (Roland Barthes)كىي اليت، على الٌرغم ًمن ذلك، فقد كصفها ركالف بارت   2 -Catherine Kerbrat: دار كلِّ احتكاؾو

, Coll. MÉMO, Ed. Seuil, Paris, 1996, p.04.La conversationOrecchioni,  

Ed. : et apport de la PEDAGOGIE à la LINGUISTIQUE apport de la LINGUSTIQUE à la PEDAGOGIEKhalil, -Denise Sadek ,: يينظىر  3

Papyrus, Montreuil, France, 1997, p.02. 
 ,Trad. de l’Anglais par France Mugler, Coll. Langues et apprentissage des langues, Vers la compétence de communicationD. H. Hymes ,: يينظىر  4

CREDIF, Ed. Hatier, Paris, 1984, p.131-132. 
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لكة تتقوقع ُب ٣ترٌد  1لكن، على الرَّغم ًمن القصور الذم أنا إليو أعبله ُب شأف نظريٌة تشومسكي
ى
كفيما ٮتٌص جعل ا١ت

ىلىكة الل غويٌة استظهار القواًعد الضمنٌية، ليس من اٟت
كمة إنكار أ٫تٌية لسانٌيات تشومسكي فيما تنهض بو من مهٌمة كصف ا١ت

تعلِّقة بًالل غات ُب حدِّ ذاهًتا كما يتجٌلى فيها ًمن ا١تظاًىر الس لوكٌية اللِّسانٌية، فبل
ي
يكفي ًعند الٌتوليديُِّت  ا٠تاٌصة بًفردو معٌُت، ال تًلك ا١ت

يب كصفي الل غات فحسب، بل ٘تت اكلة تىفسَت سبب الواًقعة الل غويٌة اٌليت ٖتدث، قبل ا٠توض ُب الكيفٌية؛ أٍم ٕتي م إٔب ٤تي د  نظراهتي
 كيف ؟( ٍبٌ )١تاذا ؟ : عن أسئلةو من ًجنس

 ربط التوليديوف االقتصار على دراسة ا١تلكة الٌلغويٌة بضركرة ٖتديد البٌت النحويٌة لكٌل لغة، كبالسعي ػ من جهة أخرل ػ إٔب
د ػ ال ٤تالةى ػ مكانو ُب تعليمٌية الٌلغات، . إثبات كجود ٨تو شامل ىذا، ٌٍب إٌف أىمَّ ما عمىدت ىذه الٌنظريٌة إٔب تنظيمو كاٌلذم ٬تًى

ن كالسيما ُب اإلحاطة ٔتا يقـو عليو التعبَت من كفاءٌٍب اٟتديث كالكتابة، ىو الًفكرة القدٯتة اٌليت تسلم ًبوجود ما أشار إليو حنفي ب
عا٘ب الكلٌية

ى
شكِّلة لًلبيٌت العميقة 2عيسى ٔتيستول ا١ت

ي
عوِّلة على قدرة الًفكر اإلنسا٘ب،  ». كا١ت

ي
فهذه البٌت اٌليت تشًًتؾ فيها البشريٌةي ا١ت

اًكؿ  عرفٌية اٌليت ٮتتص  هًبا اإلنساف كاٟتاًدثة بينما ىو ٭تي
ى
قاربة ا١ت

ي
ثِّل العبلقات الثٌابًتة اٌليت تيعزِّزىا ا١ت ستول ٘تي

ي
اسًتيعاب الواًقع ذم ا١ت

زدكج
ي
يتًَّصل بًاألفكار ػ مىوضوعات العآبى ا: ا١ت

جرَّد ا١ت
ي
حسوس، كالعآبى ا١ت

ى
تعلِّق بًالعآبى اٟتٌسي ًلؤلشياء ػ موضوعات الواًقع ا١ت

ي
لًفكرٌم ا١ت

اٌصة، بل تلتمس موضوعىها ُب كصف ا١تلكة الل غويٌة بل تىعترب الٌنظريٌة الٌتوليديٌة كمىوضوعو ًلدراسًتها تلك القواًعد الٌنحويٌة ا٠تف .3«
الوضع، : فييؤدِّم ًبذلك كصفي الل غة ًمن كجهًة نظر الٌلسانيات الٌتوليديٌة إٔب اإلحاطة ًبكلِّ ىذه اٞتواًنب األساسٌية. كٖتليلها

فسِّرة فىهذه الٌنظريٌة يىن .كاالستعماؿ الذم يقـو بو ا١تتحدِّثوف، كطرؽ تعٌلم كتعليم الٌلغة
ي
توم كصفى ٥تتلف العناًصر ا١ت بًغي أٍف ٖتى

تحدِّثي بًأيٌة ليغة، كاٌليت يىتمٌكن عن طر 
ي
عاًرؼ الل غويٌة اٌليت استنبىطها ا١ت

ى
يًقها ًمن بًناء كاستيعاب لًلمىلىكة الل غويٌة بًاعًتبارىا ٚتلةن ًمن ا١ت

ربنا عن كلِّ . ملفوظات ليغًتو القواًعد كالوحدات كالٌضواًبط اٌليت يتضٌمنها ٨تىٍوي تًلك الل غة، كتوصىف  فهذه الٌنظريٌة ًمن شأًنا أف ٗتي
ستويات الل غويٌة الفنولوجٌية، ا١تعجمٌية، الًٌتكيبٌية كالٌداللٌية

ي
 .ًبداًخلها ٥تتلفي ا١ت

لكة التواصلٌية علمي ا كعملي ا 
ى
نا لدل فئة ًمن ا١تتخصِّصُت ُب الٌلغة ىو ما عرفكتعليمي ا ٌٍب إٌف خَتى دليلو على إمكانية تأطَت ا١ت

؛ 4كإصبلحو( التعبَت)، كذلك لغرض تقوٙب الٌلساف “ الشائعةاألخطاء الٌلغويٌة  ”ب كغَت ا١تتخصِّصُت ًمن التصدِّم ١تا يوسم عندىم 
يدٌم كأتباعيو ًمن إبداعٌية الكبلـ فهي  كعلى الرغم ٦تٌا ٭تدكىم ًمن النزعة ا١تعياريٌة اليت تيشًرؼ على مراًقبة ما يزعم رٌكاد االٌٕتاه التول

كفيلة بأف تشكِّل أحد العواًمل ا١تعطِّلة ٢تا ُب آفو كاًحد، ما ٭تتويو ا٠تطاب ُب سياؽ اللغة ا١تتداكلة، بل ىناؾ عدد من اٞتمل 
لتعبَت ا١تتنوِّعة؛ كالبعض كالصيغ ا١تتشاهبة كا١تتضمنة نفس الدالالت مع اختبلفات طفيفة كٌلدىا العصري كحركةي الٌتجديد كأساليب ا

أك ما عيدَّ كذلك ال لشيءو إاٌل من أجل تفٌهم آلية التعبَت ال آلة الكبلـ كحدىا، مع الًعلم “ األخطاء ” ينكٌب على ًدراسة تلك 

                                                           

كما جاء عند أٛتد ٥تتار عمر عنواف ... البٌت النحويةنعـو تشومسكي، : قد ترٚتو يوسف عزيز من اإل٧تليزية إٔب العربٌية؛ يينظىر Syntactic structuresف تشومسكي الرٌئيس نيعيد إٔب األذىاف ُب ىذا السياؽ أٌف مؤلَّ   1

البنى )، حاًمبلن عنواف (باًحث جزائرم)؛ ككذلك ترٚتو ػ أك فصوالن منو ػ عبد الرزاؽ دكرارم 161.، ص1995رة، ، عآب الكتب، القاى1.، ط٤تاضرات ُب علم الٌلغة اٟتديثأٛتد ٥تتار عمر، : ، يينظىر(التراكيب النحويٌة)

 (.الٌتركيبٌية
اضراته ُب ًعلم الٌنفس الل غومٌ حنفي بن عيسى، : يينظىر  2  .   42.، ص1980، الٌشركة الوطنٌية لًلٌنشر كالٌتوزيع، اٞتزائر، 2.، ط٤تي

3  éd, PUF, Paris, 1984, p.63.  éme ?, 2 je-, Coll. Que saisLa linguistique appliquéeC. Bouton,  
مشكبلتو كحلولو؛ : درسة األساسٌية اٞتزائريٌةا٠تطأ الٌلغوٌم ُب ا١تنسيمة ربيعة جعفرم، : ظىركال نريد با٠تطأ الٌلغوٌم ما يلتًفت إليو األخٌصائيوف ُب تصحيح أخطاء الكبلـ اليت ٘تٌت ػ من جانبو ما ػ بصلة إٔب موضوعنا ىذا، يين  4

 .2003، ديواف ا١تطبوعات اٞتزائريٌة، اٞتزائر، دراسة نفسٌية لسانٌية تربويٌة
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لكن ٧تد . ريدىاأٌف ىذه األخَتة ذات أ٫تٌية ىي األخرل حيث ال تيغيِّب الطاًبع الصوٌب النطقي لٌلغة اليت بالغ بعضي ا١تغالُت ُب ٕت
آلةى الكبلـ كآلية التعبَت ٘تتزًجاف لتفرضاف بدكر٫تا على الٌلغة نوعنا من حقائق نلمسها ُب تبلقي الٌلغات ٖتت تأثَت االحتكاؾ 

ة لكنو الكبلمٌي كُب ظلِّ ظاًىرة االقًتاض الٌلغوٌم مثبلن كىو الذم يدٌؿ على تداخيلو لغوم  ٬ترم تطبيعيو ُب أساليب كبلمٌية متنوِّع
ففي ظلِّ كٌل ىذه اإلشكاليات ا١تستنًفرة أخذ البعضي بزماـ ا١تبادرة كإٌتو إٔب ما من شأنو أف يفسِّر بعض . سرعاف ما يطاؿ الٌلغة

أخذ البعضي يتحٌدث عن  الظواًىر التعبَتيٌة اليت قد تفوت الٌلسانيات أك يبدك أٌف ىذه األخَتة قد ٫ٌتشتها ألسبابو ما؛ فبينما
كمن دكف أف  اآلف كمنذ عهدو قريبو نسبي ايظٌل اآلخر ػ  (Linguistique de l’énonciation)التلٌفظ  لسانيات

اختزالية كجهة نظر ٖتدث حالة تقاطع حتمٌية ػ مصرنا على االستخداـ ا١تعهود لدل فئة من الباحثُت ػ كىم الذين ضاقوا ذرعنا من 
انقيادنا “ لسانيات الكبلـ ” كانقاد البعض إٔب تسمية ػ  1ُب كضعها الفعليٌ  ا١تصنوعة حوؿ الٌلغة كاليت ليست كذلكدم سوسَت 

 .طبيعي ا

 :جدلٌية العالقة 2.1.2.2

اللِّسانيات كعلـو االتِّصاؿ كتعليمٌية الٌلغات )لقد أمضى ا١تتخصِّصوف ُب ا١تيادين النظريٌة كالعمىلىٌية ا١تٌتًصلة بالتَّواصل 
ىلىكة التَّواصلٌية كقتان معتربان؛ فابتعدكا شيئان ما عن البحث ُب الكيفيات اليت يتٌم هبا ٖتصيليو ُب ، ُب ٕتريد مىفه(كاالجتماعيات

ـو ا١ت
يطبِّقُت 

مارًسُت بل ا١تتمرِّسُت)أرض الواًقع، فصار األمري بذلك إٔب ا١ت
ي
الذين ييشرًفوف على تعليم الٌلغات فشاركوا ًمن زاكيتهم ( ا١ت

 . ا٠تاٌصة
ي
ىلىكىة ألٌنم ال يزالوف ٭تقِّقوف مواًقف إفَّ ىؤالء ا١ت

 التَّحصيلطبِّقُت، مىع أٌنم أسهموا ّتديٌة بالًغة ُب اإلمساؾ بتلك ا١ت
اؿ العمل تفكَتان ُب كضع طرائق تعليم الٌلغات اليت يظٌلوف  كٮتلقوف بيئة مىدرسٌية تعليمٌية ميتطوِّرة، فلم يكن داعيان إٔب خلوِّ ٣تى

الذم ميًٍتى بو “ العقل ” أٌف الٌلغة كاٟتديث عن الٌلغة ػ ًمن مىنظور ذلك ا١توًقف ػ ييعتربى كبل٫تا من قبيل ذلك . ميفتًقرين إليها
 .2«أعدؿى األشياء توٌزعان بُت الناس » اإلنساف كييعٌد 

تخصِّصُت ُب الٌلغة كغَت ىو ما عرفنا لدل فئة ًمن ا١تكتعليمي ا ٌٍب إٌف خَتى دليلو على إمكانية تأطَت التعبَت علمي ا كعملي ا 
؛ 3كإصبلحو( التعبَت)، كذلك لغرض تقوٙب الٌلساف “ الشائعةاألخطاء الٌلغويٌة  ”ب ا١تتخصِّصُت ًمن التصدِّم ١تا يوسم عندىم 

إبداعٌية الكبلـ فهي   كعلى الرغم ٦تٌا ٭تدكىم ًمن النزعة ا١تعياريٌة اليت تيشًرؼ على مراًقبة ما يزعم رٌكاد االٌٕتاه التوليدٌم كأتباعيو ًمن
كفيلة بأف تشكِّل أحد العواًمل ا١تعطِّلة ٢تا ُب آفو كاًحد، ما ٭تتويو ا٠تطاب ُب سياؽ اللغة ا١تتداكلة، بل ىناؾ عدد من اٞتمل 

؛ كالبعض كالصيغ ا١تتشاهبة كا١تتضمنة نفس الدالالت مع اختبلفات طفيفة كٌلدىا العصري كحركةي الٌتجديد كأساليب التعبَت ا١تتنوِّعة
أك ما عيدَّ كذلك ال لشيءو إاٌل من أجل تفٌهم آلية التعبَت ال آلة الكبلـ كحدىا، مع الًعلم “ األخطاء ” ينكٌب على ًدراسة تلك 

 .أٌف ىذه األخَتة ذات أ٫تٌية ىي األخرل حيث ال تيغيِّب الطاًبع الصوٌب النطقي لٌلغة اليت بالغ بعضي ا١تغالُت ُب ٕتريدىا

                                                           

 ,Ed.  Seuil, Paris, , Coll. Qu’est ce que le structuralismeLe structuralisme en linguistiqueOswald Ducrot ,? 1968  & ;: يينظىر ُب شأف ىذه ا١تبلحظة  1

, Ed. de Minuit, 1989.: lecture sur le langage Logique, structure, énonciationOswald Ducrot,  
ثان عن   2  .03.، ص1991شر، اٞتزائر، ، ترٚتة ٚتيل صليبا كتقدٙب عمر مهيبل، سلسلة العلـو اإلنسانٌية، موفم للنمقالة الطريقةرينو ديكارت، : ؛ يينظىر(Le bon sens)الًعبارة لديكارت متحدِّ
مشكبلتو كحلولو؛ : ا٠تطأ الٌلغوٌم ُب ا١تدرسة األساسٌية اٞتزائريٌةنسيمة ربيعة جعفرم، : ظىركال نريد با٠تطأ الٌلغوٌم ما يلتًفت إليو األخٌصائيوف ُب تصحيح أخطاء الكبلـ اليت ٘تٌت ػ من جانبو ما ػ بصلة إٔب موضوعنا ىذا، يين  3

 .2003، ديواف ا١تطبوعات اٞتزائريٌة، اٞتزائر، انٌية تربويٌةدراسة نفسٌية لس
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 :سياؽ التواصل“ ـو عل”  2.2.1

 Compétence) ٧1تد بعض الباًحثُت يوٕب اىتمامنا كبَتنا كخاصنا لتمل ك ا١تلكة اللغوية االجتماعية

sociolinguistique) ككيفيات نقلها جيبلن بعد جيل باعتبارىا تؤٌدم دكرى االحتفاظ على التجلٌيات االجتماعٌية لٌلغة .
كما تيعد  األكجو ا١تضبوطة أعبله . الٌلسانيات االجتماعٌية، كبإيعازو من فلسفة الٌلغةك  داللٌيةالدراسات الكذلك ٖتت تأثَت كل  من 

. ُب الواًقع مظاىر تسمح ٢تا بتجاكز فكرة اعتماد الٌلغة اليت تتمركز حو٢تا األحاديث عادةن عندما يتعٌلق األمري بقناة صرؼ الكبلـ
ىلىكات ضمن . ي ًمن اختصاص الٌتواصلذلك أٌف ىناؾ مىوارد خاٌصة بالٌلغة كأخرل ى

ييبالىغ ُب توسيع كٌل كاًحدة ًمن ىذه ا١ت
اليت ىي ٔتثابة التحٌكم ُب نظاـ  ا١تلىكة اإليديولوجيٌةاليت قد تسٌمى أيضان  الملكة المىرجعٌيةنضرب مثبلن ما ٮتٌص : اىتمامات شىت

رجعيات االجتماعٌية ًمن قبل أفراد
ى
يرتًبط ىذا التكرار بأ٫تٌية ىذا (. سياؽ تواصلي  ما)لقيد التعريفي ييبلحىظ دكامة تكرار ا. ا١ت

ىذا ا١تعيار الذم زيحزًح ًمن موًضعو الببلغي : ىو ما يينبئ بضركرة تطابق الكبلـ مضمونان كشكبلن مع مقتضى اٟتاؿ األخَت؛ ك
حي بو حدكث التنويع ُب القرائن ا١تصاًحبة لو كىي ما يو . 2فأصبح ُب ضوء نظريٌة التواصل، قاًبلى التعميم على النِّطاؽ التَّواصلي

تلىف أنواع ا٠تطابات ك قواعد كضعو لغوم  ک ا١تسطَّر ٖتتها أعبله  االت خربة ما كأشياء العآبى  ٥تي اْب؛ ذلك نظران إلمكانٌية فبلح .. ٣تى
، لكن ىذا ال ٯتنع التحٌكم ُب زمامو بل ييتطلَّب الفرد ُب التعبَت بشكلو مناًسب ُب مواًقفى معيٌػٌنة كفشلو ُب غَتىا؛ فا١توًقف مسيًطر

كمراعاة السياؽ أك دراستو من جانب، أك ٖتليلو ُب ذىن ا١ترسل من جانب آخر، ليس » . كالفكرة ميرتًبطة بقضٌية التأقلم. ذلك
 أكثر من ىذا بقولو إنا أٌف التداكلية درس غزير كجديد، بل يذىب إٔب( كارنب)يعًتؼ " باألمر اليسَت، أل٫تيٌتو كدقٌتو، كلذلك 

قاعدة اللسانيات، إذ إنا ٤تاكلة لئلجابة عن أسئلة تطرح نفسها على البحث العلمي، كٓب ٕتب عليها ا١تناىج الكثَتة، كقد ال 
 .3«تسلم من ا١تشكبلت حا٢تا حاؿ أم منهج لدراسة اللغة 

ماعي الوظيفي لٌلغة تجالميُت ٔتدل أ٫تية اٞتانب االنظريات االجتماعية التواصلية فقد جلبوا اىتماـ التعلي أما أصحاب
كضركرة الًتكيز على ا١تلكة التواصلية كاليت تبقى ا٢تدؼ األٝتى من تعليم اللغة، ذلك أف أصحاب ىذه النظريات ال يهتموف بتعليم 

 ايَتىا كقواعدىا حسببل أف األمر يتعدل ذلك للتعرؼ على التوظيف اٞتيد ١تع النظاـ الصوٌب كالصرُب كالنحوم للغة فقط،
لكل مقاـ ٔتعٌت آخر، توظيف اللغة حسب مقولة . كفق مقتضيات األحواؿ ا١تتنوعة  القواعد االجتماعية كسياقاهتا كاستعما٢تا 

 . مقاؿ
يشة، األصل اإلثٍت، ا١تهنة، مستول ا١تع)توٕب الٌلسانياتي االجتماعية اعتبارنا للمعطيات االجتماعٌية اليت تلتصق با١تتكلِّمُت 

ربى آخره على توظيفو( اْب..السٌن، اٞتنس  . كتتبٌُت من خبلؿ ىذه ا١تعطيات نوع األداء الٌلغوٌم الذم ينزع إليو ذلك ا١ترًسل أك ٬تي

                                                           

  Ed. Mardaga, Liège, Belgique, 1997, p.21: Concepts de base SociolinguistiqueLouise Moreau, -Marie ,-.23: يينظر فيما ٮتٌص ىذه ا١تلىكة ما أيكجز ُب كتاب  1
يينظىر . 196ػ  195.، ص(207ػ  189.ص)، 1993ػ  1992، اٞتزائر، 07.، عحوليات جامعة اٞتزائركالبنويٌة الوظيفٌية ُب الٌنقد األديٌب، ( الٌنحويٌة الببلغية)اٞترجا٘ب الٌلغويٌة جعفر دؾ الباب، نظريٌة عبد القاىر : يينظىر  2

 .26.، ص(34ػ  19.ص)، 2006، اٞتزائر، 2.، ج16.، عحوليات جامعة اٞتزائرٌلفظٌية كا١تقاربة ا١تفهومٌية، يوسف مقراف، تبٌٍت تعليمٌية الٌلغات لنظريٌة التبليغ اتٌكة با١تقاربة ال: حوؿ نظريٌة التواصل
، ترٚتة سعيد عٌلوش، مركز اإل٪تاء ة الٌتداكليةا١تقاربفرانسواز أرمينكو، : نقبلن عن. 23.، ص2004، دار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة،  بَتكت، 1.، طمقاربة لغوية تداكلية: اسًتاتيجيات ا٠تطابعبد ا٢تادم بن ظافر الشهرم،   3

 .07.، ص1986القومي، الرباط، 
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ككيفيات نقلها جيبلن بعد جيل باعتبارىا تؤٌدم دكرى  1وٕب اىتمامنا كبَتنا كخاصنا الكتساب ا١تلكة اللغوية االجتماعيةتي  ا٧تدى كما
ىلىكىة ( ا١تظاًىر)نستخًلص ًمن أنواع  .فاظ على التجٌليات االجتماعٌية لٌلغةاالحت

لكات اليت حصرناىا أعبله ػ كالسيما كلِّ ًمن ا١ت
ى
ا١ت

ىلىكىة االجتماعٌية الثٌقافٌية ػ أٌف التىعٌرؼ على ا١تواًقع اليت يلتقي فيها الناس ك٬تتًمعوف، كاٟتٌي ك 
درسة الشارع ك االجتماعٌية الٌلغويٌة كا١ت

ى
ا١ت

درسة، ىذا ًمن أّتديات العقل الراشد
ى
قهى ىو غَت كبلـ ا١ت

ى
بيد أنٌو ال . كا١تقهى كا١تكتبات، أمره ال ٮتلو ًمن الفائدة، فكبلـ ا١ت

ىلىكة الٌلغويٌة
سألة، فنضع ميقدِّماتو حيث تيذكر ا١ت

ى
لكة التواصلٌية هبالًتها الباىرة، حيث ٯتيكن قلب ا١ت

ى
التحٌكم ) يتوقَّف األمري على ا١ت

وسوعٌية ( ُب الٌلغة ا١تٌعنٌية
ى
ىلىكىة ا١ت

عرًفة حوؿى العآبى : الثقافة العارًفة)ككذا ا١ت
ى
زعم أٌف أثناء تقٌدـ التفاعل الذم ٬ترم الٯتكن بالفعل  (ا١ت

ن شأنا أف تنظِّم ضرب دعائم بناء أكثر تنظيمان من ا١تفاىيم كالنظريات مزٌكدة ٓتصائص شىٌت مبُت األفراد كبُت كسطهم يؤٌدم إٔب 
 .2تلك ا١تعارؼ كا٠تربات اليت يشكِّلها أكلئك األفراد عن العآبى ُب نسقو ٤تكمو 

 :تلقين المىلىكة التواصلٌية. 2

 :شركط الٌتلقين 1.2

تمحوًر . نعٍت بالشركط ما ينبغي أف يتوفٌر قبل التٌلقُت كأثناءىه
ي
حوؿ كىي هتتٌم باإلطار العاـ الذم ييصٌمم فيو الٌدرس ا١ت

درسي كماٌدة تىعليمٌية التَّواصل
ى
٢تذا اخًتنا الوقوؼى ًعند شركطو إلنبائها بالطابع اٞتمعي (. تلقينان ك٦تارسةن )، قبل أف ينفَّذ ُب القسم ا١ت

، كىي اليت تقـو على فًتىض كالذم ال يتموقع خارج حكم االجتهاد الفردم بأمِّ شكلو
ي
 :ا١ت

 :تمٌثل الخبرات الٌسابًقة 1.1.2

 
ى
ما . تنشيط دركس اللٌغةًمن ىنا ييتحدَّث أكثر عن : لكة التواصلٌية بوصفها كاًمنة ُب حاجة إٔب نشاط االستنفارو ا١ت

ثوف ػ من كجهة نظر عنصر . اْب..يستوجب التأقلم كالتَّفاعيل ك٘تٌثل ا٠تربات الٌسابًقة  عن العآبى  ػ معلوماتو  المرًجعيتقاسم ا١تتحدِّ
ا١تقاربة  سريريان  تفاكت األفهاـ كسيادة األكىاـ كقصور اإلفهاـ، فهي تؤٌدم دكرنا تنظيمي ا معدِّالن كتيعاًلجإف ٓب تكن مشًتكة بينهم ل

ة التقريبيٌة فجل  حظوظ الٌنجاح ُب التَّعبَت بطبلقة موقوفة على اٟتسِّ ا١تزدكج . اليت ال تعدمها أم  لغة ترد على األلسنة ا١تعربِّ
 . ذا يستدعي مراعاة لغة األـٌ كى(. االستيعاب كاإلبداع)

 :مراعاة لغة األـٌ  2.1.2

، كىو أيضنا قادره كيستوًعبها نتج ٚتلىها كأف يتفٌهمهاال ننسى أٌف الفردى الذم يكوف قد اكتسب لغةن ما، قادره على أف يي 
( األجنبٌية)عليمٌية الٌلغة الثانية كيرل بعضي ا٠ترباء ُب ت. 3على أف ٭تكم من خبلؿ حدسو الٌلغوٌم على أصولية ىذه اٞتمل ك٨تويٌتها

 تو على تعٌلمو من لغا ًبل، تشكِّل ا١تنطلق لتمٌلك ما ييقكميتكلِّمها قامت ُب نفس متملِّكهاتكوف قد اليت  (لغة األـٌ ) أٌف تلك ا١تلكة
                                                           

  .M.-L. Moreau, Op. cit., p.21-23: يينظر عن شؤكف ىذه ا١تلىكة ما أيكجز ُب كتاب  1
Ed. Delachaux & Niestlé, e d’analyse: un modèle psychologique et une méthod Le fonctionnement des discoursPaul Bronckart, -Jean ,: يينظىر  2

Paris, 1985, p.28-29.  
 . 20.، ص1983، ا١تؤٌسسة اٞتامعٌية للٌدراسات كالٌنشر كالٌتوزيع، بَتكت، 1.، ط(اٞتملة البسيطة: )األلسنٌية الٌتوليديٌة كالٌتحويلٌية كقواعد الٌلغة العربٌيةميشاؿ زكريا، : يينظىر  3
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ًت “ىذه األخَتة  ُب” ثانية؛ إٔب أف يتمٌكن من التعبَت 
ي
باالقتصاد بل بكلِّ عفويٌة ك  اًكمة ػػ بناءن على تلك االسًتعماالت األصلٌية ا١ت

كاف يعنيو العلماء العرب قدٯتنا من كلمة االستخفاؼ؛ كىي عبارة عن نزعة ا١تتكلِّم الطبيعٌية إٔب التقليل من اجملهود » الذم 
ا١تتكلِّم إٔب حذؼ  فكٌلما كاف ا١تقاـ مقاـ أينسو كاف. العضلي أك الذاكرم عند إحداثو لعباراتو ُب حالة االستئناس كعدـ االنقباض

 مراعاة لغة األـٌ بيد أٌف اإلٟتاح على  .1«كىذا ىو بالذات ما ٯتنح لٌلغة حيويٌتها . ما ىو غٍتٌّ عنو إلببلغ مراده أميلى كأكثرى ارتياحنا
عملٌية  وقد ال ييسهِّل ،كساب عادات جديدةسيطرح مشًكل تزامن أكثر ًمن مىلىكىة، ذلك أٌف بعض العلماء يركف أٌف استهداؼ إ

، قد يينظىر إليو لٌلغة الثانيةتعٌلم كٌل النظاـ ا٠تاص با هود ُباجمل ٣تمل فما ييعٌد عاًمبلن ميساًلمان كمسا٫ًتان ُب عدـ إىدار. 2تزامين ليغتٍُت 
ة رغم كٌل ٢تذا نستفيد من ميفارقة تشجيع العفويٌ . على أنٌو عائق كطرؼه ُب صراعو قد يقاًكـ ك٭توؿ دكف ا٠تركج عن طوع لغة األـٌ 

 :  نصوغو شرطان ُب التَّلقُت كاآلٌب استبعاد االرتجاؿالصعوبات، درسان مؤٌداه 

 :استبعاد االرتجاؿ 3.1.2

مشركطة بعدـ إخبلء السبيل لبلرٕتاؿ ُب مقاـ التلقُت، ( االستخفاؼ/ االقتصاد )نزعة ا١تتكلِّم الطبيعٌية ىذه  حيث أفٌ 
، بل إنٌا  ا١تقاربة بالكفاءاتبيق على عكس ما يتوٌىم بعض ا١تنًشدين لتط ـى ا١تعربِّ يقوؿ ما يشاء بدكف رقيبو من إرخاء اٟتبل أما

كيف ٯتكن إدماج مباشرةن ما ىو ٙترة االنغبلؽ على الٌلغة، ٔتا : ىهنا ُب صلب أعظم الصعوبات القائمة ُب تطبيق تلكم ا١تقاربة
درسٌية)ا١تسرح  يفرضو ىٌم تلقُت القواًعد، فيما ينبغي ٘تثيليو على خشبة

ى
” ؟ فاالرٕتاؿ ال ييعوِّض أبدان عن حاجة الٌلجوء إٔب ( ا١ت

كذلك ال يعٍت االرٕتاؿ ما ييدعى إليو من ضركرة ٖتاشي التنميط الذم يتعاطى معو . الطبيعٌية كشرطو منًبئو عن السليقة“ العفويٌة 
 .نزكع ا١تتعلِّم اإلبداعيمن جهة تعطيل  فهو مضرٌ  التوطُتالربنامج ا١تعٌد مسبقان، كالذم إف كاف مفيدان ُب 

 :تدارس المحيط العاـ 4.1.2

حينما يسعى ميهنًدسو الربامج التعليمٌية إٔب ٗتطيط برامج ككضعها ٔتقتضى احتياجات الٌتواصل ييتحٌرل الٌشركع ُب ذلك 
ُب البداية كاف إدخاؿ فكرة » . عماالن مىلموسان انًطبلقان ًمن تدارس ايط العاـ الذم تيستعمىل فيو تلك الٌلغة ألغراض الٌتواصل استً 

انٌية سياؽ اٟتاؿ باعتبارىا أساس الوسائل التعليمٌية مينزاًمنان مع بعًث معتربىو لتعليم الٌلغات، كىو بعثه جاء ٖتت إ٢تاـ النظريٌة الٌلس
كقد عكستها البيداغوجيا ا١تدعوة )ا الٌلغات اليت تدٌخلت لتضع قطيعة بُت ما ساد من كاقع ما قبل الٌلسانية اليت عرفتها بيداغوجي

ذلك أٌف الٌلغة مىظهر ًمن مظاًىرى . 3«كبُت كاًقع لساٌ٘ب بارز حيث تعٌد الطريقة السمعٌية البصريٌة إحدل ٕتسيداهتا األكٔب ( بالتقليديٌة

                                                           

كعلم كظاًىرة االقتصاد كاالستخفاؼ ىذه، أملت فصوالن على اللِّسانيُت، باًحثُت إٔب أف اىتدكا إٔب ٨تًو كٍم ًمن تقاطعات بُت اللِّسانيات . 68.، ص..ف اٟتاج صاّب، الٌلغة العربٌية بُت ا١تشافهة كالتحرير عبد الرٛتا: يينظىر  1

T.2, Coll. Problèmes de linguistique générale, Structure de la langue et structure de la société, in Emile Benveniste ,: يينظىر ما ييتعرَّض إليو ًمن أمثلتها! االقتصاد 

Tel, Ed. Gallimard, 1974, (91-102), p.101.  ةو أخرلمن جهة، كبالتواصل الٌلغوٌم من جه القيمة الٌلغويٌةكىو ٭تيل على ما اكتشفو دم سوسَت ًمن ارتباط ا١توضوع ٔتا أٝتاه . 
 publié sous la direction de Jeanne  De la théorie linguistique à l’enseignement de la langueAndré Martinet, Le parler et l’écrit, in): يينظىر  2

Martinet), Coll. SUP, Ed. PUF, Paris, 1974, p.53-54. 
De Vive  : Application à un cours de langue olinguistique de la communication et didactiqueAnalyse sociHoltzer, -Gisèle Gschwind ;: يينظىر  3

, Coll. Langues et apprentissage des langues, CREDIF, Ed. Hatier, Paris, 1981, p.06.Voix 
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االستعماالت ا١تتبادلة بُت الناس ُب  كأىٌم خطوة ُب ىذا التدارس ىي التقاط. الٌسلوؾ االجًتماعي ٖتتوم أكثر ًمن ٣تٌرد القواعد
كىذا يقتضي بدكره القياـ بتحرياتو . مواًقف ٥تتًلفة، بل إٌف كصف ىذه األخَتة لىيعًكس ٫تٌان عملٌيان يتجاكز غائٌية الوصفٌية البحتة

 (.مقاببلت حواريٌة مع الناس تستجلي اٞتديد ًمن ا١تستعمىل)

 :تمثُّل بيئة لالسترساؿ 5.1.2

ئة لبلسًتساؿ ُب التعبَت ػ كالسيما الشفاىٌي منو ػ طبيعٌيةن كانت أـ مصطنىعة، أشبو ما يكوف بإمداد عملٌية إٌف خلق بي
صَّل فيو الٌدالالت كاإلشارات اليت كانت الكلماتي ٖتملها كعناكين تقريبٌية، ٢تذا فإ٬تاد البيئة للتعبَت ال يقلٌ   أ٫تٌيةن التواصيل بسياؽو ٖتي

بَت نفسها من الناحية الٌنظريٌة، بل ييلتمىس جزءه كبَته من ىذه األخَتة من تلك األجواء التعبَتيٌة اليت تسود؛ عن تدريس فنيات التع
درسٌي ًمن شأنو أف يوفِّر جو ا للتفاعل 

ى
ا١تتبادىؿ بُت أفراده الذين ينطًلق كل  كاًحد منهم ًمن كجوده ( التأثَت كالتأثٌر)ك١تٌا كاف القسم ا١ت

لىمو ا٠تاٌص كيستوحي من ا١توجودات ااطة بو، ك١تا كاف القسم ينشد دائمنا تعزيز سبيل التواصيل افِّزة للوظيفة كٮترج إٔب عا
، فإٌف أىٌم ا١تبادئ اليت ٬تب أف تسود عملٌية تعليم الٌلغات ػ ككذلك الشأف بالنسبة لكٌل مواد التعليم 1التعبَتيٌة ا١تنوطة بالٌلغة
بلميذ كٌلهم فرص امتبلؾ ا١تعرفة كبالتإب ٬تدر بطرائق التعليم أال تقف عائقنا منفِّرنا عن موضوع التعٌلم كعليها األخرل ػ ىو إتاحة للت

 .2أف ٘تانًع اإل٭تاء إليهم بأنٌو ٙتٌة مفاتيح ال يقول على ناصيتها سول ٩تبة من ا١تتفقِّهُت ُب الٌلغات كأٌف بعضهم أنأل عن تناك٢تا

 :كضع استراتيجيات 6.1.2

لكة االسًتاتيجٌية
ى
 ٔتحك  مع (التمٌلك)يتعٌلق األمري ىهنا بتكييف ىذه ا١تلكة ألغراض الٌتعٌلم . سبق أف ٖتٌدثنا أعبله عن ا١ت

ىذه اٟتدكد الضمنٌية : مبادرة كإ٢تاـ، كعفويٌة كسليقةهبدؼ التواصل التعبَت إٌف . ذلك التمٌلكاسًتاتيجيات إدارة ا١تتعلِّم ١تسار 
 استراتيجيةال تفوهتا  صناعة كٌلها إٔب النشاط الطبيعٌي كالتلقائي؛ لكن ىو عمله كصقله كهتذيب أيضنا، ككما ىو كالصر٭تة تشَت

تتعٌهد جوانبىو ا١تختًلفة؛ كأحسن طريقة الستخبلص الفنيات ٧تدىا  فنياتو إاٌل كسٌجلتها؛ فبل تعبَتى إاٌل كىو مؤسَّسه على ٚتلة من 
ين كاحتماؿ تصنيفهم، كأيضنا ُب مقتضيات افالش: التعبَت نفسو بشٌقيوُب  على . كسياقاتو التواصلىٌي كالكتايٌب، ككذا ُب ا١تعربِّ

ـه من أسباب ٧تاح الكاتب يتأتى من اىتماـ من ٭تيطوف بو ٔتشاركة أعمالو كالطريقة  .ا١تعلِّم أف يشجِّع األقبلـ ا١تبتًدئة، جزء ىا
فعلى الرغم من ضعف األسلوب لدل التبلميذ كالًتدد ُب كضع الكلمات . ؾ ا١تتعلِّما٠تبلٌقة ُب التعليم ىي اليت تقـو على إشرا

فبل أحد ينسى اٟتاجة البشريٌة إٔب التعبَت، فاألفضل  ،التعبَت ىو ُب حٌد ذاتو حافز .فعلى ا١تعًلم أف ٮتلق جو ا من تدعيم ا١تبادرات
وَّؿ ىذه اٟتاجة ُب ميداف تعليمية اللغات إٔب مصطلحو  أكثر ذىابنا ُب التقنية فيقاؿ اٟتافز كىو يوجِّو الدرس كبو تتحٌدد  أف ٖتي

األىداؼ، مع ىذا التحديد تٌتضح األمور ُب عُت ا١تعلِّم، ألنٌو مرٌة ٧تد ىدفنا سليمنا لكٌنو غَت ٤تٌدد، كقد نعثر على ىدؼو ٤تدَّدو 
ىو أكرب ا١تهاـ أ٫تٌية، فا١تعلِّم يبحث عن اىتمامات ا١تتعلِّم  غَت أنٌو غَت سليم، فكما ىو اٟتاؿ دائمنا فإٌف كضع األىداؼ الواًضحة

 . كيسعى إٔب تطويرىا
ى
الٌلغوم ينبًعث كيتدٌفق مع ما يتعاطاه ا١تعربِّ من ٖتويل التجربة ا٠تاصة إٔب  خزكفكىذا من شأنو أف ٬تعل ا١ت

                                                           

  .كىي إحدل كظائف الٌلغة الست حسب تقسيم ركماف ياكوبسوف  1
 Sélection & introduction de  La pédagogie du français langue étrangèreMichèle Bate, Techniques d’enseignement du français oral, In): يينظىر مثبلن   2

Abdelmadjid Ali Bouacha), Coll. F (Pratique pédagogique), Ed. Hachette, Paris, 1978, (p.137-148), p.137.  
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ذلك يشكِّل ٕتربة ، ك التلميذ يعايش كقائع ٥تتلفة إفٌ  .1أفكارو قابلة للصياغة بكل عفوية كدكف العناية كثَتنا بوضع اسًتاتيجيات
شكِّل شخصٌية بإمكاف ا١تعلِّم أف يثَتىا، ألنٌو تبٌُت لكثَتو من الدارسُت أنٌو عندما ييوفَّق التلميذ إٔب التعبَت عنها أك عن جزء منها ي

ككضع الفرضيات أيضنا، كاختيار كاحدة منها  ذلك سبيبلن من سبل التعلم، ذلك ألٌف فعل امتبلؾ ا١تعرفة يقـو على استصدار اآلراء
 .ككضعها ُب ٤تٌك التجربة

 :أكجيو الٌتلقين 2.2

 :اإللقاء 1.2.2
من أجل إيصاؿ الٌصوت الٌلغوٌم ػ أك الكًلمة كما ٭تلو للبعض أف  (إصدار األصوات) ىنا ٣تٌردى التصويت اإللقاءي ال يعٍت 

 طبيعالتإنٌو حضوره ُب مواًقف االٌتصاؿ كمباشىرة لعملٌية  .(ا١تتعلِّمُت ا١تستمعُت)مساًمع يستعًمل ٖتت إٟتاح التداعيات الٌلفظٌية ػ إٔب 
كلعٌل القارًئ يفهم أٌف استقطاب االنتباه يساًىم كثَتنا . أم بعث الكبلـ إٔب فئة معيٌنة كىو ما يقـو عليو التصويت ذاهتا كمستلزماهتا

اعي الستغراب األمر بالقوؿ إٌف االستماع من مقتضيات التواصل البديهٌية اليت ال ُب ٖتقيق االستماع، ىذا ضركرمٌّ حق ا كال د
ٖتتاج إٔب أٌم ذكر كالسيما ُب مقاـ اٟتديث عن التواصل ذاتو إثر العملٌية االنعكاسٌية ا١تطبَّقة على الٌلغة ُب أحواؿ التفكَت ُب 

 .ا ُب اآلخر ْتيث أٌنما عقدا نوعنا من العبلقة ال تنفًصم أبدناأحدي٫ت ميندًمجبيد أٌف استقطاب االنتباه كاالستماع  .الٌلغة
اليت ٗتضع ١تعايَت تقيِّدىا كاليت ٘تنح ىاًمشنا لوقف االختيار على ملفوظاتو  القصديٌةأىٌم ما ٯتيِّز مفهـو اإللقاء أيضنا ىو 

يت ٖتمل ا١توصىى على صدؽ ا٠ترب الوارد ُب اٞتمل على اعتماد كٌل اآلثار الكبلمٌية ال كصيٌتوييصٌر ُب  مثبلن  فالوصيٌ : دكف أخرل
كٯتًكن . النربة اإللقائية اضة اليت تفرضها ٚتلة األكامر كالنواىي اإلرشاديٌة السائدة فيها بكثرةا١تراد تصديقها، كذلك عبلكة على 

لقيم اليت تبلئم كٌل توٌسعو ُب اٞتمل أك التعبَت عن القصديٌة كالكشف عن لثامها بصٌفة عاٌمة بوصفها كظيفة لقياس اآلثار كمنحها ا
لقي ضركريٌان جد اككذلك ييعٌد  .2يقو ُب ٣تا٢تايتض

ي
ال تزاؿ ٘تضي ُب ْتثها عن  قنوات اٌتصاؿكىو حضوره يسجِّلو بفضل : حضور ا١ت

و ا٠تاٌصة اليت تساًىم ىي نربات: بصوتو: كضعو عبلماٌب  كاًضحو ْتيث تنصًرؼ ٨تو التقنُت، كٯتًكن تقدٙب فكرة عنها بالشكل اآلٌب
كىذه ال تزاؿ ٘تضي ٨تو التقنُت : (Stature) كقوامو ككقفاتو بجسدهاألخرل ُب ترٚتة الٌدالالت كحىٌت تعليلها كتعديلو؛ ك

 بحركات؛ ك(ٔتا فيها ىندامو كركائحو الكاًشفة عن بعض جوانب شخًصو)رغم التنوٌع ( كهٌز الكتفُت كإماالت الرأس ا١تختًلفة)
فا١تلقي ىو مىن ينطًلق ًمن فهمو لؤلشياء فهمنا يشًًتؾ فيو الغَت (. اإلشارات كا١تبلمح)ككجهو كنظراتو كما تتٌجو إليو العيوف يديو 

 .فيصرِّح بو أك يوحي إٔب متلقيو الذم قد يسايًر ذلك الفهم أك يعًًتض عليو
 

 

                                                           

 .S. Bolton, Op. cit., p.32: يينظىر  1

 ,Sémantique linguistique et logique: un Michel Galmiche: كما يتمحور حولو من النظريٌات كٌلما التقى موضوع الٌلغة كما تدٌؿ عليو ملفوظاهتا با١تنًطق؛ يينظىر( القصديٌة)يرجع مفهوـي   2

53.-éd, PUF, Paris, 1991, p.51 erevelle, 1, Coll. Linguistique nouexemple; la théorie de R. Montague 
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 :العمل الجماعي 2.2.2

ييعٌد ٢تذا . سباب التَّواصل ال يوًصل إٔب نتائج ذات باؿو ُب ٣تاؿ تلقُت الٌلغةإٌف تعويد ا١تتعلِّم كتركيضو بعيدان عن خلق أ
تجاكز الفردي حدكدى نفًسو ُب سبيل التواصل كااكرة يينبغي أف . تثبت افوظات أك تلغيها العمل اٞتماعي أٌكؿ مرحلة للٌتزكية

واًقف لوحده: توصيلو بالكبلـكا١تناقشة كا١تسا٫تة بالتبادؿ كحلحلة مشًكل ما كاٌٗتاذ قرار ك 
ى
كضع  ٢تذا. ال أحدى ٯتًلك مىفاتيح كلِّ ا١ت

تشومسكي النظريات الًتابطٌية كاٞتشطلتٌية كا١تعرفٌية ٚتيعها على نفس اور حينما انتقدىا انتقادنا مٌس مساحاهتا التجريبٌية، إذ 
بينها بقٌوة، فجٌدد حُت ذلك االنتقاد رفضو الصاـر لبلعتبار كجد تركيزىا على عامل العادة ُب التعٌلم السبب الرابطى الذم يربط 

كىي  الذم يرل أٌف تعلم الٌلغة إ٪تٌا ىو مسألة ال ٗترج عن دائرة العادة اليت يعتادىا ا١تتعلِّم بفعل الًتسيخ ا١تعٌزز كالًتابط ا١تعٌمم،
ًكن إذف اٟتديثي عن ف: نتساءؿ ُب ىذا الصدد .1مبادئ كثَتنا ما عٌز على أصحاهبا الًتاجع عنها أـ أٌف األمر  مىلىكةو ٚتاعٌيةو هل ٯتي

ـى ما يتوارل كراء ىذا االستفهاـ  يتعٌلق ٔتا يشبو سيمفونية تكوف ًمن إنتاج أفراًد مىدفوعُت ْتماس اإلبداع ؟ فبل أملى ُب اال٧تذاب أما
 .من غَت النزكؿ عند التقوٙب الذم ييعترب العمل اٞتماعي أحد أطره الطبيعٌية

 :التقويم 3.2.2

كذلك لكوف االستعماؿ اٟتقيقي للغة ػ كُب  ؛كأاٌل يفصىل أحد٫تا عن اآلخر ،إٔب اإلنساف كإٔب الٌلغة ييوجَّوأف  التلقُتعلى 
لكن ا١تمارسة قد  ،هاكلٌ الوسط الطبيعي حيث يتعامل الناس ػ ىو الكاشف األصيل عن عمل الٌلغة؛ فوصف الٌلغة يتيح عملٌية ٘ت

٢تذا كجدنا بعض الباحثُت ا١تهتٌمُت بتعليمٌية الٌلغات يسًتشدكف ٔتا يتكٌبده بعض األفراد أثناء ْتثهم عن حلوؿو . لقينهاتتوجِّو مسار 
معٌُت إٔب كضع استعماالت ىي كليدة االحتكاؾ  لصعوبات التكٌيف الٌلغوٌم ككذلك ٔتجموعات لغويٌة يبلحىظ ُب كثَتىا نزكعه 

٢تذا ييستحسىن أف تيستوحى اختبارات التقوٙب ًمن كاًقع  .ا ىو نظاـ موركث كال يتنٌكر لتارٮتٌيتواآل٘ب الذم ال ٮترج بكافتو عمٌ 
يكوف ؛ كه عزكؼ غالبان ما العزكؼ عن االختبارإذ كثَتان ما لوًحظ . االستعماؿ الٌلغوم إذا شئنا جلب اىتماـ ا١تتعلِّمُت إليها

؛ كًمن جهةو القلق الذم ينتاب ا١تتحدِّث قبل االنطبلؽ ُب اٟتديثجهة ػ إٔب  ألسبابو نفسانٌية كأخرل تنظيمٌية، إذ يرجع ػ ًمن
كحاجة االحتكاؾ مدركسة مسبقنا ْتيث تتناسب أف تكوف أخرل ػ إٔب قصور ا١تؤٌسسات اليت كاف من ا١تفركض أف تسهر على 

بعد إذ يكوف قد اكتسب التواصلٌية لٌتلميذ ا ملكة االختبارات اليت تقوَّـ هبا توضىع؛ كما (كضع ا١تتعلِّم ُب ٤تٌك ا٠تربات اٞتديدة)
انساؽ فحسب، اختباريٌة أك تكليفٌية الذم أغراضو ليست شوِّؽ ا١تأحباؿ االختبار ُب فإذا ما كقع ا١تتعلِّم . ٚتلةن من ا١تفاىيم

لو  ققِّ ٭تداـ لك ٔتثابة كفاءة ما فيغدك التقوٙبي بذ: كفاءاتوبل عرؼ حبلكة االختبار إذ يشعر أثناءىه أنٌو ُب صدد تقوٙب   ،بنفًسو
ذلك أفَّ سوء استعماؿ قواعد  .ْتيث أنٌو ييقًنع ا١تتعلِّم بأٌف الٌتقوٙب جزءه من التلقُت( االجتماعي)كالغَتم ( النفسا٘ب)الٌتقدير الذاٌب 

، لكن قد ييعزل اإلبهاـصطلح الٌلغة ليس ىو األمر الوحيد الذم ينتج عنو تضييع ا١تعٌت أك سوء بنائو كىو ما ٯتًكن إٚتالو ُب م
 .السبب إٔب سوء تطبيق القواعد االجتماعٌية اليت تيبٌت عليها ا١تلفوظات كتباد٢تا

 
 

                                                           

   p.50. La pédagogie du françaisN. Chomsky, Théorie linguistique, In ,..: يينظىر  1
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 :تمٌلك المىلىكة التواصلٌية. 3

عاٞتة ا١تصطلحٌية 
ي
كالذم ػ إذا اكتفينا ( الٌذاٌب)ا١تؤدِّم للتعٌلم  ٘تٌلكبعضى مزايا مصطلح ( 1.1.1)سبق أف رأينا ضمنى ا١ت

فهو ينطوم بذلك على مفهوـو أشٌد ما يكوف ُب حاجة إٔب ْتثو يضبط لو ٚتلةن . أيضان “ التلقُت ” تذكَت ىهنا ػ يتضمَّن مفهوـى بال
ذلك على غرار ما قاؿ بو تشومسكي ُب . ىذه ا١ترٌة ٘تثيل التَّواصل ك٘تٌثلمن آليات يًتٚتها ا١تعلِّم كا١تتعلِّم على السواء ُب كاًقع 

أٌم لغة ٍبٌ يأٌب مىن ٭تفِّز تلك القدرة الطبيعٌية  الكتساباليت يعًكس مفهوميها ما ينطًبع بو اإلنساف من ا١تلكة ا١تمكِّنة  ويٌةا١تلىكة اللٌغ
فهذا ا١تخطَّط الذم نعيد رٝتىو ىنا ىو ما قاس عليو أصحاب : اليت زيكِّد هبا الفرد الناشئ كتربمىج كفق نظاـو من األدٌلة كالعبلقات

 .لبعيدة ُب ٣تاؿ اإلعبلـ اآلٕب كميداف الًتٚتة كما سبقت اإلشارةالٌنظرة ا

 :آليات التملُّك 1.3

مثل االستقراء كاالستنتاج كالتحليل  آليات التملُّك، نقوؿ إٌف اٟتديث عن (2.1) ميادين الٌتدٌخلإذا استكملنا مبحث 
كمنطق التفكَت كمبادئو؛ كًمن شأنو كذلك أف ٬تعلنا  اْب، ىو ًمن جنس ما ييتعرَّض إليو ُب ظلِّ منهجيات البحث..كالًتكيب 

ميشافهةن )نتناكؿ آليات الوصف كالسرد كالتفسَت كاٟتجاج كاٟتوار، كذلك بالوقوؼ عند ا٠تصائص الٌلغويٌة لتلك األشكاؿ التعبَتيٌة 
علمنا أف تلك ا١تعايَت  كمن حيث ٖتديد ا١تعايَت كا١تواصفات كخصائص الكتابة كاألسلوب مع رصد رىانات النص،( ككتابةن 

ذلك كلِّو من : كاألجناسي( الفٍت كاألسلويب) الشعرمف كمعياره للمؤلٌ  البنيومكا١تواصفات تتحدد من خبلؿ معرفة طبيعة ا١تعيار 
 .أجل توطُت ا١تتعلِّم على التعبَت كإكسابو خرباتو خاٌصة متقنىة

ىلىكة التواصلٌيةا١تقًًتف بتمٌلك اليستند 
ما دمنا ُب مقاـ ػ  نكتفي ٢تذا. التفكيك كالًتكيب: أساسيتُت ك٫تا إٔب خطوتُت ا١ت

كإعادة ( الفراغات)كذلك تقديران  لتواجد ا١تتلٌقي الذم تيسنىد إليو مهٌمة الًتكيب . التحليل كالتركيب: االختصار ػ بتناكؿ آليتٍُت ٫تا
قاسات= النماذج )الًتكيب 

ى
كىو ما يؤثِّر ُب  . ٔتعٌية ا١تعلِّم، بعدما ٯتٌر عربى خطوة الٌتحليل (ٌلكتمال)للتعل م الفاعل  ٖتقيقان ( اٞتمل ا١ت

درسٌية : كفاءة التلميذ الٌتوليديٌة كالٌتحويلٌية الٌلغويٌة خصوصان، كُب اإلبداع على العمـو
ى
تارات )لعٌل ىذا ما حدا ٔتؤلِّفي الكتب ا١ت ٥تي

 .اختيارو تربومک  ا١تقاربة بالكفاءاتراران إٔب كميصمِّمي ا١تناىج التَّعليمٌية، إٔب اإلشارة م( النصوص

 :آلية التحليل 1.1.3

أكثر كضوحنا كأبعد ( اٞتيمل)إحدل األطوار األكٔب الٌضركريٌة كا٢تادفة إٔب جعل القضايا  آلية الٌتحليلييعٌد ما تنصٌب عليو 
ينبغي أف يرضخ ٢تا كٌل ملفوظ لغوٌم لكي يتمٌتع بفحول ٢تذا يسعى الِّل إٔب ٖتديد الٌشركط العاٌمة اٌليت  .ما تكوف عن كٌل إهباـ

كإذا ما نظرنا إٔب اإلبداع األديب خاصة . فهكذا ٭تاكؿ إ٬تاد معيار من شأنو أف ٯتٌيز اٞتمل ا١تزٌكدة با١تعٌت عن تلك ا١تفتقرة إليو. ما
مفاىيم معينة فإنو يتعُت  ية تكريسعامة على أنو نشاط اجتماعي ينطلق فيو األديب كا١تفكر من منطلقات خاصة بغ كالفكرم

يرتكز على فنيات كإجراءات ٘تثل أدكات العمل لكل من يتناكؿ إنتاجان ما  األخذ ٔتفهـو ا١تنهج الواسع ُب القراءة كالتحليل الذم
 .فهمو كسرب غوره كالتوصل إٔب كنهو ساعيان إٔب

ٯتًكن انشطاري٫تا إٔب أربع كفاءات،  لتُتي كقناة الكتايب، الفلتكن قناة الشفاى. ينبغي ٕتسيد آلية التحليل ُب قناة تعبَتيٌة
بيداغوجيا كفق ما تنشده ، التعبَت الكتايب. 4استيعاب الكتايب، . 3التعبَت الشفاىي، . 2استيعاب الشفاىي، . 1: ىي
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على تنمٌيتها، كذلك بتسخَت نقصد ىنا بالكفاءات تلك القدرات اليت يناط با١تعلِّم أف يلقِّنها تبلميذه كأف يسهر  .1الكفاءات
راد ٖتليلها ٔتا فيها الكتاب ا١تدرسٌي الذم تودىع فيو النصوص الوسائل ا١تتاحةٚتيع 

ي
 :، كىيا١ت

o اْب.. النص خزين الدالالت، كالبحث عنها يشغِّل الذىن كيقٌوم كفاءة التفكَت : الفهم كاالستيعاب. 
o  يعوِّد الٌلساف على عبارات لغويٌة أصيلة (شكلو كمضمونو) لنصٌ الٌلغة ٦تارسة، فالتعليق على ا: (اادثة)الكبلـ . 
o تتيح فرصة اإلمساؾ ببنية النٌص كتعالقاتو اليت تتجٌلى على ا١تستول الًتكييٌب، كبالتإب التعويد على أداء البٌت الٌلغويٌة،  : القراءة

 .اْب..كمبلحقتو  كما أٌف ١تس النص عن طريق القراءة يساعد على تقوٙب ا٠تطأ

o قد تكوف غاية إدراج النصوص لقراءهتا كفهمها كالتعليق حو٢تا كإثارة موضوعات جديدة على ىامشها من أجل : الكتابة
 .اْب..إبداع نصوص جديدة 

 :تكثيف التمارين الشفاىٌية 1.1.1.3

الذم يتعٌلق األمري بو ىنا كنتطٌلع  التعبَتو علينا أف ٨تدِّد أٌكال مفهـو . تيصمَّم ٘تارين هبدؼ ٘تليك كفاءٌٍب االستيعاب كالتَّعبَت
بالدرجة األكٔب ككٌل ما ٯتًكن أف يوضىع ُب خانتو، أم ما يٌتخذ  التعبَت الٌلغومٌ إنٌو ٮتٌص : إٔب تنظيم شؤكنو اليت تستمٌر ُب التنامي

و ًمن العناصر الصوتٌية غَت الٌلغويٌة كمن أداةن للتواصل كاإلفصاح كالتأثَت كاإلبداع الفٌٍت، فيظٌل لغوي ا رغم ما ٯتكن أف يرفق الٌلغةمن 
لغة )أك ( ا١تلفوظ كالتلٌفظ)نعود ٣تدَّدان إٔب ثنائٌية  .2العناًصر اليت تعضد عملٌيةى التواصل كحركات األيدم كحركات الوجو كمبل٤تو

عاؿ الكبلـ، اليت كثَتنا ما قدِّمت على نظريٌة التلٌفظ كالفلسفة التحليلٌية كنظريٌة أف: اليت مٌهدت ٢تا ٣تاالت( التواصل كفعل التواصل
 :أساس أٌنا ٙترة
 .لغة التواصل فيو كموقفو منو ( كجوده)عبلقات ا١تتحدِّث ٔتلفوظو من حيث دكره كمكانتو  .1
 .فعل التواصل العبلقات اليت يقيمو ا١تتحدِّث با١تتلٌقي ُب إطار تبادؿ اٟتديث  .2

ا١تدل، الوجو، : الذم أقامتو لسانياتي الكبلـ بواسطة مصطلحات مثلكىي توٌجهات لقيت ترٚتة ُب اٞتهاز ا١تفهومي 
ٯتًكن أف ييواصىل ]...[ باعتبارم مديرنا : فا١تلفوظ ٭تتوم كحداتو . «]...[ أنا باعتبارم مديرنا ال أرل مانعنا أف  »: مثاؿ. كالتوتٌر
 .أنصحك أف ٕتابو ا١تشًكل بركيٌة : بالقوؿ
o ٬تعلها ا١تتحدِّث ُب كجو ا١تتلٌقي لكي ينًبئ بقدر ا١تعٌت ا١تقصود من الكبلـ كٯتثِّل ا١تسافة اليت: ا١تدل. 
o  اٟتميمٌية )كضعت مسافة حاجزة عن تأكيل ا١تتلٌقي نصيحة ا١تتحدِّث تأكيبلن غَت مقصود أم ( باعتبارم مديرنا)فوحدة

 (.اليت تنجم عن إسداء النصح كالتوجيو

                                                           

 Marie-France Daniel, La pratique: ؛ يينظىر(من الناحية التطبيقٌية) تلقينهاًمن الناحية الٌنظريٌة كبُت  الكفاءات، بُت موضوع “صعبة ا١تناؿ على كل  ” مصطلحه يدعو إٔب كضع مسافة  بيداغوجيا الكفاءات  1

Métacognition et compétences philosophique et le développement de la pensée critique chez les futures enseignants en education physique, in 

311), p.286.-gnement, Ed. Logiques, Montréal, Québec, 1998, (p.285, coll. Théories & pratiques dans l’enseiréflexives 
 .C. Kerbrat-Orecchioni, Op. cit., p.23-27: يينظىر  2
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o كقد يرتقي . فهذا يدعى الوجو. درة عن إنسافو ذم مراسو كىو ا١تدير اٟتكيمكما قد يؤكَّؿ باعتبار نصيحتو صا: الوجو
 .ا١تخاطىب ُب سلِّم الًتاتبية ا١تهنٌية إٔب ٣تٌرد الزمالة ليس أكثر، كىو ما ٗتٌوؼ منو السٌيد ا١تدير

o اْب..عبلقة التوتٌر كما قد يرد ُب سياؽو يدٌؿ فيو على توتٌر العبلقة بُت ا١تتحدِّث كا١تتلٌقي، كىذا يدعى: التوتٌر . 
بعث . 3استيعاهبا، ٍبٌ . 2قراءهتا، ك. 1النصوص اليت تستحضىر من أجل ، أحسن كسيلة لتنظيم حصص ا١تشافهة٢تذا كاف 
ع إذ ينبغي أف تيتحٌرل أىداؼه من األسئلة اليت ٗتتار لتيطرىح على التٌلميذ؛ كأنٌو ٬تدر أف تيدرىج من بينها الطٌاب. التعبَت بناءن عليها

يتٌم ٘تي ز النٌص من خبلؿ ا١تعلومات اليت . الٌتوجيهي، أم يليق أف تكوف ىادية كعبارة عن إضاءة لنوع القراءة ا١تطلوبة من التٌلميذ
ىا ػ بدكرىا ػ قوانُت داخلٌية متوقِّفة على ذلك النٌص ترمي إٔب ٖتقيق مبدأ التوافق بُت ا١تعطيات ا١تو  ة ضوعيٌ ييسِّرىا للمتعلِّمُت كتسَتِّ

، توحي كل ها بأنٌو ليس سدٯتان (نسبةن إٔب تنظيم الورقة)إذ يسجَّل النٌص ضمن عبلماتو داللٌية ككرقٌية . كا١تقاصد النصٌية للكاتب
 مدخبلتو ك٥ترجات، بل ينطوم على (Continuum amorphe)متواًصبلن ٣ترَّدان ٦تٌا ٯتكن أف ييتعرَّؼ عليو من الشكل 

كالسيما إذا كاف النٌص من النوع الًتبوم التعليمي التثقيفي، على ًغرار ما ٭تتويو كتابه مدرسي موجَّو . 1تعلِّمالًفتة النتباه القارئ ا١ت
ـى ىذا القارئ ا١تتعلِّم لعٌلو يعي بأنٌو إزاء كيافو قائمو . للمتعلِّمُت ٭تمل معو عبلماتو ( النص)فبل بدَّ أف تتبٌُت تلك العبلمات أما

. كثَتان ًمن لغتو الًكتابٌيةىو ما سيصبح ُب مرحلة الًحقة أ٪توذجان يبٍت على معياره شيئان ًمن لغتو الشفاىٌية ك ألٌف النٌص . ا٠تاٌصة
 .النٌص جسر كسيط بُت التعبَت الشفاىي كالتعبَت الًكتايب

دؿ الشفهي من الظواىر اليت تطغى على التعبَت الشفاىي التكرار الذم ٯتكن تفسَته انطبلقنا من دراسة حاالت التبا
 ا١تختًلفة، كيرجع عمومنا إٔب عوامل نفسية تتعٌلق باألفراد ا١تتخاطبُت كما يرتبط بعادات كبلمٌية يٌتصف هبا بعض ا١تتحدِّثُت كتبلزًـ
ة أشخاصنا يقٌركف بأنٌو ليس من اليسَت التخٌلص منها؛ كعلى كل  فهي ٝتة غالبة على التعبَت الشفهٌي تكاد ترتًبط بالعوامل ايط

بالفرد ا١تتكلِّم كإذ يستجيب للوظيفة التواصلية يهدؼ إٔب شٌد االنتباه كالًتكيز على نقاط دكف أخرل ىي اليت يبدك أٌنا تتكٌرر ُب 
عرض اٟتديث كطولو كيراد التأكيد عليها، كىذا التكرار ييكرَّس ُب التعبَت الشفهٌي من قبل آليات كاالستدراج ُب حاؿ توفٌر عناصر 

 .ولو اٟتديث كاالستدراؾ فيما ٮتٌص اٟتديث الذم تتطٌور أفكاريهما يدكر ح

 :تكثيف التمارين الكتابٌية 2.1.1.3

: ًمناستيعاب التعبَت الكتايب هتدؼ التمارين الكتابٌية فيما يتعلَّق بتحليل النصوص، إٔب ضبط آليات فرعٌية لتعزيز كفاءة 
طياتو ُب قالب نصي ، كاستكشاؼ خلفياتو ككيفيات صٌب أفكاره كالتٌنسيق فهم اسًتاتيجيات ا١تؤلِّف ا١تنصبَّة على تنظيم مع

بالنص نظرنا لقدرتو على التخطيط للتعبَت رسومنا كمسارات، كحفر ٤تطٌات إذا كيًصفت  كُب سبل ذلك ييتحرل اإلحاطة. 2بينها
عادة ػ يتجاكز ىذه ا١تشكلة ٔتجٌرد اخًتاقو كالٌنص اإلبداعي ػ » . أحسن كصفو كحٌللت كدرست ٘تٌكنت من التنٌبؤ ْتدكد التعبَت

                                                           

  ,Ed. Afrique orient, Casablanca, 1998, p.05.Les marges du texte ou les franges de la fiction romanesqueAbdelhaq Regam ,: يينظىر  1
، ا١تركز الٌثقاُب العريب، بَتكت ػ الدار 1.، طمدخل إٔب انسجاـ ا٠تطاب: لسانٌيات النصٌ ٤تٌمد خطايب، : أىٌم مىبحث يركمو مهندسو الكتب ا١تدرسٌية؛ يينظر تعريف كل  منهما( االنسجاـ كاالتساؽ)ذا ييعٌد الٌتدريب على آلييٍت ٢ت  2

برعاية كزارة الًٌتبية  (جذع مشًتؾ آداب) الٌسنة األكٔب من الٌتعليم الثٌانومٌ : في األدب كالٌنصوص كالمطالعة الموٌجهة المشوّْؽالذم عرفو الكتاب ا١تدرسي اٞتزائرم  ينظىر أيضان اإلصبلح. 06ػ  05.، ص1991البيضاء، 

فحص األسئلة ب فا١تشهد الذم تغٌَت إليو الكتاب اٞتديد ضٌمن عنصرنا عنًوف (. أستاذ بالٌتعليم الثٌانومٌ )ك٤تٌمد القركم ( أستاذ بالٌتعليم الثٌانومٌ )كأحسن تليبل٘ب ( مفٌتش الًٌتبية كالٌتكوين)حسُت شلوؼ  :الوطنٌية كمن تأليف

 ا الستة األكٔب؟على ترابط أبياهت( عنًتة بن شٌداد العبسي: الفركسٌية)ُب مطلع القصيدة « الشرط » ما أثر : كأف ييطرىح سؤاؿ مثبلن الباحثة عن مظاىر االٌتساؽ كاالنسجاـ؛ 
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لبلصطبلح الٌسائد، كىذا الٌتجاكز اإلبداعي ىو تأسيس لنظاـ جديد ينبثق من داخل الٌنص تتحٌرؾ بو الٌدكاؿ ٨تو مدلوالت 
 .1«نتج عنو تتشٌكل كناتج إبداعي لعبلقات الٌدكاؿ بعضها مع بعض، فهي إذنا كاقع مبٍت ال يسبق الٌنص كال يلحق بو، كإ٪ٌتا ي

، فييشًرؼ ا١تعلِّم على ما يتوٌجب عليو من ترسيخ ا١تفاىيم ا٠تاٌصة بتحليل النصوص، التحليلفهكذا يستند التعبَت إٔب ركيزة 
ٌٍب ال بٌد من إ٬تاد الوعي لدل التلميذ بأ٫تية األدب، كإ٬تاد الوعي يكوف عن طريق تقدٙب النصوص الرفيعة من منابعها األكلية، 

تلميذ ُب اإلفادة منها، مع ٤تاكلة ربطها بواقع اٟتياة ا١تعاصرة، كتوفَت األشباه كالنظائر إٔب تلك النصوص، فلكي يكوف كترغيب ال
كاللغة " ا١تمارسة أفضل معلِّم : " كلقد قيل. العلم مىلىكة لدل ا١تتعلِّم، ال بٌد لو من الدراسة كا١تمارسة، ك٫تا أساس اإلتقاف كاإلبداع

الرافد سارتو ػ فوكو ٓب ينفك ىو اآلخر ُب ٖتليل ا٠تطاب كممارسة، كاٟتفر ُب » . دعنا ُب ا١توضوعات األخرلالعربية ليست ب
 .2«لكل عصر  épistéméالركاسب العقلية اليت ٖتجب ٚتلة االختبلفات كالتباينات اليت ٘تيز ا١تنظومة ا١تعرفية 

يٌة، علينا أف نكشف لو ما ٯتٌيز الٌنص الٌشعرم بالٌدرجة األكٔب مثل كإذا أردنا أف نوطِّن الٌتلميذ على إنتاج الٌنصوص الٌشعر 
اْب؛ ليس ىذا فحسب، بل ال بٌد أيضا كنتحٌفظ أاٌل نبعده من اللغة اليومٌية كالعادية، كمهما تعاظم ميليو إٔب .. الوزف كالقافية ك

الٌلغويٌة اليت تيسهم ُب تشكيل ا١تلكة الٌتواصلٌية اليت ال  التذٌكؽ الشعرم، أم نكسبو القدرة على اإلنتاج، كنزيح الٌستار عن العناصر
ا منهم ىذا ما ٯتًكن تناكلو : ، ألٌف هبذا فقط سيتمٌكن من االغًتاؼ من خرباتو الٌشخصٌية3تيبًعده عن الناس بقدر ما ٕتعلو كاًحدن

 .ٖتت تسمية التجربة الٌشعريٌة

 :آلية الٌتركيب 2.1.3

اب كُب أجناسو ٢تو من ا١تكوِّنات األساسٌية ١تلكتنا الٌتواصلٌية، أم قدرتنا على خلق ا١تلفوظات إٌف الٌتحٌكم ُب قوانُت ا٠تط
أنٌو ال [ على عكس ما يعمد إليو بعضي ا١تدرِّسُت ] االعًتاؼ  »فينبغي . كتأكيلها بصورة تنسجم كاٟتاالت العديدة ايطة بوجودنا

اٞتيمل، كالٌتلٌفظ هبا، كقراءهتا، ككتابتها فحسب، لكن األمر يتوٌقف  استيعاب: ع، أمييكتفى لتعٌلم الٌلغة باكتساب الكفاءات األرب
و، إ٪ٌتا . 4« تواصلٌيةأيضنا على معرفة الكيفٌية اٌليت تيستعمىل هبا تًلك اٞتيمل ألغراضو  بيد أنٌو ال ٗتضع ا١تلىكة الٌتواصلٌية لتعٌلم بُتِّ

طبعنا ال يكفي الٌتحٌكم ُب . ٌلذم نيلقَّن فيو أنواعنا من الٌسلوكات ُب الوسط االجتماعيٌ نتلٌقاىا عن طريق ٘تثٌلها، ُب الوقت نفسو ا
أخرل ػ كما يقوؿ دكمنيك مانقينو  «كفاءات   »بل ال بٌد من تعبئة . تلك ا١تلىكة للمشاركة ُب نشاطو كبلمي  ما
(Dominique Maingueneau) ٣تاؿى إلزاحة ا١تلكة الٌلغويٌة، أم بالٌتأكيد ال. ػ من أجل خلق ا١تلفوظات كتأكيلها 

                                                           

 .            75.، ص1987، دار الطٌليعة للطٌباعة كالٌنشر، بَتكت، 1.، طمقاربات تشر٭تٌية لنصوص شعريٌة معاصرة: تشريح الٌنصعبد الٌلو ٤تٌمد الغٌذامي،   1
ػ  79.ص)، 1998، بَتكت، مارس ػ أفريل 09.، ـ33.، عكتابات معاصرةفوكو، ترٚتة كتقدٙب الزين ٤تمد شوقي،   ا١تركز كا٢توامش ػ مقاربة نقدية آلثار ميشاؿ: ميشاؿ دك سَتتو، االختبلؼ كحفريات ا٠تطاب؛ النص  2

 .79.، ص(88

Former des enfants lecteurs et : Josette Jolibert, Christine Sraiki et Liliane Herbeaux),  Groupe de recherche d’Ecouen (Coordination: يينظىر  3
, Coll. Pédagogie pratique à l’école, Ed Hachette éducation, Paris, 1992, p.24.ducteurs de poèmespro 

, Trad. de l’Anglais par Katsy & Gérard Blamont, Coll. Une approche communicative de l’enseignement des languesH. G. Widdowson,   4

Langues et apprentissage des langues, CREDIF, Ed. Hatier, Paris, 1981, p.11.  
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تول عاًكس . 1الٌتحٌكم ُب الٌلغة ا١تعنٌية؛ لكن ينبغي من جهةو أخرل الٌتزٌكد ٔتعارؼ معتربة حوؿ العآبى، أم ا١تلكة ا١توسوعٌية الل غة ٤تي
تول لىقد عمل أبو حاًمد الغزإٌب على الرٌبط بُت الل غة كمىلك: ٯتكن مقاربة العآب بناءن عليها ة اإلنساف على الٌتمييز فجعل ًمن الل غة ٤تي

مرًجع معظم ما ٯتًكن أف ييدعى أ٪تاط النصوص ٢تذا ييعٌد  .3كقٌسم الٌداللة إٔب أنواعو ميًتاكحة بٍُت الٌتخصيص كالتعميم 2عاًكسنا
ـى صاحبو أ ،كأصنافها ف ينفِّس عن مشاعره كيبوح بأسراره، إٔب قدرة النٌص على تنظيم ا١تعطيات كاألفكار كاآلراء كإتاحة الفرص أما

 .الذم ييعٌد مينتهى تلك ا٠تطوات التعبَت الكتايبتفتح آفاقنا كاًسعة أماـ ا١تركَّبة مسبقان بعد سلوؾ عٌدة خطوات، فهذه النصوص 

 :تكثيف التمارين الشفاىٌية 1.2.1.3

ا١تلقي كا١تتلٌقي ا١تعربِّ ىو اآلخر، كاإللقاء يفرض  اليت تربط بُت ا١تعربِّ المشافهة ک كىذا يقتضي مراعاة ٚتلة ًمن األىداؼ
كجود مضموف ٭تصل عليو ا١تتلٌقي ُب آخر ا١تطاؼ، قد ٭تدث بناء ا١تضموف بصورة ارٕتالية كما ٭تدث أف يكوف ا١تضموف قد 

ي لكن بشرط أف يسٌمى سبق بناؤه ضمن نص  ما ػ كال ٯتنىع أف يكوف مكتوبنا ػ فعنصر ا١تشافهة متأتية من كوف اإللقاء غَت منف
؛ لكن القراءة كثَتنا ما ٗتضع لقوانُت ا١تشافهة كالنظر إٔب ا١تخاطىب كالتباطؤ ُب القراءة كالتكرا  ر اإللقاء آنذاؾ قراءة لنص  مكتوبو

شيئنا ما  ىذا ا١تصطلح الذم اكتسب نوعنا من الشعبية ُب فٌن ا٠تطابة، كقصدنا استعمالو ىنا ليتمٌيز ،الجمهوركتصٌور . اْب..ك 
ا١تتحدِّث )كما يفعل ا١تتلٌقي ( االستجابة الكبلمية ا١تباًشرة)، ألٌف اٞتمهور كثَتنا ما يستًمع من دكف التعليق (ا١تتلقي)عن مصطلح 

           فهي إٌما مؤجَّلة  ،ا٠تطابة من أقواؿو توحي أٌف ا٠تطيب يلتًمس من ٚتهوره أجوًبة كردكد أفعاؿ رغم ما ٧تد ُبف(. الذم 
أك استفهامات ٣تازية، فعلٌي بن أيب طالب ١تا استفهم ُب إحدل خطبو كىو ُب موًقف ا١تعاتب ٓب يقصد بو أف يرٌد عليو بقدر ما 

ال أحدى أشٌد ٢تا مراسنا من علٌي ػ رضي ا عنو، كٓب يتجرٌأ أحده على أف : و ٔتعٌت« كىل أحده أشٌد ٢تا ًمراسنا مٌٍت ؟ » : قصد النفي
ىو : الكٌل يعرؼ أٌف ا١توقف ٓب يكن موقف السؤاؿ كاٞتواب، ثالثنا: نظرنا ١تقامو، ثانينا: ما قد ينتاب البعض أٌكالن يعارضو رغم 

تواًصل)كذلك بأف يوضِّح : اإلقناعك. يعاتب كيلـو كيوبِّخ
ي
رأيو للسامعُت كيؤيٌده بالرباىُت ليأخذكا ( كا١تداًخل كصاحب العرض ا١ت

تواًصلكىي أف يثَت : االستمالةك. قائلوبو، كليعتقدكه كما اعتقده 
ي
بنفوس سامعيو العاطفة ا١تؤيِّدة ألفكاره، كا١تستنكرة ما  ا١ت

، فيحٌرؾ فيهم ا١تشاعر، كيقبض على زماـ عواطفهم، ١تا فيو مصلحة موضوع  ٤تزننا،  ـ، سارنا أالرسالةيستنكره من آراء ا٠تصـو
 .ة، كىي إحدل كظائف الٌلغة ُب نظريٌة اإلعبلـالسكين ـمنكرنا، داعينا إٔب الثورة أ ـراضينا أ

 :تكثيف التمارين الكتابٌية 2.2.1.3

نشاط ذىٌٍت حركٌي يقـو ا١تتعلم عند ٦تارستها بعمليات ذىنية كثَتة كالربط كاإلدراؾ كالفهم كالتنظيم  القراءةإٌف 
ا نقطة انطبلؽ من جهة، كنتيجة من جهة ثانية لكل كىي ليست نشاطان مستقبل  عن األنًشطة اإلدراكٌية األخرل ألن. كاالستنباط

فبل ٯتكن أف يكوف ىناؾ تعبَت إال بدراسة ٥تتلف أنواع . دراسة نص؛ ذلك لكونا شرطا الكتساب كسائل التعبَت كالتواصل

                                                           

  ,Ed. Dunod, Paris, 1998, p.27. Analyser les textes de communicationDominique Maingueneau ,:يينظىر  1  

عرفة اٞتامعٌية، االسكندريٌة، 1.، طالعربٌية كالغيموضحلمى خليل، : يينظىر  2
ى
 . 75.، ص1988، دار ا١ت

عٌت ًعند األصولٌيُتىر سليماف ٛتودة، طا  3
ى
 .18.، ص1983، الٌدار اٞتامعٌية لًلطٌباعة، االسكندريٌة، دراسة ا١ت
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يف يفهم أفكاره، النصوص كاليت يدرؾ من خبل٢تا ا١تتعلم ٪تط النص، كأساليب الكتابة، كعليو ينبغي أف يتعلم كيف يقرأ نصنا، كك
 .ككيف ٭تصل على ا١تعطيات اليت يشتمل عليها

فنحن نكتب عادةن لننقل إٔب اآلخرين أفكارىنا كأخبارىنا . نشاطه لغومٌّ أساسيٌّ نستخدمو ُب حياتنا الٌلغويٌة الكتابةأٌما 
قراءة استقباؿ، كبُت ىذه كتلك تقع فالكتابة إرساؿ كال. كخرباتنا، أك لنعربِّ عن مشاعرنا كأحاسيسنا كعواطفنا حياؿ اآلخرين

 كضع نص  شيءه كاستهداؼ  الكتابةلكن علينا أف نعرؼ أٌف . الرسالة اليت نستخدـ فيها الٌلغة كسيلتنا ُب التواصل بُت بٍت البشر
ملٌية الكتابة ذاهتا، قد يكوف شيئنا آخر لكونو ال بٌد أف يستوم على فنياتو أدائٌية ٤تقِّقة ١تا ييدعى النصٌية كمن شأنا أف تعضد ع

يعانوف من ” فإذا كاف الرٌامي إٔب إنشاء نص  مغلوبنا على أمره ألسبابو ما فهذا قد ال ٯتنعو من مواصلة الكتابة، أفبل يكتب الذين 
ـى تأليف نص  فقد يرجع إٔب استعصاء بع (التعبَت الكتايبٌ )م التعبَتيٌة أداءاهتُب “ األسلوب  ضعف ض ا١تعايَت ؟ أٌما انزامو أما

 .كا٠تصائص اليت يتمٌتع هبا كل  شكل  تعبَتم  على حدة، كما ٯتكن إيعاز الصعوبة إٔب ا٠تصائص العاٌمة
ىذا أمره ٓب يعد : ا١تدرسة اٞتزائريٌة تيلقِّن مىلىكة ليغويٌة يسجِّلها الًكتايب بامتيازو، كالسيما ُب الفًتات ا١تبكِّرة من التمدرسك 

لكة موضوعان للجدؿ؛ لكن 
ى
ا١تتكرِّر ُب مواًقف معيٌنة ييفرًز ( الٌتواصل)إٌف تباديؿ اٟتديث ! التواصل يقتضي أكثرى من تلك ا١ت

بتأديٌة دكر تثبيتها بوصفها عاداتو كبلمٌية كُب أشكاؿو تعبَتيٌة معٌينة كاألمثاؿ كاًٟتكم على  الكتابةاستعماالتو خاٌصة تتفٌضل 
ىي  (Medium)آخر ػ إضافةن إٔب الٌذاًكرة الشعبٌية كالًتاث الشفاىٌي ػ عرب نواًقل كسيطة ، كتتناقل من جيلو إٔب 1سبيل ا١تثاؿ

لكن يتٌم انتقالو عن طريق الكتابة إٔب درجة ( حوارم)ٯتًكن تعليم ما ىو ركتيٍت ال تقٌل أ٫تٌية ُب ذاهتا، إذ ًمن جنس التعبَت الكتايب 
٢تذا : ليت ييد٣ًتها فعل التفاعل بُت الناس ضمن كليٌاتو التعامل الكربل، على غرار الطقوس الدينٌية ا(Figement)اٞتماد 
إٌف ًمن أدكار ا١تدرسة ىو أف تعلِّم التلميذ أٌف ا١تعرفة متيسِّرة، . ُب سبيل معرفة كيفٌية ذلك التثبيت تكثيف التمارين الكتابٌيةيينصىح ب

 ىذا الشعار من زاكية لسانية ٧تد أٌف اٟتفاظ على تعليم الٌلغة ىو لكن عليها أف تفتح شهيٌتو لطلب ا١تزيد منها، كإذا نظرنا إٔب
ا أف يفوت عقوؿ ا١تعٌلمُت أٌف  مىطلىبه  الل غة » تفرضو اٟتاجة ا١تتزايدة إٔب إيصاؿ تلك ا١تعارؼ إٔب أذىاف التبلميذ ألنو ال ينبغي أبدن

كطبيعيٌّ أف يىرتًبطى تطو ر ىذه اٟتاجات بًعبلقة ميباًشرة مع . ىذه الل غةتىتطٌور مع تطو ر حاجات التٌبليغ داًخلى اٞتماعة اٌليت تىستعًمل 
جتمع كاالقًتصاد

ي
فردات الل غويٌة، إذ أٌف ظيهورى ًسلعو . تىطو ر اٞتماعة على صعيد الًفكر كا١ت

ي
كيىبدك ىذا األمر جلي ا ُب تىطو ر ا١ت

ًلبي ًبدكره أيضنا تىعابَتى جديدةن تيوازم الوظائفى  اسًتهبلكٌية جديدة ييؤدِّم إٔب ظيهور تىسميٌاتو جديدة، تنامي لًلعمًل ٬تى
ي
كالٌتقسيم ا١ت

ستحدثة 
ي
ستجٌدة كالتِّقنٌيات ا١ت

ي
  .2«ا١ت

أ٫تٌية ُب إكساب سلوكيات البحث عن ا١تعطيات العلمية اليت سيأٌب التلميذ على تنظيمها، إذ ييكًسب ٪تاذج  للتعبير
د الٌدالالت، كمساعدة على التفكَت، فبالتإب البحث عن ا١تعلومات لكن على ا١تعلِّم التذٌكر دائما أٌف كقوالب لغويٌة فٌعالة ُب تولي

لرٌاًجعة التعبَت أٌكال كقبل كٌل شيء يأٌب ُب ٪تط لغوٌم، كأف جعل الل غة ُب ميقاًبل غَتىا ًمن األنًظمة العبلماتٌية أبرز خاصٌية ا٠تطٌية ا
نطوؽ، أٌما ُب ُب األساس إٔب الطٌاًبع ال

ى
ٌصوٌٌب لًلٌدليل الل غوٌم اٌلذم يىقتضي تسلسيبلن زمني ا ًلوحداتو الٌصوتٌية كذًلك ُب ىيأهتا ا١ت

                                                           

فعل، لكن ًمن غَت التنٌكر لقيمة الكتابة األثريٌة اليت ال تزاؿ تصل الٌدراسات الٌلسانٌية إاٌل ك ما انفٌك دم سوسَت يلٌح على ضركرة التفريق بُت الكتابة كالنطق ككاف كٌلما سيًنحت لو فرصة التنٌدر بطغياف ا١تدٌكنات الكتابٌية على   1

 ,Ed. Cours de linguistique généraleFerdinand De Saussure ,: اتاٟتاًضر با١تاضي كتضمن النقلة ٨تو أجياؿ ا١تستقبل؛ يينظىر على سبيل ا١تثاؿ ما قالو ُب بدايات دركسو كأثناء ٖتديده ١تاٌدة الٌلساني

préparée par Tullio De Mauro, Postface et trad. du l’Italien (Notes de T. D. Mauro) par Louis-Jean Calvet, Payot, Paris, 1985, p.20.  
 .177-176.، ص1985 -1984، ترٚتة أٛتد اٟتػمو، بًإشراؼ عبد الرٛتاف اٟتاج صاّب كفهد عكاـ، ا١تطبعة اٞتديدة، دمشق، مبادئ اللسانيات العاٌمةمارتيٍت، . أ  2
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كتوب فيتحٌوؿ ذًلك الٌتسلسيل إٔب تسلسلو مىكا٘ب  
ى
الكتابة تأخذ بيد التلميذ ػ ا١تتعلِّم ٨تو التمٌكن من نظاـو / إٌف مقاربة القراءة . ا١ت

 .1العبلمات ا٠تطٌية كاإلمبلئٌية، لكن ا١تسار ا١تؤٌدم إٔب ذلك ٭تفر نقوشنا ُب حقل الٌلغة ا١تربزةكمن عملو، نظاـ 

 :مىحاًسن التمٌلك 2.3

 :على المستول المىعرفي الثٌقافي 1.2.3
ٌلغوٌم من أف ػ من منظور التعليميات، ىي حقل ا١ترجعيات الذم ٯتكِّن العرؼ ال 2إٌف الثقافة ػ العارًفة منها كاالنًتكبولوجية

ـٌ أك لغة ثانية أك لغة أجنبٌية، : يستحيل لغةن قائمة إنٌنا ىنا إزاءى الوظيفة الرمزيٌة اليت تنهض هبا ىذه ا١ترجعيات اليت تيقيم الٌلغةى لغةى أ
كأداة تبليغو فحسب، حيث أٌف الٌلغة ال تصلح   ،ضركرة اعتبار الوظيفة الرمزيٌةٌٍب ال بٌد أف تقـو ىناؾ . كتكيِّف الوظيفة التواصلٌية

فإذا جاز التسليم بوجود بٌت أٌم ثقافة يجدر تعليميها ؟ : فهكذا ينزؿ تساؤؿ. إذ يستشعر ا١ترء ىويٌتو باختياره تعٌلم لغة بدؿى أخرل
بإمكاف أك كيانات لفظٌية تكوف من جنس العرؼ الٌلغوم، ٯتكن تعليميها كتعل مها؛ فكذلك ٬تب االنسياؽ كلو نظريان كراء االعتقاد 

إٌف الصنيع ا١تثإب سيكمن ُب اٟتصوؿ على جردو كصفي  للمفاىيم الثقافٌية اليت يكوف . الشيء عينو فيما ٮتٌص الكليات الثقافٌية
الفرنسيوف أك الفرانكفونيوف قد صاغوىا، ٍب توضىع ُب شبكات ٘تكِّن للمرء ًمن بلوغها؛ أم ُب إ٧تاز نوعو ًمن قواًعد ٨تويٌة منتظىمة 

لكن مع غياب علمو صحيحو يكوف مىعنيان بالثقافة، انتاب الكاتبُت شكوؾ، كإف كاف بعض ا١تختصُِّت ُب تعليمٌية الٌلغات . فةللثقا
مصرٌين ُب السنوات األخَتة على عدـ حٌط السبلح، حيث تسٌٌت ٢تم عدده معٌُته من كلياتو تصنيفٌية جديرة بأف تؤسِّس ىيكبلن 

 .ا ماٌدة تعليمٌية الٌلغاتمن منهجيات الثقافة، تقوؿ هب

 :على مستول االندماج االجتماعيٌ  2.2.3

تِّع الطفلى باالستقبللٌية كُب آفو نفًسو تكتب لو االنتساب إٔب ٣تتمعو ما ييؤكِّد ا٠تربي األٌكؿ من ىذه اٞتملة اٞتانبى . 3الٌلغة ٘تي
ا كقٌوةن كخفوتنا، ذلك أنٌو بالنطق يتعٌُت الشخص سلفان حىت مزاجو النفسٌي لٌلغة كا١تتمثِّل ُب ارتباطها بشخصٌية الفرد تكويننا كتطٌورن 

: ٗتونو كلمات؛ كيذىب ا٠ترب الثا٘ب من اٞتملة نفًسها إٔب ٘تييز ا١تظهر االجتماعٌي ُب الٌلغة كٖتديد إحدل كظائفها االجتماعٌية
تباين أمكنتها اليت يرتبط هبا ارتباطنا مبلزمنا كشبوى ركحي  الٌلغة تقدِّر للفرد الدخوؿى ُب صفوؼ ٣تموعة ما بكٌل مستوياهتا ا١تتنوِّعة ك 

، كاالرتباط هبا (اْب..أسرة، فئة، ٚتاعة، ركضة األطفاؿ، ٚتعٌية، كسط، مىعمىل، مؤٌسسة، شارع، مدرسة، ملعب، مسجد، ٣تتمع )
كوف الٌلغة تقيِّده كٖتيلو دائمنا إٔب صورو ٪تطٌية ىي كفق عبلقات ٤تدَّدة؛ كأٌف ا٠تربى األٌكؿ يبُتِّ مدل ٖترير الٌلغة للفرد كالثا٘ب يعكس  

من نسج عقليات كذىنيات كأخبلقيات كأدبيات تلك اجملموعة اليت ينتسب إليها رغم ما يتكٌبده من ااكالت الرٌامية إٔب الفرار 

                                                           

 Roger Beaumont, Par La langue écrite et son apprentissageJean Peytard, Pratiques de lecture / écriture et enseignement de la langue, in ,: يينظىر  1

Bernard Furet & Moïse Goureau avec la collaboration de Jean Peytard, Coll. Vivre par l’écrit, Ed. Magnard, 1983, p.a. 
مىع، كفقى التقليد الذم أرساه بيَت   2 د أٌف الثقافة ىي األدب كا١توسيقى كالفٌن التشكيلي، اْب، أم كاٌفة ما ٯتًكن أف ٬تي ِى لكن . culture cultivée، ٖتت تسمية الثقافة العارًفة Pierre Bourdieuبورديو ًمن ا١تؤؾ 

شىر ُب اسم الثقافة االنًتكبولوجية تشمل كذلك طرؽ ا١تعيشة   .culture anthropologiqueكأ٪تاط السلوؾ كٌلها، اليت ٖتي

  ,Ed. Milan, Toulouse, France, 1997, p.40.  La psychologie de l’enfantCollette Laterrrasse & Ania Beaumatin ,: يينظىر  3
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ـه يلـز فرض عبلقات اجتماعية ليس من أجل تسهيل عملية التواصل فقط، بل مً . عنها ن أجل بناء ثقافة اجتماعٌية كالٌلغة نظا
بإمكانا أف تقـو بالرقابة كٯتارس هبا الفرد كذبو كعنفو . 1«األفكارى حوؿى الطبيعة تتشٌكل اجتماعي ا » كأخرل علمٌية ألنٌو حىٌت 

ت، ككذلك ىي فسحة فهي ٘تثِّل ٣تاالن للٌتفريغ أك الكبت عن طريق االستبطاف كالبٌلمساس كالتابوىا: كاحتقاره لغَته كقمعو لو كقهره
 .للٌرغبة كا١تتعة كالٌلعب كالتحٌدم

فهكذا تؤٌدم الٌلغةي دكرنا حيوي ا ُب اندماج الفرد ُب ٣تتمًعو، بل اكتساب الٌلغة كإتقانا يؤثِّراف ُب سلوؾ الفرد كإحساسو 
كتعتربى عملٌيةي . القدرة على االٌتصاؿ بالغَت كاالندماج مع اجملتمع ال يتٌم إاٌل بتنمية القدرات الٌلغويٌة اليت يعقبها تنمٌية. كتفكَته

 .2االٌتصاؿ عاًمبلن ىام ا ًمن عواًمل النمٌو الٌلغوٌم ًمن جهة كالًفكر ًمن جهةو أخرل
ٙتٌة مظهره عظيم الشأف ١تسار االندماج االجتماعٌي لدل الطٌفل يقـو على اكتساب الٌلغة اليت ٘تكِّنو من التواصل مع غَته 

كىو ا١تظهر اإلبداعٌي، كٓب يفت تشومسكي االلتفات إٔب ىذه ا١تهٌمة ا٠تطَتة كا١تمًكنة ُب : وعة الٌلغويٌة اليت ينشأ فيهامن أبناء اجملم
. الوقت نفسو إذ ٕتاكب معها ٕتاكبنا أثَّر ُب كعيو بكرب شأنا تأثَتنا قوي ا على تطٌور جوانب النحو التوليدم كتكاملها كانسجامها

يٌة الٌلغويٌة، عند تشومسكي، ال بٌد أف تينبئى بإمكانية تعٌلم الطٌفل، ُب ظرؼ سنوات معدكدة، كيفٌية ٘تييزه بٌت لغة بالتأكيد إٌف النظر 
يذكر ُب إشارات عديدة كجود استعداد طبيعٌي كبيولوجٌي الكتساب الٌلساف ٖتٌدد عدد االختيارات اليت . أٌمو النحوية عن غَتىا

ٍثيل للطٌفل عند اكتسابو لل  .يتحٌكم ُب ذلك( بشرم)كىو ما ٭تمل على االعتقاد بإمكاف كجود ٨تو لغوم  عا١تٌي . غة معيٌنة٘تى

 :تحصيل المىلىكة التواصلٌية. 4

= اجتماعيان )كيف أٌف للملىكة الٌلغويٌة كجودان افًتاضيٌان إذ ليس ٢تا مستقىرٌّ ُب الفرد بقدر ما تقـو أفقيٌان ( 1.1.1)رأينا ساًلفان 
، على غرار السنن ا١توركثة ( تارٮتيان )كعموديان ( التَّواصلٌية/ الجتماعٌية ا١تلىكة ا فإذا أراد (. اليت يسلم فيها أسلوب التقليد)ُب آفو

تىها ػ أم يرـك ٖتصيلها ُب سياقات ما ػ فبل يعتًمد كثَتنا  التٌنميط ا١تعلِّم تلقُت ا١تتعلِّم التعبَتى بتلك الٌلغة اليت يكوف قد اكتسب ملكى
فهذا قد يسلم لفًتة ٤تدكدة ما داـ ينهض ٔتلء الفجوات . واسطة الٌشواًىد كتقييده با١تشهور منها كاٌليت ىدفها الٌتحفيظ فحسبب

، كإٔب غاية توطُت ذلك ا١تتعلِّم؛ لكٌنو ًمن شأنو أف يتسٌبب ُب ٕتميد اٟتاٌسة الٌلغويٌة كتعطيلها 3(ا١تستحثٌات)اليت تدخل ُب حكم 
ر ٦تٌا يفعل ُب إٌتاه ٛتل ذلك ا١تتعلِّم على إنتاج ٚتلو جديدةو كإبداعها ْتكم تواجده االجتماعي، زًٍد إٔب ذلك بعضى الٌشيء أكث

فالتفكَت كالٌتذكر مشدكداف : الذم ال يعٍت أٌف ذلك بدكف أ٫تٌية تيذكىر( التارٮتي)أفضلٌية إعماؿ الٌتفكَت من االقتصار على الٌتذكَت 
 .أالٌ يطغى التارٮتي على االجًتماعيٌتواصل؛ بشرط إٔب مقامات الٌتفاعل كال

 :مواًقف التَّحصيل 1.4

                                                           

، 1997، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، (223)، ترٚتة علي سٌيد الصىاكم، مراجعة كتقدٙب الفاركؽ زكي يونس، سلسلة عآبى ا١تعرًفة، ظريٌة الثقافةنميكل تومبسوف كريتشار إليس كآركف فيلدافسكي،   1

 . 65.ص
 . 07.، ص1999، دار ا١تعرفة اٞتامعٌية، القاًىرة، طرؽ تدريس الٌلغة العربٌيةزكريا إبراىيم، : يينظىر  2

فييعتربى ا١تتعلِّم ناًجحان ُب ٘تٌلك تلك الٌلغة كٌلما انكمشت تلك الٌلغة البينٌية : لغة بينيٌةعربى اللٌغة الثانيٌة ٨تو ( ا١تعياريٌة)ُب صيغتها الكاًملة  لغة األـٌ ، أم ا١تركر ًمن (Fossilisation)= “ ( ا١تستحثٌات)الدخوؿ ُب حكم ”    3

ىمىرٌ )
 .A. Elimam, Op. cit., p.88: ػ ٔتفهـو النسخ األضدادم ػ أم ال ينقلو ْتذافَته كال يلغيو؛ ٌٍب إٌف االبًتكار ال يأٌب من الفراغ؛ يينظىر ىذا التشبيو اعي ال ينسخ التاريخياالجتم ، ذلك أفٌ (ا١ت
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كالعمل  ،اافظةلتمثيل ا١تخطَّط الساًبق ُب ٣تاؿ تعليم الٌلغات كما يقـو بو القائموف عليو ًمن تقٌمص دكرٍم الٌسهر على 
درسي من ا١تناقشات كااكرا ؛االبًتكارعلى 

ى
طوِّرة نتمٌثل ما ٭تدث ُب القسم ا١ت

ي
كالساًعية إٔب ٖتصيلها  للمىلىكة الٌلغويٌةت ا١ت

إٔب ٕتسيم الفكرة كمنحها  كلَّ مىن يتواصل بغَتهنتذٌكر دائمان أٌف التعبَت كسيلة تدفع  . كإشباع فضوؿ التواصل( المىلىكة التواصلٌية)
الفن ٢تذا ييعٌد . ُب سياقاتو شىتة كسبل توظيفها الذم يتأٌتى عن طريق الٌلغ (اٞتمإب)الببلغي طابعنا ملموسنا إضافةن إٔب الطابع 

 إٔب تصوير ا١تشاعر كالتجارب اإلنسانية ُب صورة تنبض باٟتياة، كتنز٢تا من عآب التجريد إٔب عآب ان دفااألديب ُب ٚتيع مذاىبو ى

 لٌية للحديث عن العبلمةفمن ىذه الناحية ال نستغرب إذا كجدنا من ٬تمع بُت التداكؿ كاالتصاؿ كالفلسفة العم. 1التجسيد
 .2اصَّلة سياقيٌان 

 :المناقشة في القسم كعناصر تماسكها 1.1.4

 :المناقشة األفقٌية 1.1.1.4

إٌف ا١تعلِّم كىو يقدِّـ درسىو ُب منواؿو معٌُت كإذ ينقل معطياتو علمٌية بكلِّ تدرٌج كإمعافو ُب الٌشرح، يطرح ػ ُب الوقت ذاتو ػ 
رضها على ا١تتعلِّمُت بقدر ما يهدؼ إٔب إثارة تشويقهم من أجل إدراكها بعد الفحص كالٌنظر، ٌٍب يعمل أفكارنا ال يرمي إٔب ف

بأسلوبو حكيمو على ٖتويلها إٔب موضوع للمناقشة؛ لكن ىذا الصنيع يفرض على مىن يريد الدخوؿى ُب تلك ا١تناقشة امتبلؾى تصٌور 
ب ا١تتعلِّموف أطرافو عرب تلك ا١تناقشة ا١تعلىنة؛ كأثناء ذلك كلِّو ٯتًكن للمعلِّم أف أك فكرة كلو بسيطة حوؿ ذلك ا١توضوع الذم يتجاذ

يعلِّم تبلمذتو طرؽ شٌد االنتباه كطلب الكًلمة أك باألحرل أخذ الكًلمة، ككذلك فنوف ا١تقاطعة، كالدفاع عن الرأم، كىي 
يبٌث ا١ترسل إذ  .3(Fonction phatique)اصلٌية األحداث اليت تشملها عملٌية التواصل لكونا تستجيب للوظيفة التو 

. يتلٌقاه ا١تتلٌقي، كلكي يصبح ذلك ا٠تطاب إجرائيٌا حٌقا ال بٌد أف ٭تظى بسياؽ ٭تيل إليو، كيقوؿ عنو ر( رسالة)خطابا 
من شأف  نو أمران كتكمن أ٫تٌية الٌسياؽ ُب كو . 4«كذلك ُب مصطلحٌية مبهمة شيئا ما “ ا١ترجع ” ىو ما يطلق عليو  »: ياكوبسوف

ٍبٌ يكتسب ا٠تطاب كضعا مشًتكا ُب كليٌتو أك على األقٌل . ا١تتلٌقي أف ٯتسك بو، كىو إٌما أف يكوف شفهيٌا أك كفيبل بأف ييشافو عنو
كأخَتا يكتسب ا٠تطاب اٌتصاال أك قناة (. ذلك ا٠تطاب 6كمفٌكك 5أك بتعبَت آخر، بُت منٌمط)ُب أجزائو بُت ا١ترسل كا١تتلٌقي 

                                                           

  ,Ed. munication verbales, gestuelles & animales: com Les Voies du langageJ. Cosnier, J. Coulon, A. Berrendonner & C. Orecchioni ,:يينظىر  1

Dunod, Paris, 1982, p.321.  

عادؿ فاخورم، الداللة : نظىر، يي «كىي باألحرل تندرج ٖتت فركع الفلسفة العملٌية . بالطبع ال ٯتكن إنكار أٌف العبلمة تتحٌقق ُب عملٌية االٌتصاؿ كالتداكؿ، اليت تفيد اإلفهاـ]...[ » : ىذا ما يلخِّص عادؿ فاخورم لقولو  2

 .115.، ص(120ػ  115.ص)، 1988باريس، شباط / ، مركز اإل٪تاء القومي، بَتكت (النقد كا١تصطلح النقدمٌ ) 49ػ  48.، عالفكر العريب ا١تعاصركالتداكؿ، 
 .C. Kerbrat-Orecchioni, Op. cit., p.05: يينظىر  3

 ,T.1, Trad. de l’Anglais par Nicolas Ruwet, Coll. : Les Fondations du langage istique généraleEssais de linguRoman Jakobson ,: ينظىر  4

Arguments, Ed. Minuit, Paris, 1963, p.213. 
 .224.، ص1984، الٌدار العربٌية للكتاب، تونس، (حمع مقٌدمة ُب علم ا١تصطل)عريب ػ فرنسي، فرنسي ػ عريب : قاموس الٌلسانٌياتا١تسٌدم،  عبد الٌسبلـ: (Encodeur)ينظىر مقابل   5
 .230.ا١ترجع نفسو، ص: (Décodeur)ينظىر مقابل   6
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ٯتكن . من اٟتضور الٌنفسٌي كالٌتجاكب بُت ا١ترسل كا١تتلٌقي، ىو ذلك االٌتصاؿ اٌلذم يسمح ٢تم باالحتفاظ على عملٌية التواصلتض
 :1٘تثيل ىذه العناصر اٌليت ال بٌد أف تتواجد ُب عملٌية التواصل ُب ا١ترسومة اآلتية

 الٌسياؽ
 ا١تتلٌقي..          .....ا٠تطاب        .......          ا١ترسل         

 االٌتصاؿ
 الوضع

العادات اليت يكتسبها ا١تتعلِّم ُب حصص القراءة كٖتت كصايا ا١تطالعة ا١توجَّهة، من شأنا أف تكشف لو األدكات اليت ف
التعبَت  يذلِّل هبا السبل ا١تلتوية اليت يسخِّرىا صاحب النٌص، كال يضَت ُب شيء ما يبديو ا١تتعلِّم من بعض التنازالت لصاّب

الشخصي اٟتامل لبلنفعاالت كإبداء اإلعجاب أك اإلفراط ُب التحامل على رأمو كرد ُب النص كال يٌتًفق كمزاجو، عليو أف يسجِّل 
ذلك، كبعد أف تكوف عاطفتو قد ىدأت يعيد النظر فيما قاؿ، أك ٯتكن أف يدٕب برأيو أماـ ا١تؤل بشرط تقٌبل ا١تناقشة اليت ٬تريها 

ًخلى قسمو كىي ا١تناقشة األفقٌية، أم بُت ا١تتعلِّمُت بعضهم مع بعض، كبُت ا١تتعٌلمُت كا١تعلِّم أم يكوف طرفنا مشارًكنا على ا١تعلِّم دا
 .غرار كٌل أفراد القسم

 :المناقشة العموديٌة 2.4

 :بعد ا١تناقشة األفقٌية يتحٌلى ا١تعلِّم من جديد ْتٌلة ا١تؤدِّم لثبلثة أدكار، ىي

 ( توجيو االىتماـ إٔب ا١توضوع) 2تًمدان إجراء الوضعنةا١توجِّو ميع(Objectivation) 
  كا١تصوِّب كا١تقوِّـ(Évaluation) 
  نمِّط

ي
 (Normalisation)كا١ت

اٞتميع يعلم أٌف الٌلغة ٥تتلفة من فردو إٔب آخر كمتعدِّدة األكجو، ٧تد شخصٍُت تابعُت لنفس اٞتيل يقطناف ُب نفس ا١تنطقة 
إٌف الفحص (. الكبلـ)لٌلهجة نشآ ُب نفس الوسط االجتماعٌي، لكن ليس لديهما نفس الطريقة ُب األداء الٌلغوٌم يتكٌلماف نفس ا

الدقيق لطريقة أداء كٌل فرد سيكشف العديدى من االختبلفات ُب العموميات كُب التفاصيل، ىي فركؽ ُب اختيار الكلمات، ُب 
الكلمة أك تلك اٞتملة، ُب كيفٌية نطق خاٌصة ٢تذا الصوت الصائت أك ذاؾ الصامت، بناء اٞتمل، ُب استعماؿ معتاد نسبي ا ٢تذه 

أك التخٌلي عنو؛ ىذه كٌلها ىي  (Suprasegmental) ُب التنغيم كالنرب؛ بل حىت ُب اعتماد مستول الكبلـ فوؽ القطعي،
 .3النًشط للغة ا١تنطوؽاليت تستمٌد منها الٌلغة ا١تنطوقة حيويٌتها، كىي اليت تشكِّل اٞتانب اٟتيوم ك 

                                                           

  ,p.214.Op. cit.R. Jakobson ,: ينظىر  1
 . صورة ٣تٌردة، أك تعبَت مصاغ لتوضيح إحساس ذم كقعو  على إجراء يقـو على إثبات فكرة أك انًطباع ُب الواًقع ا١تشهود، أك على ٖتويل صورة ٘تثيلٌية ٤تسوسة إٔب( الوضعنة)يدٌؿ مصطلح   2
 ,Tr. Fr. S. M. Guillemin, Ed. Petite bibliothèque Payot (104), Paris, (1970), : Introduction à l’étude de la parole Le langageEdward Sapir ,: يينظىر  3

p.144.  
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ا١تفعَّلة ٭تتاج ا١تتعلِّم أثناءى ا١تشاركة إٔب نوعو متميِّزو من االسًتاتيجيات، إنٌو ال يعمد إٔب التدٌخل تلقائي ا إاٌل إذا كانت الطريقة 
داد ما ٯتًكن إعداديه ٦تٌا يعد  أجوًبةن ترمي إٔب تنبيو التلقائٌية ذاهتا، أقٌل ما يتمٌيز بو فعل ا١تشاركة أنٌو مبٍتٌّ على التفكَت ا١تسبىق كإع

فاألفكار حاًضرة أك مستحضىرة كا١تضموف متوفِّر كيبقى أف ييصاغ ك٭تتويو تعبَته ما، فهو ليس : على أسئلة كاف ا١تعلِّمي قد طرحها
االثنولوجية الٌلغوية أداة تستعَت الٌلغة كما يرل علماء الدراسات . ٣تٌرد مبلًمح بل ىو بناء يعاد صياغتو تعبَتي ا كعن طريق ا١تشافهة

من الواًقع تصٌوراهتا؛ كالعآبى الواقعٌي نفسو يتىمٍفصل حسب تصور مستعمليها كتفاكت نظراهتم إليو، كتتكوف عرب استخدامها لشبكة 
العاًملُت ُب  ٢تذا عٌد بعضي . كتوجد تصٌورات ٥تتلفة للعآب بقدر تواجد الٌلغات كتنٌوعها. 1تعبَت يقـو على تصور خاص للعآب

بة ٢تا، كليس ٣تٌرد الكبلـ إنٌو بنماء فكرٌم ذم مستول ثقاٌُب نلفي أ٫تيٌ  ًِ تو ُب ميداف تعليمٌية الٌلغات التعبَتى آلة مشغِّلة لٌلغة كميكًس
ـى الفرد   يقول على صياغة كالذم ٕتاهبو مشاًكل يومٌية ْتيث ال( ا١تتعلِّم ُب ا١تدرسة)مواقف الكبلـ اليومي حيث ال ييًتىؾ السبيل أما

عنصر )األفكار ُب مثل ما عهده ُب القسم ا١تدرسٌي، ألٌف ا١تدرسة ٘تكِّن من التعبَت الٌشفاىٌي الذم ال ينأل عن التعبَت الكتايٌب 
 (.التحضَت

 فالٌلغة ٗتتزف ٕتربتنا مع العآب؛ كتصوِّر كيف أدركناه، ككيف أكقعنا األٝتاء على ا١تسميات، ككيف صنفناىا كبنينا
لذلك . الدالالت، ككيف ربطنا بُت الدالالت ُب شبكات، ككيف ربطنا بُت الشبكات الداللية ُب أنساؽ من ا١تفاىيم كالتصورات

يٌتجو . تيعد لغة األـٌ جزءا من كياف الذات، كمكونا من أىم مكونات ا٢توية، ال ٯتكن اٌدعاء إقامىة غَتىا من اللغات مقامها ا١تتميِّز
 2(الٌلغة الواًصفة)نفسى االٌٕتاه تقريبنا فيما ٮتٌص ٖتصيلى ا١تعرفة ا٠تاًلصة اليت ما لبثت أف كجدت عبلقتىها ٔتفهـو  النشاطي الذىٍت  

 Compétence)“ ا١تلىكىة ا١تعرفٌية العاًلمة ” ضمنى التداخبلت ا١تمًكنة بينو كبُت ما يدعى ُب علم النفس ا١تعرٌُب 

métacognitive)  أك(Métacognition) . كىذه األخَتة ىي عبارة عن تعبئة الذات من أجل التحٌكم ُب
  كنلمس أ٫تٌية ىذه األخَتة ُب كوف اإلنساف باعتباره . 4التحصيل، أم إطبلع ا١تتعلِّم على آليات اكتسابو للمعرفة 3اسًتاتيجيات

اليت ٖتصَّل هبا،  الٌلغة األداةة ا١تسخَّرة لتحصيلها ككذا قاًدرنا على ٘تييز ا١تعرفة ا٠تالصة كالطٌريق 5«نظامنا طبيعي ا ١تعاٞتة ا١تعلومات  »
نعرؼ أٌف ٦تارستنا لٌلغة ال ييعد  نشاطنا . كىذه ا١تلىكة حىرًيَّةه بالتشجيع كالسيما ُب بعدىا الٌلغومٌ . كذلك كٌلو بالنظر إٔب عاداتو الذاتية

كإذا أمكن لنا ذكر اٟتدس الٌذم بؤرتو الٌلغة، كالسيما (. لوعي بالكيفٌيةا)ٖتليلي ا لٌلغة نفسها كال مرتًكزنا على الٌشعور أثناء إنتاجو 
         متوفِّرة على الفور، ًمن غَت تدٌخل الٌتحليل ( سواء أثناء اإلنتاج أـ التٌلٌقي)إذا كاف األمري يتعٌلق بلغة األـٌ، فنجد ا١تمارسة 

 .فا١تمارسة ىنا أشبو ما تكوف باالنقياد. 6أك الٌتعليل

                                                           

  ,éd. Denoël, 1969, p.132.d , Trad. de l’Anglais par Claude Carme, 2et anthropologieLinguistique Benjamin Lee Whorf: يينظىر   1
 Josette Rey-Debove, Le métalangage : étude linguistique du discours sur le langage, Coll. L’ordre des:  (Métalangage)يينظىر حوؿ ٦تارسة الٌلغة الواصفة   2

mots, Ed. Dic. Le Robert, Paris, 1986. 
  ,Cambridge Language Teaching Library, p.Foreign and second language learningWilliam littlewood ,: يينظىر  3
tion et Métacogni?, in  : comment et pourquoi Liliane Portelance, Enseigner en vue de développer la compétence métacognitive: يينظىر  4

65), p.48.-, coll. Théories & pratiques dans l’enseignement, Ed. Logiques, Montréal, Québec, 1998, (p.47compétences réflexives 
 .121.، ص2002، دار اٟتكمة، اٞتزائر، (128)، ترٚتة عبد الرزاؽ عبيد، سلسلة علم النفس الذاًكرة كالٌلغةكرستياف ككنبوش،    5
  ,éd. ESF, Paris, 1999, p.55. d, 2Apprendre à penser, parler, lire & écrireLaurence Lentin: نظىريي   6
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 :إجراءات التَّحصيل 2.4

: أٌف للتواصل بٌت خالصة كمتميِّزة تنفصل عن الٌلغة انفصاالن كامبلن ( التمٌلك. 3التَّلقُت . 2)ييفضَّل ىنا أالٌ ييستنتىج ٦تٌا سبق 
داخلة ال تتٌ 

ي
ػ  1سع ٢تذا ا١توضوعفمثل ىذه ا١تقاربة مغاًلطة، كال يهٌمنا كثَتنا ُب ىذا ا١تقاـ أف نثبت كجود تلك البٌت أك ننفيو ػ فا١ت

بقدر ما نرغب ُب كضع اإلصبع على التفاعل الناشئ كا١تستمٌر بُت الٌلغة كالتواصل، كىو تفاعله من شأف ىذه ا١تقاربة أف تيضًعفو، 
هقر كىذه جزئٌية تعًتيها عبلمات التق .الٌتلقينكبالعكس من ذلك على ا١تعلِّم أف يفسح اجملاؿ أمامو بفضل ما ينهض بو ًمن مهٌمة 

الذم يأباه أٌم ٖتليل جدير هبذه التسمية، إذ ٖتمل معها ما يدعو ُب الظاىر إٔب إعادة إقامة الٌلغة مقاـ التواصل، كىو ٕتاكز ُب 
حٌق ىذا األخَت خطَت، كلرٌد ىذا ا١تأزؽ اتمىل ينبغي فحص ا١توضوع ُب النطاؽ الذم تسوء فيو األكضاع ك٭تٌس ا١ترء إزاءه أٌف 

كيف بإمكاف الواحد األخذ بيد ا١تتعلِّم للخركج من ٣تٌرد ٗتزين ا١تعرفة الٌلسانٌية كمن ا١تعلومات اليت : يستعصي عليو تقٌدـ األمور
ؿ ٗتٌص عمل ىذه ا١تعرفة ُب التواصل إٔب االستعماؿ العملي لتلك ا١تعرفة ُب ا١تواًقف ا١تتنوِّعة كغَت ا١تتوقَّعة للتواصل ؟ ىذا التساؤ 

صَّل)فالتعبَت ٤تموؿه على أف ٮتضع للقوانُت الٌلغويٌة بشرط أف يتحٌقق . 2باحثُتراكد الكثَت من ال كإٌف . ٖتت إٟتاح التواصل( ٭تي
 .االشتغاؿ عليو  ىو ا١تقصود بعينو بالبحث عٌما ٯتيِّز التواصل

من السهل االسًتنتاج . 3اصلإٌف التعبَت الٌلغوم يشمل الٌلغة كيشملو التو كإذا أردنا مسايرة منطق العبلقات ا١تنطقٌية فنقوؿ 
ن ٯتكن كضعيهما بدكر٫تا يػ الٌلذ كالتواصل الٌلغةأٌف  بعينو، مع ا٠تطاب البيداغوجي الملىكة التواصلٌيةمنذ الٌلحظة ُب شأف تقاطع 

كخبلصة ٖتت ٣تهر ا١تشاىدة ١تعرفة ما يسرم ُب جسم ذلك ا٠ًتطاب البيداغوجي ىو من شأنو أف يرشِّحو ُب آفو إٔب أداة تواصل 
ًمع ركاديىا كالتلٌفظ ا١تلفوظ التواصبلت ػ يأخذاف على التتابيع شكلى  على أف ييسًندكا إٔب مفهـو  4ُب إطار نظريٌة ا٠تطاب اليت ٬تي

=  (Résultat)زائد ما ىو حصيلة نإتة عن ذلك اإلجراء ( تلٌفظ= ) (Procès)“ إجراء ” ا٠تطاب ما ىو حدث 
فهذاف القطباف ا١تتشاًبكاف كا١تتساًيراف يغٌذياف بعضىهما البعض (: كالتواصل الٌلغة)لثنائية فكذلك الشأف بالنسبة (. ملفوظ)

كيضعاف التعليم كًخطاب ضمن مشموالت التواصل الذم ٭تتكم لقواعد معيٌنة كمن شأنو أف ييفرز استعماالتو عدكلٌية ال تلبث 
 .ملىكة تواصلٌيةلة للتطٌور ٨تو لكنها قابً ( تابًعة)حىت تلتًقطها كفاءة تعبَتيٌة متفرِّعة 

                                                           

 ,Trad. de l’Anglais par France Mugler, Coll. Langues et Vers la compétence de communicationD. H. Hymes ,: يينصىح ػ للمزيد من ا١تعرفة ػ بالرجوع إٔب  1

apprentissage des langues, CREDIF, Ed. Hatier, Paris, 1984, p.131-132.  
 Sélection & introduction de  La pédagogie du français langue étrangèreWilga M. Rivers, Nos étudiants veulent la parole, In): يينظىر مثبلن   2

Abdelmadjid Ali Bouacha), Coll. F (Pratique pédagogique), Ed. Hachette, Paris, 1978, (p.123-136), p.124. 
مىل جهازي ال   3 لتجميع كاالستقطاب باعتباره قناةن قابلة للتجزمء كالتفريع كتقـو بدكر ايىعتٌد هبا على أف  تعبَتكما ييعتٌد ُب ٘تييز أىٌم الكلمات ا١تفاتيح الوارًدة ُب ىذه اٞتملة على ا١تاٌدة العضويٌة ا١تكوِّنة للتواصل كاليت ٭تي

(Canalisation) مثلما ٭تدث أف  الٌلغةشيئنا ما عن كل  من الٌلغة كالكبلـ ٘تيٌػزنا ٣تازينا كمنهجينا، كذلك باعتباره ال يتعأب على الواًقع الذم فيو حياة الذم يرـك التواصل ، ٯتًكن اٟتديث عن ثبلثة مظاًىر يتمٌيز بسببها التعبَتي

كتلك ا١تظاًىر ٖتٌدثت عنها كاترين كربرات أكريكيو٘ب كقصدنا اقتباسها من أكثر مؤٌلفاهتا تبسيطنا . ْتيويٌتو ا١تفرًطة أحياننا للكبلـة كال ٯتًعن كثَتنا ُب العدكؿ كاالنزياح كالشذكذ كما يقع أف ٧تده مبلزًمنا يبلحىظ على ىذه األخَت 

ماٌدة الصوت غَت . 2ماٌدة الصوت الٌلغوٌم، . 1: اليت تنشد تعميم ا١تعرًفة كالسيما الٌلسانٌية منها؛ كا١تظاًىر ىي MÉMOا القارئ ملخَّصة ضمن سلسلة على كجو ا٠تصوص، ك٬تدى( اادثة)للمفاىيم اليت صاغتها حوؿ 

            .C. Kerbrat-Orecchioni, Op. cit., p.23-27: ا١تاٌدة غَت الٌلغويٌة ُب األساس كحركات اٞتسم؛ يينظىر. 3الٌلغوٌم، 
، دار اآلفاؽ، اٞتزائر، (جهاد ابُت ٞترجي زيداف ٪توذجا)دراسة تطبيقية : ٖتليل ا٠تطاب األديبإبراىيم صحراكم، : ؛ يينظىرمفهـو ا٠تطاب ُب حقل الدراسات الٌلغويٌة ُب الغربل ٖتت عنوافو فرعي  تعٌرض إبراىيم صحراكم   4

 .           15ػ  09.، ص1999
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 :التوجيو الميستقًطبإجراء  1.2.4

كىو عبارة عن توجيو االىتماـ ٨تو موضوعو ما بكلِّ تركيزو، ُب سبيل الٌتعبَت حولو كسط عٌدة انشغاالت ػ ىذه ا١ترٌة ػ كفق 
فصاح عن ا١تراد؛ كيسعى بذلك ا١تعلِّم إٔب ٕتديد كيشفع ٢تذا التوجيو تعزيز الثقة كٌلما جٌدت مناسبة لئل. أ٪تاط ًٌب تلقينها مسبقان 

ػ كما  (La théorie interactionniste)لقد كشفت نظريٌة التفاعل . ا١تناسبات لكي ال يفقد ا١تتعلِّم ا١تتعة ُب التمٌلك
م ا١تتعلِّم أنٌو يٌؤدم مهامنا أٌف عملٌية التواصل إذا ما ًٌب ٖتريكها كظٌلت حٌية كثَتنا ما توىً انصٌب ًمن اىتماـو على أمراض الكبلـ ػ 

؛ كال 1معيٌنة مثل اإلقباؿ على حلِّ مشًكلو ما أك اٌٗتاذ قرارو أك تبادؿ اآلراء مع غَته أك صوغ أفكارو كانت مبل٤تها غَت كاضحة
رغم ذلك ، لكن (حياة الناس)شيء يتًلف ا٠تيط الواصل مثل الكٌف عن التعبَت الذم يكرِّسو االنطواء كاالنسحاب من اٟتياة 

ذلك ألٌف العملية فالتواصل يطارد ا١ترء، بل كييكًسب الفرد ا١تنعزؿ إمكانية ضبط أفكاره ككذا عواطفو كأحاسيسو كانفعاالتو، 
الكبلمية ٖتتاج إٔب نوع من التوافق الوظيفي بُت مراكز إنشاء الكبلـ السمعي كالبصرم كاٟتركي، كإاٌل ١تا حدث الكبلـ بالشكل 

٢تذا يٌتجو البعض إٔب تدكين األفكار عندما ييعطى : 2لة، كالذم يصبح أداة للتخاطب كالتفاىم بُت أفراد اجملتمعا١تألوؼ ذم الدال
و انطباعنا بأٌف نتائج جهوده كانت سارٌة كيعطى إحساسنا أٌف ظركفو قد ٖتٌسنت أك تغٌَتت ٣تٌرد تغٌَت كٓب يعد ُب كضعو ا١تتغَتِّ ما يدع

اْب، ككٌل ذلك ييشًعر ا١تتعلِّم ..دل بعضهم ميله إٔب ذلك يتجسد ُب ٗتصيص الكراريس، كا١تذكرات إٔب التزاـ الصمت، ك٧تد ل
 .ٔتتعة ا١تنجىز، كالكتابة مبلذ إف ٓب ٬تد ا١ترء ُب نفسو ما يرضيو يعيش ُب ذلك شخصٌية أخرل ىو ال يزاؿ يبحث عنها

 :إجراء التمثُّل 2.2.4

ما ٯتًكن اإلشارة )ككيفما يتسمَّى هبا ما ىو سابق الوجود ( اسوس كا١تعنوم)لواًقع مهما تكن الطريقةي اليت ييتمٌثل هبا ا
ما يستدعي التشب ث بعناًصر ىي ًمن : ، ٬ًتد ا١ترءي نفسىو كاًقعان ُب خضمِّ شبكة ًمن اإلكراىات الٌداللٌية كما اإل٭تاءات الفلسفٌية(إليو

، فقد يساًىم التعبَت 3فاألفكار موجودة ُب العآبى اسوس ككذلك ُب العآب اجملرَّد .وًجنس ذلك الواًقع بعيًنو إف ٓب نقل ىي ًمن كحي
ٯتيل كثَته ًمن  .ُب ٕتسيدىا كما يلعب دكرنا ُب ٕتريدىا مرٌةن أخرل، فيأٌب التعبَت الشفهٌي يفٌكك ا١تفاىيم ان كتابيشفاىيان كاف أـ  

كعرفت طريقنا إٔب أذىانم؛ كىذا ا١تيل ( مسامعهم)قٌصة سبق أف ترٌددت على آذانم ا١تتعلِّمُت ػ كسط تطبيقات اإلنشاء ػ إٔب ٘تث ل 
ماًرس ٤تموده ُب ذاتو بإمكاف ا١تعلِّم أف يثمِّنو ك٬تعل لو ٤تبل  ًمن االىتماـ كيأخذه على ٤تمل اٞتٌد، قد تكوف قٌصة كاًقعٌية مشهورة فت

فإذا بادر ا١تعلِّم إٔب إجراء ٕتربة خاٌصة فيسأؿ : ة خيالٌية أخذت نصيبها من الشهرةالتأثَت ا١تلحمٌي الواًضح كتطبع فيو قيمنا، أك قصٌ 
عن مصدر األحداث اليت يسردىا ا١تتعلِّم، كٌل كاًحدو منهم على انفراد، سيجد كٌل قٌصة مرتًبطة عندىم ٔتا ساد ُب ٥تيٌلتهم من 

 .قصدو أك بدكف كعيو منوحكايات ىي ًمن شأنا أف تولِّد فيو الصور اليت ييشغِّلها عن 

 :إجراء االسًتثمار 3.2.4
                                                           

 Carol A. Chapelle, Interaction, communication & acquisition d’une langue seconde en ELAO, In Apprendre une langue dans un: يينظىر  1

environnement multimédia, Ed. Logiques, Québec, 2000, (p.19-51), p.30.  

 .22ػ  20.، ص(ت.د)، مكتبة مصر، القاىرة، 3.، طأمراض الكبلـمصطفى فهمي، : يينظىر  2
مة ُب نظريات ا٠تطابدياف مكدكنيل، : يينظىر  3  .133.، ص2001، ترٚتة كتقدٙب عز الدين إٝتاعيل، ا١تكتبة األكادٯتٌية، القاىرة، مقدِّ
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ما يتويح للتواصل فرصة االختبلؼ مرٌةن : ىو ٔتثابة تثمُت طاقات الٌلغة ا١تفعمة بلطائف رائعة، ُب مواقف تواصل متنوِّعة
مىقولة الٌلغة أداة تواصلأخرل عن ٣ترَّد 

عبلقات الٌلغة بالتواصل ػ زعم  إذ من غَت ا١تؤسَّس أيضنا ػ عبلكةن على ما جاء أعبله حوؿ. 1
الثناء كعلى ا١تطالبة ٔتغادرة ا١تكاف كناية ا١تشوار أك تدٌؿ على ( شكرنا)إنشاء عبلقات تناظريٌة مطَّردة بُت التواصل كالٌلغة، فكلمة 

كم ُب أسلوبو أدتو ُب مثالنا  ؛ كىي كٌلها مواقف تواصلٌية ٥تتلفة تًتا الذـٌ كالتأنيب بل تدٌؿ أحياننا علىالرغبة ُب كضع حد  ٟتديث، 
ػ اٟتفر فيها كُب ٣تارم دالالهتا ا١تختلفة، لبعث ا١تًتاكم كنفض ( التناظر)كلمة كاحدة ٯتكن ػ من جهةو ٤تاكلة تفٌهم ذلك الزعم 

ا كفيلة بإعادة تؤٌدم أدكارن ( سياؽ األحواؿ)الغبار عن ا١تدفوف كتلٌمس اذكفات كإقامة التعليبلت، كعقد التواصل هبا يفرض قرائن 
ال نقوؿ كبلمنا ” االعتبار ١تا ضيِّق من ىامشو كىي بدائل تتخٌبط الدالالت دكنا، كمقامات التواصل ىي اليت تربىن على أننا 

سيظٌل يعيش ُب ذاكرة الكلمة؛ زًٍد إٔب ذلك إمكانٌية استغبلؿ قوة شخصٌية القائل أك كل و   اكىذ“ فحسب بل نعٍت ما نقوؿ 
عاة ما ٯتتٌد إٔب أذف السامع من الصوت الذم يأٌب ُب نغمات ك٢تجات طبيعٌية أك أقنعةو كلتفادم االعتقاد أنٌنا بصدد ضعفها، كمرا

” حصر التواصل ُب القضايا ا١تتعلِّقة ْتسن اآلداب كقوانينو االجتماعٌية نقوؿ على غرار ما ٗتٌوؼ منو كٌتاب 
Apprentissage linguistique et communication “  ُب حاؿ تركيزىم ػ أثناء مناشدهتم اٞتاليات ا١تغًتبة

إٔب تعٌلم التواصل ػ على أمثلة مستقاة ًمن أسباب اللياقة ُب اٟتديث؛ إٌف ا٢تدؼ من ذلك ليس تعليم العماؿ سبل االلتزاـ بالسلوؾ 
 .2التبادالت الكبلمٌية“ فٌن ” العملٌي البلٌئق بقدر ما تسهر على تلقُت إجادة 

 

 

 

 

 

                                                           

إلطناب الذم ال طائلى من كرائو، لكن من الصعب العثور على تعريفو يدكر ُب مدار الٌلغة كال أٌف ٖتديد الٌلغة بوصفها أداة تواصل يعٌد حقيقة بديهٌية، كأٌف تكريرىه كٌل مرٌة ىو من باب ا (John Lyons)يرل جوف الينز   1

مع ما ٖترص عليو ىذه  Ed. Cambridge University Press, New York and Sydney, 1989, p.32. ., vSemanticsLyons,  John ,1: يعرج ٟتظةن على ىذه اٟتقيقة عينها؛ يينظىر

فا١ترء ال بٌد أف يندمج ُب ٣تتمعو : تعليم الٌلغة/ ٨تـو بدكرنا ُب ٤تارمها ال لشيءو إاٌل لكي نثبت كم للتواصل كالتفاىم من أ٫تية يتحٌتم علينا اعتبار٫تا عامبلن من عوامل تعٌلم ( الٌلغة كالتواصل)كرة ٖتاشي ٘تييع فكرة ا١تبلحظة من ضر 

اْب؛ كليس ُب حوزة ذلك ا١ترء أحسن كسيلة من ..من أفراد ٣تتمعو، كيتبادؿ معهم األحاديث ليفصح عن انشغاالتو كرغباتو كطموحاتو كميولو، كيعربِّ عن أفكاره كمشاعره ما لكي ينشأ بصورة طبيعٌية، فيعقد عبلقات مع غَته 

 .أداءن ٢تذه ا١تهٌمة( أداةن )اللغة 
 .rentissage linguistique et communication: méthodologie pour un AppP. Lagarde, -T. C. Jupp, S. Hodlin, C. Heddesheimer & J:ينَظر  2

, Coll. Didactique des langues étrangères (Dirigée par Robert Galisson), Ed. CLE international. enseignement fonctionnel aux immigrés

Paris, 1978, p.20.   
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 : مىةخاتً 

صَّلاليت ييراعى فيها ما  ةالمىلكاٞتاًمعة كبُت  كفاءاتالالٌتخليط اٟتاًصل بُت بعد ىذا االسًتعراض ٯتكن رفع  ُب  ٭تي
ييشكِّل ػ على كجوده بالقٌوة كبالفعل ػ ظاًىرةن عاٌمةن ُب ٣تتمع ا١تتخصِّصُت ُب  كىو ٗتليطه ال ندَّعي أنٌومقامات ميعيٌنة فحسب، 

راًىنة على تطبيق ا١تقاربة اٞتزائر مع أٌف  ،(الٌلغوم)شؤكف التَّواصل 
ي
مغيِّبو شيئان ما  بشكلو اندفاعي  بالكفاءات قد كٞتت ُب ا١ت

تىبلور بطابعو الٌتقٍت إٔب درجة أنٌو استحوذ على ًفكر ٚتاعة ًمن الباًحثُت ُب مىيادين الًتبية كعلومها كتعليمٌية الذم فهـو الثٌا٘ب للم
إٌف حاجة ا١تدرسة إٔب توحيد االستعماؿ الٌلغوم كتنميط األداءات اللهجٌية أصبح فكرةن تفسِّر . ٯتكن إفادتوؿ درسو ىذا أكٌ : الٌلغات

لة حرص الكثَت ًمن األكلياء على إرساًؿ أبنائهم إٔب مقاًعد الٌدراسة كتسجيلهم ُب األقساـ النموذجية كُب فركعو أدبٌية أك علمٌية ١تزاك 
ا، كىو ٪توذجه ًمن األجدر أف ييستوعىب لكونو ييعٌد اٟتيٌػزى األٌكٌٕب الذم ال بٌد أف يتحٌرؾ فيو ا١تتعلِّموف كيتفاعلوف تعٌلم ٪توذجو لغوٌم م

عن طريقو؛ كىذا الدكر قد أٌدتو ا١تدرسة، كالتاريخ يشهد ٢تا بالفضل ُب ىذا الشأف، بل إٌف ىذا يعد  السمة اليت يقـو عليها أٌم 
ا ينطوم عليو من تعٌدد مواده كتنٌوعها، فاٟتٌصة الوفَتة منو جيعلت ٟتساب الٌلغة، كذلك لرفًع مستول التبلميذ منهاجو تعليمي  رغم م

  .التوحيد الٌلغومٌ  الٌلغوٌم؛ كا١تدرسة تقدِّـ ُب ىذا الصدد خياراتو ٥تتًلفة، لكٌنها خيارات ال تعدك أف تكوف مكرَّسة ُب سبيل
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غويةلّمعاجه التعلينية ال  

 أحمد سعدماألستاذ  

 قسم اللغة العربية

 الشلف                       / جامعة حسيبة بن بوعلي  

 :مقدمة

يعتػػػػرب الكتػػػػاب ا١تدرسػػػػي ُب كػػػػل مراحػػػػل التعلػػػػيم األرضػػػػية الصػػػػلبة الػػػػيت يقػػػػف عليهػػػػا كػػػػل مػػػػن ا١تعلػػػػم كا١تػػػػتعلم ، كللتعليميػػػػة اللغويػػػػة 
أىػػم كثيقػػة تعتمػػد عليهػػا التعليميػػة اللغويػػة ىػػي كتػػاب القػػراءة الػػذم يتضػػمن برنا٣تػػا قرائيػػا خصوصػػياهتا اإلجرائيػػة كالتوثيقيػػة ، كلعػػل 

يتكوف من نصوص ٥تتارة بناء على مضامينها الًتبوية كمعجمها ا١تراد تعليمو  كلكننا نبلحظ ُب التعليمية اللغوية كخصوصا تعليمية 
حيػػث ال يعػػرؼ التلميػػذ كال ا١تعلػػم ا١تػػادة ا١تعجميػػة ا١ترب٣تػػة لكػػل طػػور مػػن اللغػػة العربيػػة عػػدـ االىتمػػاـ  بػػا١تعجم اللغػػوم التعليمػػي ، 

تابػػة عنػػدما ال يػػتعلم كلمػػات أطػػوار التعلػػيم اللغػػوم ، كعػػدـ االىتمػػاـ بػػا١تعجم أك مػػا يسػػمى بػػالثركة اللغويػػة ٬تعػػل ا١تػػتعلم يشػػعر بالر 
 .جديدة

سػاب ا١تعجػم كيطالػب ا١تتعلمػُت بالقيػاـ بنشػاطات تعبَتيػة  ُب الغالب يركز معلم اللغة على دركس النحو كالصرؼ كالببلغػة علػى ح
كتابيػة كشػفاىية دكف تعيػُت كلمػات ٥تتػارة ينبغػي كضػعها ُب سػياؽ تعبػَتم ٤تػدد مػع عػدـ مبلحظػة الفقػر ا١تعجمػي الشػديد الػػذم 

متمػػثبل ُب القصػػور اللغػػوم  يعػػا٘ب منػػو مػػتعلم اللغػػة ُب بداياتػػو األكٔب كيبقػػى مسػػتمرا ١تػػدة سػػنوات يكػػوف أثرىػػا سػػلبيا علػػى ا١تتعلمػػُت
 .كالعجز عن التعبَت بسبب ىذا الفقر ا١تعجمي

 :كىناؾ عدة طرؽ لرفد ا١تتعلم بالرصيد ا١تعجمي ا١تنشود ُب كل مرحلة من مراحل التعليمية اللغوية منها

ذه اسػػتخبلص الثػػركة اللغويػػة الػػيت يتضػػمنها كػػل نػػص ُب عنصػػر مسػػتقل يسػػمى شػػرح الكلمػػات اٞتديػػدة ، كتعػػاد ىػػ -1 -
 .الكلمات لتستعمل ُب التطبيقات كالتمارين كالتعبَت

تذييل كتاب الفػراءة ٔتلحػق أّتػدم يشػتمل علػى شػرح كػل الكلمػات اٞتديػدة الػيت يسػتهدؼ كتػاب القػراءة تعليمهػا  -2 -
ء حىت يتمكن ا١تتعلم من مراجعتها باستمرار ، خاصة إذا علم أف الكلمات اليت يطلب منو شرحها ككضعها ُب ٚتلة أثنا

االختبػارات لػػن تكػوف إال مػػن ىػػذا ا١تعجػم اللغػػوم ا١تػػربمج كاػدد ، كقػػد كجػدنا ىػػذه الطريقػػة مسػتعملة ُب تعليميػػة اللغػػة 
 .األ١تانية كقد استفدنا منها كثَتا 
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 .غات خاصة بكل مرحلة من مراحل التعليم كضع معاجم مرحلية لتعليمية اللٌ  -3 -
غػة غػة األـ أك اللٌ غػة ذات ا١تػدخلُت مػن اللٌ تماد ُب الغالػب علػى ا١تعػاجم ثائيػة اللٌ غات األجنبية يتم االعُب تعليمية اللٌ  -4 -

 .غة األكٔبغة األـ أك اللٌ غة الثانية إٔب اللٌ غة ا١تنشودة أك اللٌ غة الثانية ، كمن اللٌ غة ا١تنشودة أك اللٌ األكٔب إٔب اللٌ 
 

وم يؤثر سلبا على االكتساب اللغوم ك٬تعل ا١تعجم الذىٍت للمتعلم إف ا٫تاؿ ا١تعجم التعليمي ُب أم مرحلة من مراحل التعليم اللغ
 ضحبل ال يتناسب مع مستواه الدراسي 

 :عملية االكتساب اللغوم  -1

رٔتػا بببلغػة  –إف اكتساب اللغة ال يتطلب كقتا طويبل ، ألننا ٧تػد أف الطفػل يكتسػب لغتػو األـ كيصػبح قػادرا علػى الفهػم كالتعبػَت 
ك٬تػب أف نػذٌكر أف الفهػم لػو أسػبقية دائمػة .شػهرا أك ثػبلث سػنوات  30كعمػره ال يتجػاكز  –كتعجػب الكبػار  كبياف يثَت إعجاب

 .على الكبلـ 

كعامل الزمن مهم جدا ُب اكتساب اللغة أك أية مهارة من ا١تهارات التعليمية األخػرل ، ألننػا ال نكتسػب شػيئا قبػل أكانػو كاسػينفاد  
سابو ، كما أننػا إذا ٕتاكزنػا مراحػل االكتسػاب كٕتاكزنػا الوقػت ا١تخصػص الكتسػابو كٓب تتحقػق كمية الوقت ا١تخصصة بكفاية الكت

النتائج فمعٌت ذلك كجود خلل ُب ا١تتعلم أك ُب ٤تػيط  الػتعلم ينبغػي مراجعتػو كتصػحيحو حػىت ال يكػوف التعلػيم عبثػا كيضػيع الػزمن 
 .وم كالتعليمي ُب الببلد ا١تتخلفةالًتبكاٞتهد سدل ، كيصبح اإلنساف يقرأ كال يتعلم كما ىو الواقع 

كاكتسػػاب اللغػػة الثانيػػة بواسػػطة التعليميػػة يفػػًتض أف ٯتػػر بػػنفس ا١تراحػػل الػػيت ٯتػػر هبػػا اكتسػػاب اللغػػة األـ لػػدل اإلنسػػاف ، كمراحػػل  
لغػػػػة األـ اكتسػػػػاب اللغػػػػة األـ يعتمػػػػد عليهػػػػا لقيػػػػاس اكتسػػػػاب اللغػػػػات األخػػػػرل كتعليمهػػػػا كنتبػػػػُت  الكميػػػػات الزمنيػػػػة الكتسػػػػاب ال

 (132حنفي بن عيسى ، ٤تاضرات ُب علم النفس اللغوم ص : انظر ) كاإلجراءات التعليمية اللغوية ُب اٞتدكؿ التإب 

 

 اإلجراءاللغوم التعليمي  السلوؾ التعبيرم عند الطفل الزمن بالشهر

تبدك منو األصوات األكٔب كيستجيب  6إٔب  0من  
 للمناغاة ، كيتبلعب بصوتو ، كيصٌوت
 .تعبَتا عن السركر أك الغضب أك األٓب 

 مرحلة تعليمية أصوات كحركؼ اللغة
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يقٌلد األصوات ،كيصٌوت تعبَتا عن نفاد   12إٔب  6من
صربه كاستيائو ، كيصٌوت تعبَتا عن معرفة 

ما كمن حولو ، كيصغي إٔب الكلمات 
ا١تألوفة ، كينطق بأكؿ كلمة كتسمى ىذه 

 ةا١ترحلة ٔترحلة الكلمة الواحد

مرحلة تعليمية اٞتمل القصَتة كالبسيطة اليت 
تشتمل على كلمات مألوفة جديدة اليت يكثر 

 .استعما٢تا ُب الكبلـ 

 كهتدؼ األل تعليم الكلمات كلمة كلمة

تصدر عنو أصوات معرٌبة كمفردات ىي من  18إٔب  12من 
كضعو ، ٯتتثل ألكمر بسيطة ، يقٌلد ا١تقاطع 

كلمة الثانية الصوتية كالكلمات ينطق بال
 .معٌت افعل كال تفعل كٯتتثل لذلك يفهم

التعليم اللغوم بواسطة أسئلة قصَتة كمباشرة 
تتطلب أجوبة بسيطة بنعم أك ال مع التدريب 

 على قراءة النصوص القصَتة ككتابتها

ينطق بأكثر من كلمتُت ألكؿ مرة ، يسٌمي  24إٔب  18من 
الشٍي كالصورة باٝتيهما ، يفهم أسئلة 

يطة ، يركب كلمات ، يستعمل الضمائر بس
 .ألكؿ مرة 

الشركع ُب التدريب على ٦تارسة التعبَت الشفهي 
 كالكتايب عن طريق اإلنشاء كا٠تياؿ 

يستعمل اٞتمل كأشباه اٞتمل ألكؿ مرة ،  30إٔب  24من 
 .ٯتيز بُت اٟتركؼ 

مرحلة التمكن من الستعماؿ اللغوم بتلقائية 
 اءكبأقل عدد ٦تكن من األخط

كال يتوقف االكتساب اللغوم أبدا كىذه ا١ترحلة  األخَتة تبدأ كال تنتهي كتستمر مدل اٟتياة فا١ترء كلما كرب كربت اللغة فيو كتبقى 
كاضػح  ك)) تكرب كتنمو كال تتوقوؼ إال عند حدكد اللساف االجتماعي كمستول النشػاطات اللغويػة الػيت ٯتارسػها الفػرد فقػرا كغػٌت 

فػي : مية ىذه تستمر طالما كاف الفرد عضوا في جماعة ، كاكتساب الفرد للغة عملية تدـك مػا دامػت الحيػاة عملية التن أفٌ 
فػال يكػاد الطفػل يلػج بػاب الحيػاة حتػى . الطفولة ، كفي المدرسة ،كفي الحياة العملية يتعلم كػل فػرد كيػف يتصػل بزمالئػو 

ث أك حولها يستكمل المعرفة بمجموع أصولها كنظاـ بنيتها يبدأ في الحصوؿ على أسس لغة األـ ، كفي خالؿ سنوات ثال
كمفرداتها معرفة كافية لجعلو كاضحا في تعبيره عن حاجاتو الملحة كالستجابتو استجابة مناسبة لما يطلبو منو اآلخركف ممػا 

مػد مػن المحيطػين ككل ىذا الدكر اإلعدادم من التنشئة اللغويػة  يجػرم فػي البيػت بأقػل توجيػو متع.يتصل بهذه الحاجات 
ص  2003طبعػة . اللغة كالمجتمػع ، ترجمػة الػدكتور تمػاـ حسػاف ، عػالم الكتػب القػاىرة  مصػر : لويس .ـ.ـ(( )بالطفل 

كٯتكن االصطبلح على تسمية ىذه ا١ترحلة من التنشئة اللغوية با١ترحلة اإلعدادية كىي ببل شك مرحلة مهمة جدا بالنسػبة ( ( 29
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رص أألبواف ُب ىذه ا١ترحلة على إثراء ا١تعجم الذىٍت للطفل كتنقيتو ٦تا ال يتناسب مع لغة الطفل  كُب ىذه للمرحلة اليت تليها ، ك٭ت
ا١ترحلػػة نعمػػل علػػى ٛتايػػة الطفػػل مػػن لغػػة الشػػارع أك اللغػػة السػػوقية كمػػا ٪تنعػػو مػػن مشػػاىدة بعػػض األفػػبلـ أك االسػػتماع إٔب بعػػض 

 ما ُب التوجيو اللغوم للطفل ُب ىذه ا١ترحلة اإلعدادية الذم يتخذ طابعا تربويا األحاديث اليت ال تتناسب مع سنو كىذا يدخل حت
ثم يأتي عهد التربية الموجهة حينما يتطلب المجتمػع بواسػطة المدرسػة كىػي األداة المتخصصػة ىػدفا رئيسػيا  ، ىػو أف '' 

ة اللغويػػة حػػين تنتهػػي التلمػػذة ، كتلػػك ىػػي ثػػم تبػػدأ المرحلػػة الثالثػػة مػػن التنشػػئ.ينمػػي الطفػػل قدراتػػو علػػى التفػػاىم كالتعبيػػر 
تلػػك عمليػػة كاضػػحة الػػبطء .اكتسػػاب اللغػػة طػػوؿ الحيػػاة ، كالتوسػػيع كالتهػػذيب الػػدائماف للقػػدرة علػػى االخػػتالط اللغػػوم 

كالضآلة عند بعض أعضاء المجتمع حين يقػارنوف بػاآلخرين  كربمػا بلغػت ىػذه العمليػة مػن الػبطء كالضػآلة قػدرا يجعلهػا ال 
ح كلكنهػػا ربمػا ال تنعػػدـ انعػػداما تامػػا أبػدا ، كىػػذه العمليػػة فػػي اللحظػة الحاضػػرة مػػن التػػاريخ أسػرع منهػػا فػػي أيػػة تكػاد تتضػػ

لحظػػة مػػن عصػػر طويػػل مضػػى  كىػػذه السػػرعة مػػع االسػػتمرار فػػي التربيػػة اللغويػػة طػػوؿ الحيػػاة ، ىػػي فػػي الحقيقػػة ناحيػػة مػػن 
تعتبػر  –عمليػة التنشػئة التػي تبػدأ عنػد المػيالد  –تساب اللغػة كىػي إف أكلى مراحل اك... نواحي ما سميناه بالثورة اللغوية 

عملية نمو أكثر منها عملية تعليم  ف فال يتعلم الطفل لغة أمو كما يتعلم المرء لغة أجنبية في الحياة التالية ، فهو كلما كبر  
 ( 29لويس ، اللغة كالمجتمع ، ترجمة تماـ حساف ، ص .ـ.ـ.") كبرت اللغة فيو 

 :خبلؿ  ما سبق ٯتكن أف نبُت ا١تراحل الثبلث للحياة اللغوية اليت ٯتر هبا الفرد ُب اٞتدكؿ التإبكمن 

 خصائصها مرحلة االكتساب اللغوم

ىذه مرحلة ٪تولغوم طبيعي بتأثَت البيئة كايط ، كليست  ا١ترحلة اإلعدادية -1 - 
مرحلة تعتمد على التعليم ا١تباشر ، كُب ىذه ا١ترحلة 

 .ب الفرد اللغة األـ بنمطها كمعجمها االجتماعي يكتس

كُب ىذه ا١ترحلة يكتسب الفرد معجما لغويا جديدا ٓب  مرحلة التمدرس  -2- 
يعرفو من قبل حىت ُب لغتو األـ  ىو معجم ا١تصطلحات 

اللغوية الدالة على العلـو كا١تعارؼ ا١تختلفة كما يتعلم 
 .اللغات األجنبية 

كىي مرحلة النضج كاالكتماؿ كالرشد حيث يصبح الفرد  التمدرس مرحلة ما بعد -3 - 
قادرا على فهم كاستعماؿ أ٪تاط عالية من التعبَت كما 
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يصبح قادرا على ٦تارسة الكتابة كالقراءة كبعض النشاطات 
العلمية كالفكرية اليت تتطلب استعماؿ معجم متخصص 

كنوعي ، كُب ىذه ا١ترحلة ٗتتلف لغة الناس بوتتفاكت 
ْتسب اختبلؼ نفسياهتم ككظائفهم االجتماعية ، كتبقى 
ىذه ا١ترحلة مفتوحة دائما الستقباؿ اٞتديد من ا١تفردات 
اليت تدخل إٔب اللساف ، أك اليت ٓب يكن الفرد قد عرفها 

 من قبل 

أحادم اللغة يعترب أميا ك٨تن ُب عصر تقاربت فيو األجناس كالشعوب كازدادت فيو اٟتاجة إٔب اكتساب اللغات كتعلمها ، كأصبح 
ألنو ال يعرؼ غَت لغتو األـ كإف تعلم هبا القراءة كالكتابة كحاز على أعلى الشهادات كحصل على أرقى ا١تناصب ، ألف األمية فيما 

ـ معرفة لغة ثانية يبدك ٕب أنواع  أعقدىا كأصعبها األمية األّتدية اليت تعٍت عدـ معرفة القراءة كالكتابة ، كاألمية اللغوية اليت تعٍت عد
كيعد تعليم اللغة من القضايا الجوىرية األساسية في المجاؿ )) .، كاألمية الفكرية اليت تعٍت عدـ القدرة على التفكَت الصحيح 

التربوم ذلػك ألف اللغػة كعػاء الفكػر ، فػاذا كػاف تعليمهػا كتعلمهػا مبنيػين علػى أسػس تربويػة سػليمة ضػمٌنا بنػاء فكػر كاضػح 
.(( در ما يكوف معلمو اللغػة مجلٌػين فػي تعلػيم لغػتهم ينشػأ جيػل محػب للغتػو ، معتػز بهػا ، مبػدع فػي فنونهػا كجلي ، إذ بق

 1998الطبعػة األكلػى . رؼ للطباعػة كالنشػر ، سوسػة ، تػونسمحمد أحمد السػيد ، اللسػانيات كتعلػيم اللغػة ، دار المعػا)
 .(5ص

 :غةاإلحاطة بمعجم اللٌ  -2

تزايد كما ينمو أفراد كل جنس كيتزايدكف  كال ٭تتاج مستعمل اللغة من معجمها إال إٔب نسبة قليلة رٔتا ال إف اللغة تنمو مفرداهتا كت
كىػذه حقيقػة علميػة قػد . يصل معد٢تا إٔب نصف ا١تعجم اللغوم حىت يتمكن مػن اسػتعماؿ اللغػة بكفايػة دكف اعػًتاض صػعوبة مػا 

إف اللغػة تتسػع كتنمػو كتتطػور " :يقػوؿ الػدكتور أٛتػد ٤تمػد ا١تعتػوؽ .. منػذ القػدٙب قررىا العلماء كأقر هبػا أبنػاء اللغػة العػارفوف هبػا 
على مر العصور سواء من حيث قواعد نحوىا كصػرفها أك مػن حيػث مفرداتهػا كتراكيبهػا كأسػاليبها تبعػا لتطػور النػاطقين بهػا 

دلوالتها كمفاىيمهػػػا نتيجػػػة لعوامػػػل كأف مجموعػػػات كبيػػرة مػػػن صػػػيغها كألفاظهػػػا تتغيػػػر فػػي مػػػ.. فكريػػا كحضػػػاريا كاجتماعيػػػا 
كبذلك فانها تصبح من الضخامة كالسعة بحيث ال يستطيع أحد اإلحاطة بها كبكػل مػا . كظركؼ طبيعية كحضارية مختلفة 

 .غػػة تشػػتمل عليػػو مػػن صػػيب كتراكيػػب  كأسػػاليب ككلمػػات مهمػػا اتسػػع علمػػو كسػػمت قدراتػػو أك مواىبػػو كدامػػت ممارسػػتو للٌ 
ك٢تػذا كانػت ا١تعرفػة اللغويػة دائمػا معرفػة نسػبية قابلػة للزيػادة كالنقصػاف ( 219ص .الحصػيلة اللغويػة .  أحمد محمد المعتػوؽ")
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كا١تعرفة اللغوية التعٍت معرفة اللغة علميا كإ٪تا تعٍت القػدرة  علػى . ْتسب العوامل ا١تؤثرة إ٬تابا كسلبا اليت يتعرض ٢تا مستعمل اللغة 
يػدؿ داللػة " ىذه القدرة متاحة ٞتميع أبنػاء اللغػة ٔتعرفػة نسػبية جػدا مػن معجمهػا ك٨توىػا كىػذا استعماؿ اللغة ُب الفهم كالكبلـ ك 

كاضػػحة علػػى صػػعوبة بػػل اسػػتحالة اإلحاطػػة بكػػل مفػػردات اللغػػة فػػي كػػل مسػػتوياتها كأبعادىػػا حتػػى حفظتهػػا كالمتخصصػػين 
الحصػيلة . أحمد محمد المعتوؽ .") معانيها المتبحرين فيها كالعارفين بأسرارىا كالمولعين باستقصاء ألفاظها كالبحث عن 

كمادامت اللغة تنمو كتتوسع ىكذا كهبذه الوتَتة فػإف ا١تػتكلم ال يسػتطيع اإ١تػاـ بكػل مفرداهتػا كعلومهػا خاصػة  ( 220اللغوية ص 
صػػطلح علمػػػي ال عنػػدما ٘تتػػزج اللغػػة بػػالعلـو كا١تعػػارفؤلف لكػػل علػػم لغتػػو اٟتاصػػة حيػػث يتغػػَت ا١تفهػػـو للػػدليل اللغػػوم  أك يوضػػع م

كما دامت اللغة يستحيل اإلحاطة هبا لسعتها كضخامتها ك٪توىا ا١تطرد فما ال يدرؾ كلو .يستعمل إال ُب الوسط العلمي ا٠تاص بو 
كال يكتسب الفرد من معجم اللغة إال ما يتمكن بو من التعبَت كيعطيو القدرة علػى التواصػل كىػذا الرصػيد ا١تعجمػي . ال يًتؾ جلو 

 .و الفرد يسمى ا١تعجم الذىٍتيكسب الذم

 :اتلمعجم الذىني-2

الكلمػات التػي يعرفهػا )) هتتم تعليمية اللغات بإثراء ا١تعجم الذىٍت كاستعمالو ُب التعبػَت الكتػايب كالشػفهي ، كا١تعجػم الػذىٍت ىػو 
كقػد حسػب .ا في الذاكرة المرء مرتبة في ذىنو بطريقة خاصة ، مع اختزاف لفظها كمعانيها كاستعماالتها كعالقاتها كتهجيته

.(( كالميليثانية ىي كاحد علػى ألػف مػن الثانيػة .ميليثانية   200 – 150العلماء زمن استرجاع الكلمة من الذاكرة  فكاف 
كإذا كػػاف ابػػن خلػػدكف قػػد قػػرر أف السػػماع ىػػو أبػػو ا١تلكػػات (  76معجػػم علػػم اللغػػة التطبيقػػي ، ص : محمػػد علػػي الخػػولي )

ا يكتسػػبو الفػػرد مػػن ا١تعجػػم ىػػو ذلػػك ا١تقػػدار مػػن الكلمػػات الػػذم يسػػمعو كيسػػتعملو بنػػاء علػػى اٟتاجػػات اللسػػانية  فػػإف مقػػدار مػػ
التعبَتية ا١تختلفة ، كيعترب النمػو اللغػوم ٪تػوا ُب ا١تعجػم الػذىٍت كلػيس ٪تػوا ُب النحػو  ألف النحػو متنػاه ك٤تػدكد كا١تعجػم اللغػوم غػَت 

 نشاط العلمي كاإلبداع األديب للفرد كاجملتمع  متناه كغَت ٤تدكد كىو يتوسع باستمرار بفضل ال

 :المعاجم المرحلية -3

ماداـ النمو اللغوم للكائن البشرم يتأثر دائما بالعوامػل الذاتيػة كا١توضػوعية ، كمادامػت تعليميػة اللغػات تسػعى بواسػطة التػدرج إٔب 
حػػل الػػتعلم  ، يعتػػرب ا١تعجػػم التعليمػػي رديفػػا ضػػركريا ٖتقيػػق أىػػدافها مػػن خػػبلؿ الػػربامج ا١ترحليػػة ا١تختػػارة بدقػػة لكػػل مرحلػػة مػػن مرا

كالمعاجم المرحلية ىي في الواقػع بمنزلػة معجػم كاحػد " للكتاب ا١تدرسي الذم يتضمن برنا٣تا ٤تددا يتغَت من سنة إٔب أخػرل 
ب مع عمر متدرج أك قاموس ذم أجزاء متسلسلة متنامية ، ففي القاموس المرحلي تنتقى مجموعة من مفردات اللغة تتناس

فػي التعبيػر كمػدل قدرتػو علػى البحػث كصػبره علػى التتبػع  كقدراتو االكتسابية كحاجتو الناشيء كمستواه اإلدراكي كالعلمي 
كالفحص ، كينمو ىذا المعجم كيتسع مع نمو الناشيء كنمو قدراتو الطبيعية كالمكتسبة كاتساع ثقافتو ، ليمده بثركة لغوية 
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كنتيجػػة لػػذلك تتعػػدد المعػػاجم المرحليػػة حسػػب تعػػدد المراحػػل الزمنيػػة كالتعليميػػة . جي  أكثػػر كأكسػػع كأعمػػق بشػػكل تػػدري
ىذه ا١تعاجم التعليمية كسػيلة بيداغوجيػة ال تقػل أ٫تيػة عػن  ك (226الحصيلة اللغوية ص . أحمد محمد المعتوؽ .")للناشئين 

    يػػة اللغػػات كمنهػػا اللغػػة العربيػػة كػػاف قػػاموس الطػػبلبكُب ٣تػػاؿ تعليم.. الكتػػاب ا١تدرسػػي ُب ٚتيػػع مراحػػل التمػػدرس كأطػػوار الػػتعلم 
أك ا١تنجد ُب اللغة كاألعبلـ من أىم ا١تراجع اليت اعتمدنا عليها ُب تعلم اللغة العربية داخل القسػم  كخارجػو حيػث يكلفنػا األسػتاذ 

البحػث عػن الكلمػات العربيػة ُب بالبحث عن ٣تموعة ٥تتارة من الكلمػات ُب القػاموس بعػد مػا قػدـ لنػا دركسػا تطبيقيػة عػن كيفيػة 
 .القاموس 

إف  المعجػم المرحلػي لػو تػػأثير " كُب ىػذه ا١تراحػل ال ٯتكػن اسػتعماؿ معػاجم اللغػػة كقواميسػها ا١تؤلفػة قػدٯتا ألغػراض غػَت تعليميػػة 
سػتواه فعاؿ في نمو حصيلة الناشػيء اللغويػة ، إذ أنػو يتنػاكؿ مفػردات اللغػة كيرجػع إليهػا علػى شػكل مفػردات تػتالءـ مػع م

الزمني كالعقلي كمدل قدراتو الطبيعية كالمكتسبة ،  كىذا ما يجعلو أكثر تقبال لها كاستيعابا لمفاىيمها كشعورا بتناسبها مع 
الحصػػيلة . أحمػػد محمػػد المعتػػوؽ.")كالبحػػث عنهػػاكاقػػع حياتػػو العمليػػة كحاجتػػو الفعليػػة  كأخيػػرا يشػػعره بضػػركرة تحصػػيلها 

 .(226اللغوية ص 
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 الوظيفة إلى المفهـو من غوماللٌ  غير ك غوماللٌ  التواصل آليات

 
 حوشي     عايدة  كتورة   د ال

 -بجاية  -عبد الرحمن ميرة  جامعة
 

 :  ملخص
عن نحاكؿ من خالؿ ىذا البحث أف نركز على عناصر التواصل اللغوم ك غير اللغوم من خالؿ إماطة اللثاـ 

ألجل توضيح ىذا . لباحثين في ضوء الدراسات اللسانية ك السيميائية على السواءالجانب النظرم الذم ينبغي توضيحو ل
 :ك رغبة منٌا في إبراز ىذه المسألة يأتي ىذا البحث لإلجابة عن التساؤالت التالية

ية ما القيمة التي تضاؼ إلى عناصر التواصل ك آلياتو من خالؿ الوظائف ك المفاىيم المرتبطة بو؟ ناىيك عن مدل إمكان
 لساني؟؟؟بالتزاكج اإلمداد السيميائي 

 
 

Résumé :  
Cet article s’intéresse aux différents axes de la communication linguistique 

et non linguistique et même sémiotique, ceci en faisant apparaitre le rapport entre 
ces formes de communications et aussi entre les éléments de communication et 
leurs fonctions établies par les linguistes et les sémioticiens. 

 
 

، ك ُب اٟتديث" أٌف  لساف العربكرد ُب  من أراد أف يطوؿ عمره فليصل : الوصل ضد ا٢تجراف، ك التواصل ضد التصاـر
، ك كصلو توصيبل؛ إذا أكثر ... اتصل:" ٔتعٌت، أم أٌف التواصل إيصاؿ ككصل ١تا ينقطع، إذ كصل 1"رٛتو كالتواصل ضد التصاـر

، أم 3"كصل كالويصلة بالضم االتصاؿ، ك كل ما اتصل بشيء فما بينهما كيصلة:" الفيركز أبادم، ٔتعٌت كما يضيف 2"من الوصل
:" نور الدين رايصر ا١تختلفة؛ يقوؿ إنٌو العبلقة اليت ال هتدؼ إٔب الفصل بقدر ما تسعى إٔب ٖتقيق العبلقات فيما بُت العناص

   :" تفاعبل، ك ىذه الصيغة اليت قاؿ عنها ٘تاـ حساف" بػ التواصل ألٌف فيها ( (Communicationأفضل أف تًتجم كلمة 
معناىا ك " تباعد"ك قد يزاد الثبلثي بواسطة لواصق ك زكائد تدؿ على معاف صرفية معينة منها التاء قبل الفاء مع األلف بعدىا مثل 

تواصل إذف تدؿ على ا١تطاكعة ك ا١تشاركة ألف كل ما قيس على كبلـ العرب فهو من كبلـ " فػ" إْب...الغالب ا١تطاكعة كا١تشاركة
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ىو  ، ك 4..."؛ حيث يشارؾ ا١ترسل ك ا١تستقبل ُب ىذه العملية"تواصل" العرب، ك معلـو أف ىذا الفعل ينشق منو مصدره لصيغة 
 .القدامى للتوصيل كاالتصاؿ من الناحية اللغويةما نبلحظو ُب ٖتديد 

  Dictionnaire de la  langue philosophiqueينطوم التواصل كما كرد ُب قاموس الٌلغة الفلسفية 
فعل التواصل ك التعريف بالشيء، ك باٟتديث عن أشياء، فإف التواصل ما يسمح  باٟتصوؿ على عبلقات، أك بالذىاب  "على 

          ،...(طائرة. عن طريق سكة حديد) ، أك (بواسطة باب)بُت حجرتُت (  اتصاؿ) ر، أك ٖتقيق تواصل من مكاف إٔب آخ
با١تعٌت اجملرد فعل إيصاؿ شيء لشخص : أٌما فيما ٮتص اٟتديث عن األشخاص؛ فالتواصل... ، ا٢تاتفية  أك االتصاالت الربيدية

نفس فيعرؼ التواصل بأنٌو؛ اٟتاؿ اليت يظهر فيها رفع اٟتواجز ك اليت تفصل بُت ، أما علم ال...ما، إيصاؿ معلومة جديدة، مستنػػد
الضمائر، إذ على ا١تتكٌلم أف ٮتلق إيصاال بينو كبُت ا١تستمعُت فكبلمو إذا إيصإب، ألٌف التواصل هبذا ا١تفهـو مشاركة 

(Communion)5
غَت الٌلغوية ُب  ٗتضع ٢تا العبلمات الٌلغوية كالوجو الثا٘ب للطبيعة االجتماعية اليت  ك ما ا١تشاركة إالٌ  .

 .عملية التواصل، ك اليت تعكس بدكرىا قيمة ما يصل اآلخر من أخبار جديدة على اختبلؼ كسائل اإليصاؿ

، نبلحظ أٌف التواصل متعدد اٞتوانب كمفهـو ٣ترد جوف بوؿ فولكيو كريموف سافمن خبلؿ ىذه ا١تفاىيم اليت عرضها 
أضف إٔب ىذا أٌف  ... باث كمبثوث لو/ متكٌلم كمستمع: لكٌن األىٍظهىرى ُب التعدد أٌف أطرافا ضركرية ٟتدكثو أقٌلهاك كمفهـو نفسي، 

ا شأفى عدة كلمات مثل ، معلوماتية Cybernétique" سيربينطيقا: "كلمة التواصل قد تتبوأ مقعديةى علمو مستحدثو شأني
Informatique،   بنيةStructure... ونافجورج محسب (Georges Mounin)، كلمة تواصل ىي :" إذ يقوؿ

إذنا كلمة من ىذه الكلمات، الٌلسانيوف ال يٌدعوف أٌف ىذه الكلمة أك ا١تفهـو الذم ارتبط هبا ىي با١تقابل من ملكهم ا٠تاص 
(Leur propriété réservée)كوف كظيفية  ، ألٌف ىذا ا١تفهـو ىو مفهـو مركزم ُب الٌلسانيات البنيوية خاصة عندما ت

غة على أنا كظيفة التواصل فقد أدركوا قيمة اللسانيُت كضعوا الوظيفة األساسية للٌ " ، كألف  6(Fonctionnelle)كذلك 
                       7."ا١تفهـو

 عمر، ك ىو ما قد يثَت استفساراتنا كما يشرح ذلك *مصطلحي التواصًل إذا ىو مصطلحه موغله ُب ا١تفاىيم الفلسفية
ما يقابلو من ال تواصل ُب ك قد يتساءؿ القارئ ك ىو سؤاؿ  منطقي؛ ما جدكل دراسة مفهـو يبحث عن التواصل : " قائبل مهيبل

 pierre)تاريخ الفلسفة ك ٨تن نرل ُب ناية القرف العشرين أٌف خيط الفلسفة السحرم أك حجر الفلسفة 
philosophique ) التفلسف ُب الظهور انطبلقا من اٟتضارات الشرقية القدٯتة حىت ٓب ينقطع حبل كصالو منذ أٍف بدأ فعل

، ألف االىتماـ بالتواصل كفكرة لٍيسىو االىتماـ بالنظرية القائمة بذاهتا؛ أم اكتسابو السم 8"بلغ أكجو ا١تنظم ُب اٟتضارة اليونانية 
 العلم ك خضوعو للمنهجية ا١تعرفية ك اإلطار العلمي ا٠تاص، فما معٌت ىذا ؟
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التواصل ىو تبادؿ الكبلـ بُت متكلم ينتج ألفاظا موجهة ١تتكلم آخر يقـو :" الٌلسانيات كما جاء ُب ا١تعجم ا١توحد ُب
، ك من ا١تعاجم ا١تتخصصة  ُب الرٌبط بُت ىذه التوجهات أم الرٌبط بُت ا١تصطلحات ك عبلقتها 9"بدكر ا١تخاطب ا١تستمع

االىتماـ : ، ك٧تد فيو(Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage: )بالسيمياء
بالتواصل ك تطوراتو إٔب جانب النشاط الٌلغوم الٌلسا٘ب العاـ الذم ٘تخضت  عنو مبادئ السيميولوجيا عموما، أم ظهوره كمفهـو 

ط للتواصل الٌلسا٘ب، ، ك بصلة كثيقة معها تطور ٥تط(La théorie de l’information)با١توازاة  مع نظرية ا١تعلومات " 
رغم أٌف كجهة نظره تريد احًتاـ التبادالت الفعلية ما بُت الذكات ( قائل باآللية، إٔب حدو كبَتو )ك الذم يبقي مرتبطنا  ٔتنظور إكإب  

(Intersubjectifs")10 كارؿ ) ُت، ألٌف القوؿ  بالنظرية  ىو قوؿ بإتاىات متعددة آلراء العلماء  سواء النفسانيُت أـ الوظيفي
 A mathematicalُب مقدمة كتابو ( Shannon) ، أك السيربنيطيقُت، فلقد أكرد شانوف 11(مارتينيو/ جاكوبسوف/ بوىلر

theory of communication)  يشىكِّل األساسي  للتواصل ىو إعادة اإلنتاج بنقطة كاحدة، ٘تاما "أف : 1948عاـ
 ا١ت

 1949، ك بعد سنة من ىذا التحديد أم عاـ 12" رل، فالرسائل غالبا ما ٖتمل معٌتأك تقريبا حينما ترسل رسالة إٔب نقطة أخ
كلمة التواصل سوؼ تستخدـ ىنا ضمن معٌت غاية " ٖتديدا مشًتكا للتواصل مفاده أفٌ ( weaver)قدـ شانوف مع زميلو كيفر

الكلمة ، ك ىنا بالطبع ال تشمل (أخرلكلمة ) ُب االتساع، لتشمل كل اإلجراءات اليت قد تؤثر على اعتبارىا كاحدة أخرل 
ُب . ، كلكن أيضا ا١توسيقى، ك الفنوف ا١تصورة، ك ا١تسرح ك الباليو، كُب الواقع تشمل كل سلوؾ اإلنسافكالشفوية فقط المكتوبة

بعض الوصبلت قد يكوف من ا١تستحسن استخداـ تعريف ما يزاؿ أكسع لبلتصاالت، ك احده من شأنو أف يشمل إجراءات 
، فتتبع ا١تعلومة ك داللتها ٓب يتجاكز التفكَت البنيوم إٔب الوظيفية ك حسب،  بل اقًتف اٞتانب الدالٕب  13 ..."سائل اآلليةالو 

؛ بوصفها نظريةن (إتاىات البحث اللسا٘ب) بالفكر ا٢تندسي ُب السيربنيطيقا أيضا، لذلك  ٧تدىا ُب اىتمامات ميلكا إفيتش 
لبحوث العلمية اليت تيلقي الضوء على العمليات ببث ا١تعلومات كاستقبا٢تا، ك يشمل ذلك كٌل األمور تيعٌت با: " للمعلومات، حيث

، ألٌف ىذه النظرية ىي األرضية اليت استفاد منها الٌلسانيوف ك طٌوركا فكرهتا ا٢تندسية إٔب ما 14"اليت تتكيف تبعا ٢تا ىذه العمليات 
 . تٮتدـ االىتماـ الٌلغوم من جانب الرياضيا

ٓب يكن التواصل بعيدا عن اىتمامات سوسَت، بل لقد شٌكل حضوره مسألةن رئيسةن داخل دائرة الكبلـ، حيث عكف 
اٞتيبلٕب "بتعبَت  – (Réductionniste)، لكنو مع ذلك عيورض بتصور تقليصي 15على توضيح العديد من ٤تاكره الٌلسانية

رافضا  ٖتليل الٌلغة  –أساسية للدليل  16بوىلر  ُب ٪توذجو التبليغي، ثبلث كظائف اقًتح عآب النفس الٌلغوم األ١تا٘ب"فلقد "  دالش
انطبلقا  17صيغة تداكلية" بوىلر"،  كاقًتح -الذم قاـ بو دم سوسَت العتقاده بأف التحليل الذم أ٧تزه إ٪تا ًب بواسطة ساطور جزار

ك حينما نقوؿ إف الٌلغة، أك أم نظاـ :" د ذلك جاكوبسوف بقولو٭تدٌ  ىو خ من اعتبار الدليل الٌلغوم ٔتثابة الرمز الذم يعكس ما
  من أنظمة العبلمة األخرل، تقـو بدكر كسيط التواصل، فإننا ٬تب أف نكوف حذرين من أف أم تصور تقييدم لوسائل التواصل 
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األكثر ملموسية ػ فإف جانب ، ك غالبا ما لوحظ أنو فضبل عن جانب التواصل القائم بُت األشخاص  ػ ك ىو اٞتانب  ك غاياتو
بذكاء،  بيرسالتواصل ضمن الشخص نفسو ذك أ٫تية بارزة على حد سواء، ك ىكذا، فإف الكبلـ الداخلي، مثبل، الذم تصوره 

ػ ك الذم أ٫تلتو اللسانيات حىت ىذه الٌلحظة ىو عامل أساسي ُب شبكة الٌلغة، إذ يقـو بوصل ا١ترء بذاتو " حوارا داخليا" بوصفو 
 ".اضية كا١تستقبليةا١ت

 للمرسل إليو من خبلؿ كظيفة النداء، كبالتإب ٖتيل ا١ترجعية الدالة إٔب ما( شيئا)أم يبُت أمرا " ٦تثل"خارج العادم، فهو 
" بوىلر"د ، كمع ذلك يقيٌ ...يوجد داخل الٌلغة من مسميات، أما فيما ٮتص التشفَت أك كضع السنن فإنا ال ٗترج من قيمة النداء

ه من خبلؿ اإلٟتاح على أف الوظائف ٯتكن أف يتزامن كجودىا ضمن مركز النشاط الٌلغوم، كتدعيما ٢تذا اٟتصر ٧تد أفكار 
 :اٟتاالت  ا١توالية 
 . الٌلغة العلمية   : كظيفة التمثيل 

     لغة المنطق الحديث. 
    لغة الرياضيات . 

 ( Lyrique)الٌلغة الشعرية الغنائية     :كظيفة التعبير
 ( Commandement)لغة األمر  : كظيفة النداء

 . التعبير، النداء  : الوظيفة المزدكجة
    الشتائم . 
     18..."الٌلغة اللطيفة 

من خبلؿ نفي سكوف النشاط الٌلغوم، " بوىلر"إٌف ٣تاؿ اٟتركية الٌلغوية أىم ما يصبو إليو : ٩تلص ٦تا تقدـ إٔب القوؿ
ـو بو الًتكيب الٌلغوم ال يستدعي حاال سكونية من الوصف اٞتاؼ، بقدر ما ٭تتاج إٔب بياف التبليغ داخل كىكذا فالدكر الذم يق

 .الٌلغة، كلو كاف ذلك عرب النقد البلٌذع الذم كيٌجو إٔب سوسَت

 ىذا ا١تفهـو ليس فقط ُب ضوء ىذه اٞتهود، بل كذلك ُب ضوء إسهامات بورس األمريكي كنظرية" جاكوبسوف" عٌمق 
ك حينما نقوؿ إف الٌلغة، أك أم نظاـ من أنظمة العبلمة األخرل، تقـو بدكر كسيط التواصل، :" يقوؿ جاكوبسوف. الداللة الٌلغوية

غاياتو، ك غالبا ما لوحظ أنو فضبل عن جانب التواصل ك فإننا ٬تب أف نكوف حذرين من أف أم تصور تقييدم لوسائل التواصل 
اٞتانب األكثر ملموسية ػ فإف جانب التواصل ضمن الشخص نفسو ذك أ٫تية بارزة على حد سواء، القائم بُت األشخاص  ػ ك ىو 

ػ ك الذم أ٫تلتو اللسانيات حىت ىذه " حوارا داخليا" ك ىكذا، فإف الكبلـ الداخلي، مثبل، الذم تصوره بَتس بذكاء، بوصفو 
أٌما الذم ال ٯتكن تفاديو بُت اىتمامات . 19اتو ا١تاضية كا١تستقبليةالٌلحظة ىو عامل أساسي ُب شبكة الٌلغة، إذ يقـو بوصل ا١ترء بذ

بٌُت أنو ٯتكن استنتاج بعض الوظائف : "أف ما بيٌنتو آراء بوىلر ال يقتصر فقط على ثبلث كظائف بل: بوىلر كجاكوبسوف ىو
يثػىلىًثي

 21:ا١توإب  20"اإلضافية، كذلك من خبلؿ  النموذج ا١ت



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-187- 
 

وه  

نتأ ناأ   

 
 
 

  
 

، إال أٌف النظرة التوسيعية ( Richards et Ogden)إف كاف ال ٮتتلف ٘تاما عن ٥تطط ريتشاردز ك أكغدف  فهذا التمثيل ك
، رغم أٌف التحديد اٟتقيقي ١تفهـو الوظيفة قد ٢22تذا ا١تخطط الثبلثي كجدت طريقها اٟتقيقي إٔب الربكز عرب ما قاـ بو جاكوبسوف

، بواسطة مفهـو الوظيفة اٞتمالية الذم كضعو مؤسس آخر من مؤسسي  حلقة قبل ٜتسة كعشرين سنة" ٞتاكوبسوف"مٌهد سبيلو 
 24:، أما ارتباط الوظائف بالعناصر ا١تبلئمة ٢تا أك الباعثة عليها فيربزىا الشكل ا١توإب 23"موكاركفسكي. براغ كىو ج

  Contexteالسياؽ  
 الوظيفة المرجعية 

F. Référentielle 
 

 المرسل
Destinateur 

 المرسل إليو    Message ساليةاإلر 
Destinataire 

 الوظيفة االنفعالية
F. Emotive 

 الوظيفة الشعرية
F. Poétique 

 الوظيفة اإلفهامية
F.conotive 

 االتصاؿ 
Contact 

 

 الوظيفة االنتباىية 
F. phatique 

 

 السنن 
Codes 

 

 الوظيفة الميتالسانية 
F.Métalinguistique 

 

ما يقابلها من كظائف تقودنا إٔب موقف مايكل ريفايًت،  ذا الشكل التوضيحي من عناصر للتواصل كإٌف ما يعكسو ى
كىو بصدد عرضو ٢تذه الوظائف اليت قٌدمها جاكوبسوف، فلقد رأل أنٌو من األفضل تسمية الوظيفة الشعرية بالوظيفة األسلوبية، 

حىت  25للوظائف الٌلغوية" ريفايًت"ديد ْتقيقة االىتماـ الذم أكاله كىذا التغيَت ُب ا١تصطلح سيتبع بالضركرة ربط ا١تصطلح اٞت
تتماشى كطبيعة الفنوف األدبية سواء منها الشعر أك النثر، لكن األىم عرب كل ىذه ا١تستويات ىو ما يًتتب عن ٚتلة اٟتلقات 

كلئن كاف حضور ا١ترجع كالتوجو إٔب سياؽ أك قل  بنية كبلمية لرسالة ما تتوقف أساسا على الوظيفة الغالبة عليها،"التواصلية؛ ألٌف 
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الوظيفة ا١تعرفية أك ا١ترجعية ىي ا١تهمة األساسية لكثَت من الرسائل، فبل ينبغي على عآب الٌلساف أف يغفل عن اإلسهاـ الثانوم 
 : ، كألجل  ىذا سنتوقف عند عناصر التواصل ككظائفها هبذا الشكل26لسائر الوظائف ُب مثل ىذه الرسائل

  (Message)الرسالة : أكال 
الٌنص عنصر تفاعلي يولد اٟتركية االتصالية بُت ا١ترسل ك ا١ترسل إليو ذلك أنو يكوف ٣تموع كحدات متضمنة داخل 

، فمن خبلؿ 27إنو يكوف النموذج الٌلغوم اإليصإب ١تا ىو حادث. نسيج لغوم ال ٯتكن عزلو ضمن مكوناتو عن كظيفتو اإليصالية
١تشًتؾ للسانيات كالسيميوطيقا بالٌنص بوصفو دليبل لن يبقى كذلك ُب ا١ترة األكٔب، بل يشكل حدكد عبلمتو من خبلؿ االرتباط ا

النسق " ذلك االزدكاج التواصلي الذم ال يفًتض لغة ك٨توا بنائيا كحسب، كظيفة ٘تكنو من االنفتاح ، ألٌف دراستو تتطلب ٖتليل 
؛ أم إنو معطى أكٕب مفتوح على القراءة عن طريق مستقبل مفكك 28حلة ك٣تتمع ٤تددينالداؿ الذم ينتج ضمنو لساف كلغة مر 

 .للسنن ُب ضوء الطبقات الداللية كاألكصاؼ الٌلسانية 
أف ٘توضع الٌنص على ىذه الشاكلة ضمن مستواه  (Julia  Kristeva)نستنتج ٦تا ذىبت إليو جوليا كريستيفا  

ات من أف تصبح النموذج العاـ لكل سيميولوجيا، بالرغم من كوف الٌلساف ليس سول النسق اإليصإب، لو قاعدة ٘تكن الٌلساني
فتحت أماـ السيميائيات إمكانية االنفبلت من داللة ا٠تطابات كأنساؽ " ا٠تاص ضمن األنساؽ السيميولوجية،   فبهذا

إٔب " بآخر لوظيفتو التواصلية، كما ٯتكننا أف نرلنىلفي ضمن اإلطار نفسو تقريبا أٌف طبيعة الٌنص موجهة بشكل أك . 29"للتواصل
ؿ من ٚتل با١تعٌت  ِى ٌِ الٌنصوص كتشييدات من متتالية من اٞتمل، فاٞتملة عنصر أك كحدة أك مكوف ُب نص ما، كالٌنص ميشىٌك

لة يؤلفها نسيج ، أم ما ٮتص كحدات الٌنص اليت تكوف ٚتلة كربل،  حيث تصبح بنيتو ٤تتملة كونا نسقا ٚتليا، أك ٚت30"العادم
ذك عناصر تركيبية تظهر أ٫تيتها التنظيمية داخل البنية، ك من خبلؿ مستويات تشكل اإلنتاجية الداللية، فالٌنص مادة ك٤تتول كما 

 .31يوٌضح ىيلمسليف
٦تٌا عمل ىيلمسليف على توضيحو أيضا ىو ٘تييز جانبُت ىامُت من جوانب عملية الفهم ا١تتبادؿ؛ حيث تنطوم على 

 :ول لو شكل مادة، ناىيك عن مادة ٢تا شكل ك مادة أيضا هبذا الشكل٤تت
األشياء ك البشر ) ، كيعني بها الواقع الحي في ذاتة (the substance of the content)مادة المحتول 

 (كمجمل العالم من حولنا
كيف نستقبل   ، كيعني بو التصور النفسي لمادة  المحتول أم(the form of the content)شكل المحتول

 .كنتصور الواقع الحي من حولنا
 .ك ىو الجانب الصوتي الفيزيائي من اللغة:(the substance of expression)مادة التعبير

ك ىو التصور النفسي لمادة التعبير؛ أم كيف نستقبل ك نتصور عالمة :(the form of expression)شكل التعبير
 32"الٌلغة في عملية التوصل 

نعتت بو اٞتلوسيمية من نقائص إال أنا أسهمت ُب إعطاء بعد متميز لآلراء اللسانية، ك ال سيما ٚتلة  رغم كل ما
الذم يعٍت االستبداؿ  ا١تنظم لكل  (commutation)ا١تفاىيم اليت تضاؼ إٔب الشكل كاتول، فقد كاف مفهـو اإلحبلؿ 

رية يلحق ٔتا ذىب إليو جاكوبسوف ُب مبادئة الثنائية؛ ا١تبدأ الذم ؛ مفهوما بارزا ُب ىذه النظ33" عبلقة لغوية ُب سياؽ معُت
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يتضح ُب اٟتقيقة القائلة بأف الوحدات الٌلغوية ترد ُب صورة أطراؼ تقع ُب تقاببلت ذات كجهُت، توسم بوجود خاصية مائزة ُب 
 .35الصوتية، الشيء الذم يؤدم إٔب ضبط ا١تعٌت انطبلقا من العوامل 34"مقابل غياب ىذه ا٠تاصية 

إذا تلقى ا١تستمع رسالة ُب "ال ٣تاؿ ٦تٌا تقٌدـ إذف أف نذكر الرسالة بعيدا عن مفهـو الشفرة كما يقر بذلك جاكوبسوف فػ 
ا لغة يعرفها، فهو يقرنا بالشفرة ا١تتوفرة بُت يديو، ك تتضمن الشفرة ٚتيع ا١تبلمح التمييزية اليت ٯتكن التصرؼ هبا، ك ٚتيع تأليفاهت

نة ُب حـز من ا١تبلمح ا١تًتافقة اليت تسمى فونيمات، ك ٚتيع قواعد نظم ىذه الفونيمات ُب متواليات، أم بوجيز العبارة، ا١تمك
فالرسالة ىي ذلك الداؿ الذم ال . 36"ٚتيع الوسائل التمييزية اليت تنفع ُب الدرجة األساس ُب ٘تييز ا١تورفيمات كالكلمات الكاملة 

لفهم ميكانيزمات "خبلؿ معطيات التحكم اليت ٯتتلكها مفكك السنن بعد أف تصدر عن مسنن يتحوؿ إٔب دليل إال من 
أم ٨تدد ٥تططات العبارة باعتبارىا  الركيزة الدالة  –على األقل ُب ىذه ا١ترحلة –، بصيغتها داخل ا١تستول التعبَتم  37"اإلرسالية

 laضبط ا١تضموف األكؿ ُب الداللة اإل٭تائية ، كذلك قبل التوصل إٔب ( (Sa=signfiant(.الداؿ -التعبَت)
connotation))38 " ؛ أم السعي صوب ٖتديد ا١تفهـو ا١ترفق للمفهـو األصلي، أك بعبارة أخرل توضيح أكجو التنسيق ُب

دكاؿ بأبعاده  الٌنص  قبل التوصل إٔب مرحلة الحقة ىي  تفكيك السنن، ألنٌو من العبارة ككحدهتا ٯتكن للمبلَّغ أف يستقبل توالد ال
 :  39كما يوٌضح ذلك اٞتيبلٕب داٌلش عن بورس عرب ا٠تطاطة ا١توالية

 
 الواقع ا١تدلوؿ الدليل موضوع ا١تعرفة

 البعد الدالٕب البعد الًتكييب  البعد الٌلسا٘ب التداكٕب
 
ن األدلة، فهي من الوجهة الٌلسانية م (système)أم إف البنية ُب حا٢تا الًتكيبية تستوجب النظر إٔب الٌلغة أكال بوصفها نظاما  

هتيؤ  (Fonction désignative)عبارة عن نظاـ من السلوؾ، فوظيفة الداللة على ا١تسمى أك ببساطة التسمية  : "التداكلية
د من اإلشارة ، كما تربز سلوؾ ا١ترسل التعبَتم من الناحية الٌلغوية، كقبل تناكلنا ٢تذه الوظائف ال ب 40"ا١ترسل إليو إٔب رد فعل ما

كبالتإب يفًتض أف يكوف الدليل معطى من  الدليل ُب ىذه اٟتاؿ إ٪ٌتا يأخذ حجمو الٌلسا٘ب ضمن أبعاده السيميائية، إٔب أف
 .التصورين ك عبلقة ا٨تصار٫تا

وال عن ٘تٌكن كظيفة اٞتملة بوصفها كحدة من الوحدات الًتكيبية الٌنصية، الدارس من كضع  الداؿ ُب إطاره البنائي مفص
عناصر التواصل ا١تتبقية، دكف أف يدخلنا ىذا ضمن اٟتدكد الفاصلة ما بُت االىتمامات التداكلية، ألف جهود بوىلر التواصلية ُب 

١تا كاف الدليل متوقفا على استخداـ ا١ترسل إليو، " توضيحو للفعل الٌلغوم تعُت الدارس على ضبػػػط مقومات الرسالة ا١تبلغة، أٌما 
، كمػػا يضطلع بوظيػفة اإلبانة عن األغػػراض، كأخَتا فإف استخداـ (Intériorité)بشػػكل من األشكاؿ عن جيوانيتو  فهو يعربٌ 

إليو كتتحقق آنذاؾ كظيفة  ألٌف ا١ترسل ٯتػػػارس من خػػبلؿ ىذا االستخداـ تأثػػَتا على ا١ترسل: ىذه األدلة ليس مسعى ٣تانيا
الرسالة  نواة العمػلية التواصلية، ألٌف ا١تتكلم ُب عبلقتو بالعآب ٭تيل إرساليتة إٔب طرؼ آخر  ، كمن ىنا ٯتكن أف تكوف 41"النداء

٭تققاف عملية التواصل، ٪توذجية قد تتعدا٫تا ُب كثَت من األكقات،  (Intersubjective)من األجدر أف تقـو بُت شخصُت 
 :42مثل الذم يعكسو الشكل ا١توإب
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                « Il »  
   

           « Je » 
 

 « Tu »               

خارج نصية،  تنتج الرسالة من خبلؿ معطيات ا١تتكلم، كمن خبلؿ تبلورىا بُت ا١تتبلغيُت كذلك، إذ ال يعترب ا١تتكلم بنية
نية الٌنص ىذه ٓب تكن نستنتج من ىذا أف ب. بل بنية فاعلة ُب الٌنص لو كظيفة مزدكجة داخل كمن خبلؿ الرسالة صوب ا١ترسل إليو

من خبلؿ جهد بوىلر عن االىتمامات البنيوية كحسب، بل خرجت ُب تصوره إٔب احتماؿ كوف العملية التواصلية ذات معطى 
 .مزدكج من خبلؿ أبعادىا ككظائفها

  
يونياف لقد كضح جاكوبسوف أ٫تية الرسالة داخل البنية التواصلية ٤تددا كظيفتها التعبَتية، فبعد أف سئل ليث  

(Lithuanien) أٌكد جاكوبسوف الوظيفة، ألف الٌنص .  43"فيما يتعلق با١تضموف إ٘ب ٓب أالحظ أم شيء: عن الشكل فقاؿ
     ٔتيشىكِّبلتة ٣تتمعةن؛ نقطةه مركزية اللتقاء كل العناصر التواصلية، كال تظهر أ٫تيتو البنائية إال من خبلؿ ميشىكِّبلت الداللة ككل،

مفكك السنن سواء من ناحية السياؽ، أـ الشفرة، أـ التعبَت ا٠تاص با١ترسل، أـ ا١تتلفظ صوب االستقباؿ اٟتاصل  ك اليت يربزىا
 .عند ا١تتلفظ لو

 ( Destinateur) الميػرسػًل : ثانيػا 
،  44(L’énonciateur)يعترب دكر ا١ترسل دكرا ىاما ُب عملية التواصل، فهو ميسنِّن الرسالة ككاضع أنساقها البنائية  

مع ا١تتلفظ ُب حالة التواصل ( Hypéronimique)كىو كذلك حده البد أف ييكتب بشكل كاضح داخل عبلقتو النوعية 
التفاعل موجود، كلكٌن درجتو ىي اليت ٗتتلف، فليس ىناؾ خطاب أحادم اٞتانب " ، ألٌف (ا١تتحقق أك ا١تتجسد فعبل)التشاركي 

مبلئمة : " ديث عن ا١ترسل ٬تعلنا نيركز على كظيفتو اليت يػيٍنًتج من خبل٢تا رسالتو حىت تكوف، لكٌن ٗتصيص اٟت 45"موجوه إٔب ذاتو 
 .46"للسياقات العديدة ا١ترتبط هبا أثر التواصل، كٮتتار ٪تاذج الٌلغة اليت تشفر بطرؽ عرفية 

، ألف الٌلغة ا١تنطوقة 47"مهمة ا١تتكلم باعتباره ميسنِّنا للرسالة، ىي أكثر إجبارا من" يرل مايكل ريفاتَت أف كظيفة ا١ترسل  
، لكن على ا١ترسل ُب الٌلغة ا١تكتوبة  مراعاة تواجد أكرب 48ٯتكن أف تصدر ضمن بيئة غَت مكتملة نطقا، بل تكملها أشباه ٚتل

١تتلقي كشركده أف ينتصر على ٜتػوؿ ا" قدر ٦تكن من العبلمات الٌلغوية، كاألصناؼ الدالة داخل رسالتو، فإذا كاف على ا١تتكلم 
، كفحول ىذا العمل ىو أف يشغل نفسو 50"يعمل أكثر  لكي ٯترر رسالتو"؛ عليو أف  49"كعلى اجملرل ا١تتشعب كالعدكا٘ب لتفكَته 

 .ُب كتابتو بالطريقة اليت ستحلل من خبل٢تا شفراهتا أك سننها
صاء ا١تفًتض الذم ٬تعل ا١ترسل أحادم ضمن لعبة السرد ك٣تموع قيمها بتعبَت غرٯتاس، البد أف نوضِّح كفقا لئلق 

مرسله أكؿه يوزع إرساليات على مرسلُت ثانويُت كفق بركز : ؛ إشكالية ا١ترسل، ألنٌو ُب عمـو الٌنص(Unilatérale)اٞتانب 
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ل الضمائر ا١توجهة لطبيعة كل مرسل، لكن ضمن التحليل؛ فهو مرسل فردم يظهر إٔب جانبو مرسلوف آخركف يقوموف بفعالية داخ
 le problème du destinateur)اٟتوار كاألدكار ا١تناطة هبم، حيث قٌدـ غرٯتاس هبذا الشأف نظرتو حوؿ إشكاؿ ا١ترسػل 

ا١ترسل األىم الذم كفقا ١تتطلبات اٟتكي يوزع أدكار اإلرساؿ تبعا للبنية القاعدية : يتولد داخل إطار عاـ ىو: ، باعتباره ٣تزأ أم(
(la structure de base ) اليت توفر معطيات التحوؿ كتوزيع األدكار، أما فيما ٮتص السارد(Narrateur) فقبل أف ،

 .51يسرد أم شيء، البد لو من امتبلؾ كفاءة السرد أم ا١تعرفة بإرساليتو كٖتوالهتا
جزئية ىامة جدا فيما ٮتص ىذه اإلشكالية، فالسارد عليو أف يعًتؼ  52يوٌضح غرٯتاس من خبلؿ ىذه ا١تعطيات 

ٔتؤسسة العقد، ٔتعٌت موقع ا١ترسل الذم يقـو باإلرساؿ داخل بنية اٟتكي، أين تبدأ العبلقات اإلرسالية اليت ٖتدد كفقا لعناصر 
، فإف رأم جاكوبسوف ُب "أنت " صوب مرسل إليو بضمَت " أنا" الٌنص ا١تراد دراستو، لكن إذا ا١ترسل اعترب ٦تثبل دائما بضمَت 

، فهناؾ نوع آخر من الرسائل  53ارجي ما بُت ا١تًتاسلُت، ال يعٍت توفر ىذا النوع من اإلرساليات كحسبالتداكؿ الداخلي أك ا٠ت
كٯتكن التمثيل ٢تذا النوع من الرسائل بالسَتة الذاتية كىي قاعدة عامة بل " أنا"إٔب " أنا"تنتقل من : يبثها ا١تتكلم إٔب نفسو أم 

ة ذاتية، كرغم ذلك ٧تد اٟتوارات الداخلية متوزعة بشكل ملحوظ، ففي ىذا النوع من ٯتكن أف يكوف الٌنص مغايرا أم ليس لو سَت 
، ألف التوجو 54"الرسائل تتغَت الرسالة من الداخل، ك تًتاكم الشفرات من نوع ٥تتلف عن الشفرة ا١تستخدمة ُب اإلشارة ا١ترجعية 

 :سواء ٨تويا أـ سيميائيا، ك٢تذا ٧تد أىم ٘تفصبلتو كاآلٌب اإلرسإب يتعُت ضمن ٝتات ا١ترسل، كدرجاتو التأطَتية اليت تلفو 
 ( Destinataire et décodage) المػرسػل إليو كعملية تفكيك السنن: ثالثػا 

مهمة يقـو هبا ا١ترسل إليو؛ مفهـو قاعدم يستدعي منا الكشف  -حسب ريفاتَت –إف مفهـو تفكيك السنن الذم يعد  
، تكوف انطبلقا كمعطيات 55لشفرة اليت تشكل قاعدة ينطبق منها ا١ترسل إليو ُب عملية تواصليةعن عملية التشفَت، أم معآب ا

 .صاحب الٌنص ذاتو من خبلؿ بنية الرسالة
ىي جرد للرموز، متبوعة ٔتجموعة من  –كما يذىب إٔب ذلك غرٯتاس   –ُب نظرية التواصل ( Le code)الشفرة  

ا موضوعة ٔتوازاة القاموس، نعٍت ُب شكلها الٌلغوم العادم، بينما إذا كانت اصطناعية القواعد لنظاـ الكلمات ا١تشفرة، كغالب
مشتقة فإنا تتجاكز القاموسية إٔب مرحلة إ٭تائية، حيث ٧تد أسس معاٞتتها ُب ضوء ٕتزيئها إٔب ٣تموعات من الرموز، لكن الذم 

تنتزع من ا١تورفولوجيا، لكن أيضا إجراءات ٬تب أف يفهم من خبل٢تا ليس فقط ٣تموعة حدكد العبلمات أك كحدات 
(Procédures)  لتنظيم الٌلغة كتركيػبها حىت تسمح بإنتاجية ا١تعٌت، فعند السيميائيُت ٧تد إٚتاعا حوؿ ىذه التسمية؛ إذ تعٍت

ال تنطوم . ٣56تموع كحدات غَت منتهية ال يدخل بينها إال رابط كحيد  ٤تكم جدا يؤسس على ٣تموعة من التنظيمات ا١تعجمية
على ا١تبلمح الزائدة ك التصويرية اليت تدؿ على تنوعات :" الشفرة على ا١تبلمح التمييزية كحسب، بل أيضا كما يقوؿ جاكوبسوف

 .57سياقية ككذلك على مبلمح تعبَتية تكمن كراء التنوعات االختيارية، كقد تعلم مستعملو اللغة على التأثر هبا كفهمها ُب الرسالة
الٌلسا٘ب كالسيميائي، فهذا االعتناء بتحديد ىذا النوع : التوضيح الذم كضعو غرٯتاس بُت بعدين لبلتصاؿ ٫تا ٬تمع ىذا 

من ا١تصطلحات مؤطر أساسا ضمن توجو عقبل٘ب، ألٌف ىذا ا١تصطلح لو أصولو ُب ٣تاؿ نظرية ا١تعلومات، يعٍت كامل نظاـ 
، أم إف إشارات أم رسالة 58"يت يتم بواسطتها نقل جزئية معينة من ا١تعلومات ، ال(ٔتا ُب ذلك العبلقات القائمة بينها)اإلشارات 

، فطبيعة الشفرات تكوف حسب طبيعة الرسالة، كإذا كانت نصا مسموعا يستقبلو مستمع ٢59تا شفرات توصلها إٔب مفكك السنن
كاف من كاجب ا١ترسل إليو ضبطها عرب كحدات، فإف فهي ركاية ٢تا مستواياهتا الٌلغوية، أما عملية التناقل الشفرم فهي؛ عملية إذا  
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أما من جانب تفكيك السنن فيجب أف نأخذ بعُت االعتبار، أف ا١ترسل إليو ليس بتعدده على قدر ما . طوؿ الٌنص لو ٖتكمو فيها
: ىو (décodage)٬تب أف يفهم ضمن أ٫تيتو ُب مفهـو التفكيك، أم تفكيك الشفرات، ففي نظرية التواصل حل الشفرة 

 .عملية أك برنامج لعمل ا١ترسل إليو، يعطينا من خبللو الشفرات مفككة العناصر
إذا كضعت صيغة الشفرة ُب معناىا الٌلسا٘ب، فإٌف حٌلها يىظهر مثل عملية توجيهية ١تعرفة مكونات الرسالة ا١تلفتة لبلنتباه،  

عدد العمليات : ى مستول اإلشارات، كىذه اٟتاؿ مثبل ىي كذلك بقصد إبعاد البنية ا١تشاعة ضمن كظيفة الرسالة اليت تظهر عل
، لكن ُب كل األحواؿ إذا كانت إرسالية ا١ترسل تؤكد كعيو الزائد 60ٟتل الشفرة يعادؿ السمات اليت يتواجد فيها مدلوؿ اإلشارة

، كمن ٍب  61-عبَت مايكل ريفاتَتبت -برسالتو، فإف مهمة ا١ترسل إليو ُب ٖتديد الشفرات كتفكيكها؛ ىو إجراء تمبلت من السنن
أف يفهم بالطبع كأف يقاسم ا١تؤلف كجهات نظره ُب اإلرسالية، سواء بالنسبة إٔب ما ىو مهم أك غَت ذلك "يبقى على ا١ترسل إليو 

          ، ألٌف الٌنص ا١تكتوب لو شكل إمبلئي كمركبات لغوية ٕتعل عملية احتماؿ فهمو  قليلة الصعوبات مقارنة با١تسموع 62"
، أكثر ٦تا ىو عليو األمر داخل السلسة الكبلمية، ماداـ ُب (Capricieux)فمن الضركرم أف يكوف قػيلَّبان "ك مشكبلتو، 

، كىنا لدينا حلقة تواصلية بُت مقاصد ا١ترسل كما يتوصل إليو ا١ترسل  63"اإلمكاف ٕتاكز ا٠تطأ ُب االنتباه بواسطة إعادة القراءة 
 .؛ أم توقعو ١تا سيقـو بو ا١ترسل ١64تراقبة تفكيك السنن، كىي عملية  إليو

         يرل أمربتو إيكو أف نظرية ُب الشفرات تيعٌت ببنية الوظيفة الداللية، كقواعد تأليفها؛ أم اإلمكاف العاـ للتشفَت 
يكوف ... بل عاديا جزءا آخر ك االستشفار، كلذلك تصدر ىذه العملية عن منظور ٖتليلي جزئي يصبح فيو ما تعودنا اعتباره شك

فيو ما ييسمى أشياء ا١تظهر السطحي الذم تتخذه شبكة ضمنية من الوحدات األكثر أكلية، كىذا ما يقصد بو التوصل إٔب ا١تعٌت 
العادم ا١توجود ُب العرؼ بقدر ما ىو ٝتة تنتمي إٔب عآب التجريد كإنتاجيات الدليل بوصفو مؤطرا ضمن إطار ثقاُب ىو الذم 

 . 65وٌجو ا١تضامُتي
عبلمة ٛتراء ُب لوح : حىت يوضح أمربتو إيكو نظرتو ا٠تاصة بالتشفَت كاالستشفار، يضرب مثاال عن إشارة خػطر أم

للمراقبة خاص بسد مائي، ىي ٔتثابة انطبلقة دالة على إعبلـ من ناحية سيربنيطقية، ترسلها اآللة ميٍعًلمىة ا١تهندس عن امتبلء السد 
 la machine recevait une)ؽ حجم قدرة احتمالػػػو؛ حيث تكوف اآللة قد استقبلت معلومة دالة إٔب درجة تفو 

information non insignifiée) فاالشتغاؿ التواصلي بُت اآللة كاإلنساف يشكل ُب جانبو اإلنسا٘ب شفرة متعلقة ،
تكوف بتعبَت أمربتو ( إضافية)ة داللة إ٭تائية ؛ أم الشفرة الدال(le code du destinataire humain)باإلنساف ا١تستقبل 

، كبالتإب ٧تد أىم  66(sous code)باعتباره ا١تفهـو ا١ترافق للداللة األكٔب أم شفرة دنيا (  le code connotatif)إيكو 
 la valeurs ما يساىم ُب إحالة ا١تستول التشفَتم، القيمة اليت تصدر عن تركيب الشفرة ذاهتا خاصة القيم التعارضية 

d’opposition67 إٔب جانب اٟتقوؿ اليت تفرضها الفئات التشفَتية سواء القوية منها أـ الضعيفة، فالشفرة بوصفها لغة ىي ،
، كأخرل (Appariement dénotatif)٥تتلفة، بعضها ثابت مثل اإلقراف ( sous code)شبكة مركبة من شفرات دنيا 

، كاٞتدير بالذكر ىنا ىو  68(Périphérique)الذم يقع بعيدا عن ا١تركز  (Ephémère)ضعيفة زائلة مثل اإلقراف اإلضاُب 
 .أف تواجد الشفرة الدنيا ييوجِّو قوةن ٢تا، خاصة إذا كاجهنا بناءن خاصا للتشفَت ُب الٌنص الذم نريد فك شفراتو
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 : تمثيل العناصر التواصلية : رابعػا 
النموذج  1948-1949  (Shannon et Weaver)شانوف ك كيفػر يعترب ٥تطط التواصل الذم كضعو العا١تاف  

القاعدم ١تخططات التواصل البلحقة بو، فقد استمد كبل٫تا معطياتو لتبسيط عناصر التواصل كفق التصور السياقي، حيث أٌكد  
نفسها ٪توذج ىاركلد لوسفل ، كما ظهر ُب اٟتقبة الزمنية 69كبل٫تا أف طريقة كصوؿ ا٠ترب إٔب ا١تتلقي أساس من أساسيات التواصل

(Harold lasswell)70  ىذا الذم يعرض من خبللو ٥تططا ال يكاد يعزؿ أم جزئية داخل ىذا ا١تبحث 1948عاـ ،
  .التواصلي، لكنو يقًتح طرح ٚتلة من األسئلة، تقود إٔب معرفة العناصر اإليصالية
ن ٖتديد عناصر اإليصاؿ قصد التوصل إٔب ضبط يتضح لنا من خبلؿ ىذا الشكل، أف طرح األسئلة ٯتٌكن الدارس م

اإلعبلـ كفقا ١تتطلبات اآللة، أم إف اجملاؿ السيربنيطيقي قد ساىم إسهاما كبَتا ُب تطوير ىذه ا١تخططات اليت توضح مكونات 
اء عند ا١تشتغلُت ُب علم ، ككأننا بصدد فهم آلة التواصل ا١تيكانيكية اليت يشكلها معدف أك بنية أتوماتيكية، سو 71العملية التواصلية

 .االجتماع  أـ عند ا١تهندسُت الرياضيُت
اىتم جاكسوف بتوضيح سلسلة العناصر التواصلية فأٌكد دكر الٌلسانيات الفاعل ُب ٣تاؿ كظيفة التواصل الٌلغوم، كما 

    شانوف  –طاىا العا١تاف الرياضياف كٌجو عناية الدارسُت كا١تشتغلُت ُب التواصل الٌلغوم، إٔب ٥تطط يبتعد كثَتا عن ا٠تطة اليت أع
نستنتج من اىتمامات جاكوبسوف التواصلية، أف النظرة السيربنيطقية أٌدت إٔب . ، لكن بتوضيح أدؽ ١تعطيات الٌلغة -كيفر  ك

الفيزيائية من الناحية ( Canal)الًتكيز على عناصر التواصل ال على جزئيات اآللة من الناحية الفيزيائية كحسب، ذلك أف القناة 
 .تستدعي ضبطا يكاد يكوف ميكانيكيا، كما ترجع جهود ضبط كميتو إٔب ا١تهندسُت أكثر من الٌلغويُت

 la)، أك معرفة مفهـو التشويش (la quantité d’information)إف حساب التشويش أك كمية ا١تعلومات 
notion du bruit )باألصوات من ضبط اجملاؿ الصوٌب ُب  ، سواء أ٘تكنت االىتمامات72يستدعي حصرا من نوع خاص

كمية ا١تعلومات العاملُت ُب حقل " الٌلغة ا١تنطوقة، أـ سعت جهود الٌلغويُت إٔب حصر كم ا١تعلومات، حيث مٌكنت عملية ضبط 
الٌلغة من قياسها ضمن عبلمات لغة ما، بأف ٖتل ٤تلها عبلمات أخرل، فكلما زادت كمية ا١تعلومات تلك اليت نريد قياس 

، ألٌف لئلحصاء الدكر الفاعل ُب دقة التحليل التواصلي من الناحية الرياضية اليت 73"معلوماهتا أم القابلية للتنبؤ تكوف ٤تدكدة 
 .استفادت منها الٌلسانيات

مبدأ ىاما ُب حساب كمية ا١تعلومات، ألٌف  (Dichotomy)أك مفهـو االزدكاجية  (Binarity)يعترب مبدأ الثنائية 
عدد : يكوف عدد القرارات الثنائية ا١تطلوب أم" ال تكوف دقيقة إال إذا ٘توضعت داخل استيعاب كلي للرسالة، حينها فقطالعبلمة 

ا١ترات اليت نستعد فيها احتماال كاحدا من بُت احتمالُت بديلُت، مساكيا لعدد الوحدات الثنائية اليت تتضمنها الرموز الٌلغوية اليت 
، ك الذم يتضح لنا من خبلؿ ىذه اٞتهود أف استتباع نظرية التواصل الرياضية ّتهود جاكوبسوف  74تستعمل ُب ىذا ا١تقاـ

؛ حيث اعتنوا 75األلسنية قد أضافت إٔب رصيدىا ٣تهودات السيميائيُت الذم سا٫توا مسا٫تة كبَتة ُب ٖتديد عبلقات التواصل
الوظائف داخل السرد ُب شكل ٘تلك أك اقتناء، أم أنظمة العبلقات  بالتحليل الوظيفي للقيمة الٌلغوية، كإببلغية الفاعلُت كٖتويل

 Vladimir، ك فبلدمَت بركبClaude levis Strauss)بُت ا١تًتاسلُت، مطٌورين بذلك جهود كلود ليفي سًتكس  
propp) )دكد بُت البٌت بيغية تصوير التبدالت الوظائفية، أين ينبغي أف تكوف مرافقة ١تفهـو العامل الذم يساىم ُب كضع ح

 التعاقدية ك البٌت اجملادلة، اليت تًتأس مفهوما أساسيا يسمح با١تراقبة السيميائية لفعل التواصل؛ ُب ا١تيزاف الذم تتموضع فيو عملية
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، (Abstraction) التواصل بُت الفاعلُت حيثما تستمر القيمة ُب األشياء، كيؤخذ ا١ترسل كا١ترسل إليو مأخذ التجريد أك االنتزاع
، ألٌف  (Absolu)ألٌف السيميائُت توصلوا إٔب مسألة ىامة جدا ُب ىذا اإلطار، حيث تكوف ا٠تطابات صانعة للمرسل ا١تطلق 

 .76حالو ُب اٟتقيقة تتميز عن موزع اٟتاؿ كقت أم ٖتوؿ للوظيفة اإلدراكية
نية، أف حاؿ ا١ترسل ك ا١تتلفظ نستنتج ٦تا سبق، كبالضبط ُب ضوء ٖتديد غرٯتاس ٞتملة من ا١تصطلحات السيميو لسا

، ك الفاعبلف اٟتقيقياف ُب التواصل ٫تا (Syncrétique)تشرح شرحا مفصبل، ألٌف الفاعل ُب التلفظ ىو ا١تمثل التأليفي 
، ألٌف كجهة أسلوبية تنطلق أساسا من ىذا التحديد الذم يربز مسننا ُب مقابل مفكك السنن، ذلك أف 77ا١تتلفظ ك ا١تتلفظ لو

 (.L’énoncé et L’énonciateur) :التلفظ مؤسس كفق متطلبات ا١تلفوظ ك ا١توجهُت لو؛ التلفظ كا١تتلىًفظسياؽ 
 :كظائف االتصاؿ  :خامسا

 :الوظيفة األسلوبية     :أكال
ؤلف، يقر ريفايًت كىو ٯتيز بُت مهمة الٌلسا٘ب كمهمة األسلويب؛ أف نوعية التواصل الذم يعرٌب عن ٖتدو استثنائي ١تقاصد ا١ت

، فإف فصبل ىاما بُت ا١تهمتُت، ىو ا١تعطى األساس ُب 78ىو ُب جانبو اآلخر مهمة ُب كيفية تواجد تلك ا١تقاصد داخل الٌنص
ىي ٕتميع كل ٝتات ا٠تطاب كتسميات مبلغو ( البسيطة نسبيا)مهمة الٌلسا٘ب "ٕتميع كظيفتُت ضمن إطار كاحد، فإذا كانت 

(Informateur )دة منهما، فإف األسلويب ينبغي أف ٮتتار فقط تلك السمات اليت تثبت ا١تقاصد أكثر كعيا دكف أف يلغي بواح
 .79"عند ا١تؤلف، كىو ماال يعٍت أف كعي ا١تؤلف ٭تيط بكل ٝتات ا٠تطاب

أف ىيمنة الشعر على األٍنواع األدبية ُب طريقة الدراسة، قد أخفت جانبا ىاما من أنواع اإلبداع  80الحظ ريفاتَت
ل، فحىت نسمح لباقي األٍنواع األدبية بالظهور داخل األركاف اإليصالية، ٯتكن استبداؿ الوظيفة الشعرية ٔتا يسميو الوظيفة األخر 

ترتقي أسلوبية ريفاتَت إٔب مستول يسمح للركاية بأف ٕتد مكانا فيها، خصوصا عندما نراه ٬تعل قيمة أية كاقعة "األسلوبية، ك 
سياؽ العاـ جملموع العمل  الذم ىي مند٣تة فيو، حىت أنا لو حلت ُب إطار سياؽ غَت مبلئم، فإنا تفقد أسلوبية مرىونة بطبيعة ال

، ك٢تذا إذا كانت االنطبلقة من السياؽ الفعلي للنص ٍب أردفت بالتحليل األسلويب، فإنا تعترب عودة  إٔب السياؽ ُب 81"ىذه القيمة
 .ٌلسا٘بشكلو العاـ، أم اىتماـ كاسع با١تلفوظ ال

، أما إطاره  82(ا١تستقبل)ك٥تاطبو ( الباث)بصفة عامة بالفعل مًتٚتا ٪تط التواصل القائم بُت ا١تتكلم "يرتبط ا١تلفوظ، 
، كملفوظ اٟتالة (énoncé de faire) ، ملفوظ الفعل(ا١توجو كالوصف)من ناحية سيميائية فإنو يتمحور حوؿ ملفوظي 

(énoncé d’état)83 .٥تتلف الطرائق : لتحديدات اليت كضعت ُب ا١تعجم الٌلسا٘ب للمقوالت ا١تنطقية تعٍتكىي من ناحية ا
اليت يربز من خبل٢تا ٤تموؿ اٞتملة كحقيقة، أك جواز، أك ضركرة، احتماؿ، أك إمكاف، ذلك أف السيميائيُت يراعوف االختبلفات 

 : ا١توجودة بُت عناصر ىذه ا١تقوالت من خبلؿ
 كرةموجو الضر  = موجو الجواز

 .اإلمكاف يقابل موجو االتصاؿ
 .84الموجو = الجهة

 :ككما يوضح سعيد يقطُت عمليا  ُب اٞتملتُت 
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 .يجب أف ينطلق القطار في الخامسة -1
 .85على القطار أف ينطلق في الخامسة -2

بدرجة أقل، كينطلق ُب نبلحظ أٌنما معا تدالف على االحتماؿ، غَت أٌف األكٔب تكلف هبا ا١تتكلم كالثانية تكٌلف هبا 
الوسائل اليت بواسطتها ٬تلي ا١تتكلم "ُب ا١تعجم، كا١تقصود بذلك ( modalisateur)ذلك من خبلؿ ا١تعا٘ب اليت ٭تملها ا١توجو 

كتشَت ىذه ا١تعينات؛ أٌف ا١تلفوظ يتكفل بو كامبل من لدف ...( ُب اعتقادم -ال شك-رٔتا )الطريقة اليت برز هبا ملفوظو ا٠تاص 
، كا١تفهـو ذاتو الذم يوٌضحو سعيد يقطُت 86، فهو الطابع الذم يعطيو ا١تتكلم ١تلفوظو(Modalisation)تكلم، أما التوجيو ا١ت

يذىب إليو السيميائيوف، ذلك أف التوجو الٌلغوم الذم ال يفصل بُت اٞتانبُت الٌلسا٘ب كالسيميائي يسعى دائما إٔب ٖتقيق إنتاجية 
باعتباره مرادفا  87( La modalisation comme la production d’un énoncé dit modal)ا١تلفوظ،

األسلوبية ُب ىذه اٟتالة "، حيث تكوف (مفكك السنن)للتحريك، كىو ُب شكلو اإلرسإب حاؿ للمتكلم موٌجو إٔب ا١ترسل إليو 
 . 88"انتباىنا علما لسانيا لتأثَتات اإلرسالية ك١تردكدية التواصل كلوظيفة اإلكراه اليت ٘تارسها على

مثلما سبق ككضحنا عندما تناكلنا السياؽ، بوصفو نوعا من التمظهر األسلويب، فإف تداخل الوظائف ال يشكل خاصية 
إببلغية كحسب، بل إف  توفر الٌنص على الوظيفة األسلوبية يلحقو بأف يتوفر على الوظيفة ا١ترجعية، كمن ناحية أخرل إذا حدث 

فهو زيادة بركز لوظيفة على حساب األخرل، فمن خبلؿ الوظيفتُت السابقتُت، تظل ا٢تيمنة كل  التعارض بُت بعض الوظائف
ىو السبب الذم "ا٢تيمنة للوظيفة األسلوبية اليت تنظم ا٠تطاب ا١تسنن صوب مفكك السنن كاتول ا١تتوفر عليو داخل الٌنص، ك

٠تمس ا١توجهة، كبأف قوهتا ابتداء من التعبَتية إٔب الفن تكوف معدلة بأف التواصل مبنُت بواسطة الوظائف ا: ٬تعل من ا١ترضي القوؿ
، كمن ىنا يتضح جليا أف مراقبة تفكيك السنن كعملية التفكيك؛ ٫تا عمليتاف متعلقتاف باألثر الذم 89بواسطة الوظيفية األسلوبية

و من شفرات كقدرة على التشفَت، ألٌف الضابط اٟتقيقي ٖتدثو الرسالة ُب ا١ترسل إليو، كدرجة اإلعبلـ اليت ٭تدثها ىذا الدليل ٔتا في
 . الوظيفة ا١تيتالسانية اليت ٖتوؿ للمرسل كا١ترسل إليو القدرة الكافية على ضماف اٟتركية التواصلية: ٢تذه الوظيفة ىو

ف ذلك  إنو كل فعل إنتاجي للملفوظ أيا كا: يعترب فعل التكلم ضمن ٖتققاتو ا٠تاصة، فعبل من أفعاؿ التلفظ أم
    ، (مرجعية)فا١تلفوظية تظهر كفق ٣تالُت اثنُت ٥تتلفُت؛ إما بوصفها بنية غَت لسانية "، ككما ٭تٌدد القاموس العقبل٘ب 90ا١تلفوظ

 Emile)، كىذا مايرجع  ُب ٖتققو اإليضاحي إٔب إميل بنفنست  91(Instance)أك ٖتققا لسانيا ُب شكل ا٢تيئة 
Benveniste) مفهـو ا١تلفوظية التارٮتية مربرا تواجدىا اٟتإب ضمن الٌلغة ا١تكتوبة كفق ثبلث كحدات ىي ، الذم يعرض إٔب

، مسطرا بذلك ٖتت كل (Passéأم ا١تاضي )ُب إطار ماضوم ( Evènement)، حدث (Récit)حكاية :"على التوإب 
، فقد توخى التحليل (Courtés Joseph)، أما كورتاس جوزيف 92"عنصر زمنيا كمكانيا مفهـو التلفظ داخل اٟتكي

ُب ضوء األبعاد النحوية الداللية؛ ( L’énonciation)السيميولسا٘ب انطبلقا من التلفظ إٔب ا١تلفوظية، فالعوامل داخل التلفظ 
قا تفًتض عملية للتلفظ تتوافق كما يفرضو القالب الٌلغوم، فهو أم؛ ا١تلفوظ البد أف يؤخذ بالفعل بوصفو منتجا بفعل التلفظ، ٤تق

لسانيا أك سيميائيا ( Un concept)بذلك شكبل ملفوظيا بفعل األشكاؿ ا١تتلفظ هبا، ألنٌو  ُب طابعو العاـ ليس دائما تصورا 
، ىو أف ىناؾ تلفظ "السيميولسا٘ب"، لكن أىم قاعدة تربز ا٠تطوط الفاصلة بُت جزئي ىذا الًتكيب (مدلوؿ/كما ىو الثنائي داؿ)

ات، كىذه الشركط ايطة  بالتوجو التحليلي ال بد أف نضعها موضع االىتماـ من اٞتانب العلمي دكف لسا٘ب أك سيميائي للملفوظ
خلط، ألٌف معظم العلـو ايطة با١تلفوظية ال تتحكم ُب كامل أجزائها إ٪تا ىناؾ خصوصية التفاعل كالتعامل داخل ٥تطط كبَت 
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حسب   –ة فتأخذ الشكل مع ا١تضموف ا١تتلفظ بو با١تعٌت ا٢تيلمسليفي أما علـو الٌلغ. يوجو صوب التحكم ُب إنتاجية ا٠تطاب
 . 93-كورتاس

 énonciation)ففي ضوء ىذه ا١تعطيات ال بد أف نضع ُب االعتبار أ٫تية كل ما يتعلق بالتلفظ ا١تلفوظ 
énoncée ) يتىلفىظ

ك أف التمييز بُت ا١تلفوظ ، ذل94كالداللة األساسية كالثانوية( énoncé énoncé)، إضافة إٔب ا١تلفوظ ا١ت
من التمييز بُت التلفظ ُب حد ذاتو "ك التلفظ ركن ىاـ ال ٯتكن إ٫تالو بُت االىتمامات الٌلسانية ك السيميولوجية، إذ البد 

فالتلفظ ىو توظيف … بعبارة أخرل كلما أٖتدث، كلما أكتب، أ٧تز فعبل تلفظيا كأنتج ملفوظا… موضوعو، ا١تادة ا١تلفوظة ك
، إذ البد من مراعاة الشرط (٣تموع ا١تلفوظ ك التلفظ)عن طريق فعل استعماؿ فردم، إنو ال ٭توم ما ُب الكبلـ السوسَتم  الٌلغة

 :، إذ لبياف كل ىذه ااكر ٬تب التوقف عند95"ا٠تاص بالتلفظ، إنٌو فعل إنتاج ا١تلفوظ ك ليس نص ا١تلفوظ
 :العناصر التواصلية ك دكرىا في التوصيل   :سادسا

معطى فيزيقي "ال يقتصر األسلوب عرب ٕتلياتو السابقة على ىذه األنٌواع فيما ٮتص تعلقو بالتبعية الوصلية فقط، فهو 
ضركرة تربط "، أم إنو 96"ملتصق بذاتية الكاتب كبصميميتو السرية، إنو لغة األحشاء، الدفقة الغريزية ا١تنبثقة من ميتولوجيا األنا

نو نوع من التحرر ُب إطار العبودية داخل األسلوب العاـ، كنوع من التفرد رغم أف النقد التقليدم قد ، ككأ97"مزاج الكاتب بلغتو
، فإف النقد اٟتديث كذلك كتطورات الببلغة، كاألسلوبية اٞتديدة، ال تستغٍت عن أبعاد 98"تبٌت مقولة األسلوب ىو الكاتب

، ذلك أف طابع األسلوب غَت ا١تباشر 99ٌنصوص بأنو ذك طبيعة مفهوميةالببلغة القدٯتة، لذا يكوف من األصح أف ننعت أسلوب ال
ىو نوع  من الصنعة اليت ٗتتلف درجة كركدىا من نص إٔب آخر، كمدل اىتماـ ا١تتلفظ بإيرادىا كإبراز ٝتاهتا ا١تتحددة، فهذا 

 .١تتلفظ لوجانب ىاـ من قوة  التخييل لدل ا١تتلفظ، كقوة دفع ا١تلفوظ  ُب غموضو كغرابتو؛ صوب ا
لقد أسهم علماؤنا القدامى إسهاما بالغ األ٫تية ُب مفهـو درجة التخييل كتطبيقاتو ا١تختلفة، خاصة ُب إطار الشعر، إذ 
أكلوه أ٫تية كعنايتو كبَتتُت ال ٯتكن إ٫تا٢تما مهما تنوعت الدراسات كمضت قدما، كبالتإب فإف األساس اٟتقيقي للبحوث ا١تتعلقة 

كلو من باب االىتماـ ٔتا ىو منظـو على حساب  ما ىو منثور، ال يعد تقصَتا سواء من ناحية التمثيل أك التشبيو  بالٌلغة العربية
كاف ُب "يشَت إٔب ظاىرة ( ٛتيد ٟتمدا٘ب)كدكر٫تا ُب عملية االتساؽ داخل ا٠تطاب، أك من ناحية الكناية كاالستعارة، كىنا ٧تد 

 . 100"اسا لدراسة الفن التمثيلي، لكن رغم ذلك ٓب تتعد العبارة النثرية الواحدةإمكاف الببلغة العربية أف تعتربىا أس
اىتم جاكوبسوف كىو يربز نظاـ التواصل الٌلغوم بالعديد من اٞتوانب األسلوبية، فبُت أ٫تية الكناية ُب األشكاؿ 

، أم إف اإلنساف إذا (d’aphasies deux types  القصصية، كأشار ُب ذلك إٔب مظهرين من اٟتبسة أك االنعقاد الٌلسا٘ب
استطاع االختيار كالتبديل مع ملكيت الًتكيب كالوصل، فإنو ال يستطيع التواصل إذا ما تعطلت إحدل ا١تلكتُت خاصة ملكة 

 comme))، كيؤدم إٔب مشكل لسا٘ب خاص باٟتبسة101التبديل، كىذا ما يعيق عملية التخييل كا٠تلق ُب ٣تاؿ االستعارة
problème linguistique  أسلوب الفرد يتبلور عرب معاٞتتو ١تعطيات الٌلغة من خبلؿ عبلقات ا١تماثلة، كتسمح بو "، فػ

 .102ملكة الًتكيب كالربط إما بالتعويض أك اإلسناد
غلبة الوجهة االستعارية ُب الشعر "إٔب موضوعة ىامة؛ تتمثل ُب  -بصدد عرضو ٞتهود جاكوبسوف-أشار ٛتيد ٟتمدا٘ب 

إحدل مشكبلت السيميائيات ُب تعويض : "كذلك فإف " جوليا كريستيفا"، ككما تشَت 103"ناية اليت ىيمنت على النثرعن الك
، فرغم 104الرؤية الببلغية العتيقة لؤلنواع بنمذجة الٌنصوص لتحديد خصوصية التنظيمات ا١تختلفة عرب موقعتها ُب الٌنص العاـ
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عمل على توضيح قيمتو الشكلية كلقد بُت "شعر كالنثر، فإنو ١تا تبٌت ىذا التوجو مايقيمو جاكوبسوف من تعارض جذرم بُت ال
   اختيار الكلمات، )خاصة أف ىدـ الٌلغة يتم كفق طريقتُت؛ كذلك تبعا إلصابة ا١تريض، كمن ا١تمكن أف يكوف مصابا بالتماثل 

فتُت ُب سياقات الًتميز ُب األحبلـ، كاألساطَت، ك ُب ، كبُت ُب الوقت نفسو دكر الوظي(االستعداد لبناء اٞتملة)أك بالتجاكز 
، كما أف ىناؾ موضوعا أكسع بكثَت إذا كانت النماذج الكنائية االستعارية مثالية؛ األمر الذم 105"األشكاؿ األدبية كالفنية

 : سيتحدد كفق ا١تعطيات األساسية ا١توالية
 :الوظيفة االنفعالية:ب 

ا١تتحورة على ا١تتكلم، هتدؼ إٔب إقامة تعبَت مباشر ١توقفو إزاء "طة ىامة من ٤تطات التواصل تعترب الوظيفة االنفعالية ٤ت
، فالتعبَت أك االنفعاؿ كبل٫تا متمركز حوؿ ا١ترسل ك 106من يوجو إليو الكبلـ، ك ىي ٘تثيل إٔب إعطاء انطباع حقيقي أك مصطنع

ألٌنا كظيفة تعطي انطباعا بانفعاؿ خاص صحيح أك مقنع، ذلك أف الٌلغة موجو إٔب عبارة مباشرة ٟتاؿ ا١توضوع ٔتوازاة ٔتا يقوؿ، 
 .107االنفعاؿ تسمح بالتواصل لكن أيضا الفعل ك التعبَت ك

تبدك من "ػ يشكل خاصية لغوية ٮتتص هبا صاحب الرسالة ك " ريفاتَت " إف ٘تركز ىذه الوظيفة حوؿ ا١ترسل ػ بتعبَت
ى إٔب إحداث خاصية أسلوبية سواء منها ا١تباشرة أك غَتىا، إذ ٯتكن التعبَت عنها ضمن ، كما ترم108خبلؿ العبلمات للكاتب

 .110"كا١تعجمي 109تلوف إٔب حد ما كل أحاديثنا ُب ا١تستويات الصوٌب النحوم" السياؽ العاـ للرسالة بأدكات التعجب اليت 
 :الوظيفة اإلفهامية: ج

رسل إليو، ك ٕتد عبارهتا النحوية ضمن ما يسمى النداء ك األمر من بٌُت جاكوبسوف أف ىذه الوظيفة تتجو صوب ا١ت
: إدراكية ا١ترسل إليو، فمقولتاىا ، ك ٢تذا تتحدد ٕتليات التعبَت ُب ضوء ىذه الوظيفة عن طريق111خبلؿ التجليات الٌلغوية ا٠تالصة

، ألٌنا تتشكل ٔتثابة رد 112"فية، ككظائف األصواتٗتتلفاف عن سائر ا١تقوالت االٝتية ك الفعلية من النواحي الًتكيبية، كالصر " 
 .113فعل ا١ترسل إليو، فتظهر ضمن أسلوب تعبَتم خاص من خبلؿ  تضادىا ك الوظائف التعبَتية ك ا١ترجعية

ُب خطها العريض ك عناصرىا اليت حددىا جاكوبسوف؛ تنتمي إٔب األسلوب اإلنشائي الذم يثَت  114الوظيفة اإلفهامية
ما ال ٭تتمل الصدؽ أك الكذب ضمن الكبلـ، كعلى حد تعريف الببلغيُت؛ ىو ما "رسل إليو، على عكس ا٠تربم أم انتباه ا١ت

، ك إف  115"يستدعي مطلوبا غَت حاصل ُب كقت الطلب، أك ىو كما يقولوف بعبارة أخرل ما يتأخر كجود معناه عن كجود لفظو
 ...كاف غَت الطليب منو قليل األغراض

 :المرجعية د ػ الوظيفة 
إذا اعترب ا١ترجع  من الناحية ا١تنطقية ميؤطٌرا لكل ايط الٌلسا٘ب، فإننا إذا أخذنا على سبيل ا١تثاؿ  الضمائر، ال ٧تد ٢تا 
مرجعية خاصة بقدر ما ٧تد للسياؽ الٌلغوم العاـ ا٠تاص بالرسالة اقًتانا عاما بُت الداؿ كا١تدلوؿ، ففي ىذا  اجملاؿ ترجع اٞتهود 

          يا إٔب دم سوسَت، أما اجملهودات البل حقة فإف أبرز من اىتم هبا ىم ا١تشتغلوف بنظرية التواصل انطبلقا من أكغدف أساس
، أما جاكسوف فقد كاصل من خبلؿ جهود كارؿ بوىلر (Signifié)، فقد اىتما با١ترجعية ُب إطار  ا١تدلوؿ 116ك ريتشاردز

       ة للسياؽ، أم الداللة على ا١تسميات ك تطابق  كظيفة التمثيل ، الذم يعٍت أف الداؿ االىتماـ هبا بوصفها كظيفة  مصاحب
 .ك ا١تدلوؿ كبل٫تا ٯتثبلف العآب ا٠تارجي الذم يشكل بنية الرسالة كما ٭تيط هبا 
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لي ىو الباعث اىتم جاكسوف  هبذه الوظيفة فحللها ضمن إطار البنية التواصلية، ك قرر أف السياؽ الفعلي أك غَت الفع
، كىنا نشَت إٔب ضركرة  توفر  -، أم  ليست على ا١تستول الداخلي كحسب بل ٟتظة التلفظ ذاهتا 117األكؿ على ا١ترجعية

الذم يساىم ُب ٖتقيق اإلحالة سواء من الداخل أك من ا٠تارج، كلكي يتوفر عليها أم نص  -( Cohésion)التبلحم الٌنصي
يعتمد فيو عنصر معُت ُب ا٠تطاب على عنصر آخر، "ا٠تطاب على ما يسبقو كما يليو، فحينما ال بد أف يعتمد كل عنصر داخل 

، أين أشار جاكوبسوف إٔب ضركرة توفر 118"األكؿ يفًتض الثا٘ب، ٔتعٌت أننا ال ٯتكننا فك شفرتو بنجاح إال بالعودة إٔب الثا٘ب
 .ات منذ دم سوسَتالركابط الوصلية داخل الٌلغة، الشيء الذم اىتمت بو الٌلساني

، كاألىم ُب ركابط الوصل (ا١ترسلُت   كا١ترسل إليهم)إف االحتواء ا١ترجعي أساسو التواصل بُت حاملي العملية التواصلية 
الضمائر الشخصية الثبلثة، إنا ٘تيز األشخاص داخل موضوع ا٠تطاب ٔتوجب أدكارىم  ضمن اإليصاؿ الذم يتكلم، ك الذم "

، فهذا ال يعٍت أف باقي الضمائػر ال ٖتقق مرجعية أماـ ىذه الركابط بل يضاؼ إليها 119"الذم نتكلم عنونوجو إليو الكبلـ، ك 
إْب تشَت  إٔب ا١ترجع ُب عبلقتو مع مكاف اإليصاؿ، ... ىنا، ىناؾ: ركابط أخرل، فأٝتاء اإلشارة ك بعض  ظركؼ ا١تكاف مثل 

،  غدا، كذلك ُب عبلقتها بلحظة اإليصاؿالب: كتقـو هبذا أزمنة األفعاؿ كبعض ظركؼ الزماف   . 120ارحة، اليـو
، أم إننا ال نصل إٔب ...(الوصفية، كضع، حاؿ)، فإنو يتمحور حوؿ ا١ترجعية اٟتالية (أنت)ك ( أنا")إذا أخذنا عمل 

ف اٝتو ٨تويا من يضي( Le locuteur) من يتكلم، إٔب من، مثبل عرب ا٢تاتف ا١تتكلم : ا١ترجع إذا غابت عنا حاؿ ا١تلفوظية 
 Identifiable  à la)ليس دائما ٦تاثبل للصوت ( أنا:  )، كلكي ٩تصص ا١ترجع لػ(Opposition)خبلؿ  كظيفة التبادؿ 

voix ) أنا زكم(C’est moi zoé")121. 
 :كظيفة اال تصاؿ بين المرسل ك المرسل إليو -ىػ

ٔتعزؿ عن  **ا١ترسل ك ا١ترسل إليو فاعلُت ثابتُت  ُب السردمن خبلؿ ٕتاكز التواضع ا١تفًتض بُت حدكد اإلرساليات، ٧تد 
بوصفة مرسبل  لو معرفة بالنتيجة مسبقا، ك يوضع داخل  -ال سيما ا١ترسل إليو-أدكار الفاعلُت ُب التواصل الذين يقبلوف التقليد 

لربنامج السردم، يكوف ، فإذا ٘توضعت  خصوصية  ىذين الطرفُت داخل ا 122(Transcendant)انتماء باألفق السامي 
         ىناؾ تشكل سيميائي آخر يبُت اجملادلة اليت توضع فيها البنية السردية، كذلك من خبلؿ  حضور الفاعل كضد الفاعل، 

 .تواجدات كفق الٌنص ا١تبلغ، ك القنوات ا١تتحكمة  ُب توجيو اإلرساليات( Présuppose)أك خصوصية أخرل تفرض 
وء ٖتاليل الٌنصوص السردية أنو يكوف ُب بعض ا١ترات ضركريا أف ٪تيز ا١ترسل فرديا، كما يظهر ُب ُب ض" غرٯتاس"لقد أبرز

، أين ٧تد نوعا من الفردية ٖتقق ضمن إطار ال 123حاؿ االنتقاـ، كذلك بالتضاد مع  ا١ترسل اٞتماعي ا١تطالب بتحقيق العدالة
الة، من خبلؿ االنفصاؿ االجتماعي، كالتارٮتي، ك ىركب من كاقع البد يطالب بالعدالة  ٔتفهومها ا١تؤسساٌب بقدر ما يهدر العد

 ...من ٣تاهبتو 
 :ك ػ الوظيفة  الما كراء لسانية

    الشفرة ىي الٌلغة اليت نستعملها  حىت نتواصل مع اآلخرين، لنتعرؼ على نظاـ اتفاقي من قوانُت  تسمح باالنتاجية 
( antonyme)ىي الوظيفة التفكَتية للغة كل الكلمات ُب مدلو٢تا ك ليس فيما ترمز إليو ك فهم الٌنص، الوظيفة ا١تاكراء لسانية 

ميوىرىاة اليت توجو باعتبارىا غَت موظفة ضمن إطار ذم داللة عادية  بل 
، فتوجيهات جاكوبسوف هبذا ا٠تصوص ال تربز حدا 124
 ، فحينما نتحدث  عن ا١توضوعات ك ا١تاكراء لغوم لسانيا ك حسب بل ُب عمومو لغويا حىت ُب الٌلغة العادية لكل يـو
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(Métalangage)125 نتحدث عن الٌلغة ذاهتا، ألٌف ا١تاكراء لغوم ليس دائما أداة عملية ضركرية ُب االستعماؿ عند ا١تناطقة  
، أم إف ا٠تطاب متمركز حوؿ الشفرة ك ٯتؤل كظيفة ا١تا ، ٘تاما  126كراء لسانيةأك األلسنيُت، ألٌنا تلعب دكرا ىاما ُب لغة كل يـو

كاما تكوف النظم التشفَتية ا١توجهة من خبلؿ العناصر اليت تشكل الوحدات ا١تلفتة لبلنتباه ُب الٌنص، فا١تاكراء لغوية  ٯتكن أف 
 :تربز ضمن مستويات كثَتة، كىي مستويات تطرح نوعُت من ا١تشكبلت 

يح ا١تاكراء لغوية؟ أم ىل تتوفر على ٘تظهرات ابتدائية  من جهة ٣تموع العبارات إذا اجتمعت مرة، ىل ٯتكننا توض -
 ٖتدد السيميوطيقا؟

كذلك من جانب آخر، اإلقصاء لكل اٞتمل ا١تاكراءلسانية، ىل ٘تكن من إعطاء لغة صافية من التأشَت   -
(Dénotation)؟ 

٣تموع  نظم من العبلمات حسب ىذا التحديد ال ٯتكن أف نقف دائما عند إجابة إ٬تابية، ذلك أف السيمياء بوصفها 
حدد منذ دم سوسَت، فمشكل ا١تاكراء ( Constatation)ال ٯتكنها إال أف تتجاكز ىذا اإلطار للماكراءلسانية، ألنٌو إثبات 

، يطرح أيضا ُب السيميو طيقا، ك بالتإب ٣تموع العبلقات بُت ( Métalangage non scientifique)لغوم غَت العملي 
، ك ٬تعلنا نلحق تعريف ا١تاكراء لسا٘ب  ٔتا ىو كراء سيميوطيقي، أم ىل 127موطقيا عامة يبقى موضوع تساؤؿالٌلسانيات ك السي

  ٫تا كاحد؟
لقد اىتم ىيلمسليف هبذا اٞتانب ضمن جهود أبرزىا موقفو بُت الٌلسانيات ك السيميوطيقا، ٤تققا مرتبة 

(Hiérarchie) م اددة ألٌف ٥تطط العبارة أك الداؿ ا١تقرر إحبلٕب ال ٗتص الكلمات ك اٞتمل ك حسب، بل ا١تفاىي
(Commutable)128 . عن ا١تاكراء  ( غَت العملية)فمن جهة سيميوطيقية ٯتيز ىيلمسليف السيموطيقا ذات الداللة ا١ترافقة

     و بُت السيميولوجيا ، فالتمييز الذم يستطيع غرٯتاس تأسيس129سيميوطيقا العملية، ٘تاما كما ميزت الٌلسانيات بدكرىا بينهما
ك علـو الطبيعة، كعلم اإلنساف ىو على األقل  ضمن مستول ( La sémoitique et la semiologie)ك السيميوطيقا 

، ٘تاما كما يفعل الٌلسا٘ب (De procédure)النماذج الرباديغماتية ا١تختارة ١تناقشة ىذه الفكرة؛ ليس ٘تييزا بنائيا، بل إجرائي 
 .130بلبة الشكلية للنموذج األنثربولوجي بوصفو ١تعناه بُت قوسُتحُت ٬ترب الص

، ىو الشيء ا١تربز  لطابع توجو كل (Meta: ا١تاكراء )إف السابق  ١تصطلحي  السيميو طيقا  ك السيميولوجيا أم 
وجية كحسب، بل إف نظرية داللية تكوف ماكراء سيميول( Sémantique)منهما من غَت أف يعاِب ضمن إطار دالٕب 

لسيميوطيقا سيميولوجيات با١ترة الواحدة، فهذا التوجو الغرٯتاسي ك إف كجو ٖتديدات بُت ا١تصطلحات بغية التوصل إٔب ضبط 
دقيق للمفاىيم، يبقى ضبطا غَت ىُت بل معقد جدا ك ال يعطي إجراءا للموضوعة، بقدر مايوجو العناية لشبكة من التعقيدات ال 

 .ل تبقي  السؤاؿ مطركحا بُت جغرافية سيموطيقية ك أخرل سيميولوجيةتساىم ُب إعطاء اإلجراء، ب
يعرض أمربتو إيكو من جانبو للًتكيبة ا٠تاصة بالشفرة بشكل توضيحي ىاـ ُب ٣تاؿ السيميوطيقا كاقًتانا بالٌلسانيات، 

حوؿ السنن ا١تشًتؾ بُت ا١ترسل "ساسا ، ألٌف الوظيفة ا١تاكراءلسانية تتمركز أ131فمفهـو الشفرة سلسلة كاسعة من النظم الداللية
عن " ركالف بارث"، ك تابعة بالضركرة إٔب طابع التشفَت ُب الٌنص، كلبياف ا١تيتالغوية ا٠تاصة هبذه الوحدات يربز 132"كا١ترسل إليو

بالعبلقة  ، أما ا١تعٌت فمتعلق(C/ مض)، كمستول للمضموف (E/تع)جهود ىيلمسليف نظاما من ا١تعا٘ب ٭تمل مستول تعبَتيا 
، ك كل نظاـ شبيو هبذا النظاـ يتحوؿ بدكره إٔب نظاـ ثاف يتسع ( C, RC, E)، (تع، عل، مض) ا١توجودة بُت االثنُت 
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ُب اتصاؿ عبلئقي بُت مستول التعبَت، كمستول , الواحد ُب األخر( Imbriqués) 133فيصبح لدينا نظاماف مًتاكماف
بُت ا١تستويُت، فيمكن أف يتحقق كفق كجهتُت  ٥تتلفتُت، ٓتصوص نقطة  (Décrochage)ا١تضموف، أما سقوط التماسك 

 .ا٠تاصة با١تستول  األكؿ ُب الثا٘ب، أين يعطي ٢تما ا١تكاف للتعارض( Insertion)االرتباط 
 :ففي الحاؿ األكلى 

 
 (مض) مستول المضموف    (  عل)العالقة (           تابع )مستول التعبير  -2
 مض-عل-تع -1
 
، أم ذات مفهـو مرافق للمفهـو األصلي خاص (Commutative)ذا ما يسميو سيميوطيقا الداللة اإل٭تائية ى

إف نظاما دالليا غَت : ، أما الثا٘ب فمخطط للداللة غَت ا١تباشرة نقوؿ إذف(Dénotation)با١تستول ذم الداللة التأشَتية 
 .خاصة بومباشر ينبٍت أساسا من خبلؿ مستول من ا١تعا٘ب ك حاالت 

 :أما الحاؿ الثانية 
، أين ال يصبح ٥تطط العبارة من ا١تفاىيم ا١ترافقة ذات الداللة (مض -عل  –تع )أم سقوط التماسك ُب النظاـ األكؿ 

 :غَت ا١تباشرة، إ٪تا ٥تططا ١تضموف ا١تدلوؿ داخل النظاـ الثا٘ب 
 (مض)ستول المضموف م(             عل)العالقة (           تابع)مستول التعبير  -2
  مض –عل  –تع  -1

ىو حاؿ كل ا١تيتالغوية، اليت تعد نظاما أين يتكوف مستول ا١تضموف من نظاـ (( مض.عل.تع)مض . عل)أك أيضا 
 135:من خبلؿ الشكل ا١توإب  134، فهي سيميوطيقا ٘تاثل ىذا االزدكاج ُب التوجو(ا١تعا٘ب)الدالالت 

 

 الداؿ ا١تدلوؿ

  الداؿ ا١تدلوؿ

ا١تاكراءلسانية 
)Métalinguistique( 

 
إذا أخذنا ٚتلة الدكاؿ البد أف نربز ُب مستول ا١تيتالوغوية للتشفَت ُب الٌنص تلك اليت تقـو على تشفَت قوم ك آخر أقل 

ية، ، أم من خبلؿ كل التحديدات بوصفها دكاؿ داخل العبلمة الٌلسان(Substance)قوة، من خبلؿ جوىرىا أك مادة تكوينها 
فالبحث السيميائي يهدؼ إٔب معرفة كيفية عمل األنٌظمة الداللية غَت الٌلسانية، ك ذلك حسب ا١تشركع البنيوم الذم يبتغي بناء 
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ا١تبدأ الذم   ؛(Pertinence)ك إذف البد ُب ىذا البحث من القبوؿ ٔتبدأ ٤تدد ىو مبدأ ا١تواءمة "٪توذج لؤلشياء ا١تبلحظة، 
غم توفر األحداث ا١تتنافرة،  لكن ٬تب أف توجو العناية هبا من قبل مفكك السنن من غَت أف يسمح لعوامل ، ر 136"أقرتو األلسنية

 .التحليل السيكولوجي، ك االجتماعي، أك الفيزيائي بتغيَت ٣ترل ا١تضموف ادد أم مراعاة ٣تاؿ العبلمة الٌلسانية: أخرل مثل 
خاصة عن ذاتو من خبلؿ اتصالو ٔتا يوجد بينو كبُت الدليل، فإنو من  ٔتا أف  ا١توضوع ا٠تاص بالدليل يفًتض معلومة

الضركرم أف يتوفر على سياؽ من خبلؿ مؤكلو، فإننا قبل أف نلج ا١تستول ا١تاكراءلسا٘ب، تواجهنا مؤكالت خاصة تعرب ُب كامل 
دليل، فا١تؤكالت ىي اليت تربط الٌنصوص عن ٖتديد ىويات متعددة با١تعٌت ا١تضمو٘ب، ألٌف السياؽ غَت معطى من قبل ال

 . 137ا١توضوع
    الشفرة ىي الٌلغة اليت نستعملها  حىت نتواصل مع اآلخرين، لنتعرؼ على نظاـ اتفاقي من قوانُت  تسمح باإلنتاجية 

كوف موضوعة ك فهم الٌنص،إذ التشفَت ىو جرد للرموز متبوعة ٔتجموعة من القواعد اليت ٗتص نظاـ الكلمات ا١تشفرة ،كغالبا ما ت
نعٍت ُب شكلها الٌلغوم بينما إذا كانت اصطناعية مشتقة فإنا تتجاكز القاموسية إٔب مرحلة إ٭تائية ، كىنا ٧تد : ٔتوازاة القاموس 

أسس معاٞتتها ُب ضوء ٕتزيئها إٔب ٣تموعة حدكد العبلمات أك كحدات تنتزع من ا١تورفولوجيا ، لكن أيضا إجراءات لتنظيم الٌلغة 
اهتا حىت تسمح بإنتاجية ا١تعٌت ، فعند السيميائيُت ٧تد إٚتاعا حوؿ ىذه التسمية؛ إذ تعٍت ٣تموع كحدات غَت منتهية ، ال كتركيب

 .138يدخل بينها إال رابط كحيد ٤تكم جدا يؤسس على ٣تموعة من التنظيمات ا١تعجمية
ليلية من خبلؿ قواعد تأليفها ا١تمكن، أم هتتم نظرية ُب الشفرات ػ حسب أمربتو إيكو ػ بإعطاء القيمة للوظيفة الد

قواعد يسمح بكتابة السنن ُب التلغيز نظاـ من ال" ، فػ(كفاءة القارئ)، ك االستشفار (كفاءة ا١تتكلم) اإلمكاف العاـ للتشفَت
ها ُب لغة طبيعية يكوف بصفة عامة مضمونا تصوريا، ك ىو ُب الواقع متوالية لغوية مكونة مسبقا، ك يقع التعبَت عن)رسالة معينة 

  بواسطة سلسلة من االستبداالت على ٨توو ٯتكن ا١تتلقي الذم يعرؼ قاعدة االستبداؿ من اٟتصوؿ ٣تددا على الرسالة األصلية، 
، كىذا ما يقصد بو التوصل إٔب ا١تعٌت العادم  139("الشيفرة)كعلى كتابتها اسم ( الواضح)ك يطلق على الرسالة األصلية اسم 

، 140العرؼ بقدر ما ىو ٝتة تنتمي إٔب عآب التجريد كإنتاجيات الدليل بوصفو مؤطرا ضمن إطار ثقاُب يوجو مضامينو ا١توجود ُب
 141اليت تصدر عن تركيب الشفرة ذاهتا خاصة القيم التعارضية ألف أبرز ما يساىم ُب إحالة ا١تستول التشفَتم؛ ىو تلك القيمة

ت تعٌت ببنية الوظيفة الدليلية كقواعد تأليفها، أم اإلمكاف العاـ للتشفَت ك االستشفار إف نظرية ُب الشفرا: يرل أمربتو إيكو
يكوف فيو ما يسمى  ...كلذلك تصدر ىذه العملية عن منظور ٖتليلي جزئي يصبح ما تعودنا اعتباره أشكاال عادية جزءا آخر 

ية ، كىذا ما يقصد بو التوصل إٔب ا١تعٌت العادم أشياء ا١تظهر السطحي الذم تتخذه شبكة ضمنية من الوحدات األكثر أكل
، 142ا١توجود ُب العرؼ بقدر ما ىو ٝتة تنتمي إٔب عآب التجريد كإنتاجيات الدليل بوصفو مؤطرا ضمن إطار ثقاُب يوجو مضامينو

، 143اصة القيم التعارضية كبالتإب ٧تد أىم ما يساىم ُب إحالة ا١تستول التشفَتم ؛ القيمة اليت تصدر عن تركيب الشفرة ذاهتا خ
ألٌنا ستعمل إٔب جانب اٟتقوؿ اليت تفرضها الفئات التشفَتية سواء القوية منها أـ الضعيفة، فاٞتدير بالذكر ىنا ىو أف تواجد 
 الشفرة الدنيا يوجو ٢تا قوة خاصة ُب أم نص من الٌنصوص، كذلك عرب كامل ما ٯتكن أف تقدمو لنا نظرية اإليصاؿ السيميولسا٘ب

 ...من مساعدات لتجاكز العديد من ا١تعوقات ُب التحليل
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99

 55:ٓ . اٌّوعغ ٔفَٗ 
100

 ْ: ٓ . اٌّوعغ ٔفَٗ 
101

 R. J. Essais de linguistique générale. P : 43 – 44 
102

 55: أٍٍٛث١خ اٌوٚا٠خ، ِلفً ٔظوٞ ٓ. ؽ١ّل ٌؾّلأٟ 
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 .33: ٓ . رؾ١ًٍ إٌّٔ اٌَوكٞ. ِؾّل لبٟٙ 
113

 A. J. G. et J. C. Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage. P : 56 – 57 
114

ؼ عبوٛثَْٛ ٘نٖ اٌفىوح ِٓ فالي ِب ٠ىزَ  ّٙ  :أٔظو . جٗ فؼً ّوة ِٓ رغ١١واد فٟ األِو ٚإٌلاءٚ
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غة من أجل إيصال أحسن املعارفدور اللّ  

 الدكتور شاكر عبد القادر

 جػػامعة عبد الرحماف بن خلدكف تيارت                                

 جتماعيةكلية العلـو اإلنسانية كاال                               

 قسم اللغة العربية كآدابو

 :ملخص المقاؿ        

يتناكؿ ا١تقاؿ ظاىرة اللغة كقيمتها الوظيفية ُب العملية التواصلية ُب اٟتياة اإلنسانية ُب   زمن شهد فيو التقٌدـ العلمي     
إلنساف ُب عملية التعلم؛ ألٌنا تصدر كمهما يكن تبقى اللغة من أصعب ما يواجو ا. كالتكنولوجي تطٌورا مذىبل ٓب يعرفو من قبل

 .عن جهاز معقد كىو الٌدماغ

ك١تٌا كانت اللغة مسألة حتمية الٯتكن لئلنسانية االستغناء عنها ٟتظة كاحدة ، فقد أعطت الشعوب ا١تتحضرة ُب العصور الغابرة    
اسة ا٢تندية كاإلغريقية كالركمانية كالعرب ُب كالعصر اٟتديث أ٫تية بالغة لتعٌلمها، كخَت دليل     على ذلك  ما قامت بو الدر 

عصورىم الذىبية، كما تقـو بو الدراسات الغربية ، كحىت العربية ُب العصر الراىن ُب ظل ما أستحدث من مناىج دراسية علمية 
 . كلغوية على يدم ثلة من باحثُت كلغويُت غربيُت

منطوؽ، كمكتوب، كجعلوا ا١تنطوؽ من اختصاص : اللغة إٔب قسمُت كبفضل جهود ىؤالئي الباحثُت ا١تهرة الكبار ًب تقسيم   
 . الفونيتيك ، كا١تكتوب من نصيب علم الفونولوجيا

علم النفس : كمع ناية اٟترب العا١تية الثانية ظهر علم جديد ىو اللسانيات التطبيقية، ٛتل ٖتت لوائو علوما عدة، منها   
 .نفس الًتبوم، كعلم اللغة اللغوم إٔب غَت ذلكالنفسي، كعلم النفس االجتماعي، كعلم ال

ككانت الغاية من تأسيسو ىو تعٌلم الًتٚتة، كالًتٚتة معناىا تعلم لغة أجنبية غَت لغة األـ ، كتعلم اللغة ليس باألمر السهل، فبلبد   
يم، كٓتاصة للمتعلمُت ا١تبتدئُت من تضافر عدة علـو ٥تتلفة كاليت ذكرناىا، كا٢تدؼ منها ٣تتمعة العمل على تبسيط فنيات التعل

 . الصغار منهم عند تعٌلمهم اللغة األصلية أك اللغة األجنبية
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من ىاىنا فكاف لزاما أف تتدخل البيداغوجية التعليمية كطرائق التدريس كعلم الٌنفس، كما إٔب ذلك ٔتا يدخل ٖتت موضوع    
من أجل توصيل أحسن ا١تعارؼ العلمية للمتعلمُت، كىذا اليتحقق إالٌ الٌتعليمية هبدؼ البحث عن الفنيات البيداغوجية كآلياهتا 

 :عندما تتوفر الشركط اآلتية

 .ا١تعٌلم الكفء علميا ، الٌدرٌئ  بعلم النفس النفسي كالًتبوم كطرائق التدريس -
التعليمية، ككسائل اإليضاح ٍب الربنامج ا١تبلئم للمستول العلمي لكٌل صٌف، كالطريقة ا١تثالية، كالوسائل البلزمة الًتبوية ك   -

 .ا١تناسبة لكٌل طور كلكٌل مادة
 .ٍبٌ ا١تتعلم، كىنا يتم الًٌتكيز على النٌاشئة من ا١تتعلمُت منهم ُب ا١تقاـ األٌكؿ  -

فإذا توفت ىذه العناصر كاف تعليم اللغة ميسورا سهل الفهم، كاإلدراؾ كالٌتحصيل جٌيدا ، ككٌل ىذا يدخل ُب ٣تاؿ ما يسمى     
كتبقى اللغة ىي الوسيلة ا١تثلى ُب عملية التعليم عموما ، كتعليم كافة ا١تعارؼ . لٌتعليمية اليت ىي فرع من اللسانيات التطبيقيةبا

العلمية العقلية كالٌنقلية ، كخصوصا األكثر تداكال بُت أبناء اإلنسانية ُب عملية ا٠تطاب كالتبليغ كالتواصل،ك كصف ا١تشاعر النفسية 
 .النفسية، كٌل ىذا اليتم إال بواسطة اللغة، فهي خَت معرب كمًتجم ٢تذه التصورات األحاسيس ك

ىو موضوع يتناكؿ إشكالية جديرة  "دكر اللغة من أجل إيصاؿ أحسن المعارؼ " إف عنواف ا١تقاؿ ا١توسـو بػ 
على ٥تتلف أنواعها كدرجاهتا، سواء أكانت  باالىتماـ كالبحث، إنا تتمثل ُب اللغة كأ٫تيتها ُب العملية التواصلية كإيصاؿ ا١تعارؼ

تلك ا١تعارؼ علمية ذات صلة بالعلـو العقلية أـ غَت علمية كالعلـو الٌنقلية، كأنواع االتصاؿ ُب ٥تتلف اجملاالت اليت هتم اإلنساف 
 .ُب حياتو االجتماعية، كاالقتصادية، كالتجارية، كالسياسية، كالعسكرية، كما إٔب ذلك

أ٫تية اللغة ُب االتصاؿ بُت أفراد البشر على الرغم من تعدد الوسائل كالتقنيات اٟتديثة اليت بدكرىا تقدـ خدمات كىنا تظهر    
جليلة لئلنسانية ُب إطار اجملاؿ ا١تذكور؛ إال أف اللغة  تبقى خاصية اجتماعية ٖتتل ا١تكانة الرئيسة ُب عملية التواصل، كالتعليم ُب 

الدراسية ىو بدكره يعتمد على تعليم اللغة كتعٌلمها، فباللغة يتم توصيل أحسن ا١تعارؼ العلمية ُب ٥تتلف ا١تدارس كا١تستويات 
٥تتلف ا١تواد ا١تقررة ُب العملية التعليمية، ىذا معناه فإف موضوعنا ا١تطركح ُب ىذا ا١تقاؿ  يصب ُب ٤تور ما يسمى بالٌتعليمية ُب 

 . منظور اللسانيات التطبيقية ا١تعاصرة

البحث اللغوم ُب العصر اٟتديث؛ألٌف اللغة كونا خاصية إنسانية ُب ٚتيع االتصاؿ : بإمكاننا أف نتناكؿ ُب ىذا ا١تقاؿك    
من ىنا أعطى الباحثوف كالدارسوف اىتمامهم لدراسة اللغة من حيث . كالٌتواصل الذم يتٌم بُت اٞتنس البشرم، كبأٌم لغة كانت

اٟتياة اليومية، ككاف للنهضة األكربية ُب العصر اٟتديث دكر فعاؿ كإ٬تايب على مسار تطور البحث ماىيتها، ككظيفتها الٌتواصلية ُب 
حُت ًب اكتشاؼ اللغة  (1)٤تمود سليماف ياقوت ،/ كما يذكر ذلك د  -لقد حدث تطور خطَت ُب تاريخ الدرس اللغوم . اللغوم

الذم كاف يعمل قاضيا ُب  ـ1794ت ( Sir William Jones)السنسكريتية لغة ا٢تند ا١تقدسة، على يد سَت كليم  جونز 
اكمة العليا بالبنغاؿ، ْتيث كجد األكربيوف ُب الًتاث ا٢تندم الكثَت من الدراسات العلمية الدقيقة ا١تنظمة ، كىي دراسات تعتمد 

                                                           
 .89ـ ، ص 2002فة اٞتامعية للطباعة كالنشر كالتوزيع، األزريطة اإلسكندرية  يراجع منهج البحث اللغوم، دار ا١تعر   - 1
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كتشاؼ اللغة السنسكريتية عن طريق على ا١تنهج الوصفي، ىذا ما مهد فيما بعد لظهور ا١تنهج ا١تقارف الذم يعود إليو الفضل ُب ا 
 .ا١تقارنة 

كىكذا اكتشف اللغويوف إمكاف مقارنة اللغات فيما بينها ٖتت ما يسمى بفقو اللغة ُب مسارا لبحث اللغوم اٟتديث،  
 Franz( )ـ1832 – 1791)فرانز بوب  3:ٍب أكمل عدد من الباحثُت األ١تاف مسَتة البحث ا١تقارف كالتارٮتي فيما بعد أمثاؿ

Bopp ) الدا٪تركي؛ كغرٙب ( ـ1832 – 1787)مؤسس ا١تنهج  ا١تقارف، كراموس  راسك(J.LGrimm( ) ـ1863ت) ،
 (1).كغَتىم( Scileicher)،(ـ1867 – 1821) كشبليشَت 

 1857)فارديناند دم سوسَت : كمع ٣تيء إماـ الباحثُت اللغويُت ا١تعاصرين ا١تلقب بسيبويو الغرب كما يطلق عليو بعضهم ىو   
نض بالبحث اللغوم نضة ٓب يسبقو إليها أم عآب أك باحث غريب، ككتابو علم اللغة العاـ ٯتثل ٙترة ٣تهوده العلمي ( ـ1913 –

ُب حقل الدراسات اللغوية ا١تعاصرة، يعد رائد الدراسات اللغوية ُب عصره، ك زعيم ا١تدرسة اللغوية الوصفية التشكيلية كمؤسس 
نظر إٔب اللغة على أنا ظاىرة اجتماعية ال ٗتص . أكركبا، كأٌكؿ لغوم ٕترأ على القياـ بدرس ُب علم اللغة العاـ االٕتاه البنيوم ُب

كىو أٌكؿ من كطد ا١تنهج الوصفي للغة ُب فًتة زمنية معينة كلو الفضل ُب . شخصا بعينو بل إف كل فرد ُب اجملتمع خاضع ٢تا
كا١تدلوؿ، كثنائية تزامن   ≠الكبلـ، كثنائية الداؿ   ≠ثنائية اللساف  : كصاحب الثنائيات الفصل بُت ا١تنهجُت الوصفي ك التارٮتي،

 (2).كتعاقب، كصاحب   ثنائية اور االستبدإب كاور النظمي ≠

، كاف فقد نشأ ُب القركف األكٔب من تأسيس الدكلة اإلسبلمية، كبلغ الدرس اللغوم قمة ذركتو أما الدرس اللغوم عند العرب   
      ٚتع اللغة ،  فألٌفت كتب ُب تفسَت كبلـ ا ، ك. ذلك ُب رحاب الدراسات الدينية،كالقرآنية  كسنة النيب ا١تصطفى خليل ا

كاف ذلك . ك ألفت مؤلفات ُب النحو كاللغة ك الببلغة ك النقد ، كبرع العرب ُب تأليف أكؿ معجم عريب ْتسب ٥تارج اٟتركؼ
، ككاف للعرب مكانة عالية ُب دراسة األصوات  -رٛتو ا تعأب -( ىػ175 - 100)بن أٛتد الفراىيدم من إبداع  ا٠تليل 

العربية دراسة كصفية  ٓب يسبقهم ُب الرباعة كالتفوؽ سول ا٢تنود، كالدليل على ىذا ما أدٔب بو بعض علماء الغرب، من بينهم 
ٓب يسبق األكربيُت ُب ىذا العلم إال : "ُب ٣تاؿ الدراسات الصوتية إنو يقوؿ عن تفوؽ العرب( برجشًتاسر)ا١تستشرؽ األ١تا٘ب 

 (3)".العرب كا٢تنود: قوماف

كما   (4)".العربية كالسنسكريتية: لقد نشأت الدراسات الصوتية ك٪تت ُب أحضاف لغتُت مقدستُت: "أما فَتث اإل٧تليزم فقد قاؿ   
أف نعًتؼ بوجود ىذا  -بادئ ذم بدء  -كلكن ال بد لنا: "ٌب ُب قولونوه دم سوسَت ٔتجهودات العرب ُب ٣تاؿ البحث الصو 

                                                           
، (ـ1972 -ىػػػػػػ  1392)يراجػػػػع تػػػػاريخ علػػػػػم اللغػػػػة منػػػػػذ نشػػػػأهتا حػػػػػىت القػػػػرف العشػػػػرين ، تػػػػػأليف جػػػػورج مػػػػػونن ، ترٚتػػػػة الػػػػػدكتور بػػػػدر الػػػػدين القاسػػػػػم، مطبعػػػػة دمشػػػػػق اٞتامعيػػػػة  - 1

، كيراجػػع مبػػادئ اللسػػانيات ، أٛتػػد ٤تمػػد قػػدكر، دار 19،18ـ ، دار ا١تعرفػػة اٞتامعيػػة، اإلسػػكندرية،ص 1988ة  ، عبػػده الراجحػػي ، ، كفقػػو اللغػػة ُب الكتػػب العربيػػ(168،199)ص
لفكػػػػر ، كيراجػػػع علػػػم اللغػػػة مقدمػػػػة للقػػػارئ العػػػريب ٤تمػػػود السػػػعراف، دار ا15،14،ص (ـ1999 -ىػػػػ  1419) ، 02الفكػػػر ا١تعاصػػػرة بػػػَتكت لبنػػػاف، دار الفكػػػر دمشػػػػق سػػػورية، ط 

 .272،271، القاىرة، ص (ـ1999 -ىػ  1420)العريب،
حػىت  اكتػاريخ علػم اللغػة منػذ نشػأهت 19، 18كمبػادئ اللسػانيات ص . 160ـ، عػآب الكتػب، ص1995، 1يراجع ٤تاضرات ُب علم اللغة اٟتديث، تأليف أٛتد ٥تتػار عمػر، ط  - 2

 .224القرف العشرين ص 
 .9ـ، ص 1982ضاف عبد التواب، مكتبة ا٠تا٧تي القاىرة التطور النحوم للغة العربية ، رم - 3
 .84ـ، ص1971البحث اللغوم عند العرب ، أٛتد ٥تتار عمر، دار ا١تعارؼ مصر،  - 4
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إذا كاف للغة دكر مهم كرئيس ُب إيصاؿ ا١تعارؼ على أحسن كجو  فما ىي اللغة ُب  (1)".العلم ُب األصوات، كأنو علم فذ ٦تتاز
 . تعاريف الباحثُت اللغويُت ؟

شدت باؿ الباحثُت كالفبلسفة قدٯتا كحديثا منذ عهد أرسطو إٔب كلمة (  Language)يرل الباحثوف أف معٌت كلمة لغة    
، فبل يسعنا إال أف نلم بكل ما قيل من أراء ٗتص اللغة كتعار يفها؛ ك إ٪تا ٨تاكؿ أف نوجز الكبلـ ، كنبدأ بأكؿ (2)زمننا اٟتاضر

تعتمد ك تعًتؼ بشموليتو كإحاطتو الدقيقة  تعريف ُب الًتاث العريب قد عرؼ اللغة  تعريفا علميا دقيقا، كظلت الدراسات اٟتديثة
ُب  تعريف اللغة، زيادة على ذلك أف التعريف ىو من مصدر عريب عريق ذك صلة تارٮتية توحي بتقدـ العرب ُب الدراسات اللغوية 

 .ة دراسة علمية بدرجة عالية، ىذا ما أعطى لتعريف ابن جٍت البقاء ك االستمرار ُب اٟتياة ك العا١تية ُب الدراس

إٌف ىذا التعريف يشتمل على أربعة  (3)".يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم( فإنا أصوات)أما حدىا (: "ىػ 392ت )قاؿ ابن جٍت   
اللغة  أصوات، كاللغة تعبَت، كاللغة خاصية إنسانية يعرب هبا كل قـو ، ٍب  : خصائص كلها ىي ٤تور الدرس اللغوم اٟتديث كىي 

معا٘ب، كرغبات ا١ترء أك اإلنساف كىذا يتقاطع مع ما ذىب إليو اللغوم الكبَت كا١تعاصر فارديناند دم : كونا تعبَت عن أغراض أم
 (4)".موضوع علم اللغة الوحيد كالصحيح ىو اللغة معربة ُب ذاهتا  كمن أجل ذاهتا: "سوسَت ْتيث قاؿ

بصفة خاصة، فأعطى لو العلماء الغربيوف اىتمامهم،  كُب العصر اٟتديث حظي الدرس اللغوم باىتماـ متزايد من قبل  الباحثُت   
كبذلوا جهودىم  ُب رفع قيمة البحث اللغوم،  كاف ذلك ٓتاصة بعد ما رسم ٢تم دم سوسَت الطريق الواضح، كحدد ٢تم مناىج 

ا١تدارس، بُت مدارس البحث ا٠تاصة باللغة، فجاءت تعاريفهم متقاربة أحيانا كمتباينة مرة أخرل، كالٌسبب ُب ذلك يعود الختبلؼ 
ككثرة التعاريف اليت جاء هبا علماء الغرب حاكؿ كثَت من اللغويُت العرب أف يلخصوىا . إ٧تليزية، كفرنسية، كأمريكية، كأ١تانية كغَتىا

: كعلم اللغة: "كيصوغونا ُب تعريف تكاد تكوف متشاهبة متقاربة ا١تعٌت، ك ٥تتصرة من حيث الٌسياؽ، كىذا أحد تلك التعاريف
ىو العلم الذم يدرس اللغة، أك اللهجة، دراسة موضوعية، غرضها الكشف عن خصائصها كعن القوانُت اللغوية اليت تسَت عليها 

كالكشف عن العبلقات اليت تربط ىذه الظواىر بعضها ببعض، . الصوتية، كالصرفية،كالنحوية، كالداللية، كاالشتقاقية: ظواىرىا
 (5)".اجملتمع، كالبيئة اٞتغرافيةكتربطها بالظواىر النفسية، كب

كاألىٌم ُب ىذا ا١تقاؿ ىو دكر اللغة ُب عملية توصيل كإيصاؿ ا١تعارؼ إٔب ا١تتعلم كالسامع، ىذا ما ٬تربنا على رصد طرؽ     
 .كقنوات التوصيل، ٍب ٖتديد أ٧تع كأفضل ىذه القنوات مع تبياف العلة

                                                           
 .107تاريخ علم اللغة منذ نشأهتا حىت القرف العشرين ص  - 1
 (.44-41)، ص 1982،  1يراجع النقد األديب اٟتديث غنيمي ىبلؿ دار العودة بَتكت ط  - 2
 .61، 60عبده الراجحي  ص  ، كيراجع فقو اللغة ُب الكتب العربية33/  1ا١تكتبة العلمية، ص ،ا٠تصائص ٖتقيق ٤تمد علي النجار - 3
، كيراجػع علػم اللغػة 21ـ ، ص 1986، كالنشػر كالتوزيػع  يراجع ٤تاضرات ُب األلسنية العامة ، فارديناند دم سوسَت، ترٚتة يوسف غازم، ٣تيد النصػر، ا١تؤسسػة اٞتزائريػة للطباعػة - 4

ع فهارسػػػػو علػػػػي مشػػػػرم ، دار إحيػػػػاء الػػػػًتاث العػػػػريب بػػػػَتكت لبنػػػػاف،             ضػػػػ، كيراجػػػػع لسػػػػاف العػػػػرب البػػػػن منظػػػػور، نسػػػػق كعلػػػػق عليػػػػو كك 47مقدمػػػػة للقػػػػارئ العػػػػريب، ٤تمػػػػود السػػػػعراف، ص 
 .300/  2، ( ـ1988ىػ  1408)، 1ط 

 .19، 18، قطر، ص (ـ1985 -ىػ  1405)، عبد العزيز مطر، الناشر دار قطر بن الفجاءة، 19، 18يح، ص علم اللغة كفقو اللغة ٖتديد كتوض - 5
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وظ كا١تكتوب، ىي أداة عجيبة تنتقل هبا األشياء اليت تقع عليها حواسنا إٔب أذىاننا يتفق اللغويوف على أف اللغة ُب شكلها ا١تلف   
كعقولنا، كىذا االنتقاؿ ٮتضع ١تثَتات خارجية يتم على ضوئها التأثَت ُب العقل عن طريق اللفظ ، كقد يكوف عن طريق الكتابة ، 

ر الرئيس ُب عملية نقل ا١تشاعر، كاألحاسيس، كالرغبات إٔب كتبقى اللغة ىي العنص. أكعن طريق الٌرسم كالٌنحت ، كما إٔب ذلك
سواء أكانت اللغة لفظية أـ خطية،على الٌرغم من كجود بعض قنوات اإليصاؿ كاالتصاؿ عما يرغب فيو ا١ترسل ٨تو . اآلخرين

كما يدخل ضمن     (1).ما إٔب ذلكاإلٯتاءات كاإلشارات الضوئية كغَت الضوئية كالرموز ك : ا١ترسل إليو من كبلـ ، أك تعبَت ما، مثل 
اإلٯتاءات كاإلشارات التعبَتات اليت تتم عن طريق الوجو كحركات اٞتسم اليت نستغلها ُب نشاطنا اليومي، مثل اإلشارة باليد ، 

فت بشدة إٔب ككل ىذه اإلشارات،كاإلٯتاءات توصل كمية كبَتة من ا١تعلومات ككثَتا ما نلت. كالغمز بالعُت أك رفع اٟتاجبُت كغَت٫تا
مبلمح أم شخص أكثر٦تا نلتفت إٔب الطريقة اليت يتكلم هبا، غَت أف اللغة تبقى ىي أكثر كسيلة اٌتصاؿ بُت أبناء البشر استعماال، 

  (2).كأعظمها تطورا ؛ ألنا تقـو أساسا بنقل ا١تعلومات بطريقة ما

إٔب اآلخرين ُب شكلها ا١تنطوؽ كا١تكتوب ، فإننا نبدأ اٟتديث فإذا كانت اللغة ٘تثل أحسن كسيلة ُب االتصاؿ كإيصاؿ ا١تعارؼ    
 .با١تنطوؽ ، ٍب ا١تكتوب، كىذا أمر منطقي كحتمي، فاللغة ا١تنطوقة أسبق من الكتابة

 ظٌلت اللغات اإلنسانية دىرا من الٌزمن تعتمد على ا١تشافهة فقط ، كٓب تعرؼ الكتابة إاٌل ُب زمن متأخر جٌدا ال يزيد على ستة   
آالؼ سنة، أما ا٠تط العريب فقد كرد اختبلؼ ُب شأنو، بعض ا١تصادر ترٚتع تارٮتو إٔب عصور سحيقة قبل ا١تيبلد، كيعرؼ با٠تط 

، كقد يكوف بعد ذلك  (ـ382)ا١تسند عند اليمنيُت، كأراء أخرل ترجع بداية تاريخ ا٠تط العريب إٔب القرف الرابع ا١تيبلدم 
ة اللغة ا١تنطوقة على ا١تكتوبة كالدليل على ذلك ظل العرب يعتمدكف على نقل أخبارىم كأيامهم ىذا ما يثبت أسبقي (3).بقليل

كأشعارىم عن طريق الٌركاية كالٌسماع إٔب فًتة ما بعد صدر اإلسبلـ، ًب ذلك عند ما عٌمت الكتابة معظم بيوت العرب كا١تسلمُت 
 .ة كاللغوية كالعلميةأصبح للكتابة دكرعظيم ُب تدكين العلـو الدينية كاألدبي

كالكتابة عبارة عن رموز مرئية حسية، بينما الكبلـ ا١تنطوؽ ىو عبارة عن موجات صوتية مسموعة تتم بُت باث كمتلقي كقناة     
من ىاىنا كانت اللغة ا١تنطوقة ٖتتل أكلوية البحث اللغوم؛ ألنا ٖتدث من ا١تتكلم ، كقد يكوف يباشر عمبل آخر يدكيا، . ناقلة

كن أف ٭تدث ُب الظبلـ عكس اللغة ا١تكتوبة، ٍب اللغة ا١تنطوقة ٘تثل أىم كسائل االتصاؿ اإلنسا٘ب كأكسعها انتشارا مقارنة كٯت
باللغة ا١تكتوبة ، كا١تتعلم ُب صباه يبدأ بتعلم اللغة ا١تنطوقة قبل ا١تكتوبة ألسباب عضوية كعقلية كنفسية، كما تستدعي شخصُت 

 .على األقل باث كمتلقي

ىي عبارة عن أصوات أم لغة الكبلـ تنتج كتستقبل عن طريق أجهزة اٞتسم اإلنسا٘ب أك ما يسمى باٞتهاز  اللغة المنطوقةإف    
كىنا البد من اإلشارة عند إحداث . الصوٌب أك النطقي الذم يتكوف من الرئتُت كالقصبة ا٢توائية كالفم كاللساف كاألنف كالٌشفتُت

                                                           
، كيراجػع أسػس علػم اللغػة ، تػأليف مػا ريػو بػام 14، ص (ـ1981 -ىػػ  1401)،7فقو اللغة كخصائص العربية ، ٤تمد ا١تبػارؾ، دار الفكػر للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع بػَتكت، ط  - 1

 .37، الناشر عآب الكتب  القاىرة، ص(ـ1987 -ىػ 1408) ، 3عليق الدكتور أٛتد ٥تتار عمر، ط ، ترٚتة كت
 .83ـ، دار ا١تعرفة اٞتامعية اإلسكندرية، ص1993، 2يراجع التعريف بعلم اللغة ، تأليف دافيد كريستل، ترٚتة كتعليق الدكتور حلمي خليل، ط  - 2
ابػن النػدٙب، ضػبطو كشػرحو كعلػق عليػو كقػدـ لػو الػدكتور ( ، كالفهرسػت27 – 24، دمشػق، ص 1ٛتػد زرقػة ، منشػورات دار عػبلء الػدين، ط أصوؿ اللغة العربية حركؼ ا١تعجم، أ - 3

 ( .15-11)، بَتكت لبناف، ص ( ـ1996 -ىػ  1416) ، 1يوسف علي طويل ، ككضع فهارسو أٛتد مشس الدين، دار الكتب العلمية، ط 
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فونتيكي ك الفنولوجي إٔب ا١تتلقي الذم يستقبل النص ا٠تطايب أف يكوف على دراية كفهم ما نقل إليو الصوت اللغوم ُب شكلو ال
فإذا تكاملت العناصر ٣تتمعة فيما بينها كخلت من أية ظواىر سلبية أك عيوب ما، من  (1).كفق العرؼ كايط الذم يعيش فيو

 .فائدة ُب الٌتحصيلباث كمتلقي كنص كقناة ناقلة كانت اللغة ا١تنطوقة ذات 

الٌنظاـ الٌصوٌب؛ ألف الكبلـ عبارة عن أصوات تسَت : كالدراسات اللغوية اٟتديثة تعتمد ُب ا١تقاـ األكؿ على نظاـ النطق ،أم   
كفق نظاـ معُت ُب كٌل لغة، كىذه األصوات ا١تنظمة ُب شكل تناسق نستطيع من خبل٢تا أف نفهم الدالالت كا١تعا٘ب، كالصوت 

 .٫تا جوىر اللغة اإلنسانية كا١تعٌت

كإذا كانت اللغة ا١تنطوقة تعرٌب بصورة أكضح عن ا١تعا٘ب كاألفكار كاالنفعاالت كا١تشاعر، كتوفر اٞتهد العضلي كا١تادم كالزمٍت ُب    
 : ؿىي األخرل تنفرد بعدة خصائص ٘تيزىا عن اللغة ا١تنطوقة كىي على سبيل ا١تثا اللغة المكتوبةعملية الكتابة، فإف 

إف اللغة ا١تكتوبة تتميز بالبقاء كالدكاـ ْتيث ٖتفظ الًتاث اإلنسا٘ب الفكرم كالعلمي كاٟتضارم كاالجتماعي، كىذا ما ال  -1
 .٧تده ُب اللغة ا١تنطوقة

اللغة ا١تكتوبة تنقل عرب مسافات بعيدة، كتصوف أخبار األمم كالشعوب كاألجياؿ الغابرة، كىذا ما ال تقـو بو اللغة  -2
 .  ُب زمن قبل التوصل إٔب اخًتاع الوسائل السمعية البصرية العلمية ا١تختصة ٢تذا الغرض ا١تنطوقة
صلى ا عليو  –قد أمر نبيو ٤تمد  –سبحانو كتعأب  -إف اللغة ا١تكتوبة ٝتة من ٝتات التعلم كالقراءة كالتحضر، كا  -3
كالقراءة تكوف مقركنة بالكتابة كىي . شكل خاص بالقراءة كالكتابةبالقراءة كا١تراد بو دعوة كٌل إنساف بشكل عاـ كا١تؤمن ب –كسلم 

مفتاح اكتساب ا١تعارؼ الدينية كالعلمية، كالقراءة كالكتابة البٌد ٢تا من معٌلم، ككسائل تعليمية، كمقٌرر دراسي، كمنهجية تدريس ، 
 . كىياكل للٌتدريس، كىذا ما ىو شائع ُب زمننا ىذا

بابا للبياف، ٖتٌدث فيو عن اللغة ا١تنطوقة كا١تكتوبة، كعرب عن اللغة ا١تكتوبة بالقلم ( ىػ 256ت )كقد خٌصص اٞتاحظ   -4
ككقف عند معٌت كلمة ". العلق"مستدال كمستشهدا بأ٫تية القلم الذم أقسم بو ا عز كجل ُب سورة ( ا١تكتوب)استعارة للخط أك 

موضحا الفرؽ بُت اللسانُت   ك مبينا : ك قاؿ اٞتاحظ. طوؽ ك مكتوبإنا أحد اللسانُت، ككأف اللسانُت لساناف من: "القلم قاؿ
 : خصائص كل منهما قائبل

اللساف مقصورا على : القلم أبقى كا١تراد بو اللغة ا١تكتوبة، كاللساف أكثر ىدرا ككاف يعٍت بو اللغة ا١تنطوقة، ٍب استطرد قائبل)   
ىو للغابر اٟتائن، مثلو للقائم الراىن، كالكتاب يقرأ بكل مكاف، كيدرس ُب  القريب اٟتاضر، كالقلم مطلق ُب الشاىد كالغائب، ك 

  (2)(.كل زماف، كاللساف ال يعد ك سامعو، كال يتجاكزه إٔب غَته

كىذا ما يدؿ على أف أجدادنا العرب قد تطرقوا إٔب كل شاردة ككاردة تتعلق بالقراءة كالكتابة إال كقفوا على دراستها، كأبدكا    
صلى ا  –فيها قبل الباحثُت كعلماء اللغة ا١تعاصرين؛ كيف كال ؟ كأٌف أٌكؿ آية من اٌلذكر اٟتكيم نزلت على الرسوؿ الكرٙب  أرائهم

 .تأمره بالقراءة، كالقراءة تكوف مقركنة بالكتابة كما ىو معلـو -عليو كسلم
                                                           

 ( .32 – 29) ، كمقدمة لدراسة علم اللغة ص( 43 – 40)ريو بام ، ص يراجع أسس علم اللغة ما - 1
 .58/  1ـ ، 1968البياف كالتبيُت، تأليف عثماف بن ْتر اٞتاحظ ، دار الفكر للجميع،  - 2
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، (Linguistique)ديثة باللسانيات أك علم اللغة كاللغة ُب شكلها ا١تنطوؽ كا١تكتوب ىو ما يطلق عليو ُب الدراسات اٟت   
فاللسانيات أك علم اللغة علم كلي يتناكؿ ما يتعلق بالظواىر اللغوية كما يتصل هبا من نواحي االتصاؿ بالعلـو األخرل على 

 .اختبلفها

اللغويوف ا١تعاصركف علم اللغة  كقد قسم الباحثوف. إف علم اللغة ُب جانبو ا١تنطوؽ كا١تكتوب فهو يتكوف ُب األصل من أصوات   
 : أك اللسانيات إٔب قسمُت ٫تا

 .علم اللغة العاـ أك اللسانيات العامة ىو أقدـ من حيث النشأة –أ 

 . كعلم اللغة التطبيقي أك اللسانيات التطبيقية علم حديث العهد ٓب يتعد ٜتسة عقود منذ تأسيسو –ب 

للغة، فهي عنده عبارة عن أصوات ٗتص اإلنساف دكف غَته منذ أف ( ىػ 392ت )كقد سبق لنا أف أشرنا إٔب تعريف ابن جٍت   
على دراسة الصوت الصادر عن الفكر الظاىر نطقو ا١تفيد  يولد إٔب أف ٯتوت، كالدراسات اللغوية اٟتديثة كا١تعاصرة تركز ُب أْتاثها

    (1).داللتو

، (phonétique)علم األصوات العاـ، : غوية إٔب قسمُت اثنُت ٫تاكما توصل الباحثوف اللغويوف إٔب تقسيم األصوات الل     
 .، كعلم األصوات العاـ ىو أقدـ نشأة من علم األصوات الوظيفي(phonologie)كعلم األصوات الوظيفي 

كما . وك علم األصوات العاـ أك الفونيتيك يدرس ٥تارج األصوات، كطريقة نطقها كيبٌُت جهاز   النطق عند اإلنساف، كيصف   
٭تدد ٥تارج األصوات، ك٭تدد كظائفها ُب التجويف الصوٌب، كىذا النوع من الدراسة عرفو أجدادنا العرب منذ عهد ا٠تليل بن أٛتد 

، كابن جٍت (ىػ 316ت )، كابن السراج (ىػ 285ت )، كا١تربد (ىػ 180ت )، كتلميذه سيبويو (ىػ 175ت )الفراىيدم 
 . كغَتىم(. ىػ 392ت)

ٖتت علم األصوات العاـ علم األصوات الفيزيائي، كىذا العلم اٟتديث ٮتتص بدراسة ا١توجات الصوتية الصادرة  ك يندرج   
ٍب علم األصوات السمعي، كيهتم . عن جهاز النطق، كانتقا٢تا إٔب األذف، كالعوامل ا١تؤثرة ُب ذلك من النواحي الفيزيائية

ٍب علم األصوات  .يث قوة ك ضعف استقباؿ األصوات أثناء ٝتاعهابدراسة اٞتهاز السمعي عند اإلنساف، كأثره من ح
التجرييب أكا١تعملي كىو يعتمد على الدراسة ا٠تربية كيعمل على ٖتويل الصوت إٔب صورة مسجلة مكتوبة مبينا خصائص 

 (2).األصوات الكبلمية

. علم األصوات التشكيلي الفونولوجي أك الوظيفي أك هم ُب دراسة األصوات اللغوية، فإنو علم األصواتأما القسم الثا٘ب كا١تٌ      
كىذا القسم من الدراسة الصوتية ٮتتص ُب دراسة األصوات . فتعدد األكصاؼ مرٌده يرجع إٔب تعدد ا١تدارس كا١تذاىب فقط

                                                           
 .5،4زائر ص ، كىراف اٞت2006، 2يراجع اجململ ُب ا١تباحث الصوتية من اآلثار العربية مكي دار، دار األديب للنشر كالتوزيع ، ط  - 1
،  71،70ـ، اٞتزائػػر، ص 1994أٛتػػد حسػػا٘ب، ديػػواف ا١تطبوعػػات اٞتامعيػػة، / ، د71، 70يراجػػع مباحػػث ُب اللسػػانيات، مبحػػث صػػوٌب، كمبحػػث دالٕب، مبحػػث تػػركييب، ص  - 2

 (.44-39)كمبادئ اللسانيات ص 32كعلم اللغة كفقو اللغة ٖتديد كتوضيح ،  عبد العزيز مطر، ص 
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ك داخل السياؽ ُب تآلفها كتراكبها أثناء األداء الفعلي للكبلـ،إٍذ يدرس ا٠تصائص الوظيفية لؤلصوات ُب ا٠تطاب أ" اٟتركؼ"
الكبلمي، ك يدرس الظواىر الصوتية من ناحية كظيفتها التارٮتية بعيدة عن الناحية التارٮتية لؤلصوات أك الناحية الفيزيولوجية، 

    (1)(.phonème" )الفونيم"كأساس الوحدة ُب الدراسة ىو 

ات العامة، ظهر إٔب الوجود علم جديد منافس عنيد كبعد ىذا ا١تسار التارٮتي الطويل ُب حياة علم اللغة العاـ أك اللساني   
 .أك علم اللغة التطبيقي" اللسانيات التطبيقية"للسانيات العامة ٓب يتعد عمره ٜتسة عقود من الزمن كىو ما يطلق عليو 

م النحو كالصرؼ فإذا كانت اللسانيات النظرية أك ما يسمى بعلم اللغة العاـ، يهتم بالظواىر اللغوية كدراسة األصوات كعل   
كعلم الداللة، فإف اللسانيات التطبيقية تضم كٌل العلـو اليت تطبق الدرس اللسا٘ب، باإلضافة إٔب تعليم اللغات القومية كاألجنبية 

 .كصناعة ا١تعاجم، كدراسة أمراض الكبلـ

علـو أخرل كثَتة تتصل باللغة كاليت فهو متعدد اٞتوانب، يستثمر نتائج  (2)إف علم اللغة التطبيقي كما يصفو عبده الراجحي   
٭تتضنها علم اللغة العاـ، كعلـو نفسية كاجتماعية كتربوية ٗتص ا١تناىج الدراسية كطرائق التعليم؛ ألف سبيل التحصيل التواصلي 

 .عند ا١تتعلم كالسامع يتطلب تضافر ىذه العلـو كٌلها

، كركبرت (Charles Fries)تشارلز فريز : ـ ك٫تا1946يزيُت ُب سنة كاف ظهور علم اللغة التطبيقي مقًتنا بالعا١تُت اإل٧تل    
كلقي ىذا العلم معارضة شديدة من أنصار اللغة اافظُت غَت أف علم اللغة التطبيقي أصبح يكتسي ( Robert Lado)الدك 

فمنذ تأسيس ىذا العلم . ـ1964 ُب سنة( A.I.L.A". )االٖتاد الدكٕب لعلم اللغة التطبيقي"الطبعة العا١تية بعد ما ًب تأسيس 
فإف ىذا العلم يهتم . ، باإلضافة إٔب بعض اجملاالت اليت سبق ذكرىا من قبل(معناه ك٣تاالتو)كالباحثوف اللغويوف ٥تتلفوف ُب شأنو 

لفرنسية، أك الركسية ، مثبل ُب ا١تقاـ األكؿ بتعلم اللغة األكٔب كتعليمها أم اللغة األصلية لؤلمة أك اجملتمع كالعربية، أكاإل٧تليزية، أك ا
     ألبناء ىذه اجملتمعات، ٍب تعلم لغة أجنبية غَت اللغة األصلية، كىي اللغة الثانية للعريب ١تن أراد أف يتعلم لغة أخرل كاإل٧تليزية 

النفسي، كالًتٚتة، كعلم كما يهتم ىذا العلم بالٌتعدد اللغوم، كالتخطيط اللغوم، كعلم اللغة االجتماعي، كعلم اللغة . أك األ١تانية
غَتأف األىم عند عبده .اللغة التقابلي، كعلم اللغة اٟتاسويب، كأنظمة الكتابة، كالتحليل األسلويب، ككسائل االتصاؿ اللفظية

 علم اللغة، كعلم اللغة النفسي، كعلم اللغة: الراجحي ىي أربعة أركاف أساسية بالنسبة للسانيات التطبيقية كاألخرل فركعها كىي
   (3).كيتفرع عن كل علم من ىذه العلـو إٔب فرع. االجتماعي، كعلم الًتبية

كالقصد من علم اللغة التطبيقي عند أىل ىذا االختصاص ىو تطبيق نتائج ا١تنهج اللغوم كأساليبو الفنية ُب التحليل كالبحث    
 .على ميداف غَت لغوم

                                                           
 ،    95،كمبادئ اللسانيات ، أٛتد ٤تمد قدكر، ص 161اللغة مقدمة للقارئ العريب ٤تمود السعراف، ص يراجع علم  - 1

 . 89أٛتد حسا٘ب، ص / كمباحث ُب اللسانيات مبحث صوٌب، مبحث دالٕب ، مبحث تركييب،د     
 (.17 -8)ـ، اإلسكندرية، ص 1992معية يراجع علم اللغة التطبيقي كتعليم اللغة العربية، عبده الراجحي، دار ا١تعرفة اٞتا - 2
، كيراجػع التعريػف بعلػم اللغػة تػأليف دافيػد 55، ك٤تاضػرات ُب علػم اللغػة اٟتػديث ، أٛتػد ٥تتػار عمػر، ص 17يراجع علم اللغػة التطبيقػي كتعلػيم اللغػة العربيػة عبػده الراجحػي، ص  - 3

 .157،156كريستيل، ترٚتة حلمي خليل، ص 
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إيصاؿ ا١تعارؼ على أحسن كجو؛كال سيماإذا تكاملت الشركط ا١تهمة  إف دكر اللغة كٓتاصة ا١تنطوقة تلعب دكرا ىاما ُب   
كعلى ىذا أكٔب اللغويوف عناية كربل للتعليم ُب مراحلو . كاألساسية ُب العملية التبليغية، أك التعليمية ُب ا١ترحلة االبتدائية من التعليم

واصلية كا٠تطابية كإيصاؿ ا١تعارؼ العلمية كالعلـو العقلية األكٔب؛ ألف التعليم ُب ىذه ا١ترحلة ٯتثل قطب الرحى ُب العملية الت
كالتجريبية، كحىت العلـو اإلنسانية إٔب ا١تتعلمُت بطرؽ سليمة كصحيحة، كىذا ما ينعكس على درجة الفهم كالتفوؽ كامتبلؾ ا١تلكة 

ا مع تطبيق الطرؽ العلمية اٟتديثة ُب ىنا ال ٭تصل إال إذا كانت ا١تناىج الدراسية مبلئمة نفسيا، كاجتماعيا كعلمي. اللسانية
 .التدريس

كيعطي اللغويوف األكلوية لتدريس علم اللغة اللغوم، كبعض ا١تبادئ ُب اٟتساب كالًتبية، ٍب تقدـ بعض اٞتزئيات ُب العلـو    
 . ة كالتعليم ٨تو التعمق أكثر فأكثرالدينية كالعلـو االجتماعية؛ لكن مع تقدـ النمو الزمٍت كالعقلي ترقى ا١تواد ا١تقدمة ُب ٣تاؿ الًتبي

ك تبقى اللغة ىي عمدة التدريس اليت ٗتضع ٢تا كل األنشطة ا١تراد تعلمها، ىذه ا١تواد ال تدرس إال باللغة كمىت اكتسب ا١تتعلم    
 .لغة سليمة صحيحة كانت عملية اكتساب ا١تعارؼ جيدة

منهم أىل البيداغوجية على أف تعليم أم لغة كتعمٌلها تعليما جيدا يبٌت على كىنا يرل الساىركف على ميداف تعليم اللغة كا١تربوف    
كقد تكوف ثبلثة إذا حصل اٞتمع بُت ا١تناىج كطرائق التدريس، فإذا . ا١تعلم، كا١تتعلم، كالربامج، كطرائق التدريس: أربعة أركاف ىي

 .مثإب رائع توفرت ىذه الشركط كانت اللغة لغة توصيل كتواصل بدرجة جيدة أك بشكل

كقد يكوف التعليم أيسر كأسهل على ا١تتعلم بالنسبة ١تن يدرس لغة األـ عكس الذم يتعلم لغة ثانية؛ كاللغة الثانية بالنسبة    
 .أم لغة ا١تنشأ: للمتعلم تكوف أصعب ُب الفهم كالتحصيل مقارنة بلغتو األصلية

د تناكلو مسألة علم النحو، كدرجة التحصيل كالتفوؽ اليت تظهر عند إٔب ىذه القضية عن –ُب كقت مبكر  –كأشار ابن خلدكف    
ككانت ا١تلكة اٟتاصلة للعرب من ذلك أحسن : "ا١تتعلمُت الذين يتعلموف اللغة العربية اليت ىي أصل لغتهم، خبلفا لؤلعاجم، قاؿ

  (1)".ا١تلكات كأكضحها إبانة عن ا١تقاصد

  :اللغات األجنبية أىمية تعليم لغة األـ ك

إف العآب اليـو ٯتثل قرية صغَتة كذلك بفضل التقدـ التكنولوجي ا١تتطور الذم ٓب تر القركف كاألزمنة الفارطة مثلو، كصارت    
ا١تسافات بُت قاراتو كأقطاره قريبة جدا بفضل االتصاالت الفضائية ا٢تائلة، كعصرا إلذاعة كا١تذياع كاألنًتنات كا٢تاتف كما إٔب 

االتصاؿ ىذه خادمة اإلنساف كللبشرية ٚتعاء، فبفضلها اختصرت ا١تسافات ُب كقت كجيز كُب ٟتظات مثل  كانت كسائل. ذلك
كميض الربؽ، فكاف على اإلنساف مهما كاف انتماؤه الديٍت أك اإليديولوجي أك العرقي أف يتعلم كيتفتح على العآب، فبدكف إتقاف 

جنبية كي يسهل عليو التواصل مع غَته، كمعرفة ماذا ٬ترم من حولو ُب ىذا لغتو األصلية كمعرفتو على األقل للغة أك لغات أ
 .الكوكب الذم يعيش فيو

                                                           
 .480/  1كف ، مؤسسة ٚتاؿ للطباعة كالنشر بَتكت لبناف ، يراجع تاريخ ابن خلد - 1
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 :أين مكانة اللغة العربية بين تعلم اللغات العالمية؟ 

إف العآب اليـو أخذ يتكتل ُب ٣تموعات كأحبلؼ سياسية كعسكرية، كٕتارية اقتصادية؛ زيادة على كجود منظمات دكلية    
كقد ٖتقق . ة، فكاف على اللغة العربية إال أف تفرض كجودىا، كتقتحم ىذا العآب اٞتديد ُب اافل الدكلية كا١تنظمات القاريةكجهوي

للغة العربية مكانة مرموقة معًتؼ هبا بعد اللغات العا١تية ا١تعركفة كاإل٧تليزية كالفرنسية كالركسية ك اإلسبانية، كدخلت إٔب األمم 
خطابو باللغة العربية ألكؿ مرة ُب ىذه الدكرة  –رٛتو ا  –ـ، حُت قدـ الرئيس الراحل ا٢توارم بومدين 1974ة ا١تتحدة ُب سن

 . بصفة اٞتزائر كانت تًتأسها

كما أصبحت العربية تلعب دكر االتصاؿ بُت الدكؿ اإلفريقية عندما أصبحت ٖتتل ا١تكانة األكٔب بُت اللغات ا١تتداكلة 
كما يتبعها من ىيئات كمنظمات عا١تية كا١تنظمة " اليونسكو"ة اإلفريقية، ففرضت العربية نفسها على منظمة داخل منظمة الوحد

  (1).العا١تية للتغذية كالزراعة، كمنظمة العمل الدكلية، كمنظمة الصحة العا١تية

عربية كا١تؤسسات كمن الدراسات ا١تعاصرة جدا حوؿ جهود ا١تؤسسات العلمية ا١تتخصصة كا١تنظمات كا٢تيئات ال
دكر اجملامع كا١تؤسسات : "اإلسبلمية، ما قاـ بو أستاذنا الدكتور صاّب بلعيد ُب ْتثو القيم ا١تعد لنيل درجة دكتوراه دكلة بعنواف

 ـ كما قدمو1961أفريل  7تناكؿ مكتب تنسيق التعريب ُب الرباط كا١تعهد الذم تأسس ُب " العلمية العربية ُب ترقية اللغة العربية
ىذه ا١تنظمة العربية  ASMOكما تناكؿ ا١تنظمة العربية للمواصفات كا١تقاييس . من خدمات للغة العربية ُب ٣تاؿ اختصاصو

 . كىي من أجهزة اٞتامعة ا١تلحقة باألليسكو، قامت كتقـو بوضع ا١تصطلحات العربية للمواصفات

ـ،إٍذ  1974الناطقُت هبا، كىو من أجهزة األليسكو، ًب إ٧تازه ُب عاـ كال ننسى ما قٌدمو معهد ا٠ترطـو الدكٕب للغة العربية لغَت    
أسهم ٓتدمات اٞتليلة للطبلب األجانب من ٥تتلف اٞتنسيات بغرض التعريب أك دراسة اللغة العربية كلغة ثانية بالنسبة ىؤالئي 

لذم ًب تأسيسو ُب اٞتزائر ُب بداية للطبلب األجانب، باإلضافة إٔب تأسيس معهد علـو اللساف، ك التكنولوجيا اللغوية ا
 .كل ىذه ا١تؤسسات قد قدمت خدمات جليلة  ٠تدمة اللغة العربية  (2)الثمانينات

 

 

 

 

                                                           
 .272، 271ـ، ص 1988ٞتزائر يراجع أ٫تية الوسائل التعليمية ُب عملية التعلم عامة ُب تعليم اللغة العربية لؤلجانب خاصة ، ٤تمد كطاس، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، ا - 1
 .40، 31، 27، 22ـ، جامعة اٞتزائر، ص 1993 يراجع ٥تطوط أطركحة الدكتوراه ، سنة ا١تناقشة - 2
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 :قائمة المصادر ك المراجع المعتمدة   

 .ب  القاىرة، الناشر عآب الكت(ـ1987 -ىػ 1408) ،  03أسس علم اللغة تأليف ماريو بام، ترٚتة كتعليق الدكتور أٛتد ٥تتار عمر، ط -1
 .، دمشق1أصوؿ اللغة العربية حركؼ ا١تعاجم، أٛتد زرقة منشورات دار عبلء الدين، ط  -2
 .ـ1971البحث اللغوم عند العرب أٛتد ٥تتار عمر، دار ا١تعارؼ مصر ، -3
 .ـ1968البياف كالتبيُت، تأليف عثماف بن ْتر اٞتاحظ ، دار الفكر للجميع،  -4
 .عة كالنشر بَتكت لبناف، بدكف تاريختاريخ ابن خلدكف، مؤسسة ٚتاؿ للطبا -5
 -ىػ  1392)تاريخ علم اللغة منذ نشأهتا حىت القرف العشرين، تأليف جورج مونن، ترٚتة الدكتور بدر الدين القاسم، مطبعة دمشق اٞتامعية  -6

 ، (ـ1972
 .ـ1982التطور النحوم للغة العربية، رمضاف عبد التواب، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة ، -7
 .ـ،             دار ا١تعرفة اٞتامعية اإلسكندرية1993، 2علم اللغة، تأليف دافيد كريستل، ترٚتة كتعليق الدكتور حلمي خليل، ط التعريف ب -8
 .ا٠تصائص البن جٍت، ٖتقيق ٤تمد علي النجار، ا١تكتبة العلمية -9

 .ـ2003صاّب بلعيد، جامعة اٞتزائر، دكر اجملامع كا١تؤسسات العلمية ُب ترقية اللغة العربية، ٥تطوط أطركحة الدكتوراه،  -10
 .ـ، اإلسكندرية1992علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية عبده الراجحي، دار ا١تعرفة اٞتامعية  -11
 (.ـ1985 -ىػ  1405)علم اللغة كفقو اللغة ٕتديد كتوضيح عبد العزيز مطر، دار قطر الفجاءة، قطر،                           -12
 .، القاىرة(ـ1999 -ىػ1420)لقارئ العريب ٤تمود السعراف، دار الفكر العريب علم اللغة مقدمة ل  -13
 .7فقو اللغة كخصائص العربية ٤تمد ا١تبارؾ، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت لبناف، ط -14
 .ـ1988فقو اللغة ُب الكتب العربية عبده الراجحي، دار ا١تعرفة اٞتامعية اإلسكندرية،  -15
 1416)، 1الندٙب، ضبطو كشرحو كعلق عليو كقدـ لو يوسف علي الطويل، ككضح فهارسو أٛتد مشس الدين، دار الكتب العلمية ط  الفهرست البن  -16

 .، بَتكت لبناف(ـ1996 -ىػ 
 .، اٞتزائر1994مباحث ُب اللسانيات مبحث صوٌب، مبحث دالٕب، مبحث تركييب، أٛتد حسا٘ب ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية،   -17
 (.ـ1999 -ىػ  1419) ، 02انيات أٛتد ٤تمد قدكر، دار الفكر ا١تعاصرة بَتكت لبناف، دار الفكر دمشق سورية،            ط مبادئ اللس -18
 . ـ، كىراف اٞتزائر2006، 2درار مكي، دار األديب للنشر كالتوزيع، ط / اجململ ُب ا١تباحث الصوتية د   -19
 ـ،1986، كالنشر ترٚتة يوسف غازم، ٣تيد النصر، ا١تؤسسة اٞتزائرية للطباعة، ٤تاضرات ُب األلسنية العامة، فارديناند دم سوسَت  -20
 .ـ، عآب الكتب1995، 1، ط ٤تاضرات ُب علم اللغة اٟتديث أٛتد ٥تتار عمر  -21
 .ـ2002منهج البحث اللغوم، ٤تمود سليماف ياقوت، دار ا١تعرفة اٞتامعية للطباعة كالنشر كالتوزيع، األزريطة اإلسكندرية،  -22
 .ـ1982، 1دار العودة بَتكت لبناف، ط لنقد األديب اٟتديث غنيمي ىبلؿ  ا  -23
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 حو العربيالمنظور العلمي للنّ 

 

 بوعمامة نجادي: األستاذ                                                                 

   

  (:ىػ 180) بويو يمفهـو النحو عند س

عند العرب تعود إٔب بداية القرف األكؿ ا٢تجرم، على يد اإلماـ علي بن أيب طالب رضي  1درس النحوممن ا١تعلـو أف نشأة ال     
ا عنو، ليتوسع مع أيب األسود الدؤٕب، كصفوة من تبلمذتو الذين أسلموه إٔب ا٠تالفُت من العلماء، ليصل إٔب الفراىيدم ُب تراث 

 اٞتليل، كأكرثو تلميذه سيبويو تلكم الشخصية الفذة اليت ٓب تعرؼ إال اإلخبلص، عريب أصيل فولٌد منو ك بٌت عليو بعبقرية العآب
 .كاٞتد ليسَت بو على منهج سليم

لقد فهم سيبويو النحو على أنو ىو ذلك السبيل الذم سلكتو العرب ُب التعبَت عن أغراضها كمقاصدىا يشمل تأليف اٞتمل،     
ة أك مع غَتىا، كىي تقـو بوظيفة اإلببلغ كالتواصل، كما يشمل ضبط أكاخر الكلمات كبياف ما ٬تب أف تكوف عليو اٞتملة مفرد

 .ا١تؤلفة لتلك اٞتمل، تبعا لقوانُت كشفها علماء النحو ُب ذلك اٟتُت

 :سيبويو كا١تنهج العلمي الوثائقي

 2:يقـو ا١تنهج العلمي الوثائقي على اآلليات اآلتية

 .ٚتع الوثائق با١تبلحظة ا١تباشرة -1
 .جيل مادة البحث ٝتاعاتس -2
 .استقراء عناصر جزئياهتا بواسطة اٟتوار ك االستنطاؽ كا١تقابلة -3
 .رصد العينات العشوائية لتخضع للتحليل كا١تراقبة بغية ٖتديد األشباه كالنظائر -4
 (حقوؿ داللية) كضعها ُب أصناؼ تكافؤ -5

                                                           
 .310ص 3ج٤تمد علي  النجار ا١تكتبة العلمية دار الكتب ا١تصرية . تينظر بن جٍت  ا٠تصائص :  1

 81ص 2006 2فخر الدين قباكة ٖتليل النص النحوم بَتكت دار الفكر ا١تعاصر ط.ينظر د:  2

 67ص 2003 1نحو األردف دار أسامة للنشر كالتوزيع طكاصد الزيدم دراسات نقدية ُب اللغة كال. كينظر د
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 مراقبة سلوكها منفردة الكتشاؼ العبلقات كالعوامل ا١تختلفة -6
 .الضوابط العامة كا٠تاصةاستخبلص  -7
 .3صياغتها ُب قواعد قابلة لبلختبار كالتحقيق، كاالحًتاز لًتؾ ٣تاؿ للشواذ -8

 على ىذا ا١تنهج؟" الكتاب" ترل ىل أقاـ سيبويو 

١تعرفة ذلك ٬تب التعامل مباشرة مع الكتاب لسيبويو، علما أف البحث العلمي ُب دراسة الظاىرة اإلنسانية كتتبع سلوكها يعتمد 
            على أساليب االستدالؿ، ٔتعٌت أنو يتوخى الدليل العلمي الستنباط اٟتكم، أك تثبيتو أك تفسَته، أك تعليلو، أك تضعيفو

 : كينقسم ىذا االستدالؿ ُب الدرس النحوم إٔب قسمُت لغوم كذىٍت.أك إبطالو

لشواىد كاألمثلة كييشًتط فيها أف تكوف كيعتمد على السماع كاالستقراء، كيقـو أساسا على ا: االستدالؿ اللغوم .1
صحيحة كقاطعة كالقرآف الكرٙب كاٟتديث الشريف، ككبلـ العرب من شعر كنثر مع كجوب مراعاة شركط االستشهاد من زماف، 

 .كمكاف، كقائل، كراكم

 .كقاؿ ٕب ا٠تليل/ ك سألت عنو/    قولك/كقالت العرب/ يقولوف:كىذا ما ٧تده ُب الكتاب من قبيل قولو

 :كإليك اآلف بعض النصوص ا١تقتبسة من الكتاب

 :النص األكؿ

اعلم أفَّ من كبلمهم اختبلؼ اللفظُت الختبلؼ ا١تعنيُت، كاختبلؼ اللفظُت كا١تعٌت كاحد، كاتفاؽ اللفظُت :) يقوؿ سيبويو       
و ٨تو جلس كذىب، كاختبلؼ كاختبلؼ ا١تعنيُت، كسًتل ذلك إف شاء ا تعأب، فاختبلؼ اللفظُت الختبلؼ ا١تعنيُت ى

كجدت عليو من ا١توجدة، ككجدت إذا أردت : اللفظُت كا١تعٌت كاحد ٨تو ذىب كانطلق، كاتفاؽ اللفظُت كا١تعٌت ٥تتلف قولك
 4(كجداف الضالة، ك أشباه ذلك كثَت

١تباشرة، كتسجيل ا١تادة بالسماع، من الطبيعي أف سيبويو قبل أف يبٍت ىذا النص مرَّ ّتملة من ا١تراحل، كالتوثيق با١تبلحظة ا     
فالضمَت يعود على العرب، كاستقراء عناصر جزئيات ا١تادة، كاختيار العينات، ككضعها ُب " من كبلمهم"كىذا ما يشَت إليو لفظ 

 :كىذا دليل على أف النحو اعتمد ُب ا١ترحلة األساسية على ركاية اللغة كىذا ما يشَت إليو بقولو ُب. حقوؿ داللية

 :ٟتقػل الدالٕب األكؿا-1

                                                           
 81ينظر ا١ترجع السابق ص :   3

 15ص 1ج 1967 2أبو بشر عمرك ا١تلقب بسيبويو الكتاب لبناف بَتكت مؤسسة األعلمي للمطبوعات ط:   4
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 .جلس، ذىب: اختبلؼ اللفظُت الختبلؼ ا١تعنيُت ٨تو

 :اٟتقل الدالٕب الثا٘ب-2

 .ذىب، انطلق: اختبلؼ اللفظُت كا١تعٌت كاحد ٨تو

 :اٟتقل الدالٕب الثالث-3

شف العبلقات كبعد ذلك راقب سلوكاهتا منفردة قبل أف يكت.  كجدت عليو، ككجدت: اتفاؽ اللفظُت كاختبلؼ ا١تعنيُت ٨تو
كختامو ( كاعلم) كالعوامل ا١تختلفة، ٍب استخلص الضوابط، كصاغ القواعد القابلة لبلختبار، ك٦تٌا يدؿ على ثقتو بنفسو مطلع النص 

 (.كأشباه ذلك كثَت) 

 .كجد/ انطلق/ ذىب / جلس: أما الداللة ا١تعجمية فبعيدة كل البعد عن اٟتوشي كالغريب، من قبيل  

 :النص الثا٘ب

اجتمعت أىل اليمامة ألنو يقوؿ ُب كبلمو اجتمعت اليمامة، فأنَّث : ك ٝتعنا ٦تا يوثق بو من العرب يقوؿ:) يقوؿ سيبويو      
 .5(الفعل ُب اللفظ إذ جعلو ُب اللفظ لليمامة فًتؾ اللفظ على ما يكوف عليو ُب سعة الكبلـ

كيراعي شركط ( ك ٝتعنا)ا١تنهج العلمي، إذ يعتمد على السماع  ما يبلحظ على ىذا النص أنو كاضح الداللة مستوؼو لشركط     
 (.أنَّث الفعل ُب اللفظ إذ جعلو ُب اللفظ لليمامة) كعٌلل ذلك ( تأنيث الفعل) كقٌدـ الظاىرة اللغوية ( ٦تا يوثق)االستشهاد     

 :النص الثالث

إفَّ يىٍضًربى :) األٝتاء ٓب ٬تز ذلك أال ترل أنك لو قلت كيبُت لك أنا ليست بأٝتاء أنك لو كضعتها مواضع:) يقوؿ سيبويو    
 .6(كأشباه ذلك ٓب يكن كبلما إال أنا ضارعت الفاعل الجتماعهما ُب ا١تعٌت( يأتينا

كقولك إٌف عمر يأتينا كهبذا يستعمل ( إفَّ يىٍضًربى يأتينا:) ُب قولو" إفَّ "تبلحظ أف سيبويو ٭تاكؿ إحبلؿ الفعل ٤تل اسم        
كتوصل إٔب أف األفعاؿ ا١تضارعة ليست . ستدالال يسمى قياس ا٠تلف كىو أسلوب ذىٍت يعتمد إبطاؿ النقيض بإثبات ا١تطلوبا

 .من جنس االسم

 ( لو كضعتها موضع األٝتاء)إثبات ا١تطلوب قولو  
                                                           

 36ص 1ا١ترجع نفسو ج:   5
 10ص 1ا١ترجع نفسو ج:   6
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 (.إفَّ يىٍضًربى يأتينا)قولو 

 .إبطاؿ النقيض قولو ٓب ٬تز ذلك

 (كأشباه ىذا)قولو ( يأتينا إفَّ يىٍضًربى ) التعميم قولو 

 .إبطاؿ النقيض ُب التعميم قولو ٓب يكن كبلما

 .ٓب تقل بو العرب أم ليس من انتحاء ٝتت كبلـ العرب: معٌت ذلك 

الذم اشتغل على اٞتملة كبُت ما فيها من تقدٙب ( ىػ 207ت )ك ما فتئت ىذه الدراسات تؤٌب أكلها على يد أيب عبيدة     
ت )ك إضمار، حيث صيدـ العقل أيضا بتلك الدراسة، كأصبحت ُب حكم ا١ترفوض إٔب أف جاء ابن قتيبة كتأخَت، أك حذؼ أ

كأفَّ اختبلؼ األساليب كالفركؽ بُت الًتاكيب . خلص إٔب أف أسرار اإلعجاز تكمن ُب ركعة النظم للنص القرآ٘بك ( ىػ  276
   .             7تعود إٔب ما يعتور الكلمة من كجوه اإلعراب

 (ىػ377ت )مفهػػػـو النحػػو عنػػد أيب علي الفارسي  - 2

النحو علم )النحو عند الفارسي يكاد ينطبق على مفهومو عند تلميذه ابن جٍت كما ٧تد تأثر السكاكي بو كاضحا  مفهـوك 
تغيَت يلحق ذكات  راآلختغيَت يلحق أكاخر الكلم ك أحدىمابا١تقاييس ا١تستنبطة من استقراء كبلـ العرب كىو ينقسم قسمُت 

 .8(الكلم كأنفسها

 :ما نستخلصو من ىذا ا١تفهـو

النحو علم ٔتقاييس مستنبطة من استقراء كبلـ العرب، أم أف النحو خاضع للمنهج العلمي القائم على السماع  -1
 .كاالستقراء كالقياس، كاإلٚتاع، كالسرب، كمراعاة الشبو كالنظَت، كاستصحاب اٟتاؿ،كالرجوع إٔب األصل

 .ذلك نراه يقيم استدالالتو على شواىد قاطعة من القرآف ككبلـ العرب األقحاح مراعيا شركط االستشهادل

 

 

                                                           
 13يو من الوجهة الببلغية صينظر عبد الفتاح الشُت الًتاكيب النحو  : 7
 3ص 1984 1حسن شاذٕب فرىود اٞتزائر ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ط.د .أبو علي اٟتسن بن أٛتد الفارسي التكملة ت:  8
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ِى  10:ك٨تو قولو ُب القواُب 9﴾كىاللٍَّيًل ًإذىا يىسر﴿ :كنقصاف اٟترؼ كقولو عز كجل: )كمن استشهاداتو قولو  سىرَّ كىضرَّ

أم ما يًتتب على ( تغيَت ٭تدثو العامل)أال ترل ُب كبلمو . كالداللةأم أنو الصوت كالنظم : مشولية نظرتو ١تفهـو النحو -2
 تضافر القرائن أك التعليق 

 .ما يتعلق بتحريك ساكن، أك إسكاف متحرؾ، أك إبداؿ حرؼ ْترؼ، أك زيادة حرؼ، أك نقصاف حرؼ( تغيَت ال ٭تدثو )ك   

ٗتفيف ا٢تمزة كا١تقصور كا١تمدكد، كالتأنيث كالتذكَت، كالتصغَت من تثنية، كٚتع، كنسب، كإضافة، ك ( تغيَت يلحق أنفس الكلم) ك  
 .كاإلمالة،    ك االشتقاؽ كاإلدغاـ، كغَتىا كثَت

 (:ىػ  392ت )مفهـو النحو عند  ابن جٍت  -3

 :أما ابن جٍت فكانت نظرتو إٔب النحو نظرة شاملة متكاملة، يرل فيو الصوت كالنظم، كالداللة أم

ب ُب تصرفو من إعراب كغَته، كالتثنية كاٞتمع، كالتحقَت، كالتكسَت، كاإلضافة كالنسب، كالًتكيب، كغَت انتحاء ٝتت كبلـ العر ) 
 .11(ذلك ليلحق من ليس من أىل اللغة العربية بأىلها، فينطق هبا كإف ٓب يكن منهم، كإف شذَّ بعضهم عنها ريدَّ بو إليها

 12:ىو لفظة انتحاء ا١توحية بػكلعل ما يعزز مشولية الوصف اللغوم ُب ىذا التعريف، 

 .عدـ فصلو عن الصرؼ -3عدـ قصره على اإلعراب   -2عدـ معيارية الدرس النحوم   -1

فماذا يعٍت ذلك بالتحديد كىل تراه أقامو على منهج   13(انتحاء ٝتت كبلـ العرب ُب تصرفو)إذا كاف النحو عند بن جٍت ىو     
 ؟  علمي

كالنقل الصحيح، كانتهاج منهج سليم ، امل للنحو ال ٯتكن أف يتأتى إال من خبلؿ الركاية ا١توثوقةاٟتقيقة أف ىذا التصور الش    
قائم على السماع كاالستقراء كالقياس كاإلٚتاع، كالسرب كلعل ىذا ما استطاعت اللغة أف ٖتافظ بو على أصالتها طيلة زمن غَت 

                                                           
  04: سورة الفجر اآلية:  9

ما أصاب *      ففداء لبٍت قيس على       : كاآلٌب  228ص 2كجاء ُب ا٠تصائص ج ما أصاب الناس من سر كضر *   ففداء لبٍت قيس على     عجز البيت لطرفة بن العبد:  10
 4ينظر التكملة ص   الناس من سوء كضر

 34ص.2ابن جٍت ا٠تصائص  ج:   11
٥تطوط رسالة لنيل شهادة ك ينظر عبد اٞتبار توامة  القرائن ا١تعنوية ُب النحو العريب  145عبده الراجحي فقو اللغة ُب الكتب العربية لبناف دار بَتكت النهضة ص.ينظر د:  12

 1994الدكتوراه جامعة اٞتزائر  

 34ص  2ابن جٍت  ا٠تصائص ج:  13



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-222- 
 

كمعلـو كم قدر ما حذؼ .....٤تط األعباء، كالثقلة، كمنو ٕتٍت الفقر كا١تلحكىذا األصمعي، كىو صٌناجة الركاة كالنقلة إليو )يسَت 
 .14(من اللغة، فلم يثبتو ألنو ٓب يقو عنده إذ ٓب يسمعو

أجل لقد كاف الركاة يستشعركف مراقبة ا ٢تم ُب عملهم كل آف كحُت، كىم يعتقدكف اعتقادا جازما أف خدمتهم تلك للغة إ٪تا     
الكرٙب كأٯتا دخيل يلج إليها عن طريق ا٠تطأ ُب الركاية كالنقل، كعدـ التثبت كالًتكم، إ٪تا ينعكس سلبا على ىي خدمة للقرآف 

أصالتها ك ٮتدش ميسم شخصيتها كرٔتا أدل با١تتعامل مع النص القرآ٘ب إٔب اال٨تراؼ بو، كىذا ما جعل رجبل كأيب عمرك بن 
قاؿ أبو عمرك بن العبلء ما زدت ُب شعر : حدثنا بعض أصحابنا   قاؿ) شعر العرب العبلء رٛتو ا يعًتؼ بزيادتو بيتا كاحدا ُب

 : العرب إال بيتا كاحدا يعٍت ما يركيو األعشى من قولو

 من اٟتىوادًث إالَّ الشِّيبى كالصىلعىا*** كىأىٍنكرتًٍت كمىا كافى الذم نًكرت  

اجر الذم ىو أبو العلماء ككهفهم كبدء الركاة كسيفهم، كيف ٖتصلو من أفبل ترل إٔب ىذا البدر الطالع الباىر، كالبحر الز     
. حداتبعات ىذا العلم كٖترجو كتراجعو فيو إٔب ا، كٖتو بو حىت إنو ١تا زاد فيو على سعتو كانبثاقو،      ك تراميو، كانتشاره، بيتا كا

 .15(كفقو ا لبلعًتاؼ بو، كجعل ذلك عنوانا على توفيق ذكيو كأىليو

ٔتثل ىؤالء الرجاؿ الركاة استطاع النحو العريب الصمود كاالستمرار، كالنمو، كما استطاع رجل ُب مثل ابن جٍت أف يكوف      
كحسبنا من ىذا حديث سيبويو كقد خطب بكتابو كىو ألف كرقة علما مبتكرا، ككضعا متجاكزا ) االمتداد الطبيعي ١تنهج سيبويو 

إليو حكاية أك توصل بو ركاية إال الشاذ الفذ الذم ال حفل بو كال قدر، فلوال ٖتفظ من يليو كلزكمو  ١تا يسمع كيرل، قلَّما تسند
طريق ما يعنيو لكثرت اٟتكايات عنو كنيطت أسباهبا بو، لكن أخلد كل إنساف منهم إٔب عصمتو، كأدرع جلباب ثقتو، كٛتى 

 .16(بو جانبو من صدقو كأمانتو، ما أريد من صوت ىذا العلم الشريف

كاآلف يطيب لنا أف نسقط بكل موضوعية ما جاء ُب تعريف ابن جٍت للنحو، على ا١تنهج العلمي من خبلؿ النصوص ا١تقتبسة     
 .كنتلمس آليات التطبيق( ا٠تصائص) من كتابو 

اعلم أف إٚتاع أىل ) ل ك اإلٚتػاع لقد مرَّ معنا ُب النصوص السابقة ما يبُت ّتبلء القيمة اليت يعطيها ابن جٍت للركاية، كالنقػػػ     
، كُب ذلك إشارة ال لبس 18(ك إ٪تا ىو علم منتزع من استقراء ىذه اللغة) ، ك ما يعطيو لبلستقراء 17(البلدين إ٪تا يكوف حجػػػة 

                                                           
  311ص 3نفسو ج : 14

 310ص 3ا١ترجع نفسو ج:  15
 112ص  3نفسو ج ا١ترجع :   16
 189ص   1نفسو ج:   17
 189ص  1نفسو ج :   18
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كسرب،  فيها إٔب ا١تنهج العلمي، الذم يعتمد على االستدالؿ اللغوم من ٝتاع كاستقراء، كاالستدالؿ الذىٍت من قياس كإٚتاع
 .كاستحساف، كباب األكٔب، كمراعاة النظَت، كالرجوع إٔب األصل

 :النص األكؿ

كيف : سألت مرة الشجرم أبا عبد ا  كمعو ابن عم لو دكنو ُب فصاحتو، ككاف اٝتو غصنا فقلت ٢تما:"  يقوؿ ابن جٍت  
" أحرفا، ك٫تا  ٬تيئاف بالصواب ٍب دسست ُب ذلكسويداء، ككليت من ذلك : فسوداء؟ قاال:ٛتَتاء فقلت:؟ فقاال(ٛتراء) ٖتقراف 

آه، عليب كراـ الضمة ُب الياء فكانت : فقاؿ غصن عليباء كتبعو الشجرم، فلما ىم بفتح الباء تراجع كا١تذعور ٍب قاؿ 19"علباء
 .20(تلك عادة لو، إال أنم أشد استنكارا لزيغ اإلعراب منهم ٓتبلؼ اللغة

" فعبلء" من النص، يدرؾ أف شكلو النهائي، يندرج ُب باب التحقَت، كبالتحديد فيما جاء على كزف إف ا١تتأمِّل ُب ىذا اٞتزء    
ك ذلك أف األعرايب الفصيح إذا عدؿ بو، عن لغتو الفصيحة إٔب لغة أخرل سقيمة ) كىذه كوسيلة إلثبات شيء أكرب منو، أال كىو

 .21(عافها كٓب يبهأ هبا

ماداـ التحقَت يتعلق : مدل صلة ىذا ا١توضوع بتصور ابن جٍت ١تفهـو النحو، كلعل قائبل يقوؿ كبنظرة عجلى نستطيع أف نتبُت    
انتحاء )باٞتانب ا١ترفولوجي للكلمة كليس بالًتكيب، فهذا ييعد  من قبيل الصرؼ، بيد أف النحو ُب تصوره ىو الوصف الشامل للغة 

 .22...(اٞتمع، كالتحقَتٝتت كبلـ العرب ُب تصرفو من إعراب كغَته، كالتثنية، ك 

كلو نتمرس قليبل ىذا النص نكتشف دكف عناء أنو "من الوصف الشامل للغة، من انتحاء ٝتت كبلـ العرب" كعليو فالتحقَت    
كما نلحظ استخدامو . ك يأخذ ُب التطبيق اإلجرائي عليو( فعبلء) يستخدـ نظرية اٟتقوؿ الداللية حيث ٮتتار ما جاء على كزف 

كحقل دالٕب كبَت، ( باب ُب الشيء يسمع من العريب الفصيح ال يسمع من غَته) ٚتاؿ قبل التفصيل، ك يسمي الباب بػ ١ترتبة اإل
ٍب يتدرج إٔب فكرة العريب الفصيح، إذا عدؿ بو عن لغتو إٔب لغة سيئة، عافها كٓب يبهأ هبا، كيثبت ىذا بواسطة اٟتقل الدالٕب ما 

 .لتفصيل ًكفقوجاء على كزف فعبلء ٍب يأخذ ُب ا

كيعزز قولو بشواىد أخرل كيما يثبت الظاىرة، اليت من أجلها انطلق كاستشهاده بأيب مهدية، ذلك األعرايب الفصيح الذم أدل   
 .كلعل فكرة اٟتقوؿ الداللية تتبدل من خبلؿ البناء الفكرم للنص، ٦تا يزيده ٚتاال كدقة.بو ذكقو إٔب أف ينكر على العجمي لغتو

                                                           
علب السيف كالسكُت يعلبو علبا فهو  ٫تزتو ملحقة تشبهت هبمزة التأنيث اليت ُب ٛتراء اء مذكر ال غَتالعلب:قاؿ اللحيا٘ب الغليظ خاصة: عصب العنق، قاؿ األزىرم: علباء:  19

 (346ص 9اللساف ج)معلوب أم حـز مقبضو ينظر   

                    26ص 2ابن جٍت ا٠تصائص ج:   20
 26ص  2نفسو ج:   21
 34ص  2نفسو ج:  22
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 :وات ا١تنهج العلمي ُب النصتلمس خط -

( تنتمي إٔب نفس اٟتقل الدالٕب) النص عبارة عن منت ٨توم يتناكؿ سلوؾ العربية ُب كيفية التحقَت، انطبلقا من كلمات منتقاة     
 .ليضع قواعد كأحكاما ُب حيز االستعماؿ

 :يةكقد كفق ابن جٍت أٯتا توفيق ُب استخداـ ا١تنهج العلمي، معتمدا خطواتو التال

 .ُب ىذه ا١ترحلة ركَّز على القائل كشركطو، حيث كاف بدكيا من األعراب الفصحاء :جمع الوثائق بالمالحظة المباشرة -1
ُب ىذه ا١ترحلة قدَّـ اختبارا بسيطا ُب كيفية ٖتقَت كلمات على كزف فعبلء، ك راح يسجلها  :سجَّل مادة البحث سماعا -2

 .ٝتاعا
بناء على الوزف ال من ) لكلمات من ذات اٟتقل الدالٕب ليصل إٔب استقراء تاـ حيث كثَّف من ا :استقرأ الجزئيات -3

 (. حيث عدد الكلمات
 .فعبلء ٖتقَتىا فعيبلء:رصد األشباه كاستخلص الضوابط العامة -4
 لتصَت األحكاـ أحكاما معتمدة :احترس بترؾ مجاؿ لما شذِّ  -5

 "علباء"دس كلمة -أ          

 .من ىو أقل فصاحة كىو غصن ابن عم الشجرم أىب عبد ا أدخل ُب العينة-ب          

 ماذا حدث؟

آه، : غصن ٬ترم علباء ٣ترل سوداء، فيقع ُب ا٠تطأ، كيهم الشجرم بذلك لكنو يرل برىاف عقلو، فيًتاجع مذعورا قائبل    
 .علييبٌّ 

يدة عن الغريب، إال تلك الكلمة اليت دست، أما الداللة ا١تعجمية فتبدك بسيطة، من خبلؿ ما أكرده من كلمات مألوفة بع     
رل ٣ترل سوداء، ألف ٫تزهتا ملحقة مشبهة هبمزة التأنيث اليت ُب ٛتراء ٦تا يدؿ على ذكاء اللسا٘ب  فلفظها الذكؽ الفصيح لئبل ٕتي

  .الكبَت ابن جٍت

 (:ىػ456ت ) مفهـو النحو عند ابن حـز  -4

 .م، هبدؼ فهم معانيو الستنباط األحكاـ الشرعية من تلك النصوصك النحو ُب نظر ابن حـز ترتيب العرب لكبلمه   

 .أمَّا ما يتعلق باختبلؼ أكاخر الكلمات اليت قصر البعض النحو عليها، فليست إالَّ عبلمات معربة عن ىذه ا١تعا٘ب    
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 عليو كسلم، كيكوف عا١تا ففيرض على الفقيو أف يكوف عا١تا بلساف العرب، ليفهم عن ا عز كجل، كالرسوؿ صلى ا)     
بالنحو الذم ىو ترتيب العرب لكبلمهم، الذم بو نزؿ القرآف، ك بو يفهم معا٘ب الكبلـ اليت يعرب عنها باختبلؼ اٟتركات كبناء 
األلفاظ، فمن جهل اللغة كىي األلفاظ الواقعة على ا١تسميات، كجهل النحو الذم ىو علم اختبلؼ اٟتركات الواقعة الختبلؼ 

 . 23(فلم يعرؼ اللساف الذم بو خاطبنا ا تعأب كنبينا صلى ا عليو كسلم. ا٘با١تع

 (:ىػ 505ت )مفهـو النحو عند الغزإب -5

كيشًتط الغزإب ُب اجملتهد أف يكوف عا١تا باللغة كالنحو بقدر ما يساعده على فهم خطاب العرب ككيفية استعمالو كأف ٯتيز بُت 
مَّا ا١تقدمة الثانية فعلم اللغة كالنحو أعٍت القدر الذم يفهم بو خطاب العرب كعاداهتم إٔب حد ٯتيز أ" النصوص بناء على داللتها 

بُت صريح الكبلـ كظاىره ك٣تملو كحقيقتو ك ٣تازه كعامو ك خاصو ك٤تكمو كمتشاهبو كمطلقو كمقيده كنصو كفحواه كٟتنو 
 .24"كمفهومو

 (:ىػ  626ت )مفهـو النحو عند السكاكي  -6

إف مفهـو النحو ُب نظر السكاكي ال يقتصر على ما ٭تدثو العامل من تغيَت ُب أكاخر الكلم بل يتعلق ٔتعرفة كيفية          
تشكل  ) الًتكيب، فيما بُت الكلم لتأدية أصل ا١تعٌت،  ك ىذا ما توصل إليو علم اللغة اٟتديث كما نقلو ٤تمد خطايب عن ىالدام 

ام شريطة أف تكوف بُت ىذه اٞتمل عبلقات أك على األصح بُت بعض عناصر ىذه اٞتمل كل متتالية ٚتلية نص ا حسب ىالد
 .25(عبلقات

كيشًتط ُب معرفة كيفية الًتكيب فيما بُت الكلم أف تستنبط من استقراء كبلـ العرب، ذلك أف مستخدـ اللغة ليس ُب حل      
الوقوع ُب ا٠تطأ، حياؿ ذلك الًتكيب من حيث التقدٙب من أمره ليتصرؼ كيفما شاء، كىذا االشًتاط ىو حد االحًتاز من 

كالنحو ٬تب أف يصف أبنية اٞتملة اليت يوضحها ْتيث تتضمن ىذه :) سعيد ْتَتم. كالتأخَت كاٟتذؼ كالتضمُت كلذلك يقوؿ د
جودة تأليف  "كا١تتعلقة بالبنية الكربل" جودة السبك ا١تتوإب للنصوص"األبنية خصائص النص ا١تتعلقة بالبنية الصغرل 

 .26"(النصوص

اعلم أف علم النحو ىو أف تنحو معرفة كيفية الًتكيب فيما بُت الكلم لتأدية أصل ا١تعٌت ) كلنتأمل جيدا ما جاء ُب نص السكاكي 
مطلقا ٔتقاييس مستنبطة من استقراء كبلـ العرب كقوانُت مبنية عليها ليحًتز هبا عن ا٠تطأ ُب الًتكيب من  حيث تلك الكيفية 

                                                           
 83ص  2ج 2007األحكاـ  لبناف بَتكت دار الفكر للطباعة كالنشر  ابن حـز الظاىرم  اإلحكاـ ُب أصوؿ:  23

 294ص  2ج 2008 1أبو حامد الغزإب ا١تستصفى من علم األصوؿ   بَتكت صيدا ا١تكتبة العصرية ط:   24
 ٤13تمد خطايب لسانيات النص ص . د : 25
 17ص 2008 1اللة القاىرة مؤسسات ا١تختار للنشر كالتوزيع طسعيد حسن ْتَتم إسهامات أساسية ُب العبلقة بُت النص كالنحو كالد. د:   26
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كأعٍت بكيفية الًتكيب تقدٙب بعض الكلم على بعض كرعاية ما يكوف من ا٢تيئات إذ ذاؾ كبالكلم نوعيها ا١تفردة، ك ما ىي ُب 
 .27(حكمها

من خبلؿ ىذا التعريف يصبح النحو ىو الوصف الشامل للغة، يصف أبنية اٞتملة كيطاؿ التعليق، أك تضافر القرائن، كما يطاؿ 
 .ا١ترفولوجي ٢تا على أف يكوف ىذا كلو مستنبطا من استقراء كبلـ العرب كسننو أنفس الكلمة، أم اٞتانب

 (:ىػ 631ت) مفهـو النحو عند  سيف الدين اآلمدم  -7

كيشًتط اآلمدم ُب اجملتهد أف يكوف قد حصل من اللغة كالنحو على ما يساعده على فهم طرؽ العرب ُب تأليف الكبلـ     
كأف يكوف عا١تا باللغة كالنحو، كال ) يز بُت ٥تتلف دالالت األلفاظ ليستثمر األحكاـ من أدلتها كعاداهتم، ُب ا١تخاطبات ْتيث ٯت

يشًتط أف يكوف ُب اللغة كاألصمعي، كُب النحو كسيبويو     ك ا٠تليل، بل أف يكوف قد حصل من ذلك على ما يعرؼ بو 
    ا١تفرد  االلتزاـ، ك التضمُت ك الالت األلفاظ من ا١تطابقة، كأكضاع العرب كاٞتارم من عاداهتم ُب ا١تخاطبات، ْتيث ٯتيز بُت د

ا١تركب، كالكلي منها ك اٞتزئي كاٟتقيقة كاجملاز، كالتواطؤ كاالشًتاؾ، كالًتادؼ كالتباين، كالنص كالظاىر، كالعاـ كا٠تاص، كا١تطلق  ك
، كاالقتضاء كاإلشارة، كالتنبيو كاإلٯتاء، ك   .28(كيتوقف عليو استثمار اٟتكم من دليلو. ٨تو ذلك ٦تا فصلناهكا١تقيد، كا١تنطوؽ كا١تفهـو

 (:ىػ 790ت )  29مفهـو النحو عند الشاطيب -8

كيفسر قوؿ اٞترمي الذم . كيوجب الشاطيب على اجملتهد أف يبلغ منزلة أئمة اللغة كا٠تليل، ك سيبويو كاألخفش ك اٞترمي، ك ا١تاز٘ب
على أنو نبَّو ُب كبلمو على مقاصد العرب ك أكجو تصرفاهتا، ُب ألفاظها ( كتاب سيبويو  منذ ثبلثُت سنة يفيت الناس من) مفاده أنو 

                  .ليضاىي العريب ُب ذلك ا١تقدار. كمعانيها، بقصد ٖترير الفهم

 (:ىػ471ت) مفهـو النحو عند عبد القاىر اٞترجا٘ب        -9

و عند عبد القاىر إال إذا توسلنا إٔب ذلك ٔتقاربة مفهومو للنظم، ذلك أف النظم اٟتقيقة أننا ال نستطيع مقاربة مفهـو النح    
لنظم الذم حصره لتنطلق الدراسة اللغوية عند عبد القاىر من ا١تفهـو النظرم ) ٤تصور ُب نظره ُب معا٘ب النحو كعلم النحو ذاتو 

 .30(ُب معا٘ب النحو كعلم النحو ذاتو

                                                           
 33ميفتاح العلـو بَتكت دار الكتب العلمية ص( أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر ٤تمد بن علي)السكاكي :   27
 310ص 2ج 2003 1سيف الدين اآلمدم اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لبناف بَتكت دار الفكر للطباعة كالنشر ط:   28
 95ص  4ج.و اسحاؽ الشاطيب ا١توافقات ُب أصوؿ الشريعة  ٖتقيق أٛتد السيد كالشيخ عبد ا دراز ا١تكتبة التوفيقية القاىرة مصرأب:   29

  66ص 1999 ٤1تمد عباس األبعاد اإلبداعية ُب منهج عبد القاىر اٞترجا٘ب لبناف بَتكت دار الفكر ا١تعاصر ط.د:  30
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عبد اٞتبار توامة . ل الفكر ٩تلص إٔب أف النظم كالنحو سياف عند عبد القاىر، كىذا ما يؤكده، دكلو ٪تعن النظر كثَتا كنعم    
ىا كما أرادىا كبيَّنا صلتها بالنحو كتوسلنا إٔب ذلك بقراءة  كإذا دققنا النظر ُب النظم كنظرية عند عبد القاىر، ٨تاكؿ تفسَت)
 .31(كالنحو كلمتُت مًتادفتُت لشيء كاحد( النظم)و كقفنا عند االنتهاء من القراءة على جعل( الدالئل)

كاعلم أف ليس النظم ) فمفهـو عبد القاىر للنظم مفهـو شامل يستغرؽ النحو كمعانيو كأحكامو استغراؽ النحو لكل جوانب اللغة 
فبل تزيغ عنها، إال أف تضع كبلمك الوضع الذم يقتضيو علم النحو، كتعمل على قوانينو كأصولو كتعرؼ مناىجو اليت نجت 

كٖتفظ الرسـو اليت رٝتت لك فبل ٗتل بشيء منها كذلك أنا ال أعلم شيئا يبتغيو الناظم بنظمو غَت أف ينظر ُب كجوه كل باب 
 .32(كفركقو

ل فالنظم إذف ىو تصور العبلقات النحوية بُت األبواب كعبلقة اإلسناد، كالتعدية، كالسببية ببناء الكلمات ُب صورة ٚتل لتشكي    
كالنظم كما )٘تاـ حسَّاف .النص، كال يبقى ىذا التصور حبيس نفس ا١تتكلم دكف الًتٚتة ُب صورة ٚتل، كما ذىب إٔب ىذا الفهم د

 .33(فهمو عبد القاىر ىو نظم ا١تعا٘ب النحوية ُب نفس ا١تتكلم ال بناء الكلمات ُب صورة ٚتلة

 :من ا١تعا٘ب 34و العامل من تغيَت ُب اللفظ بل يسَت كفق ضربُتكالًتكيب النحوم عند عبد القاىر ال ينحصر فيما ٭تدث   

ضرب يدؿ على ظاىر اللفظ اللغوم، كضرب آخر كداللة إضافية تابعة ١تعٌت الضرب األكؿ، كمقصد الببلغة موقوؼ على     
القواعد، كما تستتبعو من ليس ا١تقصود معرفة قواعد النحو كحدىا، كلكن فيما ٖتدثو ىذه . ) ذينك الضربُت كالداللة اإلضافية

 .35(معٌت كما يتولَّد عن النظم من مدلوؿ

ُب رحاب ىذا ا١تفهـو الشامل للنحو كما أكضحو عبد القاىر اٞترجا٘ب خليق بنا أف نتصور كم كاف خطأ الوصف اللغوم كبَتا    
بعضهما البعض، دكف ركابط داخلية  حينما راح يعاِب  القواعد النحوية منعزلة عن ا١تعجم، باعتبار٫تا كحدتُت مستقلتُت عن

تربطهما، ككانت النتيجة كخيمة ألكلئك  الذين راحوا يتعلموف اللغة من خبلؿ القواعد النحوية كقوانُت صارمة،     أك من خبلؿ 
. النحو علما أنو ال ٯتكن أف نتصور نظاما ٨تويا منعزال عن ا١تعجمية، كال نظما منعزال عن. تعلمها عن طريق ا١تفردات كحدىا

 .فالتصور السليم ىو أف النحو كصف شامل للغة، كىو الصوت، كالنظم، كالداللة

كلقد رأينا ١تا ا٨ترؼ النحويوف عن منهج ا٠تليل ك سيبويو، كيف انكمش مفهـو النحو كاختيزؿ ُب اإلعراب، كٖتوؿ إٔب صناعة 
 .مزج النحو با١تنطق، كتطبيق أصولو عليولفظية تبتغي التباىي بالرباعة ُب تصريف األفعاؿ، كاخًتاع القوالب ك 

                                                           
 22ص( ٥تطوط)ا١تعنوية ُب النحو العريب عبد اٞتبار توامة القرائن .د:   31
 70ص 2005 1د ٤تمد التنجي لبناف بَتكت دار الكتاب العريب ط.عبد القاىر اٞترجا٘ب دالئل اإلعجاز ت:   32
 188ص 1979 2٘تاـ حسن اللغة معناىا كمبناىا القاىرة ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ط.د:  33

 85ب النحوية من الوجهة الببلغية عند عبد القاىر اٞترجا٘ب صعبد الفتاح الشُت الًتاكي.دينظر :   34
 85ا١ترجع نفسو ص :   35
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كصبغت ا١تسائل النحوية بالصبغة الفلسفية، لدرجة أف أعرابيا كقف على ٣تلس األخفش فسمع كبلمو ُب النحو فتعجب منو،     
 .36(أراكم تتكلموف بكبلمنا ُب كبلمنا ٔتا ليس ُب كبلمنا:) ما تسمع يا أخا العرب؟ قاؿ: ك١تا سئل من قبل األخفش

كهبذا الصنيع قد أحلَّ ىؤالء قومهم دار البوار لوال أف ا سلم كفتح علينا، بباعث النحو ك٣تدد علم اللساف العريب، كلو أف     
ىذا ا١ترض ٓب يقتصر على العآب العريب بل كاف متفشيا ُب العآب الغريب أيضا، إٔب أف ظهر النحو التحويلي التوليدم، حيث أعيد 

كقد أصبح كاضحا بعد تطور النظريات اللغوية، كٓتاصة نظرية النحو التحويلي التوليدم، أف )النحو كا١تعجمية بناء اللحمة بُت 
الوصف اللغوم الذم يعاِب القواعد النحوية كا١تعجم بوصفهما كحدتُت مستقلتُت بدكف ركابط تربطهما ربطا داخليا، ال ٯتكن أف 

، ك إننا لنرل ُب ٕتربة جواف فرنسوم 37(قائق اللغة، أك لقدرة ا١تتكلمُت األصليُت هباينظر إليو على اعتبار أنا الوصف ا١تبلئم ٟت
françois Gouin ما يعزز عندنا عبقرية عبد القهار الفذة، الذم سبق عصره بعشرات القركف. 

حفظ كتاب ُب النحو األ١تا٘ب  تعلم اللغة األ١تانية، فأقاـ ُب مدينة ىامربج مدة عاـ كاعتكف على" جواف"ُب ىذه التجربة قرر     
فعبل شاذا، كبعد أف حفظ على ظهر قلب تقدـ إٔب جامعة لبلختبار ككانت النتيجة فشبل ذريعا، كأعاد  248كجدكؿ يتألف من 

" 30.000ثبلثُت ألفا " الكرة كأغلق على نفسو الغرفة كخبلؿ سنة كاملة استطاع أف ٭تفظ كتبا ُب النحو األ١تا٘ب كيستظهر 
 معجم أ١تا٘ب، كمع ذلك فشل، فراح ٭تدث األ١تاف فأثار ضحكهم، كعاد إٔب فرنسا ٓتفي حنُت فوجد ابن أخيو ذا كلمة ُب

الثبلث سنوات يثرثر باللغة الفرنسية فتساءؿ مستغربا كيف فشل الكبَت ُب تعلم اللغة ُب حُت ٧تح الصغَت، كراح يراقب تصرفات 
ٍت نقل ا١تدركات إٔب مفهومات، ك يستعمل األطفاؿ اللغة بتصوير ا١تفهومات، كاللغة إف تعلم اللغة يع)الصغار كخلص إٔب قاعدة 

 .38(كسيلة للفكر كلتصوير العآب  للذات 

اخًتع جػػواف طريقة التسلسل اٞتملي ْتيث تتضمن ىذه اٞتمل عددا كبَتا من ا١تفردات كالظواىر النحوية، كنظاـ الكلمات ُب     
 .صورة نص 

 كاآلف نتساءؿ . ية بالغة ُب تعلم اللغة كتعليمهاككانت ذات فعال

 أليس التسلسل اٞتملي نص ا؟ -

 .أٓب يكن النحو إال النظم كالوصف الشامل للغة؟ -

 .كيف اىتدل عبد القاىر إٔب حصر اإلعجاز ُب النظم كجعل من النظم كالنحو مسمى ألسم كاحد؟ ك -

                                                           
 33ا١ترجع نفسو ص:   36
 46ص 2000 ٤1تمد ٛتاسة عبد اللطيف النحو كالداللة مدخل لدراسة ا١تعٌت النحوم الدالٕب القاىرة دار الشركؽ ط.د:  37

 55ص 1994 1علي أٛتد شعباف بَتكت دار النهضة العربية ط. عبده الراجحي ك د. ة ددكجبلس براكؼ أسس تعلم اللغة كتعليمها ترٚت. ىػ:  38
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الذم ٓب يقدـ إال ( Z.S. harris )َت من ركاد علم اللساف اٟتديث كهاريس لقد ٕتاكز عبد القاىر ُب مفهومو للنظم الكث    
كٓب يقل شيئا عن العمليات ا١تشكلة للنص   39(النص تتابع من ٚتل كثَتة ذات ناية ) تعريفا سطحيا للنص حيث يرل أف 

 .كالعبلقات الداخلية

يما      ما تعلق بالعبلقات الداخلية القبلية منها كالبعدية ُب حُت أف ىالدام كرقية حسن استطاعا أف يقدما مفهوما مقبوال س   
تشكل كل متتالية من اٞتمل نصا شريطة أف تكوف بُت ىذه اٞتمل عبلقات أك با١تعٌت ) كاالتساؽ كأدكاتو كاإلحالة كاالستبداؿ 

قة أك ٚتلة الحقة، أك بُت األصح بُت بعض عناصر ىذه اٞتمل عبلقات تتم ىذه العبلقات بُت عنصر كآخر كارد ُب ٚتلة ساب
ة، كتعلقو ٔتا يلحقة عبلقة عنصر كبُت متتالية ٚتلية برمتها سابقة أك الحقة، يسمي الباحثاف تعلق عنصر ٔتا سبقو عبلقة قبلي

 .40(بعدية

ثَت من فقهاء كٔتراعاة عبد القاىر اٞترجا٘ب ُب مفهومو للنحو السياؽ الكلي الذم تتعدد فيو اٞتمل كتًتابط بالتعليق يتجاكز الك
يتجاكز عبد القاىر ُب ٖتليلو كبلـ فقهاء اللغة ألنو ال يهتم )اللغة، كأصحاب الصناعة النحوية، كما يرل الدكتور ٤تمد عباس 

بالكلمة ا١تفردة كأصحاب الصناعة النحوية، ألنو يتجاكز ا١تبٌت الصرُب كاٞتملة ا١تنقطعة عن النص فهو يراعي السياؽ الكلي الذم 
و اٞتمل كتًتابط بالعبلقات كا١توقعية بالوظيفة النحوية كالفاعلية كا١تفعولية، كاالبتداء كاإلخبار، كاٟتالية كغَتىا ٦تا يعطي تتعدد في

داللة متكاملة  تتحدَّد فيها معا٘ب الكبلـ، فتؤدم كظيفتها االببلغية أك االتصالية، باألسلوب التعبَتم الذم ٮتضع إٔب ٚتاليات 
 . 41(دراسةالنظم عن إحكاـ ك 

 : دعاة ا١تزج بُت علم النحو كعلم ا١تعا٘ب      - 10

 .٘تاـ حساف ك إف كانت بصورة ٤تتشمة. مهدم ا١تخزكمي ك د. لقد تؤب كرب ىذه الدعوة كل من األستاذ إبراىيم مصطفى ك د 

و ُب اإلعراب، كتضييقهم بذلك ٟتدكده أمَّا إبراىيم مصطفى، فبل ٬تد ُب نفسو حرجا ُب اهتاـ النحاة كل النحاة باختزا٢تم النح   
فالنحاة حينما قصركا النحو على أكاخر الكلمات، كعلى تعريف أحكامها )الواسعة، ك تضييعهم لنظم الكبلـ، ك أسرار التأليف 

يف كضيعوا كثَتا من أحكاـ  نظم الكبلـ كأسرار تأل. فضيقوا من حدكده الواسعة، كسلكوا بو طريقا منحرفة إٔب غاية قاصرة
 .42(العبارة

االستغراقية فيو تطاكؿ على جهود ( اؿ)بػ ( فالنحاة)كلعل مبالغة صاحب إحياء النحو تبدك كاضحة من حيث تعميمو اٟتكم     
انتحاء ٝتت كبلـ العرب ُب )أكلئك ا٠تلص عرب عشرات القركف، ك لقد تابعنا منحٌت مسار النحو منذ  سيبويو كما كجدناه إال 

                                                           
 54ص 2003 1د سعيد حسن البحَتم القاىرة مؤسسة ا١تختار لنشر كالتوزيع ط. كاكرزنياؾ مدخل إٔب علم النص ترٚتة أزتسيسبلؼ :   39
 ٤13تمد خطايب لسانيات النص ص:   40
 68داعية ُب منهج عبد القاىر اٞترجا٘ب ص٤تمد عباس األبعاد اإلب.د:   41
 02ص 1959 1إبراىيم مصطفى إحياء النحو القاىرة ٞتنة التأليف ك النشر  ط.أ:   42
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فَتل ُب الضمة .تأ األستاذ يستخدـ ذات التصور ُب تقسيمو للحركات، من حيث داللتها على معٌت اإلعرابكال يف...( تصرفو
داللة اإلسناد، كُب الكسرة داللة اإلضافة، كليس للفتحة من داللة غَت ا٠تفة متجاىبل ا١تفعولية، كما ُب حكمها مكتفيا بقرينة 

 .كاحدة من شىت القرائن

هم ا١تبهم القاصر لطبيعة ىذه اٟتركات، كىو فهم  يبدك قصوره كإهبامو إذا كضعناه ُب ضوء ما ذكرنا منذ كلكنو اكتفى هبذا الف) 
حيث رأينا  أف العبلمة اإلعرابية ليست أكثر من ( ضرب زيد عمرا )قليل، عندما رأينا القرائن ا١تختلفة اليت أعانتنا على إعراب 

 .               43(الصحيح كاحدة من قرائن  كثَتة يتوقف عليها اإلعراب

مهدم ا١تخزكمي نظرية العامل . كأنتقد د .) أما الدكتور مهدم ا١تخزكمي فيجد ُب انتقاده لنظرية العامل ضالتو إلرساء دعوتو    
ة صنعا   نقدا مر ا، العتمادىا ُب رأيو على فكرة العمل كالتأثَت، كما جرَّ ذلك من تقديرات ٤تتملة، كما خلفتو من أبواب مصنوع

 .                 44(كالتنازع ك االشتغاؿ كما اشتملت عليو من أفكار فلسفية منطقية خلقت مشاكل ٚتة ُب التحليل

٘تاـ . كىذه النظرية إذا ما قمنا  بإسقاطها على مصطلح التعليق كما فهمو عبد القاىر أك تضافر القرائن كما أكضحها د    
كما ٧تم عنو من مظاىر التأكيل ك إف . خيف إال ما ذىب إليو الوصفيوف من إعماؿ العقلحساف، ٓب ٧تد منها ذلك الوحش ا١ت

صدؽ الوصفيوف ُب معشار ما قالوا من تقدير كإفراز طبيعي للتأكيل النحوم، فإنم ما صدقوا البتة ُب التأكيل الدالٕب كما  سنرل 
 : ىي ك 45حوم على ٜتسة أسس٘تاـ حساف فيقيم النظاـ الن. أمَّا د.       ُب الفصل األكؿ

 . طائفة من معا٘ب اٞتمل أك األساليب -1     

 .٣تموعة  من ا١تعا٘ب النحوية ا٠تاصة كالفاعلية -2     

 .٣تموعة من العبلقات الرابطة بُت ا١تعا٘ب ا٠تاصة  حىت تكوف صاٟتة عند الًتكيب لبياف ا١تراد  منها  كعبلقة  اإلسناد -3     

 . علم الصرؼ كالصوتيات لعلم النحوما يقدمو  -4    

 . القيم ا٠تبلفية أك ا١تقاببلت بُت أحد أفراد كل عنصر ٦تا سبق كبُت بقية أفراده -5    

كيشًتط ُب إجراء عملية اإلعراب اتضاح ا١تعٌت الوظيفي، فاصبل ىذه العملية عن ا١تعٌت الدالٕب ا١تتألف من إٖتاد ا١تعٌت ا١تعجمي 
رينة ا١تقاـ كيتصور النظم على غَت ما اىتدل إليو عبد القاىر على أنو نظم ١تعا٘ب النحو ُب نفس ا١تتكلم، ال كا١تعٌت الوظيفي، كق

كىذا الفهم ال يتفق البتة مع ما قدَّمو عبد القاىر من ) بناء كلمات ُب صورة ٚتل، كىذا ما أثار حفيظة الدكتور عبد اٞتبار توامة 

                                                           
 187٘تاـ حساف اللغة العربية  معناىا كمبناىا  ص. د:   43
 27ص( ٥تطوط)عبد اٞتبار توامة  القرائن ا١تعنوية . د :   44
 178ربية معناىا كمبناىا ص٘تاـ حساف  اللغة الع. ينظر د:   45



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-231- 
 

ذا ٓب يكن ترٚتة ١تعا٘ب النحو ُب النفس ببناء الكلمات ُب صورة ٚتلة انعدـ كبطل أف فالنظم إ...مفهـو شامل عاـ للنظم 
 .46(يكوف

 . توامة. إفَّ تصورنا للنحو كرديف للنظم كما أكضحنا سابقا، يعزز ما ذىب إليو       د  

 .عبد القاىركأخطر شيء جاء بو   47٘تاـ ١تصطلحي البناء كالًتتيب ينتهي إٔب فكرة التعليق. كبعد شرح د   

كيعيد دعوتو ُب األخَت إٔب دراسة الفصحى على أساس جديد، با١تزج بُت علمي النحو كالبياف كيما يصَت للنحو مضموف كما     
 .48(حىت أنو  ليحسن ُب رأيي أف يكوف علم ا١تعا٘ب قمَّة الدراسات النحوية    أك فلسفتها: )بدأىا أكؿ مرة  قائبل

غم من بساطة اجتهادنا قد بٌينا أف للنحو العريب من القوة ما ٕتعلو قائما على قدميو دكف االتكاء على بيد أننا نزعم على الر    
انطبلقا من جهة  صحة التأليف ُب الًتاكيب العربية الذم يتؤب  49عبد الفتاح الشُت.علم آخر مهما كاف، كىذا ما ذىب إليو  د

 .، اليت تؤكؿ إٔب علم البياف قبحها ك ، ، كجهة حسن الًتاكيب أمره علم النحو

أما عن عبلقة البحث األصوٕب بالنحو  فَتل الدكتور مصطفى  ٚتاؿ الدين أنو قد اقتصر على داللة صيغ األفعاؿ كا١تصادر 
كىو ْتث عن دكاؿ  النسب كمدلوالتو  ليخلص إٔب . كالصفات، كداللة اٞتمل كا٢تيئات الًتكيبية، كداللة اٟتركؼ كأدكات الربط

كالبحث النحوم عند األصوليُت ىو البحث عن دكاؿ النسب، )م النحو إٔب ٨تو اإلعراب، ك٨تو الداللة، ك ٨تو األسلوب تقسي
ُب مقابل ما انتهى إليو النحاة من ٨تو اإلعراب كما انتهى إليو ( ٨تو الداللة)كاالرتباطات كمدلوالهتا، كلذلك يصح لنا أف نسميو بػ 

 .50(الببلغيوف من ٨تو األسلوب 

ذلك أف النحاة  قد انطلقوا من ( ُب مقابل ما انتهى إليو النحاة من ٨تو اإلعراب )...ككم ٬تانب الكاتب الصواب ُب قولو    
كٓب ٮتتزؿ النحاة النحو ُب اإلعراب إال لفًتة، ٍب . تصور سليم كشامل ١تفهـو النحو منذ سيبويو الذم ٝتي كتابو  بقرآف العربية

القاىر ا١تدكية ُب كل حدب كصوب، حيث انتصر ١تكانتو ا١تسلوبة كآؿ النحو إٔب الوصف الشامل صحوا على صيحات عبد 
 . للغة

                                                           
 22ص( ٥تطوط)عبد اٞتبار توامة القرائن ا١تعنوية :   46
 189٘تاـ حساف اللغة معناىا كمبناىا ص. د.ينظر :   47
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 األٍزبمح  ١ٍٍّخ  ِلٌفبف                                                                                         

- ة-أٍزبمح  ِؾبٙوح                                                                                             

- اٌج١ٍلح -عبِؼخ  ٍؼل  كؽٍت                                                                                               

 :ملخص

اينة ظاىرة ذكر الشيء ك تواتره بالزيادة أك النقصاف، كىي اليت اصطلح على تعيينها هتدؼ ىذه الدراسة إٔب مع              
 . من منظور كونو إعجازا لغويا ٖتدل العرب ُب إمكاف اجمليء ٔتثلو( للقرآف الكرٙب)بالتكرار ُب القرآف، ك قد كانت عبلمة ٦تيزة لو 

مصطلحا بديبل " التصريف"عة كصفها االصطبلحي بإرساء ك قد أفرز تتبع الظاىرة االستقرار على مراج              
 . للتكرار،ضبطا ٢تا استنادا إٔب كركد اللفظة ٔتشتقاهتا من جهة،كغياب الوحدة ا١تعجمية تكرار أك تكرير من جهة ثانية

 

 : التصريف في الدراسات القديمة. 1

و ك ٮتالف بو الدرس النحوم فجعلوا مداره تعرض الباحثوف للتصريف من الناحية اللغوية ك ضبطوه ٔتوضوع يتفرد ب
الكلمة ك بناءىا ك ما طرأ عليها من ٖتويرات بالزيادة ك النقصاف ك غَتىا من ا١تظاىر اللغوية ا١تتعلقة باأللفاظ ك تناكلوه عند 

كيفية صياغة األبنية العلم الذم تعرؼ بو  « ك أما معناىا االصطبلحي فهو . دراستهم علم الصرؼ الشًتاكهما ُب ا١تادة اللغوية 
ىو من صنع ا١تتأخرين،   »التصريف« ك  »الصرؼ« ك اٞتمع بُت . (1) »العربية ك أحواؿ ىذه األبنية اليت ليست إعرابا ك ال بناءن 

على ذلك ا١تعٌت الذم ذكرناه ُب   »الصرؼ« كانوا يطلقوف لفظ . ا١تتقدموف فقد كانوا يطلقوف كل لفظ منهما على معٌت« أما 
أخذؾ من كلمة ما بناء ٓب تبنو العرب منها على كزف ما بنتو العرب من غَتىا، ٍب « على   »التصريف« ، ك يطلقوف لفظ األصل

 (*)ىو أف تأٌب إٔب اٟتركؼ األصوؿ« ك عند ابن جٍت أف التصريف . (2) »تعمل ُب البناء الذم أخذتو ما يقتضيو قياس كبلمهم

: ضرب: ضرب من ضركب التغيَت، فذلك ىو التصريف ٢تا، ك التصرؼ فيها ٨تو قولكفتتصرؼ فيها بزيادة حرؼ، أك ٖتريف، ب
ك إف أردت أف : قلت مضركب: أك ا١تفعوؿ: قلت ضارب: أك اسم الفاعل: يضرب: فهذا مثاؿ ا١تاضي، فإف أردت ا١تضارع قلت

استضرب، فإف أردت أنٌو  : ب قلتفإف أردت أنو استدعى الضر : ضارب: الفعل كاف من أكثر من كاحد على كجو ا١تقابلة قلت
ك على ىذا    فإف أردت أنٌو كاف فيو الضرب ُب نفسو مع اختبلج ك حركة، قلت اضطرب، : ضٌرب: كثٌر الضرب ك كٌرره قلت

ىو ما أريناؾ من التلعب باٟتركؼ األصوؿ ١تا يراد فيها من ا١تعا٘ب : فمعٌت التصريف. عامة التصرؼ ُب ىذا النحو من كبلـ العرب
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( 4 -حذؼ( 3 -بدؿ( 2 -زيادة ( 1: فإذ قد ثبت ما قٌدمناه فليعلم أف التصريف ينقسم إٔب ٜتسة أضرب. نها، ك غَت ذلكم
 .(3) »إدغاـ( 5 -تغيَت حركة أك سكوف

على بعض ا١تعطيات ُب ظاىرة التصريف، تتمثل ُب تغيَت أبنية الكلمة حسب  (4)٭تيلنا كبلـ ابن جٍت ك غَته من النحاة
تكلم ك ا١ترامي اليت يقصد إليها ك مدل ما يصاحب التغيَت على مستول الشكل من تغيَتات على مستول ا١تعٌت ك يسمح رغبة ا١ت

 .لنا ىذا بإرساء أٌكؿ تقارب بُت التكرير ك التصريف من حيث الزيادة ُب الذكر أك ُب اٟتركؼ اليت تنسحب عليها زيادة ُب ا١تعٌت

ك التكرير « : ، يقوؿ »التكرير« التصريف السجلماسي عند حديثو عن اٞتنس العاشر ك من الذين ٚتعوا بُت التكرير ك 
رٌدد ك أعاد ك التكرار فيو ىو بنية مبالغة ك تكثَت ك ىو من باب ما تكثر فيو ا١تصادر من : كٌرر تكريرا: ىو مثاؿ أٌكؿ لقو٢تم

ك التكرير اسم ... ر بناؤه بناء آخر على غَت ما ٬تب للفعلبلحاؽ الزيادة ك ىي الفاء ا١تفتوحة لقصد ا١تبالغة فصا »فػىٌعلتي « 
    مناسبة  « أحد٫تا التكرير اللفظي ك لنسٌمو : يشابو بو شيء شيئا ُب جوىره ا١تشًتؾ ٢تما، فلذلك ىو جنس عاؿ ٖتتو نوعاف

ىو ا١تشاكلة ك إعادة ا١تعٌت ىو التكرير ك ذلك ألنو إٌما أف يعيد اللفظ ك إٌما أف يعيد ا١تعٌت، فإعادة اللفظ ىو التكرير اللفظي ك 
ينظر السلجماسي إٔب التكرير من حيث بناؤه اللغوم الظاىر بالزيادة ليتحدث عن الوظيفة اليت . (5) »ا١تعنوم ك ىو ا١تناسبة

       رير ا١تعنوم ك ىو ا١تشاكلة ك التك: التكرير اللفظي: أسندىا لو ك ىي ا١تبالغة ك التكثَت ليخرج إٔب ٖتديد نوعُت من التكرير
ك يسٌميو ا١تناسبة، ك البلفت ُب كبلـ السجلماسي ىو ٚتع التكرير لشيئُت متشاهبُت ُب اٞتوىر، نفهم من خبلؿ كبلمو أف الشيء 
الواحد شكل ك معٌت ك أف تكريره يتم ُب أحد ا١تستويُت دكف اآلخر، ك ُب عرضو للمشاكلة يشَت إٔب التصريف بوصفو داخبل 

ك يتناكلو . (6) »ك أف التصريف مقوؿ كضعا ٔتعٌت التغيَت« ة، ك على ىذا فهو تكرير على مستول اللفظ، يقوؿ    ٖتت ا١تشاكل
 .(7)باعتباره إياه اشتقاقا

بعد إعطائو ا١تعٌت اللغوم ا١تتداكؿ ُب كتب النحو العريب -ك يقدـ صاحب كشاؼ اصطبلحات الفنوف تعريفا فيو إضافات 
تصرؼ ُب الكبلـ ىو أف يطرأ تغيَت ُب األصل ٮتٌولو إٔب أشكاؿ ٥تتلفة عنو قصد معا٘ب أخرل، ك ىو يرٌد فيقوؿ إف ال -ا١تتقدمة

أف ينشئ أحد « التعريف للجرجا٘ب، ك ا١تهم ُب كبلـ التهانوم ىو أنو ينظر إٔب التصريف بوصفو ظاىرة ببلغية فهو عند البلغاء 
ا١تعا٘ب ا١تقصودة بدكف أم تكلف، ٍب يأٌب آخر إٔب ذلك الكبلـ فيضيف إليو  الشعراء شيئا ُب غاية اللطافة من حيث الًتكيب ك

      من خيالو ك قدرتو ُب البياف ْتيث ٯتكن اخًتاع صنعة من الصنائع البديعية ٍب يتلوه ثالث فيزيد شيئا جديدا من صور البديع 
 .(8) »ك اسنات اللفظية ْتيث يزيد على األصل لطفا على لطف

هانوم منحى ٥تالفا للنحويُت، فلم يعد التصريف خاصا بإنشاء متكلم كاحد ك إ٪تا امتد إٔب اإلضافات اليت تلحق بالكبلـ ينحو الت
البليغ األٌكؿ، ك ىي إضافات ناشئة عن ا٠تياؿ أٌكال ٍب القدرة على اخًتاع أفضل ٦تا ىو موجود، ك إذا عمدنا إٔب قراءة التعريف من 

امو على شكل ك معٌت لطيفُت غاية اللطافة بعيدين عن التكلف، فإذا قاربنا بُت ىذا الكبلـ ك كبلـ زاكية أخرل نستنطق فيو قي
ا١تشاكلة، كجدنا أف : السجلماسي القائل ٔتبلمسة التكرير ألحد الشيئُت الشكل أك ا١تعٌت ك أف التصريف كاقع ٖتت النوع األٌكؿ

ن الكلمة إٔب الًتكيب ك ا١تعا٘ب اليت ٭تملها الًتكيب إف ٓب نقل النص، كما الرؤية عند التهانوم أكثر اتساعا، ك ذلك ٠تركجها ع
 .قد ٭تمل كبلـ التهانوم ملمحا نصانيا آخر يتمثل ُب التناص
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ك اٞتامع بُت التعاريف السابقة ىو ا١تعٌت اللغوم إذ شكل ٢تم انطبلقة داللية قاسوا عليها العبلمات ا١ترافقة للتصريف، 
ك صرٌفنا اآليات أم بيناىا ك تصريف اآليات تبٌينها ك الصرؼ أف تصرؼ إنسانا عن كجو يريده إٔب مصرؼ « : جىاء ُب اللساف

ٗتاليفها، ك منو : غَت ذلك، ك صٌرؼ الشيء أعملو ُب غَت كجو كأنو يصرفو عن كجو إٔب كجو، ك تٌصرؼ ىو، ك تصاريف األمور
 ...تصاريف الرياح ك السحاب

ك يقاؿ فبلف ال ٭تسن صرؼ الكبلـ أم فضل بعضو على ... ك الصرؼ الفضل... يادة فيوك  صرؼ اٟتديث تزينو كالز 
 .(9) »بعض

   ك على ىذا ا١تعٌت أدار دارسو القرآف الكرٙب درسهم القرآ٘ب من حيث تناك٢تم لظاىرة تعدد ذكر بعض اآليات ك بعض األخبار 
: عانيها دكف ألفاظها، فأشكل عليهم أمر ىذا التواتر، فسموا الظاىرةك القصص بألفاظها ك معانيها أك بألفاظها دكف معانيها أك ٔت

ىل ُب القرآف تكرار أـ ال ؟ ٤تتجُت ُب ذلك أف إعادة الذكر إذا أتت بإضافات أك حذفت بعض األمور، : ٍب اختلفوا  »تكرارا« 
 .بوصفو تصريفا، دكف اإلشارة إٔب استبداؿ التسمية اإلعادة ك الًتديد، ك تناكلوه: ٓب يعد األمر تكريرا ك رغم ذلك احتفظوا با١تفهـو

 -الٌرٌما٘ب  -ا٠تطايب  -ابن قتيبة : ك ١تعاينة ىذه الظاىرة النصية ُب النص القرآ٘ب نتابعها عند ٚتلة من دارسي القرآف الكرٙب
 .(10)ا٠تطيب اإلسكاُب ك الكرما٘ب: الزركشي، مع اإلشارة إٔب آخرين فٌصبل ا١توضوع ٫تا -الباقبل٘ب 

ُب حديثو عن األسباب اليت فٌسر هبا   »باب تكرار الكبلـ ك الزيادة فيو« أما ابن قتيبة فقد تناكؿ ا١توضوع ُب التأكيل ُب 
ك أما تكرار األنباء ك القصص، فإف ا تبارؾ ك تعأب أنزؿ القرآف ٧توما ُب ثبلث ك عشرين سنة، « : ظاىرة التنزيل ا١تنجم، يقوؿ

تنبيها ٢تم من سنة الغفلة، ك شحذا : يسَتا منو على العباد، ك تدر٬تا ٢تم إٔب أعماؿ دينو، ك كعظ بعد كعظت: بفرض بعد فرض
كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا  «  :يقوؿ ا عز ك جل. (11) »استبعادا ٢تم ك اختيارا لبصائرىم: لقلوهبم ٔتتجدد ا١توعظة، ك ناسخ بعد منسوخ

ًلكى لًنيثىبِّتى بًًو فػيؤىادىؾى كىرىتػٍَّلنىاهي تػىٍرتًيبلن ﴿لىٍوالى نػيزِّؿى عىلىٍيًو الٍ  يربط ابن قتيبة بُت الغايتُت تكرار القصص . (12) »﴾32قيٍرآىفي ٚتيٍلىةن كىاًحدىةن كىذى
ك التنزيل ا١تنجم،   ك ىو هبذا يعًتؼ بوجود الظاىرة ُب النص القرآ٘ب، خاصة القصص ك يقدـ اٟتجة على ذلك اليت تداك٢تا 

، يقوؿا      فلو ٓب تكن األنباء ك القصص مثناة ... « : لدارسوف ك مفادىا أف ىذا التكرار جاء حىت ال تقع قصة لقـو دكف قـو
، فأراد ا بلطفو ك رٛتتو  ، ك قصة لوط إٔب قـو ، ك قصة نوح إٔب قـو ، ك قصة عيسى إٔب قـو ك مكررة لوقعت قصة موسى إٔب قـو

              األرض ك يلقيها ُب كل ٝتع، ك يثبتها ُب كل قلب، ك يزيد اٟتاضرين ُب اإلفهاـ  أف يشهر ىذه القصص ُب أطراؼ
 .(13) »ك التحذير

ك أما عن تفسَت الظاىرة ُب النص القرآ٘ب كٌلو، فَتل أف ذلك راجع للغة العرب ك نزكؿ القرآف الكرٙب موافقا للغة ٥تاطبيو، 
صد اإلفهاـ، ك قد خرجوا هبذا الغرض إٔب االفتتاف ُب القوؿ، نزؿ القرآف الكرٙب مثبتا التكرار ق: فلما كاف مذىبهم ُب الكبلـ

 .(15)، ففصل الظاىرة بنصوص قرآنية، مستشهدا ببعض أبيات الشعر اٞتاىلي(14)خواص لغتهم

ٓتبلؼ ىذه  ما كاف« : أما ا٠تطايب فيعقد الكبلـ على التكرير بنوعيو ا١تمدكح ك ا١تذمـو فػىيىًسمي ا١تمدكح بقولو
ك ٭تسن استعمالو ُب األمور ا١تهمة اليت قد « ، ك ىي كونو مستغٌت عنو، ألنو ال يأٌب بفائدة، ك إ٪تا ٬تيء باألٌكؿ (16) »الصفة
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ك عند حديثو عن التكرار ا١تمدكح يأٌب إٔب . (17) »تعظم العناية هبا ك ٮتاؼ بًتكو كقوع الغلط ك النسياف فيها ك االستهانة بقدرىا
تشهاد بالنصوص القرآنية بوصفها ٪تاذج عليا على الظاىرة، فوصل التكرير بتوصيل القوؿ ك التصريف، إذ يذكر آية سورة االس

تػَّقيوفى أىٍك ٭تيًٍدثي كىصىرَّفٍػنىا ًفيًو ًمنى اٍلوىًعيًد لىعىلَّهيٍم يػى  « ك آية سورة طو  .  »﴾51كىلىقىٍد كىصٍَّلنىا ٢تىيمي اٍلقىٍوؿى لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريكفى ﴿ « القصص 
ك بوصلو . التذكَت: ك يربطو مرة ثانية بالقصص القرآ٘ب مشَتا إٔب الغرض الذم ألجلو جاء القص مكركرا.  »﴾٢113تىيٍم ًذٍكرنا ﴿

شًتاؾ التكرير بالتوصيل ك التصريف جعلو مرادفا ٢تما، غَت أنو ٕتدر اإلشارة إٔب أنو قد يسوٌغ استعماؿ التكرير مكاف التصريف لبل
 .(*)ُب الوظائف ك ا١تظاىر أما التوصيل فمختلف عنهما، ألنو يقـو مقاـ التخاطب ك التواصل

بىافً  « ٦تثبل ٢تا بتواتر آية سورة الرٛتن  -التصريف  -ك أٌما عن الوظائف اليت أسندىا للتكرير  ًء رىبِّكيمىا تيكىذِّ  ،  »فىًبأىمِّ آىالى
ًبُتى كىٍيله يػىوٍ  « : ك آية سورة ا١ترسبلت  : ، فيمكن ٚتلها ُب »مىًئذو لًٍلميكىذِّ

 ٕتديد اإلقرار بالنعم ك اقتضاء الشكر؛ -

 .تقدٙب الوعيد ك ٕتديده عند كل حاؿ من أحواؿ القيامة -

، علما أف التكرير عند (18) »أككد إلقامة اٟتجة ك اإلعذار، ك مواقع الببلغة معتربة ١تواضعها من اٟتاجة« ك ذلك ليكوف القرآف 
ا٠تطايب ىو معلم من معآب اإلعجاز القرآ٘ب فيتجاكز الوظائف ا١تذكورة أعبله إٔب مقاصد القرآف ُب التأثَت ُب النفوس حىت تؤمن 

 .(19)با

ك ىو عنده تصريف ا١تعٌت ا١تنبثق عن تصريف األصل، منزال .  »باب التصريف« أٌما الٌرما٘ب فىيفرد للتصريف بابا يسميو 
التصريف تصريف ا١تعٌت ُب ا١تعا٘ب ا١تختلفة، كتصريفو ُب الدالالت ا١تختلفة، ك ىو « : ة االشتقاؽ، يقوؿالتصريف على دالل

عقدىا بو على جهة التعاقب، فتصريف ا١تعٌت ُب ا١تعا٘ب كتصريف األصل ُب االشتقاؽ ُب ا١تعا٘ب ا١تختلفة ك ىو عقدىا بو على 
فصرؼ ُب معٌت مالك، ك ملك ك ذم ا١تلوؾ ك ا١تليك، ك ُب معٌت التمليك . ُب معا٘ب الصفات  »ا١تلك «جهة العاقبة، كتصريف 

بياف عجيب يظهر فيو  «أٌما ا١تعٌت الثا٘ب فهو التصريف اللفظي، ك فيو  . (20) »ك التمالك ك اإلمبلؾ ك التملك        ك ا١تملوؾ
   ك ىو ا١تتعلق بتصريف ا١تعٌت فيخٌص بو القصص القرآ٘ب ك أما األٌكؿ  .(21) »ا١تعٌت ٔتا يكثفو من ا١تعا٘ب اليت تظهر ك تدؿ عليو

أما تصريف ا١تعٌت ُب الدالالت  «: ك كركد النبإ الواحد ُب مواضع متعددة، ك يسوؽ قصة موسى عليو السبلـ ٪توذجا لذلك، يقوؿ
'' الشعراء''ك ُب '' طو''ك ُب '' األعراؼ''ا١تختلفة فقد جاء ُب القرآف ُب غَت قصة، منها قصة موسى عليو السبلـ، ذكرت ُب سورة 

ك غَتىا لوجوه من اٟتكمة، منها التصرؼ ُب الببلغة من غَت نقصاف عنها أعلى مرتبة ك منها ٘تكُت العربة ك ا١توعظة، ك منها حٌل 
ك ىو الذم قدر   »ا١تائدة «ألف الذم قدر على أف يأٌب سورة آؿ عمراف ك الذم قدر على ... الشبهة من ا١تعجزة،

ك ىو ا عز كجل يقدر أف يأٌب ٔتا شاء من مثل القرآف فظهور اٟتجاج على الكفار بأف أتى ُب ا١تعٌت الواحد   »األنعاـ«على
ك على ىذا البسط الذم قدمو الٌرما٘ب ُب تعليلو كجود التصريف .  (22) »بالدالالت ا١تختلفة فيما ىو من الببلغة ُب أعلى طبقة

  .منو حجاج الكافرين ٔتزايا الببلغة القرآنية ا١تعجزةُب النص القرآ٘ب يكوف الغرض 
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  اإلخبار عن الغيوب،: إعجاز القرآف الكرٙب ك تفرده ُب النظم، فيجعل لئلعجاز ثبلثة كجوه: ك يطرؽ الباقبل٘ب من ا١تنظور نفسو
      لى من سبقو من األنبياء ك اإلخبار عن قصص ا١تاضي ك كضعو ُب سياؽ كوف الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم أميٌا ٓب يطٌلع ع

ك ىو إف كاف ٭تدد ىذه الوجوه فإنو ٮترج بعد تفسَت الوجو الثالث إٔب عشر . (23)ك الرسل، ك كونو بديع النظم عجيب التأليف
معا٘ب ُب اإلعجاز تشكل ٣تتمعة خواص النص القرآ٘ب األسلوبية، ك الذم نعقد صلتو بالتصريف ىو الوجو الثالث، ك يقدمو 

ك الوجو الثالث أنو بديع النظم عجيب التأليف متناه ُب الببلغة « : ال ٔتا اتفق عليو العلماء ٌٍب يفصلو من كجهة نظره، فيقوؿإٚتا
إٔب اٟتٌد الذم يعلم عجز ا٠تلق عنو، ك الذم أطلقو العلماء ىو على ىذه اٞتملة ك ٨تن نفصل ذلك بعض التفصيل ك نكشف 

مل عليو بديع نظمو ا١تتضمن لئلعجاز كجوه منها ما يرجع إٔب اٞتملة ك ذلك أف نظم القرآف اٞتملة اليت أطلقوىا، فالذم يشت
ك لو أسلوب ٮتتص بو ك يتمٌيز . على تصرؼ كجوىو خارج ا١تعهود من نظاـ ٚتيع كبلمهم ك مباين للمألوؼ من ترتيب خطاهبم

أنو ليس للعرب  : القرآف ك ٘تٌيز حاصل ُب ٚتيعو، ك منهاك ىذا خصوصية ترجع إٔب ٚتلة ... ُب تصرفو عن أساليب الكبلـ ا١تعتاد
كبلـ مشتمل على ىذه الفصاحة ك الغرابة، ك التصرؼ البديع، ك ا١تعا٘ب اللطيفة، ك الفوائد الغزيرة، ك اٟتكم الكثَتة ك التناسب 

ف امتد كقع فيو التفاكت ك باف عليو كبلـ اآلدمي إ... فػ...ُب الببلغة، ك التشابو ُب الرباعة، على ىذا الطوؿ ك على ىذا القدر
ك ُب ذلك معٌت ثالث ك ىو أف عجيب .    االختبلؿ، ك ىذا ا١تعٌت ىو غَت ا١تعٌت األٌكؿ الذم بدأنا بذكره فتأملو تعرؼ الفضل

         نظمو ك بديع تأليفو ال يتفاكت ك ال يتباين على ما يتصرؼ إليو من الوجوه اليت يتصرؼ فيها من ذكر قصص ك مواعظ 
ك احتجاج ك حكم       ك أحكاـ ك إعذار ك إنذار ك كعد ك كعيد ك تبشَت ك ٗتويف ك أكصاؼ ك تعليم أخبلؽ كرٯتة ك شيم 

ٮتص الباقبل٘ب التصريف بأف جعلو كجها من كجوه النظم بل جعل النظم  . (24) »...رفيعة ك سَت مأثورة ك غَت ذلك من الوجوه
فصاحتو ك غرابتو ك ٘تٌيزه عن كبلـ العرب البديع، ك الثانية عدـ التفاكت ُب بديع : ، األكٔبكلو يقـو عليو، ك قدمو ُب صورتُت

ك ٭تددىا بالقصص ك اٟتجاج ك طبيعة التواصل ا١تبنية على   »تصرفو إٔب كجوه« فيتحدث عن . النظم بُت اآليات ك السور
آف الكرٙب فتكوف موضوعاتو مصرفة تصٌرؼ أشكالو ك معانيو، الًتغيب القرآ٘ب ىو التصريف على مستول ا١توضوع الذم يطرقو القر 

ك كذلك قد يتفاكت كبلـ الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة « : ك ٬تد ضالتو ُب االحتجاج لكبلمو ُب تكرير القصص، يقوؿ
ال يقدر عليو البشر ألف الذم  فرأيناه غَت ٥تتلف ك ال متفاكت، بل ىو على ناية الببلغة ك غاية الرباعة، فعلمنا بذلك أنو ٦تٌا

 .(25) »يقدركف عليو قد بٌينا فيو التفاكت الكثَت عند التكرار، ك عند تبياف الوجوه ك اختبلؼ األسباب

للباقبل٘ب، فإنو يؤكد موقفو ىذا ُب ثنايا كتابو، ك يقدـ الظاىرة   »إعجاز القرآف« ك فضبل عن ىذه االستثمارات من 
ركزا ُب كثَت من ا١تواضع على التمثيل بتصريف قصة موسى ُب عدد من السور، خاصة ُب مبحثو ا١تتعلق بوصفها تصريفا ك تصرفا م

 .نج القرآف ك نظمو: بنظم القرآف

ُب ٘تييز النص القرآ٘ب ّتملة من ا٠تصائص مستندة ُب ذلك على نظمو ا١تعجز، كما اشًتكت  *تشًتؾ الدراسات السابقة
يرا نافية عنو صفة الٌذـ، مشيدة بإعجازه ألنو ٯتثل أرقى مراتب الببلغة، يوضح ىذه الزاكية الزركشي ُب تسمية التصريف القرآ٘ب تكر 

 .ُب الربىاف إذ يقرأ أسلوب التكرير ُب القرآف مسندا لو كظائف ببلغية ك أخرل توصيلية تداكلية
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 :عند الزركشي  »التكرار «. 2

الكرٙب ُب إطار حديثو عن أساليب التوكيد، فهو من ٤تاسن أساليب الفصاحة ُب القرآف   »التكرار «يسوؽ الزركشي كبلمو عن 
ك ذلك أف عادة العرب ُب خطاباهتم إذ أهبمت بشيء إرادة لتحقيقو ك قرب كقوعو، أك قصدت الدعاء إليو، كررٌتو  «عند العرب، 

د منو ُب النص القرآ٘ب مركزا ُب ذلك على بعض ك على ىذه القاعدة يصوغ الزركشي مفهومو للتكرار ك ا١تقاص.    (26) »...توكيدا
يقًتف ىذا البعد من الرؤية ببعد التلقي، فإ٪تا سيق القرآف الكرٙب على كجوه من التكرار، الذم يعد من . آيات القرآف القصصية

لتكرار القصصي، ٤تاسنو ك ليس غرضا فيو، ألنو جاور على ٥تاطبات العرب، ك من ٌٍب بطلت حجة القائلُت إنو ال فائدة ُب ا
فالزركشي إذا من مثبيت ظاىرة التكرار بلفظو ك مفهومو ك اتجُت على ذلك بنزكؿ القرآف الكرٙب موافقا للغة العرب حىت يقيم 
كشائج االتصاؿ بينو ك بينهم فيؤثر فيهم بإعجازه، ك إشارة الزركشي لظرؼ التلقي دقيقة، إذ ٕتاكز فيو االستعماؿ اللغوم إٔب 

ك على ذلك ٭تتمل ما كرد من تكرار ا١تواعظ ك الوعد ك الوعيد، « : النفسية اليت عليها اإلنساف،    ك يعلل ذلك بقولوا٢تيئات 
        (27) »ألف اإلنساف ٣تبوؿ على الطبائع ا١تختلفة، ك كلها داعية إٔب الشهوات، ك ال يقمع ذلك إاٌل تكرار ا١تواعظ ك القوارع

أم سهلناه « ك تفسَت صاحب الكشاؼ ٢تا   » ﴾17كىلىقىٍد يىسٍَّرنىا اٍلقيٍرآىفى لًلذٍِّكًر فػىهىٍل ًمٍن ميدًَّكرو﴿ «ك يستشهد بآية سور القمر 
 .(28) »لبلذٌكار بأف نسجناه با١تواعظ الشافية ك صرفنا فيو من الوعد ك الوعيد

ك فائدتو العظمى التقرير، ك قد « :  لتقريرك قبل تفصيلو القوؿ ُب الفوائد اليت جعلها للتكرار، ٭تدد فائدتو العظمى ُب ا
ك حقيقتو إعادة اللفظ أك مرادفو « الركيزة اليت يقيم عليها تعريفو للتكرار، فيقوؿ ( التقرير)ك ىو  (29) »الكبلـ إذا تكرر تقرر: قيل

ك ىو ُب ىذا ا١تنحى . (30) »ولتقرير معٌت، خشية تناسي األٌكؿ، لطوؿ العهد بو، فإف أعيد ال لتقرير ا١تعٌت السابق ٓب يكن من
مساند للقائلُت بانعداـ التكرار ُب حاؿ كجود اإلضافات، ك ٥تالف للقائلُت بأف ال ترادؼ ُب كلمات القرآف، فتكراره مشركط 

 .بإعادة اللفظ نفسو أك مرادفو لقصد التقرير خوفا على ا١تتلقي من النسياف

ئا تواترىا ُب سياقها النصي حىت يضبط مفهـو التقرير، فيعمد إٔب تفسَت ك يتجاكز الزركشي اللفظ الواحد إٔب اآليات قار 
قيٍل ًإ٘بِّ أيًمٍرتي  «، ليست تقريرا لقولو تعأب  »﴾14قيًل اللَّوى أىٍعبيدي ٥تيًٍلصنا لىوي ًديًٍت ﴿ «ك يعلل أف [ 15-11]آيات من سورة الزمر 

ينى ﴿ ُب اإلخبار ( 11آ )،   ك إ٪تا جيء هبا لغرض آخر، إذ ٘تثل الغرض من اآلية األكٔب  »﴾11أىٍف أىٍعبيدى اللَّوى ٥تيًٍلصنا لىوي الدِّ
ُب التخصيص بالعبادة ك اإلخبلص، ك ألجل اختبلؼ ( 14آ: )باألمر بالعبادة ك اإلخبلص فيها، ك ٘تثل الغرض من اآلية الثانية

 . (31)الغرض ًب تأخَت ا١تفعوؿ ُب األكٔب ك تقدٯتو ُب الثانية

 :ا عن الفوائد اليت عٌدىا الزركشي للتكرار، فهيك أمٌ 

ك اعلم أف التكرير أبلغ من التأكيد ألنو كقع ُب تكرار التأسيس، ك ىو أبلغ من التأكيد، فإف التأكيد قرر إرادة « : التأكيد -
 ؛(32) »معٌت األكٔب ك عدـ الٌتجوز

 ؛(33) »زيادة التنبيو على ما ينفي التهمة ليكميل تلقي الكبلـ بالقبوؿ«  -
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، ك قد يرد منو شيء يكوف بناؤه بطريق (34) إذا طاؿ الكبلـ ك خشي تناسي األٌكؿ أعيد ثانيا تطريقو لو ك ٕتديدا لعهده«  -
اإلٚتاؿ ك التفصيل بأف تتقدـ التفاصيل ك اٞتزيئات ُب القرآف، فإذا خشي عليها التناسي لطوؿ العهد هبا بٍت على ما سبق هبا 

 ؛(35) »...الذكر اٞتملي
 ؛(36) »ُب مقاـ التعظيم ك التهويل«  -
 ؛(37) »ُب مقاـ الوعد ك الوعيد«  -
 ؛(38) »التعجب«  -
  ك منو تكرار القصص ُب القرآف، كقصة إبليس ُب السجود آلدـ، ك قصة موسى ك غَته من األنبياء، ... (39)لتعدد ا١تتعلق«  -

 ؛(40) »...ك إ٪تا كررىا لفائدة خلت عنو ُب ا١توضع اآلخر، ك ىي أمور
قبل التطرؽ لفوائد تكرار القصص عنده، نقف على ٚتلة القضايا اليت ٯتكن استنباطها من الفوائد ا١تذكورة، حيث عمد 

تكرار اآلية ك ُب بعض ا١تواقع اآليتُت، ك معٌت : تكرار اللفظ أك اٟترؼ، ك تركييب: الزركشي إٔب قراءة الظاىرة ُب مستويُت إفرادم
لقرآف إالٌ  بوصف سوره كحدة متكاملة، ك ذلك ألنو ال يفصل الظواىر اللغوية األسلوبية عن متعلقاهتا ىذا أنو ال ينظر إٔب ا

السياقية النصية ك مقاماهتا، ك أنٌو فضبل عن ذلك جعل ا١تتلقي بؤرة انصب عليها تركيز النص بالتأثَت فيو أٌكال ك حثو على الفعل 
يل الزركشي الكبلـ ُب الفوائد ا١تذكورة، يصل إٔب ذكر ٚتلة من الفوائد اليت ألجلها  بعد تفص. باألمر أك عدـ الفعل بالنهي ثانيا

كررت قصة موسى عليو السبلـ، ك فوائد تكرير القصص القرآ٘ب عنده موصوؿ بغرض التذكَت ا١تصرٌح بو ُب سورة القصص ُب قولو 
     كىصىرَّفٍػنىا ًفيًو ًمنى اٍلوىًعيًد لىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى  «: ك سورة طو ُب قولو تعأب  »﴾51ريكفى﴿كىلىقىٍد كىصٍَّلنىا ٢تىيمي اٍلقىٍوؿى لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّ  «تعأب 

ك قد أخرب ا سبحانو بالسبب الذم  «: ك استنادا إٔب السياؽ الذم أكرد فيو اآليتُت إذ يقوؿ.  »﴾113أىٍك ٭تيًٍدثي ٢تىيٍم ًذٍكرنا ﴿
  ؛(41) »ر، فقاؿألجلو كرر األقاصيص ك األخبا

 .يتبُت لنا أنو ك إف ٓب يصرٌح بذلك يتناكؿ التكرار بوصفو توصيبل ك تصريفا

 :ك الفوائد اليت ذكرىا ىي

أنو إذا كرر القصة زاد فيها شيئا، أال ترل أنو ذكر اٟتية ُب عصا موسى عليو السبلـ،    ك ذكرىا ُب موضع آخر ثعبانا، «  -
 .(42) »ك ىذه عادة البلغاء، أف يكرر أحدىم ُب آخر خطبتو أك قصيدتو كلمة، لصفة زائدةففائدتو أف ليس كل حٌية ثعبانا، 

ك الزركشي ُب قولو ىذا اخًتاؽ شرط كسم ظاىرة إعادة اللفظ بنفسو أك مرادفو إال للتقرير بأنا تكرار، ك ليس غَتىا، ك ىهنا 
 إضافة؛

اـ ا١تهاجرين الذين ينقلوف ما نزؿ من القرآف، فبل تقع قصة إٔب قـو ك القصد منو أف يصل القصص القرآ٘ب كلو إٔب أقو : ا٢تجرة -
 ك ىو ما أشار إليو ابن قتيبة؛(  43) »زيادة تأكيد ك تبصرة لآلخرين ك ىم اٟتاضركف« ك قصة إٔب قـو آخرين، ك 

 ٟتق؛تسلية قلب الرسوؿ عليو الصبلة ك السبلـ الشًتاكو مع األنبياء اآلخرين ُب رفض أقوامهم دعوات ا -
ك ىو ا١تعٌت الذم ساقو التهاك٘ب  (44) »أف إبراز الكبلـ الواحد ُب فنوف كثَتة ك أساليب ٥تتلفة ال ٮتفى ما فيو من الفصاحة«  -

 للتصريف؛



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-239- 
 

 ؛(45) »أف الدكاعي ال تتوفر على نقلها كتوفرىا على نقل األحكاـ، فلهذا كررت القصص دكف األحكاـ«  -
 ؛(46)فهو ٖتٌد ك إعجاز: معجز للعرب عن اإلتياف ٔتثلو أف تكرار القصة الواحدة ُب مواضع -
ك إف ظن أنا ال تغاير األخرل، فقد يوجد ُب ألفاظها زيادة  -أف القصة الواحدة من ىذه القصص كقصة موسى مع فرعوف «  -

الف نظَتهتا من ك نقصاف ك تقدٙب ك تأخَت، ك تلك حاؿ ا١تعا٘ب الواقعة ْتسب تلك األلفاظ؛ فإف كل كاحدة ال بد ك أف ٗت
نوع معٌت زائد فيو، ال يوقف عليو إاٌل منها دكف غَتىا، فكأف ا تعأب فٌرؽ ذكر ما دار بينهما ك جعلو أجزاء، ٍب قسم تلك 
األجزاء على تارات التكرار لتوجد متفرقة فيها؛ ك لو ٚتعت تلك القصص ُب موضع كاحد ألشبهت ما كيجد األمر عليو من 

ن انفراد كل قصة منها ٔتوضع، كما كقع ُب القرآف بالنسبة ليوسف عليو السبلـ خاصة، فاجتمعت ُب ىذه الكتب ا١تتقدمة، م
 .(47) »...ا٠تاصية من نظم القرآف عدة معاف عجيبة

ك أما عن ا١تعا٘ب العجيبة ا١تنبثقة . ٭تمل كبلـ الزركشي خصوصيات تصريف قصة موسى عليو السبلـ، نعود إليها الحقا
 :اىرة فيحددىا بأناعن ىذه الظ

 أف تكرارىا مع سائر ألفاظها ٓب يوقع فيها شبهة ك ال سٌبب ملبل، فاختلف كبلـ ا١تؤب عن كبلـ البشر؛ -
أنو ألبسها زيادة ك نقصاننا ك تقدٯتا ك تأخَتا، ليخرج بذلك الكبلـ أف تكوف ألفاظو كاحدة بأعيانا، فيكوف شيئا معادا «  -

 ت؛فنٌزىو عن ذلك هبذه التغيَتا
١تا فيها -ك منها أف ا١تعا٘ب اليت اشتملت عليها القصة الواحدة من ىذا القصص صارت متفرقة ُب تارات التكرير فيجد البليغ  -

ميبل إٔب ٝتاعها، ١تا جيلبت عليو النفوس من حٌب التنقل ُب األشياء ا١تتجددة اليت لكل منها حصة ُب االلتذاذ بو  -من التغيَت
 مستأنفة؛

  األمر العجيب ُب إخراج صور متباينة ُب النظم ٔتعٌت كاحد، ك قد كاف ا١تشركوف ُب عصر النيب صلى ا عليو ك منها ظهور  -
ك سلم يعجبوف من اتساع األمر ُب تكرير ىذه القصص ك األنباء مع تغاير أنواع النظم، ك بياف كجوه التأليف، فعرٌفهم ا 

 .(48) »من ال يلحقو ناية، ك ال يقع على كبلمو عددسبحانو أٌف ما يتعجبوف منو مردكد إٔب قدرة 
ك استدعى اٟتديث عن تواتر قصة موسى عليو السبلـ ك فوائده اٟتديث عن بٍت إسرائيل ك موجب ذكر أقاصيصهم، 

 : فجعل لذكرىم مقاصد ىي

 الداللة على نبوة الرسوؿ األمي صلى ا عليو ك سلم؛ -
 م؛تعداد النعم عليهم با١تٌن على أسبلفه -
 اإلخبار بكفرىم ك جحودىم ك تصرفاهتم مع أنبيائهم؛ -
 .(49)ٖتذير أىل الكتاب ا١تعاصرين للدعوة امدية من نزكؿ العذاب هبم -

     ك يطوؿ كبلـ الزركشي متناكال تكرار القصص القرآ٘ب اآلخر ٦تثبل لو بقصة إبراىيم عليو السبلـ ك غَته من األنبياء، 
بلة ُب القص القرآ٘ب اليت مثلتها قصة يوسف عليو السبلـ ُب سورة يوسف، ك هبا يفتح باب السؤاؿ عن ك مشَتا إٔب الظاىرة ا١تقا

 .(50)األسباب اليت ٓب تكرر ٔتوجبها القصة ك سيقت مساقا كاحدا
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 :الظاىرة في الدراسات العربية الحديثة. 3

ُب عدد من السور ٤تمد أٛتد خلف ا، ك قد أنكر ك من ادثُت الذم تعرضوا لظاىرة تواتر ذكر اٟتدث الواحد من القصص 
أف يكوف ىناؾ تكرار ُب القصص القرآ٘ب، ك سياؽ كبلمو عن تكرار القصص ىو عدـ فهم العقلية العربية اإلسبلمية للظاىرة 

ٔب، فيعرض لعدد من القصصية القرآنية   ك ذلك لعدك٢تم عن تفسَتىا تفسَتا أدبيا ٬تعل من النص القرآ٘ب نصا أدبيا بالدرجة األك 
    كقفة ثانية كقفها العقل اإلسبلمي عند األقاصيص اليت كررت ذلك ألنو : التكرار« : مسببات ذلك بأف التكرار أحدىا، يقوؿ

كلو أف العقل ... ك قد اعتمد ا١تذىب التارٮتي ُب فهم القصص القرآ٘ب قد عجز عن أف يفهم األسرار اليت من أجلها كاف التكرار
ي أقاـ فهمو للقصص القرآ٘ب على أساس فٍت ك أديب ١تا كقف ىذه الوقفة ك لعرؼ منذ اللحظة األكٔب الذم عٌده تكرارا اإلسبلم

ليس من التكرار ُب شيء ألف ىذه ا١تواد التارٮتية غَت مقصودة من القصص، ك أف مقاصد القرآف من مواعظ ك عرب ك من 
ك من ىنا كاف االختبلؼ ألف اختبلؼ ا١تقاصد يدفع من غَت شك إٔب  إنذارات ك بشارات ٗتتلف ُب موطن عنها ُب آخر،

ك قصة موسى ُب سورة . مقصد القرآف من قصة  موسى ُب سورة طو غَته من قصة موسى ُب سورة النمل. اختبلؼ الصور األدبية
ك على ىذا فبل تكرار، ك ال طو قصة مستقلة ك قصتو ُب سورة النمل قصة مستقلة، ك من الوجهة األدبية ىذه قصة ك تلك أخرل 

 .(51) »اختبلؼ  ك ال تشابو

     أحدث مؤلف أٛتد خلف ا أثرا غَت مقبوؿ ُب األكساط العربية اإلسبلمية ١تا حواه من أراء ُب طبيعة القص القرآ٘ب
بشرم، ك ليس ا١تقاـ ىنا الدراسة ك قولو باحتوائو على التمثيل ك األسطورة ك ا٠تياؿ ألنو يقـو على ا١تبادئ اليت يقـو عليها النص ال

النقدية ١تا كرد ُب الكتاب، ك إ٪تا الذم يهٌم ىو موقفو من الظاىرة ُب النص، فهو أٌكال ينفي كجود تكرار ُب القصص القرآ٘ب، 
ع القصة معلبل أف ما ذكر متعددا ُب سور ٥تتلفة ىو تعدد ُب ا١تقاصد، ك ١تا كاف الوضع على ىذه اٟتاؿ اعترب كل موقع من مواق

 .ُب السور ىو قصة أخرل، ك موقفو ىذا ٭تتاج إٔب تدقيق

إف قوؿ خلف ا ٔتناسبة القصص للمقاصد الفت للنظر يعٍت عدـ كجود التكرار ك ال يعٍت عدـ كجود التصريف، ك ىو 
ك ألجل مقاصد متنوعة، ك قد األمر ا١تثبت ُب النص القرآ٘ب بتواتر آيات التصريف الدالة على اآليات ا١تختلفة ُب سياقات ٥تتلفة 

 .(52)بسط القوؿ ُب ىذه االختبلفات ُب الباب الثا٘ب من كتابو

يتناكؿ .  »ُب منطوقة ك مفهومو: القصص القرآ٘ب «ك ُب،   »إعجاز القرآف« ك ٮتوض ُب األمر عبد الكرٙب ا٠تطيب ُب 
 .(54)، ك ٮتص ُب الثا٘ب القصص القرآ٘ب بالدراسة(53)، اعتمادا على مقوالت القدامى اليت سبق عرضها »اإلعجاز« القضية ُب 

    أصحاب األىواء ك مرضى القلوب من ا١تلحدين « منطلقا من أف الظاىرة الفتة للنظر، ك أف   »التكرار ُب القصص القرآ٘ب« 
التكرار أثر للحاالت قد استغلوا الظاىرة لبلنتقاص من قيمة القرآف ك إدخاؿ الشك إٔب اإلعجاز، ذلك أف   »ك أعداء اإلسبلـ

أعاجم أك أشباه أعاجم ٓب يذكقوا الببلغة العربية ك ٓب « النفسية اليت كانت تنتاب الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم، فرٌد عليهم بأنم 
 .(55) »يتصلوا بأسرارىا
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يكوف ُب إعادة تصوير تكرار ُب إعادة ٚتلة بعينها أك بعض أجزائها، أك : ٍب يأٌب إٔب عرض أنواع التكرار ا١توجودة فيو
األحداث أكثر من مرة، لَتكز على طبيعة التكرار ُب القصة القرآنية منطلقا من رأم الباقبل٘ب ُب اإلعجاز ك ٥تتصره أنو من 

    عرض القصص القرآ٘ب عرضا متفاكتا بُت الطوؿ ك القصر « الفصاحة ك الببلغة ك ىو ٦تٌا عجز العرب على اإلتياف ٔتثلو، فقد 
ك رغم الدقائق اليت . (56) »ط ك القبض، ك قد كسع عليهم هبذا ٣تاؿ ا١تعارضة ك ااكاة فلم يكن إال العجز ك االستخزاءك البس

، فإف عبد الكرٙب ا٠تطيب يعًتض عليو ُب عدـ تقدٙب الٌسر الذم ألجلو كرد التكرار عند الزركشي        »إعجاز القرآف« تناثرت ُب 
 .ك التصريف عند الباقبل٘ب

ك يتناكؿ بعد رأم الباقبل٘ب رأم الزركشي ُب الربىاف، ك يعًتض عليو أف إشارتو للزيادة ُب التكرار ٓب تأت إاٌل عرضا، ىي 
: ك كأنا جاءت عفوا ك دكف مباالة ُب قولو  »الزركشي «ك اإلشارة ا١تقتضبة اليت أشار إليها « : اليت يقف عندىا الدارس، يقوؿ

ىذه اإلشارة ىي ُب نظرنا أبرز داعية من دكاعي التكرار القصصي، ك ٓب يذكر الزركشي ما  -القصة زاد فيها أم القرآف إذا كرر-أنو 
بأف القرآف كلما كرر قصة جاء فيها : ٢تذه الزيادة من قيمة ُب عرض القصة ك ُب إبراز ما يراد إبرازه من أحداثها، ك اكتفى بالقوؿ

ك ٮتلص بعد ا١توقفُت لتقدٙب قراءتو ا٠تاصة للظاىرة . (57) »أك الثا٘ب، أك الثالث، ك ىكذاّتديد ٓب يكن موجودا ُب العرض األٌكؿ، 
قصصو ك غَته، ىي تكميل الصور : ك مفادىا أف مسٌوغات التكرار ُب القرآف  »دعول        ك برىانا« من خبلؿ ما أٝتاه 

ك شبو ٣تسمة للحدث، ك أٌف ما يبدك من أنو اختبلؼ ك أنا ُب ٣تموعها تعطي صورة كاضحة كاملة ٣تسمة أ« لبعضها بعض، 
بُت ا١تقوالت ُب الواقعة الواحدة أك اٟتدث الواحد ليس ٕتميعا ١تتناثر األقواؿ عن ىذه الواقعة أك ذاؾ اٟتدث، أك ليس التقاطا 

إف ٓب نقل سرٌه ألف -طيب فاألصل ُب التكرار عند عبد الكرٙب ا٠ت. (58) »لظاىر القوؿ ٌٍب ١تا يكمن كراءه من خواطر ك خلجات
ىو تكوين صورة كاملة من صور ٣تزأة، ك كيف كردت  -الباقبل٘ب ٓب يتوصل إٔب اكتشاؼ الٌسر ك الزركشي ٓب يعره اىتماما ذا باؿ

متكررة ُب عدد من السور، غَت أف تواترىا قدـ لنا القصة مكتملة ُب مرحليتها األكٔب ك الثانية ك يقدـ لنا ٪توذجا عن كيفية 
 -طو] -أك الصور الثبلث-السور    « مركزا على الكلمات اليت ٝتعها موسى عليو السبلـ الواردة ُب '' التكليم''االكتماؿ مصورا 

ىي ٣تموع ما ٝتعو موسى من اٟتق سبحانو    ك تعأب ُب ىذا ا١توقف، ك أنا على أم ترتيب ٕتتمع فيو تعطي [ القصص -النمل
    ف الذم كاف مفاجأة مذىلة مزلزلة ١توسى، فكانت كلمات ا ىذه ُب تتابعها ك تبلحقها تتنزؿ بردا الصورة ا١تطلوبة ٢تذا ا١توق

... أما اختبلؼ مقوالت موسى عن النار ُب السور الثبلث« : ك يضيف. (59) »ك سبلما على قلبو الذم كاف يتطاير شعاعا
ما كاف ٬ترم ُب خاطره من مشاعر ك إحساسات ك تقديرات، ١تا ٕتمع بُت ما قاؿ موسى ألىلو ك  -كما قلنا-فهذه ا١تقوالت 

 .(60) »ينكشف عنو الواقع عند مداناتو للنار اليت رآىا، ك اتصالو ٔتن عندىا

ك ٮتالف موقف عبد الكرٙب ا٠تطيب رأم خلف ا من حيث النظر إٔب الوظائف اليت ٯتكن أف يقـو هبا التكرار، ففي الوقت 
لؤلجزاء ا١تشكلة  لتعدد ُب الذكر دليبل على تعدد القصة، ك مقصدىا جعل منو عبد الكرٙب ا٠تطيب جامعاالذم قرأ خلف ا ا

ك اٟتدث الواحد، ك استنادا إٔب ىذا ا١تنطلق ٯتكننا تصنيف ىذه القراءة ضمن القراءات ا١توضوعاتية الشكلية للقصة الواحدة 
أما ما تعلق بالشكل فهو كيفية لتشكيل . لى ٤تورم الشكل ك ا١توضوعللقصص القرآ٘ب، حيث أككل للحوار كظيفتُت موزعتُت ع

 .الكل من جزء، ك أما ما تعلق با١توضوع فيخص ىذا الكٌل الذم كصلنا إليو: الصورة من صور جزئية
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على مناقشة الفكرة، فتناكؿ القصص القرآ٘ب من '' إ٭تاؤه ك نفحاتو: القصص القرآ٘ب''ك يقيم فضل حسن عباس مؤلفو 
    يث ىو مكرر ك متنوع، فتتبع القصة الواحدة ُب العدد من السور، ك قبل خوضو ُب الكتاب، ينقل أراء ابن قتيبة ك ا٠تطايب ح

ىل ُب القصص : ، ك ىو ُب إطار تساؤلو(عبد الكرٙب ا٠تطيب ك ٤تمد قطب)ك الزركشي ك يضيف إليها بعض أراء ادثُت 
: ٪تا يقدـ تعريفو ا٠تاص للظاىرة ك اإلجراء الذم يراه مبلئما لدراسة القصة القرآنية، يقوؿالقرآ٘ب تكرار ال يتعجل اإلجابة، ك إ

ىو إعادة اللفظ نفسو ُب سياؽ كاحد، فإذا ٓب يتوفر ىذاف الشرطاف، أم إذا ٓب يكن ا١تعاد اللفظ نفسو  -كما نراه-ك التكرار « 
اص ك معناه ا٠تاص؛ فإف ذلك ال نسميو تكرارنا أبدا، ىذا ىو أك إذا ذكر اللفظ أكثر من مرة ك لكن لكل موضع سياقو ا٠ت

 :ك يقًتح ا٠تطوات اآلتية للوصوؿ إٔب نتيجة ُب دراسة القصة القرآنية. (61) »التعريف الدقيق للتكرار كما يظهر لنا

 من حيث األلفاظ ك الًتاكيب اليت ذكرت ُب كل قصة؛: أكال ن  «

 ك ا١تشاىد ك ا١تواقف ا١توزعة على السور اليت ذكرت فيها القصة؛ من حيث ا١توضوعات ك اٞتزيئات: ثانينا

 .(62) »من حيث اختصاص كل سورة ٔتا جاء فيها من ىذه ا١تواقف ك ا١تشاىد: ثالثنا

ك ىو فضبل عن ذلك يشَت إشارتُت دقيقتُت ُب رؤيتو ا١تنهجية حيث يرل كجوب دراسة القصة القرآنية دراسة 
 .رتيب النزكؿ ك ليس ترتيب ا١تصحف الشريفموضوعاتية، تعتمد أساسا ت

 :الظاىرة عند أبي زىرة محمد

بأطراؼ ا١توضوع، فتحدث عن التكرار ك بٌُت موقفو منو، ك ٖتدث عن التصريف ك قد ضبطو '' ا١تعجزة الكربل''أٌٓب أبو زىرة ُب 
طناب ك استشهد ُب ذلك بآيات ُب القرآف أٌما ُب حديثو عن التكرار، فقد ذىب إٔب تأكيد أنو ليس من باب اإل. بتحديد آثاره

ٍيًن ًإٍحسىاننا كىًذم اٍلقيٍرىبى كى « : الكرٙب، ففي قولو تعأب ُب سورة البقرة اٍليىتىامىى كىًإٍذ أىخىٍذنىا ًميثىاؽى بىًٍت ًإٍسرىائًيلى الى تػىٍعبيديكفى ًإالَّ اللَّوى كىبًاٍلوىاًلدى
ةى كىآىتيوا الزَّكىاةى ٍبيَّ تػىوىلٍَّيتيٍم ًإالَّ قىًليبلن ًمٍنكيٍم كىأىنٍػتيٍم ميٍعرًضيوفى ﴿كىاٍلمىسىاًكًُت كىقيوليوا لًلنَّاًس حيسٍ       ، بٌُت أف التوٕب  »﴾83ننا كىأىًقيميوا الصَّبلى

ؼ النظر العميق يثبت أٌكال أف التوٕب ىو االنصراؼ ك البعد باٞتسم ك اإلعراض ىو االنصرا« ك اإلعراض ليسا شيئنا كاحدا، ك 
كىاذٍكيريكا ًإٍذ جىعىلىكيٍم خيلىفىاءى ًمٍن بػىٍعًد عىادو « : ك أشار إٔب الظاىرة ُب آية سورة األعراؼ ُب قصة صاّب عليو السبلـ. (63) »بالقلب

ءى   ،  »﴾74اللًَّو كىالى تػىٍعثػىٍوا ُب اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى ﴿ كىبػىوَّأىكيٍم ُب اأٍلىٍرًض تػىتًَّخذيكفى ًمٍن سيهيو٢ًتىا قيصيورنا كىتػىٍنًحتيوفى اٍٞتًبىاؿى بػيييوتنا فىاذٍكيريكا آىالى
ك كصل إٔب عرض الفرؽ بُت العثو ك الفساد، ك أف صاٟتا عليو السبلـ نى عن الفساد ك عن القصد إليو، دٌؿ على ذلك كركد 

شناعة حا٢تم، ك فساد ٚتعهم إذ فعليهم أف يتخلوا عن الوصف، ك ىي كذلك تدؿ على « العثٌو منهيا عنو ك اإلفساد موصوفا بو 
 .(64) »أنو فساد ال صبلح معو

بعد التدقيق اللغوم الذم سار عليو أبو زىرة ُب رٌده على القائلُت باإلطناب ُب التكرير ٭تسم األمر ُب القضية من كل 
إعجاز القرآف الكرٙب، بل إنو من  ك قد اٌدعى بعض العلماء التكرار ُب مواضع ُب القرآف ك عللو ٔتا ال يتناَب مع« : جوانبها يقوؿ

دالئل اإلعجاز، إذ أٌف تكرار ا١تعٌت الواحد بعبارات ٥تتلفة ُب مواضع ٥تتلفة مع ٚتاؿ األلفاظ ك اٞتمل ُب مواضعها ا١تختلفة، كأف 
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      ك ٚتلها،  يكرر ا١تعٌت ُب قصة ُب سور ٥تتلفة، ك كل عبارة معجزة ُب ذاهتا، ك يتحدل هبا ُب نغمها ك موسيقاىا ك ألفاظها
 .ك عجز العرب عن أف يأتوا بأم عبارة منها دليل على كماؿ اإلعجاز ُب ٚتلتو ك ُب أجزائو

ك ٨تن نرل أنو ال تكرار ُب عبارات القرآف ٔتعٌت أف يكرر ا١تعٌت ُب غَت حاجة إليو بل ذكرنا أنو إذ تكرر لفظ أك معٌت فإ٪تا يكوف 
كبلـ أيب زىرة . (65) »يدعى فيها التكرار إخبلال، ك ذلك مستحيل على كتاب ا ذلك ١تناسبة جديدة ك يكوف عدـ ذكر ما

ك قد ضربنا على  «: جامع للرؤل السابقة القائلة بالتكرار ك النافية لو، ك مشَت ُب الوقت ذاتو إٔب الرؤية اليت تبناىا ُب طرح القضية
 .(66) »صدر كبلمنا ُب تصريف القوؿ ُب القرآف ذلك األمثلة من قصص القرآف ك من أنواع االستفهاـ ك ذلك ُب

جاء قوؿ أيب زىرة ُب التصريف على مستويات، فهو أٌكال يضعو ُب إطاره الواسع بوصفو مظهرا من مظاىر أسلوب البياف 
طاء نظرتو بياف التصريف، ك يشَت إٔب بعض سياقات لفظ التصريف ُب القرآف الكرٙب ليصل إٔب إع: ، فيحدد بو البياف(67)القرآ٘ب

يتضمن األمر بالتوحيد ك التكليفات  «ا١توضوع ك الشكل، أٌما ا١توضوع ك عنو تنبثق ا١تعا٘ب فػ: لبياف التصريف، مركزا على نقطتُت
( يصٌرؼ اآليات بأكجو)الشرعية اليت هبا صبلح اجملتمع ك تكوين مدينة فاضلة ٖتًـت فيها حقوؽ اإلنساف احًتاما كامبل، بأكجو 

البياف من هتديد       ك إنذار إٔب تبشَت ك توبيخ ك استنكار، ك دعول إٔب التأمل ُب خلق ا، ك ُب األنفس ك من ٥تتلفة من 
 .(68) »قصص يدركها أكلو األلباب لسياؽ العرب ك ا١تثبلث ك ىكذا تتنوع أساليب القوؿ ك مناىج التأثَت

العبارات ك أساليبها   ك قد فصل القوؿ ُب أسلوب  األلفاظ ك صور: أما التصريف على مستول الشكل فشمل كجهتُت
 .السور الطواؿ ك السور ا١تتوسطة ك السور القصار: ك شكل السور القرآنية ا١تتنوع. (69)االستفهاـ متناكال تصريفاتو ا١تتنوعة

ياف التصريف، غَت أنو أٌما القصص القرآ٘ب فقد تناكلو الكاتب من الناحية البيانية ك حديثو عنو كاقع ُب سياؽ كبلمو عن ب
ك من ا١تواضع اليت ٭تسن فيو اإلطناب، بل التكرار أيضا ُب قصص القرآف، ك ال نذكره  «: يعمد إٔب توظيف التكرير مرة، يقوؿ

ىنا من ناحية أنو من كجوه اإلعجاز ُب ذاتو فلذلك موضع خاص من القوؿ، إ٪تا نذكره من ناحية التكرار فيو، ك موضع ذلك سٌر 
ك إٔب اعتباره تصريفا بلفظ . (70) »ك ببلغة القوؿ الذم ىو كجو من كجوه البياف القرآ٘ب الذم قصد إليو الكتاب العزيز اإلعجاز

 .(71) »ك اآلف نذكر القصص القرآ٘ب على أنو لوف من تصريف البياف القرآ٘ب ك تغيَت أشكالو «: التصريف مرة أخرل

بيانا  -قبل كل شيء-رجها من تصريف القصص القرآ٘ب، فجاء القصص ك ساؽ ٚتلة من ا١تقاصد اليت استطاع أف يستخ
 :، ك مشل(72)لعقيدة التوحيد ك برىانا عليها

 أبعادنا اجتماعية: 
 اٟتث على ا١تعامبلت الطيبة؛ -
 اٟتث على العمل؛: إصبلح اجملتمع -
 .األكل ك الشرب: إشارات إٔب اٟتياة اإلنسانية اليومية -

 أبعادنا نفسية: 
 .إصبلح النفوس -
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 أبعادنا ُب العدؿ؛ 
 (73)أبعادنا ُب التشريع. 

 
 :تصريف أـ تكرير: الظاىرة في القرآف الكريم. 4

الفرؽ بُت التصريف ك التكرير، ٍب : يفرض علينا العرض السابق ١تقوالت القدامى ك ادثُت ضبط اإلشكاؿ بتحديد نقطتُت      
ك الفرؽ بُت اللفظُت كاضح، فإذا كصلنا إٔب ٖتديد التصريف بعد التعريفات  األٌكؿ أـ الثا٘ب؟،: ما ىو ا١تتوفر ُب النص القرآ٘ب

ىو ذكر الشيء مرة  «: السابقة بأنو تغيَت األصل كفق مقاصد ا١تتكلم ك كجهتو ُب اإلخبار أك التأثَت، ك علمنا بأف التكرير
الشيء من كضع إٔب كضع بإجراء ٖتويل عليو، ًٌب التمييز بُت التصريف ك التكرير، إذ التصريف نقل . (74) »فصاعدا بعد أخرل

أٌما التكرير فهو إعادة الذكر للشيء أك ٞتزء منو، كما حدٌده السجلماسي غَت أف الظاىرتُت تلتقياف ُب . فكأنٌا بو شيئا غَت األٌكؿ
يات ا١تستشهد بو ُب مساريهما حيث ينعرج التكرير عن معناه األصلي إذا أرفق بزيادة، ك قد ثبت من النصوص السابقة أف اآل

   التكرير ال ٗتلو من زيادة، ٦تٌا يسمح لنا بالقوؿ إنو ال تكرار ُب النص القرآ٘ب، حيث ٘تٌيز تواتر الذكر ا١ترة بعد األخرل بزيادات 
تذكَتية ك إضافات، فأٚتع الدارسوف أف ىذا الذكر ا١تتعدد ىو ذكر متجدد، تتجٌدد معانيو ك مقاصده سواء الببلغية أـ العملية ال

   ك السند ُب ىذا القوؿ ىي الفوائد اليت أثبتوىا للتكرير حىت ال يكوف مذموما ك ال يكوف إطنابا . حسب السياقات الواردة فيها
 .ك إذ أثبتوا ذلك أخرجوه من معا٘ب التكرار إٔب معا٘ب التصريف

رير أك التكرار فيو، ُب حُت يتداكؿ لفظ ك إذا جئنا إٔب استقراء القرآف الكرٙب ْتثا عن اللفظُت، فبل ٧تد لفظ التك
 : التصريف ُب سور متعددة ك سياقات ٥تتلفة، نشَت إليها ُب اٞتدكؿ ا١توإب

 (*)السياقات المختلفة اآليات السور

 (مدنية)البقرة 

 (مد)آؿ عمراف 

 (مك)األنعاـ 

 

 

 (مك)األعراؼ 

 (مك)التوبة 

164 

152 

16 - 46 - 65 - 105 

 

 

47- 58 - 146 

127 

 2/4/181: دالئل الوحدانية: تصريف الطبيعة الرياح

 5/9/30: صرؼ ا١تؤمنُت عن الكفار البتبلئهم: صرؼ

إيراد ٥تتلف ك كثَت؛ إثبات : صرؼ العذاب؛ تصريف اآليات
؛ 6/12/188: اإلتياف هبا متواترة حاال بعد حاؿ: النبوات

 7/13/111؛ 7/13/20

النبات؛ الصرؼ : صرؼ أبصار أصحاب األعراؼ؛ تصريف اآليات
 .4-7/14/3؛ 18-7/14/118؛ 7/14/75عن آيات ا 

: االنصراؼ عن االستماع للوحي/ االنصراؼ عن ا١تادم 
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 (مك)يونس 

 (مك)ىود 

 (مك)يوسف 

 

 (مك)اإلسراء 

 (مك)الكهف 

 (مك)طو 

 (مك)النور 

 (مك)الفرقاف 

 

 

 

 

 (مك)الزمر 

 (مك)غافر 

 (مك)اٞتاثية 

 (مك)األحقاؼ 

 

 

32 

08 

24- 33- 34 

 

41- 89 

54 

113 

43 

19- 50- 65 

 

06 

69 

05 

27-29 

 

8/16/185. 

 .9/17/71: العدكؿ عن اٟتق

 .9/17/151: عدـ صرؼ العذاب

 9/18/105؛ 9/18/93: صرؼ الكيد، إبعاد –صرؼ السوء 

 11/21/119، 10/20/173: اإلخبار –التبيُت 

 11/21/119: الرٌد عن الشبهات من كجوه كثَتة

 11/22/105: 99العطف على آية القص آ ُب سبيات

 12/24/14: صرؼ الضرر

 :كوف القرآف حجة  -صرؼ ا١تطر-صرؼ العذاب 

12/24/56 ،12/24/86 

 13/26/214االنصراؼ عن البينات 

 14/27/74تعجب من غفلة الكافرين 

 14/27/223الدالئل على الوحدانية : تصريف الرياح

 اٞتن تبيينها، إلقاء ا١تيل ُب قلوب: اآليات

 14/28/28؛ 14/28/26: لبلستماع إٔب القرآف
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 :كرد اللفظ سبعا ك عشرين مرة مصرٌفا حسب السياقات 

 تصريف الرياح ك اٞتحاب، تصريف الرياح آيات،: تصريف 
  صرؼ عنو، -صرفكم : صىرىؼى 
 ،ييٍصرىٍؼ 
  (2)كيف نصٌرؼ، 
  ؛(2)ك كذلك نصٌرؼ 
 ،صيرًفىٍت 
 ،  أىٍصًرؼي
 ،انصىرفوا 
 فأٌٗب ييصرىفوف، -( 2)وف فأٌٗب تيصىرف 
 ،مصركفا 
 ،  لنىٍصًرؼى
 (ك إال ) (عٌتً )تىٍصًرٍؼ، 
  (6: )صرٌفنا، 
 ،مىٍصرفا 
 ،  يصًرؼي
 ،صٍرفا 
  (.ربنا اصرؼ)اٍصًرٍؼ 

 
 :تصريف القص ك القصص القرآنيين .5

النٌص اعتبارا ١تا  هتيمن األجواء القصصية على الٌنص القرآ٘ب، ك لعٌل ا١تقصد األٌكؿ من ىذا ىو جلب الكائن البشرم ٢تذا
جبل عليو من حٌب القٌص ك ا١تيل الفطرم إليو، مفٌسرا بو كجوده ك ما يربطو بالطبيعة ا١تتجٌسدة أمامو؛ ك بعوآب الغيب، ك ١تٌا كاف 

٢تذا اإلٯتاف الغرض األٝتى من التنزيل ىو الوصوؿ باإلنساف إال اإلٯتاف با إٯتانا مطلقا حىٌت يتسٌت لو تفسَت الوجود ٔتا ىو مبلئم 
 .جاء القٌص ُب القرآف مساعدا على ذلك

  ك بعد أف تبٌُت أف الٌنص القرآ٘ب يقٌدـ حججو على الوحدانية بتصريف اآليات الطبيعية   ك صرؼ ا١تؤمنُت عن جٌهنم، 
: ُب مادٌبك غَت ذلك نستطيع أف نربط بُت تصريف القوؿ ك إخراجو ُب أشكاؿ ٥تتلفة، ك قد أكضحت ذلك الصيغ اليت كردت 

 :ك إذا جئنا إٔب ٖتديد موقع القصص القرآ٘ب من األمر، نقوؿ. صرؼ ك صٌرؼ

 إٌف القرآف الكرٙب كرد مصرٌفا ُب أساليب متنٌوعة؛ ك القصص جزء منو، ك كركده مصرٌفا مثبت؛ 
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 قاصد، فقد ك لنا أف نسمٌيها كظائف أك م: الفوائد: إٌف القصص يرتبط بالتصريف من حيث ارتبط التكرير بالتصريف
 .التذكَت ك التأكيد: اشًتكا ُب أصل الفائدة

: الفعل ك ا١تفعوؿ: القٌص    ك ا١تقصوص: يقودنا ىذا الطرح إٔب تتٌبع الظاىرة من حيث ا٢تيكل ا٠تارجي ٢تا ُب مستوييو
ا موجزا ك آخر مفصبلٌ، إذ القٌص متعدد ا١تساؽ ك مفرد ا١تساؽ يقـو على خاصييت اإل٬تاز ك التفصيل فتعٌُت بذلك أٌف ىناؾ قصٌ 

ك أٌما ا١توجز فيندرج ٖتتو ا١تفرد،   ك ا١تصٌرؼ  . ، ك ا١تفرد-ك ىو الذم نصطلح عليو با١تصٌرؼ-: أٌما ا١تفٌصل فيندرج ٖتتو ا١تتعدد
 .ك ىذا تصريف أٌكؿ يراعى فيو فعل القصٌ . كذلك

وع السور تكٌوف ٣تتمعة قٌصة نيٌب من األنبياء، ُب اٟتُت الذم ٧تد فيو القصص باعتباره ٣تموع األحداث ا١تتناثرة ُب ٣تم
 : شكلُت أيضا

 ا١تفٌصل ك ا١توجز؛: ك يندرج ٖتتو: مصرٌفا 
 ا١تفٌصل ك ا١توجز: ك يندرج ٖتتو: مفردا. 

 .ك ىو تصريف ثاًف يراعي فيو ا١تقصوص

 :تصريف القصٌ 

 :ا ٘تٌيز بو القٌص القرآ٘بُب صيغ ك سياقات ٥تتلفة ٯتكننا بعد تتبعها ا٠تركج إٔب م'' قصٌ ''كردت كلمة 

 »  نػىٍقصيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىكىلَّمى اللَّوي ميوسىى تىٍكًليمنا ٍ  .164/ النساء: »كىريسيبلن قىٍد قىصىٍصنىاىيٍم عىلىٍيكى ًمٍن قػىٍبلي كىريسيبلن ٓبى
 »  بٍػتيٍم بًًو مىا ًعٍنًدم مىا تىٍستػىٍعًجلي يػٍري اٍلفىاًصًلُتى قيٍل ًإ٘بِّ عىلىى بػىيػِّنىةو ًمٍن رىيبِّ كىكىذَّ : »وفى بًًو ًإًف اٟتٍيٍكمي ًإالَّ لًلًَّو يػىقيص  اٟتٍىقَّ كىىيوى خى

 .57/ األنعاـ
 »  ٍنًس أىٓبٍى يىٍأًتكيٍم ريسيله ًمٍنكيٍم يػىقيص وفى عىلىٍيكيٍم آىيىاٌب كىيػيٍنًذريكنىكيٍم لًقىاءى ا قىاليوا شىهً يىا مىٍعشىرى اٞتًٍنِّ كىاإٍلً ٍدنىا عىلىى يػىٍوًمكيٍم ىىذى

اًفرًينى  نٍػيىا كىشىًهديكا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم أىنػَّهيٍم كىانيوا كى  .130/ األنعاـ: »أىنٍػفيًسنىا كىغىرَّتٍػهيمي اٟتٍىيىاةي الد 
 »  ـى ًإمَّا يىٍأتًيػىنَّكيٍم ريسيله ًمٍنكيٍم يػىقيص وفى عىلىٍيكيٍم آىيىاٌب فىمىًن اتػَّقىى كىأىٍصلىحى فىبلى : » خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى  يىا بىًٍت آىدى

 .35/ األعراؼ
 »  7/ األعراؼ: »فػىلىنػىقيصَّنَّ عىلىٍيًهٍم بًًعٍلمو كىمىا كينَّا غىائًًبُتى. 
 »  ًًلكى يىٍطبىعي تًٍلكى اٍلقيرىل نػىقيص  عىلىٍيكى ًمٍن أىنٍػبىائًهىا كىلىقىٍد جىاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم بًاٍلبػىيػِّنىاًت فىمىا كىانيوا لًيػيٍؤم نيوا ٔتىا كىذَّبيوا ًمٍن قػىٍبلي كىذى

اًفرًينى   .101/ األعراؼ: » اللَّوي عىلىى قػيليوًب اٍلكى
 »  ٍٍلًب ًإف ثىًل اٍلكى ثػىليوي كىمى نىا لىرىفػىٍعنىاهي هًبىا كىلىًكنَّوي أىٍخلىدى ًإٔبى اأٍلىٍرًض كىاتػَّبىعى ىىوىاهي فىمى ٍث أىٍك تػىتػٍريٍكوي يػىٍلهىٍث ٖتىًٍمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهى  كىلىٍو ًشئػٍ

 .176/ األعراؼ: »ذىًلكى مىثىلي اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّبيوا بًآىيىاتًنىا فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى 
 »  100/ ىود: »ذىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلقيرىل نػىقيص وي عىلىٍيكى ًمنػٍهىا قىائًمه كىحىًصيده. 
 »  120/ ىود: »ٍؤًمًنُتى ص  عىلىٍيكى ًمٍن أىنٍػبىاًء الر سيًل مىا نػيثىبِّتي بًًو فػيؤىادىؾى كىجىاءىؾى ًُب ىىًذًه اٟتٍىق  كىمىٍوًعظىةه كىذًٍكرىل لًٍلمي كىكيبل  نػىقي. 
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 »  ٍا اٍلقيٍرآىفى كىًإٍف كيٍنتى ًمن نىا إًلىٍيكى ىىذى يػٍ  .03/ يوسف: »قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلُتى  ٨تىٍني نػىقيص  عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىًص ٔتىا أىٍكحى
 »  ا ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًلئٍلًٍنسىاًف عىديكٌّ مي  .05/ يوسف:  »ًبُته قىاؿى يىا بػيٍتىَّ الى تػىٍقصيٍص ريٍؤيىاؾى عىلىى ًإٍخوىًتكى فػىيىًكيديكا لىكى كىٍيدن
 »  ٍ118/ النحل: »قػىٍبلي كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍم كىلىًكٍن كىانيوا أىنٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى  كىعىلىى الًَّذينى ىىاديكا حىرٍَّمنىا مىا قىصىٍصنىا عىلىٍيكى ًمن. 
 »  13/ الكهف: »٨تىٍني نػىقيص  عىلىٍيكى نػىبىأىىيٍم بًاٟتٍىقِّ إًنػَّهيٍم ًفتػٍيىةه آىمىنيوا بًرىهبًٍِّم كىزًٍدنىاىيٍم ىيدنل. 
 »  نَّا ذًٍكرنا ﴿كىذىًلكى نػىقيص  عىلىٍيكى ًمٍن أىنٍػبىاًء مىا قى نىاؾى ًمٍن لىدي ﴾ مىٍن أىٍعرىضى عىٍنوي فىًإنَّوي ٭تىًٍملي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة 99ٍد سىبىقى كىقىٍد آىتػىيػٍ

 .99/ طو: »ًكٍزرنا 
 » ﴿ ا اٍلقيٍرآىفى يػىقيص  عىلىى بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىٍكثػىرى الًَّذم ىيٍم ًفيًو ٮتىٍتىًلفيوفى / النمل: »ل كىرىٍٛتىةه لًٍلميٍؤًمًنُتى ﴾ كىإًنَّوي ٢تىيدن 76ًإفَّ ىىذى

76. 
 »  11/ القصص: »كىقىالىٍت أًليٍخًتًو قيصِّيًو فػىبىصيرىٍت بًًو عىٍن جينيبو كىىيٍم الى يىٍشعيريكفى. 
 »  ا٫تيىا ٘تىًٍشي عىلىى اٍسًتٍحيىاءو قىالىٍت ًإفَّ أىيب يىٍدعيوؾى لًيىٍجزًيىكى أىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا فػىلىمَّا جىاءىهي كىقىصَّ عىلىٍيًو اٍلقىصىصى  فىجىاءىٍتوي ًإٍحدى

 .25/ القصص: »قىاؿى الى ٗتىىٍف ٧تىىٍوتى ًمنى اٍلقىٍوـً الظَّاًلًمُتى 
 »  ؿو أىٍف يىٍأٌبى بًآىيىةو ًإالَّ  لًرىسيو كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ريسيبلن ًمٍن قػىٍبًلكى ًمنػٍهيٍم مىٍن قىصىٍصنىا عىلىٍيكى كىًمنػٍهيٍم مىٍن ٓبٍى نػىٍقصيٍص عىلىٍيكى كىمىا كىافى

 .78/ غافر: »بًًإٍذًف اللًَّو فىًإذىا جىاءى أىٍمري اللًَّو قيًضيى بًاٟتٍىقِّ كىخىًسرى ىينىاًلكى اٍلميٍبًطليوفى 
 :ك فعل القٌص ُب ىذه اآليات ىو

  ٌاألنعاـ ك األعراؼ: قٌص اٟتق. 
 صص، غافراألعراؼ، ىود، يوسف، الكهف، طو، النمل، الق: قٌص القصص. 
  ٌاألنعاـ ك النحل: قٌص اٟتق. 
 يوسف: قٌص الرؤيا. 
 فىاٍرتىدَّا عىلىى  «: القصص، ك نضيف إليو آلية الرابعة ك الستُت من سورة الكهف، ك الكلمة فيها مصدر: قٌص األثر

 .»آىثىار٫ًًتىا قىصىصنا 
 األعراؼ: قٌص أحواؿ الدنيا ُب اليـو اآلخر. 

 : اآليات السابقة كجدناىم مٌوزعُت إٔبك إذا عاينا فاعلي القٌص ُب 

 ك قد تفٌرد بقٌص اٟتق ك قٌص اآليات يـو القيامة ك التذكَت هبا لوقوعها حجة على العباد، كما تفٌرد بقٌص أنباء : ا تعأب
 ا١ترسلًُت مع أقوامهم على الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم؛

 ك تذكَت أقوامهم هبا حىت يؤمنوا، ك قد ٘تٌيز يوسف عليو السبلـ بقٌص  ك ىم ا١ترسلوف ا١تكلفوف بتتٌبع آيات ا: األنبياء
الرؤيا، كما ٘تٌيز موسى بقٌص نبإه مع فرعوف على الشيخ، ك ال ٗتلو بعض اآليات من تكليف الرسوؿ 

 بالقٌص؛'' اقصص'' -صلى ا عليو ك سلم-
 ك قد قاما بقٌص األثر الذم سارا عليو؛: موسى ك فتاه 
 ىو تتبع أخبار موسى ك ما آؿ إليو أمره بعد إلقائو ُب اليمٌ  ك: أخت موسى. 
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يسمح لنا ىذا التحديد بتأطَت فعل القٌص ا١تدركس، ك ىو قٌص ا تعأب أنباء ا١ترسلُت، ك قد اتسم بتداخلو مع قٌص ىؤالء 
ك إ٪تا زخر ّتملة من األساليب  آيات ا فيصبح القٌص الثا٘ب موضوعا لؤلٌكؿ، ك ٓب يقتصر القٌص اإلالىي على ىذا الفعل،

 : قامت مقاـ فعل القص نضبطها ُب
 ك اذكر ''ك ىو استهبلؿ لذكر األنباء ا١تاضية، يتٌم من خبللو استحضار ا١تاضي حيث تضٌمن حذفا تقديره : ك إذ

 ؛(75)''إذ
 القصصي ُب صيغة  ك ىو الفعل ا١تهيمن ُب القرآف كرد ُب سياقات قصصية ك غَت قصصية، جاء ُب السياؽ: اإلرساؿ

 ؛(76)، ليتلوه ذكر أنباء الرسل       ك األنبياء''ك لقد أرسلنا''
 ؛(77)ك ىو مقًتف باإلرساؿ ك صيغو متعددة: الوحي 
 ك ىي مرتبطة بالقصص ك غَته، أٌما فيما تعٌلق بالقصص فقد اقًتنت بتبلكة أنباء ا١تاضُت، ك جاءت ُب صيغ : التبلكة

 ؛(78)''ذلك نتلوه عليك'' -''ليهماتل ع'' -''نتلو'': ٥تتلفة
 ؛(79)ك يتقرف باإلرساؿ ك الوحي: البعث 
 ك يىرد عند الًتكيز على إتياف األنبياء اآليات البيٌنات لتكوف حجة على أقوامهم: اإليتاء

 ؛(80)
 ؛(81)ك ىو أقل تواترا من الصيغ السابقة، ك ىو كقف على ذكر األنبياء ك الرسل: االصطفاء 
 ؛(82)يغة فيها ملمح قٌص كردت ُب عدد من السورك ىي ص: أٓب تر 
 ك ا٠تطاب فيها إٔب الرسوؿ عليو الصبلة ك السبلـ: (83)ك اذكر. 
 ك ىي شبيهة بالصيغة السابقة من حيث ٗتصيص الرسوؿ با٠تطاب: (84)ىل أتاؾ. 

 

 :تصريف القصص

للقص بوركد بعض األلفاظ الدالة ، ك تأٌكد موضوعا ''قصص''ا١تقصوص، فقد جاء ُب صيغة : أٌما من حيث ا١تفعوؿ
ك قد عرفت ىذه األلفاظ استعماالت متنٌوعة خاضعة ١تعانيها ا١تعجمية ك سياقاهتا ( ُب سورة الكهف)ا٠ترب  -اٟتديث -النبأ: عليو

 :القرآنية القصصية ك غَت القصصية ك أكثرىا انتشارا ىو لفظ النبإ، ك جاء ُب اآليات اآلتية

 »  ـى بًاٟتٍىقِّ ًإٍذ قػىرَّبىا قػيٍربىاننا فػىتػيقيبِّلى ًمٍن أىحىًد٫ًتىا كىٓبٍى يػيتػىقىبٍَّل ًمنى اآٍلىخىًر قىاؿى كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػى ىقٍػتػيلىنَّكى قىاؿى ًإ٪تَّىا يػىتػىقىبَّلي اللَّوي بىأى ابٍػٍتىٍ آىدى ألى
 .27/ ا١تائدة: »ًمنى اٍلميتًَّقُتى 

 »  بىٍت ريسيله ًمٍن قػىٍبًلكى فى ًلمىاًت اللًَّو كىلىقىٍد جىاءىؾى ًمٍن كىلىقىٍد كيذِّ بيوا كىأيكذيكا حىىتَّ أىتىاىيٍم نىٍصرينىا كىالى ميبىدِّؿى ًلكى صىبػىريكا عىلىى مىا كيذِّ
 .34/ األنعاـ: »نػىبىًإ اٍلميٍرسىًلُتى 

 »  67/ األنعاـ: »ًلكيلِّ نػىبىإو ميٍستػىقىرٌّ كىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى. 
 »  نىاهي آىيىاتًنىا فىاٍنسىلىخى ًمنػٍهىا فىأىتٍػبػىعىوي الشٍَّيطىافي فىكىافى ًمنى اٍلغىاًكينى كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى  .175/ األعراؼ: »الًَّذم آىتػىيػٍ
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 »  ًفكىاًت أىتػىتػٍهيٍم ريسيليهيٍم بًاٍلبػىيػِّنىاًت كىاٍلميٍؤتى أىٓبٍى يىٍأهًتًٍم نػىبىأي الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم قػىٍوـً نيوحو كىعىادو كىٙتىيودى كىقػىٍوـً ًإبٍػرىاًىيمى كىأىٍصحىاًب مىٍديىنى
 .70/ التوبة: »فىمىا كىافى اللَّوي لًيىٍظًلمىهيٍم كىلىًكٍن كىانيوا أىنٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى 

 » بًآىيىاًت اللًَّو فػىعىلىى اللًَّو تػىوىكٍَّلتي فىأىٚتًٍعيوا  كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى نيوحو ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍوًمًو يىا قػىٍوـً ًإٍف كىافى كىبػيرى عىلىٍيكيٍم مىقىاًمي كىتىٍذًكًَتم
 .71/ يونس:    »أىٍمرىكيٍم كىشيرىكىاءىكيٍم ٍبيَّ الى يىكيٍن أىٍمريكيٍم عىلىٍيكيٍم غيمَّةن ٍبيَّ اٍقضيوا ًإٕبىَّ كىالى تػيٍنًظريكفً 

 »  عىادو كىٙتىيودى كىالًَّذينى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم الى يػىٍعلىميهيٍم ًإالَّ اللَّوي جىاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم بًاٍلبػىيػِّنىاًت أىٓبٍى يىٍأًتكيٍم نػىبىأي الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم قػىٍوـً نيوحو كى
 .9/ ابراىيم: »ميرًيبو  ونػىنىا إًلىٍيوً فػىرىد كا أىٍيًديػىهيٍم ُب أىفٍػوىاًىًهٍم كىقىاليوا إًنَّا كىفىٍرنىا ٔتىا أيٍرًسٍلتيٍم بًًو كىإًنَّا لىًفي شىك  ٦تَّا تىٍدعي 

 »  69/ الشعراء: »كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى إًبٍػرىاًىيمى. 
 »  ٍط بًًو كىًجٍئتيكى ًمٍن سىبىإو بًنىبىإو يىًقُتو  .22/ النمل: » فىمىكىثى غىيػٍرى بىًعيدو فػىقىاؿى أىحىطتي ٔتىا ٓبىٍ ٖتًي
 » ليوا عىلىٍيكى ًمٍن نػىبىًإ ميوسىى كىًفٍرعىٍوفى بًا  .3/ القصص: »ٟتٍىقِّ لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى نػىتػٍ
 »  21/ ص: »كىىىٍل أىتىاؾى نػىبىأي ا٠ٍتىٍصًم ًإٍذ تىسىوَّريكا اٍلًمٍحرىابى. 
 »  67/ ص: »قيٍل ىيوى نػىبىأه عىًظيمه. 
 »  اقيوا كىبىاؿى أىٍمرًًىٍم كى٢تىيٍم عىذىابه ٍ يىٍأًتكيٍم نػىبىأي الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن قػىٍبلي فىذى  .5/ التغابن: »أىلًيمه  أىٓبى
 » ﴿ ك النبأ ىنا ليس مفعوال للقص ك إ٪تا ىو متعلٌق باإلخبار عن : 2 -1/ النبأ: »﴾ عىًن النَّبىًإ اٍلعىًظيًم 1عىمَّ يػىتىسىاءىليوفى

 .أحداث اليـو اآلخر
 :تركيب

 :من خبلؿ ما سبق نتمكن من ضبط بعض ا١تصطلحات ك إرساء بعض القواعد

 و توصيل اٟتدث القصصي ُب أساليب متنٌوعة، كفق كجهات نظر ٥تتلفة فرضتها ا١تقامات ى: التصريف القصصي      
 ك السياقات؛

 ىو الذم ًٌب توصيلو من جوانب عديدة، فتٌم ذكر عدد من األحداث ا١تتعلقة بالنيب الواحد، ك ٓب يقتصر على : ا١تفٌصل
 خرب كاحد؛

 لقرآف الكرٙب ُب سور كثَت، ك بإيراده ُب سياقات ٥تتلفة ك أساليب متنٌوعة ك ىو الذم اتسم بتواتره ُب ا: ا١تفٌصل ا١تصٌرؼ
 .موافقة لؤلغراض ك ا١تقاصد اليت جيء بو ألجلها

 ك ىو الذم اقتصر توصيلو على سورة كاحدة، ك قصة يوسف مثاؿ على ىذا النوع، علما أنٌو ًٌب ذكر : ا١تفٌصل ا١تفرد
 .34/، ك غافر84/ األنعاـ: يوسف ُب سورٌب

 ىو الذم اقتصر على حدث كاحد أك حدثُت من أخبار النيٌب الواحد؛: ا١توجز 
 ك ىو الوارد ُب عدد من السور ك ُب سياقات ٥تتلفة موافقة ألغراض السور ك مقاصدىا؛: ا١توجزا١تصرؼ 
 ك ىو الوارد ُب سورة كاحدة ك دكف تفصيل: ا١توجز ا١تفرد. 

 :ٌبك ٯتكن أف ٪تثل ٢تذا التصريف ُب اٞتدكؿ اآل
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 عليو السبلـ

 :إرساء بعض القواعد

  ٌإنٌو حٌق نفينا عنو خاصية العوآب القصصية القائمة على ا٠تياؿ  تبلكة أـ قٌصا أـ كحيا ىو حٌق، ك إذا قلنا: أٌف ىذا القص
 .Enjeu-Jeu: الدراسة بالٌرىاف ك اللعب -القراءة: من حيث اإلبداع؛ ك على كسم العملية التحليلية

 أٌف ىذا العآب اٟتق لو كياف خاص بو يفرض ٪توذجو ا٠تاص بالقص؛ 
 ١تقصود أنو ال يوجد قرآف غَت ىذا  ك ال ٯتكن أف يوجد، ك متحٌرؾ أٌف ىذا النموذج ا٠تاص ثابت من حيث الشكل، ك ا

  ك االستثمار البشرم ألنٌو بو تنعقد الصلة بُت ا١تعبود ك العباد على امتداد الزمن الدنيوم، -الدراسة -من حيث القراءة
آ٘ب إٔب ىذه ا١تعايَت ظهر القٌص ك قراءتو ك تفسَته يثَتاف ا١تعرفة اليت ٔتوجبها تنعقد الصلة، ك إذا أحكمنا القٌص القر 

 :مضبوطا، فنتحدث عن قصص قرآ٘ب عند
 :كجود فعل قٌص يٌدؿ على ذلك (1

 ٖتديدا  تعأب بضمَت ا١تتكلم ُب اٞتمع الداؿ على العظمة؛'' ٨تن ال غَتنا''قصصنا  -نقص -
 .أمر للمرسىل بالتبليغ: اقصص -

 :كجود ذات تتلقى القصٌ  (2
الصبلة ك السبلـ، ك لكن عملية التبليغ تفرض كجود ذكات أخرل يوصل ك ىي خاصة بالرسوؿ عليو : عليك -

 إليها القوؿ؛
 :كجود عآب قصصي حقٌ  (3

 .نبإ –أنباء  -قصص  -
 .ك ىو بدكره يقـو على عناصر ٖتٌده ك ٘تٌثل ا١تكونٌات اليت يقـو عليها القصص
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 .ا١توعظة -التثبت -التدبر -التفكر: أثر فعل القص، ك أبعاده عملية تداكلية متمثلة ُب: كجود فعل جزاء (4
 :توصيل القصص. 6

يتحٌدث التداكليوف عن التلفظ باعتباره حضورا لذات ا١تتكلم ُب إنتاجو إذ يعٌُت التعابَت اليت يتوقف معناىا على الوضعية 
ل الذاتية فاستقركا ألجل كصفو على جع. (85)اليت تستعمل فيها، ك تتنوٌع بتنٌوعها؛ أم اليت تنتمي إٔب مرجعية إشارية

« subjectivité » الضمائر: ا١تعلم األٌكؿ للحضور، ك ضبطوا ٢تا ٚتلة من العناصر اليت تٌوظف ُب عملية الكشف ىي- 
الغرض األٌكؿ من العمليات القولية ىي التواصل القائم على التحاكر هبدؼ  ك إذا كاف. (86)ا١تٌوجهات -التقوٙب -ا١تكاف -الزمن

، فارتبط هبذا التلفظ (87)العنصر الفعاؿ الذم يتخٌلل العملية التلفظية Argumentationجاج التأثَت ُب اآلخر كاف اٟت
        من أشكاؿ التواصل ك التخاطب ك النقاش « باٟتجاج من حيث ارتكاز٫تا على العبلمات الذاتية؛ ك كوف اٟتجاج شكبل 

 . (88) »وضوعاتو ىي قضايا تشمل كل ا١تعارؼ اإلنسانيةك اٟتوار، ال يتبع منطقا معٌينا ك ليست لو موضوعات ٤تددة بل م

ك إذا جئنا إٔب معاينة ظاىرة التصريف من زاكية أسلوب القٌص، فإٌف البلفت للنظر فيو، ىو إخراج طريقة القٌص على 
قائما على ضمَت  التنوٌع، ك مٌرد ذلك تعقد الشبكة النصية القرآنية ك تٌشعب موضوعاهتا، فلم يقتصر القٌص على السرد ا٠تالص

الغائب ك الزمن ا١تاضي، ك ال على اٟتوار بعدـ التدخل ُب نقل حوار الشخصيات أك بتوجيهو الوجهة ا١تبلئمة للسرد على آية ُب 
سورة أك قصة فيها ك إ٪تا ٪تٌيز سَت القص ُب القرآف كٌلو على السرد ك اٟتوار    ك التداخل بينهما من جهة، ك على بعض 

 :ك قد ٖتددت استعماالت ا١تصطلحات كاآلٌب. صفية كذلك، من جهة أخرلا١تقطوعات الو 

 ك ىو القٌص ا٠تإب من تٌدخبلت ا١تتحاكرين، أثناء التحاكرات القائمة على األقل على تبادؿ كاحد: السرد :
Echange : أم تدخلIntervention لكٌل متحاكر؛ 

 اكرين، ك ىي على مستويُتك ىو القٌص الناقل بأسلوب مباشر تبادالت ا١تتح: اٟتوار: 
 خاصة؛ -عليو السبلـ-ا٠تطاب اإلالىي مع موسى  -
ك ىو ما تعٌلق بنقل تبادالت الذكات البشرية على اختبلؼ طبقاهتا ك تواصلها مع بعضها : التحاكريُت القائلُت -

 البعض؛
 الواحدة سواء بُت ا٠تطاب  السرد ك اٟتوار، على مستول اآلية: ك ىو القٌص ا١تازج بُت الشكلُت السابقُت: التداخل

 .اإلالىي ك السرد، أـ بُت السرد ك كبلـ ا١تتحاكرين
ك يلزمنا القوؿ بوجود أشكاؿ قصصية ُب القرآف الكرٙب على مستول السورة الواحدة إظهار ا١تنطلق ٢تذا التصور، فتتحدد 

 :من مستويُتعلى أنا كعاء خارجي يتشٌكل  (89)السورة من خبلؿ معنييها اللغوم ك االصطبلحي

ك ىو ا١تعٌت الذم نستخلصو من ا١تعٌت االصطبلحي فهي جزء من كٌل، ك ىذا الكٌل ىو ا٠تطاب : ا١تستول األٌكٔب
متكٌوف من عدد من السور، يبتدئ من سورة الفاٖتة، ك ينتهي عند سورة : ك ىو نصيا منغلق: القرآف الكرٙب: اإلالىي

ك تتكٌوف السورة . أخركم ك دنيوم يسعاف ماال ٭تصى من القضايا: ١تُتالناس؛ ك ىو دالليا خطابيا، منفتح على عا
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ابتداء من ثبلث آيات تشٌكل سورة مثل سورة الكوثر، ك ىو أصغر حجم للسورة، ك لتوفر ىذه : بدكرىا من آيات
 .ا٠تاصية فيو ٯتكن القوؿ إف السورة جزء منغلق     ك منفتح ُب آفو كاحد

       التشكيل اللغوم ٢تذا اٞتزء، حيث يٌصب ُب دالالت الًتابط: يومئ إليو ا١تعٌت اللغومك ىو الذم : ا١تستول الثا٘ب (1
ك ىو ما يسمح لنا باٟتديث عن ظاىرٌب االتساؽ ك االنسجاـ : ك الًتكيب تصاعديا ك دائريا ليحقق بناءن مًتاصا

 .ا١تكٌونتُت منطقيا ٢تذا ا١تستول األعلى من انتظاـ اٞتمل القرآنية
، ك حاملة (90)رة من ىذا ا١تنظور كٌل مًتابط نصيا ك دالليا، تربطها عبلقات تناسب متعددة مع السور األخرلك السو 

 :منهما بالدراسة بوضعو ُب اإلطار اآلٌب'' القصصي''خطاب تشريعي ك خطاب قصصي، ك ٫تا متداخبلف، نفرد : ٠تطابُت

 [ [ [ [تداخل  –حوار  –سرد ] اآلية ] السورة ] القرآف ] 

 القصٌ                    

ك ٘تاشيا مع قداسة النص ك غناه اللغوم يسعى البحث إٔب تقريب مفهـو التلفظ منو ك ٤تاكلة معاينتو كما يىربز فيو؛ فإذا  
      الذات ك عبلقاهتا باآلخرين أٌكال ٍب ٔتحيطها زمانا : كانت التلفظات البشرية قد حددت ّتملة عناصر شاملة ألبعاد الوجود

ا لو ٕتليٌات أخر ٖتيل إليو ُب اختبلفو ُب أكلوىيتو ك رببوبيتو ال تتوقف دالالهتا على : ك مكانا، فإف صاحب ا٠تطاب اإلالىي
 .كركدىا ُب السياقات النصية ك ا١ترجعية اإلشارية الضيقة فحسب، ك إ٪تا ٘تتد إٔب استقرارىا صفاتو ك أٝتاءن ك أفعاال إالىيةن 

. (91) »كىلىقىٍد كىصٍَّلنىا ٢تىيمي اٍلقىٍوؿى لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريكفى  «: كلة إرساء ظاىرة التوصيل القرآ٘ب بديبل للتلفظ ىو قولو تعأباالنطبلقة ُب ٤تا
ك توصيل القوؿ ىو إتياف بياف بعد بياف ك ىو من كصل البعض بالبعض، ك ىذا القوؿ ا١توصل  «: يقوؿ الرازم ُب تفسَت اآلية

وف ا١تراد منو أنٌا أنزلنا القرآف منٌجما مفرٌقا يتصل بعضو ببعض ليكوف ذلك أقرب إٔب التذكَت ك التنبيو، فإٌنم كل يـو ٭تتمل أف يك
يطلعوف على حكمة أخرل ك فائدة زائدة فيكونوف عند ذلك أقرب إٔب التذكر،    ك على ىذا التقدير يكوف ىذا جوابا عن 

كصلنا أخبار األنبياء بعضها : كاحدة، كما أكٌب موسى كتابو كذلك، ك ٭تتمل أف يكوف ا١ترادىبلٌ  أكٌب ٤تٌمد كتابو دفعة : قو٢تم
بيٌنا الداللة على كوف ىذا : ببعض ك أخبار الكفار ُب كيفية ىبلكهم تكثَتا ١تواعظ االتعاظ ك االنزجار، ك ٭تتمل أف يكوف ا١تراد

 .(92) »القرآف معجزا مرة بعد األخرل لعٌلهم يتذكركف

مبالغة ُب الوصل ك ىو ضٌم بعض الشيء إٔب بعض يقاؿ كصل اٟتبل إذا ضٌم : ك التوصيل «: ا ابن عاشور فيقوؿأمٌ 
 (94)»ًإنَّوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرٙبو  «ك قاؿ  (93)» ًإنَّوي لىقىٍوؿه فىٍصله « مراد بو القرآف، قاؿ تعأب : قطعو بعضها إٔب بعض فصار حببل، القوؿ

    أم القوؿ ا١تعهود،   ك للتوصيل أحواؿ كثَتة فهو باعتبار ألفاظو كيٌصل بعضو ببعض ك ٓب ينزؿ ٚتلة كاحدة، فالتعريف للعهد، 
ك باعتبار معانيو كيصِّل أصنافا من الكبلـ كعدا ك كعيدا ك ترغيبا ك ترىيبا ك قصصا   ك مواعظ ك عربا ك نصائح يعقب بعضها 

 .على نشاط الذىن للتذكر ك التدبربعض ك ينتقل من فن إٔب فن ك ُب ذلك عوف 

كبل٫تا للتأكيد رٌدا عليهم إذ جهلوا حكمة تنجيم نزكؿ القرآف ك ذكرت ٢تم حكمة تنجيمو ىنا ٔتا '' قد''ك '' البلـ''ك 
 .(95) »ك ضمَت ٢تم عائد إٔب ا١تشركُت'' لعٌلهم يتذكركف''يرجع إٔب فائدهتم بقولو 
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جعلنا القوؿ : أم'' كصلنا ٢تم القوؿ''ك نؤكد تأكيدا شديدا أننا بصفات الربوبية، : أم'' لقد''ك « : ك أما ا١تيدا٘ب فيقوؿ
الذم يشتمل على مطلوبنا من عبادنا ُب رحلة امتحانم، يصل إٔب مراكز كعيهم ١تعانيو كصوال تاما، حىت امتلكت أذىانم ىذه 

سلموا إسبلما إراديا صادقا، ك يتذكركا من معا٘ب القوؿ الذم كٌصلناه ا١تعا٘ب امتبلكا كافيا، رغبة منا ُب أف يؤمنوا إٯتانا إراديا، ك ي
٢تم ما تدعو لتذكره األحداث ك ا١تناسبات ك األعماؿ ما ٬تب منها فعلو ك ٬تب منها تركو لينجوا من عذاب اٞتحيم، ك يظفركا 

 .ّتنات النعيم

ال '' البلـ''اه، ك لكن جاءت التعدية ُب اآلية ْترؼ أم أناه إليو ك أبلغو إي'' كٌصل فبلف الشيء إٔب فبلف'': يقاؿ لغة
للداللة على أف التوصيل ١تفهومات العقائد الدينية     ك كربيات مطالب ا من عباده ُب رحلة امتحانم ُب اٟتياة '' إٔب''ْترؼ 

متلكت أجهزة التفكَت فيهم ىذه الدنيا، ٓب يقتصر على إٝتاع آذانم، بل بلغ إٔب عمق مراكز إدراكهم الواعي للمعا٘ب، حىت ا
 .ا١تعا٘ب، إذ من معا٘ب البلـ اٞتارة ا١تًلك

كصلنا إليهم القوؿ، ك أدخلنا معانيو إٔب أجهزة التفكَت فيهم، حىت صارت أشياء ٦تلوكة ٢تا بالتمليك اٞتربم، : ك التقدير
 .إذ ينطبع ُب الذىن انطباعا جربياالذم ال تستطيع اإلرادات اٟترة دفعو ك ال رفعو كما ترل العُت القمر بازغا، 

ك بقي عليهم أف يؤمنوا ٔتا علموا أنو حق إٯتانا إراديا، ك أف يسلموا ا إسبلما إراديا طوعيا ال جربيا، تأثرا ٔتا علموا من 
 .اٟتق

 .(96) »راغبُت أف يتذكركا تذكرا مؤثرا فيهم إٯتانا ك إسبلما: أم: ''لعلهم يتذكركف''

 : القرآف الكرٙب: ُب إثارة بعض مبلمح القوؿتساعدنا األقواؿ 

 يتحدد ا١تلمح باعتبار التوصيل كصبل بُت األجزاء، ميٌثل لو بوصل أجزاء اٟتبل ك ترابطها، ك كذلك : االتساؽ ك االنسجاـ
كيفيات   القرآف ُب نزكلو منٌجما ك مفرٌقا، ك قد خصصت دراسات كثَتة إلبراز مواقع الًتابط بُت السور، ك بُت اآليات، ك

      التعالق ك الظهور؛ ك ىي ما يعرؼ بعلم ا١تناسبة، فأعلوا من شأف االتساقات البارزة ك االنسجامات الداللية الظاىرة 
 .ك ا٠تفٌية

 يشكل القوؿ عند الرازم ُب تنزيلو منجما رصيدا معرفيا متناميا؛ ك إذا تعٌُت كذلك كجبت إثارة مسألة تٌلقيو : خلفية معرفية
: من جهة أخرل؛ حىت ٖتقق الغاية منو -عند ا١تيدا٘ب-بو من جهة؛ ك التأكد من كصوؿ معانيو إٔب مراكز الوعي ك استيعا

 . اإلٯتاف ك اإلسبلـ اإليرادياف
 كظيفية تذكرية ذات بعد حجاجي ال ٯتكن أخذ التذكر حٌدا نائيا ُب الرسالة امدية، فالقرآف ٤تٌمل بوظيفة التذكَت :

قتضي العمل ٔتا ًٌب إدراكو ك ترسٌبو ُب الذىن، ذلك أف القوؿ ا١توصل حامل ٟتجاجو ك تأثَتاتو، فهو من كجوب التذكر ك ت
فهو إذا خطاب مقنع يقـو بتنشيط  -عند ابن عاشور-كعد   ك كعيد ك ترغيب ك ترىيب ك قصص : حيث كونو كبلما

 .الذىن
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 ك ٫تا '' قد''ك '' االٓب''مسبوقا ْترفُت '' كصلنا''مع ُب قولو يثٌمن ىذه ا١تبلمح ىيمنة ضمَت ا١تتكٌلم ُب اٞت: ملمح التلفظ
  تأكيداف لفعل التوصيل، ك تأكيد ا١تخاًطب لفعلو ىو من باب تأكيد حضوره ا١تتجلي ُب الصفات ك األٝتاء ك األفعاؿ، 

التذكر : ١تاضي؛ ك ٣تيء فعل الغايةك ىو ما يعٌزز ٣تيء فعل التوصيل ُب صيغة ا١تبالغة إلفادهتا قٌوة الفعل ك تأثَته ُب الزمن ا
 .ُب صيغة الرغبة ك التمٍت منفتحا ٨تو االستقباؿ

 :بنية التصريف في القصص القرآني. 7

 :إجراء التركيب

ك السيميائي إذ تبٌُت فعبل جدكاه ّتعلو سيم ُب ا١تنظورين اللسا٘ب النصي أ٫تية إجراء التق -ُب التوطئة-يتضح ٦تٌا سبق 
يستند إ٢تيا الٌل؛ غَت أف ظاىرة التصريف ُب القصص القرآ٘ب قائمة على توزع أجزاء القصص على سور  خطوة منهجية أكٔب

٥تتلفة؛ ك قد خٌلف ىذا التوزع خاصية ٣تيء األحداث ُب ترتيب ال ٮتضع إٔب منطق الًتتيب الكرنولوجي، ك كذا عدـ ٣تيء 
مرة أخرل؛     ك ىو ما ٬تربنا على القياـ ٓتطوة تبدك معاكسة ُب  القصة كاملة ُب السورة الواحدة ك ذكر حدث مرة ك إغفالو

نٌص سردم إٔب مقطوعات مستقلة : ظاىرىا للتقطيع؛ ٯتكن أف نطلق عليها الًتكيب، فإذا كاف التقطيع ىو تفليك كل إٔب أجزائو
منها تشكبل يشًتط فيو توفر ا١تنطق ك إف اختلفت طرائق التجزيئ فإف الًتكيب يصبح عملية عكسية ىٌي ضٌم أجزاء لكٌل يتشٌكل 

 .الكركنولوجي ك االنسجاـ الدالٕب ألجل فهم النص ك قبولو

ك ال ٯتكن لنٌص غَت القرآف الكرٙب أف يطٌبق عليو ىذا اإلجراء ك ذلك ١تا يسعفنا بو من تصريف يفرض نفسو على عملية 
لدراسات اٟتديثة أف كاجهت تعدد القصة الواحدة للمؤلف الواحد القراءة؛ إذ القصة الواحدة ىي ٔتثابة النص ا١تتعدد؛ ك ٓب يسبق ل

ك التعامل مع نٌص هبذه ا٠تصوصية ال يكوف إالٌ  بإرساء رؤية منبثقة عن النٌص نفسو حىت تسهم ُب . كفق طرح ثابت أك متغَتٌ 
تساؤالت متنٌوعة ُب سؤاؿ بلورة األساس ا١تنهجي الذم تضبط بو الدراسة ، ك ألجل مقاربة ىذا ا٢تدؼ يتٌوجب ٚتع شتات 

كيف نقرأ قصة قرآنية مصرفة تصريفا مفصبل ك موجزا مثل قصة موسى عليو السبلـ ؟ ليأٌب اٞتواب ُب شكل انشغالُت  : جامع
 :كبَتين

 ىل نتبع ُب ذلك ترتيب ا١تصحف؟ 
 أـ ىل نتتبع ترتيب النزكؿ؟ 

قق التنزيل ا١تنجم ُب ظركؼ مكة ا١تتسمة طبعا إف كٌل ترتيب يفرض الركوف إٔب خلفية تداكلية تفصح عن القص د القرآ٘ب، إذ ٭تي
باالضطهاد ك االغًتاب الطمأنينة ك االستسبلـ للعقيدة اٞتديدة، ك ىذا الواقع ا١تٌكي ليس ىو ظركؼ ا١تدينة اليت مثلت مشركع 

 .التأسيس للدكلة اإلسبلمية فاحتكمت بذلك إٔب األحكاـ ك التشريعات

ًتتيبُت اختيار منهجي يستند إٔب الظركؼ ايطة باالستقباؿ، يسفر كل كاحد منهما عن نتائج إٌف االتكاء على أحد ال
ترتيب األحداث ُب اٟتكاية : إف الذم يسمح بو الًتتيباف ىو توجيو القراءة كجهة بنيوية زمنية تسائل الًتتيبُت. تبلئم منطلقو
histoire ك ترتيبها ُب القصة ،récit(97)نصية تداكلية مراعاة ٠تصوصية النص ك كجوب ا١تركر من التلقي إٔب  ، ٤تكومة بأبعاد
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        غَت أٌف ىذا  ال ٭تل اإلشكاؿ باعتبار القصة أحداثا تعرؼ مسارا عمليا يسَت ٨تو ناية، . فعل االتعاظ، ُب إطار توصيلي
ة، إف مقاربة القصة القرآنية من ىذا ا١تنظور ك باعتبارىا عددا من ا١تراحل تكٌونا مقطوعات نصية من نوع كاحد أك أنواع ٥تتلف

 .يقودنا إٔب إجراء الًتكيب ُب الوقت الذم أضحى التقطيع إجراءن ال يستغٌت عنو

يوجب إنزاؿ الًتكيب منزلة اإلجراء ا١تنهجي تسييحو بالسند التفسَتم ك الفوائد منو، أٌما عن السند التفسَتم فإف التفسَت 
... قضايا القرآف الكرٙب ا١تتحٌدة معٌت أك غاية عن طريق ٚتع آياهتا ا١تتفرٌقة «قاعدة ُب ذلك إذ يبحث ُبا١توضوعاٌب للقرآف يوفر ال

     ؛ ك يقـو على خطوات عملية تسهل االقًتاب من النص  (98) »لبياف معناىا    ك استخراج عناصرىا، ك ربطها برباط جامع
 :ك الوصوؿ إٔب مضامينو حيث يستند إٔب

 :ا١توضوعُب مستول  (1
 عنونة ا١توضوع؛ -
 ٚتع اآليات؛ -
 ترتيبها حسب النزكؿ؛ -
 .العودة إٔب التفاسَت -

 :ُب مستول السورة (2
 التقدٙب للسورة؛ -
 التعرؼ على ىدفها األساسي؛ -
 تقسيمها إٔب مقاطع؛ -
 .الربط بُت ىذه ا١تقاطع -

 :أٌما على مستول الفوائد فيمكن أف نذكر

 فيها القصة؛ تسهيل العودة إٔب السور ك اآليات ا١تذكورة -
 استيعاب القصة ك األغراض منها من خبلؿ كضعها ُب إطار ظركؼ نزك٢تا ك سياقاهتا النصية؛ -
 .ٖتديد ا١تراحل اليت تعربىا -

 :الهيكل القصصي

 :يتمٌيز ا٢تيكل القصصي القرآ٘ب ٔتيزتُت

 بنية الثبات ك التغَت: 
ثابتة ك متغَتة، أٌما الثابتة فهي ا١ترًسل الواحد : ناتإف البلفت ُب بنية القصص القرآ٘ب ىو قيامو على نوعُت من ا١تكوٌ 

الذم يوصل موضوعا كاحدا ىو توحيد األلوىية ك الربوبية،    ك ىو ا١تعطى الذم يشكل مستول دالليا عميقا متحكما ُب 
صي السطحي، ك يكفي ك أما ا١تتغَتة فهم الرسل ك األنبياء القائموف بالدعوة، ك ىو ما يتجسد ُب ا١تسار القص. دالالت أخرل
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 . للتدليل على ذلك أف نأخذ أم سورة من السور ذكات القصص ا١تتنوٌع من شكل ا١تصرؼ ا١توجز حىت ينكشف ىذاف ا١تكٌوناف
عن استمرارية الدعوة ك عدـ انقطاعها، إذ يػيٌوضح تنوٌع أٝتاء  -الرسل-ك يبُت التغَت على مستول الشخصيات الفاعلة 

كجودىا ُب أزمنة ك أمكنة ٥تتلفة، ك قد تبع ىذا التغَت تغٌَت على مستول ا١تتلقُت ٢تذه  -الدعومك ليس عملها -الشخصيات 
 .أقواـ األنبياء: ك ىم ا١ترسل إليهم: الدعوة

 ا١تسار القصصي: 
   عوة إٔب ا إفٌ  ٖتكم التوحيد ك ىي القيمة اٞتوىرية اليت يقـو عليها القٌص ُب بنية الثبات ك التغَت يستدعي تأسيسا ١تسار الد

ك مراحل إ٧تازىا لبلوغ الغاية منها ك ىي الفوز باٞتنة، ك يٌوفر لنا القصص القرآ٘ب ىذا ا١تسار الذم نستنبطو من ظاىرة التصريف، 
 ُب البنية على مستول قياـ الفاعلُت ٔتهماهتم الرسولية ك عبلقة'' الثبات''إف القراءة ا١تتعددة للقصص القرآ٘ب مٌكنت من تفصيل 

 .ذلك با١ترًسل

تقٌدـ لنا سورتا ىود ك الشعراء أ٪توذجُت عمليُت ٯتكن استخبلص بنية ا١تسار السردم من خبلليهما، يفتح القص ُب سورة        
ٍلنىا نيوحنا« ُب اآلية ا٠تامسة ك العشرين  (*)ىود صر٭تا بفعل اإلرساؿ عليو  زمن نوح-لينتقل بنا إٔب الزمن ا١تاضي  (99)» كىلىقىٍد أىٍرسى

غاب من بعض القصص فعل اإلرساؿ ليبقى : ىود، ك صاّب؛ ك إبراىيم ك لوط، ك شعيب، ك موسى: يتلو ذكر نوح ذكري  -السبلـ
ًإٔبى كى  «  »كىًإٔبى ٙتىيودى أىخىاىيٍم صىاًٟتنا«  » كىًإٔبى عىادو أىخىاىيٍم ىيودنا« داال ن عليو ك ٤تٌددا الختبلؼ الزماف ك األقواـ  / ا١ترسىل/ا١تفعوؿ 

كىلىقىٍد جىاءىٍت ريسيلينىا  «: لتختلف بنية قصة إبراىيم عليو السبلـ من حيث الصيغة الفعلية ُب االفتتاح » مىٍديىنى أىخىاىيٍم شيعىٍيبنا
عليو -ك ذلك ألف ذكر إبراىيم يتبعو ذكر قصة لوط ك ىو مزامن ك ٣تاكر لو؛ لنسجل عند كصولنا إٔب قصة موسى  »ًإبٍػرىاًىيمى 
ٌدد ما يتلو فعل اإلرساؿ » ...كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ميوسىى بًآىيىاتًنىا «استئناؼ الفعل القصصي ا١تبٌُت ألكٔب ا١تراحل -ـالسبل  (*)ك ٯتكن أف ٖتي

 :ُب اٞتدكؿ اآلٌب (**)من ثوابت

  صالح (***)ىود

 »  اٍعبيديكا اللَّوى مىا لىكيٍم ًمٍن إًلىوو غىيػٍريهي« 
 » ًجٍئتػىنىا بًبػىيػِّنىةو كىمىا ٨تىٍني بًتىارًًكي  قىاليوا يىا ىيودي مىا

 »آى٢ًتىًتنىا عىٍن قػىٍوًلكى كىمىا ٨تىٍني لىكى ٔتيٍؤًمًنُتى 
 »  كىلىمَّا جىاءى أىٍمرينىا ٧تىَّيػٍنىا ىيودنا« 
 »  كىتًٍلكى عىاده جىحىديكا بًآىيىاًت رىهبًٍِّم كىعىصىٍوا ريسيلىوي

بَّارو عى  ﴾ كىأيٍتًبعيوا ًُب 59ًنيدو ﴿كىاتػَّبػىعيوا أىٍمرى كيلِّ جى
نٍػيىا لىٍعنىةن كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىالى ًإفَّ عىادنا كىفىريكا  ًذًه الد  ىى

ا لًعىادو قػىٍوـً ىيودو   »رىبػَّهيٍم أىالى بػيٍعدن

 »  اٍعبيديكا اللَّوى مىا لىكيٍم ًمٍن إًلىوو غىيػٍريهي« 
 » قػىٍبلى ىىذىا  قىاليوا يىا صىاًلحي قىٍد كيٍنتى ًفينىا مىٍرجيو ا

انىا أىٍف نػىٍعبيدى مىا يػىٍعبيدي آىبىاؤينىا كىإًنػَّنىا لىًفي شىك  ٦تَّا  أىتػىنػٍهى
 »تىٍدعيونىا إًلىٍيًو ميرًيبو 

 »  نىا صىاًٟتنا  »فػىلىمَّا جىاءى أىٍمرينىا ٧تىَّيػٍ
 »  كىأىخىذى الًَّذينى ظىلىميوا الصٍَّيحىةي فىأىٍصبىحيوا ًُب

﴾ كىأىٍف ٓبٍى يػىٍغنػىٍوا ًفيهىا أىالى ًإفَّ 67﴿ًديىارًًىٍم جىاٙتًُتى 
ا لًثىميودى   »ٙتىيودى كىفىريكا رىبػَّهيٍم أىالى بػيٍعدن

 

 الدعوة  

 

 ا١توقف  

 

 :اٞتزاء  

 الثواب    
 العقاب  
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 :تتبٌُت من خبلؿ اٞتدكؿ التسلسل ا١تنطقي للمسار القصصي الشامل أربع مراحل

 ك فيو يربز ا١ترسل: اإلرساؿ

 ك فيها يضطلع ا١ترسىل بوظيفة التبليغ: وةالدع

 القبوؿ ك الرفض: ك تتم عن موقفُت: ا١توقف

 .ك فيها يظهر ا١ترسل مرة ثانية: ك يشمل الثواب ك العقاب: اٞتزاء

أٌما ُب سورة الشعراء فبل تقدـ القصة هبذا التسلسل ا١تنطقي ك إ٪تا تستهل باإلشارة إٔب التكذيب الواقع ُب ا١توقف من 
 :سل ك دعواهتم، فيكوف ظهور ا١تراحل على الشكل اآلٌبالر 

 

 .التكذيب                 اإلرساؿ                 الدعوة                 اٞتزاء

 (ا١توقف)

   ٮتضع ا١تسار القصصي القرآ٘ب إٔب منطق ُب التوصيل قائم على ٘تاثل ا١تسار ُب عدد من القصص ُب السورة الواحدة،
فشمل اٟتدث : من السور، يعكس ىذا التماثل األىداؼ الرئيسية اليت ألجلها نزؿ، ك ٓب يقتصر على مكٌوف دكف آخر أك العدد

 ُب سوقو كفق مرحلية ٭تكمها الغرض الديٍت؛

 التداخل؛ -اٟتوار -السرد: ك بسط ىذا اٟتدث ُب أساليب ىي -
 .ضاء ذلكك اشًتؾ الزماف ك ا١تكاف ُب عدـ الًتكيز عليهما إالٌ  عند اقت -

الرسل، ألنا متغَتة، غَت أنا ٤تكومة بضوابط، ك الذم يعطي صورة كاضحة عن ىذا التصريف : ك ٓب نشر إٔب الشخصية
 .ىو ا١تراحل اليت ٯتٌر هبا اٟتدث ك قد ٚتع عددا من األفعاؿ

 :أٌما عن ا١تراحل فهي

يبلغوا رساالت ا؛ ك ىي ٟتظة انطبلؽ يتم /يؤدكااصطفاء األنبياء ل: ك ىي مرحلة أكٔب تضمر فعل االصطفاء: اإلرساؿ -1
، ك قد يقدـ (اٝتوي )النيب + مكاف + ك إٔب  -''بعثنا'' -''ك لقد أرسلنا'': ا١ترًسل ُب صيغ: التعبَت عنها بإسناد الفعل إٔب ا تعاؿ

        رسىل، ىو إشارة إٔب زمانو  اسم ا١ت: ك ُب ىذه ا١ترحلة يتم كضع اإلطار العاـ للقصص ألف ذكر االسم. على أنو أخ لقومو
 ك مكانو؛

 مرسىل ك مرسىل إليو؛ : الدعوة إٔب عبادة ا الواحد، مدعمة ْتجاج ك صراع بُت الطرفُت: الدعوة -2
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 :ألف الدعوة ىي دعوة إٔب اعتناؽ عقيدة الرسالة الربانية، ك ىو موقف ينقسم إٔب: ك ىو ا١توقف من الرسالة: ا١توقف -3

 الكفر با، ك ىو السمة البارزة على القصص؛: و ا١توقف السليبك ى: رفض -
 .اإلٯتاف با، ك قد اعتنقتو أقلية: ك ىو ا١توقف اإل٬تايب: القبوؿ -

 : ك ٘تثلو ٟتظة ا٠تتاـ، بعد حدكث التحوؿ: ك قد ترتب على ىذا ا١توقف جزاء مبلئم: اٞتزاء -4

 عقاب            كفر    

 ثواب               إٯتاف

ك ىو الزمن ا١تاضي الذم شغلو القص، ك زمن أخركم كقع نصٌيا ك ٓب : ك خصوصية اٞتزاء أنو ينفتح على زمن دنيوم
 .يقع على مستول اٟتٌيز الزمٍت ا١تادم، ك ىنا يرتبط القص بلحظة ختامية يفتحها التعليق

 :فات متنوعةغَت أف ىذه ا١تراحل ٓب تأت كفق ىذا الًتتيب، ك إ٪تا جاءت مصرفة تصري

 ذكر ا١تراحل كلها؛ -
 حذؼ بعضها؛ -
 .االبتداء بغَت ٟتظة اإلرساؿ؛ كما ىو مبٌُت سابقا -
 ،(100) (ص)كفر األقواـ، ٌخدمة لغرض التسلية ك تثبيت الرسوؿ : الًتكيز على ا١توقف -

      :ك ٯتكن تصٌور ا١تسار كاآلٌب

 

 القرآني النص القصصي                                            

 

 ا١توعظة                                 القص                                                                          

 اٞتزاء                  اإلرساؿ                                                              

 ك حجاج تبليغ                                                             

 ا١توقف                  الدعوة                                                      
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  :قائمة المصادر ك المراجع
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 .اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، العربية السعودية

، دار إمياد الًتاث 3عبد ا أمُت ج-مصطفى،  شرح لكتاب التصريف لئلماـ أيب عثماف ا١تاز٘ب، تح إبراىيم: ا١تنصف: أبو الفتح عثماف، بن جٍت -3
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 .ىي اليت تلـز الكلمة ُب كل موضع من تصرفها: اٟتركؼ األصوؿ -*
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، دار الكتب العلمية، صيدا بَتكت، 3وف، كضع حواشيو أٛتد حسن سيع، ج كشاؼ اصطبلحات الفن(: 1158ت )٤تمد علي، التهانوم  -8
 .47، ص1998، 1ط
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ا١تدخل إٔب التفسَت : عبد الستار سعيد: ، ك ينظر16، ص1997، 2مباحث ُب التفسَت ا١توضوعي، دار القلم، دمشق، ط: مصطفى، مسلم -98
 دراسات ُب التفسَت ا١توضوعي: ا١توضوعي؛ ك زاىر، عواض

 . اآلية ا١تائة، ك ٯتتد التمثيل إٔب25: سورة ىود -99

 .بداية السورة ذات بنية قصصية خاصة بدعوة الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم -*
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 : من السور اليت ترد فيها القصص ُب تصريفات متنوعة -100

 سورتا البقرة ك إبراىيم -
 سورة األعراؼ -
 سورة ىود  -
 سورة إبراىيم -
 سورة اٟتجر -
 سورة األنبياء -
 سورة ا١تؤمنوف -
 سورة الشعراء -
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المعنى تعٌددية المنهج، تعٌددية: الٌداللي التشٌظي ك التفكيكية  

 عليوات  سامية ستاذة أ 

  المركز الجامعي البويرة                                                                                                           

 

 .بية النقدية كاحتٌل فيها مكانا ال يقٌل أ٫تية عما احتلتو ا١تناىج األخرلالتفكيكية منهج نقدم ساد األكساط األد   

عدد كبَت من االٕتاىات النقدية، كا١تعركؼ أنٌو ليس ىناؾ نظرية شاملة تنتظم مثل تلك " ما بعد البنيوية"يقع ٖتت مصطلح    
األديب من مربط البنيوية أكثر من اىتمامهم بتكوين  كانوا مهتمُت بتحرير ا٠تطاب" ما بعد البنيوية"االٕتاىات، كذلك ألٌف نقاد 

اسم ما بعد البنيوية مفيد من حيث ىو مظلة تعرٌب عن نفسها فقط بسبب مرحلتها »أٌف " ركبرت بونغ"منهج نظرم جديد، كيرل 
ر انسبلخ، كٯتكن القوؿ كصلتها بالبنيوية، كال يعٍت ذلك كجود تطٌور عضوم بينها كبُت البنيوية، ذلك أٌنا ٖتمل ُب داخلها عنص

بأٌف ما بعد البنيوية ىي ُب اٟتقيقة حركة تساؤؿ ١تقوالت البنيوية كطرائقها كافًتاضاهتا، كىي تعمل من أجل معارضة كٌل تلك 
ا١تقوالت كإظهار تناقضاهتا مع بعضها البعض، كعلى الرغم من ذلك فإٌف مصطلح ما بعد البنيوية ال يعترب مصطلحا مفيدا، ألنٌو 

حي بضرب جديد من ضركب اجملاز ا١ترحلي ينبثق من مفهـو السقوط، ذلك أٌف مفهـو السقوط كتكملتو كمفهـو األصل ىو ما يو 
 .  (1)«ٖتاكؿ حركة ما بعد البنيوية إنكاره

النموذج لقد إتهت البنيوية إتاىا يهدؼ إٔب كضع قراءات منغلقة كتأصيل ٪تاذج بنائية ٤تٌددة ُب ا٠تطابات مكٌونة على غرار 
الٌلغوم، اعتقادا منها بأٌف ا٠تطابات تشٌكل سننها ا٠تاصة هبا بعيدا عن القارئ، فجاءت السيميائية لتطوير طرائف منفتحة للقراءة 

فالنظاـ الذم يؤطٌر معٌت مهٌدد نفسو بسبب من اتساع ا١تعٌت ذاتو كعدـ إمكانية احتوائو إٔب األبد، ك٢تذا  » على نقيض البنيوية
من البحث عن كيفية يبدأ فيها ا١تعٌت بتقويض النظاـ كٖتطيم مركزيتو كالتدٌفق ُب مسارب بكر غامضة غَت خاضعة كاف البد 

 . (2)«لسطوة النظاـ كبا٠تصوص النظاـ الٌلغوم

اليت " كيةالتفكي"قاد ىذا التصٌور لقضية ا١تعٌت إٔب إثراء البحث السيميائي فبدأت بذلك مرحلة ما بعد البنيوية، أك ما يسٌمى    
انبثقت من داخل البنيوية نفسها كنقد ٢تا كانصٌبت على مشكبلت ا١تعٌت كتناقضاتو لتزعزع فكرة البنية الثابتة كلتظهر طبيعة 

 .التناقض ا١تعرُب بُت النص كاإلساءات الضركرية اليت ٖتدث ُب القراءة كتربىن عليو

م أثار أسئلة كنقاشات حادة من خبلؿ مقارنتو للتصٌورات من الذ" ركالف بارت"كقد بدأت حركة التفكيك ُب الستينات مع 
ُب النقد الفرنسي من " جاؾ دريدا"جوانب كثَتة هبدؼ الكشف عن تعٌدد ا١تعا٘ب كاختبلفها إاٌل أٌف التأسيس الفعلي ٢تا كاف مع 

نهما، ككاف التأسيس الفعلي اليت كانت تعٌت بإشكاليات النقد البنيوم كالسيميولوجي كما ا٧تر ع"  Tel quel"خبلؿ ٣تلة 
تقويض أركاف »  ك حاكؿ فيو 1967سنة  La grammatologie" ُب النحوية"لكتابو " دريدا"للقراءة التفكيكية مع إصدار 
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التمركز "مٌتهما ىذا الفكر ٔتا نعتو بػ" دك سوسَت"ك" ليفي شًتاكس"ك" ىيدجر"الفكر الغريب من أفبلطوف كأرسطو حىت أياـ 
م يركز على ا١تدلوؿ حىت تنحسر ا٢توة بُت الداؿ كا١تدلوؿ كا١تفهـو با١ترجع، كُب ذلك زعزعة التمركز ا١تنطقي للساف الذ" ا١تنطقي

كأساس لعلم الكتابة جاعبل " علم النحو"إٔب بديل اٝتاه " دريدا"كدعا . الغريب، بل إلغاء ١تفهـو الداؿ باعتباره مفهوما ميتافيزيقيا
 .(3)«لسيميولوجيا اليت بٌشر هبا دك سوسَتبديبل ل" علم النحوية"من 

 .كىكذا كجد تيار التفكيكية أنصارا ٯتارسونو ُب الفلسفة كالفكر كاألدب بغية خلخلة ا١تفاىيم القارٌة ككضعها موضع التساؤؿ 

شياء ا١تادية التهدٙب كالتخريب كالتشريح، كىي دالالت تقًتف عادة باأل» يدٌؿ مصطلح التفكيك على ا١تستول الٌلغوم على   
ا١ترئية، كعلى ا١تستول الدالٕب العميق يدٌؿ على تفكيك النظم الفكرية كا٠تطابات األدبية كإعادة النظر إليها ْتسب عناصرىا 

 .(4)«كاالستغراؽ ُب عا١تها بغية الوصوؿ إٔب أعماقها، كاإل١تاـ بالبؤر األساسية ا١تطمورة فيها

أم صياغة ا١تفاىيم كا١تتصٌورات اجملٌردة من نسق كبلمي ٤تسوس، ينقل عرب » ملية الًتكيبإٌف ا١ترسل ىو ا١تتكٌلم الذم يقـو بع  
القناة اٟتسية بواسطة األداة الٌلسانية كأٌما ا١تتقبل كىو ا١تخاطب فيقـو بعملية التفكيك، كا١تبلحظ أٌف عملية الًتكيب تنطلق من 

 ( 5)«تنطلق عملية التفكيك من موضوع حسي إلرجاعو إٔب مدلوالتو اجملٌردةا١تتصٌور اجملٌرد لتجسيمو ُب قالب كبلمي ٤تسوس، بينما 

عملية ٯتكن هبا فٌك االرتباط بُت العناصر ا١تختلفة ُب داخل النص » أٌف مفهـو التفكيك ىو" دريدا"كيٌتضح من خبلؿ كتابات    
، فالتفكيك (6)«٘ب اليت ٖتتويها طبقات النصاألديب، كذلك من أجل إعادة تكوينها الكتشاؼ ٦ترٌات جديدة ُب ترٌسبات ا١تعا

كلكن نفٌك ...بالنسبة إليو بنيانية كضٌد البنيانية ُب اآلف نفسو، فنحن نفٌك بناء أك حادثا مصطنعا لنربز بنياتو، أضبلعو أك ىيكلو
 الكامل، فالتفكيك من حيث ُب آف معا البنية اليت ال تفسر شيئا فهي ليست مركزا، كال مبدأ كال قٌوة، أك مبدأ األحداث با١تعٌت

 .(7)«البسيط أك ٖتليلو، إنو يذىب أبعد من القرار النقدم، من الفكر النقدم» ا١تاىية يتضح بالقوؿ عنو إنو طريقة حصر

التفكيكية ُب صورىا اٟتيوية مذٌكر مستمر بالطريقة اليت تنحرؼ هبا الٌلغة، أك ْتسب مفهـو دريدا »  أفٌ " كرستوفر نورس"كيرل   
كمن ...زالة الوىم السائد ُب ا١تيتافيزيقا الغربية بأٌف العقل قد يستغٍت عن الٌلغة كيصل إٔب اٟتقيقة الصافية عن طريق التحفف الذاٌبإ

 .(8)«ىذا ا١تنطق تبدك كتابات دريدا أكثر قربا إٔب النقد األديب منها إٔب الفلسفة

لطرؽ اليت توضع بواسطتها ا١تقوالت اليت تقـو عليها أفكار النص قراءة مزدكجة، فهي تصف ا» تأخذ التفكيكية على عاتقها  
الل كتضعها موضع تساؤؿ، كتستخدـ نظاـ األفكار اليت يسعى النص ُب نطاقها باالختبلفات كبقية ا١تركبات لتضع اتساؽ ذلك 

كيعٌرم ا١تقولة العقبلنية اليت يرتكز  إسًتإتية مزدكجة، فهو من ناحية يكشف» ، فالتفكيك هبذا ا١تعٌت(9)«النظاـ موضع التساؤؿ
عليها النص، كىو من ناحية أخرل يلفت النظر إٔب لغة النص، كإٔب مكٌوناهتا الببلغية ك٤تسناهتا البديعية، كيشَت إٔب كجود النص 

 .(10)«ُب شبكة من العبلقات النصانية كالدكاؿ حيث ال ٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ الركوف إٔب معٌت نائي

ٌثل التفكيكية مرحلة من مراحل جدؿ ا١تنهجيات كصراعها ُب العصر اٟتديث، فإذا كانت مناىج النقد ا١تعاصر تسعى إٔب ٘ت   
يبذر الشٌك ُب » تقدٙب براىُت كنظريات متماسكة ٟتٌل اإلشكاؿ ُب عملية كصف ا٠تطاب أك ٤تاكلة اكتشاؼ بنائو، فإٌف التفكيك

كيكمن ىدفو . كيرسي على النقيض من ذلك دعائم الشٌك ُب كٌل شيء، فليس ٙتة يقُتمثل ىذه الرباىُت، كيقٌوض أركانا، 
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األساس ُب تصديع بنية ا٠تطاب، مهما كاف جنسو كنوعو  كتفٌحص ما ٗتفيو تلك البنية من شبكة داللية، فهو من ىذه الناحية 
بط ُب ظٌلو، فهو رحلة شاقة، بل مغامرة ٤تفوفة ثورة على الوصفية البنيوية، كىو يذىب إٔب أٌف ال ضابط قبل التفكيك كال ضا

    با١تخاطر، كال يتوٌفر ٢تا أدٗب عامل من عوامل األماف، ُب أكدية الداللة كشعاهبا دكف معرفة، دكف دليل، دكف ضوابط كاضحة، 
. لقراءة، أم استحضار ا١تغٌيبك كشوفاتو ذاتية، فردية، ال غَتية، ال ٚتاعية، حلقة الداللة كتعوٙب ا١تدلوؿ ا١تقًتف بنمط ما من ا

كىذا يقود إٔب ٗتصيب مستمر للمدلوؿ ْتسب تعٌدد قراءات الداؿ، كهبذا فإٌف تنازع القراءات فيما بينها للخطاب يفضي إٔب 
والت متوالية ال نائية من ا١تدلوالت ال ٯتكن ألحدىا أف يستأثر باالىتماـ الكٌلي دكف اآلخر، فبل ضوابط رياضية توقف ىدير ا١تدل

 .      (11)«اليت تستنفرىا القراءات فتبدأ بالتشكل كاألجنة مكٌونة بؤرا داللية، كحقوال شاسعة ال ٯتكن تثبيت  حدكدىا

فالتفكيكية ىي نوع من التفكَت ُب األدب ٖتاكؿ توضيح فكرة أٌف أم تغيَت جذرم ُب الفكر التفسَتم البٌد أف يلقى منافاتو 
ا نعتربه قضية مسٌلما هبا ُب كٌل اللغة، كهبذا ا١تعٌت ما ىي إاٌل نوع من الفلسفة ا٢تامشية العجيبة للعقل، كىي تعٌلق على كٌل م
أك ىي النقيض ٘تاما لكٌل ما ينبغي أف يكوف النقد، تتحٌدل فكرة أٌف النقد إ٪ٌتا يعطي نوعا خاصا . ا١تتحٌررة من النقد األديب ا١تبتذؿ

ال ترقى نصوص النقد إٔب ا١تستول األديب، فعآب التفكيكية يرل أٌف النقد شأنو شأف الفلسفة  من ا١تعرفة، أك على كجو الدقٌة طا١تا
 ( .12)الكتابة نشاط من نشاطات

ٕتيء بعد البنائية كما ىي ُب النص، كُب مقٌدمة ىذا كٌلو تشكك التفكيكية ُب أٌف بنائيات ا١تعٌت إ٪ٌتا تًتاسل مع » إف التفكيكية
كىذا عكس ما تراه البنائية، اليت تزعم بأٌف النص ٭تمل معا٘ب ثابتة كأٌف الناقد ليس سول ( 13)«ذىن البشرم٣تموعة ٦تاثلة ُب ال

 .باحثا أمينا عن اٟتقيقة ُب النص نفسو

" كيليم رام"عنيت التفكيكية بالبحث ُب جوىر األنظمة الفكرية كالفلسفية كالٌلغوية كاألدبية بغية كشف ا١تعٌت، كىذا ما يؤٌكده 
إٌف ىوية ا١تعٌت ضمن االختبلؼ تتمٌثل ُب تعريفو حىت أٌف إمكانية معانيو األخرل ُب أماكن أخرل، كأزمنة أخرل، تصبح » بالقوؿ

 شرط ىوية ا١تعٌت كاألفاؽ اليت يستند إليها ا١تعٌت كتظهر فضائيا ُب لغة النظريات التفسَتية للظاىراتية، البد أٌف يعاد التفكَت فيها
القيمة، فالظركؼ ا٠تارجية إ٪ٌتا ىي داخل ا١تعٌت كال ٯتكن أف يعٍت ا١تعٌت إاٌل بفضل ا٠تارج اآلخر الذم ٭تتويو  كتعٌد جزءا من

 .(14)«بوصفو إمكانية القياـ بوظيفتو

 أكإذا كانت النظرية البنائية تبحث عن بنيات ثابتة كتراسبلت ٦تاثلة ُب الذىن البشرم، فإٌف التفكيكية على العكس من ذلك تبد
بتعليق الًتاسل كتعطيلو ٘تاما بُت كٌل من الذىن كا١تعٌت من ناحية كمفهـو النظرية اليت تٌدعي بأٌنا توٌحد بينها من ناحية » 

 . (15)«أخرل

على إقصاء كٌل قراءة أحادية ا١ترجعية كالتأكيل تسعى إٔب »  كىكذا ٯتكن الوصوؿ إٔب مفهـو مؤٌداه أف ماىية التفكيكية تقـو
لداللة للنص، بل تسعى التفكيكية إٔب جعل مدلولية النص بُت يدم ا١تتلقُت يفككونو إٔب ا١ترجعيات اليت بٍت عليها، كاحدية ا

فيقفوف على ىذه ا١ترجعيات، كيقرأكف النص كفقا ٢تا، مهملة كمهدمة للنسق الذم يقـو عليو النص، ُب اعتقادىا أٌف النص تركيب 
من ا١تعٌت ا١ترتبط با١ترجعية التقليدية ٟتدكد التفسَت اليت حاصر هبا ا٠تطاب النقدم " اؿالد"لغوم غَت متجانس، يعترب انعتاؽ
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كانفتاحو على التفسَت البل٤تدكد، من ا١ترتكزات األساسية للتفكيكية، كىو يقـو على إلغاء ا١تدلوؿ ليحٌل " ا١تعٌت"التقليدم ا١تدلوؿ 
كيكية خطوة جديدة ُب مساره ا١تتجٌدد آخذا ٔتبادئ األلسنية، مستثمرا ٢تا ٤تٌلو البلمدلوؿ، كبذلك خطا ا٠تطاب النقدم مع التف

، كىكذا ىزت التفكيكية مشركع البنائية كأصبحت ثورة عليها كعلى النقد اٞتديد خاصة (16)«ُب فتح أفاؽ جديدة للنص األديب
ة، أك ٔتعٌت آخر إخضاع األسلوب لنظاـ قمعي بدعوهتا إٔب ٖترير الثقافة من النظريات الفلسفية، كرفضها إخضاع الكتابة للفلسف

لقد  . فالتفكيكية إىانة كٖتٌد لكٌل أشكاؿ الفكر ا١تعتادة ا١تستقرة. يتناكؿ الٌلغة اجملازية باعتبارىا عيبا مشوىا يوجد ُب الفكر ا١تنطقي
 ( 17)كرست أقول مقوالهتا ١تهمة تعرية مفاىيم البنائية

قوالت كربل لتحقيق أىدافها، كتنظم اسًتاتيجياهتا ُب القراءة كالتأكيل كفقها، كتتمثل ىذه تقـو التفكيكية على ٣تموعة من م   
 .االختبلؼ، التمركز حوؿ العقل، علم الكتابة: ا١تقوالت ُب

 إٌف تقصي الدالالت الٌلغوية ١تقولة االختبلؼ يكشف عن جزء من عدـ استقرار التفكيك على ما ىو يقيٍت: االختالؼ-1
        ذا يعٍت الدخوؿ ُب شباؾ االحتماالت ا١تتزايدة، كجذر االختبلؼ متعٌدد تتجاذبو خصائص صوتية ك داللية ، كى(ثابت)

ا١تتلقي من استحضار ا١ترجع اٌدد كيًتؾ لو » ك زمانية ك مكانية كهبذا تتعٌدد داللتو، كىو حسب التفكيكية، اختبلؼ مرجأ ٭تٌرر
كإذا كانت العبلمة اليت ىي . ، كذلك لوجود اختبلؼ جزئي بُت الداؿ كا١تدلوؿ كا١ترجعخيار استحضار أك تعوٙب مرجع خاص بو

         صوت ُب الكبلـ كتشَت فقط إٔب فكرة الشيء، بينما يبقى حضور ا١ترجع ُب النظاـ الٌلغوم كتأجيلو مع استمرار الكبلـ 
، فهل داللتو ىي عدـ التشابو أـ التفرؽ كالتبٌدد، "ختبلؼاال"أك اٟتديث، كما ىو األمر ُب الدالالت اليت ٖتتشد ٖتت مصطلح 

بغَت الكتابة؟ كمن ىنا تنشأ مشكلة  Différanceىي  differenceأـ التأخَت، كاإلرجاء كالتوا٘ب  ككيف ٯتكن التيقن أٌف 
 .( 18)اٟتضور كالغياب، حضور الداؿ لكن بتعٌدد مدلوالتو كغياب بعضها

بلؼ يقـو على تعارض الدالالت، فهناؾ العبلمات اليت ٗتتلف كٌل كاحدة عن األخرل، كىناؾ كيتبٌُت من ىذا أٌف االخت   
تستخدـ العبلمات فإٌف حضور ا١ترجع كا١تدلوؿ يرتبط باٟتضور الذاٌب »فعندما . ا١تتوالية ا١تؤٌجلة من سلسة العبلمات البلنائية

ليس ىناؾ حضور مادم للعبلمة، ىناؾ لعبة . رة مفاجئةللداؿ الذم يظهر لنا من خبلؿ الوىم كا١تخادعة كالضبلؿ بصو 
كٔتا أٌف الٌلغة ىي ( 19)«االختبلؼ فقط، فاالختبلؼ ينتهك ك٬تتاح العبلمة ٤تٌوال عملياهتا إٔب أثر أك شيء كليس حضورا ذاتيا ٢تا

 ز باختبلؼ كٌل كاحدة سلسلة ال متناىية من ا١تفردات اليت ال أصوؿ ٢تا بعيدا عن سياؽ الٌلغة، فإٌف الكلمات تتميٌ 

منها عن األخرل، كىذا يعٍت أٌف كٌل معٌت يكوف مؤٌجبل بشكل ال نائي، فكٌل كلمة ُب الٌلغة تقودنا إٔب أخرل ُب النظاـ الدالٕب 
ىكذا حٌدت التفكيكية من ىيمنة فكرة اٟتضور اليت تعٍت البحث عن  ك (20)«دكف التمٌكن من الوقوؼ النهائي على معٌت ٤تٌدد

يرل بأٌف ا٠تطاب، كا٠تطاب األديب بصورة خاصة، ىو تيار متعٌدد الدالالت، بل غَت متناه من " دريدا"وؿ كاحد، ك ٢تذا فإٌف مدل
توالد ا١تعا٘ب ال » الدالالت، كبفضل الكلمات فقط نستطيع التأشَت إٔب كلمة دكف أخرل دكف التقٌيد ٔتعٌت ٤تٌدد، كىذا يقود إٔب 

٢تا، بل من اختبلفاهتا ا١تتواصلة مع ا١تعا٘ب األخرل، ك١تٌا كانت ىذه ا١تعا٘ب ال تعرؼ االستقرار بسبب من تقرير الدالالت 
 (21)«كالثبات، فإٌنا تبقى مؤٌجلة ضمن نظاـ االختبلؼ، كىي ٤تكومة ْتركة حرٌة أفقية كعمودية دك٪تا توٌقع ناية ٤تٌددة ٢تا
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الغياب، فهو يرل أٌف ا١تعا٘ب تتحٌقق من خبلؿ االختبلؼ ُب  ضور كمن خبلؿ االختبلؼ مقولتو حوؿ اٟت" دريدا"يؤسس    
فاألمر يتطٌلب حضور العبلقة ا١ترئية اليت توفٌرىا الكتابة اليت ٘تٌد العبلمات بقٌوة تكرارية ضمن الزماف، ككٌل ما ٯتٌد » الكتابة كالقراءة

إٌف ىدؼ الكبلـ بوصفو حضورا ذاتيا ينتج من خبلؿ . ائية ُب الزمنالداؿ ببدائل ال نائية من ا١تدلوالت، ٦تٌا يثبت أٌف الداللة ال ن
أثر الزماف ُب الكتابة، كىو يقـو من ناحية ثانية بتفويض اٟتضور الذاٌب، ىذا يعٍت أٌف ٙتة بناء كىدما متواصلُت إٔب بلوغ ٗتـو 

ي، ألٌف الكبلـ ا١تنطوؽ يتشٌكل باالختبلؼ ، كىكذا يظهر أٌف االختبلؼ يوجد ُب الٌلغة، فهو عمل الكبلـ الداخل(22)«ا١تعٌت
، فالعبلمة "دك سوسَت"ا١تستمر بُت الكلمة ا١تنطوقة كبُت سلسلة ا١تفردات اليت ينتظمها الكبلـ إٔب ما ال ناية، كىذا ما ذىب إليو 

حضورا ذاتيا مباشرا يلعب  ال تدٌؿ على شيء بذاهتا، إ٪ٌتا باختبلفها عن العبلمات األخرل، كىذا ال يتحٌقق إاٌل بالكبلـ بوصفو
 .(23)دكرا رئيسيا ُب اٟتقل الدالٕب نفسو

كٌل الثنائيات الفلسفية ُب الوجود، كاقًتح " دريدا"كهبذا التشديد ُب الًتكيز على أ٫تية االختبلؼ ُب بنية الكبلـ كالكتابة ىدـ 
. الذم يعٍت الٌسم كالدكاء معا، كغَت ذلك" كوفالفارما "بدائل ٢تا كمفهـو االختبلؼ الذم ٭تتمل ا١تغايرة كالتأجيل، كمفهـو 

ىو إنشاء إسًتإتية عامة للتفكيك تتفادل ا١تقاببلت الثنائية اليت مٌيزت ا١تيتافيزيقيا كأف تقيم ُب األفق ا١تغلق ٢تذه " دريدا"فهدؼ 
 (24).ا١تقاببلت إلقامة استَتاتيجية داخل ىذا األفق

بية بدءا من أفبلطوف دفعت العقل إٔب كاجهة اىتمامها، كمنحتو سلطة أكٔب ُب ٖتديد إٌف الفلسفة الغر  :التمركز حوؿ العقل-2
اىتمامو " دريدا"ا١تعا٘ب، كبالتإب أصبح القياس ا١تنطقي العقلي ٪توذجا أٌكليا تقاس عليو النماذج الفكرية كاإلبداعية، كمن ىنا رٌكز 

ىو " دريدا"لثورة على سكونيتو، كهبذا فالتمركز حوؿ العقل حسب لتفكيك ىذا التمركز كذلك لتحطيم األصل الثابت ا١تطلق كا
ا١تركزية ا١تعينة كجوديا بوصفها حضورا ال متناىيا، جاعبل من ىذه ا١تقولة دليبل لنقد مفاىيم التمركز، كىادفا إٔب » ٖتطيم تلك

ألٌف ا١تركز ُب نظره لو خاصية ( 25)«كزمعاينة نظم ا١تقوالت ا١تتعٌددة على اٟتضور، كيدعو إٔب ضركرة التفكَت بعدـ كجود مر 
ينفتح ا٠تطاب على أفق ا١تستقبل دك٪تا » البلمكاف، كبالتإب فهو ليس حاضرا ُب الوجود، ٢تذا البد من ٖتطيمو من أجل أف

 (26)«لةضوابط مسبقة، كتتحٌوؿ قوة اٟتضور، بفعل نظاـ االختبلؼ، إٔب غياب للداللة ا١تتعالية، إٔب ٗتصيب للداللة    اتم

اليت سيطرت على " ميتافيزيقا اٟتضور"مصطلح علم الكتابة ُب مواجهة ما يسٌميو " دريدا"يضع  :الغراموتولوجيا: علم الكتابة-3
أما ُب معناىا . النظاـ ا١تنقوش لٌلغة ا١تدكنة» إٔب أٌف للكتابة معنيُت، معٌت ضٌيق كيعٍت" تودكركؼ"أنظمة الفلسفة الغربية، كيذىب 

تقدـ الٌلغة بوصفها سلسلة من العبلمات » إٔب أٌف الكتابة" جوناثاف كلر"كيذىب  (27)«ي كٌل نظاـ مكا٘ب كدالٕب كمرئيالعاـ فه
ا١ترئية اليت تعمل ُب غياب ا١تتكٌلم، فهي على نقيض الكبلـ تتجٌسد عرب نظاـ مادم من العبلمات بينما يقتصر الكبلـ على 

دعوة إلعادة النظر اٞتٌدية ُب دكر الكتابة ال بوصفها غطاء للكبلـ ا١تنطوؽ، إ٪ٌتا » بةبعلم الكتا" دريدا"كيقصد  (28)«الصوت
ال تعيد إنتاج كاقع خارج نفسها كما » "دريدا"، كىذا يعٍت أٌف الغراموتولوجيا اليت يدعو إليها (29)«بوصفها كيانا ذا خصوصية ك٘تٌيز

 .(30)«ا على أٌنا السبب ُب ظهور كاقع جديد إٔب الوجودأٌنا ال ٗتتزلو، كهبذه اٟترية اٞتديدة ٯتكن أف نراى

بالكتابة يعود حسبو إٔب أٌف العبلمة ا١تكتوبة تتمٌيز ٓتصائص ال ٘تلكها العبلمة الصوتية تتمٌثل ُب أٌنا " دريدا"إٌف سٌر ٘تسك    
ضمن أنظمة سياقات جديدة بوصفها عبلمة ٯتكن أف تتكٌرر رغم غياب سياقها، كأٌنا قادرة على أف ٖتطٌم سياقها اٟتقيقي كتقرأ 
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ُب خطابات أخرل، كأٌنا تكوف فضاء للمعٌت بوجهُت، األكؿ قابليتها االنتقاؿ إٔب سلسلة جديدة من العبلمات ك الثا٘ب قدرهتا 
متجاكزة ٢تا، ، فالكتابة هبذا ا١تعٌت تدخل ُب ٤تاكرة مع الٌلغة فتظهر سابقة عليها ك (31)على االنتقاؿ من مرجع حاضر إٔب آخر

كمن . كبالتإب فهي تستوعب الٌلغة كليست كعاء لشحن كحدات موجودة سلفا، بل ىي صيغة إلنتاج ىذه الوحدات كابتكارىا
األكٔب كتابة تتكئ على التمركز ا١تنطقي كىي اليت تسٌمى الكلمة كأداة صوتية أّتدية، : ىذا ا١تنظور يقًتح دريدا نوعاف من الكتابة

لكلمة ا١تنطوقة، كثانيها ىي الكتابة ا١تعتمدة على النحوية أك الكتابة ما بعد البنيوية، كىي ما يؤٌسس العملية كىدفها توصيل ا
 .(32)األكلية اليت تنتج الٌلغة

على الكتابة بدال من " دريدا"إٌف ا٠تطاب من منظور القراءة التفكيكية ينتج باستمرار، كال يتوقف ٔتوت كاتبو، ٢تذا يؤٌكد     
بلـ ألٌنا تنطوم على صَتكرة البقاء بغياب ا١تنتج األكؿ، ُب حُت يتعٌذر ذلك بالنسبة للكبلـ، إاٌل ُب نطاؽ ٤تدكد جدا ظهر الك

أٌف االقًتاب من الكبلـ يرفض العملية ا١تنظمة، كأٌف االستهداء هبا  يفضي " دريدا"حديثا بفضل شرائط التسجيل الصوٌب، كيرل 
م إٔب كضع اٟتدكد كالفواصل بُت ا٠تطاب ك القراءة، كىي حدكد يصعب تقويضها، ٢تذا يقًتح بديبل إٔب طرؽ مسدكدة، كىذا يؤدٌ 

عن ذلك كىو االشتغاؿ على ثنائية اٟتضور ك الغياب، ك اٟتضور حسب التفكيك رىينة مرئية ك الغياب ىو ا١تدلوؿ الذم ينطوم 
ك كفق ىذه اإلسًتاتيجية . كرة ا١تتبادلة بينو كبُت القارئ يزداد اتساعاعلى خاصية االنفتاح ا١تستمٌر على القراءة، كعن طريق اا

يؤٌسس التفكيك نظرتو بوصفو طريقة للنظر كا١تعاينة إٔب ا٠تطاب، فهو يقف ُب اٞتانب اآلخر من الطركحات التارٮتية 
 . (33)فاؽ بكر أماـ العملية اإلبداعيةكالسوسيولوجية، كالسيكولوجية، كالبنيوية الوصفية، ىدفو ٖترير شغل ا١تخيٌلة ك افتضاض آ

فالتفكيك إذف ليس عملية نقدية، النقد موضوعها، فهو يوقد اٞترأة ُب العملية النقدية على كجو ا٠تصوص كُب النظرية النقدية، 
 .كهبذا يرفض العملية ا١تنظمة ُب الدراسات النقدية، كيقًتح بديبل ىو االشتغاؿ على ثنائية اٟتضور ك الغياب

أم أنٌو بنية تتكٌوف من عناصر -إٌف التفكَت التفكيكي يلغي فكرة ىيمنة النص، كيربط كجود النص بوعي القارئ :القراءة-4
كىي من أىٌم ا١تقوالت اليت أرست " القراءة"ٔتقولة " دريدا"كمن ىنا يستعُت  -متفرٌقة ٘تتٌد إٔب الثقافة اليت تشٌكل كعي القارئ

أعتقد أنٌو من غَت ا١تمكن اال٨تباس داخل »:الداللة، ك٭تٌدد أفق قراءتو ا١تتميزة للخطابات بالقوؿ مفاىيم جديدة لٌلغة ك النص ك
إٌف اايثة أك الباطنية األدبية اض تقـو ُب نظرم باالحتماء داخل اٟتدكد ا١تقامة تارٮتيا كاليت تفًتض ٣تموعا كامبل . النص األديب

 النص كٖتديد كحدتو كمتنو كضماناتو القانونية ك ما إٔب ذلك من ٖتديات اجتماعيةػ فضائية من العقود التارٮتية ا١تتعٌلقة بتأطَت
٬تب بالطبع على األقل بصورة مؤقتة أف تتحٌرؾ داخل ىذه اٟتدكد لدفع القراءة اايثة إٔب أبعد ما ٯتكن، كلكٌنها ال تستطيع ُب 

لنص نفسو، إنٌنا ال نستطيع أف نبقى داخل النص، لكن ىذا ال يعٍت أنٌو رأيي أف تكوف راديكالية ٘تاما ىذا شيء نابع من بنية ا
علينا أف ٪تارس بسذاجة سوسيولوجية النص أك دراستو السيكولوجية أك السياسية أك سَتة ا١تؤلف، أعتقد أٌف ىناؾ بُت خارج النص 

نية أـ ُب القراءة التفسَتية للنص من خبلؿ مسَتة كداخلو توزيعا آخر للمجاؿ أك اٟتيز، كاعتقد أنٌو سواء أكاف ُب القراءة الباط
 .(34)«الكاتب أك تاريخ اٟتقبة يظٌل ىناؾ شيء ما ناقصا دائما

نظاـ من اإلشارات اليت تعرٌب عن الفكر ك كسيلة تبليغ كتواصل بواسطة نظاـ من الرموز ا١تنتجة " دكسوسَت"إذا كانت الٌلغة عند    
فهو ال يرل الوجود إاٌل من خبلؿ الٌلغة، » ينطلق ُب مفهومو لٌلغة من مستول أكثر استغراقا،" دريدا"على ٨تو اختيارم، فإٌف 
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كيدعو إٔب نظرة جديدة لٌلغة، نظرة يتحٌوؿ فيها الواقع إٔب ٣تموعة من األقنعة الببلغية، فالٌلغة ىي اليت تنشئ مفاىيمها عن العآب 
 .(35)«كىي اليت تصنع الفلسفة ك العلم ك ا١تيتافيزيقا

إثارة انفعاؿ ال » إٌف ىذه النظرة إٔب الٌلغة تقودنا إٔب اٟتديث عن الٌلغة ا١تتمظهرة ُب النص أك لغة األدب اليت يكمن ىدفها ُب   
     تقرير كاقع، كىي لغة استشرافية بطبيعتها ألٌنا ال تعرؼ اختزاؿ ا١تعٌت، إٌنا توٌسع كتضيف ُب الوقت نفسو التفاكت بُت الرمز 

كحسب ىذا التصٌور فإنٌو من األجدر . ، كىو ما ٯتٌيزىا عن الٌلغة القياسية(36)«لفكرة، بُت العبلمة ا١تكتوبة ك ا١تعٌت اٌددك ا
أف يظن الكتابة األدبية ٔتستواىا اإلبداعي كذلك، ألٌف النص اإلبداعي يستمٌد كجوده أيضا من الغَتية الواقعية ا١توضوعية، " دريدا"بػ

من أفقو ا٠تاص كينسج كجوده ْتركتو اورية حوؿ األلفاظ، أم حوؿ الدالالت اليت ٕترم عليها ٗتصيب ذاٌب، ض» بل يتخٌلق
فتتوالد بفعل الكتابة مثل تيار متدٌفق فينتج الداؿ داال آخر ُب لعبة متواصلة ال نائية دكف أف يتيح سيل الدالالت ١تدلوؿ ما أف 

اإلصرار على عدـ االعًتاؼ بوجود حدكد ٖتصر ا١تعٌت، لسبب ىو أٌف الداللة ال ٘تتلك  يفرض حضوره، أم يتعأب، كمن ىنا يأٌب
لتحقيق ىذه الغاية على " دريدا"كيعتمد . (37)«قوة حضورىا بنفسها، ألٌف مقولة اٟتضور نفسها ىي العامل ا١تؤثر ُب إنتاج الداللة

غَت أٌف ىذه العملية ال ( 38)«اٌؿ ما ىو إاٌل استعارة لقوٙب مدلوؿكٌل د» أكثر ا١تصطلحات تقنية ُب علم الٌلغة، فيذىب إٔب أٌف 
 ال» ٯتكن أف يكتب ٢تا التوفيق خارج الٌلغة ك بالتإب يتحٌوؿ ا١تدلوؿ إٔب داؿ يقـو بدكره بإنتاج جديد من الدالالت، ك٢تذا السبب

    كىو يرل أفٌ  (39)«ؼ إاٌل ضمن كيانو ا٠تاصٯتكن العثور على مرجع خارج اللغة، فيضمر النص كيفقد كجوده ا١ترجعي كال يعر 
ك بالتإب فإٌف الدكاؿ تتوٌىج ساطعة بسبب من حضورىا ا٠تاص هبا، ك٢تذا ا تنتج العبلمة أك تعيد حضورىا، ليس ٙتٌة فينومينولوجي» 

 .(40)نفٌكر بالعبلمات فقط ٨تن ال: فاألمر من منظوره، ال يعدك غَت حضور عبلمات، ك يؤٌكد قائبل ُب علم الكتابة. يذكب ا١تعٌت

 

إٌف التفكيكية هبضمها كشوفات ا١تنهجيات اٟتديثة السابقة ٢تا تكوف قد ٕتاكزت معياريتها كصوال إٔب التأكيل،  :خاتمة -  
، ألنٌو ٭تٌررىا من االقًتاف بغرض معٌُت » كعملها على اإلعبلء من شأف التعٌدد ك االختبلؼ ُب ا١تعا٘ب، ٯتنح ا٠تطابات قٌوة خاصة

 فالقراءة ال. (41)«فتصبح الٌلغة مدارا آلفاؽ ذات دالالت كثَتة، كينفتح القارئ على رغبة الٌلغة كيبدأ البحث عٌما ىو مغيب فيها
تتحٌقق إالٌ إذا توفرت رغبة كمشاركة بُت القارئ كالنص، كىذه ىي الٌلذة اٟتقيقية اليت أرادت التفكيكية ٖتقيقها من خبلؿ اقًتاحها 

 .عٌددة األكجو للخطابات البشرية قراءة مت

إٌف ىذه ا١تقوالت الكربل اليت تستند إليها التفكيكية ترتبط هبا مبادئ أخرل كثَتة لتفكيك النصوص إبداعا كنقدا كلكٌنها تلتقي    
النصوص بشكل  استحالة التمييز با١تعٌت كرصد التناقض ُب جذر أية بنية كالتشٌكك ُب إمكانية فهم» ٚتيعا عند فكرة جوىرية ىي

فالتفكيكية قتلت أحادية الداللة، كدعت إٔب . (42)«قاطع، إذ تظٌل عمليات القراءة كإساءاهتا ىي ا١تولدة للدالالت ا١تتجٌددة
حيث ترل أٌف ال كجود » تشٌتت ا١تعٌت كتعٌدد ا١تعا٘ب، كبذلك خٌلصت القراءة من األحادية اليت كانت سائدة ُب ا١تناىج السابقة

٪ٌتا النص ىو ٚتلة من النصوص السابقة، أك فضاء لنصوص متعٌددة، باإلضافة إٔب اٟتركية الدائمة لٌلغة، كمعٌت ذلك أٌف  لنص أٌكؿ إ
كٌل كتابة ٘تحو الكتابة السابقة، األمر الذم ينجم عنو داللة ال نائية ْتيث يظٌل ا١تدلوؿ ُب ٖتٌوؿ دائم، كتبقى الٌلغة ُب حركة 

 . (43)«مستمرٌة
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ةالعربيّ  تعليمية هجافي من توظيف المعجم المدرسيّ   

 

 بن جعفر كمال: ألستاذا

 البميدة –جامعة سعد دحمب 

 

 
 :الملخص

عموما كمساعدة ا١تتعٌلم على الوقوؼ على معا٘ب يضطلع ا١تعجم ا١تدرسٌي بوظائف بيداغوجٌية ك لغويٌة ىامة ُب تعليمٌية الٌلغات 
، ك أماـ غياب الثٌقافة ا١تعجمٌية بُت  كشرح ا١تفردات ضمن الٌسياؽ ك خارجو قصد ٖتقيق ا١تعٌت الٌلغوٌم ك الوظيفٌي عند ا١تتعٌلم

غة العربٌية ك الٌتعلم الٌذاٌٌب  ، ك ال أكساط ا١تتعٌلمُت ارتأينا أف نقف على ضركرة ك أ٫تية ىذا الٌسند الٌتعليمٌي ُب تطبيق مناىج اللٌ 
مع  ،ُب تعليمٌية العربٌية با١تتوسطة اٞتزائريٌة  –ا١تقاربة بالكفاءات ك ا١تقاربة الٌنصٌية  –سيما بعد تبٍت ا١تقاربة البيداغوجٌية اٞتديدة 

اإلشارة إٔب الٌشركط الواجب  تشخيص أىم ا١تشاكل اليت جعلت ا١تتعٌلم ال يوظف ا١تعجم ك ال ٭تسن استعمالو باإلضافة إٔب
 .اتباعها لتأليف معجم مدرسٌي مرحلٌي ٔتعايَت تتناسب ك اىتمامات ا١تتعٌلم   ك كذا مقتضيات ك متطلبات العصر شكبل كمضمونا

 

 

 : الكلمات المفتاحٌية 

 .الثٌقافة ا١تعجمٌية –قاربة الٌنصٌية ا١ت –ا١تقاربة بالكفاءات   -اٟتصيلة الٌلغويٌة  –ا١تتعٌلم  –تعليمٌية العربٌية  –معجم مدرسٌي 

 

 

 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-276- 
 

 :مقٌدمػػة

اختبلؼ حاجات اإلنساف كأىدافو كاىتماماتو كطموحاتو ، تفٌنن ىذا األخَت  تبعا ١تقتضيات اٟتضارة كمتطلبات العصر ك
م ما ابتكره ٟتماية لغتو عرب ٥تتلف األزمنة كالعصور ُب تأليف ا١تعاجم كٚتع مفردات الٌلغة العربٌية كضبطها كتصنيفها ، كلعٌل أعظ

واه كاٟتفاظ عليها ىو ابتكاره ١تعاجم تيعٌد كنوزا كذخرا كخزائن لٌلغة ، ييعتمد عليها إلغناء حصيلتو الٌلغويٌة كتنميتها ككذا تطوير مست
 .الٌلغوٌم بغية الٌنمو العقلٌي كا١تعرٌُب كبذلك ٭تي لغتو كينعشها كيبقيها تتماشى كالٌزمن

ربٌية أكؿ ىذه الكنوز اليت حافظت على الثٌركة الٌلفظٌية العربٌية ١تدة ستة عشر قرنا من الٌزمن كمن ٍب كتيعد ا١تعاجم الع
أصبحت الوظيفة األساسٌية ٢تذه ا١تعاجم تتجلى ُب حراسة ىذه الثٌركة الٌلفظٌية كصيانة الًٌتاث اٟتضارٌم بشىت أنواعو ، كلوال ىذه 

 .ار أٌف علماء الٌلغة كمستعمليها ال يستغنوف عن الٌرجوع إٔب ىذه ا١تعاجم على اعتب, ا١تعاجم لضاعت ىذه الثٌركة 

كما برع ا١تعجميوف العرب ُب صناعة معاٚتهم ٖتت عدد كثَت من األصناؼ على غرار ا١تعاجم العامة ك ا١تتخصصة 
لذم جعلهم يتفٌوقوف على غَتىم من األمم ُب ىذه األمر ا...كالٌلغويٌة ك ا١توسوعٌية ك الٌتارٮتٌية ك اٞتغرافٌية ك الوصفٌية ك ا١تعياريٌة 

ك يكتسبوف الٌصبغة العا١تٌية ُب معاٚتهم ، ك ما زاد من عا١تٌيتها تأليف عدد من العلماء األعاجم ١تعاجم عربية أمثاؿ  الٌصناعة
 .الفَتكزأبادم ك ابن منظور

ا ُب العصر اٟتديث،حيث ظهرت ا١تعاجم كنتيجة للمستجدات اليت ٘تٌيز كل عصر عرفت صناعة ا١تعاجم تطورا ملحوظ
ناىيك عن ا١تعاجم االلكًتكنٌية اليت عٌوضت ا١تعاجم الورقٌية، كجاءت كوليدة للٌتطور العلمٌي ... ا١تتخصصة كا١تعاجم ا١توسوعٌية 

 .كالٌتكنولوجٌي ا٢تائل الذم عرفتو ناية القرف ا١تاضي ك كذا مطلع القرف اٟتإبٌ 

الٌتعليمٌية األكٔب يكوف ٤تدكد الثٌقافة كاإلدراؾ، فإنٌو ٭تتاج إٔب معاجم كقواميس تساعده على رفع  ك ألٌف الطٌفل ُب مراحلو
مستواه الٌلغوم كا١تعرٌُب كٕتاكز ٥تتلف العقبات اليت تواجهو ُب مساره الٌدراسٌي كال سيما ُب عملٌية اكتسابو لٌلغات، كإذا ٞتأ ىذا 

       ة اٟتجم أك ا١تتخصصة ، فحتما ال ٬تد ضالتو كيبقى تائها أماـ الكم ا٢تائل من األلفاظ ا١تتعٌلم إٔب ا١تعاجم العامة أك الكبَت 
كالًٌتاكيب ٦تا يعرقل اكتسابو لٌلغة  ك ا١تصطلحات كقد تلتبس ىذه ا١تعا٘ب ُب ذىنو، كىذا ما ٬تعلو عاجزا أماـ فهم معا٘ب الكلمات

الٌلغوٌم شفهيا ككتابيا، كمن ىنا جاءت اٟتاجة إٔب تأليف معاجم مدرسٌية كتعليمٌية  كإثراء حصيلة االفراديٌة كبالٌتإب يضعيف إنتاجو
 .تتناسب كأعمار ا١تتعٌلمُت كمراحلهم الٌتعليمٌية ككذا مستوياهتم الفكريٌة كالعقلٌية كالثٌقافٌية

ىتماـ بكل ما يتعلق بتأليفو كنظرا ٠تصوصية ىذا الٌنوع من ا١تعاجم كأ٫تيتو ُب الوقت ذاتو ٕتدر اإلشارة إٔب ضركرة اال
كفق مقتضيات اٟتداثة اليت ترتقي بو كٕتعلو ٤تبٌبا لدل ا١تتعٌلم كصاحبو ُب ا١تدرسة كا١تكتبة  كإخراجو كاختيار مضامينو كترتيبها

شامبل لكل  كالبيت، كألف ا١تعجم ا١تدرسٌي من أكثر األنواع صعوبة ُب الٌتأليف ، يتطلب ىذا األخَت ْتوثا ٕتريبية معٌمقة كمسحا
 .ا١تفردات كاالحتياجات الٌلغويٌة للمتعٌلم ُب مرحلة من مراحلو الٌتعليمٌية 
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كأماـ االىتماـ ا١تتزايد بالٌتأليف ا١تعجمٌي عموما كا١تدرسٌي خصوصا ، ارتأينا أف نقف ُب ىذه ا١تداخلة ، على ماىية كأ٫تية 
ٌعاؿ ُب إثراء حصيلة ا١تتعٌلم الٌلغويٌة عرب ٥تتلف مراحلو الٌتعليمٌية بدء من ىذا الٌنوع من ا١تعاجم ُب تعليمٌية الٌلغات ككذا دكره الف

االبتدائٌي حىت اٞتامعٌي ، كما سنقف أيضا على كاقع ا١تعجم ا١تدرسٌي ُب ا١تنظومة الًٌتبويٌة اٞتزائريٌة من خبلؿ فحص مضامُت 
اص هبذه ا١ترحلة ، ١تعرفة مدل احتفائو كاىتمامو هبذا الٌنوع من منهاج العربٌية للٌسنة الرٌابعة متوسط ك كذا الكتاب الٌتعليمٌي ا٠ت

ا١تعاجم ، السيما كأٌف ىذا األخَت ييعتمد عليو ُب تذليل مفردات الكتاب ا١تدرسٌي كفهم نصوصو ، على ضوء البيداغوجٌية اٞتديدة 
 .يق ا١تقاربة الٌنصٌية كا١تقاربة بالكفاءات ُب تعليمٌية العربٌيةاليت اعتمدهتا ا١تدرسة اٞتزائريٌة مع مطلع القرف اٟتإٌب ، كاليت تقـو على تطب

كإذا كانت ا١تقاربة بالكفاءات تضع ا١تتعلم  ُب بؤرة أك ُب ٤تور العملٌية الٌتعليمٌية ُب ا١تناىج اٞتديدة ، ك تشجعو على 
البحث عن معا٘ب ا١تفردات عرب صفحات ا١تعجم  الٌتعلم الٌذاٌٌب، فييفًتض بو أف ٯتتلك ثقافة معجمٌية تؤىلو لبلعتماد على نفسو ُب

ا١تدرسٌي قصد تذليل الٌصعوبات اليت تواجهو ُب فهم نصوص كمضامُت الكتاب ا١تدرسٌي ، ليتمكن بعدىا من اإلنتاج الٌشفهٌي 
ة من أم كقت كالكتايٌب ١تختلف أنواع الٌنصوص ، كعليو نلمح أٌف كجود كحضور ا١تعجم ا١تدرسٌي عند ا١تتعٌلم أضحى أكثر ضركر 

كُب أعقاب تعزيز الٌتعلم الٌذاٌٌب ُب ا١تناىج الًٌتبويٌة اٞتديدة كالسيما مناىج الٌلغة العربٌية ُب , مضى أم ُب ا١تناىج الٌتعليمٌية الٌسابقة 
ملٌية تطبيق منهاج الٌتعليم ا١تتوسط تٌولد موضوع ا١تداخلة كالذم يتمثل ُب حاجة كل من ا١تعٌلم ك ا١تتعٌلم إٔب ا١تعجم ا١تدرسٌي ُب ع

العربٌية اٞتديد أك توظيف ا١تعجم ا١تدرسٌي ُب تطبيق منهاج العربٌية اٞتديد ،كقبل أف نضبط مفهـو ا١تعجم ا١تدرسٌي كنقف على 
 .ليم اللغاتالٌتعلمٌية ٕتدر اإلشارة إٔب تلك العبلقة الوثيقة اليت تربط علم صناعة ا١تعاجم بعلم تع -أ٫تيتو كدكره ُب العملٌية الٌتعليمٌية

 dédactique des”ك علم تعليم الٌلغات   » lexicographie  » لقد انبثق كل من علم صناعة ا١تعاجم
langues “   من علم الٌلغة الٌتطبيقٌي أك الٌلسانيات الٌتطبيقٌية ، كىذا يعٍت أنما يركزاف اىتمامهما على الٌلغة ك تعليمها بالٌدرجة

فإٌف ىذا الٌرصيد ال يتأتى , الٌلغوٌم للمتعٌلم يتطلب رصيدا لغويا ىاما يؤىلو للٌتواصل ُب ٥تتلف ا١تواقف ك إذا كاف الٌتمكن , األكٔب 
من إال بوسائل مساعدة ك معينة أ٫تها ا١تعجم ، الذم ييعٌد الوسيلة البيداغوجٌية اليت ٬تد فيها ا١تتعٌلم ضالتو الٌلغويٌة خاصة إذا كجد 

كعليو فا١توقف البيداغوجٌي , بعد ذلك كل الٌتعليمات اليت تتعلق بالبحث ك التٌنقيب عن ا١تفردات  ييعينو على استعما٢تا ك طٌبق
الٌتعليمٌي يقتضي إذف الٌتعامل مع ا١تعجم ُب إطار تفاعل ٤تتواه مع اإلعداد الٌلغوم للمتعٌلم ، لذا فبل ٯتكن فصل بأم حاؿ من 

 .ااألحواؿ تعليم الٌلغة عن ا١تعجم الذم يشكل متنه

 

 :ماىية المعجم المدرسيٌ 

ُب الٌلغة الغموض كاإلهباـ، أٌما األعجم فهو الذم ال ييفصح كال يبٌُت كبلمو، كنقوؿ رجل أعجمٌي " عجم"تعٍت مادة
يت البهيمة عجماء ألنا ال تتكلم، كييذكر أٌف العرب ٝتوا ببلد فارس بببلد العجم ألٌف  كأعجم إذا كاف ُب لسانو عجمة، كما ٝتي

معٌت جديدا يفيد " أعجم"، يكتسب الفعل "عجم"ٓب تكن كاضحة كال مفهومة عندىم، لكن إذا أضفنا ٫تزة إٔب الفعل  لغتها
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" ا١تعجم" أزاؿ العجمة أك اإلهباـ أك الغموض كُب الٌسياؽ ذاتو كرد لفظ" أعجم"، كعلى ىذا الٌنحو يصَت معٌت ..اإلزالة كالٌنفي
 .51 دفتيو كلمات لغة ما كيشرحها ك يوضح معناىا كيضعها مرتبةكالذم يعٍت ذلك الكتاب الذم ٬تمع بُت

ُب االستعماؿ الٌشائع، فبعد أف حٌقق معجم الفَتكزأبادم شهرة لدرجة أف " القاموس"كذلك لفظ " ا١تعجم"كييطلق على
هم أنٌو مرادؼ لكلمة صار مرجعا لكل باحث ، كمع مركر الوقت ترٌدد كثَتا اسم ىذا ا١تعجم على ألسنة الباحثُت ظنان من بعض

، كشٌكل ىذا ا١تصطلح خبلفا "معجم"على أم " القاموس"قاموس فاستيعمل هبذا ا١تعٌت ، فشاع ىذا االستعماؿ كصار ييطلق لفظ 
ُب " قاموس"بُت العلماء بُت ميعارض لو كميدافع عنو، إٔب أف أقٌر ٣تمع الٌلغة العربٌية ىذا االستخداـ كصٌنفو ضمن معا٘ب لفظة 

على أم معجم من باب اجملاز أك الٌتوسع ُب " القاموس"م ا٠تاص بو كا١تسمى با١تعجم الوسيط، كاعتيرب إطبلؽ لفظ ا١تعج
 . 52االستعماؿ

  ”Ouvrage dédactique“مؤلف تعليمٌي » :كعليو فا١تعجم كما كرد ُب معجم الٌلسانيات كعلـو الٌلغة ىو
كمرتبة ترتيبا ألفبائيا، تكوف القراءة ُب ا١تعجم عن طريق الٌتصفح ...ض٭تتوم على ٣تموعة من الفقرات مستقلة بعضها عن بع

 .53«...كالبحث

، فحتما يرتبط ىذا الٌنوع من ا١تعاجم با١تدرسة كاٟتقل "ا١تدرسيٌ "، أٌما إذا أضفنا إليو لفظة "ا١تعجم" ىذا عن مصطلح 
تركيز ىذا ا١تعجم على ا١تضامُت الواردة ُب ا١تنهاج كاليت  التعليمٌي عموما ككذا ا١تنهاج الذم ييدٌرس ُب مستول تعليمٌي معُت مع

 .54يتعرض ا١تتعٌلم إٔب حاجة البحث فيها الستجبلء ما غمض منها أك لرفع رصيده اللغوم كإغنائو

... كيقصد با١تعجم ا١تدرسٌي ذلك الكتاب الذم يوظٌفو ا١تتعٌلم للوقوؼ على شرح كلمة كتفسَتىا كٖتديد معانيها الٌلغويٌة،
كما يعطي معلومات عن نطقها كاشتقاقها كتركيبها كمرادفاهتا كأضدادىا، كما ييقصد بو أيضا ٣تموع الوحدات ا١تعجمٌية ا١تتداكلة 
فعليا ُب الكتب ا١تدرسٌية ١تستول معُت كضمن الٌسياؽ الٌتعليمٌي ٢تذه الكتب أك احتماليا كاالحتماؿ يستدعي كجود اإلنتاجٌية 

 .55ا١تتعٌلم ُب تعٌلمو كتواصلو كالٌتعبَت عن ذاتو كعن عملو ا٠تارجيٌ  الٌلغويٌة اليت يوظفها

كُب ىذا الٌسياؽ ٕتدر اإلشارة إٔب أنٌو ىناؾ فريق من الباحثُت كا١تنظٌرين من ييطلق ٣تازا على ما ىو متناثر ُب الكتب 
و كبُت القاموس اللغوٌم، كيركف أٌف ، كٯتٌيزكف بين"معجم مدرسي"ا١تدرسٌية عقب كل نص من الٌنصوص من شرح للمفردات، لفظ 

ب ىذا األخَت يستهدؼ كل الٌلغة ا١تتداكلة، أٌما األٌكؿ فيستهدؼ بالٌضركرة الٌلغة ا١تتداكلة فعليا ُب الربامج ا١تدرسٌية كا١تقررات حس
الكفاءة اللسانٌية للمتعٌلم، كما ترل ا١تستويات الٌتعليمٌية كا١تواد الدراسٌية، كىي ُب أغلبها لغة ٤تصورة ُب سياؽ الٌتعٌلم تقتضي تنمية 

ؿ ىذه الفئة من الباحثُت أنٌو إذا كاف ا١تعجم ا١تدرسٌي مستهدفا ُب ا١تؤسسة الٌتعليمٌية لذاتو كلغَته كونو متنا معرفيا قاببل لبلشتعا

                                                           
51

 .19، ص 1998, ، عالم الكتب لمّنشر والّطباعة والّتوزيع، القاىرة1:أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، ط  
52

 .24أحمد مختار عمر، المرجع الّسابق، ص   
53

  Jean Dubois, dictionnaire de linguistique et des sciences de langage, larouse , Paris,  France , 1994 ,  P 146 . 
54

 .20-19، ص 1998، المغرب ، 45: ، الّمسان العربّي، ع" في الممارسة المعجمية لممتن الّمغوّي " الصّوري عباس،   
55

 " www.oujdacity.net" ،  "  اإلشكاالت في المعجم المدرسيّ " عبد العزيز قريش،   
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ة تقدـ ا١تعارؼ كا١تعلومات ا١تتعلقة عليو كاالجتهاد ُب تأليفو الرتباطو أساسا ٔتكونات برنامج اللغة العربٌية مثبل كلكونو أداة تعليميٌ 
، فإٌف مداخلو غَت مداخل اآلخر ذلك لعمومية القاموس الٌلغوٌم كخصوصية ا١تعجم ا١تدرسٌي، كم أٌف  با١تواد الٌتعليمٌية على العمـو

داللتها  شديد الٌصلة بالٌسياؽ أم أنٌو يشتغل على ا١تفردات داخل الٌسياؽ لذلك فهو يستهدؼ -حسبهم-ا١تعجم ا١تدرسيٌ 
، كلنا عودة إٔب ىذه القضية خبلؿ تشخيصنا لواقع ا١تعجم ا١تدرسٌي 56ا٠تاصة عكس ا١تعجم الٌلغوٌم الذم يستهدؼ داللتها العامة

 .ُب ا١تنظومة الًٌتبوية اٞتزائريٌة ك بالٌضبط ُب تعليمٌية العربٌية 

ا١تتعٌلم ُب مراحلو الٌدراسٌية، إلعداد ْتوثو كتذليل إٌف ا١تعجم ا١تدرسٌي ىو كسيلة من الوسائل الٌتعليمٌية اليت ٭تتاجها 
كعلى العمـو ٖتمل , الٌتعلمٌية -الٌصعوبات الٌلغويٌة اليت تواجهو، فهو بطريقة أك بأخرل يعد  سندا ىاما إل٧تاح العملٌية الٌتعليمٌية

٬تهلو أك إهباـ يزيلو أك خطأ يصلحو، أك تركيبا ا١تعاجم ا١تدرسٌية أىدافا تربويٌة معينة أدناىا مساعدة ا١تستعمل على معرفة مصطلح 
، كا١تعجم ا١تدرسٌي يكوف إما أحادم 57يقٌيمو كأقصاىا تقدٙب معلومة علمٌية يتعٌلمها أك فكرة يصٌححها أك درسا يستخلصو

فالٌنوع األكؿ يوجو إٌما للمتعٌلمُت «  Scolaire bilingue» أك ثنائي الٌلغة « Scolaire monolingue»الٌلغة
، كالٌنوع الثٌا٘ب، يقٌدـ الكلمة كما يقابلها من لغة إٔب لغة أخرل كقد ...األصليُت الٌناطقُت بلغة ا١تعجم كالنٌاطقُت بغَت لغة ا١تعجم

  58.يوظٌفها ُب ٚتل بسيطة حىت يسهيل للمتعٌلم استعما٢تا

ٌية، فحسب الٌتصنيف األكؿ تينتقى مادة كتيصٌنف ا١تعاجم ا١تدرسٌية إٌما حسب ا١تراحل الٌسنٌية أك حسب ا١تراحل الٌتعليم
نوجو  ا١تعجم بناءن على سن ا١تتعٌلم كحاجاتو الٌلغويٌة، ألٌف الطٌفل ينمو كما تنمو قدراتو الٌذىنٌية كالفكريٌة كتتطور ٦تا يفرض علينا أف

قوا على تقسيمات ٤تٌددة ١تراحل الٌنمو ، لكن علماء الٌنفس الٌلغويُت ٓب يتف...لو معجما مناسبا لنموه الٌلغوٌم كالفكرٌم كالثٌقاُبٌ 
عند الطٌفل، كما ٓب يتفقوا أيضا على بدايات ىذه ا١تراحل كناياهتا كعلى الٌرصيد الٌلغوٌم الذم ٭تتاج إليو الطٌفل ُب كل مرحلة، 

كل طفل ُب كل مرحلة   إنٌنا ال ندرم بالفعل اٟتصيلة الٌلغويٌة عند... »": ٤تمد ا١تنسي القنديل"كُب ىذا الٌصدد قاؿ األستاذ 
 .59«عمريٌة، فنحن ْتاجة مٌلحة لدراسة ىذه ا١تنطقة الغامضة بطريقة كافية

أٌما الٌتصنيف الثٌا٘ب فتينتقى مادة ا١تعجم فيو حسب الٌتدرج ُب ا١تستول الٌتعليمٌي للطٌفل كبالٌتإب يكوف لكل مرحلة تعليمٌية 
فضل من تأليفها حسب الٌتدرج ُب الٌسن ألنو ٯتكن للمتعلٌم أف يكوف ُب كتأليف ا١تعاجم حسب ا١تراحل الٌتعليمٌية أ, معجم 

كعليو إذا انتقل ... كىو يدرس ُب الٌسنة األكٔب متوسط اليت ييفًتض أف يكوف فيها ُب الثٌانية عشر من عمره... ا٠تامسة عشر
 .60ا١تتعٌلم من مرحلة تعليمٌية إٔب أخرل احتاج إٔب معجم آخر بغض الٌنظر على سنو
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 .«www.ahewar.org»، 8652: ، الحوار المتمدن، العدد«البرامج الّدراسّية وغياب المعجم والّداللة فييا »، عبد اإللو الرفاعي  
57

 .73،      ص 8005-8006، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، «المعجم المدرسّي بين الّتأليف واالستعمال »بن مدور سميمة،   
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 .61-60مد مختار عمر، المرجع الّسابق ، ص أح  
59

 .41بن مدور سميمة، المرجع السابق، ص   
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 .44بن مدور سميمة، المرجع السابق، ص   



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-280- 
 

ليس كل ما ُب الٌلغة كاأللفاظ كالًٌتاكيب كما تدٌؿ » ": عبد الٌرٛتاف اٟتاج صاّب"كُب ىذا الٌصدد يقوؿ األستاذ الدٌكتور 
ك عليو ينبغي أف ٩تتار اٟتصيلة الٌلغويٌة بناء على ,  61«عليو من ا١تعا٘ب يبلئم الطٌفل أك ا١تراىق ُب طور معٌُت من أطوار ارتقائو ك٪توه

 .لمُت ال سنهم أطوار ا١تتع

تيرتب الكلمات ُب ا١تعاجم ا١تدرسٌية إٌما حسب األصوؿ عن طريق ٕتريدىا من الٌزكائد، كيضم ا١تدخل ُب مثل ىذه 
باإلضافة إٔب شواىد توضيحية كأمثلة , ا١تعاجم ٚتيع الكلمات ا١تشتقة منو، كإٌما ترتيبا نيطقيا حسب أكائل الكلمات دكف ٕتريد 

 .62كالٌتعليم، كما قد يضم ا١تعجم صورا كرسوما للغاية ذاهتا سياقية هبدؼ الٌتوضيح

لكن ا١تعاجم ا١تدرسٌية ليست اختصارا ١تعاجم الكبار بل ىي معاجم منٌظمة، بطريقة خاصة ك٢تا ٦تيزاهتا اليت تنفرد هبا، إذ 
من معرفة برصيدىا اللغوٌم الوظيفٌي  أٌف كل معجم ييؤٌلف ١ترحلة تعليمٌية معيٌنة شريطة أف يراعي ىذا األخَت خصائص تلك ا١ترحلة

ككذا ما ينبغي إضافتو من مفردات كاإلحاطة بقدرات ا١تتعٌلمُت الٌشاملة، كبا١تواد اليت يدرسها كالكتب اليت يطٌلع عليها كا١تفردات 
عاجم ا١تدرسٌية يأٌب باستمرار إف تأليف ا١ت : "ك ُب ىذا الصدد يقوؿ الدكتور أبو العـز , اليت يستعملها ُب إنتاجو الٌشفوٌم كالكتايبٌ 

ينصب أكال على إناء إ٧تاز ا١تعاجم الٌشاملة، كيتحوؿ ثانيا إٔب الٌتفكَت ُب تلخيصها كإ٬تازىا ُب معجم موجز ... بعد جهد ضخم
  . 63" يسد حاجات طبلب العلم 

١تؤلفات أٌف ا١تعاجم ا١تدرسٌية ىي نوع خاص من ا( " Josette Rey Dobove)جوزيت رام دكبوؼ"كترل 
كىي تقليد قدٙب ُب فرنسا، إذ نشرت العديد من دكر الٌنشر ىذا الٌنوع من ا١تعاجم، كىو مؤلف مرجعٌي، مكٌيف كقابل ألف 

 .64"  يتماشى مع الٌتطور الٌذىٌٍت ك ا١تعرٌُب للٌصغار كيصاحبهم أثناء دراستهم

القياس إٔب ا١تعجم العاـ، كىذا ما يسٌهل على كىذا الٌنوع من ا١تعاجم، ٯتتاز بصغر حجمو كخفة كزنو كسهولة ٛتلو، ب
ىذا من جهة كمن جهة أخرل فإٌف , ا١تتعٌلم الٌناشئ اصطحابو كمن ٍب الٌتعود على استخدامو سواء ُب ا١تدرسة أك ا١تكتبة أك البيت 

 تشتمل عليها ىذه ا١تعاجم ٤تدكدة، ألف الكلمات كا١تفردات اليت 65ا٠تيارات بُت األلفاظ كا١تعا٘ب ا١تعركضة ُب ا١تعاجم ا١ترحلية
كىذا ما يسهل على ا١تتعلٌم عملٌية االنتقاء ا١تناسب للمفردة ككذا ا١تعٌت ا١تراد ، ّتهد أقل ككقت أقصر، كما أٌف , ٤تدكدة كمان كنوعان 

                                                           
61

، معيد العموم 00:اثر الّمسانيات في الّنيوض بمستوى مدرسي الّمغة العربّية ، مجمة عمم الّمسان البشرّي، ع »: عبد الرحمان الحاج صالح  
 .00، ص 3730-3737ة والّصوتّية، جامعة الجزائر، الّمسانيّ 

62
 .38بن مدور سميمة، المرجع الّسابق، ص  

   . 15-14ص,  1998, المغرب , 45: ع, الّمسان العربيّ , الصّوري عباس، في الممارسة المعجمية لممتن الّمغويّ  63
64

 .72، ص الّسابق عبن مدور سميمة، المرج  
65

ىو مصطمح أطمقو الّدكتور أحمد محمد المعتوق عمى المعاجم المدرسّية باعتبارىا ُتؤلف لمختمف مراحل الّتعميم التي يمّر " المعاجم المرحمّية "   
  .بيا الّطفل أو المتعّمم
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جيعو على استخدامو ا١تعجم ا١ترحلٌي  إذا كاف سهل ا١تنهج، ٚتيل اإلخراج، جٌيد الطٌباعة كانت فٌعاليتو أكثر ُب جذب ا١تتعٌلم كتش
 .66كعقد الٌصحبة معو كأخَتا جعلو مصدرا ىاما إلغناء حصيلتو الٌلغويٌة

 :دكر المعجم المدرسٌي في تعليمٌية الٌلغة العربٌية 

ا١تعجم ا١تدرسٌي بصفتو الٌتعليمٌية، يبحث من جهة ُب الٌلساف كما ينبغي أف يكوف عليو الكبلـ، كمن ٍب يتم االنطبلؽ من 
عليمٌي منتوجا لسانيا ككبلميا ُب نفس الوقت، تتمدد داللتو بتحليلو صوتيا كصرفيا كتركيبيا كمعجميا كبياف سياؽ كركده، ا١تنت التٌ 

كعليو فإٌف ا١تدخل ا١تناسب للمعجم ا١تدرسٌي ىو ٖتديد اإلشارة الٌلغويٌة ضمن سياؽ كنظاـ الكبلـ كحيثيات ا١تنت الٌلغويٌة إلخراجو  
 .صعوبة للمتعٌلم كتقف عائقا أماـ فهمو للٌنصوص اليت يتعامل معها كل اإلشارات اليت تطرح

الٌتعليمٌية يبٌُت مدل أ٫تيتو ككذا الوظائف ا١تتعددة اليت يضطلع  -كالوقوؼ على دكر ا١تعجم ا١تدرسٌي ُب العملٌية الٌتعٌلمٌية
 : كاليت ٯتكننا أف نلخصها كما يلي, هبا ىذا األخَت 

لوقوؼ على معا٘ب كشرح الكلمات كا١تفردات ضمن الٌسياؽ فيتحقق عند ا١تتعٌلم ا١تعٌت الٌلغوٌم كا١تعٌت مساعدة ا١تتعٌلم على ا -»
 .الوظيفٌي كا١تعٌت االجتماعي

 .ا١تتعلقة با١تنهاج الٌدراسيٌ ... ٘تكُت ا١تتعلٌم من الٌرصيد الٌلغوٌم الوظيفٌي ك ا١تصطلحات كالعبلمات -

 .فٌية كالًٌتكيبٌية كالٌصوتٌية للكلمات العربٌية٘تكُت ا١تتعٌلم من القواعد الٌصر  -

كيطٌورىا ٕتاه تفعيل "  l’accroissement vocabulaire "تنمية اإلنتاجٌية الٌلغويٌة عند ا١تتعٌلم شفهيا ككتابيا -
 .مناشط فعل الٌتعلٌم كللٌتخزين كاالسًتجاع كالٌتوظيف

 .، كٖتفيزه على ذلك"enseignement personnel"عٌلم تنمية مناىج البحث ككذا الٌتعلٌم الٌذاٌٌب لدل ا١تت -

ٌكن ا١تتعٌلم من قراءة ا١تنت الٌتعليمٌي، كفهمو ضمن حيثيات ا١تقاـ كا١تقاؿ كالٌتفاعل معو كاالنفعاؿ بو -  .ٯتي

 .ينٌمي ملكة الٌنقد عند ا١تتعٌلم انطبلقا من البحث الٌذاٌٌب ُب ا١تعجم ا١تدرسيٌ  -

 .غوٌم ا١توحد للخطاب البيداغوجٌي بُت ا١تعٌلم كا١تتعٌلم، إذ بو يتحقق الٌتواصل بينهمايعٌد اإلطار العاـ اللٌ  -

كباإلضافة إٔب الوظائف الٌسابقة  , 67«ا١تعرفٌية، كالٌنفسٌية كاٟتركٌية كاٟتسٌية كاالجتماعٌية: يبٍت شخصية ا١تتعٌلم ُب مناحيها ا١تتنوعة - 
 :ٯتكن للمعجم ا١تدرسٌي أف يكوف
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 .226،      ص 1996وسائل تنميتيا، سمسمة عالم المعرفة، الكويت،  -مصادرىا -، الحصيمة الّمغوّية، أىميتياقأحمد محمد المعتو   
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 " . www.oujdacity.net"عبد العزيز قريش، اإلشكاالت في المعجم المدرسّي،   
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ك٘تكنو من صياغة ا١تشتقات ( ا١تعجم اٞتذرمٌ )معرفة إرجاع الكلمات إٔب أصو٢تا -مع الوقت –دريبٌية تيعٌود ا١تتعٌلم علىكسيلة ت -»
 ...من الكلمة الواحدة كمعرفة ٚتوع الكلمات

 .يتعرؼ ا١تتعلٌم باستخدامو على ظواىر لغويٌة كا١تشًتؾ الٌلفظٌي كاألضداد كاالشتقاؽ كمعرفة أصوؿ الكلمات -

قد ٬تد ا١تتعٌلم شرح ا١تفردات الٌصعبة على ىوامش الكتاب ا١تدرسٌي أك القصة اليت يطالعها لكن ىذه الٌشركح ال ٗتدـ إاٌل ا١تعٌت  -
الوارد ُب الٌنص ا١تقركء كال تتعداه إٔب االستعماالت األخرل للكلمة، لذلك يعٌد ا١تعجم ا١تدرسٌي أفضل كسيلة تيٍطلعيوي على أكجو 

 .ة ا١تختلفةاستعماؿ الكلم

ييقٌلل ا١تعجم ا١تدرسٌي من أخطاء ا١تتعٌلمُت تدر٬تيا نتيجة االستخداـ ا١تستمر لو، حيث يتعرؼ على الطٌريقة الٌصحيحة اليت  -
 .تيكتب عليها الكلمات

 68«.كاليت تعٍت استعماؿ الكلمة دكف معرفة معناىا" le Verbalism "يؤدم استعماؿ ا١تعجم إٔب الٌتقليل من ظاىرة  -

ٍت ٙتار ىذا ا١تؤٌلف     إالٌ  كٯتكننا القوؿ بعد ذكر األ٫تية اليت يضطلع هبا ا١تعجم ا١تدرسٌي ُب عملٌية تعليمٌية الٌلغة عموما بأنٌنا ال ٧تى
إذا شٌجعنا فريق ا١تتعٌلمُت على استعماؿ ا١تعاجم عموما كا١تدرسٌية خصوصا، كال يؤثر ا١تعجم فيهم إاٌل إذا زرعنا فيهم ثقافة 

جمٌية ثابتة ، كٖتسسيهم بأ٫تيتها ُب كل مرحلة تعليمٌية يصل إليها ا١تتعٌلم، كإذا أقبل ا١تتعٌلموف بقوة على ا١تعاجم ا١تدرسٌية زاد مع
ية اىتماـ ا١تؤلفُت هبا، مع تطبيق كل معايَت اإلتقاف كاٞتودة اليت تزيد من عدد ا١تهتمُت، كىذا ما يفٌسر أ٫تٌية ا١تعجم ا١تنبثقة من أ٫ت

 .ٌلغة ناىيك عن تأكيد تلك العبلقة الوثيقة بُت علم صناعة ا١تعاجم كعلم تعليم الٌلغاتال

 المعجم المدرسٌي كتعليمٌية العربٌية في المنظومة الٌتربويٌة الجزائرية

- بين الواقع كالمأموؿ  -

انتشر ىذا الٌنوع من ا١تعاجم ُب ٖتظى ا١تعاجم ا١تدرسٌية ُب عصرنا اٟتإب باىتماـ ملحوظ لدل اجملتمعات ا١تتقٌدمة، فقد 
الواليات ا١تتحدة األمريكٌية على سبيل ا١تثاؿ، كظهرت بُت أكساط ا١تتعلمُت ابتداءن من الٌصف الرٌابع ابتدائي ٣تموعة متطورة من 

 .ٌيةىذه ا١تعاجم كبأحجاـ مقبولة، لكن ىذا الٌنوع من ا١تعاجم ُب الٌلغة العربٌية ما يزاؿ بعيدا عن ا١تعايَت العا١ت

كُب الٌساحة العربٌية ىناؾ معاجم لغوية صغَتة أيعٌدت استجابة الحتياجات ا١تتعٌلمُت ُب ٥تتلف مراحلهم الٌتعليمٌية على 
ٞترباف " الرٌائد الٌصغَت"الذم أصدره ٣تمع الٌلغة العربٌية بالقاىرة، ك" ا١تعجم الوجيز"ٞترجس ٫تاـ الٌشويرم، ك" معجم الطٌالب"غرار 

ال تصلح كلٌها " أٛتد ٤تمد ا١تعتوؽ"يقوؿ الدٌكتور -للرٌازم كغَتىا، لكن ىذه ا١تعاجم" ٥تتار الٌصحاح"ضافة إٔب مسعود، باإل
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 .106 -102بن مدور سميمة، المرجع السابق، ص   



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-283- 
 

ليس ملخصا ١تعجم الكبار بل ىو معجم متميز بذاتو  -ا١ترحلٌي كما يسميو -ٞتمهور األطفاؿ أك ا١تتعٌلمُت ألف ا١تعجم ا١تدرسٌي 
 .69الٌلغويٌة كىو كسيلة عمل تواكب عمره كمكتسباتو

البن " القاموس اٞتديد للطبلب:"أٌما عآب اإلنتاج ُب ا١تعجم ا١تدرسٌي باٞتزائر فكاف متواضعا كنذكر على سبيل ا١تثاؿ
          الطبلب قاموس عريب للتبلميذ ك" ا١تفضل" كقاموس" ا٢تدل"، باإلضافة إٔب "القاموس ا١تدرسيٌ "ىادية علي كآخركف ككذا 

 ".عجماف عزة"ل 

كن الٌشيء ا١تبلحظ على ىذه ا١تعاجم أٌنا أيٌلفت مع ناية األلفية الثٌانية أم قبل إجراء الٌتعديبلت على ا١تنظومة الًٌتبوية ل
، كما أٌف العقد األكؿ من األلفية الثٌالثة 2003/2004اٞتزائريٌة اليت انطلقت ُب الٌتعليم ا١تتوسط مع مطلع الٌسنة الٌدراسٌية 

ف ُب أشياء كثَتة عن العقد األخَت من األلفية الثٌانية، إذ عرؼ ثورة شاملة ُب االتصاالت كالٌتكنولوجيا ٮتتل[ 2000-2010]
كالرٌقمنة األمر الذم خلق معطيات جديدة ككاقع جديد كبالتٌإب مفردات كحصيلة لغويٌة جديدة يفًتض أف تنشر عرب صفحات 

األقراص  -الكامَتا الرٌقمية -ا٢تاتف الٌنقاؿ -اإلنًتنت -األقمار الٌصناعٌية -الربيد اإللكًتك٘بٌ )الكتب ا١تدرسٌية اٞتديدة مثل 
كىذا ما ٬تعل ا١تعاجم القدٯتة ال ٗتدـ ا١تتعٌلم , كمن ٙتة ا١تعاجم ا١تدرسٌية كذلك...( الكتب االلكًتكنٌية-ألعاب الفيديو-ا١تضغوطة

ده على فهم الٌنصوص اليت انتقاىا لو ا١تنهاج كالكتاب ا١تدرسٌي كىذا ما الذم يتفاعل مع ىذه الٌثورة ا١تعلوماتٌية اٞتديدة، كال تساع
 .يؤثر سلبا على رصيده اللغٌوم بالٌدرجة األكٔب

كبعد استقرائنا ١تضامُت منهاج الٌلغة العربٌية للٌسنة الرٌابعة متوسط ، ١تسنا دعوة ا١تنهاج للمتعٌلم إٔب استعماؿ ا١تعجم 
فَتل مؤلفو ا١تنهاج أف ا١تتعلٌم ُب ناية الٌسنة الرٌابعة متوسط يكوف قادرا على الٌتواصل مع غَته كتابة ا١تدرسٌي بطريقة غَت مباشرة 

، كما أٌف ا١تنهاج كخبلؿ عرضو للكفاءات القاعدية لنشاطات الٌلغة العربٌية ذكر أٌف األىداؼ 70كمشافهة بتجنيد مكتسباتو اللغوية
 :منهاالٌتعليمٌية لنشاط القراءة كثَتة نذكر 

 أف ٯتٌيز ا١تتعلٌم بُت ا١تعٌت اٟتقيقٌي كا١تعٌت االصطبلحي، أٌما ُب نشاط الٌتعبَت الٌشفهي فيسعى ا١تنهاج إٔب أف يتمكن ا١تتعلٌم ُب -
ج نصوص ناية ىذه ا١ترحلة الٌتعليمٌية من تناكؿ الكلمة كالتٌدخل ُب ا١تناقشة، كُب نشاط الٌتعبَت الكتايٌب، أف يتدرب ا١تتعٌلم على إنتا 

 .71متنوعة بتجنيد عدد كبَت من ا١تفردات كالعبارات مع احًتاـ قواعد الٌلغة العربٌية

كفيما ٮتص نشاط ا١تطالعة ا١توجهة يقـو ا١تتعلٌم بتحضَت الٌنص ا١توجود ُب الكتاب ا١تدرسٌي كيعمل على تذليل صعوباتو 
 .ٔتفرده استعدادا ٟتصة الٌتعبَت الٌشفهيٌ 

 .قراءة الٌنصوص غَت ا١تدرسٌية كفهمها  -:    " الٌتعبَت الشفهٌي ٖتقيق األىداؼ اآلتية/من نشاط ا١تطالعة كيتوقع مؤلفو ا١تنهاج

 .ٖتليل ا١تقركء كإبداء الرٌأم فيو  -
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 .227أحمد محمد المعتوق، الحصيمة الّمغوّية، ص   

70
 . 20، ص 2005لممطبوعات المدرسّية، الجزائر، جويمية  منياج الّمغة العربّية لمّسنة الّرابعة متوسط، وزارة الّتربية الوطنّية، الّديوان الوطنيّ   

71
 .22منياج الّرابعة متوسط، ص   
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 .72..." توظيف ا١تقركء ُب الٌتعبَت الشفومٌ  -
قق إالٌ إذا كاف ا١تتعٌلم على دراية ْتجم كىذه األىداؼ الٌتعلمٌية كالكفاءات القاعديٌة اليت يسعى ا١تنهاج إٔب ٖتقيقها، ال  ٖتي

فبناءن على بنود ا١تنهاج , 73(ا١تقاربة بالكفاءات كا١تقاربة الٌنصية) ا١تسؤكلية ا١تلقاة على عاتقو ُب ا١تقاربة البيداغوجٌية اٞتديدة
تعلٌماتو الٌذاتٌية بالٌرغم من عدـ  كمضامينو ٧تده يشجع ا١تتعلٌم على استعماؿ ا١تعجم ا١تدرسٌي ال بل يفرض عليو توظيف ا١تعجم ُب

 : كجود دعوة صر٭تة كمباشرة لذلك، كلكن ىنا نتساءؿ

ىل ٯتلك كل متعٌلم معجما مدرسيٌا خاصا بو، أك على األقل معجما كاحدا ُب ا١تكتبة ا١تنزلية؟ كىل ا١تعاجم ا١تدرسٌية ا١توجودة ُب 
تعٌلمُت الذين يعجزكف عن شراء كاقتناء ىذا الٌسند الٌتعليمٌي الًٌتبوٌم ا٢تاـ كافية لتلبية كل رغبات ا١ت  -إف كجدت-ا١تكتبة ا١تدرسٌية

 .ُب العملية الٌتعليمٌية الٌتعلمٌية

ا١تعجم ا١تدرسٌي : " ُب رسالة ا١تاجستَت ا١توسومة بػ" بن مدكر سليمة" كُب ىذا الٌصدد توصلت الباحثة اٞتزائريٌة األستاذة
تنتمي إٔب  -متعلما  60 –موعة من النٌتائج بعد دراسة ميدانية أجرهتا على عينة من ا١تتعٌلمُت إٔب ٣ت" بُت الٌتأليف كاالستعماؿ

متوسطات ٥تتلفة باٞتزائر العاصمة ، حيث قٌدمت الباحثة استبانة ألفراد العينة كانت أسئلتها ُب ٣تملها حوؿ ثقافة ا١تتعٌلم 
 85ذا ا١تدرسة على بلورة ىذه الثٌقافة ك من ٚتلة النٌتائج ا١تتوصل نذكر أٌف ا١تعجمٌية ك تأثَت ا١تستول ا١تعيشٌي ك الٌتعليمٌي ك ك

كما أف أزيد ... با١تائة من العينة ال ٯتلكوف معجما مدرسيا عربيا بسبب ارتفاع األسعار ك عدـ قدرة األكلياء على اقتنائو     ك 
با١تائة منهم ال يعرفوف أصبل ماىية ا١تعجم ا١تدرسٌي ك ىذا  55با١تائة ال يعرفوف كيفية البحث عن الكلمة ُب ا١تعجم  ك  66من 

يدكف البحث ُب ا١تعجم  أمر مؤسف ١تا للمعجم من أ٫تية كوسيلة تعليمٌية ، باإلضافة إٔب أٌف عدد كبَت من ىذه العينة ال ٬تي
صلت الباحثة إٔب حقيقة مفادىا أف الٌنطقٌي مقارنة با١تعجم اٞتذرٌم لعدـ معرفتهم بنظاـ إرجاع الكلمات إٔب أصو٢تا ، ىذا ك تو 

أغلب الٌتبلميذ الذين ٯتلكوف معاجم أكلياؤىم حاصلوف على مستول جامعٌي أك ثانوٌم على األقل ك كلما ارتفع مستول أفراد 
 .    العائلة ثقافيا ك اقتصاديا زادت ثقافة ا١تتعٌلم ا١تعجمٌية 

رٌابعة متوسط كجدناه ٭تتوم على أربع كعشرين كحدة تعٌلمٌية تضمنت  كبعد دراستنا ١تضموف كتاب الٌلغة العربٌية للٌسنة ال
كل كحدة نصا ٤توريا يتناكؿ فيو ا١تتعٌلم كل ما ٭تيط ٔتوضوعو لغة كبناءن كفنا، باإلضافة إٔب نص ا١تطالعة كفقرات قصَتة يعتمد 

ت العديد من ٣تاالت اٟتياة كيغلب عليها عليها ا١تتعلٌم ُب حصة الٌتطبيقات كنصوص الكتاب ىذه كردت ُب ٣تملها متنوعة مشل
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و ىو 1968ىي منيج بيداغوجي ظير في الواليات المتحدة األمريكية عام ( L’approche par compétences)المقاربة بالكفاءات  -  
الّتعممّية، وييدف أساسا إلى جعمو قادرا عمى مجابية مشاكل الحياة االجتماعّية انطالقا من  -ة الّتعميمّية يرّكز عمى المتعّمم ويعتبره محور العمميّ 

 .تثمين المعارف المدرسّية وجعميا صالحة لالستعمال خارج المدرسة
" الّمغة العربّية" ربوية لتدريس المغات عموما ىي مقاربة تعميمّية تبنتيا العديد من المنظومات التّ " Approche textuelle"المقاربة الّنصّية أما  

متوقف  وىي تدعو إلى االنتقال من مستوى الجممة إلى مستوى بنية الّنص ونظامو والعناية بظاىرتي االتساق واالنسجام الّمتين تجعالن الّنص غير
ألنشطة الّتعميمّية األخرى ويتم تدريس ىذه األخيرة انطالقا عمى عدد متتابع من الجمل، كما أن المقاربة الّنصّية  تعني أّن الّنص ىو محور كل ا

 . منو
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طابع العصرنة، فهي جديدة الطٌرح ُب مضامينها كعلمٌية ُب معظمها، ناىيك عن الٌنصوص ا١تًتٚتة ككذا ا١تقتبسة من اإلنًتنت 
إنًتنيت  -دةمبلمح ثورة جدي -الٌصحافة العربٌية ُب عصر القنوات الفضائٌية-ا١تدنية اٟتديثة» : كمن أمثلة ىذه الٌنصوص نذكر

ا٢تجرة  -الٌسكرم -ا٠تسوؼ كالكسوؼ -الٌزراعة ٔتاء البحر -الٌتوتر العصيبٌ  -ا١توسيقى -اخًتاع الربيد اإللكًتك٘بٌ  -ا١تستقبل
 .«...السريٌة

 كلئلشارة فإٌف ىذه الٌنصوص اليت اقًتحها منهاج الٌلغة العربٌية للٌسنة الرٌابعة متوسط، ذييلت بشركح بسيطة لبعض األلفاظ
قصد تذليل الٌصعوبات للمتعلٌم أثناء ٖتضَته للٌنص من جهة كإثراء حصيلتو اإلفراديٌة « ا١تعجم كالٌداللة»الٌصعبة ضمن عنصر

كقاموسو الٌلغوٌم من جهة ثانية، لكن بعض ىذه الٌنصوص غَت متبوعة بكل ا١تفردات الٌصعبة، بل يتم شرح البعض منها شرحا 
" ا١تعجم كالٌداللٌة لنص " ق با١تفردة كاشتقاقها فإذا أخذنا على سبيل ا١تثاؿ ال على سبيل اٟتصر بسيطا دكف اإلشارة إٔب ما يتعل

 :٧تده معركض كمايلي" اخًتاع الربيد اإللكًتك٘بٌ 

ينزكم كٮتتفي : يقبع/ٓب يعًتؼ بو، أنكره مع علمو بو : جحده/ الٌذركة كىي أعلى كل شيء :ذركة/ فزع، دىش: ذيعر» 
 74«غَت مقصودة كغَت منظمة: ةصورة عشوائي/ 

كسائل االتصاؿ، التٌلغراؼ، برقية، »: كبعد قراءتنا ٢تذا الٌنص سجلنا عددا آخر من ا١تفردات جدير بالٌشرح على غرار
فهذه األلفاظ يستعصى على ا١تتعٌلم « ... مدشنا، االتصاؿ البلسلكٌي، جائزة نوبل، الربيد االلكًتكٌ٘ب، حاز، رسالة إلكًتكنٌية

 .ها ُب ىذه ا١ترحلة الٌتعٌلمٌية، ٢تذا فمن الٌضركرٌم أف يستنجد با١تعجم ا١تدرسٌي لفك شفرهتا كفهم معناىافهم

كما أٌف ىذه الٌشركح اليت ذييٌلت هبا نصوص الكتاب ا١تدرسٌي تعرض على ا١تتعٌلم ا١تعٌت كالٌشرح داخل سياؽ الٌنص 
 .عناىا أك يبتعد عن ذلك ا١تعركض ُب الكتاب ا١تدرسٌي ا١تدركس فقط، كإذا كقعت ُب موضع آخر فحتما سيتغَت م

ىذا كٕتدر اإلشارة إٔب أنٌو ىناؾ من يطلق ٣تازا على ما ىو متناثر ُب الكتب ا١تدرسٌية من شرح للمفردات معجما مدرسيا 
      كيرل األستاذ ،75ا١تواد الٌدراسٌيةباعتباره يستهدؼ بالٌضركرة الٌلغة ا١تتداكلة فعليا ُب الربامج ا١تدرسٌية ا١تقٌررة حسب ا١تستويات ك 

، أنٌو ينبغي أف ٪تٌيز بُت ا١تعجم ا١تدرسٌي كالقاموس الٌلغوٌم إذ يرل أٌف األكؿ ىو مستهدؼ ُب ا١تؤسسة "عبد اإللو الرفاعي" 
لعربٌية، كما يشتغل ىذا الٌنوع الٌتعليمٌية لذاتو كلغَته كونو متنا معرفيا قاببل لبلشتعاؿ عليو الرتباطو أساسا ٔتكونات برنامج الٌلغة ا

على ا١تفردات داخل الٌسياؽ لذلك فهو يستهدؼ داللتها ا٠تاصة عكس ا١تعجم الٌلغوٌم الذم يستهدؼ  -حسبو -من ا١تعاجم
 داللتها العامة، كعليو فا١تعجم ا١تدرسٌي بصفتو الٌتعليمٌية يبحث من جهة ُب اللساف كما ينبغي أف يكوف عليو الكبلـ كمن ٍب يتم

االنطبلؽ من ا١تنت الٌتعليمٌي منتوجا لسانيا ككبلميا ُب نفس الوقت، تتمدد داللتو بتحليلو صوتيا كصرفيا كتركيبيا كمعجميا كبياف 
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مطبوعات المدرسّية، الشريف مريبعي وآخرون، كتاب الّمغة العربّية لمّسنة الّرابعة من الّتعميم المتوسط، وزارة الّتربّية الوطنّية، الّديوان الوطنّي لم  
 .211الجزائر، دت، ص 

75
 «www.ahewar.org»، 8652: ، الحوار المتمدن، العدد«لبرامج الّدراسّية وغياب المعجم والّداللة فيياا »، عبد اإللو الّرفاعي  
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سياؽ كركده، كمنو فإٌف ا١تدخل ا١تناسب للمعجم ا١تدرسٌي ىو ٖتديد اإلشارة الٌلغوية ضمن سياؽ كنظاـ الكبلـ ككذا حيثيات 
 .76ج اإلشارات اليت تطرح صعوبة للمتعلم كتقف عائقا ُب فهمو ١تختلف الٌنصوص اليت يدرسهاا١تنت الٌلغوٌم إلخرا 

كىذه القضية تقودنا إٔب طرح موضوع ا١تضامُت اليت ٖتملها ا١تعاجم ا١تدرسٌية اليت يقتنيها ٚتهور ا١تتعٌلمُت فهي ال ترتبط 
علم إذا ٓب يفهم ا١تعٌت انطبلقا من الٌسياؽ فبل يوظفو بطريقة صحيحة، إٔب حٌد ما ٔتا ىو موجود ُب ا١تناىج كالكتب ا١تدرسٌية، فا١تت

كىذا يعٍت أٌف ا١تتعٌلم يتعامل مع ا١تفردة خارج الٌسياؽ فيكوف شرحها ىىهينا ٮتتلف عن شرحها ُب الٌسياؽ ٦تا يطرح إشكاال معرفيا 
ختبلؼ مضامُت ا١تناىج كالكتب ا١تدرسٌية من بلد عريب على ا١تتعلٌم، كىذا األخَت يؤثر سلبا على حصيلتو اإلفرادية، ناىيك عن ا

آلخر، كٔتا أٌف ا١تعاجم ا١تدرسٌية تؤلف بعيدا عن تأليف الكتب ا١تدرسٌية أك ُب إطار خارج ا١تنت الٌتعليمٌي فيفًتض أف ٘تس بعضها 
ة للمتعٌلم ٬تب كضع معاجم مدرسٌية ا١تنت الٌتعليمٌي كالبعض اآلخر ال، كلتأكيد فعالية ا١تعاجم ا١تدرسٌية كضماف تقدٙب ا٠تدم

مناسبة لكل مستول أك مرحلة دراسٌية تنطلق من ا١تدكنة الٌلغويٌة االفًتاضية لكل مرحلة تعليمٌية ككذا مضامُت الكتب ا١تدرسٌية مع 
 .إخضاع ىذه ا١تعاجم للتقييم كالتنقيح دكريا استجابة ١تستجدات العصر

كتاب الٌلغة العربٌية للٌسنة الرٌابعة متوسط، ينبغي القوؿ أف ىذه الٌنصوص ٖتمل ُب   إذا عدنا للٌنصوص اٟتديثة اليت ٭تملها
طياهتا مفردات ككلمات حديثة كجديدة أفرزىا ركح العصر كمتطلباتو، كىذه ا١تفردات اٟتديثة تفرض على مؤلفي ا١تعاجم إصدار 

ا١تتعلٌم ضالتو ُب ا١تعاجم ا١تدرسٌية فينفر منها كبالٌتإب ينفر من  معاجم جديدة ُب كل مرة ٕتعل ا١تتعٌلم ٬تد ضالتو فيها، كإذا ٓب ٬تد
 .الٌلغة ا١تراد تعلٌمها

كعلى ذكر الٌنصوص، فإذا كانت ىذه األخَتة تفتقر إٔب ا١تنهجية ُب انتقائها كعرضها كإخراجها، كبعيدة عن كاقع ا١تتعٌلم 
يكتسبو ا١تتعٌلم من ىذه الٌنصوص كالربامج ا١تدرسٌية من  كظركؼ حياتو كتطورات عصره فإٌف ذلك ينعكس سلبا على مدل ما

، كإذا كانت تستجيب ١تقتضيات العصر ُب طرحها للقضايا كمعجمها الٌلغوٌم فإٌف ىذا يدفع با١تتعٌلم إٔب 77حصيلة لغويٌة لفظٌية
عماؿ ا١تعجم ا١تدرسٌي توظيفو ُب الفضوؿ ١تعرفة معا٘ب ا١تفردات للوصوؿ إٔب ا١تعا٘ب كىذا حتما يدفع ا١تتعٌلم ك٬تذبو إٔب است

يتحوؿ تعلٌماتو، كمن ىنا تتكوف أك تتأسس لدل ا١تتعلٌم ثقافة معجمٌية يًتىب عليها كيواصل مسَتتو الٌتعليمٌية هبا، كُب ىذه األثناء 
 .المعجم إلى ثاني رفيق للمتعٌلم بعد الكتاب المدرسٌي كثاني معلٌم لو بعد معلٌمو

عماؿ ا١تعاجم ا١تدرسٌية كتوفَتىا ُب ا١تؤسسات الٌتعليمٌية غَت كاؼو إذا ٓب نتم أيضا بتعريفو بطرؽ كتشجيع ا١تتعٌلم على است
بأف ا١تعاجم ا١تدرسية العربٌية " أٛتد ٤تمد ا١تعتوؽ: "استعما٢تا كٓب ٩تلق اٟتوافز الكافٌية لديو على الٌرجوع إليها، كيقوؿ الدٌكتور

بلءـ مع مستويات ا١تتعٌلمُت فهي ال تليب حاجاهتم الٌلغويٌة بشكل سهل كمبسط كال ٕتذهبم ا١توجودة ُب ا١تكتبات كاألسواؽ ال تت
ضداد إليها كتدفعهم إٔب اقتنائها كاالستفادة منها، فمازالت الٌلغة العربٌية تفتقد إٔب ا١تعاجم ا١تدرسٌية كا١تعاجم الٌسياقٌية كمعاجم األ

جها لظركؼ كاحتياجات ا١تتعٌلمُت، كيرل األستاذ بأٌف معاجم الٌلغة تيعٌد ببل شك كا١تًتادفات ا١تناسبة من حيث مضامينها كإخرا
موردا أساسيا أللفاظ الٌلغة كصيغها كعدـ استفادة الٌناشئة من ىذا ا١تورد ال يؤدم إاٌل إٔب اإلقبلؿ من رصيده الٌلفظٌي كإضعاؼ 
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 .، المرجع السابقعبد اإللو الّرفاعي  
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 .14-13أحمد محمد المعتوق، المرجع السابق، ص   
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معلٌم ٭تٌبب الٌلغة للمتعٌلم كيدفعو إٔب استعماؿ كل سند من شأنو خدمة ، كعليو فالٌلغة العربٌية أيضا ْتاجة إٔب 78مهارة الٌتعبَت لديو
 .ىذه الٌلغة من جهة، كرفع حصيلتو الٌلغويٌة من جهة ثانية

 إٌف تطبيق ا١تقاربة بالكفاءات كا١تقاربة الٌنصٌية ُب تعليمٌية الٌلغة العربٌية ُب ٥تتلف أطوار الٌتعليم يفرض على ا١تتعٌلم أف ٯتلك
ل ا١تعجم ا١تدرسٌي، ليساعده على شرح ا١تفردات الٌصعبة كيبحث عنها كحده داخل ا١تعجم أم يفرض عليو أيضا إجادة أك يستعم

استعمالو، كتعليم الٌلغة انطبلقا من الٌنص يقتضي فهم ا١تتعلٌم كل مفردات كمعا٘ب الٌنص كىذا ليكوف اٞتٌو مناسبا لبلنطبلؽ ُب 
كتاب الرٌابعة )غة كعركض كأساليب، لكن ما يعابي عن الكتب ا١تدرسٌية ا٠تاصة بالٌلغة العربٌيةدراسة باقي فركع الٌلغة من ٨تو كببل

إذ ٬تدىا ا١تتعٌلم جاىزة، كىذا يشجع ا١تتعٌلم على . ، ىو تذييل الٌنصوص بشرح بعض مفرداهتا الٌصعبة ا١تتناثرة(متوسط ٪توذجا
١تعجم ا١تدرسٌي لبلستزادة كاالستفادة من جهة ثانية، كىذا ما ييغٌيب الكسل من جهة، كيزيد من إبعاده عن اقتناء كاستعماؿ ا

 .الثٌقافة ا١تعجمٌية لدل أكساط ا١تتعلمُت

كنظرا أل٫تية ا١تعجم ا١تدرسٌي كفعاليتو ُب عملية تعليم الٌلغات تضاعف االىتماـ بو ُب اآلكنة األخَتة هبدؼ عصرنتو 
لٌتكنولوجٌية اٟتاصلة ُب كل اجملاالت كنتيجة ٢تذه القفزة العلمٌية ظهرت ا١تعاجم ا١تدرسٌية كتطويره تبعا أك مواكبة للٌثورة العلمٌية كا

م االلكًتكنٌية بتقنيات حديثة متطورة كمثَتة ٕتذب انتباه ا١تتعٌلمُت كٖتفزىم على استعمالو كاقتنائو أكثر من ا١تعجم الورقٌي، كا١تعاج
 . ا١تقابل ٧تدىا متوفرة بكثرة ُب الٌلغات األجنبٌية كُب نسخ جيٌدة االلكًتكنية ُب اللغة العربية قليلة جدا كُب

كبالٌرغم من أ٫تية ا١تعجم االلكًتكٌ٘ب كفوائده ُب الٌتحصيل الٌلغوٌم إال أنٌو ال يستطيع إبعاد ا١تتعٌلم عن ا١تعجم الورقٌي الذم 
طع اإلنًتنيت إبعاد اإلنساف عن الكتاب الذم ييعد خَت ظل مصاحبا للمتعٌلم كمبلزما لو ُب كل ا١تواقف التعليمٌية، مثلما ٓب تست

جليس لو ، كما أٌف سلبيات ا١تعاجم اإللكًتكنٌية قٌللت من استعما٢تا كاقتنائها، فإذا كاف ا١تتعٌلم ال يعرؼ كيف يفتش عن معا٘ب 
ع من ا١تعاجم أكثر عرضة للٌتلف ا١تفردات ُب ا١تعجم الورقٌي فكيف يتمكن من استعماؿ ا١تعجم االلكًتكٌ٘ب، كما أف ىذا الٌنو 

كاستعمالو مرتبطا ٔتعرفة استعماؿ الكومبيوتر كأجهزة اإلعبلـ اآلٕب، باإلضافة إٔب أٌف ا١تعجم االلكًتك٘ب ال يستطيع ا١تتعٌلم أف 
ُب الٌشارع ٭تملو كيستعملو ُب كل مكاف الرتباطو بالكهرباء على عكس ا١تعجم ا١تدرسٌي الورقي الذم يرافقو أينما كاف ك حىت 

 .مثلما ٭تدث مع معاجم اٞتيب
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 .16أحمد محمد المعتوق، المرجع السابق، ص   
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 :الخاتمة

بعد الوقوؼ على أىم اإلشكاالت كاألزمات اليت يشهدىا ا١تعجم ا١تدرسٌي ُب اٟتقل الٌتعليمٌي كالسيما ُب ميداف تعليمٌية الٌلغة 
ذا الٌسند الًٌتبوٌم الٌتعليمٌي ا٢تاـ العربٌية ، ٯتكننا أف ٩تلص ُب األخَت إٔب بعض االقًتاحات كالٌتوصيات اليت من شأنا تطوير ى

كجعلو يتماشى كمعطيات العصر ، ككذا ٖتسينو شكبل مضمونا ٞتلب أكرب عدد من ا١تتعٌلمُت الذين ال يدركوف جٌيدا قيمتو ُب 
 :اكتساب الٌلغة كإثراء اٟتصيلة اإلفراديٌة كتطوير ا١تلكة الٌلغويٌة ، كمن بُت ىذه االقًتاحات نذكر 

دريس كالكتاب ا١تدرسٌي ال ٯتثبلف إاٌل ترٚتة لبنود ا١تنهاج لذا ينبغي على مؤلفي ا١تنهاج أف يؤكدكا كبصريح العبارة على طرائق التٌ  -
 .الٌتعليمٌية –ضركرة استعماؿ ا١تتعٌلم للمعجم ا١تدرسٌي كتوظيفو ُب العملٌية الٌتعليمٌية 

 .راء رصيده الٌلغوٌم كىذا الثٌراء ال يتحقق إالٌ إذا اعتمد على ا١تعجم ا١تدرسيٌ يتمكن ا١تتعٌلم من الٌلغة العربٌية كتابة كمشافهة بعد ث -

ة ضركرة إحصاء كل ا١تفردات اليت أفرزهتا الثٌورة ا١تعلوماتٌية كالٌتكنولوجٌية ككذا ثورة االتصاالت كضٌمها إٔب حصيلة ا١تعاجم ا١تدرسيٌ  -
 [معاجم مدرسٌية جديدة= جديدة  كتب مدرسٌية= مناىج تعليمٌية جديدة :]اٞتديدة ألنٌو

تشجيع ا١تتعٌلم على استعماؿ ا١تعجم ا١تدرسٌي كزرع الثٌقافة ا١تعجمٌية بُت أكساط ا١تتعٌلمُت، كىذه ليست مهمة ا١تعٌلم فحسب  -
 .بل ىي كظيفة ٚتيع األطراؼ

ويٌة ا١تتوقعة اليت ٭تتاج إليها ا١تتعٌلم ُب كل ضبط كإحصاء ٚتيع ا١تفردات الٌصعبة اليت ٖتملها الكتب ا١تدرسٌية ككذا اٟتصيلة الٌلغ -
 .مرحلة من مراحل الٌتعليم قبل ا١تباشرة ُب تأليف ا١تعجم ا١تدرسٌي 

على غرار ما يوجد عند الغربيُت ُب مدارج الٌتعليم األكلٌية من ٗتصيص لكل مرحلة تعليمٌية معينة معجم مدرسٌي خاص هبا  -
كالطٌاقم ا١تتخصص الذم تيسند لو  ذين ال يزالوف ُب مرحلة االكتساب الٌلغوٌم األساسٌي،معاجم ميسرة توجو غالبا لؤلطفاؿ ال

 .مهمة تأليف الكتاب ا١تدرسٌي يواصل مهمتو ك٭تٌدد معآب ا١تعجم ا١تدرسٌي ا١تناسب لتلك ا١ترحلة  

س كالٌلسانيات ، تيسند ٢تا مهمة تكوين فرؽ متخصصة تضم أخصائيُت ُب علم صناعة ا١تعاجم كعلم تعليم الٌلغات كعلم الٌنف -
الٌتخطيط كإحصاء ا١تفردات كتأليف ا١تعاجم كمتابعتها كتقييمها كتنقيحها ، مع إشراؼ اٟتكومة على ىذا الٌنوع من العمليات 

 .ك٘تويلو كالٌسهر على متابعتو

ضركرة اعتماد ا١تتعلم على نفسو ُب ٚتيع  إف تطبيق ا١تقاربة بالكفاءات ُب تعليمٌية العربٌية كالٌلغات عموما ، تعٍت ُب أساسها -
 .كىذا تأكيد على ضركرة استخداـ ا١تتعٌلم للمعجم لتذليل الٌصعوبات اليت تصادفو ُب ٖتليل الٌنصوص" التعٌلم الٌذاٌٌب " تعلماتو 

تعٌم على ا١تستول  ٕتسيد فكرة تأليف معجم مدرسٌي لغوٌم موٌحد لكل ا١تتعٌلمُت العرب على أرض الواقع كىذا ٬تعل الفائدة -
 .القومٌي من جهة كيضمن بقاء العربٌية كاستمرارىا كترقيتها بُت األجياؿ القادمة
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ٕتريد الكتب ا١تدرسٌية من تلك الٌشركح اٞتاىزة للمفردات اليت تعقب الٌنصوص، كمطالبة ا١تتعٌلم بشرحها باالعتماد على ا١تعجم  -
 .عجم كيتعٌود عليو كىذا ما جاءت تنادم بو ا١تقاربة بالكفاءات ا١تدرسٌي، كىذا ٬تعلو يتمٌرف على استعماؿ ا١ت

تزكيد ا١تكتبات ا١تدرسٌية ٔتختلف أنواع ا١تعاجم ا١تدرسٌية ككذا ٚتيع ا١تؤلفات كا١تراجع من قصص كركايات كموسوعات اليت من  -
ضاع االقتصادية كاالجتماعية من اقتناء ىذه ا١تراجع شأنا رفع حصيلة ا١تتعٌلم الٌلغويٌة ، كىذا حىت تيتاح الفرصة ١تن ٓب تسعفهم األك 

 .كالٌسندات الٌلغويٌة

 .تأليف ا١تعاجم ا١تدرسٌية العربٌية بالطٌريقة اليت تضاىي ا١تعاجم الغربٌية من حيث عرض ا١تادة الٌلغويٌة كترتيبها كإخراجها كطباعتها-

 .  كتثمُت أعما٢تا كٕتسيدىا على أرض الواقع إنشاء مراكز متخصصة عرب جامعات الوطن هتتم بالتأليف ا١تعجميٌ -

ك ُب األخَت ٯتكن القوؿ بأنٌو ال ٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ أف نغفل دكر ا١تعجم ا١تدرسٌي ُب عملية تعليمٌية الٌلغات ، كما     
و الٌلغويٌة ، كإذا كاف ا١تعجم كذلك أنٌنا ال ٧تٍت ٙتار ىذه الوسيلة البيداغوجٌية إال إذا كانت ُب مستول اىتمامات ا١تتعٌلم ك حاجيات

فهذا ٬تعل ا١تتعٌلم يتعلق بو إرضاء لفضولو الٌلغوٌم ، لذا ينبغي على األطراؼ ا١تعنية أف تضاعف من اىتمامها بالٌتأليف ُب ىذا 
 اجملاؿ ا٠تصب الذم يضمن البقاء ك الرٌقي ألم لغة من الٌلغات 
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"يده ك لسانو من المسلموف سًلم من" المسلم لحديث الٌلغوم التحليل  

 

 ألستاذة حسركؼ كلثـوا                                                                       

 البليدة -جامعة سعد دحلب                                                                        

 :تمهيد

صى ما تعارفتو اإلنسانية من خَت، فهو يريد للمسلم أف يكوف صورة صادقة لئلسبلـ، ُب إف اإلسبلـ يسمو با١ترء إٔب أق
كنتم خير أمة أخرجت ":خَته ك ٚتالو، ُب عفوه ك صفحو، ُب نبلو ك فضلو، حىت يكوف مدرسة لتخريج خَت أمة قاؿ تعأب

عي لو أك التعريف اللغوم، ك ىذا جارم ُب عرؼ من أفضل ا١تسلمُت؟ لطًفق إٔب الذىن التعريف الشر : فإذا تساءلنا. (1")للناس
المسلم من ":الػعػامػة، لػكػن رسػولػنػا صلى ا عليو ك سلم ييبُت تعريف ا١تسلم اٞتدير بلقب اإلسبلـ، اٟترم باالنػتػسػاب إلػيو بقولو

ك اليد من بُت ٚتيع أعضاء  ؛ فلماذا خصَّ ا١تسلم ك ٓب ٮتص ا١تؤمن؟ ك ١تاذا ذكر اللساف"سلم المسلموف من لسانو ك يده
اٞتسم؟ ك ١تاذا استعمل اٞتملة االٝتية بدؿ اٞتملة الفعلية؟ كقبل اإلجابة عن ىذه األسئلة البد من تبيُت ركاة اٟتديث كمدل 

 .تواتره عن الرسوؿ صلى ا عليو كسلم

 :ركاية الحديث ك تواتره -1 

ُب كتاب اإلٯتاف، ك أبا داكد ُب كتاب اٞتهاد، ك الًتمذم ُب   ك مسلم. ركاه البخارم ُب كتاب اإلٯتاف ك كتاب الرقاؽ
ُب مسنده،   (2)كتاب القيامة، ك كتاب اإلٯتاف، ك النسائي ُب كتاب اإلٯتاف ك الدارمي ُب كتاب الرقاؽ، ك ركاه أٛتد بن حنبل 

 .كما أخرجو البيهقي ُب شعب اإلٯتاف، ك اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ، ك ابن حباف ُب صحيح

 :ا اٟتديث ُب ا١تصنفات اليت ٚتعت األحاديث ا١تتواترة كمنهاذكر ىذ

حديث المسلم من ":ما نصو" ا١تقاصد اٟتسنة"، كتاب اإلٯتاف، ك قاؿ ُب "نظم المتناثر"ُب  محمد بن جعفرالكتانيذكره  -1
 .(3")متفق عليو" سلم المسلموف من لسانو ك يده ك المهاجر من ىجر ما حـر اهلل

 :ي للحديث النبوم الشريفالتحليل الصوت -2

 :ك بيانا ُب اٞتدكؿ التإب( د/م/ك/ىػ/األلف/ف/س/ؿ/ـ)إف اٟتديث ٭تتوم على عدة أصوات ك ىي 
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 تكراره الصوت

 7 ـ

 6 ؿ

 4 ف -س 

 3 األلف

 2 ك -ىػ 

 1 د –م 

 

 "لسانو كيده المسلم من سلم المسلموف من"األصوات الموجودة في حديث

، ٍب يليو صوت "ا١تيم"ت الغالب ُب اٟتديث الشريف ك الذم تكرَّر ٔتا يعادؿ سبع مرات ىو صوت نبلحظ جلينا أف الصو 
ُب اٟتديث؟ ك ١تاذا أعقبو ُب الًتتيب صوت البلـ؟ ىل ٢تذين الصوتُت داللة ( ا١تيم)١تاذا غلب صوت : ك السؤاؿ ا١تطركح". البلـ"

 .سئلة، البد من التعرؼ على ٥ترج كصفة كل صوتُب بلورة معا٘ب اٟتديث ك داللتو؟ لئلجابة عن ىذه األ

يتم نطقو بأف تنطبق الشفتاف ٘تامنا ١تنع ٣ترل ا٢تواء الرئوم من الفم كالسماح "ىو من األصوات الشفوية  :صوت الميم-2-1
صوات الذلقية ذات أما صفتو فهو من األ( 4")لو با٠تركج عن طريق األنف أثناء انطباؽ الشفتُت ك يصاحبو اىتزاز األكتار الصوتية

 .الغنة

... على كل شيء مادم أك حسي موجود ُب السماء أك آت من السماء... حرؼ ا١تيم يدؿ ":أف إيَّاد الحيصنيك يرل 
 (.5")ك كذلك األشياء اٟتسية اليت ييعتقد أنا تأٌب من السماء أم من القوة اإل٢تية اليت ُب السماء

 (.من القوة اال٢تية)م كجهو لرب العزة، أم انقاد للشريعة اليت تأٌب من السماء دين جاء من السماء، ك ا١تسلم ىو من أسل

ك عند النطق بو يعتمد طرؼ اللساف على أصوؿ األسناف العليا كعلى "تػكػرر ىػذا الػصػوت سػت مػرات  :صوت الالـ -2-2
منفذنا ٢تذا ا٢تواء من جانيب اللساف أك من أحد٫تا،  ْتيث ٯتنع مركر ا٢تواء ا١تزفور من ىذه النقطة إال أنو يًتؾ( اللثة)النخاريب 

 ك٢تذا ٝتي ىذا الصوت

  .ك ىو صوت ٣تهور يدؿ على العلو ك القوة (6")طريق خركج ا٢تواء من مقدمة الفم إٔب جانيب اللساف
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 :نذكر ُب صوت البلـ ما يلي"ذلك إذ يقوؿ  الدكتور عمَّار ساسيكما يرل 

 ...لو٭تمل داللة االستعبلء ك الع -

 .ُب صفة اٞتهر علو ك قوة -

 .ُب حركة اتصاؿ طرؼ اللساف باللثة ك ارتفاع الطبق، علو ك قوة -

ُب  حركة من طرؼ اللساف من أدناىا إٔب منتهى طرؼ اللساف ك ما يليها من اٟتنك األعلى ك ما فويق الضاحك ك الناب  -
الذم يرل أف صوت البلـ يدؿ على االتصاؿ  الدكتور إياد الحصني كىذا ال يتعارض مع رأم(. 7")كالرباعية ك الثنية علو ك قوة

يدؿ ىذا اٟترؼ على معٌت االتصاؿ،فكل كلمة ٖتوم حرؼ البلـ ضمن حركفها أنا اسم لشيئ مادم أك حسي :"حيث يقوؿ
 .(8)..."سلم -لساف:مثل....يدؿ على االتصاؿ أك أدكات االتصاؿ

النبوم؛ فكل ا١تفردات اليت كرد فيها ىذا الصوت ٖتمل داللة القوة، فا١تسلم  نبلحظ أف داللة الصوت ٗتدـ معٌت اٟتديث
كال تهنوا ":قوم ما داـ ال يؤذم اآلخرين، ك ا١تسلموف أينما كانوا ٭تسوف بالعزة ك العلولعلو شأف دينهم ك لقوة إٯتانم قاؿ تعأب

 .(9")كال تحزنوا ك أنتم االٍعلىوف إف كنتم مومنين

الصوتُت ُب ىذا ا١تقاـ لو انسجاـ مع ٤تتول اٟتديث النبوم، إلفادة تعريف ا١تسلم الذم يقول بعدـ إيذائو  ك منو فاختيار
لآلخرين، ك يسمو ْتسن معاملتو للمسلمُت، ك بذلك نستنتج حسن اختيار األصوات اليت تيعرب عن مقاصد النيب صلى ا عليو 

 .ك سلم

 :يفالتحليل اإلفرادم للحديث النبوم الشر  -3

 :إف الداللة اإلفرادية ىي داللة ا١تستول اللغوم الثا٘ب الذم ينقسم بدكره إٔب قسمُت

 .ك ىي داللة أصلية أساسية :داللة معجمية-1

 .الوزف أك الصيغة: ك ىي داللة مستمدة من الصورة اليت تكوف عليها ا١تفردة أم :داللة صرفية-2

أما . ؛ ك ىو فعل رباعي تاـ صحيح، غَت مزيد"أسلم"ة اشتػيقىت من الفعل صفة مرفوع(: ا١تسلم)ك أكؿ كلمة ُب اٟتديث ىي 
انقاد ك بو فيًسر اٟتديث ك لكن ا أعانٍت عليو فأسلم أم انقاد ك كفَّ ... أسلم:"أف تاج العركسداللتو ا١تعجمية فَتل صاحب 

 (.10")عن كسوسيت ك قيل أسلم دخل اإلسبلـ ك صار مسلمنا فسلمت من شره

ك ذلك لداللتها القوية ك ا١توحية فاألكؿ ىو ا٠تضوع ك االنقياد  "المؤمن"دكف غَتىا مثل  "المسلم"دت مفردة ك قد كر 
االنقياد ك االمتثاؿ : إذا راجعت معاجم اللغة، علمت أف معٌت كلمة اإلسبلـ ىو:"المودكدمألكامر ا عز ك جل؛ يقوؿ العبلمة 

اإلسبلـ إظهار ا٠تضوع :"الزبيدم الثا٘ب فهو تصديق بالقلب ك عمل باٞتوارح، قاؿ ك أما (11")ألمر اآلمرك نيو ببل اعًتاض
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كالقبوؿ ١تا أتى بو سيدنا رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم ك بو ٭تقن الدـ فإف كاف مع ذلك اإلظهار اعتقاد ك تصديق بالقلب 
 .(12")فذلك اإلٯتاف الذم ىذه صفتو

 (13()قالت االعراب أمنا قل لم تومنوا ك لكن قولوا أسلمنا:)ا١تصطلحُت ُب قولو ك قد أباف القرآف الكرٙب الفرؽ بُت
بدؿ " ا١تسلم"ك قد ذكر . (14()فأخرجنا من كاف فيها من المومنين،فما كجدنا فيها غير بيت من المسلمين):كقولو أيضا

ا مؤمنة، ك منو فالصيغتُت متمايزتُت شكبلن ألف اإلسبلـ أعم من اإلٯتاف، فقد ٧تد فئة كبَتة مسلمة لكن أقلية منه" ا١تؤمن"
 :كمضموننا ك ملخصو اآلٌب

 المؤمن المسلم

 العمـو -

 "أسلم"ًفعلو  -

 معناه االستسبلـ ألمر ا مع اإلخبلص -

 يسبق اإلٯتاف -

 ليس كل مسلم مؤمن -

 ا٠تصوص -

 (آمن)ًفعلو  -

 معناه التصديق بالقلب -

 ٭تصل بعد اإلسبلـ -

 كل مؤمن مسلم  -

 مقاربة بين مفردتي مسلم ك مؤمن

، باالضافة إٔب معٌت اإلسبلـ  ك ىو االستسبلـ ك اإلنقياد (ا١تؤمن)من حيث ٓب تصلح ٢تا ( ا١تسلم)ك منو صىليحت صيغة 
خصية كالتتلقاىا الطباع بارتياح ألنا قرينة ا٠تضوع للغَت،رديفة ذكباف الش.ثقيلة على النفس بطبعها، ٘تجها األٝتاع:"ك ىي كلمة

كا٪تحاء الذات، موحية بفقداف االستقبلؿ الفكرم، ك ىذه ا١تعا٘ب تتناَب مع ما ُب جبلة اإلنساف من االنفبلت من القيود 
ك رغم ذلك ٕتد ا١تسلم ميستسلم االستسبلـ التاـ ا١تمزكج باٟتب ألكامر ا؛ لذلك ذيكر ُب اٟتديث  (15")كاالستقبلؿ ُب الرأم

 ".ا١تؤمن"الشريف بدؿ 

فسًلم من "ك تعٍت ٧تا  .ك ىو فعل ماضي ثبلثي تاـ  ك صحيح" فىًعل"؛ منصوبة جاءت على كزف "ًسلم"ٍب ٧تد مفردة  -
لداللتها القوية اليت اقتضت ذلك، فالفعل " أىًمن"دكف غَتىا مثل " سًلم"ك قد كردت . (16)"اآلفة بالكسر سبلمة ك سبلمنا ٧تا

اليت تتغَت من حالة إٔب حالة، ك من زمن ( غَت الثابتة)على الصفات الظرفية العارضة يدؿ " فًعل"ك الذم جاء على كزف " سًلم"
، فاألمن غَت "سًلم"على الطمأنينة ك الوثوؽ، تبُت أنا غَت موحية بالدرجة اليت توحي هبا مفردة " أًمن"إٔب آخر بينما داللة 

 .السبلمة من األمر

" ا١تسلموف"الإلو إال ا،كما أنو يدخل ُب مفردة :بصدد أف يقاتلوا حىت يقولوا ألف الكفار"الناس"كٓب يقل"المسلموف"كقاؿ -
ىنا خرج ٥ترج الغالب،ألف ٤تافظة ا١تسلم على كف األذل عن أخيو ًذكر ا١تسلمُت :"ابن حجر العسقالنيذكر ا١تسلمات يقوؿ 
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كاإلتياف ّتمع التذكَت للتغليب، فإف  كف عنو،الكفار بصدد أف يقاتلوا كإف كاف فيهم من ٬تب ال ا١تسلم أشد تأكيدا ، كألف
 .(17)"ا١تسلمات يدخلن ُب ذلك

لساف العرب جاء ُب . ك ىي أداة النطق ك الذكؽ، ك ىو جارحة الكبلـ، ييستعمل لغرض ا٠تَت أك الشر "لساف"ٍب تىأٌب مفردة  -
، يذكر ك يؤنث، ك اٞتمع ألسنة فيمن ذكَّر ك اللِّساف ا١تً :  قاؿ ابن سيده... جارحة الكبلـ: اللساف":المحيط البن منظور قوؿي

 (. 18")مثل ٛتارة ك أٛترة، ك ألسين فيمن أنث مثل ذراع ك أذريع، ألف ذلك قياس ما جاء على ًفعاًؿ من ا١تذكر ك ا١تؤنث

  (19( )ليعن الذين كفركا من بني إسرائيل على لساف داكد):ك قد ذكره ا عزكجل ُب كتابو فقاؿ

ك اجعل لي لساف ):ك قاؿ أيضا (20()لساف الذم ييلحدكف إليو أعجمي ك ىذا لساف عربي مبين:)ك قاؿ أيضا
ذر من ىذا اللساف، منها ىذا اٟتديث الذم ٨تن بصدد ٖتليلة، . (21()صدؽ في اآلخرين كما ركيت أحاديث نبوية كًثرة ٖتي

إذا أصبح ابني آدـ، فاف األعضاء كيلهَّا تيكفّْر ":ؿالنبي صلى اهلل عليو ك سلم قا عن أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو عنك
، فاف استقمت استقمنا، ك إف اعوججت اعوججنا: اللساف، تقوؿ ك ا١تسلم مكلَّف أف . (22")اتًَّق اهلل فينا، فانما نحن بكى

عقبة بن عامر رضي فعن  .٭تفظ لسانو عن ٚتيع الكبلـ إالَّ كبلمنا ظهرت فيو ا١تصلحة، ك ىذا لنجاتو ك ٧تاة غَته من ا١تسلمُت
، ك ابًك على : يا رسوؿ اهلل، ما النَّجاة؟ قاؿ: قلت: اهلل تعالى عنو قاؿ ، ك ليسعكى بيتيكى أىمًسك عليك لسانكى

ك ذلك لداللة اللساف القوية، كأداة تستعمل إما " كىبلىًمو"صلى ا عليو ك سلم مفردة ك ٓب ٮتتار الرسوؿ(. 23")خطيئتكى 
 .اءلئلصبلح أك اإليذ

لداللتها ا١توحية ذكر " فعًلو"ىي اسم ألحد أعضاء اٞتسم، تستعمل للقياـ با٠تَت أك الشر، ك قد كردت بدؿ  "يد"مفردة  -
، ك قاؿ أبو إسحاؽ: اليدي :أف لساف العرب المحيطصاحب  اليد من أطراؼ األصابع إٔب الكف، ك ىي أنثى :     الكف 

 (.24")ذفت الياء ٗتفيفنا، فاعتقبت حركة البلـ على الداؿ٤تذكفة البلـ، كزنا فػىٍعله يىٍدمه، فحي 

 :ك منو نستنتج من ىذا ا١تستول

 .أال ترادؼ بُت ا١تفردات؛ فكل مفردة أيختربت لتأدية معٌت دقيق، يكشف عن غرض ا١تتكلم، ك ييؤثر ُب السامع-1

 :أف مفردات اٟتديث تدؿ على القوة ك العلو ا١تستمدة من القوة اإل٢تية-2

٧تا، ك السبلمة أقول من ا٢تبلؾ، ك الًسلم أعلى من اٟترب، ك تسليم األمر  أقول ك أعلى من ←سًلم :مثبل  األفعاؿ-أ
 .ا٠تضوع للبشر

فا١تسلم قوم بكًف آذاه عن اآلخرين : كلها حاملة لداللة العلو ك القوة( اليد-اللساف -ا١تسلموف -ا١تسلم)مثبل  األسماء-ب
قاؿ صلى "ك ا١تسلموف أقوياء باٖتادىم على شريعة كاحدة  (25)"إلسبلـ فصار مسلما فسلمت من شرهدخل ُب ا:"الزبيدمقاؿ 

أم كلمتهم كاحدة، فبعضهم " ا١تسلموف تتكافأي دماؤىم ك يسعى بذمتهم أدناىم ك ىم يىده على من ًسواىم:"ا عليو ك سلم
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. الكبلـ، ك اليد أقول ما ُب جسم اإلنساف فيما ٮتص الًفعل ك اللساف أقول ما ُب جسم اإلنساف فيما ٮتص. (26)"ييقوم بعضا
 : فإذا ركبنا ىذه ا١تفردات،٨تصل على نظم خاص كىذا ٭تيلنا إٔب دراسة مايلي

 :للحديث النبوم الشريف( النحوم)التحليل التركيبي الثابت -4

 :أركاف اإلسناد ُب اٟتديث ىي كاآلٌب

 .مسند إليو  ←مبتدأ  ←ا١تسلم 

 (.صفة)موصوؿ  إسم ←من 

 .مسند ←فعل  ←سًلم 

 .مسند إليو ←فاعل  ←ا١تسلموف 

 .فضلة ←حرؼ جر  ←ًمن 

 .فضلة ←اسم ٣تركر  ←لسانو 

 .فضلة  ←حرؼ عطف  ←الواك 

 .فضلة ←معطوؼ   ←يده 

لة اٝتية كىي ُب ٤تل رفع خرب ا١تبتدأ، كما أف اٟتديث عبارة عن ٚت" مىن سلم ا١تسلموف من لسانو ك يده"ك اٞتملة الفعلية 
أما اٞتملة االٝتية، فأف يكوف اٞتزء األكؿ منها اٝتا،كما ٝتيت اٞتملة األكٔب فعلية، ألف اٞتزء األكؿ ":بقولو ابن يعيشاليت عرفها 

 :ك عليو فإف اٟتديث النبوم مكوف من اآلٌب( 27(")زيد قاـ أبوه)منها فعل ك ذلك ٨تو 

 اسم معطوؼ+حرؼ+ م ٣تركراس+حرؼ جر+فاعل+ فعل ماض+ اسم موصوؿ+مبتدأ

كما يستخلص ىو أف اٞتملة االٝتية ُب اٟتديث النبوم ىي ٚتلة حاملة ١تعٌت العلو ك العظمة ك القوة ألف الثابت ُب عرؼ األشياء 
ستول كلو توقفنا عند ىذا ا١ت.  (28)قوم دائمنا ك ا١تتغَت ضعيف إذف فطبيعة الًتكيب النحوم ٬تب أف يتميز تبعنا لطبيعة ا١توضوع 

من التحليل، ١تا أفدنا ٕتلية ا١تعٌت اورم ا١تتوجو إليو حديث الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم ك ١تا مسكنا بأسرار الًتكيب النبوم، 
 .ما ٓب ندرس ا١تستول الًتكييب ا١تتغَت حسب حاؿ السامع ك ىو ا١تستول الببلغي
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 :شريفللحديث النبوم ال( البالغي)التحليل التركيبي المتغير -5

تبدك ا١تفردات اليت كردت ُب اٟتديث سهلة ذات تداكؿ كثَت، يفهمها ا١تتلقي بسرعة، كما أف اٞتمل اليت ريكب منها 
صلى -اٟتديث ميسورة ك ٤تكمة  ا١تعٌت ُب آف كاحد، فكاف اٟتديث مثاال لنصاعة اللغة،ك كضوح العبارة؛ حيث ٖترل الرسوؿ 

 :نع الذم يتميز بالسهولة ك ا١تتانة ُب آف كاحد، ك سهولة ىذا اٟتديث تعود إٔب الكبلـ السهل ا١تمت -ا عليو ك سلم

 ".يد –لساف  -سًلم  -مسلم"استعماؿ ألفاظ ميسورة،ذات متداكلة بكثرة مثل -1

حكم ا١تمتنع-2
ي
ك سلم  ك ىي تػيعىدي من جوامع الكلم الذم أكتيو الرسوؿ صلى ا عليو. اعتماد اٞتمل ذات الًتكيب السهل ك ا١ت

 .من ربو

تدؿ على العمـو ك الشموؿ، " ا١تسلم"ك ا١تبلحظ أف الرباط بُت مفردات اٟتديث ٤تكم غاية اإلحكاـ، ك مرتب، فمفردة 
. تفيد التخصيص، فقد خيصَّ قوؿ ك فعل ا١تسلم دكف غَت٫تا من الصفات األخرل" من سلم ا١تسلموف من لسانو ك يده"ك ٚتلة 

ك الذين يوذكف المومنين ):اليد مع عمـو اإليذاء ُب ٚتيع صوره ك بأم عضو كاف؛ قاؿ تعأبكمثل ىذا التخصيص للساف ك 
 .، لكن اٟتديث خصَّ اللساف(29()كالمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاننا ك إثما مبينا

و ا١تعرب عما ُب كخص اللساف بالذكر ألن:"ابن حجر العسقالنيك اليد ألنما أكثر أعضاء اٞتسم إيذاءن يقوؿ 
 ١تاذا قيدـ اللساف عن اليد؟: ك السؤاؿ ا١تطركح (30)"النفس،كىكذا اليد ألف أكثر األفعاؿ هبا،

ـ اللساف على اليد ألنو أعظم ك أخص عضو ُب اإلنساف كما أف أكثر األخطاء اليت يرتكبها  : التقديم ك التأخير -5-1 قيدِّ
تعاد عن الكذب أك اٟتديث بكل ما يػسػمػعػو اإلنػسػاف أك ما ينقلو من األخبار قبل أف اإلنساف تكوف بسببو، ك سبلمتو تكوف باالب

يا أيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أف  تصيبوا قومنا بجهالة فتيصبحوا على ما ): يتبُت صدقها من كذهبا قاؿ تعأب
يؤمن باهلل كاليـو اآلخرفليقل  من كاف:"ُب حفظ اللساف فقاؿ ، ك لقد رغب الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم(31()فعلتم نادمين

كأف يذكر ا١تسلم عيوب الناس سواء كانوا حاضرين أك غائبُت، كىو ما يسمى : ك آفات اللساف كثَتة. (32")خيرا أكليصمت
حدكم أف يأكل لحم ك ال يغتب بعضكم بعضا أيحبي أ) :اليت ىي أبشع من أكل ٟتم اإلنساف ك ىو ميت قاؿ تعأب" بالغتبة"

كالنميمة، ك قوؿ الزكر، كالكذب، ك لعن : ك ىلم جرا من ىذه اآلفات اليت تضير ا١تسلمُت ك اجملتمع (33()أخيو ميتا فكرىتموه
 إْب....ا١تسلم، ك سبو بغَت حق، ك ا١تن بالعطية، ك االفتخار

ن اليد، لتنبيو السامع ْتفظو يقوؿ فلعظمة أمر اللساف ك خطورة دىكره قدَّمو الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم ع
كعرب باللساف دكف القوؿ ليدخل فيو من أخرج لسانو استهزاء بصلحبو كقدمو على اليد ألف ايذاءه أكثر كقوعا كأشد :"القسطالني

كخص اليد مع أف الفعل قد ٭تصل بغَتىا ألف سلطنة األفعاؿ إ٪تا تظهر هبا إذ هبا البطش كالقطع كالوصل ... نكاية
كا١تراد من اٟتديث ماىو أعم من اٞتارحة كاالستيبلء على حق الغَت من غَت حق فإنو ايذاء لكن ليس باليد ...خذكا١تنعكاأل
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كىذا يدؿ على براعة اختيار تقدٙب اللساف عن اليد،كذكر اٞتارحتُت بدؿ فعلهما لييجمىع ُب ا١تفردتُت كل ايذاء .(34)"اٟتقيقية
 . ع كلمو صلى ا عليو كسلمٯتكن أف يكوف هبما، كىذا من جوام

ك من ىنا ندرؾ أف من يتطلع إٔب عورات الناس، أك يزعج راحتهم، ك يكدر صفوىم أك ينتهك حرماهتم، أك ٭تتكر 
طعامهم، أك ييغلي األسعار عليهم أك ييغَت حدكدىم، أك يوقع السوء بينهم، أك ييغرر هبم ك ٮتدعهم، أك يقوؿ فيهم بغَتعلم  

... أراد أف ا١تسلم ا١تمدكح " من سلم ا١تسلموف"قولو:" اإلماـ البغومباألحرل اليعد من أفضل ا١تسلمُت يقوؿ  أك فهوغَت مسلم
الناس العرب،كا١تاؿ اإلبل يريد األفضل منها،كذلك :من ىذه صفتو،ال أف اإلسبلـ ينتفي عمن ٓب يكن هبذه الصفة،فهو كقو٢تم

كما يؤكد ىذا الكبلـ ركاية (.35")أداء حقوؽ ا١تسلمُت،ك الكف عن أعراضهم:أبأفضل ا١تسلمُت من ٚتع إٔب أداء حقوؽ ا تع
من سلم ا١تسلموف من لسانو :"أم اإلسبلـ أفضل؟ فيجيبو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم:أخرل للحديث يسأؿ فيها الصحايب

أم ا١تسلمُت :كيؤيده ركاية مسلمأم ذكم اإلسبلـ أفضل؟ : أجيب بأف فيو حذفا تقديره:"ابن حجر العسقالني يقوؿ". كيده
  (36)"أفضل؟ك اٞتامع بُت اللفظُت أف أفضلية ا١تسلم حاصلة هبذه ا٠تصلة

ُب معظم أحاديث الرسوؿ  ك كل ىذه ا١تعا٘ب الكثَتة ٛتلتها مفردات اٟتديث النبوم القليلة، ٦تا جعل ىذا اإل٬تاز ميزة 
 .٘بصلى ا عليو ك سلم، أم قلة األلفاظ مع كثرة ا١تعا

 .النظم بتوخي معاني النحو: الخاصية المميزة للحديث النبوم -6

المسلم من سًلم المسلموف من لسانو "نبلحظ  ترتيب ا١تفردات ًكفق نظم خاص أحكم ك أبلغ من غَته، فالًتكيب 
نا ترتيب ىذه ا١تفردات كأف نقوؿ "كيده  :بدأ بالتعميم ٍب التخصيص ك لو غَتَّ

 ".انو ك يده، ا١تسلممن سلم ا١تسلموف من لس"

 :أك زدنا أك حذفنا كأف نقوؿ

 ".ا١تسلم ىو من سًلم ا١تسلموف من لسانو ك يده"

 ".ا١تسلم الذم سًلم ا١تسلموف من لسانو ك يده"

كاف موجها   "المسلم من سلم المسلموف من لسانو ك يده":لتغَت ا١تعٌت تبعنا لتغَت الًتتيب ، فقولو صلى ا عليو ك سلم
فإف  "من سلم المسلموف من لسانو ك يده ىو المسلم"عرؼ ا٠ترب، فأفاده الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم بو، أما إذ قلنا ١تن ال ي

الفعل معلـو لدل السامع ك إ٪تا الشيء اجملهوؿ ىو الشخص الذم قاـ بو؛ فتظهر داللة ا٠تطاب األكؿ ك اليت ٗتتلف عن 
 :األخريات ُب ميزتُت ،األكٔب ىي

 .طلق من غَت استثناءاٞتمع ا١ت -
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 "ا١تسلم:"العمـو على اإلطبلؽ ُب الصفة ُب قولو -

 :الثانية فهي أما

 .ا٠تصوص ال العمـو -

 "من سلم ا١تسلموف من لسانو كيده"اٞتمع ادكد ُب قولو -

خرل إلحكاـ أبلغ من مثيبلهتا األ "المسلم من سلم المسلموف من لسانو ك يده"ك منو يظهر جلينا أف الصيغة البيانية 
نظمها ك تفرد تركيبها،كما ىذا النظم إال بتوخي معا٘ب النحو فيما بُت الكلم،فإذا تساءلنا عن سبب ركعة ىذا الًتكيب،كسر اىتزاز 

فإنك تعلم ضركرة أف ليس إال أنو قدَّـ كأخَّر،كعرَّؼ كنكَّر،كحذؼ كأضمر، كأعاد ككرر، كتوخى على اٞتملة "أنفسنا عند ٝتاعو 
ٍب " أؿ"فعرَّفو ب" ا١تسلم"كإف أكؿ شيئ يركؽ السامع أف قاؿ عليو السبلـ.(37)"الوجوه اليت يقتضيها علم النحوكجها من 

للمسلمُت،كعطف اليد على اللساف ،كقدـ اللساف عن اليد ،كذكر "من لسانو"ٗتصيصا للمبتدأ ،ٍب أضاؼ"من سلم ا١تسلموف"قاؿ
مع مبلئمة معٌت كل مفردة ١تعٌت اليت تليها،كفق نظم خاص لتؤدم غرضا معينا فجاءت ا١تفردات مرتبة .اٞتارحتُت بدؿ فعلهما 

فتًتجم بذلك صدؽ صاحبها الذم شكلها بطريقتو كذكقو،كيف ال؟كقد أكٌب النيب صلى ا عليو كسلم ببلغة فاقت غَته من 
البشر كآتاه من القدرات مايكوف أىبل  البشر، كىذا راجع على ىبة ربانية كظركؼ نشأتو،فقد جعلو ا عزكجل خاًب الرسل إٔب

،فجمع فصاحة البادية إٔب فصاحة ٢تجة قريش، كٕتلى كل ذلك ُب "بٍت سعد"ألداء الرسالة،كما أنو ترىب زمنا ُب البادية ُب
 .  خصوصيات نظمو للحديث النبوم الشريف

باإلظافة إٔب نتائج ٯتكن  لشريف،كعليو فإف التحليل اللغوم ٢تذا اٟتديث كشف عن بعض أسرارنظم اٟتديث النبوم ا
 :إ٬تازىا ُب النقاط التالية

 .ال ترادؼ بُت مفردات اٟتديث النبوم الشريف كأنو البد من البحث عن الفركؽ الدقيقة بينها لكي تكوف الدراسة أثر دقة -1
 .يتكوف النظاـ اللغوم من مستويات متدرجة ْتيث يعتمد كل مستول على اآلخر ١تعاٞتة مسائلو -2
ربط النحو بالببلغة ألف للنحو كظيفة ببلغية كبيانية كالببلغة تقـو على أساس  ٚتالية اٟتديث النبوم راجع إٔب مبدأكشف  -3

  .النحو كفصلهما ىو ٔتثابة فصل الركح عن اٞتسد
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 الخاتمة

ٍت ىذه الدراسة لقد درست ىذا اٟتديث من الناحية الصوتية ك اإلفرادية ك الًتكيبية كما يتطلب منهج البحث، فجعلت
 :أتوصل إٔب نتائج أذكر منها ما يلي

       علم النحو يدرس اٞتملة كبنية ساكنة إلقامة السبلمة النحوية كافقت ا١تعٍت  أك خالفتو، دكف النظر إٔب حاؿ السامع  :أكال
 .أك سياؽ الكبلـ

 .لكبلـعلم الببلغة يدرس اٞتملة ُب إطار اإلفادة حسب حاؿ السامع ُب سياؽ ا :ثانيا

عبلقة النحو بالببلغة عبلقة تكامل ْتيث ال يستغٍت أحد٫تا عن اآلخر، ك ما الفصل بينهما إالَّ لضركرة التخصص العلمي،  :ثالثا
 .أما ُب االستعماؿ اللغوم فالربط أكجب لبياف كظيفة اللغة األساسية ك ىي اإلببلغ

 .منسجمة فيما بينها ْتيث يعتمد كل مستول على نتائج اآلخر( كييبالصوٌب ك اإلفرادم ك الًت )مستويات النظاـ اللغوم  :رابعا

ا على مرَّ األزماف؛  :خامسا إف اٟتديث النبوم الشريف خطاب ٕتانست فيو مستويات النظاـ اللغوم لتجعل منو خطابا خالدن
 .أحواؿ ا١تخاطبُت ألسرار كامنة ُب حسن اختيار األصوات ك ا١تفردات  كالًتاكيب اليت تبلئم السياؽ    ك تراعي

 :ييعترب اٟتديث النبوم الشريف ثركة لغوية غَت مستثمرة كما ينبغي ُب التطبيقُت النحوم ك الببلغي، لذلك أرفع دعوة  :سادسا

النهوض بعلم اٟتديث ك نشره، ك تيسَت اإلفادة منو، فقد الحظت قلة ا١تهتمُت هبذا العلم، ك أف من مات منهم ال ٮتلفو من :أكالن 
 .مكانويسد 

 .ٖتفيز الطلبة ك الباحثُت على دراسة مدكنة اٟتديث لغوينا لعلهم يكتشفوف أمورا جديدة ك يطلعوف على سر فصاحة النبوة :ثانيا

من كاجبنا كمسلمُت أف نعرؼ كيف ٨تسن فهم السنة النبوية الشريفة، ك كيف نتعامل معها فقهنا ك سلوكنا، ك ىذا لن يكوف  :ثالثنا
 .انب اللغوم حقو من الدراسة حىت ٨تافظ على السنة صافية نقية، ك مفهومة كاضحة،غَت ٤ترفة كال مشبوىةإالٌ بإعطاء اٞت

 

 

 

 

 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-300- 
 

 :ىوامش البحث
 .110آؿ عمراف،-1

ا١تعجم ا١تفهرس أللفاظ اٟتديث :االٖتاد األ٦تي للجامع العلمية-2
 .سلم"،مادة2ج:النبوم

  .52نظم ا١تتناثر، ص: الكتا٘ب-3
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 واحلجاجية بالغة األسلوب احلواري وإسرتاجتيته االقناعية

 (كشاف الزخمشري)يفقراءة  تداولية 

 حميداتو  علي:  كتورد ال                                         
 دابهاقسم الٌلغة العربية كآ

 البليدة -جامعة سعد دحلب                                                      
 

: ك كل طريق ٦تتد فهو أسلوب ، يقاؿأسلوب، : يقاؿ للسطر من النخيل ( : " سلب)جاء ُب لساف العرب ُب مادة 
أم أفانُت منو : ف ُب أساليب من القوؿأخذ فبل: يقاؿ ...ك ٕتمع على أساليب ... األسلوب  الطريق ك الوجو ك ا١تذىب 

آلة مستدقة الرأس تستعمل   :إٔب كلمة التينية معناىا " أسلوب" Styleالكلمة اال٧تليزية " ستيفن إ١تاف " ك يرجع  (1)..."
اليت  ٍب حدث أف خلعت اآللة اٝتها على نوع من الوظائف.  .Atilettoللكتابة ك تظهر صورهتا ا١تصغرة ُب الكلمة االيطالية

 . (2)"تقـو هبا 

" ئا١تنش" ك ًٌب لو ذلك من منظور  (3)ُب تعريفو الشهَت ىو اإلنساف أك الرجل " بيفوف" ك األسلوب كما يقوؿ 
، ك ىو يقـو على أساس أف األسلوب يعرب تعبَتا كامبل عن شخصية صاحبو، ك يعكس أفكاره ك ٭تدد ( ا١تخاطب أك ا١تتكلم)

٦تا يكوف لو أثرا ُب أسلوبو، ك اٟتقيقة أف األسلوب كمصطلح قد نظر إليو من زكايا ثبلث أكالىا ما مر إتاىو الفكرم ك العقائدم 
١تا ( ا١تتلقي)إليو من زاكية " ك ثالثها منظور( ا٠تطاب)ك ثانيها ينظر إليو من زاكية النص ( ا١تنشئ)يتم تعريفو من زاكية : بنا أم 

حالة ٥تاطبو النفسية ك مستواه الثقاُب ( ا١ترسل ) ٔب اٟتد الذم يراعي فيو ا١تخاطب ٢تذا األخَت من دكر ُب عملية اإلببلغ إ
ك شقو ٔتقطع عمودم   ك إذا فحص الباحث ما تراكم من تراث التفكَت األسلويب:" كاالجتماعي ، يقوؿ عبد السبلـ ا١تسدم 

ك ا١تخاطىب ك ا٠تطاب ، ك ليس من نظرية ُب  ٮترؽ طبقاتو الزمنية، اكتشف أنو يقـو على ركح ثبلثي دعائمو ىي ا١تخاًطب
 .(4)"ٖتديد األسلوب إال إذا اعتمدت أصوليا إحدل ىذه الركائز الثبلث أك ثبلثتها متعاضدة متفاعلة 

مربزا ُب كشافو من خبلؿ الثورة الفكرية ك الببلغة ك األسلوبية اليت أحدثها ُب أعصر ٥تتلفة بُت " الز٥تشرم"لقد كاف 
ك شاىد برسوخ كعبة ُب علـو اللغة ك البياف فقد ذاع كتاب الكشاؼ ك صاح صيتو ُب شرؽ العآب اإلسبلمي ك غربو مستهجن لو 

ك اىتٌم بو ا١تثقفوف اىتماما يكاد يكوف منفردا ُب كتب اللغة ك األدب  ك التفسَت، ففزع منو أىل السنة كاٞتماعة ك شرعوا أقبلمهم 
اؿ ك بدعو كما يعتقدكف ك ىم مقٌدركف أف الز٥تشرم معتزٕب خطَت ا١تكانة ُب العلم ك العقيدة ١تناقشتو ك الرد على مسائل االعتز 

 .(5)كأنو قادر على أف يدٌس البدع ُب كبلمو اٟتسن  الفصيح 
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لئلماـ ناصر " اإلنتصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ من االعتزاؿ " فقد كانوا مع ىذه ا١تعارضة القوية ، ك أشهرىا كتاب 
 683بن أٛتد بن منصور اٞتزامي االسكندرم ا١تالكي ، قاضي اإلسكندرية ا١تشهور بأيب العباس بن ا١تنٌَت ا١تتوُب سنة  الدين أٛتد

ك ُب بياف ( 7)يشهدكف للز٥تشرم بطوؿ الباع ك نفاذ البصر ك التبٌحر ُب ٚتيع العلـو ك ٘تيزه بلطائف ااكرة ك نفائس ااضرة (6)ىػ
 الثانية  اآلية   تفسَت أثناء   لقرآف ك أكؿ شاىد على ىذا ا١تنحى ُب عملو التفسَتم  ما ختم بو كبلمو ُباإلعجاز الببلغي لنظم ا

ك ينظر عقب ذلك ُب  (8).."ك الذم ىو أرسخ عيرفان ُب الببلغة أف يضرب عن ىذه ااٌؿ صفحا "  :بقولو   البقرة  سورة  من
ك ىذا  النظر الببلغية لبلستدالؿ على أف ىذا التناسق أكمل كجوه التعبَت الفكرم ،تركيب أجزاء اآلية على كجو األفراد من كجهة 

. (9)أيضا على كجو ا٠تصوص ذلك اإلجبلؿ ك التمجيد من قبل خصومو  أكسبو   الذم ىو   التفسَت ُب   عملو من  اٞتانب  
  اٟتوارية ُب أسلوبو النزعة   ىذه ف ٨تدد عناصر الشك أف لشخصية الز٥تشرم ك إتاىو الفكرم أثرا ُب أسلوبو فإذا ما أردنا أ

 .ك إتاىاهتا باعتباره متكلما على نج إتباعو من ا١تعتزلة  شخصيتو الكبلمية ك أصو٢تا   عناصر  نفصل أف   علينا توجب 

 قد سلك ُب -ىو أحدىم -ك" الز٥تشرم"لقد حاكؿ ا١تعتزلة كضع قوانُت للتأكيل ك قواعد تسلم من الزيغ ،ك  
تفسَته مسلك أصحابو إال أنو ٘تيز باعتماده اٟتوار ك اٞتداؿ أسلوبا كىسىمى بو كشافو حىت جاء ك كأنو حوار جدٕب يبحث عما ُب 

بنفسو تارة ك ٔتعية  عما استنتجو ال ٮترج   ك األقـو  األصلح نفس صاحبو من االستطبلع أك االعًتاض ك جعل تفسَته ك تأكيلو 
و ُب الكشاؼ كثَتة ١تتلقي ا٠تطاب ك ٛتلو باألخذ ١تا ذىب إليو من تأكيل ك تفسَت ك بًتؾ غَته ك يظهر متلقيو أخرل ك تنبيها ت

 :ىذا ُب أكثر من أية منها 

  ﮵  ﮴     ﮳  ﮲  ۓ   ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ چ :1 المثاؿ-
 . (10) چ  ﮿   ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹﮸  ﮷  ﮶

 .(11) چ     يئ  ىئ  مئحئ  جئ  ی  ی   ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ چ :2 المثاؿ-

   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چ :3 المثاؿ-

  ڻ  ڻ   ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  کڑ

 (12)  چ  ۀ  ڻ  ڻ

 –للتبعيض بشهادة قولو " اتًمنى الثىمىرى "ُب  ًمنى ك :" من الثمرات ، ُب ا١تثاؿ األكؿ " ُب تفسَته "الز٥تشرم " يقوؿ
ك ألٌف ا١تنٌكرىين أعٍت ماء ك رزقا يكتنفانو ، ك قد قصد بتنكَت٫تا  -فأخرجنا بو الثمرات -ك قولو – فأخرجنا بو من كل الثمرات

ك أنزلنا من السماء بعض ا١تاء فأخرجنا بو بعض الثمرات ليكوف بعض رزقكم، ك ىذا ىو ا١تطابق : معٌت البعضية فكأنو قيل 
 .(13).."لصحة ا١تعٌت ، ألنو ٓب ينزؿ من السماء ا١تاء كلو ، ك ال أخرج با١تطر ٚتيع الثمرات ك ال جعل الرزؽ كلو ُب الثمرات 
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من )الـز لو ك ال معٌت سواه ما ٯتكن أف يفهمو آخر ، أٌف ا١تعٌت : أم " ك ىذا ىو ا١تطابق لصحة ا١تعٌت :" فقولو 
إسم جنس  –ٛتل الشجر : ، ألف الثمر ك ىو ( 14")يراد هبا الكثرة ، ال الواحدة فيكوف أبلغ ٚتع للثمرة اليت:" ىهنا ( الثمرات

 ا١تثاؿ الثا٘ب ، يقوؿ ك ُب. أف ييلًزـى ا١تتلقي ٔتا ذىب إليو: ك تنبيهو ىنا يعٍت  (15)كاحدتو ٙترة ك ٕتمع على ٙتار ك ٙترات 
ألنم قرنوا هبا أنفسهم ُب الدنيا حيث : اٟتجارة معهم كقود ؟ قلت ٓب قرىف الناس باٟتجارة ك جعلت : فإف قلت :" الز٥تشرم

"  إنكم ك ما تعبدكف من دكف اهلل حصب جهنم: " ٨تتوىا أصناما ك جعلوىا  أندادا، ك عبدكىا من دكنو ، قاؿ ا تعأب 
ُب " حصب جهنم" الناس ك اٟتجارة ، ُب معٌت"  إنكم ك ما تعبدكف من دكف اهلل:    " كىذه اآلية مفسرة ١تا ٨تن فيو ، فقولو

ك ىو ٗتصيص بغَت دليل ك ذىاب عما ىو ا١تعٌت الصحيح الواقع ا١تشهود لو   ك قيل ىي حجارة الكربيت ،)...( معٌت كقودىا 
 ( 16)..."ٔتعا٘ب التنزيل 

تشهد لو معا٘ب التنزيل   ٭تمل متلقي خطابو على أف ال يربح ىذا ا١تعٌت الذم قٌدمو لو ، ألف غَته ٓب" الز٥تشرم"فكأف 
قد راعى فيها ا١تعٌت الذم " رؤبة بن العجاج " ك ٓب يكتف هبذا بل راح يظن أٌف بعضا من القراءات ك منها قراءة  -حسب تعبَته–

اٌقرة إٌف ا ال يستحي أف يضرب لؤلنداد  ما شاء ُب األشياء :"... ذىب إليو الز٥تشرم يقوؿ ُب تأكيلو لآلية ُب ا١تثاؿ الثالث 
إف ا يتمثل لؤلنداد ك حقارة : أك ا١تعٌت . فبلف ال يبإب ٔتا كىب ما دينار ك ديناراف: مثبل ، بلو البعوضة فما فوقها ، كما يقوؿ 

    شأنا ٔتا ال شيء أصغر منو أك أقل ، كما لو ٘تثل باٞتزء الذم ال يتجزأ ك ٔتا ال يدركو لتناىيو ُب صغره أال ىو كحده بلطفو ػ 
إٌف ا يعلم ما يدعوف من دكنو من  –فبلف أقٌل من ال شيء ُب العدد ، ك لقد أٓبٌ بو قولو تعأب : أك با١تعدـك كما تقوؿ العرب 

،ك ىو أمضغ العرب للشيح ك القيصـو ا١تشهود لو بالفصاحة ك كانوا يشبهوف "رؤبة بن العجاج "شيء، ك ىذه القراءة تنسب إٔب 
حيث جعل القراءة موكولة إٔب رأم " ظنو ذىب ُب ىذه القراءة إالٌ إٔب ىذا الوجو ، ك ىو ا١تطابق لفصاحتو ،  ك ما أ" اٟتسن"بو 

القارئ ك توجيهو ٢تا ك نصرتو بالعربية ك فصاحتو ُب اللغة ، ك الصحيح أف كل قارئ معزكؿ إالٌ عما ٝتعو فوعاه ك تلقنو من األفواه 
مىن أفصح من نطق بالضاد سيدنا ٤تمد عليو أفضل الصبلة ك السبلـ فأٌداه، إٔب أف ينتهي ذلك إٔب استماع 

(17). 

السالفة الذكر يفهم منها أنو يعًتض أمَّ معٌت خارج عما توصل إليو ٦تا أقاـ عليو دليل، ك شهد " الز٥تشرم" ك تنبيهات
٥تتلفة على أداء عمل معُت  جاتبصحتو معا٘ب التنزيل ىذا من جهة، ك من جهة أخرل إف غرضو ُب ىذا أف ٭تًمل ٥تاطبو بدر 

 l’acteبالقوؿ ( مقصود)بُت الناس ، ك نبذ التفسَتات أك التأكيبلت األخرل ك ىو عمل ( التفسَت) متمثل ُب إذاعة ىذا ا١تعٌت 
d’illocution  ك يتمثل ُب ما ينبغي أف يفهم بالقوؿ ُب اٟتاؿ ، كأف يفهم على أنو نصحه أك إلزاـ ، كحاؿ متلقي خطاب

:" .. ٥تشرم ك إلزامو إياه ك التزاـ ا١تتلقي بو ك إلزاـ غَته أيضا ، على أف ىذا العمل قد صرح بو ُب مقدمة تفسَته ك ىذا ُب قولوالز 
منارا ينتحونو ( متلقي ا٠تطاب) ك أف يكوف ٢تم ( التفسَت)التنبيو على غزارة نكت ىذا العلم ( الكشاؼ)ك إ٪تا حاكلت بو أم 

 La théorie des)يدخل ىذا ضمن ما قامت بو نظرية اإلنشاء ك نظرية األعماؿ اللغوية ك (18)كمثبل ٭تتذكنو 
performatifs)   ذلك أف ما ٨تققو بالكبلـ ُب نظره ٯتكن تفصيلو إٔب ثبلثة أعماؿ ٘تثل ٥تتلف الوظائف  (19)"أستُت " عند

 :ذه األعماؿ ىي ك ى( القول ا١تقصودة بالقوؿ )اللسانية اليت أسس عليها ما ٝتاه نظرية 
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ك يتمثل ُب إنتاج أصوات ًطٍبق أحكاـ النحو " فعل الكبلـ:"ك نعرب عنو بػ :l’acte de locution:  عمل القوؿ -1
ا١تتمثل ُب ضبط ا١تعٌت " با١تفهـو التقليدم " ا١تعجمية ك الصرفية ك اإلعرابية ، ىو عمل يفضي إٔب إنتاج ا١تعا٘ب 

(Sens ) ك ما ٭تيل إليو من مرجع(Référence( )20.) 
ك يتمثل ُب ما ينبغي أف (  فعل التكٌلم)ك نعرب عنو بػ :   L’acte D’illocution: بالقوؿ ( مقصود)عمل  -2

 .(21)"يفهم بالقوؿ ُب اٟتاؿ ، كأف يفهم أنو نصح أك إلزاـ 
قوؿ من ك ىو ما ينتج عن ال( فعل التكليم)ك نعرب عنو ب :    L’acte Perlocutoire: عمل التأثير بالقوؿ -3

االستحساف ك التعجب ك غَتىا ك مثاؿ على ذلك من الكشاؼ ما يشرحو : مثل( 22)آثار لدل ا١تخاطب إثر القوؿ
ك لقد : "الز٥تشرم ُب خطبو الكشاؼ من أثر عقب قولو ُب التفسَت أك ُب تأكيل آية من القرآف ، لدل متلقيو يقوؿ

فسَت آية فأبرزت ٢تم بعض اٟتقائق من اٟتجب أفاضوا ُب كٌلما رجعوا إٌٕب ُب ت)...( رأيت إخواننا ُب الدين 
االستحساف  ك التعجب ك استطَتكا شوقا إٔب مصنف يضم أطرافا من ذلك حىت اجتمعوا إٌٕب مقًتحُت أف أملي عليهم 

 . (23)"الكشاؼ عن حقائق التنزيل ك عيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل " 
، ك حالو معركفة عنده حيث سبق أف "الز٥تشرم "كشاؼ ليس غفبل عن ذىن ُب ال( متلقي ا٠تطاب) فا١ترسل إليو أك 

فقو موفقو ك عرؼ خصائصو، بل ىي مستحضرة ُب ذىنو، قبل أف يشرع ُب تفسَته ، بلو موقف ا١تعاندين لفرقتو  ك الطاعنُت ُب 
ك االستدالؿ كأساليب ٟتمل متلقيو  راجإعجاز القرآف ك لذلك نراه يسخر اٟتوار اٞتدٕب ، ك ا١تساءلة ، ك االلتفات ، ك االستد

 .على االقتناع كإسًتاتيجية ك ٝتت كشافو 

ك ١تا كانت ىذه ا١تظاىر األسلوبية متداخلة ُب ثنايا الكتاب فمن العسَت أف نفصل بينها إال أف أسبابا منهجية تضطرنا  
 .إٔب ذلك 

تكرارىا ك ترددىا إٔب أسلوب ُب القوؿ  كمد ٖتولت ْتالظواىر اللغوية ك ق: ا١تظاىر األسلوبية : ليس ا١تقصود بقولنا 
ُب بسط أقوالو ٦تا جعلو متفردا ك متميزا ُب ٤تاكرة متلقيو ك ٛتلو على اإلقناع، حىت غدت حجاجا " الز٥تشرم"متميز ، بل طريقة 

غة الطبيعية اليت ٕتعل ذلك أف اٟتجاج فيو مرتكز على الل. صرفا غرضو األساسي اإلقناع كفق طرائق ٥تتلفة تضمنها الكشاؼ
األدلة ال تكوف دائما ظاىرة بل أحيانا كثَتة مضمرة ، ك ىو ما ٬تعل العبلقات اٟتجاجية خاضعة للشركط التداكلية 

 .(24)(االستعماؿ)

ك ىذه النزعة ا٠تطابية اٞتدلية ك اٟتوارية تتجلى ُب الكشاؼ بصورة خاصة ُب األسلوب اٟتجاجي االستدالٕب ُب 
ك سياؽ أدلتو، طرائق متنوعة ك مستويات استداللية  ٥تتلفة ك مراتب عديدة  تفسَته  ُب  الز٥تشرم كظف   فقد  عية ،اللغة الطبي

ك سنعمد إٔب مقاربة ىذه ا١تراتب اٟتوارية مقاربة تداكلية مستهدين ٔتا انتهى إليو الدكتور طو عبد   Dialogismeمن اٟتوارية 
 (25)ما عقده ُب فصلو األكؿ  ك" أصوؿ اٟتوار" الرٛتن ُب كتابو 
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 :الحوار باعتباره فعالية خطابية -1

حار ٭تور حوران ٔتعٌت رجع ك منو قولو تعأب " :ما يلي ( حورى ) معجم ك تفسَت لغوم لكلمات القرآف ُب مادة ء ُبجا
: ـ ، ك منو، ٖتاكرىا ٖتاكرناراجعو ُب الكبل: ، ك منو حاكره ٤تاكرة (االنشقاؽ/14اآلية )      چ ڻ  ڻ  ڻ  ں ں چ٭تىيورى : 

   چ     مب  خب  حب  جب   يئ  ىئ  مئ    حئ  جئ       ی  ی  ی  ی چتراجعا ك ٕتاكبا ، ك ُب قولو سبحانو ك تعأب 
ما يدؿ على مبدأ التشارؾ    ك ا١تراجعة ُب الكبلـ ، ك يؤكد صحة ىذا ا١تعٌت ما ذىب إليو الز٥تشرم ( 26)( الكهف /34اآلية ) 

أم أف مراجعة الكبلـ (27)( يراجعو الكبلـ من حارى ٭توري إذا رجع ، ك سألتو فما أحارى كلمة ( ٭تاكره:"...)يقوؿ  ُب تفسَته لآلية
أف مراتب  اعلم " " :الرٛتن  عبد طو " يقوؿ  خطابٌية   بُت ا١ترسل ك ا١ترسل إليو مشًتكاف فيها ٦تا ٬تعل ااكرة ك اٟتوار فعالية

: خطابية ، ك كل فعالية خطابية تفيد القياـ ٔتجموعتُت متميزين من الشركط ٫تا ( فعاليات )  كونااٟتوارية تشًتؾ ٚتيعها ُب  
 . (28) (شركط النص االستدالٕب، كشركط التداكؿ اللغوم)

 :مرتبة الحوار ك النظرية العٍرضية للحوارية  -2

ببناء معرفة نظرية " العارض" أف ينفرد :"كحٌده ( العٍرض)يعتًمد اٟتوار ُب ىذه ا١ترتبة اآللية ا٠تطابية ا١تعركفة باسم 
 :من حيث أف" ادعاء" فالعرض هبذا االعتبار ىو (29)"للمعركض عليو" سالكا ُب ىذا البناء طرقا ٥تصوصة يعتقد أنا ملزمة 

 .يعتقد صدؽ ما يعرض " العارض" -1

 .بتصديق عرضو" ا١تعركض عليو" ك يلـز -2

 .عرضوك يقيم األدلة على مضامُت -3

 .(30)ك يوقف بصدؽ قضايا دليلو ك بصحة تدليلو-4

ك ىذا الصنف من االستدالؿ يتميز ٓتصائص صورية من ٕتريد ك تدقيق ك ترتيب ك من بسط للقواعد ك ٘تايز 
 مرة ُب خطبة كشافو ك ىو"اعلم" ك الز٥تشرم ُب ىذا ا١تستول استخدـ  (31)للمستويات ك استيفاء للشركط ك استقصاء للعناصر

 (32)..."اعلم أف منت كل علم ك عمود كل صناعة ، طبقات العلماء فيو متدانية ك أقداـ الصناع فيو متقاربة أك متساكية :" قولو 
       كىي من باب تنبيو ك توجيو ١تخاطبو على عادة القـو تنبيها للسامع على أف ما بعده ٬تب حفظو ك ضبطو فينتبو السامع  

ك إذا أرادكا كماؿ االعتناء يضموف إليو (33)ًبل بالكلٌية عليو فبل يضيع الكبلـ منو ، ك فيو معٌت التنبيو ك يصغي قلبو إليو، ك يق
تقريرا ك تثبيتا ك ىو خطاب عاـ لكل من يستفيد، فيتناكؿ الواحد ك الكثَت ، ك اٟتاضر ك الغائب ، ك ا١تذكر (فاعلم)أم ( الفاء)

ما ٬تب العلم بو  " خطبة الكتاب" ك لعل مرد ذلك أف فحول (34)أرباب الصناعة  ك" اآلمدم"ك ا١تؤنث ، على ما ذىب إليو 
لبياف أ٫تية علم التفسَت الذم ال يتم لتعاطيو ك إجالة النظر فيو، كل ذم علم ، إال إذا برع ُب علمُت ٥تتصُت بالقرآنو ٫تا علم 

 . -على حسب تعبَته –ا١تعا٘ب ك علم البياف 
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كما ذكر اٞتاحظ ُب  :" ا١تخاطب معركفة عند العلماء فالز٥تشرم يستشهد باٞتاحظ ُب قولو  ك ىذه الطريقة ُب تنبيو
ال يتعاطاه كل ذم علم إال إذا برز ُب العلمُت ا١تذكورين ، ك قد كضح " علم التفسَت" داللة على أف  (35)"كتاب نظم القرآف 

ٍب إنك ال ترل علما ىو أرسخ أصبل ، ك أبسق :" نبيهات بقولو فضل علم البياف أيضا من ٚتلة الت( دالئل اإلعجاز)اٞترجا٘ب ُب 
فرعا ،  ك أعذب كردا ، ك أكـر نتاجا ،ك أنور سراجا ، من علم البياف الذم لواله ما ترؾ لسانا ٭توؾ الوشي، ك يصوغ اٟتلي 

"...(36). 

اليت يتسلح هبا ليعرؼ مقدار من ا١تقدمات البلزمة " ا١تعركض عليو " ك مرٌد ذلك أف الز٥تشرم حاؿ من يضع لدل 
اعلم أف األلفاظ اليت ( " آب: )من تنبيوو للمخاطب ، ك مثل ىذا قولو ُب معرض تفسَته لػ( اعلم)أ٫تية  ما سيًتتب عليو ١تا ُب 

قدمة أال من باب تنبيو ا١تخاطب إٔب النتيجة ك ىي م (37)..."يتهجى هبا أٝتاء مسمياهتا اٟتركؼ ا١تبسوطة اليت منها ركبت الكلم 
بينما كثَتا ما .ك ىي أف ا،ؿ،ـ أٝتاء مسمياهتا اٟتركؼ ، ٍب يأٌب بعد ذلك يسوؽ الدليل على صحة النتيجة السابقة بالربىاف 

 -ا١تشهورة عند العلماء( اعلم أك فاعلم)مقارنة بالصيغة  –بشكل ملفت لبلنتباه " البعد االجتماعي للحوارية " يفٌعل الز٥تشرم 
النطقية، : )للمحاكرة بإبعادىا التواصلية ىي العناصر اآلتية ( طو عبد الرٛتن)التداكؿ اللغوم كما يقًتحها  ذلك أف من شركط

إف ااكر يتوجو إٔب غَته مطلعا إياه على ما يعتقده ك ما :" ك ُب االجتماعية يقوؿ (38) (االجتماعية ، االقناعية ، االعتقادية 
يكمن البعد االجتماعي للحوارية ، " ا١تطالبة " ك ىذه " االطبلع" عتقاداتو ك معارفو ، ك ُب ىذا يعرؼ ،  ك مطالبا إياه ٔتشاركتو ا

  ٦تا يزيد ىذا البعد االجتماعي رسوخا ىو ٤تاكلة ٕتاكز ا٠تبلفات ُب الرأم بُت ا١تتحاكرين ٕتاكزا ال يأٌب باٟتل الوحيد ك األكحد ، 
 . (39)"تجيب ألكضاع ك تتغَت عناصرىا ك تستجد مطالبها على مر الزمن ك بقدر ما يأٌب ْتلوؿ متوازنة ك معتدلة تس

 :الشاىد النصي 

مع    Coopération" التعاكف"كشاؼ الز٥تشرم ، القائم أساسا على مبدأ  ىذا النمط من اٟتوار ُب لتمثيل
كىي )أذكراألمثلة اآلتية  (40)ا إٔب العمل ك اٗتاذ القرارات ك ُب التوجو هب الغَت ُب طلب اٟتقائق ك اٟتلوؿ، ك ُب ٖتصيل ا١تعارؼ 

 : ُب تفسَته لآليات (  أكثر ٦تا ٯتكن أف ٖتصى

 (41) چہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ چ : قولو تعالى 1مثاؿ -

     ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ں چ قولو تعالى 2مثاؿ -
 (42) .چھ    ھ

  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ     پ  پ  پ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ قولو تعالى 3مثاؿ -

 چ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ        ڤ  ڤڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ
(43) 
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  پ        پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ   حط  مض  خض  حض  جض  مص  حص  مس  خس  حس چ : قولو تعالى 4مثاؿ -

 .(44) چ     ڀ  ڀ   ڀ  پ

فهبل قيل تعبدكف ألجل اعبدكا أك اتقوا : فإف قلت :" ...  اؿ األكؿالمثُب تفسَته لآلية ُب " الز٥تشرم "يقوؿ 
ليست التقول غَت العبادة حىت يؤدم ذلك إٔب تنافر النظم ، ك إ٪تا التقول قصارل : ا١تكاف تتقوف ليتجاكب طرفا النظم ؟  قلت 

   غايات العبادة كاف أبعث على العبادة أمر العابد ك منتهى جهده ، فإذا قاؿ اعبدكا ربكم الذم خلقكم لبلستيبلء على أقصى 
ك لو ما ملكتك ٯتيٍت إال ٞتر األثقاؿ اٛتل خريطة الكتب ف:  أف تقوؿ لعبدؾك أشٌد إلزاما ٢تا ك أثبت ٢تا ُب النفوس ك ٨توه ، 

 .(45)..."ٟتمل خرائط الكتب، ٓب يقع من نفسو ذلك ا١توقع  قلت

ك متعلق ( الز٥تشرم)ر ، حيث متعلق االنطبلؽ فيو ىو العارض ىنا آخذا بزماـ توجيو اٟتوا" الز٥تشرم"يظهر 
  بإشراؾ متلقيو ُب بناء اٟتكم "العارض " الذم ال يظهر أثره ُب اٟتوار ، بل يتظاىر ( متلقي ا٠تطاب)االنتهاء ىو ا١تعركض عليو 

العرض ك إف كاف ذلك من باب تثبيت ك اٟتقيقة أف متلقي ا٠تطاب مسٌخرا ألغراض " أف تقوؿ لعبدؾ :" ك إنشاء ا١تعٌت بقولو 
 .القرار الذم استنتجو الز٥تشرم ، ك لو كاف على لساف متلقيو

ألنك اخربك٘ب  ك الضمَت الثا٘ب ال ٤تل لو من اإلعراب ، ( أرأيتكم:"... )يقوؿ  المثاؿ الثانيأما ُب تفسَته لآلية ُب 
أرأيت نفسك زيدا ما شأنو ك ىو خلف من القوؿ : أنك تقوؿ أرايتك زيدا ما شأنو ، فلو جعلت للكاؼ ٤تبل لكنت ك:"  تقوؿ
متلقي )فا١تعركض عليو ..." لكنت، كأنك تقوؿ...فلو جعلت:...ألنك تقوؿ: "...ك الشاىد ُب ىذا النص ىو قولو  (46)..."

التسخَت ال يكتسي صبغة مسخرا إياه إلشراكو اٟتكم ك إقراره بو ، إال أف ىذا ( الز٥تشرم)مأخوذ بزماـ توجيو العارض ( ا٠تطاب
يقوؿ  المثاؿ الثالثاإلكراه ، ك إ٪تا تتٌبع العارض سبيبل استداللية ٕترٌه إٔب االقتناع برأيو ك مثل ىذا ما نراه ُب تفسَته لآلية ُب 

إىبلؾ أىلها  ليس أخبارا ٢تم بكونو فيها ك إ٪تا ىو جداؿ ُب شأنو ألنم ١تا عللوا"  إف فيها لوطا:"قولو تعأب :"... الز٥تشرم 
بظلمهم اعًتض عليهم بأف فيها من ىو برمء من الظلم  ك أراد باٞتداؿ إظهار الشفقة عليو ك ما ٬تب للمؤمن من التحٌزف ألخيو 

ٔتن )إٔب جواهبم بأنم أعلم منو  أال ترل)...( ك التشمر ُب نصرتو ك حياطتو ك ا٠توؼ من أف ٯتسو أذل أك يلحقو ضرر 
 . (47)..."منكيعنوف ٨تن أعلم (فيها

"  العارض" حيث ٫تزة االستفهاـ متبوعة بنفي ٦تا يعٍت التثبيت ، ك أف ( أال ترل)ك الشاىد ُب نصنا ىذا ىو قولو 
ك اٟتوار ما كاف ىذا سبيلو كاف . جداؿ ك ليس ٓترب( إف فيها لوطا:)ُب اٟتكم ك ىو أف قولو تعأب " ا١تعركض عليو " يشرؾ 

اد ا١تخاطب ، ١تا فيو من شهادتو ك كأنو ىو من استنتج اٟتكم ، ك ليس غَته ، ك إذا اقتنع هبذا الرأم  أقدر على التأثَت ُب اعتق
اليت يتمثلها الز٥تشرم ُب ااكرة ٔتشاركة غَته اعتقاداتو ك استنتجاتو اليت ال تكتسي صبغة ( االقناعية)كاف كالقائل بو ،ك ىي من 

المثاؿ الذم اشرنا إليو سابقا ، ك ىذا ما نراه أيضا ُب تفسَته لآلية ُب " التعاكف" مبدأ  ك إ٪تا قائمة على (48)اإلكراه أك القمع
 كما تقوؿُب معٌت يـو يشتد األمر ك يتفاقم ك ال كشف ٌٍب ك ال ساؽ ،  ( يـو يكشف عن ساؽ)فمعٌت :"ك ىو قولو الرابع

آت ( العارض)فالدليل الذم يقيمو الز٥تشرم  (49)..."ُب البخللؤلقطع الشحيح  يده مغلولة ك ال يد ٍبىٌ ك ال غيٌل ك إ٪تا ىو مثل 
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، ا١تتلقي ، فضبل عن كوف العارض يعتقد أف ال كشف ٙتة ك ال ساؽ، ك لكنو يعرضو على متلقي ( ا١تعركض عليو)٦تا يقولو 
 .  صحة الداللة ليشاركو االعتقاد ك يتعاكف بذلك على إقامة ( يده مغلولة:)ا٠تطاب يبنيو بنفسو على ٚتلة ما يقوؿ

ُب كل مرحلة من مراحل اٟتوار السابقة آخذ بطريقة العرض الربىانية ذات االٕتاه الواحد ، ك إف كاف " الز٥تشرم"فػ
" اٟتوار الشبيهي"ك ىو من ٚتلة ( ا١تعركض عليو)يبدك ٙتة مشاركة ك تعاكف فإنو ُب حقيقة األمر آخذه بزماـ اٟتوار ، ك بتوجيو 

فيو يتظاىر " العارض" ٮتتص ىذا اٟتوار بكوف : " اٟتوار الشبيهي بقولو ( طو عبد الرٛتن)الز٥تشرم، ك ٭تدد  ا١تسيطرة على ذىن
ُب كل مرحلة من ( ا١تعركض عليو)بإشراؾ غَته ُب طلب ا١تعرفة ك إنشائها ك تشقيقها، بينما ىو ُب حقيقة األمر آخذ بزماـ توجيو 

مسألة سبق أف تدبرىا ، ك يعٌُت طريقا لبحثها ، خبػىرىىىا من قبل ك ينتهي إٔب " عليو  ا١تعركض" مراحل اٟتوار، فهو الذم ٭تدد 
  ( 51): ك إتاه الطريقة العرضية يكوف كما يلي  (50)" نتائج معلومة لو 

 

 

 

 

 

 

 

     : مرتبة المحاكرة ك النظرية االعتراضية للحوارية  -3

ُب إنشاء معرفة نظرية مشًتكة ، " العارض "يو  إٔب درجة أف يتعاكف مع ا١تعركض عل" أف يرتقي " االعًتاض " حد 
طو )كما بينها " االعًتاض"ك من خصائص ىذا (52)ملتزما ُب ذلك أساليب معينة يعتقد أنا كفيلة بتقوٙب العرض ك ٖتقيق اإلقناع 

 :ما يلي  (53)(عبد الرٛتن

 .رٌد فعل على قوؿ خصموإذ يصدر عن صاحبو ك -ال ابتدائي –إنو فعل استجايب  -أ 
 .حيث يتجو أثره إٔب ما سبق من الكبلـ ال إٔب  ما يأٌب منو  –ال إقبإب  –إنو فعل إدبارم  -ب 
" ك إ٪تا من اعًتاؼ " ا١تعًتض"ذلك أنو ال يستمد مشركعيتو من سلطاف   –ال استبدادم  –إنو فعل استشارم  -ج 

 ".العارض
 .موقفا ملتزما  ك موجها" العارض" قوؿ يتخذ من " إنو فعل تقوٯتي ، ذلك أف  ا١تعًتض -د 

 المعركض عليو ارضػالع

 بمتلقي الخطا الزمخشرم

 الطريقة البرىانية
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 .خصمو ُب دعواه ٔتطالبتو بالتدليل  أك بإبطاؿ دليلو" ا١تعًتض "إنو فعل تشكيكي  إذ يراجع  -ق 
ك اموؿ ، مثلو ُب ذلك  ألف النفي الوصفي ٮترب بارتفاع النسبة اٟتيٍكمية بُت ا١توضوع -ال كصفي –إنو فعل سجإب  -ك 

 .العارض" سبة ُب حُت أف النفي االعًتاضي اٌدعاء ٔتنازعة قوؿ مثل اإلخبار بوقوع ىذه الن
ك إف كانت مستندة إٔب ٪تاذج تنتمي إٔب "الز٥تشرم "تسلك ااكرة سببل أخرل غَت اليت رأيناىا ُب شواىدنا النصية عند       

 من بنيات الربىاف الضيقة كأف اجملاؿ التداكٕب ك شركط التداكؿ اللغوم فهي تسلك من سبل االستدالؿ ما ىو أكسع ك أغٌت
يعتمد ااكر ُب بناء النص الصور االستداللية ٣تتمعة إٔب مضامينها أكثق اجتماع ك أف يطوم الكثَت من ا١تقدمات ك النتائج 

كل ذلك ألنو يأخذ ٔتقتضيات اٟتاؿ من معارؼ مشًتكة  ك معتقدات موجهة ك مطالب إخبارية  ك أغراض عملية ، ك كل )...( 
ك الز٥تشرم ( 54)بيل استدالٕب يكوف ىذا كصفو فهو سبيل احتجاجي ال برىا٘ب يقيد فيو ا١تقاـ ك يرجح فيو العمل على النظر س

طالبا لو الدليل من كل جهة للكشف عن مطلوبو سالكا ُب ذلك الًتقي من ( ٥تاطبو)ُب ىذا ا١تستول يظهر عارضا رأيو على 
 .فيقتنع برأيو بعدما يستوضحو لو" ا١تعركض عليو" ها نقليا ك عقليا يطمئن هبا مقاـ إٔب مقاـ ك مرتبا مقدماتو باني

 (55): اتجاه الطريقة االعتراضية 

 

 

 

 

 

 

 :الشاىد النصي

نورد ىنا مستول من ااكرة اليت يقيمها الز٥تشرم مع متلقي خطابو ، فيما تعٌرض لو ُب تفسَت أكؿ سورة البقرة ك ىو 
اعلم أف األلفاظ اليت يتهجى هبا أٝتاء مسمياهتا " آب:"ك بياف أمرىا أحركؼ ىي أـ أٝتاء ؟ يقوؿ الز٥تشرم " آب" قولو تعأب 

ره "اٝتاف لقوؿ " ربا" ضاد اسم ٝتي بو ضو من ضرب إذا هتجيتو ، ك كذلك : اٟتركؼ ا١تبسوطة اليت منها ركبت الكلم ، فقولك 
أف ا١تسميات ١تا كانت ألفاظا كأساسيها ك ىي حركؼ كحداف ك األسامي عدد  ك قد ركعيت ُب ىذه التسمية لطيفة ك ىي" بو

حركفها مرتق إٔب الثبلثة إتو ٢تم طريق إٔب أف يدٌلوا ُب التسمية فلم يغفلوىا ك جعلوا ا١تسٌمى صدر كل اسم منها كما ترل ، إال 
٦تا يضاىيها ُب إيداع اللفظ داللة على ا١تعٌت، التهليل ك األلف فإنم استعاركا ا٢تمزة مكاف مسماىا ألنو ال يكوف إال ساكنا ، ك 

اٟتوقلة ك اٟتيعلة ك البسملة ،ك حكمها ما ٓب تلها العوامل أف تكوف ساكنة اإلعجاز موقوفة كأٝتاء األعداد فيقاؿ  ألف ، الـ، 

السائل  )معركض عليو ال
) 

 المستدؿ/ العارض 
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     ألف ك كتبت ألفا ك نظرت إٔب ألف كاحد اثناف ثبلثة ، فإذا كليتها العوامل أدركها اإلعراب ، تقوؿ  ىذه : ميم ، كما يقاؿ 
ك ىذا كل اسم عمدت إٔب تأدية ذاتو فحسب قبل أف ٭تدث فيو بدخوؿ العوامل شيء من تأثَتاهتا فحقك أف تلفظ بو موقوفا ، 
 أال ترل أنك إذا أردت أف تلقى على اٟتاسب أجناسا ٥تتلفة لَتفع حسبانا، كيف تصنع      ك كيف تيلقيها إغفاال عن ٝتة

ٓب قضيت ٢تذه األلفاظ باالٝتية ، : دار، غبلـ، جارية ، ثوب ، بساط  ك لو أعربت ركبت شططا ، فإف قلت: اإلعراب، فتقوؿ 
قد استوضحت بالربىاف النَت أنا أٝتاء غَت حركؼ فعلمت أف :  ك ىبل زعمت أنا حركؼ كما كقع ُب عبارات ا١تتقدمُت؟ قلت

، ك قد كجدناىم متسا٤تُت ُب تسمية كثَت من األٝتاء اليت ال يقدح إشكاؿ ُب أٝتيتها   قو٢تم خليق بأف ييصرؼ إٔب التسامح
ك قاـ : لف داللتو على أكسط اٟتركؼ ، قاؿأ: كالظركؼ ك غَتىا باٟتركؼ مستعملُت اٟترؼ ُب معٌت الكلمة ، ك ذلك أف قوؿ 

،  أف اٟترؼ ما دؿ على معٌت ُب غَتهداللينت، أال ترل داللة فرس على اٟتيواف ا١تخصوص ال فضل فيها يرجع إٔب التسمية بُت ال
يا، ىا ك بالتعريف : أ، با، تا ك بالتفخيم كقولك: ك ىذا كما ترل داؿ على معٌت ُب نفسو ؟ ك ألنا متصرؼ فيها باإلمالة كقولك

ٍب إٌ٘ب عثرت من جانب ا٠تليل على  ك التصغَت ك الوصف ك اإلسناد ك اإلضافة ، ك ٚتيع ما لؤلٝتاء ا١تتصرٌفة ، ك التنكَت ك اٞتمع
ك الباء " لك" قاؿ ا٠تليل يوما ك سأؿ أصحابو  كيف تقولوف إذا أردًب أف تلفظوا بالكاؼ اليت ُب " : سيبويو"نص ُب ذلك ، قاؿ 

أبو "ذكر كو بو ، ك :  إ٪تا جئتم باالسم ، ك ٓب تلفظوا باٟتركؼ، كقاؿ أقوؿ: يا كاؼ ، فقاؿ: ؟ فقيل نقوؿ " ضرب" اليت ُب 
فإذا قد أمالوا ما ال : يا زيد ُب النداء ، فأمالوا ، ك إف كاف حرفا قاؿ : ، أنم قالوا"يا"ك إمالة : ُب كتاب اٟتجة ُب يس " علي

 . (56)أجدر أال ترل أف ىذه اٟتركؼ أٝتاء ١تا يلفظ هبا ؟" يس"ٯتاؿ من اٟتركؼ من أجل الياء فىؤلف ٯتيلوا االسم الذم ُب 

أف نقف على حقيقة حوارية استداللية عند الز٥تشرم ، ك اٟتقيقة أف نصوصا  -الطويل  –ذا النص غرضنا ُب ى
أيدينا إال مثاؿ من أمثلة  عديدة تتضمن ىذه اٟتقيقة ٧تدىا ُب مضاف الكشاؼ مبثوثة ىنا ك ىناؾ ، ك ما النص الذم بُت

 . عديدة

أك لنقل دعواه ، طالبا لو الدليل ( متلقي خطابو)على ٥تاطبو  فالز٥تشرم ُب ىذا ا١تستول من ااكرة يظهر عارضا رأيو
حقيقة االستدالؿ ُب ا٠تطاب الطبيعي أف يكوف " من كل جهة سالكا ُب ذلك سبيل االستدالؿ كفعالية حجاجية ذلك أف

اليت ينبغي آف يستوفيها ك ألجل إقناع ٥تاطبو عمد الز٥تشرم إٔب استيفاء شركط األداء اللغوم  (57)"حجاجيا ال برىانيا صناعيا 
  (58):ُب أربعة أنواع من الشركط نوضحها كما يلي " سَتؿ"أداء الفعل اللغوم حىت يكوف أداء موٌفقا ك قد ٚتعها 

 .ك ىي ٖتديد أكصاؼ ا١تضموف ا١تعرب عنو بقوؿ ٓتصوص :  شركط مضموف القضية -أ 
ىذا الغرض الذم يلـز ا١تتكلم  (59)التكلمي  ك تعٌُت ىذه الشركط الغرض التواصلي من الفعل:  الشركط الجوىرية -ب 

 .بواجبات معينة 
 .ك ىي ٖتدد اٟتاؿ االعتقادم الذم ينبغي أف يقـو ا١تتكلم ا١تؤدم ٢تذا الفعل التكلمي:  شركط الصدؽ -ج 
بلقات ك تتعلق ىذه الشركط ٔتا يعرفو ا١تتكلم من قدرات ك اعتقادات ك إرادات ا١تستمع عن طبيعة الع:  الشركط التمهيدية -د 

 .القائمة بينها 
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اعلم أف األلفاظ اليت يتهجى هبا أٝتاء مسمياهتا اٟتركؼ ا١تبسوطة اليت منها ركبت الكلم :" بقولو " الز٥تشرم "جـز 
    من طريق التأكيد ، ك الشرط القضول للجـز ك التأكيد، ىو أنو حكم  " اعلم أف األلفاظ:" ك فعل اٞتـز ىو قولو  (60)..."

مة ٖتتاج إٔب دليل ، ك شرطو اٞتوىرم ىو أف الز٥تشرم طلب الدليل ١تخاطبو مثبتا اٟتكم الذم أصدره ك ىو قولو أك دعول مقد
ك قد استوضحت بالربىاف النَت :"... ك شرطو الصدقي ىو اعتقاده ىذا اٟتكم ك منو قولو " إٔب آخر النص... فقولك ضاد :" 

آب أٝتاء ك ليست حركفا على ما بسطو من أدلة ، أما شرطو " كم ُب كوف أم أف االعتقاد ىو اٟت" أنا أٝتاء غَت حركؼ 
ال يعلم ٔتضموف قولو ، ك لذلك عمد إٔب التنبيو أكؿ النص ك ىو قولو ( ٥تاطبو)التمهيدم ك ىو أف الز٥تشرم يعتقد سلفا أف 

ٔتشاركة الرأم ليحملو على التسليم بالدليل إليو لبلطبلع على ىذا االعتقاد، ك من ٙتة يطالبو " ا١تتلقي" حىت يتوجو " اعلم:""
ظى باحًتاـ علمي ك إٚتاع مثل  الذم بسطو لو ، ك قد سلك ُب ىذا التوجو ما دٌعم بو موقفو اٟتجاجي حيث ساؽ كبلـ من ٭تي

 . (61)"اٟتجة ُب توجيو القراءات "ا٠تليل، سيبويو، أيب علي ك كتابو " 

ظى بإٚتاع كسيلة غَت مباشرة لبلقًتاب من صحة الدعول أك اٟتكم ك مقتضى ىذا األسلوب استعماؿ قوؿ من ٭ت
ك قولو ..." قاؿ ا٠تليل : " ، قاؿ سيبويو "ٍب إ٘ب عثرت من جانب ا٠تليل عن نص ُب ذلك:"... الذم يبسطو ، ك ذلك ُب قولو 

ك إف ٓب يقل بو ، ( ا١تخاطب)ك ذلك أنو يفًتض اعًتاضا على لساف سائلو ..." ذكر أبو علي ُب كتاب اٟتجة ُب يس:"...أيضا
قد استوضحت :"فَتد االعًتاض ليس بالدليل أك بالربىاف الذم استوضحو، أم بالدليل األصلي ، كما يفهم ذلك من قولو 

    على دفع ( العارض)ال يقول على غَته بنفسو فقط بل ٔتا يقتدر معو " ذلك أف الدليل " بالربىاف النَت أنا أٝتاء غَت حركؼ 
     ٔتا يرد عليو ، ك ىو أقول  يتطرؽ إٔب قوتو حىت تصَت ساحتو خالية من أدٗب شك( ا١تخاطب)ما يعًتض عليو من  ك دحض
اإلقرار ٔتقتضاه ، ذلك أف الز٥تشرم قدـ الدليل على صحة قولو ٍب عاد إليو ُب آخر ( ا١تخاطب)حىت يستطيع  (62)"ك أحجى

، ك ىو مبدأ تتحكم فيو مقتضيات التداكؿ ، الف طابعو الفكرم " أيب علي" ك" لا٠تلي"النص يثبتو بدليل أقول منو ك ىو قوؿ 
    " ك سيبويو" ،" ا٠تليل بن أٛتد"ٔتقتضيات اٟتاؿ من معارؼ مشًتكة كرسوخ كعب " الز٥تشرم"مقامي ك اجتماعي ،إذا أخذ 

ا٠تاصية " ًتاؾ ُب الرأم ك ا١تشاركة باعتبارىا ُب العلم بينو ك بُت ٥تاطبو، بلو كبلـ العرب، ك ىدفو ُب ذلك االش" ك أيب علي
ألنا تفعل إرادة القوؿ لدل أطراؼ اٟتوار ك ىي ا١تؤطرة لعناصر التفاعل بُت ٦تثلي )...( األكٔب من خصائص التفاعل التواصلي

ـ ىدفو إقناعي قائم كما أف ىذا ا١تسلك جدٕب ما دا  (63)"ا٠تطاب     ك لوالىا ما انتظم أم تواصل فعاؿ بُت عناصر التواصل 
 .(64)بلوغو على التزاـ صور استداللية أكسع ك أغٌت من البنيات الربىانية الضيقة 

 :ك النظرية التعارضية للحوارية " التحاكر" مرتبة  -3

" تحاكر بُت يتقلب ا١ت:" حيث " التعارض"م سينبٍت التحاكر ُب تصور النظرية التعارضية على اآللية ا٠تطابية، ا١تعركفة با        
مضطلعا بدكرين متمايزين فهو عارض ك معًتض ُب اآلف نفسو ، منشأ ١تعرفة تناظرية كفق مسالك معينة " االعًتاض"ك " العرض

  (.65)"يعتقد أف خصائصها التقابلية أحث على العمل 

 :إٔب قواعد ٗتاطبية منها ما يلي ( طو عبد الرٛتن)ك يستند التعارض كما يرل 
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 .ى شيء ك أنت ال تقصد ٗتصيصو ال تنص عل -أ

 .لتسلك طرؽ التقابل ُب تشقيق الكبلـ  -ب

 .لتستحضر ُب أقوالك إمكاف االعًتاض عليها  -ج

" ك أخرل معًتضة ، قد ذىبت بالتفاكت إٔب أقصاه ، مقيمة " عارضة" إف ىذا التزاكج للذات ا١تتحاكرة بوصفها ذاتا 
      (66)"٭تصل التفاعل اٟتق" ا٠تطابية ، ك عند ىذه الدرجة فحسب " ا١تتحاكر"بة  طرفُت متساكيُت ُب ٕتر " الغَت" ك " الذات

، ك ىذه ىي طريقة (67)ك يصَت االستعماؿ التداكٕب استعماال حجاجيا ك استدالليا من حيث اضطبلع ا١تتحاكر بالدكرة اٟتوارية 
أك األسئلة ،ك اٞتواب (االستشكاالت)على طريقة ( أك ا٠تصـو/ا١تتلقي)الز٥تشرم ُب كشافو ، حيث يفًتض اعًتاضا من لدف 

ٔتا ال ٬تد ا١تعًتض بدان ُب رفضو سواء باالستدالؿ ( ا١تفًتض)عنها ليزداد دليلو متانة ك يقٌوم رأيو ك يدعمو لدفع شبو االعًتاض 
مقرا برأيو (متلقيو)ـو ، فيجعل بكبلـ العرب،أك ٔتا ىو مشهود لو ُب العلم ك رسوخ كعبو فيو كالنحو ك القراءات ك غَتىا من العل

        ك طريقة التحاكر ىذه تسمى  -كما سبق ك أف أكضحنا   -المتناع نقض رأم ا٠تليل أك سيبويو اللذين يدعماف رأيو مثبل 
 .(68)" طرؽ التحاجٌ " أك " بالتحاجٌ " 

 :اتجاه النظرية التعارضية  

 

 

 

 

 

 

 :الشاىد النصي

  ڀ  ڀ   ڀ    پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ :لقولو تعأب  "الز٥تشرم"عند تفسَت 

  ڄ  ڄڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ      ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ         ڀ

 .(69) چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ

 المعركض عليو العارض ك المعترض

 متلقي الخطاب رمػػالزمخش

 طريقة التحاجٌ 
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صفة، ك ٬توز ( أكلياء)حاال من ضمَته ك بػ" خذكاببل تت"٬توز أف يتعلق : مب يتعلق ؟ قلت( تلقوف: )فإف قلت:"...يقوؿ
تلقوف : ك قد جرل على غَت ما ىو لو، فأين الضمَت البارز، ك ىو قولك ( ألكلياء)إذا جعلتو صفة : فإف قلت . أف يكوف استئنافا

م با١توٌدة على الوصف، ١تا  كاف أكلياء ملقُت إليه: ذلك إ٪تا اشًتطوه ُب األٝتاء دكف األفعاؿ، لو قيل: إليهم أنتم با١توٌدة ؟ قلت 
بدٌّ من الضمَت البارز، ك اإللقاء عبارة عن إيصاؿ ا١توٌدة ك اإلفضاء هبا إليهم، يقاؿ  ألقى إليو خراشي صدره، ك أفضى إليو بقشوره 

"...(70) 

لو من حيث ك يصٌحح ..." إذا جعلتو صفة :" ىنا على االعًتاض الذم يفًتضو من سؤاؿ السائل" الز٥تشرم"يرٌد    
الفعل صفة ألكلياء، على غَت ما ( تلقوف)ك صار إٔب استشكاؿ ك ىو يرل ..."ك قد جرل على غَتما ىو لو :"اختلط عليو األمر

إ٪تا اشًتطوه ُب األٝتاء دكف :"بالدليل النحوم ك ىو قولو( ا١تفًتض)ٕترم عليو الصفة ك ا١توصوؼ ، فقاـ برٌد ىذا االعًتاض 
يو يثبتو بدليل آخر أقول ك ىو استحالة عبارة قولو أكلياء ملقُت إليهم با١تودة، ك لو كاف ذلك كذلك، ١تا كاف ٍب يعود إل" األفعاؿ

     قوال من أقاكيلو بدليل ، ٍب يعود إليو يثبتو بدليل أقول، " ا١تتحاكر"بدٌّ من الضمَت البارز ، فسلك طريقة التحاج حيث يثبت 
   (71)"ك يثبت نقيضو بعُت الدليل  ٍب ينتقل إلثبات نقيضو بدليل آخر أك أف  يثبت قوال بدليلك منها أيضا أف يثبت قولو بدليل 

 .ك ىو ما ٯتكن أف نلتمس لو كجها ُب مثالنا السابق

 :التفاعل الحوارم ك خصائصو الحجاجية ك االقناعية 

( ا٠تطاب)ك موضوع التخاطب ( ا١ترسل إليو)، ك ا١تخاطب (ا١ترسل)إف لكل تبادؿ حوارم أركانا ىي ا١تخاطب 
ا١تقاصد يتطلب التدبر ُب موضوع    تتفاعل فيما بينها لتحقيق غرض     أك أغراض متمايزة ظاىرة أك باطنة ك لتحقيق ىذه

كما مر   –التخاطب من كبل اٞتانبُت ا١ترسل، ك ا١ترسل إليو ُب إطار مبدأ التعاكف   ك التشارؾ ك التبادؿ على اعتبار أف التحاكر 
 .(72)قائم أساسا على ا١تراجعة ُب الكبلـ بُت طرُب اٟتوار  –نا ب

 :مبدأ التعاكف ك التشارؾ

، ل إرادة القوؿ لدل أطراؼ اٟتوارتفعٌ " تعترب ا١تشاركة إحدل ا٠تصائص األساسية للتفاعل اٟتوارم ، على اعتبار أنا              
ىا ما انتظم أم تواصل بُت أطراؼ اٟتوار يدؿ على ذلك ما يشَت إليو فلوال (73)" ك ىي ا١تؤطرة لعناصره بُت ٦تثلي ا٠تطاب

Bateson – Goffman   مصطلحُت قريبُت " تواصل ك التواصل"حىت القرف السادس عشر كانت كلمتا :" ك آخركف بقولو
لحاف اليت تعٍت مشاركة كحدة الشعور ك تشاركو ُب الرأم ك ٫تا مصط" Communion"ك "   Communier"جدا من 

التشارؾ "ك" كحدة الشعور:"ك ىكذا تضاؼ معا٘ب من مثلCommunicare  "(74 )"قدٯتاف ، ك ٫تا منحدراف من البلتينية 
معافو تبُت ما تؤكؿ إليو ا١تشاركة أثناء التفاعل اٟتوارم من انصهار ٦تثلي " إٔب خصيصة ا١تشاركة لدعمها أكثر ك ىي " ُب الرأم

 .(75)"ك ىو التشارؾ ُب الرأم  ا٠تطاب ُب تفعيل ا٢تدؼ األكؿ

ىنا ٭ترص على أف يظل دائما كثيق الصلة ٔتخاطبو، يفسر لو ك يطلب منو النظر ُب الدليل ك اٟتجة " الز٥تشرم" ك  
، ك غايتو ُب ذلك ىو إقناع ٥تاطبو " ا١تتلقي"حىت يؤسس معو برىانا بإجراءات حجاجية يكوف ُب اغلبها قد استنبطها بنفسو  
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 ذلك مسلك رضاه ٔتا يعرفو أك يعتقده، من دكف أف يتسلط  أك ٬تربه على قبوؿ  اٟتكم ك لو مكرىا ، ك إ٪تا يستميلو سالكا ُب 
ك ٬تادلو بعقل ٣تتهد ،    ك كل ذلك من أجل مبدأ التشارؾ ك التعاكف ك ٠تلق الظركؼ ا١تواتية للوصوؿ إٔب اإلٚتاع على ىذا 

 .يفٌعلها كثَتا ُب كشافو الرأم أك اٟتكم عرب ىذه الصَتكرة اليت

فما كجو : فإف قلت :" ُب معرض تفسَته ألكؿ سورة البقرة ما يكوف لنا دليبل على كثرهتا ُب كشافو" الز٥تشرم"يقوؿ  
،ك ؽى ك فى "قراءة من قرأ  ذاؾ نصب ك ليس بفتح، ك إ٪تا ٓب يصحبو التنوين المتناع : األكجو أف يقاؿ :مفتوحات ؟ قلت "     صى

مثل ذلك ُب حمى ك طسى ك يىس ك لو قرئ بو ، " سيبويو"، ك قد أجاز "اذكر"ى ما ذكرت ك انتصاهبا بفعل مضمر ٨تو الصرؼ عل
ك ال الضالُت " ُب أف بعضهم قرأ يىس ، ك ٬توز أف يقاؿ حرٌكت اللتقاء الساكنُت ، كما قرأ من قرأ " أبو سعيد السَتاُب"ك حكى 

نعم ا ألفعلنَّ، ك آم ا ألفعلنَّ، على حذؼ حرؼ اٞتٌر : أنا نصبت نصب قو٢تم  فإف قلت  ىبل زعمت أنا مقسم هبا ك" 
: قلت  (77)" فذا أمانة ا الثريد: " ك قوؿ  آخر (76)"أال ربَّ من قليب لو ا ناصح: "ك قاؿ ذك الٌرمة: ك إعماؿ فعل القسم 

القرآف ك القلم بعد ىذه الفواتح ٤تلوؼ هبما، فلو زعمت ذلك ٞتمعت بُت قسمُت على مقسمو كاحد ك قد استكرىوا ذلك ،  إف ى
الواكاف " (78) چ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ چقاؿ ا٠تليل ُب قولو تعأب 

 ٔتنزلة مررت بزيد ك عمرك، ك األكٔب: األخرياف ليستا ٔتنزلة األكٔب، ك لكنهما الواكاف اللتاف تضٌماف األٝتاء إٔب األٝتاء ُب قولك
إ٪تا أقسم هبذه األشياء على شيء، ك لو  : فلم ال تكوف األخرياف ٔتنزلة األكٔب ؟ فقاؿ: قاؿ سيبويو  قلت للخليل –الباء ك التاء 

، ك ال  كاف انقضى قسمو باألكؿ على شيء ٞتاز أف يستعمل كبلما آخر فيكوف كقولك  با ألفعلٌن، ك با ألخرجٌن اليـو
  (79)... "حٌقك ك حٌق زيد ألفعلٌن، ك الواك األخَتة كاك القسم ال ٬توز إال مستكرىا ك: يقول، أف تقوؿ

ما نبلحظو ُب ىذا النص  أف الز٥تشرم دائم الصلو ٔتخاطبو  يعلل لو تارة، ك يعًتض عليو أخرل ما أنكره منو ، ألجل 
ك الذم " السائل" و يفًتض اعًتاضا ك إنكارا من ٥تاطبو إقامة الدليل على دعواه ، مستحثا إياه على النظر ُب استدالالتو، ذلك أن

فينربم ٯتٌثل لو ك يستدؿ  (80)حيث جاء بالفاء للداللة على إنكار ما علم سابقا ..." ما كجو":" السائل ا١تفًتض"يدؿ عليو قوؿ 
" طريقة االستدالؿ طالبا لو اٟتجة من  ٔتا شيهد لو بعلوِّ كعبو ُب العلم، ٔتا ال ينكره ا١تعًتض ك العارض، فهم ُب ذلك سواء ، على

 " .الشعراء" ك من كبلـ العرب  " سيبويو ك أيب سعيد الصَتاُب كا٠تليل بن أٛتد

ليبٍتى استداللو بنفسو متمثبل الطريقة ذاهتا " العلمية" فكأنو هبذا ا١تنحى آخذ بيد ٥تاطبو لينمي لو كفاءتو النحوية  
يتشاركاف التدليل ٣تتمعُت على ٖتصيل االتفاؽ ، ألف إنشاء الكبلـ من لدف ا١تتكلم، ك ، فكأنما "العارض"ليدرؾ صحة دعول 

فهمو من لدف ا١تخاطب ، ال انفصاؿ ألحد٫تا عن اآلخر، ك انفراد ا١تتكلم بالسبق الزمٍت ما كاف ليلـز عنو انفراد بتكوين مضموف 
فتتكاثر ك تتقٌلب ك تتعٌرؼ من خبلؿ العبلقة  )...( داللتو الكبلـ، بل ما إف يشرع ا١تتكلم ُب النطق حىت يقاٝتو ا١تخاطب 

 ( .81)"التخاطبية متجهة شيئا فشيئا إٔب ٖتصيل االتفاؽ عليها بُت ا١تتكلم ك نظَته   ا١تخاطب 

رسل ا١ت"ك ما مبدأ التعاكف أك التشارؾ ىنا ُب ىذا النص إال تلك الصَتكرة أك اإلسًتاتيجية االستداللية اليت ارتكز عليها 
ك إف ٓب  (82)"على تأكيلها ك فهمها  ك االستدالؿ هبا " ا١تخاطب"الز٥تشرم ُب بياف صواب رأيو، ضامنا بذلك قدرة ا١ترسل إليو " 
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ك توجيو ىذا الفعل " للمقوؿ لو"فيو ، إذ ظل القائل ىو ا١تبادر ُب الفعل القاصد " العارض" ُب النص فعل " ا١تعًتض"يبلغ فعل 
(83)        . 

كىو   –ىو أسلوبو القائم على ا١تبلطفة ُب ااكرة ك مثاؿ ذلك " الذم يدؿ على أٌف الز٥تشرم آخذه ٔتبدأ التشارؾ ك 

اصطفى :" فإف قلت :"...حيث يقوؿ  (84)  چ     حئ  جئ  ی  ی چ :عند تفسَته لقولو سبحانو  ك تعأب  -كثَت
بكسر ا٢تمزة على اإلثبات ؟ " أيب جعفر"بفتح ٫تزة استفهاـ على طريق اإلنكار ك االستبعاد ، فكيف صحت قراءة " البنات 

كإف   ، ك ىذه القراءة-رضي ا عنهما-" األعمش" ك"ٛتزة " ، ك قد قرأ هبا"كلدى ا"قلت جعلو من كبلـ الكفرة بدالن من قو٢تم 
 –ك إنم لكاذبوف :"كاف ىذا ٤تٌلها، فهي ضعيفة ك الذم أضعفها، أف اإلنكار قد اكتنف ىذه اٞتملة من جانبيها ك ذلك قولو 

  (.85)"فمن جعلها لئلثبات فقد  أكقعها دخيلة بُت نسيبُت -ك ما لكم كيف ٖتكموف

ُب " ا١تتلقي ا١تفًتض"، ك ا١تعركض عليو " الز٥تشرم"  -العارض –ك ٤تل الشاىد ُب ىذا النص ىو اضطبلع كل من 
    على اإلثبات أك اإلنكار " اصطفى البنات:"بينهما ُب داللة القوؿ ُب قولو تعأب" ا٠تبلؼ" فعل بناء القوؿ اٟتجاجي، حيث 

كيفية صحت   ٔتا ىي صيغة أك" أيب جعفر"بالسؤاؿ عن صحة قراءة ( ا١تتلقي)ك االستبعاد لتحديد مقصده، ك قياـ ا١تعركض عليو 
  :ك إف كاف ال ينفيها ك ذلك قولوبتضعيف القراءة ، ( الز٥تشرم ) العارض   ك قياـ( 86)(كسر ا٢تمزة )هبا القراءة على اإلثبات 

 قد اكتنف ىذه اٞتملة من جانبيها  -على حد قولو–على التحقيق ك اإلثبات ، إال أف اإلنكار " ك قد قرأ هبا ٛتزة ك األعمش "

 .  چ ٻ   ٻ     ٻ  ما چ  چ ك إنهم لكاذبوف چ :فها ُب قولو تعأبك ىو ٤تل ضع

ك عندئذ يلزمهم " فمن جعلها لئلثبات فقد أكقعها دخيلة بُت نسيبُت:" ك ٟتمل ا١تتلقي على األخذ برأيو يقوؿ 
السائل ك اجمليب ُب فعل بناء القوؿ فالتشارؾ ىنا ىو ُب ما يعرضو . باألخذ بفتح ٫تزة االستفهاـ على طريق اإلنكار  ك االستبعاد 

ىنا  مطلب جدٕب نشأ من خبلؼ ك ا٠تبلؼ " ا١تسألة " اٟتجاجي ك ىذا ىو عصب التفاعل القوٕب ُب ىذا النص، ألف مدار 
 كما مرٌ -"اإلثبات أك اإلنكار"بُت ( 87)ىو منجم السؤاؿ ، سؤاؿ االختيار بُت رأيُت يقعاف ُب مسألة كاحدة ُب إتاىُت ٥تتلفُت

  -بنا

الذم يتم " باٞتدؿ امود " ىي ا١تقصودة " التشارؾ" ك لعٌل بنية ىذا الٌنص اٟتوارم اٞتدٕب القائمة أساسا على مبدأ
بطرؽ ىادئة ك يبتغي ٖتصيل اٟتقيقة بطريقة التعاكف ال ترذيل فيو ك ال تقبيح ، فهو ال ينشد الغلبة ك اإللزاـ بل الكشف عن 

ك إف كاف ٙتة اختبلؼ ُب الرأم ، كما رأينا ُب النص السابق ، فإف مآلو إٔب االتفاؽ ك اإلٚتاع ، ما ( 88)اٟتقيقة ك بياف الصواب
صدؽ " دعاكل الصدؽ :" داـ التفاعل اٟتوارم ٭تكمو التعاكف، ك ينبٍت على ا١تبلئمة ، انطبلقا من دعاكل الصبلحية ،ك ىي 

إضافة إٔب كضوح القوؿ ، فهاتو الدعاكل يضمن تضافرىا  (89) "حة ا١تعايَتص" ، ك الصحة "جديٌة ا١تتكلم" ، ك اٞتديٌة"القضايا
 (91)بشأنو ختبلؼ ك ٢تذا فإف التشارؾ ُب الرأم أقدر على االبتكار من التنازع فيو ك اال  (90)ٖتصيل االتفاؽ

ا١تعًتض "  يتأٌتى من كوف الز٥تشرم كثَتا ُب كشافو ، ك يبٍت عليو ٚتلة ٤تاكراتو، ال" التعاكف الذم يضطلع بو"إف مبدأ 
على جهة العمل ، أم العمل " العارض" يشارؾ ُب بناء القوؿ اٟتجاجي فقط بل كذلك، من حاصل األخذ ّتملة مقاصد 
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ُب فعل العمل، ك ٭تصل مقتضى انتفاع ا١تعًتض " ا١تعًتض"ك " العارض"ٔتقتضى كبلمو ، ك إف كاف ضمنيا ، كعندئذ يتشارؾ 
 " .الز٥تشرم" "العارض"حاؿ إتيانو سبيل عمل " ا١تخاطب أك ا١تتلقي"

على مقتضى " ا١تتلقي" يوجب أف يعمل.." فمن جعلها لئلثبات فقد أكقعها دخيلة بُت نسيبُت :"ك ما قوؿ ىذا األخَت 
ار الفائدة ُب  ّتعل ا٢تمزة لئلنكار ك االستبعاد، ك أف ال ٬تعلها لئلثبات ، ك إف ٓب يقع منو عمله بعد ك يكوف معي" ا١تتكلم"عمل 

كبلـ الز٥تشرم ىو العمل  ٔتقاصده بعد حصوؿ الفهم ك اإلفهاـ ، حاؿ تفهيمو غَته ٢تذه ا١تسألة ، ألف القصد ىو ُب كل ٟتظة 
من ٟتظات استعماؿ اللغة قصده لفائدة معيٌنة طبقا لسنن ا١تواضعة العامة ُب جهاز تلك اللغة مع تكريس مظهر من مظاىرىا 

 .(92)..."سة العملية ُب ا١تمار 
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 من السفسطة إلى الحجاج الفني

 دراسة تاريخية نقدية

 عمر بوقمرة:األستاذ 

 قسم المغة العربية ـــــ الشمف ــــ      

 

ف ا١تتفحص للجهود الغربية القدٯتة اليت ٯتكن أف تكوف ركافد حقيقية كمهمة للحجاج ، ليجد ثراء يعسر عليو اإلحاطة إ
بكل جوانبو كأعبلمو ، كمرد ذلك لطوؿ الفًتة كتراكم األفكار كتناطحها ، كعلى الرغم من ىذا كلو فقد ميز الباحثاف الغربياف 

 HISTOIRE DESتاريخ النظرية اٟتجاجية : ُب مؤلفهما BRETON PHILIPPE ET GAUTHIER GILLESادثاف 

THEORIES DE L'ARGUMENTATION   بُت أربع مراحل قطعتها النظرية اٟتجاجية عرب تارٮتها الطويل كىي: 

كتتمثل ُب ا١تواجهات ا٠تطابية كالتعليمية للملقنُت الذين أخذكا على عاتقهم مهمة إعداد   :مرحلة التأسيس( 1
كوين ا١ترافعُت ، كٯتثل ىذه ا١ترحلة السفسطائيوف ، كىي مرحلة ترَّكيز الدٯتوقراطية اليونانية ،ك٘تتد من منتصف القرف ا٠تامس قبل كت

 .ا١تيبلد إٔب منتصف القرف السادس قبل ا١تيبلد ، أم طيلة قرف من الزماف 

قة مع التقليد التكنوقراطي السائد عند كٯتثلها الفيلسوؼ أرسطو الذم قطع العبل :مرحلة النضج كاالكتماؿ ( 2
ـ ، حيث استلهمت خطابتو من الثقافة اٟتجاجية اليت راجت .ؽ323ـ ك.ؽ329السفسطائيُت ،ك٘تتد تقريبا بُت عامي 

سيشركف ككنتلياف الذين حرصوا على : كتدافعت ُب رحم اٞتمهورية ، كبدايات اإلمرباطورية اليت حظيت ٓتطباء مشهورين أمثاؿ 
 .قوانُت خطابية إقناعية بناء 

 .كتعود بدايتها إٔب سقوط اإلمرباطورية الركمانية ، كاستمرت إٔب منتصف القرف العشرين  :مرحلة األفوؿ كالتراجع ( 3
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كىو ما عرؼ با٠تطابة اٞتديدة كتبدأ ىذه ا١ترحلة بظهور الفيلسوؼ كرجل القضاء : مرحلة االنبعاث كالتجديد ( 4
      1.، ككذلك ستيفن أدلسوف تو١تُت ،كال تزاؿ مستمرة حىت اآلف  البلجيكي شاٙب بَت١تاف

كسنحاكؿ أف نقدـ عرضا كلو موجزا حوؿ ا١ترحلة األكٔب ػػػ السفسطة ػػػ كما تبلىا من انتقادات ُب ا١تراحل التالية أفضت  
الًتكيز سيكوف منصبا على أىم أعبلـ  إٔب تبلور الدرس اٟتجاجي اللغوم ُب العصر اٟتديث كأحد فركع علم اللغة،مع اإلشارة أف

 .ىذه ا١تراحل  كليس ا١تراحل ذاهتا

 :الحجاج عند السفسطائيين ( 1

أم  SOPHISTEتعٍت اٟتكمة كبإضافة البلحقة تصَت  SOPHIAالسفسطة ُب أصل معناىا اللغوم اليونا٘ب  
القدٙب الناظر ُب حقيقة الوجود نظرا مشوليا، ىدفو السفسطائي ، كتعٍت ا١تنتسب للحكمة أم اٟتكيم ، كىو ُب االستعماؿ اللغوم 

اإلحاطة ٔتبادئو كأسسو األكٔب كما ىي فعبل ، كليس كما يصورىا لو ىواه ، ككاضح أف السفسطائي حُت يسبغ على نفسو ىذا 
 .الوصف أنو يدعي لنفسو بلوغ مرتبة اٟتكمة 

تعٍت ابة ، كذلك داللة منو على ركح التواضع ،  كاليت PHILOأما الفيلسوؼ فقد كاف حريصا على إضافة السابقة  
 .كٕتسيدا ٞتوىر الفلسفة كلبها ا١تتمثل ُب البحث الدائم عن اٟتقيقة ، كاالقًتاب منها دكف الوصوؿ إٔب حد التطابق معها أبدا 

فالناس عامة  على صعيد كاحد يرجح كفة الثا٘ب على األكؿ ،( الفيلسوؼ)كاب ( اٟتكيم)كالشك أف ظهور ا١تدعي  
   2.ال يؤمنوف ٔتا يدعيو اإلنساف لنفسو حىت كإف كاف متصفا بو 

تيار فكرم ظهر ُب العآب اإلغريقي كقول بأثينا ُب القرف " ىذا من الناحية اللغوية أما من الناحية االصطبلحية فهي  
      نت تعٍت ُب األصل لقب تقدير ،كا( SOPHISTES" )سوفيستاس " ا٠تامس قبل ا١تيبلد با٠تصوص كما ذكرنا ، كالصفة 

كىو من ىو ُب األسطورة  PROMETHEEك معناىا االشتقاقي اٟتكيم كالرجل ذك الكفاءة ا١تتميزة ُب كل شيء ، فربكمييت 
 .3" القدٯتة ػ كاف يلقب بالسفسطائي 

 :كٯتكن تلخيص أىم أفكارىا فيما يلي  

                                                           
 . 64ـ ، ص 2010، دار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة ، الطبعة األكٔب ، عاـ ( ْتث ُب األشكاؿ كاإلسًتاتيجيات ) كاٟتقيقة كآفات التأكيل علي الشبهاف ، اٟتجاج : ينظر  1
 . 12رشيد الراضي ، اٟتجاج كا١تغالطة من اٟتوار ُب العقل إٔب العقل ُب اٟتوار ، مرجع سابق ، ص : ينظر  2
 . 54ـ ، ص 1998أىم نظريات اٟتجاج ُب التقاليد الغربية، إشراؼ ٛتادم صمود ، منوبة ، تونس ، د ػ ط ، عاـ : ضمن كتاب  اٟتجاج عند أرسطو ،: ىشاـ الريفي  3
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ظهرىا لكل القيم ا١توضوعية ، كا١تعايَت الثابتة سواء ما تعلق منها ككلت " اإلنساف مقياس كل شيء " رفعت معيار ( 1 
بالفكر كاالعتقاد أك السلوؾ  كاألخبلؽ ، فاٟتقيقة عندىم ما يراه الفرد حقيقة ، كالفضيلة ما يبدك لو فضيلة ، ككذلك األمر 

بنسبية اٟتقيقة كمن ٍب تغَتىا من فرد آلخر ،  بالنسبة لبقية األمور من آداب كأخبلؽ كغَتىا ، كبعبارة أخرل السفسطائيوف يؤمنوف
 .إنو ٖتويل لبلىتماـ من الطبيعة إٔب اإلنساف كمن ا١توضوعية إٔب الذاتية  1كمن ٣تتمع آلخر 

ببنية كل من الكلمة كاٞتملة ،كْتثوا ُب السبل ا١تمكنة اليت هبا يتحقق " كلتحقيق ىذا الغرض ركبوا كسيلة اللغة فعنوا ( 2 
غيَت مواقف اآلخرين   كقد استعانوا ُب سبيل ٖتقيق تلك الغاية ٓتربة بالغة ُب مقامات الناس كالقوؿ معا  كأيضا بآليات اإلقناع كت

 .2" إجراء اللغة ْتسب ا١تقاصد كالظركؼ التواصلية 

عامة ، إذ كانوا  كقد لعب ىذا الصنيع دكرا فاعبل ُب تطوير الببلغة القولية بصفة خاصة كاٟتياة الفكرية اإلغريقية بصفة 
األمر الذم أسفر عن اىتماـ بالغ بالطرائف اٟتجاجية ك اإلقناعية " يعقدكف ٤تاكرات فلسفية ذات منزع لغوم توليدم لؤلفكار 

. 3" من ناحية ، كأدل إٔب تراكم معرُب كبَت شكل النواة ١تعظم الدراسات القدٯتة كاٟتديثة للفلسفة اليونانية من ناحية ثانية 
، كحسب ما ذكره " باللذة"بل علقوه " با٠تَت"كٓب يعلقوا النافع " للنافع"ندت ٦تارستهم للحجاج إٔب تصورىم است( 3 

 .  4" لذة االستهواء بالنسبة إٔب ا١تقوؿ إليو ، كلذة النفع بالنسبة إٔب القائل " أفبلطوف 

ُب القرف السابع قبل ا١تيبلد ،  كىو خطيب صقلي األصل عاش CORAXكيبدك أف ىذه الفكرة توارثوىا عن كوراكس  
إنو من غَت : إف انتدبت للدفاع ُب قضية تعد بالعنف ككاف موكلك ضعيف البنية فقل : " حيث أثر عنو أنو كاف يقوؿ لتبلمذتو 

إنو   :اتمل لضعف بنيتو أف يكوف ىو البادئ بالظلم ، فإذا كاف موكلك قوم البنية ككانت القرائن ٚتيعا ضده ُب الظاىر فقل 
 . 5" كاف من اتمل جدا أف يتصور أنو ا١تعتدم ، إٔب حد أنو من غَت اتمل أف يكوف فعبل كذلك 

 كقد أكغل تبلمذتو ُب العمل هبذه النصيحة اليت تستثمر ُب اتمل  

LE VRAISEMBLABLE  كتوجيهو ُب النفع الذم يقصده ااج لدرجة أف صار ذلك منهم يعرؼ باٝتو(CORAX. ) 

                                                           
 . 14ػ  13رشيد الراضي ، اٟتجاج كا١تغالطة من اٟتوار ُب العقل إٔب العقل ُب اٟتوار ، مرجع سابق ، ص : ينظر  1
ـ ، 2008ُب الببلغة ا١تعاصرة ، ْتث ُب ببلغة النقد ا١تعاصر ، دار الكتاب اٞتديدة ا١تتحدة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، عاـ  اٟتجاج: ٤تمد سآب ٤تمد األمُت الطلبة  2

 . 25ص
 . 24ا١ترجع نفسو ، ص  3
 . 60اٟتجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص : ىشاـ الريفي  4
 . 60 ىشاـ الريفي ، اٟتجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص 5
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إف تعليق النافع باللذة بدؿ ا٠تَت يعٍت استعماؿ كل ما ٭تقق اللذة من طرائق ككسائل دكف أدٗب اعتبار لثنائية اٟتق ( 4 
لقد  أصبح الكبلـ عند٫تا فتانا ك٥تادعا بعد أف كاف موجدا للحقيقة ، كمقدما للمعرفة كأصبح أيضا أداة " كالباطل ، كا٠تَت كالشر 
 . 1" ٖتملك على االعتقاد كالظن بشىت الوسائل من دكف أف تعَت اىتماما للحق كالباطل ككسيلة إقناع كاقتناع ، 

حسب ما ركم يفخر ( بركتاغوراس)لقد اشتهر السفسطائيوف با١تهارة ُب ىذه الصناعة لدرجة التباىي بذلك، فقد كاف  
 قناعة ٤تتواىا أف اللجوء للحيل ا٠تطابية كقد انتهى هبم ىذا ا١تذىب إٔب 2" جعل أضعف اٟتجج تبدك أقواىا " بالقدرة على 

كاألالعيب القولية أمر مشركع، إذا كانت ٤تصلتو ُب النهاية ٖتقيق مصلحة شخصية راجحة ، كلذلك حرصوا على ابتداع كتوظيف 
  3.األساليب الببلغية ك ا٠تطابية كالتقنيات اللغوية ا١تعينة على كسب تعاطف اٞتمهور كتأييده 

ائيوف ا٠تطابة أىم الصنائع اإلنسانية ، كعدكا ٚتيع الصنائع األخرل من طب كىندسة كمعمار كغَتىا جعل السفسط( 5 
إ٪تا تؤسساف ُب نظرىم اعتمادا على ببلغة القوؿ كأىل القوؿ كليس على أعماؿ " ال ٯتكن أف ٖتقق لئلنساف ا١تدينة كا١تدنية ك 

لسقراط أف حصوف " قرجياس"أٓب يذكر " ده مقاليد كل شيء عندىم بي( RHETEUR)فا٠تطيب  4" أىل الصنائع كاٟترؼ 
 أثينا كموانيها ػ أم

 .5" فضاءات االقتصاد كالقوة ػ إ٪تا بناىا أصحاب القوؿ ال أصحاب الصنائع 

 .  6" أكافق على أنٍت سفسطائي ككظيفيت ىي تعليم الناس " : بركتاغوراس " قاؿ ( 6 

و فن ا٠تطابة ، حىت أنم اٗتذكىا مهنة يلقنونا أبناء األعياف كغَتىم من الراغبُت الشك أف الفن ا١تقصود هبذا التعليم ى 
ُب ذلك ، مقابل مبالغ مالية ىائلة ، إنو تلقُت آلليات إنتاج ا٠تطاب حىت ال تدرؾ العامة تلك اآلليات ، كبالتإب يهوف عليهم 

 7.إٔب ما قد يكوف فيها من خداع كمغالطة  إقناعهم كإيقاعهم ٖتت سلطة تأثَت القوؿ، دكف مقاكمة أك انتباه

كقد ٘تكنوا من إقناع صفوة اجملتمع آنذاؾ بأ٫تية أخذ دكرات كدركس ُب ىذا التخصص، إف كانت هبم حاجة إٔب امتبلؾ  
فن ا٠تداع بواسطة " مقاليد اٟتكم ، مركزين ُب ذلك على فئة الشباب من ذكم اليسار ، ككانت غايتهم تعليم تبلمذهتم 

                                                           
 . 12ـ ، ص 2005الفلسفة كاللغة نقد ا١تنعطف اللغوم ُب الفلسفة ا١تعاصرة ، دار الطليعة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، عاـ : الزاكم بغورة  1
 .  9ركبَت ببلنشي ، ا١تنطق كتارٮتو من أرسطو إٔب راسل ، مرجع سابق ، ص  2
 . 13اٟتوار ُب العقل إٔب العقل ُب اٟتوار ، مرجع سابق ، ص  رشيد الراضي ، اٟتجاج كا١تغالطة من:ينظر  3
 . 25اٟتجاج ُب الببلغة ا١تعاصرة ، ْتث ُب ببلغة النقد ا١تعاصر ، مرج سابق ، ص : ٤تمد سآب ٤تمد األمُت الطلبة  4
 . 55اٟتجاج عند أرسطو ،مرجع سابق ، ص : ىشاـ الريفي  5
 . 61ا١ترجع نفسو ،ص  6
 . 25اٟتجاج ُب الببلغة ا١تعاصرة ،ْتث ُب نقد الببلغة ا١تعاصرة ، مرجع سابق ، ص : مد الطلبة ٤تمد سآب ٤ت 7
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أم فن خدمة الفكرة على أم كجو ، كبأم كسيلة دكف مراعاة لثنائية اٟتق كالباطل ، أك الصواب كا٠تطأ  1" دالالت مضللة است
إف ُب استطاعتو أف ٬تيب كل سائل عن كل ما يسأؿ ، فهم : ليس من الضركرم أف تعلم شيئا عن ا١توضوع لتجيب كقاؿ " إنو 

، كاللعب باأللفاظ كاالستعارات كالكنايات اٞتذابة ٓتداع  ا١تنطق ك٘تويو اٟتقيقة ، يعلموف كيف يكسبوف ا٠تصم بشىت الوسائل 
   . 2" كمن أجل ذلك ٝتي اللعب باأللفاظ كالتهريج ُب اٟتجج سفسطة 

  :التقويم األفالطوني  

ؿ كقوفنا عليهما ،كمن خبل" فيدر"ك٤تاكرة " قرجياس"٤تاكرة : أفرد أفبلطوف ١تواجهة خطر السفسطائيُت ٤تاكرتُت ٫تا 
 .ٯتكن لنا أف نتبُت أىم االنتقادات اليت كجهها ٢تم 

، كىيلينة عند اإلغريق  ELOGE D'HELENE" ٘تجيد ىيلينة " كتب نصا شهَتا ُب   " :قرجياس"محاكرة ( 1
كسيلتو ُب  ، أخرجها فيو من تلك الصورة القبيحة إٔب صورة أخرل ٤تمودة، FEMME FATALEأ٪توذج ا١ترأة الفاتنة ا١تهلك 

إف ا٠تطاب جبار ذك سلطة  " ذلك سلطة القوؿ ، سالكا مسلك توجيو االحتماؿ ْتسب النفع ، ك٦تا جاء ُب ذلك التمجيد 
 كربل ، فهذا العنصر ا١تادم الذم ىو غاية ُب الصغر كغَت مرئي البتة، يرفع اآلثار اإل٢تية إٔب منتهى 

 .3" كما ٢تا 

،  OPINIONكالظن  SCIENCEأفبلطوف موضوع ا٠تطابة على ضوء ثنائية العلم  ُب اٞتزء األكؿ من ااكرة ْتث 
 .إقناع يقـو على العلم كإقناع يقـو على الظن ، كىذا األخَت ىو موضوع ا٠تطابة السفسطائية: كفرع اإلقناع قسمُت 

، أما ( SAVOIR)للمعرفة  ك١تا كاف األكؿ قائما على مبادئ صادقة كثابتة بل أزلية عند القدامى ، فهو مفيد كمنتج 
كلذلك فهو غَت مفيد كال ينتج معرفة بل ٮتلق  VRAISEMBLABLEكاتمل  PROBABLEالثا٘ب فقائم على ا١تمكن 

اللذة  ك  BIEN ))، كُب اٞتزء الثا٘ب من ااكرة ْتث أفبلطوف كظيفة ا٠تطابة على ضوء ثنائية ا٠تَت  CROYANCEاعتقادا 
(PLAISIR)  ه ١تا ٯتكن أف ٖتققو لئلنساف من سعادة بدنيا كركحيا ، كذكر أف ىناؾ أربع صنائع ٖتقق لو ا٠تَت ُب إطار تصور

الطبخ :الطب كالرياضة البدنية ،كالعدؿ كالتشريع ،كُب ا١تقابل ىناؾ صنائع أربع ٖتقق لئلنساف اللذة ال ا٠تَت كىي : كىي 
(CUISINE ) كالزينة(TOILETTE)   كا٠تطابة(RHETORIQUE)  السفسطة ك(LA SOPHISTIQUE) .4 

                                                           
 . 8ا١تنطق كتارٮتو من أرسطو إٔب راسل ، مرجع سابق ، ص : ركبَت ببلنشي  1
 . 99ـ، ص 1964ة ا٠تامسة ، عاـ قصة الفلسفة اليونانية ، مطبعة اٞتنة للتأليف كالًتٚتة كالنشر ، الطبع: أٛتد أمُت كزكي ٧تيب ٤تمود  2
 . 61اٟتجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص : ىشاـ الريفي  3
 .  64ػ 63ينظر ا١ترجع نفسو ، ص  4
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" فيدر"ىو كاحد من شباب أثينا الذم فنت باٟتجاج السفسطائي  كىذا ىو سبب ااكرة ؼ " :فيدر"محاكرة ( 2 
" ليزياس" الشاب ا١تثقف الذم خالط الفبلسفة كالسفسطائيُت معا يتلو على سقراط تلميذ أفبلطوف قوال حجاجيا أنشأه 

(LYSIAS )كصاحب مدرسة لتعليم ا٠تطابة بضواحي أثينا مبديا شديد إعجابو ٔتهارتو ُب استحضار اٟتجة أحد السفسطائيُت 
نو سقراط كأفبلطوف للقوؿ كبناء األسلوب ، كيبدك أف ااكرة قد استهلت بعبارات تربز مدل االفتتاف كالعشق الذم يك

  1ػ ، لدرجة أنو  سقراط ػ رجل يعذبو مرض ٝتاعو  القوؿ اٟتجاجي اٟتجاجي

قد اختارا اسًتاتيجية تضامنية مع ىذا الشاب  فيدر، كىي اسًتاتيجية ٭تاكؿ فيها ( سقراط كأفبلطوف ) كنبلحظ أنما 
ا١ترسل أف يوطد العبلقة بينو كبُت ا١ترسل إليو ، كذلك بتعبَته عن مدل احًتامو ٢تذه العبلقة إف كجدت ، كاافظة عليها كتطويرىا 

 .وارؽ بينهما ، كبصورة ٥تتصرة ىي ٤تاكلة التقرب من ا١ترسل إليو كذلك بإزالة معآب الف

كإىن ٓب توجد فإنو يسعى لتأسيسها كأف يتقرب منو ٔتا ٬تعلو يثق بأنو ٯتيل إليو طبيعيا، دكف أف تكوف ىناؾ دكافع من  
 .كرائها منفعة خفية

 :كتصطفى ىذه العبلقة االسًتاتيجية بتأثَت عاملُت ٫تا  

 .السابقة بينو كبُت ا١ترسل إليو كىي نسبة تًتاكح بُت اٟتميمية كالعدـ العبلقة ( أ 

السلطة اليت قد ٯتتلكها أحد الطرفُت على الطرؼ اآلخر ، فقد يعلو أحد٫تا على اآلخر ، كقد يساكيو كقد تنعدـ ( ب 
 2.عندما ال تكوف بينهما أم عبلقة 

ر خالط الفبلسفة كالسفسطائيُت ، أما السلطة فهي معدكمة ، كجلي أف العبلقة ليست ٛتيمة كليست معدكمة ،ألف فيد 
كدفاعو عنو ُب أكؿ األمر دليل على ذلك ، كبعد التصريح هبذه االسًتاتيجية قاـ سقراط بانشاء نص ( ليزياس) كانبهاره ٓتطاب 

شائع إٔب ما يريد أف ٬تر دكف بعض قاصدا بذلك اإلشارة إٔب إمكانية ا٠تركج عن الرأم ال( ليزياس ) حاكى فيو بعض حجاج 
إٔب االعًتاؼ " فيدر" سامعيو إليو ، ٍب عارض نصو بنص آخر فيو حجاج مضاد ، كما انتهى سقراط من قراءة النص حىت سارع 

 .3" با٠تطيب الباىت " ليزياس " بإعجابو ْتجاجو كاصفا 

                                                                                                                                                                                     
 
 .  69ىشاـ  الريفي ، اٟتجاج عند آرسطو ،مرجع سابق ، ص:  ينظر  1
 258ػ  256ـ ، ص 2004ر الكتاب اٞتديدة ا١تتحدة ، بَتكت ،  لبناف ، الطبعة األكٔب ، عاـ عبد ا٢تادم بن ظافر الشهرم ، اسًتاتيجيات ا٠تطاب ، مقاربة لغوية تداكلية ، دا 2
. 
 . 70اٟتجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص : ىشاـ الريفي  3
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تكا ، كىو نوع من اٟتجج قائم على عمد سقراط إٔب حجج قائمة على مبدأ الفصل ا١تفهومي حسب تعبَت بَت١تاف كتي 
إنو مبدأ القطع باٟتقائق اٟتادثة اليت " مبدأ الفصل بُت ٚتلة من ا١تفاىيم كالتصورات اليت كاف بينها نوع من التقارب كالتواصل 

 .1" ة ٖتررت من كل زيف ، كصفا معدنا من كل كدر ، إذ ٘تايزت عناصرىا كباف فيها اٟتق من الباطل ،ك الظاىر من اٟتقيق

إنو استدراج أفبلطو٘ب إلخراج ا٠تصم ٦تا يعتربه الفيلسوؼ قوؿ الظاىر إٔب قوؿ اٟتقيقة ، كاٟتقيقة ىي فضاء القوؿ  
 .2" األصيل عنده 

 (:أرسطو)ماؿ مرحلة النضج كاالكت( 3

كٯتكن على  للجدؿ تاريخ طويل قبل أف يصل إٔب مرحلة النضج كالصيغة العلمية، شأنو ُب ذلك شأف بقية العلـو ، 
 : العمـو التمييز بُت ثبلث مراحل كىي 

ػػػػػ مرحلة ا١تمارسة الواعية للجدؿ لكنو غَت مسبوؾ ُب نظرية ، أم دكف أف ٯتارس كعلم لو أطره كمنطلقاتو كمصطلحاتو،  
 . (ـ .ؽ 420/ 490)كٯتثلها الفيلسوؼ زينوف األيلي 

 .ُب اٟتجاج اٞتدٕب كىذا عمل قاـ بو أرسطو ُب كتابو ا١تواضع  ١تستعملةمرحلة الشرح كالتنظيم العاـ ٢تذه القواعد ا ػػػػػ 

ػػػػ مرحلة التجريد كاالنتقاؿ من دراسة ااجة اٞتدلية ،إٔب نظرية االستدالؿ الصورم عامة أم إٔب ا١تنطق ، كىذا ىو  
  3.التطور الذم حصل من ا١تواضع إٔب العبارة إٔب التحليبلت 

راء أسبلفو الفلسفية بصفة عامة ،كآراء شيخو أفبلطوف بصفة خاصة ، إذ يعد الفيلسوؼ الوحيد لقد أفاد أرسطو من آ 
الذم كصلتنا كتاباتو كاملة تقريبا ، كعلى العمـو فإف أغلب مصادر الفلسفة اليونانية ُب الفًتة السابقة على سقراط ضاعت ، كلوال 

لكاف الضرر أكرب ، ككاف DOXOMETRIE  ستطبلعها، كىو ما يعرؼ بػ ابتكار الفبلسفة اليوناف لسنة سرب اآلراء السابقة كا
  4.ألرسطو اٟتظ األكفر من ىذه السنة حيث اشتهر بعرض اآلراء السابقة عليو ُب كل مشكلة يعرض ٢تا

  L'ACADEMIE" األكادٯتي " ألف ُب شبابو كتبا عندما كاف يٌدرس بػ  

                                                           
 . 316اٟتجاج كاٟتقيقة كآفاؽ التأكيل ، مرجع سابق ، ص : علي الشبهاف  1
 . 70 اٟتجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص: ىشاـ الريفي  2
 . 10ػ  9ركبَت ببلنشي ، ا١تنطق كتارٮتو ،من أرسطو إٔب راسل ، مرجع سابق ، ص : ينظر 3
 ،ـ ، اجمللد األكؿ1996بعة األكٔب أندريو الالند ، موسوعة الالند الفلسفية ،تعريب خليل أٛتد خليل ، إشراؼ أٛتد عويدات، منشورات عويدات ، بَتكت ػ باريس ، الط: ينظر  4

 .  302ص 
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رسم فيها فلسفة كفكر شيخو كلكنها ضاعت ٚتيعا ، كٓب يبقى منها إال العناكين كىي مدرسة أسسها شيخو أفبلطوف ، يقاؿ إنو ت
، كمنها كتاب ُب ا٠تطابة الذم ال نعرؼ عنو سول أنو كاف سردا كٚتعا ١تا " تيوفراسط" كبعض األقواؿ اليت حفظها عنو تلميذه 

 .قيل ُب ىذه الصناعة حىت عصره 

اشتغل فيو بالتدريس مدة اثنيت عشرة سنة ،  LE LYCEEطو الليسي أسس أرس( ـ.ؽ 348ت ) كبعد كفاة أفبلطوف  
ألقى فيها دركسا ك٤تاضرات ، ٗتلص فيها شيئا فشيئا من تقليد شيخو ، ليؤسس لفلسفة خاصة عرفت باٝتو ، كصارت تلك 

نسجت حوؿ ىذه الدركس  الدركس اررة مرجعا يعود إليو طبلبو ، كلكنو ٓب ينشرىا على الرغم من اعتزازه الشديد هبا ، كقد
أساطَت غريبة ، منها أنا أخفيت ُب كهف بعد كفاتو ، كمهما اختلفت الرؤل حوؿ صحة ىذه الركاية فإف عصارة جهد أرسطو 
الفلسفية ُب ا١تنطق كاألخبلؽ كالسياسة كالطبيعة لفها النسياف طيلة ثبلثة قركف بعد كفاة صاحبها ٍب أخرجت للناس ، كُب حوإب 

 ANDRONICOS DE"" أندركنيكوس الركديسي" بعد أرسطو" الليسي"قاـ ا٠تليفة اٟتادم عشر على رأس ( ـ.ؽ 60)عاـ 
RHODES "  بنشر ىذه الدركس للمرة األكٔب ، كقد تصرؼ فيها من ناحية التصنيف كا١تصطلح ، حيث قسمها إٔب ٣تموعات

عناكين، كىذا صنيعو ُب دركس ا١تنطق  ْتسب ا١تواضع ا١تعاٞتة كجعل كل ٣تموعة ُب كتاب ، كاختار لبعضها
كتعٍت التحليبلت كبعد أف  ANALYTIQEٓب يطلقو أرسطو كإ٪تا أطلق على العلم الواقع ٖتتو كلمة (  LOGIQUE)فمصطلح

كتعٍت اآللة ، قناعة  L'ORGANONفرغ من عملييت التصنيف كا١تصطلح حصل على تسعة أجزاء  أطلق عليها اسم األرغانوف 
 .أم ٦تهدا ٢تا  1" سطو كاف يرل أف ا١تنطلق ليس جزءا من الفلسفة بل علما عقليا ٖتضَتيا ٢تا أر " منو أف 

 :ػػػػػ كىي عبارة تقدٙب عاـ للمنطق ػػػ ىي " فورفوريوس"كأجزاء األرغانوف باإلضافة إٔب مقدمة  

 .إيساغورم كتعٍت ا١تدخل ( 1 

 .كاتيغورياف كتعٍت ا١تقوالت ( 2 

 .كتعٍت العبارة  بارم أرمينياس( 3 

 .أنالوتيكا األكٔب كتعٍت التحليبلت األكٔب ( 4 

 .أنالوتيكا الثانية كتعٍت التحليبلت الثانية ( 4 

 .توبيكا أم ا١تواضع اٞتدلية ( 6 

                                                           
 .  19ا١تنطق كتارٮتو من أرسطو إٔب راسل ، مرجع سابق ، ص : ركبَت ببلنشي 1
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 .سوفيستيكا كتعٍت السفسطة ( 7 

 .ريتوريكا كتعٍت ا٠تطابة ( 8 

  1.بويتيكا كتعٍت الشعرية ( 9 

مسألة اختبلؼ القدامى حوؿ قضية ترتيب أندركنيكوس ألجزاء األرغانوف ، ففي القرف كمنذ القركف األكٔب طفت  
كتاب   الثالث بعد ا١تيبلد عارض فرفريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس ػػػػ كاضع مقدمة األرغانوف ػػػػ بقوة من كاف يصر على تقدٙب كتاب ا١تقوالت على

 .ا١تواضع 

تقر ُب الناس بداية القرف السادس للميبلد ، كقد اعتمده ٤تققو الكتاب اس" أندركنيكوس" كحسب ببلنشي فإف ترتيب  
كمًتٚتوه حىت القرف العشرين ، كمع ىذا فقد استثَتت من جديد مسألة ترتيب األجزاء بعد أف لوحظ عدـ التناسق كالتفاكت ُب 

  2.العمق كالتضارب أحيانا 

 : أجزاء كىي  كالشيء ا١تلحوظ أف ٌٛتى االختبلؼ قد اشتدت حوؿ ثبلثة 

كىو يتناكؿ ْتث القياس ْتثا صوريا ىدفو ( :  LES PREMIERS ANALYTIQUES) التحليبلت األكٔب ( 1 
 .تتبع األكجو الصحيحة ُب بناء االستدالالت فقط 

كىو ٥تصص لبحث كدراسة القياس القائم على (  LES SECONDSANALYTIQUES) التحليبلت الثانية ( 2 
 ( .الربىاف ) ية مقدمات ضركرية يقين

كىو ٥تصص لدراسة كتطبيق نظرية القياس ُب ٣تاؿ ا١تشهورات أم القياس القائم (  LES TOPIQUES) ا١تواضع ( 3 
   3.على مقدمات ظنٌية 

كإذا كاف كاضحا ػػػػ من خبلؿ التسمية ػػػػ أف التحليبلت األكٔب أسبق زمنيا من التحليبلت الثانية فإف ا١تعًتؾ حصر بينها  
 . بُت ا١تواضع ك 

                                                           
 . ٤31تمد سآب ٤تمد األمُت الطلبة ، اٟتجاج ُب الببلغة ، ْتث ُب ببلغة النقد ا١تعاصر  مرجع سابق ، ىامش الصفحة : ينظر  1
 . 88ػ  87ىشاـ الريفي ، اٟتجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص : ينظر  2
 . 63رشيد الراضي ، اٟتجاج كا١تغالطة من اٟتوار ُب العقل إٔب العقل ُب اٟتوار ، مرجع سابق ، ىامش الصفحة : ينظر  3
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فابن سينا يرل بأف األشبو أف يكوف ا١تعلم األكؿ قدـ الربىاف على سائر الفنوف كمنها اٞتدؿ ، ألف غايتو أٝتى كأفضل  
 1.كىي الوصوؿ إٔب اٟتق كاليقُت ، كمن حق األىم أف يقدـ كما يقدـ الواجب قبل ا١تستحب 

قد سبقتها (  ANALYTIQUES) ر أف ٖتليبلت أرسطو ٬تب أف نتذك: " كُب مقابلو ٧تد ركبَت ببلنشي يقوؿ  
امتدادا لذلك ، فقبل أف يشرع ( RHETORIQUE)كيكوف مؤلفو ا٠تطابة(  LES TOPIQUES() ا١تواضع)تارٮتيا الطوبيقا

 .2"ثات اليوميةا١تستخدمة ُب ااد الطرؽ العقبلنية: ُب دراسة القياس الربىا٘ب االستدالٕب فإنو كاف قد حلل القياسات اٞتدلية أم 

( العلم الطبيعي ، العلم اإل٢تي ، العلم ا١تد٘ب)كلذلك قل ما ٧تد أرسطو يربىن شيئا ُب ىذه العلـو : " كيقوؿ ابن رشد  
 . 3" إال قدـ قبل الربىاف على ذلك تشكيكا جدليا 

لنسبة إليو ىذا فاٞتدؿ با كهبذا يكوف أرسطو قد اٗتذ ٣تاؿ اتمل أرضية بٌت عليها صركح اليقُت الربىا٘ب ، كعلى 
 .4" كيستعصي على التزييف كا٠تداع " النقاش" مرحلة كاسطة ُب االنتقاؿ إٔب اليقُت الربىا٘ب الذم ال يقبل "

فعلى الرغم من أف كتاب اٞتدؿ يأٌب ُب األرغانوف بعد التحليبلت ،بعدىا دراسة لبلستدالؿ ا١تبٍت على ا١تقدمات الظنية  
ىا٘ب ا١تبٍت على مقدمات يقينية ، فإنو ٦تا الشك فيو أنا قد سبقتها من الناحية الزمنية ، بل ٯتكن أف يكوف تتلو االستدالؿ الرب 

أرسطو قد عـز على أف يعمل للربىاف دراسة ٦تاثلة لعمل اٞتدؿ اليت كاف قد فرغ منها، فوجد نفسو قد انساؽ إٔب إعداد نظرية ُب 
        5.حثُت القياس التحليلي على حد ٗتمُت بعض البا

 :كال شك أف الرأم الثا٘ب أرجح لؤلسباب التالية  

                                                           
 . 91ىشاـ الريفي ، اٟتجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص : ينظر  1
زائر العاصمة ، اٞتزائر ، الدار العربية للعلـو ناشركف ،بَتكت ، لبناف ، الطبعة الفلسفة كالببلغة ، مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي ، منشورات االختبلؼ ، اٞت: عمارة ناصر  2

 . 22ـ ، ىامش الصفحة 2009األكٔب ،عاـ 
طبعة األكٔب ، عاـ النص تلخيص منطق أرسطو ، كتاب طوبيقي كسوفسطيقي أك كتاب اٞتدؿ كا١تغالطة ، ٖتقيق جَتارجيهامي ، دار الفكر اللبنا٘ب ،بَتكت، لبناف ، : " ابن رشد  3

 . 502ػ  501ـ ، ص 1992
 الفلسفة كالببلغة ، مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي ، مرجع سابق ،: عمارة ناصر  4

 . 22ػ  21ص 
 ركبَت ببلنشيو ، ا١تنطق كتارٮتو من آرسطو إٔب راسل ، مرجع سابق ، : ينظر  5

 . 23ػ  22ص 
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إذ ٧تده يركز على إنتاج اٟتجاج عندىم كما يتعلق بو من آليات ، كخاصة " أف عمل أرسطو بدأ بنقد السفسطائيُت ( 1 
لتبكيت ، كاإليقاع ُب ا٠تطأ ، ا: الشراؾ القولية اليت كانوا ينصبونا لئليقاع ٓتصومهم ، كقد ذكر أف ٟتجاجهم ٜتسة أىداؼ ىي

 .1" كالدفع إٔب ٥تالفة ا١تشهور ، كاستعماؿ صيغ لغوية غَت مألوفة ، كأخَتا دفع اجمليب إٔب الكبلـ الفارغ 

 .كالنقد يقتضي من صاحبو اإلتياف بالبديل كىو القياس الربىا٘ب  

در٬تيا يًتقى فيو ا١تتعلم من السهل إٔب أف الغرض القريب من كضع األرغانوف ىو التعليم كىو يقتضي منهجا ت( 2 
قبل أف ( أم ُب القوؿ اٟتجاجي ) فأرسطو ْتث حينئذ ُب اٞتدؿ " الصعب فاألصعب ، كمن البسيط السهل إٔب ا١تركب ا١تعقد 

 أم األكٔب قادتو إٔب دراسة االستدالؿ ُب القوؿ ) يبحث ُب الربىاف 

 .2" الثا٘ب 

مارس عمليات تصحيح كتنقيح على أجزاء األرغانوف ، كىذا ٭تدث كثَتا ١تن يبدأ ىناؾ أمارات تدؿ أف أرسطو قد ( 3 
التأليف ُب مرحلة مبكرة من حياتو بل ك٭تدث لئلنساف بصفة عامة أف يعٌدؿ كيراجع كيضيف ، كىذه ٝتة غالبة على مؤلفات 

 3.قبل كتايب التحليبلت األكٔب كالثانية أرسطو الكربل ، لقد أكد الدارسوف ٔتا ال يدع ٣تاال للشك أنو ألف كتاب ا١تواضع 

كىناؾ دالئل أخرل تبُت أف بعض أجزاء األرغانوف على األقل ٓب تكتب على الصورة اليت كصلتنا عليها دفعة كاحدة ،  
 4.بل أجرم عليها فيما بعد تصحيحات كإضافات 

  

 

 

 

 

                                                           
 . 34الببلغة ا١تعاصرة ، ْتث ُب ببلغة النقد ا١تعاصر ، مرجع سابق ، ص  اٟتجاج ُب: ٤تمد سآب ٤تمد األمُت الطلبة  1
 . 92اٟتجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص : ىشاـ الريفي  2
 . 91ا١ترجع نفسو ، ص : ينظر  3
 ا١تنطق كتارٮتو من أرسطو إٔب راسل ، مرجع سابق ، : ركبَت ببلنشي : ينظر 4 

 . 22ػ  21ص 
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 : استنتاجات

 لي مع الفيلسوؼ زينوف األي"  DIALECTIC" إذف نشأ اٞتدؿ  

 (ZENON D'ELEE  ( )490  /420 ـ .ؽ ) الذم دافع عن مذىبو ُب الوجود القائل بالوحدة كالسكوف ُب مقابل
الفيثاغورية القائلة بأف ا١توجودات مؤلفة من أعداد أم كحدات منفصلة ، كمن ٍب فهي متحركة ، لقد خلص إٔب القوؿ بوحدة ا 

حجة العٌداء كحجة أخيل كالسلحفاة كىي ٘تثيل لؤلكٔب ، كحجة السهم كحجة :  كحججو على بطبلف اٟتركة أربع مشهورة ، كىي
 .1" ا١تلعب ، كلكن حججو تنطوم على مغالطات 

كٯتكن الوقوؼ على ذلك بفحص حجة ا١تلعب كاليت مفادىا انطبلؽ عداءين بسرعة كاحدة ُب إتاىُت متقابلُت ،  
 ْتيث يلتقياف بعد مركر٫تا ّتسم ثابت 

كقد جرل كل منهما بالنسبة لآلخر بسرعة ىي ضعف السرعة اليت يقطعاف هبا اٞتسم ( بو جزء من مساحة ا١تلعب ا١تقصود) 
 :كما ىو موضح ُب الشكل التإب (ا١تلعب ) الثابت 

    2 العداء 1العداء         

  ب د                           أ   

      

  

 .ا١تلعب : سم الثابت أم د نقطة التقاء العداءين كىو منتصف اٞت 

 

 

كإذا كاف مسار٫تا عبارة عن خط مؤلف من كحدات منفصلةػ   حسب رأم الفيثاغورية ػ أم من نقط تقطع ُب آنات 
البلـز لقطع نقطة ُب اٞتسم الثابت، نصف اآلف البلـز للمركر على نقطة من أحد " اآلف" منفصلة متجزئة فيكوف ( أكقات)

 .خرل العداءين إٔب النقطة األ
                                                           

 . 347ػ  346ـ، ص 2006معجم الفبلسفة ، دار الطليعة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثالثة ،عاـ : جورج طربيشي :ينظر  1
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فصار كأف حركة العدائُت ا١تتساكيُت تارة تقطع ا١تسافة ُب زمن معُت  كتارة أخرل ُب ضعف ىذا الزمن ، فتكوف النتيجة 
كلكننا نكشف ىنا عن مغالطة صر٭تة ، كىي أف كبل من العدائُت يقطع " الزمن مساكيا لضعفو كىذا خلف  فاٟتركة إذف ٦تتنعة 

 .1" نصف اٞتسم الثابت ال كلو 

كقد استثارت أغاليط زينوف فبلسفة  عصره للرد عليها ، كلكن ىذا الفن الذم كاف غرضو البحث عن اٟتقيقة كالوصوؿ 
إليها عن طريق ْتث الفكرة كما يضادىا ، عرب آلية السؤاؿ كاٞتواب سرعاف ما ٖتوؿ مع السفسطائيُت إٔب منهج مهٍت تعليمي 

ذاؾ حيث بلغت الدٯتقراطية األثينية ذركهتا  ككاف البد للسياسي الراغب ُب إحراز نقدم ،أٌىلتو الظركؼ السياسية السائدة آن
أف يتصف بالقدرة على اٞتدؿ ، كا١تناقشة كمقارعة ا٠تصـو ، كدحض حججهم صحيحها ( األحزاب)النصر على خصومو 

اف مع الفرس إما عن طريق كباطلها ، كإثبات حججو الصحيحة كالكاذبة ىذا من جهة ، كمن جهة أخرل فإف اختبلط اليون
اٟتركب ، أك عن طريق الرحلة مكنهم من االطبلع على عاداهتم كتقاليدىم كأديانم كحضارهتم ، فأخذكا يقارنوف كيوازنوف 
فتكونت ٢تم ملكة النقد كتكسرت على إثرىا النرجسية اليونانية ، إذا كانوا يعتقدكف أنو ليس على كجو األرض من يدانيهم علما 

كتقاليد ، فهم األحرار كغَتىم العبيد ، كعن ىذه النظرة الواسعة للحضارات ظهرت فكرة النسبية ُب التقاليد كالعادات كدينا 
كاألدياف ، كحلت ٤تل الصحة ا١تطلقة اليت طا١تا ناضل ألجلها سقراط ، فكل نظاـ ككل تقليد ىو حق كخَت لكن بالنسبة 

ال حقا بالنسبة لبقية اجملتمعات ، ككذلك الدين فهو ال يأٌب من مصدر إ٢تي كعليو للمجتمع الذم ٬ترم فيو ، كلكنو ليس خَتا ك 
فهو ليس نظاما مطلقا ، بل ىو أفكار تواضع كتعاقد عليها اجملتمع حسب حاجتو كمراحل تطوره ، كلذلك ىاٚتوا الدين ا١تطلق 

  2.كأنزلوا مكانو الدين النسيب قياسا إٔب اجملتمع 

 ٓب ال يكوف قد كرث السفسطائيوف ىذه اٟتيل كاألغاليط عن زينوف كقد ثبت عليو ذلك ؟: التإب  كىنا يستفز٘ب السؤاؿ

حجة صاٟتة ُب : " ىي (   SOPHISME)٬تيبنا عن ىذا السؤاؿ أندريو الالند ُب موسوعتو الفلسفية حُت عرؼ 
   ا١تصلحة  يأخذ هبا ا١ترء بدافع من حب الذات ك أك[ ٥تاتلة ] الظاىر غَت صحيحة ُب اٟتقيقة ٬ترم التذرع هبا لتوىيم اآلخرين 

 . 3" أك ا٢تول 

استدالؿ عقلي فاسد مرادؼ لسفسطة لكن من دكف : قاؿ (  PARALOGISIMIE) لكنو عندما تطرؽ ١تصطلح 
 .4" ا١تغالطة ترتكب ْتسن نية ( بنية خداع الغَت ) العبلمة االزدرائية اليت عادة تلحق هبذه الكلمة األخَتة 

                                                           
 . 79ػ  78ـ ، ص 2007تاريخ الفكر الفلسفي ، الفلسفة اليونانية من طاليس إٔب أفبلطوف، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر ، اإلسكندرية ، عاـ : ٤تمد على أبو رياف : ينظر  1
 .92ػ  91تاريخ الفكر الفلسفي ، الفلسفة اليونانية من طاليس إٔب أفبلطوف  مرجع سابق ، ص : ٤تمد على أبو رياف : ر ينظ 2
 .1315موسوعة الالند الفلسفية ،مرجع سابق ، اجمللد الثالث ،ص : أندريو الالند  3
 . 938ػ  937ا١ترجع نفسو  ، اجمللد الثا٘ب ، ص  4
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لسفسطة نية ا٠تداع فيها مستحضرة كمرصودة مسبقا ، أما مغالطات زينوف فعن حسن نية ، كلوال ىذا الفرؽ الدقيق فا
 .لكانت السفسطة امتدادا لعمل بدأه زينوف 

لقد أحدث السفسطائيوف ىزة عنيفة ُب اجملتمع األثيٍت على مستول العقائد كاألخبلؽ تشكيكا كهتدٯتا ، فانربل 
د عليهم كدحضهم ككاف سقراط خصمهم العنيد ّتدلو، الذم يعد صورة متطورة ٞتدؿ زينوف ُب البحث عن اٟتقيقة ، اافظوف للر 

، ـ اجمللس النيايب ُب أثينا كأدينكلكن بأسلوهبم نفسو القائم على إيقاع ا٠تصم ُب التناقض بطريقة هتكمية ،ككلفو ذلك االمتثاؿ أما
   1. ٭تاكؿ تربئة نفسو على حساب مبادئو اليت يراىا حقا مطلقا كحكم عليو باإلعداـ بتجرع السم، كٓب

ٛتل من بعده ا١تشعل تلميذه أفبلطوف الذم ٓب يفارقو إٔب يـو ٤تاكمتو ، كقد تركت ٤تاكمة شيخو سقراط غَت العادلة ، 
ُب تقديره نتاج الفكر السفسطائي امشئزازا كبَتا من جرائم األحزاب السياسية ا١تختلفة اليت تداكلت على كرسي اٟتكم ، ككل ذلك 

الذم تشبع بو ىؤالء السياسيوف أياـ الطلب ، فاعتزؿ الناس ُب مغارة ىو كتلميذ آخر لسقراط يدعى إقليدس  ٍب ارٖتل إٔب عدة 
ن طريق ـ عاد إٔب أثينا كقد بلغ سن األربعُت مقتنعا باإلصبلح ع.ؽ 387مصر القدٯتة ، كجنوب إيطاليا ، كُب عاـ : بلداف منها 

 . 2التعليم ، فأسس أكؿ معهد للتعليم العإب عرؼ باسم األكادٯتية نسبة إٔب البستاف الذم  ٌشيد عليو 

ك تركز عملو اإلصبلحي ُب ىدـ ما بناه السفسطائيوف كاصفا إياىم بأدعياء العلم كا١تعرفة ، كأف ما يٌدعونو ٣ترد ظنيات 
خبلؽ كاليقُت كاإلٯتاف كبَت ك٬تب التحذير منها، كلذلك فسمات القوؿ السفسطائي مبعثها ا٢تول كاللذة ، كضررىا على القيم كاأل

ىي أنو قوؿ إثباٌب غَت جدٕب أم ال يقـو على ا١تساءلة، يعقده صاحبو على الظن ال على العلم ػػػػ أم مقدماتو ظنية ػػػػ ىدفو 
  3.اإلقناع كركيزتو اللذة ال ا٠تَت فهو حجاج استهواء ال أكثر 

أفبلطوف التأسيس للحجاج األخبلقي الذم ٯتكن كصفو با١تثإب فإذا كاف خصومو يهتموف بالشكل ُب اٟتجاج ػػػػػ  حاكؿ
 اللغة ػػػػػ فهو على العكس من ذلك يرل أف ا١تبالغة ُب ٖتسُت العبارة كتنميقها يؤدم إٔب ٗتلخل العبلقة بُت الفكر كاللغة ، كبالتإب

 ،قدسيتو كمثاليتو  كترابط أجزائو قيقة كالفضيلة ، فالقوؿ ىو أخص خصائص اإلنساف من حيثفاٞتماؿ عنده ىو البحث عن اٟت
لذلك ٬تب أف تكوف الفضيلة قوامو ، كٔتا أف الفكر كاٟتقيقة قضيتاف ٣تردتاف فإف اإلنساف كلما ٕتاكز ا١تلموس كتباعد عنو كلما  ك

يت ترل أف عآب اسوسات ما ىو إال عبارة عن إثارة كتذكَت بعآب اقًتب من اٟتقيقة ، كىي فكرة تتعلق بنظريتو ُب ا١تثل ال
  4. الغيبيات 

                                                           
 . 99ياف تاريخ الفكر الفلسفي ، الفلسفة اليونانية من طاليس إٔب أفبلطوف مرجع سابق ، ص ٤تمد علي أبو ر : ينظر  1
 . 72ػ  71جورج طربيشي ، معجم الفبلسفة ، مرجع سابق ، ص: ينظر  2
 .56ىشاـ الريفي ، اٟتجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص : ينظر  3
 . 29ػ  28ة ا١تعاصرة ، ْتث ُب ببلغة النقد ا١تعاصر ، مرجع سابق ، ص اٟتجاج ُب الببلغ: ٤تمد سآب ٤تمد األمُت الطلية   4
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 .مع أفبلطوف ٖتوؿ اٞتدؿ إٔب منهج علمي يرتقي بالعقل من عآب ا١توجودات إٔب عآب ا١تعقوالت

ػػػ فخالفو مفرقا بُت اٞتدؿ أم علم اآلراء االحتمالية ػ(  ـ.ؽ 322ػ  384) ARISTOTEجاء تلميذه أرسطو 
مقدماهتا ظنية ٤تتملة ػػػػ كبُت علم التحليبلت  أم علم الربىاف ػػػػ مقدماتو يقينية ػػػػ كْتثهما جنبا إٔب جنب جاعبل من الرأم 
 كاالحتماؿ كا١تمكن كالتخييل ذات أ٫تية بالغة ُب حياة الناس كُب العملية التواصلية ، ألنو فتح اجملاؿ أماـ ا١تخالف لئلدالء برأيو ،

أف أفبلطوف رفع الفلسفة من األرض إٔب السماء بتجريده كمثاليتو ،كأرسطو أعادىا إٔب األرض : ك جسد الفكرة القائلة كبذل
 1.بدراستو اإلنشائية التواصلية 

 .كليس معٌت ىذا أف السفسطائيُت ٓب ينالوا نصيبهم من نقد أرسطو بل أخذكا منو اٟتظ األكفر كما رأينا 

القدحية السلبية اليت ألصقها هبم أفبلطوف كالزمتهم إٔب عهد قريب ،حىت صارت كلمة السفسطة كعلى الرغم من الصفة  
مرادفة للكبلـ الفارغ عدٙب اٞتدكل ، أك الكبلـ الذم ال يرجى من كرائو عمل ، فإف الدراسات اٟتديثة قد أعادت لبعض اآلراء 

بزعامة أدموند ىوسرؿ  LA PHENOMENOLOGIEتية السفسطائية قيمتها كركحها ، كيتمثل ذلك ُب ا١تدرسة الظاىرا
EDMUND HUSSERL (1859  1938ػ  ) الذم تشبع بالفلسفة الديكارتية القائمة على منهج الشك. 

إف الفلسفة الديكارتية ُب نظر ىوسَتؿ تكتسب قيمتها من رجوع ديكارت إٔب ذاتية اإلنساف ليؤسس هبا كعليها بناء  
ىا اليقُت بعدٌ ( أنا أفكر إذف أنا موجود "  ) الكوجيطو " كىو يطارد اليقُت بالشك إٔب مقولة  ا١تعرفة ، كقد توصل ديكارت

أنا موجود ألنٍت : ، كبتعبَت أكضح كأبسط فإف ديكارت كىو يشكك ُب كل شيء اكتشف حقيقة غَت قابلة للتشكيك ا١تطلق
ك كخارج نطاؽ اليقُت ، إال الذات اإلنسانية اليت ٘تارس أفكر ، إف كجود العآب ككل ا١تقوالت العلمية كا١تعرفية ىي موضع ش

  2.الفعل التفكَتم 

كىذا ما آمن بو السفسطائيوف حُت جعلوا اإلنساف مقياس كل شيء ، كحولوا البحث من الطبيعة إٔب اإلنساف ، كمن  
                                                                                                                .                                                          ا١توضوعية إٔب الذاتية 

 كمع ديكرك كأنسكومرب اتضحت ا١تقاربة اللغوية اليت تناكلت اٟتجاج من زاكية تداكلية قولية صرفة ،٦تٌا أعطى انطباعا أفٌ 
       .فارغالسفسطة ٓب تعد مرادفة للكبلـ ال

                                                           
 . 32اٟتجاج ُب الببلغة ا١تعاصرة ، ْتث ُب ببلغة النقد ا١تعاصر ، مرجع سابق ،  ص : ٤تمد سآب ٤تمد األمُت الطلية  : ينظر  1
 ـ،2007ٖتليلية نقدية ُب النظريات الغربية اٟتديثة، الدار العربية للعلـو ، ناشركف ، الطبعة األكٔب ، عاـ عبد الكرٙب شرُب ، من فلسفات التأكيل إٔب نظريات القراءة ،دراسة : ينظر  2

 .                                                                                                 89ػ  88ػ  87ص 
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 المطالعة في تطوير البعد المعرفٌي كالثٌقافٌي للفرد دكر القراءة ك

 الدٌكتور لعبيدم بوعبداهلل                                                                
 قسم اللغة العربية (أ)أستاذ محاضر                                                  

  البليدة -سعد دحلبجامعة  
 

إٌف أىٌم ٝتة يتمٌيز هبا العصر الذم نعيشو ىي الٌتطٌور العلمٌي كالٌتقٌٍت ا٢تائل ُب ٥تتلف الٌتخٌصصات كاٟتقوؿ العلمٌية، ناىيك      
 . عن الًٌتاكمات ا١تعرفية على مٌر العصور إٔب غاية القرف الذم نعيشو

، على الٌصعيد الفردٌم كاالجتماعٌي، (1)ات ٚتٌة ٓب يشهدىا من قبل أم  عصر مضىكمن ا١تؤٌكد أٌف ىذا العصر قد شهد تغَتٌ      
 .كذلك من خبلؿ الٌتطٌور اٟتاصل ُب ٥تتًلف اجملاالًت الثٌقافٌية كاالجتماعٌية كالٌتقنٌية كغَتىا

 : كإٌف الٌتساؤؿ الذم يطرح نفسو ُب ىذا الٌصدد ىو     

كحدة أساسٌية ُب بناء اجملتمع، أف يساير الٌتطٌور العلمٌي كالٌتقٌٍت كالثٌقاٌُب بكلِّ ما ٭تملو ىل استطاع الفرد باعتباره يشٌكل      
من معٌت، كذلك من خبلؿ مواكبة ما يطرأ من جديد، بقراءة ما يستحدث من معلومات ُب ٥تتًلف اجملاالت " الثٌقافة"مصطلح 

 . طالع ما لو عبلقة بالقضايا التٌارٮتٌية كالٌسياسٌية كالٌدينٌية كاألدبٌية كغَتىا؟، أك حىت ُب ميدانو ا٠تاٌص، أك على األقل أف ي ا١تعرفٌية

ـٌ؛ " القراءة"إٔب أٌم مدل تشٌكل   : كبعبارةو أخرل      ٫ت ا حياتي ا ٭تملو ا١تثٌقف ٓتاٌصة، كا١تؤٌسسات الثٌقافٌية كالعلمٌية بشكلو عا
 .كا١تعرٌُب كاٟتضارٌم للٌنهوض باٞتانب الثٌقاٌُب كا١تعرٌُب للفرد كاجملتمع ككٌل؟ قصد اإلسهاـ ُب بناء الٌصرح الثٌقاٌُب كالعلميٌ 

؛ الرتباطو ّتوانب نفسٌية " القراءة كا١تطالعة"ُب اٟتقيقة إٌف اٟتديث عن ظاىرة       حديثه شاؽٌّ كشيِّقه، شاؽٌّ ألنَّو متشٌعبه
ىا، ٦تٌا ال ٯتكن رصده كالوقوؼ عليو إاٌل من خبلؿ دراسات ميدانيَّةو كاجتماعٌية كثقافٌية كحضاريٌة كسياسٌية كإيديولوجٌية كغَت 

 . كشيِّقه ألنَّو يكشف لنا عن كثَتو من القضايا ا٢تاٌمة ا١تخبوءة اليت ما زاؿ ٭توطها الغموض. مطٌولةو، كأْتاثو نظريٌةو معٌمقة

طوير األمم كالٌشعوب، إاٌل أنٌنا قد الحظنا بكٌل ٖتٌسر، كعلمنا من مكانة ىاٌمة ُب ت" للقراءة"كالواقع أنٌنا ال ٯتكن أف ننكر ما      
، ّتميع "ا١تقركئٌية"بكٌل أسف كمرارة، استطبلعات الرٌأم كالٌدراسات العلمٌية كالبحوث ا١تيدانٌية ُب ىذا الٌصدد، اليت أفادت بأٌف 

ة، كُب اٞتزائر خاٌصة قد بلغت نسبة ضئيلة ال تكاد تذكر، ُب الببلد العربيٌ ( إْب...الكتب، اجملبٌلت، كسائل ا١تعلوماتٌية، )كسائلها 
 .    مقارنة مع نسبها ا١ترتفعة عند األمم الرٌاقية

                                                           
 .181: ـ2000/ ىػ1420، 1عبد الٌرٛتن عبد الٌسبلـ جامل، دار ا١تناىج للٌنشر كالٌتوجيو، ط: ساليب تطويرىاأساسٌيات ا١تناىج الٌتعليمٌية كأ: ينظر _ 1
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بالقراءة "إال أٌنٍت سأحاكؿ ُب ىذا ا١تقاؿ عرض ٪تاذج كاضحة كمتنوِّعة، من تراثنا العريٌب الزٌاخر، تربز مدل االىتماـ      
ا كثقافي ا، كمن ٌٍب ٯتكن ألٌم كاحد مٌنا أف يبلحظ البوف الٌشاسع بيننا كبُت القدامى، ٦تٌا ، بغية تكوين الفرد علمي  "كا١تطالعة

 .سيكشف ال ٤تالة سبب ٗتل فنا بامتياز

 :القراءة كالٌسياؽ التٌاريخيٌ _  1

ا بالقراءة كاٟتٌث على طلب الٌتعٌلم، إنٌنا إذا ما تعٌقبنا ىذه الظاىرة ُب ا١تاضي العريٌب اٟتضارم البعيد، فإنٌنا نلمس اىتمامنا بالغن      
كمن ذلك . كتقدير العلماء كا١تؤلٌفُت، كاالىتماـ بإنشاء دكر العلم ا١تكتبات، كترٚتة الكتب كا١تخطوطات ُب شىٌت ا١تعارؼ كالفنوف

 :نذكر ما يلي

﴿اًقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبِّكى : ك من قولو تعأبإٌف أبرز مظهر من مظاىر االىتماـ بالقراءة كالٌتعلم يستشٌف من القرآف الكرٙب، كذل _     
 . ﴾(1)الًذم خىلىقى 

إٔب ا١تدينة، كنصب عليو الكٌفار اٟترب، كانتصر ا١تسلموف كأسركا من أسركا  ١تٌا ىاجر الٌنيٌب كمن السَِّتة النٌبويٌة، حيث  _     
؛ على اعتبار أٌف القراءة ىي (2)ة من صبياف ا١تدينةمن ا١تشركُت، جعل فداء كٌل أسَت من أسراىم، تعليم القراءة كالكتابة لعشر 

مفتاح العلم؛ كلعٌل ا٢تدؼ من ذلك يكمن ُب فتح أبواب ا١تعرفة للنٌاس، كحٌثهم على كلوجها كالٌتقٌدـ فيها، بدؿ القعود عن العلم 
 .كالٌتخٌلف عن قافلة اٟتضارة كالرٌفاىٌية كاالزدىار

اذج ُب االىتماـ بالقراءة كا١تطالعة حىت ليقف عند ذلك ا١ترء عاجزنا عن الوصف كالٌتعليق، ما كمن أخبار العلماء الذين كانوا ٪ت     
 كسأكتفي ُب ىذا ا١تضمار باإلشارة إٔب ما نقلو أحد .كافتنا بو كتب التٌاريخ كالسَِّتى كاألخبار ٦تَّا ال يسع اجملاؿ لذكرىم ٚتيعنا

كاٝتو _، (3)(ىػ360ت" )كيشىاًجم"أف ابننا أليب الفتح الٌرملي الٌشاعر ا١تعركؼ بػالٌدارسُت ا١تعاصرين، عن ٥تطوطة اطٌلع عليها 
 .(4)كاف يقرأ فٌص ا٠تاًب بالٌلمس دكف الٌرؤية، قبل اخًتاع قراءة العيمياف_ (أٛتد)

                                                           
 .1سورة العلق، اآلية  _ 1
 86/ 2: ىػ1407الكتاب العريٌب، بَتكت،دار  دار الرٌياف للًٌتاث، القاىرة، ،(ىػ807-735)ٍيثىًميٌ علٌي بن أيب بكر بن سليماف ا٢تى أبو اٟتسن : كمنبع الفوائدكائد٣تمع الزٌ :ينظر_  2

تنٌقل بُت . شاعر متفٌنن، أديب من كٌتاب اإلنشاء، فارسٌي األصل. ابن الٌسندٌم بن شاىك الٌرملٌي ا١تعركؼ بكيشىاًجم( أك ٤تٌمد بن اٟتسُت)ىو أبو الفتح ٤تمود بن اٟتسُت  _ 3
ا لسيف الٌدكلة. لب، فكاف من شعراء كالد سيف الٌدكلة ٌٍب ابنوكزار مصر أكثر من مرٌة، كاستقٌر ْت. القدس كدمشق كحلب كبغداد كلفظ كيشىاًجم منحوت . كقيل كاف ُب أٌكليتو طٌباخن

 . اجم كٓب يشتهر بوطكش: كتعٌلم الٌطٌب، فزيد ُب لقبو طاء فقيل. الكاؼ للكتابة، الٌشُت للٌشعر، األلف لئلنشاء، اٞتيم للجدؿ كا١تيم للمنطق: من علـو كاف يتقنها -فيما يػيقىاؿ -

. 3/37: د ت بَتكت، ، دار الكتب العلمٌية،(ىػ1089-1032)بن العماد ا ،عبد اٟتٌي بن أٛتدأبو الفبلح  :ىب ُب أخبار من ذىبشذرات الذٌ : ينظر. ىػ360مات سنة 
 .168-7/167: ىػ1412/ ـ1992، 10ط العلم للمبليُت، بَتكت، دار ،(ىػ1396-1310) خَتالٌدين بن ٤تمود الٌزركليٌ : األعبلـ

 .168/ 7: األعبلـ: ينظر_  4
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ككانت كفاتو عاـ ىػ، 657كيركم بعض الذين ترٚتوا لسليماف بن عبد القوٌم ا١تعركؼ بابن أيب عباس اٟتنبلٌي ا١تولود عاـ      
  .(2)"قوص"، أنٌو كاف كثَت ا١تطالعة، كرككا بأنٌو طالع أكثر كتب خزائن (1)ىػ716

كانت مقتصرة على العلماء كالفقهاء كاألدباء " ا١تطالعة"كلعٌل من يقف عند ىذه الٌنماذج ا١تعرٌبة كغَتىا، يتوٌىم بأٌف ظاىرة      
 .كا١تؤرِّخُت

ـٌ من قبل األمراء كا٠تلفاء كاجملتمع ككلٌ " القراءة كا١تطالعة"ردكده؛ ذلك أٌف كىذا ُب اٟتقيقة زعمه م      كمن . كاف ٢تا اىتماـ عا
مشس العرب تسطع على "ُب كتاهبا الٌشهَت إلينا كإٔب مواطنيها  ( Zighrid Hunke" )زيكريد ىونكو"ذلك ما نقلتو األ١تانية 

العرب ُب العصور ا١تزدىرة قد أقبلوا على القراءة كعلى اقتناء الكتب إقباالن منقطع  من حقائق غاية ُب األ٫تٌية، مؤكِّدة بأفٌ " الغرب
 .الٌنظَت، يشبو إٔب حٌد كبَت، شغف الٌناس ُب عصرنا ىذا باقتناء الٌسٌيارات كالٌثبٌلجات كأجهزة التٌلفزيوف كا٢تواتف النٌػٌقالة

كن فاخرة كسيارات فارىة، كاف يقاس الثٌراء في موركث الفكر ككما يقاس ثراء الٌناس اليـو بمدل ما يملكوف من مسا      
 .العربٌي الممتٌد منذ بدء التأليف حٌتى القرف الثٌالث عشر الميالدٌم بمدل ما يقتنى من كتب مخطوطة

كرٔتَّا _ياج الٌلغة ، ٖتٌدل هبا س(3)"دار اٟتكمة"عيرًفت بػ " بغداد"إٔب إنشاء مكتبة ضخمة ُب " ا١تأموف"كلعٌل ىذا ما أٌدل بػ      

 .«(4)كتب ا٢تند، كترٚتت ًحكىمي اليوناف، كحيوِّلىت آداب الفرس»_ كما يقوؿ اٞتاحظ_، فنيًقلىت _الدِّين

" بغداد"ـ ديكرى الكتب العاٌمة في 891كتكاثرت ديكري الكتب في كٌل مكاف؛ حٌتى أحصى بعض المؤرٌخين إلى غاية عاـ      
 .كحدىا بأكثر من مائة

كما حذا حذك الخليفة . في القرف العاشر أربعين ألف مجٌلد" العراؽ"في " الٌنجف"قد بلغت أصغر مكتبة في ك      
 . كٌل األمراء العرب في مختًلف أنحاء العالم العربيٌ " المأموف"

ابن "العضاؿ على يد ، من مرضو (5)"٤تٌمد ا١تنصور"كقد بلغ االىتماـ بالكتب كقراءهتا ما ركم أنٌو ١تا شفي سلطاف ٓتارل      
، كىو بعد فىتن ٓب يتجاكز الثٌامنة عشرة، كافأه الٌسلطاف على ذلك بأف ٝتح لو أف ٮتتار من مكتبة قصره ما (ىػ428-370" )سينا

                                                           
 .127/ 3: األعبلـ: تنظر ترٚتتو ُب _ 1
 .235/ 1: ـ٤1966تٌمد سٌيد جاد اٟتٌق، القاىرة، : ، تح(ىػ852-773)أبو الفضل أٛتد بن علٌي، ابن حجر العسقبلٌ٘ب : الٌدررالكامنة ُب أعياف ا١تائة الثٌامنة: ينظر_  2

كما  145: ىػ1409/ ـ٣1989تموعة من األساتذة، بيت اٟتكمة، تونس، : الًٌتٚتة كنظريٌاهتا: "منجية منسية ضمن": لٌنقل كالًٌتٚتة حىٌت العصر العٌباسيٌ حركة ا: "ينظر _ 3
 .بعدىا

 .75/ 1: عبد الٌسبلـ ٤تٌمد ىاركف، دار اٞتيل، بَتكت، د ت: ، تح كش(ىػ255-150) اٞتاحظ عمرك بن ْتر أبو عثماف: اٟتيواف _ 4
 .224/ 2: ينظر األعبلـ. ىػ366كفاتو سنة _  5
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" ابن سينا"٭تتاج إليو من الكتب لدراستو، كقد كانت كتبها تشغىلي جزءنا كبَتنا من القصر، كقد رتٌبت حسب موضوعاهتا، كيتحٌدث 
 .»كىناؾ رأيتي كتبنا ٓب يسمع أغلب الٌناس حىٌت بأٝتائها«: ها فيقوؿعن

٥تطوطة ُب  18000ك٥تطوطة ُب الرٌياضيات  ٣6500تٌلد من بينها  1.600.000بالقاىرة، " العزيز"كما حوت مكتبة ا٠تليفة       
 .الفلسفة

ا ركم أٌف بعض الوزراء ٓب يكن ٮترج إٔب رحلةو إاٌل كمعو ككذا فعل العديد من الوزراء كرجاؿ الٌدكلة، كليس أدٌؿ على ذلك ٦تٌ      
 . (1)ٛتييولة ثبلثُت ٚتبلن من الكتب تصحىبي ركبىوي 

ـٌ ما       كاالىتماـ بالكتب العلمية من أ٫تٌٌية بالغة ُب " للقراءة كا١تطالعة"إٌف ىذه الٌنماذج ا١تتنٌوعة كغَتىا تظهر لنا ُب جبلء تا
ؼي كثَت من الٌدارسُت كالباحثُت عن قراءتو كٖتقيقو، تراثنا العريٌب، كمن جهة  ِي أخرل تربز قيمة الًٌتاث ا١تخطوط، الذم يعًز

 .العتبارات متنوِّعىة ليس ٣تاؿ ذكرىا اآلف كىي ُب ٚتلتها كاىيةه 

ٌية كاف ٢تا ىي األخرل غَت أٌ٘ب ال أفوِّت ىذه الفرصة ألشَت إٔب أٌف تلك ا١تخطوطات ٔتا ٖتملو من كنوز علمٌية كثقافٌية كمعرف     
فكما كانت الٌدكلة ا١تنتصرة تطلب من ا١تنهزمة تسليم أسلحتها كسفنها اٟتربٌية كشرطو . ُب قلوب العرب أمراء كرعٌيةن مكانة متمٌيزة

-149" )ىاركف الٌرشيد"أساسي  لعقد الص لح، ىكذا كاف يطلب كثَته من الفاٖتُت كالقادة تسليم ا١تخطوطات، كمن ىؤالء 
" ا١تأموف"، كطالب بعده  تسليم ا١تخطوطات اإلغريقٌية القدٯتة" أنقرة"ك" عموريٌة"الذم طلب بعد فتح ( ـ809-766/ ىػ193

بتسليم أعماؿ الفبلسفة _ قيصر بيزنطة_( ـ876-839" )ميخائيل الثالث"بعد انتصاره على ( ـ833-789/ ىػ170-218)
 .ة، كعيدَّ ذلك بديبلن عن تعويضات اٟتربالقدماء اليت ٓب تتمَّ ترٚتتها بعد إٔب العربيٌ 

-1846) (Leclerc" )لوسياف لوكلَتؾ"كما يقوؿ _كما أٌف شهادة العلماء الغربٌيُت هبذا فيو تدليل على أٌف ذلك االىتماـ       
         بتكركه، أك نٌقحوه، كاف السَّبيل إٔب ًمٍلًك العرب ٚتيع علم اليونانيُِّت، ٦تٌا جعلهم يضيفوف إليو الكثَت ٦تٌا ا_ (2)(ـ1896

 .(3)ألف ٣تٌلد ُب ٥تتًلف العلـو كالفنوف 600كحدىا ما يناىز " قرطبة"، كحىٌت اجتمع ٢تم ُب خزانة  أك جٌردكه

اعل تسهم ُب إكساب ا١ترء قٌوة معرفٌية، كإمداده برصيدو ثقاُب  كمعرٌُب؛ ٯتكِّنو من الٌتف" القراءة"كىذا ما يدٌلل أيضنا على أٌف      
 .على كثَت من األصعدة ثقافي ا كاجتماعي ا كغَت ذلك

                                                           
ماركف عيسى ا٠تورم، دار صادر، دار : فاركؽ بيضوف، ككماؿ دسوقي، مراجعة: مشس العرب تسطع على الغرب، ترٚتة(:  Zighrid Hunke )زيغريد ىونكو  :ينظر _ 1

 .كما بعدىا 385: 2002، 10اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت، ط

عيوف األنباء ُب طبقات األطباء "كىو أٛتد بن القاسم الطبيب الدمشقي صاحب كتاب _ستشرؽ فرنسي، كتب تاريخ الطب العريب مستندا إٔب ابن أيب أصيبعة ىو طبيب كم_   2
 .ابإماـ النباتيُت كعلماء األعش( ـ1248/ ىػ 646ت " )مفردات ابن البيطار"، كما نقل إٔب الفرنسية كتاب _(ـ1270_1200/ ىػ 668_596)
 .142: 19خضر بن علياف القرشٌي، ضمن مج الٌلساف العريٌب، مكتب تنسيق الٌتعريب، الرٌباط، ع ": تعريب العلـو ككضع ا١تصطلحات" _ 3
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 :البعد الثٌقافٌي للقراءة_  2

ىي ٣تمع حقيقة اإلنساف، كعنواف ما بو يتمٌيز بو عن سائر ا١تخلوقات،  " القراءة كا١تطالعة"٦تا سلف ذكره ٯتكن القوؿ بأٌف      
 . نسافكما تتعٌُت بالٌتخصيص العبلقة ا١تعقودة بُت القراءة كاإل

فهو ضربه من عبلقة الٌتعاظل . كاإلنساف" القراءة كا١تطالعة"كُب ىذا الٌنسق يتسٌٌت االستدالؿ على طبيعة الٌلحاـ الرٌابط بُت 
إٌف العبلقة ا١توجودة بينهما كالعبلقة ا١توجودة بُت الٌداٌؿ كا١تدلوؿ، : _على حٌد تعبَت عبد الٌسبلـ ا١تسٌدم_كاالنصهار، أك لنػىقيل 

أف تكوف ٔتنزلة الٌرمز من ا١تعادلة الرٌياضٌية، بل " القراءة كا١تطالعة"حىٌت لتكاد . «(1)يث ال ٯتكن تصٌور أحد٫تا دكف ٘تٌثل اآلخرْت»
 . حىٌت لتكاد أف تغدكى ىي اإلنسافى ذاتىوي، إٔب ا١ترتبة اليت يتعٌذر معها تصٌور ىويتُت متمايزتُت

يب ما ٭تصل ُب الواقع الثٌقاٌُب الرٌاىن سواء ُب اٞتزائر أك ُب الٌدكؿ العربٌية على الٌسواء أٌف كٕتدر اإلشارة ىنا إٔب أنٌو من غر      
 .الٌتناسب بُت درجة تطٌور العلم كتنوٌع األفكار كالثٌقافة كاإلبداع كمرتبة مواكبتو يظٌل تناسبنا عكسي ا

شيئنا فشيئنا حىٌت عند طلبة الثٌانويٌات كا١تعاىد كاٞتامعات كا١تدارس تأخذ ُب الٌتضاؤؿ " ا١تقركئٌية"بل األغرب من ذلك كلِّو أٌف      
العليا أنفسهم، كىذا ُب اٟتقيقة يرجع حسب رأيي إٔب غياب اسًتاتيجٌية كاضحة، ىادفة إٔب ترسيخ ا١تطالعة ُب أذىاف األفراد طلبة 

كىذا ُب اٟتقيقة أيضنا أٌدت إليو عوامل أذكر . ثٌقافةكمثٌقفُت، ىذا من جهةو، كترجع من جهةو أخرل، إٔب إحبلؿ الٌتخٌصص ٤تٌل ال
 :منها ُب عجالةو 

امتداد رقعة ا١تعرفة؛ ْتيث إنٌو إذا رغب ا١ترء ُب الٌتمٌكن منها فبل بٌد لو من االنتحاء إٔب الٌتخصص ُب فرع كاحد من جانب      
 .كاحد من قطاع كاحد من موضوع ٗتٌصصٌي كاحد، ىذا من ناحيةو 

حيةو أخرل فإنٌو على الطٌالب مثبلن ُب ا١ترحلة الثٌانويٌة أك اٞتامعٌية أف يسعى إٔب إ٬تاد عمل لكسب عيشو ُب أسرع كقتو كمن نا     
قيمتو؛  ٦تكنو، كىذا ٬تعل اٞتامعة أك الثٌانويٌة ال تعدك أف تكوف احدل ا١تؤٌسسات الٌتقنٌية، أٌما الٌتعليم الثٌقاٌُب ُب ببلدنا فقد تقٌلصت

 .(2)تماـ لدل الطٌالب ينصٌب على الٌتحصيل على درجة علمٌية فقط تفتح أمامو الباب لبلوغ كظيفةو معيَّنةو ألٌف االى

ُب ببلدنا، تتَّضح أكثر إذا الحظنا االىتماـ البالغ هبا من قبل الغربٌيُت الذين فهموا " ا١تقركئٌية"إٌف الوضعٌية ا١تزرية اليت تعيشها 
 . عقلو على غرار جسمو، بل قبل جسموحقيقة اإلنساف، فراحوا يبنوف 

فكم ُب البلداف الغربيَّة من مىٍن يػيرىل ُب ا١تكتبات ككسائل الٌنقل كقاعات االنتظار، كاٟتدائق ا٠تاٌصة كالعاٌمة كحىٌت ُب دكرات      
ُب غاية _ كبذلك_مع ذلك  ، ال يستنكف عن القراءة كا١تطالعة الٌنافعة اليت تبٍت فكره كتنَت بصَتتو، كىو_أكرمكم ا_ا١تياه 

                                                           
سة الوطنٌية للًٌتٚتة كالٌتحقيق ٣تموعة من األساتذة، ا١تؤسٌ : إعداد": تأسيس القضٌية االصطبلحٌية"عبد الٌسبلـ ا١تسٌدم، ضمن كتاب ": صياغة ا١تصطلح كأسسها الٌنظريٌة" _ 1

 .29، 27: ـ1989/ ىػ1409كالٌدراسات، بيت اٟتكمة، قرطاج، 
 .89-88: يوسف ميخائيل أسعد، نضة مصر للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع، القاىرة، د ت: اٞتامعة بُت الٌتعليم كالٌثقافة: ينظر_  2
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طواؿ " القراءة"كأقوؿ ىنا بأنٌنا إذا كٌنا نستمتع ٔتا نقرأ، أك حُت نقرأ فإنٌنا ال نصبح ُب حاجةو إٔب . الٌنشاط باستمتاعو ٔتا يقرأ
 .حياتنا

 : البعد المعرفٌي للقراءة_  3

عرٌُب كاإلدراكٌي، ا١تٌتصل بعبلقة كٌل فرد ّتهازه اإلدراكٌي؛ البعد ا١ت" القراءة"لعٌل أىٌم األبعاد كأخطرىا ٦تٌا تتبلبس بو قضية      
فلهذا عبلقة كطيدة باٞتانب ا١تعرٌُب للفرد، كال أدٌؿ على ذلك من نشوء _ إدخاؿ معلومات جديدة إٔب الٌذاكرة" القراءة"باعتبار 

اكيب أك أبنية جديدة، لتكوف إضافة إٔب البنية عٌدة نظريٌات معرفٌية، تعٌت با١تعلومات اٞتديدة اليت يكتسبها الفرد، قصد بناء تر 
ـٌ من مبلمح علم الٌنفس الٌلغوٌم ا١تعرٌُب، يربز اىتماـ العلماء الكبار ُب (1)ا١تعرفٌية الٌسابق كجودىا ُب الٌذاكرة ، كىو ملمحه ىا

 .حضارتنا العربٌية كاإلسبلمٌية قدٯتنا، ككذا ُب اٟتضارة الغربٌية، بإ٪تاء الٌذاكرة

أنٌنا ٯتكن أف ٨تيا ُب غٌت عن ا١تطالعة، فإف ظٌن ذلك أحده فقد ظلم نفسو، كٛتٌلها _ بأمِّ كجوو من األكجو_كن أف نظنَّ كال ٯت  
كىذا ١تَّا يصدؽ على كٌل مثٌقفو مهما كاف ٗتص صو . ما ال طاقة ٢تا بو، إاٌل أف يتواطأ على امتصاص ركح اٟتياة كإذابة رحيقها

 .ك٣تاالت اىتمامو

ُب األخَت لىٌما كاف دأب كل دراسة أف ٗتلص إٔب توصيٌاتو كاقًتاحاتو فإنٍَّت أقًتح أٌكالن أف توٕب اٞتهات ا١تسؤكلة مؤٌسساتو ك      
 .كأفرادنا ك٣تتمعنا ّتميع تشكيبلتو اىتمامنا أكرب بإ٪تاء البعد الثٌقاٌُب كا١تعرٌُب للفرد

تشجيع القراءة كا١تطالعة كذلك، بًتسيم يوـو كطٍت  للقراءة ٗتٌصص فيو جائزة  كما ال أجد بأسنا ُب أف أقًتح ثانينا العمل على      
 .كطنيَّةه ألحسن قارئو كأحسن كاتبو كأحسن مكتبةو عموميَّةو كخاصَّةو 

 ":ىوامش على دفًت الٌنكسة"، من قصيدتو الٌشهَتة "كأختم ىذا ا١تقاؿ بأبيات لنزار قٌبا٘ب   

...... 

 ..يا أصدقائي

 ..تقرأكا كتابٍ  جرٌبوا أف

 .(2)أف تزرعوا اٟتركؼ، كالٌرٌماف، كاألعنابٍ          ..أف تكتبوا كتابٍ 

                                                           
: ـ2001/ ىػ1421كليم عبيد، دار ا١تعارؼ، القاىرة، : فاركؽ فهمي، كمٌت عبد الٌصبور، مراجعة: بويٌة ا١تعاصرة كا١تستقبلٌيةا١تدخل ا١تنظومٌي ُب مواجهة الٌتحديٌات الًتٌ : ينظر_  1

108 . 
 .181: ـ1999/ ىػ1419، 1نزار قٌبا٘ب، منشورات نزار قٌبا٘ب، بَتكت، ط: األعماؿ الٌسياسٌية الكاملة _ 2
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 :المصادر كالمراجع_ 

 .ىػ1420/ ـ2000، 1عبد الٌرٛتن عبد الٌسبلـ جامل، دار ا١تناىج للٌنشر كالٌتوجيو، ط: أساسٌيات ا١تناىج الٌتعليمٌية كأساليب تطويرىا_ 

 .ىػ1412/ ـ1992، 10، دار العلم للمبليُت، بَتكت، ط(ىػ1396-1310)٤تمود الٌزركلٌي خَتالٌدين بن : األعبلـ_ 

 .ىػ1419/ ـ1999، 1نزار قٌبا٘ب، منشورات نزار قٌبا٘ب، بَتكت، ط: األعماؿ الٌسياسٌية الكاملة_ 

 .19الٌتعريب، الٌرباط، ع  خضر بن علياف القرشٌي، ضمن مج الٌلساف العريٌب، مكتب تنسيق": تعريب العلـو ككضع ا١تصطلحات_ 

 .يوسف ميخائيل أسعد، نضة مصر للطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع، القاىرة، د ت: اٞتامعة بُت الٌتعليم كالٌثقافة_ 

/ ـ٣1989تموعة من األساتذة، بيت اٟتكمة، تونس، : الًٌتٚتة كنظريٌاهتا: "منجية منسية ضمن": حركة الٌنقل كالًٌتٚتة حىٌت العصر العٌباسيٌ "_ 
 .ىػ1409

 .عبد الٌسبلـ ٤تٌمد ىاركف، دار اٞتيل، بَتكت، د ت: ، تح كش(ىػ255-150)أبو عثماف عمرك بن ْتر اٞتاحظ : اٟتيواف_ 

 .ـ٤1966تٌمد سٌيد جاد اٟتٌق، القاىرة، : ، تح(ىػ852-773)أبو الفضل أٛتد بن علٌي، ابن حجر العسقبلٌ٘ب : الٌدررالكامنة ُب أعياف ا١تائة الثٌامنة_ 

 .د ت بَتكت، ، دار الكتب العلمٌية،(ىػ1089 -1032)بن العماد ا ،عبد اٟتٌي بن أٛتدأبو الفبلح  :ىب ُب أخبار من ذىبشذرات الذٌ _ 

ماركف عيسى ا٠تورم، : فاركؽ بيضوف، ككماؿ دسوقي، مراجعة: ترٚتة(: Zighrid Hunke)زيغريد ىونكو : مشس العرب تسطع على الغرب_ 
 .ىػ1422/ ـ2002، 10ار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت، طدار صادر، د

٣تموعة من األساتذة، ا١تؤٌسسة : إعداد": تأسيس القضٌية االصطبلحٌية"عبد الٌسبلـ ا١تسٌدم، ضمن كتاب ": صياغة ا١تصطلح كأسسها الٌنظريٌة"_ 
 .ـ1989/ ىػ1409الوطنٌية للًٌتٚتة كالٌتحقيق كالٌدراسات، بيت اٟتكمة، قرطاج، 

، دار الٌرياف للًٌتاث، القاىرة، دار الكتاب العريٌب، (ىػ807-735)أبو اٟتسن علٌي بن أيب بكر بن سليماف ا٢تىٍيثىًمٌي : ع الٌزكائد كمنبع الفوائد٣تم_ 
 .ىػ1407/ ـ1987بَتكت، 

كليم عبيد، دار ا١تعارؼ، القاىرة، : لٌصبور، مراجعةفاركؽ فهمي، كمٌت عبد ا: ا١تدخل ا١تنظومٌي ُب مواجهة الٌتحديٌات الًٌتبويٌة ا١تعاصرة كا١تستقبلٌية_ 
 .ىػ1421/ ـ2001
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               التغيير ك التحوؿ تجليات ك األدبية األجناس

 عبػدالرحيم مراشػػدة   :كتورد ال
 يةاألردنالمملكة الهاشمية  –جامعػة جػػدارا   

E.Mail : abd_marashdeh@yahoo.com                       
 :ملخص البحث

، تلك اإلشكالية اليت راحت تشغل باؿ ا١تبػدعُت كالنقػاد علػى السػواء ، ( األجناس كاألنواع األدبية ) ٭تاكؿ ىذا البحث ٕتلية إشػكالية       
البػاب علػى  حيث كاف االنشغاؿ كثَتان ُب توصيف بعض األعماؿ ، كتوزيعو ضمن ىذا اٞتنس أك ذاؾ ، إضافة إٔب أف ا١تناىج اٟتديثػة فتحػت

مصػػراعيو إلمكانيػػة التمػػرد علػػػى األجنػػاس القػػارة ، كا١تتعػػػارؼ عليهػػا عػػرب التحػػػوالت الزمنيػػة كالثقافيػػة ا١تتحولػػػة ، ٍب إف ظهػػور بعػػض النصػػػوص 
ا، اإلبداعيػػة علػػى أيػػدم كتػػاب ٢تػػم حضػػورىم اإلبػػداعي ُب خريطػػة األدب، الػػي كالعػػا١تي ، شػػجع النقػػادعلى االلتفػػات إليهػػا كإٔب إجناسػػيته

 .كبالتإب إبداء الرأم حو٢تا

الباحث اٟتإب حاكؿ الوقوؼ علػى مسػألة التجنػيس عػرب تارٮتهػا القػدٙب ، ُب ا١تقػوالت النقديػة الكبلسػيكية ، كُب أصػناؼ األدب العػريب      
تجنػيس القػار لػبعض النصػوص ، كالغريب ، كصوالن إٔب األدب اٟتديث ،  كخلص إٔب أف ا١تبدعُت أسهموا مع النقاد ُب حالة التشػػػويش علػى ال
كيػرل الباحػث أف ظهػور مػدارس . كٓب يعَتكا اىتماما كافيان ١تسألة التلقي ، ْتيث ٓب يًتكػوا ٣تػاالن للقػارئ ليحػدد اٞتػنس الػذم يقومػوف بقػراء تػو 

للػنص ، ْتيػػث كصػػل األمػػر لػػديها إٔب مػا بعػػد اٟتداثػػة رٔتػػا ٪تٌػت أيضػػان ىػػذه اإلشػػكالية ، مػػع أف التفكيكيػة أعطػػت دكران الفتػػان للقػػارئ ُب تناكلػػو 
 .القوؿ أف النص ميت ك٭تيا بالقراءة 

يبقى ىذا البحث خطوة على خريطة الدرس النقدم ، يأمل الباحث منهػا أف تفػتح الػدرب ٠تطػوات أخػرل لتجليػة مثػل ىػذه ا١تسػائل ،       
 .ة كالتوفيق فيما ذىبنا إليو من أراءكنسأؿ ا تعأب اٟتكم. كالوقوؼ على ما ٯتكن أف تثَته من قضايا كدالالت 

Abstract 

Genres and manifestations of transformation and change 

This study tries to shed light on the problem of literary genres and their transformations 

through time as a remarkable phenomenon in the transformations of human creativity 

throughout its history and the development of its thinking. The researcher has found out that 

this problem changes as a result of changes in terminology, on the one hand, and changes in 

creative texts, on the other. The researcher has also drawn attention to the influence of the 

readers themselves on determining genres regardless of the classifications that authors often 

mark their works with. The researcher hopes that this study will add to the field of literary 

criticism in general and to genre studies in particular. 
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 تجليات التحول والتغيير األجناس األدبية و

 :تمهيػػد

التغػػَت كالتحػػوؿ مػػن ٝتػػة األشػػياء ُب الوجػػود كالعػػآب ، كىػػذا مػػا يعطػػي للمكنونػػات ُب ىػػذا العػػآب بعػػدان قيميػػان متجػػددان ، كتبعػػان       
ن ، كتتناسػب كمقػدار مػا يطػرأ مػن تغيػَت ، ٍب ٯتكػن اإلشػارة ىنػا إٔب لذلك تصػبح النظػرة للمتغػَتات  متحولػة ىػي األخػرل مػع الػزم

إمكانية تداخل كتفاعل األشياء مع بعضها البعض ، كتفاعل العناصر ُب الوجود اليت تنتج بتفاعلها عناصر جديدة ٥تتلفة ،مؤتلفػة 
 .ُب آف 

، تبقػػى  كفػػق سػػَتكرة الكػػوف كاٟتيػػاة ، خاضػػعة ١تبػػدأ  ا١تعػػايَت كالقػػيم ، كجهػػات النظػػر ، كالنصػػوص اإلبداعيػػة كغػػَت اإلبداعيػػة     
التحػػػوؿ كالتػػػداخل ، كمػػػن الطبيعػػػي إذاى آف تتخلخػػػل ا١تفػػػاىيم الػػػيت كانػػػت ُب كقػػػت مػػػا تبػػػدك شػػػبو قػػػارة ك ثابتػػػة ، كتتػػػداخل كػػػذلك 

س األديب ، الػذم ٨تن ىنا بصػدد اٟتػديث عػن اٞتػن. منتجات الفكر اإلنسا٘ب كلما تقدمت األزمنة كتنامت الثقافات كا١ترجعيات 
الٯتكن عزلو عن ا١تنتج الفكرم اإلنسا٘ب ، بل ىو من أىم منتجات ىذا الفكر ، كىو ا١تتداخل ُب إنتاج ا١تفهومات ، كالذم يػؤثر 

 .كيتأثر ُب سَتكرة التحوؿ كالتداخل كالتغَت 

ص ، مهما تضاءؿ أك أختزؿ ، قػائم بذاتػو إف كجود جنس أديب نقي ٘تامان ، يعد ضربان من ا٠تياؿ كا١تستحيل ، فبل كجود لن       
دكف امتصاصو لركافد من غَته ، لغةن كمضمونان ، ك بشكل صػػريح أك خفي ، ذلك أف ا١تفكر فيو ، قبل التلفظ  كالقوؿ ، ىو نتاج 

ىو مػنجم للمعرفػة  ، تفاعل مع البيئة ،  كاألفكار ا١تتداكلة ، أك ا١ترجعيات ، أكالقراءات اليت ينهل منها الفكر ، أم فكر ، حيث 
ك٢تػذا تبػدك صػياغة أم فكػػر فػردم مسػتندة إٔب مػػا تػداخلت بػو مػػن عػوآب ، بيئيػو كنفسػػية ، كعبلئقيػة بػُت اآلنػػا كاآلخػر ، بػُت اآلنػػا 

عنػػدما ٭تػػاكؿ إحػػداث مقاربػػة للكتابػػة االبداعيػػة  كلؤلسػػلوب ُب انتػػاج مقػػوؿ ( ركالف بػػارت ) كالعػػآب ، كمػػن ىنػػا ٯتكػػن فهػػم مقولػػة 
التقػاء اللحمػػة : ) ، فػَتل أف الكتابػة تعػود ُب األسػاس إٔب اندمػػػاج معطػى اٞتػػػػسد مػع العػآب ، ك٢تػذا يػرل  أف الكتابػة ىػي   القػوؿ

صػور ، كدفػق ، كقػاموس ، " ، كاللغة ىي فضاء ىذا االلتقاء كالتعبَت ، حيث اللغػة كسػيلة التبيػاف لؤلسػلوب ، الػذم ىػو ( بالعآب 
كماضػػيو ، ٍب تصػػَت شػػيئا فشػػيئا ، اآلليػػات نفسػػها لفنػػو ،  ىكػػذا تتكػػوف ٖتػػت اسػػم أسػػلوب ، لغػػة  تولػػد كلهػػا مػػن جسػػم الكاتػػب

كتتيح اجملاؿ النػدماج ا١تعطػى الفيزيقػي مػع ا١تعطػى غػَت ... مكتفية بذاهتا ، ال تغوص إال ُب ا١تيثولوجيا الشخصية كالسرية للكاتب 
 ( .1" )الفيزيقي ُب الوجود
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     اإلدمػػاج بػػُت اإلنسػػاف كالعػػآب أيضػػان متحػػوؿ ك متغػػَت ،عػػرب الػػزمن ، / ىػػل االلتقػػاء : نطػػرح السػػؤاؿ التػػإب اآلف ٯتكػػن لنػػا أف        
ُب جوانيػة اإلنسػػاف كخارجػػو ُب  ك بتغػَت كػػل منهمػا ؟  إف ىػػذا اإلدمػاج ىػػو حصػيلة ٘تػػازج القػراءات كا١تعػػارؼ كا١ترجعيػات ا١تتداخلػػة

َت حصػػيلة مػػا ًب اختزانػػو ُب الػػذات كمعاٞتتػػو ، كىػػذا مػػا يفهػػم مػػن مسػػألة التقػػاطع بػػُت ، إذ يصػػبح ا١تنػػتج علػػى اللسػػاف ، كالتعبػػآف
تركيبػة ٕتمػع لتنظػيم " النصوص كمضامينها البانيػة ٢تػا ، حػىت ُب مكونػات الػنص اٞتزئيػة فيهػا ، كالتػداخل بػُت اٞتزئيػات ىنػا يصػبح 

قوؿ مأخوذ من /ف التناص ىو ذلك التقاطع داخل نص لتعبَتنصي ، معطى بالتعبَت ا١تتضمن فيو ، أك الذم ٭تيل إليو ، كبذا يكو 
ا١تنػػتج ىنػػا عصػػارة كخبلصػة تػػداخبلت ٥تتلفػػة كمعقػػدة ُب آف ، كمػػن الطبيعػي أف يػػنعكس ذلػػك كلػػو علػػى   .(2" )نصػوص أخػػرل 

 .اْب...النص بوصفو منتجان  لباث ، أك مرسل ، أك كاتب 

الػػيت بوسػػاطتها تتبػػُت الػػدالالت كهبػػا يظهػػر الػػنص بعػػد إحالتػػو مػػن الكػػبلـ  إٔب مػػا داـ أف اللغػػة ىػػي الوعػػاء الضػػاـ لؤلفكػػار ، ك     
تعػػٌت " سػػطح ظػػاىر ، كُب اللغػػة كعربىػػا يتبػػُت كػػذلك جػػنس ا١تػػادة ا١تقػػرؤة  ، كبنػػاء عليػػو ٯتكػػن تصػػنيف الػػنص ،مػػن حػػث أف اللغػػة 

(   T.Todoroovتػػودكركؼ ) حػػد تعبػػَت علػػى ( 3"  )  با٠تصػػائص  اجملػػردة الػػيت تصػػنع فػػرادة اٟتػػدث األديب ، أم األدبيػػة ، 
النسػيج ا١تتػداخل ُب كػل / كاللغة ىنا ستكوف متداخلػة باألسػاس ُب كػل مػا ٖتتويػو أك تشػَت إليػو ، كبػذلك تكػوف اللغػة ىػي الشػبكة

يات اللغة ، كاألدباء كا١تبدعوف ىم األكثر حساسية ١تعط. األجناس األدبية ، كعربىا كهبا يتم التواصل كاالنتقاؿ من جنس إٔب أخر 
مػن  كيكوف من البديهي كا١تتوقع اإلفادة ، مػن ٍب ،. كبالتإب فهم األقدر على استثمار عناصرىا كبنياهتا ا١تتداخلة ُب كل األجناس 

 .ىذه ا١تسألة ، كا١تضي قدمان ُب خلخلة السائد كا١تمكن كا١تتوقع باستمرار ، كإف كاف األمر ٮتتلف من مبدع إٔب أخر 

  :لية التصنيفاألجناس كإشكا

إف مسألة التصنيف لؤلشياء ، ُب الوجود كالعآب ، قدٯتة كضاربة ُب الزمن ، كقد تنامت مع كعي اإلنساف ١تا حولو ، كقػد          
ترافق ذلك مع قدرتو على التمييز بُت األشياء ، فالتمييز ضرب كاضح إذا صدر من ذاكرة كاعية ، كٯتكن ٦تارستو علػى األشػياء ُب 

د ، كىػػو ضػػرب مػػن التصػػنيف علػػى أسػػاس ذىػػٍت علػػى األقػػل ، كمعاينػػة األشػػياء كفحصػػها نػػوع مػػن الوقػػوؼ علػػى خصػػائص الوجػػو 
األشػػياء ، ٘تهيػػدان لتصػػنيفها كاٗتػػاذ القػػرار بشػػأنا  ؛ فمنػػذ النشػػأة األكٔب لئلنسػػاف البشػػرم ٘تػػت مبلحظػػة كجػػود ذكػػر مقابػػل أنثػػى  ، 

أشياء الوجود تيدرؾ تبعان لتواجػدىا ُب الوجػود ، بالكيفيػات الػيت ىػي عليػو ، كبتنػامي اْب ، ف...كعآب نبات إٔب جانب عآب حيواف 
الوعي هبا كلما ٖتركت الذاكرة اإلنسانية لوضعها ضمن تصنيفات معينة ، أك تأطَتىػا ضػمن منظػور معػُت ، كىػذا التػأطَت نػوع مػن 

كمعاٞتة مكوناهتا ، كلػوعي طبيعػة  اٟتيػاة  كسػَتكرهتا ، ٘تضػي  التصنيف ، إلدراؾ التعيُت كا٢تدؼ كاٞتدكل ، كبالتإب للتعامل معها
 . ىذه ا١تهمة 

    



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-346- 
 

كاف اإلنساف عندما ينظر إٔب األشياء كيعاينها ، كيكٌوف فكرة عنها ،يقـو بالربط بُت بعض األشياء بقرينة كاضحة ، كٓتيػوط        
ِن ٬تمػع ُب كاصلة لعبلقة ما ، كيفصل بينها الفًتاقها ُب ا١تكونات ، شكبلن  كموضوعان ، أك تبلقيهػا ُب بعػض السػمات ، فػراح مػثبلن

ا١تتقاربة ، كيفرؽ بُت األشياء ا١تتباعدة ، ك٭تاكؿ ُب بعض األحياف تصنيفها كضمها إٔب ٣تموعات ، فقاؿ  ذىنو األشياء ا١تتماثلة أك
م يبػدك أنػو يقػع ٖتػت تصػنيف معػُت ، فقػاؿ بػالطيور مثبلن باٟتيوانات البحرية ، كاٟتيوانات الربية  ، كمن ٍب راح يدقق أكثر ُب الػذ

 .األليفة كالطيور اٞتارحة ، كل ذلك يتم عرب تقدمو العلمي كالذىٍت كسَتكرة التقدـ اٟتضارم 

ىذه ا١ترئيات كاسوسات من الوجود ٛتلت نقادان كثَتين علػى أخػذ مسػألة التصػنيف مػن الرؤيػة الكونيػة كالفلسػفية للوجػود        
ف ، كقػػاموا بتتبػػع تفكػػَت اإلنسػػاف كمراحػػل ٖتوالتػػو ُب نظرتػػو للوجػػود كالعػػآب ، كأفػػادكا ، تبعػػان لػػذلك ، مػػن ٤تاكلػػة التأصػػيل كاإلنسػػا

كالتقنُت للعلـو ما أمكن ، فجاء التأصيل لعلم األجناس من ىذه الزاكية بالنسبة ٢تم ، كأظن أف ذلك ٦تكنان إذا ما حاكلنا ربط علم 
ل ، كبوصفو حالة تتمػاس مع كعي اإلنساف كٖتوالتو الفكرية عرب الوجود ، كمن ىنا كاف ا١تنحى ُب التأريخ األجناس بالعلـو األخر 

لعلم األجناس كنظريتو منحىن علميان الفتان ؛ ألف ذلك يتم عرب السػَت الطبيعػي إلدراؾ التحػوالت علػى األشػياء ، كمػن بينهػا بػالطبع 
، الػيت سػنتناكؿ عبلقتهػا مػع التصػنيف كاألجنػاس بعػد قليػل ، حيػث الػوعي باألبعػاد  مػا يطػرأ مػن ٖتػوالت علػى النصػوص اإلبداعيػة

 .االبستمولوجية ىاـ لتتبع مسَتة األجناس األدبية كأنواعها عرب تارٮتها 

 فػػا كػػارؿ كان) مػػن النقػػاد العلمػػاء الػػذين ذىبػػوا إٔب الػػربط بػػُت الواقػػع ٔتػػا فيػػو كمػػيبلد نظريػػة األجنػػاس ، علػػى سػػبيل ا١تثػػاؿ      
K.Kanva  ) األجناس تأٌب إٔب الوجود كتعيش ٍب ٘توت كبػاقي الكائنػات اٟتيػة " أف : كىو ناقد حديث كمعاصر ، فهو يرل "

بالنسبة ١تنهجية التصنيف نشعر ، علػى كجػو العمػـو  " ، كمن ٍب يشَت ىذا الناقد إٔب البعد التارٮتي ١تيبلد األجناس ، كيذكر ( 4) 
صنف الطَت مثبلن ٭تدد : ات ٦تيزة للمواد كترتيبها انطبلقان من األقرب فاألقرب ، حىت تصل إٔب اٞتنس البعيد بأنا تبدأ بإقامة قسيم

اْب ، ىكذا سيدخل طائر الدكيرم ُب صفحة الطيور ، شػأنو ُب ذلػك شػأف الغػراب كالنسػر .. عن طريق امتبلؾ مكونات الطَتاف 
دك صػػحيحان إٔب حػد بعيػد ، ألف العقػل بطبيعتػػو كتكوينػو ، ُب فهمػو لؤلشػػياء ، ، ىػذا الكػبلـ علػػى التصػنيف يبػ( 5.. " )كغَت٫تػا 

ت البينيػػػة بػػػُت األشػػػياء ٭تػػػاكؿ التجزئػػػة ، كمػػػن ٍب التعمػػػق تػػػدر٬تيان ُب الفهػػػم للوصػػػوؿ إٔب حقيقػػػة الشػػػئ ، مػػػن خػػػبلؿ إ٬تػػػاد العبلقػػػا
 .ا١تتشاهبة

الوجود ، كالقسيمات اليت ىي قريبة مػن الطيػور كبعيػدة عنهػا ُب  كقد أشار ىذا الناقد ُب مثالو السابق إٔب تلك األصناؼ ُب      
آف ، فكاف تصنيفها كفقان لبعض ا١تعايَت ، كقد ال تكفي بعض ا١تعايَت ٢تذا اٞتنس أك ذاؾ ، كيضرب مثاالن على ذلك النعامػة ، ٢تػا 

اٞتنس أك النمط ا٢تجُت أك ا١توٌلد ، كيشكل  أجنحة ك٢تا قوائم ، كالتطَت ، فهل ىي حيواف أـ طائر ؟ كمثل ىذا ٯتكن أف يقود إٔب
األْتاث ُب ٣تاؿ سيكولوجيا اإلدراؾ أثبتت أف األصناؼ ليست قارة " ، كتبعان لذلك ذكر ىذا الناقد أف ( ٪تطان ٥تتلفان ) شيئا آخر 
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إلدراكي للفرد ، فهي ُب اآلف نفسو ، كال ثابتة على صورة كاحدة ال تفارقها ، ؛ إنا نإتة عن التفاعل بُت العآب ا٠تارجي كالنظاـ ا
 (.6" )مهيكلة كمرنة كمفتوحة 

مثػل ىػذه الطركحػات كاألراء ، كمػا يقػًتب منهػا ، ٯتكػن ٢تػا أف تػدعم فكػرة قابليػة كجػود األجنػاس ، كتناميهػا ، كانقسػػامها ،       
إف اسػتقراءن بسػيطان للًتاثػات اإلنسػانية ٬تعلنػا ٧تػد . كحىت تبلشيها ، عرب األزمنة كاألمكنة اٟتاضػنة ٢تػا ، كا١تتغػَتة ُب الوجػود كاٟتيػاة 

صدؽ ما ذىبنا إليو سابقان ، فهناؾ أجناس كلدت ، كأخرل تراخت كتراجعت حضوران كقيمة ، كىنػاؾ أجنػاس ماتػت،  أك أخػذت  
بوصػفها   –أنػا ماتػت ا١تبلحػم الػيت ٓب يعػد يهػتم بكتابتهػا أحػد علػى األغلػب ، فتبػدك كك: طريقهػا إٔب التبلشػي ، كمػن ذلػك مػثبلن 

كتابػػة قابلػػة للتػػداكؿ ُب العصػػر اٟتػػديث ، صػػحيح أف النقػػاد كا١تبػػدعُت يػػذىبوف إٔب قراءهتػػا كاإلفػػادة منهػػا لكػػنهم ، غالبػػان ، عػػازفوف  
عػػن كتابتهػػا ، كمثػػل ذلػػك ٯتكػػن أف يقػػاؿ عػػن ا١تقامػػة ، ُب العصػػر اٟتػػديث ، فباتػػت ككأنػػا تشػػكل مرجعيػػات علػػى الػػرؼ ، ٯتكػػن 

 .اْب ...ليها عند اٟتاجة ، كأف يقـو أحدىم بدراستها أك ٤تاكاهتا العودة إ

العصر الذم نعيش فيو ، مشبع بسلوكيات حضارية تتناسب كتقدمو التكنولوجي كا١تعرُب ، ككفقان ١تسار اٟتضارة ا١تتسارعة ،        
ع ىذا الفهم ، كتبعا لتحػوالت مسػَتة األدب ، القصػة كثورة ا١تعلومات ، يتجو اإلنساف لؤلشياء القصَتة كا١تتعػػجلة ، فظهرمتوازيا م

إنا طبيعة ... إْب ، ٘تاما كما ٧تد الوجبة السريعة كاٟتركة السريعة ..القصَتة ، كالنص الركائي القصَت ، كالقصيدة القصَتة كالومضة 
تػو للعػآب كالوجػود ؛  فلكػل شػئ سػياقو العصر كظركفو ُب تقبلو لؤلشياء ، من جهة كطبيعة العقػل البشػرم ا١تتحػوؿ كا١تتطػور ُب نظر 

 . التارٮتي كالفكرم ، كلكل عصر مكوناتو كمنتجاتو كذائقتو ا١تتوافقة مع ا١تنتج 

إف ما يلفت االنتباه ُب األمثلة السابقة ، كاآلراء اليت سرنا على ىديها ، سواء أكاف ذلك علػى مسػتول التصػنيفات لؤلشػياء       
مستول األجناس األدبية ، أف ىناؾ داخل اٞتنس األديب تفرعات كتنويعات تيظهر للمتلقُت خصػائص  ُب الوجود كالعآب ، أـ على

. معينة ، ٕتعلها قابلة لبلنفػبلت مػن اٞتػنس األصػل ، كتيشػعر بقابليتهػا للتنمػيط كللتأسػيس لشػيء جديػد ، ٥تتلػف مؤتلػف ُب آف 
قسم ، أك النمط ا١تتفرع ، أك ما يقًتب من ذلك  الفهم ، فإذا أخذنا من ا١تتلقي ٢تذا اٞتديد ٯتكن أف يطلق عليو اٞتنس اٞتزئي ا١تن

أمثلػػػةالطيور شػػػر٭تة فيهػػػا اٞتػػػوارح كفيهػػػا ا١تسػػػا١تة ، كمنهػػػا مػػػا يقػػػيم األعشػػػاش ُب اٞتبػػػاؿ كالصػػػخور ، كمنهػػػا مػػػا يقػػػيم األعشػػػاش ُب 
، بوصػػفها الوحػػدة ( الطيػور) الشػموٕب األشجار ، فكل ذلك كغَته ٯتكن أف يقود إٔب تأسيس كحػدات صػغرل علػى اٞتػنس العػاـ 

الكربل ، ٔتعٌت أف كل شيء ُب الوجود قابل للتجنيس كالتنميط ، كٯتكن أف يكوف لو جػنس عػاـ كجػنس خػاص ، ككحػدة صػغرل 
 .ككحدة كربل 

اٞتنس ، عرب الزمن  كٖتت ىذا( الشعر)لنذىب اآلف إٔب األجناس األدبية ، كلنعد إٔب الشعر مثيبلن ، لنجد اٞتنس العاـ ىو        
كٖتػػوالت الفكػػر اإلنسػػا٘ب ، راح يتحػػوؿ كينقسػػم إٔب كحػػدات أصػػغر ، ك يتشػػظى ، فنجػػد الشػػعر الكبلسػػيكي العمػػودم ، كشػػعر 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-348- 
 

التفعيلة ، كالشعر اٟتر، كالشعر ا١ترسل ، كقصيدة النثر ، ٍب ٧تد ٖتت ا١تسمى العػاـ مسػميات تسػتند ُب تسػميتها ، إجناسػيان ، إٔب 
عػػن الشػػعر كفيػػو ُب آف ، فنجػػد شػػعر الصػػعاليك ، شػػعر ا٢تػػذليُت ، شػػعر ا٠تػػوارج ، كقبػػل ذلػػك الشػػعر اٞتػػاىلي  مسػػميات خارجػػة

اْب ، كل ذلك يصب ُب الوحدة الكربل العامػة الشػاملة ، جػنس الشػعر، كمثػل ىػذا ٯتكػن ...كالشعر اإلسبلمي ، كالشعر األموم 
 .أف يقاؿ ُب أجناس اخرل كٯتكن التفريع عليها

 :ب المبدعوف كإشكالية التجنيسالكتَّا

كثَت من الكتاب كا١تبدعُت ، كرٔتا دكر النشر، ُب بعض األحياف ، يقوموف بإعبلف جنس العمػل كإشػهاره ، كُب ىػذا ٖتديػد         
 ُب يقػػوؿ  ىاشػػم غرايبػػة الركائػػي األرد٘ب. مسػػبق علػػى العمػػل ، كرؤيػػة موجهػػة مػػن ا١تؤلػػف أك اٞتهػػة الػػيت قػػدمت العمػػل إٔب القػػارئُت 

أكتب عن ذاؾ الذم ال أعرفو ، كأريد أف أتواصل مع جوىره كأف أشرؾ ا١تتلقي معي ُب لذة اكتشػافو ، أكبػت ، ال : " حوار معو 
حىت ينقل الكاتب رؤيتو التصوريٌة للكوف ، فإنو ٭تتاج إٔب جنس أديب أك شكل معُت ، مثلما ٭تتاج إٔب أسلوب .... عن شئ آخر

، إف مقولػػة ىػػذا الركائػػي تؤكػػد علػػى ٤تاكلػػة االنفػػبلت كالتميػػز، ك٭تػػاكؿ أف يغرينػػا ُب اآلف ( 7" )كػػاره مناسػػب ليطػػرح مػػن خبللػػو أف
نفسو ، بأف عليػو أف يكتػب كيػًتؾ لآلخػرين أف يقػدموا اآلراء فيمػا يكتػب ، كال يصػنف عملػو ، كيػدع جريػاف اٟتكػي كالكػبلـ ىػو 

د ، قد يسميو ىو، كقد يسميو اآلخر ، كأ٘ب بو يريد أف يبقى حران ُب الذم يقود إٔب االنسكاب ُب كاس نوع ما ، يتحدد فيما بع
 .خيمة الكتابة الفضفاضة  

قالب التجنيس قد يكػوف ٤تػددان لئلبػداع عنػد الػبعض ، كقػد يشػَت إٔب القواعػد كا١تكونػات ا١تسػبقة علػى الكتابػة ، مػن ىنػا          
 أفػػق كتػػايب أرحػػب ، لكػػن ىػػذا ا١تػػنح أيضػػا يػػدعو للتسػػاؤؿ ، مػػن حيػػث أف ٯتكػػن أف ٬تػػد الػػبعض تربيػػرا ٟتراكػػو بإتػػاه اإلنفػػبلت إٔب

التشتت الواسع يؤدم إٔب ضياع فكرة النص كاسًتاتيجياتو البانية لػو ، كُب الوقػت نفسػو ٯتكػن أف يعطػي ٣تػاال لئلبػداع أك ا٠تػبلص 
 .من قالبية األجهاز السابقة 

عية  قد ٬تد نفسو ُب جنس دكف غَته ، كقد يشعر بقصػور مػا  أثنػاء الكتابػة ُب ا١تبدع عند الشركع بالكتابة اإلبدا/فالكاتب       
يشػػعر بػػنقص مػػا ك٭تػػاكؿ ضػػبط  اٞتػػنس الػػذم ذىػػب للكتابػػة فيػػو ، كعنػػدما ال ٭تػػيط ٔترجعيػػات اٞتػػنس الػػذم يكتػػب عليػػو كفيػػو ،

ا لتحديد إجناسػية العمػل ، كىنػا لنػا أف ، كإذا ٓب يتمكن فقد يشعر ا١تتلقي ٢تذا النص بوجود عيوب ُب النص يفًتض إقامتهاألمور
إف ا٠تركج على إجناسية العمل ، إذا ٓب يكن كاعيان ، قد يؤدم با١تبدع إٔب االنزالؽ ُب ارتباكات تقوده ٠تلخلة القيم الفنيػػة : نقوؿ 

 . كا١توضوعية للنص ، كبالتػػإب يصبح النص ٣تاال للنقد السليب 

كد كاٞتهد ، كقد يفضي ىذا اٞتهد ، إذا كاف كاعيان كنإتان عن تراكمات معرفية ُب ذاكرة ا١تبدع ، إف مسألة االبتداع ٖتتاج لل      
إٔب طرائق ٥تتلفة كتؤسس لشئ ٥تتلػف كمػؤثر ُب آف ، يقػوؿ صػاحب ا١تقابسػات، ُب معػرض حديثػو عػن مثػل ىػذه ا١تسػائل  كدكر 
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ية الشئ ، ككل متعقبو أمران قد بدأ بو غَته ، فإنو بتعقيبو يفضي إٔب كل مبتدئ  شيئا فقوة البدء فيو تفضي إٔب غا: " ا١تبدع فيها 
، كهبػػذا االنقطػػاع يػػتم التأسػػيس ، ( 8" )حػػد مػػا بػػدأ بػػو بتعقيبػػو ، كيصػػَت ذلػػك مبػػدأ ، ٍب تنقطػػع ا١تشػػاكلة بػػُت ا١تبتػػدئ كا١تتعقػػب

 سػابقو ، فػالبلحق بقػدر افًتاقػو بقػدر كالشعور بتحقيق شئ ٥تتلف لو خصوصية ، كإف كاف النص الناتج عن التعقب لو جػذكر ُب
مػػا يأخػػذ منحػػى للعبػػور ُب حقػػل ٥تتلػػف ، كمػػن ىػػذه التوجهػػات تنػػتج التحػػوالت عػػن النػػوع القػػار السػػابق ، كتتوالػػد النصػػوص الػػيت 

سػها لنػوع تأخذ طريقها إال التجنيس ، كالشعور هبا من قبل ا١تبدع كا١تتلقي ، كٔتدل توافقها أك تعارضػها مػع السػابق ، كٔتػدل تأسي
 .أك ٪تط كتايب ما

ا١تتلقػػي ُب مثػػل ىػػذه اٟتػػاالت يقػػع عليػػو عػػبء التفكػػَت العميػػق ٔتحاكلتػػو الوقػػوؼ علػػى مػػا يقػػرأ ، كإذا كػػاف ا١تقػػرؤ ٥تتلفػػا عمػػا       
ٯتكػن  عهده ، فلو أف يبحث عن طرائق تفكَت ٥تتلفة للوصوؿ إٔب ما ينطوم عليو ا١تقرؤ ، كذلك بإعادة التفكَت ُب الًتابطات اليت

أف توصل النص بغَته من النصوص السابقة عليو ، أك ا١تعاصرة لو ، ككاف النص ُب مثل ىذه اٟتالة لو عبلقة ما ّتذكر ٥تتلفة على 
" ، ُب كبلمو على مسػألة التنػاص كا١تتنػاص ، حيػث يػرل أف ىػذا األخػَت عبػارة عػن (    M.Riffaterre -ريفاتَت) حد تعبَت 

 ( .9" )دىا ُب ذاكرتنا عند قراءة مقطع معُت ، كليس من الضركرم الوعي با١تتناص فقط ٣تموعة من النصوص اليت ٧ت

، ُب ىػذه ا١تسػػألة أف العبلقػة بػػُت الػنص ا١تتوالػد ، الػػذم أعقػب نصػػان آخػر ىػػي  )  P.Zumthorبػوؿ زٯتتػػور  ) كيػرل          
علػى اعتبػار أف كػل نػص " يسػميو كػذلك اٟتركيػة ، كذلػك عبلقة تشبو عبلقات النسب بُت األجناس ُب اٟتياة ، النطوائو على ما 

ُب مكػػاف ٤تػػدد ُب شػػبكة العبلقػػات النسػػبية ، كُب صػػَتكرة عمليػػة  -الػػنص –، كيقػػع  -عبلقػػة نسػػب  –ٯتتلػػك جينيالوجيػػا خاصػػة 
االجنػػاس األدبيػػة كغػػَت ىػػذا يؤيػػد أيضػػا مػػا ذىبنػػا إليػػو ُب بدايػػة البحػػث ، ُب اٞتزئيػػةاليت تتعلػػق بالعبلقػػة بػػُت توالػػد (. 10" )التوليػػد

األدبيػػػة ،ا١تتعلقػػػة بعلػػػم األجنػػػاس ُب اٟتيػػػاة كالكػػػوف ، ُب العػػػآب اإلنسػػػا٘ب كغػػػَت اإلنسػػػا٘ب ، إنػػػا سػػػَتكرة ا٠تلػػػق كالوجػػػود ، كطبيعػػػة 
 .التحوالت اإلنسانية ، بوجو خاص كقدرهتا على التقدـ كالتطور 

جػػد كيتواجػػد ُب السػػاحة األدبيػػة كاإلبداعيػػة مػػن نصػػوص تتنػػامى ك قػػد يشػػجع ا١تبػػدع علػػى مسػػألة االنفػػبلت كالتجريػػب ، مػػا ك      
ف كتتكاثر ، كىذا ما يطرح أماـ ا١تبدع ا٠تيارات ا١تتعددة للكتابة ، السيما ُب حضرة التنوع ُب أساليب القراءة كالكتابة كالتناكؿ ، أل

على التجريب كاستمراريتو ، ٍب إف امتبلء ذاكرة ا١تبدع  التنوع كالكثرة يعٍت تعدداى الحتماالت النظر كالرؤية كالقراءة ، كتشكل حافزان 
ّتملة من النصوص ا١تتنوعة ٖتملو على االمتصاص كا١تقارنة كبالتإب اال٨تياز ٞتنس معُت ، أك لنمط معُت ، كيتأثر بػو سػلبان كإ٬تابػا 

٬تعلػػو منجمػػان قػػاببلن المتصػػاص النصػػوص ت كيكػػوف ىػػذا األمػػر حػػافزان لػػو علػػى اإلبػػداع كاالبتكػػار ، كىػػذا مػػا يثػػرم الػػنص ا١تنػػتج ، ك 
األخػػرل كاٟتػػوار معهػػا ، السػػيما إذا كػػاف ا١تبػػدع موسػػوعة مػػن ا١تعرفػػة ، كلػػو مرجعيػػات متعػػددة  كمكثفػػة ، كُب ظػػل ىػػذه ا١تعطيػػات 

 .يكوف النص أكثر قابلية لبلنفتاح على غَته من النصوص ، السابقة كاٟتاضرة ، كحىت ا١تمكنة التواجد فيما بعد 
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إف : " ا١تبدأ اٟتوارم ، كذلك عند قولو ) ُب طركحاتو النقدية ١تثل ىذه ا١تسائل ُب كتابو ( Bakhtine باختُت ) لقد أشار      
" من شأف اٟتوارية أف تنقض مقولػة انغػبلؽ األثػر األديب ، كتقػيم بػدالن عنهػا ذاكػرة األثػر ا١تفتػوح علػى النصػوص كضػركب ا٠تطػاب 

يسػػتدعي الكػبلـ علػػى التنػاص ، بوصػػفو مصػطلحان يتعػػالق مفهومػان مػػع مػا نػػذىب إليػو ، كيػػزداد ىػػذا كالكػبلـ علػػى اٟتواريػة  (.11)
 .األمر ظهوران كلما كاف منشئ النص أكثر اطبلعان على النصوص كا١ترجعيات ا١تتعددة ، اليت تشرب هبا النص الذم أنتجو 

كلوف التنويع ُب كتاباهتم ْتيث اليلتـز ا١تبدع ّتنس ٤تدد ُب مشركعو يقودنا ىذا الكبلـ إٔب التذكَت بوجود كثَت من ا١تبدعُت ٭تا     
أبػػو ) أنػػا فػػوؽ العػػركض  : الكتػايب ، كىػػذا يثػػَت تسػػاؤالت حػػادة منػػذ القػػدـ ، لعػػل مثػػل ىػذا الكػػبلـ جعػػل شػػاعرأن ُب القػػدٙب يصػػرخ 

قبػل قليػل كمػا ذكرنػا الرغبػة اٞتا٤تػة لػدل الغرايبػة ك ( أدكنػيس ) أنا ال أستطيع أف أنشئ شيئان إال كأنا ٣تنػوف : كأخر يقوؿ ( العتاىية
 :مثل ىذا يثَت تساؤالت عدة كمن بينها . كغَته ُب االنفبلت من إسار اٞتنس القار كا١تعركؼ سلفان 

 ىل أف ا١تبدع نفسو أكرب من اٞتنس ، أك أف فضاء جنس معُت ال يفي بالغرض بالنسبة لو كيضي ق عليو ؟ -1
 يكتفػي ْتضػوره ُب فضػاء األجنػاس ّتػنس كاحػد ، كيريػد أف يثبػت جدارتػو كيسػٌوؽ لذاتػو عػرب ىل ا١تبػدع ا١تنػتج للػنص ال -2

 .أجناس متعددة ؟ فيكتب الشعر كالركاية كالسَتة كالنص كما إٔب ذلك 
 .ىل ٭تاكؿ ُب ىذا السعي للكتابة ، ُب أكثر من جنس ، أف يصل إٔب نتيجة مفادىا الشهرة ، أـ النرجسية  -3
كمرجعياتػو ليسػتقر علػى مػا يصػلح ة ُب أجناس معددة ليصػل إٔب اٞتػنس األكثػر توافقػان كذىنيتػو كأفكػاره ىل ٭تاكؿ الكتاب -4

 ؟لو
كقػد نضػيف أف مػا . مثل ىذه األسئلة ، كرٔتا غَتىا ، ٯتكن أف يكػوف مقبػوالي، كيفضػي إٔب إجابػات متعػددة كمتنوعػة ُب آف       

، من اٟتيػاة ، كالوجػود ، كالعػآب لػو ارتبػاط نفسػي كفلسػفي كػامن ُب تكوينػو ، يرتكز ُب ذاكرة ا١تبدع من ٣تمل معارؼ كمرجعيات 
كبالتػػإب يػػنعكس ُب منتجػػو ، ىػػذا مػػن جهػػة ، كمػػن جهػػة أخػػرل ىػػذه ا١تعػػارؼ ا١تتداخلػػة ُب مرجعيػػات ا١تبػػدع تتحػػاكر كتتػػداخل مػػع 

 سػياؽ زمػٍت كمكػا٘ب معػُت ، فيكتػب مػرة ، كُبرباتػو ُب ٟتظػة معينػةبعضػها الػبعض ، كقػد ينفلػت منهػا مػا يناسػب قػدرات الفػرد كخ
 . اْب...شعران كثانية ركاية كثالثة قصة 

مػػن عػػودة للتػػاريخ ٧تػػد ىػػذا ٦تكنػػا ، كالػػًتاث العػػريب القػػدٙب ، كمػػا قبػػل اٟتػػداثي ، كحػػىت ا١تعاصػػر ٭تفػػل بنمػػاذج لكتػػاب جرٌبػػوا      
ر مثبل من القدماء ، على سبيل التمثيل ال اٟتصر، ابن قتيبة نذك. الكتابة ُب أنواع متعددة ، كٓب يستقر هبم اٟتاؿ على كضع معُت 

الػػذم كػػاف ناقػػدان كفقيهػػا ، ككاتبػػان ، كاٞتػػاحظ  كػػاف موسػػوعيان ُب كتاباتػػو بػػُت النقػػد كالنثػػر ، كا١تعػػرم ُب الشػػعر كالنصػػوص الػػيت قػػد 
د ابػن شػهيد يكتػب رسػالة التوابػع قبػل يصعب ٕتنيسها ، حىت مع تسميتها من قبل اققُت، مثل رسالةالغفراف ، كمن األندلس ٧ت

ا١تعرم ، كيكتب شعران ، كُب عصر النهضة ٧تد أٛتػد شػوقي يكتػب ا١تسػرح الشػعرم إٔب جانػب الشػعَت ، كا١تػويلحي يكتػب ا١تقامػة 
 .اْب... كالشعر ، كالعقاد يكتب الشعر كالنقد كا١تقالة 
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ِى ُب العصر القدٙب ، لوجػدنا أف بعػض النصػوص يتػبٌطن كلو ألقينا نظرة فاحصة على بعض األجناس اليت كانت شائ      ِن عة مثبلن
     د مرجعياهتػػا إٔب اٟتكمػػة ، ُب داخلهػػا أجنػػاس متنوعػػة ، جػػنس أك أكثػػر ، فا٠تطبػػة كانػػت حافلػػة ٔتضػػامُت شػػعرية ، كمضػػامُت تعػػو 

نمط ، ألف طػرُب معادلػة اٞتػنس ىنػا خ ، كىػذا التػداخل ال ٯتكػن ٕتػاكزه عنػد مناقشػة إشػكالية التجنػيس كالػ...اٟتكاية  ك ،ا١تثل ك
تقـو على الكاتب بوصفو مبدعان كعلى ا١تتلقُت ، الذين يشكلوف ما يعرؼ  بالقراء  الضمنيُت ، أثناء الفعل الكتايب ، ككذلك ٧تد 

ث امتصػػت أجناسػػان ا١تقامػػة ، بوصػػفها جنسػػان قػػاران ُب العصػػر القػػدٙب ، ك٘تثػػل ٖتػػوالن الفتػػان ُب مسػػَتة النصػػوص اإلبداعيػػة العربيػػة ، حيػػ
، كهبذا سػجلت ا١تقامػة أكؿ نػص ٭تقػق ...أدبية معينة عرفت كقت كتابتها ، ال سيما ، الشعر، كاٟتكاية ، كا١تثل ، كالنثر الساخر 

بػػػػاختُت )ت مػػػن مفهػػػػـو اٟتواريػػػة الػػػيت حػػػاكؿ إف ا١تقامػػػة اقًتبػػػ: شػػػركط الكتابػػػة النوعيػػػة الػػػيت عرفػػػػت هبػػػا ، حػػػىت أنػػػو ٯتكػػػػن القػػػوؿ 
Bakhtine   ) الكبلـ عليو ، ذلك أف ا١تقامة ٘تكنت من االنفتاح على األجناس األخرل ، ككاف نصػها مرنػان كقػاببلن المتصػاص

 .األجناس األخرل 

إف الرغبػػة بػػاالنفبلت مػػن األجنػػاس القػػارة كا١تعتػػادة لػػدل ٚتهػػور النقػػاد كالقػػارئُت ، تسػػتدعي التسػػاؤؿ كالتأمػػل ، كتقػػود إٔب        
كمػػن ىنػػا ال بػػد مػػن األخػػذ بعػػُت االعتبػػار أف أم جػػنس مولٌػػد ، أك ٮتتلػػف عػػن النصػػوص الػػيت عيرفػػت ككانػػت الػػرفض أك القبػػوؿ ، 

كعلى الكاتب أف يستشعر مثؤل ىػذه األمػور . سابقة عليو ، تستدعي ذائقة ٥تتلفة ، كتستدعي آليات تعامل ٥تتلفة للتعامل معها 
معػػُت قػػار ، حػػىت ال يبػػدك األمػػر عبثيػػا ، كتصػػبح الكتابػػة فوضػػوية ، قبػػل الشػػركع ُب توليػػد نػػص ٥تتلػػف ، أك االنفػػبلت مػػن جػػنس 

 .كتضيع اٞتدكل كا٢تدؼ من الكتابة 

الشػػعور بػػالقلق كالتػػوتر ، ٕتػػاه اٞتػػنس ا١تولٌػػد مػػن أجنػػاس ، كالرغبػػة ُب االنفػػبلت  إذان يفػػًتض أف تكػػوف ٤تكومػػة بػػوعي              
أك قصػة ؟  ال       كيػف تػأٌب الفكػرة للكاتػب فيصػوغها ركايػة : ) ايبػة يعػود للقػوؿ ١تاىيػة الكتابػة ، كمػن ىنػا ٧تػد أف الركائػي الغر 

، كيػذكر الغرايبػة ُب معػرض (  12..( )أعرؼ بالضبط ، ىناؾ مربرات كعوامل ٥تتلفة تدفع الكاتب الختيػار شػكل مػا دكف غػَته 
ٙتػة كتػاب : ) عػُت لتجػاكز مػا ىػو مكتػوب ، فيػذكرتعليقو على ٕتنيس النص الذم يكتبو ا١تبدع ، فَتل أف بعضهم ٭تلػم ٔتشػركع م

لديهم مشركع أديب يقـو على ثيمة معينة ، مثاؿ اٟتارة القاىرية عند ٧تيب ٤تفوظ ، كالبحر عند حنا مينا ، كالصحراء عند إبراىيم 
لكبػار كػذلك ، فهػذا ، مثل ىذا الشعور ٓب يكن عند الغرابيبػة كحػده ، بػل كػاف لػدل غػَت كاحػد مػن الكتػاب ا( 13..." )الكو٘ب 

أدكنػػيس ُب معػػرض تعليقػػو علػػى قلػػق الكتابػػة ،  كعلػػى ٖتػػوالت الكتابػػة الشػػعرية ،خاصػػة عػػرب تراثنػػا القػػدٙب ، يػػرل ضػػركرة ، أك علػػى 
      القػػػدرة علػػػى  :  األقػػػػػػل إمكانيػػػة، لتجػػػاكز األجنػػػػػػاس كاألنػػػواع األدبيػػػػػة القديػػػػػػمة ، كيؤلػػػػػف كتابػػػا ٬تعػػػل مػػػن دكاعػػػي تػػػأليف الكتػػػاب 

النثػػر ، الشػػعر ، القصػػة ، : إعػػادة النظػػر ُب ا١تػػوركث الشػػعرم العػػريب ْتيػػث نفهمػػو فهمػػان جديػػدان يقػػود إٔب ٕتػػاكز األنػػواع األدبيػػة " 
 (.14.." )اْب ، كصهرىا كلها ُب نوع كاحد ٭تلم بو ، كيبشر بو ك ىو الكتابة ...ا١تسرح  
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ع الفتػػة ، كتعػػد مشػػاريعهم ثػػورة علػػى كاحديػػة اٞتػػنس األديب ، بػػل سػػعوا إٔب ىنػػاؾ أيضػػا ن كتػػاب آخػػركف ، قػػدموا مشػػاري          
تفكيك ىذه القالبية التصنيفية الػيت درج نقػاد كثػَتكف علػى التوكيػد عليهػا ، كقػدموا طركحػاهتم بنػاء علػى مػا اسػتقر مػن أجنػاس عػرب 

: ب عليهػػا ركايػػة ، كقػػد ٭تػػار الناقػػد ُب تصػػػنيفها مثػػل ا١تتواليػػة الزمنيػػة ، كمثػػاؿ ىػػؤالء ادكار ا٠تػػراط ُب بعػػض مؤلفاتػػو ، حػػىت كإف كتػػ
ي ُب مؤلفػػو اْب  ، كمثلػػو فعػػل أحػػػػمد الزعبػػػػػ... ، فهػػو ٓب يسػػم مػػا كتبػػو ركايػػة أك قصػػة أك ( رامػػة كالتنػػُت )  ك( بنػػات اسػػكندرية )
الكتاب )صدر ُب  ثبلثة ٣تػػلدات ككٝتػػػو ب  كٓب يسػػػػم أك ٬ٌتنس مؤلفو ، ىو اآلخر ، كمثلهما فعل أدكنيس ُب كتػػػابو الذم( العنٌػػة)

كٓب يكتف بذلك ُب عتبات ىذا النص الطويل ، كإ٪تا أضاؼ تصديران إشكاليان يدؿ على ٤تػػاكلة تصػػػنيف (  -أمس ا١تكاف اآلف  –
فهػو ىػػػنا ٓب ينػػػف إجناسػػػػية  ،(  15" )٥تػػػػطوطة تنسػػػب إٔب ا١تتنػػيب ، ٭تققهػا كينشػرىا أدكنيػػػس : " اٞتػنس الكتػػػايب لنصػو ، فقػاؿ 

القػدٙب كاٞتديػد ، كالقػرآف : ، كمرجعيتػو ُب الكتػاب ا١تقػدس بعهديػو( الكتػاب ) العمل فقػط ، كجعػل ا١تتلقػي يشتػػػبك مػع دالالت 
ديػػة كاح) الكػرٙب ، كإ٪تػػا ذىػػب إٔب نفػػي الػذات كفضػػػائها عػػن موضػػػػوع الكتػاب ، كىػػذا اختػػػػراقق الفػػت للتجػػػنيس كلتحطػػيم مقولػػة 

أك ا١تػػؤلفُت ، كلعػػل ىػػذا يصػػب ُب إشػػكالية مػػوت ا١تؤلػػف ، كإف كػػاف بطريقػػة غػػَت مباشػػرة ، كٔتفهػػـو ٥تتلػػف عػػن مفهػػـو ( ا١تؤلػػف
 . البنيويُت

مػػن الػػذم يصػػنف : مثػػل ىػػذه االخًتاقػػات كغَتىػػا ، البػػد كأف تثػػَت إشػػكالية اٞتػػدكل مػػن تسػػمية النصػػوص ، كتثػػَت مسػػألة         
أك القػارئ ؟ أك لنػػدع الػنص يػػتكلم ٔتػا فيػػو ، ككػل جػنس يتحػػدد تصػنيفو بنػػاء علػى كيفيػػات القػراءة كآليػػات العمػل ، ا١تنشػئ للػػنص 

 .التعامل ، إضافة إٔب ا١تكونات الكامنة فيو 

 :التجنيس كانفتاح النص

         صػػػػاص منهػػػػا ،مػػػػاىو ا٢تػػػػدؼ كاٞتػػػػػدكل مػػػػن انفتػػػػاح الػػػػنص ، إجناسػػػػػػيان ، علػػػػى أجنػػػػاس أخػػػػرل ، كاالمت: لنبػػػػدأ بالسػػػػؤاؿ          
اصػػرة لػػو ؟ ىػػل يكػػػػوف أك التفاعػػل معهػػا ، كىػػل باإلمكػػاف لكاتػػب مػػا ، أك ١تبػػدع مػػا أف ينفلػػت مػػن إسػػار ا١ترجعيػػات السػػابقة كا١تع

مػػوت اٞتػػنس كالنػػوع )، لػػو ٘تكػػن مػن ذلػػك ، كىػػو لػػن يػتمكن ٘تامػػا ، قػػادران علػػى الوصػوؿ إٔب مبتغػػاه ؟ كىػػل نصػػل إٔب عصػر مؤلفػو
يث تصبح مسألة التجنيس مسألة ٕتاكزىا الزمن ، كضرب مػن العبػث ، كتصػبح مقػوالت أرسػطو كطركحػات فرجيػل ، ْت( كالنمط 

شيئان من ا١تاضي ، ككثيقة على عصر معُت ، بعد أف رأينا ُب العصر اٟتديث مدل التػداخل كالػذكباف بػُت النصػوص ، كرأينػا كنػرل 
 ليت اعتدنا عليها  ؟ ضياع ا١تسافات الفارقة بُت األجناس ، ُب الصرامة ا

مثل ىذه األسػػػئلة كغػَتىا تبقى مشػػػػػركعة ، كلئلجػػابة على مثل ىذه األسئلة  نثَت ٚتلة من الرؤل ، مع كعينػػػػا ١تا يثار حوؿ        
كمػػع . م للػػنص التنػػػػاص كالتعػػالق النػػػصي ، بوصػػفها مصػػػػطلحات راحػػت تتسػػػػرب إٔب ذىنيػػة القػػارئُت ، كيلتفتػػوف إليهػػا عنػػد قػػراءاهت

، إذ ذىػب (  Inter text & Intertextality: التنػاص كتػداخل النصػوص ) األخػذ بعػُت االعتبػار إشػكالية التفريػق بػُت 
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أف التنػػاص ىو ٣تػػموع من النػػصوص اليت تدخل النػػػػص ، أك نستحضرىا من ذاكراتنا أثناء العمل ، " إٔب(   Revateerريفاتَت )
ػو قػراءة النصػوص ، كٯتكػن أف ٖتػدد تأكيلػو أما تداخل النصوص ف ىػي  ك –اشػتغاالهتا كفاعلياهتػا مػن قبػل ا١تتلقػي  –هو ظػاىرة توجِّ

 .(16") –ا١تتعجلة  –قراءة عمودية مناقضة للقراءة اللحظية 

ص ، كيثػػرم أف انفتػػاح الػػنص علػػى غػػَته مػػن النصػػوص السػػػابقة كا١تعاصػػرة ُب آف ، يثػػرم الػػن: لعػػل ُب مقدمػػة ىػػذه الػػرؤل         
ا٠تطاب الذم يتأسس بفعػل القػراءة كالكتابػة ُب آف ، كبالتػإب تكػوف كجهػات النظػر ا١تثػارة ُب النصػوص أكثػر عمقػا ، كٛتػبلن علػى 
شػػحذ الػػذاكرة لتجميػػع خيػػوط ا١تعػػا٘ب كإعػػادة نسػػجها للوصػػوؿ إٔب مفػػاىيم كدالالت تتحػػػػصل بتػػػػعدد القػػراءة ، كىػػذا يعطػػي عمقػػان 

ع من سوية القارئيػػن ، ككل ذلك ٭تسػػب للنص كمنشئو ، إف ٘تكن من التعامل ُب إنتاج نصوصو بدربة كحرفية إضافيا للنص ، كيرف
 .ككعي

، وص أخرلإف ا٠تطاب أمشل من النص ، من كجهة نظرنا على األقل ، ذلك أف ا٠تطاب ُب حالة تشبعو ٔترجعيات من نصػػػػ      
كقػػد يكػوف أكثػر تنوعػا ككثافػة ، كهبػػذه ‘ ف أكثػػر اشتػػتماالن علػى احتمػاالت  معنويػة متعػددة أك كيفػػػيات تعبػػػػَتية كافػدة عليػو ، يكػو 

      الكيفيػػػة الػػػيت يكػػػوف عليهػػػا الػػػنص ، يكػػػوف أكثػػػػػر فاعليػػػة كاجتػػػػتذابان للقػػػراءة ، إذ أف ا٠تطػػػاب ا١تبػػػػٍت علػػػى نػػػص ٭تػػػػػيل إٔب خارجػػػو ، 
نا ، كالذات ، كالفردية ، ٔتعنػػى يتحرؾ من بعد ٚتعي كٚتاعي  إٔب بعد أكثر أك ا١تتداخل مع مرجعيات ٥تتلفة ، يصبح متجاكزان لؤل

 .ٚتاعية ، كُب الوقت نفسو ، ستكوف آثاره منطلقة كغَت مقيدة ، كمتحولة كغَت ثابتة 

الػيت تصػػيب  السػعي للتغػَت ٝتػة ا١تبػدعُت ، كمػػا ىػي ٝتػة الوجػود ، كلػػن يغيػب عػن بالنػا تلػك التطػػورات كالتحػوالت الكبػَتة        
٣تتمع بعينو ، أك أمو من األمم ، فا١تخاضات الكبَتة كالعسػَتة ال بد ٢تا كأف تنتج ثورة ُب الفكر كاإلبداع ، ليتماس ىذا الفكر مع 

ُت ايط ، ك٢تذا ٧تد التحوالت الكػربل غالبػان مػا تكػوف بعػد اٟتػركب العظيمػة ، كالكػوارث اإلنسػانية الكبػَتة ، فبعػد اٟتػربُت العػا١تيت
، كانػػػػت التحػػػػوالت كالتػػػداخبلت ُب ا١تفػػػػاىيم كاألفكػػػػار كا١تنتجػػػػات (  1945 -1939) ، كالثانيػػػة ( 1918-1914) األكٔب 

الفكريػػة الفتػػان ، بػػل كػػاف يتحػػوؿ ُب بعضػػها جػػذريان ، كمعاكسػػان للسػػائد ك الػػواقعي كا١تاضػػي  ، كدليلنػػا علػػى ذلػػك ، ُب األدب علػػى 
، افعية ، كالسورياليو كالدادئيةأك ناقضة كثورية لسابقها ، فالركمانسية ردات فعل عنيفة على الو األقل ، كجود مناىج نقدية معدلة ، 

 .، كاٟتداثة ثورة على الكبلسيكية اليت هترأت كتعرضت ٢تجومات عديدةعلى التعامل مع الواقع كمفهوماتوردات فعل عنيفة 

إٔب أية نوافذ ٯتكن أف تنفتح بإتاه أفق جديد ك٥تتلف ، للخبلص ٦تػا اإلنساف عندما يتعرض ١تأزؽ ُب اٟتياة كالكوف ينقلب       
ىو كائن كمرفوض ، كطلبان للحرية كا٠تركج من قيػد ا١تػألوؼ ، ك٢تػذا بػدت األجنػاس األدبيػة الػيت سػادت ُب مطلػع القػرف ا١تاضػي ٓب 

، ا١تخًتعات اٟتديثة ١تختلف العلـو، كقد أتاحت تعد متناسبة كالفكرم اإلنسا٘ب الذم راح ينفتح على العآب باكتشافاتو ا١تتسارعة 
ال سػػيما ثػػورة االتصػػاالت ، مسػػاحات جديػػدة للحػػراؾ الفكػػرم الػػذم سػػينعكس بالضػػركرة عػػن ا١تنػػتج النصػػي ، كىػػذا مػػا أسػػهم ُب 
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، أٗب كافاضي ، العبور إٔب أجناس تولدت حديثان ٓب تكن مألوفة من قبل ، كرٔتا كانت مرفوضة عند فئة ا١تتشددين كا١تتمسكُت با١ت
      الركايػػة انبثػػاؽ فػػن  كمثػػاؿ ذلػػك مػػا ٧تػػد مػػن ا٢تجمػػو الػػيت تعػػرض ٢تػػا كتػػاب قصػػيدة التفعيلػػة ، كمػػا طػػرأ علػػى القصػػيدة التقليديػػة ، ك

 .، كمثل ذلك ٯتكن أف يقاؿ على الفن التشكيلي الذم راح يواكب العصر ُب منتجاتو ا١تتنوعةالقصة ك

األجنػاس األدبيػة كاإلبداعيػة توصػلنا إٔب فكػرة التحػوؿ كضػركرتو ، كا١تبػدعوف ىػم الػذين ٘تركػزكا حػوؿ إف النظرة العامة على ٣تمل    
ىػػذه الفكػػرة ، كحػػاكلوا النهػػوض هبػػا لشػػعورىم بضػػركرة إحيػػاء اٟتيػػاة بكيفيػػات ٥تتلفػػة عمػػا سػػبق ، ال سػػيما كأف علػػى عػػاتقهم يقػػع 

ما أخذت منتج الفكر عند االخر ، الغريب ٖتديدان ، كما كصل إليو ، عبء التحوؿ كالتغيَت ، كالتجديد على مستول الشكل ، إذا 
من ىنا راحت اٞتهود تتواصل بشكل حديث إلحداث اخًتاقات ُب جسد النصػوص االبداعيػة السػائدة ، كإعطائهػا دفعػة جديػدة 

ود اليت كػاف ٢تػا فعاليػة ُب اال٩تػراط من ركافد متعددة للنهوض هبا ، كجعلها متساكية مع اإلبداع ُب العآب ، ال ننفي ىنا بعض اٞته
ٔتشركعات فكرية ال تتناسب كبنية التفكَت العريب ، أك اليت حاكلت التقليد لؤلخر ، بشػكل تبعػي الفػت ، ، ْتيػث أصػاب العمػاء  

 .كثَتان من الذين ٢تثوا خلف تبعية التابعُت من اٞتيل ا١تبدع ا١تعاصر ٢تؤالء 

،ُب جهػودىم ( ٚتاعة شعر)ا١تبدعُت الذين أسهموا بشكل يعي ٖتوالت العصر ، من أمثاؿ ال ٯتكن إنكار جهود ٣تموعة من     
األدبية ، ك٤تمد عابد اٞتابرم ، كادكرد سعيد ،ُب جهودىم األدبية كالفكررية ، ك٧تيػب ٤تفػوظ  ، كالغيطػا٘ب ، ُب الركايػة كالقصػة ، 

د ىؤالء أسهمت بشكل أك آخر ُب تشجيع كٖتفيز ا١تبدعُت على كأصحاب ا١تشاريع النهضوية كاٟتضارية اٟتديثة ، كىم كثر فجهو 
إنتاج نصوص أكثر ٕتاكزان للسائد ، كهبذا راحت التجريبات تتوأب على صعيد األجناس األدبية ا١تعركفة ، كبعض التجارب كاف ٢تػا 

ا ُب النصػف الثػا٘ب مػن القػرف بعض التوفيق ، كبعضػها علػى النقػيض مػن ذلػك ، لكػن الػذم يهمنػا ىنػا ا١تنػتج الػذم ظهػر، ال سػيم
ا١تاضي ، إذ بدا الشعور بضركرة كتابة نصوص ٥تتلفة ، فانبثقػت قصػيدة التفعيلػة كقصػيدة النثػر ، كُب الركايػة ظهػرت ركايػات تبتعػد 

الػن )عن التارٮتية التسػجلية ، كراحػت ُب توليػد ركايػات ٥تًتقػة للسػائد كا١تعػركؼ ، إذ أفػادت مػن ٕتػارب كنصػوص الركايػة اٞتديػدة 
، كظهػػرت القصػػة القصػػَتة ، الػػيت أفػػادت  مػػن معطيػػات التقنيػػات ... ( ركب غَتييػػة كنتػػإب سػػاركت كميشػػيل بيتػػور ككلػػود سػػيموف 

نص ) اٟتديثة ،  كما ظهرت النصوص اليت يصعب تصنيفها إجناسيان ، كما ٧تد عند بعض الكتاب الذين كتبوا على ركاياهتم مثبلن 
 ،(نصوص شعرية) شعرية كتب عليها  رد ا٠تراط ، كأٛتد الزعيب كأخركف ، كما سلف ،كىناؾ ٣تموعات، كىذا ما فعلو ادكا( ركائي

 .أك نصوص فقط

كمػػا ٧تػػد عنػػد أدكنػػيس ُب ( كتابػػو ) ٓب يقػف األمػػر عنػػد ىػػذا اٟتػػد إذ ذىػب الػػبعض أب كتابػػة نصػػوص صػػنفوىا علػػى أنػا         
حيػث يوجػد حػدث أك خػرب لشخصػية تراثيػة ( شػعر/ خػرب/ نثر )احتول على  ىذا الكتاب الذم( االمس الزماف االف / الكتاب )

اْب كػػل ذلػػك شػػكل قلقػػان ، حػػَتة مػػا ُب ...تارٮتيػػة ك٧تػػد ُب الػػنص ا١تػػوازم لػػو نصػػوص أخػػرل شػػعر مػػوزكف كُب ا٢تػػامش قصػػيدة نثػػر 
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صػنيفات ، كمػن ىنػا راح بعػض تصنيف العمػل اإلبػداعي ا١تنػتج ، حػىت اف ا١تتلقػي أصػيب بعػدكل التصػنيف ، فلػم يقتنػع بػبعض الت
 .تصنيفات توحي هبا النصوص ا١تقرؤةالنقاد يعلقوف على ىذه ا١تسائل كيبتكركف 

       ىػػذا الفػػػيض مػػن التجػػػارب اإلبداعيػػة، كالنظػػػرة الػػيت سػػػادت بإتاىهػػػا كانػػت نتيجػػػة ٤تػػاكالت ابتكػػػار نصػػوص ٥تًتقػػػة لؤلجنػػػاس    
 .م ُب القوؿ بنظرية األجناس األدبيةأك متوالدة منها، أك متداخلة فيها، كل ذلك أسه

السؤاؿ الذم يبدك مشركعان ىنا ، إٔب أم حد يؤثر تداخل جػنس أديب مػع أخػر ، كىػل ىػذا التػداخل إذا مػا ٕتػاكز اٟتػد يقيػوض    
 .العناصر ك الدالالت ا١تقصود منو 

 :فنية النص تداخل األجناس ك

يػػؤثر تػػداخل األجنػػاس األدبيػػة كتعالقهػػا مػػع بعضػػها الػػبعض ؟ كىػػل ىػػذا بعػػض األسػػئلة  تبػػدك مشػػركعة ىنػػا ، إٔب أم حػػد        
التػػداخل إذا مػػا ٕتػػاكز اٟتػػد يقػػوض العناصػػر كالػػدالالت ا١تقصػػودة ُب الػػنص ؟ كىػػل علػػى ا١تبػػدع أف يكػػوف كاعيػػان ١تػػا يكتػػب ؟ كىػػل 

 .؟... ا١تتلقوف ٣تربكف على ٖتديد جنس ما يقرؤكف

ور اليت تغرم كثَتان من ا١تبػدعُت ، رٔتػا لظػنهم  أك اعتقػادىم ، كىػذا مػن حقهػم ، ٔتسػألة قد يكوف تداخل األجناس من األم       
عرض الثقافة الذاتية كإبرازىا ُب النص ا١تنجػز ، كُب الوقػت نفسػو ، تقػدٙب كإبػراز ا١ترجعيػات ا١تتعػددة ُب الػنص ، داللػة علػى شػحن 

إف : " ل خرباتو كمعارفو ُب النص ،  فهذا عزالدين ا١تناصرة يذكر النص بأكرب قدر ٦تكن من األفكار ، كبالتإب يكوف قد كضع ج
، كلعػػل األدبػػاء كا١تبػػدعُت ، أعػػٍت (17" )مبػػدأ التجػػانس بػػُت األنػػواع ال مفػػر منػػو ، كىػػو مرغػػوب فيػػو مػػن أجػػل تقويػػة اٞتػػنس العػػاـ 

، لكن ما ىي الكفيات كالسبل ا١تمكنة الذين لديهم حساسية خاصة ٕتاه التجريب ، يدركوف بوعيهم أ٫تية التداخل بُت األجناس 
للتعامل مع ىذه اإلشكالية ، كما ىي اإلمكانات ا١تتاحة ُب ىذا االٕتاه ؟  كقد يغرم كثَتان من ا١تبدعُت ما يعرؼ عن سٌنة التحوؿ 

 (.18" )األدب ا١تعاصر يؤمن بقيمة اٟتركة كالتحوؿ ، كال يؤمن بالثبات كالسكوف " كالتغيَت ، ال سيما كأف 

إف ىػػذا اٟتػػراؾ بإتػػاه تػػداخل األنػػواع ُب النصػػوص اإلبداعيػػة ، ال بػػد  أف يكػػوف لػػو ضػػوابط مقنعػػة عنػػد منشػػئ الػػنص ْتيػػث ال     
، فلكل نص إجناسيتو ككيفيػات إظهػار ... ٗتٌرب من نسيج العناصر ككليتها  ا١تتداخلة بنظاـ معُت يفرضو النص كطبيعتو كظركفو 

على آخر ُب النسيج العاـ ، إذا ما كاف ٤تسوبان بقدر مقنع ، يلغي أك ٯتيت أك ٮتفف مػن حضػور خاصة بو كبتلقيو ، فتسلط نوع 
عنصر من عناصر النص ، كمن ىنا يفًتض االلتفات إٔب مبدأ التجانس كالتناسب ُب الوحدة العضوية ، كالكلية للنص ، كلنضرب 

اإلفػادة مػن التػاريخ ، ذىػب إٔب كتابػة نصوصػو كدمػج (  ركايػات ) مثاالن على ذلك ، عندما أراد جورجي زيداف ُب بعض ما أٝتػاه 
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مػن الوقػائع ُب أزمنتهػا  بُت تقنيات القص التقليدية كبُت ا٠ترب ، كاٟتدث التارٮتي ، كبدا أنو قد زاد مػن التعػالق مػع التػاريخ األقػرب
 .كأمكنتها

ث أحػػاؿ ا٠تػػرب كاألحػػداث إٔب الصػػورة الذىنيػػة عنػػد إف جػػورجي زيػػداف ، ُب أعمالػػو ىػػذه بػػدا متسػػرعان بعػػض الشػػئ ، ْتيػػ         
ا١تتلقُت ،كا١تعركفة سلفان من بطوف الكتب التارٮتية ، كىذا ما حجر على ا١تتلقي كجعلو ٭تـو ُب دائرة ٤تددة كمعلومػة سػلفان ، بعيػدان 

نزيػػاح ُب الػػنص كلػػت غائبػػان ، كىػػذه عػػن التأمػػل كالتخيػػل ، كإدراؾ األشػػياء كدالالهتػػا مػػن معػػاكدة التفكػػَت ، ٔتعػػٌت أف اإل٨تػػراؼ كاإل
الطرائق تقتل فنية الركاية كالقصة كا١تػادة األدبيػة ا١تنحػزة ١تثػل ىػذه األجنػاس ، ك٢تػذا عػاب كثػَت مػن النقػاد فعػل زيػداف ُب نصوصػو ، 

فهػذا عبػدا ألنو ٓب يصب ا٢تدؼ ، كٓب ٭تسن التعامل مع ما يكتب بطريقة ٖتيل القارئ إٔب جنس العمػل القصصػي أك الركائػي ، 
كنلمح من ىذا الوصف الشعور بالنقد ا٠تفي ، كعدـ االعًتاؼ ( 19" )تارٮتيات جورجي زيداف : " إبراىيم يصف أعمالو بقولو 

 ( .ركاية )بإجناسية عملو النصي على أنو 

السػت ) الشػعرية  الشػهَتة  كقد ٧تد مثاالن آخر ال يبعد كثَتان عن زمنية نص جورجي زيداف ، كأعٍت ىنا مسرحية أٛتػد شػوقي      
...  ، لكنػػو كػػاف أكثػػر ٧تاحػػان بد٣تػػو بػػُت الشػػعر كا١تسػػرح ، كذلػػك ألنػػو حػػافظ علػػى بنيػػة اإليقػػاع كالػػوزف كاألخيلػػة (  20( ) ىػػدل

كمكونات شعرية النص الشائعة ُب حينو ، على األقل، كُب الوقت نفسو ٘تكن من استثمار عناصر ا١تسرح من حوارات كتدخبلت 
٨تػن ال نػدافع . ا ٧تد ُب التصدير ، ك٘تكن من إدارة اٟتوار بُت الشخوص كعلى ألسنتها ّتمل تفوح منها رائحػة الشػعرية نصية كم

عػن شػوقي ، لكػن ٕتربتػو كدربتػو أعطتػو قػدرة علػى اإلمسػػاؾ ٓتيػوط نسػيج الشػعرية لنصػو ، كمػا أمسػك ٓتيػوط النسػيج ا١تسػػرحي ، 
باه النقاد ، فعلقوا عليو كتنػاكلوه بالنقػد كالتمحػيص ، ككػاف الػرأم ُب أغلبػو بػاإلقرار بريػادة كمن ىنا كاف عملو عمبلن ٕتريبيا لفت انت

 (.21)شوقي ُب ا١تسرح الشعرم العريب 

كىنالك بالتأكيد أمثلة كثػَتة علػى مػا ذىبنػا إليػو ، كيبقػى التوكيػد علػى أف التػداخل مهمػا كػاف منضػبطان ، كمسػتندان إٔب رؤل        
كأف يػػؤثر ُب البنيػػة الكليػػة للعمػػل ، كإف كػػاف بنسػػبية معينػػة ، كسيصػػيب ىػػذا التػػأثَت الشػػكل كا١توضػػوع ُب آف لعػػدـ  صػػانعيو  ال بػػد

 . انفصاـ أحد٫تا عن اآلخر 

قد تثور إشكالية أخػرل ُب معػرض اٟتػديث عػن تػداخل األجنػاس بػُت ا١تبػدع كا١تتلقػي كانفتػاح اٞتػنس األديب علػى مػا عػداه ،       
األمر على سبيل التناص ، كإمكانية امتصاص النصػوص لبعضػها الػبعض ، كىػذا بالتأكيػد أمػر كارد ، كال نريػد ىنػا من حيث قراءة 

إْب ، ألف ْتثنػػػا ىػػػذا ال ينغلػػػق علػػػى مفهػػػـو التنػػػاص فقػػػط ، كإف كػػػاف يػػػدخل ُب ... التعػػػرض ألسػػػاليب التنػػػاص ا١تباشػػػر كا١تضػػػمر 
 .مكونات أم عمل نصي ف كما سلف
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االنفبلت الكلي للنص ْتيث ينشغل ا١تتلقي ُب اللهاث خلػف إشػكالية ٕتنػيس العمػل النصػي ، كالسػعي خلػف  ٨تن ال نريد      
قنوات قد تبعده عن اسًتاتيجيات النص كأىدافو ، فتشتت اٞتنس كتفكيكو دكف إمكانية ١تلمة خيوط نسيجو ، ُب ذاكرة ا١تتلقي ، 

مػن ٝتػات اٞتػنس األديب ، خاصػة النصػوص الػيت هتػدؼ إٔب رفػع سػوية متلقػي  على أقل تقدير ٮترجو إٔب دائرة العبثية ، كىذا ليس
 .النص ، ليصل ٔتستواه فكريان إٔب مستول منشئ النص

عن ما تقدـ ٭تملنا على ٤تاكلة إحداث مقاربة للنص كإمكانية تداخلو مع األجناس األخرل ، كفق بعػض اػددات ، علػى        
، كال ٯتكن ٕتاكزىا أك اخًتاقها ، كْتيث تكوف قابلة للتحوؿ كالتغَت كفق سَتكرة التطور ا١تنطقي أف ال تكوف ىذه اددات صارمة 

كالطبيعي لئلنساف كمنتجاتو ، ككفق التحوالت اٟتضارية اليت ال بد كأف تؤثر ُب مسار اإلنسانية ، كمع ذلك ىنالك نفًتض طرائق 
ديب معُت ، كالذىاب إٔب جنس آخر ، أك السعي ٠تلق جنس جديد، كمن ٯتكن اإلشارة إليها عند ٤تاكالت االنفبلت من جنس أ

 :ىذه الطرائق 

أف يكػػػوف ىنالػػػػك قصػػػػدية كاضػػػػحة بإتػػػػاه التجريػػػػب ،  كاألٯتػػػػاف بػػػأف األجنػػػػاس الشػػػػائعة كا١تتداكلػػػػة ٓب تعػػػػد تفػػػػي كٖتػػػػيط  -1
 .بالكتابات كٖتوالهتا 

يربرىا مػن القبػوؿ بعػد التػداكؿ ، كقابلػة الجتػذاب ذائقػة  أف تكوف ىذه القصدية كاعية كمستندة إٔب دربة الفتة ، ك٢تا ما -2
 .ا١تتلقُت ، ال سيما القارئُت من النقاد كذكم ا٠تربات ُب التعامل مع النصوص 

 .االبتعاد عن العبثية ، كعن السعي ٨تو التقليد األعمى لآلخر ، بوصفو باثان كمتسلطان  ك٥تربان لنصوص تراثية أك معاصرة  -3
 .تابة ، كالعزؼ على أكتار مستهلكةدع بأف الذائقة ا١تعاصرة ٖتتاج أل٪تاط جديدة ٗترجها من ا١تلل ، كالر الشعور لدل ا١تب -4

كلنا ُب تارٮتنا القريب كثَت من األمثلة كالتجريبات الناجحػة كالفاشػلة ، كبعضػها  لقػي قبػوالن الفتػان ، كاألخػرل ماتػت كانػدثرت      
 .لنظرات الثاقبة لغَت ناقد معاصر ٢تا ، كقدرة ا١تتلقُت على ٘تييز الغث من السمُت منها حىت ُب مهدىا ، ككاف الفيصل ُب ذلك ا

كنسوؽ من األمثلة على ما ذىبنا إليو ٤تاكالت ٚتاعة شعر ا٠تركج على ٪تطية القصيدة ا١تعاصرة ٢تػم ، سػواء أكانػت التقليديػة      
أدكنػيس كيوسػف )علػى كجػو ا٠تصػوص ، كمػنهم ( ٣تلػة شػعر )ائمُت علػى العمودية أك قصيدة التفعيلة ، كأعٍت ثلة من الشػعراء القػ

، حػػىت ذىػػب غػػَت ناقػػد إٔب اٟتػػديث عػػن دكر ىػػذه اجمللػػة كأصػػحاهبا ُب اخػػًتاؽ األجنػػاس ...( ا٠تػػاؿ كنػػذير العظمػػة ك٤تمػػد ا١تػػاغوط
مػن توليػد أ٪تػاط جديػدة مػن الشػعر قػادرة التقليدية ، كاأل٪تاط الشعرية ا١تتداكلة ، كشعور ىؤالء النقاد بأف ىذه اٞتماعة قػد ٘تكنػت 

سامي )على التحوؿ كالتطور ، ْتيث تولد ٪تطان جديدا ٓب يكن معركفان أك شائعان ُب التجارب الشعرية السابقة بشكل الفت ، كىذا 
كإسػهامها ُب  ، كفعلهػا ُب السػاحة الشػعرية العربيػة ، كيؤكػد علػى حضػورىا (22) يؤلف كتابان خاصان ٔتجلة شػعر كريادهتػا ( مهدم

خلػق بنيػات شػػعرية كطرائػق أسػلوبية حديثػػة ُب كتابػة القصػيدة العربيػػة ، حػىت كصػلت ٠تلػػق جػنس اصػطلح عليػػو فيمػا بعػد بقصػػيدة 
النثر ، حيث تداخل الشػعر مػع النثػر ، كبغػض النظػر عػن جػذكرىا الغربيػة أك العربيػة لكنهػا ٘تكنػت ، ىػذه القصػيدة ، مػن احػتبلؿ 
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الشعر العريب اٟتديث لوعي كتاهبا كقصديتهم ُب البحث عػن نػوع جديػد ،رغػم شػعورىم با١تعوقػات الػيت  مساحة الفتة على خريطة
 . ٯتكن أف تقف ُب سبيلهم

ذلػك أف  ،أثبتػت جػدكاىا فيمػا بعػد كاف التجريب عنواف عمل ٚتاعة شعر ، ك٢تذا حفل عملهػم ٓتصوصػية مػن نػوع مػا ،          
حة لصاحب العمل ، إذا ما ٘تكن من فرض نصو على الساحة األدبية ، كٛتل اآلخػرين النجاح ُب التجريب يعطي خصوصية كاض

إضػفاء ركح " على االلتفات لو كإبداء الرأم فيما يكتب ، يقوؿ أحد الباحثُت ،  حػوؿ مسػألة السػعي للتجريػب ، بأنػو يسػهم ُب 
النوعي ، كيكفل لو خصوصػية اٞتػنس الػذم ينتمػي  اٞتدة على النص من خبلؿ االستعانة بعناصر نوعية ٥تتلفة ٗترجو من التنميط

 (.23( )بأشكاؿ نوعية من الًتاث السردم ... إليو ، كاستعانة الركائيُت ككتاب القصة 

إف عمليػػة اخػػًتاؽ األجنػػاس كٕتاكزىػػا بإتػػاه جػػنس جديػػد مولٌػػد ، قػػد يصػػطدـ بػػردات فعػػل سػػلبية أك إ٬تابيػػة ، ال سػػيما إذا         
قد اعتادت لفًتات طويلة على طبيعة ذكقية معينة ، كبذلك ستصاب الذائقة العامػػػة بعسػر التلقػي ، إف جػاز  كانت الذائقة العامة

التعبَت، للوىلة األكٔب ، كىذا ما كجدناه عند طرح قصػيدة التفعيلػة ، كسػعي ركادىػا للتأسػيس ٢تػا كالتقنػُت الصػاـر ٢تػا ، كمػا فعلػت 
، فػالنص اٞتديػد ا١تنفلػت مػن إجناسػيات معركفػة سػلفان كقػارة ، ( 24( )شػعر العػريب ا١تعاصػرُب قضػايا ال: ) نازؾ ا١تبلئكة ُب كتاهبا

سيثَت مزيدا من التأمل كالدىشة ، كأحيانا االستغراب ، كىنا قد يتعرض للنقد اإل٬تايب كالسليب ، كقد يتعرض لئلقصاء أك الثبات ، 
 .كللتبلشي أك الدٯتومة

 :ةاألجناس األدبية كالمؤسسة الثقافي

العقػػل البشػػرم مػػن طبيعتػػو امتصػػاص ا١تعػػارؼ كالتعامػػل معهػػا كتنميتهػػا ، كتكػػوف النتيجػػة لػػذلك مػػا نلمسػػو مػػن ٖتػػوالت           
كانتقاالت بُت مستويات متعددة كمتغَتة ُب آف ، كل ذلك يكوف ما داـ اٞتنس اإلنسا٘ب ، كما داـ الزماف كا١تكاف ، كلعل الػدرس 

لتجرييب أسهم ُب استمرارية الكشف كالبحث ، كلو عدنا لقضية ميبلد األجناس كاأل٪تػاط األدبيػة عػرب الفلسفي ، كالدرس العلمي ا
 .عصورىا لوجدنا مدل التحوالت اليت طرأت عليها كأصابتها 

ئيػة إف مصطلح األجناس األدبية عرب الًتاث النقدم العريب ٓب يكن شائعان ، كقػد عػرؼ العػرب ُب نقػودىم تصػنيفات مبد          
، فهػػػػػم كبفطػػػػػرهتم كطرائػػػػػق تفكػػػػػَتىم  ميػػػػػزكا بػػػػػُت الشػػػػػعر ( شػػػػػعر كنثػػػػػر )كبسػػػػػيطة ، كمثػػػػػاؿ ذلػػػػػك إشػػػػػاراهتم إٔب التقسػػػػػيم الثنػػػػػائي 

كالنثر،كاستشعركا سيادة  جنس النثر على ما عداه ، ٦تا جعل لسلطة الشعر كشيوعو بُت القبائل ، لغنائيتو كسهولة حفظو كركايتو ، 
وص الشػػائعة ، حػػىت بعػػض النصػػوص النثريػػة مػػن خطابػػة كحكػػم كمقػػوالت أخػػرل كانػػت تظهػػر علػػى أف ييعمػػي علػػى غػػَته مػػن النصػػ

 (.الشعر ديواف العرب) استحياء إٔب جانب الشعر ُب بداية القرف ا٢تجرم األكؿ كالثا٘ب ، ك٢تذا اشتهر قوؿ قائلهم 
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بػػن األثػػَت الػػذم حػػاكؿ التقريػػب بػػُت جػػنس الشػػعر كقػػد نقػػع علػػى رأم نسػػوقو مػػن تراثنػػا ، كأراه سػػابقان لعصػػره ، كىػػو رأم ا         
كالنثر ، كقد ١تسنا منو ٤تاكلة اٞتمع بينهما ُب بعض ا١تواقع ، ألنو نظر إٔب إشكالية مقومات اإلبداع ُب النص ، كأشار إٔب ٗتصص  

، ( 25)كما توجد عند النػػاثركل منهما بغرض معُت لرؤيتو بأف اإلبداع كاحد كالتفنن يكوف ُب األسػػاليب اليت توجد عند الشػػاعر  
 ( .  26)، أف الشعر أرقى األنواع مع أنو مارس الكتابات النثرية بشكل موسوعي ( ىػ 255اٞتاحظ )كقد رأل ناقػػد آخر 

إف ٤تاكلة الذىاب إٔب تعريف اٞتنس األديب ينطوم على ٤تاذير عدة ، شأف التعاريف ا١تتعلقة مع ا١تصطلحات اإلشكالية ،        
دـ إمكانيػػة اإلمسػػاؾ بتعريػػف ٤تػػدد ، نظػػران لعػػدـ ثبػػات اٞتػػنس كالنػػوع عػػرب التحػػوالت الزمانيػػة كاٞتغرافيػػة ، لكػػن ىنالػػك بعػػض لعػػ

، تتداخل فيما بينهاا١تقاربات ٢تذا ا١تصطلح تقدـ مفهومان كافيان للتعامل معو، أف األجناس ماىي إال  إمكانات فنية كشكلية  عامة 
٢تا كاليت ٕتوؿ ُب ذاكرة الكتاب كا١تبدعُت  ، كقد تكوف متغَتة كمتحولة من عصر إٔب عصر ، كمػا تسػتتبعو تبعان للثقافات ا١تؤسسة 

من طابع عاـ تتعلق بالشخصيات اآلدمية ، أك الصياغة التعبَتية اٞتزئية اليت ينبغي أال تقـو ُب ظل الوحدة الفنية للجنس األديب ، 
تو ليصػب ُب بوتقػة خاصػة لػو كبػو ، كمعػٌدة بشػكل قبلػي كسػابق عليػو ، ٔتعػى كػأف الػنص لذا كفق ىذا الفهم ، يأٌب النص ٔتشتمبل

كبالتإب يكػوف ىنالػك رقابػة نفسػية . يذىب لقالب على مقاسو ، أك ٬تب أف يكوف النص منتجان ليحشر كفق مقاس ىذا القالب 
نظاـ ، كىذا قد ٭تجر على النص كيؤثر ُب دالالتو كذاتية على ا١تكونات ا١تنشئة للنص ، ْتيث ال تسمح لبلنفبلت كا٠تركج على ال

 .كمعانيو

٭تاكؿ فيو إعطاء مقاربة ٥تتلفة نوعان مػا ، عنػدما يقػرِّب (  H.levenىارم ليفن ) ٧تد كذلك على سبيل ا١تثاؿ تعريفا ؿ        
، إذ يشػػػكل البعػػػد اٞتمػػػاعي اٞتػػػنس األديب مػػػن منابعػػػو ، كمرجعياتػػػو ، كركافػػػده ، كيكػػػوف ذلػػػك بااللتفػػػات للبعػػػد السسػػػيو نصػػػي 

 كاالجتماعي أمران ىامان ُب تكوين النص كبنياتو الداخلية كا١تتداخلة فيو ، كٓب يكتف ىذا الناقد بذلك بل ٬تعل من اٞتنس أمران ناجزان 
، أك الدكلػة كالنوع مؤسسة ، كما أف الكنيسػة أكاٞتامعػة مؤسسػة : " كفاعبلن ألنو نتاج مؤسسة اجتماعية بالدرجة األساس ، لقولو 

، كىذا يعٍت أف ٣تمل أشياء ٕتتمع كتتآلف بنسبية ككيفية معينة إل٧تاز النوع ،  ككأف العناصر كا١تكونات الداخلة ُب ...( مؤسسة 
 ( .27" ) النوع تتمايز بوظيفتها كفاعليتها داخل النوع 

ل ذلػك حػدكدان فاصػلة ككاصػفة للجػنس األديب ، لكػن إف التعريفُت السابقُت يتفقاف على التأطَت كالنمذجػة كالتقنػُت ، ليشػك      
، و من خبلؿ الفرد ا١تنتمي للجماعةالناقد األخَت يبدك أكثر انفتاحان كحرية ، كذلك عندما ٭تيل النتاج النصي إٔب مؤسستو الباعثو ل

 . كبذلك يكوف النص أكثر فاعلية كيكوف إطاره أكثر رحابة 

يف ضركرة ملحة للنص ، كأم نص خارج التصنيف كالتنمػيط ٮتػرج مػن دائػرة النصػية ؟ كىػل ىل التصن: كاآلف لنا أف نسأؿ       
االبتعاد عن التأطَت كالتنميط ٮتفف كيثلب مكونات النص كدالالتو ، كما أنشئ مػن أجلػو ؟ كىػل ٖتديػد النػوع كاٞتػنس يسػهم ُب 
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ليػػة للقػػراءة كالتػػأثَت ؟ كىػػل كػل مػػا سػػبق ال يتعػػدل البعػػد خدمػة األبعػػاد الفنيػػة كتركيزىػػا عػرب الػػنص ، ْتيػػث تكػػوف معطياتػػو أكثػر قاب
اإلجرائي الذم علينا أف نتعامل معو كنقبلو كأمر قبلي للنصوص ؟ مثل ىذه األسئلة كرٔتا غَتىا تبقى مشركعة كمنفتحة على أسئلة 

 .أخرل كاحتماالت إجابة تتوالد بتوالد األسئلة

كمشػركع ، مػع األخػذ بعػُت االعتبػارأف ىنػاؾ مػن النصػوص إذا مػا ًب ٖتديػد البعػد الباحث اٟتإب يرل أف كػل ذلػك ٦تكػن ،        
اإلجناسي ٢تا ، ًٌب التعامل معها بكيفيات ٤تددة ، كمن كحي معلومات كمرجعيات مسبقة ، اعتادت عليها الذاكرة نتيجة تعاملها 

. لقػػارئ بوصػفها أبعػاد أساسػية كقاعديػة للقػػراءة مػع نصػوص سػابقة ٢تػا مقاسػاهتا كمواصػػفاهتا ا٠تاصػة هبػا ، ْتيػث أصػبحت تتهيػأ ل
كٯتكن القوؿ ىنا ، إف التعامػل مػع التقنيػات الركائيػة ، مػثبل ، كٮتتلػف بالضػركرة مػن زمػن لآلخػر ، كفػق مسػار ٖتػوالت الركايػة عػرب 

وناتو ، من جهػة أخػرل ، عصورىا كامكنتها ، ىذا من جهة ، ٍب أف التعامل مع الركاية ٮتتلف عن التعامل مع الشعر كتقنياتو كمك
ك٢تػذا ٧تػد بعػض النقػاد ، الزيتػو٘ب مػثبل، ُب .فكيف يكوف األمػر مػع كػل األجنػاس األدبيػة األخػرل ؟ كىػذا مػا يعرفػو النقػاد اجملربػوف 

ييستخدـ ُب تصنيف أشكاؿ ا٠تطاب ، كىو يتوسط بُت  –ٔتعٌت إجرائي  –اصطبلح عملي : " معجمو يعرؼ اٞتنس األديب بأنو 
       ا٠تطػػػػاب ، ، كنضػػػيف ىنػػػا أف صػػػاحب ىػػػذا ا١تعجػػػم كػػػاف مػػػن األكٔب أف يشػػػَت إٔب الػػػنص ك(  28" )   اآلثػػػار األدبيػػػة األدب ك 

 .أك يتكلم على النص ، ألف ا٠تطاب باعتقادنا أمشل من النص

لة  نصػػوص كخطابػػات ٯتكػػن أف  نشػػَت ُب ىػػذه ا١تسػػألة إٔب أف اآلثػػار األدبيػػة الػػيت يػػذكرىا ىػػذا الباحػػث ، ىػػي نتػػاج كحصػػي        
مًتاكمة ، من جيل إٔب جيل ، كتشكل مرجعيات مساندة ترفد النص كتتداخل فيها ، لبناء عبلقات جديدة تثرم مكونات ا١تنػتج 
النصي ، فأم ٣تتمع ىو بالضركرة لو  ثقافاتو ا١تتناسلة عرب الزمن ، كىي اليت تغٌذت من ركافد عدة سابقة عليو كمعاصرة لو ، كمن 

كػػن اسػػتبعاد األثػػر االجتمػػاعي ، كالسػػياؽ التػػارٮتي ، عػػرب النصػػوص ،ألف أم نػػص ىػػو حػػدث ُب فضػػاء الوجػػود ، كاقصػػد ىنػا ال ٯت
بالفضاء ىنا الزماف كا١تكاف معان ،  فاجملتمع ٬تتهد ُب خلق أشكاؿ جديدة كلما تطٌور ، عرب مؤسساتو كٖتوالتو عرب الزمن ،   كمن 

بشرم ، أف يظهر أ٪تاط كأجناس كتضمحل ك٘توت أجناس أخرل ، كرٔتا يعتاش  جنس علػى الطبيعي  مع تنامي كٖتوالت الفكر ال
 .آلخر ، كيولد منو ، أك يطغى جنس على آخر فيذيبو كيعيش على فتاتو 

ية ُب التفريق أما إذا أردنا العودة ١تا قبل النقد العريب ، فإننا ٧تد لدل اليوناف جذكران ضاربة ُب القدـ ف ٦تا يكسبهم ٝتة األكل       
حسػػب بعػػض ( فػػن الشػػعر  ،أك شػػعرية ارسػػطو  ) بػػُت األجنػػاس ، ككػػانوا اكثػػر كضػػوحان مػػن العػػرب ، كيبػػدك كتػػاب أرسػػطو الشػػهَت 

الًتٚتػػات ، ىػػو األكثػػر تنػػاكالن ٢تػػذه ا١تسػػألة ، لػػيس ُب زمنػػو فقػػط ، كإ٪تػػا ُب ازمنػػةأخرل متعاقبػػة ، كقػػد بػػدا تأثػػػػػَت ىػػذا الكتػػاب ُب 
أقػػدـ اٞتهػػود الػػيت كصػػلت إلينػػا ، ىػػي مػػا خلفػػو أفبلطػػوف كأرسػػطو، فعنػػد٫تا ٧تػػد " عا١تػػػية الفتػػان، حػػىت اليػػـو ، ذلػػك أف الشعػػػػريات ال

 ( . 29" )تقسيمان لؤلدب على أنواع ، كقد كضع أرسطو ُب ذلك قوانُت لؤلنواع اثرت بعمق ُب ٣ترل النقد 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-361- 
 

، ، ينسل إٔب ٣تمل األجناس األدبيةاكاة ، بوصفها مصطلحان تأسيسيان التصنيف األبرز ُب نظريتو جاء من خبلؿ مناقشة ا       
لرؤيتو بأف اإلنساف ٭تاكي ماىو كاف ، أك ما ىو كائن ، أك ما سيكوف ، كجعػل الصػنف األخػَت مػن ٝتػات ا١تبػدع ، ٍب أف التمييػز 

،  أك مػا عػرؼ با١تلهػاة كا١تأسػاة ، كقػد تكسػرت ىػذه األبرز عند ارسطو يتمثل ُب التفريق كالتمييز بُت ا١تلحمة كالًتاجيديا كالػدراما 
الًتكيبة الكبلسيكية ُب العصر اٟتديث ، نظران لتقدـ الدرس النقدم ، كلظهور ٖتػوالت معرفيػة أصػابت كأثػرت بكثػَت مػن األنػواع ، 

 . كالخًتاؽ األجناس التقليدية ٔتيبلد أجناس جديدة ٓب تكن مألوفة 

ُب تعاملػػو مػػع األجنػػاس األدبيػػة القػػارة منػػذ ( 30( )جػػامع الػػنص) ، ا١توسػػـو ( G.Genetteجػػَتار جينيػػت )لعػل كتػػاب        
أرسطو حاكؿ ٖتطيم النظرة التقليدية لتصنيف األنواع كاألجناس األدبية ، ال سيما مقوالت أرسطو كمن تابعو ُب الطرح ،  لشعوره 

يفها ، كقد ٮتتلف األمر من قارئ آلخر ،  ك٢تذا يقوؿ مقػدمان بصعوبة الفصل الصاـر أحيانان ، لوجود نصوص ٭تار القارئ ُب تصن
ليس النص ىو موضوع الشعرية ، بل جامع النص ، أم ٣تموع ا٠تصائص العامة أك ا١تتعالية اليت ينتمي إليها كل : " ٢تذا الكتاب 

 ( . 31" )بية نص على حدة ، كنذكر من بُت ىذه األنواع أصناؼ ا٠تطابات ، كصيغ التعبَت ، كاألجناس األد

يستشػػػػف منهػػػػا أف الػػػنص األديب مػػػػاىو إال حػػػػـز مػػػن الًتاكيػػػػب ا١تتداخلػػػػة (  G.Genetteجػػػػَتار جينيػػػت )إف طركحػػػات       
كالوافدة إٔب النص كا١تتجمعة بطريقة ٥تصوصة ، قاـ بتنظيمها منشئ النص ، كالنص كفق ذلك منجم لنصػوص ذائبػة فيػو، كبالتػإب 

 .بُت األجناس كعزؿ ا١تتناصات عن بعضها البعض مسألة غَت ٦تكنة ، كال جدكل منها تكوف مسألة الفصل كالتمييز 

٘تثػػل مصػػطلحات ضػػاربة ُب التػػاريخ ،  لكػػن ( جػػنس ، نػػوع ) كإذا عػػدنا إٔب جػػذكر ا١تسػػألة ُب أكركبػػا لوجػػدنا أف الكلمػػات        
ا ُب النصػػػوص ، كالنظػػػر إليهػػػا بوصػػػفها معػػػايَت الػػػذم يهمنػػػا ذلػػػك التحػػػوؿ الطػػػارئ علػػػى ىػػػذه ا١تصػػػطلحات عػػػرب الػػػزمن ، كفاعليتهػػػ

ككانػت ( Kind)لتعٍت اٞتػنس ، ٍب انتقلػت علػى اإل٧تليزيػة مػع كجػود كلمػة أخػرل ( Genre)للتصنيف ؛ ففي فرنسا ٧تد كلمة 
بعينو ،  تشَت إٔب النوع كالصنف ،  كُب الوقت نفسو كانت توجد كلمة أخرل لكنها ٓب تكن شائعة ٔتا فيو الكفاية لتشَت إٔب جنس

 ( . Type) كىي كلمة 

لتشػَت إٔب معػػٌت عػاـ ، كىػػذا رشػيد ٭تيػػاكم ( جػػنس كنػوع ك٪تػػط ) ا١تصػطلحات /لقػد حػػاكؿ الػبعض اٞتمػػع بػُت الكلمػػات          
وذج النم)أف النػػمط يعػػٍت : ليػػصل إٔب بعض التعريفات اػػددة ٢تا ، كمنػػها ( T.Monroتوماس مونرك ) تتبع ىذه ا١تسألة عند 

أمػػا الػػنص فهػػو . كا١تثػػاؿ الػػذم ٮتتػػزف ٣تموعػػة مػػن السػػمات األسػػلوبية ، كالنػػوع ىػػو ا١تتصػػرؼ بطريقػػة أك بػػأخرل ُب تلػػك السػػمات 
 ( .32( ( )ا١تنجز أك ا١تظهر ا١تلموس للنمط كالنوع 

١تفهومها ، لكنػو كػاف  أكؿ من ىاجم نظرية األنواع ، كحاكؿ هتدٙب ا١تبدأ التقليدم( G.Genetteجَتار جينيت )ٓب يكن       
األعنف ُب ا٢تجـو سعيان إٔب نسف إم فاصل بُت األجناس ، كبالتإب إعطاء أكرب قػػدر مػػمكن من اٟتػػػرية كاالنفػبلت للمبػدعُت ، 
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مع العلم أف االنفبلت غَت اسوب قد يوقع ُب مزالق ، كما سلف ، كقد سبقو نقاد آخركف ، كحاكلوا ا٠تركج على مبدأ التصنيف 
كػارلو  ) التقليدم ، حىت بلغ هبم األمر بتقدٙب  أطركحات نقدية تعًتض على البحث ُب مسألة األجناس ، كىذا ما فعلو الباحػث 

سادت نظريات كركشو اٞتمالية ُب إيطاليا خبلؿ فًتة اٟتربُت ككاف من ا١تعتقدات : " ، الذم قاؿ ( Carlo Cassolaكاسوال 
" ة كركاية ، حىت بُت النثر كالشعرظرية األشكاؿ ، أك بأنو ال يوجد فػػرؽ جوىرم بُت قصة قصػَت األساسية لتلك اٞتمالية ىو رفض ن

، كلعػل مػػا توصػػل إليػػو ىػػذا الناقػد كمػػن معػػو نػػاجم عػػن شػعورىم بػػأف اإلبػػداع غالبػػان مػػا يكػوف متمػػردان علػػى االنضػػغاط بقالػػب (33)
 .مسبقان كيكوف ٔتثابة السياج ٠تنقوجاىز لو سلفان ، ك٢تذا ينفلت من الشكل كاإلطار ا١تؤسس لو 

إف األنساف بطبيعتو عندما يرل ظاىرة ما ، أك ينخرط ُب أمر ما ٭تػاكؿ فهمػو كتػأطَته ، كذلػك للتعػايش معػو أك ٕتػاكزه ْتثػا        
ٕتميعيػة أف تصػنيف األجنػاس األدبيػة ضػركرة ال منػاص منهػا ، كذلػك بإ٬تػاد صػيغة " عن األفضل ، أك األنسب ، كمن ىنػا يبػدك  

ألنالتيػػو ( 34" )نسػقية لعػػدد مػن األنػػواع بنػػاء علػى السػػمات ا١تميػػزة لكػل نػػوع ، كيبقػػى سػؤاؿ اٞتػػنس أحػػد أسػئلة األدب اٞتوىريػػة 
كالتشتت ، كعدـ كجود النظاـ كالنسق ، يؤدم بالضركرة إلة تشػتت الػدالالت كا١تعػا٘ب ، كنػص ال ينطػوم علػى إمكانيػات متعػددة 

 .اتيجيات ىادفة يبقى لعبان ك٢توان ، كبالتإب ٮترج من دالئرة التذكؽ كالنقد ، كحىت االىتماـ من ا١تعا٘ب ، كعلى اسًت 

لنعد إٔب ا١تؤسسة االجتماعية ٔتكوناهتا الثقافية ، كقدرهتا على التنامي كالتحوؿ، كاليت تكوف ٔتثابة الًتبػة ا٠تصػبة لنمػو األفػراد ،     
خاصػػة ُب التعامػػل مػػع األشػػياء ُب الوجػػود كالعػػآب ، كألنػػم كػػذلك نػػرل بعضػػهم ٭تػػاكؿ  كمػػن بيػػنهم ا١تبػػدعُت ، الػػذين ٢تػػم حساسػػية

االخًتاؽ كالتجريب كاإلبداع ، كلنأخذ بعُت االعتبار أ٫تيػة اٟتداثػة ُب دفػع عجلػة ىػذا النمػو اإلبػداعي بسػبب مػن سػهولة التواصػل 
 .واصل مع العآب مع الثقافات ا١تؤسسية االجتماعية األخرل ، من خبلؿ تقدـ كسائل الت

            م ٯتكػػػػن معػػػػو االخػػػػػًتاؽيبقػػػػى السػػػػؤاؿ عػػػػػن مػػػػدل مركنػػػػة اٞتػػػػػنس أك النػػػػوع األديب ، ا١تتػػػػداكؿ كا١تعػػػػػركؼ ، كعػػػػن ا١تػػػػدل الػػػػػذ     
، كقد حاكؿ باحث حديث ( الركاية كالشعر خاصة ) ، فهناؾ نصوص ٢تا قابلية على التحوؿ كالتوالد أكثر من غَتىا أك االنفبلت

تبعان لطبيعة األدب كظركفػو ، كهبػذا ال يكػوف مقصػودان مػن : شكالية التحوؿ كالتطور ُب األجناس إٔب مبادئ ثبلثة ، األكؿ إرجاع إ
كىػو ٔتثابػة انقػبلب علػى النػوع كاٞتػنس ، : أمػا الثالػث . فمحكـو بالقصدية ا١تسبقة كتبعػا لنيػة ا١تؤلػف : أما الثا٘ب . ا١تنتج النصي 

    كىػػذا الصػػنف األخػػَت يكػػوف فيػػو اٞتػػنس األديب مقيػػدان، كىػػوة أيضػػان ٭تيػػل بطريقػػة( 35)ديػػد بػػبل ىويػػة  كغايتػػو الوصػػوؿ إٔب نػػص ج
 .أك بأخرل إٔب قصدية ا١تؤلف 

ا١تبدع ا١تنتمي لبعد مؤسسي ، كا١تستند جملتمع لو طبيعة ثقافية متنورة يكوف  ىو األكثر قدرةن على العطاء كالتجريب ، كعلى        
ُب التػػاريخ القريػػب أمثلػػة علػػى أك حقػػوؿ جديػػدة مػػن ا١تعرفػػة ، ٯتكػػن بوسػػاطتها اكتشػػاؼ جػػنس جديػػد ، كلنػػا  الكشػػف عػػن حقػػل

، فهػذا الشػدياؽ  ، ُب عصػر النهضػة كػػاف ثاقػب الػرأم ، فسػعى إٔب ٘تجيػد التحػػوؿ كالتنػوع ، كالبحػث عػن اٞتديػد ، كحػػاكؿ ذلػك
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ة الرائػػدة  ُب عصػػر النهضػػة الػػيت ظهػػرت ُب القػػرف التاسػػع عشػػر ، كالػػذين مػػن الرمػػوز األدبيػػ" اإلسػػهاـ ُب ىػػذه ا١تسػػائل ، فهػػو ييعػػد  
حاكلوا اإلحاطة  باألجنػاس  األدبيػة القدٯتػة كاٞتديػدة ، كالعمػل علػى ٦تارسػة  كتابتهػا لتلبيػة اٟتػس النهضػوم بعػد مرحلػة ٦تتػدة مػن 

س النقػدم ، منػذ زمػن بعيػد ، فجمػع بػُت ،  كمثلو كاف شوقي الػذم حػاكؿ اٞتمػع بػُت جنسػُت قػارين ُب الػدر (  36" ) التخلف 
 . ا١تسرح كالشعر ُب كتاباتو ، كما سبقت اإلشارة إٔب ذلك 

الفرؽ بُت الشدياؽ كشوقي ، ُب أف األكؿ كاف أقدر علػى التجػاكز كالتخطػي للمرحلػة الػيت يعػيش فيهػا ، كلكػوف الشػدياؽ         
وقي كػاف شػاعران بامتيػاز ، كٓب تػرؽ مقوالتػو ُب النقػد ١تػا ذىػب إليػو يتمثل لديو اٟتس النقدم إضػافة للحػس الشػعرم ُب حػُت أف شػ

السػاؽ علػى ) الشدياؽ ، الذم برىن على قدرتو كعمق ٕتربتو ُب التعػػامل مع األجػػناس األدبية ، كتعد أطركحاتػو النقديػة ُب كتابػو 
ت الػيت ٕتػرم ُب عصػره ، ك٘تثػل بشػكل بػارع مػا مثاالن جيدان علػى مسػألة تػداخل األجنػاس األدبيػة ، ألنػو اسػتوعب التحػوال( الساؽ

كػػػاف دافعهػػػم مػػػن كراء مػػا يكتبػػػوف ا١تػػػزج بػػػُت " ٬تػػرم ُب العػػػآب مػػػن حولػػو ، كنػػػرل أف الشػػػدياؽ مػػػن أبػػرز األدبػػػاء ُب عصػػػره الػػذين 
دبيػة ، كجعػل بػُت اٞتنػاس األ –مػن كجهػة نظػرىم  –األجناس ُب كتبهم ، كالرغبة ُب التجديد كالتجاكز لتحطيم اٟتػدكد ا١تصػطنعة 

 (.37"  )األدبية تتغلغل ُب النصوص اإلبداعية 

كفق ىذا التصور تبدك عملية التداخل بوصفها مطلبان كضركرة ، مع تفريقنا بُت اٞتنس كالنوع من كجهة نظرنا ، على األقل ،       
 .  ألننا نرل مع آخرين أف النوع تفريع على اٞتنس ، كليس العكس 

، وية لبلنطبلؽ بإتاه أفضية جديدةشوقي كالشدياؽ ، كمن سار على دركهبم من النقاد كا١تبدعُت قاعدة قلقد أسس جيل         
ٯتكن أف نقع فيها على تناسل ألجناس جديدة ٓب تكن معركفة من قبل ، أك شكلوا على أقل تقدير ، اإلرىاصات األكٔب ألجناس 

اْب ، كمثػل ىػذا التوجػو ٛتػل باحثػة ...لنثػر ، كالقصػة كاألقصوصػة ، كالركايػة ًب اكتشافها فيما بعد ف كقصيدة التفعيلة ، كقصيدة ا
قد كاف من اسػباب ٧تػاح التػداخل النػوعي ُب التجربػة الًتاثيػة ُب األدب العػريب أف انطلػق مػن التػداخل ، ليطلػب : " حديثة للقوؿ 

 ( . 38"  )التمايز ، كليس العكس 

وس ا١تبػػدعُت كالنقػػاد علػػى حػػد تحركػػة ُب مسػػَتة األدب العػػريب كتطػػوره ، كاختمارىػػا ُب  نفػػلػػوال ىػػذه الثػػورة ف ا١تبطنػػة ، كا١ت       
، ١تػػا تطػػور األدب العػػريب هبػػذا الشػػكل  ا١تتسػػارع  ُب العصػػر الػػذم نعػػيش ، ك١تػػا كانػػت السػػاحة األدبيػػة رحبػػة ٔتػػا فيهػػا الكفايػػة  سػػواء

يػػل اٟتػػداثيُت كالػػركاد مػػن اسػػتيعاب ٕتػػارب القػػدماء كالسػػابقُت ، لتفاعػػل األجنػػاس األدبيػػة كتػػداخلها ، كتناسػػلها ، ْتيػػث ٘تكػػن ج
لينخرطوا ُب ٕتارب جديدة ككاعية أكصلتهم إٔب مصاؼ العا١تيػة ، ال مػن حيػث اخػًتاؽ اٞتػنس كالنػوع ُب كتابػاهتم ، بػل تكنػوا مػن 

 . اخًتاؽ اٟتدكد افقليمية ، ليصلوا إٔب العا١تية

 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-364- 
 

       :التلقي كتداخل األجناس األدبية

إف ٘تييز اٞتنس كٖتديده ٯتكن أف ييتصٌور من ناحيتُت ، منشئ النص األديب من جهة ، كمن قارئو من جهة أخرل، كما يهمنا       
ىنػػا كيػػف يػػتم ٖتديػػد ىػػذا اٞتػػنس ؟ كمػػا ىػػي ا١تعػػايَت الػػيت ٯتكػػن اتباعهػػا لتعيػػُت جػػنس العمػػل ؟ كٯتكػػن القػػوؿ ىنػػا أف األسػػاس ُب 

كػػل قػػارئ لػػو بنيػػة تفكػػَت ٥تتلفػػة عػػن اآلخػػر ، . س عنػػد ا١تتلقػػي ٗتضػػع لطرائػػق كأسػػاليب كمفهومػػات الوقػػوؼ علػػى إشػػكالية التجنػػي
اْب كبالتػػػإب ...كبالتػػإب سػػيقـو بتحديػػػد اٞتػػنس بنػػػاءن علػػى مرجعياتػػػو الثقافيػػة كاالجتماعيػػة ، كظركفػػػو كسػػياؽ الػػػزمن الػػذم ىػػػو فيػػو 

اطة ، فهنػػاؾ مكونػات جوىريػة كأساسػػية تقػود القػارئ إٔب قنػػوات سػتختلف القػراءات ُب ىػذا الصػػدد ، لكػن األمػر لػػيس هبػذه البسػ
يؤسس سندان ٢تا نوعية اٞتنس الذم يقرأ ، فا١تعرفة  السابقة باألجناس اليت اطلع عليها ستحرؾ فيو شهية ا١تتابعة كا١تقارنة ١تا يعرؼ 

التػػإب سيخضػػع القػػارئ لضػػغط ىػػذه ا١تعلومػػات سػػابقان ، ٍب أف ىنالػػك أجنػػاس قػػارة كمسػػتقرة كتعػػارؼ عليهػػا النقػػادي كا١تتلقػػوف ، كب
 .السابقة على النص

كيػػف ، كمػػن أيػػن نبػػدأ بتحديػػد اٞتػػنس ،أك النػػوع ، بوصػػفنا قػػارئُت ؟ كلعػػل مػػن أكائػػل مػػا يثػػَت االنتبػػاه ىنػػا : لنبػػدأ بالسػػؤاؿ        
قركء ، فا١تسموع يتم ٖتديد إجناسيتو بتوافق األكٔب ا١تسموع كاآلخر ا١ت: إشكالية الوعي با١تقرؤ ، كيكوف ذلك انطبلقان من مسألتُت 

اْب ، كيصل ا٠تطاب للمتلقي ...بُت ا١تتكلم كا١تخاطب ، أم باخذ ا١توقف كا١تصاحبات اٞتسدية كالغشارية كطرائق الكبلـ كاللغة 
للحػديث عػن تلقػي ٔتدل قدرتو على التفاعل مع ا١ترسلة من جهة ، كا١تتكلم من جهة اخرل ، كىنػا سػتجاكز ىػذه ا١تسػألة كصػوالن 

، النص ا١تكتوب أك اٞتنس ا١تستظهر على سطح ، كيكوف مدكنان ، كلنأخذ مثاالن علػى ذلػك الشػعر ، كىػذا األخػَت يتخػذ مسػارين 
 .على مستوىالقراءة لتحديد النوع أكاٞتنس ،ا١تسار األكؿ الشكل ، كا١تسار الثا٘ب ا١تضامُت كالبنيات الداخلية ا١تكونة للنص 

 :لشكليالمسار ا  -1

فيمػػا يتعلػػق بػػالنص الشػػعرم ، أكؿ مػػا يلفػػت االنتبػػاه ُب بدايػػة األمػػر التوزيػػع الكتػػايب للحػػركؼ كالكلمػػات علػػى البيػػاض ،         
فإنػػػو يبػػػدأ بػػػالتفكَت ُب البعػػػد الشػػػكلي كقصػػػديتو ُب الػػػنص ا١تكتػػػوب ، فػػػإذا رأل ‘ فعنػػػدما يػػػرل القػػػارئ كجػػػود نظػػػاـ مػػػا ُب التوزيػػػع 

يان على شكل صدر كعجز مثبل كيتكرر ىذا الشكل علػى مػدار الػنص بشػكل صػاـر ف كيتػابع القػراءة لػَتل الكلمات  موزعة تقليد
 .القافية كالركم كالتوزيع العركضي فإنو سيتمثل مرجعيات سابقة لديو عن القصيدة العمودية اٞتاىلية كالكبلسيكية بشكل عاـ 

على السطح كبشكل متقطع ، كسطور غَت كاملة ، فسوؼ ٭تاكؿ التفكَت كا١تتلقي ُب نص آخر ، عندما يرل التوزيع سطريان       
ُب أف ا١تكتوب إما قصيدة تفعيلة ، اك قصيدة نثر ، على أبعد تقدير ، كيزداد األمر ٕتليان عندما يبلحظ توزيعة كتابية ْتيث تكوف 

قصيدةالنثر إٔب ما عرؼ ، إجناسػيا ، القصػيدة ليتجاكز قصيدة التفعيلة ك ... الكلمات موزعة بًتسيمة معينة فيها تشجَت كأشكاؿ 
كتكوف توزيعة اٟتركؼ كالكلمات عرب  –الشكلي نسبة إٔب صاحبو  –البصىرية ، كييظهر ُب اٟتالتُت األكٔب كالثانية البعد اٞتشتاليت 
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ُب توزيػع السػطور بػُت السػطور  النص كفيو مؤثرة على ذاكرة ا١تتلقػي لتحديػد اٞتػنس ا١تقػرؤ ، كاألمػر يػزداد تعقيػدان عنػدما يػرل تنويعػا
 .غَت ا١تكتملة كا١تكتملة كالتبلعب بشكل التوزيع اٟترُب على الورؽ ، كىنا سيبدأ ُب ٤تاكمة الشكل كفحصة كالبحث عن ٥ترج

، حيث يكتب بعض النصوص فيو كما يلي( اجملموعات ا٠تمس ) لنضرب مثاال على الػػنمط االخَت ، من ديواف سلػػيم بركات     
 :األكثر حضوران على مدار اجملموعة  كىي

يتهػػػا ا١تيػػػاه ، يػػػا اٟتاضػػػنة ٖتػػػت أثػػػدائها اٞتػػػراء كالَتابيػػػع ، فلتكػػػو٘ب حػػػدأة اليابسػػػة كأٝتػػػاؿ ا١تهػػػرج ، كلػػػيكن بعػػػدم نشػػػيج     "        
ة انسػػكايب مػػن  ميازيػػب ىػػذا النشػػيد كلكنػػٍت ، ُب غمػػر  أنػػا القهقهػػة البطيئػػة ألفػػوؿ بطػػيء  ػػػػػيه ،    يٍػػػػػ   يٍػػػػػ    يػٍػػػػ    بطيػػػػػ   بطػػيءه 

الفػػػاحش ، أسػػػتدير ثانيػػػة ٨تػػػو اٟتبػػػارل كالكراكػػػي إذ تعػػػرب األعمدةالباقيػػػة مػػػن حصػػػوف ا١تسػػػاء ، كػػػأنٍت نسػػػيت أف أضػػػرج االجنحػػػة  
 . بابتهاؿ الكائن ، كأف أجعل ا٢تواء رخيمان ُب ا١تناقَت

أنا القهقهػة البطيئػة    يئان  يػٍ    يػٍ   بأنقاضها ، كليكٍن ٍنيب نبا بطيػػ قارعان الرماد بالرماد ، كاألرض..ال ألمنح األرض حضوة اللهاث 
 ( .39.."  ) كطبعي طبع ا١تساء   ألفوؿ بطيئ،

ىذا التشكيل يستمر ، كينوع بركات بتشكيبلت أخرل ُب التوزيع ، كبعضها ٮتل فيو رسم أسػهم ، كأشػكاؿ حػركؼ صػغَتة       
عند قراءةالنص ، أك ٔتجرد كقوع البصر عليو ، كتلعب العُت الباصرة ُب ٖتديد النوع ، كاٞتنس من  اْب ، كمثل ىذا يوثر...ككبَتة ،

 .ا١تقرؤ ، كال ٯتكن ٕتاكز مثل ىذا عند تناكلنا للنصوص ببساطة

 :المسار المضموني -2  

كالنػػوع ، كبقػػدر كعػػي القػػارئ لكػػل جػػنس مكوناتػػو كعناصػػره البانيػػة لػػو ، كالػػيت تتشػػكل بنسػػبية ٗتتلػػف بػػاختبلؼ اٞتػػنس         
ا١تتلقي هبذه ا١تكونػات بقػدر مػا يػتمكن مػن التحديػد كالتصػنيف ، كلنبقػى مػثبل أمػاـ الشػعر ، فالػذم ٭تػدد شػعرية الػنص الشػعرم  /

 حضػػور الصػػورة كا٠تيػػاؿ كاالنزيػػاح السػػياقي ككسػػر أفػػق التوقػػع كاالنتظػػار كاإليقػػاع ف سػػواء أكػػاف خارجيػػان أـ داخليػػا ف كبنيػػة تركيػػب
إْب ، فحضػور مثػل ىػذه العناصػر كبنسػبية ، كمػا سػلف ، يقػود ا١تتلقػي إٔب توجيهػو عػرب قنػوات قػد ... اٞتملة ، من تقدٙب كتػاخَت 

     كبقػػدر التبلعػػب هبػػذه العناصػػر بقػػدر مػػا يكػػوف االقػػًتاب ... يكػػوف بعضػػها معلومػػان كمعركفػػان ُب مرجعياتػػو كثقافتػػو كمعارفػػو العامػػة 
اك النػػوع ا١تتػػداكؿ بػػُت النقػػاد كا١تبػػدعُت ، كا٠تػػركج علػػى مػػاىو مػػألوؼ يػػدعو ا١تتلقػػي إٔب البحػػث عػػن طرائػػق  ك االبتعػػاد عػػن اٞتػػنسأ

 . تفكَت جديدة تعينو على التجنيس ، اك ابتكار جنس يراه مناسبان كا١تقرؤ

لقػػراءات علػػى الػػنص بتنػػوع إف لكػػل جػػنس طرائػػق بنائػػو ، كٯتكػػن القػػوؿ إضػػافة لػػذلك ، طرائػػق لتلقيػػو ، كىػػذا يػػدعو لتنػػوع ا        
 ،الت كرؤلحضور اٞتنس ُب ذاكرة ا١تتلقُت ، ةيفارض ُب القارئُت الوقوؼ على منتجات النص كما ٯتكن أف يبثو ُب باطنو من دال
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مكونػػػات الػػػنص كمػػػا ينتجػػػو مػػػن تبعػػػان لكفػػػاءاهتم القرائيػػػو كمرجعيػػػاهتم ، كبالتػػػإب يكػػػوف للقػػػراء أسػػػاليب تفكػػػَتىم ُب الوقػػػوؼ علػػػى 
، كبقػػػدر إدراكهػػػم ٢تػػػذه ا١تكونػػػات ، كمعػػػرفتهم با١تكونػػػات سػػػابقة لنصػػػوص أخػػػرل ، يتوقػػػف ٖتديػػػد اٞتػػػنس كالنػػػوع الػػػذم تدالال

تصػبح  –ىػذه اػددات  –يتعاملوف معو ، كيعينهم ُب ىذا بعض ا١تفاصل كا١توضوعات كاددات  اليت يقـو عليها النص ، كىي 
يف مػػن كجهػػة نظػػر كػػل قػػارئ ، خاصػػة ُب حػػاؿ غيػػاب االسػػتهبلالت ، كالعنوانػػات ، ٔتثابػػة الثيمػػات البانيػػة ، كالدالػػة علػػى التصػػن

 .فكَت لتحديد اٞتنس كالنوع كالنمطكالعتبات ، اليت يعلنها منشئ النص على نصو ، كىنا تبدأ اشتغاالت الت

األديب كتنميطػػو ، حيػػث يػػرل  النصػػية ُب ىػػذه اٟتالػػة تصػػبح ا١تعػػايَت كالسػػبل الػػيت تقػػود لتحديػػد اٞتػػنس( الثيمػػات)ا١توضػػوعات      
٬تػػػـز القػػػراء بالسػػػيطرة علػػػى : "  أف ا١توضػػػوعات ىػػػي الػػػيت تسػػػتدعي القػػػراءة كالسػػػيطرة علػػػى الػػػنص لقلػػػو ( Slotearnسػػػلوتَتف  )

كالبػػٌت ا١توحػػدة فيهػػا ، الػػيت ٘تكػػنهم مػػن اسػػتبطاف الػػنص  كاضػػعان إيػػاه ُب ( الثيمػػات ) النصػػوص عػػن طريقػػة اكتشػػاؼ ا١توضػػوعات 
، ىػذا الناقػد ٬تمػع ( 40" )بل يريػد ىػو أف يسػيطر عليػك ‘ مسيطران على شئ ُب ا٠تارج ، كال ٯتكن السسيطرة عليو داخلك  ، ك 

بُت أثر ا١تعطيات القبلية ا٠تارجية كالداخلية ُب ٖتديد اٞتنس كالنوع ، كىذا أمر ٦تكػن كمعقػوؿ ، عنػد الرجػوع إٔب كيفيػات التعامػل 
 .مع النصوص

تتشابك مدخبلت النص مع مرجعيات القارئ ، كمع تعمق القراءة ، كتفعيل أدكات التلقي ، يزداد  الػوعي ُب عملية التلقي       
غذا ما أنعمنا النظر ، يستجلب تذكارا لنصوص سابقة علػى الػنص ا١تقػرؤ ، كىػذا مػا أشػارت ‘ ٔتا عو كامن ُب النص  فكل عمل 

مل يذكر القارئ بأعماؿ أخرل سبق لو أف قرأىا كيكٌيف  اسػتجابة كل ع: " إليو بعض نظريات التلقي ، فنجد منهم من يقوؿ  
كٮتلػػق منػػذ بدايتػػو توقعػػان مػػا ٟتكايػػة ، ككسػػطها كنايتهػػا  ، حسػػب أرسػػطو ، كىػػو توقػػع ٯتٌكػػن كلمػػا    -العاطفيػػة لػػو  –اسػػتجابتو 

، (41" )عرية األجناس كاألساليب ْتسب قواعد عمل كرستها ش... تقدمت القراءة أف ٯتتد ، اك ييعٌدؿ ، أك يوجو كجهة ن أخرل 
ككلما كاف اٞتنس األديب متجاكزان كمتخطيان ١تا ىو قار كمألوؼ ، كلما كػاف ٤تتاجػان آلليػات تفكػَت فيػو كلػدالالت تلػق مناسػبة لػو ، 

لتوقػػف فػػبعض النصػػوص ا١تبتكػػرة كا١تتوالػػدة مػػن أجنػػاس أخػػرل ٕتػػذب ا١تتلقػػي ٢تػػا ، لكػػن بدىشػػة كاخػػتبلؼ ، كٖتفػػزه علػػى التأمػػل كا
      السػػتجبلب  طرائػػق تفكػػَت  جديػػدة تتناسػػب كالعمػػل ا١تقػػرؤ ، كرٔتػػا تكػػوف ىػػذه الطرائػػق ىجينػػة مػػن طرائػػق قرائيػػة سػػابقة عليهػػا ،

 .أك مبتكرة

ما يكوف مدىشا ُب النص اليـو ، كيبدك جديدان كحديثان ، قد ال يبدك كذلك بعد مركر أزمنة متتالية ، كبعػد انبثػاؽ لتحػوالت      
ع كاٞتػػنس كطرائػػق التفكػػَت ُب أيػػاـ الحقػػة ، فعنػػد صػػدكر عمػػل مػػا  قػػد يكػػوف غػػَت مػػألوؼ كقػػت صػػدكره ، كيكػػوف مدىشػػان ، النػػو 

كسيصَت بعد تقادـ األياـ  مألوفػان  كمعركفػا ، حيػث تػتقلص مسػافة اإلدىػاش  كالغرابػة مػع ٖتػوالت ا١تعرفػة ، كقػد ينبػٍت عليػو ، ىػذا 
ركبَتت )اس ا١تتعارؼ عليها ، رؤل اخرل كقد يػػتوالد منو أنػػماط ٥تتلفة ، كىذا ما التفػػت إليو ا١تؤلف ، حىت لو كاف ٥تًتقان لؤلجنم

ُب  –إلذا أمكن قياس ا٠تاصية الفنية ا٠تالصة لعمل ما با١تسافة  اٞتمالية الػيت تفصػلو : " ، عند قولو (  H.R. JUSSياكس  
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ف ىػػذه ا١تسػػافة  ا١تفًتضػػة ألسػػلوب جديػػد ُب الرؤيػػة ، ٭تسػػها اٞتمهػػور  عػػن توقػػع اٞتمهػػوراألكؿ ، فاٟتاصػػل ىػػو  أ  -ٟتظػػة صػػدكره 
ا١تعاصػػر ، بوصػػفها لػػذة أك دىشػػة ، أك حػػَتة ، كٯتكنهػػا أف تػػزكؿ بالنسػػبة ٞتمهػػور الغػػد  ، كلمػػا ٖتولػػت سػػلبية العمػػل األصػػلية إٔب 

، (42" )ق  التجربػػة اٞتماليػػة  ا١تسػػتقبلية بداىػػة ، كانػػدرج ىػػذا العمػػل  بػػدكره ، بعػػد أف أصػػبح موضػػوعان مألوفػػان  للتوقػػع ، ضػػمن أفػػ
أك تركػػو  فػػا١تتلقي إذان يلعػػب دكرا مهمػػان ُب إ٧تػػاز اٞتػػنس ، كالنػػوع ، كالػػنمط ، ال سػػيما إذا مػػا حػػاكؿ منشػػئ الػػنص إخفػػاء النػػوع ،

 .لتحديد القارئُت

اْب لكػن ا١تسػألة ٗتتلػف ...كايػة أك شػعر اإلشكالية تبقى ضمن ا١تألوؼ كا١تعركؼ ، إذا ما تعامل القارئ مثبلن مع قصػة أك ر        
إذا ما كقع ا١تتلقػي علػى نػص ٥تتلػف عمػا كػاف يعػرؼ ، كىنػا ٭تػدث ارتبػاؾ ، كلػو مؤقتػان ، ُب ٖتديػد اٞتػنس الػذم سػيتعامل معػو ، 

نس الػذم ذلك أف آليات التعامل مع اٞتنس ا١تعركؼ سابقا تقع ضمن إمكانيػة متاحػة كًب التػدٌرب عليهػا كالتعامػل معهػا ، أمػا اٞتػ
ٮتتلػػف عٌمػػا ىػػو معػػركؼ سػػيحتاج ، بالتأكيػػد ، إٔب آليػػات تعامػػل جديػػدة ، كسػػتحتاج الذائقػػة أيضػػا للتعامػػل معػػو إٔب أفػػق انتظػػار 
معػػُت السػػتيعاب مػػا ٬تػػرم ، فقػػد يطػػوؿ أك يقصػػر حسػػب االشػػتغاالت ا١توجػػودة ُب الػػنص ، ٍب أف القػػارئ للجػػنس اٞتديػػد سػػيبدأ 

كاف يعرفها كتعامل معها ، كمن ٍب سيقارف ، كيقف على مساحة التوافق بُت ىذا اٞتنس كما عرؼ   بتمثل األجناس السابقة ، اليت
 . سابقا، كمساحة االفًتاؽ 

ىذه ا١تسألة ، حاكؿ بعض النقاد االلتفات إليها ، كىي مسألة متجددة مع العصور كاألزمنػة ، بتجػدد االخًتاقػات ا١تتواليػة         
فكل عصر ٯتكن أف يتوالد فيو أجناس معينة تتبلشى أخرل ، لكن الػوعي بػاٞتنس يبقػى مبلزمػان للقػراءات . على األجناس ا١تألوفة 

ا١تتجددة عرب الزمن ، كمن النقاد الذين أشاركا لتلقي اٞتنس األديب كعػدـ رضػاىم عػن الفوضػى اٟتاصػلة مػن التلقػي كعػدـ الػتمكن 
على مستول النقاد العرب ، كالقػػراء العػرب ،  –يعٍت األدبية  –األجناس إف الوعي هبذه : " الباحث عبد النيب صطيف عند قولو 

 ( .43")ٓب يبػػػلغ بعد درجػة مرضية ككافية لئلقػػداـ على ٖتػػديث األجناس 

مثل ىذا االعًتاض على كيفيات التلقي للنص كعدـ الرضى من القراء كالنقاد ، لو مساس ٔتكونػات الػنص كمػدل اقًتاهبػا مػن      
هومات ا١تتلقُت ، من ناحية  ، كمدل التعقيد أك ا٠تركج السافر عما ىو متعارؼ عليو ، فتنشأ كفق ذلك ارتباكات ُب التلقي ، مف

فمػػنهم مػػن يػػتمكن مػػن اسػػتيعاب اٞتػػنس الطػػارئ ، أك الػػدخيل ، ك٭تػػاكؿ االقػػًتاب منػػو كالتعػػايش معػػو ، كمنػػو مػػن يرفضػػو جملػػرد أنػػو 
، نص بعد معاينتو ٭تاكؿ أف ٬ترم لوا حصل عرب التاريخ ، كلنا أف نأخذ بعُت االعتبار أف ا١تتلقي لل٥تالف ١تا ىو قار كمعلـو ، كىذ

ُب ذاكرتو تنميطا ما ، كفق مرجعياتو كمعارفو السابقة ، كإذا ٓب ٬تد ٭تػاكؿ أف يبحػث عػن بػدائل للتصػنيف، ذلػك أف ىػذه العمليػة 
فيات فحص النصوص كتقوٯتها نقديان ، بعد أف ٭تاكؿ التدرب على تذكقها ، تساعد ُب إ٧تاز العمل القرائي للنص ، كتسهم ُب كي

التصػنيف عمليػة ٕتريديػة لًتتيػب األشػياء عػرب ٚتػع اٟتقػائق "  إذا كانت ٥تالفة لؤلعػػػراؼ اليت درج عليها ذكقو كقراءاتو ؛  ذلك أف 
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، كنضػيف إٔب ىػذا ، ( 44" )كن مػن اسػتخبلص نظػاـ مػا كتنظيمها ُب كحػدات ذات عبلئق اندمػػاجية كتراتػػبية ،كفق مقايػػيس ٘ت
 .أف ىذه العملية للتصنيف ٯتكن أف تسجل نقاط عبور لدالالت كإمكانيات فاحصة للنصوص ا١تقركءة

ىناؾ نصوص صادمة للتلقي ، تفرض على قارئها تغيَت مسارات القراءة كالتلقي ، كىذا ليس باٞتديد ، كقد عػرؼ مػن قػدٙب       
، فكػاف كٓب يػزؿ نصػان متعاليػان علػى األجنػاس ، كال (  القػرآف الكػريم)لكػن ا١تثػاؿ األكضػح ١تػا ٖتدثػو مثػل ىػذه النصػوص  األزماف ،

،عنػػدما تنػػػٌزؿ علػػى النػػيب األمػػي األمػػُت ، صػػلى ا عليػػػو كسػػلم ،  صػػدـ بنسػػيجو كصػػياغتو ، ككيفياتػػػو ( قػػرآف)يوصػػف بغػػَت أنػػو 
، عند العامة كا٠تاصة ، كبالتإب حدث ارتباؾ الفت كقت نزكلو ، ٦تا ٛتل أساطُت العلم  األسلوبية ، ما ىو كائن أك متعارؼ عليو

األكٔب الشػكل كاآلخػػر ا١تضػمونات الػػيت : علػى االنبهػار أمامػػو ، كحػاكلوا كصػػفو فعجػزكا عػػن ذلػك ، ألف عجػزىم جػػاء مػن نػػاحيتُت
 احبة البػػاع الطويػل ُب اللغػػة كالعلػػم كا٠تػربة بأصػػوؿ اللغػػة ،احتضػنها الػػنص القػرآ٘ب الكػػرٙب ، كدليلنػػا علػى ذلػػك أف قريشػػان ، كىػي صػػ

راحػػت تبحػػث عػػن اٟتػػل ٢تػػذه ا١تعضػػلة ، فتوسػػلت بنقادىػػا كشػػعرائها كحكامهػػا ، ككػػل مػػا٢تم درايػػة با١تعرفػػة كالعلػػـو ، كٓب يفلحػػوا ُب 
مػا ىػو بشػاعر، لقػد : " ـ ا كٝتػع قولػو ، كٝتػع كػبل( ص)ذلك ، فهذا أحد رؤكس الفكر يقوؿ بعد أف بعثتػو قػريش كحػاكر النػيب 

إف لقولػػػو حػػػبلكة ، كإف أصػػػلو  كا.. عرفنػػا الشػػػعر كلػػػو ، رجػػػزه ، كىزجػػو ، كقريضػػػو ، كمقبوضػػػة ، كمبسػػػوطة ، فمػػػا ىػػو بالشػػػاعر 
 (. 45.." )، كإف فرعو ٞتناة لعذؽ

ىػػذه ا١تسػػألة بػػاالنفبلت مػػن إشػػكالية  لقػػد حػػاكؿ بعػػض النقػػاد اٟتػػداثيُت ، كمػػن كتبػػوا ُب فكػػر مػػا بعػػد اٟتداثػػة ، أف يتجػػاكزكا      
التجنيس كالتصنيف إلراحة ا١تتلقي من عناء البحث ُب مثل ىذه ا١تسائل ، حىت بلغ ببعضهم أف يرل ُب اللهػاث خلػف التصػنيف 

ال بػد للكاتػب مػن أف ٭تطػم  –إلثبػات الػذات  –جنوف الكتابة " ضرب من العبث ، كما ذىب بارت ُب بعض طركحاتو إٔب أف 
، كمػػن ىنػػا بػػدا أف كثػػرة اٟتػػديث عػػن تصػػنيفات معينػػة للمػػادة اإلبداعيػػة ا١تكتوبػػة ( 46" ) قػػائم كيلغػػي األنػػواع مػػن اإلبػػداع  مػػا ىػػو

خػػركف أف ىػػذا األمػػر قػػد شػػاع مرىقػػة ، كاالنتهاكػػات ا١تسػػجلة علػػى ٖتطػػيم األنػػوع كاخًتاقهػػا أمػػر مرىػػق كػػذلك ، كيػػرل بػػاحثوف آ
 .اؽ النوع كاٞتػػنس ، كعلت أصوات للمناداة باخػػػًت كانتشر

لتوصيف الكتابات ، ما ( البلنوع ) كعن أدب ( األنواع ا١تنهكة ) كػػثر اٟتديث اليـو عن " أنو قػػد : تقوؿ باحػػثة حديثة         
، كتعتػرب إنا ٕتميعيػة كشػذرية ، أك متجهػة إٔب القػارئ ، كأصػبحت كاقعػان ملموسػان ال ٯتكػن نكرانػو : بعد اٟتداثة ، ألنا غَت نوعية 

   ( لػػػػوتر يػػاموف ) طريقػة جديػػدة ُب الفكػر ا١تعاصػػر فرضػت نفسػػها ُب شػكل نصػػوص ىامػػة تقػع ُب الفجػػػػوات بػُت األنػػػػػواع ، كإ٧تػاز 
، لكن ىل ىػذا الػرأم كالتنػاكؿ إلشػكالية التصػنيف ٯتكػن أف تتبلشػى ، أك ىػي ( 47( " )سولرز ) ك ( ماالرميو) ك( جػػػويس )ك 

نتهاء بوصػفها إشػكالية نقديػة كإبداعيػة ُب آف ، ٍب ىنػاؾ مػن يػرل أف اخػًتاؽ اٞتػنس كالنػوع يبعػث علػى الدىشػة ُب طريقها إٔب اال
اللػذة  : " كاللذة كالتفكر ، ك٭تيل إٔب أفق قرائي كآليات تفكَت جديدة ، كيكوف ذلك ُب مصلحة النص ، فهذا سعيد بنكػراد يقػوؿ
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ظاـ النص كقوانينو ، كال ٯتكن ٢تذا ا٠ترؽ أف ٭تدث إال إذا ٕتاكز ا١توجهػات الػيت يريػد كل اللذة ، ىي ُب عمليات ا٠ترؽ ا١تتتالية لن
 (.  48" )النص أف يسرهبا ُب غفلة من القارئ

ىذه اآلراء ال ٯتكن أف تؤخذ بوصفها مسلمة ، كمع التحػوالت الػيت ٕتػرم زمنيػان علػى عمليػات الكتابػة ، كالقػراءة ، ٯتكػن          
بأنا عبثية كغَت  –التصنيف  –مثل ىذه ا١تقوالت ، ٢تذا يرل الباحث اٟتإب أف اٟتكم على مثل ىذه العملية  أف يظهر ما ينقض

ذم جدكل ، ما داـ أف بعض الكتاب كا١تبدعُت حاكلوا الكتابػة ألصػناؼ جديػدة ، أك اخػًتاؽ األصػناؼ ا١تعاصػرة كالقدٯتػة ، أمػر 
ابػػػات قػػػاببل للتػػػداكؿ ، ٍب لنػػػدع التصػػػنيف لؤل٪تػػػاط كاألجنػػػاس إٔب فعػػػل القػػػراءة ُب بعػػػض التسػػػرع ، كمػػػا زاؿ اٟتكػػػم علػػػى ىػػػذه الكت

كالتجػػاكب لػػػدل ا١تتلقػػُت ، ال سػػػيما كأننػػا نعػػػيش عصػػر مػػػا بعػػد اٟتداثػػػة ، كنعػػاين مقػػػوالت النقػػد الثقػػػاُب ، كاالىتمػػاـ با١ترجعيػػػات 
عوص ُب النصوص كيتوجو ُب القنػوات الػيت تنفػتح لػو ا١تختلفة لدل ا١تبدعُت كالقارئُت ُب آف ، دع القارئ يقرأ كيصنف كيستنتج كي

دع النص يقود إٔب ا١تنهج القرائي ، : عرب ا١تسارات القرائية ، ليكوف من األجدل لو حرية التناكؿ كالتلقي ، كنضيف إٔب ىذا  قولنا 
دكف ذاكػػرة قرائيػػة كفكػػر فػػاحص  أكا١تنػػاىج ، كدع الػػنص بذكبانػػو ُب ذاكػػرة ا١تتلقػػُت ٮتلػػق صػػنفو كجنسػػو ك٪تطػػو ، فػػالنص ال معػػٌت لػػو

 .يتعامل معو ، أك فكر يتلقى حىت لو كاف األمر إلنتاج ا١تتعة 
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 السخرية في لزكميات أبي العالء المعرم

 السراحنة   حسنفاطمة  :الدكتورة 
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 :الملخص
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حظي أدب ا١تعرم باىتماـ فائق من القدماء  يسعى ىذا البحث إٔب دراسة السخرية ُب لزكميات أيب العبلء ا١تعرم ، كقد 
 الشعرية  كادثُت، فدرسوا أدبو، كأيٌكلوه ُب لزكمياتو تأكيبلت عديدة كمتباينة، كقد حاكؿ ىذا البحث أف يقدـ قراءة آلراء ا١تعرم

 .الساخرة ُب لزكمياتو

 

تمع ٔتنظوماتو كفئاتو ا١تختلفة، فا١تعرم كما تطمح ىذه الدراسة إٔب رصد دكافع السخرية، كمبعثها، كمن طالت من اجمل 
ٓب يكن ساخران لغاية السخرية ُب ذاهتا أك رغبة ُب االنتقاـ ، بل كانت سخريتو من باب اٟترص كالرغبة الواضحة ُب اإلصبلح 

ية ُب زمن كالتغيَت؛ كلذلك فقد كاف ا١تعرم رجل اإلصبلح الذم يسعى ١تدينة فاضلة يسودىا الود، ٤تفوظة من األخطار ا٠تارج
اعتمد على ا١تفارقة كاٞتمع بُت النقضيُت كا١تبالغة كالتضخيم إلبراز فالصراع كالتناقضات كالًتاجع السياسي كاال٨تبلؿ االجتماعي؛ 

 .الشذكذ كالوصوؿ إٔب مرحلة من جلد اٟتياة الفاسدة كاألحياء الذين يعبثوف كيعيثوف الفساد

 

 

 

 

 

 

 :المقػدمػػة

رم كاحدان من أعبلـ الشعر كاألدب العريب، إذ ٚتع العمق كاإلحساس ا١ترىف كالركح الناقدة كالبصَتة أبو العبلء ا١تع يهعدٌ 
 .النافذة

 .كقد نشأ ا١تعرم ُب ظركؼ سياسية صعبة كقاىرة أدت إٔب تناقضات اجتماعية كفنت دينية 

 خرج مسلطان لسانو، مشهران سوطو بشعره إال أنو ُب عزلتو  ؛كإذ كاف أبو العبلء ا١تعرم قد سجن نفسو مبتعدان عن الناس 

كتعٌد السخرية ضربان أدبيان كاضحان عنده، فيحٌمل أدبو ُب جلو ببياف كجوه الفساد كالتملق ُب زمنو زاد فيو األدعياء  
ُب  ك٘تاىت األشياء متخذان من ذلك كسيلةن إلصبلح مافسد أك كاد أف يعطب، مع إدراكو العميق أف اإلصبلح ال يتأتى بسهولة

 .أكضاع هتافت فيو اٞتميع على حطاـ الدنيا
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كالضحك من اآلخرين كاالستخفاؼ هبم كا٢تزء بأعما٢تم كالتحقَت من شأنم ينٌم على اعتداد ( الكاركاتورية)كلعل الصور  
 .ا١تعرم بنفسو؛ فهو ُب أمة تداركها ا منحطة األخبلؽ ظاىرة االضمحبلؿ 

تم بتجلية مفهـو السخرية كدكافعها عند ا١تعرم باالتكاء إٔب تاريخ تلك اٟتقبة اليت كمن ىنا فقد حاكلت الدراسة أف هت 
 .عاشها الشاعر كتأثر هبا، كأسهمت بدكر ُب سخريتو ا١تتمردة

كما سعت  الدراسة إٔب تقدٙب  مضامُت الشعر الساخر، فتمثلت ُب السخرية من األكضاع االجتماعية كالسياسية  
 .السائدة ُب عصره كذلك باالستعانة بديواف لزـك ما اليلـز ُب ٣تلديو األكؿ كالثا٘ب طبعة دار صادركاالقتصادية كالدينية 

كقد حاكلت الدراسة أف تبُت شيئان من األساليب الفنية اليت ٘تيز الشعر الساخر عن غَته من الشعر، فاىتمت ببعض  
 . ا٘تة عنيت ٔتا ٬تسد رؤية ا١تعرم ا٠تاصة ُب الديوافكانتهت الدراسة ٓت. الصور الفنية، كالتضاد، كالتكرار، كاٟتوار

 :مفهـو السخرية: أكالن 

 :ىزئ بو، قاؿ الراعي: سخر منو كبو سخران  كًسخرة كسخرية

 كما حٌم من قدرو يػيٍقدري  تغَت  قىومي كال أٍسخري 

 (1) لك؟ أم أتستهزئأتسخر مٍت كأنا ا١ت: ضحكت منو كضحكت بو كىزئت بو، كُب  اٟتديث: كسخرتي منو كسخرت بو

 

:" طريقة ُب الكبلـ يعرٌب هبا الشخص عن عكس ما يقصد بالفعل كقولك للبخيل" كالسخرية ُب مفهومها الببلغي تعٍت 
 (2)"ما أكرمك

ضحك فطنة كبراعة كشعور قوم بالتفوؽ كاالعتداد ، كىو ٮتلو "السخرية عن ا٢تجاء ا١تتهكم الذم ييقصد بو ٗتتلفك   
  (3)"١تهجو كٯتضي ُب ٕتاكز الرٛتة إٔب ٗتـو الئلنسايةمن الشفقة على ا

كغاية االىتماـ با٢تجاء ػ ُب الشعر العريب ػ الذم ييعٌد صورة للتهكم كالتصوير الساخر التعرؼ على النقائص اليت عٌدىا  
ـٌ  صاحبها مثل  ل ُب مرحلة من التفكر أما السخرية فتدخ .(4)البخل كالببلدة كا٠توؼ: العرب مسبةن كنقصان ٬توز للشاعر ذ

 .كالتأمل كالسٌب غَت ا١تباشر؛ كبذلك ٗتتلف السخرية عن ا٢تجاء

                                                           
، ِبكح ٍقو1993ث١وٚد ،:  ثٓ ِىوَ، ٌَبْ اٌؼوة، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ أثٛ اٌفًٚ عّبي اٌل٠ٓ ِؾّل: اثٓ ِٕظٛه 
(1)

 

112، 1984ٓث١وٚد، : ٚ٘جخ،ِغلٞ، إٌّٙلً،وبًِ، ِؼغُ اٌّٖطٍؾبد اٌؼوث١خ فٟ اٌٍغخ ٚألكة، ِىزجخ ٌجٕبْ 
(2)

  

58، 1995ٓكِْك، : ِٛاوت اٌزٙىُ، كاه اٌفبًٙ: اٌؼٛا، ػبكي 
(3)

  

297، ٓ 1965اٌمب٘وح، : ، اٌّطجؼخ اٌؼب١ٌّخ١ٍٛ1ىٌٛيع١خ اٌٚؾه،: ػط١خ، أؽّل 
(4)
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فإنا ٗتطئ لغباء ُب الفكر أك الطبع، ففي أعماؽ ا١تضحك صبلبة من نوع ( أم ا١تسخور منها) أما الشخصية ا١تضحكة 
 (5)ما ٕتعل ا١ترء ٯتشي ُب طريقة قدمان ال يستمع إٔب شئ كال يريد أف يسمع شيئان 

كقد يكوف الساخر ىو ذلك ا١تتعإب بنفسو عن اجملتمع الذم يضحك منو أك من أفراده ألسباب يعود بعضها إٔب حقده  
 (6)أكقد تعود إٔب عدكاة بينو كبُت من يسخر منو. عليهم أك لشعوره بنقصو خلقٌي أك حرماف، فينتقدىم إلخفاء ىذا النقص

كالضرب كالعراؾ، إذ يبدك الساخر قوم األعصاب، ٭تمل ُب طياتو ركح كتكوف السخرية سبلحان أقول من الٌسٌب  
          إما بوضعو ُب صورة مضحكة بوساطة التشويو، أك تكبَت العيوب اٞتسمية: البلمباالة، فيصور اإلنساف تصويران مضحكان 

 .(7)أك العضوية أك اٟتركية أك العقلية

ساس ٕتاه األشياء اليت تبدك مألوفة ُب ٣تتمع يصبح الطاّب كالصاّب على كتقـو السخرية بوظائف عظيمة، فهي تثَت اإلح 
 حد سواء، كما تسمو إٔب هتذيب النفس العابثة باألشياء، كىكذا

 (8)".صحة النفس، كجودة العقل، كصفاء الذىن، كغزارة الفكر" تكوف السخرية غذاءن كداءن، كٖتمل أثران إ٬تابيان ُب

 

 

 :ي لزكميات المعرمدكافع السخرية ف: ثانيان 

للسخرية دكافعها عند ا١تعرم، فهي تتصل ُب بعدىا األكؿ بعوامل خارجية فًتتبط بسوء األكضاع السياسية، 
 .كاالقتصادية، كاالجتماعية، أما جانبها الثا٘ب فيمتزج بدكاخل ا١تعرم الكفيف

  :دكافع خارجية: أكالن 

  :سوء األكضاع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية - أ
شهد عصر ا١تعرم العديد من األحداث السياسية القلقة كا١تضطربة، إذ كيلد ُب النصف الثا٘ب من القرف الرابع ا٢تجرم ُب سنة 
ثبلث كستُت كثبلٙتائة، كعاش حىت تسع كأربعُت كأربعمائة، كقد شهد اٟتقبة الزمنية اليت ٖتكم هبا عدد من ا٠تلفاء كالطائع با 

  (9)لو، كالقادر با  كقد ٝتتو الدكلة البويهية بعد الطائع با، كتبله القائم بأمر االذم مات سجينان بعد عز 

                                                           
 
(5)

،  1983ث١وٚد، : ، كاه اٌؼٍُ ٌٍّال3ٓ١٠ٍبِٟ اٌلهٚثٟ،ٚػجل هللا ػجل اٌلائُ، ٛ: ؛ روعّخ(ثؾش فٟ كالٌخ اٌّٚؾه) ثوعَْٛ، ٕ٘وٞ، اٌٚؾه

ٓ14 

 

16، ٓ 1978ِٖو، : ، كاه اٌزٛف١م١خ1ٛٗ، ٔؼّبْ ِؾّل، اٌَقو٠خ فٟ األكة اٌؼوثٟ، ٛ 
(6)

  

20-19ٔفَٗ،ٓ  
(7)

  
(8)

 1998رٌٛٔ :، ِإٍَبد ػجل اٌىو٠ُ ػجلهللا1اٌّغنٚة، اٌج١ْو، اٌظوف ثبٌؼواق فٟ اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ ف١ّب ث١ٓ اٌموْ اٌضبٟٔ ٚاٌواثغ ٌٍٙغوح، ٛ  

ٓ6 
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 :كقد كاف ٢تذه الفوضى السياسية دكر كاضح ُب نشر االضطراب السياسي، كقد كصف طو حسُت تلك اٟتقبة الزمنية بقولو
  (10)"ك٦تلكة ٘تيحق، كنفس تيزىق كدماء تيراؽ إذا قرأت التاريخ ُب ذلك العصر لن تظفر بيـو خبل من دكلة تيسحق" 

كجدير بالذكر أف العآب اإلسبلمي ُب زمن ا١تعرم كاف ينقسم إٔب دكيبلت متناثرة كإمارات منفصلة عن ا٠تبلفة العباسية،  
 .(11)دكلة الديلم ُب بغداد، كالدكلة اٟتمدانية ُب حلب، كالدكلة الفاطمية ُب مصر: كمن أىم تلك الدكيبلت

كىكذا فقد كانت إمارة حلب اليت تتبعها ا١تعرة عيرضة للتصدع كالصراع الواضح بُت اٟتمدانيُت كالفاطميُت من جهة  
 (12)كبُت القبائل البدكية كالرـك من جهة أخرل، كقد سقطت الدكلة اٟتمدانية ٔتوت سعيد الدكلة بن سعد الدكلة بن سيف الدكلة

 :الدكافع الذاتية -ب

ياة أيب العبلء ا١تعرم دكر كاضح ُب انصرافو عن الدنيا كما فيها من ملذات، فكاف أكلو العدس إذا لقد كاف لظركؼ ح
أكل مطبوخان، كحبلكتو التُت، كلباسو ا٠تشن من الثياب، كفرشو من لٌباد ُب الشتاء، إذ كاف ما ٭تصلو ُب السنة ثبلثُت ديناران، قٌدر 

  (13)ؤكنتومنها ١تن ٮتدمو النصف، كأبقى النصف اآلخر ١ت

كلعل عماه أثر ُب حياتو فقد كاف أعمى لو عُت غائرة جدان كاألخرل نادرة، ٣تدر الوجو، يقوؿ ابن فضل ا العمرم ُب   
رفض الدنيا كسلم، كفرض غاياهتا فعمل ٔتا علم، كتداكل باليأس من مطامعها كدارل الناس بًتؾ حظو ٢تم، :"كصف حاؿ ا١تعرم

من الدنيا كساكنها، كخفض لديو قدر ٤تاسنها، كانقطع ُب بيت كاف لو با١تعرة ال ٮترج منو إال إٔب كمع ىذا ظلم، نفض يديو 
 (14)"مسجده، كال ينهج طريقان إال إٔب هتجده، كأخذ نفسو بالقناعة حىت صارت جيٌنة تقيو ا١تطامع، كمنَّةن تقويو على مغالبة الطامع

 

بدأ إحساسو العميق بأنو أمسى أشبو بغصن ٣تتث ميلقى، " ألثر ُب حياتو كقد كاف لوفاة كالدتو كىو ُب بغداد كبَت ا 
لقد كاف من بُت ما قٌر عليو عزمو كىو ينسحب إٔب ٤تبسو، أال يتزكج كال يلد، كىا قد مضى أبواه فانقطع : بغَت جذكر كال فركع

 (15)"عن جذكره، كلن يلبث ماء اٟتياة أف ٬تف فيو كينضب

سجن ركحو ُب جسده كسجن داره كسجن :" ليت أحاطت با١تعرم سجن نفسو بثبلثة سجوفكنتيجة لظركؼ اٟتياة ا 
 (16)"لفقده لبصره، كظل يفرغ ٨تو ٜتسُت عامان لنظم لزكمياتو كلتأليف كتبو الكرب 

                                                                                                                                                                                     
9108/ 12، ٓ 1991ث١وٚد، : ٠بلٛد اٌؾّٛٞ، ّٙبة اٌل٠ٓ أثٛ ػجل هللا، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 
(9)

  
(10)

،ٓ ،٠ّٚىٓ إٌظو ئٌٝ األٚٙبع ا١ٌَب١ٍخ فٟ ٘نٖ اٌؾمجخ فٟ اٌىزت 1977اٌمب٘وح، : ، كاه اٌّؼبهف9ٗ، رغل٠ل مووٜ أثٟ اٌؼالء، ٛؽ١َٓ، ٛ 

، 2ط1963اٌمب٘وح،    : عّبي اٌل٠ٓ أثٛاٌّؾبٍٓ، إٌغَٛ اٌيا٘وح فٟ ٍِٛن ِٖو ٚاٌمب٘وح ، ٚىاهح اٌضمبفخ ٚاإلهّبك اٌمِٟٛ: اثٓ رغوٞ ثوكٞ: ا٢ر١خ

، ٚاثٓ وض١و، ػّبك اٌل٠ٓ أثٛ 9ط 1960اٌمب٘وح، : ِؾّل أثٛاٌفًٚ، كاه اٌّؼبهف: أثٛعؼفو ِؾّل ثٓ عو٠و، ربه٠ـ اٌوًٍ ٚاٌٍّٛن، د: ٞاٌطجو

 23ٓ– 3ِٓ ٓ 11ط 1995ث١وٚد، : اٌفلاء،اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ، كاه اٌفىو
(11)

 47ٔفَٗ،ٓ   

341-333/ 5، ط 1990ح،اٌمب٘و: ، كاه اٌّؼبهف١ٙ2ف، ّٛلٟ، ػٖو اٌلٚي ٚاإلِبهاد، ٛ 
(12)

  
(13)

ٍٟاٌمفطٟ، أثٛ اٌؾَٓ عّبي اٌل٠ٓ ػٍٟ، أٔجبٖ اٌوٚاح ػٍٝ أٔجبٖ إٌؾبح؛ ٔمال ػٓ وزبة رؼو٠ف اٌملِبءثأثٟ اٌؼالء، عّغ ٚرؾم١ك، ِٖطفٝ اٌؼ 
 

 

 ٔفَٗ، ٓ  
(14)

  

165 ،1672ٓث١وٚد،: ػجل اٌوؽّٓ، ػبئْخ، ِغ أثٟ اٌؼالء فٟ هؽٍخ ؽ١برٗ، كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ 
(15)
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 كىكذا فقد تركت تلك اٟتياة بظبل٢تا ُب نفس ا١تعرم الشعرم؛ فظهر غاضبان أحيانان، متصاٟتان مع نفسو أحيانان أخرل 
 .طا٤تان دائمان إٔب التغيَت كالتحسيُت

 :محاكر السخرية في لزكميات المعرم: ثالثان 

فهو يبدأ بالتأمل ُب ىذا (17) سٌخر ا١تعرم شعره لغايات أخبلقية، كفكرية حفلت بالوعظ كغلب عليها الطابع العقلي  
لى االستمرار ُب اٟتياة بطرائق عدة، كيتفاقم الوجود، كيتساءؿ عن معناه كسط ىذا االزدحاـ ككثرة البشر الذين يتحايلوف ع

الشعور بالبلجدكل كالعبثية؛ فيقع ا١تعرم ُب براثن الشعور باألسى ٬تثم على كجوده، كتكوف السخرية استجابة سريعة للخركج من 
 :كلعٌل من أىم ااكر اليت ظهرت فيها السخرية تتمثل ُب اآلٌب. استبلبو

 :ةالسخرية من األكضاع االجتماعي - أ
 :السخرية من أخالقيات المجتمع: أكالن 

 ، فلجأ إٔب كسيلتو ا٠تاصة القتحاـ(18)كاف ا١تعرم يسئ الظن بالناس ك٭تذر منهم أشد اٟتذر

كال يفتأ . الذعان مضحكان معرجان على عيوهبم األخبلقية مشككان بأفعا٢تم ا٠تَتة، ٣تتمعهم بالتجريح ا٢تازئ هبم، كتصويرىم تصويران 
 .اجملتمع من نقائص كمفارقات، كيستعرض جوانب اٟتياة ُب صراحة جا٤تةينقد ما ُب 

كلعل النفاؽ من الصور ا١تؤ١تة اليت تفٌشت ُب عصره، كىو من السلوكيات اليت ٘تثل ظاىرة التناقض ُب التعبَت بُت  
٧تده ال يأمن الصديق، كيدعو األصدقاء ا١تختلطة مشاعرىم، فهم يضحكوف أماـ الوجوه كلكنهم ٮتفوف كجهان أسود عبوسان؛ لذا 

 : إٔب ترؾ ا٠تبلف ألنم من سيئات األياـ، ينتفض ا١تعرم الشاعر منهم قائبلن 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                     
١ٙ167ف، ّٛلٟ، ػٖو اٌلٚي ٚاإلِبهاد،ٓ  
(16)

  

170ٓ ‘1995ػّبْ، : ، كاهأٍبِخ1اٌؼٍٟ، ػلٔبْ ػج١ل، اٌّؼوٞ فٟ فىوٖ ٍٚقو٠زٗ،ٛ 
(17)

  

243ؽ١َٓ، ٛٗ، رغل٠ل مووٜ أثٟ اٌؼالء،ٓ  
(18)

  

 (ِبكح هفك: ٌَبْ اٌؼوة) ب ٠ٕزفغ ثِٗ: ِوافمٗ 2/181،ٓ 1984اٌٍي١ِٚبد، كاه ٕبكه، ث١وٚد، ‘ اٌّؼوٞ، أثٛػجل هللا ثٓ ِؾّل 
(19)

  

 خليبلن تينافقيػػو كحيدان، كال تصحب طباع الورل فيها النفاؽ فأقصػهم         

ًسن األياـ أٍف ترزيؽى الفػىت           حظو صديقان ييوافقػػػيو  كإٍف كاف ذا كما ٖتي

 (19)عبوسي كضاع الودي لوال مرافقػيػو ييضاحػػػػكي ًخٌل ًخٌلوي كضمَتهي               
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رٌد الفعل ا١تناسب، فاالبتعاد عن الناس غنيمة كرضاىم غاية ال تيدرؾ، لذلك  -ا٠تارج عن ا١تألوؼ -كتكوف الثورة على ا١تألوؼ
موقفان   فى كجوىهم ا١تشوىو اليت تشي ْتقيقتهم، أقنعة كيتخذ ا١تعرميدعو ا١تعرم إٔب تركهم كالعيش ُب بيداء مقفرة، إذ ٗت

إذ يقوؿ  :انسحابيا ن

 فإٌف رضاىم غايةه لػيس تػيدرؾي  دٍع الناس كاصحٍب كاحش بيداء قفرة     

 (20)كإف ذكركا ا٠تبٌلؽى حابوا كأشركوا إذا ذكركا ا١تخلوؽى عىابػوا كاطػنبوا        

ًلد إٔب نفسو معتزالن عزلة اضطرارية ييسقط أسباهبا على اجملتمع،  كمن ىنا فإٌف من أراد  أف يرتاح، من كجهة نظر ا١تعرم، خى
فالوحدة ضربه من ا٠تركج على الطبع إال أٌنا عند ا١تعرم ضركرة للراحة اليت تسمو ٢تا النفس اتقاءن للقيل كالقاؿ، كقتامة طبائع 

 :نفوس البشر، يقوؿ ا١تعرم مؤكدان 

ِي  ةً الرَّاحةي العظمى فآًخ هبا         ُب الوحد  قلبان كُب الكوف بُت الناًس أثقاؿن

 (21)شران تىوٌلدى فيو القيػلي كالػػقاؿي  إف الطػبائعى ١تػا أيلٌفت جلبػػت                

تعقيدات اليت كما يزاؿ صوت ا١تعرم الشاعر بُت ا٩تفاضو كارتفاعو ينوح بزافراتو حزينة ٗتفي غضبان شديدان يعكس ال 
ك٭تاكؿ الولوج إٔب مكنونات النفس البشرية فيعبث بوصفها، كيسخر من تطاحن بٍت . أصابت اجملتمع كعيوبو الشائعة ُب عصره

ـٌ النفوس اليت تنطوم على الٌشٌر، كلعل البخل صفة من ٭تب اٟتياة، كاٟتفاظ على ا١تاؿ ٝتة العصر  البشر، فهو يتقلب حائران بذ
نشداد لرنُت ا١تاؿ كالدكراف حولو، كلكنو يدعو إٔب البخل بسخرية كأسلوب هتكمي كاضح ليعمق ا١تشاىد كا١تعرم يرفض اال

السوداكية للمجتمع موضحان التناقضات ُب عبلقات األفراد كانقبلب ا١تعايَت؛ فأبطاؿ اٟتقبة الزمنية اليت ٭تيا فيها ا١تعرم يتصفوف 
 :الغاب، يقوؿ حانقان  بالتبالو كالغباء كيغوصوف ُب مستنقع شريعة

 كتػبالو فإٌف دىػرىؾ أبٍػلىوٍ  ًعٍش ٓتيبلن كأىل عصرؾ ىػػذا          

 ث فرسػان كالليثي يأكل ًشبػٍلىو قـو سوءو فالٌشبل منهم يغوؿ الليػ        

 (22)ًس ٓتَتو فىحيٌض نفسك قبلىوٍ  إٍف تيرًٍد أف ٗتٌص حرٌان مػن النا

األنا كشعور بالتفوؽ كاالعتداد؛ فا١تعرم ال يتمثل أخبلؽ الناس، كٮتتلف عنهم كيبتعد عن كيرافق السخرية شئ من ارتفاع 
تصرفاهتم ا١تختلة، كلذلك فقد خبل شعر ا١تعرم الساخر من الشفقة كالرٛتة؛ ليخفف من كطأة أ١تو؛ فَتل األمة ٚتاعة من الدكاب 

لعآب كاٞتاىل، كتكوف غَتة ا١تعرم على أمتو كحا٢تا الذم يرثى لو يسوقهم أمَتىم بالقوة ٦تثلة بالعصا، كيتساكل ُب ىذه األمة ا
 :  دافعان للتحريض كالتهويل، يقوؿ

                                                           
2/217ٔفَٗ،  
(20)

  

2/267ٔفَٗ، 
(21)

  

2/311ٔفَٗ،  
(22)

  



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-378- 
 

 ذ٦تتم ُب الغيب ذاؾ األمػػَت يا قػوـً لو كنتي أمَتان لكػم             

، يػر               عى ا١تطايػا، كيسوؽي اٟتمػٍَت  كإ٪تػا سائسكم دائبه

 كالعلًج بالقفر يلٌس الغميػٍػػػر عا١تكم يضربي ُب غمػرة

ػػػَت فعػرٌفو٘ب بفىت منػػػكيمي                     (23)ال ٯتًتم الناسى كلكٍن ٯتى

يعٌزز ا١تعرم سوء مكانة الناس متخذان ا٢تجـو عليهم سبيبلن اربتهم، ك٤تاكلة لتكبَت عيوهبم؛ فيسهل عليهم رؤيتها  
ًتبص ا١تعرم باألشياء كيلتقط ا١تدركات، كيبدك أشد الناس تربمان بأفعا٢تم، بعد أف ناؿ الفساد  إلصبلح حا٢تم قبل فوات األكاف، في

كل شئو ُب حياهتم، كبدا ا١تعرم أعمى العُت كلكن بصَتتو كبعد نظره يسبق أصحاب العيوف ا١تبصرة، فكيف يستطيع أف يهدم 
 :الناس إٔب منهج يسَتكف عليو كسط ىذا الظبلـ، يقوؿ

 كاستوت ُب الضبللًة األدياف إٔب الفساد الربايػػا   قد ترامت

 (24)ىػػج كالناس كلهم عمياف أنا أعمى فكيف أىدم إٔب ا١تػنػ          

كاستطاع ا١تعرم الكفيف أٍف يلوف أدبو بصيغة هتكمية الذعة ٗتفف من الضغط الواقع عليو، فيفًتض أف أعماؿ   
يواصل ىجومو على ا١تؤسسة االجتماعية، إذ اٞتهل يصدر عنهم ببل إرادة أك دكف اإلنساف ٬تب أف تفيض عن العقل، كلذلك 

 :كعي، يقوؿ مهاٚتان بعنف متلمسان بالكلمات كسيلة للتغيَت

 كفقد ألباهبا دىىاىػا يا أمةن ما ٢تا عقػػوؿه           

اىا تسٌلٍت النفسي كػل شئو        اىا كما نى إال ني ِي
(25) 

 

يصبغ شعره با١توضوعية دائمان، فيشرؾ نفسو ُب ا٨تراؼ اجملتمع، فهو كاحد منهم كال يستطيع أف يقاـك تيار كا١تعرم أيضان  
الفساد ا١تتسع اتساع ا٢تشيم ُب النار، إال أف ا١تعرم نأل نفسو بعيدان عن شذكذىم الذم مشل كل شئ ببل رٛتة، يتجو بنصيحة 

 :خالصة بدأ فيها بنفسو، يقوؿ

 (26)فإ٘ب بنفسي، ال٤تالة أبدأي  إٍف ذ٦تتي ًفعالىكم         !بٍت الدىر مهبلن 

                                                           
612/ 1ٔفَٗ   

(23)
  

509-508/ 2ٔفَٗ،  
(24)

  

2/620ٔفَٗ،  
(25)

  

1/46ٔفَٗ،  
(26)
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لقد ظهر شعر ا١تعرم يضج باٟتياة كحركة الناس، كال ٮتلو ىذا اجملتمع من األكدار، كيرل أف البشر على اختبلفهم ىم ا١تنبع 
م يربط ما بُت األشياء كاألمور كلتقوٙب اعوجاجهم كإصبلح نفسياهتم كطباعهم كأعما٢ت. ٢تذه ا٢تمـو كيتساككف ُب سوء ا٠تلق

الواقعة كما ٬تب أف تكوف عليو من مثل عليا، كمرة أخرل يبُت أنو كاحد من أمتو كيغرؽ ُب كحل أخبلقهم، كىو هبذا الكبلـ 
 :يتخفى كراء كبلمو ليناؿ من عيوب الربية ، فاعًتافو بالذنب يؤكد أنو ٓب يرتكبو إ٪تا ىي جريرة بٍت قومو، يقوؿ

 فإنػهم عند سوء الطبع أسواء  لناس أخبلؽه ييعاش هبا        إف مازت ا

 (27)فبئس ما كلدت ُب ا٠تلق حواء أك كاف كل بٍت حٌواءى يشبػهٍت            

                                                                                                                                                                                                                                                            
 (:المرأة)السخرية من تصرفات بعض النساء : ثانيان 

كمهتمنا ٔتصلحتها، إذ العصر  شرع ا١تعرم يذكر ا١ترأة، كيصدار الرأم حو٢تا، كيؤطر عبلقتو هبا؛ فظهر حريصان عليها، 
عصر فتنة، كا٧تراؼ ا١ترأة ٢تذه الفتنة يودم هبا إٔب التهلكة، كلذلك سعى ا١تعرم ليبعد ا١ترأة عن تلك الغواية كيأمنها من ذلك 

 .الفساد

ية ساخرة؛ فهي كلعل ا١ترأة ُب شعر ا١تعرم كانت جارية مفسدة، فإتو إليها إتاىان عدكانيان، كقلل من شأنا، بطريقة عبث  
اليت حرفت الساسة، ككانت سببان ُب اال٨تبلؿ كتداعي األخبلؽ، كا١ترأة اٟترة خشي ٦تا ٭تيط هبا، ُب عصر شاع فيو الفساد، 

 .كظهرت الغوايات، كاغتناـ الفرص، كتعددت النفوس ا١تريضة

اللذات ا١تنذر هببلؾ األمة كزكا٢تا كلعل ركح اٟترص على مصلحة ا١ترأة شاعت ُب شعر ا١تعرم، الذم أنكر التهافت على  
، كال يتأتى ىذا األمر إال بالسخرية ا١توجعة الناقدة، يقوؿ داعيان إٔب ضركرة (28)"كرأل أف التهذيب أكؿ كسائل اإلعبلء ُب اجملتمع" 

 :أخذ ا١ترأة للحيطة كاٟتذر

 

 إرسالك الفاًضلى ُب زماًمها شٌرعلى ا١ترأًة من ٛتٌاًمػها        

 (29)يفوحي ريٌا الطٌيًب من أمامها ا تضًربي ُب أكمامػها        كمشييه

كيقف عند حيل اٞتوارم الكثَتة لتسلب عقل الرجل كتسيطر عليو، إذ ٗترج من بيتها متطيبة برائحة ناعمة، كتتمايل ُب  
دكد فعل سلبية حيا٢تا؛ فتؤذيها كتقلل مشيتها، كيوشي يديها ا٠تضاب، يقوؿ منتقدان ىيئتهن ا٠تارجية ١تا تثَته ُب نفس الرائي من ر 

 :من شأنا ُب قصيدة طويلة
                                                           

ِزَبْٚٚ: ١ِي، أٍٛاء: ، ِبىد1/48ٔفَٗ، 
(27)

  

231، ٓ 196ٌؼالء اٌّؼوٞ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ، االٍىٕله٠خ، ٍالِخ، ٠َوٜ، إٌمل االعزّبػٟ فٟ آصبه أثٟ ا 
(28)

  

.أٞ ئٛالق ؽو٠زٙب: ، ئهٍبٌه اٌفبًٙ فٟ ىِبِٙب2/471اٌّؼوٞ، اٌٍي١ِٚبد،  
(29)
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ًِ معلػػمات فوارسي ًفتنةو أعآلـي غىػػٌي           لىًقينىكى باألساكًر

ـه ما اقتنػىعىن بػحسًن أصلو        فًجًئنىك با٠ًتضػاب ميوٌٝتات كًسا

                                                                                                                                              (30)ػٌماتفغادىيىنى البنافى مٌعنػػ رأينى الوردى ُب الوجنىاًت حىيمان    

إٔب  كينتقد تصرفات بعضهن ُب موسم اٟتٌج، كعٌد تلك السلوكيات إغواء كفتنة؛ فالنفوس ضعيفة، كمن األكٔب هبا الركوف 
 :بيتها خشية عليها من إيذاء من حو٢تا، يقوؿ

 خىٌلٍت ُب ا١تواطًن فىرقديىها أتىٍت خىٍنساءي كمكػػةى كالثٌريا

يهػػا كلو صٌلٍت ٔتنزلًػها كصىامىتٍ   أللفػت ما ٖتاًكليوي لىدى

 كأبصاريالغواة إٔب يديهػػا كلكٍن جاءت اٞتمراًت ترمي

مػده فيمػػا أتٍتوي   (31) القدير ٔتحمديىهػاكال كا كلػيسى ٤تي

كمن ىنا فإننا ٧تده ييسقط عن ا١ترأة فريضة اٟتج اتقاءن ألذل النفس البشرية، كحىت ال يتحوؿ البيت العتيق إٔب دارو  
للفساد، منتقدان ُب الوقت ذاتو سدنة الكعبة ُب ذلك الزماف كسوء طباعهم، فالعيب ىنا ليس ُب ا١ترأة كإ٪تا فيمن يدعي ٛتاية 

 :ين، يقوؿ منتقدان الد

 (32)على عيجيز النساء كال العذارل أقيمي ال أعدي اٟتج فرضػان 

 

كال ينكر ا١تعرم أف ا١ترأة العفيفة اليت ٖتتكم إٔب الفكر كالعقل نعمة عظيمة ٭تسد زكجها عليها، كلذلك فالواجب  
 :اٟتفاظ عليها ألف التيار السائد ىو تيار اٞتوارم ا١تفسدات، يقوؿ

صىػػافه  إذا كانت ِى  فأنت ٤تيىٌسده بُت الفريػػق لك امرأة حى

 فبورؾ ميثًمري الغيصن الوريق فإٍف ٚتىعت إٔب اإلحصاف عىقبلن 

 (33)إٔب النكراء كالريح اٟتريػق ال تأمٍن فإٌف النفس أضحػػت        

                                                           
اٌزل٠ُٚ: ِزَّبد، اٌؾ١ُ: ؽَبْ اٌٛعٖٛ، ٍِّٛبد: ِي٠ٕبد، ٍٚبَ: ، ِؼٍّبد232-1/231ٔفَٗ،  
(30)

  

2/625ٔفَٗ،  
(31)

  

1/73ٔفَٗ،  
(32)

  

210/ 2ٔفَٗ،  
 (33)
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بلن ُب سوء االختيار ك٦تا شغل ذىن ا١تعرم البعد عن الزكاج، فأكد ضركرة اٟتذر ُب اختيار الزكجة، كيضرب مث 
بركوف بعض الرجاؿ ٟتبلكة الشكل؛ فيظن الزكج عركسو مشس الضحى إال أٌف األياـ تكشف عن أفعى سامة تذيقو مرارة 

 :السٌم، كعن ٜتر يزكؿ أثره بعد نشوة، كتبدك بعض أعراض األٓب الشديد، يقوؿ

 مشس الضػحى بأكؽو كنش تػىزىكٌجتها كىي فيػػما تظنٌ 

 فليت مآربػػو لػػػم تػينىش القلب أكطاره يىنوشي هبػػػا

 كحىٍف من سليلك، فهو اٟتنش عركسك أفعى، فهب قربػها

ػػػداـ
ي
 (34)فكػػاف ا٠تيماري عقيب التٌنش تنشى الفىت بلذيذ ا١ت

 :السخرية من األكضاع السياسية - ب
اسة نقدان، فقد أبصر بذكائو كاف ا١تعرم بعيدان عن طرؽ أبواب الرؤساء اٟتكاـ، إال أنو ٓب يكن بعيدان عن السي

 (35)"كسيلة الستنهاض السياسيُت كالقادة" ا١تتوقد سوء األكضاع السياسية كحللها ُب شعره، متخذان من سخريتو هبم 

 :السخرية من الساسة: أكالن 

الٌصفة كإذا كانت السياسة تعٍت تدبر الشؤكف باالحتكاـ إٔب العقل كالفكر، فإف ا١تعرم يسلب من حكاـ عصره تلك  
 :الحتكامهم إٔب غَته ُب سياسة أمور الناس، يقوؿ

 فينفذ أمريىػم كييقاؿي سىػاسىوٍ  يىسوسوف األمورى بغَت عقلو 

ػػساسىوٍ  فأٌؼ من اٟتياة كأٌؼ مٍت                        (36)كمن زمنو رئاستو خى

اٟتاكم جزء من اجملتمع، كال يستطيع اٟتاكم أف كمن ا١تبلحظ أٌف ا١تعرم يقرف بُت الظلم االجتماعي كالظلم السياسي، ف  
، لذا يصورىم أغنامان يسوقهم ا١تلوؾ  ِن يظلم إال إذ كاف الظلم أساسان ُب تركيبة اجملتمع، فقد أًلفى الناس الظلم كصار كاقعان معاشان

 :باٟتساـ كالعصا، يقوؿ

 (37)ليسوقػىٍهم بعىصاهي أك ْتيساًموً  اسكٍت كخىٌل ميًضٌلهم كشؤكنىوي 

 :كما يقوؿ مؤكدان 

                                                           
2/81ٔفَٗ،  
(34)

  

198ٍالِخ،٠َوٜ، إٌمل االعزّبػٟ فٟ آصبه أثٟ اٌؼالء اٌّؼوٞ،ٓ    
(35)

  

2/3اٌّؼوٞ،أؽّل ثٓ ػجلهللا، اٌٍي١ِٚبد،    
(36)

  

2/469ٔفَٗ،   
(37)
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ني على ضيعًفنا أظىلمي  أعاذؿى قد ظلمتنا ا١تلوؾي   (38)ك٨تى

 :حياة الساسة، فهم ُب ٢تو ك٣توف، بينما تتمزؽ دك٢تم أشبلءن مبعثرة كىم عابثوف ضائعوف، يقوؿ كيعًتض على طبيعة 

 كقتلى ييطرحوف ألـٌ عمركو  حديثي فواجرو كًشرابي ٜترو 

ِى كذاؾ الدىري أمره بعد أمػر مىهًلك دكلةو كقياـ أخػػرل
(39) 

كىو ينتهج نجان إصبلحيان يرفض فيو تصرفاهتم كظلمهم ُب كقتو تداعت السلطة كشاعت الفوضى، كيطمئن فيو 
، فبل بد أف ينصرؼ، يقوؿ بتقية  :ا١تظلومُت؛ ألف الظآب لن يدـك

 فكم جػاء مثلك ٍب انصرؼ أيا كإب ا١تصر ال تظلمنٌ 

 كقٌيض غىَتيىيمي، فاختػػرؼ  مبٌلكيوي  ٌ كقد أبٌر الػػٌنحل

  (40)فإٌف القضاء بو ما انػحرؼ إٍف الػقوؿي حرٌفو كػاذبه 

كمرة أخرل يذكر اٟتكاـ أف ملكهم زائل زكاؿ اٟتياة الدنيا ؛ فا١تلك  الواحد القهار، كما ينتقد ُب الوقت نفسو  
 :األلقاب اليت تلفهم كتضخم منهم، يقوؿ

 (41)ك مواله ا١تمالكي كالقهر قىاىران من سفاىةو  تػىلىقػػػبى مىلكه 

يمىلَّك قاىران 
 (42)٨تن األًذلٌةي كا١تليكي القاىر كػذبى الذم ٌٝتى ا١ت

مىًلكان ٔتقتًدرو كآخرى قاىران  ٓب أرضى رأمى كالة قوـو لٌقػبيوا
(43) 

كحرصان عليهم، فاألمر يرتبط بتحكيم العقل، كٯتكن  أما دعوة ا١تعرم البشرية لتقبيل يد اٟتكاـ فماىي إال لدرءىا عن ا١تخاطر
 :، يصف مدارة اٟتاكم الظآب بقولو(44)أف يقع ضمن التقية الفكرية؛ فهو يدفع عن نفسو االهتاـ إف كقف ُب كجو اٟتكاـ

 إذا أنتى ٓب تىٍدرأ عػػػديكىان فدارًه يقوؿي لك العقلي الذم بٌُت ا٢تيدل

 (45)إٔب قطعها كانظيٍر سقوط ًجػدارًه اصبلن كقٌبل يدى اٞتا٘ب الذم لستى ك 

                                                           
414/ 2ٔفَٗ،  

(38)
  

، أَ ػّوٚ و١ٕخ اٌٚجغ1/548ٔفَٗ،  
(39)

  

عٕٝ صّوٖ: إٍٔؾٗ، افزوف: إٌؾً ، أثو2/171ٔفَٗ،       
(40)

  

1/418ٔفَٗ  
(41)

  

1/449ٔفَٗ،   
(42)

  

1/510ٔفَٗ،  
(43)

  

52،كاهٌجٕبْ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو،ث١وٚد،ٓ 1فوٚؿ،ػّو، ؽى١ُ اٌّؼوح،ٛ 
(44)

  

     1/588اٌّؼوٞ،أؽّل ثٓ ػجل هللا، اٌٍي١ِٚبد،  
(45)
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 :السخرية من القضاة: ثانيان 

كإذا كاف كالة األمر منحرفُت ُب سياستهم، فإٌف حاشيتهم من القضاة تعا٘ب ا١ترض نفسو، فهم يضيعوف حقوؽ الناس  
 :كقد عكس ا١تعرم مواقف األمة منهم بأسلوب حوارم. بظلمهم

 حقيقة ما قالوا العدكؿ عن اٟتػق ايقولوف ُب ا١تصر العدكؿ كإنػم

 (46)قضاةه، كال كضع الشهادة ُب رؽٌ  كلست ٔتختارولقومي كونػػػػهم

كلعل ىذا ا١تشهد يتكرر ُب شعره، فالشاعر ٯتضي ُب تأسيس قيمة الرفض اٞتمعي لظلم القضاة، فخصـو األمة القضاة بقلة 
 :ر كأصبح القاضي عدكان للمشتكُت، يقوؿتدينهم كخضوعهم للهول كميلهم عن العدؿ؛ فانقلبت اآلمو 

ييضحي كنصفي خصوـً ا١تصًر يشكونو العيشي ثًٍقله كقاضي األرًض ٦تتحنه 
(47) 

 (الفقر كجشع التجار كقطاع الطرؽ) السخرية من األكضاع االقتصادية -ج

سرافهم ُب النهب كالسلب، كما تصٌدل ا١تعرم ُب شعره لذكر ا١تاؿ كأعماؿ ا١تلوؾ كالوالة كتطاك٢تم على أمواؿ الرعية كإ 
كاٗتذ رأيان ُب تقسيم الثركة حُت رأل الناس بُت غٍت موسرو كفقَتو . سخر من غش التجار كإخبلفهم للوعود كنقضهم للعهود

يشعركف بغربة ُب أكطانم، ألنا ال توفر ٢تم ما ٭تتاجونو، كيسٌد رمقهم، يقوؿ بلوعة فحالو   -الفقراء ا١تعسركف -معسر، بدأكا
 :كحا٢تم ليست بأفضل منهم

 تشٌذ كتنأل عنهم القػػػػرباءي  أكلو الفضل ُب أكطانم غرباء

 (48)يركح بأدٗب القوت كىو حبػاء كحسبي الفىت من ًذلًة العيش أنو

كينكر على التجار جشعهم كسرقتهم للناس؛ فإذا ابتلى ٔتن يقطع عليو الطريق كيستوٕب على قافلتو، فهو يستحق ذلك؛  
 :طا١تا غٌش بضاعتو كباعها للناس، يقوؿألنو 

بٍػتىها ُب حديثو منك مػػػػنسوؽ يا تاجرى ا١تًصًر ما انصفىت سائًمةن   ًكذى

 (49)قطعتى من قبلي طيرؽ الناس ُب السوؽ إف تىشك قىطعى طريقو بالفبلًة فػكم

هتافتهم عليها ككأنم كبلب تنتزع كينظر ا١تعرم إٔب اٟتياة نظرة الزاىد ا١تتقشف، كيصور تكالب الناس على الدنيا ك  
 :جيفة، يقوؿ

                                                           
2/202ٔفَٗ،  
(46)

  

2/520ٔفَٗ،  
(47)

  

.ػطبء: ، ؽجبء1/41ٔفَٗ،  
(48)

  

2/207ٔفَٗ،  
(49)
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 ىواىم كإف كانوا غىطارًفةن غيلبان  كقد غىلىبى األحياء ُب كل كجهةو 

 (50)كأحسٍبٍت أصبحتي أألمىها كلبان  كبلبه تغادت أك تعاكت ٞتيػفةو 

الفقَت : سيناؿ اٞتميعكُب إحدل لزكمياتو يصور االختبلؿ السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم حُت ييقٌر أف الشقاء  
 :كالغٍت كاألمَت؛ كذلك لسوء تصرفهم كخركجهم عن منطق العقل السوم، يقوؿ آسفان 

 أكلو افتقارو كأغنيػػػاءي  كيا ببلدان مشى عليػػػها

 فكٌل أىليك أشقػػػػياءي  إذا قضى ا با١تػػخازم

 كقاـ ُب األرض أنبػػياءي  كٍم كعظى الواعظػػوف منٌا

 (51)ك٨تن ُب األصل أغبػياءي  ليك فيناحكم جػػػرل ا١ت

 :السخرية من األكضاع الدينية. د

 :سئم ا١تعرم من طبائع نفوس البشر ا١تستمدة من قلة تدينهم كتبلعبهم بالشرائع، كفهمهم ا٠تاطئ ألمور عقيدهتم، يقوؿ

 كغٌَتت آيةه الدىور قد أصبح الدين مضمحبلن 

ـه   هوره كال صبلةه كالط فبل زكاةه كال صػػػيا

 (52)بنسوةو ما٢تا مهور كاعتاض ًحلٌ النكاح قوـه 

كيعجب من أىل العلم كركاده الذين ال يهتدكف إٔب كجود ا سبحانو كتعأب كىو ظاىر ُب كل ما حو٢تم يطلعوف على  
 :مظاىر كجوده ُب التشريح كالفلك، يقوؿ ساخران 

 لق من بعد دٍرًسو التشر٭تػا عجيب للطبيب ييلحدي ُب ا٠تا

 (53)جب للدين أف يكوف صر٭تا كلقد عيٌلمى ا١تنٌجمي ما يػػػو

كيشَت إٔب موقف ا١تنتفعُت من الدين كاستخفافهم بعقوؿ الناس، كينبو من يلبسوف ثوب الدين إٔب أنو شئ كرثوه كٓب  
 : يتوصلوا إليو بعقو٢تم إسقاطان للواجب ا١تفرٌغ من ٤تتواه، يقوؿ

                                                           
(50)

اثٓ ِٕظٛه،ٌَبْ اٌؼوة، ) رغّؼذ: ، رغبكد(ِبكح غطوف: اثٓ ِٕظٛه، عّبي اٌل٠ٓ، ٌَبْ اٌؼوة) ا١ٌَل اٌْو٠ف: ؛ اٌغطبهفخ1/114ٔفَٗ،  

 .( ِبكح غلٞ

1/50ٔفَٗ،  
(51)

  

1/440ٔفَٗ،  
(52)

  

294/ 1ٔفَٗ 
(53)
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 دياناتكم مكر من القدمػػاء ػماأفيقوا أفيقوا يا غواة فإنػٌػ

 (53)كبادركا كماتت سيٌنة اللؤماء أرادكا هبا ٚتع اٟتيطاـ فأدركوا

ٍب يدعو إٔب ٕتاكز التلقُت كالتقليد الديٍت الشائع؛ ألنو يؤدم إٔب تبلد فكرم كعبودية، كالدين برئ من تقليدىم األعمى،    
 :يقوؿ

 ا الدين تقليدان كما كىجىدكاكأكرثيو  عاشوا كما عاشى آباءه ٢تم سىلفوا

 (54)كال ييبالوفى من غٌي ١تن سجدكا فما ييراعوف ما قالوا كما ٝتعوا

 :كلعل من أىم ما عرض لو

 :المذاىب كالفرؽ الدينية: أكالن 

م فه. ظهر جدؿ عنيف بُت ا١تذاىب ا١تختلفة، كقد ٝتعها ا١تعرم ٚتيعان، كرأل أف ىدفها الغرؽ ُب مبلذ الدنيا كالتكسب 
 :يتهافتوف على حطاـ الدنيا الزائل، يقوؿ مشككان ُب نواياىم

بًػػر ىل يىعًصمٌنك مػن لقاءو رٌدل  بالٌرغم أٌنك عآًبه حى

 بيضو يشيٌق متونا اٟتًػرب كحصلتي من كىرؽو على كرؽ

اؾ بًفٌضة سيبػػكت  (55)كلقد قضى بتبارؾ التبػر فيٌضت ني

حىت لو زار ا١تناسك، كيعد أف ما ُب نفوس بعضهم من تأييد ١تذىب على آخر كال يثق ا١تعرم بكل من يدعي التقول 
 :إ٪تا يكوف ١تغنم يليب رغباهتم ُب الدنيا، يقوؿ

 تسوءي كإٍف زارى ا١تساجد أك حٌجا فبل تأمنوا ا١ترءى التقٌي على اليت

 (56)٭تٌيل ُب نصًر ا١تذاىب كاحتٌجا كال تقبلوا مػػن كاذبو متسٌوؽو 

 :سخرية من تصرفات أتباع الصوفيةال: ثانيان 

                                                           
1/65ٔفَٗ،  
(53)

  

1/320ٔفَٗ، 
(54)

  

(ٌَبْ اٌؼوة ِبكح ف٘) فزؾٗ : ِٓ ف٘ اٌىزبة: ، فٚذ(ٌَبْ اٌؼوة ِبكح ٚهق) اٌلهاُ٘ اٌّٚوٚثخ : ، ٚهق1/473ٔفَٗ، 
(55)

  

1/261ٔفَٗ،   
(56)
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طبع ا١تعرم بعضان من الصوفية ْتالة مرضية ُب تصرفاهتم كمعتقداهتم كحركاهتم ا١تبالغ فيها، كندد با١ترائُت منهم، كانتقد شرىهم 
؛ فمن يلبس ثياب الدين أكٔب بو أف ٬تاىد  كبعدىم عن اٞتهاد ُب كقت كانت األكطاف بأمس اٟتاجة إٔب من ٬تابو الرـك

 :ك٬تتهد ُب إحقاؽ اٟتق يقوؿ

اىدو  خاُب إ٢تىًك كاحذرم من أمةو   ٓب يلبسوا ُب الٌدين ثىوبى ٣تي

 (57)ُب رىقًصًهم ك٘تٌتعوا بالٌشاىػد أكلوا فأفىنوا ٍب غىٌنوا كانتىشىوا

اٟتركة، كييضخم من داللة اٝتهم بطريقة هتكمية تناؿ من تصرفاهتم، كىي كسيلتو كذلك إلبراز شذكذىم ُب ا٢تيئة ك  
 :يقوؿ

صوؼو نىطحيها يىًقص  صوفيةه شىهدتى للعقل نسبىتيهم  (58)بأنم ضأف ي

 :يقوؿ

 حىت ادعوا أنم من طاعة صيوفيوا صوفٌيةه ما رىضيوا للصوؼ ًنسبىتهىم

ػػػًذبه   (59)فا١ترءي مٌنا بغَت اٟتٌق موصوؼ تبارؾى الٌلوي دىٍىره حىٍشويهي كى

 

 :السخرية من رجاؿ الدين: ثالثان 

يعد رجل الدين القدكة ألبناء أمتو، فأثره الفكرم كالركحي ينتقل إٔب اٞتميع، كٗتلقو بغَت مبادئ دينو ٬تر اآلخرين 
 . لتقليده كاالمتثاؿ لتصرفاتو

كمن ىنا يسخر ا١تعرم من سوء تصرفات رجاؿ الدين كيعدىم ال ٯتثلوف دينهم، فهم يتظاىركف بالورع كالصبلح،  
ف ال عهد ٢تم، كما أنم سبب ُب قتل ا١تسيح عليو السبلـ، كاجتمعوا على ا١تساكئ كالدنايا كعكفوا كلكنهم فسقة متلونو 

 :على شرب ا٠تمر، يقوؿ

 على قػػتل ا١تسيح بػبل اختبلؼ توافقت اليهودي مػػع الػنصارل

 (60)بل اصطلحوا على شيرب الٌسبلؼً  كما أصطلحوا على ترؾ الدنايػػا

                                                           
1/393ٔفَٗ،  
(57)

  

(اثٓ ِٕظٛه،ٌَبْ اٌؼوة ِبكح لٔ) ٠لق اٌؼٕك: ، ٠م2/82ٔٔفَٗ، 
(58)

  

2/155ٔفَٗ،  
(59)

  

167/ 2ٔفَٗ،  
(60)
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اليهود إذ أخذت من أسفارو أخبارىا ملفقة أبدعها األحبار، كمن ٍب اٌدعوا أنا أقواؿ ا عزكجل فيبدك  ك٬تـز على سفو معتقدات
 :ا١تعرم غاضبان عليهم حانقان بأفعا٢تم كمن تلفقيهم الكذب

ػػػا يتلوفى أسفارىٍم كاٟتٌق ٮتبػػػري٘ب  بأٌف آًخرىا مىُته  كأك٢تى

 األحاديثى إفكان أك تأٌك٢تىا صاغ صدقت يا عػػػقلي فليبىعٍد أخو سىفوو 

  (61)إٍف ساـ نفعان بأخبار تقٌولػػها كليس ًحربه يٍبدعو مػػػػن صحابتوً 

 :أما النصارل فقد بالغوا حُت قالوا أف ا ا١تسيح بن مرٙب، يقوؿ متعجبان 

 يظفري إال ًبزىلٌةو ميسًهبوهي  أسهبى الناسي ُب ا١تقاؿ كمػا

 كإٔب ا كالدو نسػبوه عجبان للمسيًح بػػػُتى أناسو 

 (62)صحيحان فأينى كاف أبوه كإذا كاف ما يقولوف ُب عيسى

 :كاستشعر ْتديثو عن بعض الرىباف شذكذىم كإقبا٢تم على ا١تلذات الدنيوية، يقوؿ

 من حيٌب دنياه الكذكب مولو الرٌاىب ا١تسجوفي فرطى ًعبادةو 

 (63)ػن يتألٌوي ما ىذه أفعاؿي مػػ ذكر اإللو فاٌدعػػوه ٗتىٌرصان 

 :السمات األسلوبية التي تميز بها الشعر الساخر في لزكميات المعرم

 :الصورة الشعرية: أكالى 

تعٌد الصورة كسيلة األديب لنقل فكرتو كعاطفتو، إذ استطاع ا١تعرم أف يضفي الطابع اإلنسا٘ب على ا١توجودات ايطة بو، كيسقط 
اإلصبلح كالتغيَت كالتحسُت ما استطاع إٔب ذلك سبيبلن، فإصابة ا١تعرم بالعمى جعلتو عليها مشاعره كانفعالو النشغاؿ ذىنو ب

يستغل الكلمة كمافيها من طاقة صوتية معربة عن ا١تعا٘ب كمافيها من مشاعر، كىنا تقع ا١تفاجأة ا١تبنية على سرعة البديهة كاللباقة 
 .ُب استخداـ اللغة

يلحظ هبا كثرة استعمالو للمرموزات اٟتيوانية حيث كاف يستعملها إلضفاء إٌف نظرة سريعة ُب شعر ا١تعرم الساخر  
خاصية توضح ىيئة ا١توصوؼ أك خصائصو لتشكل بٌت الصورة اليت ُب ركحها تشتم عيوب بٍت البشر إلصبلحهم كتضخم عيوهبم 

 :لتهذيبهم، كمن ذلك قولو
                                                           

293/ 2، ٔفَٗ 
(61)

  

609/ 2ٔفَٗ،  
(62)

  

608/ 2ٔفَٗ،  
(63)
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 (64)أسدان، كىو من ًخساس الكبلب قد ييسمٌي الفىت اٞتباف أبوه

 :ككذلك قولو حُت ينعى على الزكج فرحتو بعركسو

 (65)كخىٍف من سليك، فهو اٟتنش عركسك أفعى فهب تركها

 : كالفت للنظر تشبيو آخر ساخر لؤلمة الضعيفة اليت ٘تثل قطيعان غاب راعيها، يقوؿ 

 (66)اما أنًت إال كضأفو غاب راعيه يا أٌمةن من سىفاهو ال حلوـى ٢تا

 :األمة متخبطُت ُب شؤكنم متكسبُت ُب أعما٢تم، يقوؿكما يصور علماء 

 (67)كالًعلج بالقفًر يىلٌس الغمَت عا١تكم يضرب ُب غمرةو 

كما يبلحظ عنده أٌف القصيدة ال ترتبط أبياهتا ُب كحدة الصورة الوصفية، كإ٪تا ىو سريع التنقل من صورة إٔب أخرل، 
ُت بالتشبيهات التجريدية كالعقلية، كا١تصطلح اللغوم كالنحوم كالعركضي يستع" ، فراح (68)ألف موصوفاتو ليست من ٕتاربو

  (69)"مستعيضان عن الصور الوصفية للمرئيات البصرية

كاٟتق أف ا١تعرم كٌظف مهاراتو اللغوية كمورثاتو الثقافية ُب شعره، فاالنقضاء اٟتتمي ٟتياتنا كقافية الشعر اليت ينتهي 
 :عندىا البيت، يقوؿ

 (70)أكاخرىا للمنشدين قواُب أبيات شعرو كأ٪تا كأعمارنا

 :كأشار إٔب متاجرة بعضهم بالدين كالتكسب بو

 (71)هبم فمطيًلق معشرو كمقيِّد كالناس كاألشعار ينًطق دىريىم

كيلج ا١تعرم بالصورة الساخرة إٔب كقائع تارٮتية، حُت يصف الدنيا بالعجوز اليت شبت على الشر كنشأت عليو كشاب 
 : إيبلؼ قريش رحليت الشتاء كالصيف اللتُت كردتا ُب القرآف الكرٙب، يقوؿقبل 

 نظرت ُب آثار أظبلًفها كأ٪تا دينياؾى كحشيةه 

                                                           
179/ 1ٔفَٗ،   

(64)
   

180/ 1ٔفَٗ،  
(65)

  

616/ 2ٔفَٗ،  
(66)

  

1/612ٔفَٗ،  
(67)

  

233، 1968ٓثغلاك،: اٌَمطٟ، ه١ٍّخ،، أصو وف اٌجٖو ػٍٝ اٌٖٛهح اٌْؼو٠خ ػٕل اٌّؼوٞ، ِطجؼخ أٍؼل 
(68)

  

73ىوٖ ٍٚقو٠زٗ،ٓاٌؼٍٟ، ػلٔبْ ػج١ل، اٌّؼوٞ فٟ ف  
(69)

  

2/161اٌّؼوٞ، اٌٍي١ِٚبد، 
(70)

  

198/199، اٌّطٍك ٚاٌّم١ل ئّبهح ئٌٝ ئٌٝ اٌمٛافٟ اٌّطٍمخ ٚاٌّم١لح؛ ػٍٟ، ِؾّل، ِؼغُ اٌّٖطٍؾبد اٌؼوٚٗ ٚاٌمبف١خ، 1/339ٔفَٗ، 
(71)
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 بل ىو من ستة اآلفػها  ما بقي الواحدي من ألفها

 (72)قبل بٍت فهر كإيبلفػها تلك عجوزه ألفت شرىا

 : أسلوب التضاد - ت
عٌت كتوسيع داللتو ليقف على ا١تفارقات ا١توجودة ُب حياة فاسدة مضطربة كذلك تسهم األلفاظ ا١تتضادة ُب تعميق ا١ت

با١تبالغة كاٞتمع بُت النقيضُت، ككلها ُب إطار سليب ال يعود على ا١تسخور منو إال بالتهكم كاالنتقاص؛ ألف الرذيلة تفاقمت، 
 . فيسعى إٔب سلب فضائل البشر، كٕتريدىم من حسناهتم

معتقدات نفر من الناس جرل على ألسنتهم الكذب ُب اٟتق كالباطل ٯتضي إٔب الطباؽ للمقارنة بُت كإلثارة الشك ُب   
 :أكامر ا كأفعاؿ البشرية ا١تتناقضة مع إمتثاؿ أكامره، يقوؿ

 كجىربه ُب ا١تذاىًب كاعتزاؿي  إلوه قادره كعبيده سػػػػوءو 

 (73)اؿكٓب تػىزىًؿ ا٠تيطيوب كال تز  كبالكذب انسرل كضحه كلىيله 

كىو يقف على غرائب اٟتياة كتناقضاهتا إلبراز ا١تعآب كحىت ٖتقق السخرية ىدفها؛ إذ تؤكؿ ا١توارد إٔب اٟتكاـ الذين  
 :تضيق خزائنهم بفاخر الثياب، بينما ىنالك معرمٌّ عار ٤ترـك من قوت يومو، يقوؿ

 فقَت معرمه أك أمَت مػػدكجه  لقد جاءنا ىذا الشتاء كٖتتو

 (74)ك٭ترـي قوتان كاحدي كىو أحػوج اجملدكدي أقواتى أمةو  كقد يرزؽ

 :كُب دعوتو البشرية إٔب عدـ اإلكثار من النسل حىت ال يورٌثوا أطفا٢تم الشقاء، يقوؿ

صرًيًهمٍ  ٍِ  (75)كجىٍنيبىٍ رجاؿو منهم كنساء نارو كًحٍنًدسو : فأٌؼ لعى

 :يقعدكف ساكنُت ال يسعوف إٔب اٞتهاد من ملوؾ األمة، يقوؿكيلجأ مرة أخرل إٔب التضاد حُت يثور على أكلئك الذين   

 قد يزكر ا٢تيجاء زيػر نساء  ما لػكم ال تركف طرؽ ا١تػعإب

 (76)ناطق ُب الكتيبة ا٠تػرسػاء يرٕتي الناسي أف يقـو إمػػػاـ

 :التكرار - ث
                                                           

"إل٠الف لو٠ِ" لج١ٍخ ِٓ لو٠ِ، ٚئ٠الفٙب ئّبهح ئٌٝ ا٠٢خ: ، ثٕٛ فٙو2/6ٔفَٗ،  
(72)

  

2/253ٔفَٗ،   
(73)

  

(اثٓ ِٕظٛه، ٌَبْ اٌؼوة، ِبكح كٚط) الثٌ اٌلٚاط ٚٔٛع ِٓ اٌض١بة ٠ْجٗ اٌٍؾبف: ، اٌّلٚط2/253ٔفَٗ،  
(74)

  

(اثٓ ِٕظٛه، ٌَبْ اٌؼوة، ِبكح ؽٕلً)  ا١ًٌٍ اٌّظٍُ: ، اٌؾٕل1/63ًٔفَٗ،  
(75)

  

1/66ٔفَٗ، 
(76)
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أ ا١تعرم ُب شعره إٔب التكرار، كقد انتبو القدماء من الطبيعٌي أف  يكوف لشعر السخرية لغتو ا٠تاٌصة ُب التعبَت عن أفكاره، إذ يلج
 :، كمن ذلك تأكيده ا١تستمر على طباع البشر ُب النفاؽ كاٞتهل، يقوؿ(77)"ىذا ا١تعٌت كثَت ُب شعره" لتكراره ا١تعٌت، فقالوا

 (78)فمنهٍم ٣تد  ُب النفاًؽ كىازؿ رًياءي بٍت حىواءى ُب الطبًع ثابته 

 :بلف، إذ يقوؿكيؤكد ا١تعٌت ذاتو ُب ا٠ت

 (79)كئيدان، كال تصحب خليبلن تنافقو طباع الورل فيها النفاؽ فأقصهم

، فهواجس الشاعر ا١تتوجسة من (80)كيؤدم التكرار كظيفة شعورية نفسٌية ، فهو ال ٬ترم كيفما اتفق بل ينبض بإحساس الشاعر
 :، يقوؿ...لدنيا، بٍت حواءآؿ آدـ، بٍت ا: البشر ٕتعلو يكرر كلمات تدلل بذاهتا على الناس مثل

ـى، إٌنمٍ   (81)لثماًر كٌل ظبلمة أشجػػػار ىذم سجايا آًؿ آد

 :كمنو قولو

 (82)فما لكم عند ربِّ صاغكم خىطىري  تورٌعوا يا بٍت حٌواء، عن كىذبو 

 : كقولو

 (83)ٯتضي ا١تقيظ كتأٌب بعده الًقرر تناقضه ُب بٍت الدنيا، كدىرًىم

عجيب، فواعجبان، كآسفا، ) اليت أطر هبا سخريتو، كتكررت كثَتان ُب شعره ما يعرب عن الغرابة فيستخدـ كمن األنساؽ التعبَتية 
، كمن ذلك قولو( كأؼٌ   :ُب غَت بيتو

، ككم عجبه ُب الزماف  (84)لرأم بٍت دىىرًؾ الفائلً  عجبتي

 :الحوار -د

عٌت ك٘تثلو، كبياف ا١تواقف النقدية اليت تستحق الوقوؼ عليها، كاٟتوار من العناصر ا١تهمة ُب الشعر الساخر، إذ يسهم ُب إبراز ا١ت
كمن ذلك تكذيب الشاعر لدعاكل الفبلسفة حوؿ ا١تعاد كيـو القيامة، كىم بتلك ا١تزاعم يتذرعوف با١تعرفة، كيظهركف أماـ الناس 

 :ٔتظهر العلماء، كلكنهم ال يعلموف شيئان عن شؤكف حياهتم، يقوؿ
                                                           

.ِٝثبٌؾبط، ِؾّل ِٖطفٝ، ّبػو٠خ اٌّؼوٞ فٟ ٔظو اٌملا 
(77)

  

2/262اٌّؼوٞ، اٌٍي١ِٚبد،  
(78)

  

2/181ٔفَٗ،  
(79)

  

14ا١ٌَل، ّف١غ، أٍٍٛة اٌزىواه ث١ٓ اٌزٕظ١و اٌجالغ١١ٓ ٚاثلاع اٌْؼواء، ٓ   
(80)

  

1/456اٌّؼوٞ، اٌٍي١ِٚبد،  
(81)

  

أٞ ١ٌٌ ٌىُ لله:، ِب ٌىُ فطو1/434ٔفَٗ، 
(82)

  

1/429ٔفَٗ،  
(83)

  

365ٔفَٗ،   
(84)
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ربى  تنطٌسوازعم الفبلسفةي الذين   أٌف ا١تنٌية كىسريىا ال ٬تي

ـي مثل أكبر كالورل  كبناتًو جًهلى امرؤه ما أكبر قالوا آد

  (85)كذبه أتاكٍم عن يىهودى ٭تربٌ  كل  الذم ٖتكوفى عن موالكمي 

 :كقولو

 يا قوـي من ينشًتم ًدينان بدينػػار نادت على الديًن ُب اآلفاًؽ طائفةن 

ٌت ا٠تيلدى ُب النار ػػػمواجنىوا كبئر آثاـو كقد زع  (86)أٌف الصغائر ٕتي

كيعكس اٟتوار الداخلي مكنونات الشخصية ُب موقف ساخر مضحك، فيحذر الشاعر ا١تسِّن من اإلقداـ على الزكاج  
يصغره ُب  ٦تن تصغره سنان، كقد سخر منهم كجعلهم إببلن مثقلة كقعت ُب الوحل، ُب حُت تتمٌت زكجو زكالو أك موتو كاستبدالو بفىت

 :السن

 كأنوي مثقلي إبػلو كًحػػػل تػىزىٌكجى الشيػػػخي فىأىلفىيتيوي 

 ال ٗتضيبي الكٌف كال تكتحػل كًعٍرسيوي ُب تىعبو دائػػمو 

، ُب النفس مىت يٍرٖتػل مىلٍَّت كإف أحسن أيامػػو  تقوؿي

ػػػػلٌ  لو ماتى الستبدلىتي منوي فىتن  رًمان ال ٭تى  (87)إ٘ب آراه ٤تي

 

 

 

 :تمةالخا

تقـو السخرية ُب داللتها على الضحك من أعماؽ اٞترح، كيتعاظم دكرىا بتعاظم قمع الس لطة اليت جسدىا أبو العبلء ُب شعره؛ 
إال أٌف صيحة مدكية ٘تثلت ُب شعره رغبة ُب التغيَت إٔب . فإحساسو ٔترارة الواقع اليومٌي ا١تعاش دفعو إٔب رفضو، كاالنزكاء بعيدان 

 .األفضل

                                                           
ٔٛع ِٓ اٌىّأح، ٚاٌّؼوٞ ٕ٘ب ٠وك ػٍٝ اٌن٠ٓ ٠َبْٚٚ ١ِٖو اإلَٔبْ ثبٌؾ١ٛاْ ٚإٌجبد ثؼل اٌّٛد: ، ثٕبد أٚثو448/ 1ٔفَٗ، 
(85)

  

1/543ٔفَٗ،  
(86)

 

2/371ٔفَٗ، 
(87)
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تعددت الدكافع اليت كانت كراء السخرية ُب لزكمياتو؛ فكاف ناقمان على النظاـ االجتماعٌي كالسياسي كاالقتصادم كقد  
كالديٍت، ٭تاكؿ ُب أحياف كثَتة أف ٬تمع بينها، فالعدؿ أساس ا١تلك كاٟتياة، كما يسلب اٞتارية الفضائل النفسية ك٬تردىا من 

تغيَت خطا العصر الذم غرؽ ُب كحل ا١تلذة كا٢تزٯتة، أما رجاؿ الدين فأنكر عليهم الصفات اٟتسنة ك٬تعلها منفرة رغبة ُب 
 .شذكذىم كندد هبم

كمن اٞتدير بالذكر أٌف ا١تعرم ٯتيعن ُب درس النفسيات اإلنسانية كا١تلمات ا٠تارجية ليصل إٔب كاقع الشخصية اليت  
كذلك بلغة حٌية خدمت بشكلو مباشرو مضموف  -األخبلؽخصـو -يصورىا، كيلجأ إٔب التضخيم كالتكبَت ليناؿ من خصومة 

 .شعره الساخر، كنزعت إٔب الغلو كا١تبالغة لتولد الوعي ا١تطلوب

كلعٌل اللجوء إٔب التعميم مظهره أساسي ُب شعره الساخر؛ فالشاعر اليذكر اٝتان بعينو إال ُب الدالالت العامة لؤلٝتاء كاستخداـ 
، حىت أٌف كجود استثناء مستحيل؛ كلذلك ظهرت ا٠تنساء ليدلل على ا١ترأة اليت  كقع اٞتميع ٖتت سطوهتا، فا٠تلل أصاب كٌل شئو

 .العمومية لتحقق ا٢تدؼ ا١تنشود

 

 

مجيل بثينة أمنوذجا: خطاب اجلسم يف شعز العذريني   
 

 إبراىيم جوخاف. د

 أستاذ مساعد جامعة جرش 

 المملكة الهاشمية األردنية          

 :ملخص

ا١تؤذف باإلبانة كتعيُت مقاصد الكلم كرسـو التعبَت ، بل قد " خطاب اٞتسم" ى الباحث ُب ىذه الدراسة إٔب الوقوؼ عند يسع    
: كقد قسم الباحث البحث إٔب قسمُت رئيسُت ٫تا. تكوف دالة ُب أحايُت على معٌت مغاير لؤللفاظ ا١تستعملة ُب حدث لغوم ما

كلية ، كاٟتركية اٞتسمية بُت الفطرم كا١تكتسب كالتواصل كالتفاصل، ك٘تثل ىذه مهاد كتأسيس ، كفيو حديث عن مقدمات  
 .شعر ٚتيل بثينو أ٪توذجا: الظاىرة ُب الًتاث األديب كاللغوم كالديٍت ، كثانيها تتبع خطاب اٞتسم ُب شعر العذريُت 
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ABSTRACT 
 
Body Discourse in Aluthriyeen: Jamil Buthaina as a Model 
 
In this study the researcher aims at studying the phenomenon of non-
verbal communication in general, and the address of the body, particularly in the 
poetry of Aluthriyeen: Jamil Buthaina as a model, to express and the specify the 
purposes of speech and expression images, which at other times  may have a 
meaning different from words used in a particular linguistic event. The 
researcher divided the paper into two sections: an introduction and a premise in 
which there is a discussion of   comprehensive introductions like body movement 
between what is innate and what is acquired,  communication and separation , and 
its representation of this phenomenon in the linguistic, literary and religious heritage. 
The second is tracing body discourse in Al-uthriyeen potet: Jamil Buthayna as a 
model.   

 

 

 

 :التأسيس المهاد ك -

تتعدد كسائل اإلبانة كالتعبَت كالتواصل عن مقاصد كمكنونات النفس البشرية ، فإذا كانت اللغة اكية كا١تكنونة كسيلة من   
تعبَت كالتواصل ، كسائل التعبَت كالتواصل ، ككذلك الرسم بأشبلء اللغة أك ما يسمى بالفن التشكيلي أيضا من كسائل ال

 .فكذلك لغة اإلشارة أك اٟتركة من أبلغ كسائل التعبَت كالتواصل عن مكنونات النفس البشرية

٦تا يعًتم % 38من اجملرل الصائت ، ك% 7أك٢تا : كيرل بعض الباحثُت أف تأثَت الرسالة الكلي ينقسم إٔب ثبلثة أقساـ     
ُب حُت يرل باحث آخر قريب من ىذا (1)من اجملرل الصامت % 55لصوت،كاجملرل الصائت كالتنغيم ، كالنغمة ، كدرجة ا

من الرافد الصائت لتأدية % 35الرأم ، حيث أ١تح إٔب أف اٞتزء الكبلمي من اادثة الوجاىية تأتلف ُب جزئها األكرب من 
ما يقـو مقامو من حركات  من الرافد الصامت القائم على اطراح الكبلـ كاسًتفاد% 65ا١تعٌت ، كُب جزئها األكرب من 

 ( 2)اٞتوارح كالشمائل كاإلشارات

                                                           
1

 5و١ف رموأ أفىبه ا٢فو٠ٓ ِٓ فالي ئ٠ّبءارُٙ، أٌٓ ث١و ، روعّخ ٘بٟٔ غبٚٞ ،ٓ: ٌغخ اٌغَُ  - 
2

 5به ا٢فو٠ٓ، أٌٓ ث١و،ٓو١ف رموأ أفى: ٌغخ اٌغَُ  - 
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كا١تقاصد . الذم يعد أداة تواصل كاتصاؿ بُت ا١تتلقُت كا١تخاطبُت( علم اٟتركية)إف فحول الدراسة تقـو على أساس     
و جعل نفسو مفهوما معرفة ا١ترء نفسو بصورة أفضل ، كمعرفت" تسَت ُب ثبلث شعب متبلٛتة، كىي( علم اٟتركية)ا١تتعينة من

 ( .1.)بصورة أفضل، كفهم اآلخرين فهما أفضل

كقد خاض أىل ىذا الدرس ُب دراسات علمية تتلمس منشأ ىذه اٟتركات ، أىي الفطرة أـ االكتساب؟ كمستصفى        
لى ذلك األطفاؿ القوؿ ُب تلكم ا١تساءالت أف بعض اٟتركات باعثها فطرة ا اليت فطر ا٠تلق عليها ، كلعل أكضح مثاؿ ع

الصم كالبكم كالعمي الذين تصدر عنهم إٯتاءات كإشارات جسدية فطرية فحاكوىا كاالبتسامة ُب معٌت الفرح كالكشرة ُب 
معٌت اٟتزف ، كتقطيب الوجو كعبوسو ُب معٌت الغضب ، كىزة الرأس ُب معٌت القبوؿ ، كأف بعض تلكم اٟتركات اٞتسمية 

أف تكوف : أك٢تما : ا١ترء باالكتساب ، كأف ىذه اٟتركات ا١تكتسبة تقسم إٔب قسمُت  الدالة على معاف قد تتخلق عند
حركات مكتسبة بااكاة كالتقليد ، كثانيهما أف تكوف مكتسبة بالدربة كا١تراس ، كالتحايا العسكرية كالغمز بطرؼ العُت 

 (  .2)كإشارات الصم كالبكم  ا١تتعلمة

الستة العا١تية ، كأك٢تا  فقد ترددت بُت ستة معاف ٝتيت باالنفعاالت –كات الفطرية من اٟتر  –أما الضرب األكؿ      
بقطع  –كاٟتق أف ا١ترء . ، كثانيها اٟتزف، كثالثها االمشئزاز ، كرابعها ا٠توؼ ، كخامسها الغضب ، كسادسها الدىشةالبهجة

 .ٔب اإلٯتاءات كاٟتركات الفطرية اليت تظهر ُب سياقهاأف يقتنص ىذه ا١تعا٘ب بالفيء إ –النظر عن لونو كجنسو كمشربو كلسانو 

كاحد مادم كىو الداؿ، كىو الصورة الصوتية ، كآخر معنوم ، كىو : يعتقد أف للكلمة جانباف ( سوسَت)كإذا كاف         
كذلك أمرىا ، إذ إف ٢تا ا١تدلوؿ ، كىو الصورة الذىنية اليت تتولد ُب النفس عند كركد الداؿ عليها ، كاٟتق أف اٟتركة اٞتسمية  

، كأما ا١تدلوؿ ..... ، أك اٟتاجبأك العُت حركة الكف ، أك اليد ، داال كىو الصورة التشكيلية اليت تتجلى عليها اٟتركات؛
 الكلمة ُب اللغة الصائتة ، كاٟتركة ُب اللغة –فهو الصورة الذىنية ا١تعنوية اليت تسًتفد داللتها من الداؿ اٟتركي ، فكلتا٫تا 

كا١تلمح الفرٌاؽ بينهما غَت متعُت ُب ا١تدلوؿ ، بل ُب ماىية الداؿ ؛ إذ إنو ُب " تأتلف من داؿ كمدلوؿ –( اٞتسمية) الصامتة
ككما ىو اٟتاؿ بالنسبة للكلمة ، فقد ٭تدث أف ( 3)الصائتة صوٌب ذك طبيعة رمزية ، كُب الصامتة حركي ذك طبيعة رمزية أيضا

كما ىو ( ا١تشًتؾ اٟتركي) فكذلك حركة اٞتسم قد يقع ٖتتها معنياف أك أكثر فتنتسب إٔب ظاىرة يكوف ٢تا معنياف أك أكثر ،
 .اٟتاؿ ُب ظاىرة ا١تشًتؾ اللفظي ُب األلفاظ

ككما أف ا١تعٌت الواحد قد يعتوره كلمتاف ، بل كلمات ينشأ من بعد ذلك الًتادؼ، فإف طائفة من اٟتركات قد تلتقي      
، كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ معٌت الرفض ، فلو داالف أك أكثر، كالرفض (الًتادؼ اٟتركي) أ بعد ىذا على معٌت كاحد ينش

هبزة ُب الرأس، كالرفض باإلشارة باليد ، كالرفض برفع اٟتاجبُت إٔب األعلى مع توسع العينُت ، فحركة كل جارحة كفيل أمُت 
ٯتكن القوؿ إف بعض النظريات الداللية كا١تعجمية    ٯتكن أف تصدؽ لذلك . بتأدية ا١تعٌت الذم قد تأٌب بو اللغة الصامتة

                                                           
1

 60، ٓ  1995، 1ٌغخ اٌؾووبد ، ثبوٛ، روعّخ ١ٍّو ١ّقبٟٔ، ث١وٚد ، كاه اٌغ١ً ، ٛ - 
2

 19ٌغخ اٌؾووبد ، ثبوٛ ، ٓ - 
3

، 33ِظ ّٔبمط ِٓ اٌزواس اٌٍغٛٞ ٚاٌجالغٟ، ِٙلٞ أٍؼل ػواه ، ِغٍخ كهاٍبد ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ،: ٌغخ اٌغَُ ٚأصو٘ب فٟ اإلثبٔخ  - 

 1،2006ٓ،107ع
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على لغة اٞتسم ، كالًتادؼ ، كا١تشًتؾ كتأسيسا على ما سبق  كما سيأٌب ، فإف للجسم لغة برٌانية تشي بأعراض نفسية 
، كلكن قد يرد على ا١ترء  جٌوانية ، كتفيد معا٘ب ، كتؤدم أغراضا ، ككل ىذا ينتسب إٔب باب القوؿ على التواصل كاإلبانة

أك اإللباس  كُب اٟتقيقة إف مثل ىذا اللبس" أحداث كبلمية يعًتيها لبس كإشكاؿ ، كقد يقع ا١ترء ُب مضمار اإللباس كالتعمية
، ففي الصائتة مثل ذلك كثَت كاللبس اآلٌب من التصويت ، كالتعريف كالًتكيب كا١تعجم عاف ُب اللغتُت الصائتة كالصامتةقد يق

أما ُب الصامتة فقد يلجأ ا١ترء أف يستعُت بلغة اٞتسد ليقوؿ هبا خبلؼ ما يضمر ، كما ٮتفي (. 1)األسلوب ، كالسياؽك 
 صورة أكرب 

 :خطاب الجسم في التراث البالغي كاللغوم -

لغة أشار إٔب مباحث دالة على أف للجسد لغة صامتة تنضاؼ إٔب ال( البياف كالتبيُت) لعل اٞتاحظ ُب كتابو       
أما أك٢تا فهو كقوؼ اٞتاحظ على ات من خطاب اٞتسم كقفة ا١تدقق : الصائتة ، كىذه ا١تباحث تقسم إٔب قسمُت 

لذاهتا، كأما ثانيهما فهو كركد ىذه اللمحات ُب ثٍت عرضو لركايات أك أحداث أك أشعار ٓب يقصد فيها إٔب خطاب 
 .كؿاٞتسم قصد الدارس الل كما ىو اٟتاؿ ُب القسم األ

مستشرفا كجوىو ، معٌرجا على داللتو كفركعو ، كالناظر فيو ٬تد ( البياف)لقد عقد اٞتاحظ بابا ُب كتابو موسوما ب     
مفهـو البياف عند اٞتاحظ فضفاضا يستغرؽ اللفظي كغَت اللفظي؛ ذلك أف كل ما توسل بو ا١ترء لئلبانة كالتواصل يدكر 

للفظ إف كاف مؤديا إٔب معٌت ، فهو ضرب من البياف ، كلغة اٞتسد ضرب آخر عنده، كعلى ىذا فا( البياف) ُب فلك 
منو، كاإلشارة بالثوب كذلك، فالبياف عنده اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع ا١تعٌت ، كىتك اٟتجاب دكف 

الدليل ، الضمَت، حىت يفضي السامع إٔب حقيقتو، كيهجم على ٤تصولو كائنا ما كاف ذلك البياف ، كمن أم جنس كاف 
ألف دار األمر كالغاية اليت ٬ترم إليها القائل كالسامع إ٪تا ىو الفهم كاإلفهاـ، فبأم شيء بلغت اإلفهاـ كأكضحت عن 

 . 2ا١تعن فذلك ىو البياف ُب ذلك ا١توضع

عها ا٠تط ، ك٭تدد اٞتاحظ دالالت البياف ٓتمسة أ٪تاط ، أك٢تا اللفظ ، كثانيها اإلشارة ، كثالثها العقد ، كراب       
أما اللفظ فذائع معركؼ عماده الصوت، ككذلك ا٠تط عماده القلم ، كأما العقد   3.كخامسا اٟتاؿ اليت تسمى نصبة

فهو اٟتساب ، كأما النصبة فهي اٟتاؿ الناطقة بغَت اللفظ كا١تشَتة بغَت اليد ، كالذم يظهر ُب خلق السموات كاألرض، 
 (4.) كُب كل صامت كناطق، كجامد كتاـ

أما اإلشارة عند اٞتاحظ فهي باب القوؿ على لغة اٞتسد عندنا ، كاٟتق أف مفهـو اإلشارة عنده قد يتعُت بغَت       
ك٦تا  ٬تدر التنبيو عليو . 5.......سبيل، ألف آالت اإلشارة كثَتة كثَتة، فمن ذلك اإلشارة باليد كالرأس كالعُت كاٟتاجب

                                                           
1

 ،كاه ٚائً، ػّب1ْظب٘وح اٌٍجٌ فٟ اٌؼوث١خ ، علي اٌزٛإً ٚاٌزفبًٕ، ِٙلٞ ػواه،ٛ - 
2

 82|2009ٓ،1اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ ، اٌغبؽع،رؾم١ك ػجل اٌَالَ ٘بهْٚ،ٚىاهح اٌضمبفخ ، ػّبْ، - 
3

 82|1اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ  
4

 84|1اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ  - 
5

 83|1فَٗ اٌّٖله اٌَبثك ٔ - 
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كا٘ب فضفاض يتسع ١تا أكرده اٞتاحظ كلغَته من مباحث؛ إذ أنو يشمل على أف مفهـو اإلشارة عند ابن رشيق القَت 
غرائب الشعر كملحو، كالتفخيم ، كالتلويح ، كالكناية ، كالتمثيل ، كالرمز ، كاللمحة ، كاللغز، كالتعمية، كاٟتركة اٞتسمية 

 1.اليت ىي موضع ىذا البحث

، كقد ..... شارة عضوية جسمية مباشرة مثل شارة اليد كالرأسكاإلشارة عند اٞتاحظ على ضربُت ، فقد تكوف إ       
كُب حقيقة األمر أف اإلشارة كالعبارة عند اٞتاحظ متبلزمتاف   2.تكوف إشارة بشيء آخر ، كالعصا كالثوب كالسيف 

لبياف باللساف مع إٔب أف حسن اإلشارة باليد كالرأس ىو من ٘تاـ حسن ا" مًتادفتاف ُب اإلبانة كالبياف، كقد أ١تح اٞتاحظ 
ٍب يقرر ( 3.)الذم يكوف مع اإلشارة من الدٌؿ كالشكل كالتفتل كالتثٍت ، كاستدعاء الشهوة كغَت ذلك من األمور

اٞتاحظ تبلـز اإلشارة كالعبارة كاقًتانما معا ، فأنطق الناس ال يستغٍت ٔتنطقو عن اإلشارة ، كقد ضرب مثالُت على 
كي الذم كاف من أنطق الناس ، فقد ٚتع ا٢تدكء كالتمهل كاٞتزالة كاإلفهاـ ا١تغٍت عن جعفر بن ٭تي الربم: ذلك أك٢تما

كثانيهما أبو مشر الذم ضرب (. 4.)اإلعادة ، كلو كاف ُب األرض ناطق يستغٍت ٔتنطقو عن اإلشارة الستغٌت جعفر عنها
عينيو ، كٓب ٭تٌرؾ رأسو ، كقد عيب عليو  صفحا عنها حىت حُت، فقد كاف إذا تكلم ٓب ٭ترؾ يديو كال منكبيو ، كٓب يقٌلب

ذلك حىت كاف كبلمو إ٪تا ٮترج من صدع صخرة  ، كمذىبو أف ا١تنطق ليس من حقو أف يستعاف عليو بغَته، حىت كٌلمو 
أحدىم فاضطره باٟتجة ، فغدا ٦تن يسًتفدىا كيستعُت هبا على البياف كاإلفهاـ ، فصار ٭ترؾ يديو ، كحل حبوتو، كحبا 

 (.5")ىت أخذ بيديوإليو  ح

عامة كاإلشارة خاصة يشَت إٔب رتب اإلشارة كاللفظ، فتارة يكوف السبق ُب الرتبة ( البياف) كاٞتاحظ ُب درسو        
شريكاف ، كنعم العوف ىي لو ، كنعم الًتٚتاف ىي عنو ، كتارة " للفظ ، كتارة يقعاف موقعا كاحدا من الرتبة، إذ إنما

اقة لرتبة اللفظ؛ إذا هبا يتخلق ا١تعٌت ، كتتعُت ا١تقاصد ُب سياقها، فمبلغ اإلشارة أبعد من مبلغ تكوف رتبة اإلشارة سبٌ 
 (. 6.)الصوت، كىذا باب تتقدـ فيو اإلشارة الصوت

حيث تغدك رتبة اإلشارة أسبق من رتبة اللفظ، فقد تتوارل اللغة الصائتة " كيعد اٞتاحظ رتبة اإلشارة خاص ا٠تاص ،    
غطية كإسرارا ٟتاجات ُب النفس شىٌت ، كتنجلي اللغة الصامتة الدالة فتكوف ٌٍب إ٭تاءات كحركات من اٟتاجب تعمية كت

، ففي اإلشارة بالطرؼ كاٟتاجب كغَت ذلك من اٞتوارح مرفق كبَت كمعونة حاضرة ُب أمور يسًتىا ....كالعُت كالكف
 (  .7)ال اإلشارة ٓب يتفاىم الناسبعض الناس من بعض، كٮتفونا من اٞتليس كغَت اٞتليس ، كلو 

 :خطاب الجسم في التراث اللغوم 

                                                           
1

 311-302|1، 5كاه اٌغ١ً ، ث١وٚد،  ٛ، رؾم١ك ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، اٌؼّلح فٟ ِؾبٍٓ اٌْؼو ٚٔملٖ، اثٓ ه١ّك اٌم١وٚأٟ - 
2

 83|1اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ،  - 
3

 84|1اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ،  - 
4

 -  ،1|106 
5

 94|1اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ،  - 
6

 84-83|1اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ، - 
7

 83|1اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ، اٌغبؽع،  - 
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يرل ابن جٍت أـ للمعٌت ركافد ك٤تددات قد تكوف لفظية خالصة، كقد تكوف غَت لفظية، كليس ٮتفى على ذم       
كمن أمثلة األكٔب . امتةتأمل أف الركافد اللفظية ٦تٌا ينتسب إٔب اللغة الصائتة، كأف اليت ىي غَت لفظية ٦تا ينتسب إٔب الص

اإلبانة عن ا١تعا٘ب باأللفاظ ، أال ترل أنك إذا " باب القوؿ على اإلعراب ، فهو -كىي كثَتة جدا –ُب خصائصو 
، كشكر سعيد أبوه ، علمت برفع أحد٫تا ، كنصب اآلخر ، كالفاعل   من ا١تفعوؿ، كلو كاف ( أكـر سعيد أباه) ٝتعت 

كىو لغة  -أعٍت اددات غَت اللفظية_ كمن أمثلة الثانية ( . 1")حد٫تا من صاحبوالكبلـ شرحا كاحدا ألستبهم أ
اٞتسد كسهمتها ُب اإلبانة ، فابن جٌٍت ٓب يكن يفزع إٔب السياؽ البنيوم ا١تؤتلف من ا١تستول الصوٌب كالصرُب ، 

، بعدا آخر بفعل ُب تشكيل ا١تعٌت  كالًتكييب كا١تعجمي فقط ، بل استشرؼ ُب مواضع متفرقة ،استشرافة ا١تدقق ا١تتبٌصر
 .كتعيينو

كيعرٌج ابن جٍت ُب ىذا السياؽ على ظاىرة اٟتذؼ من السياؽ البنيوم قائبل بصحتها مقررا أف اٟتذؼ قد يكوف        
من نصيب اٞتملة كا١تفردة كاٟترؼ كاٟتركة ، كلكنو ال يلقي حكمو ىذا على عواىنو غَت مقيد كال ٥تصص؛ إذ ليس ٍبٌ 

ككاف فيو ضرب من تكليف علم الغيب "من دليل يعتاض  بو عن اذكؼ ، كإال ٗتلق التفاصل ، كا٤ٌتى التواصل ، بد 
ك١تعرفة اذكؼ قرائن كدالئل ىادية يلمح إليها ُب بابو ذلك،كمنها سياؽ اٟتاؿ كما يكتنف اٟتدث ( . 2)ُب معرفتو

سد ، كمثالو الذائع ا١تشهور ُب ذلك حذؼ الصفة كقياـ قرائن الكبلمي من أنظار خارجية كأحواؿ، كمنها كذلك لغة اٞت
:" متضافرة مقامها اعتياضا كإبانة ، كالتنغيم كاٟتركة اٞتسمية اليت ٢تا داللة توافق داللة الصفة اذكفة ، كمن ذلك قولو

ل ا١تتأيٌب عن الداللة ، كاٟتق أف ىذه العبارة منسلخة من سياقها ، قد تغدك من ا١تشك"!... سألناه فوجدناه إنسانا
كلكنها ، عند استشراؼ سياقها اٟتٌي ٔتا يشمل عليو من حركات اٞتوارح كىيئة التنغيم كدرجة الصوت ، كل ذلك يفعل 

إنسانا كرٯتا مفضاال، فاٟتركة اٞتسمية أك تعابَت الوجو : ُب تعيُت معٌت الصفة اذكفة ، كلذا قد يكوف  اذكؼ   
 .١تعٌت ا١تتعٌُت كستقـو مقاـ الصفة اذكفة كاٞتبُت ، ستشي با

كقد يكوف اذكؼ بالضد ، فتغدك اٟتركات اٞتسمية دالة على صفة أخرل غَت ا١تتقدمة ، كتقطيب الوجو    
كتزٌكم كجهك كتقطٌبو ، !سألناه ككاف إنسانا : ككذلك إذا ذ٦تتو ككصفتو بالضيق ، قلت"كاالمتعاض، كانغاض الرأس ، 

 ( .3")إنسانا لئيما أك ٟتزا أك مبخبل أك ٨تو ذلك: عن قولكفيغٍت ذلك 

، جا٨تا إٔب معٌرجا على تقاليب كل كاحد" القوؿ كالكبلـ"على الفصل بُت  " كقد كقف ابن جٍت عند باب القوؿ       
ت إٔب أف كمن خبلؿ عرضو ٢تذا ا١تلحظ التف(. 4")أنما يتعاكراف ، فيوقع كل كاحد من الكبلـ كالقوؿ موقع صاحبو

 :اللغة الصامتة قد تؤدم معا٘ب كما اللغة الصائتة، مستشهدا بقوؿ الشاعر

 ٝتعا كطاعة       كأبدت لو كالدٌر ١تا يثٌقب: كقالت لو العيناف  

                                                           
1

 36|1،  ٓ 4،1990اٌقٖبئٔ، اثٓ عّٕٟ ، رؾم١ك ِؾّل ػٍٟ إٌغبه،ا١ٌٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ، اٌمب٘وح،ٛ - 
2

 362| 2اثٓ عٕٟ ، -اٌقٖبئٔ - 
3

 373|2ا اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، اثٓ عٕٟ  - 
4

 34-5|1اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ - 
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كيب؛ إذ ال قوؿ ٢تما على قوؿ العينُت ، مشَتا إٔب التجوز الذم يكتنف ىذا الًت " فقد تلمس ابن جٍت داللة    
لغة اٞتسم عامة   ، كىيئة العينُت ُب ىذا السياؽ خاصة، قد أذنتا بتحقيق معٌت الطاعة كالوالء ، إذ كاف ، كلكن اٟتقيقة

منهما قوؿ يستقى ال بالصوت ، كإ٪تا بالصمت ، فقد قالت لو العيناف ٝتعا كطاعة ، كيشرح ابن جٍت ما ألفاه من معٌت 
فإنو ، كإف ٓب يكن منهما صوت ، فإف اٟتاؿ آذنت : " قائبل متخٌلق من لغة اٞتسم ُب ىذا السياؽ بعبارة دالة معجبة

 :ٝتعا كطاعة، كقد حرر ىذا ا١توضع كأكضح غَته بقولو: بأف لو كاف ٢تما جارحة نطق لقالتا

 (   1")لو كاف يدرم ما ااكرة اشتكى     كلكاف ، لو علم الكبلـ مكٌلمي

لغة اٞتسم كأثرىا ُب اإلبانة، ففي حديثو عن اختبلس اٟتركة  كيقف ابن جٍت ُب ىذا السياؽ عند مظاىر متعددة من  
 (.2")أف تضم شفتيك من غَت صوت ، كىذا يدركو البصَت دكف الضرير" قراءة الشفتُت، كىو ( اإلمشاـ) يقف عند

 .كيظهر من ىذا التعريف أف اإلمشاـ ضرب من اٟتركات اٞتسمية عامة، كحركة الشفاه خاصة

احا بيٌنا أمره على سهمة الوجوه ا١تشاىدة ُب التواصل كاإلبانة؛ إذ إنا دليل على ما ُب النفوس ، كيلح ابن جٍت إٟت    
فضفاضة تستغرؽ حركات جسمية كجوارح متعددة ، ففي الوجو العُت ، كالعُت ُب دالالهتا ( الوجوه)كاٟتق أف كلمة

جب، كالشفاه، ككل ىذه اٞتوارح ٦تٌا ٯتكن أف يقٌدـ معٌت اٟتركية كإٯتاءاهتا  عيوف ، كىناؾ ا٠تٌد كالفم ، كاللساف ، كاٟتا
كأنا ال أحسن أف أكلم إنسانا ُب " كُب ىذا السياؽ يركم ابن جٍت مقولة عن بعض مشاٮتو مفادىا. بل معا٘ب كثَتة

الظلمة يفقد ففي الظلمة كانطفاء النور تنطفيء ىذه اللغة ا١تبيٌنة اليت ترفد ا١تعٌت ، كٕتٌلي ا١تقاصد ، ففي .. الظلمة
أفبل ترل إٔب اعتباره ٔتشاىدة " اٟتدث الكبلمي كثَتا أك قليبل من دالالتو اليت ال تستقي من الرافد الصائت فقط

 ( .3")رٌب إشارة أبلغ من عبارة: ، كجعلها دليبل على ما ُب النفوس ، كعلى ذلك قالوالوجوها

يا عن مقابلة العُت ٣تزئا عنو، كلو كاف ذلك كذلك ١تا كيرل ابن جٍت أنو ال ٯتكن أف يكوف استماع األذف مغن    
كُب ذلك داللة على أف اللغة الصائتة ال تقدـ ا١تعٌت ( . 4)تكٌلف القائل ، ك١تا كٌلف صاحبو اإلقباؿ عليو كاإلصغاء لو 

اف معا خدمة تتضافر  -كما يظهر من ثنائية ابن جٍت ا١تعجبة القائمة على استماع األذف كمقابلة العُت  -الكلي ، بل
اٞتارحة الناطقة بالصمت ، فقد يسمع ا١ترء كبلـ مودة " العُت"للمعٌت كاإلبانة عنو، كيسند مذىبو ىذا باسًتفاد داللة 

معسوال ، كللعينُت كشاية تدحض القوؿ فتجعلو بالضد ، كلذلك كلو احتج ابن جٌت بقوؿ الشاعر مستشرفا سهمة 
 :العُت ُب اإلبانة

 ( 5") نفس صاحبها     من العداكة أك كٌد إذا كاناالعُت تبدم الذم ُب 

                                                           
1

                                   25|1،اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ   - 
2

 353، 1ٓٛ  1997اٌضؼبٌجٟ ، رؾم١ك ِٖطفٝ اٌَمب، ٚئثوا١ُ٘ األث١بهٞ، كاه اٌفىو ، كِْك،  فمٗ اٌٍغخ ٍٚو اٌؼوث١خ، -
3

 248|1اٌقٖبئٔ ، اثٓ عٕٟ،  - 
4

 248|1اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ، - 
5

 248|1فمٗ اٌٍغخ، اٌضؼبٌجٟ، - 
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يرل ابن جٍت أف معاينة اٟتدث الكبلمي كأقطابو  تؤذف بتحقيق داللة اٟتدث " بُت ا١تخرب كا١تعاين" كُب باب     
ب الكبلمي الكلية ُب الكثَت الغالب، كلكن ىذا اٟتدث الكبلمي قد يفقد بعض دالالتو عند نقلو، كمن ىنا قالت العر 

ذلك أف ٍب أحواال شاىدة با١تقصود ، حالفة على ما ُب النفوس، كمن ذلك "ليس ا١تخرب كا١تعاين" قببل، كقا٢تا ابن جٍت 
 : اليت ىي حكاية شكاية امرأة على لساف شاعر" صك الوجو"حادثة 

 (1)كصٌكت كجهها بيمينها       أبعلي ىذا بالٌرحى ا١تتقاعس -تقوؿ  

العرض ا١تقتضب لدليل كاضح على أف للغة اٞتسد ُب مصنفات القدماء حضورا جليا، كأنم  كبعد فلعل مثل ىذا     
عٌولوا عليها كثَتا ُب استشراؼ ا١تعا٘ب كا١تقاصد كاإلبانة، كٓب ٗتل كتب القدماء من اإل١تاح أل٫تية لغة اٞتسد ُب اإلبانة، 

، فقد عقد أبوابا معجبة ( فقو اللغة كسر العربية) مصنفوككذلك الثعاليب ُب ( . 2)فابن رشيق القَتكا٘ب ُب كتابو العمدة
ُب حركات اٞتسم كألفاظها ، كمن ذلك صفات مشي النساء ، كنظرات العُت كأكصافها ، ككذلك ىيئات ا١تشية ، 

كما التفت األصوليوف إٔب سهمة ىذه الظاىرة ُب اإلبانة كتعيُت (. 3)كىيئات حركة اليد ، كمثل ذلك كثَت عنده
ُب طريق فهم ا١تراد من ا٠تطاب ، )صد ، كعلى رأسهم اإلماـ الغزإب ُب مصنفو ا١تستصفى من علم األصوؿ ُب باب ا١تقا

 (.4)كُب باب القوؿ ُب البياف كا١تبُت 

 

 .القرآف الكريم ، الحديث النبوم الشريف: خطاب الجسم في التراث الديني        

 :القرآف الكريم -

باعتباره كتاب دعوة كإرشاد ، كتعليم كتوجيو، فقد استخدـ أساليب شىت ككسائل ٥تتلفة إلقناع إف القرآف الكرٙب          
من ىذه الوسائل لغة اٞتسد، كأقصد هبا اإلشارات غَت الشفوية . اإلنساف ، كصده عن غٌيو ، كرٌده إٔب ىذا الدين ردا ٚتيبل

ما من شك ُب أف ىذه . الكرٙب ، ُب أساليبو ا٠تربية كاإلنشائيةاليت ٧تدىا مبثوثة ىنا كىناؾ ُب آم القرآف ( اللغة الصامتة)
 .اإلشارات ٖتمل ُب طٌياهتا دالالت ٤تددة ٬تب على القارمء الواعي أف يسرب أغوارىا كيستخرج مكنونا كيصل إٔب مداىا

قارمء أ٫تية كببلغة لغة ففي القرآف الكرٙب كردت آيات كثَتة تشي بلغة اٞتسد كلغة للتواصل، يستشرؼ منها ال           
اٞتسد للتعبَت عٌما ٬توؿ ُب ا٠تطاب القرآ٘ب، حيث إف لغة اٞتسد تساىم إٔب حٌد كبَت ُب اإلبانة كالكشف عن مكنونات 

كلغة اٞتسد ُب القرآف الكرٙب كسيلة من كسائل االتصاؿ كاإلبانة كالكشف عن الرسالة اليت يسعى النص القرآ٘ب . النفس

                                                           
1

 246|2ٟاٌقٖبئٔ، اثٓ عٕ - 
2

 311-302|1اٌؼّلح  فٟ ِؾبٍٓ اٌْؼو ٚٔملٖ ، اثٓ ه١ّك اٌم١وٚأٟ،   - 
3

 199، 122،194فمٗ اٌٍغخ ٍٚو اٌؼوث١خ، اٌضؼبٌجٟ،       ٓ - 
4

 1997ٓ،267،275، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ، ث١وٚد، (505ٖ-450)اٌَّزٖفٝ فٟ ػٍُ األٕٛي، أثٛ ؽبِل اٌغياٌٟ ، - 
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قاؿ رٌب اجعل ٕب آية قاؿ آيتك أالٌ تكلم الناس ثبلثة أياـ إال رمزا، كاذكر ربك  :" ها ، كمن ذلك قولو تعأبإيصا٢تا إٔب متلقي
 ( 1.....")كثَتا كسٌبح بالعشي كاإلبكار

، إذا ٖترؾ : "إال إشارة بيد أك رأس أك غَت٫تا، كأصلو التحرؾ، يقاؿ ار٘تز " إال رمزا " ففي الكشاؼ للز٥تشرم كرد تفسَت     
إال رمزا بضمتُت ٚتع رموز كرسوؿ كرسل، كقرمء رمزا بفتحتُت ٚتع رامز   –كمنو قيل للبحر الراموز ، كقرأ ٭تي بن كثاب 

 ( .2)كخادـ كخدـ ، كىو حاؿ منو ٔتعٌت إال مًتامزين كما يكلم الناس األخرس باإلشارة كيكلمهم

عيسى الرضيع عليو السبلـ أف يتكلم ليدافع عنها كعن شرفها ، أم أشارت إٔب ابنها (    3....")فأشارت إليو :" كقولو تعأب
١تا أشارت إليو غضبوا كقالوا لسخريتها بنا أشٌد علينا من : كعن السدم . كيثبت أنو من ا ، كليس كما يزعموف أك يظنوف

 ( .4.)زناىا

ا كقوع ما بشرت بو ، قاؿ عبلمتو أف ٘تنح أم اجعل ٕب عبلمة أعلم هب(  5.....")قاؿ رٌب اجعل ٕب آية:" كمنو قولو تعأب  
 (.6......)الكبلـ فبل تطيقو كأنت سليم اٞتوارح سوٌم ا٠تلق ما بك خرس كال بكم

 .عن ابن عباس كتب ٢تم على األرض سبحوا( 7....")فأكحى إليهم أف سٌبحوه كرة كعشيا:" كمنو قولو تعأب       

ُب صيحة من صر اٞتندب كصر (. 8....")كصٌكت كجهها كقالت عجوز عقيمفأقبلت امرأتو ُب صرٌة :"  كمنو قولو تعأب
أقبلت إٔب بيتها ككانت ُب زاكية تنظر إليهم ألنا : قاؿ اٟتسن. أم فجاءت صارة: القلم كالباب، ك٤تلو النصب على اٟتاؿ

كقيل ( أكه)يل صرهتا قو٢تاكقيل فأخذت ُب صرة كما تقوؿ أقبل يشتمٍت ، كق. كجدت حرارة الدـ فلطمت كجهها من اٟتياء 
 (.9.)فلطمت ببسط يديها ، كقيل فضربت بأطراؼ أصابعها جبهتها فعل ا١تتعجب ( فصٌكت) يا كيلنا ، كعن عكرمة 

يقوؿ الرازم ُب ( . 10....")قيل ٢تا ادخلى الصرح فلما رأتو حسبتو  ٞتة ككشفت عن ساقيها :" كمنو قولو تعأب        
ليتعرؼ ساقها، كمعلـو من حاؿ الزجاج الصاُب أنو يكوف كا١تاء ، ( القصر ، أك صحن الدار )صرح تفسَت اآلية ، كاٗتذ ال

 (  11.......)فلما أبصرت ذلك ظنتو ماء راكدا فكشفت عن ساقيها لتخوضو

                                                           
1

 41ْ، أ٠ٗاٌموآْ اٌىو٠ُ، ٍٛهح آي ػّوا - 
2

 429|1977،1اٌىْبف ػٓ ؽمبئك اٌزٕي٠ً ٚػ١ْٛ األلب٠ًٚ فٟ ٚعٖٛ اٌزأ٠ًٚ، أثٛ اٌمبٍُ عبه هللا ِؾّٛك اٌيِقْوٞ، كاه اٌفىو ، ث١وٚد، - 
3

 29اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٍٛهح ِو٠ُ ، - 
4

 508|2اٌىْبف، ٌٍيِقْوٞ - 
5

  41اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٍٛهح آي ػّواْ، آ٠خ  - 
6

 504|2،  اٌىْبف ، ٌٍيِقْوٞ - 
7

 11اٌموآْ اٌىو٠ُ ، ٍٛهح ِو٠ُ ، آ٠خ  - 
8

 29-28اٌموآْ اٌىو٠ُ ، ٍٛهح اٌناه٠بد ، آ٠خ  - 
9

  18|4اٌىْبف، اٌيِقْوٞ ،  - 
10

 44اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٍٛهح إًٌّ ، آ٠خ  - 
11

 172|2000،24اٌزف١َو اٌىج١و أٚ ِفبرؼ اٌغ١ت، فقو اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ػّو اٌواىٞ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد، - 
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       بو ،كقد تعددت اإلشارات كاإلٯتاءات ُب القرآف الكرٙب من كضع األصابع ُب األذف، كتغطية اإلنساف رأسو بثيا       
أك طأطأة الرأس خضوعا كتذلبل  ، كغَت ذلك من اإلشارات اليت كردت ُب القرآف الكرٙب اليت ٖتمل ُب طياهتا كثَت من 

 .الدالالت اإلفهامية كالتعليمية

 :خطاب الجسم في الحديث النبوم الشريف   -     

اٞتسم ُب الًتاث األديب، فهو كسيلة من كسائل اإلبانة  خطاب اٞتسم ُب اٟتديث النبوم الشريف شأنو شأف خطاب           
ففي اٟتديث . كاإلفصاح عن مكنونات النفس ، فاٟتديث الشريف غٍت هبذه الوسيلة التعبَتية ، فهو أفصح كأبُت من اللغة الصائتة

فاٟتديث (. 1...")ابة كالوسطىأنا ككافل اليتيم ُب اٞتنة ىكذا ، كأشار بالسب:"  -صلى ا عليو كسلم –الشريف يقوؿ الرسوؿ 
الشريف ُب سياقو اٟتي ، فيو حركة جسمية أفضت إٔب تعٌُت ا١تعٌت على كجو اإلحكاـ ، كىو معٌت الصحبة كالتبلـز ، فاٟتركة ُب 
اٟتديث ىي عماد اٟتديث ، كعليها عقد الكبلـ ، فكاف ذلك بتمثلو حركتو الشريفة اليت عمادىا تبلـز السبابة كالوسطى 

انما معا ليكوف حظ كافل اليتيم كما كاف حظ سبابتو ككسطاه الشريفتُت من تبلـز ، فركيت اٟتركة بالكلمات ٕتلية كٖتقيقا كاقًت 
للمعٌت ا١تراد، فأضيف إٔب اٟتديث الشريف ألفاظ ذات داللة توافق داللة اٟتركة؛ إذ إف ا١تٌعوؿ عليو ىو ا١تعٌت، كطرؽ ٖتصلو 

 .لقةكركافد تغذيتو متكاثرة متعا

التقول ىهنا، كأشار بيده إٔب "  -صلى ا عليو كسلم –كللتعبَت كاإلبانة عن حركة تعيُت ا١تكاف كاٞتهة ، يقوؿ الرسوؿ         
لفظي تستقي منو داللة : كالذم يظهر إف ىذا اٟتديث الشريف ُب أصلو ا١تتقادـ يًتدد بُت قطبُت (  . 2....")صدره ثبلث مرات

كاف مدركا ١تا أراده صلى ا   -صلى ا عليو كسلم_ نو داللة أيضا، ككل من حضر ٣تلس الرسوؿ داللة كآخر حركي يستقي م
اٟتإب كا١تقإب، كال ٮتفى أف حركتو اٞتسمية ىي اليت عينت : عليو كسلم ، مستعينا على تعيُت ا١تعٌت ا١تراد بالسياؽ ٔتعناه العريض

٤تلها القلب ، كال يطلع عليها أحد إال ا تعأب، كىي ا١تقياس الذم ٭تاسب   ا١تعٌت كخصصتو  ، كىو أف التقول كالعمل الصاّب
 .ا بو عباده ك٭تكم عليهم ٔتقتضاه

ذات يـو إذ  -صلى ا عليو كسلم -بينما ٨تن عند رسوؿ ا" ...  -صلى ا عليو كسلم –كُب اٟتديث يقوؿ الرسوؿ       
يد سواد الشعر ، ال يرل عليو أثر السفر، كال يعرفو مٌنا أحد، حىت جلس إٔب النيب صلى طلع علينا رجل شديد بياض الثوب ، شد

ثن انطلق فلبث مليا، ...يا ٤تمد ، أخرب٘ب عن اإلسبلـ: ا عليو كسلم، فأسند ركبتيو إٔب ركبتيو ، ككضع كفٌيو على فخذيو كقاؿ
إف أكصاؼ (  . 3...)فإنو جربيل أتاكم يعلمكم دينكم: علم ، قاؿا كرسولو أ: يا عمر ؛ أتدرم من السائل؟ قلت : ٍب قاؿ ٕب

اٟتركات اٞتسمية اليت أثبتها راكم اٟتديث جاء ٤تملة بدالالت ٥تصوصة ُب سياقها ا٠تاص ، ذاؾ ، كقد شهد أىل اٟتضرة من 
ستوفز، ال كٓب يقف كقفة ، فلم ٬تلس جلوس الضيف ، أك اآلكل، أك ا١تلة على فضل أدب ا١تتكلم ا١تسًتشدالسائل حركات دا

العجل، كٓب تصدر عنو إشارات أك حركات جسدية دالة على أنو أتى ٦تتحنا يعايي األذىاف ، بل تراجعت كل ىذه االحتماالت 
مسندا ركبتيو إٔب ركبتيو  -صلى ا عليو كسلم –الداللية ليقـو مقامها داللة جلسة ا١تتعلم ا١تسًتشد ، فقد جلس كجاه الرسوؿ 

                                                           
1

  103|7، اٌجقبهٞ ، ثبة اٌطالق، 375|2إٌَّل ، اإلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً ،:  أظو اٌؾل٠ش - 
2

 356|15، ثبة رؾو٠ُ ظٍُ ا3ٌٍَُّ، ّوػ ٕؾ١ؼ ٍَُِ، إٌٛٚٞ، 277ٛ|2إٌَّل ، أؽّل ثٓ ؽٕجً: أظو اٌؾل٠ش- 
3

 274|1ؼخ اٌّٖو٠خ ، اٌمب٘وح، ثبة اإل٠ّبْ،اٌّطج( 676ٖ-631)ّوػ ٕؾ١ؼ ٍَُِ، ٠ؾٟ ثٓ ّوف ثٓ ِوٞ إٌٛٚٞ : أظو- 
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ٖتقيقا ١تطلب تأدب السائل ُب حضرة ( أم فخذم السائل) على ا١تواجهة كالتلقي ا١تباشر، ككضع يديو على فخذيو  داللة
ا١تسئوؿ، كل ىذه ا١تعا٘ب اليت تقـو ُب النفس باعثها اٟتركة اٞتسمية  الدالة على معاف ٥تصوصة ، كقد ا١تح إٔب ىذا شارح 

 .( 1")كجلس على ىيئة ا١تتعلم:" الصحيح قائبل

ال إلو إال ا كيل للعرب من شر قد اقًتب فتح اليـو من ردـ يأجوج " -صلى ا عليو كسلم–كُب اٟتديث قوؿ الرسوؿ       
نعم ، إذا كثر : كمأجوج مثل ىذه، كحٌلق بأصبعيو اإلهباـ كاليت تليها ، قيل يا رسوؿ ا ، أنلك كفينا الصاٟتوف؟ قاؿ 

أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ٮتربنا بأنو سيصيب العرب قبلقل كفنت كأذل من الكفار فيما بعد، كاٟتديث معناه ( .2...)ا٠تبث
 .كقد حصل ما أخرب بو الرسوؿ مرات ، كسيحصل أيضا

 ،أنا ككافل اليتيم كهاتُت:ه قولو إٔب أ٫تية رعاية اليتيم كعظم أجر -صلى ا عليو كسلم–كُب اٟتديث الذم يشَت فيو الرسوؿ       
ففي ىذه اإلشارة تبلـز عظيم ُب األجر كالثواب كالصحبة بُت اليتيم ككافلو كراعيو من ا ( 3.....)أشار بالسبابة كالوسطى

سبحانو كتعأب ، كفيو حث كبَت من الرسوؿ صلى ا عليو كسلم بضركرة اإلحساف كاإلنفاؽ كالرعاية التامة لليتيم لنيل األجر 
 . كالثواب

النبوية الشريفة اليت تعتمد على اللغة الصائتة كثَتة جدا ، كالرسوؿ صلى ا عليو كسلم ال ينطق عن ا٢تول كال  كاألحاديث     
 .يصدر عنو أم فعل سواء أكاف ملفوظا أك إٯتاءة أك إشارة فهو حق كلرٔتا كاف أبلغ من اللغة الصائتة

كيهدؼ . ٚتيل بثينة أ٪توذجا: اٞتسم خاصة ُب شعر العذريُتيدرس ىذا البحث ظاىرة التواصل غَت اللفظي عامة، كخطاب      
الباحث من ىذه الدراسة   التعريج على ىذه الظاىرة ُب مضمارىا ذاؾ تعر٬تا استشرافيا من جهة، كٖتليليا من جهة أخرل، 

 .كدالليا تواصليا من جهة ثالثو

حركة الوجو ، حركة العُت ، : ذج من اٟتركات ، كذلك ٨تو أما أىم ما كقف عنو الباحث بالعرض كالتحليل ، فقد كاف ٪تا       
 ....كالرأس ، كا٢تيئات ، كهيئة ا١تشية كغَتىا

كيسعى البحث الوقوؼ على التواصل ، فهو الغاية األكٔب اليت عليها مدار الكبلـ كاللغة، كقد قٌسم ُب الدرس اللسا٘ب        
. اتو الرئيسة اللغة ٔتا تستمل عليو من مستويات لغوية ٛتٌاالت لدالالت كمقاصدقسمُت كبَتين ، أك٢تما التواصل     اللفظي كأد

كثانيها التواصل غَت اللفظي ، كىو تواصل قائم ُب ا١تقاـ األكؿ على عآب ا١تشاىدة الذم ىو نص مفتوح يقرأ فيو معاف، كتتعٌُت بو 
ا١تو خطاب اٞتسم الناطق ببياف ببل لساف يستقي من كفيو دالالت كمقاصد ، كمن أعرؼ ركافد ىذا اٞتانب من التواصل كمع

 .اٟتركات كا٢تيئات كا١تتممات

                                                           
1

 272|1 2008، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد ،( 241ٖ-164)ّوػ ٕؾ١ؼ ٍَُِ ، اإلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً،  - 
2

 276|1997ٓ،4ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ، ِؾّل ثٓ ئٍّبػ١ً ثقبهٞ، رؾم١ك لبٍُ اٌوفبػٟ ، كاه األهلُ ، ث١وٚد ،   - 
3

 (وزبة اٌي٘ل ٚاٌولبئك)بة ، ث2267اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ، ٓ - 
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أما ا١تقصد ا١تتعُت من اٟتركات اٞتسدية فبل شية عليو كال شبهة ، كمن ٕتلياهتا حركة اليد ، أك اليدين ، كالغمز ، كىزة       
يظهر عليها ا١ترء ُب شكلو ا٠تارجي العاـ، كمن أمثلتها ا١تخصصة أما ا١تقصد ا١تتعُت من ا٢تيئات العامة فهي األحواؿ اليت س. الرأس

الٌدالة عليها اٞتلسة ، كالوقفة ، كا١تشية ، كالٌلبسة ، كغَت ذلك ٦تا ينتسب إٔب ىذه ا١تباحثة ا١تنتسبة إٔب التواصل غَت اللفظي ، 
 .كخطاب اٞتسم خاصة

بنيوم ا١تقإب فقط، كاٞتسد ال بد لو من ٤تيط يشتمل عليو كيؤثر فيو ، إف ما يقدمو جسد للغة البنيوم ، إ٪تا ىو ا١تعٌت ال      
: يكوف ا١تعٌت مؤتلفا من الرافدين كمن ىنا يأٌب فصل سياؽ اٟتاؿ، كاألنظار ا٠تارجية كالقرائن لتفعل فعلها ُب تشكيل ا١تعٌت ، كبذا

، الذم يعد رافدا معنويا أمينا ذا كظائف متباينة ، (خطاب اٞتسم )ا١تعٌت ا١تقإب كا١تعٌت ا١تقامٌي ، ك٦تا ينتسسب إٔب ا١تعٌت ا١تقامٌي 
كسيأٌب عليها فضل بياف بعدا، فقد تغٍت اإلشارات كاٟتركات التمثيلية كالتعبَتات اٞتسدية عن الكبلـ ٚتلة ، كقد ٕتلى ذلك ُب 

 (1:)قوؿ الشاعر

 العُت تبدم الذم ُب قلب صاحبها     من شناءة كالوٌد الذم كانا

 العدٌك لو عُت يقٌلبها                  ال يستطيع ١تا ُب القلب كتماناإف 

 كعُت ذم الوٌد ما تنفٌك مقلتها         تبدم لو ٤تجرا بٌشا كإنسانا

 فالعُت تنطق كاألفواه صامتة          حىت ترل من ضمَت القلب تبيانا

ركافد كاجملارم ، فمنها اجملرل الصائت اللفظي، كىو الكبلـ الذم كبناء على ذلك فإف ا١تعٌت لو ركافد تغذيو، كأف ىذه ال      
كقد تنتقل  الرسالة باجملرل . تتشكل بو الرسالة ، فينعقد بو التواصل ، كمنها اجملرل الصامت الذم عليو عقد الباب كا١توضوع 

 (.  الصائت ، الصامت) الصائت ، كقد يكوف ذلك بتضافر اجملريُت 

زؿ العذرم ، غزؿ طاىر عفيف يصور فيو الشاعر مكابدة العشق كأٓب البعد عن اٟتبيبة، كال ٭تفل فيو ّتماؿ ا١ترأة ك١تا كاف الغ      
كشعراء ىذا االٕتاه ىم . اٞتسدم بقدر ما ٭تفل بقوة أسرىا كجاذبيتها ، كيقتصر فيو على ٤تبوبة كاحدة ٮتلص ٢تا طواؿ حياتو

تة  كوسيلة للتعبَت كالتفاىم بينهم كبُت ٤تبوباهتم  ٠تصوصية ىذه العبلقة بُت الطرفُت أكثر الشعراء حوجا الستخداـ اللغة الصائ
كقد ٕتلى خطاب اٞتسم ُب شعر العذريُت بصور كأشكاؿ متعددة مشلت أعضاء اٞتسم . كاٟترص على عدـ ذيوعها بُت الناس

 :يل ما يليكمن أىم ٕتليات اٟتركات كا٢تيئات كا١تتممات ُب شعر ٚت. كحركاتو ا١تتعددة

 .من ىيئات الوجو كدالالتو:  التجلي األكؿ -1

                                                           
1

     1994ِؼب٘ل اٌز١ٖٕٔ ػٍٝ ّٛا٘ل اٌزٍق١ٔ ، ػجل اٌوؽ١ُ ثٓ أؽّل اٌؼجبٍٟ، رؾم١ك ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل ،ػبٌُ اٌىزت ،ث١وٚد، - 

1|131 
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يعد الوجو مصدرا أصيبل من مصادر قراءة الضمائر ا١تستًتة ، كا١تعا٘ب الكامنة ُب حواشي الطوايا، كدليبل صادقا على ما        
فكثَتا ما (  . 1") الظلمةبأنو ال ٭تسن أف يكلم إنسانا ُب" ُب النفوس، كلعل ذلك ىو الذم دعا ابن جٍت إٔب تأكيد حقيقة 

نفيء إٔب الوجو ُب التواصل، كيتجلى لنا ذلك يوميا ُب البيت األسرم، فاألـ مع طفلها ، بل مع رضيعها تقف على دالالت 
ال يفصح عنها بكبلمو ، بل بإٯتاءات كجهو ، كُب زٛتة الشارع كالسوؽ ، فالتاجر يكٌثف كبلمو مع ٤تيطو كرٌكاده معتمدا على 

 .ت كجوىهم أحيانا، ككأف للنفس معجما مكنونا تقرأ مواده على صفحة الوجوإٯتاءا

فالوجو كما ىو مقرر ُب علم الفراسة، أكمل األعضاء إبانة لظهور اآلثار النفسية فيو بوجو أًب ، ألف األحواؿ الظاىرة ُب       
،فإف ....وؼ ، كالغضب ، كالفرح، كالكآبة الوجو ٢تا دالالت قوية على اإلطبلؽ أك مكنونات النفس الباطنة كا٠تجل كا٠ت

لكل كاحد منها لونا ٥تصوصا يظهر ُب الوجو دكف البدف، أما األعضاء ا١توجودة ُب الوجو بعد الرأس ، فاٟتاجباف ، كالعيناف ، 
كمن ( . 2")جوكاٞتبهة ، كاألنف، كالشفتاف ، كألسناف ، كالذقن ، كاألذناف ، ٍب العنق قريب من صدؽ الداللة لقربو من الو 

 :ٕتليات الوجو ُب شعر ٚتيل 

 :تجليات الوجو بين التبسم كالتجهم - أ

للتبسم أحواؿ متعددة كدالالت متباينة تغٍت عن اللفظ كتقـو مقامو، فمنو تبسم ا١تتعٌجب ، كتبسم ا١تستهزمء ،          
ذلك ُب ديواف ٚتيل أنو دخل على معشوقتو مرٌة كتبسم ا١تنكر ، كتبسم ا١تسركر ، ككل ذلك يدرؾ با١تعاين كالتبصر، كمن أمثلة 

فأنكرت عليو فعلتو إنكارا معاياة كمناكفة، أم أنا تتظاىر باإلنكار كعدـ الرضا، فأقسمت بعيش أخيها كنعمة كالدىا إف ٓب 
ا قرأ ُب كجو ٤تبوبتو من ٮترج  لتنبهن عليو اٟتي ، فهٌم با٠تركج ٥تافة ٯتينها ظنا منو أنا تعٍت ما تقوؿ، كلكنو تراجع عن ذلك ١ت

رضا كتدلل مرسومُت ُب ابتسامة ٕتٌلت ُب الوجو قائلة بلساف اٟتاؿ اٞتسدم بأف القسم ذاؾ ما ىو إال للدعابة ، ككأف كجو 
ابق حيث أنت ، فما ىي إال مداعبة فوقع بينهما تواصل غَت : ابوبة عامة كىيئة التبسم خاصة قاال بصمت ال بصوت 

 (.3)١تقاصد ، كتيقنت الدالالت ، كقد صٌور ىذا ا١تشهد اٟتركي التعبَتم بقولولفظي، كاقتضت ا

 فدنوت ٥تتفيا أٓبٌ ببيتها                 حىٌت كٞتت إٔب خفٌي ا١توِب  

 كعيش أخي كنعمة كالدم      ألنبهن اٟتٌي إف ٓب ٗترج: قالت  

 رجفخرجت خوؼ ٯتينها فتبٌسمت        فعلمت أٌف ٯتينها ٓب ٖت  

 فتناكلت رأسي لتعرؼ مٌسو           ٔتخٌضب األطراؼ غَت مشٌنج  

 فلثمت فاىا آخذا بقركنا              شرب الٌنزيف بربد ماء اٟتشرج 

                                                           
1

 248|1اثٓ عٕٟ | اٌقٖبئٔ  - 
2

                  58، ٓ 2005اه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد، ا١ٌَبٍخ فٟ ػٍُ اٌفواٍخ، أثٟ ػجل هللا ثٓ أثٟ ٛبٌت أٖٔبهٞ اٌلِْمٟ ، ك - 

ٓ
 3

 1979ٓ،42ك٠ٛاْ ع١ًّ ثض١ٕخ، ع١ًّ ثض١ٕخ ، رؾم١ك ؽ١َٓ ٖٔبه، ِىزجخ ِٖو ، اٌمب٘وح،  - 
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 (  1)كمن معا٘ب التبسم الٌرضا كالسركر ، كقد ٕتلى ىذا ١تا التقيا ، فقرأ ُب كجهها معٌت الٌرضا كالسركر ، كمن ذلك قولو     

 فؤادم بعينها كمبتسم          كأنو حُت أبدتو لنا بردصادت   

 عذب كأٌف ذكٌي ا١تسك خالطو         كالز٧تبيل كماء ا١تزف كالٌشهد  

ك٦تا ينضاؼ إٔب التبسم ، هتلل الوجو كانبساطو ، فقد كاف الشاعر يكٌيف كبلمو كتواصلو بناء على خطاب اٞتسم عاٌمة     
 ( 2)خاصة ، من ذلك قولو كما يقرأه ُب الوجو من دالالت

 غرٌاء مبساـ كأف حديثها               در ٖتٌدر نظمو منثور  

 ٤تطوطة ا١تتنُت مضمرة اٟتشا      ريٌا الرٌاكدؼ خلقها ٦تكور  

 :الوجو الناطق - ب

، كثانيهما كجو و ابوبة يقيم الشاعر مقابلة بُت كجهُت ناطقُت يقرأ ُب كل منهما معٌت الود كاٟتب، كأك٢تما كج        
. ، فالشاعر يعٌوؿ كثَتا ُب ٖتصيل ا١تعرفة اليقينية على الصمت ال على الصوت، على الوجو الناطق الواشي باٟتب كا٢تياـ اب

 (3)كقد ٕتلى ذلك ُب قولو

 بثينة تزرم بالغزالة ُب الٌضحى        إذا برزت ٓب تبق يوما هبا هبا  

 كأف أباىا الظيب أك أمها مها          ٢تا مقلة كحبلء ٧تبلء خلقة       

 دىتٍت بود قاتل كىو متلفي              ككم قتلت بالود من كٌدىا دىا  

 (4: )كقولو

 ترمي بعيٍت مهاة أقصدت هبما        قليب عشية ترميٍت كأرميها   

 ىيفاء مقبلة عجزاء مدبرة              ريا العظاـ ببل عيب يرل فيها  

 س مكساؿ مبتٌلة              خود غذاىا بلُت العيش غاذيهامن األكان  

 :التجهم كالقطوب - ت

                                                           
1

 58ك٠ٛاْ ع١ًّ، ٓ  - 
2

 97ك٠ٛاْ ع١ًّ ، ٓ - 
3

 218اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
4

 218اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
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ككما يظهر ُب الوجو التبسم بدالالتو ا١تتباينة ا١تختلفة ، فكذلك األمر بالصٌد ُب مقامات أخر، فهناؾ التجٌهم            
ي أك يتوقع ، كقد أٌب على ىذا ا١تعٌت ٚتيل ١تا كالقطوب كالعبوس ، كعدـ الرضا ، كمن البواعث عليو ا١تباغتة فيما ال يرتض

 (    1: )دخل عليها البيت ، فتجهمت خائفة ، فهٌدأ من ركعها ، كخٌفض جأشها توٌدده كتلطٌفو، حيث يقوؿ

 لقد أخلفت ظٌٍت ككانت ٥تيلة       ككم من ٥تيل يرٕتى ٍب ٮتلف  

 علٌي التلٌهف فلم يك إال التلٌهف إذ نأت             كضٌنت كما ٬تدم  

 كقد صدفت  عٌٍت بغَت جريرة       كما ٕب ذنب عندىا حُت تصدؼ  

 عليك سبلـ ا أـ مطٌرؼ             كإف كاف ىذا اٟتب ال يتصٌرؼ  

   أفق إف جهبل منك ىذا التكٌلف  :          تقوؿ كقد فاضت من العُت عربة  

دد قطبا التواصل ُب إبداء ىذه اٟتركة ، فقد أٌب على ىذا ا١تعٌت الشاعر كُب سياؽ القوؿ على التجهم كالقطوب ، يًت       
 (  2)مشَتا تصوير  قطوب ٤تبوبتو ، كذلك ُب قولو

 فبٌتت حلفة ما ٕب لديها             نقَت أٌدعيو كال فتيل  

 أما يقضى لنا يا بثن رسوؿ؟:     فقلت ٢تا ، كقد غلب الٌتعٌزم  

 أطلت كلست  ُب شيء تطيل:         ا فقالت ٍبٌ زٌجت حاجبيه  

 فبل ٬تدٌنك األعداء عندم         فتثكلٍت كإيٌاؾ الٌثكوؿ      

ك٦تا يسَت ُب ركب التجهم كالقطوب ، اٟتزف الذم يستدؿ عليو من الوجو ، كقد ٕتلى ىذا ا١تعٌت ُب كصفو لنفسو،          
 ( 3)حيث يقوؿ

 كقد فارقتٍت شختة الكشح كا٠تصر  كما ٕب ال أبكي كُب األيك نائح       

 أيبكي ٛتاـ األيك من فقد إلفو          كأصرب ؟ ما يب عن بثينة صرب؟ 

 مسحور ٬تٌن بذكرىا         فأقسم ما يب من جنوف كال سحر: يقولوف 

 :الوجو بين الصك كالصد  - ث

                                                           
1

 135ٔفَٗ ، ٓاٌّٖله اٌَبثك  
2

 166ك٠ٛاْ ع١ًّ ، ٓ  
3

 102اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
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، كللصك كالصد دالالت إشارية  ، ( هصك الوجو كصدٌ ) كمن حركات اٞتسم الداللية اليت ٕتلت كاضحة ُب شعره        
 ( 1: )تشَت إٔب عدـ الرضا كأكثر ما تصدر مثل ىذه اٟتركات من الطرؼ الثا٘ب ابوب، أما الصك فقد كاف ُب قولو 

 أطلت كلست ُب شيء تطيل:         فقالت ٍب زٌجت حاجبيها   

 فبل ٬تدٌنك األعداء عندم          فتثكلٍت كإيٌاؾ الٌثكوؿ 

كليس ٮتفى أنا استجابة حركية لباعث تقـو ُب النفس ، أك ينقدح ُب ا٠تاطر ، كيتمثل ُب النهي ا١تقركف با٠توؼ، فقد    
فعلم من ( ٌٍب زٌجت حاجبيها) جعلت ىذه اٟتركة اٞتسدية كا١تنبهة على فرط ا٠توؼ كاإلنكار كالتعاظم ، ك٘تثل ذلك ُب قولو

 .ذلك قوة إنكارىا كتعاظم الصورة ٢تا

أما الصد فقد  يعد  أحد قطيب التواصل ، ككثَتا ما يكوف ا١تعشوؽ ، إٔب الصد بالوجو ساعة الٌلقاء ، فيكوف منو نأس        
       باٞتانب ، كإشاحة بالوجو دالة على شيء يعتمل ُب نفسو كاٟتياء ، أك التمٌنع ، أك الرفض ، أك اإلنكار، أك اإلغاظة ،

 (2: )ُب صٌد التظاىر من الطرفُتأك التظاىر ، كمن ذلك قولو 

 نصد إذا ما الناس بالقوؿ أكثركا          علينا كٕترم بالصفاء الرسائل   

 فإف غفل الواشوف عدنا لوصلنا          كعاد التصاُب بيننا كالًتاسل    

 (3)، قولو( ابوبة) كقولو ُب صٌد اإلغاظة ، كغالبا ما يكوف من جانب الطرؼ الثا٘ب       

 صٌدت بثينة عٌٍت إف سعى ساع          كآيست بعد موعود كإطماع    

 كصٌدقت ٌُب أقواال تقٌو٢تا                 كاش كما أنا للواشي ٔتطواع   

 (4: )ٔتعٌت اإلنكار ، ٕتاه ٤تبوبتو ، حيث يتمثل ذلك ُب قولو( ابوب)كقد يكوف الصد من الطرؼ الثا٘ب      

 ك ميل مع العدل          علٌي كٓب ٭تدث سواؾ بديلك١تا بدا ٕب من   

 صددت كما صٌد الٌرمٌي تطاكلت          بو مدة األياـ كىو قتيل    

 (5: )كيتمثل صد التمنع عند ابوبة ٕتاه ابوب ُب قولو         

 كقد صدفت عٌٍت بغَت جريرة        كما ٕب ذنب عندىا حُت تصدؼ   
                                                           

1
 166اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
2

 159ك٠ٛاْ ع١ًّ ،ٓ  - 
3

 123اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ، ٓ -
4

 166اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
5

 135اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ 
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 :ة العينتجليات دالالت حرك  -2

قد تغدك العُت ُب سياؽ ما لسانا فصيحا ينطق ٔتعاف ، فيستجيب من يعانيها  بعد استشعار مرادىا ا١تتشكل من          
كللقدماء  التفاتات معجبة إٔب مسا٫تة العُت ُب التواصل كاإلبانة ، كالبياف ، . ىيئة تشكلها ، استجابة عملٌية أك كبلمية  

 .لى اعتبارىم هبذا التقرير تقرير بأ٫تيتها ُب اإلبانة عن مكنونات النفس كضمائرىاكالتبيُت ، كقد انبٌت ع

كقد عقد ابن عبد ربو بابا (. 1....")العُت باب القلب فما كاف ُب القلب ظهر ُب العُت" كقد جاء ُب العقد الفريد أف        
٪تاذج كاضحة الداللة من الًتاث العريب األديب على أثر  االستدالؿ باللحظ على الضمَت ، كقد أكرد فيو" ٝتٌاه ( العقد) ُب 

 (.2......" )العُت ُب التواصل كاإلبانة

أف العُت رٔتا كانت أفضل كأدؽ كسيلة من بُت كسائل االتصاؿ الكثَتة اليت يتمتع هبا اإلنساف إلظهار ما ( ىيس)كيرل       
 (.3...")ة ُب اٞتسم ، كألف بؤبؤ العُت يعمل بشكل ال إرادميعتمل ُب نفسو كبوضوح ، ألف العينُت ٘تثبلف نقطة بؤري

ك٣تمل القوؿ ، فالعيوف كجوه القلوب كأبواهبا اليت تبدك منو أحواؿ كىيئات النفس كأسرارىا ، كذلك التصا٢تا ٔتواضع         
 (. 4......")القلب ، كصفائها، كرقتها ،فاحكم هبا لتحقيق النظر كصحتو

الالت العُت ُب أكضاع متباينة ُب شعر العذريُت ، كشعر ٚتيل خاصة ، فقامت مقاـ الكبلـ ، كاقتنصت كقد ٕتٌلت د       
منها دالالت ، كتعيٌنت هبا مقاصد ، فكاف ٌٍب عُت مسٌلمة تفشي السبلـ كالتحية، كعُت مشوقة ، كعُت غامزة منادية ، كعُت 

 :ضللة ، كذلك ٨توعاشقة ، كعُت معلنة عن كطرىا كحاجتها ، كعُت معٌمية م

 :العين المسٌلمة الوجلة -

 (5)كقد ٭تدث أف يكوف إفشاء السبلـ بلغة اٞتسم، كما ىي اٟتاؿ ُب لغة الكبلـ ، كما ىو ُب قوؿ         

 كطرفك إٌما جئتنا فاحفظنو            فزيغ ا٢تول باد ١تن يتبٌصر   

 ك أسًتكأعرض إذا القيت عينا ٗتافها       كظاىر ببغض إٌف ذل   

 سأمنح طرُب حُت ألقاؾ غَتكم       لكيما يركا أف ا٢تول حيث أنظر   

                                                           
1

                                         115|2، 1996ٓكاه األٔلٌٌ ، ث١وٚد، اٌؼمل اٌفو٠ل ، اثٓ ػجل هثٗ ،  ّوػ أؽّل أ١ِٓ ٚآفوْٚ،  -
2

 115|2اٌؼمل اٌفو٠ل ، اثٓ ػجل هثٗ ،  - 
3

 108ٌغخ اٌغَُ، ئٌٓ ث١ي ، ٓ - 
4

 57ا١ٌَبٍخ فٟ ػٍُ اٌفواٍخ، ػٍٟ ثٓ أثٟ ٛبٌت، ٓ - 
5

 92-90ك٠ٛاْ ع١ًّ، ٓ - 
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أف اإلشارة بالطرؼ كاٟتاجب كغَت ذلك من اٞتوارح مرفق كبَت كمعونة حاضرة ، ُب أمور يسًتىا بعض "كيرل اٞتاحظ       
معٌت خاص ا٠تاص، كٞتهلوا ىذا الباب  الناس من بعض، كٮتفونا من اٞتليس كغَت اٞتليس، كلوال اإلشارة ٓب يتفاىم الناس

 (2)كمثل ىذا ا١تعٌت يتمثل بقوؿ ٚتيل(. 1")البتة 

 كأكمت ّتفن العُت كاحتار دمعها          لتقتلٍت ٦تلوحة الٌدٌؿ مانع   

 كمت دمعها عُت الصحيح ، كبٌينت         مكاف ذكم الشوؽ العيوف الٌدكامع    

 ٣تاؿ القذل ، فالدمع ُب اٞتفن ناقع            كرقرقت دمع العُت ٍب ملكتو        

 :العين المنادية المتطلبة -

قد يتحقق النداء بالصوت ، كقد يتحقق بالصمت ، كىذا ىو حاؿ العذريُت الذين كانوا كثَتا ما يعمدكف إٔب          
 ( 3: )كمن ذلك قوؿ ٚتيل. اإلشارة للتعبَت عن لواعجهم كما يدكر ُب خلجاهتم 

 عيوف ال تزاؿ مطٌلة           علينا ، كحوٕب من عدٌكؾ كٌشح: لت كقا    

 إذا جئتنا فانظر بعُت جلٌية                 إلينا كال يغررؾ من يتنٌصح   

 رجاؿ كنسواف يوٌدكف أٌنٍت                كإيٌاؾ ، ٩تزل يا بن عٌمي كنفضح   

 :العين المشوقة الواسنة -

 ( 4: )اطقة بالشوؽ ، كما كانت ناطقة بالتحية كالسبلـ كالنداء ، كمن ذلك قوؿ ٚتيلكقد تكوف العُت ن         

 سبتٍت  بعيٍت جؤذر كسط ربرب         كصدر كفاثور الٌرخاـ كجيد    

 تزيف كما زافت إٔب سلفاهتا                مباىية طٌيي الوشاح ميود    

 (5)كمثلها قولو ُب حق نفسو        

 ر نظرة ظلت أمًتم             هبا عربة كالعُت بالدمع تكحلنظرت ببش   

 إذا ما كررت الطرؼ ٨توؾ رٌده           من البعد فٌياض من الدمع يهمل   

                                                           
1

  83|1اٌغبؽع ،ٓ | اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ  -
2

 116ك٠ٛاْ ع١ًّ، ٓ - 
3

 46ك٠ٛاْ ع١ًّ ، ٓ - 
4

 66اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ، ٓ - 
5

 163اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
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 (1: )ك٘تثل ىذا ا١تعٌت ُب قولو        

 أبت مقليت كتماف ما يب كبيٌنت            مكاف الذم أخفي ، كفاض ا١تدامع    

 على غَت موعد               بأسفل خيم ، كا١تطٌي خواضعغداة  لقيناىا    

 ( 2: )كقولو       

 ترمي بعيٍت مهاة  أقصدت هبما              قليب عشٌية ترميٍت كأرميها   

 :العين المسٌرة المتكٌلمة -

 (3) كقد ٕتلى ىذا ا١تعٌت ُب قولو          

 ذارا أف تشيع الٌسرائرلعمرم ما استودعت سرم كسرىا         سوانا ، ح   

 كال خاطبتها مقلتام بنظرة                   فتعلم ٧توانا العيوف النواظر   

 كلكن جعلت اللحظ بيٍت كبينها               رسوال فأٌدل ما ٕتٌن الضمائر   

اللحظ بيٍت كبينها رسوال فأدل  جعلت) أما تفسَت ىذا ا١توقف التواصلي غَت اللفظي ، فيتجلى بفهم ا١تعٌت ا١تتعٌُت ُب        
 (.ما ٕتن الضمائر

 ( 4: )كمثل ىذا ا١توقف الذم تتجلى فيو العُت ناطقا أمينا داال على ا١تشاعر كاألحاسيس ، قولو         

 نصٌد إذا ما الناس بالقوؿ أكثركا             علينا كٕترم بالصفاء الرسائل   

 كعاد التصاُب بيننا كالًتاسل         فإف غفل الواشوف عدنا لوصلنا         

 :العين المعادية المبغضة -

كيتجلى ىذا ا١تعٌت ُب كصفو للرقباء ، كذكم ا١تعشوقة ، فقد قرأ ىذا ا١تعٌت ُب عيونم ، ذلك أف نظرىم كاف ٛتاال        
 (   5: )لداللة اٟتقد كالغضب ، كقولو 

 ر ببغض إٌف ذلك أسًتكأعرض إذا ما القيت عينا ٗتافها        كظاى   
                                                           

1
 116اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ  - 
2

 218اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
3

 83ك٠ٛاْ ع١ًّ ، ٓ  - 
4

 159اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ  
5

 91اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
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 فإٌنك إف عٌرضت يب ُب مقالة            يزد ُب الذم قلت كاش مكثر   

 :العين المعٌمية المضللة -

ك١تا كانت العُت أداة من أدكات التواصل غَت اللفظي ، ك١تا  كاف منها كشايات كدالالت ، طلبت إليو على لسانو أف 
ا غَت شطرىا ، ليكوف ُب ىذه اٟتركة اٞتسدية اليت ىي صرؼ النظر عنها يعَت طرؼ عينيو غَتىا ، كأف يوٕب كجهو شطر 

صرؼ نظر النظارة عن شخص ا١تعشوقة أك مكانا ، إنا إذف حركة جسدية ٛتٌالة ُب مقصدىا الكٌلي كمغزاىا ا١تقامي 
 ( 1: )١تعٌت التضليل كالتعمية كاإلهباـ ، كمن ذلك قولو

 فزيغ ا٢تول باد ١تن يتبٌصر     كطرفك إذا ما جئتنا فاحفظنو        

 (2: )كُب مشهد عشقي آخر ٯتثل إعراضو فيو ، حيث يقوؿ          

 فأصرمها عمدا كأٌ٘ب ٣تانب         كيغفل عٌنا تارة فنعود   

 (3)كُب مشهد آخر يتمثل فيو معٌت التعمية كالتضليل عندما كاف يلتقي معها ُب حضرة زكجها ، حيث يقوؿ 

  حُت ألقاؾ غَتكم        لكيما يركا أف ا٢تول حيث أنظرسأمنح طرُب   

 كأكٌٍت بأٝتاء سواؾ كاتٌقي              زيارتكم كاٟتٌب ال يتغٌَت    

 

 

 (4: )كقولو  

 فلما رأت جٌد النول ضامت الٌنول       بنظرة ثكلى أكذبت كٌل كاشح   

 :من ىيئات اليد كدالالتها: التجلي الثالث  -3

أف اليد ىي أداة امتداد للدماغ ، كاٞتزء الوحيد ُب اٞتسم البشرم الذم ىو دكما ٖتت العينُت ، ( ىنرم يورك) رل ي           
 (.5")كالرابطة ا١تمٌيزة مع العآب ا٠تارجي 

                                                           
1

 90فَٗ ، ٓاٌّٖله اٌَبثك ٔ - 
2

 66اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ، ٓ - 
3

 92ك٠ٛا ع١ًّ ، ٓ - 
4

 55اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
5

 42ٌغخ اٌؾووبد ، ثبوٛ ،ٓ - 
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ة فاليد كسيلة اتصاؿ رئيسية غَت لفظية يعٌز نظَتىا ، كقد تكوف ُب مقامٌيات بديبل عن الكبلـ، تصدؽ عليها ا١تقول     
ذاؾ الذم ( " فركيد) ، كىي كسيلة اتصاؿ كتفا٫تة رئيسية لدل الصم ، كىي كما يقوؿ ( يتحدث بيديو) الفرنسية الذائعة

 (2)، ككقوؿ الشاعر( 1")تصمت شفتاه يثرثر بطرؼ أصابعو

 يا للٌرجاؿ العاشقُت توافقا           كٗتاطبا من غَت أف يتكٌلما   

 جعبل اإلشارة باألنامل سٌلما        حىت إذا خافا العيوف كأشفقا   

كقد ٕتلت حركة اليد ٔتا تشتمل عليو من كف كبناف ُب صور متباينة الدالالت ُب شعره، كمن تلك اٟتركات ا١تفضية إٔب        
 :دالالت 

 (3: )اليد ا١تصافحة ُب مقاـ ال يبدم ا١تقاؿ لساف ، كقولو   -

 ٌف حوراء ا١تدامع كالبدرذكرت مقامي ليلة الباف قابضا        على ك

 فكٌدت كٓب أملك إليها صبابة            أىيم كفاض الدمع مٌٍت على النحر

 فيا ليت شعرم ىا أبينت ليلة            كليلتنا حىت يرل ساطع الفجر

 ٕتود علينا باٟتديث ، كتارة            ٕتود علينا بالٌرضاب من الثغر

 (  4: )يلة اتصاؿ للتعبَت عن غاية الشوؽ كابة ، حيث يتجلى ذلك ُب قولو كقد تبدك اليد بأناملها كس      

 فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها           كإذ ىي تذرم الدمع منها األنامل   

 :داللة عض األنامل -

لت ُب شعر الشاعر ، كقد ٕتكىي حركة عا١تية دالة على ا٠توؼ أك الندـ ، أك ما يدكر ُب فلك ىاتُت الداللتُت         
 ( 5: )بقولو

 فمنهن من عٌض األنامل خشية           كمنهن  ١تٌا  أف رأتٍت تصفق   

 فأتبعتهم طرُب كقد زاؿ ركنهم         كقد جعل اإلنساف با١تاء يغرؽ   

                                                           
1

 76اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ، ٓ - 
2

                                  1997ى٘وح ا٢كاة ٚصّو األٌجبة ، ئثوا١ُ٘ اٌؾٖوٞ، رؾم١ك ٠ٍٛف ٠ًٛٛ،كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد ،  - 

ٓ،2|325 
3

 103ك٠ٛاْ ع١ًّ ، ٓ - 

2
-
  159ك٠ٛاْ ع١ًّ ،ٓ 

5
 149اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
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 (1)كقولو   

 فرددهتن كقد سعُت هبجركم            ١تٌا سعُت  لو  بأفوؽ ناصل   

 ٌي أنامبل          ككددت لو يعضضن صٌم جنادؿيعضضن من غيظ عل   

 كيقلن إٌنك يا بثُت ٓتيلة                 نفسي فداؤؾ من ضنُت باخل   

 :دالالت الرجل -

تشكل داللة خدر الرجل ُب شعر الشاعر للداللة على الشوؽ، ككأنا مثَت من ا١تثَتات اليت تتجاكب مع مشاعر         
كمثل ىذا األثر متعارؼ . وبتو ، كال ٮتتفي مثل ىذا األثر إال بعد استعراض الشاعر سَتة ابوبة كأحاسيس الشاعر ٕتاه ٤تب

عليو بُت الناس ، لكن ُب جزء آخر من جسم اإلنساف ، يتمثل ُب األذف عندما تصيح ، فيعتقد الناس أف ىناؾ من ذكره 
كيتجلى مثل ىذا األثر ُب قوؿ "  الرجل بدب ٤تل ما بتحب :" كما يتجلى مثل ىذا ا١تعٌت ُب ا١تثل الذم يقوؿ. ٓتَت أك شر

 (2: )الشاعر

 فأنت لعيٍت مرٌة حُت نلتقي          كذكرؾ يشفيٍت إذا خدرت رجلي   

 (3: )كقولو    

 إذا خدرت رجلي كقبل شفاؤىا        دعاء حبيب، كنت أنت، دعائيا   

 

  

 :تجليات المشية كإيحاءاتها -4

إٔب بعض تلكم  –خطاب اٞتسم  -لى معاف ٥تصوصة ، كقد اىتم ا١تصنفوف ُب ىذا ا١تبحثللمشية ىيئات دالة ع
ا٢تيئات كدالالهتا ، كشرعوا يتلمسوف البواعث كاألسباب اليت تفضي إٔب تغَت ىيئات تلك ا١تشية ، كيسًتفدكف من 

، مشيتو ا٠تاصة بو ، كإيقاعو" نٌا احد مالوسائل التوضيحية كالرسـو ، كالصور ا١تعونة ُب التقسيم كالشرح كالتجلية، فلكل ك 
كترجيح ذراعيو ، كتوجيو قدميو ، إٌف مشيتنا تؤلف جزءا من ىويتنا ، كمع ذلك فقد ٗتتلف من يـو إٔب آخر تبعا للحالة 

                                                           
1

 181اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
2

 173اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ  - 
3

 223اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
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كلكٌن مزاجنا ليس العنصر الوحيد الذم ٯتكن أف يعٌدؿ مشيتنا ، حىت إٌف لؤلرصاد ...النفسية اليت ٧تد أنفسنا فيها، 
 (1." )ٞتوية تأثَتاا

كقد تتعدد ىيئات ا١تشي باعتبارات تتباين بتباين األحواؿ كالدالالت ، كمن تلك االعتبارات ، اعتبار السرعة ، فثٌم        
مشية ا١تسرع العجل ، كٌٍب مشية ا١تبطيء ، كٌٍب مشية طبيعية ال إٔب تلك كال إٔب تلك، كاعتبار الفطرة كا٠تلقة، فمن الناس 

، كالعجلة ، كاعتبار اٞتنس ، فثٌم مشية من ديدنو كفطرتو اٞتٌد كاالنماؾعلى التمهل أك الببلدة ُب ا١تشي، كمنهم من فطر 
األنثى ، كٌٍب مشية الذكر ، كاعتبار السن ، كينشأ عن ذلك ىيئات متباينة ُب الوصف اٟتركي كا١تعٌت الدالٕب ا١تنطوم 

 .ٖتتها

م ا٢تيئات مقسما ، كمفسرا ، كمصورا ، كمعينا ا١تعٌت الذم ينطوم ٖتت كل ىيئة عند بعض تلك( باكو) كقد كقف       
 :كمن ذلك

 .كيكوف الذقن مرفوعا ، كا٠تطوات كاسعة ، كا٠تطو موقعا ، كاألنف شا٥تا:  ا١تشية الرشيقة -
وجها إٔب األماـ ، كيكوف الكعب فيها مغركزا ُب األرض ، كا٠تطوة سريعة ثابتة ، كالنظر مستقيما م: ا١تشية ا١تهادة  -

 .مصركفا تلقاء ىدؼ مراد ال ٤تيد عنو
 ا١تشية ا١تخٌلعة -
 .كتظهر فيها ا٠تطوة مرتكسة ، كالساؽ ٤تركرة مرٗتية كالقدماف مثقلتُت: ا١تشية البليدة  -
 (  2.....")ا١تشية الشبح اليت يظهر فيها طرفا القدمُت مبلمستُت لؤلرض -

تباينة ٢تيئات ا١تشي ا١تتباينة ، كاٟتق أنا جاءت على ضر كاحد متعلق بابوبة ، كقد ظهر ُب شعر ٚتيل دالالت م         
 :حيث ظهرت ُب ىذا الضرب داللة التبخًت كاالختياؿ كالتأكد كا٠توؼ كالًتقب على النحو اآلٌب

 :مشية التبختر كاالختياؿ -

 (3)تتجلى مشية االختياؿ كالتكرب كالدالؿ ُب قولو        

 ة األطراؼ ناعمة          تكاد من بدنا ُب البيت تنخضدرجراجة رخص   

 خدؿ ٥تلخلها كعث مؤٌزرىا               ىيفاء ٓب يغذىا بؤس كال بد   

 ىيفاء مقبلة ، عجزاء مدبرة                 ٌ٘تت فليس يرل ُب خلقها أكد   

 (1: )كمن ا٢تيئات الدالة على التبخًت كالدالؿ ، قولو       
                                                           

1
 54ٌغخ اٌؾووبد ، ثبوٛ، ٓ - 
2

 56-55ٌغخ اٌؾووبد ، ثبوٛ ،ٓ  - 
3

 58ع١ًّ ،ٓ ك٠ٛاْ - 
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 يود كغصن الباف ما فوؽ حقوىا         كما ٖتتو منها نقا يتقٌصفص    

 من البيض معطار يزين لبانا               ٚتاف كيا قوت كدٌر مؤلف   

 ٢تا مقلتا رٙب كجيد جداية                     كبطن كطٌي السابرية أىيف   

 ريض فلفلفمن الساجيات الطٌرؼ حور كأنا            نعاج غذاىن األ   

 :مشية التهادم كالتأٌكد -

 ( 2: )تتجلى ىذه الداللة ُب تصوير مشية ابوبة ، حيث يقوؿ          

 من ا٠تفرات البيض خود كأنا           إذا ما مشت شربا من األرض تنزح   

 منعمة لو يدرج الذٌر بينها                 كبُت حواشي ثوهبا ظٌل ٬ترح   

 الريح ُب ا١ترط أجفلت       مآكمها ، كالريح ُب ا١ترط أفصح إذا ضربتها   

 ترل الزٌؿ يلعٌن الرياح إذا جرت          كبثنة إف ىٌبت ٢تا الريح تفرح   

 (3)كيتجلى مثل ىذا ا١تعٌت ُب قولو      

 قطوؼ ا٠تطا عند الٌضحى عبلة الٌشول       إذا استعجل ا١تشي العجاؿ النحائف   

 الريق منها مدامة                       بعيد الكرل أك ذافو ا١تسك ذائفأناة كأف    

 

 

 (4: )كقولو 

 إذا اندفعت ٘تشي ا٢تويٌت كأنا          قناة تعٌلت لينها كاستواؤىا    

 إذا قعدت ُب البيت يشرؽ بيتها          كإف برزت يزداد حسنا فناؤىا    

                                                                                                                                                                                     
1

 134ك٠ٛاْ ع١ًّ ،ٓ  - 
2

 45اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
3

 128اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
4

 23-22اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ  - 
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 مع الٌدٌؿ منها جسمها كحياؤىا      قطوؼ ألوؼ للحجاؿ يزينها           

 :أحواؿ الجسم بين حاالت التظاىر -

تتجلى ُب ىذه الداللة تصوير أحواؿ ابُت ُب أحوالو كحاالتو ا١تتعددة ، سواء أكاف حقيقة ، أـ كاف متظاىرا ، ٔتا         
 (1: )يتوقع أف تكوف فيو أحواؿ ابُت ، كمثل ىذا ا١تعٌت يتجلى ُب قولو 

 كإٌ٘ب ألستغشي كما يب نعسة               لعل لقاء ُب ا١تناـ يكوف   

 (2: )كقولو 

 أرل كٌل معشوقُت غَتم كغَتىا           يلٌذاف ُب الدنيا كيغتبطاف    

 كأمشي ك٘تشي ُب الببلد كأننا               أسَتاف لؤلعداء مرهتناف    

 :المتممات المساندة -

مطلب من البحث ُب ا١تتممات ا١تساندة اليت "اللفظي عامة، كخطاب اٞتسم خاصة ،  يشيع ُب دركس التواصل غَت
، كٮتص ُب ىذا ا١تقاـ ما لو ٟتمة كثيقة باٞتانب الدالٕب التواصلي؛ كالنظٌارة ، كالسيجار ، ( اإلكسسورات)تسمى 

ة ، كحلٌيها ك٤تٌسناهتا اٞتمالية ، كما كالقلم ، كا٢تاتف ، كالعصا ، كالسبحة ، كالسوط ، كالقناع ، كالطيب ، كزينة ا١ترأ
 (3....." )تضعو على كجهها ، كعينيها كشفتيها ، كغَت ذلك 

كقد كاف ٢تذه ا١تتممات نصيب من الداللة كاإلبانة ُب شعره ، فقد بانت صور ٤تبوبتو بأنا مًتفة منٌعمة ، كقد          
ا من أكصاؼ مادية كمعنوية، فعليها ا١تركط  كالوشي ، كالديباج، كاف ا١تعٌوا عليو ُب اقتناص ىذه الداللة ما أسبغو عليه

كاٟترير ، ك٢تا الطي ، كغَت ذلك ٦تا ٭تمل دالالت تواصلية غَت لفظية ، كقد ٕتٌلت ىذه ا١تتممات ا١تساندة كدالالهتا ُب 
 :مواضع أ٫تا

 

 

 : داللة الترؼ كالتنٌعم -

                                                           
1

 201ك٠ٛاْ ع١ًّ ، ٓ  - 
2

 202اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
3

 75-70ٌغخ اٌؾووبد ، ثبوٛ ، ٓ - 
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ديوانو ، مصورا معشوقتو بأنا ذات دالؿ كترؼ ، كأنا ٖتيا كتعيش  كقد ٕتٌلت ىذه الداللة ُب مساحات كاسعة من       
 (1: )بنعيم كاسع ، حيث يقوؿ 

 سبتك ٔتصقوؿ ترٌؼ أشوره       إذا ابتسمت ُب طيب ريح كُب برد    

 كأٌف عتيق الرٌاح خالط ريقها         كصفو غريض ا١تزف صٌفق بالٌشهد    

 إذا عرقت فيها كبالعنرب الورد       تأرٌج با١تسك األحٌم ثياهبا        

 (2: )كيتجلى مثل ىذا ا١تعٌت ُب تصوير ٤تبوبتو كىي ُب غاية من اٞتماؿ ْتليها كرقتها ، حيث يقوؿ 

 صيود كغصن الباف ما فوؽ حقوىا          كما ٖتتو منها نقا يتقٌصف   

 ؤلفمن البيض معطار يزين لبانا               ٚتاف كياقوت كدٌر م   

 ٢تا مقلتا رٙب كجيد جٌداية                    كبطن كبطن السابرية أىيف    

 (3: ) كمثل ىذا ا١تعٌت يتجلى ُب قولو     

 ىي البدر حسنا كالنساء كواكب            كشتٌاف ما بُت الكواكب كالبدر    

 القدر لقد فٌضلت حسنا على الناس مثلما         على ألف شهر فٌضلت ليلة     

 (4: )ككقولو 

 فلو درج النمل الصغار ّتلدىا           ألندب أعلى جلدىا مدرج النمل      

 كأحسن خلق ا جيدا كمقلة                تسٌبو ُب النسواف بالشادف الطفل     

 سول دعج العينُت كالٌنعج الذم            بو قتلتٍت حُت أمكنها قتلي     

 

 :لحضورداللة المجيء كا -

 (1: )تتجلى ىذه الظاىرة ، ظاىرة ٣تيء كحضور ابوبة  للقاء ، بقولو       
                                                           

1
 75ك٠ٛاْ ع١ًّ ،ٓ  - 
2

 134ك٠ٛاْ ع١ًّ ، ٓ -  
3

 104اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
4

 172اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ - 
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 كلست بناس أىلها حُت أقبلوا          كجالوا علينا بالسيوؼ كطٌوفوا   

 ٚتيل بات ُب اٟتي عندىا       كقد جٌردكا أسيافهم ٍب كٌقفوا: كقالوا   

 (2)كقولو

 ٢تا بالتبلع القاكيات كئيد      يذكرنيها كل ريح مريضة         

 :داللة التعيين كالتعريض -

 (3: )تتجلى داللة التعيُت كالتعريض بقولو 

 من ىذا؟ كقد عرفو٘ب: إذا ما رأك٘ب مقببل من ثنٌية        يقولوف    

 يقولوف أىبل كسهبل كمرحبا        كلو ظفركا يب ساعة قتلو٘ب   

 كال ما ٢تم ذك كثرة فيدك٘ب ككيف كال توُب دماؤىم دمي         

 (4: )ككقولو     

 إذا جئتها يوما من الدىر زائرا        تعٌرض منقوص اليدين صدكد  

 يصٌد كيغضي عن ىوام ك٬تتٍت        علٌي ذنوبا ، إنٌو  لعنود 

 

 

 

 

 :الخاتمة

                                                                                                                                                                                     
1

 135اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ،ٓ  - 
2

  65اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ، ٓ -
3

 209ك٠ٛا ع١ًّ ،ٓ  - 
4

 66اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ ،ٓ  - 
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اب اٞتسم خاصة  ُب شعر تعد ىذه الدراسة استشراؼ لظاىرة من ظواىر االتصاؿ غَت اللفظي عامة، كخط         
العذريُت عامة ، كُب شعر ٚتيل خاصة ، كقد عرٌج فيها على ٕتليات من خطاب اٞتسم ا١تعرٌبة الدالة، كمن ذلك الوجو 

 :كدالالتو ، كالعُت ، كالبناف ، كا١تشية ، كقد تبٌُت ُب ثٍت ىذه الدراسة

ٌف ىذه الظاىرة متعددة التجليات ُب شعره ، فمنها اٟتركات إ,. أف الشاعر كاف يلح على ٘تثلها ُب شعره إٟتاحا بيٌنا أمره -
 .اٞتسدية ، كا٢تيئات العامة ، كا١تتممات ا١تساندة ، كأكثرىا حضورا ُب شعره ، اٟتركات فا٢تيئات ا١تتممة

داللة إف ىذه الظاىرة كانت تقـو مقاـ الكبلـ ُب أحياف ، إذ يتعطل الصوت ك٭تل ٤تلو الصمت ، فتكوف نائبا أمينا ذا  -
تواصلية ، كرٔتا أكثر تعبَتا من الكبلـ، كأنا كانت مرادفا مساندا للكبلـ ، كإنا كانت ضدا للمنطوؽ، ، فقلبت معناه ، 
كمثاؿ ذلك ١تٌا أقسمت عليو با٠تركج ، كلكنو علم أف قسمها ذاؾ كاف مناكفة، إذ بدا لو من كجهها تبسم كقوؿ بأف ابق 

 .حيث أنت
تناكؿ من رؤل متعددة ؛ كاالجتماعية ، كالنفسية ، كالداللية التواصلية، أما الداللة التواصلية فكونا كأف ىذه الظاىرة قد ت -

ذات داللة كإبانة كبياف ، فقد تبٌُت أف ٢تا  دكر ُب تكوين ا١تعٌت ، كتعيُت ا١تقاصد ، أما النفسية فشيوع ىذه الظاىرة كٗتلقها 
كمن ذلك لطم الوجو ُب موقف الفجاءة كا١تباغتة ، كعض البناف كذلك إمرة  ُب جوانب معينة ، قد يفسر تفسَتا نفسيا ،

على الندـ، كضرب الكف على الكف ، أك شق الثوب أك ٘تزيق الشعر ، فهذا كلو باعثو انفعاؿ نفسي جٌوا٘ب ينعكس  
اعية فيها تفسر شيوع ىذه بالصوت كالصمت ، فتكوف اٟتركة استجابة برٌانية حثيثة لباعث نفسي جٌوا٘ب، أما الرؤل االجتم

اإلشارة  -كما يصرح اٞتاحظ   -، ففي(خاص ا٠تاص) الظاىرة ُب مواقف ٥تصوصة كىي اليت كصفو اٞتاحظ بأنا من باب 
بالطرؼ كاٟتاجب ، كغَت ذلك من اٞتوارح مرفق كبَت، كمعونة حاضرة ُب أمور يسًتىا بعض الناس من بعض ، كٮتفونا من 

لوال اإلشارة ٓب يتفاىم الناس معٌت خاص ا٠تاص ، كٞتهلوا ىذا الباب البتو ، كلوال أف تفسَت ىذه اٞتليس كغَت اٞتليس ، ك 
 :الكلمة يدخل ُب باب صناعة الكبلـ لفسرهتا لكم ، كقد قاؿ الشاعر

 كعُت الفىت تبدم ُب ضمَته            كتعرؼ بالنجول اٟتديث ا١تعمما    

 :كقوؿ الشاعر

  نفس صاحبها        من ابة أك يغض إذ كاناالعُت تبدم الذم ُب    

 كالعُت تنطق كاألفواه صامتة              حىت ترل من ضمَت القلب تبيانا    

 :كقوؿ اآلخر

 أشارت بطرؼ العُت خيفة أىلها           إشارة مذعور كٓب تتكلم      

 ٟتبيب ا١تتٌيمفأيقنت أف الطرؼ قاؿ مرحبا               كأىبل كسهبل با      
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كقد قٌدـ اإلشارة على الصوت ُب حديثو عن أدكات . ىذا كمبلغ اإلشارة  أبعد من مبلغ الصوت : كيقوؿ اٞتاحظ           
 (.1" )البياف

منها ركاية حدث العشق الذم كاف يصطنعو الشاعر ركاية تفصيلية يأٌب هبا : كأف شيوع ىذه الظاىرة لو بواعث متنوعة  -
على تفاصيل ا١تسرح العشقي، كما اشتمل عليو من صمتيات ككبلميات ، كحركيات ، فيجعل ا١تتلقي ُب  الشاعر الراكم

قلب اٟتدث ا١تراد نقلو، أك كصفو على كبلـ العيوف ، كإشارات البناف ، كإٯتاءات اٟتواجب ُب مسرح عشقي كاف ٗتيٌلو 
 . بل أمينا كشاىدا مبيناأك عاينو ، فوصفو ، فوفٌاه حٌقو ُب النقل، كالتصوير فيكوف ناق

إٌف البواعث الرئيسية اليت أفضت إٔب ٗتلق ىذه الظاىرة كٕتليها ُب شعر العذريُت، طبيعة ىذا ا١توضوع اإلنسا٘ب العا١تي     -
، فاٟتب ، كىو مفهـو معنوم ٣ترد لو عبلمات كأمارات تصٌدقها اٞتوارح كالعاشق ، كمن جهة أخرل يربز عشقو ْتالو 

تغدك جوارحو اٞتسمية ، كحركاتو ، كىيئاتو ، شاىدا أمينا ، كناطقا مبينا ، كداال على حالو العشقية فضبل قبل مقالو ، ف
 (.2") يعرٌب عنو ُب الغالب  على مستول غَت لفظي  –كما مقرر ُب التواصل غَت اللفظي   –على أف التعبَت العاطفي 

، دا ال توُب التعبَت العاطفي حٌقوبا إٔب أف اللغة تعٌد كسيلة ضعيفة جىذا األمر تفسَتا نفسيا ذاى( ىيجماف)كقد فٌسر         
نتاج اخًتاع، كمن ٍب ال ٯتكن ربطها ربطا كثيقا بالعمليات العاطفية الدافعية الغريزية ، فاٟتاالت العاطفية   –كما يزعم   –ألنا 

 .كثَتا ما تؤثر ُب الكبلـ

تفعل ُب ٗتٌلق ىذه الظاىرة ، ٍب تفسَتىا ؛ فتواصل الذكر مع األنثى كأف العرؼ العريب االجتماعي من البواعث اليت  -
، اظورات اليت ال يبيحها الدين كاجتماعهما ، كٕتاذهبما  لواعج ا٢تول ، كحرقة اٞتول ، كل ذلك ُب الثقافة العربية من

د بديبل يستعُت بو على كال يرتضيها العرؼ العريب االجتماعي ذاؾ، كلذا كاف على من كقر العشق ُب قلبو أف ٬ت
ك٦تا يدعم ىذه . التواصل كالًتاسل ، فكاف التواصل غَت اللفظي عامة ، كخطاب اٞتسم خاصة ٦تا يستعاف بو على ىذا 

ىل : ، من الشكول ُب حضرة عبد العزيز بن مركاف ، فقد سألو األخَت قائبل(نصيب) الوجهة التفسَتية ، ما جأر بو 
فما كنت أقدر : باإل٬تاب ، ملمحا إٔب أنو ٓب يكن بقادر على التواصل معها قائبل عشقت يا نصيب ؟ فكاف جوابو

 ( .3)على كبلمها إال بعُت أك بناف أك إشارة على طريق أك إٯتاء 

 ( 4)كمنو كثَتا ُب الشعر كقوؿ عمر بن أيب ربيعو         

 أرادت فلم تسطع كبلما فأكمأت        إٌٕب كٓب تأمن رسوال فًتسبل   

 بأف بت عسى يسًت الليل ٣تلسا        لنا أك تناـ العُت عٌنا فتغفبل  
                                                           

1
 84-83|1اٌغبؽع ، ٓ| اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ - 
2

                   2000ٓ،144ْ هٚٞ ٍٟ،روعّخ كاٚك أؽّل ، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘وح،اٌٍغخ ٚاٌؾ١بح  ٚاٌطج١ؼخ اٌجْو٠خ ، ٘غّب: أظو  - 
3

                                           2001اػزالي اٌمٍٛة فٟ أفجبه اٌؼْبق ٚاٌّؾج١ٓ ، ِؾّل ثٓ عؼفو اٌقوائطٟ، رؾم١ك غو٠ل ا١ٌْـ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد، - 

ٓ333 
4

 .         2،1992ٓ،293،ػّو ثٓ أثٟ هث١ؼخ، رؾم١ك ػٍٝ ِٕٙب، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد،ٛ(93ٖ)أثٟ هث١ؼٗ  ك٠ٛاْ ػّو ثٓ  - 
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 . 1977ار الفكر ، بَتكت ، الز٥تشرم ، أبو القاسم جار ا ٤تمود ، الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل، د -16
 .1994العباسي، عبد الرحيم أٛتد ، معاىد التنصيص على شواىد التلخيص، ٖتقيق ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ، عآب الكتب ، بَتكت ،  -17
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 مراجعة   فهه ىصوص القرآٌ وفق اخلواطر دوٌ حبث و

 مالك بوعمرة سونة : األستاذ 
 ب كاللغات ادآلاكلية 

 البليدة-جامعة سعد دحلب 
 

 :مدخل
من اعتاد تبلكة آيات القرآف الكرٙب فسيجد فيو ٣تموعة من اآليات اليت ٖتث  على مداكمة   قراءتو آناء الليل كأطراؼ 

اتًًو كىاٍتلي مىا أيكًحيى إًلىٍيكى ًمٍن ًكتىاًب رىبِّكى الى ميبىدِّؿى ًلكى ] النهار ، ك من ذلك قوؿ ا تعأب ٥تاطبا نبيو صلىَّ ا عليو كسلَّم  [ ...ًلمى
، إالَّ أفَّ التِّبلكة ا١تطلوبة كالقراءة ( 20)ا١تزمل  [... فىاقٍػرىؤيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى القيٍرآفى ... ]، كقولو  سبحانو ٥تاطبا عباده كلَّهم  (27)الكهف 

الَّذينى ] قيَّدىا ا عز كجل بقولو ا١تقصودة ال ٖتقِّق ٙتارىا كال تؤٌب أيكلها إالَّ إذا كانت تبلكة على اٟتقيقة ، كمن أجل ذلك 
كىتًًو  ليونىوي حىقَّ ًتبلى نىاىيمي الًكتىابى يػىتػٍ ، إذف ىي تبلكة من نوع خاص ، ٯتكن أف نقف على كنهها بالنَّظر ُب قولو ( 121)البقرة [ ... آتػىيػٍ

بػَّريكا آيىاتًًو كىلًيىذَّ   ]تعأب  ، ك إذا كاف الٌناس يتدبَّركف كبلـ أفذاذ البشر ( 29)ص [ كَّر أيكليو األىٍلبىاًب ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي إًلىٍيكى ميبىارىؾه لًيىدَّ
  :كيتدارسونو فيما بينهم مع ما فيو من اختبلؼ ك نقص، فإف القرآف السَّآب من ذلك كلِّو أكٔب بو ك أجدر، كلذلك قاؿ ا تعأب

بػَّريكفى القيٍرآفى ؟ كىلىٍو كىافى ًمنٍ ]  ًثَتان  أىفىبلى يػىتىدى  ( .82)النساء [ ًعٍنًد غىٍَتً اً لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلىفنا كى

بػ ري كبلـ ٓب يقف على  كال ٯتكن أف يتحقَّق ىذا القدر من التدب ر إالَّ مع ٖتقيق قدر مهم  من التفه م ، ذلك أفَّ ا١ترء ال ٯتكنو تدى
 اآليات أ٫تيَّةن بالغة ، ألفَّ ما ال يتم ا١تهم  إالَّ بو فهو مهمٌّ مثلو ، كالفهم حقيقة معانيو ، كىذا ما ييٍكًسبي الوقوؼ على فهم معا٘ب

 .بريد التدبٌر كال ٯتكنو أف يتأتَّى إالَّ بو

 :تعامل السلف ك الخلف مع معاني القرآف -1

بعدىم ، كضعفت  فلٌما جاء من –على تفاكت بينهم  -كاف ا١تتقدِّموف يفهموف القرآف الكرٙب فهما جيدا ُب اٞتملة 
مكانتهم الٌلغوية ، كداخلت الكبلـى العريبَّ العجمةي ، احتيج ُب الٌتفسَت إٔب أدكات كشركط ال غٌت عنها ُب فهم أسرار النظم 

، فمن راـ تفٌهم القرآف تعٌُت عليو الٌتمسك بتلك الشركط ، كىو كإف فعل ذلك ال يأمن العثار كالزلل ، ألنٌو يتعامل  (1)القرآ٘ب 
قل ناقص ضعيف مع كبلـ فصيح جليل ، بل  معجز ، كلذلك كاف أئٌمة الٌصحابة كأكابر علماء الٌلغة يتحاشوف تفسَت بعض بع

ناج من الٌلـو كالتثريب ألنٌو سلك الٌسبيل ا١تطلوب ، كىو مًتدِّد  –كإف أخطأ  –اآليات ا١تشكلة ٥تافة الوقوع ُب ا٠تطأ ، ك لكٌنو 
فإٌف ٙتٌة فئات من ا٠تلف يتعامل الفرد منها مع معا٘ب القرآف ٔتا يٌتفق مع ذىنو ألٌكؿ كىلة ، فتجده  بُت أجر كأجرين ، كبا١تقابل

كىو يقرأ آية أك يسمعها ينقدح ُب ذىنو معٌت قد يظهر لو صوابا ، ٌٍب ىو ال يكلِّف نفسو عناء التحٌقق منو من خبلؿ مطالعة  
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، فيكبوا كبوة ال ينهض منهاعنده ذلك ا١تعٌت كرٌٔتا كظفو ُب ما يقوؿ أك يكتب ،  كتب الٌتفسَت كالٌلغة ، كمع مركر الٌزمن يستحكم
 .كيعثر عثرة يصعب عليو التخٌلص منها 

، ظرة العجلىكما أٌف كثَتا من الٌناس يتساىلوف ُب الوقوؼ على معا٘ب اآليات القرآنية ؛ معتمدين على ما ٘تليو عليهم النٌ 
لفاظ ، كتوجيو ا١تعا٘ب كفق ما ىو متعارؼ بُت النٌاس من الٌدالالت ا٠تاطئة ، كفيما سيأٌب عرض ككثَتا ما ينساقوف كراء خداع األ
 .لنماذج تبٌُت ذلك أحسن البياف 

 :كأريد أف أنبِّو إٔب أٌف ىذه النَّماذج من الفهـو تقع على بابُت 

 :الباب األكؿ
النَّاس ىذا ، كىذا أضرب الذِّكر عنو صفحا ُب ىذا ما كقع من بعض األقدمُت ، كاستمرَّ فهمو ك العمل بو إٔب يـو 

 (. 2)ا١تقاـ ، ألنٌو موجود ُب مضانٌو من كتب التفسَت

 :الباب الثاني
ما رصدتو أنا كتتٌبعتو من خبلؿ ٕتربيت العملية ُب ميداف التفسَت ، فقد استوقفتٍت عشرات اآليات القرآنية ، إمَّا أف تفهم 

ما ضعيفا مرجوحا أغلب كتب التفاسَت على خبلفو ، أك فهما يظهر أنٌو الوحيد ُب اآلية ، ُب حُت أٌف فهما خاطئا با١ترَّة ، أك فه
 .ىناؾ معاف أخرل كثَتة ، كالعجيب أٌف بعض ىذه الٌنماذج منتشر بكثرة 

 : سقطات الفهم القرآني في مجاؿ البحث العلمي -2

آفة فهم معا٘ب القرآف كفق ما يرد على ا٠تواطر، بانتزاعات  كقبل أف أشرع ُب ذكر بعض األمثلة أحٌب أف أشَت إٔب أف
فاسدة ، ال تقع عند العواـ فحسب ، بل تقع عند بعض خواٌصهم ، بل كتقع عند بعض ا١تشتغلُت ُب ٣تاؿ البحث العلمي 

أحد٫تا ُب مناقشة أطركحة  ٔتستوياتو ا١تختلفة ، كحىٌت ال يكوف الكبلـ مرسبل رٚتا  بالغيب ؛ ال بأس أف أضرب مثاليُت كاقعيُت ،
 .ـ 2009الدٌكتوراة ، كاآلخر ُب مناقشة مذكِّرة ا١تاجستَت، ككبل٫تا ُب الٌلغة العربية ، كقد نوقش البحثاف ُب جامعة اٞتزائر ، سنة 

جعلتها سبعة : "ُب معرض عرض خطتو  –كىو باحث متميز نا٢تا ٔترتبة مشٌرؼ جدا  –قاؿ الباحث ُب الدٌكتوراة 
، كاٟتق أف ىذا االنتزاع القرآ٘ب أعجبٍت جدا ١تٌا ٝتعتو ألٌكؿ كىلة ، مع أٌ٘ب أحفظ القرآف " لكٌل باب منها جزء مقسـو أبواب ،

 منذ قرابة ربع قرف من الٌزماف ، فلٌما حاف أكاف ا١تناقشة ، كجاء دكر األستاذ الدٌكتور ٤تمد العيد رتيمة ، ككاف قد قرأ البحث بركية
يا أخي ، أتعلم ُب أمِّ سياؽ كردت اآلية القرآنية الكرٯتة ؟ : قاؿ للطٌالب  –ا مع نصوص الوحيكىذا مطلوب خصوص –

كىًإفَّ جىهىنَّمى لىمىٍوًعديىيٍم أىٍٚتىًعُتى ، ٢تىىا ] فسكت الطالب كٓب ٭تر جوابا ، فقاؿ لو األستاذ ، إٌنا ُب سورة اٟتجر من قوؿ ا تعأب 
، ًلكيلِّ  بػٍعىةي أىبٍػوىابو  .، اآلية ُب جهٌنم أعاذ٘ب ا كإياؾ من حرىا  (44-43)اٟتجر [ بىابو مِّنػٍهيٍم جيٍزءه مٍَّقسيوـه سى

ضربت أكباد اإلبل كشربت كأسا ] أٌما طالب ا١تاجستَت ، فقد قاؿ ُب صدد بياف تعبو ُب كتابة ْتثو ككثرة حٌلو كترحالو 
و أف كجد األستاذ الدٌكتور ٤تمد العيد رتيمة ُب ٞتنة مناقشتو أيضا ، ، كال أدرم ىل كاف من سوء حظٌو أك من حسن[ ... دىاقا 
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القارلء يتخيٌلك مسافرا ُب الٌصحراء تقاـك شٌدة اٟتر كتصارع زكابع الٌرماؿ ك٘تتطي ُب سبيل كصولك إٔب غايتك : فقاؿ لو معلِّقا 
اٌتق ا يا بٌٍت ، : مرٌا علقما ؟ فقاؿ الدٌكتور  كأسا: ما معٌت كأسا دىاقا ؟ فقاؿ الباحث : ظهور اإلبل ، لكن دعٍت أسألك 

اًئقى  كىأىٍعنىابنا، كى كىوىاًعبى ] أتدرم أين كردت اآلية ، لقد كردت ُب سياؽ ثواب ا١تٌتقُت ُب قوؿ ا تعأب  ًإفَّ لًٍلميتًَّقُتى مىفىازنا ، حىدى
 ( .3)تتابعة على شاربيها كثرة كامتبلء، كىي الكأس ا١ت( 24-21)النبأ[ أىتٍػرىابنا ، كىكىٍأسنا ًدىىاقنا 

 : حفظ القرآف ال يستلـز فهمو بالٌضركرة -3

إخراج اآليات عن سياقاهتا كفهمها على غَت كجهها ال يقتصر على ٣تاؿ البحث العلمي  فحسب ، بل ىو شائع حىٌت 
كمن ىؤالء بعض خطباء اٞتمعة الٌذين ىم بُت من ٭تفظوف القرآف الكرٙب عن ظهر قلب لكٌنهم يتكٌلموف فيو دكف ْتث كمراجعة ، 

أٌف خطيبا اندفع ٭تث النٌاس على اصطحاب أطفا٢تم ٟتضور اٞتمعة كاٞتماعات ،  (4)أكٔب الناس بالًتٌيث ُب الٌتفسَت ، كمن ذلك 
ـى خيذيكا زًينىتىكيٍم ًعٍندى كيلِّ مىٍسًجدو ] ك٦تا استدٌؿ بو ُب ذلك قوؿ ا تعأب  ، فوقع ُب خطأ جسيم ، ( 31)األعراؼ ... [ يىا بىًٍت آدى

نٍػيىا ] كذلك أنَّو رٌد الزٌينة ُب ىذه اآلية إٔب أختها ُب سورة الكهف ُب قولو تعأب  ،  46الكهف ... [ اٍلمىاؿي كىالبػىنيوفى زًينىةي اٟتًيىاةي     الد 
كما كارل السوءات ، ككذلك فسِّرت ُب اآلية اليت تليها كيا بعد ما بينهما ، فالزٌينة ىنا على باهبا ، كالزينة ُب األعراؼ ىي الثٌياب 

، كيزيد سبب الٌنزكؿ ذلك  32األعراؼ ... [ قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اً اٌليًت أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه كى الطًَّيبىاًت ًمنى الرٍِّزًؽ ] مباشرة ُب قولو تعأب 
 . (5)كضوحا كبيانا 

ُب آية سورة الكهف " البنوف " كلمة "  دراسات إسبلمية معاصرة"ر صاحب كتاب كالٌشيء بالٌشيء يذكر ، فقد فسٌ 
كىذا ، ( 6)" ا١تاؿ ك األبنية ، أم األمبلؾ ا١تنقولة كغَت ا١تنقولة ، زينة اٟتياة الٌدنيا .. فصار معٌت اآلية " الٌسابقة بأٌنا األبنية ٍب قاؿ 
 .أغرب من سابقو كأعجب 

أنو كتب تقريرا صحفيا أعجب من حولو ، كأٌف  -كيعمل صحافيا  -٭تفظوف القرآف الكرٙب  كحٌدثٍت بعض اإلخوة الذين
، كال أدرم كيف انقدح ُب ذىٍت أنو أيضا يفهمها على " ا١تخالب البتٌاكة " بعض مفرداتو عسر عليهم فهمها ، ال سيما مصطلح 

لب ا١تكٌشرة ، فقلت ليس ذلك معناىا ، كحيقَّ ألصحابك ا١تخا: غَت كجهها ، فقلت لو كما معٌت الكلمة يا أستاذ ؟ فقاؿ ٕب 
       التعجب ، فا١تعٌت الٌصواب ىو ا١تخالب اٟتاٌدة ا١تقطِّعة ، كالٌدليل ُب القرآف نفسو ، فقد قاؿ ا سبحانو ك تعأب على لساف إبليس 

ميرىنػَّهيٍم فػىلىييبىتِّكينَّ آذىافى األىنٍػعىاـً ] ...  ، كلو كاف قرأ تفسَتىا ما أخطأ مثل ىذا ا٠تطأ ، كقد نقل اٟتافظ ابن كثَت 119النساء [  ...كىآلى
 ( . 7)عن قتادة كالسٌدم كغَت٫تا أٌف ا١تراد بو تشقيقهما كجعلهما ٝتة كعبلمة للبحَتة كالٌسائبة 

 .كىذا أكاف الٌشركع ُب ا١تقصود ، على نسق ترتيب السور ُب ا١تصحف ، كا ا١توٌفق 

 :ت يخطىء فهمها كثير من الٌناسنماذج آليا -4

نىاكيٍم ًمٍن آًؿ ًفٍرعىٍوفى يىسيوميونىكيٍم سيوءى اٍلعىذىاًب ييذىبّْحيوفى أىبٍػنىاءىكيٍم كىيىٍستىٍحييوفى ًنسىاءىكي ] يقوؿ ا تعأب * 1 ًإٍذ نىجَّيػٍ ٍم كىًفي ذىًلكيٍم كى
ءه   . (49) البقرة[ ًمٍن رىبّْكيٍم عىًظيمه  بىالى
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اآلية إذا أعمل ذىنو فيها بطريقة سريعة دكف الٌرجوع إٔب كتب التفاسَت كالٌلغة يتبادر إليو أٌف الببلء إٌف قارلء ىذه 
ا١تقصود ُب اآلية ىو ما ذكر فيها من العذاب كالٌتذبيح كاستبقاء النساء  للتمٌتع هبٌن على كجو اٟتراـ ، ال يكاد يظهر لو غَت ذلك، 

ؾ معٌت آخر معاكس ٘تاما ٢تذا ا١تعٌت ، قاؿ بو ٣تموعة من أكابر علماء الٌتفسَت ، كىو أٌف غَت أنو لو راجع الكتب لوجد أٌف ىنا
 الببلء ىنا ٔتعٌت النِّعمة كأٌف اإلشارة ُب اٟتقيقة إ٪ٌتا ىي إٔب اإل٧تاء من كٌل تلك األنواع من العذاب ، كأٌف ذلك اإل٧تاء ىو عُت

 .االبتبلء 

 ( .8)كقاؿ إٌف كبل٫تا ٭تتمل أف يكوف مرادا طا١تا أٌنما ال يناقض أحد٫تا صاحبو كىناؾ من اختار اٞتمع بُت الرٌأيُت 

إٔب استقصاء األقواؿ  بقدر ما أىدؼ إٔب بياف خطأ القوؿ ا١تتبادر إٔب  -كال فيما سيأٌب من األمثلة  -كال أىدؼ ىنا  
 .أنٌو كذلك الذىن ، أك أنٌو ضعيف مرجوح ، أك أنٌو ليس الوحيد ُب ا١تسألة حىت يعرض ك

( 10)كابن أيب زمنُت (  9)كحسيب أف أشَت ٦تٌن اختار القوؿ بأف الببلء ىو النعمة إٔب رأس ا١تفٌسرين كإمامهم ابن جرير الٌطربم

 .كغَتىم 

ا كىناؾ آخركف ذكركا الوجهُت كجوَّزكا اٞتمع بينهما كبعضهم آثر الًتجيح ، كمن ىؤالء الفخر الرٌازم الذم ذكر ُب ا١تسألة ْتث
كٛتلو على النِّعمة أكٔب ألٌنا ىي اٌليت صدرت من الرٌب تعأب ، كألٌف موضع اٟتٌجة على ] جيِّدا ٌٍب قاؿ بعد أف ذكر الوجهُت 

 .، ك يؤٌكده ذكر ٣تموعة من الٌنعم بعده ( 11)[ اليهود إنعاـ ا على أسبلفهم 

 .( 24)مرٙب [  ٍحزىًني قىٍد جىعىلى رىبًُّك تىٍحتىًك سىرًيِّاا ًمٍن تىٍحًتهىا أىالَّ تى فػىنىادىاىى ] يقوؿ ا تعأب *  2

يكاد يتفق كثَت من النٌاس على أٌف ا١تراد با١تنادم ىنا ىو جربيل عليو الٌسبلـ ، ال سيما بعد اٟتوار الطٌويل الذم جرل 
خر قاؿ بو أكثر ا١تفٌسرين كىو أٌف ا١تنادم بينو كبُت الصدِّيقة مرٙب عليها الٌسبلـ ، لكن عند البحث كالتأمل يوجد أٌف ىناؾ قوال آ

، كٚتاعة من الٌسلف ( 14)كاأللوسي ( 13)كأبو حياف األندلسي (  12)ىو عيسى عليو السبلـ ، كمن ىؤالء ابن جرير    الطربم 
 :كدعم قو٢تم بوجوه ىي  ،( 15)ذكرىم صاحب الٌلباب 

 .ا١تبلئكة ال سيما أمُت الوحي منهم التحت موضع الٌلوث كالٌنظر إٔب العورة كىو غَت الئق ب -

 .فناداىا فعل ال بٌد أف يتقٌدـ ذكر فاعلو ، كا١تتقٌدـ جربيل كعيسى ، لكن عيسى أقرب كالضمَت عائد  إليو ؛ فحملو عليو أكٔب  -

 .لو ٓب يكلِّمها عيسى ١تا علمت أنٌو ينطق ، كال أشارت إليو بالكبلـ كىو صيٌب صغَت ُب ا١تهد  -

 . )28( مرٙب[  مىا كىافى أىبيوًؾ اٍمرىأى سىٍوءو كىمىا كىانىٍت أيمًُّك بىًغيِّا ىىاريكفى يىا أيٍختى ]  تعأب يقوؿ ا*3

يعتقد كثَت من النٌاس أٌف ىاركف ا١تذكور ىنا ىو ىاركف أخو موسى عليهما السبلـ ، ٍب يستشكلوف األمر كيتكلَّفوف ُب 
ن الفارؽ الزمٍت ، كىذا األمر قدٙب ضارب ُب القدـ ، كلكٌنو ما يزاؿ ساريا إٔب اآلف ، إ٬تاد ا١تخرج منو ًلمىا بُت عيسى كموسى م

كقد استشكلو نصارل ٧تراف على ا١تغَتة بن شعبة رضي ا عنو ، فلم ٬تد ما ٬تيبهم بو حىت سأؿ رسوؿ ا صلٌى ا عليو كسٌلم 
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لىهيمٍ أال أٍخبػىٍرتػىهيٍم أنػَّهيٍم كانيوا ييسىٌموفى : "فقاؿ لو  بل إٌف عائشة رضي ا عنها كىي من ىي ُب العلم ( 16)" بأنًٍبيائًهٍم كالصَّاًٟتًُتى قػىبػٍ
يىاأيٍختى ] إٌف قولو : نٌبئت أٌف كعبا قاؿ: كالفضل ، كقع ٢تا نفس اإلشكاؿ ، فقد ركل ابن جرير عن ٤تٌمد بن سَتين ، قاؿ 

ـٌ ا١تؤمنُت ،: كذبت ، قاؿ: ائشة فقالت لو ع: ليس هباركف أخي موسى، قاؿ...[ ىىاريكفى  إف كاف النيٌب صلى ا عليو كسلم  يا أ
 .(17)فسكتت : قالو فهو أعلم ك أخرب، كإالَّ فإٌ٘ب أجد بينهما سٌت مئة سنة، قاؿ

 :كقد ذىب ا١تفٌسركف ُب تفسَت ىذه األخوَّة مذاىب شىٌت ىذه خبلصتها

 .ىو أخ على اٟتقيقة ٢تا صاّب اٝتو ىاركف -أ 
 

ا كانت من ذرِّيَّتو  -ب  ( .18)نوديت بذلك ألنَّ
 

 ... [.إف ا١تبذِّرًينى كىانيوا ًإٍخوىافى الشَّيىاًطًُت ] ... شبِّهت بو كإف ٓب تكن من نسبو كقولو تعأب  -ج
 

 ( .19)كاف أخوىا من أب ككاف من أمثل بٍت إسرائيل  -د
 

 .كاف اٝتا ينادل بو تربكا هباركف أخي موسى  -ىػ 
 

 .رجبل عابدا منقطعا للعبادة كاف  -ك
 

 .  (20)كاف رجبل فاجرا فاسقا  -م
 

 (.21)قـو ىاركف كاف فيهم فساؽ كزناة فنسبوىا إليهم  -ز
 

كمهما يكن من أمر فاآلراء تكاد ٕتمع على أف األخٌوة ىنا ليست على حقيقتها ، كأٌف من قاؿ إٌنا كذلك ٓب يقل إنٌو ىاركف أخو 
كإف كاف يفًتض أالَّ يبقى لقائل مع قوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قوؿ ، كقد حسم ا١تسألة ُب ما موسى كما يظٌن الكثَت ، 

 .لقَّنو ا١تغَتة بن شعبة ليجيب بو نصارل ٧تراف ، كىو القوؿ اٌلذم ال ينبغي أف ٭تاد عنو أك يعوَّؿ على غَته

فػىنىادىل ًفي الظُّليمىاًت أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى سيٍبحىانىكى ًإنّْي   لىٍن نػىٍقًدرى عىلىٍيوً ظىنَّ أىٍف كىذىا النُّوًف ًإٍذ ذىىىبى ميغىاًضبنا فى ] يقوؿ ا تعأب*4
 .(87)األنبياء  [كيٍنتي ًمنى الظَّاًلًمينى 

ىا ، يستشهد بعض أىل الٌضبلؿ ٔتثل ىذه اآلية للٌتدليل على أٌف األنبياء ليسوا معصومُت من ا١تعاصي ، صغَتىا ككبَت 
بدليل أٌف يونس عليو الٌسبلـ غاضب ربٌو ، كترؾ ما أمر بو من الٌدعوة إليو ، ٍب فعل ما ىو أكرب من ذلك فظٌن على ا العجز ، 

من القدرة ، كىذا أشكل حىٌت على بعض أىل اٟتق ، فصاركا ُب حَتة من " نقدر" كما ذلك إال ألٌنم فٌسركا الفعل ا١تضارع      
كقاؿ ، ( 22)" أفظٌن أف لن نٌقدر عليو ؟" ت آراؤىم ُب توجيو اآلية ، فزعم بعضهم أٌف فيها استفهاما ، كأٌف الٌتقدير أمرىم ، ك تنوع

فكانت : أف لن نعمل فيو قدرتنا ، أك أف يكوف من باب الٌتمثيل ، ٔتعٌت : ا١تخفف يصح أف يفٌسر بالقدرة ، على معٌت : آخركف 
 .(23) نقدر عليو حالو ٦تٌثلة ْتاؿ من ظٌن أف لن
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لقد ضربتٍت أمواج القرآف : بل جاء ُب الكٌشاؼ عن ابن عباس رضي ا عنو أنٌو دخل على معاكية رضي ا عنو فقاؿ 
أك يظٌن نيٌب ا أف ال : كما ىي يا معاكية؟   فقرأ ىذه اآلية ك قاؿ : قاؿ . البارحة فغرقت فيها ، فلم أجد لنفسي خبلصان إالٌ بك

 ( .24)ىذا من القىدىر ال من القيٍدرىة : و ؟ قاؿ يقدر علي

كما يزاؿ ىذا الفهم يشيع عند كثَت ٦تٌن يقرؤكف اآلية قراءة سريعة دكف البحث عن حقيقتها ، كما كاف أغٌت ىؤالء عن 
بن عباس ك اختاره علماء ٘تحبٌلت ا١تفٌسرين اٌليت ال حامل عليها لو رٌدكا األمر إٔب الٌصواب من الفعل كىو الٌتقدير كما قاؿ فيو ا

ىو نضٌيق ، " نقدر"، أك على ما اختاره ٣تموعة من ا١تفٌسرين ًمٍن أٌف ا١تراد من قولو ( 26) ك األخفش (25)الٌلغة ، كمنهم الزٌجاج 
 ( .27( )7)الطبلؽ ... [ كىمىٍن قيًدرى عىلىٍيًو رًٍزقيوي ] ... كأٌف ٢تذا ُب القرآف نظائر منها قولو تعأب 

يًن ًمٍن حىرىجو ًملَّةى أىبًيكيٍم ] ا تعأب  يقوؿ*5  ىيوى ًإبٍػرىاًىيمى كىجىاًىديكا ًفي اللًَّو حىقَّ ًجهىاًدًه ىيوى اٍجتىبىاكيٍم كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ًفي الدّْ
ا   .(78) اٟتج...[ سىمَّاكيمي اٍلميٍسًلًمينى ًمٍن قػىٍبلي كىًفي ىىذى

ٍسًلًمُتى مٍن قػىٍبلي " شرٌفهم ا ْتفظ كتابو ، كأقوؿ ٢تم ما ا١تراد بقولو كنت أعرض ىذه اآلية على كثَت ٦تٌن 
ي
فكاد " ىيوى ٝتىَّاكيمي ا١ت

٭تصل منهم إٚتاع على أف ا١تراد بو إبراىيم عليو الٌسبلـ ، كالٌتحقيق أٌف ىذا أحد قولُت ُب ا١تسألة كأٌف ىناؾ قوال آخر ، كىو أٌف 
عطف " كُب ىذا" أفٌ ( 29)ك٢تم أدٌلة كثَتة  منها ،( 28)، كىو قوؿ طائفة كبَتة من ا١تفٌسرين"  من قبل ا ٝتٌاكم ا١تسلمُت" ا١تراد بو 

، كىذا إشارة إٔب القرآف ، فيلـز أف إبراىيم ٌٝتى ا١تسلمُت هبذا ُب القرآف ، كالقرآف نزؿ بعده ٔتدد طواؿ ، كأجيب " من قبل" على 
رىبػَّنىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمىٍُتً لىكى ، كىًمٍن ذيرِّيًَّتنىا أيمَّةن م ٍسًلمىةن ] هم كىو قولو تعأب على لساف إبراىيم عنو بأٌف ا١تراد أٌف ُب ىذا سبب تسميت

بأنٌو يلـز منو اٞتمع بُت اٟتقيقة كاجملاز ، كُب جوازه ( 30)، كىو جواب ال ٮتلو من تكٌلف ، كقد رٌده األلوسي 128البقرة ... [ لىكى 
 .خبلؼ مشهور

اءى ] كيؤٌكده الٌتعليل من بعد ب [ ا ٝتٌاكم ا١تسلمُت من قبل ] كمنها قراءة أيٌب   ( .31) ، كىذا ال يليق إال  با[ لًتىكيونيوا شيهىدى

 .ك ىكذا ٧تد أف ٙتٌة قوال يغفل عنو كثَت من النٌاس ، ُب حُت أٌف القائلُت بو كثر ، بل يظهر أنٌو األرجح ١تا سبق ، كا أعلم 

نػىهيٍم بًاٍلحىقّْ كىىيٍم  كىالشُّهىدىاءً كىأىٍشرىقىًت اأٍلىٍرضي بًنيوًر رىبػّْهىا، كىكيًضعى اٍلًكتىابي ، كىًجيءى بًالنًَّبيّْينى ] ...يقوؿ ا تعأب *6 ، كىقيًضيى بػىيػٍ
 . )69(الزمر[ الى ييٍظلىميوفى 

 كأسأ٢تم عن سبب اقتصار اآلية على الٌنبيئُت كنت أطرح ىذه اآلية على بعض حفاظ القرآف ك ا١تشتغلُت بالٌتفسَت
كىمىن ] كالٌشهداء ، ُب حُت أٌف آية سورة الٌنساء ذكرت معهما صنفُت آخرين ك٫تا الصٌديقوف كالٌصاٟتوف ، كذلك ُب قولو تعأب 

اًء كىالصَّاًٟتًُتى ي ًطًع اى كىالرَّسيوؿى فىأيكلىًئكى مىعى اٌلًذينى أىنٍػعىمى اي عىلىٍيًهٍم مِّنى النًَّبيئً  يًقُتى كىالش هىدى ، كما ىو كجو  )69(النساء [  ...ُتى كىالصِّدِّ
الفرؽ بُت اآليتُت ، فكانوا يذىبوف ُب ذلك مذاىب شىٌت ، كأكثرىم كاف ٭تجم عن اإلجابة ، كما ذاؾ إال ظنٌا منهم أٌف ا١تراد 

 مركم ُب كتب الٌتفاسَت عن السٌدم كقوؿ ثاف ، كجٌلها تذكره مضٌعفة لو بالٌشهداء ُب اآلية ا١تقتولوف ُب سبيل ا ، كىذا القوؿ 
من أف ا١تراد بالٌشهداء ىنا الذين يشهدكف على أقوامهم ، ال سيما أٌف الٌسياؽ يؤٌكد على  (32)أك ٥تتارة ١تا عليو ٚتاىَت ا١تفسرين
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 :      ك قولو[ كىم ال يظلموف ] ك قولو [ قضي بينهم  باٟتق ك ] كبالٌلحاؽ ُب قولو [ ككضع الكتاب ] ذلك بقٌوة ، بالٌسباؽ ُب قولو 
، كىي سياقات ظاىرة ُب أٌف األمر ُب موضع ا٠تصومة كالقضاء [ كىو أعلم ٔتا يفعلوف ] ك قولو [ ككفِّيت كٌل نفس ٌما عملت ] 

 .ٟتقٌ كىذا يناسبو الٌشهادة باٟتق ، كليس الٌشهادة ُب سبيل ا ، كإف كانت ُب اٟتٌق كعلى ا

 (.49)الزخرؼ [ ادٍعي لىنىا رىبَّكى ًبمىا عىًهدى ًعٍندىؾى ًإنػَّنىا لىميٍهتىديكفى  السَّاًحري كىقىاليوا يىا أىيُّوى ]  يقوؿ ا تعأب*7

قرآنية ، األصل ُب اآليات القرآنية أف تفهم كفق ما يوافق ظاىر معانيها ، كىذه قاعدة يػيٍعًمليهىا كثَت من األئٌمة ُب فهم الٌنصوص ال
لكن يقاؿ إٌف لكل قاعدة استثناءن ، كلعٌل ىذا ينطبق على ىذه اآلية ٘تاما ، ذلك أٌف إعما٢تا يفيد أٌنم يلمزكف موسى كينعتونو 

ا لنبالٌساحر هتٌكما كسخرية ، جريا على ا١تعٌت ا١تتبادر للٌذىن من معٌت الٌساحر ، لكٌن تأٌمل أقواؿ أىل الفهم ٢تذه اآلية القرآنية ٬تع
" ىو " الٌساحر: " ٪تيل إٔب إعماؿ االستثناء ، ذلك أٌف ٚتهورىم على أٌف ىذا خطاب تعظيم كاحًتاـ كأٌف مرادىم من قو٢تم 

 ( .33)، كأف الٌسحر عندىم كاف معٌظما " العآب

لٌساحر عندىم كاف ىو ك٥تاطبتهم موسى بوصف الٌساحر ٥تاطبة تعظيم تزلٌفا إليو ، ألف ا] قاؿ اإلماـ ٤تٌمد الطٌاىر بن عاشور 
     العآب ككانت علـو علمائهم سحرية ، أم ذات أسباب خفٌية ال يعرفها غَتىم كغَت أتباعهم ، أال ترل إٔب قوؿ مؤل فرعوف لو

ائًًن حىاًشرًينى ، يىٍأتيوؾى ًبكيلِّ سىحَّارو عىًليمو ]    ( .34) [كىابٍػعىٍث ًُب اٍلمىدى

اًب قىًليالن ًإنَّكيٍم ًإنَّا كىاشً ] يقوؿ ا تعأب *8  (.15)الدخاف [  عىائًديكفى فيو اٍلعىذى

سَت يفهم كثَت من الٌناس من اآلية ألكؿ كىلة أٌف ا١تراد إٌنكم عائدكف إلينا يـو القيامة فذائقوا العذاب األليم ، كٓب يذكر أئٌمة الٌتف
" ىذا توٌعد ٔتعاد اآلخرة ، كىو خبلؼ الظٌاىر جٌدا:  قاؿ قتادة"  ىذا الفهم إال عن قتادة كحده ، كعٌلق عليو األلوسي قائبل 

 . (36)إٌنكم عائدكف إٔب كفركم كشرككم كضبللكم كغيكم : ، كباقي األئٌمة على أف ا١تراد  (35)

اًف  كىالنٍَّجمي ]  يقوؿ ا تعأب*9  .(6)الرٛتن [ كىالشَّجىري يىٍسجيدى

لى أٌف ا سبحانو كتعأب يذكر أٌف ا١تخلوقات ا١تختلفة ُب الٌسماء كُب استقراء آيات القرآف ُب مواطن آيات السجود يدٌؿ ع
األرض ، ٗتٌر ساجدة لو سبحانو ، كقد يظٌن ظافٌّ أٌف ىذه اآلية تدخل ُب ذلك  الٌسياؽ ، كىذا يستلـز منو أف يػيفىسَّرى الٌنجم ُب 

ٚتاىَت من أئٌمة الٌتفسَت ، ذلك أٌف ا١تراد عندىم بالٌنجم ىو  اآلية ٔتعناه ا١تعركؼ بو كىو ٧تم الٌسماء ، كىو معٌت ٥تالف ١تا عليو
كٓب يكتف  (38)، كأيب حيٌاف  (37)ما ٧تم من األرض من النٌبات ، ٦تٌا ينبسط عليها كىو ال ساؽ لو ، كىذا اختيار اإلماـ الٌطربم

دٙب الٌنجم اٌلذم ال ساؽ لو ألنٌو أصل تق" بالقوؿ بأنٌو كذلك ، بل شرع يوجو سبب تقدٯتو على الٌشجر اٌلذم لو ساؽ فقاؿ 
كىو مناسب للٌشجر نسبة " كىو اختيار اإلماـ ابن عطٌية ُب ٤تٌرره  حيث قاؿ " . القوت ، كاٌلذم لو ساؽ ٙتره يتفٌكو بو غالبا

 .(39) "بيِّنة

قًتانو بالٌشجر يدؿ عليو ، كإف كاف ىذا تفسَت اٞتمهور ، كا" ك ذكر األلوسي قوؿ الٌطربم كأصحابو القائلُت بو ، كاختاره ٌٍب قاؿ 
ـي الٌشمس كالقمر يوىم أنٌو ٔتعناه ا١تعركؼ ففيو تورية ظاىرة    (.       40) [تػىقىد 
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كال يبدكا أٌف كجود الٌشمس كالقمر ٔتوىم ١تا ذكره العبلٌمة األلوسي ، إذ أٌف ُب الكبلـ تناظرا بُت ٥تلوقُت من ٥تلوقات الٌسماء ،  
وقات األرض ، كلو قيل إٌف الٌنجم ىو ٧تم الٌسماء لكانت ٥تلوقات الٌسماء أكثر عددا من ٥تلوقات األرض ، ك٥تلوقُت من ٥تل

فيو كجهاف : الٌنجم ماذا ؟ نقوؿ " ... كاألٌكؿ أكفق من جهة الببلغة ، كبعد ىذا الذم ظهر ٕب كجدت اإلماـ الرٌازم يقوؿ 
م الٌسماء ، كاألكؿ أظهر ألنٌو ذكره مع الٌشجر ُب مقابلة الٌشمس كالقمر ذًٍكرى ٧ت: النٌبات اٌلذم ال ساؽ لو كالثٌا٘ب : أحد٫تا 

افً " أرضيػىٍُت ُب مقابلة ٝتاكيػىٍُت ، كألٌف قولو  يدٌؿ على أٌف ا١تراد ليس ٧تم الٌسماء ؛ ألٌف من فٌسره بو قاؿ يسجد بالغركب ، " يىٍسجيدى
 .(41) ... "يبقى لبلختصاص فائدة كعلى ىذا فالٌشمس كالقمر أيضان كذلك يغرباف ، فبل 

 .(51-50)ا١تدثر *[ قىٍسوىرىةو فػىرٍَّت ًمٍن * كىأىنػَّهيٍم حيميره ميٍستػىٍنًفرىةه ] يقوؿ ا تعأب *10

فيها  معركؼ عن الٌلغة العربية أٌنا لغة كاسعة ا١تعا٘ب ثريٌة باأللفاظ ا١تتنوعة ، كعادة ما ٯتثَّل لذلك بأصناؼ اٟتيوانات اٌليت لبعضها
" القسورة "عشرات األٝتاء بل مئات ، كمن أكثر ما ٯتٌثل بو سٌيد اٟتيوانات كملكها ، كىو األسد ، ك من أبرز ما يذكر منها اسم 

الوارد ُب اآلية ٤تٌل البحث، كشاع ىذا األمر كذاع حىٌت ال يكاد يعرؼ من معٌت الكلمة غَته ، ُب حُت أٌف ىناؾ تفسَتا ٢تا آخر 
ب األٌمة أذكر ، كىو أنا ٚتاعة الرجاؿ الرٌماة ، أك الرجل القٌناص ، كقد نسبو صاحب الٌلباب إٔب بعض أىل الٌلغة أشهر، كُب كت

، كلست ىنا بصدد ا١توازنة أك الًٌتجيح ( 44)ككذلك قاؿ األلوسي  ،( 43)، كقاؿ ابن عطٌية إٌف ٚتهورا منهم على أنٌو األسد ( 42)
ُت ، كإف كاف الٌتحقيق أنٌو ليس كل ما صٌح ُب الٌلغة يتعٌُت أف يكوف تفسَتا ، كأٌف كل ما صٌح تفسَتا فهو بُت آراء ا١تفسِّرين كالٌلغوي

 لغة بالٌضركرة ، كما أنٌو ال ٯتكن لتفسَت صحيح أف ٮتالف قواعد الٌلغة العربية ا١تٌتفق عليها بُت قبائل العرب كالعارفُت بكبلمهم من
َت لغة، كليست كٌل لغة تفسَتا ، كال ٯتكن لتفسَت أف ٮتالف الٌلغة ا١تتٌيقن من صٌحتها كسبلمة كٌل تفس: األئمة ، كإف شئت فقل

مأخذىا ، كإغفاؿ مثل ىذه القواعد ينتج عنو إفراط كتفريط ، فبعض أئٌمة اللغة يبالغوف ُب ٖتكيمها على ا١تعا٘ب كالقراءات 
رات كبار القارئُت ، كما ال يرفع بعض ا١تفٌسرين للعربية رأسا ك ال يقيم ٢تا كيتجاسركف على ٗتطئة آراء الٌصحابة كالٌتابعُت ، كاختيا

ُت ، كىو كزنا ، كيقٌدموف الن قوؿ الضَّعيفة ا١تخالفة ١تا جرت عليو قواعد العربٌية ا١تنقولة بالٌركاية  الٌصحيحة ، كاٟتٌق ضائع بُت الفريق
 .كسط بُت الطرفُت

ت أكثر كأكثر ، كحىٌت ال يكوف ىذا تعميم ال تدليل عليو ، كهتويل ال برىاف بو ، ك دعول ال تلك عشرة أمثلة كاملة ، كالذم ترك
 .بيٌنة ٢تا ، فإٌ٘ب ال أخلِّي ا١تقاـ من إٚتاؿ ، كسأذكر ىنا على سبيل اإلشارة العابرة بعض األمثلة األخرل ، كليقس ما ٓب يقل

 :نماذج أخرل -5

 (.152)آؿ عمراف ... [ بًًإٍذنًًو  مٍ تىحيسُّونػىهي ًإٍذ ] ... قاؿ تعأب * 1

 (.45)اٟتىٌس بالفتح القتل كىو غَت اًٟتٌس بالكسر من التحس س كما قد ٮتطر على األذىاف 
 (.36)النور  ... [تػيٍرفىعى ًُب بػيييوتو أىًذفى اي أىٍف ] قاؿ تعأب * 2

 (.46) بالبناء كالٌتشييد مقصود أيضا ، بل ال يتمٌ األٌكؿ إال بالثٌا٘ب األغلب يفهموف الرٌفع ا١تعنوم بالٌتعظيم كالذٌكر ، كالرٌفع اٟتٌسي
 

 .(22)النمل ... [  بىًعيدو فىمىكيثى غىيػٍرى ] قاؿ تعأب * 3
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 (.47)كما ٖتتمل كلمة البعد الزماف فإٌنا ٖتتمل ا١تكاف أيضا 
 

ٍرسىليوفى  فػىنىاًظرىةه ] ... قاؿ تعأب * 4
ي
 (.35)النمل [ مًبى يػىٍرًجعي ا١ت

 (.48)يغلب على الٌذىن أنٌو من الٌنظر، ُب حُت أٌف ىناؾ من يرل أنو ٬توز أف يكوف من االنتظار أيضا  
 

 (.35)لقماف  ... [ُب مىٍشًيكى  كىاٍقًصدٍ ] قاؿ تعأب * 5

، كأٌنا من أقصد " بدقٌة حدِّد كجهتك كمقصدؾ "، مع أٌف ىناؾ من يقوؿ إٌف ا١تعٌت " اعتًدٍؿ ًُب مىٍشًيكى " األغلب على أٌف ا١تراد 
 (.49)إذا سٌدد سهمو للرًمٌية 

 

 (.25)٤تمد  [٢تىيٍم  كىأىٍملىىالشٍَّيطىافي سىوَّؿى ٢تىيٍم ] ... قاؿ تعأب * 6

مع أفَّ الكثَتين على أٌف [ سٌوؿ ٢تم ] العطف يوىم أفَّ التسويل كاإلمبلء من الٌشيطاف كبل٫تا ، خاٌصة مع عدـ الوقف على  
ٍيًدم مىًتُته ] ، خاصة كقد قاؿ ُب موضع آخر( 50)و ا تعأبا١تملي ى ككذلك قرئت ىذه اآلية ُب  ،( 183)األعراؼ [ كأيٍمًلي ٢تىيٍم إٌف كى

 (.51)غَت ا١تتواتر
 

 (.2)القمر [  مٍُّستىًمرّّ كىًإف يػَّرىٍكا آيىةن يػيٍعرًضيوا كىيػىقيوليوا ًسٍحره ] قاؿ تعأب * 7

اد بو سحر باؽ مٌتصل من االستمرار، ُب حُت أٌف كثَتين يركف أٌف ا١تراد سحر زائل ذاىب األثر من األغلب يفهموف أٌف ا١تر 
  .(52)ا١تركر

 

 .(18)ا١تعارج  [ فىأىٍكعىىكىٚتىىعى ] قاؿ تعأب * 8
توعب اس"ىذه اآلية صارت كا١تثل الٌسائر ُب اٞتمع الذم ال يٍقصير عن شيء ، كىي كذلك ، لكٌن البعض يفهم أكعى من 

كالٌتحقيق أنٌو من الوعاء ، أم ٚتىىع كلَّ شيء فجعلو ُب كعاء ، إمعانا ُب اٟتفاظ على اجملموع ، كحرصا على سبلمتو من " كأحاط 
 (.53)الضياع 

 

 (.30-29)ا١تدثر  [لىوَّاحىةه لًٍلبىشىر ، الى تػيٍبًقي كىالى تىذىري ] قاؿ تعأب * 9

اتىاًف آيػىتىاًف ، أٌما األكٔب فاألغ لب على أٌف ا١تراد منها أف سقر مفنية مهلكة ، ُب حُت أٌف ا١تقصود األرجح أٌنا ال تبقي من فيها ىى
حيا كال تذره ميٌتا ، أٌما اآلية الثٌانية فيصعب على من ٓب يقرأ تفسَتىا أف يفهمها فهما صحيحا ، ألٌنا مشكلة فعبل ، كاألغلب 

، بل إٌف أحد الطٌلبة اٟتيفَّاظ سئل  (12)الفرقاف ... " ًإذىا رىأىتٍػهيٍم ًمٍن ٌمكىافو بىًعيدو " و على أٌنا تلوح للبشر من بعيد ال سيما مع قول
ُب حُت أٌف ا١تعٌت األصوب ىو أٌنا حارقة " ترميهم فيها ؟: أم   !!عنها فقاؿ على ٢تجة بعض العواـ من اٞتزائريُت ، تلوحهم

 (.54)للجلود ، كأٌف البشر ٚتع بشرة كليس ٚتع بشرٌم 
 

 .(16)اإلنساف  [ قىدَّريكىىا تػىٍقًديرناقػىوىارًيرنا مٍِّن ًفضىةو ] قاؿ تعأب * 10
ىذه اآلية ُب نعيم أىل اٞتٌنة ، كمن أجل ذلك فإٌف الكثَتين يتبادر إٔب أذىانم أٌف ا١تراد هبا أٌنم قدركىا حٌق قدرىا كأعطوىا 

 . (55)هم ال تزيد عنو كال تنقص ، أك على قدر أكفِّهم ال تكرب عنها كال تصغرمكانتها ، ُب حُت أٌف ا١تقصود أٌنا على قدر رًيِّ 
كىذه عشرة كاملة أخرل ، كال أبالغ إف قلت إٌنٍت لو تتٌبعت كلَّ ما كجدت من األمثلة لتجاكز العدد ما ذكرت بكثَت ، كعندم 

 .أكثر من ٜتسُت مثاال -فوؽ ما ذكر -بُت يدم 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-431- 
 

 

 

 :خالصة ما سبق -6

تفقت كلمة كا١تفسرين على التحذير من االجًتاء على إعماؿ الفكر ُب اآليات القرآنية دك٪تا رجوع إٔب كتب لقد ا
 : –رٛتو ا  –كبلـه ٤تٌرره ْتق  ، يعترب خبلصة لكلِّ ما سبق ، فقد قاؿ   -رٛتو ا  –األئمة كالعلماء ، ك للقاضي ابن عطية 

كمعٌت ، ( 56)" مٍن تىكىلَّمى ُب القيٍرآفى بًرىأٍيًًو فىأىصىابى فػىقىٍد        أىٍخطىأى "كسلم قاؿ  كيركل أفَّ رسوؿ ا صلى ا عليو] 
ىذا أف ييسأؿ الرجل عن معٌت ُب كتاب ا فيتسٌور عليو برأيو ، دكف نظر فيما قالو العلماء أك اقتضتو قوانُت العلـو كالٌنحو 

ٌلغويوف لغتو ، كالٌنحويوف ٨توه ، كالفقهاء معانيو ، كيقوؿ كٌل كاحد باجتهاده ا١تبٍت كاألصوؿ ، كليس يدخل ُب ىذا أف يفسِّر ال
 . (57)[  ...على قوانُت علم كنظر ، فإف القائل على ىذه الصِّفة ليس قائبل ٔتجرد رأيو

صوص اللغة ُب ن –ك إف كاف ال بٌد من حوصلة مفيدة ٢تذه الكلمات ، فإٌف على الباحث ا١تنصف عن حقيقة ا١تعا٘ب 
أف يراجع الكتب ليقف على ما قاؿ أىل الفنِّ من  -عامة كُب نصوص الوحيُت بصفة خاٌصة كُب نصوص القرآف بصفة أخصٌ 

ا١تفٌسرين كعلماء الٌلغة ، كال يكتفي ٔتا أملتو عليو خواطره ، أك سبق إٔب ذىنو من فهم ، كإف كاف ىذا ال يعٍت غلق ٣تاؿ التدبٌر 
ُب كنوز القرآف الكرٙب ، فكم ترؾ األكؿ لآلخر ، كلكٌن ا١تقصود أٍف ليس كٌل ما أنتجو الظٌن كأفرزتو الفكرة كاالجتهاد كالتأٌمل 

بصاّب ٟتمل الٌتفسَت عليو ، حىٌت ييعرض على ا١توازين الٌصحيحة اليٌت ٖتكم لو بالرٌد أك بالقبوؿ ، كما أٌف كجود معٌت شائع آلية 
لٌذىن احتماؿ كجود غَته ، كعدـ العلم ليس علما بالعدـ ، كقد أىب ا العصمة إالٌ لكتابو ، فرحم معيٌنة ال ينبغي أف ييٍذًىبى من ا

ُب ا أئٌمة الٌتفسَت كالٌلغة ، اٌلذين كٌرسوا جهودىم كأكقاهتم ٠تدمة ىذا الكتاب العظيم ، كىو إٔب اآلف يغرم القادرين على التبٌحر 
لكن البٌحار ال يغامر بالغوص ُب األعماؽ حىت يأخذ أىبتو كيعد لؤلمر عدتو ، ككتاب ا أعماقو ليستخرجوا الآلٔبء كالدرر ، ك 

 .أحق ما استعد   لو ، كأعمل الذىن لبلنتفاع بو 
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 . ـ 1998ىػ ، 1419،  1دار الكتب العلمية ، بَتكت ، ط      
 . 15/522جامع البياف ( 16)
 . 15/523ا١ترجع السابق ( 17)
 . 16/94التحرير كالتنوير ( 18)
 . 53/ 13اللباب( 19)
  4/13عبد السبلـ عبد الشاُب ٤تمد / ارر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز ، أبو ٤تمد عبد اٟتق بن غالب ابن عطية األندلسي ، ت( 20)

 . 2001ىػ ، 1422،  1ت ، طدار الكتب العلمية ، بَتك        
 .ـ  1983ىػ ، 1403، ا١تكتب اإلسبلمي ، بَتكت ،  5/225زاد ا١تسَت ُب علم التفسَت ، أبو الفرج ٚتاؿ الدين ابن اٞتوزم ، ( 21)
 .  16/381نقلو الطربم عن ابن زيد ( 22)
 . 4/161الكشاؼ ( 23)
 .نفس ا١ترجع كالصفحة ( 24)
 . 3/402عبد اٞتليل عبده شليب ، / أبو إسحاؽ ابراىيم بن السرم الزجاج ، ت معا٘ب القرآف كإعرابو ، ( 25)
 ، مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ،  2/449ىدل ٤تمود قراعة ، / معا٘ب القرآف ، أبو اٟتسن سعيد بن مسعدة ، ا١تعركؼ باألخفش األكسط ، ت د( 26)

 [ ـ  1990ىػ ،  1411،  1ط       
 ( .16)الفجر ..[ كأما إذا ما ابتبله ربو فقدر عليو ] ، كمن نظائره قولو سبحانو  16/381اـ الطربم  ك٦تن اختار ذلك اإلم( 27)
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 ، ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكا٘ب ، فتح القدير اٞتامع   5/456، ابن كثَت 4/215، الز٥تشرم 4/135، ابن عطية  16/639الطربم ( 28)
 .، بدكف رقم الطبعة كتارٮتها  3/641عبد الرٛتن عمَتة ، / لتفسَت ، ت دبُت فٍت الركاية كالدراية من علم ا       

 . 14/159اللباب ، ( 29)
 .  17/210ركح ا١تعا٘ب ( 30)
 . 11/159الرازم ( 31)
 ت ت     ،5، اٞتواىر اٟتساف ُب تفسَت القرآف ، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن ٥تلوؼ أيب زيد الثعاليب 16/551، اللباب  4/542ابن عطية ( 32)

 . 101/عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ك علي ٤تمد معوض       
 كذكره  7/320إ٪تا قلت ٚتهورىم ، ألف بعضهم قاؿ إنو ٭تتمل أنم أرادكا معناه اٟتقيقي كأنم قصدكا التهكم كالسخرية ، كمنهم ابن اٞتوزم ( 33)

 . 5/58ُب ارر الوجيز مضعفا لو        
 . 25/227التحرير كالتنوير  (34)
 .25/119ركح ا١تعا٘ب  (35)
 ،  5/195، اٞتواىر اٟتساف  7/250، تفسَت القرآف العظيم  17/317، اللباب  8/35، البحر ايط  5/468، الكشاؼ  21/22الطربم ( 36)

 لعمادم اٟتنفي ، ت عبد القادر أٛتد        ، إرشاد العقل السليم إٔب مزايا الكتاب الكرٙب ، أبو السعود بن ٤تمد ا 25/292التحرير ك التنوير        
 معآب التنزيل ، أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوم ، . ، مكتبة الرياض اٟتديثة ، الرياض ، بدكف تاريخ الطبعة كرقمها  5/102عطا ،        
 . ىػ  1412، دار طيبة ، الرياض ، ط  7/230معآب التنزيل        

 . 22/173جامع البياف  ( 37)
 . 8/184البحر ايط  ( 38)
 . 5/224ارر الوجيز  ( 39)
(40 )27/100 . 
 . 29/90التفسَت الكبَت ( 41)
  19/537اللباب ( 42)
  5/399ارر الوجيز ( 43)
  29/134ركح ا١تعا٘ب ( 44)
 .4/126، التحرير كالتنوير 6/133جامع البياف ( 45)
 . 391/ 14، اللباب  24/2 ، التفسَت الكبَت 4/126الكشاؼ  (46)
 . 15/137، اللباب  7/63البحر ايط   (47)
 ، مؤسسة  16/161عبد ا بن عبد اسن الًتكي / اٞتامع ألحكاـ القرآف ، أيب عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر القرطيب ، ت د (48)

 . 19/267وير ـ ، التحرير كالتن 2006ىػ ،  1927،  1الرسالة ، بَتكت ، ط        
 . 15/451، اللباب  7/183، البحر ايط   16/ 5الكشاؼ( 49)
  8/83، البحر ايط   21/219جامع البياف ( 50)
 علي النجدم ناصف ، عبد الفتاح اٝتاعيل    /اتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات ك اإليضاح عنها ، أبو الفتح عثماف بن جٍت ، ت  (51)

 . 2/272شليب         
 . 27/171، التحرير كالتنوير 22/112جامع البياف ( 52)
 . 5/368، ارر الوجيز 6/208، الكشاؼ  23/265جامع البياف ( 53)
 .29/125، ركح ا١تعا٘ب   5/391، إرشاد العقل السليم  8/268تفسَت القرآف العظيم ( 54)
 . 22/475، اٞتامع ألحكاـ القرآف  8/291،  تفسَت القرآف العظيم  557/ 23جامع البياف ( 55)
 .ـ  1965ىػ ،  1385، مصطفى اٟتليب ، القاىرة ، ط 2/157سنن الًتمذم ، أبو عيسى ٤تمد بن عيسى بن سورة (  56)
 ( .1/41)ارر الوجيز(  57)
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 التشكيل البصري يف شعر نادر هدى عالمات الرتقيم منوذجًا

 عماد عبدالوىاب الضمور. د
 عد، جامعة البلقاء التطبيقيةأستاذ مسا 

 المملكة الهاشمية األردنية
emeddmor@yahoo. Com 

 :ملخص

استعانت قصيدة النثر بالفضاء البصرم؛ لتحقيق ٚتالياهتا، ككانت عبلمات الًتقيم إحدل الوسائل البصرية اليت أسهمت ُب      
 .ة التلقي ٔتعافو خصبةمضاعفة كظائف اللغة الًتكيبٌية، كمنحها دالالت جديدة، ترفد عملي

هتدؼ ىذه الدراسة إٔب الوقوؼ عند كظائف عبلمات الًتقيم ُب دكاكين الشاعر األرد٘ب نادر ىدل ، بوصف ىذه العبلمات    
 .فعالية تواصلٌية قابلة للتأكيل كفق بٌت النص، كرؤل مبدعو

جاكز استعما٢تا اللغوم كفق داللة االقتضاء، إٔب كقد خلصت الدراسة إٔب قياـ عبلمات الًتقيم ُب شعر نادر ىدل بوظائف تت  
السردية، كا١تشهدية، كالداللية، كالتواصلٌية، كاالنفعالٌية، كىي : ٦تارسة فاعلية إنتاجية، كذلك من خبلؿ تأديتها للوظائف التالية

 .كظائف متداخلة ُب بناء النص، ٘تتاز بنسقها ا١تعرٌب، كارتباطاهتا الوظيفٌية بالنص

The perceptive   formative in Nader Huda's poems 

The punctuations as an example 

Abstract 

The prose used the perceptive formative to achieve its beauty, The punctuations was on of the 

perceptive means , which enhance and empower   the linguistically structure with new 

denotes , to enrich the listener with fruitful meanings.  

This study aims to point out the  punctuations in Jordanian poet  Nader Huda's poems, As a 

communicative approach able to be  interpreted, according  the text and the contextualization 

of the poet. 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-435- 
 

The researcher finds the punctuations of Nadre's poems has got the functions of linguistically 

usage in meaning such as; narrative, viewing, denoting, communicating and exciting. 

All these functions are interchangeable in context building, which is distinguished in the 

expressing and enriched denoting.                                                                     

 :مقدمة

السرد، كالتكثيف، كالتشكيل : استعانت قصيدة النثر اٟتديثة بتقنيات جديدة؛ لبناء تراكيبها اللغوية، كبياف صورىا الفنية، مثل    
ي للكلمات، كاٞتمل، كاستثمار الفضاء الطباعي، كأصبح البحث ُب ا١تعطيات البصريٌة ا١تكونة للفضاء النصي ركنان مهمان اإليقاع

فعبلمات الًتقيم تقـو بفك االشتباؾ الدالٕب بُت الكلمات، أك اٞتمل، ٦تا يعٍت أف .  ييضاؼ إٔب أبعاد التجربة الشعريٌة ا١تعاصرة
تكشف  اء النص بطريقة ما، يؤدم إٔب عملية تأكيل مرتبطة بإبداع النص، كمكملة لرغبات الشاعر، اليتغياهبا، أك توزيعها ُب أرج

 .عن نشاط لغوم، يسعى إٔب توظيف ناجح إلمكانات اللغة، كالعبلقات اليت تنشأ بينها

ح ضركرة كاضحة، ٗتدـ الرؤل النقدية، كلعٌل البحث ُب عبلمات الًتقيم بوصفها داالن بصريٌان، ييسهم ُب إثراء الفضاء النصٌي، أصب  
ك٤تاكالهتا لسرب أعماؽ النص الشعرم، ٦تا أبرز ىذه العبلمات بطبيعتها الًتكيبٌية العبلمية، ككأٌنا كسيلة لتحرير النص من ىيمنة 

الًتقيم ليست ترفان  النموذج اللسا٘ب، كمنح ا١تتلقي قدرات تأكيلٌية كاضحة، تيضاؼ إٔب مفاتيحو النصٌية، كىذا يعٍت أف عبلمات 
عبلمات اصطبلحية معينة بُت " كتابيٌان زائدان، بل ىي جزء مهم من بنية النص الشعرم، ال تقف عند استعما٢تا ا١تألوؼ، بوصفها
 .(1)"أجزاء الكبلـ، أك اٞتمل ، أك الكلمات ؛ إليضاح مواضع الوقف، كتيسَت عملية الفهم، كاإلفهاـ

ُب الطبيعة الشعوريٌة اٟتسٌية إلدراؾ ا١تعطى البصرم، كالوظائف اليت تؤديها ىذه العبلمات ُب كىي تتجاكز ذلك إٔب البحث     
ينقل القصيدة من بعدىا اإلنشادم ا١تتجٌذر ُب ا١تمارسة الشعرية العربية، إٔب بيعد " بنية النص، كرفد قدرتو على التوصيل، ٦تا 

كىذا ٬تعلها تتمتع بقدرة إببلغية توازف . (2) "تعترب ىذا ا١تعطى اٞتديدبصرم، يقتضي من ا١تتلقي امتبلكان لسنن تلقو جديدة، 
 .(3)"بضبط نربة الصوت ُب الكتابة، كبالتإب ليعوض الصوت كلية بالعُت" القدرة الببلغية للًتكيب اللغوم، كترتبط 

تتفاعل مع الدكاؿ " يفان مقصودان ٭تاكؿ ىذا البحث دراسة دالالت عبلمات الًتقيم ُب شعر نادر ىدل، إذ كظفها الشاعر توظ 
 .(4)"اللغوية ُب إ٘تاـ ا١تعٌت، كإنتاج الداللة، كتنظيم ا١تفاصل ا١تهمة ُب ا٠تطاب الشعرم

كالشاعر نادر ىدل كاحد من الشعراء األردنيُت الذين كاكبوا حركة اٟتداثة الشعريٌة ا١تعاصرة، كرسخ مفهـو قصيدة النثر ُب   
( حدائق القلق) ـ، كناية بديوانو األخَت1984، الصادر عاـ (٦تلكة للجنوف كالسفر) بديوانو األكؿ إبداعاتو الشعريٌة، بدءان 

 ، كحرب العتمة(ـ1993) ، ك لن ٗتلصي مٍت(ـ1985) مسرات حجريٌة: ـ، كمركران بدكاكينو الشعريٌة2007الصادر عاـ 
، كسأعد  أيامي (ـ2004) ، كأنت (ـ2001 )، ككذلك(ـ2000) ، كعآب لست فيو(ـ1993) ، كمزامَت الريح(ـ1992)

، فضبلن عن سَتتو اإلبداعٌية مشارب الرَّىبة، الصادرة عاـ (ـ2007) ، كنار القرل(ـ2006)، كأركل (ـ2004) ٔتوتكً 
كقد توقفت ىذه الدراسة عند ٣تموعة من الوظائف الفاعلة لعبلمات الًتقيم ُب شعر نادر ىدل، كٯتكن إ٬تازىا فيما .  ـ2009

 :ليي
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 :ػ الوظيفة السرديٌة 1

كىي تقنية ذات داللة أسلوبية، كظٌفها الشاعر ا١تعاصر، تقـو على ٣تموعة من ا١تلفوظات ا١تتتابعة، هبدؼ إقامة عبلقات     
 .منظمة كفق غاية يولد النص من أجل بلوغها، كيعمل الشاعر فيها جاىدان لتحقيقها

ملية التلقي بيعدان جديدان، تصبح فيو اللغة أكثر قابلية للتأكيل، كالكشف ا١تباشر، كييسهم تعانق السردم كالشعرم ُب إكساب ع 
٦تا ييفسح اجملاؿ أماـ ا١تتلقي إلعادة إنتاج ا٠تطاب السردم بأبعاده الفكريٌة ضمن رؤيا ٚتالٌية، حيث انتقل االىتماـ ُب نظرية 

بفحص طبيعة الًتاسل الداخلي ُب النصوص األدبية، كالسرديٌة على  من التلقي ا٠تارجي إٔب التلقي الداخلي، الذم ييعٌت" التلقي 
 .(5)"كجو ا٠تصوص

لقد تداخلت األجناس األدبية، كامتٌد النص األديب لينفتح على مساحات إبداعٌية كاسعة، تنصهر فيها تقنيات عديدة، مكونة    
ما ييسمى النص اٞتامع، أك جامع النص

لنص السردم انسجامان كاضحان، يتفق مع كظيفة السرد، إذ ٖتقق عبلمات الًتقيم ل  .(6)
بًتتيب األحداث ا١تتوالية بطريقة ٥تتلفة، لنكتشف بنية العآب ا١تمثل انطبلقان من " كانعكاساتو الفنية، فتقـو ىذه العبلمات

 . (7)"العبلمات النإتة

لسردم، كتضاعف من ٤تموالتو الداللية، كتسرد لذلك فعبلمة اٟتذؼ ػ ذات البعد السردم الواضح ػ تكشف عن تتابع الفعل ا
 : (8)حالة نزؼ  ُب حياة نادر ىدل ال تتوقف، كتيفصح عن زمن غائب، ال ينفصل عن حاضر الشاعر ا١تأسوم، حيث يقوؿ

 ٍب أفاؽ ى الليلي، صرخاتو تأخذي فصوؿى األفق... 

 طفله يرتعي على طاكلًة نائبة

... 

 ٙتىَّةى موازينه ُب أسفًل ا٢تامةً 

 كٛتامةه ليست بيضاء

لقد عوضت عبلمات اٟتذؼ عن االنقطاع الزمٍت الذم أحدثو الشاعر بفعل طوؿ ا١تعاناة، كاستمرار فاعليتها، ٦تا جعلو يقيم    
اليت تيفصح عن حوار معلن بُت الذات، كعا١تها ايط، حيث ( ػ)حواره السردم بكٌل تلقائية، مستخدمان عبلمة اٟتذؼ، كالشرطة

 :(9)يقوؿ

 !كٓب أعرٍؼ كم الساعة ي اآلف ُب زىرات تفاحة ما
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 !!!إٌنا القدرة البكر على ما يبدك من غاية

 ػ ىل أقوؿي إٌف الدـى 

 الليل

 ػ ألقوؿى إف فػيٌلةى الصباحً 

؟ ِه  !ىي الصباحي

 أقوؿ إٌف الركحى ال هتدأ.. 

ة، تستعُت بالنسق السردم، كٕتعلو مكمبلن كتنضوم عبلمات الًتقيم ُب شعر نادر ىدل على فضاء بصرم، يؤسس لذات حا١ت    
لًتاكيب اللغة، فنجده ٮترج بعبلمة االستفهاـ عن كظيفتها االستيضاحية إٔب كظيفة سردية توسع حدكد النص، كتستفز كجداف 

 :(10)ا١تتلقي الذم ٬تد ُب عبلمة اٟتذؼ مكمبلن لفعل االستفهاـ ا١تنتشي بنشوة الذات، كما ُب قولو

 !متىوي هبذم الضفاؼ غَتم؟مىٍن يبٍت خىي

... 

... 

 ٍب كاف موسم النجمة العالية... 

كىكذا فإٌف تكاثف أداة االستفهاـ ُب سياؽ سردم، يفتح باب التأمل كاسعان، كيدفع با١تتلقي للبحث ُب ركح ىذه األسئلة ،     
تفهاـ إٔب دفع نسق ا٠تطاب الشعرم إٔب ذرل كٓتاصة عندما تقًتف بفعل األمر، إذ يؤدم تواتر ىذا الفعل، كارتباطو بعبلمة االس

 :(11)درامية، تنتج بٌت شعريٌة قابلة للتأكيل، كما ُب حديثو عن معاناة مدينة بَتكت أثناء اٟتصار

 اعطٍت السؤاالت

 كامض

 ػ ما ىذه الوردةي 

 أليلكة إفبلسو 

 ػ أـ عربة ٤تبة؟

 مىٍن أكدعًك تياىاتًو
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 كالعابو اٟتمقى؟

 !ػ أحده غَتم؟

 !ظرين؟ػ كتنت

بوظيفة سرديٌة مهمة، تضع اٟتدكد بُت األبيات الشعريٌة، كٓتاصة ذات اٞتمل ) / ( كتسهم عبلمة الًتقيم العارضة ا١تائلة   
 :(12)القصَتة، ٦تا ٬تعل فعل السرد أكثر تفصيبلن للحدث، كبوحان ألشجاف الذات الساردة، كما ُب قولو

 ساقياتي العُتً / يقظه ىو القلبي 

 بالصراخً  تىٍسكينيوي 

 تيطرزيهي بالندل كالصباحات

 غَت أف عيوفى الزكايا العقيمًة حجره 

/ 

 سأكتبي النشيدى على أرصفةو خىرًبة 

 فنادري ا١تنفي  ييبحر ُب البلقرارً 

توي   يكتبي قصيدى

اصبلن ُب فعل السرد، األكؿ، بُت ٚتلتُت ذات طبيعة كجدانية، أقامت العازلة بينهما تو : فقد كٌظف العارضة ا١تائلة ُب موضعُت   
يسٌد مسٌد االنقطاع الزمٍت الذم أحدثو فعل البوح للذات الساردة، كالثا٘ب، جاءت فيو العارضة ا١تائلة لًتبط بُت مقطعُت شعريُت،  

 .يعٌد فيو ا١تقطع الثا٘ب سببان لؤلكؿ

ية كاضحة الداللة، تيفصح عن بداية كلعٌل ىذا التكثيف الواضح للعارضة ا١تائلة ُب نصوص الشاعر، جعل منها فاصلة سرد   
السرد، كمنتهى اٟتقيقة كالوجود، فالذات دائمة النزؼ، تسَت ٨تو نايتها، ٦تا جعل الشاعر يبٍت حداثتو الشعرية على أزمنة 

 :(13)متداخلة، ترفض االنقياد لزمن ٤تدد، كما ُب قولو

 الليلي حصاده / البحري مذراةه / عينام عباءةه 

 خ ي لسمراًء ا٠تياالتً من دىرو، أصر ... 

 اللعنةى أيها الشيطافي 
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/ 

 مىت أىدأي من غفوًة التحويًل كالقبلً  

 هتدأي ُبَّ السماراتي 

 ؛

 !أم  نصيبو ىذا بُت فكي كماشة؟

إذ أقاـ الشاعر نصو السردم على سؤاؿ مصَتم،  ٭تاكؿ استقصاء اٟتقيقة، كاكتشاؼ الذات، إذ جاءت الفاصلة ا١تنقوطة،    
 .فاصل الزمٍت بُت ثنائية العدـ، كالوجودلتحقيق ال

كقد ٮترج فعل السرد بوساطة عبلمة الًتقيم من طبيعتو اٟتكائٌية إٔب إحداث ما يشبو الصدمة ُب نفس ا١تتلقي، من خبلؿ  
 :(14)الكشف عن اتول ا١تعرُب للمضموف السردم باٟتدس، كاال٩تطاؼ الذم ٘تارسو الفاصلة ُب قولو

 أطفأًت البحرى من عيو٘بقتلتٍت الغربةي، 

 أيَّتها اٞتمراتي 

 كما يأٌب، كيأٌب،

 يأكليٍت الظبلـي،

 أكسعي من قليبى الغابةي 

إذ إٌف ىذه الفواصل ا١تتتالية دليل كاضح على تواصل ا١تعاناة، كانبعاثها ُب قوالب فنية، ذات ٤تتول فكرم كاضح، كٓتاصة أٌنا    
كقد تتصدر عبلمة الًتقيم .  من خبل٢تا تعميق ا١تعاناة، كالشعور بالتمزؽ، كالضياع جاءت مرتبطة بأفعاؿ مضارعة، أراد الشاعر

الفعل السردم، ٦تا ٬تعلو أكثر فاعلية ُب بناء ا١تعٌت، كإنتاج الداللة، كٓتاصة عندما يأٌب ُب سياؽ رثاء حزين لوالده، كما ُب 
 :(15)قولو

/ 

 !كفجأةن رحلٍت؟ 

 تاركان حز٘ب يػيعىاًبثي حز٘ب

 ميى رىٍٝتان كأيا



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-440- 
 

 أنكى يومان مررتٍ 

فحادثة الفقد هتيمن على كعي الشاعر بوقعها الوجدا٘ب، ٦تا دفعو إٔب التخلي عن فعل السرد، كاستبدالو بالعارضة ا١تائلة اليت      
يل إٔب فاجعة فعل ا١توت، كصداميتو اليت ال ٖتٌد بزماف، أك مكاف، إذ جاء توظيف الشاعر لعبلمة االستفهاـ الت عجيب دليل ٖتي

 .اندىاش، كٖتوؿ فعل السرد إٔب معٌت حكائي غَت قابل للتأكيل؛ لوحدانية داللتو، كتفٌرد فعل ا١توت، كسطوتو على سائر األفعاؿ

كقد هتيمن عبلمات الًتقيم على النص الشعرم، فتصبح قيمة مؤثرة، تيسهم ُب تشظي النص، كتوزيعو إٔب مقاطع، تبدك ككأٌنا     
ن األخرل، لكنها ُب اٟتقيقة، تكشف عن ىيمنة خاصية السرد، اليت تقًتحها بداية ا١تقاطع، ٦تا يعٍت كجود فعل بنية منفصلة ع

دث حركة اىتزازيٌة ُب مركز النص، تنتقل طاقتها إٔب أ٨تاء النص، كما ُب قولو  :(16)استباقي، يرشد إٔب بؤرة النص، ك٭تي

 تؤبِّدي انتظاراٌب ذاكرةن نازفةن 

 !كتغيٍب؟

 حُت يقدِّد٘ب الضبابي ُب 

 !كالصقيع

/ 

 ا٢تثي علَّ رٝتان منك يضيء

 !أـ ترا٘ب حجرا؟

 !أكزِّعي خرائطى كلَّ آالمي عليو

إذ أسست عبلمات الًتقيم لثنائية اٟتضور كالغياب اليت كشفت عنها عبلئقية ىذه العبلمات؛ فاقًتاف عبلمة االستفهاـ     
 ٭تياىا الشاعر، بعكس عبلمة التعجب اليت انبثقت من خبل٢تا خاصية اٟتضور بكلِّ بالتعجب عٌمق من حالة الغياب ا١تريرة اليت

 .ٕتلياهتا اإلبداعٌية، كما ٖتملو من آالـ

ك٘تنح عبلمات الًتقيم أسلوب السرد إيقاعٌية خاصة، ٖتتاجها قصيدة النثر لبناء نسقها الداخلي، كٖتفيز فعل التلقي برؤل   
ذؼ، كما انقطاع السرد الظاىرم إال انفتاح على آفاؽ كاسعة من األحداث اليت تبوح هبا ىذه النقاط،  الغياب اليت ٘تنحها نقاط اٟت

 :(17)كما ُب قولو

 يسلمٍت العرم  للعرم

 !!!طويل... طويل... كا١تتاه طويل
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 ككل شيءو على غَت ىدلن يسَت

 سقطت كل  التفاصيل كالتآكيل

 ك٤تاالن آكم إٔب ما يبعث ا٢تدأة

ضور كالنحيل ُب اٞتس
ي
 !!د ا١ت

 :ػ الوظيفة المشهدية 2

فتينحت " كىي كظيفة ذات ارتباطات بالصورة الشعريٌة، كتشٌكبلهتا الفنية، حيث ٖتٌلق الكلمات ُب فضاء من اٟترية ا١تطلقة،     
لم الرىيب، أك إٔب ما القصيدة ٨تتان، كتبقى شفافة خفيفة كا٢تواء، تشرؽ حىت من داخل صعوبتها نفسها، كتتحٌوؿ إٔب مايشبو اٟت

كُب مشهديٌة عبلمات الًتقيم، تًتٌسخ ُب النص الشعرم قيم ٚتالية ذات أبعاد . (18)"يشبو الفكر اٟتآب ُب فضاء جديد كغريب
كجدانية كاضحة، تسهم ىذه العبلمات ُب انفتاح النص على آفاؽ جديدة قادرة على ٛتل ٕتربة الشاعر، كأحبلمو النازفة، كما ُب 

 :(19)راثيان نفسوقولو 

 راحله ُب موكب جنازٌب

 التقيكً 

 أساكره للقلب/ الرَّكبي مىنزلةي اٞتمىرات

/ 

 جنازٌب ال ٖتط  بأرض

 عليَّ السبلـ

إذ لعبت العارضة ا١تائلة دكران كاضحان ُب تطويع العبارة الشعريٌة، كجعلها ُب حالة ٖتٌفز ٚتإب، تشي بتفجر كجداف الشاعر، كبياف    
يل على ٕتربة الشاعرركحو الثا ُب اٟتياة ٔتفارقاهتا الكربل، حيث أف مسَتة صوره تتكامل ٓتصوبة مدىشة، " ئرة اليت ال هتدأ، ٦تا ٭تي

 .(20)"كتًتجم ُب الوقت ذاتو ١تا عليو نفسو، ٕتهد أف تصل إٔب مستول إحساسو باٟتياة

٭تياه الشاعر، ٦تا يوحي بعجز اللغة عن البوح، أك القدرة كقد تيسهم ىذه العبلمات ُب رسم صورة ١تشهد ا١تكاف الشعرم، الذم   
 :(21)على ا١تشاركة ُب بعث إيقاعات ا١تكاف ُب بنية النص، كما ُب استعمالو للفاصلة ا١تنقوطة ُب قولو

 ىذه األنري ليست من دمي

 كىذا الشارعي ا١تأخوذ ليس كطٍت
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 ؛ ا١تلكاتي غائبةه ُب األفق

 ؛ األفق غائبه ُب ا١تلكات

 ليس من جاٌدةو  ُب ىذه ا١تدينةك 

 !با١تقدكر إباحةي السرِّ إليها

فتتابع الفاصلة ا١تنقوطة ُب بداية األسطر الشعريٌة، جاء لييسهم ُب إكماؿ مشهد ا١تدينة النازؼ، ككشف ٝتة الغياب اليت     
ضح عن منطقية ىذه اٟتالة من التشتت تعًتم مدينة الشاعر، كما ٣تيء الفاصلة ا١تنقوطة ُب بداية السطر الشعرم إال تعبَت كا

كالضياع اليت ٭تياىا الشاعر، إذ إٌف إيقاع ا١تفردات كحده ال يكفي لبياف مكانٌية ا١تشهد الشعرم، ٦تا منح ىذه العبلقة طاقة حسٌية، 
 .ذات قدرة على مبلمسة كجداف الشاعر عرب فضاء بصرم كاضح الداللة

لشعرم أكثر كثافة كإ٬تازان، ٦تا يبعث الرؤيا الشعريٌة، ك٭تقق للنص الشعرم إيقاعان كتسهم عبلمات الًتقيم ُب جعل ا١تشهد ا 
تعتمد على ابتكار أّتديٌة، أم ٣تموعة من العبلمات الصغرل، تتكوف من " داخلٌيان، ٭تملو تشٌكل عبلمات الًتقيم كفق رؤية بصريٌة

 .(22)"رة، كٖتيطها بالغيابالتقطيع كالنقاط، كالضربات، كالرقع البيضاء، اليت ٕتٌمل الصو 

كلعٌل ىذه الومضة السريعة اليت ٭تققها ا١تشهد الشعرم، ال تنتقص من ٚتاليتو الفنية، بل ٘تنحو إيقاعان خاصان، تسهم عبلمات     
 :(23)، حيث يقوؿ(طائر) الًتقيم ُب إكماؿ ما اعًتاه من حذكفات، كإجابات غائبة، كما ُب قصيدتو

 كل  رصيفو يتمزؽي ُبَّ 

 !أيم رصيفو يألفيٍت؟

 حركاٌب طائرةه 

 ككفي جناحٍ 

 !أينى شاراتيك؟... أيها الرصيفي 

كقد ٖتقق عبلمات الًتقيم ُب ا١تشهد الشعرم ٘تٌوجان داالن، كحركة صاخبة باإلثارة، تتضافر مع اٟتشد الصورم اٟتافل باألشكاؿ     
 :(24)حيث يقوؿ( تشكيل) دةكاأللواف، لتعكس حضور الذات، ك٘تركزىا ُب النص، كما ُب قصي

 أبٍت ىرمان من رماًؿ اٞتوع،

 أيصلي إليو،

 أىنزؼ ُب السؤاًؿ،
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 أيْتري فيو،

/ 

.  إذ جاء توظيف الفاصلة ُب ناية كٌل بيت شعرم مرسخان لفاعلية األنا ُب النص الشعرم، بوصفو لوحة تشكيلية مرسومة لغويٌان    
سياؽ اٟتديث عن ثنائية اٟتضور كالغياب اليت تفٌعل كظيفة عبلمات اٟتذؼ داخل كتبدك فاعلية عبلمات الًتقيم ا١تشهديٌة ُب 

ا١تلفوظ الشعرم، إذ يستثمرىا الشاعر لئلفصاح عن ٚتل شعريٌة بصريٌة، تغٌيب زمنية الفعل، كترسم مشهدان جديدان ٟتضور فاعل،  
 :( 25)كما ُب رثائو اٟتزين لوالدتو، حيث يقوؿ

 ك٬تيءي الغائبي 

 أنا

 !اٟتاضرهٍ  أيتها

 /...............ػ

 رٔتا ٗتطئي األدكار

 كٮتوفي الكبلـ

 كٗتيبي الرؤل

فاألـ حاضرة، كىو غائب، ٦تا يلغي دكر عبلمة التعجب، كٮترجها عن كظيفتها ا١تألوفة إٔب كظيفة اإلقرار بضياعو، كاغًتابو     
 .ا١ترير

ـ انقضائو بفعل ا١توت، بينما اكتملت مبلمح ا١تشهد بزيف إذ تكشف عبلمات اٟتذؼ عن دٯتومة حضور األـ ا١تقٌدس، كعد   
كلعٌل تعالق عبلمات الًتقيم بالتعبَت االستعارم جزء .  الواقع الذم اتضح بالتعبَت االستعارم ا١تاثل ُب خيانة الكبلـ، كخيبة الرؤل

لى التعبَت عن رؤل الشاعر، كما ُب رثائو مهم ُب بناء تراكيب نادر ىدل اللغويٌة، كإ٬تاد أنساؽ حسٌية متحولة إٔب صور قادرة ع
 :(26)لرئيس الوزراء اللبنا٘ب رفيق اٟتريرم

 يا نيلى لبناف كفراتوً 

 !أكاف يلزـي أف ٘توت؟

/ 

 !قتلوؾ؟
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 !فما جدكل اٟتقيقة؟

 !؟...بعدؾ

 ال حقيقة

 !!!ال حقيقة... ال ... ال 

نشر ا٠تَت بُت الناس، كقد لٌوف ىذا ا١تشهد اٟتزين بعبلمات الًتقيم إذ شبو الشاعر ا١ترثي بالنيل كالفرات ّتامع ا٠تصوبة، ك        
للداللة على تأكيد !( ؟)بعبلمة الًتقيم ( بعدؾ) الواصفة لطبيعة اٟتاؿ، فجاء الفصل بُت كلمة اٟتقيقة، كشبو اٞتملة الظرفية 

لفصل عن أسلوب التكرار الذم يقتضي تكرار عبارة اختفاء اٟتقيقة ُب كٌل معانيها ا١تادية كا١تعنوية بعد حالة الفقد، كليسد ىذا ا
كلعٌل ىذه الوظيفة ا١تشهدية لعبلمة الًتقيم أسهمت ُب اكتماؿ مشهد الدمار الذم أصاب لبناف (.  فما جدكل اٟتقيقة بعدؾ)

 .بعد حادثة الفقد، فضبلن عن تعميق عبلمة اٟتذؼ ا١تقركنة باالستفهاـ من حالة الصدمة اليت أصابت اٞتميع

كقد تتوزع عبلمات الًتقيم بوصفها أيقونات مشهدية ٖتمل داللة كصفٌية كاضحة، فتكثر عبلمات االستفهاـ الكاشفة ٟتَتة    
 :(27)الشاعر بقصديٌة حسٌية ييظهرىا توظيف الشاعر للفاصلة ذات الصفة ا١تشهدية، كما ُب قولو

 نودًعي كلَّ ىذا العناًء سيبلفان من أجيًج اٟتركؼً 

 !٠تياؿ؟كطيًب ا  

 نيؤًطري ا١تشاىدى كلَّها، بعضي نزؼو من نزيفو 

 !كسؤاؿ؟    

 !نبتٍت الركعةى، نيغٍت ا١تباىجى، نػيٍقطيري ُب أفيائًها؟

 .إذ جاء تكرار عبلمة االستفهاـ التعجيب مؤذنان بدٯتومة السؤاؿ، بوصفو بؤرة مولدة للنص، كصورة نابضة لبصرية ا١تشهد الشعرم  

 :ةػ الوظيفة الداللي 3

٬تعل الفضاء البصرم للنص من الكتابة موضوعان سيميولوجيٌان، كنسقان دالليٌان، ٯتكن الوقوؼ على تشكبلتو البنائية، كىذا يعٍت     
كذلك فإٌف .  أف توظيف الشاعر لعبلمات الًتقيم أك إحداث تغٌَتات ُب موقعها، يسبب اٌتساع الداللة، أك إنتاج معٌت جديد

مع ما ينتج عن ذلك من انفتاح النص على احتماالت قراءات " ، يعٌد ٝتة حداثٌية ٦تٌيزة لفضاء النصغياب عبلمات الًتقيم
 .(28)"متعددة، ُب غياب الًتقيم الذم يؤطر، كيوجو التلقي
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ا يعٍت أف فإٌف عبلمات الًتقيم ٘تثل دكاالن متفاعلة مع الدكاؿ األخرل ُب بناء داللٌية ا٠تطاب، كىذ" كعلى كفق ا١تنهج البنيوم  
عبلمات الًتقيم مؤرخة بدكرىا للنص، كللذات الكاتبة معان، ككجودىا أك غياهبا يتموضع ضمن اإلبداالت النصٌية اليت تلحق 

كُب نصوص نادر ىدل الشعريٌة تفعيل كاضح لدكر عبلمات الًتقيم الدالٕب، .  (29)"الشعرية ُب ٥تتلف صورىا، كبنياهتا النصٌية
 :(30)تجة للمعٌت، كموضحة للرؤل، كما ُب حواره مع ٤تبوبتوبوصفها بٌت نصٌية من

 ٟتظة،

 كتأٌب بالركوة العشرين من القهوة

 كبعض اٟتشائش، كي تطردى الكوابيسى 

 (مرتا) كالرقصةى،

 ػ مىٍن الطارؽ يا مرتا؟

 ػ كم عيمرؾ اآلف؟

 ػ مىٍن سرؽ ضوءى كجًهًك كمسرَّاتك

 ػ مىٍن يا رفيقيت اٟتلوة

 ػ ما ىذا الرصاص

 ...كيتساقط

/ 

 أي ها اٞتسد

 !كٓب تنتو؟

فقد أحدث الشاعر تنويعان ُب إثبات عبلمات الًتقيم ُب مواضع، كحذفها ُب مواضع أخرل، ٦تا أحدث اٌتساعان ُب الداللة،     
د، كالعشق كأكسبو القدرة على ا٢تمس با١تعٌت بعيدان عن ا٠تطابية، كا١تباشرة؛ إذ أخرجت عبلمات الًتقيم النص من داللة الوج

الذم ٭تتفظ بو الشاعر بوبتو إٔب داللة القتل، كالدمار الذم حٌل ٔتدينتو بَتكت، فضبلن عن داللة ىذه العبلمات اٟتوارم الذم 
كىذا ينسجم مع ما ذىب إليو النقاد البنيويوف من أف أىم . مهد الٌتساع الداللة، كانفتاحها على آفاؽ كاسعة من البوح اٟتزين

يفًتض " اصة بالقوؿ اٞتمإب، ىو كسره لنظاـ اإلمكانات اللغويٌة، ٦تا يؤدم إٔب زيادة عدد الدالالت ا١تمكنة، كىذا العناصر ا٠ت
 .(31)"نوعان جديدان من التنظيم الذم ييعترب فوضى بالنسبة ١تا سبق، كلكنو نظاـ أكفأ عندما ييقاس ٔتؤشرات ا١تقاؿ اٞتديدة الداخلية
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، كا٠تركج با١تعٌت من داللتو ا١تعجمٌية إٔب داللة أكثر عمقان، كما ُب (32)قيم دكران مهمان ُب انزياح الداللةكقد تؤدم عبلمات الًت    
 :(33)قولو

 أنا الطفلي الذم لونتوي ا١ترايا

 بنفاياًت ا١تدينة

 /غريبان 

 كقديسو ُب ٣تزرة

 كىذم اٞتراحي 

 حقيبيت ا١تنفيةي خارجى الببلدً 

ائلة، ييؤذف بتغٌَت دالٕب، كإنتاج صورة جديدة، ٗترج باللغة من مألوفيتها إٔب إحداث تراكيب فتوظيف الشاعر للعارضة ا١ت   
 .جديدة، تعرٌب عن عمق ا١تعاناة، كتيفصح ْتدة الواقع، كتأزمو

تلقي، نتيجة كلعٌل ىذا التوظيف الناجح لعبلمات الًتقيم، ييسهم ُب إحداث فجوة داللٌية، أك خلق حالة من التوتر بُت ا١تبدع كا١ت  
 :(34)لبلبتعاد عن االستعماؿ ا١تألوؼ للغة، ٦تا ٬تعل من ىذه العبلمات بٌت ذات أبعاد سياقٌية خصبة، كما ُب قولو

 /الفضاءاتي الكثَتةي ال تيسعفي 

 كدابةي الوقًت خٍرجيها ال يتَّسعٍ 

 ؛

 .ألم نورسو أشكو اٟتياة

/ 

، أعمى ،: جيفةه أنتى أيها الوقتي  طقسان أيشًكليكى

 ايةن غ

 ..لزىًر ا١تماتٍ 

/ 
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بعد العارضة ا١تائلة، جاء ليخلق أجواء ( جيفة أنت أيها الوقت) كاالنزياح اإلسنادم ( دابة الوقت) فوقوع االنزياح اإلضاُب   
إٌف كهبذا ف. مشحونة ُب النص، كليعكس حالة تأـز ٭تياىا الشاعر مع الزماف، الذم يتشظى تدر٬تيان؛ ليبعث ا١توت، كانطفاء اٟتياة

 .حضور الوظائف الشعرية كاضح ُب دالالت عبلمات الًتقيم اليت تدعو إٔب البحث عٌما ٗتٌفى ُب بٌت النص العميقة

كيتجٌلى أثر ىذه العبلمات الدالٕب ُب إحداثها حركٌية ا١تخالفة اليت تسعى إٔب خلخلة االنتظاـ كالتماثل داخل ا١تستول العبلئقي    
ت الًتقيم طاقة أدائٌية قادرة على إعادة الداللة األصلية للنص اليت فقدىا بفعل انزياح تراكيب اللغة لوحدات النص، ٦تا منح عبلما

 :(35)عن سياقها ا١تألوؼ، كما ُب قولو

 اٞتدراتي ٖتيىنِّطي اٟتلمى فزَّاعةن خربةن 

 ُب ظلمةو قاىرةو 

 كمزاداتو مباحة

/ 

 إبري الوقًت تستنًضحي مومياءى اٞتسدً 

 عن سربوً  كل  شيءو ٮترجي 

، تؤدم كظيفة التواتر ا١تتضمن إزاحة ا١تعٌت، (36)كقد تؤدم الفاصلة ا١تنقوطة ىذه الوظيفة الداللية، بوصفها عبلمة سيميائية رامزة   
 :(37)كاإلحالة على الذاكرة النازفة، كما ُب قولو

 ال نافذة ى ُب ىذا اٞتدارٍ 

 ال ضوءى 

 أميٌػزي فيو أنامى من اآلخر

 ؛

ـٍ  تػىٍعشيبيًٍت   السواكني كا٢تىوىا

/ 

ـٍ )  فالسياؽ الوصفي الذم أحالت إليو الفاصلة ا١تنقوطة ينزؼ بفاجعة الفقد، كاٟتزف   ، ٦تا أسهم ُب (تػىٍعشيبيًٍت السواكني كا٢تىوىا
بعثها عرب اختزاؿ معاناة الشاعر، كاإلفصاح عن معٌت جديد، يستعيد غواية اإل٭تاء با١تعٌت كفق بٌت لغوية ترسم حدكد الداللة، كت
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كلعٌل ىذا التوسع الدالٕب الذم منحتو عبلمة الًتقيم، أسس لشعرية اٟتزف ُب شعر نادر ىدل، كىي شعرية .  ركابط كصل بنائية
 :(38)أصبحت جزءان مهمان من منظومة الشاعر اٟتياتية، كما ُب قولو

 مىٍن ٭تًًتؼي لوعةى اٟتزًف غَتم

 !إٍف قمري القوًت غاٍب؟

/ 

 ليدم، كأنا أبوهإنٌوي اٟتيزف ك 

بعد الفاصلة؛ لينقل الكلمات من داللتها اٟترفية اإلحالية إٔب داللة ( إنٌوي اٟتيزف كليدم، كأنا أبوه)فقد جاء الًتكيب اللغوم   
ك١تٌا كاف حضور عبلمات الًتقيم يعكس .  متحررة من سلطة األشياء، ال تيدرؾ إال بتجاكر ا١تعقوؿ إٔب اٟتدس كالكشف كالتجلي

نصٌيان ينفتح على قراءات تأكيلية ٥تتلفة، فإف غياب ىذه العبلمات، ييسهم ُب اٌتساع الداللة، كجعل عملية التلقي منفتحة  فضاءن 
اآلفاؽ، ال تنتهي عند عبلمة ترقيم معينة، أك معٌت ٤تدد، ٦تا يؤسس لوعي ٕتديدم أكثر تعبَتان عن حداثة النص، كمستوياتو 

 :(39)الداللٌية، كما ُب قولو

 كيف ٕب أف أيسًقطى 

 كلَّ الصركًح اليت ذات يـو أشدتٍ 

 ككانت كجائي

 كيف ٕب أف أحفَّ 

 كأحفلَّ بالودِّ كاٟتًب نوران 

 كحلًم السراب

 أيغنيها بئران 

 متوجةن ببهاء دمي

كتبعث على  كقد ترتبط عبلمات الًتقيم ُب شعر نادر ىدل بشعريٌة التقدٙب كالتأخَت، كفق قواعد داللٌية كاضحة، ٗتدـ غرضو،   
 :(40) التأمل ُب دكافع الشاعر اليت أٞتأتو إٔب مثل ىذه الًتاكيب، كما ُب قولو

 كأٌ٘بى ُب عمًق بئرو 
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 ..............كٟتدو 

 !فماذا إلبٍت، غدم سأقوؿ؟

/ 

 ماذا لبغدااااااادى 

 !دجلةى ا٠تًَت أقوؿ؟

نكسار، ٦تا جعل اإلجابة ٖتمل إدانة كاضحة ٟتالة النزؼ إذ إٌف االستفهاـ ذك داللة رافضة للواقع بكٌل ما ٭تمل من فقد كا   
العريب، كما تأخَت الداؿ الشعرم ا١تاثل بعبلمة الًتقيم إال خَت دليل على ذلك، فضبلن عن خركج عبلمة االستفهاـ عن معناىا 

داللة االستفهاـ ٕتنح إٔب  كىذا ما جعل.  األصلي ا١تاثل ُب التساؤؿ كاالستفسار إٔب التعجب من الواقع، كتناقضاتو القائمة
 :(42)كما ُب قولو. (41)"قلبان ُب األعراؼ اللغوية كالداللية كالقيمٌية" السخرية اليت ٘تثل

 أكاف ما ٯتكن 

 !لو أصلحى العطار؟

،  ػ لن تطليعى الشمسي

 !كلن يأٌب النهار

 ...كاف ظل  ا ُب األرض... ػ 

 !كحكمة األقدار

داللٌية، أخرجت النص من إمكانية اٟتدكث إٔب عدمو، كمن اٌتساقو الدالٕب ا١تاثل ُب بزكغ األمل، إذ أٌدل االستفهاـ كظيفة    
، كما تبعو من تأكيد ذلك بالتعجب لعدـ (لن تطلع الشمس) كحدكث التغيَت إٔب انزياح الداللة اليت حققها الوقوؼ بالفاصلة

 .قدـك النهار

 :ػ الوظيفة التواصيلٌية 4

ت صلة ٔتفردات اللغة، كما ٖتملو من طاقة إ٭تائية بالغة التأثَت ُب ا١تتلقُت، ٦تا ٬تعل النسيج الشعرم، يقع داخل كىي كظيفة ذا    
 .البنية ا١تطركحة للتلقي، كىو كجو من كجوه القراءة، ينهض على التأكيل، كيفضي ّتمالية الًتاكيب اللغويٌة، كداللتها ا١تعنوية

كر ا١تتلقي، ىو طبيعة شعر اٟتداثة الذم يقـو على الغموض، ٦تا ٭تتاج إٔب منهج خاص لتلقيو، كلعٌل أىم ما يساعد ُب إبراز د 
صعب، كمبهم، كمشتت دالليٌان، كنصو يبدك متشظٌيان مليئان بالشركح، كالفراغات، كا١تساحات البيضاء اليت تنتظر من " فهو شعر 
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دة، بل ىو رموز ٢تندسة ركحانية، تستند إٔب تشكيل بصرم، ٭تقق فالنص الشعرم ليس ٣ترد عبارات أك كلمات ٣تر . (43)"ٯتلؤىا
 .للنص شعريتو، كٯتنحو قدرة التواصل مع ا١تتلقي

٥تاطبان ٤تبوبتو،  إذ يستغل الشاعر إمكانات الفراغ؛ ليسمح للمتلقي التعبَت عن ا١تعٌت ا١تنسجم مع ٚتاليات النص، كما ُب قولو  
 :(44)كرمزه األثَت ىدل

 ىدل 

 الثَّرل يا جٍتَّ 

 يا كنوزى الثيريٌا

 دمي، دميكً 

 يدؿ  عليكً 

 /....يدؿ  عليٌ 

.... 

 ػ.../ 

فاٟتذؼ ا١توظف ُب ىذه السطور، يدؿ على حذؼ ٚتإب ١تعٌت أصيل ُب نفس الشاعر، يسمو بو، ٦تا ٝتح بتعدد القراءات      
كهبذه الطريقة ٯتتلك الدليل " لٌية من شخص آلخر، من خبلؿ ا١تساحة اليت تركها ا١تبدع للمتلقي، الذم ٗتتلف قدرتو التواص

 .(  45)"خطي، كمرجعي، كتواصلي: اللسا٘ب التصويرم ُب النص األديب تعددان ثبلثيٌان 

كتقنية البياض كالسواد ٝتة بصريٌة؛ فا١تساحات السوداء األفقية، ىي مناطق نشاط حركي، بعكس ا١تساحات البيضاء اليت     
 :(46)فتاح على أفكار ا١تتلقي، كخيالو، كما ُب قولوتتسم بالسكوف، كاالن

 /تليت، 

 يا ضجيجان يينازعيٍت

 ًِ  تعبتي من األرًؽ

 فمن منفىن إٔب منفىٍ 

 كُب اٟتجراًت سواكني أدمعي
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 ال تدمع

................. 

................. 

سقطة على ا   
ي
لذات الساردة، ٦تا حرر ىاتُت العبلمتُت من طبيعتهما إذ ٛتلت الفاصلة، كالعارضة ا١تائلة بداية كصفٌية للطبيعة ا١ت

الوظيفية، كجعلهما قادرتُت على إنطاؽ الشاعر، كبث بوحو اٟتزين، ٍب جاءت عبلمات اٟتذؼ لتيضفي على عملية االٌتصاؿ بيعدان 
 .إضافٌيان، يدعو ا١تتلقي إٔب التأمل، كإمعاف التفكَت ُب ٕتربة الشاعر

٭تٌفز ا١تتلقي للمشاركة باجتهادات خاصة بو، كيعلن أف ٙتة جزءان يصعب " اٟتذؼ لغرض مقصودكقد يوظف الشاعر نقاط    
٦تا ٯتنح النص الشعرم قدرة االنفتاح على دالالت ٤تتملة، ال يستطيع الشاعر البوح هبا، فيقـو . (47)"البوح بو، كمسكوتان عنو

 :(48)ا١تتلقي ٔتلء الفراغ بكٌل راحة، كما ُب قولو

 علي حُت يتوىجي اٞتنسي كاإلفبلسي ماذا أف

 !عارييت؟

...................... 

 تاركان مقعدم اٞتامعيٌ ... 

 كصديقيت اٞتامعيةي 

 كصديقيت اليت تركتيها ُب قرييت

كضمن الوظيفة التواصلية لعبلمات الًتقيم، ٗترج عبلمة االستفهاـ عن طبيعتها االستفهامية؛ لتكشف عن نفس ٦تعنة ُب اٟتَتة،    
اليت ٭تمل عنوانا فضاءن تأكيليٌان كاسعان، ( ماذا ٕب) تتخلى فيو الذات عن كجودىا الواقعي، لتقدـ أسباب تبلشيها، كما ُب قصيدة 

 :(49)حيث يقوؿ

 !ماذا ٕب ُب ببلدو تأكلي عريي؟

 !ماذا ٕب ُب منفىن يػيغىلِّبيٍت؟

 !ماذا ٕب ُب جيثثو تػينىتػِّنيٍت؟

 كإذ أشاغلي ىدام طفبلن 
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 ما حوٕب موجع أرل كلَّ 

 ...موجع

عمق : يتجاكز الوقف ُب مواطن عديدة قيمتو التصر٭تٌية، ليكتسب أبعادان تعبَتيٌة ٥تتلفة منها" كُب السياؽ االٌتصإب مع ا١تتلقي،    
يقاعات كىذا يدؿ على أف الوقف فقد قيمتو الوظيفٌية الضابطة إل.  (50)"االٌتصاؿ بُت ذات ا١تتلفظ، كالكلمة ا١توالية للوقف

 :(51)النفس، كا٠تا٘تة للمعٌت، ٦تا ٬تعلو كقفان بصريٌان، ٭تمل ُب داخلو طاقة إ٭تائية، كما ُب قولو

 أحبلمًك مقربٌب

 آفاقًك مرزأٌب

 أكزارؾ سهم أتلقاهي بصدرم

 أنداح دكائرى / أتقاطع

 أشكيلي ُب الذاًت ا١ترأل كا١ترمى

 أتناثري ُب نزُب، كأغيبي 

ٍِ ... أغيبي ... أغيبي   أغيبي

 !!!كُب خىلىدم الرجعة

عن الفكر     كتكمن أ٫تية ىذا الوقف ُب أنٌو ييضاعف من فاعلية عملية التلقي، كٯتنحها بعدان تأكيلٌيان كاضحان، ٕتعل ا١تتلقي ٯتي
 :(52) باحثان عن مرامي النص، كأبعاده ا٠تفية، كما ُب قولو

 قلتي أىتركيها

 كبيٍت كبينىها أىكجوه من االنشغاالتً 

 شىت كمآربي 

 أتركيها

 فلرٔتا إف مررتي عليها، أىتذكري 

ا  مناشدى كانت كطًي السجًل، كفجَّرهتي
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 كقد قاٝتتٍت اللغات، التوقعى ُب أسوأ

 االحتماالتً 

٦تا جعل الفاصلة تقـو بوظيفة تواصلية كاضحة، ( فجرهتا) ك( كطي السجل)، ك بُت(أتذكر)ك( عليها)فقد فصل الشاعر بُت       
سحة من الوقت، للوقوؼ عند غاية ا١تبدع، كمن ٍب االنطبلؽ بعدىا للبحث عن داللة ا١تفردة اليت جاءت بعد ٘تنح ا١تتلقي ف

يستدعي من ا١تتلقي تفعيل ذاكرتو ا١تعرفٌية لبياف تداعيات ىذا ا١تركر، ككذلك اٟتاؿ ُب ( إف مررت عليها) الفاصلة ، فالتوقف عند 
 الفعل

 . حيث جاءت الفاصلة لتبُت السبب كا١تسبب، ٦تا عٌمق ا١تعٌت، كرسخو ُب ذىن ا١تتلقي( لكطي السج)الذم جاء بعد ( فجرهتا) 

ك٦تا يرتبط بالوظيفة التواصيلية لعبلمات الًتقيم ُب شعر نادر ىدل، توظيف الشاعر للقوسُت، كعبلميت االعًتاض، بوصفهما     
فنجده يضع ما بُت القوسُت قوالن . مو بشكل أكثر كضوحان من العبلمات ا١تفسرة للمعٌت، إذ تسهماف ُب تنظيم ا١تكتوب، كفه

 :(53) مأثوران أك مثبلن، ييسهم ُب إيضاح ا١تعٌت، كبعث فكرة ما ُب كجداف ا١تتلقي، كما ُب قولو

 (كبَت القـو خادميهم)  

 كبَتي القوـً نثري الد ر ُب الظلمات

 تيربي األرض

 إف أعيت

 ىفا من كجًده الوىجدي 

 ٢تا األنٌات

فجاء إثبات ىذا ا١تثل بُت قوسُت، ليصبح مفتاحان نصيٌان للمتلقي، كدافعان بداللتو ا١تعكوسة للبحث عن منقذ لؤلمة، كما ٖتوير    
 .إال إظهارن لرغبتو ُب التحرر من قيود الواقع( صغَت القـو خادمهم) الشاعر لداللة ا١تثل الشعيب ا١تعركؼ

ُت ُب قيامهما بالوظيفة التواصيلية، لكن بشكل أعمق، كأكثر تأثَتان ُب نفس ا١تتلقي، إذ كقد تسٌد عبلمتا االعًتاض مكاف القوس   
ٯتنحاف النص باعًتاضهما طاقة تعبَتيٌة كاضحة، فضبلن عن تأثَت٫تا البصرم، إذ يصبح الكبلـ بعد٫تا أكثر كقعان ُب النفس، كما ُب 

 :(54) رثائو لوالدتو

 كاف يلزـي كٌل ىذا 

 ألقرأ سفرىؾً 
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 بدأي باٟتمدً أ

 ػ ٛتًد مىٍن ال ٭تيٍمىدي على مكركهو سواه ػ

 كإٔترعي الصربى على دـو صارى ماءٍ 

 ييشتملي ا٠تواءٍ ( فزٌاعةي ) كجسدو كأنٌوي 

كُب نصوص أخرل هتيمن عبلمة االعًتاض على عمـو النص؛ لتعكس عنصران بؤريٌان دائم الفاعلية، كٓتاصة عندما يقًتف تكرار   
ة عن تكرار الشاعر، ٦تا يضمن تبلحم البنية، كلفت انتباه ا١تتلقي إٔب اكتناه أسرار النص، حيث ٖتتشد األفكار، ا١تفردة ا١تعربٌ 

 :(55) كتتكرر ا١تفردة مقركنة بعبلمة االعًتاض، كما ُب قولو كاصفان تراتيل عشقو

 طيوره ٖتلقي ٨توى البعيًد أنا

 ػ كحبييب

 ىضابه تعانقي صمتى اٞتداكؿ

 اكالساقيات أن

 ػ كحبييب

 فراشه ٭تىىوِّـ يكسو البهاء أنا

 ػ كحبييب

٦تا أكجد فضاءن ( حبييب) فقد حققت عبلمة االعًتاض فعبلن تواصلٌيان مع ا١تتلقي، اقًتف بتواتر إيقاعي ناجم عن تكرار لفظة    
التواصيلية لعبلمات الًتقيم بتوظيف كتتعٌمق الوظيفة .  بصريٌان كاضحان، أسهم ُب تفعيل عملية التلقي، كبعث أثر اٟتٌب ُب النفوس

الشاعر لظاىرة االلتفات البصرم اليت تقـو على حركة البنية النصية ا١تتعددة من خبلؿ آليات عديدة، منها حركة ا١ترئي الذم ٗتلقو 
 :(56) اللغة، كظهور آليات تعبَتيٌة كاضحة اإلخراج ُب النص، ٦تا ييسهم ُب صياغة ا٠تطاب الشعرم، كما ُب قولو

، أـ الناري أشعلتٍت  ؟/أأنا الذم أشعلى النارى

 ؟/أأنا كحيدي الدركًب، أـ الدركبي كحيدٌب

 ؟/أأنا أعيشي ا١تناُب ، أـ ا١تناُب تعيشيٍت

، أـ األسفاري ُبَّ تيسافر  ؟/أأنا ا١تسافري
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 ال ٬تمعيٍت ُب ببلدو تأكلٍت

 .سول جوعي

التعبَت، كٖتقيق متعة التلقي عن طريق التشكيل البصرم للنص، كإنتاج  إذ برزت كظيفة االلتفات البصرم ُب كسر النمطية ُب   
 .إبداع يعتمد على االمتداد، كالرصد ٟتركات النفس؛ ليؤلف الشاعر بُت ا١تتناقضات، كيرسم رؤية لواقعو ا١تأزـك

 :ػ الوظيفة االنفعالية 5

ة اليت تعرٌب عن مشاعر اإلنساف، كأحاسيسو، ٦تا يؤسس لبعد كىي خركج انفعإب تؤديو عبلمات الًتقيم، مرتبط بالًتاكيب اللغوي   
كيأٌب استثمار التشكيل البصرم الذم تؤديو عبلمات الًتقيم  .  شعرم جديد، يتمرٌكز حولو النص، كتنبعث منو الرؤل الشعريٌة

ردة فارة من زمنيتها، متبلشية ُب بياض لفضاء النفس، كانفعاالهتا كحاالهتا ا١تضطربة ا١تتواترة ٟتظة الكتابة، كىي ٟتظة متف" كاشفان 
 .(57)"الورؽ

كلعٌل ىذه الوظيفة االنفعالية اليت تؤديها عبلمات الًتقيم ذات ارتباطات كاضحة بأساليب لغوية، كالتعجب، كاالستفهاـ، كالنداء،  
ياة العاطفية ا١تختلفة، من فرح، كحزف، تندرج ُب مستويات اٟت" كاٟتذؼ، ٦تا ٬تعلها انعكاسان النفعاؿ الشاعر الذم يعٌد ٕتربة فعالة

 .(58)"كخوؼ، كأمل، كغَتىا

كا١تتأمل ُب شعر نادر ىدل، يلمس كثرة نقاط اٟتذؼ اليت جاءت ُب سياؽ انفعإب، ٦تا يعكس حالة القلق كاٟتَتة اليت ٭تياىا   
 :(59)يد، كما ُب قولوالشاعر، فضبلن عن غربتو األليمة اليت أحالت حياتو إٔب ركاـ، ينتظر االنبعاث من جد

 طريقه كاحده " إلسبارطة" ٓب يعدٍ 

 آخرى الدنيا" ركما" كٓب تعٍد 

 ككل  شيءو تعانقى حىت التماىي

 فجغرافيةي األرًض على ما اختلف اٞتغرافيوف

 كااربوف القدامى 

 ٓب تعٍد ذاهتا،

 ...ك...ك...ك
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اع دائرة التغيَت اليت استباحت أحبلـ الشاعر، ٦تا يعكس حجم إذ ٖتمل نقاط اٟتذؼ صرخة، كأنينان داخليان، مبعثو اٌتس    
كقد تؤدم الفاصلة ىذه الوظيفة االنفعالية، حيث تكاثف الفواصل . التناقضات الكبَتة اليت تشهدىا حياتو ُب ظل استمرار ا١تعاناة

 :(60) بُت اٞتمل بشكل انفعإب كاضح، ٝتح بتفسَت مسببات ضياعو، حيث يقوؿ

 ٘ب،ىل تعلموف أ

 ما حلمتي ٔتهرةو أىقتاديىا

 أيسابقي الغزالفى فيها،

 أال كبليتي برزقةو ُب الرمد،

 كأضعتي البصارة،

 كأنامى،

 ككأسي،

 ..كدرًب البلد

فجاء إغراؽ النص بالفاصلة خركجان انفعاليٌان، يستند إٔب معاناة الشاعر، كنزفو الدائم، ٦تا يؤسس لرؤيا شعرية جديدة، تقـو على    
 .لدقيق، كالكشف ا١تستمر ألحزاف النفسالرصد ا

كتيسهم عبلمة االنفعاؿ ا١تاثلة بالتعجب ُب صياغة انفعاؿ الشاعر، كبعث الداللة ُب النص، ٦تا يفتح اجملاؿ كاسعان أماـ ا١تتلقي   
 :(61)للتأمل كالبحث عن سٌر نربة األٓب اليت ٭تملها خطاب الشاعر، كما ُب قولو

 دىةن كأيقلب أيامي أىراىا ميصفٌ 

 تصريخي 

، أىغربي   !أىشعثي

 ٓب تبًق ٕب، ٓب أيبًق ٢تا

 !سول أىحرًؼ ىذا الكبلـٍ 
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كىذا يعٍت أف توتر النفس مرتبط بتوتر الذات، ٦تا ٬تعل الشعر يتخٌلى عن كظيفتو ا١ترجعٌية القائمة على اإلخبار إٔب التعبَت عن    
جعيتو الذاتية، كمن الداللة على ذاتو داللة حافٌة، ال يصرٌح هبا ظاىر كبذلك يتمكن النص الشعرم من بناء مر " اٟتالة االنفعالية، 

 .(62)"ا٠تطاب الشعرم، كإ٪تا تدؿ عليها مؤشرات لغوية، تنٌزؿ النص داخل بنية منغلقة، كمستقلة

ٯتيل إٔب كلعٌل ىذا التصور لدكر عبلمات الًتقيم ُب صياغة انفعاالت الشاعر، أسهم ُب صياغة ا٠تطاب الشعرم، الذم     
ا١تزاكجة بُت عبلمتُت ٥تتلفتُت، كجعلهما ُب عبلقة كاحدة، ٖتمل داللة االستفهاـ ا١تفضي إٔب التعجب، ٦تا يكشف عن انفعاؿ 

 :(63) قابع، يعًتم نفس الشاعر، كيقودىا إٔب مواجهة حادة مع الذات الباحثة عن اٟتقيقة، كما يظهر ُب قولو

 أيصادؽه مع نفسي أنا

؟  !أـ كاذبه

 مُت أـ خائنه،أأ

 لن أعربى ىذا اٞتسرى : قلتي 

 فعربتيوي 

إذ جاء تتابع الصيغ االستفهامية ُب شعر نادر ىدل بصورة عالية الوتَتة، ٦تا يكشف عن ٖتطم كجداف الشاعر، ككصولو إٔب     
فعالية اليت تؤديها كقد يقع أسلوب النداء  ضمن ىذه الصيغ االن.  حالة من البلجدكل بعدما كجد ُب الواقع ما يكفي لرفضو

عبلمة االستفهاـ التعجيب، إذ تقع ُب ٚتل ذات نغمة صاعدة، يتوجو فيها ا٠تطاب إٔب منادل حقيقي، كلغاية انفعالية كاضحة،  
 :(64)كما ُب قولو

 !يا ببلدى اً، ًٓبَّ أىضيقي باحثان؟

 أأل٘ب الشوكةي ُب صدرؾ

 .أقتاتي اٟتسناًت، كأيضيءي 

 دان أأل٘ب إٔتلى منفىن كببل

 .يا ببلد ا، ًٓبى أضيقي باحثان 

إذ أٌدت عبلمات الًتقيم ُب شعر نادر ىدل كظيفة انفعالية كاضحة، خرجت باللغة من تشٌكبلهتا النصية ذات النربة ا٢تادئة، إٔب   
 .رصد توترات النفس، كما تبعثو من انفعاالت، كظفها الشاعر للتعبَت عن أفكاره، كرؤاه اٟتا١تة
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 :مةالخات

لقد أظهرت الدراسة قياـ عبلمات الًتقيم ُب شعر نادر ىدل بوظائف متعددة، تندرج ضمن مقدرهتا التعبَتيٌة، كانعكاساهتا     
كم، ٗتضع لو قصائد الشاعر، يتنامى  التأكيلية اليت أدخلت نصوصو ُب سياقات فكريٌة منتجة للمعرفة، ككاشفة عن نظاـ لغوم ٤تي

حة كاسعة من نصوصو، ٦تا منح ألفاظو طاقة داللٌية، تتقلص معها درجة ا١تباشرة ُب التعبَت، كتتعأب النربة فيها البياض، ليغطي مسا
 .الشعريٌة اليت تربط توتر النص بتوتر الذات الشاعرة

كلمات كىذا جعل من عبلمات الًتقيم ُب شعر نادر ىدل فضاءن كاسعان، يسمو بفكر الشاعر، إذ تعيد ىذه العبلمات تنظيم ال  
رج النص من صمتو؛ ليؤسس  على ٨تو جديد، يتسق مع الرؤية الشعرية، فضبلن عن كونا شكبلن من أشكاؿ التلفظ عرب الغياب، ٗتي

 .لضرب جديد من الشعريٌة، يقـو على التساؤؿ الفاجع، كيفتح اجملاؿ أماـ ا١تتلقي للتأمل، كالغوص كراء ا١تعٌت
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، (دراسات ُب ٕتربة نادر ىدل الشعرية) ػ بعلي، اٟتداثة الشعريٌة كفاعلية الكتابة20
 .124ص 

 .47، ص ( حرب العتمة، كمزامَت الريح، كعآب لست فيو) ػ ىدل، ثبلثية 21

 .77، ص (ا٠تطاب كفائض ا١تعٌت) ػ ريكور، نظرية التأكيل 22
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 .39ػ ىدل، حدائق القلق، ص  26
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 المصادر كالمراجع

 .، دار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة، بَتكت( ْتث ُب تأكيل الظاىرة األدبية) ـ، التلقي كالسياقات الثقافية2000راىيم، عبدا، إب

 .ـ2002ـ، دالئل اإلمبلء كأسرار الًتقيم ، أفريقيا الشرؽ، طرابلس، 2002أككاف، عمر، 

 .، دار الكتاب الثقاُب، إربد( ت ُب ٕتربة نادر ىدل قواٝتة الشعريٌةدراسا) ـ، اٟتداثة الشعريٌة كفاعلية الكتابة2007بعلي، حفناكم، 
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 .، ترٚتة ٤تمد العمرم ، إفريقيا الشرؽ، ا١تغرب(٨تو ٪توذج سيميائي لتحليل النص) ـ، الببلغة كاألسلوبية1999بليت، ىنريش، 

 .لشعر ا١تعاصر، دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاء، اٞتزء الثالث، ا(بنياتو كإبداالهتا) ـ، الشعر العريب اٟتديث20001بنيس، ٤تمد، 

 .ـ، األدب كالداللة، ترٚتة ٤تمد ندٙب خشفة، مركز اإل٪تاء اٟتضارم، حلب1996تودركؼ، تزفتاف،
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 .ـ، إشكالية التلقي كالتأكيل، منشورات أمانة عٌماف الكربل 2001الركاشدة، سامح،

 .قاُب العريب، ا١تغرب، ترٚتة سعيد الغا٪تي، ا١تركز الث(ا٠تطاب كفائض ا١تعٌت) ـ، نظرية التأكيل 2003ريكور، بوؿ، 

 .، دار الصداقة العربية، بَتكت(آرؤاىا كإ٧تازاهتا)سقاؿ، ديزرة، د ػ  ت، حركة اٟتداثة 

 .ـ، السيمياء كالتأكيل، ترٚتة سعيد الغا٪تي، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت1994شولز، ركبرت،

، " علم ٕتويد الشعر" ، ْتث ُب ٝتات األداء الشفهي، (ـ2004ػ  1950) ٟتديثـ، التشكيل البصرم ُب الشعر العريب ا2008الصفرا٘ب، ٤تمد،
 .النادم األديب ، الرياض

 .ـ، نظرية البنائية ُب النقد األديب، دار الشركؽ، القاىرة1998فضل، صبلح،

 .279ـ، اإلهباـ ُب شعر اٟتداثة، سلسلة عآب ا١تعرفة، الكويت، العدد 2002القعود، عبدالرٛتن، 

 .ـ، بنية اللغة الشعريٌة، ترٚتة ٤تمد الوٕب، ك٤تمد العمرم ، دار توبقاؿ، الدار البيضاء1986ن، جاف، كوى

 .، ا١تركز الثقاُب العريب، ا١تغرب(مدخل لتحليل ظاىراٌب) ـ، الشكل كا٠تطاب1991ا١تاكرم، ٤تمد،

 .ُب العريب، ا١تغرب، ا١تركز الثقا1، ط(٨تو تأكيل كاقعي) ـ، ا١تفاىيم معآب 1999مفتاح، ٤تمد، 

 .ـ، الداللة اإل٭تائية ُب الشعر العريب اٟتديث، دار اٞتيل، بَتكت 2007موفو، عفاؼ، 

 .ـ، أركل، منشورات كزارة الثقافة األردنية، عٌماف2006ىدل، نادر، 
 .، أنت، دار الكندم للنشر كالتوزيع، إربد2004ىدل، نادر، 

 .، عٌماف(امَت الرِّيح، عآب لست فيوحرب العتمة، مز )ىدل، نادر، د ػ ت، ثبلثية
، دار الكندم للنشر كالتوزيع،إربد، دار تالة للنشر، طرابلس، (٦تلكة للجنوف كالسفر، مسرٌات حجريٌة، لن ٗتلصي مٍت) ـ، ثبلثية2002ىدل، نادر، 

 .ليبيا

 .ـ، حدائق القلق، منشورات كزارة الثقافة األردنية، عٌماف2007ىدل، نادر، 
 .ـ، سأعد  أيامي ٔتوتًك، دار الكندم للنشر كالتوزيع، إربد2004 ىدل، نادر،

 .ـ، كذلك، دار الكندم للنشر كالتوزيع،إربد، دار تالة للنشر، طرابلس، ليبيا2001ىدل، نادر، 
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 .ـ، مزامَت الٌريح، دار اٟتداثة، بَتكت1993ىدل، نادر، 

 .ـ، نار الًقرل ، عآب الكتب اٟتديث، إربد2007ىدل، نادر، 

 

 

 

غويةعوامل التينية الّل  

 قيصر مصطفى: الدكتور                                          

 األستاذ بكلية اآلداب كاللغات ػػ  قسم اللغة العربية                                

  2/جامعة اٞتزائر                                            

 

 :مقدمة

كانت العلـو  ّتميع فركعها ،  تعترب نتاجا طبيعيا للحاجة كالتأمل معا ، كإذا كاف  اإلنساف  عرب تارٮتو الطويل  ،    إذا           
كإذا كنا نؤمن  ... كبصرؼ النظر  عن لونو أكعرقو أك ديانتو ،  ٭تمل  خصائص إنسانية متشاهبة  إٔب حد بعيد ، إف ٓب تكن كاحدة 

بيئية  دكرا ُب تطور اإلنساف كإعادة  تشكيلو فكريا  كنفسيا كاجتماعيا  ،  فإننا ٩تطئ كثَتا إذا  ما تفردنا  بأف للمؤثرات  ا٠تارجية  ال
بآراء التنسجم  مع ىذا  الواقع ا١تشار إليو  ،  كتتناقض مع نواميس الطبيعة  اليت  تؤكد على كحدة  الوجود  كاإلنساف  ككحدة 

ىنا  فإننا نسمح ألنفسنا  كمن.... ، اإلنعكاسات  الداخلية  اليت قد تطفو على السطح  ا١تؤثرات  ا٠تارجية ،  كإٔب حد ما  
إف الناس كل الناس  ،  متساككف  من حيث الصدكر  عن مثل تلك ا١تكونات كا١تؤثرات  ،  إال أنم قد ٮتتلفوف  ُب طريقة :  بالقوؿ

الناٚتة  عن تعدد كاختبلؼ  ا٠تربات  كا١تشاىدات  ، فعندما تكوف    التعبَت ،  كفقا للًتاكمات اإلنسانية كا١تواريث الثقافية ،
كعندما  ... الظركؼ متشاهبة  ،  فإف ا١تعاناة تكوف متشاهبة أيضا ،  ككذلك فا٠تربات تكوف متقاربة من حيث النتائج كاألشكاؿ  

إٔب مكاف  آخر ،  لتطل على ٕتارب اآلخرين   كانت  تتقوقع قبيلة من القبائل على نفسها  ُب مكاف كاحد  كال تغادره ،  كتنتقل
كتتبادؿ معهم  ا٠تربات  ،  ٍب تتعاكف معهم  لتشكيل ٪تط حياٌب كسلوكي  جديد  ، تتحرؾ من خبللو ،  أك تشكل بوتقة جديدة  

ة ،  ككأنا  تدكر ُب فراغ تنصهر ُب داخلها  التجارب  ا١تختلفة  ،  فإف ىذه القبيلة  تبقى تدكر حوؿ نفسها ،  كٕتًت ٕتارهبا ادكد
ضمن حلقة مفرغة  ،  دكف أف تتمكن من التجديد أك التجدد  كالتبل قح مع غَتىا  ، كىذا بعكس القبائل ا١تتحركة  ا١تتنقلة من 

                           .          مكاف إٔب مكاف  ،  كاليت تتجوؿ ُب ببلد ا الواسعة  ، ٦تا يتيح ٢تا الوقوؼ على ٕتارب اآلخرين  كأنشطتهم  
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ل التخلف كالفقر كالفاقة كلو ألقينا نظرة فاحصة ىذه األياـ  ، على الشعوب اليت مازالت ترزح ُب أيامنا ىذه ٖتت ظ         
خ تلك ،  ،  ٍب ألقينا بأبصارنا ُب نظرة ٦تاثلة على الشعوب كاألمم األكثر    تقدما كحضارة ،  ٍب راجعنا تاريخ ىذه كتاريكاألمية

لعلمنا أف الفرؽ كامن  ُب ترحل كتنقل ٚتاعة  ،  كثبات  كٚتود ٚتاعة أخرل ،  كىنا يكمن ميزاف التطور كالتقدـ كاإلختبلؼ ،  
ففي الشرؽ األكسط  ، كاف الفينيقيوف  الذين نزحوا من آالؼ السنُت من جزيرة العرب إٔب سواحل الشاـ ،  ٍب انطلقوا عرب العآب 

البحر كخاضوا غماره ،  ٧تد كرثة ىؤالء أكثر تقدما من إخوانم ُب أكاسط إفريقيا  كآسيا  كأمريكا البلتينية   ، ذلك إذا   بعدما ركبوا
 . كاف التواصل قائما بُت األكؿ كاآلخر دكف انقطاع ،  كىكذا فالتنقل عامل حضارم  يساعد على سرعة النمو كالتقدـ كاٟتضارة  

يد  ، البد كأف يرتكز على أسس كقواعد سابقة  مستنتجة أك منبثقة عن  خربات كتأمبلت  كتراكمات ،   كالبناء اٞتد            
كانت دائما تقـو  على أساس من القوانُت  اليت ترسخت نتيجة  ا١تبلحظة  كالتجربة كا١تتابعة  كالتمييز بُت ا٠تطأ كالصواب  ،  

ت  كالنتائج ، كبقد ر  ماتكوف  تلك التجارب ثرية كمتعددة كمتلونة  ، بقدر  مايطور كالتفريق بُت النافع  كالضار ،  كٕتميع ا١تعلوما
اإلنساف  حياتو على أساسها  ،  كيكوف أكثر  توظيفا ٢تا  ،  كاستفادة منها  ، كالقدرة ىنا  تكمن ُب ٚتع النتائج  كاإلحتفاظ هبا 

م إذف  البد كأف يبٌت  ػػ كما قلنا ػػ  على ٕتارب  سابقة  ،  كال بد من كادخارىا لوقت  اٟتاجة  ،  كىذا ىو مايسمى بالعلم ، فالعل
اإلستمرارية  ُب ٚتع ا١تستجدات كإضافتها إٔب السابق ا١تختزف  ،  حىت نصل إٔب ا١تستويات اليت نصبح معها  على جانب من الثراء  

زد٘ب علما ػػ  كالعلم ٗتصص البد ٟتفظو كفرزه  من أناس با١تعلومات  ،  كحلم اإلنساف أف يتحصل على ا١تزيد من العلم  ػػ أللهم 
متخصصُت حىت الٮتتلط اٟتابل بالنابل  ،  كتذىب اجملهودات ا١تبذكلة سدل  ، كىؤالء  البد كأف يكونوا على جانب من الذكاء 

عل مع اآلخر تأثرا كتأثَتا ، كبا لطبع  اللماح  ، كالفطرة السليمة ،  كالقدرة على ا١تتابعة   ، كاإلستعداد على األخذ كالعطاء  كالتفا
،  ُب مكانو ، كمهما كانت قدراتو   فاإلنساف الذم  ينعػزؿ عن اآلخرين  ،  ال بد  كأف ٭تكم على نفسو باٞتمود كالتحجر  كا١تراكحة

ألف اٞتهد مفقود  ،  كلذلك  فإنو اليستطيع ا ٠تركج من شرنقتو اليت أحاط  نفسو هبا ، كال ٯتكن لو أف يأٌب أك ٬تٍت ٙتار جهد ما  ،
فهو لن يأٌب ّتديد  ، كيكوف سَته كسَت السلحفاة  ، فاإلنساف خلق  ليكتمل بأخيو ،  كيتكامل مع اٞتماعة  ،  كيتفاعل مع بيئتو 

ف ىناؾ األسرة ،  فلوال تعاكف الرجل مع ا١ترأة  ، ١تا ًب إنشاء األسرة  ، ك١تا  كا:  ككسطو  كلنضرب مثبل على ما٨تن بصدده 
استمرارية ُب بقاء الكوف  كدٯتومتو ،  كالتعاكف ىذا كاف منذ الوجود األكؿ لئلنساف فوؽ سطح الكرة األرضية   ، ك١تا كاف ىناؾ 

 . جديد  ك١تا كاف ىناؾ تطور كحياة  كبقاء ،  كابتكار ك٪تاء ، كخلق كٕتديد للجنس البشرم 

،  كتاريخ اٟتضارات ، لوجدنا أف للبيئة  بنوعيها ا١تادم كا١تعنوم  ،  أم اجملالُت   كإذا استعرضنا  تاريخ التحوالت  البشرية       
،  ماثلة  للعياف عرب آ الؼ السنُت اٞتغراُب كاإلنسا٘ب  ،  لوجدنا أف آثار ماذكرناه من التحوؿ كالنمو كالتطور ،  مازالت  

قدرتو  على استقطاب األمواج البشرية  ٠تصبو كٚتالو  كمائو كٝتائو فبالنسبة  للجانب اٞتغراُب  ،  فإنو يرتبط  با١تركز من حيث  
كسهولة التعاطي مع خَتاتو  ،  كجٍت ٙتراتو  ،  كإمكاف توفَت األمن بُت ربوعو ، كىذا مايسمح  لئلنساف  باستثمار الواقع  ،  

ا١تعنوم ،  فيكمن  ُب إمكانية التعاكف كالتفاعل مع كاإلستفادة من طػوؿ اإلقامة  كاألناة ُب   صنع  كابتكاراٞتديد ، أ ما  اٞتانب 
اآلخرين ، فا١تنتج  مآب يعرض  نتاجو على اآلخرين  ،  فإنو سيوا جو كسادا كفسادا ، ك اليعرؼ  كال يقدر مدل ٧تاحو  ، ك ىو 

تثبيط كىدـ  كإحباط  ،  لذلك ْتاجة ألف يستمع آلراء اآلخرين  ،  بشكل ٬تعل  من ىذه اآلراء حوافز تشجيعية ،  أك عوامل 
 . أك عوامل توازف كتأمل ،  كعلى كل حاؿ  ، فإف األ٫تية تكمن  دائما ُب استثمار  كتوظيف آراء اآلخرين كاإلستفادة منها 
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ات كىنا ننتهي  إٔب نتيجة  أنا إليها  ُب البداية  ،  أال كىي أف الناس  متساككف  من حيث القدرات  كا١تواىب  كاإلمكان      
كالغريزة  كاألحاسيس  ُب العطاء  ،  كاإلستعداد فيما لو توفرت  األدكات بشكل متوازف متكافئ ،  كمن حيث  اٟتاجة  

، ىذا على ا١تستول  اٞتماعي  ، أما على ا١تستول اإلفرادم  ،  فالتفاكت  قائم على أساس  اإلحاطة با٠تربات  كالقدرة كا١تشاعر
 .نها مستقببل  كتوظيفها  كالقدرة على توفَت  الظركؼ ا١تبلئمة  لذلك على ٗتزينها  ،  لئلستفادة م

كمهما يكن ،   فالناس  متكاملوف  مهما خدعتنا  ا١تظاىر ،  كمهما  تو٫تنا  خبلؼ ذلك  ،  كال يوجد شعب  ذكي        
أمم  قادرة على توظيف  كآخر غيب  ،  كال توجد أمة  متطورة كأخرل  قاصرة من حيث اإلستعداد لذلك  ،  بل ىناؾ 

،  تلك التجارب  كإعادة النظر فيهااإلمكانات  كاإلستفادة منها  ككضعها ٖتت تصرؼ العلماء كا١تختصُت  ،  كالتعلم كاإلحاطة  ب
درة أك ٔتعٌت أصح ، ىناؾ أمم قا.كإعماؿ الذىن ككد ا٠تاطر  ُب حيثياهتا  كتفرعاهتا الدقيقة ، كأمم عاجزة جملموعة من األسباب  

 .على ٗتزين ا١تعلومات ، كاإلستفادة منها عندما تدعو اٟتاجة 

كالبد ىنا من اإلشارة  إٔب أف الشعوب  اليت كتبت  ٢تا الغلبة  ُب بدايات ىذا العصر  ،  قد تفطنت كتنبهت  إٔب ضركرة          
سخرت لو أفضل  القول البشرية  ،  دكف إعطاء ىذا اٞتانب  أ٫تية خاصة   ، كحشدت من أجلو  كل اإلمكانات ا١تتاحة  ،  ك 

أف  تقتصر ُب ذلك  على إمكاناهتا  ا٠تاصة ، كمن ذلك  فإننا  نرل  أف ُب ٥تتربات  كجامعات  كمصانع  أكثر الدكؿ  تطورا  
شاىد على  ُب ىذا العصر  ،  علماء كخرباء  من ٥تتلف  األجناس  كاألعراؽ  ،  كمنهم من ينتمي  إٔب أكثر الدكؿ ٗتلفا  كأكرب

ككجود علماء متخصصوف ُب .ذلك ، كلو كاف ُب اٞتانب السياسي  ،  كصوؿ رجل إفريقي إٔب سدة رئاسة أعظم دكلة ُب العآب 
٥تتلف اجملاالت كمن ٥تتلف اٞتنسيات منتشرين  عرب كل القارات ك٥تتلف الدكؿ كخاصة ا١تتقدمة منها ذلك أف ا١تتفوؽ عادة ما 

 .هتيئ لو الظركؼ ا١تبلئمة  للعمل كالبحث العلمي يتوجو ٨تو الببلد اليت 

كلسنا ىنا  ُب حاجة للتفصيل  ُب األسباب التارٮتية  كاٞتغرافية  لنهوض بلد  كٗتلف آخر  ،  إال أننا  ٩تتصر  القوؿ  ،          
ألكثر  استقرارا  ،  كانت األكثر  بأف الببلد  اليت كانت  أكثر عرضة  للموجات  البشرية  ،  كاألكثر احتكاكا  باآلخرين  ،  كا

٪توا كعطاء  ُب اٞتوانب  الفكرية  كاإلقتصادية ، كىنا  تسقط ا١تقولة  اليت  يرددىا  بعض ا١تغرضُت  كاليت تقوؿ  بتمايز  األجناس 
 . على أساس عرقي  ،  من حيث اإلبداع كالتفوؽ ،  كلدينا من األمثلة  على ذلك ما اليعد كال ٭تصى 

ىذا ، كإذا كانت ببلدنا العربية  ،  ىي ا١تعنية ٔتا نقوؿ بسبب انتمائنا ٢تا كبسبب إحساسنا ٔتا  ٟتق هبا من غنب كٕتٍت          
كظلم ، فإننا نقوؿ  ، ىذه األمة  قد أسهمت  تارٮتيا كحضاريا  بقسط كافر ٦تا أنتجتو البشرية  ،  كٔتا حققتو على ٚتيع 

قد أعطت الكثَت كالكثَت ٦تا اعًتؼ بو ا١تؤرخوف على اختبلفهم  ، كإف أمة أعطت نصف ا١تستويات من تقدـ  إنسا٘ب ،  ك 
ماأعطتو األمة العربية ،  ٟترم هبا أف تفاخر بو األمم كالشعوب  ،  كىذه األمة ١تن الظلم ٔتكاف  ، أف تتهم بالعجز كالتقصَت ،  

،  كعلى ىذا ،  فقد كانت  انت مهبط الوحي كموطن الدياناتكترمى بالغباء  كاإلعاقة  كشىت النعوت الظا١تة ،  فببلدنا ك
،  ال تابعة  ، ككانت سيدة ال مسودة  ،  كإف الشواىد ناطقة بذلك  ،  كآثارنا شاىدة  ،  كىي مازالت قائمة ،  كىذا متبوعة

مازالت قادرة على ا١تزيد من العطاء ،  دليل على طبيعة العطاء كالقدرة على أف تكوف ٢تا الريادة ُب كل اجملاالت اليت ذكرناىا  كىي 
 .كاإلسهاـ اٞتديد بكل ما من شأنو أف  يدفع بالبشرية إٔب سبلٓب اجملد كالرقي 
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٨تن إذف أمة قادرة كمقتدرة  ،  كما ٓب نقل بأنا من أفضل األمم  ،  فإف من حقنا الزعم ،  بأنا  من بُت األمم اٟتية          
،  كا١تنطلقة من تارٮتها اجمليد  ،  لتنفض عن نفسها غبار الكسل كالقعود، كىي قادرة  ، لوال أف  الناشطة  ا١تتحفزة دائما 

تراكمات ثقافية نإتة عن الكثَت من مظاىر القهر السياسي ،  كالقمع الفكرم ا١توركث منذ العصرين  األموم كالعباسي ،  ناىيك 
عمقا ، أسهمت ُب حرؼ اٟتياة السياسية عن مسارىا الطبيعي  ،  كل ذلك عن العهد الًتكي ، كرٔتا يعود ذلك إٔب جذكر أكثر 

 . تسبب بكثَت من العجز كاإلحباط كا٠توؼ ا١تركب كالقعود عن النهوض  

 :العرب كالحركة اللسانية

ا تلك  ، عبلقة كاف العرب  عرب التاريخ ،  ُب مقدمة األمم اليت إتهت ٨تو الدراسات اللسانية  ،  ذلك أف إلىتماماهت        
كثيقة بالدين كالعبادة  ، فهم كمنذ  ظهور اإلسبلـ  ناشطوف ُب الدراسات اللغوية  ، من صرؼ ك٨تو كببلغة ،   ْتثوا ُب الكلمة 

كمشتقاهتا للوصوؿ إٔب تفسَت كفهم القرآف  ،  كعاكنم ُب ذلك علماء الفرس ٦تن اعتنقوا اإلسبلـ ، كغَتىم من الشعوب ،  
نهم اٞترجا٘ب كابن جٍت كالفارايب كابن سينا ،  كىذه العلـو تشكل ُب ٣تملها كتفاصيلها كل العلـو اللسانية اليت تنبو الذين ظهر م

٢تا األكركبيوف كاألمريكيوف ُب العصر اٟتديث ،  غَت أف ٦تا يؤسف لو شديد األسف ،  أف علماءنا  بل كتابنا كال أقوؿ علماءنا ،  
ٍستغػفل أك يضلل  ،  كانوا أك بعضهم ، كبطرؽ ملتوية يقبلوف على الدراسات اٟتديثة ككأنا سابقة ال ألف من شأف العآب أال يي 

     مسبوقة ،   كمبتدعة ال متبعة  ،  كبعد أف انقطعوا عن دراسة الًتاث  ، نراىم إذا ماكقعوا على نظرية ،  كأحسوا أف اٞتاحظ
جابر بن حياف أك ا٠توارزمي  أكابن سينا ، أك ابن خلدكف  أك ابن ا٢تيثم  ، أك أك اٞترجا٘ب  ،  أك السكاكي  ، أك ابن جٍت  ،

،  قد عاٞتها  ، فبدؿ أف يعودكا لؤلصل  كينظركا إليو نظرة متفحصة متبصرة ، كيبنوف البلحق على السابق ُب إطار علمي مثبل
ككأنم !!  لعرب ،  قد نظر ُب ذلك أك كتب فيو  ككاف فبلف أك فبلف من ا:  رصُت ،  كنا نراىم يقولوف  ،  كباحتشاـ بالغ 

بأف األكؿ أخذ عن الثا٘ب  ، كأف السابق قد أخذ عن البلحق  ،  بطريقة تشعرنا ككأنم يأنفوف لذؿ كامن :  يوشكوف أف يقولوا 
لعلم ىو فبلف من ُب نفوسهم  ، كصغار مستحكم ُب ذكاهتم  كنقص مبلـز لشخصياهتم  ،  يأنفوف من القوؿ بأف ا١تؤسس ٢تذا ا

كىذا ىو نفس ماذىبوا إليو عند دراستهم ١تقدمة إبن خلدكف ،  فكانوا يركف أك يظنوف أك يوشكوف على القوؿ  بأف !! العرب  
صحيح أننا نعا٘ب اليـو من خزم كنا نعا٘ب !! ابن خلدكف آخذ عن  جاف جاؾ ركسو ،  أك أم ٤تدث تكلم ُب علم اإلجتماع 

،  كلكن علماءنا كانوا ُب ا١تاضي على جانب من التحرر  كاإلستقبللية ،  ذلك أف الغرب كاف ُب سبات منو كذلك ُب ا١تاضي 
كٓب يكن قد استكمل بناء ا٠تطط لتدمَتنا ،  كٓب يكن قد بدأ بتجنيد العمبلء الذين كظيفتهم ا٢تدـ ال البناء ،  كالتشكيك ال 

شك ،  كقد ٖتكم ُب النفوس ،  كيوشك أف  يػيٍعًجػػز األطباء عن معاٞتة عقػػم  التوثيق ، كالتسويق الالتعػليق   ، كىذا مرض كال 
أصبح سيلو جارفا  ، كطوفانو  متلفا  ، لكل ما حولو  ،  كإعصاره يقتلع كل مايصادفو من جذكر قدٯتة كجذكع مستقيمة ،  من 

خت حىت عجزت عن ا١تقاكمة  ، ىذه ىي تربة بللت بوبل  ىاطل  ، كٝتاء حجبت بضباب ىائل ،  كتشربت كتراخت أك اسًت 
حاؿ أمتنا  ،  كىذه ىي حاؿ النخب فيها فما بالك بغَت  ىذه الطبقة، ٍب كيف يكوف حاؿ أمة يقود مسَتة نضتها ا١تفًتضة 

 بعض القادة كىم أميوف جهلة  ؟ 
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ويسريُت كفرنسيُت ،  ككثرت األٝتاء اليت ٖتدثوا عن اللسانيات ،  كٖتدثوا عن كل ادثُت ٦تن كتب فيها من أمريكيُت كس        
بتنا نزين هبا كتاباتنا ، دكف أف يكوف ٢تا هبرج كألق ،  كبالرغم من اإلشارات إٔب علمائنا السابقُت ، إال أف ىذه اإلشارات على 

الكامل ا١تتكامل  أ٫تيتها ٓب تكن لتستفز غَتهتم ،   كٖتيي  موات نفوسهم ،  كتبعث األمل ُب صدكرىم كتستحثهم على البحث 
 .للوقوؼ على اٟتقيقة ،  كلعل الوقت يسمح لنا مستقببل للبحث فيما قصر عنو ىؤالء  إف أتيحت لنا الفرصة ُب ذلك 

فالعلـو اللسانية  بكل تفرعاهتا  ك٣تاالهتا  ، كاليت ٭تلو للبعض القوؿ بأنا  بدأت ب فرديناند دكسوسَت  السويسرم  ،         
يثة  ،  كأف سوسَت  ىو الذم بدأىا كشق طريقها ،  كخاض شعاهبا كمنعرجاهتا ،  كأعلى بناءىا  ،  كأرسى كأنا  علـو حد

دعائمها  ،  كىذا الكبلـ بنظرنا ليس إال من قبيل التوىم كالرجم بالغيب  ١تن العلم لو ، كأشرنا إليو قبل قليل  ، كىو من 
الصيحات البلىثة كراء سراب ٭تسبو الظمآف ماء  ، ككلما دنا منو ابتعد عنو ا١تغالطات  الصارخة  ،  كالدعاكل الفاضحة   ، ك 

فإف أىلنا ماقصدكا ىذا  ، كإ٪تا !  كالقصد من ىذا ،  إف كاف ٙتة قصد  ىو التضليل ، أك التهويل  كلكن كلؤلسف ... كتبخر 
كال نظن أف علماء الغرب قد قصدكا ذلك  كقعوا فيو ٞتهالتهم كٛتقهم كتسرعهم  كىوجهم  كخفة عقو٢تم كطيش أحبلمهم  ،  

أيضا ، ألف العآب اٟتق ،  كما قلنا اليكوف من ىذا الصنف ، كلكن فريقا من ا٠تبثاء  ، كظف جهل ىذا كٛتق ذاؾ ،  لغاية ُب 
ا عن نفس يعقوب ، كلكن كمهما كاف من أمر ،  فإف الغربيُت ُب ىذا الزمن كمنذ مطلع القرف التاسع عشر ،  كبعدما نفضو 

أنفسهم غبار ا١تاضي  ، كما علق هبم من آثار القركف الوسطى ،  قد إتهوا ٨تو البحث العلمي بدقة كرصانة كجد  كرغبة أكيدة ،  
لتحقيق أىداؼ مرسومة ،  كغايات معلومة  ، كقد استفادكا من األندلس  ُب ا١تغرب ،  كبغداد ُب ا١تشرؽ  ، كما استفادكا من 

 ... سطى علمائنا ُب آسيا الو 

كلنتجو إٔب سوسَت بعد ىذا كلو فماذا يقوؿ ؟  ُب أْتاثو كدراساتو  اليت نقلت إلينا مًتٚتة  ،  كتبنيناىا ُب مدارسنا  ،           
 : كنىٍجنا نجها ُب أْتاثنا كدراساتنا  يقوؿ 

   هتا  ، سواء منها  لغة الشعوب  البدائية  يتكوف موضوع  علم اللساف  أكال من  من ٚتيع مظاىر اللغة  اإلنسانية  كتعبَتا"    
أك الشعوب ا١تتحضرة ، كسواء  تعلق األمر  بالعصور  ا١تغرقة ُب القدـ  ، نقصد العصور الكبلسيكية  ،  أك عصور  عهد 

صناؼ التعبَت  اإل٨تطاط  آخذين بعُت اإلعتبار  بالنسبة لكل مرحلة  ، ال اللغة السليمة  كاللغة ا١تمتازة  فقط ،  بل ٚتيع  أ
كأشكالو ،   كىذا كحده  ال يكفي  ،  إذ ١تا كانت  اللغة ،  كثَتا  ما يذىل  الناس  من مبل حظتها  ،  تعُت  على عآب اللساف  

( 1" )أف يعترب  النصوص ا١تكتوبة  ،  مادامت  قادرة كحدىا  على أف  ٕتعلو يعرؼ أصناؼ  الًتاكيب القدٯتة  منها  كالعتيقة 
كبلـ سوسَت فأين لغتنا ٦تا حدده ُب تعبَته ؟ أىي اللغة ا١تتخلفة البدائية ؟  أـ ىي اللغة  الكبلسيكية  ؟  أـ ىي اللغة   ىذا ىو

 !! السليمة ا١تمتازة ؟ 

عندما ندرس لغتنا  دراسة علمية  ، فإننا على ضوء تلك الدراسة ،  ٨تدد موقعها ٦تا ذكرناه ،  كباستطاعتنا أف نعفي        
سنا من تلك الدراسة ،  فنقوؿ كما قاؿ الكثَت من علمائنا كعلماء أعدائنا  ، بأنا اللغة السليمة ا١تمتازة  ،  كننطلق من ىذه أنف
 . طة لنتابع دراستنا كنستوُب غرضناالنق
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األمم اليت  إتهت إذف فعلم اللساف  ،  بنظر سوسَت  ،  ىو ذلك العلم  الذم يهتم ّتميع مظاىر الكبلـ ،   كمن أكثر         
، ،  كبأصناؼ التعابَت  كالًتاكيب ٨تو ذلك العلم  الذم يهتم ّتميع مظاىر  اللغة  فصيحة كانت أـ عامية قدٯتة كانت أـ حديثة 

ىذا مايقولو سوسَت ، كإذا كاف العرب قد بدأكا حياهتم الثقافية قدٯتا كقبل اإلسبلـ  .انطبلقا من ذىوؿ اإلنساف ُب مبلحظتها 
ور موغلة  ُب القدـ  ،  كٓب يصلنا منها إال نتف  قليلة  ألسباب  ٧تهلها  كنضع على رأسها عدـ اضطرار العريب  لتدكين بعص

،  حياتو ،  كما يرافقها من أحداث مايقولو  ،  كاعتمادا منو دائما على  ذاكرتو كصفاء ذىنو ،  الذم كاف ٮتتزف فيو كل   تفاصيل
فهة ا١تتواترة ،   فقد اضطر مع فجر اإلسبلـ  لتدكين  ماكقعت عليو  ذاكرتو من شعر كنثر  كحكم فيعتمد على الركاية كا١تشا

كخطب  كسجع كأمثاؿ  ،  ٍب كانت الثورة اليت  خاض غمارىا  ٤تافظا على القرآف كلغة القرآف من الضياع كالتلف كالتحريف  ،  
،  ككاف على العريب  أف يفتش عن العلم ا١تساعد على حفظ كتدكين  فكاف اٟتديث ٍب كانت التفاسَت ا١تختلفة للقرآف الكرٙب 

،  َت  فدرس لغات العرب أم ٢تجاهتمماذكرنا  ،  فاجتهد  كدرس كنقب ُب زكايا النسياف  ،  عن تلك العلـو اليت أشار إليها سوس
ديث كشرح القرآف ،  ٍب كضع  القواعد اليت  كما درس أشعارىم  كأقوا٢تم  ا١تتناثرة  كدكَّنا لتكوف  شواىد على  تفسَت غريب اٟت

ٓب تكن جديدة مبتكرة  ،  بل كانت على ألسن األعراب  ،  ككانت  قائمة  فدكنا ىي األخرل  ،  كجعلها ميزانا  لؤلقواؿ ،  
،  ككلها  كظابطا للغة ،  فكاف النحو  ،  ٍب كاف عركض الشعر  ،  ككل  مايدكر حوؿ ذلك  من صرؼ  كفقو لغة  كعلم كبلـ 

كانت تدكر  حوؿ القرآف  الكرٙب    فكانت عمبل تعبديا  ُب البداية ،  بقدر  ماتقًتب من القرآف أك تدكر ُب فلكو  ،  ٍب 
استقلت  ُب العصرين  األموم  كالعباسي  ،  لتكوف علوما  مستقلة  تػيٍقصد لذاهتا  ، ككانت علـو الببلغة  اليت ىي فلسفة النقد 

 .كنقها كحبلكهتا  كسبلستها  ،  فكانت  ميزانا  لكل مايقاؿ  كمعيارا لؤلدب ُب ٚتيع  ضركبو كفنونو كٚتاؿ اللغة  كر 

كإذا كاف ٭تلو للبعض من ا١تتنطحُت  للدراسات اللسانية  ،  ٦تن استهوهتم  الدراسات اٟتديثة  ،  دكف أف يربطوا بينها         
 .كبُت ماسبقها  من دراسات ُب نفس اجملاؿ 

كإذا كاف  ٭تلو ٢تؤالء  ،  أف يغرقونا  بوابل من ا١تصطلحات  الغربية  ،  كبسيل من  العناكين  ا١تًتٚتة  خطأ أك صوابا  ،         
دكف أف يتنبهوا  إٔب ضركرة ربط العلـو  بعضها ببعض ، كإنصاؼ األخرين  ،  كالنظر  إٔب القدٙب على أنو  مهما كا ف بنظرىم 

 ....ال أنو كاف  السبب ا١تنطقي لظهور اٟتديث ّتمالو  كركنقو ككمالو كسخائو ُب العطاءضحبل  ، أك شحيحا ، إ

كإذا كاف ٭تلو   للبعض أف يضعوا  على عيونم  نظارات سوداء  ،  ْتيث ال ينظركف من خبل٢تا  إال ١تا جاء من الغرب ،         
أما أنتم فقد ذىبتم بعيدا  ، كركبتم !!  ر ،  كبزغت مشس الفكر من ا١تشرؽ أشرقت الشمس ،  كطلع الفج:  فإننا نقوؿ ٢تؤالء  

الشطط كااؿ ،  كتبعتم السراب كا٠تياؿ ،  كخدعتكم  أىواء من ظللوكم ،  لغاية بل لغا يات ُب نفوسهم   ،  بعدما أغرقوكم 
جيالنا  ،  ككدسوا أمامنا كأمامكم  كومة من بوابل من ا١تصطلحات اللولبية اليت ليس من كرائها إال الشر لنا كألجيالنا ك١تستقبل أ

العناكين الباىتة الشاحبة ،  ا١تًتٚتة خطأ أك صوابا ،  كلكنها ُب ٣تملها الٗترج عن كونا اجًتارا لفكر غَتىم ١تلموه من الشتات 
 يتنبهوا ىم ،  أك تتنبهوا أنتم ،  كٚتعوه بعد افتئات ،  كزخرفوه هبالة  من الفتات ،  كأسبغوا عليو من زيف األقاكيل كالًتىات ،  كٓب

إٔب ضركرة الربط بُت العلـو ْتيث  ٧تعل أك٢تا قبل تاليها ،  كنرتب فرعها على أساسها  ،  كحاضرىا ٔتاضيها ،  كالقدٙب مهما كاف 
ا حو٢تا  ،  كالفكرة أكؿ ضحبل ُب نظرىم ،  كرٔتا ُب نظرنا ،  ماىو إال لبنة بناء  ،  البد كأف تكرب ككرة الثلج  ٔتا يلتف عليها ٦ت
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،  ن نور ،  اليلبث أف تتسع دائرتوماٗترج الٯتكن أف تكوف كاملة متكاملة ،  كرٔتا كانت تشكل كوة ضيقة يتسرب منها بصيص م
كىذا ىو ا١تنطق ،  فالطائرة بدأت بفكرة ساذجة أكؿ أمرىا ،  ٍب تطورت إٔب أف كصلت  إٔب ! كتسطع أنواره  ، كتبهر الناظرين  

ماىي عليو اآلف  ، كعلى أساسها  تكونت فكرة الصعود إٔب القمر ،  كالنظريات اللسانية ال كٓب تأت من فراغ  ،  كلنبحث عن 
الشعوب اليت اىتمت بلغتها كأعطتها ىالة من القداسة ، كنتابع خطواهتا ،  فهل كاف  ىناؾ من ىو أفضل من العرب ا١تسلمُت  

 . ن التفسَت كفقو اللغة طريقا للوصوؿ إٔب العبادة الصحيحة ، كقنطرة لفهم القرآف ؟ ُب ىذا اجملاؿ ، بعدما جعلوا م

نعم لقد ارتكبنا خطأ جسيما  ، عندما أخذنا كل شيئ كألغينا كل شيئ ،  عندما أصغينا ١تن دس  كحٌرؼ كزٌكر ،  كصمىٍمنا      
متواصلة مًتابطة متكاملة سلسلة تتألف من  عدة حلقات آذاننا ُب كجو من أسس كبٌوب  كفسر كأٌكؿ  ،  فالعلـو اللسانية 

مرتبطة بتلك اٞتذكر كمتفرعة ،  كال بد ٢تا من  مقدمات كنتائج ،   فمقدماهتا متجذرة  ُب عمق التاريخ  ،  كنتائجها  متآلفة
كا إٔب ىذا العلم  كيبدأكه من ،  حىت بلغت عناف السماء  ،  كُب اعتقادنا أنو لوالىا ١تا كاف لسوسَت كغَت سوسَت  أف ينظر عنها

فراغ  ،  بعد انقطاع عن األصل بسبب الظركؼ الصعبة اليت أحاطت بنا كالنكبات اليت أ١تت بنا على أيدم الغزاة ، فالتواضع ُب 
لوب ق بذىنية متفتحة  ،  كالعلم  كا١توضوعية  ،  أمراف متبلزماف ،  البد من النظر إليهما على ىذا األساس بعيوف ثاقبة  ك 

،  كمعػنػويات مرتفعة ،  ال عصبية كال ادعاء ،  كال  عنجهية أك استعبلء ،  كحديثنا الٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ أف  مطمئنة
عندما ينكر األعداء عليك كل شيئ فقابلهم : يكوف من ىذا القبيل  ،  كإذا كاف البعض يقولوف  ،  كىم مصيبوف فيما يقولوف 

يك إال أف تنكر عليهم مثل ماأنكركا عليك  ،  كمن ٍب عليك بادعاء كل شيئ  ، حىت نلتقي ٚتيعا ُب ٔتثل ماقابلوؾ ،  كما عل
كالعلم بعد ذلك أٝتى من كل ا١تزايدات ك٨تن العرب ٓب !  منتصف الطريق  ، كلعل ىذا  كامن ُب إطار لفلسفة اٞتدلية الأكثر 

د ،   كجعلنا من العلم  سراجا كضاء كقنديبل منَتا كقبسا يهدم  ، ذلك ننكر على أحد شيئا  ،  بل أخذنا عن فارس كالرـك كا٢تن
 ... أنو الصفاء  كالتجرد كالتفا٘ب  فبل غرضية كال حساسية 

 :البدايات اللسانية عند العرب

ر  كإعماؿ اٟتيلة  ، إف التفكر  كالتأمل ،  اللذين يأتياف  مباشرة  بعد ا١تبلحظة   ، ٫تا اللذاف يدفعاف  بالعاقل  إٔب التدب      
من أجل التطلع إٔب فك األلغاز  كالطبلسم ايطة بو  ،  كاللغة  ُب البداية كرٔتا ُب النهاية  أك حاليا  ،  ىي لغز  كسر من أسرار 

الطبيعة  اليت  حبا ا هبا اإلنساف كخصو هبا عن سائر ا١تخلوقات ،  كال بد لذلك اإلنساف  من ا٠توض  ُب ٤تاكالت  
تكشافية  ١تا كراءىا  ، أكاف ذلك  بقصد ا١تتعة  الذاتية  ،  أـ بقصد التعبد  ،  أـ بقصد الوقوؼ  على اٟتقائق  ،  أك إشباعا اس

لغريزة الفضوؿ الطاغية على بٍت اإلنساف ؟ كالبدائيوف  كإف كقفوا  تلك الوقفات  ،  فبل بد كأف تكوف كقفاهتم  سريعة كعابرة ،  
ذات معٌت  ،  كلعلنا نطلق عليها النظرة البدائية على أنا الترتكز على شيئ سابق من القيم كا١تبادئ كرٔتا ساذجة كغَت 

 ...كالقواعد

أما الذم  ينطلق كراء  دكافع علمية  مبنية على أسس  ثابتة ،  كمستهدفة  لغايات سامية  ،  فبل بد لو من الوقوؼ طويبل        
كىكذا كاف العرب  ،  فهم ُب جاىليتهم  كانوا الىُت  عن تلك األمور  ،  كال يعَتكنا  .. .كإعادة النظر  بكل ما٭تيط بو  

اىتماما خاصا  ألنا قد التعنيهم  ال من قريب كال من بعيد  ،  منساقُت كراء بساطتهم  كاسًتخائهم  ُب خيمهم   ، ىركبا من 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-469- 
 

نوا يكتفوف باإلستمتاع بشعرىم ينشدكنو ُب ا١تناسبات ،  ُب ٣تالس حرارة الشمس  اليت غالبا مايًتتب عنها كسل   كخنوع ،  فكا
إنسهم كٝترىم  كمفاخراهتم ،   دكف ا٠توض ُب التفاصيل  اليت الحاجة ٢تم هبا  ،  إٔب أف جاء اإلسبلـ كأحدث ذلك اإلنقبلب 

ُب فهمو كحفظو كنقلو كتعليمو  ا٠تطَت كجعلهم ُب مواجهة  عصر جديد كفتح جديد كفكر جديد ،  ٭تتاج لدراسة كفهم كتعمق
لبلخرين ،   فهم أماـ دين  البد من الدخوؿ إٔب ٤ترابو  تعبدا كفهما ، كدراسة  كدعوة  كاتباعا ،  كىم بالتإب أماـ نصوص 
كقفت أمامهم  طبلسم أك كالطبلسم ،  البد ٢تم من الكشف عنها كالغوص ُب أعماقها إلستخراج درىا  كنفائسها ،  كال بد 

 ...ك من شحذ الذىن ككد ا٠تاطر  ،  للوقوؼ على  مشارفها  ١تعرفة مغازيها  كمراميها  كتفسَت معانيها لذل

هبذا  أمرىم الدين  اٞتديد  ،  كىكذا أشار عليهم النيب األكـر ،  كالصحابة من بعده  ،  أكلئك الذين كاف منهم العلماء       
كابن مسعود كسواىم  ،  ككانت البداية من ابن عباس  الذم انطلق من قولو تعأب  األجبلء كعلي كابن عباس كأيب األسود الدؤٕب

فما ىي ىذه األٝتاء ىل ىي اللغة  أـ ىي أٝتاء األنبياء ؟  كيذىب ( 2)ٍب عرضهم على ا١تبلئكة " كعلم آدـ األٝتاء  كلها " 
على ىذا األساس توقيفا  أم كحيا كإ٢تاما  ، ٍب يشايعو  إبن عباس إٔب القوؿ  باف ا١تقصود  ىي اللغة  اليت رٔتا  تكوف نشأهتا 

ػػ ككل ىؤالء ... فيما بعد  عدد من العلماء  منهم ا١تتكلموف  األشاعرة  ،  كاللغويوف  كابن فارس  كأيب علي الفارسي  كابن جٍت 
،  إٔب أف  تفرؽ القـو   ، بُت من   من أصوؿ غَت عربية ػػ  كما زالت  ىذه ا١تقولة  تتفاعل جيبل بعد جيل  ،  كعصرا بعد عصر

يقوؿ  بأنا توقيف من ا  ،  كمنهم من يقوؿ بأنا اصطبلح  كتواضع ،  أـ تقليد  ك٤تاكاة للطبيعة كما يصدر عنها كعن 
" دكبونالد " ك "المي "ا١تخلوقات اليت تتعايش معها من أصوات  ،  كٓب يقتصر ىذا الرأم على ا١تسلمُت فحسب  فاألب 

كا  خلق من الطُت  ٚتيع " تشهدا ٔتا كرد ُب التوراة كىو اليبعد كثَتا عما كرد ُب القرآف الكرٙب إذ جاء ُب التوراة بالنص  اس
حيوانات  اٟتقوؿ  كٚتيع طيور السماء ، ٍب  عرضها على آدـ  لَتم  كيف يسميها  ، كليحمل  كل منها  اإلسم الذم يضعو لو  

 (3" )اء  ٞتميع  اٟتيوانات  ا١تستأنسة  كلطيور السماء  كدكاب اٟتقوؿ اإلنساف ، فوضع آدـ  أٝت

يصح أف تكوف اللغة  قد نشأت بالوحي  كاإل٢تاـ  ،  كما يصح  أنا كانت  " للهجرة  390ا١تتوُب عاـ :  يقوؿ ابن جٍت         
ذلك  اإلماـ  عبد القاىر  اٞترجا٘ب  ُب كتابو   كما اعترب نظرية ااكاة  مقبولة  ، كذىب  إٔب مثل"  بالتواضع  كاإلصطبلح 

كمهما يكن  ،  فإف القوؿ  بالتوقيف  ىو قوؿ تغلب  عليو الصبغة  الدينية ا١تسطحة أحيانا  لسوء فهمها (  4)دالئل اإلعجاز 
السماكية األخرل  ،  كما أك سوء تفسَتىا ، كطريقة تناك٢تا ،   كذلك  مآب  يقتصر على اإلسبلـ  فقط  ،  بل قالت بو األدياف  

كإذا كنا  النريد الوقوؼ  طويبل عند ىذه النظريات  ،  إال أننا  ننظر إٔب التقليد كااكاة  ٍب اإلصطبلح  بكثَت . جاء ُب التوراة 
 ...  من اإلىتماـ  ،  ذلك أنا أقرب  ما تكوف  إٔب  ا١تنطق كالعقل  كقد نادل هبا  الكثَت من العلماء  ٤تدثُت كقدماء

كٯتكن لنا  أف نقوؿ ،  بأف اإلنساف  خلق ناطقا  هبمهمة غَت مفهومة  ،  ٍب تدرج  هبذه ا٢تمهمة  تبعا لنمو  أعضائو         
اٞتسدية ،  كثراء ٕتاربو  كمبلحظاتو ،   إٔب أف جعل من  ىذه ا٢تمهمة  أصواتا  مفهومة ك٤تددة  بشكل اصطبلحي  كتوافقي مع 

 . امت  كتطورت عرب آالؼ السنُت  ،  إٔب أف استوت على عودىا  كما ىي عليو اآلف اآلخرين ،   حىت تن

ىكذا  نشأت اللغة  ،  كنستطيع القوؿ بأف ىذا التدرج  ،  ىو نفسو ٯتكن أف يندرج ُب إطار التوقيف  ،  فحىت التوقيف        
 .معة ،  إ٪تا تكاملت كاكتملت مع مركر األياـ كاألعواـ ٓب يأت دفعة كاحدة  ،  بنحوه كصرفو كعلومو  ، إذ أف ىذه األمور ٣تت
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أف نعرؼ :  كآرائهم  ُب ذلك  ، فعلينا  أكالكإذا أردنا أف نتحدث  ىنا عن العرب  ،  كعن باعهم  ُب الدراسات  اللغوية        
إٔب متصرفة كغَت متصرفة  ، كغَت  إف اللغات تنقسم : " ماىي اللغة  العربية   كما ىو عساه يكوف أصلها ؟ يقوؿ جورجي زيداف 

ا١تتصرفة  مؤلفة من أصوؿ  جامدة  ال تقبل التغيَت ُب  بنائها ، كىي إما عازلة  كالصينية  أك لصقية كالًتكية ، أما اللغات  
(  أكركبيةىندية )رية آ: ا١تتصرفة  فتمتاز  بقبوؿ أصو٢تا  التصريف  إٟتاقا  أك إدراجا  ، كىذه بدكرىا  تنقسم  إٔب طائفتُت  كبَتتُت 

،  كىي لغات ية  كالكردية  كاللغات الشمالية كيسمونا يافثية  ، كتضم اللغات  اٞتنوبية  كفركعها ا٢تندية  كالفارسية  كاإلفغان
كأدقها أغناىا  ألفاظا  أكركبا ، أما الطائفة الثانية  ،  فهي السامية  نسبة إٔب ساـ بن نوح  ،  كىي من أرقى  اللغات  بيانا ك 

 : ،  حسب مايرل  كثَت من الباحثُت  كتنسب العربية  إٔب ىذه الطائفة  كىي كاحدة  من ثبلث تعبَتا

 . اآلرامية بفركعها                 

 . العربانية                    

 . العربية                    

ٝتى اللغات  السامية  ، كيتساءؿ  الباحثوف عما  إذا كانت العربية  إف العربية  برأم الباحثُت  ،  من أ: " كيضيف زيداف قائبل    
 (5"  )فرعا من السامية  ،  أـ العربية  ىي أصل اللغات كلها 

كمهما يكن ،  فإف ىذا النوع من التسابق كا١تفاضلة بُت اللغات  ،  كادعاء األسبقية ٢تذه أك لتلك  ،  يفتقر إٔب الركح        
عن الدليل الواضح اٞتلي ،  كمن يدرم ؟  أليس من ا١تمكن أف تكوف كل اآلراء اليت طرحت من قبيل اٟتدس العلمية ، فضبل 

كالتخمُت  ،  دكف أف تكوف مستندة إٔب شيئ من الواقع  ؟ خاصة تلك اليت  ٭تاكؿ ا١تتدينوف  ، كال أقوؿ الدين أف يفرضوىا  ، 
ُب  انتقدنا عملية حشر الدين ُب كل صغَتة ككبَتة عن علم أك غَت علم  ، ك على أنا  من ا١تسلمات  ،  ككنا ُب مكاف آخر قد

الغالب عن جهل مركب  ، ك١تاذا نبعد أٓب نر ا١تاركسيُت ُب العصر اٟتديث كقد نسبوا للينُت النبوة ْتيث يتنبأ بكل التطورات 
يهم فرحوف ؟ كل حزب ٔتا لد: لقرآف الكرٙب قولو تعأب البلحقة  انطبلقا ٦تا يزعمونو بالتفسَت العلمي للتاريخ ؟ ٍب أٓب يرد ُب ا

ُب ذلك  استباؽ للبحث بشكل  غَت الئق كباعتماد فرضيات الأساس ٢تا من الصحة ،  كلؤلسف فنحن  ك فاألمر طبيعي إذف ،
،  عرب التاريخ اإلسبلمي ئي السلطوما١تسلموف أغٌت الناس ٔتثل ىذه الًتىات  ، كذلك عائد للطريقة اليت تعامل هبا التحالف العلما

ككاف من نتائجو جهل مركب كإساءة لئلسبلـ  ، كالسلفيوف ىم األساس لكل ما جاء من تزمت كرمي لآلخرين بالكفر مآب يقل 
 !!! !!. بآرائهم كيتبع خطواهتم 

،  بل إنا التعدك كونا  فًتة من  ال٭تق لنا  أف نعترب ا٢تندكأكركبية  بداية مطلقة " يقوؿ العآب اإلنكليزم بركفماف  إنو        
فًتات  التطور اللغوم  اإلنسا٘ب  ،  على أف لعلماء  اللغة  ىنا رأيا جانبيا ، كلكنو مهم  ،  إذ يركف أف أصل تلك اللغات  اليت 

لقبائل  تسمى ككانت ىذه ا  ىي أصل  جملموعة  اللغات ا٢تندكأكركبية  قد جاءت بو قبائل  عرفت بشدهتا  كنزكعها إٔب اٟترية
( 6( )أكركبا) ،  كظل ىذا اللفظ  لغزا غَت معركؼ  حىت أمكن تفسَته  بأنو لفظ  ىربة  كما يلفظو األعاجم ىكذا  ىوربا  آربػا

كٖترفت إٔب آربا  كىي تعٍت  الرجل اٟتر  بلغتنا  اآلف  فإذا صح  ذلك تكوف تلك شهادة  من علماء  الغرب أنفسهم  على أف 
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لة ُب القدـ  ا٨تدرت منها لغاهتم كىذه اللغة  جاءت هبا قبائل  اآلربا أك قبائل  عربية  كنكوف بذلك قد كضعنا ىناؾ لغة  موغ
 ( .7)الشاىد األكؿ أكالنقطة  األكٔب  اليت ٨تدد من خبل٢تا ا٢تدؼ ك تشهد للغتنا بأصالتها  ىذا إف صح  كثبت ماذكرناه 

اليت حضيت بدراسات  كاسعة  ،  اليهمنا  ىنا الوقوؼ عند أصلها  ،  بقدر مايهمنا  ىذه العربية ا١توغلة ُب القدـ  ك          
 . الوقوؼ عند دراستها  كدارسيها كالباحثُت  ُب أسرارىا   

"  الفيدا " كإذا كاف ا٢تنود قد اضطركا قدٯتا   ،  ٖتت ضغوط دينية  أملتها عليهم  اٟتاجة لدراسة  الكتاب ا١تقدس          
فعل اليونانيوف  ، فإف العرب  أيضا ككما أسلفنا  قد اضطركا للخوض ُب الدراسات اللغوية  ٨توا كصرفا كببلغة  كعركضا ككذلك 

قدٯتة  كلغات العرب ُب لوضع  القواعد كتثبيتها   ،  بعدما قاموا بعملية  ٚتعها عن طريق  الشواىد ا١تستقاة  من النماذج ال
م  ،  كأرجازىم  ،  كأشعارىم ،  كقد أمرىم بذلك  كحثهم عليو  كبار الصحابة كا٠تلفاء  ،  كعلى ،  كأىاز٬تهم  ،  كأمثا٢تالبادية

رأسهم اإلماـ علي بن أيب طالب  الذم أٚتعت الركايات على أنو ىو الذم أمر أبا األسود الدؤٕب  بوضع علم النحو  للحفاظ 
ار بعد ذلك  إٔب اعتماد قراءة كاحدة  ثابتة للقرآف ،  تكوف ا١ترجع على  قراءة القرآف بشكل مظبوط  سليم لفظا كمعٌت  ،  ليص

ٍب انطلقت العملية  .  األكؿ  ،  حىت يتمكن ا١تسلموف  من غَت العرب  من فهمو حق الفهم  ، كتبلكتو دكف  ٟتن أك تشويو 
د ، كىنا نتوقف  قليبل  لنشَت إٔب أف  لتتفرع  ُب أكثر من علم ،  فكانت علـو التفسَت  كاٟتديث  ٍب علـو القراءات  كالتجوي

علم القراءات  من أكثر العلـو دقة  ،  حيث يينظر  إٔب عملية النطق  باٟتركؼ  ك٥تارجها  كصفاهتا كأكضاعها  ،  من حيث 
،  تتعلق   اللُت كالشدة  كالرقة  كاإلمالة  كالتفخيم التعطيش كما شابو ذلك  ، فكانت ىذه العلـو  على صلة كثيقة بعلـو أخرل

باٟتنجرة  كالشفتُت كاألسناف  كاللساف كاٟتنك  ، ككانت ىذه العلـو  ىي العلـو  الطبية ،   كعلم اٞتراحة  للحلق كاٟتنجرة  
كالفم  ،  للوقوؼ  على أصوؿ  النطق  كسبلمتو كعللو  كسبل عبلجو ، كإٔب جانب ىذا  العلم  كاف علم األصوات   ،  ككلها  

 .بعضها برقاب بعض كما نرل  متعلق  

 :علم األصوات

 :مخارج الحركؼ

أفاض علماء  العربة قدٯتا كحديثا  ،  ُب اٟتديث عن الصوت ٣تردا عن  التعريفات ا١تعاصرة  كما يدكر حولو من نظريات ،         
غناء باع طويل ُب ذلك  ،  ىذا منذ أ ف عرؼ العرب  عملية التفكَت ا١تنظم مع ظهور اإلسبلـ  ،  ككاف لعلماء ا١توسيقى كأىل ال

ٍب جاء علماء القراءات القرأنية  ٕتويدا كترتيبل ،  فبحثوا عن ٥تارج اٟتركؼ ككصفوىا كحددكىا ٖتديدا ُب غاية الدقة  ،  كىذه  
كانت بداية البحث ُب علم األصوات  ،  فخاضوا ُب تفاصيل ىذا العلم كتفريعاتو  معتمدين على دراسات شىت  ،  كأقواؿ 

ظة متواترة  كتصورات ٥تتلفة حاكؿ أصحاهبا من خبل٢تا كلوج أبواب العلم  من ٥تتلف اٞتهات ،  ٍب استعانوا بالعلـو  ا١تختلفة ٤تفو 
(  9)كلغويا كعضويا كما فعل  ابن جٍت (  8)ذات العبلقة  بالصوت فيزيائيا  كفيزيولوجيا  كفلسفيا  ، كما فعل إخواف الصفا   

كعن طريق (  10)ؼ ُب أجهزة التصويت  ،  كما فعل كل من أيب حياف التوحيدم كابن مسكويو كمن حيث ا١تخارج  للحرك 
كمن حيث داللة الصوت  طبعا أك قصدا  أم تصنعا ك٤تاكلة  ،  كما فعل  (  11)ا١تقارنة  بُت األ لسن  كما فعل أبن خلدكف  
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ىؤالء كغَتىم  ٚتيعا  خاضوا ُب مسألة األصوات    (13)كمن حيث النربات  ككظائفها كما فعل ابن سينا (  12)ابن حـز 
 .كظيفة كأداء 

مفهومة  كغَت مفهومة  ، فا١تفهومة  ىي : إعلم اف األصوات  على ضربُت  : " جاء ُب رسائل إخواف الصفا  قو٢تم         
ا١تعدنيات ، ك اٟتيوانات  أيضا  على  األصوات  اٟتيوانية  ،  كغَت ا١تفهومة  أصوات سائر األجساـ   ، مثل اٟتجر  كا١تدر كسائر

 : ضربُت 

منطقية كغَت منطقية  ، فغَت ا١تنطقية ، ىي أصوات  اٟتيوانات غَت الناطقة   ، كىي  نغمات تسمى أصواتا  كال تسمى منطقا  ،  
اللساف الصحيح  ألف النطق اليكوف إال ُب صوت ٮترج من ٥ترج ٯتكن تقطيعو باٟتركؼ اليت إذا خرجت  عن صفة اٟتركؼ أمكن

نظمها  كترتيبها ككزنا  ،  فتخرج مفهومة  باللغة ا١تتعارفة  بُت أىلها  فيكوف  بذلك النطق  األمر كالنهي  كاألخذ كاإلعطاء  
 . كالبيع كالشراء  كالتوكيل كماشابو ذلك  من األمور  ا١تخصوصة  باإلنساف  دكف اٟتيواف  ،  فهذا فرؽ مابُت الصوت  كالنطق 

فأما ٥تارجها  من سائر اٟتيوانات ،   فإنا من الرئة  إٔب الصدر  ،  ٍب إٔب اٟتلق  ٍب إٔب الفم  ٍب ٮترج من الفم  شكل على       
قدر  عظم  اٟتيواف  كقوة رئتو  كسعة شدقو  ،  ككلما اتسع اٟتلقـو  كانفرج الفكاف  كعظمت الرئة  ،  زاد صوت ذلك  اٟتيواف 

 .على  قدر قوتو كضعفو

كأما اٟتيواف  اإلنسي فأصواتو  على نوعُت ،  دالة  كغَت دالة ، فأما  غَت الدالة  فهي صوت  الىجاء لو  ،  كال تقطع       
ْتركؼ متميزة  يفهم منها شيئ  مثل البكاء  كالضحك  كالسعاؿ  كاألنُت  كما أشبو ذلك ، كأما  الدالة  فهي كالكبلـ  

 (.14" )أم لغة  كانت  كبأم لفظ  قيلت كاألقاكيل اليت  ٢تا ىجاء  ُب 

إعلم أف الصوت  عرض ٮترج  مع النفس : " أما ابن جٍت  اللغوم ،  الذم عاش ُب القرف الرابع للهجرة  ،  فإنو يقوؿ        
قطع ،  أينما  مستطيبل  متصبل   ، حىت يعرض لو  ُب اٟتلق كالفم  كالشفتُت  مقاطع تثنيو  عن امتداده كاستطالتو  ،  فيسمى ا١ت

عرض لو ، حرفا  ،  كٗتتلف أجراس اٟتركؼ ْتسب اختبلؼ مقاطعها  ، كإذا تفطنت لذلك ،   كجدتو على ماذكرتو لك  ، أال 
ترل أنك تبتدئ الصوت  من أقصى حلقك  ،  ٍب تبلغ بو  أم ا١تقاطع  شئت ،  فتجد لو  جرسا ما  ،  فإف انتقلت عنو راجعا  

ٍب قطعت  ،  أحسست عند ذلك  صدل غَت الصدل  األكؿ  ،  كذلك  ٨تو الكاؼ ،  فإنك إذا قطعت   منو أك متجاكزا  لو ، 
 .(15)هبا   ، ٝتعت  ىنا صدل  ما   ، فإف رجعت  إٔب القاؼ  ٝتعت غَته  ،  كإذا جزت إٔب اٞتيم ٝتعت غَت ذينك األكلُت 

ذه  الطريقة  البارعة فصلوا  كعللوا الصوت لدل اإلنساف كاٟتيواف  هبذه اللغة  تكلم علماء العرب  عن علم األصوات ، كهب        
كاٞتماد ،   فهل كاف مطلوبا منهم ٤تاكاة األجهزة اليت ًب اخًتاعها   ُب ىذا الزمن ،  حىت نقوؿ بأنم كانوا السباقُت ؟ كىل ًب 

 ككضحت معآب الطريق ؟ صنع األجهزة اٟتديثة إال بناء على تلك الدراسات القدٯتة اليت خططت كرٝتت  

أما ُب العصر اٟتديث  ،  فإننا ٧تد علماء الغرب  ،  كبعد مركر مئات السنُت  ال ٮتتلفوف ُب ٖتاليلهم  عن العرب ،  إال           
وف عن لغة ُب إضافة  مااستجد على تلك  العلـو  عرب طوؿ ا١تدة الزمنية  ا١تشار إليها ؟ كىذا أمر طبيعي ،   فالعرب كانوا  يتحدث

 . كاحدة  كانت ُب كقتها  أـ اللغات  ك٤تور اىتماـ  العلماء ،  لوال  بعض اإلشارات  إٔب اللغات  ا٢تندية  كالفارسية  كاليونانية 
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أما اليـو  ،  فاللغات ا١تتعددة  قد تقاربت  مع بعضها  ،  كاتسعت دائرة الدراسات ا١تقارنة بُت اللغات  ، كانتشرت           
لت ا١تقارنة بينها ،  كإف دراساهتا كال شك  ، ككفقا  للمنهجية اٞتديدة كالوسائل كاإلتصاالت ا١تتطورة  قد أثرت البحوث كسه

اللسانية ،   فضبل عما كجد لدل الباحثُت  اٞتدد من األْتاث القدٯتة اليت استفادكا منها ككظفوىا ُب أعما٢تم العلمية كانطلقوا 
،  يتحدث عن نفس ا١توضوع" ة  عامة مبادئ ألسني" ٖتت عنواف   1973ُب كتابو  الصادر عاـ "  تينة اندريو  مار : منها  ،  ؼ

كبنفس الطريقة  اليت ٖتدث  هبا العرب  ،  لوال تلك  ا١تصطلحات  اٟتديثة  ا١تقحمة ،  اليت استعملها ، فهو يتحدث  عن 
يتحدث عن  فونيمات  ،  مستشهدا  بأمثلة من لغات  ٥تتلفة ،  ككظائف  العناصر الصوتية   ، كيرل أنا ثبلث  كيتناكؿ  ال

ٍب يقارف  بُت "  اٟتركة  أك التشديد  على مقطع صوٌب  ُب كلمة  : " النربة  اليت ٖتدث عنها  إبن سينا من قبل  كيرل أنا 
لفواصل الداخلية  ،  كالتقطيع  فونيمات  إنكليزية  كأخرل فرنسية  كثالثة تشيكية  ، كيتحدث  عن الداؿ كا١تدلوؿ  ،  كا

كالفونيمي  ،  كالسياقات  ،  كالسمات  ا١تبلئمة  كعن األصوات  ،  كاٟتركؼ  ا١تهموسة  كاجملهورة  ،  ٍب يتحدث  عن كظيفة  
اؤنا  فقد ٖتدثوا  كىكذا  ُب اللغتُت الفرنسية  كاإلنكليزية  ، أما علم.... اٟتنجرة  كاألسناف كاللساف  كاٟتنك  كاللُت كالشدة  كا١تد

 (.16) عنها ُب اللغة العربية 

 .كلننتقل اآلف ١تتابعةاٟتديث عن األصوات . كسنتحدث  عن ذلك  فيما بعد بشيئ من التفصيل 

لقد قسم العرب  أصوات  اللغة  العربية  ،  أم حركفها  حسب ا١تخارج  كالصفات  كحسب  القوة  كالضعف  ،  فكانت        
 : قسيم  األخَت كاآلٌب من حيث ىذا الت

 .ب  ج  د  ذ  ر ز ض  ط  ظ  ع  غ  ؽ  ؿ  ـ  ف  ك  م  :  ػ ٣تهورة  كحركفها سبعة عشر حرفا ىي  1       

ؼ  ج  ث  ىػ  ش  خ  ص  :  ػػ  مهموسة  كحركفها  ما تبقى من األلفبائية  العربية ،  كعددىا  أحد عشر حرفا  ىي  2       
 .س  ؾ  ت 

أف اجملهور من اٟتركؼ ،  ىو اٟترؼ  الذم ترافقو  نربة عند النطق بو  ،  كال ٯتكن اإلخفات  بو أك ا٢تمس  ،  فبل  ككاضح      
بد من ظهوره  كبلوغو األذف  بسرعة ال تبلغها هبا اٟتركؼ ا١تهموسة  ، أما اٟتركؼ ا١تهموسة  فهي لضعفها  كرقتها  ،  ٯتكن 

 ... كىكذا ... فمداىا قصَت  لوصوؿ األذف  إخفاؤىا  دكف أف ترافقها  نربة  ، 

أجد ، قط ، بكت  ،  كتعٍت القوة  ،  ْتيث يلـز  اٟترؼ موضعو  : ػػ  الشدة  ،  كحركفها ٙتانية  ،  ٚتعت ُب قو٢تم   3     
 . .طرة كالسطوة نكوف لوٌت أف السيلشدة  اإلعتماد عليو  ،  دكف أف ٬ترم مع الصوت كىو يؤثر ُب اٟتركؼ الباقية كال يتأثر هبا ٔتع

ػػ   الرخاكة  ،  كىي عكس الشدة  ،  كتعٍت اللُت كالسهولة  كالضعف  ،  ْتيث أننا  إذا كقفنا على اٟترؼ  الرخو فإف  4     
: إف ، أؿ ،  كحركفها : الصوت  ال ينحبس كما ىو اٟتاؿ مع  حركؼ الشدة  كذلك كما لو كقفنا مع البلـ  أك النوف  كقلنا  

 . عمر ،  كتسمى  بالبينية  ،  أم ماىي  بالضعيفة  كال بالقوية  ،  أم بُت بُت لن 
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ػػ      اإلستعبلء  ،  كىي مأخوذة من  العػػلو أم اإلرتفاع  ،  كٝتيت  با١تستعػلية  ،  إلرتفاع  اللساف عن اٟتنك  األعلى  5     
 . خص ، ضغط ،  قظ:  موعة بقو٢تم عند النطق  هبا  ،  فَتتفع الصوت  معو ،  كحركفها  سبعة ٣ت

ػػ  اإلستفاؿ  ، من السفلية ،  كىي على العكس من  اإلستعبلء  ،  أم اإل٩تفاض حيث ينحط  الصوت  عند التلفظ هبا  6     
كىذا يعٍت أف حركؼ . إٔب قاع  الفم  ،  كحركفها  كاحد كعشركف حرفا  ،  أم كل اٟتركؼ  ٤تذكؼ منها حركؼ  اإلستعبلء 

 .سفلية كعلوية : جاء العربية من ىذا اٞتانب تنقسم إٔب قسمُت ا٢ت

الصاد كالضاد  كالظاء  كالطاء  ،  كيعٍت انطباؽ  ٚتلة من اللساف  على اٟتنك  األعلى ،  عند : ػػ   اإلطباؽ  كحركفو   7     
 .النطق باٟترؼ 

من ، كجد ، : " يعٍت  اإلفًتاؽ  كحركفو ٣تموعة ُب قو٢تم  ػػ  اإلنفتاح  كىو مايقابل  اإلطباؽ  ،  أم عكسو  ،  كىو   8    
 ".سعة ، شرب ، كحق ،  لو ،  غيث ،  أخذ ، فز ،  

عىٍت ُب قو٢تم  9    كىي " .  فر من لب :   " ػػ   اإلذالؽ ،   كيعٍت الفصا حة  كا٠تػفة  ُب الكبلـ  ،  كحركفو  ،  ستة ٚتًي
أم من  ذلقو  عند النطق  هبا  ،  كبعضها اآلخر  ،  ٮترج من ذلق الشفة  ،  كىي حركؼ ٮترج  بعضها  من طرؼ اللساف  ،  

 . الياء كالفاء  كا١تيم 

ككذلك فبوسعنا القوؿ بأف . ا١تنع  كىي حركؼ ا٢تجاء  ٤تذكؼ منها  حركؼ اإلذالؽ :  ػػ  اإلصمات ،  كمعناه لغة    10   
 ( .17) إصمات كإذالؽ : حركؼ ا٢تجاء قسماف  

 . منفتحا  كمصمتا ُب آف كاحد معا  كىذا يعٍت  أف بعض  اٟتركؼ  ،  قد  ٖتمل أكثر من صفة  كأف يكوف اٟترؼ      

 ككل ىذه التقسيمات  السابقة  ،  كانت متضادة  ،  ٔتعٌت أف كل صفة  ٢تا ضد        

ال يشًتط  فيو  الضدية  كىو على الشكل  كىناؾ تقسيم آخر . فاٞتهر  عكسو  ا٢تمس ،  كاإلطباؽ عكسو اإلنفتاح  ،  كىكذا 
 :التإب 

 .ػػ الصفَت  كحركفو الصاد كالزام كالسُت  1             

 . ػػ  التفشي  كحركفو الشُت كالفاء  2             

 . ػػ  اإلستطالة  كحرفها الضاد  3             

 . ء  ػػ  اإل٨تراؼ أم ا١تيل  كحرفاىا البلـ  كالرا 4             

 .ػػ  التكرير كحرفو الراء فقط  5             



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-475- 
 

٣تموعة  القاؼ  كالطاء  كالباء  كاٞتيم  كالداؿ  ، : ػػ القلقلة  أم التحريك  ،  كىي شدة  الصوت  ،  كحركفها   6             
 . " قطب جد:  "  ُب قو٢تم 

بد من اإلشارة  ىنا إٔب  أف العرب  قد ْتثوا  بكثَت من الدقة  كما دمنا ُب سياؽ اٟتديث عن األصوات  ُب العربية ،   فبل    
كالعناية كاإلىتماـ  ُب أسرار األصوات  ،  ككانت  دراساهتم  على جانب كبَت من األ٫تية  ، ُب كقت ٓب  يكن فيو  من الوسائل 

 يقصركا  كما ٓب يقصر  أسبلفهم  كال الذين  ا١تتاحة حاليا ماٯتكن اإلعتماد عليو كاإلستفادة منو ،   كبالرغم من ىذا ،  فإنم ٓب
أعقبوىم  ،  فمسايرة  الركب قائمة  على قدـ كساؽ  ،  كالباحثوف  ا١تعاصركف  يسايركف الزمن  كيوظفوف ا١تختربات  كاآللة ، 

كاضحة  كجيدة    كيستفيدكف من كل ما يتاح ٢تم من ا١تبتكرات اٟتديثة، كل ُب ٣تاؿ اختصاصو كاىتمامو  ،  كيسهموف إسهامات
ُب ىذه العلـو  كغَتىا  ،  كالذم  يعمل ُب اٟتقوؿ  العلمية  ،  ال ٭تق كال ٬توز  لو بأم حاؿ من األحواؿ أف يغمط سابقيو  كال 

معاصريو  حقوقهم  ،  كيغض  من قيمتهم قاصدا أك غَت قاصد  ،  أك يهمشهم  متجاىبل  ،  كُب ذلك خيانة لؤلمانة العلمية ،  
عن آداهبا كتقاليدىا  ،  كأعراؼ العاملُت ُب ٣تا٢تا ،  كا٨تراؼ  عن القواعد األساسية للبحث كاإلبتكار ،  كال يقـو بذلك كخركج 

كمن ىنا فإف على الذين .  إال أكلئك الذين تتوفر عندىم النية ُب السطو على ماللغَت من سبق ُب أم ميداف من ا١تيادين العلمية 
،  أال يقعوا فريسة  التضليل كالبهتاف  ،  اليت يقودىا فريق متخصص ُب طمس معآب اٟتضارة العربية  الٯتلكوف ناصية البحث  

 .....من الغربيُت كالسائرين ُب ركاهبم كا١تعتلفُت على موائدىم  

تركنا  اجتهادات إبن  إف األْتاث  ا١تتقدمة  اليت  كصفها العرب  قدٯتا   ، حوؿ األصوات  اللغوية  ملفتة  كثرية  ،  كإذا      
 117عباس  كأيب األسود الدؤٕب جانبا  ،  بعد أف أشرنا  إليها  ، فإننا  ننوه ٔتا قاـ بو إبن أيب إسحاؽ اٟتضرمي ا١تتوُب عاـ 

 175أما ماقاـ بو ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم ا١تتوُب عاـ ( 18) للهجرة  من دراسات لؤلصوات  ، حيث كضع  كتابا ُب ا٢تمز  
هجرة ،  فإنو كقد طبقت شهرتو اآلفاؽ أجل من أف ييدىؿ عليو  ،  كىو غٍت عن التعريف  ،  كقد استفاد من عملية الًتتيل لل

 180كتابعو تلميذه سيبويو ا١تتوُب عاـ "  العُت " القرآ٘ب  لدل القراء  ،  كدرس األصوات  دراسة  مستفيضة  ُب مقدمة كتابو 
 392م عقد فيو لؤلصوات  أبوابا كاملة  ،  ككذلك اٟتاؿ  بالنسبة إلبن جٍت  ا١تتوُب عاـ    ػو  الذ" كتاب  " للهجرة  ُب 

 .للهجرة  ،  الذم نضجت على  يديو ُب كتابو سر صناعة اإلعراب

كاف كإذا  كاف تآلف اٟتركؼ كانسجامها  أك تنافرىا   ، كعدـ  توافقها مع بعضها البعض ْتيث التلتئم كال تنسجم ، إذا        
ىذا الوضع يلعب دكرا  ىاما ُب  ٚتالية  الكبلـ كفصاحتو ،  فقد تنبو  الببلغيوف  إٔب ىذا  اٞتانب  ،  كأكلوه أ٫تية خاصة كعناية 

فوجدكا  أف حركؼ  اٟتلق أقل األصوات  تآلفا " تامة  فحددكا  اٟتركؼ  اليت  تتواءـ  مع بعضها البعض  كاٟتركؼ اليت تتنافر  
كجاءت  كلمتا  العهد كالعهن  خبلفا  ... كىكذا ... فبل ٕتتمع  عُت مع  غُت   أك غُت مع ىاء  أكىاء مع خاء  ُب الكبلـ ،  

جمليئ ا٢تاء بعدىا  العُت  ، كذلك  الٕتتمع  العُت  كاٟتاء  إال ُب كلمات منحوتة  من  كلمتُت  ،  أم أف العُت كانت ُب األصل  
حيػػهػل من حي  : ككذلك األمر ُب اٟتاء كا٢تاء مثل  ....  مثل حيػػعػػل كىي من حي على  ُب كلمة  كاٟتاء ُب كلمة أخرل  ، 

كىناؾ  ٥تارج عضلها ليس صلبا  كعضل  اٟتلق  ،  لقرب نقاط اإلرتكاز  اليت ترتكز  بعض األصوات عليها  مثل ... ىبل 
ىناؾ  ُب العربية كلمة ٚتعت  ىذه اٟتركؼ الثبلثة  حركؼ الصفَت  ، كاٟتركؼ  األسلية  كالسُت  كالزام كالصاد  ،  فليس 
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كسبب ذلك  قرب ٥تارجها  ،  كعلى ىذا األساس  اشًتط الببلغيوف  ُب الكلمة  الفصيحة  ،   أف تكوف حركفها  متباعدة 
احد  مثل فم  ا١تخارج   ، كقد  يؤخذ عليهم  ُب ىذا الشرط  كلمات توفرت  فيها الفصاحة  كا٠تفة  كأصواهتا  ،  من ٥ترج ك 

 (.19" )كصوتاىا شفوياف  ،  كجيش كمنها الفعل جاش  ٬تيش  كأصواهتا شجرية 

كال بد ىنا  من اإلشارة أخَتا إٔب  أف األصوات  عندما تتجاكر  يكوف شأنا  شأف الناس  كٗتضع لسنة  اٟتياة  من حيث       
م ،  كالقوم من اٟتيواف  يأ كل  الضعيف  ،  كذلك  اٟتاؿ  ُب التأثر كالتأثَت ،  فكما أف الضعيف  من الناس يذكب  ُب القو 

األصوات  ، فاجتماع اجملهور  مع ا١تهموس  ،  يعرض ا١تهموس  إٔب خطر التبلشي  كالذكباف  ،  كقد يكوف  العكس ، خبلفا 
صوت منطبق مع ...  كذلك كاجتماع للقاعدة  العامة اليت أشرنا إليها ،   فقد ينقلب  ا١تهموس  ٣تهورا  أك اجملهور مهموسا  ،  

اضطجع  فالضاد جرت التاء إٔب صوت منطبق ، : صوت منفتح مثل فعل ضجع فافتعل منو اضتجع تقلب التاء طاء فتصَت 
كنعود إٔب القوؿ بأف اجتماع اجملهور مع ا١تهموس البد كأف ٭تدث تغيَتا ْتيث يؤثر القوم اجملهور على الضعيف ا١تهموس  ، 

إذتكر كتتحوؿ إٔب إذدكر  فالتاء تقلب داال فتصَت إدٌكر  كمن ذلك قولو تعأب  : كر يذكر فإذا صغنا منو افتعل  نقوؿ كذلك مثل ذ 
 (سورة القمر)فهل من مدكر ؟ 
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 :الهوامش كالتعليقات كالمراجع 

 ػػػػػػػػػػػػ             

 14ص1987/الناشر إفريقيا الشرؽ / وسَتفرديناندكس/ ٤تاضرات ُب علم اللساف (  1)   

 31سورة البقرة آية رقم ( 2)

 .20ػػ  19سفر التكوين  اإلصحاح الثا٘ب  فقرة  ( 3)

 .دالئل اإلعجاز لعبد القاىر اٞترجا٘ب ( 4)

 راجع تاريخ األدب العريب ٞتورجي زيداف ( 5)

 .21ص/ 1982لبناف / دار اٟتداثة / الفلسفة اللغوية  كاأللفاظ العربية  ( 6)

 1995بنغازم/ دار الكتب الوطنية /ليبيا / ا١تقدمة / األمازيغ لعلي فهمي خشيم : سفر العرب  (  7)

 .طبعة بَتكت  102ص3رسائل إخواف الصفا ج/ الصوت من الناحية الفيزيائية ( 8)  

 .10ػػ 9ص1954سر صناعة  اإلعراب  طبع مصر / إبن جٍت / كصف ٘تثيلي  ٞتهاز التصويت (  9)

 .21ص / أليب حياف التوحيدم  كمسكويو طبعة بَتكت / ا٢توامل كالشوامل / مدارج اٟتركؼ  ُب جهاز التصويت ( 10)

 .بَتكت / 33ا١تقدمة ص/ إمكانات التصويت  كتفاكت األلسنة  ُب استغبل٢تا (11)

 . التقريب ٟتد ا١تنطق  إلبن حـز ( 12)

 .ىرة إلبن سينا القا. النربات  ككظيفتها إلبن سينا ( 13)

 .رسائل إخواف الصفا (  14)

 . 6سر صناعة اإلعراب إلبن جٍت  ص( 15)

 .كما بعد  71ص 1990بَتكت / دار اٟتداثة / ترٚتة  رٯتوف رزؽ ا / أندريو مارتينيو/ مبادئ ألسنية ( 16)

دار ا١تل . ق  كا١تصباح ا١تفيد  ُب علم القراءات كالتجويد لعلي بلعإب ىدكمة دمش/ راجع مقدمة إبن اٞتزرم  ُب علم التجويد لشيخ اإلسبلـ  زكريا األنصارم ( 17)
 .1998تيزم كزك اٞتزائر /

 .مراتب النحويُت  ككتاب ا١تزىر : راجع ( 18)
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: بعدىا  ككتب  كما 452ص 1980لبناف / بَتكت / مكتبة اٟتياة " / مد حسُت آؿ ياسُت " الدراسات اللغوية عند العرب " راجع ُب ذلك  ( 19)
 .ا٠تصائص، كسر صناعة اإلعراب  كالكتاب ، كالعُت ، كىي على التوإب إلبن جٍت  كسيبويو  كا٠تليل بن أٛتد 

 

 األعنال الشعرية الكاملة لعبد الرمحن بارود

 مالحظات نقدية

 الكوفحي   إبراىيم : كتورد ال

 جامعة أـ القرل -كلية اللغة العربية 

 السعوديةكة العربية ا١تمل –مكة ا١تكٌرمة 

 : الملٌخص

، الصادر عن مؤسسة « الدكتور عبد الرٛتن باركد األعماؿ الشعرية الكاملة للشاعر » ٭تاكؿي ىذا البحثي أٍف يعٌقب على كتاب 
 أسامة ٚتعة األشقر ، حيث جرل تسجيل عددو . الذم انتدب ٞتمعو كٖتريره كالتعليق عليو د، ( ـ  2010دمشق )فلسطُت للثقافة 

الشاعر ، كتشويو كثَتو من / غَت قليلو من ا١تبلحظات ا١تنهجٌية كالتحقيقٌية ، اليت كاف ٢تا دكرىا الواضح ُب تشويو صورة باركد 
قصائده ، بإخراجها على ٨توو يفتقر إٔب أبسط أصوؿ التحقيق ا١تنهجٌي كقواعد النشر العلمٌي الصحيح ؛ كذلك ٦تا يرجع ، ُب 

طاؼ خبلفنا ١تا كاف يؤٌمل وجة ُب العمل ، كضعف ا٠تربة التحقيقٌية ، ليأٌبى ديواف الشاعر ُب ناية ا١تأغلب الظٌن ، إٔب الله
، الذم كاف حريصنا على أٍف ٮترج شعره على الٌناس ُب صورةو تعكس مدل ما يعانيو ُب صناعتو ، كما يبذلو من جهدو كبَتو صاحبو

 .ُب ٖتكيكو كٕتويده على ا١تستول الفٌٍت 

 

Abstract 

 

The Complete Poetic Works, of Abdul Rahman Baroud 

Critical Notes 

 

This research tries to comment on the Book of "The Complete Poetic Works" for Dr. 

Abdul Rahman Baroud, which is issued from Palestine Corporation for Culture (Damascus 

2010). Dr. Osama Joma Al-Ashgar has been delegated to collect, gather and comment on it. 

Some systematic and investigative observations, not few, have been registered. These 

observations have their clear affect in the deformation of the poet and of many of his poems. 

This was through taking it out in a manner lacks for the simplest basics of systematic 
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approach and the correct rules of scientific publication. Often, this is due to lack proficiency, 

and lack of investigative experience. Therefore, the divan of the poet came contrary to what is 

expected by his owner, who was caring with producing his poetry to reflect what he suffers, 

and what he do to revise and improve it.   

 :مدخل -

كاملة للشاعر الدكتور عبد األعماؿ الشعريٌة ال» تسعى ىذه الدراسةي إٔب بياف أبرز ا١تؤاخذاًت ا١تنهجٌيًة كالتحقيقٌية على 
نطالعي على صفحة ، كىي أعماؿه ، كما ( ـ  2010/ ىػ  1431، دمشق) عن مؤٌسسة فلسطُت للثقافة ، الصادرة « الرٛتن باركد 

 .األشقر  أسامة ٚتعة: إٝتاعيل سليم الربعصي ، كأسامة ٚتعة األشقر ، كبكر إٝتاعيل ا٠تالدم ، كحرٌرىا كعلٌق عليها : الغبلؼ ، ٚتىىعىها 

متفرٌقنا ىنا كٙتٌة ُب مواطنى عديدةو ، ١تٌا ٬تمع ُب ديوافو كبَتو ،  (1)(ـ  2010 - 1937) لقد ظٌل شعري عبد الرٛتن باركد 
عر حىت فًتةو متأٌخرةو من حياتو ، أم قبيل كفاتو بقليلو ، حُت نػىهىدى بعضي أصدقائو كأقربائو ألداء ىذه ا١تهٌمة ، فجمعوا أكثر ىذا الش

ا طيبنا ُب ذلك ، إال أفَّ ٦تا يؤسفي عليو أٌف الشاعرى ٓب يتٍح لو أٍف يراجعى ىذا اجملمم ـى بذلوا جهدن وعى ،  ن مظانٌو ا١تختلفة ، كال جىرى
 .«.. األعماؿ الشعرية الكاملة» كما قضى قبل أٍف يرل ذلك مطبوعنا ُب صورتو النهائية اليت خىرىجى فيها على الناس ، ٖتت عنواف 

، كما أكضح ذلك الشاعر نفسو ُب كلمةو مقتضبةو « األعماؿ » من ا١تهٌم أٍف نومئ ، ىاىنا ، إٔب سياؽ نشر ىذه  كلعلٌ 
إٝتاعيل سليم الربعصي ككنيتو أبو اٟتسن من قبل مؤٌسسة .. فقد حىضىرى إٌٕب ُب جٌدة أخي العزيز » : هبذا الشأف ، حيث يقوؿ 

ا ألكتب بيدم موافقةن ... كمقٌرىا دمشق ...  شقر فلسطُت كرئيسها أخونا الدكتور أسامة األ كأٌّب أبو اٟتسن علٌي إٟتاحنا شديدن
كقد شغلتي عن . صفحة (  700) بعد أٍف سٌلمو٘ب نسخةن على الورؽ قد تصل إٔب ( األعماؿ الكاملة ) صر٭تةن على طبع ديوا٘ب 

ا متوا كمن أشٌق األمور علٌي أٍف ينشر شعرم بدكف مراجعةو دقيقةو . صبلن مراجعة النسخة الورقية اليت استلمتها منهم انشغاالن شديدن
كٖتت ىذا الضغط ا٢تائل من أحبائي أكافق على نشر ىذا الديواف بشرط أٍف يراجعو اختصاصٌيوف ... مٌٍت للنٌص الذم سينشر 

 . (2)«عن األخطاء اليت قد تقع أك غفلوا عنها  كأنا غَتي مسؤكؿو ... قد اقًتب أكفاء ُب اللغة العربية ، ألٌف الوقت الذم حٌددكه للنشر 

    ككاضحه ىنا مدل ٗتٌوؼ الشاعر من ظهور شعره ُب ديوافو دكف تدقيقو لقصائده كمراجعةو ٢تا ، سواء على صعيد الضبط 
ىذا العمل ُب صورةو أك الطباعة ، على أٌف القضية ُب ىذا اجملموع الشعرٌم ، فيما أرل ، تتجاكز حدكد التدقيق اللغوٌم ، فقد جاء 

مشٌوىةو ، ٗتالف أبسط قواعد صناعة ٖتقيق النصوص كنشرىا ، اليت استتٌبٍت أصو٢تا ُب عصرنا اٟتاضر ، كىٟتىىبى منهجيها ، األمر 
 .الذم كاف لو أثره الٌسيء على ٕتربة باركد الشعرية ، كعلى ذكقو كطريقتو ُب إخراج شعره 

كؿي من خبل٢تا أٍف ٧تٌليى أبرزى ىذه ا١تبلحظاًت اليت سٌجلناىا على طبعة ىذا الديواف ، ما كلعٌل ُب الصفحات اآلتية ، اليت ٨تا
يعُتي إٍف شاء ا على إخراجو الحقنا ُب أحسن صورةو ، ْتيث يسهم ذلك ُب قراءتو قراءةن صحيحةن ، كتلٌقيو على ٨توو أفضل ، 

 (1).سواء على مستول الرؤية كا١تضموف أك التشكيل الفٌٍت 

بُت يدم األعماؿ الكاملة » ُب مقٌدمتو اليت كتبها ٖتت عنواف ( أسامة ٚتعة األشقر . د) يذكري ٤تٌققي الديواف كناشره 
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عقودو تقسيم الكتاب إٔب » ، كىو بصدد اٟتديث عن عملو ُب ىذا اجملموع الشعرٌم ، أنو عىمىدى إٔب « للدكتور عبد الرٛتن باركد 
اريخ كتابتو جعلناه ُب قسمو تاج األكٔب ُب ا٠تمسينيات كصوالن إٔب العىٍقًد األٌكؿ من األلفيٌة الثالثة، كما ٓب نتمٌكن من ٖتديد تزمنيةو بدأٍت ُب مرحلة اإلن

 . (3)«خاصٌ 

ا ، على أنو منهجه ٓب يكٍن مناسبنا البتة ، بل أضٌر إضرارنا ظاىرنا  كال ندرم ما الذم أغراه باٞتنوح إٔب ىذا ا١تنهج ٖتديدن
رية باركد ، كما كاف لو دكره ُب تنفَت القارئ ، كإعطائو صورةن مشٌوىةن عن إبداع الرجل ، بدالن من جذبو ، كإعطائو أحسنى بشاع

 .الصور كأ٘تٌها عنو ، كالسٌيما أنٌو ُب مستهٌل التعٌرؼ على الشاعر ، كالتوٌِب ُب عا١تو اإلبداعي 

لباركد ، ٤تاكالتًًو الباكرةى ُب ىذا اجملاؿ ، أم كىو « األعماؿ الكاملة » ، الذم تصٌدر « مرحلة ا٠تمسينيٌات » ٯتٌثل شعر 
ُب نسخةو مصٌورةو عن كرٌاسةو » : جد ىذا القسم ، كما يقوؿ اٌققطالبه ُب ا١تدرسة ، ُب أٌكًؿ درجات السٌلم الشعرٌم ، حيث ك 

مدارس األكنركا كاألنسكو  -غيل البلجئُت الفلسطينيُت قدٯتةو ، على صفحتها األكٔب شعار ككالة ىيئة األمم ا١تتحدة إلغاثة كتش
بالعربية كاإل٧تليزية ، كيبدك أٌف الشاعرى شارؾ هبذه القصائد مطلع ا٠تمسينيات ُب مسابقةو مدرسيةو برعاية أستاذه الشاعر ىاركف 

 . (4)«ىاشم رشيد 

ا من الفسالة كالرٌكاكة على ا١تستول الفٌٍت ،  إٌف قصائدى ىذا القسم ليسٍت سول ضربو من القرزمة ، ال أكثر ، حيث ٧تدى
كما أنا تفهقي بأخطاء اللغة كالنحو كالعركض كالقافية، فضبلن عن أٌف عددنا من النصوص كاف يعينو ُب إنشائها أساتذتو ، تشجيعنا 

 .لو كأخذنا بيده ُب مضمار الشعر 

: ، بقولو(  1950نظمٍت سنة ) « ة كصف ا١تعرك» تو كال غىٍركى ، فهو يعٌلقي على أٌكؿ قصائد ىذا القسم ، كىي قصيد
ىاشم بن عبد مناؼ ) ىذه أٌكؿ ما نظمتي من الشعر ، كلكٌن نصييب فيها قليله ، إذ إٌف بعض ا١تدٌرسُت آنئذو ُب مدرستنا »

ىذه » : ، فيقوؿ ( بية ٖتية اٞتمعية ا٠تطا) كما يعٌلق على نٌص آخر لو.  (5)«قد صٌلحوا كغَتٌكا فيها كثَتنا ( البلجئُت بغزة 
، ىذا الشاعر كاف ُب ذلك الوقت مدٌرسان ُب ، إنا لؤلستاذ ىاركف ىاشم رشيد كلها ليسٍت ٕب[ ٜتسة أبيات ] األبيات األخَتة 

ي ا١تدرسة ا٢تامشية األمَتية ، كقد تؤٌب ىو تصليح ما أنظم من شعر طيلة السنة األكٔب الثانوية اليت بعد الصف السادس االبتدائ
لستي » : كرٌٔتا تساءؿ الشاعر ، ُب معرض تعليقو على بعض القصائد ، قائبلن .  (6)«الذم كاف أعلى صٌف ُب مدارس البلجئُت 

أذكر عن ىذه القصدة » : كما يعٌلق على أخرل ، بقولو ،  (7)«أدرم ما الذم أعجب األستاذ ىاركف رشيد فيها ُب ذلك الوقت 
 .(8)«أنٍت كنت أكرىها 

ا ، فإٌف ىذا القسمى من شعر باركد كاف حٌقو أٍف يؤٌخر ، إٍف كاف البٌد من نشره ، فيأٌب ُب ذيل الديواف ، جملرٌد كمن ىن
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ليس أكثر ، ال أٍف تكوف لو الصدارة ، .. الداللة على ٪تاذجى من بواكَت نتاجو الشعرم كمعاٞتاتو ٢تذا الفٌن ُب النأنأة األكٔب 
جأ القارئ بشعرو مهلهلو ضعيفو ، يفتقر إٔب أبسط مقٌومات الشعر ، كبشاعرو ١تٌا تنضٍج أدكاتو ، ليفا« أعمالو » فتستهٌل بو 

اإلبداعية ، كمن ا١تعركؼ أٌف أغلبى الشعراء ال ينشركف مثل ىذا الشعر ُب دكاكينهم، بل ٭ترصوف على أٍف ال يطٌلع عليو أحده ، 
 .م التعامل مع ىذه النصوص ٔتعزؿو عن سياقها التارٮتي ُب ٕتربة صاحبهاألنو رٔتا حٌط من مكانتهم الشعرية ، كخاٌصةن حُت ٬تر 

إٌف الًتتيبى الزمٌٍت لقصائد أم شاعرو أمره ُب غاية األ٫تية ، كىو كثَتنا ما يعود بالفائدة على ىذا الشعر ، كما يساعد ُب 
التمٌكن من أدكات الصناعة الشعرية ، ال بدءنا من نظم دراستو دراسةن دقيقةن ، كلكٌن ذلك يكوف بيداءةن  من مرحلة النضج الفٌٍت ، ك 

 .الطفولة ، على ما فيو من الوٍىي كالفجاجة ، كما ىو الشأف ُب ىذا الديواف 

كإذا تعٌدينا ىذه ا١تسألة ، مسألة تقسيم شعر باركد إٔب عقودو زمنيةو بدءنا من قرزمات مرحلة الدراسة االبتدائية ، كطفقنا 
 .الزمٍت داخل كٌل ٣تموعةو أك مرحلةو شعريةو ، فإننا ٧تده ترتيبنا مضطربنا ، ال يطردي ُب نىسىقو نفٌتش عن الًتتيب 

/  11/  24ا١تؤٌرخة ُب « عواصف » ، على سبيل التمثيل ، ٧تد قصيدة ( مرحلة الستينيات ) ففي القسم الثا٘ب أك 
( مرحلة السبعينيات ) ، ككذا ُب القسم الذم يليو أك  (9)ـ 1961كانوف األكؿ   12 ا١تؤرخة ُب« ا١تارد » ، قبل قصيدة  1962

/  5ا١تذيلة بتاريخ « صريع ا٢تول » على قصيدة  ىػ سابقةن  1399/  3/  12ا١تؤٌرخة ُب « الطيور ا٠تضر » حيث ٧تد قصيدة 
 عاكدة كىذا أمره جٌد عجيبو ، كال ٯتكن أٍف يعزل إال إٔب العجلة كالتسرٌع ، كقٌلة ا١ت.  (10)ىػ 1396/  5

 .كالتنقيح ، إذ كاف كضع ىذه القصيدة ٤تٌل تلك ، ال يتطٌلب شيئنا يذكر من جهدو أك كقتو 

، فقد سىبىقى أٍف «قصائد غَت مؤٌرخةو » عنوانيوي  كىاىنا ٯتكن أٍف يشار أيضنا إٔب القصائد اليت كىرىدىٍت ُب القسم األخَت الذم
يعاد إٔب أعداد تلك الدكريات ، ألجل الوقوؼ على تاريخ نشر ىذه النصوص ،  نشر بعضها ُب ٣تبلتو معركفةو ، كمن السهولة أفٍ 

كقد نشرت ُب ٣تلة األمة ، لكنَّ النسخة » :  كرد ُب ىامشها على لساف اقق، اليت« ماء الغماـ » كمن ذلك مثبلن قصيدة 
القطرية من دكنو خىٍرط القتاد ، « األمة » أعداد ٣تلة  ككأف العودة إٔب.  (11)«ا١تصورة ٓب يدٌكٍف فيها تاريخ نشر القصيدة أك العدد 

 (2) .مع أٌنا ٣تٌلة قريبة ا١تأخذ ، النتشارىا الواسع ُب الوطن العريب ، كاإلسبلمي

يبدك أٌف شعرى باركد ٍٓب ٮتضٍع ، بعد ٚتىٍعو من مصادره ا١تختلفة ، لنظرةو فاحصةو ، أك خربةو ٖتقيقيةو ، كىو ما ٬تده القارئ 
ـٌ ، فمما يلحظ / ا ُب ظاىرةو غريبةو ، كاف ٢تا تأثَتىا السليٌب على صورة باركد سافرن  الشاعر ، كما أٌدٍت إٔب مىٍلء ديوانو بالطٌِّم كالرِّ

أٌف اٌقق كاف حريصنا على نشر كٌل ما يقع بُت يديو من شعر الرجل ، دكف أف يعٌت كثَتنا بفحصو كغربلتو ، كاتباع األصوؿ القارٌة 
 .قيق النصوص كنشرىا ُب ٖت

كمن أدؿِّ  شيءو على ذلك ، حرصو على نشر مسٌودات النصوص إٔب جانب صورىا النهائية ا١تنٌقحة ، كُب أغلب األحياف 
، « كلية اآلداب » ال تكوف ىذه التنقيحاتي أك التعديبلتي من الكثرة أك األ٫تية ، فقد عىمىدى ، مثبلن ، إٔب نشر مسٌودة قصيدة 
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يرتع ُب أزىار » : بقولو  (12)«يرتع ُب بستاف جارو لنا » : بيتنا ، جملٌرد أٌف الشاعر استبدؿ قولو (  34) ُب  اليت جاءتٍ 
أٌما أٍف .  اٟتالة أٍف يشار ُب ا٢تامش إٔب كجود نسخةو أخرل أقدـ أك مسٌودةو ، كفيها كذا ككذا، إذ كاف يكفي ُب ىذه  (13)«جَتاننا

نت الشعرم ، مع أٌنا ال تعٍت الشاعر ُب شيءو ، ألنا ُب حكم ا١تنسوخة عنده ، فهذا منهجه غَت تنشر ا١تسودة كاملةن داخل ا١ت
مطركؽو ، كىو ال يؤٌدم إال إٔب إثقاؿ الديواف ببل فائدةو ، كإرباؾ القارئ كإرىاقو ، كخاصةن عندما تنشر القصيدة ثبلث مرٌاتو ُب 

، أك عندما تعٌد  (15)، كمرٌةن ُب نسختها ا١تسودة (14)مرٌتُت ُب صورهتا ا١تنٌقحة ، حيث نشرت« أٛتد » مواضعى ٥تتلفةو ، كقصيدة 
اليت  ،«ٖتية»النسخة األقدـ ىي ا١تعٌدلة كالنسخة األحدث ىي ا١تسودة ، كىو ما يثَت الٌدىىش حقنا ، كما ىو الشأف ُب قصيدة 

، كنسختها  (16)(ـ  1991/  5/  15ىػ ا١توافق  1411/  11/  1) ، مذيلةن بتاريخ(ْتسب اقق)، جاءت نسختها ا١تعٌدلة
 . (17)(ـ  1998/  11/  11ىػ ا١توافق  1419/  7/  22) ا١تسودة بتاريخ 

كمع ذلك  ، فإٌف اٌقق ٓب يلتـز دائمنا هبذا ا١تنهج الذم اختاره ، أعٍت نشر مسودات القصائد داخل ا١تنت الشعرٌم ، بل ىو 
، إذ يشَت ُب ا٢تامش إٔب كجود  نسختُت « شاطئ الليل » تارةن أخرل ، كما ُب قصيدةو عنوانا  يلتزـي بو مرٌةن ، كٮتالفي عنو

كلكنو ٓب ينشر مسودهتا ، مكتفينا ببياف مواطن اختبلفها عن ،  (18)خطيتُت من ىذه القصيدة ، كاحدة ُب شكل مسودةو ، كأخرل منٌقحة
 .أختها ُب ا٢تامش 

قصائد » ُب إطار ىذه الظاىرة ، فما نشره اٌقق ، ُب القسم الذم جىعىلىو ٖتت عنواف  أما الذم  ال ينقضي منو العجب ،
، متو٫ٌتنا أنو نٌص مستقٌل ، تركو الشاعري غفبلن  من العنواف كالتاريخ ، كىو ُب اٟتقيقة ليس سول جزءو أك أبياتو من « غَت مؤٌرخةو 

بيتنا ، (  64) ُب ىذا القسم ، البالغة  (19)(القافٌية )أشَت إٔب تلك األبيات قصيدةو طويلةو ، سىبىقى نشرىا ُب موضعو آخر ، كىنا 
 :، يأٌب مباشرةن بعد قوؿ الشاعر  (20)«سعد » فهي مقطعه ضخمه من قصيدةو بعنواف 

 اليت أزىقوا( سنٌمار ) هبا جلجلٍت       ركح ( ال تقرًب الناسى )

 .بيتنا (  24) كقبل ىذا البيت ٨تو 

ا ، يستحٌق العناية كالنشر ، ككاضحه أٌف  اٌقق ٓب يتنٌبٍو إٔب ذلك ، على الرغم من طوؿ ىذا ا١تقطع الذم خالو نص ا جديدن
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!  (21)«سبعينيات القرف العشرين » ، فَتٌجح ُب ا٢تامش أنو يعودي إٔب ( النٌص ) كمن الطريف أنو راح ٬تتهدي ُب ٖتديد تاريخ ىذا 
كانت ىذه  ، إذ 1966، أم سنة « سعد » األبيات معركفنا لديو ، كىو تاريخ كتابة قصيدة ه مع أنو يفًتض أٍف يكوف تاريخ ىذ

 (23)«مطموس ٘تامنا »كما راح يعٌلق على بعض األشطر بأنو شطره   ، (22)«مرحلة الستينيات » القصيدة ُب القسم ا٠تاص هبذه ا١ترحلة 
 :، كاضعنا مكانو ٣تموعةن من النقاط ، ىكذا 

 (24)كمن أظافَت الردل أطلقوا.......... (            ) ..........

 :بتمامو ، كىو قوؿ باركد « سعد » مع أٌف ىذا الشطر مقركءه كمثبته ُب قصيدة 

 (25)كمن أظافَت الردل أطلقوا(           فكم من ا٠تٍلق هبم أدركوا ) 

عةو أك تدقيقو ، بل رٔتا أحياننا دكف قراءةو استطبلعيةو ٦تا يدٌؿ على طباعة كٌل ما ىبَّ كدبَّ من أكراؽ الشاعر ، دكف أم مراج
لصناعة ، كأكٔب خطواهتا ٢تذه األكراؽ ، تعُت على فرزىا ، ككضعها ُب حاٌؽ موضعها من الديواف ، كىي من بدائو ىذه ا

 (3).ا١تنهجية

ملحوظو ، كذلك ٦تا يرجعي إٔب ا٠تلط بُت كيتصلي اتصاالن كثيقنا ٔتا سىلىفى ، ما يستوقفي القارئ ُب شعر باركد من تفاكتو فٌٍت 
ٔتقاطعها الستة ، كىنالك ما نىظىمىو  (26)«أكالدنا » ا١تختلفة ، فهناؾ ما خٌص بو األطفاؿ، على سبيل ا١تثاؿ ، كقصيدًة مستويات شعره 

ا كٌلو ٮتتلفي اختبلفنا ظاىرنا عن ذلك اليت ٖتكي تاريخ ا١تدينة ا١تنٌورة ، كىذ (27)«طيبة » بوصفو ماٌدةن تعليمٌيةن كدعويٌةن ، كمطٌولتو 
الشعر ، الذم كاف ٤تٌط عنايتو الفائقة على ا١تستول الفٍت ، ككاف من اٟترص على ٕتويده كإحكاـ صنعتو ، ال ٯتٌل من العودة إليو 

، داف، كمكانتيو بُت الشعراءا ا١تيلًتديد النظر فيو كٖتكيكو كإغناء آفاقو اٞتمالية ، كىو أغلب شعر الرجل ، كإليو تعود شهرتيو ُب ىذ
 .كالسٌيما شعراءي القضية الفلسطينية 

كالشكَّ أفَّ ىذا الضربى األخَتى ىو الذم كاف يستوجبي أٍف تكوف لو الصدارةي ُب ديواف الشاعر ، كأٍف ٭تتفلى بو أشٌد 
، مع أنو ليس فيها من الشعر سول «  مرحلة األلفية الثالثة» شعرى « طيبة » االحتفاؿ ، كلكٌن القارئ يفاجأ بتصٌدر مطٌولتو 

الوزف كالقافية ، كمن ا١تعركؼ أف ىذين العنصرين ُب مثل ىذه ا١تنظومات التعليمية ال يستجلباف لوظيفةو شعريةو أك فنيةو ، بل 
للتُت يبٌُت ، ا (30)«ا٠تزرج»ك (29)«األكس»اليت يعٌدد فيها آبار ا١تدينة ، أك  (28)«اآلبار»لتسهيل اٟتفظ ليس أكثر ، كما ُب 
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الستكماؿ ىذا ( ا١تصادر كا١تراجع)فيهما نىسىبى ىذين اٟتيُت من األنصار ، حىت إنو ليضطٌر ُب اٟتواشي إٔب أٍف ٭تيل إٔب بعض 
 .النسب

كىو منهجه ، كما أسلفتي آنفنا ، ال يناسبي ما ًبٌ  كغَت خاؼو أٌف ىذا يعود إٔب ا١تنهج الذم قاـ عليو ترتيب مادة الديواف ،
، ى أٍف يعرفو الناسي بشعره اٞتٌيدو من شعر باركد ، بل لعٌلو قد أساء إليو إساءةن بالغةن ، ألٌف الشاعرى ، أم شاعرو ، إ٪تا ٭ترص علٚتع

ال بشعره الردمء ، كقد عيرؼ باركد ْتساسيتو الشديدة ٕتاه النقد ، كما يدٌؿ على ذلك كثرة تصحيحو لشعره كتنقيحو لو ، 
من القدماء ، كزىَت كالنابغة  (31)«عبيد الشعر » و ُب دكاكين أك ديوافو جامعو كبَتو ، كذلك على طريقة كتأٌخره ُب نشر نتاج

 . كغَت٫تا ، ٦تن كانوا يبالغوف ُب إصبلح شعرىم كهتذيبو 

تو ، كىي اجملموعة الوحيدة اليت أصدرىا ُب حيا ، (32)(ـ  1988) « غريب الديار » ىذا ، كمن يقف على ٣تموعتو الشعرية 
، حيث تنضٌم ىذه  ، فإٌف من السهولة أٍف يتبٌُت حرصى الشاعر على انتقاء قصائده بوعيو فٌٍت  (33)أصدقائوغٌب إٟتاحو شديدو من بعض 

« سعد»ك «جٌد الرحيل » ك« الطيور ا٠تضر » ك« السهاـ » ك «شاطئ الليل » : من مثل  اجملموعة على طبقةو عاليةو من شعره ،
حصاد » ك« قيود » ك« أميت » ك« أمي » ك« غٌردم » ك «فلسطُت» ك« صريع ا٢تول » ك« يار غريب الد »ك« ماء الغماـ »ك

 .ككٌلها قصائدي من عيوف نتاجو ُب تلك الفًتة ، كلعٌلها أٍف تكوف من أدٌؿ أعمالو على رؤيتو الشعرية ، كصنعتو الفنية . « القركف 

كأذكري أنٍت حاكلتي مرارنا إقناعو بنشر » :  كٌلو ، فهو يقوؿ ُب مقٌدمة الديواف  ك٦تا يلفت أٌف اٌقق كاف على ذيٍكرو من ذلك
أعمالو الكاملة ، فكاف يزىد كيتمٌنع كثَتنا ، ك١تٌا أحطتو بالطلب ٔتن ٭تٌبهم كال يسعو رٌد طلبهم كاف ٬تيبهم باإل٬تاب إال أنو كاف 

نا ، ٍب ال يلبث أف ينجز رغبتو األكٔب ُب تأخَت ما أجابنا إليو فتمضي يقوؿ إنو سينتخب من ىذه األشعار كينتقي منها ٍب يدفعها ل
السنوف دكف كفاء ، ككاف ما يشغلو كٯتنعو من النشر فيما أرل خشيتو من أٍف ٮترج أشعاره قوـه ال فقو ٢تم ُب الشعر كاللغة كاٞتزلة 

تو ثانية أٍف يعيد النظر فيما يكتبو مرٌاتو كمرٌاتو ، فهو  اليت يكتب هبا شعره ، فيخرجها الناشركف عن مدلوالهتا أك صورهتا ، كرغب
 . (34)«ككم مرٌةو رغبٍت نفسو أٍف يسحب ما شاع من بعض أشعاره اليت ال ترضى نفسو عنها ... كثَت النظر ُب شعره 

 ١تنهج  كجليٌّ من النٌص السابق ، أٌف الشاعرى ظٌل كفي ا ، طواؿ حياتو اإلبداعية ،
إنو سينتخبي من ىذه » : ، كما يدٌؿ على ذلك قولو « غريب الديار » لذم سار عليو ُب ٣تموعتو األكٔب ، ا« االنتخاب » 

، كلكٌن اقق راح يتنٌكب ىذا ا١تنهج ، ليخرج ديواف الشاعر ، ُب ناية ا١تطاؼ ، خبلفنا ١تا كاف يؤٌمل « األشعار كينتقي منها 
 (4).صاحبو ، كيتطٌلع إليو 

إخراجنا صحيحنا ، فقد جاء ديوانوي مليئنا بالتصحيف اركد الشعرية قراءةه متأنيةه عميقةه ، تعُت على إخراجها ٓب يتٍح لنصوص ب
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يصعبي تتبٌعها ُب ىذا )  ،، حيث ٧تدي ذلك ُب مواطنى كثَتةو كالتحريف ، كاألحكـا ا١تتسرٌعة ، كاالجتهادات ا٠تاطئة ، كالتعليقات اليت ال معٌت ٢تا 
 :ك ، على سبيًل التمثيل ، البيت كمن ذل. (ا١تقـا

 (35)ذا يرٌد دينى ا١تدينً ( مىٍن ) كالضحايا تدب  فوقهمي ا٠تيلي 

 ... (كىمىٍن ذا يرٌد : ) كىو مكسوره ، كصوابو 

 :كأيضنا ، من القصيدة نفسها 

 (36)الدموع فوؽ القطُتً ( تىٍذرك ) أقلعي يا سفينةى ا١توت ، فالس ٍحبي 

 .. (تذر  الدموع : ) ابو كىو ٥تتٌل الوزف ، كصو 

 :كالبيت 

 (37)الصواريخ كأردتك حٌيةه سبئٌيةٍ ( راجحاتي ) عجزٍت عنك 

 .. (راٚتات الصواريخ : ) كتصحيحو 

 :كالبيت 

 كالعرائسي حوره .. فوؽ ( داؤكٍم ) 
 

 (38)كدماء الشهيد نًٍعم الٌصداؽي  
 

 .، ُب إشارةو إٔب اٞتٌنة ( داريكٍم : ) كتصحيحو 

 :كالبيت 

 فىتن بيطرمٌّ ( فىًغرٌّ ) فأبشٍر 
 

 (39)١ترضى الٌصعرٍ .. مكاكيو ٛتره  
 

، «من الوحش » من قصيدة عنوانا  كا١تقصود ىنا عز الدين القٌساـ ، كالبيتي ( . فىًعزٌّ : ) كىو شديد االضطراب ، كصوابو 
، كا٠تطاب ُب ىذا البيت نسخة ا٠تطيةكالتصحيحي من ىذه ال ، (40)كُب حوزٌب نسخةه منها مصٌورةه عن نسخةو ٓتٌط الشاعر

 .كاألبيات اليت قبلو للعدٌك الصهيو٘ب

 :كالبيت 
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 األسفار يا كلدم( تطاءلت ) فإٍف 
 

 (41)كن ثا٘ب اثنُت بالرٛتن كي تصبل 
 

 .. ( .تطاكلت : ) كصوابو 

 :كالبيت 

 فىت الفتيافً ( اٟتىسىًن ) كأبو 
 

  (42)ك٣تٌدؿ أعىت الفرسافً  
 

 .، بسكوف السُت ( اٟتٍسن : ) يستقيم ىكذا كىو مكسوره ، ك 

 :كأيضنا ، من القصيدة نفسها 

ا .. ) ١تٌا مشىىخىٍت خيربي   (ًكٍبدن
 

  (43)ُب آطاـو من صٌوافً  
 

 ( .كربنا .. ١تا مشخٍت خيربي : ) كقراءتو الصحيحة 

 : كالبيت 

 ثقيلةه  ديوننا
 

 (44)منا األظهرا( تيًقص  )  
  

 يسيس
 

 .. ( .ٌض تيقً : ) كصوابو 

 :كمن القصيدة نفسها 

 سددًبي أفواىها
 

  (45)كيبل تزأرا( باٟتبس )  
 

 ( .تدٌؾ مىٍن ٕتربا / أين ا١تدافع اليت : ) ، كقبلو ( باٞتبس : ) كصوابو 

 :كالبيت 

 كا١توازين حٌطمٍت كغدا
 

  (46)ليثان كاختٌلت القيمي ( الكيلىيب )  
 

 .زف ليستقيم الو .. ( الكىٍلبي : ) كصوابو 
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 :كمن القصيدة نفسها 

 بػىعيػػدى العهد بالنيٌب كعن
 

  (47)األممي ( زيدت ) حوضو العذب  
 

 ( .ز٭تت : ) كا١تعٌت مضطرب ، كلعل الصواب 

 : كمن القصيدة نفسها 

 ..ا١تصحف الشريفي ( سينهض ) 
 

  (48)أماـ األنظار ترتسمي ( كبدره )  
 

 .الستقامة كزف البيت .. ( ينهض : ) كصوابو 

 :كأيضنا ، من القصيدة نفسها 

 حربتو( مستنفر ٯتٌز ) 
 

  (49)من جديدو ُب كجو مىٍن ظلموا 
 

 .. ( .مستفٌز يهٌز : ) كىو مكسوره ، كمعناه مضطربه ، كلعٌل صوابو 

 :كأيضان ، من القصيدة نفسها 

 ا٠تلد كالظا١توف قد رغموا) 
 

  (50)(كىمي سٌجده على قمًم  
 

 :راب ، إذ جاء كٌل شطرو ُب غَت موقعو الصحيح ، كصواب البيت ، كىو مقطع القصيدة كىو كسابقو شديد االضط

 ..كىمي سٌجده على قمًم 
 

 ا٠تٍلًد كالظا١توف قد رغموا 
 

 :إذ كاف قبلو ، مباشرةن ، قولو 

 ٭تمدي ا١تؤمنوف معركةى 
 

 الليًل كالكوفي ٭تتفي هبمي  
 

 :كالبيت 

 كٌلما خاب ظٌنهن ٗتٌيلنى 
 

  (51)اٟتبيب بعد قليلً ( ء ٔتجي)  
 

الذم جاءٍت عليو ( ا٠تفيف ) ، ْتذؼ حرؼ الباء ، كبذلك يستقيم على .. ( ٣تيء : ) كىو ٥تتٌل الوزف ، كصوابو 
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 .القصيدة 

 :كالبيت 

 (كالكوخي ) كحٌدقت األـ من كٌوة 
 

  (52)كالغيثي ذك ىزجو كانمارٍ  
 

 .. ( .الكوًخ : ) كىو مكسوره ، كصوابو 

 :لقصيدة نفسها كمن ا

 اٟتياةي ( نيٌب ) كلكنها يا 
 

  (53)معارؾي طاحنةه كانتصارٍ  
 

 .، إذ كاف البيت على لساف أبو ٮتاطب ابنو .. ( بٌٍت : ) كصوابو 

 :، نقرأ « البحر » كُب ىذه القصيدة أيضنا ، اليت جاءت ٖتت عنواف 

 كيوغلي حىت تغيبى ا١تراكبي 
 

  (54)(العفار ) عنو كحىت يغيبى  
 

ككلمة . « كلمة العفار ليست كاضحةن ُب النسخة ا١تخطوطة ، كاجتهدتي ُب كضعها ىكذا » : ٍب نطالع ٖتتو ىذا التعليق 
 .، ليس غَت ( ا١تنار ) أك ( الفنار ) ٢تا ، كما ىو جلٌي ، كسياؽ البيت يقتضي كلمة ىنا ال معٌت ( العفار ) 

 

 :كد كُب قصيدةو أخرل ، يعٌلق اقق على بيت بار 

 جحافلنا( الدنيا ) كهتٌز 
 

  (55)كىي باجملرمُت تلتحمي  
 

 كال كجو لتخطئة الشاعر . « الد نا : ىكذا كىرىدىٍت ، كلعٌل الصواب » : بقولو 
 .ُب ىذا البيت ، ال من جهة ا١تعٌت ، كال من جهة العركض ( الدنيا ) ُب استعمالو كلمة 

 :بيت ككذا تعليقو ُب القصيدة عينها على ىذا ال

 ..يقرعي الدىرى فاٖتنا يهبي 
 

  (56)ليسٍت تنالو التهمي ( الربءى )  
 

 .، كٓب يوٌضٍح شيئنا ، كىي كلمةه ُب مكانا ا١تناسب من البيت ( الربء ) ، عند موضع كلمة « ىكذا » : بقولو 
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 :، مثبلن كر ٔتا حىكىمى اٌقق على بعض األبيات بأنا مكسورةه ، كىي ليست كذلك ، كقوؿ باركد 

 كأنٌو ٓب يػيٍعطى ميٍلكنا كٓب
 

  (57)يؤخٍذ عليو العهدي كا١توثقي  
 

 .، كىو البحر الذم قامٍت عليو القصيدة اليت ينتمي إليها ( السريع ) فهو سليم الوزف ، كقد جاء على 

 :كقولو أيضنا 

ـٌ الطيًب كجيبلن عمبلقنا ربٌاهي   (58)كمدينتو أ

 ( .ا١تتدارؾ ) اؤه على كىو صحيح الوزف ، كقد جاءٍت أجز 

من خبلؿ التوٌقف عند قصيدةو كاحدةو بعينها ، فنقابل جبلءن ( ا١تبلحظة ) كلعٌل من ا١تناسًب ، ىاىنا ، أٍف نزيدى ىذه النقطة أك 
 ، حيث نتبٌُت  (59)«ٛتاس » ، كصورهتا اليت ٬تدىا القارئ ُب الديواف ، كقد اخًتتي لذلك قصيدة الشاعر  بُت نسختها األصلية

 :من خبلؿ ىذه ا١تقابلة ما طرأ على القصيدة من تغيَتو كٖتويرو ، كما أصاهبا من تصحيفو كٖتريفو 

 :ُب الديواف 

 يا ابن ياسُتى ىٌنأتك ا١تعإب
 

  (60)(تفخٍر ) كبإخوانك الصناديد  
 

 ( .نفخٍر : ) كُب النسخة األصلية 

 :ُب الديواف 

 خسيس ا٠تصاؿ يا عبدي أقلعٍ ( من ) 
 

  (61)نامٍن كالسوسي ُب العظم ينخرٍ ال ت 
 

 .. ( .عن : ) كُب النسخة األصلية 

 :ُب الديواف 

 كٍن رحيمنا ٕتٍد إ٢تنا رحيمنا
 

  (62)ا١تظلـو تنجٍد كتنصرٍ ( كانصيًر )  
 

 .. ( .كانصرٌف : ) كىو مكسوره ، كصوابو ، كما ُب النسخة األصلية 
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 :ُب الديواف 

 ضٌمدم يا ٛتاس شعبنا أبينا
 

  (63)أٛترٍ ( الًتاب ) اسبلن من دمائو ب 
 

 ( .الًٍتب : ) كىو مكسوره ، كصوابو 

 :ُب الديواف 

 كعٌركه( كجٌدعوه ) سرقوه 
 

  (64)كساموه كٌل فحشو كمنكرٍ  
 

 .. ( .كجٌوعوه : ) كُب النسخة األصلية 

 :ُب الديواف 

 اآلف عتقيها بيديكمٍ ( أتى ) إٍف 
 

  (65)رٍ ما على األرض مىٍن يرٌد ا١تقدٌ  
 

 .« حاف : أٗب » : ، كُب اٟتاشية ( أٗب : ) كُب النسخة األصلية 

 :ُب الديواف 

 من عطاءو جزيلو ( كبكٌفُت ) 
 

  (66)ُب قصور الفردكس ٨تَب ك٨تربٍ  
 

 .« اٟتظ كالنصيب : الكفل » : ، كُب اٟتاشية ( كًبًكٍفلًُت : ) كُب النسخة األصلية 

، إٔب اضطرابو ل ذلك ، ُب بعض األحيافليت طرأت على النص الشعرم ، ككيف أدٌ كىكذا نلحظ حجم ىذه التغيَتات ا
 (5).ُب الوزف ، الذم ىو عنصره أساسيٌّ ُب الشعر ، كمن شأف أم اختبلؿو يصيبو ، أٍف يفسدى النٌص فسادنا ظاىرنا 

على منهجو كاضحو مستتٌب ُب  ، فهي ال تسَتي  ُب ديواف باركد من الضعف كاالضطراب الشديد( ىوامش التحقيق ) جاءٍت 
ا إٔب ا٢توامش اليت انفرد هبا عمل اٌقق ، كمٌيزىا بكل مة التعليق على النٌص الشعرٌم ، كمعاٞتة معضبلتو ا١تختلفة ، كىنا أشَت ٖتديدن

موز كالشخصيات ، ألٌف معظم ىوامش الديواف ٦تا يتعٌلق بشرح األلفاظ كٗتريج بعض اإلشارات النصية كالتعريف بالر ( األشقر ) 
الواردة ، إ٪تا ىو من صنع الشاعر نفسو ، ٦تا كجد ُب أكراقو كدفاتره ا٠تاٌصة ، كال ًمٍرية ُب أنو جهده ضخمه ، كعلى قدرو كبَتو من 

 .األ٫تية 

 :أما مظاىر ىذا الضعف كاالضطراب ُب ىوامش اٌقق ، فيمكن اإل١تاع إليها على النحو اآلٌب 
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، مثبلن ، « اٟتنُت إٔب األصدقاء » ففي قصيدة . أخرل يٌة ُب موضعو ، كإغفاؿ ذلك ُب مواضع تصحيح األخطاء النحو  -
 :٧تده يعٌلق على البيت 

 إٌ٘ب على بػيٍعًد ا١تزار ٤تطٌمه 
 

  (67)(ظبلـي ) ففراقكٍم جعل النهار  
 

كلكنو . « ا صغَتنا ٓب يضبٍط أدكاتًًو بعد أٍف تكوف منصوبةن ، كلكٌن الشاعر كاف فتين ( ظبلـ ) ىكذا كىرىدىٍت ، كحٌق » : بقولو 
 :ٓب يتنٌبو ُب القصيدة عينها إٔب بيتو قبلو على شاكلتو ٘تامنا ، كىو قولو 

 بل قد تناسيتٍم إخاء متٌيمو 
 

ـي ) لفراقكٍم صار الفؤاد     (68)(حطا
 

  :، كفيها « ي معٌلم» كما ٓب يتنٌبٍو إٔب مثل ىذا ا٠تطأ ُب القصيدة السابقة عليها ، كىي قصيدة 

 شكرنا على طوؿ ا١تدل
 

  (69)(الدىًر ) ما طاؿ ىذا  
 

، يعٌلق على « األغاريد»ففي قصيدةو بعنواف .  اإلشارة إٔب األخطاء العركضية ُب بعض األبيات ، كإغفا٢تا ُب أبياتو أخرل -
 :ىذا البيت 

 كيفوحي عطر ا٠تٍلد أزرؽ
 

 (70)األمواج ملء العآب الرٍحبً  
 

 .« الوزف مكسوره »  :بقولو 

كلكٌن ىذه ا١تبلحظاًت العركضيةى ، كىذا االىتماـ باٞتانب ا١توسيقٌي ، ال ٧تده يطٌردي ُب ىوامشو ، فقد أغفل اإلشارة إٔب 
 .أك على مستول القصيدة بأكملها  غَت قليلو من ىذه األخطاء اليت ٧تدىا ُب الديواف ، سواء على مستول البيت 

 ( :السريع ) ، كىي على « سعد » ، ُب قصيدة  فقوؿ الشاعر ، مثبلن 

  (71)أكغلتى يا ليلي كىذم الشباؾ يػيٍلقى هبا كالردل ٭تدؽي 

 .على ذلك بكلمةو كاحدةو ُب ا٢تامش٥تتٌل الوزف ، كال يستقيم على أجزاء ىذا البحر ، كلكٌن اقق ٓب يعٌلٍق 

 :، اليت مطلعها « الصراع » لوزف ُب قصيدة كما ٓب يعٌلٍق على األبيات الكثَتة ، اليت جاءٍت ٥تتٌلة ا
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 أفزعتٍت الغربافي كالٌرممي 
 

  (72)كشعوبه كأنا الغنمي  
 

 ( :ُب مواضعى متفرٌقة ) ، كذلك حيث نطالع ، ( ا٠تفيف ) كىي من 

 ..كا١توازين حٌطمٍت كغدا 
 

 الكيلىيب ليثنا كاختٌلت القيمي  
 ككم يسطع العبَت كمن 

 
 لمي صرخة الفجر ٕتفل الظ 

 سينهض ا١تصحف الشريف 
 

 كبدره أماـ األنظار ترتسمي  
 مستنفره ٯتٌز حربتو 

 
 من جديدو ُب كجو من ظلموا 

 ا٠تيٍلد كالظا١توف قد رغموا 
 

  (73)كىمي سٌجده على قممً  
 

 .كىذه األبيات ال تستقيم على البحر الشعرم ، الذم جاءٍت عليو القصيدة 

، اليت جاءٍت مضطربة الوزف من أٌك٢تا إٔب آخرىا ، للخلط الظاىر بُت « معٌلمي » قصيدة  كأيضنا ، ٓب يعٌلق اٌقق على
 ( :الرجز ) أجزاء  ك( الكامل ) أجزاء 

 إ٘ب أراؾ معٌلمي
 

 كنزنا ٙتُت القدرً  
 أنت الذم ىٌذبتٍت 

 
 كعهدتٍت ُب الصغرً  

 علمتٍت العلم الذم 
 

 ال يشًتل بالٌدررً  
 بو أنرت ٕب السبيل 

 
 للعبل كالقمرً  

 عٌلمتٍت أف الفوائد 
 

  (74)كٌلها ُب الًكربىً  
 

) ك( ا١تديد ) ح فيها بُت ، كا٠تلط الواض ، اليت ال ٮتفى اختبلؿ بعض أبياهتا« ُب البساتُت » ككذلك ٓب يعٌلٍق على قصيدة 
 :، كما ُب قولو ( ا٠تفيف

 يا خليلي.. ساْتنا .. خٌلٍت 
 

 ُب غياًض النخيلً .. سارحنا  
 شا٥تات الذرل ُب األعإب 

 
 كارفاته ذكات ظٌل ظليلً  

 أنقل ا٠تطو فيها ا٢تويٌت 
 

 أرتوم من مائها السلسبيلً  
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 أين مٍت حدائق الورد فيها
 

 من عاشقيها.. أنا يا صاح  
 أين نعناعها لينعش ركحي 

 
  (75)كيداكم بو الطبيب جركحي 

 
 :، كما ُب قولو« رسالة شوؽ »  كٌرر ُب غَت موضعو من قصيدة، الذم ت« اإلقواء » كما ٓب يشٍر إٔب عيب 

 كآمل ُب طلوع الفجر حىت
 

 تعزٌيٍت الطيور الشادياتي  
 كهتتف قريبى الورقاء شجونا 

 
  (76)حنيننا للديار النائياتً  

 
 :كُب موضعو آخر 

 ٖتياٌب كأشواقي ٚتيعنا
 

 إذا ظهرٍت مشوسه بازغاتي  
 عسى الرٛتن ٬تمعنا قريبنا 

 
  (77)فيهنأ ٚتعنا بعد الشتاتً  

 
يأٌب تعليقي اٌقًق على قصائد الشاعر ُب ا٢تامش حيننا ، كطورنا داخل منت الكتاب ، على أٌف األصلى أٍف يلتزـى اٌقق بأٍف  -

تو كجهوده ا١تختلفة اليت تكوف تعليقاتيو ُب ا٢توامًش حىٍسب ، كليس ُب ا١تنت ، كالسٌيما أٌف ا٢توامش ال تضيقي بآراء اقق كتوضيحا
 .يبذ٢تا ُب خدمة ا١تادة اليت ييعٌت بتحقيقها كإخراجها 

كتبٍت ىذه القصيدة أكالن ُب » : النسخة ا١تسودة ، إٍذ يقوؿ / « أٛتد » كمن ذلك ىذا التعليقي الذم ٧تده ُب ذيل قصيدة 
صفر  17ري بتنقيحها كالزيادة عليها بتاريخ ـ ، ٍب قاـ الشاع 2001/  7/  10ىػ ا١توافق  1422/  4/  19جٌدة بتاريخ 

 . (78)«.. ـ ، كىذه صورهتا بعد التنقيح  2006/  3/  17ىػ ا١توافق  1427

كالشٌك أٌف مثلى ىذا الكبلـ ينبغي أٍف يكوفى ُب ا٢تامش ، ألنٌو ىو ا١تكاف ا١تخٌصص أك ا١تناسب لذلك ، كأيضنا لكيما يكوف 
ىذه الكلمات من تعليق الدكتور أسامة »: آنئذو ال ٭تتاج اقق إٔب أٍف يكتبى بعد ذلك ُب ا٢تامش ال ٮتتٌل ، ك .. ٙتة منهجه مطٌرده 

، يعٍت نفسو ، كخاٌصةن بعد أٍف مٌيز حواشيو ، كما بٌُت ذلك ُب مقٌدمتو ، عن حواشي الشاعر بإضافة كلمة  (79)«األشقر 
 (6) (.األشقر)

ٌص الشعرٌم ، دكف أف يبٌُت ا١تواضع اليت جرل فيها ىذا التوجيو ، كمن ا١تقٌرر ُب ىذا يعمد اٌقق أحياننا إٔب توجيو ألفاظ الن
، ٍب ٬ترم توضيح  ، للداللة على أٌنا من اجتهاًد اٌقق]          [ التوجيهات داخل معقوفتُت ، ىكذا الشأف أٍف توضع مثل ىذه 
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 .ذلك ُب اٟتاشية 

دكف أٍف نعرؼى أين كىقىعى ىذا التصويب ، كما  ، (80)«األغاريد » بعض األلفاظ ُب قصيدة ( يبو تصو ) فقد أكمأ اققي ، مثبلن ، إٔب 
، كاألخطاء الصارخة ، اليت أضٌرت هبا داللينا ( الطمس ) مقداره ُب النٌص الشعرٌم ، مع العلم بأٌف القصيدة ظٌلت حافلةن ٔتواضع 

 .كعركضينا 

كىي كثَتة » : فها بقولو القصيدة على نسخةو مرقونةو باآللة الكاتبة ، كىو يص كقد ذىكىرى اٌقق أنٌو اعتمد ُب ىذه
اللبنانية ، كمن السهولة العودة إٔب ىذه اجملٌلة إلقامة النٌص على « الشهاب » ، على أفَّ القصيدة منشورةه ُب ٣تٌلة  (81)«التصحيف

 . الديواف صورتو السليمة ، بدالن من صورتو ا١تضطربة اليت ٬تدىا القارئ ُب

 ( :من مواضعى متفرٌقةو ُب النٌص ) كمن ىذه األبيات ، اليت جاءٍت ناقصةن أك ٥تتٌلة على ٨تو ما ُب ديواف الشاعر ، قولو ، 

 ألفاظهٍم مطلٌيةه عسبلن  -
 

 رشحي ) ... ( كقلوهبم  
 كالوحش كحشه دينو فمو 

 
 ال ٯتحوه من ٯتحو) ... (  

 
 :ك٘تاـ ىذين البيتُت 

 مطليةه عسبلن  ألفاظهم
 

 رشحي ( بسمومها ) كقلوهبم  
 كالوحش كحشه دينو فمو 

 
 ال ٯتحوه من ٯتحو( كالغدر )  

 كأضٌم قرآ٘ب إٔب قليب - 
 

 أيب) ... ( كأقوؿ أنت  
 

 :ك٘تاـ البيت 

 كأضٌم قرآ٘ب إٔب قليب
 

 أيب( أخي كأنت ) كأقوؿ أنت  
 لو( جدكد ) كطٍت فسيحه ال  - 

 
 (ت نعليٌا ٖت) كالشمس ٘تؤل  

 أنا ُب ركاب ٤تمدو أمضي 
 

 (ىذه الدنيا ) كاٞتاىلية  
 

 :كصواب البيتُت 

 لو( حدكد ) كطٍت فسيحه ال 
 

 (ىذه الدنيا ) كالشمس ٘تؤل  
 أنا ُب ركاب ٤تمدو أمضي 

 
 (ٖتت نعليٌا ) كاٞتاىلية  
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 تلٍح راياتو كمع( أصَت )  -
 

 الصوماؿ كالسوداف نيجَتيا 
 

 :كصوابو 

 تلٍح راياتو كمع( اصرٍب ) 
 

 الصوماؿ كالسوداف نيجريا 
 ) ... (يا ريح يا قيثارة  - 

 
 دكمنا تسَتي تطوؼ بالبلداف 

 
 :ك٘تامو 

 (األزماف ) يا ريح يا قيثارة 
 

 دكمنا تسَت تطوؼ بالبلداف 
 مغٌردة) ...... (  - 

 
 بدأٍت هتٌل طبلئع اإلٯتاف 

 
 :ك٘تامو 

 دةمغرٌ ( كهتٌب زنبقةه ) 
 

 (82)بدأٍت هتٌل طبلئع اإلٯتاف 
 

كىكذا نلحظ مدل التقصَت ُب ىذا اٞتانب ، كما أٌدل إليو ىذا التقصَت من فسادو كبَتو ، أصاب النٌص الشعرم من نواحيو 
 (7) .ا١تختلفة 

كاف ينشر فيها الشاعر ، كالعودة   كالدكريات اليتكُب ضوء ما سىبىقى آنفنا ، فإٌف من األ٫تية أٍف نؤٌكد ، ىاىنا ، أٌف معرفة اجملبٌلت 
ألجل البحث ُب ، أمره جٌد ضركرٌم ، ال من أجل التصحيح كالتنقيح كإكماؿ النقص حسب ، كإ٪تا  إليها ، كتتٌبع أعدادىا تتبٌػعنا دقيقنا

 .« األعماؿ الشعرية الكاملة » ٖتت عنواف أثنائها عن قصائدى كاملةو للشاعر ، ليأٌبى ديوانو مستوعبنا لنتاجو الشعرٌم ، كخاٌصةن عندما نريغ إصداره 

، كمنهم مىٍن راح يفٌتش ُب ديواف الشاعر عن بعض « األعماؿ » كقد أ١تحى إٔب أ٫تٌية ذلك بعضي الدارسُت الذين تلٌقوا ىذه 
: تساءؿ ُب مقالةو لوحيث ي سلماف بن فهد العودة ،: ذاكرتو ٖتتفظي ببعض أبياهتا ، فلم ٬تٍدىا ، كمن ىؤالء القصائد اليت ال تزاؿ 

 :الشاعر ، اليت يتذٌكر منها قولو ( دالية ) ، ليكتشف أٌف  (83)«ىل سىقىطى من الديواف شيءه »

 كٌل يوـو لكم إلوه جديده 
 

 ككجوهه ٤تمرٌةه كخدكدي  
 كلكم يا عبيدي ربٌّ من الطُت 

 
 إليو ركوعكٍم كالسجودي  

 
ٓب أجٍدىا ُب الديواف ( الداؿ ا١تضمومة ) ىذه القافية » : ياؽ ، يقوؿ العودة ليسٍت موجودةن ضمن أعماؿ الشاعر ، كُب ىذا الس

لعٌلي أك لعٌل مىٍن ٚتعوا الديواف أٍف يظفركا هبا كٔتثيبلهتا ، إٍف بقي شيءه ٓب ينشٍر ، كال .. ، كاألبيات ضمن قصيدةو طويلةو شيئنا ما 
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كزرتي مكتبها ُب بَتكت كأىدك٘ب ما توافر لديهم .. عت مٍت كضا« الشهاب » لقد كنتي أٚتع أعداد ٣تلة . أستبعد ذلك 
من ٭تتفظوف ، فلعل ( الشهاب ) مشكورين من ٣تٌلداهتا ، كلكن بقي الكثَت ، فتلك القصيدة الفقيدة ىي ضمن ما نشرتو ٣تلة 

 . (84)«ثوا عن تراث الشاعر الذم ٓب يطبعبأعدادىا أٍف يبح

، إٔب قصيدةو ( كتبها ٤تمد الشيخ ٤تمود صياـ كىي ا١تقٌدمة اليت) الديواف ،  كمن الطريف أٍف يشار ُب إحدل مقٌدمات
كذلك حيث يقوؿ  !بُت مصر كسوريا ، كييستشهد ببعض أبياهتا ، ٍب ال ٧تد القصيدة ُب ديواف الشاعر لباركد ، كتبها ٔتناسبة الوحدة ( ٫تزية )

قطرين شقيقُت ، مقٌدمةن للوحدة الكربل، فقاؿ ُب قصيدةو ألقاىا ُب  كقد ٣تد ما كاف بُت مصر كسوريا ، من كحدةو بُت» : صياـ 
 :الوحدة، ُب رابطة الطبلب الفلسطينيُت ، ك٨تن يومئذو طبلبه ُب القاىرة االحتفاؿ بتلك 

 يا لسحر الدكالر كالركبل العاٌب 
 

 كياما قد شرٌدا أبرياءى  
 

 بػىرىدىل يػىٍلتىًقي مع النِّيًل ىٌدارين
 

 « نا أعداءى فلتمؤل الد 
 

، دكف أم تعليقو أك توضيحو ، كإذا ما افًتضنا أٌف القصيدةى ضاعٍت ، كٓب يبقى ( الثالثة ) فهذا النٌص يرد ُب مقٌدمة الديواف 
إذ كاف ا١تنهج يقتضي أف يكونا ُب ! ؟« أعمالو الكاملة » منها سول ذينك البيتُت ، فلماذا يبقياف خارج ديواف الشاعر أك 

، الذم ال تزاؿ ذاكرتو ٖتتفظ هبما ، ٝتاعان ا ، كىو صديق الشاعرأعماؿ باركد ، مع اإلشارة ُب اٟتاشية إٔب مصدر٫ت موضعها من
 (8) .من الشاعر نفسو 

، كقد جرل تعاملي اٌقق مع ىذه النصوص على صورتُت ٥تتلفتُت ُب ( العناكين ) جاءٍت بعضي قصائد باركد خلونا من 
 :الديواف 

القصيدة خلونا من عنوانا ، ٍب يذكر ُب ا٢تامش أنا ُب رأس الصفحة ، للداللة على ٣تيء ) ... ( أٍف يضع نقاطنا ىكذا  :األكٔب  -
 . (85)«كردٍت ببل عنواف » 

كردٍت ببل » ، مع اإلشارة ُب اٟتاشية أيضان إٔب أف القصيدة « ببل عنواف » أف يكتب ُب رأس الصفحة عبارة : كالثانية  -
 . (86)«عنواف 

كاألصل أٍف يكوف التعاملي مع ىذا الضرب من النصوص على ٨توو منهجي ، كلعٌل األفضل ، ُب ىذه اٟتالة ، أٍف ٬تتهدى 
اٌقق ُب كضع عناكينى ٢تذه القصائد ، تكوف مأخوذةن من ألفاظها ، ْتيث تكوف دالٌةن عليها ، كذلك لتيسَت التعامل مع ىذه 

 . أٍف تًتؾ ُب الديواف ، على ىذه الصورة ا١تضطربة ، ببل عناكين ٘تٌيزىا النصوص ، كاإلشارة إليها ، ال

، لتفريقها عن العناكين اليت ]        [ ، بُت معقوفتُت ( ا١تقًتحة ) كىنا ينبغي أٍف ينٌبو إٔب ضركرة أٍف تكوف ىذه العناكين 
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 قراءهتا كالوقوؼ على أبعادىا الداللية كاإل٭تائية ، صاغها باركد نفسو ، كذلك أل٫تية العنواف الذم يضعو الشاعر لقصيدتو ُب
، كيرنو إليو بوصفو جزءان من نسيج العمل الشعرم ،  (87)بالغةن كخاٌصةن أفَّ الدرسى النقدٌم اٟتديث بدأ يوٕب عنواف القصيدة أ٫تيةن 

ا ، ال قيمة لو  كليس عنصرنا برٌانينا  .، أك عنصرنا زائدن

اليت ( الفواصل ) يشار كذلك إٔب إغفاًؿ اقق ، ُب عىدىدو غَت قليلو من قصائد الديواف ، تلك  كُب ىذا النطاؽ ، ٯتكني أفٍ 
 كضعها الشاعري ، لتمييز الًفٍقرات أك ا١تقاطع اليت تتأٌلف منها القصيدة ؛ إذ كاف باركد كثَتنا ما يعمد إٔب تقسيم النٌص الذم يكتبو

 . (88)يدىا ، كما يظهر ذلك ُب أصوؿ القصائد ا١ترقومة ٓتٌط يدهإٔب ًفٍقراتو ، ككضع عبلماتو كاضحةو لتحد

.. » : كلعٌل اٌقق قد أكمأ ، ُب مقٌدمتو ، إٔب عناية باركد ، عمومنا ، بالصورة البصرية لنصوصو الشعرية ، كذلك إذ يقوؿ 
موعتو األكٔب اليت قٌدمها لنا األثر األبلغ ٍب ال أنسى ما افتتحو األخ األستاذ بكر إٝتاعيل ا٠تالدم ابن أخت الشاعر ، فقد كاف جمل

ُب إصرارنا على مواصلة اٞتمع ، السٌيما أٌف ىذه اجملموعة كانٍت ٓتٌط الشاعر نفسو ، ك٘تتاز بالتنقيح كالعناية اليت ٭تيط هبا بنات 
 قلبو 

يطبع على عنواف كٌل قصيدةو زخرفاتًًو ك٪تنماتًًو ، ٍب  ، ٍب ٭توطها ٓتٌط ٚتيلو بٌُت الوضوح ، مستقيم الصورة ، نافر التمكُت( قصائده ) 
التشكيلية ، فتضفي عليها ٚتاالن فوؽ ٚتاؿ صورة ما كتب ، كما ال ٗتلو اجملموعاتي اليت قٌدمها لنا األستاذ الربعصي من ىذه 

 . (89)«التوصيفات 

الشعرم ، كخاٌصةن ُب تلك النصوص اليت  اليت يضعها الشاعر من األ٫تية ُب قراءة النصٌ ( الفواصل ) كال ريب أفَّ مثلى ىذه 
ا١تتلقي ،   تتغٌَت فيها القافية ، العتباراتو فنيةو ، ترتبطي بطبيعة التجربة الذاتية اليت ٭تاكؿي الشاعري أٍف يعرٌب عنها ، كينقل أبعادىا إٔب

ا ، حيث تتلٌوف األفكار كغَتى« ماء الغماـ » ك« سعد » ك« األغاريد » ك« ا١تارد » ك« عواصف » : كما ُب قصائده 
كالعواطف كا١تشاىد ، ُب إطار الرؤية الكلية للنٌص الشعرٌم ، فمن شأف ىذه الفواصل أف هتٌيئ ا١تتلقي على ٨توو ما ١تثل ىذه 

 . التحٌوالت داخل القصيدة الواحدة 

(  200) يت نٌيفت أبياهتا على ال« ضياء الركح » كما تربز أ٫تية ىذه الفواصل أيضنا ُب قصائد الشاعر الطويلة ، كقصيدة 
، فقد كاف الشاعر ، كما يتبٌدل من نسخةو ٓتٌط ( النوف ) مائيت بيتو ، كعلى أٌف القصيدة ذات قافيةو موٌحدةو ، كىي قافية 

، كمنها ما  ُب بيتو ستنا كعشرين ًفٍقرةن ، منها ما جاء (  26) ًفٍقراتو ٤تٌددةو ، حيث بػىلىغىٍت عٌدهتا ، حريصان على تقسيمها إٔب  (90)يده
إثبات كىقىعى ُب عٌدة أبياتو ، إذ كاف باركد ٓب يقٌيٍد نفسو بعددو معٌُتو من األبيات ُب كٌل ًفٍقرةو ، ففي ىذا النوع من القصائد ، فإٌف 

تو على فهم النٌص الفواصل اليت ٘تٌيز فقراهتا األساسية ، ْتسب رؤية الشاعر ، يغدك من الضركرة ، إلراحة القارئ من ناحيةو ، كإعان
 .من ناحيةو أخرل 
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 :الخاتمة

األعماؿ الشعرية الكاملة » كبعدي ، فقد توقٌفت الصفحاتي ا١تاضيةي عند أىٌم ا١تؤاخذات ا١تنهجية كالتحقيقية على كتاب 
و قد تبٌُت ، بصورةو كلعلٌ  .أسامة ٚتعة األشقر . ، الذم قاـ ّتمعو كٖتريره كالتعليق عليو د« للشاعر الدكتور عبد الرٛتن باركد 

، ٍف ينعت بو أنو عىمىله غَت علميٌ ، مدل اٟتيف كالتشويو الذم تعٌرض لو شعر باركد ، جرٌاء ىذا العمل ، الذم أقٌل ما ٯتكن أعامةو 
 .كيفتقر إٔب أبسط بدائو التحقيق ا١تنهجٌي كقواعد النشر الصحيح 

الشاعر ، منذ الصفحًة األكٔب ، حيث / ، لتشٌوه صورة باركد « األعماؿ » فقد رأينا كيف تصٌدرت قرزماتي الطفولة ىذه 
كمن ا١تعركؼ أٌف الشاعرى نفسو كاف قد اطٌرح . نطالع شعرنا من الضعف كالركاكة ، يغص باألخطاء اللغوية كالنحوية كالعركضية 

ت ىذه القرزماتي كااكالتي األكٔب ، فلو كان( ـ 1988) « غريب الديار » نتاجى ىذه ا١ترحلة عندما راـ نٍشرى ٣تموعتو األكٔب 
، كىو ما غفل عنو اقق ، .. ذاتى قيمةو تذكر أك تعٍت شيئنا لصاحبها ، لبادر ىو إٔب نشرىا قبل ٨تو ربع قرفو ، كلكٌنو ٓب يفعل 

 .الذم ٓب يكتًف بنشرىا على الناس ، بل راح ٯتنحها موضع الصدارة من ديواف الرجل 

اٟتٌد ، فقد رأينا اٌقق يزيدي األمر ًضغثنا على إبٌالةو ، بنشر مسودات القصائد ، طالٍت أـ قصرٍت ،  كٓب يقف األمري عند ىذا
 إٔب جانب نسخها األخَتة ا١تنٌقحة ، ليتضٌخم ديوافي الشاعر ببل طائلو ، كٮتتنق بالتكرار الذم ال غىناء فيو ، كبديهٌي أٌف الشاعر ال

ىذا ، فضبلن عن . ىو يلغيها كيرميها ٔتجٌرد الوصوؿ إٔب الصورة اليت يرتضيها للنٌص الشعرم  يعبأ با١تسودات اليت يكتبها ، بل
مية  ا٠تلط الذم ٬تده القارئ ُب ديواف باركد بُت مستويات شعره ا١تختلفة ، حيث يأٌب ُب طليعة ذلك تصٌدر منظومتو التعلي

الشعر ُب شيء ؛ كذلك كٌلو ٦تا ٭تور ، ابتداءن ، إٔب منهج اقق ُب ، على أنا ليسٍت من « مرحلة األلفية الثالثة » شعر « طيبة
التعامل مع ا١تادة اجملموعة ، إذ جاء ذلك دكف مراعاةو لطبيعة الكتاب الذم ىو عىمىله فٌٍت ُب ا١تقاـ األكؿ ، كدكف مراعاةو كذلك 

 .كليس على كثرة العدد  األجود ،« انتخاب » ١تنهج الشاعر نفسو ُب إخراج شعره الذم ظٌل يقـو على 

كفوؽ ذلك ، فقد رأينا كيف جاء الديواف حافبلن بالتصحيف كالتحريف ، كاالضطرابات الكثَتة ، كاالجتهادات الفطَتة ، 
ىذا ، باإلضافة إٔب افتقار عمل اٌقق إٔب ا١تنهجية . كاألخطاء العلمية الصارخة ، اليت أفسدٍت غَت قليلو من قصائد الشاعر 

ة ؛ ٦تا يرجع إٔب القراءة ُب التعامل مع النصوص الشعرية ، كالتعليق عليها ُب ا٢توامش ، كمعاٞتة مشكبلهتا ا١تختلف الواضحة
 .، كاللهوجة ُب إخراج العمل ، كضعف ا٠تربة التحقيقية العجلة

،  (91)«.. ٯتو كما يريد صاحبو بتدقيق الكتاب كتقد» كُب ضوء ما تقٌدـ ، فإٌف قوؿى اٌقق ، ُب مقٌدمة الديواف ، بأنٌو قاـ 
ال يثبتي على نظرةو فاحصةو ٤تٌققة ، إذ جاء عمليوي على النقيض ٦تا كاف يشتهي باركد ، الذم ظٌل دائمنا يأميلي أٍف ٮترجى شعره على 

و الفنية الناس ، ُب صورةو تعكس مقدار ما يكابده ُب صناعتو ، كما يبذلو من كقتو كجهدو ُب تثقيفو كٕتويده ، كشحن طاقت
   .كالتأثَتية 
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 :لحواشي كالتعليقاتا
حػػػوؿ جوانػػػب مػػػن حيػػػاة الشػػػاعر الفلسػػػطيٍت عبػػػد الػػػرٛتن  (1

اللطيػػػػػف اٞتػػػػػدع ، كحسػػػػػٍت أدىػػػػػم  أٛتػػػػػد: بػػػػػاركد ، انظػػػػػر 
، شػػػػػػعراء الػػػػػػدعوة اإلسػػػػػػبلمية ُب العصػػػػػػر اٟتػػػػػػديث ، جػػػػػػوار

: ـ ، ص  1983، ص  3مؤسسػػة الرسػػالة ، بػػَتكت ، ط
ود الصػػياـ ، الػػدكتور ، ك٤تمػػد الشػػيخ ٤تمػػ 112 - 107

شػػػػاعر كأديػػػػب ، كداعيػػػػة : كد بػػػػار عبػػػػد الػػػػرٛتن أٛتػػػػد جربيػػػػل 
األعمػػػػػاؿ الشػػػػػعرية الكاملػػػػػة للشػػػػػاعر الػػػػػدكتور » ، ُب إسػػػػػبلمي

عبػػػػػػد : ، كأيضنػػػػػػا  29 - 21: ، ص « عبػػػػػػد الػػػػػػرٛتن بػػػػػػاركد 
الػػػػػرٛتن أٛتػػػػػد  الػػػػػرٛتن عبػػػػػد ا العمصػػػػػي ، الشػػػػػاعر عبػػػػػد

ر ، علػػػػى كانظػػػػ.  31 - 31: ، ص جربيػػػػل بػػػػاركد ، نفسػػػػو
موقػػػع الشػػػاعر الشخصػػػي ، كا١توسػػػوعة ( : االنًتنػػػت ) شػػػبكة 

 .اٟترٌة 
األعمػػػػاؿ الشػػػػعرية الكاملػػػػة للشػػػػاعر الػػػػدكتور عبػػػػد الػػػػرٛتن  (2

 . 5: باركد ، ص 
 . 18: نفسو ، ص  (3
 . 49: نفسو ، ص  (4
 . 50: نفسو ، ص  (5
 . 54: نفسو ، ص  (6
 . 64: نفسو ، ص  (7
 . 65: نفسو ، ص  (8
 . 83 - 81: نفسو ، ص : انظر  (9

 . 119 - 116: نفسو ، ص : انظر  (10
 . 370: نفسو ، ص  (11
 . 207: نفسو ، ص  (12
 . 203: نفسو ، ص  (13
 . 362، ك 275نفسو ، ص : انظر  (14
 . 359: نفسو ، ص : انظر  (15
 . 211: نفسو ، ص : انظر  (16
 . 209: نفسو ، ص : انظر  (17
 . 98:  نفسو ، ص  : انظر  (18
 . 380 - 377: نفسو ، ص : انظر  (19
 . 112 - 108 :نفسو ، ص : انظر  (20

 . 377: نفسو ، ص  (21
 . 112 - 75: نفسو ، ص : انظر  (22
 . 379: نفسو ، ص  (23
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (24
 . 111: نفسو ، ص  (25
 . 175: نفسو ، ص : انظر  (26
 . 221: نفسو ، ص : انظر  (27
 . 243: نفسو ، ص : انظر  (28
 . 246: نفسو ، ص : انظر  (29
 . 248: نفسو ، ص : انظر  (30
اف كالتبيػػُت ، ٖتقيػػق عبػػد السػػبلـ ىػػاركف ، اٞتػػاحظ ، البيػػ: انظػػر  (31

،  106: ص ؛  1ـ ، ج 1990دار اٞتيػػػػػػػػػػػػػػػل ، بػػػػػػػػػػػػػػػَتكت ، 
، كابن قتيبة ، الشػعر كالشػعراء ، ٖتقيػق  13: ، ص  2كج

،  1ـ ، ج 1966،  2القػاىرة ، ط أٛتد ٤تمػد  شػاكر ،
، كابػػػن رشػػػػيق القػػػَتكا٘ب ، العمػػػػدة ُب صػػػػناعة  144: ص 

مػػػد قميحػػػة ، دار الكتػػػب العلميػػػة، كنقػػػده ، ٖتقيػػػق مفيػػػد ٤تالشػػػعر 
 . 99: ، ص  1، ح 1993،  1بَتكت ، ط

 .األردف  -صىدىرى عن دار الفرقاف ، عٌماف  (32
يذكر ناشري ىذه اجملموعة ُب مقٌدمتو اليت كتبها ٖتت عنواف  (33

ػػػػدى صػػػػعوبةن ُب إقنػػػػاع « قٌصػػػػة نشػػػػر ىػػػػذا الػػػػديواف »  أنػػػػو كىجى
كاجملػػبلت بػػاركد بضػػركرة ٚتػػع قصػػائده ا١تتنػػاثرة ُب الصػػحف 

ككانػػػت حٌجتػػػو أٌف الوقػػػت ٓب » ألجػػػل طبعهػػػا ُب ديػػػواف ، 
لقصػػػػػػػػػائد ليسػػػػػػػػػٍت ُب ا١تسػػػػػػػػػتول ٭تػػػػػػػػػٍن بعػػػػػػػػػدي ، كأٌف ىػػػػػػػػػذه ا

غريػػػػػػػب : راجػػػػػػػٍع . « تنقػػػػػػػيحو  ، كأنػػػػػػػا ٖتتػػػػػػػاج إٔبا١تطلػػػػػػػوب
 . 5: ، ص الديار

األعمػػػػاؿ الشػػػػعرية الكاملػػػػة للشػػػػاعر الػػػػدكتور عبػػػػد الػػػػرٛتن  (34
 . 8: باركد ، ص 

 . 77: نفسو ، ص  (35
 .، كالصفحة عينها نفسو  (36
 . 163: نفسو ، ص  (37
 . 174: نفسو ، ص  (38
 . 183: نفسو ، ص  (39
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، (مػازف الغػزإب . د) صديق الشػاعر كاف قد أىدا٘ب إياىا  (40
ضػػػػمن ٣تموعػػػػةو مػػػػن قصػػػػائد بػػػػاركد ، بعضػػػػها ٓتػػػػٌط يػػػػده ، 

 .كبعضها مطبوعه على اٟتاسوب 
األعمػػػػاؿ الشػػػػعرية الكاملػػػػة للشػػػػاعر الػػػػدكتور عبػػػػد الػػػػرٛتن  (41

 . 219: باركد ، ص 
 . 250: نفسو ، ص  (42
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (43
 . 223: نفسو ، ص  (44
 . 226: نفسو ، ص  (45
 . 372: نفسو ، ص  (46
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (47
 . 373: نفسو ، ص  (48
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (49
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (50
 . 376: نفسو ، ص  (51
 . 382: نفسو ، ص  (52
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (53
 . 381: نفسو ، ص  (54
 . 373: نفسو ، ص  (55
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (56
 . 110: نفسو ، ص  (57
 . 239: نفسو ، ص  (58
. د) مػػن ضػػمن قصػػائد الشػػاعر الػػيت أىػػدا٘ب إياىػػا صػػديقو  (59

 .، كقد سبقت اإلشارة إٔب ذلك ( مازف الغزإب 
األعمػػػػاؿ الشػػػػعرية الكاملػػػػة للشػػػػاعر الػػػػدكتور عبػػػػد الػػػػرٛتن  (60

 . 353: باركد ، ص 
 .ها نفسو ، كالصفحة عين (61
 . 354نفسو ، ص  (62
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (63
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (64
 . 356: نفسو ، ص  (65
 . 357: نفسو ، ص  (66
 . 71: نفسو ، ص  (67
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (68
 . 70: نفسو ، ص  (69

 . 101: نفسو ، ص  (70
 . 109: نفسو ، ص  (71
 . 372: نفسو ، ص  (72
 . 373 - 372: نفسو ، ص  (73
 . 70: نفسو ، ص  (74
أكرد اٌقػػػػقي ىػػػػذه القصػػػػيدة ضػػػػمن .  241: نفسػػػػو ، ص  (75

، كٓب يػذكٍر ٢تػا تارٮتنػا ، كٓب يصػف « مرحلة األلفية الثالثػة »
النسػػػػػخة الػػػػػػيت نػىقىػػػػػلى عنهػػػػػػا ، كأنػػػػػا أشػػػػػػٌك أٍف تكػػػػػوف ىػػػػػػذه 
القصيدةي ، على ىيئتها ا١تثبتة ُب الديواف ، ٦تػا قالػو الشػاعر 

ٍف ، إال أ، كلٌعلهػػا أقػػرب إٔب قرزمػػات الصػػباُب ىػػذه ا١ترحلػػة 
يكػػوف ٙتٌػػة سػػقطه أك طمػػسه ُب بعػػض ا١تواضػػع مػػن النسػػخة 
ا١تعتمػػػػػػػدة ، كلكػػػػػػػٌن اقػػػػػػػق أغفػػػػػػػل اإلشػػػػػػػارة إٔب ذلػػػػػػػك ُب 

 .اٟتواشي 
 . 73: نفسو ، ص  (76
 . 74نفسو ، ص  (77
 . 361: نفسو ، ص  (78
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (79
 . 100: نفسو ، ص  (80
 .نفسو ، كالصفحة عينها  (81
، مقالػػػػةن  انظػػػػٍر بشػػػػأف ىػػػػذه التصػػػػحيحات كاالسػػػػتدراكات (82

، للشػػػيخ الػػػدكتور سػػػليماف بػػػن « ديػػػواف البػػػاركد » بعنػػػواف 
 ( .االنًتنت ) فهد العودة ، على موقعو ُب شبكة 

» الشػػيخ سػػػليماف بػػن فهػػػد العػػودة ، مػػػن مقالػػةو لػػػو بعنػػػواف  (83
 ، علػػػػػػػػػػػػػى موقعػػػػػػػػػػػػػو ُب شػػػػػػػػػػػػػبكة « عبػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرٛتن بػػػػػػػػػػػػػاركد 

 ( . 2010سبتمرب  25بتاريخ ) ، ( االنًتنت ) 
 .عينها  نفسو ، كا١تقالة (84
،  51: نفسػػػػػػػػػو ، ص : التمثيػػػػػػػػػل  انظػػػػػػػػػر ، علػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػبيل (85

 .376ك
 . 62: انظر ، على سبيل التمثيل ، نفسو ، ص  (86
ـ قطوس: راجع ُب ىذا ا١توضوع  (87 ، ، سيمياء العنواف ، مكتبة كتانة بسا

 . 2001،  1إربد ، ط
) األعماؿ الشعرية الكاملة للشاعر الػدكتور عبػد الػرٛتن بػاركد ، : انظر  (88

 ( .صور ملحق ال
 . 8 - 7: نفسو ، ص  (89
. د) مػػن ضػػمن قصػػائد الشػػاعر الػػيت أىػػدا٘ب إياىػػا صػػديقو  (90
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 . 18: األعماؿ الشعرية الكاملة ، ص  (91 .، كقد سىلىقىت اإلشارة إٔب ذلك ( مازف الغزإب 

 ملحمة مزغران لسيدي خلضر بن خلوف مقاربة وظيفية تداولية

 حػاج علػي فػاضػل: ستاذاأل
 العربية كآدابهاأستاذ بقسم اللغة 

 مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس
  

ٓب يعػػػد قاصػػػران علػػػى كضػػػوح ا١تفػػػردات اللغويػػػة،ككظائفها الصػػػوتية «إٌف البحػػػث عػػػن ا١تعػػػٌت الػػػوظيفي التػػػداكٕب ُب ا٠تطػػػاب
امػػػل االجتماعيػػػة ألنػػػو يركػػػز علػػػى اٞتوانػػػب اللغويػػػة الًتكيبيػػػة كيغفػػػل العو .(1)»كالصػػػرفية كالنحويػػػة كا١تعجميػػػة علػػػى مسػػػتول الًتكيػػػب

،كما أٌف االقتصػار علػى قرينػة بعينهػا كقرينػة اإلعػراب غػَت  كالسػياقية الػيت تعػد مػن العناصػر الفاعلػة ُب توضػيح معػٌت الكػبلـ كتقييػده
كٯتكػن تصػنيف ىػذه .ك٢تذا ال بٌد من تضافر ٣تموعػة مػن القػرائن للوصػوؿ إٔب فهػم ا١تعػٌت ا١تقصػود مػن الكػبلـ.كاؼو لتحديد ا١تعٌت

 :ن على النحو التإبالقرائ

 (.syntagmatiques relationsالعبلقات السياقية)القرائن ا١تعنوية،كىي معا٘ب النحو.2

 .القرائن اللفظية،كىي ما يقدمو علما الصوت كالصرؼ للًتكيب النحوم من قرائن ٥تتلفة.2

سػػاعدة علػػى ٖتديػػد ا١تعٌت،كشخصػػية الػػيت تعػػٌد مػػن أىػػم القػػرائن ا١ت(.contexte of situationاٟتاليػػة)القػػرائن ا١تقاميػػة.2
إف مراعػػاة ىػػذه .(2)ا١تتكلم،كشخصػػية ا١تخاطب،كمػػا بينهمػػا مػػن عبلقات،كمػػا ٭تػػيط بػػالكبلـ مػػن مبلبسػػات كظػػركؼ ذات صػػلة بػػو

 .االعتبارات ا١تختلفة ٘تثل االٕتاه الصحيح كالضركرم ُب الكشف عن ا١تعٌت

 ظػاىر الػنص يعتػرب دائمػا سػببان ُب قصػور الفهم،ألنػو قاصػر عػن إبػداء كإٌف االكتفاء با١تعٌت اٟترُب أك معػٌت ا١تقػاؿ أك معػٌت
كمػػػن ىنػػػا يتضػػػح لنػػػا أف فهػػػم الظػػػواىر اللغويػػػة ٮتضػػػع لظػػػركؼ مقاميػػػة .(3)الكثػػػَت مػػػن القػػػرائن اٟتاليػػػة الػػػيت تػػػدخل ُب تكػػػوين ا١تقػػػاـ

 .يههاكاعتبارات لغوية كغَت لغوية،كقرائن مساعدة، نظرا ١تا ٢تا من صلة ٓتلق الدالالت كتوج

-ُب اآلكنػػػػػػػة األخػػػػػػػَتة-كلعػػػػػػػل مػػػػػػػن أبػػػػػػػرز كأىػػػػػػػم النظريػػػػػػػات الوظيفيػػػػػػػة التداكليػػػػػػػة الػػػػػػػيت أطٌػػػػػػػرت البحػػػػػػػث اللسػػػػػػػا٘ب العػػػػػػػريب
 ".النحو الوظيفي"كنظرية"النسقية"كالنظرية"الفَتثية"النظرية

                                                           
 .9:دراسة لغوية ٨توية داللية، ص:ؽ بُت القدماء كادثُتخليل عبد النعيم،نظرية السيا:أنظر-(1)
 . 263:،ص1994مقدمة للقارئ العريب،دار النهضة العربية،بَتكت،لبناف،:٤تمود السعراف،علم اللغة:ينظر-(2)
 . 273-372:٘تاـ حساف،اللغة العربية معناىا كمبناىا،ص:ينظر-(3)
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 للغػة،ْتكم كىػي تسػتند إٔب البعػد التػداكٕب.(1)كالوظيفية نظريػة ُب اللغػة تعطػي جػل عنايتهػا لوظػائف ا١تكونػات ُب اٞتملػة
يػػػربط اللغػػػة بالوظيفػػػػة الػػػيت تؤديهػػػا مػػػػن «كيتميػػػز االٕتػػػاه الػػػػوظيفي التػػػداكٕب مػػػن بػػػػُت االٕتاىػػػات األخػػػرل بأنػػػػو.أنػػػا كسػػػيلة تواصػػػػل

كلذلك ٧تد الوظيفيُت يهتموف بدراسة األ شكاؿ الداللية انطبلقان .(2)»كبالبيئة االجتماعية كتضافر العناصر من جانب آخر,جانب
 . با١تقاـمن ربط ا١تقاؿ 

الػيت بلغػت أكج نشػاطها ُب "Prague" مدرسة براغ-:كتعود بدايات ىذا ا١تنحى ُب الدرس اللسا٘ب الغريب اٟتديث أب
بكيفية استخداـ اللغة بوصفها كسيلةاتصاؿ يستخدمها كهتتم .(3)إميل بنفنيست"ك" أندريو مارتينيو"على يد،(2490)القرف ا١تاضي

الوظػػػائف الػػػيت تؤديهػػػا :كثانيهمػػػا.كظيفػػػة اللغػػػة ُب التواصػػػل: أك٢تمػػػا: ات معينة،كتؤٌكػػػد علػػػى أمػػػريناألفػػػراد للتواصػػػل كألىػػػداؼ كغايػػػ
كػػاف اىتمامهػػا (بػػراغ)كيبػػدك أٌف مدرسػػة.باعتبارىػػا مؤسسػػة إنسػػانية رغػػم اخػػتبلؼ بنيتهػػا مػػن ٣تتمػػع لغػػوم إٔب آخػػر.مسػػتويات اللغػػة

 .بعدد من اٞتمل كالًتاكيب ا١تناسبة لظركؼ مقامية ٥تتلفةمنصٌبان على دراسة الكيفية اليت تزٌكد هبا اللغة ا١تتكلمُت 

السػػػػػػياؽ "أك "سػػػػػػياؽ الػػػػػػنص"بشػػػػػػقيو الفَتثيػػػػػػة ك تسػػػػػػتند الدراسػػػػػػات الوظيفيػػػػػػة أيضػػػػػػا إٔب مفهػػػػػػـو السػػػػػػياؽ عنػػػػػػد ا١تدرسػػػػػػة
 non"سػياؽ اٟتػاؿ"أكالسػياؽ غػَت اللغػوم أك (4)"سػياؽ ا١توقػف"ك،"linguistiques contexteسػياؽ ا١تقػاؿ"أك"اللغػوم

linguistiques contexte. كىو يشمل ا١تقاؿ كا١تقاـ معان. 

كىػػم يقصػػدكف بػػذلك  ٣تمػػوع العناصػػر كالظػػركؼ (5)كقػػد أطلػػق اػػدثوف علػػى القػػرائن غػػَت اللغويػػة مصػػطلح سػػياؽ اٟتػػاؿ
شخصػػية :صػػركمػػن ىػػذه العنا(6).ا٠تارجيػة ايطػػة بالكبلـ،كػػالظركؼ االجتماعيػػة كالنفسػػية كالثقافيػػة للمػػتكلم كا١تشػػًتكُت ُب الكػػبلـ

كمنهػػػا أيضػػػان العوامػػػل الطبيعيػػػة .ا١تػػػتكلم كالسػػػامع كثقافتهما،كشخصػػػيات مػػػن يشػػػهدكف الكبلـ،كبيػػػاف دكرىػػػم ُب اٟتػػػدث الكبلمػػػي
كمكػػاف  كالظػػواىر االجتماعيػػة الػػيت ٢تػػا تػػأثَت علػػى السػػلوؾ اللغػػوم للمشػػاركُت ُب ا١توقػػف الكبلمي،كحالػػة اٞتو،كالوضػػع السياسػػي،

 .الكبلـ كغَت ذلك

إظهػػار "سػػياؽ اٟتػاؿ"يضػان أثػػر الػنص الكبلمػػي ُب ا١تسػتمعُت كمػدل اسػػتجابتهم أك رفضػهم لػػو،ألف مػن خصػائصكمنهػا أ
كعليػػػو فػػػإف إدراؾ ا١تعػػػٌت ا١تقصػػػود ال يتحقػػػق إال .(7)األثػػػر االجتمػػػاعي الػػػذم يقػػػـو بػػػو ا١تػػػتكلم ككػػػل ا١تشػػػًتكُت ُب ا١توقػػػف الكبلمػػػي

                                                           
  .Dictionary of language and Hartman and F.c.stork, linguistics, R.R.K, 1972,P:91:ينظر-(1)
 .72:٭تي أٛتد، االٕتاه الوظيفي،ص:أنظر-(2)
لسػػػا٘ب فرنسػػػي مقار٘ب،كانػػػت لػػػو مناقشػػػات آلراء سوسػػػَت اللسػػػانية ٓتاصػػػة موضػػػوع اإلعتباطيػػػة ، مػػػن مؤلفاتػػػو ، ( 1975-1902)إميػػػل بنفنيسػػػت-(3)

 .مسائل ُب اللسانيات العامة 
ىػ  1413،مطبعة عبَت للكتاب،سنة ( الكتاب التذكارم لبلحتفاؿ بالعيد ا١تئوم لكلية دار العلـو)،قرينة السياؽ،ْتث قيدِّـ ُب٘تاـ حساف:ينظر-(4)

 .375:ص.ـ1993

 .أك ا١تقاـ عند الببلغيُت العرب"سياؽ ا١توقف"أك" السياؽ غَتاللغوم:"كيسمى أيضان -(5)
 .135:صحلمي خليل،العربية كعلم اللغة البنيوم،:ينظر-(6)
 . ٤:311تمود السعراف،علم اللغة،ص:أنظر(7)
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 non"أـ غػَت لغػوم"linguistique"ارج الػنص سػواء كػاف لغويػا الظػركؼ أك ا١تبلبسػات ذات الصػلة بكػل مػا ىػو خػ«ٔتعرفػة

linguistique"كيبلحظ على غالبية التعاريف اليت تناكلت ا١تقاـ أك سياؽ اٟتاؿ أنا ترٌكػز علػى .(1)»٦تا يتصل باٟتدث اللغوم
ُب نظريتػو االجتماعيػة مؤٌكػػدان "فػَتث"كىػو نفػس ا١تنحػى الػذم أرسػى معا١تػو(2)العناصػر ا١تكٌونػة للحػدث الكبلمػي كالظػركؼ ا٠تارجيػة

كقرينة تساعد على كصف كتفسَت ٚتيػع الوظػائف الكبلميػة ٔتػا فيهػا -اللغوية كغَت اللغوية-على الدكر االجتماعي لعناصر السياؽ
ـو أسػػاس كػػل ا١تنػػاىج الػػيت تقػػ«كفكػػرة سػػياؽ اٟتػػاؿ أك ا١تقػػاـ ىػػي.(3)الوظيفػػة الصػػوتية كالنحويػػة كا١تعجميػػة كالدالليػػة لسػػياؽ اٟتػػاؿ

 .كمنها الدراسات الوظيفية (4)»بدراسة الداللة

كيػػتلخص موقفهػػا ُب الًتكيػػز علػػى اٞتانػػب الػػوظيفي للغػػة،كما تؤديػػو مسػػتوياهتا مػػن كظػػائف ٥تتلفػػة بػػالٌنظر إٔب السػػياقات 
  .كا١تقامات الواردة فيها

يعد من صورىا العامة،كيهتم الوظيفي،الذم  كمن نتائج الدراسات الوظيفية ُب السبعينيات من القرف العشرين النحو
 .كىي كظيفة اللغة األساس،"(la communication)التواصل"بوظيفة

 les fonction "كمن أىم ما ٘تيز بو الدرس التداكٕب ٖتديده ١تا يعرؼ بالوظائف التداكلية للغة

pragmatiques"ية ُب السلوؾ اإلنسا٘ب،كتنبٍتأف اللغة ذات كظيفة تأثَت :الوظائف،كأ٫تها إذ ٕتاكز كظيفة التواصل،إٔب تعدد 

نضػج  نشػأت قبػل (la fonction de la langue)كالواقػع أف مسػألة تعػدد كظػائف اللغػة.عليهػا تغػَتات ُب اآلراء كا١تواقػف
 .كغَت٫تا"بوىلر"ك ،"ىاليدام":،كتطورت مع باحثُت آخرين،مثل"جاكبسوف"الدرس التداكٕب مع

اإلخباريػة ُب عبلقػػة اٞتملػة بػالبٌت ا١تقاميػة اتمػػل أف  ملػة بػالنظر إٔب البنيػةكغايػة الوظػائف التداكليػة ٖتديػد مكونػػات اٞت
كقػػد جعلهػػا أحػػد البػػاحثُت مسػػتندا .كىػػي كظػػائف مرتبطػػة با١تقػػاـ كالسػػياؽ،كٔتدل إ٧تازىػػا ُب كاقػػع التواصػػل كاإلبػػبلغ(5).تنجػػز فيهػػا

 (6.)داخلية كخارجية:نوعُت"(semon dik)سيموف ديك"إٔب

أم أنػا مكونػات داخلية،كتضػم (7.)عناصر تنتمي إٔب اٞتملة ذاهتػا تداكلية الداخلية بكونا تستند إٔبكتتسم الوظائف ال
مكونػات خارجيػة عػن اٞتملة،كتضػم  كظيفيت اوركالبؤرة،أما الوظائف التداكلية ا٠تارجيػة فغػَت مرتبطػة بعناصػر اٞتملػة،إذ تسػتند إٔب

                                                           
 -.Michael Gregory and Susanne Carroll: language and situation,p:4:أنظر-(1)
عبده الراجحي،فقو اللغة ُب الكتب :كأيضان ./61:كماؿ ٤تمد بشر،دراسات ُب علم اللغة،القسم الثا٘ب،ص:ينظر على سبيل ا١تثاؿ أيضان -(2)

 .166:العربية،ص
 .٤:312تمود السعراف،علم اللغة،ص :ينظر-(3)
 p:52.:- R.R.K Hartmann and F.c.stork, Dictionary of langage and linguistiques:أنظر-(4)
 25: ، ص1988أٛتد ا١تتوكل، اٞتملة ا١تركبة ُب اللغة العربية، منشورات عكاظ، الرباط ا١تغرب، :أنظر (5)
  25ا١ترجع نفسو، ص :ينظر-(6)
، 1اٞتملة إٔب النص، دار األماف للنشر، الرباط، ا١تغرب، ط أنظر أٛتد ا١تتوكل، قضايا اللغة العربية ُب اللسانيات الوظيفية، بنية ا٠تطاب من -(7)

 .110، ص 2001
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كظيفػة خامسػة،ىي كظيفػة  إٔب أربع،كيضػيف ا١تتوكػل"سيموف ديك"داكلية ْتسب كيصل ٣تموع الوظائف الت.كظائف ا١تبتدأ كالذيل
اإلخبار  فا١تنادل شأنو شأف(1.)«الوظيفتُت التداكليتُت ا٠تارجتُت كظيفة ا١تنادل كنقًتح شخصيا أف تضاؼ إٔب»:ا١تنادل،إذ يقوؿ

أك الذيل،    ة با١تقاـ،على ٨تو ارتباط كظيفة ا١تبتدأ التداكلية مرتبط أك الطلب،كىو كظيفة تستند إٔب أحد مكونات اٞتملة،فالوظيفة
 .ذلك من الوظائف أك غَت

انطبلقػػان مػػن أ٪تػػاط ا١تقامػػات كالسػػياقات الػػواردة  كيقػػـو مفهػػـو التداكليػػة علػػى ربػػط البنيػػة اللغويػػة بوظيفتهػػا ُب االسػػتعماؿ
كىو ما ينسجم مع رؤية االٕتاه .ملية األداء الكبلمياليت تصاحب ع فيها،قصد الوقوؼ على أغراضها ككظائفها الداللية كالتداكلية

 .إٔب اللغة( Pragmatique)الوظيفي كنظرتو التداكلية

إتػػػػػػػاه ُب الدراسػػػػػػػػات اللسػػػػػػػانية ا١تعاصػػػػػػػرة،يهتم بػػػػػػػػأثر التفاعػػػػػػػل التخػػػػػػػاطيب ُب موقػػػػػػػػف "Pragmatique"كالتداكليػػػػػػػة
١تتعلقػػة بػػالتلفظ، كٓتاصػػة ا١تضػػامُت كا١تػػدلوالت الػػيت يولػػدىا ا٠تطاب،كيسػػتتبع ىػػذا التفاعػػل دراسػػة كػػل ا١تعطيػػات اللغويػػة كا٠تطابيػػة ا

كمتباينػة أحيانان،لكنهػا ٕتمػع علػى ربػط ا١تعػٌت (3)كقد استعمل بعض ادثُت تعار يف كمصطلحات كثَتة.(2)االستعماؿ ُب السياؽ
 .باالستعماؿ اللغوم

و ا١تقامية كالسياقية،كبالوظيفة التواصلية اليت تؤديها كقد اىتمت با٠تطاب لكونو إنتاجا لغويا منظوران إليو ُب عبلقاتو بظركف
ٖتليػػل األفعػػاؿ  ينصػػب أساسػػا علػػى ا١تػػتكلم انطبلقػػا مػػن سػػياؽ ا١تلفوظػػات الػػيت يؤديهػػا إٔب جانػػب ىػػذه الظركؼ،فاىتمامهػػا ُب

كالختصػاص .غػراض كبلمػواالتصاؿ،ألنا تبحث ُب معرفة مقاصد ا١تتكلم كأ الكبلمية ككظائف ا١تنطوقات اللغوية كٝتاهتا ُب عملية
 .التداكلية ٔتقاصد ا١تتكلم،جعلها بعضهم تدرس كضعية التواصل كسياقاتو ا١تختلفة

  :ملحمة مزغراف البطولية للشاعر سيدم لخضر بن خلوؼمظاىر التداكلية اللغوية في 

فعػػػػػػاؿ،كبٌت أ)يتنػػػػػػاكؿ ىػػػػػػذا البحػػػػػػث دراسػػػػػػة ا٠تصػػػػػػائص الشػػػػػػكلية لعناصػػػػػػرالًتكيب اللغػػػػػػوم ا١تتعػػػػػػددة ُب القصػػػػػػيدة ،مػػػػػػن
٬تعػل مػن نػص  كدراسة ما –كما حددىا الدرس اللسا٘ب الوظيفي التداكٕب–التداكلية ،كبياف كظائفها...(حجاجية،كتكرار،كحذؼ

 .القصيدة خطابا شعريا متداكال

ن ،الذم يتغٌت بالبطوالت كاألعماؿ اجمليدة،كا١تناقب الوطنية اٟتميدة،ما١تلحمي القصصي الشعر إٔب القصيدة ىذه تنتمي
 أف إال كسػلم عليػو ا صػلى الرسػوؿ ٔتػدح اشػتهر الشػاعر أف كرغػم.خػبلؿ التفاعػل كا١تشػاركة بػُت ا١تػتكلم ا١تبػدع ك ا١تتلقػي القػارئ

                                                           

، 1985، 1شر، الدار البيضاء، ا١تغرب، ط ا١تغربية للتأليف كالًتٚتة كالن أٛتد ا١تتوكل، الوظائف التداكلية ُب اللغة العربية، منشورات اٞتمعية:أنظر-(1)
  .:17 ص

عثماف بن طالب،الرباغماتية كعلم الًتاكيب،ضمن أشغاؿ ا١تلتقى الدكٕب الثالث ُب اللسانيات،سلسلة اللسانيات، :ينظر-(2)
  .125:،ص1986،تونس،6:العدد

 .64-63:مقبوؿ إدريس،األسس اإلبستيمولوجية كالتداكلية،ص:ينظر-(3)
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 الػػدين خػػَت بقيػػادة العثمػػا٘ب اٞتػػيش بػػُت رحاىػػا دارت ،كالػػيت"مػػازغراف معركػػة كصػػف"منهػػا كثػػَتة بطوليػػة مبلحػػم لػػو سػػجل التػػاريخ
 للجػيش فيهػا الغلبػة ـ،ككانػت8551 سنة خيميناس كالكارديناؿ دالكوتيت الكونت بقيادة سبا٘باال الصلييب كاٞتيش باربركس

 .اْب...االسبلمي

من خبلؿ ٚتلة من األفعػاؿ الكبلميػة ك ٭تمل ىذا النص قيما كظيفية تداكلية،غايتها التأثَت ُب ا١تخاطب كتعديل مواقفو،
 .اليت غرضها اإلببلغ كالتوصيل

 :ـو التداكليالنص الشعرم بالمفه

ىو٣تموعة أفعاؿ أدائية تضبطها ٚتلة من العبلقات كالوظائف ا١تتحكمة ُب عملية اإلببلغ كالتواصػل، كىػو مػا تنػادم بػو 
ك٢تػػذا ٯتكػػن الكػػبلـ عػػن (1.)«تنظػػر إٔب اللغػػة بعػػٌدىا ظػػاىرة خطابيٌػػة كتواصػػلية كاجتماعيػػة»التداكليػػة ا١تعاصػػرة الػػيتالوظيفيػػة ا١تقاربػػة 

كالبػٌت الػيت  دراسػة شػركط كصػوؿ الػنص الشػعرم إٔب ا١تتلقي،كالتػأثَت فيو،كدراسػة الصػور ذا الػنص الشػعرم،من حيػثالتداكليػة ُب ىػ
 تتكفل بذلك

كيهػػػدؼ ىػػػذا البحػػػث إٔب التعػػػرؼ علػػػى أىػػػم ا٠تصػػػائص الًتكيبيػػػة ُب القصػػػيدة،ليس مػػػن ناحيػػػة البنيػػػة النحويػػػة كالصػػػرفية 
 إنو يبحث ُب ا٠تصائص اليت ٕتعل من تراكيب القصيدة موجهة لغرض ما:أمبعامة، فحسب،بل من حيث ارتباطها ٔتبدأ التداكؿ

كإ٪تا يتجاكزىا إٔب الكشف عن الوظائف التداكلية الثاكية  أك مقصد بذاتو،لذلك فهو ال يعتمد الوصف الشكلي للًتاكيب النحوية،
 .خلف الًتكيب

 :االىتماـ بالمستول التداكلي في التراكيب

إف ا١تػػػتكلم ينجػػػز خطابػػػو كفػػػق أحػػػواؿ  إذ–غالبػػػا–التػػػداكٕب ظػػػاىرة تتسػػػم هبػػػا كػػػل ا٠تطابػػػاتإف االىتمػػػاـ با١تسػػػتول 
حضػور  افًتاضػان،كال ٮتتلػف الػنص الشػعرم عػن نػص آخػر ُب ىػذا ا١تبػدأ العػاـ،غَت أف مقامية،كاعتػدادان ٔتخاطػب حاضػر حقيقػة أك

 تمػاـ الشػاعر بػأحواؿ ٥تاطبيػو ْتسػب مقتضػياتكيتعػدد اٟتضػور ُب ىػذا الػنص،من خػبلؿ اى.ا١تخاطب فيو يكوف افًتاضيا عموما

  :ا١تقاؿ،فيبدك ذلك على مستول البنية الًتكيبية على الشكل التإب

 :2استعماؿ الًتاكيب اإلنشائية إلثارة ا١تخاطب كاستجابتو،خاصة النداء كاألمر كاالستفهاـ ُب قولو-أ

 **اليـو جيت ٍب من فارس يا-

 **ا١تلجـو ريض ياعجالف-

                                                           

 .56، ص1986نسواز ا أرمنكو، ا١تقاربة التداكلية، ترٚتة سعيد علوش، مركز اإل٪تاء القومي، الرباط، ا١تغرب، فرا (8)-(1)
كما  167:، ص2006،منشورات ٚتعية أفاؽ مستغاٖب،دار الغرب للنشر كالتوزيع، ط1،ج (حياتو كقصائده)ضر بن خلوؼسيدم ٠ت:أنظر-(2)

 . بعدىا
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 **الرـك طراد عن يسايلن يا-

 **القصة ذا كيف سايلٍت يا-

 للكيد اتحزموا مغراكة يا -

كقػػد اسػػتخدـ الشػػاعر ا١تػػتكلم ىػػذا الػػنمط الًتكييب،ليحػػدث إثػػارة ُب نفػػس ٥تاطبو،كيضػػمن اسػػتجابتو، كلػػذلك فػػإف ىػػذه 
لًتاكيب،٦تا ٬تعل استجابة ا١تخاطب ىذه ا اإلنشائية تضم إٔب جانب الدالالت الواضحة ُب األبيات مستول تداكليا ٘تثلو الًتاكيب

 إنسػانا الشػاعر ٮتاطػب"سػايلٍت يػا":ففي قولػو. حينا،كمفًتض حينا آخر كقبولو الطلب ا١توجو إليو،كىو ٥تاطب معلـو لدل الشاعر
 مغػػراكة ئػػلقبا لديػو،كىم معلومػػا حقيقيػا إنسػػانا الشػاعر ٮتاطػػب"للكيػد مغراكةاٖتزمػػوا يػا:"قولػػو ُب جزائرم،أمػا أكغػػَت مفًتضػا،جزائرم

 .اٞتزائرية

فقد أخر أداة النداء مع " ًإٍرفىٍع رىٍأسىكى يىاعىلي  :"تقدٙب مضموف النداء،كتأخَت ا١تنادل كاألداة،لبلىتماـ با١تضموف،ُب مثل قولو-ب
دـ،ألنو ىوا١تعلق بالنفس ،كىو ٚتلة أمرية،تفيد االىتماـ كالعناية با١تق"ًإٍرفىٍع رىٍأسىكى "،كقدـ مضموف النداء"يىاعىلي  :"ا١تنادل ُب قولو

  .أكالن 

 :استخداـ الوصف كالتكرار ُب الًتكيب،كذلك ألغراض كمقاصد تداكلية،منها قولو-ج

 معلومػػة مزغراف قصة**  الرـك طراد عن سايلٍت يا-

 اٞتيشأماـ  فقد كرر ىذا البيت بعد كل ٜتسة أبيات كبلزمة،للتأكيد على أ٫تية اٟتدث الكبلمي،ا١تتمثل ُب انزاـ جيش الرـك
فقصة مازغراف شاىد على بطولة كشجاعة الشعب اٞتزائرم ُب مقارعة العدك كطرده .ُب موقعة مازغراف الدين خَت بقيادة العثما٘ب

 :كقولو.من اٞتزائر

 كفاطػػػػمة اٟتسنُت سٌيدى  يا**  ا١تفهـو علي يا راسىك ًاٍرفعٍ -

 الظا١تػػة فرالك أىل تسبيها**  اليـو كراىا ا١تسلمُت ببلد شيوؼٍ -

،فيو حث كتشجيع للمخاطب (ض)إف اللجوء إٔب التاريخ لطلب النجدة منو،كاالستعانة بو على األعداء ُب شخص اإلماـ علي
 :كقولو.على ا١تقاكمة كاالستبساؿ

 مهػدكمة الكفر بيت ٘تسى**  القػػيـو الواحد ا بإذف-

" الناسخة الفعلية اٞتملة على"ا بإذف"كاجملركر اٞتار تقدٙب أف مابا،ك كاالستعانة الوسيلة يفيد الباء ْترؼ البدء إفٌ 
،فيو ٗتصيص للمعٌت،أم أف النصر على األعداء اليكوف إال بإذف ا،كتلك كظيفة تداكلية عند الوظيفيُت "مهدكمة...٘تسى

 :كُب قولو.التداكليُت
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 األمة طاعتو عادؿ سلطاف**  طمـو العرب جات أمرك ُب-

أما  كطاعة الناس لو، السلطاف بأمر باالىتماـ األكٔب ُب الفعل،يوحي على"عادؿ سلطاف"،ك"أمرك ُب:"ار كاجملركر ُبتقدٙب اٞت-د
 .الثانية فتوحي بالعناية كاالىتماـ بشخصية السلطاف كعدالتو اليت استوجبت الطاعة من لدف الناس

 الواد عبد النطح كفراسُت**  سويتد آؿ ك راشد بٍت من-:كقولو

و تركيز على حضور الشخصيات اليت صنعت اٟتدث التفاعلي ا١تلحمي،إٔب جانب ٘تجيد البطل الذم صنع اجملد كطرد في
 :االحتبلؿ،بعد إستجابة شيوخ كأىإب القبائل كالعركش اٞتزائرية لدعوتو كنداءاتو ا١تتكررة،كعزمو على ٖتقيق النصر،كما ُب قولو

مدٍ  بىكرٍ  أبو همٍ كفي**  للٌسلطاف ٍسويدٍ  ٍشيوخٍ  جىاٍكا-  ك٤تي

 ٤تمػدٍ  دينٍ  إالٌ  دينٍ  ال**  تػىٍليافٍ  ال أمَتٍ  يا لو قالوا-

كاألساليب "قالوا"فهناؾ تفاعل بُت السلطاف كمتحدث كبُت األىإب كمخاطبُت،كيظهر ذلك من خبلؿ اٞتمع بُت لغةٟتوار 
( األىإب كالشيوخ)اطىب،فقد أصبح ا١تخى "ال تلياف"،كالنهي"ياأمَت"اإلنشائية،ا١تتمثلة ُب النداء

 .٥تىاطىبان،كتلك من ٝتات الفعل التداكٕب القائم على التفاعل بُت ا١تتكلمُت كا١تخاطبُت(السلطاف)متكلما،كا١تتكلم

 االسبا٘ب الصلييب كاٞتيش ا١تقاـك باربركس الدين خَت بقيادة العثما٘ب اٞتيش بُتٍب يسًتسل الشاعر ُب كصف صورة ا١تلحمة -ق
 (1)كليستجيب للطلب،كقولو ُب كصفها بًتاكيب متقاربة،٦تاثلة، ليحدث الدىشة لدل ا١تخاطب، كيزيد،اتل

يىا ذىا نػىٍزلىواٍ **  ١تٍوـٍ  التػٍرىاسٍ  حىٍوضيو ُب صىٍبحوا- بػٍ   ٍيمىةخى  ذا كي  خى

 الػوادٍ  عىٍبدى  النَّطحٍ  كيٍفراسُتى **  ٍسويتدٍ  آؿٍ  كي  رىاشىدٍ  ٍبٍت مىنٍ -

 ا١تيعىادٍ  جىنَّة ٍسكىنٍ  مىاتٍ  مىنٍ **  ٍبعيدٍ  يسٍ ل اٟتٍىٍربٍ  تيجىاف يىا-

 مىٍغمومىػة القيٍنتٍ  كىٍمزامَتٍ **  النَّػوـٍ  الكيفَّاٍرحاٍرمُتى  بىاتيوا-

 مىٍعدكمىة جناحٍ  بيوٍ  ضاقتٍ **  ٍيهوـٍ  غَتى  سيٍلطافٍ  ٍببلى  جيشٍ -

 ةاٞتيٍمعى  بػىٍفضىايىلٍ  كىاٍرتػٍَّعبوا**  الكرٍ  حىلٍ  الفىٍجرٍ  ٍطلوعى  عىٍندٍ -

افٍ  كىاٍحتَّلٍ **  كالزَّخػارٍ  ٍغزيرٍ  جيشٍ  ليهيمٍ -  بالس رعىة ا١تيدى

نػٍعىة الص ورٍ  يػىٍغنيوٍ  مىنٍ ** ٍعسارٍ  ٍعليوٍ  ٍضحىى الكيٍفرٍ  جيشى -  لٍلمى

ىيَّتٍ -
 مىٍذمومىػة الكيفَّارٍ  كىٍعمىارٍ **  مىٍرحػػوـٍ  ٍمشىى منَّا ا١ت

                                                           

 . 171-168:،ا١ترجع السابق،ص(تو كقصائدهحيا)ضر بن خلوؼسيدم ٠ت :ينظر-(1)
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ٍزنىاىيمٍ -  مىٍغنومىة بٍػقىاتٍ  االىؼٍ  تىػٍسعى **  الييػوـٍ  ذاؾى  للص ورٍ  حى

 ٤تىٍطومىة ٍمسىاتٍ  االىؼٍ  تىٍسعىة**  الد كـٍ  ٟتٍىوضى  الدٍَّشرىة حىٍيط مىنٍ -

 مىزٍَّغرافٍ  بابٍ  مىنٍ  لكٍ  خىٍرجيوا**  السَّبٍػتٍ  يوـى  الكيفَّارٍ  ٍعلى طىلٍ -

 بالقطٍػػرافٍ  ٍطبلكىهٍ  االَّذيكذٍ  كى **  ٍفتٍ زى  كانيوا الصَّورٍ  غىٍربى  إٔب-

 ٖتىٍقيقٍ  الٍعديك ٍمنى  الثَّارٍ  اٍخلىفٍ **  زٍَّغرافٍ مى  يوـٍ  حىسىافٍ  َتٍ األم-

 ٍلبيػقٍ  كينىٍصرٍ  شىىتَّ  بػىٍغنىاٙبىٍ **  البػيٍلدافٍ  رىٍكضىة لٍلبػىٍهجىة ٍرجىعٍ -

 ريقٍ طٍ  اٍلٍمضيقٍ  يوـى  رىيبِّ  ليو ٬تىٍعىلٍ **بىالغيػٍفرافٍ  نىاسٍ  يىا ليو اٍدعيوا-

 :إٔب ماحل ّتيش االحتبلؿ ُب قولوعلى الناسخ قصد لفت انتباه ا١تخاطب،"الكيٍفرٍ  جيش"تقدٙب اسم أضحى-ك

نػٍعىة الص ورٍ  يػىٍغنيوٍ  مىنٍ **  ٍعسارٍ  ٍعليوٍ  ٍضحىى الكيٍفرٍ  جيشى -  لٍلمى

 " الثَّارٍ  اٍخلىفٍ  حىسىافٍ  األمَتٍ  :"الفاعل على الفعل ُب قولوتقدٙب 

 ، ٠تطابا كالتاريخ،كُب ذلك ضماف ألف يتلقىالتعلق بالدين كالوطن  كىيكما ٞتأ الشاعر إٔب استخداـ كسيلة إلثارة ا١تتلقي،
 :إٔب طلبو،كيظهر جليا حرص الشاعر على إثارة ٥تاطبو ُب مثل قولو ك٬تيبو

مدٍ  بىكرٍ  أبو كفيهمٍ "،"القيـو الواحد ا بإذف"،"كفاطمة اٟتسنُت سٌيدى  يا"،"علي يا"  "ك٤تي

 :يةالقول اإل٧تازية ُب الًتاكيب النحو -

كيشمل كل ما يواكب ٚتلة ما أك نصا كامبل من مقاصد  يعد مفهـو القوة اإل٧تازية أحد اىتمامات الدراسات التداكلية للجمل،
القول اإل٧تازية ُب تراكيب  ،كغَت ذلك من األساليب العربية، كمن أنواع(1)اإلخبار،االستفهاـ،األمر،النداء:أثناء التواصل،مثل 

 :القصيدة

 :٨تو قولو ، النداء من األدكات اإل٧تازية اليت تسهم ُب ٖتقيق مقاصد الًتكيب يعد:النداء-

 .اْب"...للكيد اتحزموا مغراكة يا "،" ا١تفهـو علي يا" ،" اٟتٍىٍربٍ  تيجىاف يىا "

 .اإلشارات ا١تكانية كاإلشارات الزمانية -

، لتنجح العملية (ا١تتلقي)ا١تتكلم،كيدركو ا١تخاطب  لةكىي لواحق تشَت إٔب مكاف ينبغي أف تشملو دال: اإلشارات ا١تكانية -أ
، كينبغي على ا١تخاطب أف التواصلية،كمن صورىا ا،بكل  ُب القصيدة أف يشَت ا١تتكلم إٔب مكاف صريح معلـو يكوف عارفنا لو ٖتديدن

 :ا٠تطاب، كمنو قولو ما ٯتكن أف يتعلق بو،كإالَّ أخفق ُب تلقي

                                                           

 .17أٛتد ا١تتوكل، الوظيفة بُت الكلية كالنمطية، ص :ينظر -(1)
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 .اْب"...الد كـٍ  ٟتٍىوضى  الدٍَّشرىة حىٍيط مىنٍ " ،"زٍَّغرافٍ مى  يوـٍ " ،"معلومة مزغراف قصة "

كلكي يتعرؼ ا١تخاطب على اٟتيز الزمٍت ا١تراد ُب  أف يشَت إٔب زمن مهم من حيث الداللة النحوية،:اإلشارات الزمانية -ب
 حىٍزنىاىيمٍ "،"السٍَّبتٍ  يوـى :"مثبل ما يفضي بو ُب البنية، كما يشَت إليو، ليتحقق لو الفهم من ذلك ا٠تطاب، عليو أف يستغل كل

 .اْب"...الفىٍجرٍ  ٍطلوعى  عىٍندٍ "،"الييوـٍ  ذاؾى  للص ورٍ 

سلوكا، أكيدعو إٔب  كُب األخَتيرتبط مفهـو الشعر عند سيدم ٠تضر بن خلوؼ بوظيفة اٟتياة،كأف ٭تمل موقفا أك يعدؿ
على ا١تتلقُت،إنو  ذاتو،بل إنو فعل كسلوؾ،ينبغي أف يكوف لو تأثَتهالشعر فنا ل أمرأكينهى عنو،بعيدا عن ا١تفاىيم األخرل اليت ٕتعل

 .اإلسبلمية كالوطنية كالتارٮتية،كاٟتث الدائم على االلتزاـ ٔتبادئها ُب نظره رسالة يؤديها الشاعر باإلخبلص التاـ النتماءاتو

 .عديل مواقفو كسلوكاتوإف الشعر أكثر مبلءمة للدراسة التداكلية،كذلك أف ىدفو التأثَت ُب ا١تخاطب كت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-510- 
 

 

 :قـائمـة املصـادر واملـراجـع واهلوامش

 .دراسة لغوية ٨توية داللية:خليل عبد النعيم،نظرية السياؽ بُت القدماء كادثُت-1
 . 1994مقدمة للقارئ العريب،دار النهضة العربية،بَتكت،لبناف،:٤تمود السعراف،علم اللغة-2
 . غة العربية معناىا كمبناىا٘تاـ حساف،الل-3
4-Dictionary of language and Hartman and F.c.stork, linguistics, R.R.K, 1972       
 .٭تي أٛتد، االٕتاه الوظيفي-5
و ، مسائل لسا٘ب فرنسي مقار٘ب،كانت لو مناقشات آلراء سوسَت اللسانية ٓتاصة موضوع اإلعتباطية ، من مؤلفات( 1975-1902)إميل بنفنيست-6

 .ُب اللسانيات العامة 
 .ـ1993ىػ  1413، مطبعة عبَت للكتاب،سنة (الكتاب التذكارم لبلحتفاؿ بالعيد ا١تئوم لكلية دار العلـو)٘تاـ حساف،قرينة السياؽ،ْتث قيدِّـ ُب-7

 .حلمي خليل،العربية كعلم اللغة البنيوم-8
9-  Michael Gregory and Susanne Carroll: language and situation 

 .كماؿ ٤تمد بشر،دراسات ُب علم اللغة،القسم الثا٘ب-10
 .عبده الراجحي،فقو اللغة ُب الكتب العربية-11
 .1988أٛتد ا١تتوكل، اٞتملة ا١تركبة ُب اللغة العربية، منشورات عكاظ، الرباط ا١تغرب، -12
 .2001، 1اٞتملة إٔب النص، دار األماف للنشر، الرباط، ا١تغرب، ط ية ا٠تطاب منأٛتد ا١تتوكل، قضايا اللغة العربية ُب اللسانيات الوظيفية، بن-13
  .1985، 1ا١تغربية للتأليف كالًتٚتة كالنشر، الدار البيضاء، ا١تغرب، ط  أٛتد ا١تتوكل، الوظائف التداكلية ُب اللغة العربية، منشورات اٞتمعية-14
  .1986،تونس،6:من أشغاؿ ا١تلتقى الدكٕب الثالث ُب اللسانيات،سلسلة اللسانيات، العددعثماف بن طالب،الرباغماتية كعلم الًتاكيب،ض-15

 .مقبوؿ إدريس،األسس اإلبستيمولوجية كالتداكلية-16
 .1986فرانسواز ا أرمنكو، ا١تقاربة التداكلية، ترٚتة سعيد علوش، مركز اإل٪تاء القومي، الرباط، ا١تغرب، (8)-17
 . 2006،منشورات ٚتعية أفاؽ مستغاٖب،دار الغرب للنشر كالتوزيع، ط 1،ج (ياتو كقصائدهح)ضر بن خلوؼسيدم ٠ت-18
 .أٛتد ا١تتوكل، الوظيفة بُت الكلية كالنمطية-19
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 سيدأحمد نقاز : الدكتور 

 كالدٯتغرافيا بقسم علم اإلجتماع( أ)أستاذ ٤تاضر 

 . جامعة البليدة–كلية األداب كالعلـو اإلجتماعية 

 كظائف الجامعة -
 .الوظيفة اإلجتماعية للجامعة -

تعترب اٞتامعة من ا١تؤسسات اليت تساىم ُب بناء اجملتمع، ك لقد أثبت التطور التارٮتي للجامعة أف اإلٕتاه العاـ للجامعة ك كظيفتها 
امعي مع الواقع اإلجتماعي، ك الوظيفة األساسية اليت ٘تيز اٞتامعة عن باقي التنظيمات اليت تقـو يصب عموما ُب أقلمت الواقع اٞت

بوظائف إجتماعية كا١تدرسة ك األسرة ىي كظيفة البحث العلمي بإتباع أساليب ك طرؽ علمية، هبدؼ الوصوؿ إٔب ا١تعارؼ 
طريق ٦تارسة العديد من الوظائف اإلجتماعية ك اليت ٠تصنا  القادرة على تشخيص الواقع ا١تادم ك حل ا١تشاكل اجملتمعية عن

 :ُب(  1)٣تاالهتا 

، حيث ال ٯتكن للفرد أف يندمج ُب اجملتمع إال عن طريق التنشئة اإلجتماعية إذ من خبل٢تا كظيفة التنشئة اإلجتماعية للجامعة_ 
عملية من البيئة األسرية، ك من بعدىا ا١تدرسية ك تستمر يقـو األفراد بنقل القيم اإلجتماعية من جيل إٔب جيل، ك تنطلق ىذه ال

لتأخذ أبعادىا اٟتقيقية من اٞتامعة حيث تًتسخ أكثر فأكثر، فإلتحاؽ الطالب باٞتامعة ىو اإلحتكاؾ الواقعي بالقيم اإلجتماعية 
ا تتوقف عزلة الفرد عن القيم اإلجتماعية  التارٮتية بإعتبار اٞتامعة حلقة إتصاؿ بُت األجياؿ اليت ٯتثلها الطلبة ك األساتذة، ك ىكذ

ك اجملتمع بصفة عامة ْتيث يتعرض من خبلؿ دراستو لكثَت من التيارات الفكرية ك القيم اإلجتماعية ك الفكرية، ك إٔب جانب 
عمل أيضا على ذلك فإف عملية التنشئة اإلجتماعية ضمن اٞتامعة ال تقـو فقط بتدعيم قيم ا١تسؤكلية اإلجتماعية عند الفرد بل ت

تأكيد ا١تسؤكلية الذاتية للطالب ُب فهمو للمعارؼ اليت تدرس لو ك إلزامو على القياـ ببعض البحوث ا١تستقلة ٦تا يسمح لو 
 .بالتحكم ُب الناحية ا١تنهجية العلمية

 ( 2.)م ٢تا من منظور علمي ك ال تقـو اٞتامعة بنقل القيم بالنظر إليها على أنا سلع، إ٪تا تعمل على إ٬تاد موقف ٖتليلي ك نقد

الوظيفة اإلجتماعية ا١توكلة للجامعة ك اليت تتمثل ُب إعداد القول ا١تتعلمة مهنيا من أجل أف تتكفل بأعباء اجملتمع ك تواجو _ 
إحتياجاتو من مهن ك ٗتصصات فنية ٤تددة، كتخصصات الطب ك ا٢تندسة ك القانوف كعلم اإلجتماع كالنفس ك غَتىا، ك توفَت 

تلف ا١تهارات الفنية اليت يعترب اجملتمع ُب أمس اٟتاجة إليها للنهوض بالتنمية اإلقتصادية    ك قد ثبت أف التعليم العإب أصبح لو ٥ت
دكر ال يستهاف بو ُب التنمية اإلقتصادية فهو من العوامل ا١تهمة اليت مهدت الطريق أماـ التقدـ اإلقتصادم ك ىذا ما يوضح أف 
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ظيفة إجتماعية أساسية عندما تعمل على مبلئمة سياسة القبوؿ ُب اٞتامعة مع حاجات اجملتمع من القول العاملة اٞتامعة تقـو بو 
 .ُب ٚتيع ٣تاالتو

ك اليت ٘تثل ٫تزة كصل بُت األجياؿ ك الفئات اإلجتماعية، فهي تقـو بدكر أساسي ُب ٖتقيق إندماج  :كظيفة اإلندماج الوطني -
ادهتم القومية، ك ُب الواقع فإف مثل ىذه الوظيفة تتصل إتصاال كثيقا بطبيعة اٞتامعة ْتد ذاهتا ، ك تتميز ٚتيع األفراد ك توحيد إر 

اٞتامعة عن باقي ا١تؤسسات األخرل ٓتصائص ىامة جعلتها تنفرد بدكر أساسي ُب قضية اإلندماج ك ىذا األخَت أصبح أمرا ال 
تكفل اٞتامعة ببلورة  ا٢توية الوطنية من خبلؿ حفاظها على القيم التارٮتية ك تطوير ٯتكن التغاضي عنو ُب ٣تتمعاتنا ا١تعاصرة، كما ت

 .ا٠تصائص البارزة للشخصية القومية لتعطيها دفعا جديدا يتبلءـ مع مستجدات العصر اٟتديث

يتبناىا اجملتمع ك ىي ُب  من خبلؿ حفاظ اٞتامعة على القيم الثقافية ك العقائدية ا١تختلفة اليت: الوظيفة الثقافية العقائدية-
األساس مؤسسة إجتماعية للحفاظ على القيم من جهة ك تعمل من جهة أخرل على ٛتاية القيم اإلجتماعية كالتارٮتية ك ترسيخ 
دعائم النظاـ اإلجتماعي القائم، فا١تشاكل الثقافية اليت تعا٘ب منها ٣تتمعاتنا كلها بسبب عدـ توفر اٞتامعة للدراسات ا٠تاصة 

 (3.)جملتمعات اإلسبلمية ك اليت من شأنا توحيد اإلٕتاه ك ٕتميع الفكر ك العقيدة ك ٗتريج قادة الرأم ك الدعاة األكفاءبا

تتضح أ٫تية الوظيفة األكادٯتية ك البيداغوجية للجامعة ُب قدرة الكليات على اإلضطبلع الوظيفة األكاديمية ك البيداغوجية،  -
يت يقررىا ا٠تيار اإلسًتاتيجي للدكلة، ك عليو كجدنا أنو من ا١تناسب عرض الوظيفة البيداغوجية بدكرىا ك تنفيذ السياسات ال

 :كاألكادٯتية ا١تمارسة على مستول الكليات اٞتامعية ك تتمثل ىذه الوظائف ُب

ىيئة التدريس ، حيث تعد كظيفة أكادٯتية أساسية تقـو هبا الكليات  من خبلؿ أعضاء تنظيم اإلمتحانات ك اإلختبارات -
لتقييم مستول إتقاف الطلبة للمعارؼ ك ا١تهارات اليت ًب تزكيدىم هبا كفق برنا٣تهم الدراسي إذ تشكل العبلمات أداة لقياس 

 (4. )مستول ٖتصيلهم ك ُب الوقت نفسو ٖتديد مدل فعالية طرؽ التدريس

ىذه األخَتة على مصداقيتها ك ىذا من أجل إعطاء  كما أف بناء منظومة اإلمتحانات شيء ضركرم ُب كل اٞتامعات حىت ٖتافظ  
ك الذم ٭تتاج إٔب درجة  LMDالطالب حقو، خاصة ُب الوقت اٟتإب بالنظر إٔب اإلصبلحات اٞتديدة أك ما يسمى بنظاـ 

 .عالية من  ا١توضوعية ُب التقييم ألنو يعتمد ُب توجيو الطالب على التقييم الفعاؿ

أكلوية ُب قائمة األسبقيات، ففيو تتم عملية التحوؿ اليت تستهدؼ مدخبلت النظاـ اٞتامعي، تلك ك الذم يعترب  التػػدريػػس،-
العمليات اليت تنفذ من قبل أعضاء ىيئة التدريس ٔتا توفره ٢تا اإلدارة اٞتامعية من إمكانات بيداغوجية ك جو تعاك٘ب يساعد على 

 :باآلٌبٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة ُب اٞتامعة ككل ك يتحقق ذلك 

ٖتديد ك كصف ا١تقررات الدراسية ك تقييم تنفيذىا ك إٗتاذ ما يلـز إلجراء التعديبلت ا١تطلوبة ٔتوجب ا١تتغَتات ك األىداؼ  -
 .ا١تتجددة  كوف التطور ا١تستمر صفة الزمة للمقررات الدراسية

 .كضع اٞتداكؿ الدراسية ا٠تاصة بتنظيم ا١تقررات ك توزيعها -
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 .ـ إختيار ا١تراجع ك الكتب ا١تنهجية الرئيسية ك ا١تساعدة على توفَتىااإلشراؼ على مها -

ضماف إستخداـ طرؽ التدريس السليمة ك ا١تناسبة ك ٖتفيز الطاقم البيداغوجي كاإلدارم  بإعتماد التقنيات العلمية السليمة  -
 .كاٟتديثة مع اٟترص على توفَتىا

 .ي ُب إختيار ا١تقررات ك تسجيلها إٔب اٞتانب اإلرشاد الًتبوم اإلشراؼ على مهاـ اإلرشاد كالتوجيو األكادٯت -

ك ُب األخَت نشَت إٔب أف ٖتقيق النقاط السابقة يتم بإدارة جامعية قوية ك ما توفره ىذه األخَتة من إمكانات ك جو تعاك٘ب يساىم 
 .ُب ٖتقيق األىداؼ الكربل للتعليم العإب

ىدفا ْتد ذاتو سواء كاف إنسانيا أك ٕتريبيا فهو الطريق اجملرد إلرتقاء بقدرات األساتذة ، حيث ال يعد البحث العلمي ك النشر -
 .الباحثُت ك ضماف تواصلهم مع التطورات ا١تعاصرة ُب ميادين إختصاصهم األمر الذم ال ٯتكن التخلي عنو ٖتت أم مربر 

ستاذ الباحث ك ترقيتهم العلمية، األمر الذم يعد ضماف إف البحث العلمي ك التأليف ك النشر تعترب معايَت كمقاييس لتقييم األ
إلطمئناف تلك األقساـ العلمية، من حيث أنا تعد أحد ااكر األساسية ك الذم ٭تدد درجة فعاليتها ُب ٖتقيق أىدافها ، لذلك 

ىا شرط اإلنتماء ألنا أحد كجب على األقساـ إمتبلؾ خطة ك برنامج ُب ٣تاالت البحث العلمي ك اليت ٬تد األساتذة ُب تنفيذ
 .إختصاصاتو ك ٦تيزاتو

حيث تعد األقساـ العلمية جزء من نظاـ كلي مفتوح، األمر الذم يشَت معطيات تبادؿ  :التعليم المستمر ك اإلستشارات-
ميم اٟتلقات التدريبية التأثَت مع النظم الفرعية ك البيئة اليت تتواجد فيها تؤثر فيها ك تتأثر هبا، فاألقساـ العلمية ٕتتهد ُب تص

كإعداد برامج متخصصة تستهدؼ من خبلؿ تنفيذىا ا١تسا٫تة ُب نقل التجارب ك التطبيقات ا١تتطورة ُب حقل العمل ُب ٣تتمعاتنا 
 (5)إٔب جانب ٦تارسة التدريب ك مضمونو ُب إكساب ا١تستفيدين ا١تهارات ا١تطلوبة 

 (:6)لًتبوية للجامعة ُب ما يلي الوظيفة ا  CHAPAZ٭تدد شابازالوظائف التربوية،-

 .إيصاؿ الطلبة إٔب ا١تستول ا١تطلوب لنيل الشهادة العلمية -

 .التدريب على العمل اٞتامعي عن طريق التعليم ك العلم -

ال نضيف جديدا إذا قلنا أف األقساـ العلمية مهما كانت خصوصياهتا فهي تعد تكوينا تنظيميا فرعيا ُب تكوين تنظيمي أكرب   
 .و الكلية ك من ٍب اٞتامعة، ك عليو فإف األنساؽ ك األدكار اليت ٖتدد إٕتاىات سلوكو تنبثق منها األقساـى

إف الوظائف األكادٯتية ا١تشار إليها سابقا قد تتسم ٓتصوصيات ك أنساؽ ٥تتلفة ُب األقساـ ك الكليات برغم من كجودىا ُب  -
أكثر مشوال ألنا تعرب عن قيم إجتماعية ثابتة تتحدد ُب ٚتيع األقساـ ك على  جامعة كاحدة، عكس األدكار الًتبوية اليت تكوف

 :مستول ٚتيع كليات اٞتامعة ك اليت نشَت إٔب بعضها ُب النقطتُت التاليتُت
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 حيث أف ٦تارسة مهاـ اإلرشاد الًتبوم من قبل أقساـ الكليات ُب أنساؽ منظمة ك طرؽ مبتكرة، يعد كظيفة اإلرشاد التربوم، -
تربوية مهمة ُب حياة اٞتامعة، فباإلرشاد يتم التعريف بقيمة القسم ك الكلية ك بالوظائف األكادٯتية ك مستقبل ٥ترجات الكلية 

 .كىذا يساىم ُب دعم مرتكزات شخصية ٚتيع أعضاء األسرة اٞتامعية من طلبة ك أساتذة ك إدرايُت

ك األنشطة الرياضية  هتا جملموعة من األنشطة البلصفية كالفعاليات الفنيةاألنشطة البلصفية، هتتم اٞتامعات عموما ٔتمارسة طلبا-
ك الذكؽ السليم إٔب جانب توفَت   ك إستحداث اٞتامعات األنشطة على مستول الكليات، ك ىذا قصد تنمية ك تطوير اٟتس

 . فرص الًتكيح ُب إشاعة أجواء التفاؤؿ ك ٕتديد النشاط

من أجل تفعيل الربامج ك ا١تناىج التعليمية ُب التعليم العإب ُب اٞتزائر : العالي في الجزائر متطلبات تفعيل مناىج التعليم -
 :كالوطن العريب إقًتح بعض ا١تختصيُت تصميم التعليم ٔتا يلي

 .ضركرة كضع ىيئة متخصصة على مستول عإب تعٌت ٔتجاؿ البحث العلمي ُب تطوير ك تفعيل برامج ك مناىج التعليم العإب -

اإلستفادة من التجارب الرائدة ُب ٣تاؿ البحث العلمي مثل دكؿ أكركبية أك اآلسيوية مع مراعاة كاقع البيئة التعليمية ك السياسة  -
 .كاإلجتماعية ك اإلقتصادية اٞتزائرية

 .د على ا١تعرفةإحداث برامج ك مناىج تعليمية تتوافق ك تواكب التطورات التكنولوجية ك ا١تعلوماتية اٟتالية اليت تعتم -

ربط ا١تناىج التعليمية بالواقع ا١تؤسساٌب من خبلؿ الربط بُت الدراسة األكادٯتية النظرية ك الدراسة ا١تيدانية على مستول  -
 .ا١تؤسسات

 .الًتكيز على اإلختيار األمثل ا١توضوعي لؤلستاذ كفق معايَت الكفاءة ك اٞتودة ُب التعليم -

يب اٞتيد لؤلستاذ على ا١تناىج التعليمية ك تلقينو طرؽ ك أساليب تطبيقها ك طريقة التواصل مع العمل على التكوين ك التدر  -
 .الطالب

 .تطبيق مبدأ ا١تقياس ا١تناسب لؤلستاذ ا١تناسب ك ا١تتخصص فيو -

٥تتلف ااكر الرئيسية  على اٞتهات ا١تعنية العمل على التحديد اٞتيد ك الواضح ١تختلف ا١تقررات ك الربامج التعليمية اٞتامعية ك -
 .ك الفرعية اليت ٬تب على األستاذ التقيد هبا

تدعيم ك تطوير كل القطاعات ك ا١تناىج التعليمية األخرل اليت تعترب من بُت ا١تقومات األساسية لنجاح مناىج التعليم العإب  -
 .كلعل أ٫تها األطوار التعليمية ما قبل التعليم العإب

ك التقصَت فيها ك٤تاكلة  اٞتودة ُب التعليم من خبلؿ التطبيق اٞتيد للمناىج كالربامج التعليمية ك عدـ الًتاخيالًتكيز على جانب  -
 .........،.......تكييفها كفق مستول الطالب، ٔتا يتماشى مع الواقع اإلقتصادم كاإلجتماعي كالسياسي 
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 .بارىا البوابة الرئيسية للطور اٞتامعيٖتسُت معايَت اإلختيار ك النجاح ُب شهادة البكالوريا بإعت -

 .الربط بُت التعليم اٞتامعي ك أنشطة البحوث كتفعيل ٥تابر البحث -

 .التطوير ا١تستمر ١تناىج التعليم العإب من خبلؿ برامج البحث ،أم توفَت اإلمكانيات ا١تادية ك البشرية ا١تبلئمة  -

 .إلدرات اٞتامعية اٞتزائريةالقضاء على الفساد اإلدرام اٟتاصل ُب ٥تتلف ا -

 .ٗتصيص ا١تيزانية ا١تالية ا١تناسبة لعمليات البحث العلمي ك تطويرىا ك تفعيل ا١تناىج التعليمية -

اإلىتماـ بدراسات ما بعد التدرج ك توفَت اإلمكانيات ا١تادية ك البشرية من كسائل بيداغوجية كالعمل على توفَت تأطَت على  -
 .ءـ مع الواقع ا١تادم كاإلجتماعي  لتحقيق التكوين األفضل ك اٞتودة ا١تناسبة للوصوؿ إٔب النخبة األفضلمستول عإب، الذم يتبل

إ٬تاد اآلليات ك الوسائل ا١تناسبة لتحقيق أىداؼ التعليم العإب ك العمل على إ٬تاد ا١تناخ األكادٯتي ا١تساعد على حرية التفكَت  -
 .ع ثوابت ك قيم اجملتمع اٞتزائرم ك التعبَت ك النشر، ٔتا ال يتناَب م

تبٍت إسًتاتيجية كاضحة لتطوير الربامج ك مناىج التعليم العإب ْتيث ٖتقق األىداؼ اجملتمعية ا١ترجوة منها ك تواكب اٞتديد ُب  -
 .العلم ك التكنولوجيا 

ك تشجيع حركة الًتٚتة  ُب ٥تتلف التخصصاتتوفَت الكتاب اٞتامعي باللغة العربية السليمة كحىت اللغة الفرنسية كاإل٧تليزية ك  -
الدقيقة ك التأليف لتوفَت ا١تراجع ا١تناسبة لتعميق معارؼ الطلبة ك ٘تكينهم من تسخَت ىذه ا١تعرفة ٠تدمة البيئة اإلجتماعية  

 .اٞتزائرية

 .ك نشر ا١تعرفة ب ك توطُتاٟترص على تعريب ا١تناىج ُب اٞتامعات اٞتزائرية ٦تا ٭تقق اإلبداع ك يضمن األصالة ُب إكتسا -

توفَت الظركؼ ا١تناسبة لؤلستاذ الباحث اٞتامعي اليت ٘تكنو من التدريس ك البحث ك التطوير الذاٌب ٔتنحو التسهيبلت ا١تادية اليت  -
 .تسمح لو بذلك، إٔب جانب توفَت كافة فرص التأىيل األكادٯتي ك الًتبوم ا١تستمر

قنيات ك الوسائل التعليمية ُب ٥تتلف اٞتامعات للرفع من مستول التدريس فيها عن طريق اإلىتماـ بإنشاء مراكز تطوير الت -
 .اإلستخداـ األمثل للتقنيات اٟتديثة ُب ىذا اٞتانب

ٖترير مؤسسات التعليم العإب كافة  من سيطرة اٟتكومة،كتوفَت حافز الربح غَت ا١تضبوط ٣تتمعيا من دكف أف تتخلى الدكلة عن  -
 .عن نشر ك ٕتويد التعليم العإب  مسؤكلياهتا

ك النموذج ا١تقًتح إلدارة ا١تؤسسات التعليمية ذات ا١تستول العلمي العإب ىو أف تشرؼ على ىذه ا١تؤسسات ٣تالس إدارة مستقلة 
لتقييم برامج  الدكلة، قطاع األعماؿ، اجملتمع ا١تد٘ب ك األكادٯتي ، كما نقًتح قياـ مؤسسة عربية مستقلة: رباعية لتمثيل كل من 

كمؤسسات التعليم العإب ك ضماف جودتو باإلضافة إٔب ضماف توافر اإلمكانيات ك التجهيزات البلزمة لتعليم عإب متميز ك لدعم 
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جهد ْتث ك تطوير راقي ُب مؤسسات التعليم العإب العربية ك ُب مقدمتو ىذه تأٌب ا١تكتبات اٟتديثة ك ا١تختربات اٞتيدة من حيث 
ك تقنيات ا١تعلومات ككسائل اإلتصاؿ ا١تختلفة باإلضافة إٔب ٖتسُت الوضعية ا١تادية ٢تيئات البحث ك التدريس ك تطوير التجهيز 

 قدراهتم ا١تعرفية ك لن يكوف ذلك إال بتطوير ا١تناىج التعليمية ك أساليب التدريس ك التقوٙب ا١تساعدة على التفكَت النقدم
 . كاإلبداع

 :لعالي في الجزائركاقع مناىج التعليم ا-

يرجع الكثَت من خرباء ضعف التعليم العإب ُب الدكؿ العربية، ك على رأسهم اٞتزائر إٔب ضعف الطرؽ ك ا١تناىج التعليمية ا١تتبعة 
 :من طرؼ ىذه الدكؿ ك ىذا يعود لعدة عوامل منها

إب القدٯتة ال تتوافق مع البيئة التعليمية اٟتديثة خاصة ُب قدـ ا١تناىج التعليمية ا١تستعملة ُب اٞتامعات اٞتزائرية فبيئة التعليم الع -
 .ظل ا١تتغَتات الدكلية اليت فرضت بيئة تعليمية ٝتاهتا ا١تعرفة ك اليت أساسها ا١تردكد البشرم

حاكلت الدكؿ ا١تناىج ا١تستوردة من الدكؿ ا١تتطورة األخرل ك عدـ توافقها مع البيئة التعليمية اٞتزائرية ، ُب السنوات األخَتة -
العربية ك على رأسهم اٞتزائر إجراء ٣تموعة من اإلصبلحات من ٥تتلف األطوار التعليمية ك على رأسهم تطوير التعليم العإب 

ُب ٥تتلف التخصصات اٞتامعية،ىذا النظاـ الذم يعترب غامض ا١تبلمح بالنسبة للطلبة ك األساتذة ك ُب  LMDكإدخاؿ نظاـ 
ك السياسية ك اإلجتماعية األكركبية، ىذه التجربة اليت يتنبأ ٢تا  ة  تتوافق مع البيئة التعليمية ك اإلقتصادية األصل ىو ٕتربة أكركبي

الكثَت من ا٠ترباء اٞتزائريُت بالفشل نظرا لعدـ توافقها مع البيئة اٞتزائرية،كلكن بالرغم من ذلك أثبت ىذا اإلطار التعليمي ٧تاعتو 
ة القادمة ستجيب عن ىذا الفرض ، فاٞتزائر حاكلت تبٍت ٣تموعة من اإلصبلحات اليت ُب األصل ٕتارب ٟتد الساعة كاألياـ القليل

 .ناجحة لدكؿ أخرل ك اليت تتوافق مع بيئة ىذه الدكؿ ، ك اليت ٯتكن تطبيقها ُب اٞتزائر نظرا لطبيعة البيئة اٞتزائرية

ُب بداية السنة ٘تنح : فصلة للمحاكر ا١تدرسة ١تعظم ا١توادغموض ُب بعض ا١تقررات ا١تدرسية ك غياب برامج كاضحة ك م -
ا١تقاييس لؤلساتذة من أجل تدريسها ك عند مطالبة األساتذة اإلدارة للربنامج التدريسي للمقياس يلقى ردا منهم بعدـ كجود 

فهي إما فيها نقص أك تكرار برنامج كزارم ٭تدد ااكر األساسية الواجب تدريسها خبلؿ السنة، ك حىت إف كجدت ىذه الربامج 
أك غموض ُب بعض ااكر ك ىذا بالطبع سوؼ يؤثر بشكل أك بآخر على ا١تناىج التعليمية ا١تتبعة ُب اٞتامعات اٞتزائرية، 

شخاص باإلضافة إٔب أف التخطيط ك التنظيم غَت سليمُت للربامج ك ا١تناىج ا١تتبعة ُب التعليم العإب ك تولية عملية إعداد الربامج أل
 . ليسوا ُب التخصص

ك ىذا ُب عدة مقاييس على رأسها ....... النقل اٟتر للمقررات ك برامج ا١تواد من مقررات بعض الدكؿ ا١تتطورة مثل فرنسا -
 (7.)مقاييس العلـو اإلقتصادية  ك اليت ال تتوافق مع مستول الطالب اٞتزائرم ُب البيئة اٟتالية

إف ضعف أك قصر ا١تناىج ا١تسيطرة من طرؼ كزارة الًتبية : لتعليم العإب على منهاج التعليم العإبالتأثَت السليب ١تناىج ما قبل ا
 .الوطنية ك اليت تعترب القاعدة ك ا١تنطلق ١تنهاج التعليم العإب أثر بشكل مباشر على الطرؽ التعليمية ُب الطور اٞتامعي
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إف أصل ىذا ا١تشكل ينطلق أساسا من عدد الناجحُت ُب : م ال اٞتودةإرتفاع عدد الطلبة ك تركيز إدارة اٞتامعة على الك - 
شهادة البكالوريا ٦تا يزيد ُب عدد ا١تلتحقُت باٞتامعات ك مع ضعف ا١تناىج ا١تتبعة ك ضعف الطالب على السواء أدل باإلدارات 

لب، ك مع مركر الوقت أثر ىذا على على مستول الوزارة ك على مستول اٞتامعات إٔب الًتكيز على الكم على حساب جودة الطا
 .ا١تنهاج ك ا١تقرر الدراسي ٬تعل فيها نوع من التساىل ك التقصَت من طرؼ األساتذة ك اإلدارة من أجل زيادة عدد الناجحُت

يعترب ضعف بعض األساتذة من : ضعف مستول بعض األساتذة ٦تا يولد عدـ القدرة على تطبيق ا١تناىج ك ا١تقررات الدراسية  -
تدريس مقاييس ليست ُب التخصص، : األسباب الرئيسية ُب فشل أك ضعف ا١تناىج ا١تطبقة ك ىذا يعود إٔب عدة أسباب أ٫تها

 إْب ...التوظيف، الظركؼ ا١تادية ضعف تكوين األساتذة ك عدـ كفاءهتم، نقص الرقابة على األساتذة، ضعف عملية اإلختيار ك

ُب الوقت الراىن لضعف مستول الطالب اٞتامعي ك ىذا بالطبع يؤثر بشكل مباشر يقر كل األساتذة : ضعف مستول الطالب -
على ا١تناىج ك الطرؽ التعليمية ا١تتبعة، فاألستاذ ك اإلدارة من خبلؿ مبلحظتهم لضعف مستول الطالب ك مع الزمن تدىورت 

فع مستول النجاح باإلضافة إٔب غياب ىيئة ىذه ا١تناىج ك أصبحت العبلقة طردية بُت مستول الطالب ك ا١تناىج، ىذا من أجل ر 
٥تتصة ُب التخطيط اإلسًتاتيجي للمناىج التعليمية على مستول عإب ُب الوزارة، بالرغم من كجود الندكات اٞتهوية كالوطنية لضبط 

 .ىذه العملية بطريقة جدية كىذا ما تقـو بو ىذه األكساط 

نبلحظ الربامج ك ا١تناىج ا١تتبعة ُب التعليم العإب ال : عة للتطورات التكنولوجية اٟتالية عدـ توافق ك مواكبة الربامج ك ا١تناىج ا١تتب -
تتوافق ك التقنيات ا١تعلوماتية التكنولوجية اٟتديثة ك عدـ التوافق ك مسايرة التطورات اٟتاصلة على الساحة ا١تعلوماتية يؤدم إٔب 

 .إضعاؼ مصداقية ا١تناىج التعليمية ا١تتبعة

تعمل الدكؿ الغربية على تعزيز ا١تناىج التعليمية من خبلؿ ربطها بالواقع : اؿ ا١تناىج التعليمية عن الواقع ا١تؤسساٌبإنفص -
ا١تؤسساٌب على خبلؼ الدكؿ العربية ك على رأسها اٞتزائر، إذ ىناؾ فرؽ كبَت بُت ا١تناىج التعليمية ك الطرؽ األكادٯتية ا١تدرسة ُب 

سساٌب ، ك ىذا بالطبع يؤدم إٔب إضعاؼ مصداقية ا١تناىج              ك الطرؽ التعليمية ا١تتبعة، ألنو من اٞتامعات ك الواقع ا١تؤ 
ا١تفركض أف اٞتامعات إلذكاء ا١تورد البشرم الذم يستغل مباشرة من طرؼ ٥تتلف ا١تؤسسات على مستول الببلد باإلضافة إٔب 

 .صعوبة ٣تارات مناىج التعليم اٞتامعي

 :خية عن الجامعة الجزائريةنبذة تاري

االرتباط باحتياجات : للتطورات اٟتديثة ُب ٣تاالت العلـو ك التكنولوجية ا١تختلفة، ك تد٘ب مستول إستجابتها ١تتطلبات ىامة مثل
ك العملي ك الذم يبلحظ من خبلؿ الساعات ا١تخصصة للتدريب العملي، كما يعتمد  سوؽ العمل ك مراعاة التوازف بُت النظرم

 .١تنهج الدراسي بشكل رئيسي على ا١تبلـز ك ا١تلخصات ك قلة اإلعتماد على الكتب ا١تنهجية ا١تؤلفة من قبل األساتذة الباحثُتا
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 :مشاكل الجامعة الجزائرية-

تقدمة، أما أك ا١ت   تعترب ا١تؤسسة اٞتامعية منرب اجملتمع، فهي اليت تساىم ُب تطوره ك تقدمو، ك ىذا ما ىي عليو ُب الدكؿ الغربية 
ُب الدكؿ النامية فهي عكس ذلك ،فهي ال تؤثر ُب اجملتمع بل تتأثر بو، ك ىذا ما ٧تده ُب كاقع اٞتامعة اٞتزائرية اليت تتعرض أب 
ٚتلة من ا١تشاكل ك اليت ٖتوؿ دكف ٖتقيق أىدافها رغم اجملهودات ا١تتواصلة منذ االستقبلؿ ك من بُت ا١تشاكل اليت تعا٘ب منها 

 :ة اٞتزائرية على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ىياٞتامع

 فكثَت من الطلبة بسبب اضطرارىم لبللتحاؽ بدراسات ك فركع ال تتفق مع ميو٢تم كاستعداداهتم،: مشكل التوجيو ك اإلرشاد -
ال يأخذ بعُت  كا١تعركؼ أف نظاـ االلتحاؽ ال يأخذ بعُت االعتبار إال الدرجات اصل عليها ُب امتحاف البكالوريا ك ىو نظاـ

  االعتبار ذكاء الطالب ك ميولو ك استعداداتو ٦تا ٬تعل عدد كبَت منهم يتقدموف للطعن ُب بداية كل سنة من اجل شيء كاحد أال
 .  ك ىو تغيَت الفرع ك إعادة السنة لتغيَت الفرع أيضا

 بعض اٞتامعات ك قلة األساتذة ُب كثَت كا١تدرجات ك قاعات األعماؿ التطبيقية فكثرة األعداد ُب  :نقص ىياكل اإلستقباؿ -
 .من التخصصات التقنية كاللغات على كجو التحديد  جعل اٞتامعة تبتعد عن ٖتقيق كظيفتها األساسية

تعتمد اٞتزائر على األسلوب التقليدم ُب التدريس اٞتامعي ك الذم يعتمد على طريقة التلقُت اٞتاؼ فقط ،  :طريقة التدريس -
التدريس اٞتامعي على ٣ترد إمبلء ك قراءة ا١تذكرات ا١تختصرة ، ك ىذا ما يتناَب مع كظيفة اٞتامعة برمتها فا٢تدؼ  فإختصار أساتذة

 . من الدراسة ُب اٞتامعة ىو تعويد الطالب على البحث ك اإلطبلع ك ليس حشو ا١تعلومات ُب الذىن

تكوينا باللغة الفرنسية، ك بالتإب ٬تدكف أنفسهم أماـ مشكلة حيث أف معظم أساتذة اٞتامعة اٞتزائرية تلقوا  :مشكلة التعريب -
الًتٚتة ٦تا يضعف لغة التواصل بُت األستاذ ك الطالب، كىذا األمر كاف مطركح بشكل جدم مع ناية السبعينات كبداية 

 .الثمانينات

ك اليت تعترب ٔتثابة    ة اليت يقـو هبا األستاذة سواء تلك اإلظطرابات ا١تنظم: مسلسل اإلظطرابات اليت تعا٘ب منو اٞتامعة اٞتزائرية -
حق شرعي بالنسبة ٢تم ك ىذا نظرا للوضعية ا١تزرية ك الظركؼ الصعبة اليت يعانيها األساتذة من الناحية اإلجتماعية ك اإلقتصادية 

معينة،ك ما يبلحظ عليها من جهة، ك من جهة أخرل ٚتلة االضطرابات كاالحتجاجية اليت يقـو هبا الطلبة أنفسهم حوؿ أكضاع 
 . ُب ا١تدة األخَتة تفاقم الوضع ك استمرار بعض االضطرابات ١تدة طويلة خبلؿ السنة الدراسية ٦تا أثر سلبا على ا١تردكد اٞتامعي

ك ذلك ْتثا عن الشركط ا١تبلئمة للعمل ك البحث العلمي، فالدكؿ ا١تستقبلة تسخر كل : ىجرة األدمغة إلى الدكؿ المتقدمة -
لعوامل إلستقطاهبا ك جذهبا ُب حُت ٘تارس عليهم دك٢تم كل عوامل الطرد ، ىذه العوامل ىي اليت تكوف مع الدكافع ك األسباب ا

 .اليت تؤدم بالكفاءات ك اإلطارات العلمية للهجرة 
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ُب حد ذاهتا، ْتيث يقتصر  إف أكرب خطر يهدد ا١تؤسسة اٞتامعية يتمثل ُب إٕتاىها البَتكقراطي النمطي الذم ٬تعل اإلدراة غاية -
العمل اٞتامعي على إ٘تاـ إجراءات كرقية يستغرؽ جهد رجالو ك يستنفذ طاقتهم ٦تا ٬تعل اٞتامعة عاجزة عن تطوير نفسها 

 . كاإلستفادة من خربهتا ك ٕتعلها بعيدة عن التطورات ك اإلكتشافات

 :أفاؽ الجامعة الجزائرية 

تنمية اجملتمع، ك لذلك ٬تب أف توفر كل الظركؼ اليت تسهل للطالب من ٖتسُت أدائو إف للجامعة أ٫تية كبَتة ُب تطوير ك 
 .كمشاركتو الفعالة ُب اإلرتقاء ٔتجتمعو للرقي ك اإلزدىار

إف مستقبل التعليم اٞتامعي ُب سياؽ التحوؿ االجتماعي ك تعزيز الدٯتقراطية ُب التعليم يتوافق إٔب حد بعيد على دكر اٞتامعة 
 . اكتساب ك إنتاج ك توطُت ك نشر ا١تعرفةالنوعي ُب

لقد بات إسهاـ التعليم اٞتامعي ُب عملية التنمية ُب ٚتيع أبعادىا اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك الثقافية، شرطا من شركط التنمية 
 .ماعية اليت ينشدىا اإلنسافاإلنسانية ك عامبل فاعبل ُب تطوير القدرات الذاتية باإلضافة إٔب كونو ا١تصدر الرئيسي للرفاىية اإلجت

، كانت ٖتقيق ا١تهاـ التقليدية اليت تضطلع هبا اٞتامعة  ك لعل أبرز التحديات اليت كاجهت التعليم العإب ُب اٞتزائر على كجو العمـو
البشرية ا١تتخصصة، ك ىي التدريس مركرا بإتباع سياسات ٥تتلفة ٗتدـ أىدافها التعليمية ك الًتبوية، بإعتبارىا السبيل إلعداد القول 

 .ك أداة ٕتديد الثقافة ، ك ذلك بإعداد إطارات مؤىلة تأىيبل عاليا ُب مستويات بيداغوجية ٥تتلفة

 :السياسة التعليمية ك التطبيقات البيداغوجية في الجامعة الجزائرية

يداغوجية التقليدية ٢تا أنصارىا مع ظهور االٕتاه اٞتديد كاجهت البيداغوجية التقليدية انتقادات شديدة ك مع ذلك تبقى الب
 .ا١تدافعُت عليها،ك ىذا بفضل ا١تزايا اليت اكتسبتها ُب ٣تاؿ التعليم

تلك اليت يقـو مركز ثقلها خارج عآب الطفل،فهي متمثلة با١تعلم >> ا١تدرسة التقليدية بأنا" جوف ديوم"فقد عرؼ 
كاف الكتاب موسوعيا تتسع صفحاتو لعلـو القراءة ك اللغة ك القواعد كالكتاب،حيث كاف للمعلم كل الدكر ُب العملية الًتبوية،ك  

ة، ك ا٠تطوط ك الرسومو التاريخ ك العلـو األخبلقية ك ا١تدنية، ك ٓب هتتم ىذه ا١تدرسة بالغرائز ا١تباشرة للطفل ك ال باىتماماتو الفعلي
 .<<٢تا ُب حُت اٗتذت ا١تدرسة اٟتديثة الطفل نقطة النطبلقها ك ٤تورا أساسيا 

البيداغوجية التقليدية تعطي >>اللذاف يؤكداف على أف " دباس"ك " سندكس"ك من بُت ا١تدافعُت على ىذا االٕتاه ٧تد كل من 
ك الوحيد ُب نقل ا١تعارؼ   مكانة كبَتة لنقل ا١تعلومات ك ا١تناىج من طرؼ ا١تعلم،ك ىي ٕتعل من ا١تعلم العنصر األساسي 

 .(8)<<للتبلميذ

فس السياؽ يعًتؼ أنصار البيداغوجية التقليدية بفضائل التعليم التقليدم على الطرؽ اٞتديدة حيث يركف انو يعطي ك ُب ظل ن
 . مكانة كبَتة لنقل ا١تعارؼ من طرؼ ا١تعلم عن طريق الكتاب ك لكن ٬تب اف ال ٕتعل التلميذ ٤تل كظيفة تسجيل
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 :مزايا البيداغوجية التقليدية

 إتباع النموذج*

ك إقًتاح ٪تاذج   لبة أماـ النموذج ىو أكٔب اإلنشغاالت للًتبية التقليدية، فمن أجل تعليم الطالب ك تربيتو ٬تب إختيار كضع الط
 تسمح لو بالتحسن ك التطور، فالعملية التعليمية عند 

ىي إختيار ك إقًتاح ٪تاذج ٕتعل الطفل ينهض، ألف عكس ذلك كما يوضح '' >>CHATEAU G'' '' شاطو ج'' 
ألشياء عن طريق العبارات لتخوؼ من التجربة ا١تباشرة للطفل تنقص من نشاطو ك تضعو أماـ صعاب تؤدم بو إٔب معرفة اا

 ( 9)<<األدبية

 القيػػادة* 

ىذا الصراع ك الصداـ ُب إختيار النموذج ال ٯتكن أف ٭تدث حسب البيداغوجيُت التقليديُت بدكف تدخل ا١تشرؼ أك ا١تعلم، ففي 
 (10)<<إف بُت الطفل ك أعمالو مسافة جد كبَتة لدرجة كجوب تواجد كسيط>> يقوؿ سندرسىذا الصدد 

 ٕتزئة النشاط* 

حبذا ُب كل تعليم البدئ ُب إكتساب العناصر األكثر بساطة ، ْتيث أف الذىن يكوف غَت قادر على إستيعاب معارؼ أكثر 
دأ ُب ٖتليل ا١تادة التعليمية بصفة تتمثل ُب ٕتزئتها إٔب عدد من مشولية ك أكثر تعقيد، ففي ىذه اٟتالة على البيداغوجي أف يب

فيضيف أف سَت العملية  PALMADE.G'' بلماد ج'' العناصر اليت ٯتكن استيعاهبا فرديا ببساطة ك سهولة على حد تعبَت
ا١تراد نقلو، فينطلق من البسيط  تقييم الصعوبة، يعٍت الشيئ...ترتكز حسب األفضلية على الشيء ا١تراد نقلو( إمبلء)الديداكتيتية 

 (11.)السهل ٍب اإلنتقاؿ ك بتدرج إٔب األكثر تعقيد

 نقل ا١تعلومات ُب إٕتاه كاحد مع السلطة التامة للمعلم* 

ا١تعلم يعطي ا١تعلومات ك ا١تعارؼ للطالب الذم يستقبلها دكف مشاركة، فالعبلقة ىنا تكوف أحادية اٞتانب، أم أف التفاعل * 
 .حدبإٕتاه كا
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 .35، ص 2002، عآب الكتب، القاىرة، اإلٕتاىات اٟتديثة ُب التعليم اٞتامعي٤تمد منَت مرسي، ( 1)

، ص 2000، جواف  6، كلية العلـو اإلجتماعية، جامعة عنابة، العدد اٞتامعة ك البحث العلمي ُب اٞتزائر ك رحلة البحث عن النوذج ا١تثإبأبو بكر بوحرسية، ( 2)
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 عثماف فكار كتور د ال
 أستاذ محاضر  قسم علم اإلجتماع                                                         

 جامعة سعد دحلب البليدة                                    
 :ممخص

كمازالت النقاشا ت كا١تلتقيات  تثَت ُب   ،يعترب موضوع البيئة من أىم ا١تواضيع  ا١تطركحة حاليا على الساحات الدكلية كالية   
طَتة ا١تتعددة ، تسببت كل مرة  مسألة اٟتفاظ  على موارد البيئة كأنظمتها، كىذا بعد تفاقم كضعيتها من جراء مظاىر التلوث  ا٠ت

 . غَت مقيم للمسألة البيئية كزنا كال مراع للنتائج الوخيمة ا١تنجرة عن تصرفاتو ٕتاىها ،فيها يد اإلنساف كتلهثو كراء كل ما ٭تقق ا١تتعة

ن يستدعي مداخل كمقارب عدة باعتباره موضوع هتتم بو كثَت م، إف  موضوع البيئة كما ىو معلـو ٯتيل إٔب التوسع   
تناكلو ٖتديدا  من منضور  التعاكف الدكٕب  -ككما ىو مشار إليو ُب العنواف  -اإلختصاصات، سنحاكؿ من خبلؿ ىذا ا١تقاؿ

 .فاتو،الثقافة، التنمية كاجملتمع، باإلظافة إٔب اإلشارة إٔب العوامل الرئيسية ا١تتسببة ُب التدىور البيئي ك٥تلٌ 

Résumé 

La question de l’environnement n’a pas cessé d’être considérée comme un 
domaine important , en ce sens   les différents sommets  internationaux ne cessent 
de souligner  la gravité de la situation ( déchets industriels  les gaz a effet de serre 
etc …) engendrée  par  les modèles de développement remis en cause aujourd’hui.  

A travers cet article  nous essayerons d’exposer  les  causes  majeures de la pollution 
en faisant référence  à quelques expériences ainsi que les solutions envisagées par le 
biais de  la coopération internationale  et ce  pour concrétiser le développement 
« Eco-écologique ». 
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 :مقدمػة

إْب، باإلضافة إٔب النشاطات ا١تكثفة ...إف التطور السريع الذم عرفتو اجملتمعات ُب ميادين التصنيع التكنولوجيا العمراف           
إلنتاج كاإلفراط ُب اإلستهبلؾ ، ٧تم عن ىذه الوضعية  تغَت اليت مشلت ٣تاالت التنمية ا١تتعددة، كل ىذا أدل إٔب زيادة  حجم ا

 .ىذا على إنقاض البيئة كمواردىا الطبيعية  ُب ٪تط العيش ،ككل

لقد أصبحت عبلقة اإلنساف بالطبيعة عبلقة معٌقدة ، بالنضر إٔب اإلنعكاسات  السلبية  اليت ٧تمت عن تفاقم اإلستغبلؿ ٢تا، 
مباشرة  ا١تصادر كا١توارد النادرة ، كعملت على  فقدانا  عن طرؽ التهدٙب ا١تباشر ٢تا كإٟتاقها   كتوسع مظاىر التلوث اليت مست

 .أضرارا  كجعلها غَت صاٟتة لئل ستعماؿ

عرب اجملتمعات ىدؼ إٔب التغيَت ُب أساليب  التفكَت،  كُب أ٪تاط التفاعل  مع ايط  -كإف جاء متأخرا –إف الوعي بأ٫تية البيئة 
ي، كمن ٍب  تأسيس  مفهـو جديد لثقافة البيئة،  يقود ا٠تطط كالسياسات التنموية كا١تمارسات الفعلية على ٥تتلف البيئ

 .ا١تستويات

بَتا ُب الوقت الرٌاىن كىكذا، كانطبلقا من األ٫تية ا١تعطاة للبيئة كالدكر التوعػوم  لًتقيتها، أصبح اإلىتماـ هبا ٯتثل ٖتٌديا ك
كن التساؤؿ عن العػوامل ا١تسا٫تة ُب  رسم سياسة جٌدية ٕتاه البيئة ك اإلعتناء  هبا ؟ ما ىي شركط ٧تاح ، من ىنا ٯتكا١تستقبل

التعاكف الدكٕب؟ كيف يتم نشر الوعي البيئي؟ كيف يتم ترسيخ ثقافة بيئية؟ ما ىي اٞتهود الواجب قياـ هبا لتكريس كاقع متوازف 
 :ؿ ىذا الطرح الشامل اإلجابة  على األسئلة ا١تطركحة  مع مسار العرض التإببُت البيئة التنمية كاجملتمع؟سنحاكؿ من خبل

إف الكل  ال ٬تهل أف نقطة اإلنطبلؽ ُب التفكَتُب الثقافة البيئية كنشر الوعي  :فكرة الثقافة البيئية كالوعي باألضرار البيئية: أكال
كاعية الىت ٧تمت عن النماذج التنموية السابقة ُب اجملتمعات ا١تصٌنعة، البيئي، برزت بعد التقييم السليب للوضعية اإلنتفاعية الغَت 

كما  2 ، كصيانة كل مصدر من مصادر الطبيعة ، مع ضركرة التفرقة بُت ما ىو قابل للتجديد1كمن ٍب اإلٟتاح على اٟتفاظ عليها
 .ىو غَت قابل لذلك

إْب، ك من خبلؿ الربامج  ...ختلفة كاجملاالت القانونية   كاإلقتصاديةتزامن ىذا الوعي البيئي كظهور فركع  ُب ا١تيادين العلمية ا١ت
 .كا١تناىج التكوينية على مستول ا١تؤسسات التكوينية ك التعليمية العليا 

                                                           
نسبة إٔب : ضبػػ)SMOG ) ")الضبخاف الشهَتة"إف  فكرة اإلٟتاح على اٟتفاظ عل البيئة ظهرت ُب صورهتا اٞتنينية منذ أكاخر ا٠تمسينيات كىذا بعد مأساة 1

 ( SMOKE الدخاف ة إٔبنسب :، خاف FOGضباب 
، ككاف بذلك إنذارا للعلماء كالباحثُت عن تزايد كتراكم ا١تلوثات، نقبل 1952سنة " لندف" أياـ  ُب مدينة ( 04)شخص خبلؿ أربعة   4000كاليت راح ضحيتها 

 .191،ص1997شأة ا١تصاريف،دراسة ُب مشكبلت اإلنساف  مع البيئة، اإلسكندرية، من: عن عز الدين عبدا ١تقصود، البيئة  كاإلنساف
إْب، أما الغَت ...١تياه ،الغاباتا١توارد القابلة للتجديد ىي ا١توارد الطبيعية القادرة إلعادة بناء رصيدىا بصورة طبيعية تلقلئية، كتشمل األراضي اٟتيوانات  مصادرا   2

 .إْب...  ت اٞتيولوجية خاصة ، ك٘تثل ا١تعادف مثل البًتكؿ ،الغاز الطبيعي، الفحم قابلة للتجديد فتمثل ٚتيع ا١توراد لناٚتة عن التفاعبلت الكميائية كالتأثَتا
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ٯتثل الربع األخَت من القرف ا١تاضي أكرب ٖتدم ١تقاكمة ٥تاطر أصناؼ التلوث، حيث سعت الدكؿ ا١تصٌنعة ٔتؤسساهتا     
كقوانينها للتصدم ألخطار ا١تلوثات، كما ا٧تر عنها من إختبلالت أصابت الكوف ، يأٌب على رأس ا١تشاكل البيئية كملتقياهتا 

، لقد أدرؾ مدل خطورة الوضعية أحد  رجاؿ سياسة الغرب 1مشكلة النفايات النوكية ، كىذا نتيجة إستخداـ ا١تفاعبلت النوكية
لن تكوف ٛتاية : " أنو "األرض في الميزاف"، ٥تاطبا اإلنساف حينما صرح ُب كتابو(كرڤػآل) كىو نائب الرئيس األمريكي السابق

 2".حقيقية للبيئة ما ٓب يغَت اإلنساف ثقافتو كتصوره حو٢تا

 إف التشديد باإلجراءات الوقائية ُب ىذه ا١ترحلة، جاء بعد إنتشار األضرار اإليكولوجية الكربل متمثلة ُب تآكل طبقة    

لقد تفاقمت األضرار اإليكولوجية مع مٌر السنوات، بسبب . قية لئلنساف من األشعة الضارة، التغَتات ا١تناخية ا١تفاجئةاألكزكف الوا
 -كما  بينتو كسائل اإلعبلـ  -إصرار اإلنساف على تلبية ا١تنافع ااإلقتصادية السريعة على حساب البيئة، حيث ٕتاكزت األضرار

زالت آثارىا الوخيمة سائدة َب كثَت من ا١تناطق اليت أصبحت عقيمة غَت صاٟتة لئلستعماؿ بسبب ، كما3اٟتدكد ا١تكانية كالزمانية
 .4التسٌممات كا١تلوثات اليت غػزت اجملاالت الطبيعية 

كال  لقد أشرنا فيما سبق أف مشكلة ٛتاية البيئة ٓب تثر إىتماـ اجملتمع الدكٕب، :الوعي الدكلي بأىمية  الحفاظ على البيئة: ثانيا 
الربكتوكوالت ،كال القوانُت  حسمت بشكل جدم ا١تسألة البيئية إاٌل بعد تفاقم التلوث البيئي اٟتاد ، الذم أصبح يهدد مستقبل 

 .الكائنات اٟتية، كالتوازنات اإليكولوجية كاألنظمة البيئية ا١تتنوعية

مرحلة السبعينيات  اليت تعد ٔتثابة  تاريخ شهدت  إف  مبلمح الوعي الدكٕب بدأت تتجسد على مستول  تضافر اٞتهود،  منذ    
، بعد أف   ( من اٞتوانب الطبيعية كالبشرية) فيو الساحة الدكلية إنعقاد أكؿ مؤ٘تر دكٕب ، أعطى معٌت متسعا ١تفهـو ٛتاية البيئة

صت لو بطارية من القوانُت كانت اٟتماية منحصرة ُب اجملاالت القطاعية اٞتزئية، كاجملاؿ البحرم  على سبيل ا١تثاؿ الذم خص
، أدرجت ُب أعمالو قواعد كمبادئ مشًتكة إلرشاد شعوب  1972عاصمة السويد سنة " ستوكهوٓب"إنعقد مؤ٘تر ،  لقد(الدكلية

  إليو أعبلهالعآب ،كتوعيتهم بضركرة اافظة على البيئة ،كترقية التعاكف الدكٕب ُب ٣تا٢تا، إف ا١تيزة اليت انعقد فيها ا١تؤ٘تر كما أشرنا 
تشكل ُب ، كاف على مستول عإب من الوعي كاإلدراؾ ْتقيقة ا١تشاكل البيئية، كعليو فقد إنتهى إٔب ٣تموعة من التوصيات ا٢تامة 

 .    5بإحًتامو ٣تموعها  التزاما تتعهد بو الدكؿ  كا١تنظمات الدكلية كالٌية

                                                           
 "البليتونيـو" من ا١تعركؼ أف  الواليات ا١تتحدة ىي أكؿ دكلة ظهرت فيها مشكلة النفايات النوكية بعد ٘تكنها من إنتاج  1

دراسة مقارنة بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اٞتزائرم، مذكرة : ٤تمد بن زعيمة، ٛتاية البيئة  نقبل عن.كر،األرض ُب ا١تيزاف ، اإليكولولوجيا كركح اإلنساف،ڤآؿ   2
 .06ص 2003فرع الشريعة كالقانوف، جامعة اٞتزائر  كلية العلو ـ اإلسبلمية  ا٠تركبة :لنيل شهادة ا١تاجيسًت 

،كارثة تشرنوبيل األكرانية كطوؿ مدة اإلشعاعات 1976سيفوزك اإليطالية سنة "كارثة  ،1984نذكر ىنا على سبيل ا١تثاؿ كارثة مصنع بوباؿ  ُب ا٢تند سنة  3
 .إْب...النوكية كٕتاكزىا للحدكد الشرقية إٔب اٟتدكد  اٞتغرافية الغربية، تسربا النفط  ا١تتكرر ُب ا١تياه اإلقليمية كالدكلية

الغَت مدمر كالتلوث ا١تدمر أك ما يسمى بالقاتل  ، كىو الذم تتعدل فيو ا١تلوثات اٟتد ا٠تطر    ثحسب ا١تختصُت ُب ٣تاؿ البيئة أف ىناؾ أنواع من التلوث الثلو  4
 .إٔب ا١تدمر  ،أصدرت دكؿ العآب  تشريعات صارمة  من أجل ا لتحكم ُب أسبابو

سن إجراءات قانونية داخلية لكل دكلة ١تنع  حدكث ألم نوع ـ أنواع  ترقية التعاكف الدكلِت ُب ٣تاؿ البيئة كضركرة: كمن أىم ا١تبادئ كالقواعد اليت أّب عليو ا١تؤ٘تر 5
كالتشجيع ألم جهة  داخل  التلوث، ٖتديد مسؤكلية ا١تتسببُت ُب التلوث، متابعة تنفيد الرب١تج اليبءية على مستو ل اجملتمعات  ٘تويل البرامج  كتقدٙب ا١تساعات 

 .إْب...كنشر الوعي بُت األجياؿ ا١تختلفة كعلى نطلق كاسع  ج، تشجيع البحث البيئيكخارج األ ا١تتحدة  للمشاركة ُب  تنفيذ الربام
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 سنة ، كُب1975عاصمة يوغسبلفيا سابقا سنة  ،ف البيئة  ببلغرادصلت  بعد ذلك اٞتهود الدكلية ُب ٣تاؿ إدارة شؤك توا    
ىتمامات الدكلية ُب جوانب أخرل كإبراـ اإلتفاقية الدكلية لقانوف البحار النصبت ا بركسيا ، كما إ" تبيليسي" ُب منطقة  7197

كؿ ا١تخٌلة  بالتزاماهتا، باإلظافة إٔب ما ذكر ، كاإللتزاـ ْتماية البيئة البحرية من التلوث كتقرير  مسؤكلية الد1982 سنةّتامايكا 
" مولاير"أبرمت إتفاقيات ُب ٣تاؿ  ٛتاية طبقة األكزكف، كالتخفيف من اإلنبعاثات الغازية الناٚتة عن النشاطات الصناعية   ٔتدينة 

 . 1، ككذا ُب ٣تاؿ النفايات الصناعية 1986الكندية  سنة 

" غاؿ الدكٕب بالتغَتات ا١تنا خية كإزدياد درجة اٟترارة ، حيث ا١تؤ٘تر الدكٕب للمناخ ٔتدينة ٘تثل مرحلة التسعينيات مرحلة اإلنش  
" ، كٯتثل  بركتوكوؿ 1992بالربازيل حوؿ البيئة كالتنمية سنة " دم جانَتك ريو"، كمؤ٘تر 1990أكتوبر "  السوسرية" جينيف
  -(دكلة 180) الدكؿ ا١تصٌنعة كالدكؿ السائرة ُب طريق النٌمو كىذا بعد النقاشات اٟتادة بُت -1997بالياباف سنة "  كيوتو

  قانونا إلزاميا على الدكؿ ا١توقعة، ٭تدد كفقو  ٗتفيضا شامبل إلصدارات  الغازات ا١تتسببة لئلحتباس اٟترارم  ٔتقدار ما يعادؿ 
، كىو ىدؼ ينبغي ٖتقيقو ْتلوؿ ُب الدكؿ ا١تتقدمة 1990الذم كاف سائدا سنة  حجم اإلنبعاث  مقارنة مع   %   4, 5
منذ بداية التسعينيات  مصدره القطاع  %   30، لكن ما يبلحظ على أرض الواقع تزايد حجم اإلنبعاث بػ 20122سنة 

    3.الباقية ناٚتة عن القضاء على الساحات الغابية %  20ػ، ال%   80الزراعي ،البناء النقل الصناعة  كإنتاج الكهرباء بنسبة 

إىتماـ  خاص بالتنمية ا١تستدٯتة  كبتحسُت إطار حياة سكاف   2002سنة    ّتنوب إفريقيا  "ڤجوىنسبور" مؤ٘تر ٯتثل 
 ك٣تموعة أخرل من ا٠ترباء ، ،ا١تعمورة  ، فباإلظافة إٔب ا١تشاركة الكثيفة لرؤساء الدكؿ كاٟتكومات ك ا١تنظمات الغَت حكومية

كحسن إستخدامها  لؤلجياؿ اٟتاضرة كا١تستقبلية،  ،تغبلؿ ا١تفرط للمصادر الطبيعيةأقر ا١تؤ٘تر  با٠تصوص على الكٌف من اإلس
الٌكف من اإلخبلؿ بالتوازف البيئي، التنمية اإلقتصادية كالعدالة اإلجتماعية، باإلظافة إٔب تدابَت أخرل ترمي ُب جوىرىا  إٔب 

ء ، الطاقة ،الزراعة، التنوع البيولوجي، ٛتاية ثركة األرض كل من  مصادر ا١تا: إدماج أحسن لضركريات ٛتاية البيئة ٯتثل فيها
 .إْب ،عناصر جوىرية ٬تب األخذ هبا ُب ٖتسُت كضعية البيئة ٔتختلف ٣تاالهتا...ٔتا فيها  الغابات ، الًتبة

تفاىم  كالتعاكف ، مؤ٘تر الفرصة األخَتة لل 2009ػاف  بالدا٪تارؾ حوؿ ا١تناخ  ا١تنعقد ُب أكاخر ديسمرب ڤٯتثل مؤ٘تر كوبنها
٦تثل دكلة ،إظافة إٔب ا١تنظمات اٟتكومية  كا١تنظمات اإليكولوجية ،   192الدكٕب ُب ٣تاؿ البيئة ،كبالنظر إٔب أ٫تيتو شارؾ فيو 

حيث ركز با٠تصوص على أخطار اإلحتباس اٟترارم كالسعي للتقليل من إرتفاع درجة اٟترارة الناٚتة الغازات ا١تلوثة، كإقامة 
، لكن ىذا يبقى ٣ترد ١4تي ١تراقبتها على  مستو كل دكلة ، كىذا من خبل ؿ إتفاقية ٖتديد سقف اإلنبعاثات الغازيةمرصد عا

تعهدات بسبب  تفضيل ا١تصاّب ا٠تاصة السيما ُب ٣تاؿ التصنيع التنمية كالتطور التكنولوجي اليت مازالت ترافع من أجلو 
                                                           

بشحن النفايات لقد كحهت بعض اإلنتفقادات إٔب ىذه اإلتفاقية ألف ىدفها ليس منع تصدير النفايات أك اٟتد منها  فقد إكتفت إٔب  اإلشارة أٔب التصريح   1
 ١تستقبلة ٢تا  كىو ما نبلحظ آثاره  اإليكولوجية على مستول الدكؿ الفقَتة ا١تستقبلة كموافقة البلد على اللعبور  كالبلداف ا

2 Anne –Juillet- Leclerc, Climat du futur… Doutes et certitudes in Yann Arthus Bertrand, La Terre vue 
du ciel , Ed : de le Martinière, 2005, P.280. 
3 Aude GANIER, Copenhague  des enjeux brulants ,in le Magazine de C E A n°146 jan-2010,p18. 

بعاثات الغازية، ا١تتسببة قى ارتفاع إف ا١تؤ٘تر إنتهى لتعهد كل من الواليات ا١تتدة األمريكية ،الصُت، ا٢تند، الربازيل، إفريقيا اٞتنوبية باحًتاـ مبدأ التقليل من اإلن4 
 .درجة سلسيس 2إٔب درجات اٟترارة أم أف ال ترتفع 
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 دكؿ الربيك   ) ، باإلظافة إٔب الدكؿ األخرل البٌل حقة بركبها  1مريكيةالدكؿ ا١تصنعة،  خاصة الواليات ا١تتحدة األ
BRIC*- )إْب...، خاصة  ا٢تند ك الصُت. 

كىكذا ك بسبب تصٌلب ا١تواقف ، ٯتكن كصف ىذا ا١تؤ٘تر األخَت باكمة الكبَتة حيث ٯتثل اامُت رؤسااء ككزراء الدكؿ  
من أجل مصانعو الكربل كىذا بغياب القاضي الذم يفصل بعدالة كبإرادة التغيَت ٨تو ا١تعنية أكثر بالتلوث، فكل ٦تثل يرافع 

بيئة نظيفة، كىكذا يستمر الصراع البيئي إف صح التعبَت لدل إنساف القرف اٟتإب  الذم بدأ حياتو فوؽ األرض كىو ٭تمي  
 .نفسة من البيئة ، فوصل إٔب أف  ٭تمي  البيئة  من نفسو

إف  مسألة اٟتفاظ على  البيئة كالنضاؿ من أجل التقليل من تصاعد   :ػافڤكالمسألة اإلقتصادية في مؤتمر كوبنهاالبيئة :  ثالثا 
اإلحتباس اٟترارم، مثل الشغل الشاغل ُب اادثات اليت نظمت ُب إطار ا١تؤ٘تر، كما إ حتلت ا١تسألة  اإلقتصادية  الصدارة ُب 

من يسدد فاتورة ية با٠تصوص جوىر اإلىتماـ،كارتكزت اإلىتمامات حوؿ إشكالية سلم األكلويات ، كمثلت ا١تسألة ا١تال
اإلحتباس الحرارم؟ كيف تتم عملية التضامن بين الدكؿ المصنعة المسؤكلة  تاريخيا عن التلوث كالدكؿ السائرة في  طريق 

 .النمو  التي تعاني أكثر من أضراره ؟

ح الرىانات ا١تستقبلية ، فالبعض منها يرل انو اليوجد  عند ا١تختص اإلقتصا دم عدة مقاربات حاكلت معاٞتة ا١تسألة كتوضي 
حلوؿ إلنقاذ الكوكب ، ألف اٟتوؿ اإلقتصادية ا١تقًتحة ال ٘تثل سول خطوات ٖتليلة ،الٯتكن أف تعاِب ا١تسائل البيئية لوحدىا، 

كأستاذة (  Catherine Schuber –اترين شوبر ك) فهي تقًتح الوسائل كال تقًتح األىداؼ،ُب ىذا السياؽ تؤكد ا٠تبَتة
بباريس الفرنسية على ٤تدكدية  علبة األدكات  ،اليت ٯتتلكها  ا٠تبَت اإلقتصادم لتقدٙب حلوؿ " السوربوف"اإلقتصاد من جامعة 

١تقًتحة ليست بإمكانا شاملة للبيئة ،كعلى األخص التفكَت حوؿ إ٬تاد حلوؿ للتغيَت ا١تناخي، كىذا يعٍت أف النماذج  اإلقتصادية ا
بينما يٌلح إٕتاه آخر على ضركرة  2األخذ ُب اٟتسباف  الكوارث اليت يتنبأ هبا  ا١تناخيوف عند حد معُت من إرتفاع درجة اٟترارة،

 *البديلةاإلسراع ُب التقليل من حجم اإلنبعاثات الغازية، كبالتإب التقليل  من حجم اإلحتباس اٟترارم كىذا باستعماؿ التكنولوجية 
 (énergie positive)أك تطويرىا، كتلك ا١تتعلقة بالطاقة الشمسية ا١تستعملة ُب قطاع السكن اٌولة إٔب الطاقة اإل٬تابية 

على سبيل ا١تثاؿ ،كىذا يعٍت أف البناءات اٞتديدة ا١تسقبلية ٬تب أف تنتج الطاقة الشمسية أكثر من إستهبلكها ، كىذا ٔتراعاة 

                                                           
كية ،كىي دائما صاحبة القرار،  إف غاية ا١تؤ٘ترات الدكلية  حوؿ البيئة ٓب تػفلح ُب إ٬تاد  إتفاؽ دكٕب حو٢تا ، بسبب تعنت ا١تستمر من قبل  الواليات ا١تتحدة األمري  1

 .واقفها الرافضة  ٢تذا للتعاكفكيف ٯتكن تصور ٧تاح ا١تؤ٘ترات إذا تضاربت ا١تصاّب  كاستبػد ت الدكؿ األخرل ا١تصنعة ٔت
 * B R I C : Brésil, Russie, Inde, Chine.   

 :للتوسع أكثر حوؿ ا١توضوع أنظر  عنواف ا١تقاؿ      2
 Conférence de Copenhague sur le climat . l’Algérie refuse  la taxe .carbone , Revue L’Eco  n° 10 , du 
15dec  2009 au 10 jan 2010, Alger, Ed Roto- Algérie, p.p.52,53  . 

ات ىذه التكنولوجية أنا تستغل نذكر ىنا على سبيل ا١تثاؿ  ٤تركات ا١تفاعيل النوكية اٟتديثة ،ا١تشتغلة بالنًتكف السريع اليت ٘تثل مفاعيل اٞتيل الرابع ، من إ٬تابي*
 :النفايات النوكية األكثر إشعاعا كتسمما نقبل عن ٣تلة  أحسن ا١تصدر الطاقوم ، من جهة أخرل تسمح ْترؽ جيد لقسم من بقايا

Mgazine Les  défis du CEA no 150,Paris , Ed :C E A, mai 2010, p.5. 
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، كىذا على غرار التكنولوجيات األخرل اليت  هتدؼ ُب ا١تستقبل القريب إٔب  1كا١تواد اإلنشائية ا١تخصصة ٢تا  تقنيات العمارة 
اليت تستهلك أقل من  2( les  nanotechnologies -نانو تكنولوجيا) التنمية ا١تستدامة ُب ا١تيادين التكنولوجية الرفيعة

اإليكولية اٞتديدة الٯتتكلها إاٌل الدكؿ ا١تتطورة، بينما تبقي الدكؿ النامية بعيدة عنها إْب، ىذه اآلليات ...ا١تصادرالطاقوية األخرل
 .إلنشغا٢تا بقضايا التنمية

يؤكد إٕتاه آخر على أف  مسألة ا١تناخ  كاٟتماية البيئية على ا١تستول الدكٕب،  ىي مسألة إقتصادية ٬تب أف تكوف منصفة ٕتاه 
ا١تعمورة بآسيا  3/4ء  ضركرة الصراع ضد اإلحتباس اٟترارم كارتفاع  درجات ا١تناخ يوجد ٟتوإب  الدكؿ ا١تتضررة أكثر ، حيث كرا

، فبغياب حل تعاك٘ب جدم  كفٌعاؿ  3كأمريكا البلٌتينية ك إفريقيا رىاف التنمية  ، كا٠تركج من دائرة الفقر بالنسبة للدكؿ األكثر فقرا
 .4يق النمو يبقى ا١تناخ ٤تل صراع  دائم بُت اجملتمعاتبُت الدكؿ ا١تصنعة  كاألخرل السائرة ُب طر 

تنصب ُب جوىرىا على  فرض ضرائب على  األغلبية منهاكلعل ما يربز ىذا الصراع التوصيات األخَتة اليت خرج هبا ىذا ا١تؤ٘تر 
ا ُب العآب كالدكؿ ا١تنتجة ، مازالت ىذه التوصيات  ٤تل جدؿ بُت البلداف ا١تصنعة األكثر تلويث 5ا١تنتوجات الصناعية ا١تلوثة

إٔب غَت ذلك ...  كعلى اركقات  كالفحم اٟتجرم(  Taxe carbone) للبًتكؿ، لقد إحتل موضع  الضريبة على الكاربوف
 صدارة اادثات، لقد صرح ُب ىذا الصدد  كزير البيئة  السياحة كهتيئة اإلقليم اٞتزائرم(  الغَت متجددة)من  ا١تصادر األحفورية 

، ة  مغرمة ٔتا فيها ضريبة الكربوفضرائب جديد ، إناالٯتكن قبوؿ ىذه الضرائب ا١تفركضة  على دكؿ  اٞتنوب( :" شريف رٛتا٘ب)
العبئ ٬تب أف تتحملو  الدكؿ اليت إختارت  الصناعات اليت سا٫تت ُب اإلنبعاث  الغازم الذم غٌَت كىذا ١تدة طويلة مناخ كوكبنا 

 .V . Mد١توت . ـ. ؼ )  نفس الفكرة أكدت عليها  الباحثة ا١تختصة ُب ا١تناخ،6"ةإنا مسألة إنصاؼ كعدال
Delmotte)  " إف ا١تشاكل  ...  إف  مسألة التوفيق بُت السيطرة على حجم اإلنبعاثات الغازية كالنماذج اإلقتصادية  معٌقدة

كال ٯتكن معاٞتتها إاٌل ُب جو  من الوضوح ،ؿ مطركحة ا١تتعلقة باألخبلؽ كالعدالة بُت دكؿ  الشماؿ  كدكؿ اٞتنوب كبُت األجيا
   7."كا١تسؤكلية

                                                           
1 Caroline Dangléant, Les batisseur du solaire ,Ibid,p.p7,8. 
2  Aude  Ganier,  Nanos : le grand débat,  in le Magazine de C E A n°142 jui-AOUT 2009,p.7. 

، 77مليار أكرك من طرؼ اإلٖتاد األكركيب ، قيمة غَت معربة ٘تاما  حسب ٦تثل الدكؿ  7،2من إجراءات التضامن مع الدكؿ النامية  اإلعانة ا١تالية ا١تقدرة ب  3
 :باعتبارىا إعانة قصَتة ا١تدل نقبل عن 

 Revue de l’Eco ;OP.cit, p.52. 
4  Ibid, p.52. 

من اإلنتاج العا١تي كىي نسبة   %29 الواليات ا١تتحدة األمريكية من أكرب منتجي ا١تواد اضورة اليت تستعُت هبا  ُب عملية التصنيع كىي تنتج ما يزيد عن  تعترب  5
دراسة على ضوء التشريع : ة  ٟتماية البيئة ، نقبل عن ٛتيدة ٚتيلة ، الوسائل القانوني %10كاإلٖتاد السوفياٌب سابقا ب   %28كبَتة إذا ما قورنت بإنتاج أكركبا  

 .55، ص 1997-1998اٞتزائرم،ـ ذكرة لنيل شهادة ا١تاجسًت  ُب القاانوف العقارم كالزراعي، جامعة  سعد دحلب البليدة  ، كلية اٟتقوؽ، السنة اٞتامعية 
 : للتوسع أكثر أنضر ا١تقاؿ ا١تنشور ُب اجمللة ٖتت عنواف  6

 L’Algérie refuse la Taxe carbone, revue l’ Eco, OP.cit p.50. 
7 Aude GANIER, Copenhague  des enjeux brulants,OP.cit,p.18. 
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تبُت لنا من ٤تتول العناصر السابقة أف  مسألة البيئة بأبعادىا اإلقتصادية   : التشريع كمسألة التنمية ،الثقافة  البيئية  :رابعا
اء البيئة ْتتمية مراعاة اآلثار البيئية للمشاريع التنموية  ،اإلجتماعية  كالسياسية   ىي مسألة كعي كمسؤكلية اٞتميع ، لقد ندل علم

ُب إطار ا٠تطط التنوية اليت تنتهجها اجملتمعات ، باعتبار التخطيط للمشاريع  يأخذ ُب اٟتسباف األ٫تية ا١تعطاة للمجاؿ كايط 
، ففي اْب...ة  ككذاالفصائل اٟتيوانية كالنباتيةكما يشملو من عناصر طبيعية  كاألرض  اميات الطبيعية   ا١توارد الطبيعي،البيئي 

إٔب  ا١تبادئ كالقواعد البيئية ٕتنبا لآلثار  ا١تباشرة  كالغَت ا١تباشرة اليت   االستنادتقييم ا١تشركعات  كىذا مهما كانت طبيعتها ينبغي 
اليتجسد إاٌل بالتنسيق بُت القطاعات ا١تعنية ا١تشاريع ،مراعُت ُب ذلك التوازف البيئي، إف ىذا ا١تبدأ الوقائي  تنفيذقد تنجم عن 

لتقييم   * االختصاصاتبالعمليات التنموية، تشَت الدراسات اليت تناكلت مسألة التنمية كالبيئة إٔب ضركرة توفر فرؽ  متعددة 
يخ مبادئ السياسة ، كللمشرع ُب ىذا السياؽ دكر أساسي  ُب  ترس1 **تنفيذ ا١تشاريع التنموية على اجملاؿ البيئي  انعكاسات

يقف القانوف  البيئية تكامبل مع الثقافة البيئية اليت يسعى  ا١تشرع ترسيخها،كما يؤكد ا١تختصوف ُب ٣تاؿ ٛتاية البيئة   أيضا أف ال
لبيئية ُب قد تنجم عن العمليات التنموية، كَب  ىذا السياؽ أيضا يربز دكر ا١تنظمات ا اليت  باألضرار  ؤعند حد  التشريع كإ٪تا التنب

  -كما أشرنا إليو أعبله  -ا تربزنكى*،اليت تنتهجها الدكؿ ُب ىذا اجملاؿ 2ت السياسية البيئيةاتتبع النشاطات كُب مدل تطبيق القرار 
تمية يستهاف بو ُب ترسيخ القيم ا١تتعلقة بالتوعية  البيئية ُب اجملتمع كح يلعب دكر ال، أ٫تية  الثقافة البيئية باعتبارىا عنصرا مهما 

اافظة عليها ،فالعبلقة اليت تربط اجملتمع كالبيئة ىي عبلقة متبلزمة ،٤تتـو أف تصبح متجذرة أكثر فأكثر ُب تقدير األكؿ ٢تا، 
اليت يصل إليها ،فإنو  حتما يقتل نفسو إيكولوجيا  االقتصادمفاجملتمع الذم يلوث  كيقتل عناصر البيئة مهما كانت درجة الرقي 

 .ي اجملتمعات األخرلك٬تر معو  باق

 

 
                                                           

العمارة ،القانوف ، اإلقنصاد، علم اإلجتماع،  البيئة ، إٔب جانب البيولوجيُت الكميائيُت : غالبا ما تتكوف الفرؽ ا١تتعددة اإلختصاصات من ٥تتصُت ُب ٣تاالت    * 
 :للتوسع حوؿ ا١توضوع أنظر .أك كل ٗتصص من شأنو ا١تسا٫تة ُب العملية  اإليكولوجية

David BRACHER, l’environnement et la formation des Ingénieurs,Paris Ed :V N E S CO 
.1982 . 

ات سلبية على البيئة  كىو ما اصطلح على تسميتو  بدراسة مدل يأخذ بعُت اإلعتبار عامل ٛتاية  اجملاؿ  عند اإلقداـ على أم مشركع يتوقع منو إنعكاس   *  *
طريق قوانُت ٛتاية البيئة  األثر، فهو إجراء كقائي ٭تتاط للضرر قبل كقوعو، فدراسة التأثَت ُب الببيئة ىي جزء من عملية التخطيط اإلقتصادم الذم يتم ٖتديدة  عن

دراسة على : دراسة األثر من مذكرة ا١تاجستَت  الطابة ٛتيدة ٚتيلة ، الوسائل القانونية  ٟتماية البيئة : بػ للوتسع حوؿ ا١توضوع ٯتكن اإلطبلع على ا١تبحث ا٠تاص
 .كما يتبعها 121ضوء التشريع اٞتزائرم، ا١ترجع ا١تذكور سابقا ، ص

 
1 Ibid , p.96 . 
2 Aline Grenier Sargos, La défense de l4environnement, Paris Ed :P U F , 1975, p.338. 

مليار  دكالر  سنويا، تلتـز الدكؿ الصناعية بتقدٯتها كمساعدات  لدكؿ  125اإلقتصادية دكف إٟتاؽ األذل بالبيئة ٔتبلغ  لقد قدرت األـ ا١تتحدة  تكاليف التنمية  *
من الناتج القومي األمريكي،  0،7م لن حصة ا١تسا٫تة ال٘تثل سول الفقَترة  كمسعادة للتنمية  كالعناية بالبيئة، لقد رفضت الواليات ا١تتحدة ا١تسا٫تة ُب ا١تبلغ رغ

نقبل عن مراد ا٠تمر البيئة كالفقر الثقافة . 22ص 2002منشأة ا١تعارؼ ا١تصرية، : نقبل عن ماجد راغب اٟتلو، قانوف ٛتاية البيئة  ُب ضوء الشريعة  ،اإلسكندرية
 .200البيئية   ص
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 :ةػػالخاتم

حاكلنا من خبل ؿ العناصر السابقة الذكر، إبراز األ٫تية اليت  تكتسيها   مسألة البيئة، بإعتبارىا  قضية حيوية يتوقف عليها رىاف  
رغم  ، الدكؿ ا١تتقدمةك مازاؿ التحدم كبَت ١توا جهة  التغَتت ا١تناخية  اٟتادة ال ٯتنع من ٥تاطرىا الدرامية ال، مستقبل الشعوب 

إمتبلكها التكنولوجيا البيئية اٟتديثة كال الدكؿ النامية، فاألضرار الناٚتة عن  ٥تتلف مظاىر التلوث  كما سبق كأف أشرنا إليها ال 
 .تعرؼ اٟتدكد اإلقليمية كالدكلية 

ات علمية ، تبقى ٤تدكدة كغَت جٌدية  ُب إف اإلجتهادات الدكلية كا١تبادرات اليت أ قيمت ىنا كىناؾ على شكل مؤ٘ترات كملتقي
اليت أصبحت تعا٘ب أكثر  *الوقت الراىن، بسبب تعنت الدكؿ ا١تتقدمة ُب تقدٙب الدعم الكاُب ا١تإب كالتكنولوجي للدكؿ النامية

 .إْب...نقص ا١توارد ا١تائية كاٟتيوانية،اٞتفاؼ ، التصحر : فأكثر من  أضرار التغَتات  ا١تناخية ، كػ

تجنيد ا٢تائل للمدافعُت عن البيئة  يربز من خبلؿ النضاؿ ا١تستمر لنشر الوعي البيئي، كغرس القيم اإل٬تابية ٨تو ايط إف ال
كتوسيع الثقافة البيئية ،إف نشاط اٞتمعيات الغَت حكومية على ا١تستول  اإلقليمي كا١تنظمات اإليكولوجية الدكلية كعلى رأسها 

كنشاطها اإلعبلمي الصريح إٔب إعبلـ  ٖتركاهتا ا١تيدانية  تسعى عرب  انشغاالهتا البيئية (  Green  peace) السلم األخضر
رغم الضغوطات كالقيود ا١تفركضة ،الرأم  العا١تي عن اجملازفات  اإلقتصادية كالبيئية ا٠تطَتة  اليت تتسبب فيها الدكؿ ا١تتقدمة 

 .عليها

بيئة ُب ظل سياؽ اقتصادم متأـز ُب الدكؿ النامية،كازدياد ا٢توة مع الدكؿ ا١تتقدمة ُب األخَت ٯتكن القوؿ أف آفاؽ اٟتفاظ على ال
أف كغياب التعاكف اٞتٌدم تبقى ٣ترد كىم، طا١تا أف  النظرة ا١تتباينة  إٔب ا١تسائل اٞتوىرية ا١تتعلقة هبا كاسعة، فبل ٯتكن اليـو ألحد 

 .ة ا١تشاكل  البيئيةينتظر حبلٌ رغم اإللتزامات الدكلية  كاإلدراؾ ْتقيق

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

كىي كضعية ترتبط بأكضاع ىذه البلداف كمشاكلها السياسية، االقتصادية، . النامية اليزاؿ ُب بداياتو ا١تتعثرة، اليت من ضمنها اٞتزائرإف الوعي البيئي ُب معظم الدكؿ  *
 .كالثقافية



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-531- 
 

 تأثير الخلفية الثقافية لألـ الريفية ك الحضرية في العناية الصحية إلبنها

 موساكم سامية  :األستاذة

 .علم اإلجتماع ك الدٯتغرافية .أستاذة مساعدة قسم أ                             

     . سعد دحلب بالبليدةجامعة                              

moussaouisamia09@yahoo.fr 

 :ملخص

ٯتكن فهمها ُب معزؿ عن السياؽ الثقاُب لؤلـ، كىو أمر يتطلب رؤية أكثر إتساعا ككعيا أعمق  إف الرعاية الصحية للطفل ال     
د كاضح من القطاع الصحي الرٝتي،  الذم على الرغم ٦تا حققو من نتائج ُب ٣تاؿ الطب اٟتديث إال أنو ما زاؿ ىناؾ تواج

ك يعكس بقاء ىذه .  للطب التقليدم ٦تثبل ُب األعشاب ك الرقية غَت الشرعية،  ك بعض ا١تمارسات ا١تنزلية اليت مازالت قائمة
الركاسب الثقافية ُب ٣تاؿ العبلج تعثر القطاع الصحي الرٝتي ُب ٣تاؿ العبلج ك عدـ قدرتو على مواجهة مشكبلت اجملتمع 

ى إستيعاب التغيَتات ُب النظاـ التقليدم للمعتقدات أك نسق القيم السائد،  أك لعدـ توفر ك حدات الصحية،  ك عدـ مقدرتو عل
 .صحية ُب بعض ا١تناطق الريفية

Résumé de l’article : 

    Les soins sanitaires de l’enfant.  On ne peut pas séparer le processus culturel de la mère des soins 
sanitaires de l’enfant. C’est un sujet qui demande une vision plus détaillé et consciente profonde que le 
secteur sanitaire officielle malgré que ce dernier a réalisé des résultats importantes dans le domaine de la 
médecine moderne.  Mai il ya toujours la présence marquantes de la médecine traditionnel représentées 
par les herbes médicales et l’incantation (Rokia illégale) et quelque pratiques domestiques qui existent 
toujours. 

   La répercussion de l’existence des résidus culturelles dans les domaines des soins qui vat pousser le 
secteur sanitaire officielle à faire un faux pas dans les domaines des soins et l’incapacité à résoudre les 
problèmes de la santé dans la société. La difficulté d’assimilé les changements des croyances du statut 
traditionnel ou l’organisation des valeurs dominées,  ou l’absence des unités sanitaire dans des régions 
rurales.        
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سنحاكؿ ُب ىذا ا١تقاؿ تقدٙب أىم النتائج اإلحصائية ا٠تاصة بتأثَت ا٠تلفية الثقافية لؤلـ الريفية ك اٟتضرية ُب صحة إبنها،      
ظمة،  كتعطي أكرب ااكر ا١تؤثرة ُب الرعاية الصحية لؤلطفاؿ األقل من عامُت ألنم ْتيث تساعدنا على ٖتليل النتائج بطريقة منت

  :حسب النقاط التالية. *الفئة األكثر تعرضا لسوء التغذية

 :ميل األـ للطب الحديث أك الشعبي -1

م يتبٌت سياسات لدعم الرعاية فاجملتمع السو .  ىناؾ تداخل بُت ميل األـ للطب اٟتديث كالشعيب، الذم يعد مؤشرا للتغَت    
الصحية ليحمي ثركتو البشرية من األمراض،  ك يقي أبناءه من سوء التغذية،  ك يواجو ا١تستقبل باألجياؿ ا٠تالية من األمراض 

دل القادرة على العمل ك اإلنتاج مدعمة بأحدث أساليب الرقابة ك العناية،  لكن التفضيل بُت الطب اٟتديث أك الشعيب مرتبط ٔت
 .      كعي األـ،  كما تعلمتو من عادات ك تقاليد متوارثة من األجياؿ ماضية

يتبُت من خبلؿ النتائج، أف ىناؾ إرتفاع ُب نسب قصر القامة األكثر حدة ُب ا١تنطقة اٟتضرية أكرب من الريف،  ٘تثل ا١تنطقة 
منها % 42,8،  أما ا١تنطقة الريفية بنسبة من األمهات اللواٌب لديهن ميل للطب الشعيب%  24,2منها % 38,2اٟتضرية 

 .من األمهات اللواٌب لديهن ميل للطب الشعيب% 18,9

منها % 13,3،   أما ُب الريف %3,5منها % 3,5تنخفض نسب قصر القامة بشكل سريع ُب ا١تنطقة اٟتضرية  بنسبة  -
 .من األمهات اللواٌب ٯتلن إٔب الطب البديل%  7,7

يتبُت أف نسب األطفاؿ ا١تعرضُت لقصر القامة ترتفع عند األمهات اللواٌب ٯتلن إٔب الطب الشعيب ُب الريف  من النتائج السابقة، 
 .   كاٟتضر معا

كما نبلحظ تداخل ُب الفهم بُت الطب اٟتديث كالشعيب،  كالنإتاف عن تأثَت ا٠تلفية الثقافية لؤلـ الريفية كاٟتضرية ُب تغذية       
ـ ُب ىذا التداخل يتعلق بعدـ كعي األمهات با٠تدمات اليت تقدمها كحدات رعاية األمومة ك الطفولة،  ك األمر ا٢تا. الطفل

كالنظاـ ا١تعموؿ بو ُب ىذه الوحدات  ،كأف أم أـ ُب حالة ما إذا أصيب طفلها ْتالة صحية خطَتة تعمل على تسجيلو بالوحدة 
عند الضركرة،  ك ا١تبلحظ أف معظم النساء الريفيات ٬تهلن ىذا األمر، كحىت  الصحية ١تتابعتو،  ك لتمكُت تقدٙب الرعاية الطبية لو

ك تقوؿ إحدل النساء .  من يعرؼ منهن يعتقدف أف ىذا النظاـ سوؼ يكلفهن دفع مبلغ من ا١تاؿ ُب خدمة صحية سيئة
 .  «ك ا١تساعد للناسحنا طوؿ عمرنا نولد كعمرنا ما فكرنا نركح ا١تستشفى ريب ىو ا١تعُت »: ا١تقيمات ُب الريف

                                                           
         اٌزغنٚٞ ٌألَ اٌو٠ف١خ  كهاٍخ ١ٌٍٍٛٛٛع١خ ِمبهٔخ ٌٍّٕٜ)األٍزبمح ٍِٛبٚٞ ٍب١ِخ، أٛوٚؽخ اٌلوزٛهاٖ، ٍٛء اٌزغن٠خ ٌلٜ اٌطفً اٌغيائوٞ األلً ِٓ ػب١ِٓ   *

 .2008-2005، 284، كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ٌٛال٠خ اٌج١ٍلح، ٓ (ٚ اٌؾٚو٠خ
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كما تظن بعض النساء اٟتضريات اللواٌب ٓب يستفدف من خدمات رعاية الطفولة ك األمومة،  بأنا ال تثق ُب نوع ا٠تدمات ا١تقدمة 
ك تكاد تتشابو إٕتاىات النسوة اٟتضريات من النساء .  ُب ىذه ا١تراكز،  ك أنا ترل أنو من األفضل الًتدد على طبيب خاص

باإلضافة إٔب ا١تعتقدات السائدة لدل نساء .  ٓب يباشرف الرعاية لدل طبيب خاص أك ُب أماكن الرعاية الطبية العامة اللواٌب
الريف،  فهن يفكرف ُب تكاليف الرعاية ك كذلك يثقن ُب الطب الشعيب أكثر من الطب اٟتديث،  كما تفتقد بعضهن للوعي  

ك ىنا يربز النشاط االقتصادم،  ك طبيعة ك درجة إسهاـ األـ الريفية .  اية الطفولةبا٠تدمات ا١تتاحة ك اليت تقدـ ُب مراكز رع
 .   كاٟتضرية،  ك ىي عوامل تسهم إٔب حد كبَت ُب ٗتفيف كطأة التأثَتات الثقافية الراسخة ك العميقة

ففي األسر الفقَتة لوحظ أنو من ك قد تؤثر الظركؼ اإلقتصادية لؤلسرة بسرعة اإلستجابة أثناء حاالت مرض طفل من أطفا٢تا  ،
الشائع ٞتوء األـ إٔب مصادر الطب الشعيب ُب البداية،  فإذا إعتقدت األـ أف مرض ابنها سببو اٟتسد،  فإننا ٧تدىا تذىب إٔب 

ة ك قد تعتمد األـ على إحدل الوصفات العبلجي.  أحد ا١تسنُت ليقدـ ٢تا حرزا أك حجابا أك تعويذة إلبعاد ا٠تطر عن طفلها
 .الشعبية من أحد ا١تسنُت،  ك يتوجهن إٔب مصادر العبلج اٟتديثة إذا ٓب يعط العبلج الشعيب مفعولو ُب عبلج ا١ترض

كُب حُت يبدك أف بعض ا١تمارسات . كىو يتباين بتباين البلداف  يشمل الطب الشعيب العديد من ا١تمارسات كاألدكية ا١تختلفة،
، أطلقت منظمة الصحة العا١تية اسًتاتيجية ُب 2002كُب عاـ  .خرل تظل ٤تل تساؤؿا١تمارسات األ تعود ٔتنافع صحية، فإف
كعافيتهم، كإٔب  إٔب مساعدة البلداف على استكشاؼ اإلمكانات اليت يتيحها ذلك الطب لصحة البشر ٣تاؿ الطب الشعيب ترمي

ك تعاطي األدكية على ٨تو ضار، كالنزكؿ بتلك ا١تخاطر ٧تاحها أ اٟتد من ا١تخاطر اتملة الناٚتة عن تعاطي األدكية اليت ٓب تثبت
 . (1)اجملاؿ كا٢تدؼ األساسي من تلك االسًتاتيجية ىو التشجيع على إجراء ا١تزيد من البحوث ُب ىذا .إٔب أدٗب مستول

لبلداف النامية،  حيث اٟتصوؿ على الرعاية الصحية ُب ا كٯتكن استخداـ األدكية البديلة، ا١تأمونة كالناجحة، كوسيلة لتعزيز فرص
 كمن سيبل ٖتقيق ذلك دمج الطب الشعيب ُب النظاـ الصحي.  اٟتصوؿ على األدكية األساسية يتعٌذر على أكثر من ثلث السكاف

كباإلضافة إٔب ا٢تواجس ا١ترتبطة با١تأمونية كالنوعية يثَت الطب  .الرٝتي،  ٦تا يضمن ٖتسُت ا١تأمونية كمتابعة ا١ترضى بشكل مبلئم
بسبب اإلفراط ُب زرع ا١تواد ا٠تاـ البلزمة لؤلدكية العشبية كغَتىا من )مسائل تتصل ْتماية التنوع البيولوجي  شعيب أيضان ال

  .اجملتمعات الية ،  كْتماية ا١تعارؼ التقليدية اليت تزخر هبا(ا١تنتجات

 -ٯتكن أف يضٌر،  ك ىذا حسب جريدة اإلٖتادك من بُت أعشاب كأغذية خطرة اليت تقلب موازين الدكاء العشب الذم ال ينفع 
، كإليها يستندكف ُب ٛتى التهافت على (1)''العشب الذم ال ينفع، ال يضر'': يتنقل بُت الناس عبارة تقوؿ: أبوظيب فتحية البلوشي

                                                           
 .20ص.2009جنيف /منظمة الصحة العالمية ، األساسية والسياسة الدوائية واألدوية( الشعبي)إدارة الطب التقميدي  (Xiaorui Zhang)كزاوري زانغ. د(1) 

 
(1)

 CAERON M., HOFVANDER Y.  Manuel sure l’alimentation du nourrisson et des jeunes enfants,  New York,  

1999. 
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ا١توت إذا التداكم باألعشاب، لكن ىذه ا١تقولة ليست صحيحة أبدان، كال يعلم الكثَتكف أف بعض األعشاب قد تقود إٔب 
 .إستعملوىا من دكف إستشارة الطبيب أك إخبار طبيبهم أنم يتناكلونا ُب نفس الوقت الذم ٮتضعوف فيو لعبلج باألدكية

يستغرب بعض الناس حُت ٩تربىم أف األعشاب تتعارض مع : "كيقوؿ الدكتور مازف علي ناجي مدير مركز زايد لطب األعشاب
أك العشب على عناصر تغَت من فعالية الدكاء ُب عبلج ا١ترض إما بتقليل تركيزه ٦تا يؤدم إٔب تد٘ب  األدكية،  ك٬تهلوف إحتواء الغذاء

كيؤكد .  (2)"فعاليتو أك فشلو ُب عبلج ا١ترض،  أك بزيادة تركيزه ُب الدـ ٦تا يؤدم إٔب حدكث أعراض جانبية أك تسمم من الدكاء
،  الذم يصبح خطَتان الكثَت من األعشاب ا١تنزلية خطَتة ُب"ناجي أف . د رغم أنو  - حاؿ تزامن إستعما٢تا مع األدكية مثل الثـو

حيث يضعف من تأثَته، كاألنسولُت ( مثبط للمناعة) cyclosporineإذا ًب تناكلو مع األسربين، أك مع  -الصيدلية ا١تنزلية 
 .(3)"أيضان ألنو يسبب مستويات منخفضة من السكر كبالتإب إٔب إنقاص األنسولُت

كقد أيدت الدراسات اليت عملت حديثا ُب إسكتلندا على الزيت الطيار كأكراؽ الزعًت قوهتما على أداء اٞتسم ٞتميع كظائفو      
كما يستخدـ مقويا ٞتهاز ا١تناعة كلعبلج اإللتهابات . اٟتيوية، كما أثبتت الدراسات أف للزعًت تأثَتا على بعض الفطريات

شعب ا٢توائية كمن أشهر كصفات الزعًت إستخدامو لعبلج الربو كٛتى القش كخاصة عند األطفاؿ  كالسعاؿ الديكي كإلتهاب ال
كما يفيد ُب آالـ الظهر . كما يستخدـ خارجيا لعبلج لدغ اٟتشرات كالفطريات اليت تنمو بُت أصابع الرجلُت كحساسية اٞتلد

 .  كخاصة إذا دلك بالزيت

يمة غذائية كفوائد عبلجية كثَتة  ْتيث،  يعترب العسل من أقدـ األطعمة كاألدكية اليت باإلضافة إٔب إستخداـ عسل النحل، لو ق
نشأت مع اإلنساف، الذم اعتمد عليو لقركف عديدة كغذاء أساسي قبل أف يعرؼ ا٠تبز كاللنب كاٟتبوب، كاستعملو ُب عبلج 

كيؤكد ا٠ترباء أف . ديثة كغَتت كجو اٟتياة كالغذاءاألمراض منذ سابق عهده، فاحتفظ بصحتو كقوتو، إٔب أف أقبلت ا١تدنية اٟت
: أفضل عبلج ُب الطب الطبيعي ىو العسل، كال تقييم ُب الطب اإل٢تي للغذاء إاٌل العسل، كلعل أركع ما جاء ُب كصفو قولو تعأب

ًذم ًمنى اٍٞتًبىاًؿ بػيييوتنا كىًمنى الشَّجىرً ) ٍبيَّ كيًلي ًمن كيلِّ الثَّمىرىاًت فىاٍسليًكي سيبيلى رىبًِّك ذيليبلن . كى٦تَّا يػىٍعرًشيوفى  كىأىٍكحىى رىب كى ًإٔبى النٍَّحًل أىًف اٗتًَّ
  كما جاء ُب   (.69ك68 صورة النحل اآلية()فى ٮتىٍريجي ًمن بيطيوًنىا شىرىابه ٥ت ٍتىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاء لًلنَّاًس ًإفَّ ًُب ذىًلكى آليىةن لِّقىٍوـو يػىتػىفىكَّريك 

، ١توفق الدين البغدادم، أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كاف يشرب كل يـو قدر عسل ”الطب من الكتاب كالسنة“كتاب 
: عليكم بالشفاءين”،  ك”عليكم بالعسل فهو خَت الدكاء“: ٦تزكجا با١تاء على الريق، كيصفو للشفاء من كل داء، كمن أقوالو

 .”العسل كالقرآف
                                                           
(2)

 DUPIN H., RAIMBAULT A.M ,  Les troubles nutritionnels chez la mère et enfant : épidémiologie et 

prévention,  1998,  pp. 128. 
(3)

 DELPEUCH F.  La consommation alimentaire du poisson et son rôle dans la nutrition de quatre pays 

africains.  Série documentaire  FAO,  Rome,  1998. 
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ويلة سر الصحة كالعافية، كإعتربه القدماء رمز الصفاء كسران من أسرار اٟتياة، ككاف الفراعنة يقدموف العسل ظل العػسل قركنان ط
كيذكر ا١تؤرخوف أف عآب الرياضيات اإلغريقي .  للطفل يـو كالدتو، دليل السعادة الدنيوية، بينما إعتمد ا١تعمركف عليو كغذاء رئيسي

لرياضية الشهَتة، قد عػاش أكػثر من تسػعُت عاما، ككاف طعامو يتألف من ا٠تبز كالعسل، صاحب النظرية ا” فيثاغورس“الشهَت 
سنوات ،ككاف يأكل العسل يوميا، بتناكلو ١تن يريد حياة أطوؿ كصحة  108، الذم عمر أكثر من ”أبوقراط“كأكصى أبو الطب 

الطبية، يوصي بتناكؿ العسل للمحافظة على الشباب ككاف ابن سينا، الذم ال تزاؿ جامعات الغرب تتؤب تدريس علومو .  أقول
كاٟتيوية كيدعو من ٕتاكزكا ا٠تامسة كاألربعُت إٔب تناكلو بإنتظاـ، كخصوصان مع اٞتوز ا١تسحوؽ الغٍت بالزيت كاألٛتاض الدىنية 

 .ا١تفيدة

أكدت األْتاث العلمية اٟتديثة خصائصو إف فوائد العسل الغذائية كالعبلجية ال ٖتصى، كا١تهم أف يكوف طبيعيان ال صناعيان، كقد 
، األستاذ ُب جامعة كيكاتو ُب نيوزيلندا، اليت أثبتت (1)ُب عدد من اجملاالت، كمن أحدثها، تلك اليت قاـ هبا الربكفيسور بيًت موالف

ح العلماء أف خصائص العسل كأكض.  فوائده ُب عبلج اٞتركح كالقركح كمنع ٪تو اٞتراثيم فيها، كدكره ُب معاٞتة أمراض ا١تعدة كالربو
كقد ثبت أف كيلوغرامان . ا١تضادة لبللتهاب ٗتفف آالـ اٞتركح بسرعة، كما ٗتفف من انتفاخها ،كتقلل ظهور الندبات بعد شفائها

. كيلوغرامات من اٟتليب  5كيلوغراما من ا٠تضار أك   12كيلوغراـ من اللحم أك   5.3كاحدان من العسل يفيد اٞتسم ٔتا يعادؿ 
فت الدراسات العلمية عن فوائد العسل ُب حاالت االضطرابات ا٢تضمية، فهو يزيد من نشاط األمعاء كال يسبب التخمر ككش

للمرضى، كال يسبب هتيج جدراف القنوات ا٢تضمية كيعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائي ُب األنسجة ك٬تعل عملية اإلخراج 
 .ٍت عشر، كيعترب مادة عبلجية ككقائية كغذائية عالية القيمة لؤلطفاؿ كالكبار على السواءسهلة، كٯتنع اإلصابة بقرحة ا١تعدة كاإلث

كأظهرت الدراسات أف العسل يساعد على عبلج اٟتساسية كاٞتركح كاٟتركؽ كقتل القمل كبيضو ،كاألرؽ كاألمراض النفسية كيفيد 
، كْتة (إنتاف رائحة الفم)لتقيؤ كاألمراض الصدرية كالبخر ُب ٚتيع أمراض العيوف، كىو مضاد للحموضة كاإلسهاؿ كاإلمساؾ كا

الصوت كاألنفلونزا كآالـ اللثة كتقوية األسناف كالدكإب كالسل الرئوم كتقوية عضلة القلب، إضافة إٔب دكره ُب الوقاية من التهابات 
اض الكبد كالعقم، إٔب جانب أ٫تيتو ُب اافظة الفم كأكراـ اللساف كأمراض األذف كالركماتيـز كالثعلبة كالثآليل كحصى الكلى كأمر 

كينصح األطباء بإعطاء الطفل الرضيع ملعقة عسل ٨تل يوميا إبتداء من .  على ٚتاؿ ا١ترأة كنقاء الوجو كالوقاية من قشرة الرأس
ليب األـ ،كٛتايتو من فقر الشهر الرابع ١تيبلده، كذلك ٓتلطو باللنب اٟتليب، كذلك ١تقاكمة إحتماؿ نقص اٟتديد كالكالسيـو ُب ح

 .الدـ كالكساح

                                                           
(1)

 DELPEUCH F.  La consommation alimentaire du poisson et son rôle dans la nutrition de quatre pays africains.  Série 

documentaire  FAO,  Rome,  1998. 
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ك يرل الدكتور عبد الباسط ٤تمد علي، أستاذ الفارمكولوجي كمتخصص طب األعشاب كالطب النبوم، أف الوقاية خَت من 
، كأف علينا أف نستعد ١تواجهة ىذه الفَتكسات من قبل أف تواجهنا، كيطرح عدة طرؽ تستخدـ عددا من األعشاب (1)العبلج

: كللوقاية يقوؿ.  هة نزالت الربد كحىت لتقوية جهاز ا١تناعة ١تنع اإلصابة هبذه األدكار اليت يعتربىا قاسية ىذا الشتاء إٔب حد ما١تواج
يعترب جذكر نبات اٟتبة السوداء كالبابونج كالسفرجل الى بعسل النحل الطبيعي من أىم األعشاب اليت تزيد من كفاءة جهاز 

كما يرل أف الفواكو الشتوية كا١تواّب كمنها الليموف كالربتقاؿ كاليوسفي . اجهة أمراض الربد كاألنفلونزامناعة جسم الطفل ١تو 
كالكيوم كاٞتوافة كا٠تضركات الطازجة كاٞتزر كاٞترجَت كبعض اٟتبوب كالقمح كالشعَت ٢تا تأثَت جيد للوقاية، كذلك فإف الزيوت 

ستخدامها كنقط لؤلنف ١تقاكمة الرشح كالزكاـ كمنها خلط مزيج من زيت اٟتبة العطرية ا١تستخلصة من بعض النباتات ٯتكن إ
السوداء كالربدقوش كزيت اللوز ا١تر كالورد كالنعناع كحصى اللباف للتقطَت منها ُب األنف ٔتعدؿ مرتُت إٔب ثبلث مرات يوميا 

 .للتخفيف من حدة إحتقاف اٞتهاز التنفسي كالرشح

عبد الباسط، كصفات خاصة فما ٯتكن أف يتحملو الكبَت قد ال يتحملو الصغَت أك قد ال يصلح . ؿ دأما األطفاؿ فلهم، كما يقو 
كيشَت بإستخداـ عصَت اٞتزر بعد ٖتليتو بالسكر أك العسل، فهو أفضل عبلج لسعاؿ األطفاؿ، كما .  لو كيسبب لو ا١تتاعب

لنحل، كأيضا إستخداـ مغلي الشوفاف كالكاموميل كالتيليو ٯتكن إستخداـ مزيج مكوف من مطبوخ شرائح البصل ا١تمزكجة بعسل ا
أما ١تواجهة نزالت . ا١تضاؼ إليو عسل النحل بعد تصفيتو، كيصلح عبلجا فعاال لنزالت الربد كالقضاء على السعاؿ لدل األطفاؿ

وافة كالنعناع كالشمر كلباف الدكر الربد كعبلجها فيشَت بالعمل على ا١تستحلب ا١تكوف من، أزىار الزيزفوف كاٟتبة السوداء ككرؽ اٞت
كبذكر الكتاف كالزعًت كالعرقسوس، كيشرب ا١تستحلب ساخنا بعد أف ٭تلى بعسل النحل على أف يؤخذ منو مقدار كوب مرتُت 

 .يوميا على األقل

ا أف ٓتار أكراؽ كذلك فإف إستخداـ مسحوؽ البابونج إستنشاقا بعد إضافتو للماء ا١تغلي،  يساعد على كقف الرشح كالزكاـ كم
 .شجرة الكافور الناتج عن كضعو ُب ا١تاء ا١تغلي كإستنشاقو يفيد ُب ىذا اإلٕتاه

أما الز٧تبيل فيشرب ملعقة منو مضافة إٔب كوب من اٟتليب بعد طحن الز٧تبيل،  كٖتلية الشراب بالعسل كيعطى كشراب صباحا 
بيل ُب عبلج نزالت الربد بشربو مع عصَت الربتقاؿ بعد إضافة ربع كمساء مع تقطَت زيت حبة الربكة ُب األنف، كما يفيد الز٧ت

كعن إستخدامات الزيزفوف،  كىي شجرة .  ملعقة منو إٔب كوب عصَت برتقاؿ مع تدليك الظهر كالصدر بزيت حبة الربكة قبل النـو
لزيتوف،  كاٞتزء الطيب من الشجرة ضخمة تسمى أيضا التليو،  فتستعمل بذكر ىذا النبات إلستخراج زيت يشبو إٔب حد ما زيت ا

أما ا١تواد الفعالة فيها فهي عبارة عن زيت طيار كمواد ىبلمية مع ا١تواد الصابونية،  . ىو العناقيد الزىرية كخشب األغصاف كقشورىا
                                                           

 (1)
 .22، ص2002، الدار العربٌة للكتاب،  لٌبٌا وتونس، النباتات الطبٌة، زراعتها ومكّوناتها: عبد الباسط محمد علً. د  
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ؿ كمسكن لو كتستخدـ كمضادات للتشنجات،  كما أنا مدرة للعرؽ كطاردة للبلغم، كما أف مغلي األزىار كاألكراؽ مهدئ للسعا
كلنزالت الربد كما أنو مهدئ لؤلعصاب،  كعادة يستعمل منوما لؤلطفاؿ كمهدئا ألعصاهبم ُب بعض اٟتاالت ا١ترضية كالتوترات 

 .اليت تصاحبها،  كإذا حضر منو مغلي ثقيل كاف منوما للكبار

رجة من النباتات، فإف العبلجات البديلة ك من ا١تبلحظ أنو على الرغم من الدراسات ادكدة عن سبلمة تلك العقاقَت ا١تستخ
من اآلباء األمَتكيُت إستخدموا مواد غَت % 22كتشَت إحصائية أمَتكية إٔب أف . بدأت تستخدـ بصورة متزايدة لعبلج األطفاؿ

ين ٗتصصوا تقليدية ُب عبلج أطفا٢تم،  كتبُت أف كاحدا من كل عشرة أطفاؿ يتم عبلجهم باألساليب الشعبية،  أك عند أطباء الذ
مركزا صحيا ُب بريطانيا،  تقدـ العبلجات الشعبية لؤلطفاؿ غَت  12كما يشار إٔب أف أكثر من .  ُب العبلج باألعشاب الطبية

 .،  كىناؾ عدد ال يستهاف بو من أطباء األطفاؿ خضعوا لتدريبات ١تمارسة العبلج البديل(1)التقليدية

 :تتبع األـ الرعاية الصحية -2

أثناء اٟتمل ك الوالدة تأثَتا بالغا ( ك اليت تشمل الرعاية الطبية ك غَت الطبية)اإلىتماـ بتتبع األـ الرعاية الصحية لطفلها يؤثر      
يرتبط اإلىتماـ بالرعاية الصحية لؤلـ قبل ك أثناء اٟتمل،  بإمكانية الكشف ك معاٞتة ا١تشاكل الصحية .  على صحة األطفاؿ

بقة للحمل ك اليت ساىم اٟتمل ُب تفاقمها،  كما أف الرعاية الصحية تساعد ُب ٖتديد الوضع التغذكم النإتة عن اٟتمل أك السا
 .  للطفل

 ك حسب ا١تعطيات اإلحصائية تبُت ما يلي

من % 31,0منها % 42,8ىناؾ إرتفاع متزايد،  ُب نسب قصر القامة األكثر حدة ُب الريف أكثر من اٟتضر،  الريف ٘تثل  -
من أطفاؿ األمهات اللواٌب ال يتبعن % 20,1منها % 38,2مهات اللواٌب ال يتبعن الرعاية الصحية،  أما اٟتضر األطفاؿ األ

 .الرعاية الصحية

من أطفاؿ األمهات الريفيات اللواٌب يتبعن الرعاية الصحية،  بينما تستمر ُب % 8,8منها % 13,3أما قصر القامة ا١تنخفض 
ك هبذا نبلحظ،  . من أطفاؿ األمهات اٟتضريات اللواٌب يتبعن الرعاية الصحية% 2,8نها م% 3,5إ٩تفاض بشكل سريع ٘تثل 

 .أف نسب قصر القامة ترتفع عند األمهات اللواٌب ال يتبعن الرعاية الصحية ألطفا٢تن

          

                                                           
(1)

 Beller, P. and Drake, W., Malnutrition, Child Morbidity and the Family Decision Process,   Development Economics, 

6:203-235, 2004. 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-538- 
 

ر من خبلؿ تأثَت متغَت تتبع الرعاية من خبلؿ ٖتليلنا ٢تذه النتائج،  نبلحظ  ا٠تلفية الثقافية لؤلـ اٟتضرية ك الريفية،  تظه     
 :الصحية حسب النمط التغذكم لطفلها من خبلؿ الدراسة ا١تيدانية كاآلٌب

ك ما يرتبط هبما .  تقًتب رؤية األـ الريفية ك اٟتضرية،  من حيث تتبع الرعاية الصحية من أىل زكجها فيما يتعلق بتغذية طفلها
كتًتاكح درجة الوعي حوؿ .  لوعي الصحي،  ك التعليمي، كاالقتصادم، ك غَتىامن مفاىيم،  مع إختبلؼ طفيف ُب مستول ا

مفهـو تتبع الرعاية بُت األسر الغنية ك الفقَتة، ك الفئات ا١تتعلمة ك غَت ا١تتعلمة،  ك اٞتدير بالذكر أف كجود الوعي التغذكم ُب 
بالطب الشعيب ْتيث ىناؾ درجة من التماسك ا١تتصل بأسباب  ا١تناطق اٟتضرية ٓب ٖتل دكف إستمرار ا١تعتقدات التقليدية ا١ترتبطة

 (.  كالسحر ك العُت الشريرة)سوء تغذية الطفل

كما تبُت األـ اٟتضرية اليت ال تتبع الرعاية بسبب ا٠تربة السابقة ُب تغذية طفلها،  راجع  لتنشئتها اإلجتماعية،  اليت ساعدهتا       
ى قرارات اآلخرين سواء كاف الزكج أك األبناء،  مثل القرارات ا١تتصلة با١ترض،  كالتعليم، على إعطاء شكل من أشكاؿ التأثَت عل

كاإلنفاؽ ُب تغذية الطفل،  ك ٧تد أيضا أف مكانة ا١ترأة تتأثر بنفس ا١تتغَتات اليت أشرنا إليها من قبل ا١تتعلقة با١تتغَتات ا٠تاصة 
خبلؿ تغذية طفلها،  من تعليم ك مدة الزكاج ك ا١تشاركة ُب دخل األسرة،  ك ٪تطها  با٠تلفية الثقافية لؤلـ الريفية،  كاٟتضرية،  من

ك مع ذلك فإف ىناؾ تباينات حسب آراء ا١تبحوثات،  تشَت إٔب أف ا١ترأة عندما (.  أسرة ٦تتدة أك نوكية)اليت تعيش فيها الزكجة
يعمل )كؼ أكثر تأثَتا عندما يكوف الزكج غائبا عن ا١تنزؿيكوف ٢تا دخل خاص،  فإنا قد تتخذ قرار ك يصبح دكرىا ُب ىذه الظر 

 (.  ُب منطقة بعيدة،  أك مهاجر إٔب ا٠تارج أك مريض

ة أما األـ الريفية،  فهي ال تتبع الرعاية من ا١تراكز الطبية بسبب بعد ا١تسافة،  ك ما ٯتكن توضيحو أنو بالرغم عن رغبة ا١ترأة الريفي
ها،  إال أنا ما تزاؿ ٗتضع لركابط القرابة التقليدية ك أيضا ٧تدىا ُب األسرة ا١تمتدة،  أين ٗتضع لسيطرة ُب اإلستقبللية ُب تغذية إبن

الزكج ك أىلو لكن يتضاءؿ تأثَت العوامل الثقافية،  أما خطورة ا١ترض أك شدتو،  فقد أظهرت الدراسة أنو ُب حالة خطورة ا١ترض،  
 .ا تستطيع ُب مواجهة ا١ترضال تًتدد األسر مطلقا ُب إنفاؽ أقصى م

 من كخطط إٔب إسًتاتيجيات ماسة اٟتاجة فإف بآخر، أك بشكل لؤلـ يتحسن كالصحي العاـ الوضع كاف إذا عما النظر كبغض
 فرعي ناتج العمل من ا١تزيد إٔب اٟتاجة توجو ا١ترأة كإدراؾ اليت با١تشاكل اإلحساس زيادة ٯتثل كال أكرب، مكاسب ٖتقيق أجل

 لتحقيق أساسياف مفتاحاف ك٫تا الصحية الرعاية ُب إشراكها كأ٫تية ا١ترأة بأ٫تية صحة تزايد الوعي ٙترة ىو كإ٪تا العاـ،  رأةا١ت لنظاؿ
من  الكثَت كقد حققت الصحية الرعاية تقدٙب ُب النساء على بشدة تعتمد اجملتمعات من فالكثَت الصحة للجميع،  ىدؼ توفَت

 با١ترض، ا٠تاصة الصحية كاإل٧تابية تواجو مشكبلهتا ال فا١ترأة ذلك، ٨تو با١تسَت تتعثر ببلدنا تزاؿ كال للجميع الصحة ىدؼ الدكؿ
 التغذية سوء من تعا٘ب أك جاىلة ا١ترأة كانت فإذا رعاية طفلها، من األكرب بالقسم عادة تطلع ىي كإ٪تا فحسب كالوالدة كاٟتمل
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 صحتها حساب على سيكوف كلو ذلك فإف  مبكر، عمر ُب األطفاؿ نكبَتا م عددا كٖتمل كثرة العمل بسبب اإلرىاؽ أك
 الرعاية الصحية كعدـ كالفقر، كسوء  األمية، يواجهن البلٌب النساء من للمبليُت بالنسبة بوجو خاص كىذا صحيح طفلها، كصحة

 ا١تادية توفر اإلمكانياتعدـ  جانب إٔب ناحية أخرل،  من عليها عدد ا١تًتددات كتد٘ب ناحية من الصحية كفاية ا١ترافق
 .ا١ترافق إٔب ىذه للوصوؿ كاإلقتصادية

ال زالت ا١ترأة ُب البلداف العربية تعجز عن توفَت ا٠تدمات الصحية عالية اٞتودة كإٔب أخصائيُت مدرٌبُت للرعاية الصحية لؤلـ 
بة العالية بُت النساء األميات كسٌن الزكاج نسب ا٠تصو : تبقى العناصر التالية ىي األسباب الرئيسية كراء كفاة األمهات.  كالطفل

ىناؾ كذلك فركؽ من حيث النوع اإلجتماعي ُب النفاذ إٔب ا٠تدمات الصحية كا١تعلومات حوؿ الصحة . ا١تبكر كاٟتمل ا١تتكرر
ُب البلداف كذلك، تسود . العامة، ككسائل اٟتماية ضد األمراض كالتخطيط األسرم كا٠تدمات اإلستشارية للعائلة كخدمات الدعم

 .(1)العربية نسب عالية من سرطاف الثدم كسرطاف عنق الرحم بُت النساء العربيات

 ا١تبكر الطيب الفحص حيث يعترب ا١تاضي، العقد خبلؿ اٞتزائر ُب الصحية الربامج إىتماـ أكجو أىم من األمومة رعاية أصبحت
ك لعل  .الوالدة أثناء أك بعد أك اٟتمل الة الصحية لؤلمهات خبلؿاٟت سبلمة كبَتة ُب ٥تتصة كمدربة ٢تا أ٫تية على أيد كا١تنتظم

، تتمثل ُب  (2)(2006حسب التقرير حوؿ صحة األسرة ك السكاف لسنة )أىم التحديات اليت تواجو القطاع الصحي ُب اٞتزائر 
خداـ كسائل تنظيم األسرة اليت عجز ا٠تدمات الصحية عن مواكبة اإلحتياجات ا١تتزايدة للنمو السكا٘ب ا١ترتفع ُب ظل عدـ إست

كقصور ا١توارد ا١تالية للقطاع،  كضعف .  ،  كسوء توزيع ا١ترافق الصحية(حضر% 37,5ُب الريف ك % 40,1)تتجاكز 
التجهيزات،  كقصوراألداء ُب ا١ترافق الصحية، كضعف نظاـ إدارة ا١توارد البشرية ككذلك التدريب كالتأىيل للعاملُت ُب القطاع، إٔب 

ُب اٟتضر ‰ 19,82مع إستمرار إرتفاع كفيات األمهات إٔب . ب ىشاشة البيئة الصحية كتد٘ب الوعي الصحي بُت السكافجان
. ُب الريف‰47,33ُب اٟتضر مقابل ‰ 26,61ُب الريف، ككفيات األطفاؿ الرضع األقل من عامُت إٔب ‰ 36,90ك 

 ٖتت يتبعن الرعاية الصحية لؤلطفا٢تن اللواٌب النساء نسبة أف نبلحظ كما  .فضبل عن إستمرار إنتشار بعض األمراض ا١تعدية
  . ريف% 18,5ُب اٟتضر ُب مقابل % 27,5طيب تبلغ إشراؼ

 فقد متوقع ىو ككما .التعليمي لؤلـ ا١تستول بإرتفاع طيب إشراؼ ٖتت ٘تت اليت الوالدات نسبة الدراسة إرتفاع أكضحت كذلك
 صحة ٣تاؿ ُب الوطنية ا١تؤشرات أف كرغم . الرعاية الصحية تقدٙب أماكن َب ٘تت اليت اتللوالد بالنسبة السابق النمط نفس ساد

 يعطي ىذا أف جدان  الصعب من أف إال ا١تؤشرات، تلك أداء ُب القومي على ا١تستول كاضح ٖتسن إٔب تشَت األـ ك الطفل، 
 ا١تشاكل اليت أخذ كدكف  باٟتسباف، جتماعيةكاإل اإلقتصادية األخرل العوامل أخذ دكف تلك الربامج فحسب، إٔب التحسن

                                                           
(1)

  ،  العدد السابع،  القاهرة2005المجلس العربً للطفولة و التنمٌة،  واقع الطفل العربً التقرٌر السنوي  
 

(2)
 23، ص2006كان، ،  وزارة الصحة و الس2006ر لسنةكان فً الجزائالتقرٌر حول صحة األسرة و الس 
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 كزارة برامج القوة ُب نقاط كمن. الصغَتة ا١تناطق مستول على حىت تتحسن ا١تؤشرات أف من التأكد كدكف الربامج تواجهها تلك
 نقاط أف إٔب كالريفية، النائية ا١تناطق فيها ا١تناطق ٔتا كامل كاسعة اإلنتشار كتغطي كونا نذكر اإل٧تابية، الصحة ٣تاؿ ُب الصحة

 للكػوادر اليت اٟتػوافز كغياب ا١تؤىلة الكوادر كغياب البيانات نظم التحتية كضعف البٌت ضعف تواجهها تشمل أحيانان  اليت الضعف
شامل بطبيعتو،  كغَت ٣تزأ النظاـ الصحي ألف اإلحالة آليات كغياب الطبية التجهيزات ُب البعيدة، كمشاكل ا١تناطق ُب تعمل

 أما. األمثل كنقص استخدامها بالشكل ا٠تدمات ىذه جودة كبالتإب ضعف ا٠تاص القطاع على كالرقابة الضبط آليات يابكغ
 ا١تشركع عمل ١تتابعة كمتفرغ متوفر كادر عدـ توفر الربامج منها، تلك تواجو جدية معوقات كصعوبات فهناؾ الرب٣تية الناحية من

 ُب ضعف سجل كإحتياجات جيدة ككذا كاقػع دراسة على مبػٍت غَت نيكي فقط،  ٔتعػٌت أنوميكا ىو ا١تشاريع ٗتطيط أف كقد بدا
 .كقياس النتائج التقوٙب آليات ُب كغياب كاإلشراؼ التنسيق آليات التمويل، كآليات

 كغَت فرديةك  صغَتة ىي مشاريع العامبلت كصحة البيئة الصحة  برامج أف يبلحظ ا١تسح،  ىذا ُب األخرل البحوث ٣تاالت كُب
 كما. البيئة ٣تاؿ ُب التدريب كمشركع منها البعض رغم ٧تاح توقفت مشاريع كىي الوطنية،  الربامج ُب كاضح بشكل مد٣تة

 .لؤلـ كالطفل معا بالتغذية الصحية اليت هتتم ا١تشاريع غياب يبلحظ

 طولو قياس العيادة ٢تذه زيارة الطفل عند يتم األقل من عامُت، حيث الصحي ا١تراجعة الصحية لؤلطفاؿ الربنامج ك ٢تذا يستهدؼ
 من كالتأكد  الصحيحة، التغذية خبلؿ من الطفل صحة ك٪تو كتطور تعزيز هبدؼ  الغذائي، قوامو كمعرفة ٚتجمتو ك٤تيط ككزنو

 فضبل األطفاؿ، تتلقيحا متابعة خبلؿ من كاٟتوادث األمراض من كالوقاية بو الطفل كالبيئة ايطة مع التعامل ُب السبلمة شركط
كلكن  الطبيب، كعرضها على الدكرية الفحوص خبلؿ من كاإلعاقات كالتطور النمو كتأخر األمراض ا١تبكر عن عن الكشف

 على الًتكيز يتم اٟتكومية حيث ا٠تاص أك ا١تؤسسات القطاع لدل سواء قليل أطفا٢تم فحص على األىإب إقباؿ أف ا١تبلحظ
 يكن ٓب كلو حىت الطفل ١تراقبة الصحي ا١تركز ضركرة مراجعة حوؿ يتم توعية األىإب ذلك أجل من  .فقط ا١ترض حاؿ ُب ا١تراجعة
 .مريضنا

التصبح أمو فقط بل ( بُت ذراعيها)،  أنو منذ اللحظة األكٔب الىت ٖتمل فيها األـ كلدىا (1)أكد ا١تختصوف ُب طب األطفاؿ
سيطة كسيبلف األنف كإرتفاع اٟترارة ا١تعتدؿ كالزكاـ، ال ٭تتاج إٔب الكثَت إف األعراض الب. حارسو الشخصي كتصبح طبيبة ا١تنزؿ

كالىت ال تتحمل التأخَت . من ا٠تربة ١تعرفة كتقدير شدة ا١ترض ،كلكن ىناؾ بعض األعراض الىت تستدعي اإلتصاؿ بالطبيب
 :كتستوجب اإلتصاؿ الفورم، فهي عشرة أعراض أ٫تها

                                                           
(1)

 UNICEF, Fonds des Nation Unies pour l’enfance,  La situation des enfants dans le monde 2003, UNICEF,  New York,  

p37.  
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 شهور، 6عمره أقل منإرتفاع درجة اٟترارة عند طفل -1

 اٟترارة كالتقيء بالوقت نفسو،-2

 ساعة،24التقيء الذم يدـك أكثر من -3

 اإلسهاؿ عند طفل أقل من شهر،-4

 اإلسهاؿ الذم يرافقو دـ ُب الرباز،-5

 إرتفاع درجة اٟترارة الذم يرافقو طفح جلدم،-6

 أٓب ُب األذف أك أم سيبلف من األذف،-7

 تلوف البوؿ بلوف الدـ،-8

 إبتبلع أم مادة دكائية أك كيميائية،-9

إف الطفل األقل من عامُت اليعرؼ كيف يشتكي، كبُت عمر ٜتس كسبع سنوات تكوف شكواه مبهمة،  كفوؽ سبع سنوات -10
 . تكوف شكواه حقيقية

ل بسبب اٟتيوانات ،  أف ىناؾ عدة أمراض قد تصيب األـ اٟتام(1)كتوضح الدكتورة عواطف البحر إستشارية أمراض نساء ك كالدة
ا١تنزلية األليفة، كمنها مرض السا١تونيبل كىو إلتهاب بكتَتم قد يصيب األـ عن طريق الطعاـ ا١تلوث بالفضبلت كغَت النظيف، 

ساعة من العدكل ٍب اإلسهاؿ، كقد ينتشر ُب  72إٔب  12كمن األعراض اليت تصاحبو إرتفاع درجة اٟترارة كآالـ ُب البطن من 
ألعراض شديدة على ا١تريض كنادران ما تصاب بو ا١ترأة اٟتامل، كما ال يوجد تأثَت مباشر على اٞتنُت األمر الذم ال الدـ فتكوف ا

يؤدم إٔب تشوىات،  كلكن قد يؤدم إٔب جفاؼ حاد كإجهاض للحمل كٯتكن عبلجو با١تضادات اٟتيوية، كذلك اٟتصبة األ١تانية 
اٟتمل كمن أعراضها اٟترارة كالطفح اٞتلدم ا١تنتشر على أجزاء اٞتسم كآالـ ُب كىو إلتهاب فَتكسي قد يصيب األـ ُب فًتة 

ا١تفاصل، ففي حالة إصابة األـ اٟتامل ُب األشهر األكٔب من اٟتمل،  قد تؤدم إٔب تشوىات جسيمة ُب اٞتنُت حيث يتم التأكد 
س،  كىذا التحليل إلزامي لكل األمهات اٟتوامل، من اإلصابة با١ترض عن طريق ٖتاليل الدـ للبحث عن األجساـ ا١تضادة للفَتك 

                                                           
(1)

  ،  العدد السابع،  القاهرة2005المجلس العربً للطفولة و التنمٌة،  واقع الطفل العربً التقرٌر السنوي  
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فاألـ اليت ال تتمتع با١تناعة يتم نصحها باإلبتعاد عن ا١تصابُت با١ترض، كتطعيمها ضد الفَتكس بعد الوالدة كنصحها بعدـ اٟتمل 
 . ة الدائمة منو١تدة ثبلثة أشهر،  ككحماية للمجتمع من ىذا ا١ترض تقـو الدكلة بتطعيم األطفاؿ لكي يكتسبوا ا١تناع

 :خبرة األـ في عالج طفلها -3

ٯتكن أف نعرؼ ىذا ا١تتغَت، ٔتا تكتسبو األـ من خربة ُب ٖتديد األمور ا٠تاصة هبا شخصيا من تنشئتها اإلجتماعية،  كمن ٍب    
ت أكثر مكانة،  ك أما التعرؼ على مدل ٖتكمها ُب ذاهتا ك مدل ٖتكم اآلخرين فيها،  فكلما كانت ا١ترأة أكثر خربة،  كلما كان

 .  إذا كانت ا١ترأة أكثر إعتمادا على اآلخرين ك أكثر تبعية ٢تم كلما كانت أقل مكانة

ك ىذا ما بينتو نتائج الدراسة أف ىناؾ إرتفاع ُب نسب قصر القامة األكثر حدة ُب الريف أكرب من اٟتضر، ْتيث ٘تثل ُب الريف 
من % 19,4منها % 38,2اٌب يستعملن أعشاب طبية،  أما ُب اٟتضر ٘تثل من أطفاؿ األمهات اللو % 28,0منها % 42,8

 .أطفاؿ األمهات اللواٌب يستعملن أعشاب طبية

من أطفاؿ األمهات اللواٌب يستعملن % 18,9منها % 28,9تقل نسب القصر اٟتاد ُب كل من الريف ك اٟتضر،  الريف  -
 .اؿ األمهات اللواٌب يستعملن األعشاب الطبيةمن أطف% 14,6منها % 29,9األعشاب الطبية،  ك اٟتضر 

من أطفاؿ % 9,1منها % 13,3نبلحظ إ٩تفاض مستمر ُب قصر القامة ا١تنخفض،  ك ىذا ُب ا١تناطق الريفية،  ْتيث ٘تثل    -
األمهات  من أطفاؿ% 1,4منها % 3,5بينما ا١تناطق اٟتضرية ٧تد إ٩تفاض سريع، ْتيث ٘تثل . األمهات اللواٌب ٢تن خربة سابقة

 .اللواٌب يتبعن التدليك ٔتواد طبيعية ك يستعملن األعشاب الطبية

من خبلؿ ٖتليلنا ٢تذه النتائج، نبلحظ أف تأثَت ا٠تلفية الثقافية لؤلـ الريفية، ك اٟتضرية ُب تغذية طفلها،  تظهر من خبلؿ      
يستخدمن األعشاب الطبيعية ُب عبلج أطفا٢تن عند   متغَت خربة األـ ُب عبلج طفلها،  ْتيث كل من األـ الريفية، كاٟتضرية

 :  تعرضهم لسوء التغذية،  كما نبلحظ أف دكر األـ ُب عملية إٗتاذ القرارات تتمحور حوؿ الفكرتُت التاليتُت

 .  مصدر قوة األـ كالتعليم ك ا١تشاركة ُب العمل ك ُب دخل األسرة كغَتىا  :ىاألكل

 .  افية اليت ٖتدد أدكار األـ داخل األسرةيتصل با١تستويات الثق  :ةالثاني

إف الفكرة األكٔب ٘تكننا من التعرؼ على الدكر الفعلي للمرأة،  ُب مواقف اٟتياة اليومية ك مصادر قوهتا كمدل تأثَتىا داخل 
 . األسرة،  أما الفكرة الثانية،  فإنا ٘تكننا من ٖتديد األطر ا١تثالية لدكر ا١ترأة كما ٖتدده الثقافة
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ترتبط الفكرة األكٔب بقضايا خاصة با١ترأة نفسها  كقضايا الزكاج،  اٟتمل ك الوالدة،  كترتبط الفكرة الثانية،  بالقضايا العضوية  
كقضايا األسرة كالصحة ك التعليم كزكاج األبناء ك غَتىا،  كبتتبع القضايا من الفكرة األكٔب،  ٯتكن أف نتعرؼ على مدل ٖتكمها 

كم اآلخرين فيها، أما الفكرة الثانية،  من القضايا فإنو يكشف عن مدل خربة األـ ُب التحكم ُب اآلخرين من ُب ذاهتا ك مدل ٖت
،  ك من ٍب الكشف عن درجة قوهتا ك عن مستول مكانتها داخل األسرة،  ك ترتبط ىاتُت الفكرتُت إٔب (أىل الزكج)أعضاء األسرة

،  كلما كانت أكثر مكانة،  ك أما إذا كانت تعتمد على اآلخرين ك أكثر تبعية ٢تم  الفهم اآلٌب،  فكلما كانت ا١ترأة أكثر خربة
 .       كلما كانت أقل مكانة

كما تعترب العوامل السوسيوثقافية من بُت أىم العوامل ا١تؤثرة على سوء تغذية األطفاؿ،  لدرجة جعلت باحثُت عديدين يؤكدكف 
إف ٖتوؿ مكانة ا١ترأة من زكجة إٔب أـ يدخلها ُب ٕتربة . ُب ٣تاؿ ٛتاية األمومة ك الطفولة بأف حياة األطفاؿ مرتبطة بعناصر ثقافية

تعليمية،  ٕتعلها تكتسب قيما ك معايَت ك معتقدات صحية من الوسط الذم تعيش فيو،  تظهر ىذه التنشئة من خبلؿ خربهتا ُب 
 إٔب ا١تسؤكلة األكٔب عن التغذية ك الرعاية الصحية للطفل، باإلضافةك هبذا األـ .  ا١تمارسة العبلجية ك الوقائية ُب تغذية طفلها

 صحتها تعزيز ُب إسهامها ُب تتمثل إضافية مسؤكليات تعزيزية ا٠تاصة،  فإنا تتحمل اإلحتياجات مع كا١ترتبطة الصحية ا١تشاكل
ٔتهمة  كالنامية،  كتقـو منها ا١تتقدمة فالبلدا معظم ُب األكلية الصحية أنشطة الرعاية ُب من تفوقها ذلك كيتضح. ك٣تتمعها
 كرعايتهم األطفاؿ ،  كيكفلن ٖتصُت(ا١تتوازف الغذاء– النقي ا١تاء – النظافة)الصحية  بتلقُت ا١تمارسات ىذا الصحي التثقيف

 .(1)األمر لـز ما الصحية إذا الرعاية مراكز إٔب كٛتلهم الطفل عمر من األكٔب خبلؿ السنوات

 رعاية خدمات كاضحة ُب عدـ إستخداـ األـ ىناؾ تباينات أف ،  إٔب2006(2)صحة األسرة ك السكاف  التقرير حوؿ يشَت
سنة، كال 35من أطفاؿ األمهات اللواٌب ٕتاكزف % 93,1الصحية لطفلها،  ك ىذا راجع إٔب خربهتا ُب العبلج ك ٘تثل نسبة 

 مؤشرات ككل ا١تولود ترتيب بُت كاضحة عكسية عبلقة ناؾى كذلك.  غَت منتظمة منتظمة أك رعاية كانت يتبعن العبلج سواء
 ضعف نظَتهتا بُت منتظمة صحية رعاية على حصلن كالآلتى األكؿ الًتتيب ذكم ا١تواليد أمهات اٟتمل، حيث تبلغ نسبة رعاية

ك لكونا كالدة ( نةس25أقل من )األـ بسبب سنها  خربة قلة إٔب ذلك يرجع ك أكثر،  أك السادس الًتتيب ذكم ا١تواليد أمهات
 .حديثة

                                                           
، اللجنة االقتصادٌة  فً دول المشرق العربً ستوٌات المعٌشةقٌاس وتحلٌل الفقر مع التركٌز على األسالٌب غٌر التقلٌدٌة فً تحسٌن م ، باقر ، محمد حسٌن. أ (1)

 .2444.واالجتماعٌة لعربً آسٌا ، بٌروت  لبنان

 
 22، ص2002كان، ،  وزارة الصحة و الس2002ر لسنةكان فً الجزائالتقرٌر حول صحة األسرة و الس (2)
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ك يبلحظ من كل ماسبق أنو كلما قلت خربة األـ ُب عبلج طفلها إرتفعت نسبة األطفاؿ ا١تعرضُت لقصر القامة،  ذلك ألف رعاية 
:  ٔتؤشرات ٥تتلفة. األطفاؿ كقيمة إجتماعية يرجعها اجملتمع كمسؤكلية من مسؤكليات األـ،  ك ىكذا ٭تدد مستواىا التعليمي

عي الصحي،  إدراؾ ٥تتلف اٟتاالت اليت ينبغي فيها على األـ إما اللجوء إٔب الطب الشعيب أك اٟتديث،  فضبل عن الدراية الو 
 .ٔتختلف اإلجراءات الغذائية ك الوقائية

 

 

 :الخالصة

نمط التغذكم للطفل، ٧تد العامل تبُت من خبلؿ الدراسة أف ىناؾ عوامل ٖتدد ا٠تلفية الثقافية لؤلـ الريفية ك اٟتضرية على ال      
كما أف الزيادة ُب عدد األفراد داخل األسرة .  اإلقتصادم،  ا١تتمثل ُب اإلعتماد على العمل ا١تأجور كمصدر لدخل األسر الفقَتة

رة الزكاج ك ىناؾ العامل اإلجتماعي، كظاى(.  من غذاء ك ملبس ك غَتىا)٬تعل األـ غَت قادرة على تلبية كل ا١تتطلبات الضركرية
ا١تبكر  ك التقارب الشديد ُب فًتات اٟتمل،  يؤثر سلبيا على تغذية األطفاؿ خاصة لدل النساء اللواٌب بدأف ُب اإل٧تاب ُب سن 
مبكر،  ك ُب األخَت ينعكس على صحة األـ أكال ك الطفل ثانيا،  يضاؼ إٔب ذلك العامل الثقاُب، ا١تتصل بالتسرب ا١تدرسي مثل 

ك إتباع بعض ا١تعلمُت األسلوب العقايب،   .  ا١تدرسُت،  ك شعور ا١تعلمُت بعدـ االستقرار ُب ا١تدارس ا١تنقولُت إليهاعدـ كفاية عدد 
كالضرب ك اإلىانة األمر الذم ينفر التبلميذ من ا١تدارس،  باإلضافة إٔب نقص ا١تدارس التعليمية بالنسبة ١تساكن إقامتهم كنقص 

 .خاصة ُب الريفُب التغذية ك الرعاية الصحية 

،  فهو غَت كاُب تأثَت ا٠تلفية الثقافية لؤلـ الريفية ك اٟتضريةلكن خصائص النمط التغذكم للطفل األقل من عامُت،  حسب 
لتحليل ظاىرة سوء التغذية،  ىناؾ خصائص أخرل تؤثر على النمط التغذكم للطفل،  ك ىذا ما سنبلحظو ُب الفصل ا١توإب،  

 . غذية الطفل من خبلؿ ا٠تصائص السوسيوثقافيةا٠تاص بعرض لنمطية ت
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 البيئة مً وجهة ىظر الدياىات السناوية

 

 فاطمة خلفاكم:  األستاذة          

 البليدة-قسم علم االحتماع         

 

 :مقدمة

كأف األخبلؽ كالقيم البشرية . عماؽ كل فرد بشرمإٌف الدين قد الـز البشرية منذ نشأهتا، فاٟتدس الديٍت يكمن ُب أ
مرتبطة إرتباطا كثيقا بالظاىرة الدينية، اليت ٗتتلف بإختبلؼ اجملتمعات كاألجناس، فهناؾ ديانات ٝتاكية كأخرل كضعية كضعها 

 .اإلنساف إنطبلقا من تصورات فلسفية للحياة الكونية كالديانة البوذية كا٢تندكسية على سبيل ا١تثاؿ

من ىنا تبدك اٟتاجة للوقوؼ أماـ القيم البيئية ُب أبرز ا١تعتقدات الدينية لدل الشعوب كا١تتمثلة ُب الديانات السماكية الٌثبلثة ك  
 .١تعرفة موقف كإتاه كل دين ٨تو البيئة بشكل عاـ كعبلقة اإلنساف كالبيئة بشكل خاص( اليهودية، ا١تسيحية كاإلسبلـ)

 ( : Environnement) مفهـو البيئة

" بوأ ا١تنزؿ"أم رجع، كيقاؿ أيضا " بوءا -باء "البيئة ُب ا١تفهـو الٌلغوم ىي عبارة عن اسم مشتق من الفعل  :المفهـو الٌلغوم 
 .1ٔتعٌت أعده، كالبيئة ٔتعٌت ا١تنزؿ، كا١تباءة تعٍت منزلة القـو ُب كل موضوع

فهي تعٍت ايط العائلي، كتعٍت أيضا ٣تموعة الشركط فالبيئة تعٍت عدة معا٘ب، ( Le Robert)أما القاموس الفرنسي 
أك الظركؼ الطبيعية كالثقافية اليت تنظم حياة األفراد ك٥تتلف نشاطاهتم، كما تعٍت أيضا ٣تموعة ا١تقاييس ا١تتبعة من أجل اٟتفاظ 

 .2على البيئة الطبيعية من التلوث

سعة اإلستخداـ يرتبط مفهومها بنمط العبلقة بينهما كبُت موضع البيئة ُب ا١تفهـو اإلصطبلحي ىي شا :المفهـو اإلصطالحي 
ا١تكاف الذم : "إستخدامها، فهناؾ البيئة اإلجتماعية، البيئة الثٌقافية، البيئة الطبيعية كغَتىا، فقد عٌرؼ إبن خلدكف البيئة على أنا 

                                                           

 .75، بدكف سنة، ص للطبع كالنشر دار اٟتديث: بَتكت. ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية بالقاىرة،  -1
: édition  . Parisdictionnaire de bossage et des difficultés orthographe et grammaire-Le rebertR.Alin, -2

mise à jour, 2 ed, 1994, p460. 
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إحداث الٌتغيَتات فيها ْتسب ما تقتضيو ظركفو ُب كاإلنساف مهيأ لئلستفادة من ىذه اإلمكانيات ك .. تتوفر فيو إمكانيات معينة
 . 1"ا١تعاش كالعمراف كالٌتضاريس كغَتىا

 .2"كل شيء ٭تيط باإلنساف سواء كاف طبيعيا أك بشريا: " على أنا  2492كما عرفت البيئة ُب مؤ٘تر ستوكهوٓب لعاـ 

ة ال دخل لئلنساف ُب كجودىا، كبيئة شيدىا اإلنساف ٔتعٌت يتبُت لنا من خبلؿ ىذا الٌتعريف أف ىناؾ نوعُت من البيئة، بيئة طبيعي
البيئة الطبيعية ك البيئة ا١تشيدة، فهم :ىو سبب كجودىا، كُب ىذا الٌصدد قسم العديد من الباحثُت كالعلماء البيئة إٔب قسمُت ٫تا 

كليس لئلنساف أم دخل ُب كجودىا كل ما ٭تيط باإلنساف من عناصر أك معطيات حية أك غَت حية، "يقصدكف بالبيئة الطبيعية 
 .3"مثل الٌصخور، ا١تياه، ك٥تتلف اٟتيوانات كالٌنباتات كغَتىا من العناصر الطبيعية

نقصد بالبيئة، البيئة الطبيعية اليت تشمل ا٢تواء، ا١تاء ا١تناخ ك٥تتلف العناصر ا١تكونة للطبيعة كاليت ال  :المفهـو اإلجرائي للبيئة 
 .ادخل لئلنساف ُب كجودى

 : البيئة من كجهة نظر الديانة اليهودية . أكال

يرل الدين اليهودم أف البيئة مرتبطة باألرض كىي األخرل مرتبطة بالٌلعنة، نظرا للخطيئة اليت إقًتفها أبونا آدـ حُت أكل 
لكبلـ إمرأتو حواء  من الٌشجرة ارمة، حيث ٧تد ُب نصوص سفر الٌتكوين العهد القدٙب قصة بدأ ا٠تليقة، ككيف أف آدـ ٝتع

ال تأكل منها، : كقاؿ آلدـ ألنك ٝتعت لكبلـ إمرأتك كأكلت من الٌشجرة اليت أكصيتك قائبل"... كأكل من تلك الٌشجرة 
 .4..."ملعونة األرض بسببك، بالٌتعب تأكل منها كل أياـ حياتك كشوكا كحسكا تنبت لك

على أف الثٌقافة البيئية عند " أرلوند توينيب"الطبيعة، إذ يؤكد كما يعطي سفر الٌتكوين حق سيطرة اإلنساف ا١تطلقة على 
كقاؿ : " اجملتمع اليهودم تتمثل ُب الٌسيطرة على الطبيعة مستندا ُب ذلك بنصوص سفر الٌتكوين حيث يذكر ُب إحدل نصوصو 

لبهائم كعلى األرض كعلى ٚتيع ا نعمل اإلنساف على صورتنا كشبيهنا، فيتسلطوف على ٝتك البحر كعلى طَت الٌسماء كعلى ا
 .5"الدكاب اليت تدب على األرض

إضافة إٔب ىذا ٧تد أف الثٌقافة اليهودية تربط عبلقة اإلنساف بالطبيعة بعبلقة ا٠توؼ كالوعيد بإعتبار أف ىذا الٌتخويف ىو 
 .كسيلة إٯتانية

                                                           

 .50، ص 1988دار ا١تريخ، : الرياض . الثقافة كالبيئةنقبل عن فتحية ٤تمد إبراىيم،  -1
 .15، ص2000منشأة ا١تعارؼ، : اإلسكندرية . قضايا بيئية معاصرةالدين عبد ا١تقصود، زين  - 2
 .21، ص1997منشأة ا١تعارؼ، : اإلسكندرية . البيئة كاإلنسافزين الدين عبد ا١تقصود،  - 3
 .78، ص1999سبتمرب  2، العدد٣تلة البصائر". ا١تنحٌت العقائدم للًتبية البيئية"نقبل عن ٤تمد الصابريٍت كأٛتد السقاؼ  - 4
 (.27-26)، دار الكتاب ا١تقدس ُب الشرؽ األكسط، اإلصحاح األكؿكتاب العهد القدٙب كاٞتديدالكتاب ا١تقدس،   - 5
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لو اٟتق ا١تطلق دكف أم قيد أخبلقي ُب كعليو نستخلص أف اإلنساف اليهودم يستغل البيئة أبشع إستغبلؿ، معتقدا أف 
الٌسيطرة على عناصر الطبيعة كإخضاعها لرغباتو البلمتناىية، فاألخبلؽ البيئية كفقا ١تا جاء ُب سفر الٌتكوين توصف ٔتوقفها الٌسليب 

 .ٕتاه البيئة الطبيعية

 : البيئة من كجهة نظر الديانة المسيحية. ثانيا

الديانة ا١تسيحية من البيئة الطبيعية، فهناؾ من اآلراء ما ترل أف ا١تسيحية تفصل بُت اآلراء ٗتتلف كتتباين ُب موقف 
اإلنساف كالطبيعة، بل أنا تعطي حق الٌسيطرة كإستغبلؿ الطبيعة لتحسُت كتطوير أسلوب معيشتو، كذلك إستنادا إٔب الٌصفحات 

نو حسن بل كحسن جدا، ٍب إٌف ا خلق آدـ على صورتو، إٌف ا رأل كل ما خلقتو أ: "األكٔب من الكتاب ا١تقدس حيث يقوؿ
، لذلك ٧تد كبل من 1"كنفخ فيو من ركحو فصار حٌيا، بالفعل لقد سلط ا اإلنساف على الطبيعة كعلى اٟتيوانات كالنٌباتات

ة القوة تؤكد أف مفهـو الٌسيطرة ُب ا١تسيحية يعٍت اٟتق ُب ٦تارس( Arnold toynbee & Lynn white)الكتابات 
إٔب أف اإل٧تيل دعا البشر إٔب اٟتفاظ على البيئة كإستغبل٢تا دكف اإلضرار هبا " توينيب"كالٌتحكم ُب الطبيعة من جهة أخرل، كيشَت 

، كمن أنصار ىذا الرٌأم علماء 2"ألف اإلنساف لو كاجبات كمسؤكليات من أ٫تها كاجبو ُب إدارة ما يسيطر عليو ْتكمة كعقبلنية"
فكثَتا ما دعا البابا يوحنا بولس الثا٘ب ُب خطاباتو إٔب ضركرة إحًتاـ البيئة كالٌتعقل عند إستغبل٢تا، حيث يوضح ُب ا١تسيحية، 

يستهلك بطريقة فوضوية ثركات األرض، كٮتيل ...فاإلنساف الذم تسيطر عليو رغبة الٌتملك كالٌتمتع: "...إحدل خطاباتو فيقوؿ
، فيسخرىا إلرادتو ببل حساب ككأف ا ٓب ٭تدد ٢تا صورة كىدفا سابقُت، يستطيع اإلنساف إليو أنو يستطيع أف يتصرؼ على ىواه

 .3"أف يطور٫تا ال أف يتنكر ٢تما، كعوض أف يسعى اإلنساف إٔب معاكنة ا ُب عمل ا٠تلق، فهو يغتصب ما خلق ا

٨تو ٤تبة ا اليت تتجسد ُب ٤تبة القريب، كيؤكد أنصار ىذا الرأم أف الٌشريعة كالٌناموس ُب الكتاب ا١تقدس يوجهاف 
لذلك على اإلنساف أف يسعى إٔب ا١تصاٟتة مع ا، ٔتعٌت على اإلنساف أف يصلح عبلقتو مع البيئة باٟتفاظ على ثركات األرض، 

ُب ىذا اجملاؿ،  من ٚتاد كنبات كحيواف، إذ تنشط بعض كنائس العآب اليـو ُب ٣تاؿ اٟتفاظ على البيئة من خبلؿ توعية األفراد
ألنو كثَتا ما تدخل عناصر البيئة ُب الطقوس كا١تمارسات الدينية ا١تسيحية كاستعماؿ ا١تاء كالزٌيت كأغصاف الزٌيتوف كغَتىا، حيث 
يوضح أنصار ىذا الرٌأم أف مفهـو سلطة اإلنساف على الطبيعة ُب الكتاب ا١تقدس يتضمن مفهـو ا٠تدمة كالرعاية، لذلك حسب 

حراثة األرض كاإلىتماـ هبا، كاإلىتماـ باٟتيوانات ٔتعٌت آخر أف : ف ا اإلنساف بالعديد من ا١تسؤكليات البيئية من بينهارأيهم كل
يكوف اإلنساف ُب خدمة ا٠تيلقة أم كل ما ىو موجود على سطح األرض، ألف ا كٌكلى اإلنساف تدبَت شؤكف األرض باستخراج 

 .ن دكف اإلضرار هباطاقاهتا كاإلستمتاع ٓتَتاتو لك

من كل سنة تقاـ ( أيوؿ)إذ ٧تد أف ا١تذىب األرثوذكسي ُب ا١تسيحية خصص عيدا خاصا بالبيئة كذلك ُب األكؿ من 
 .فيو الٌصلوات لتوعية األفراد بأ٫تية البيئة، كدكر اإلنساف ُب اٟتفاظ عليها

                                                           

 (.1: 27 - 1: 26 - 2:7)الكتاب ا١تقدس، مرجع سابق، التكوين - 1
 .٤30تمد الصابريٍت كأٛتد السقاؼ، مرجع سابق، ص - 2
 .30نفس ا١ترجع،ص  - 3



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-549- 
 

ألنو يتحدث كثَتا عن ( بلبطريرؾ األخضر)قب بػ يل" برثلماكس"ك٧تد أف أحد البطاريريك األرثوذككسي، كىو البطريرؾ  
البيئة كيهتم هبا، فقد دعا إٔب العديد من الٌلقاءات البيئية ُب الكنائس اليت تشرؼ عليها، كُب آخر تصر٭تاتو حوؿ موضوع البيئة 

إف ... ها أنا خطيئة كربلإف ٙتة نوعا جديدا من اٞترٯتة ُب العآب، إنا جرائم موجهة ٨تو البيئة، كأقل ما يقاؿ عن: "يقوؿ 
إف اإلستهبلؾ ا١تبالغ فيو بل اجملنوف لو مربر من ىذا العآب ا١تغًتب عن ...ا١تسؤكلية األخبلقية ٨تو خليفة ا تتطلب طواعية ذاتية، 

 .1"ذاتو كعن ا٠تليقة كعن ا

افظة على البيئة، ال سيما منها فلقد أصبحت العديد من الكنائس اليـو تلعب دكرا مهما ُب توعية األفراد ُب ا"
الكنائس األرثوذكسية اليت تعمل على تربية أكالدىا على األخبلؽ البيئية، كذلك عرب توجيو أفكار أبنائها إٔب رفض مبدأ اإلنتفاع 

اف على البيئة فتشمل ُب الٌتعامل مع موارد البيئة كٕتاكزه إٔب مبدأ تكامل العناصر البيئية، كاألخبلؽ البيئية توسع مفهـو سلطة اإلنس
ضركرة ٛتايتو للموارد البيئية كاستبداؿ السلوؾ األنا٘ب ُب استخداـ الثركات بسلوؾ يتوافق مع األخبلقية البيئية كالٌضمَت 

 .2"اإليكولوجي

 :البيئة في الٌدين اإلسالمي . ثالثا

ؽ البيئية اليت ٖتدد عبلقة اإلنساف بالبيئة، إٌف موقف اإلسبلـ من البيئة يبدك كاضحا كصر٭تا، نظرا لتشبعو بالقيم كاألخبل
كالقائمة أساسا على مبدأ ا٠تبلفة، كيظهر ىذا ُب كثَت من نصوص القرآف الكرٙب كالٌسنة النبوية الٌشريفة، إذ يقوؿ عٌز كجل ُب  

ض كرفع بعضكم كىو الذم جعلكم خبلئف األر : "، كيقوؿ أيضا 3"كإذ قاؿ ربك للمبلئكة إ٘ب جاعل ُب األرض خليفة: "كتابو
 .5"كيستخلفنكم ُب األرض فينظر كيف تعملوف: "، ك يذكر أيضا ُب سورة األعراؼ4"فوؽ بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم

إذف يتبُت من خبلؿ ىذه اآليات الكرٯتة، أٌف اإلنساف ىو خليفة ا ُب األرض، كال ٯتلك اٟتق ا١تطلق ُب الٌسيطرة على 
كإنو من ... تصبح البيئة ميداف إختبار ألخبلؽ اإلنساف"، كعلى ىذا       (جامدة)ة أك غَت حية ىذه ا١تخلوقات سواء كانت حي

 .6"حق ا١تسلم أف ينتفع من عناصر البيئة كمن كاجبو أيضا اافظة عليها ليناؿ رضا ا ُب اآلخرة

نساف بسائر ٥تلوقات األرض، فبل إف ا١تنهج اإلسبلمي يكمل ُب الٌتعايش السلمي مع البيئة ُب ظل تنظيم عبلقة اإل
ضرر كال ضرار، فاإلنساف الذم سق الكلب أدخلو ا اٞتنة كا١ترأة اليت عذبت القطة أدخلها ا الٌنار، كعلى العمـو تتجلى لنا 

 :معآب ا١تنهج اإلسبلمي ُب اٟتفاظ على البيئة ُب العناصر التٌالية 

 :الدعوة إلى الٌنظافة (. أ
                                                           

1- http:// www.serafensaraf.com/vb/showthead. 
2 - http:// www.serafensaraf.com/vb/showthead. 
 .30القرآف الكرٙب، سورة البقرة، اآلية  - 3
 .165القرآف الكرٙب، سورة األنعاـ، اآلية  - 4
 .129القرآف الكرٙب، سورة األعراؼ، اآلية  5
 .81بق، ص٤تمد الصابريٍت كأٛتد السقاؼ، مرجع سا 6
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تصرؼ ضوابطو كقيوده اليت ٖتد من طغيانو، فاافظة على البيئة جزء من عقيدة ا١تسلم، يقوؿ  يضع اإلسبلـ لكل
تبسمك ُب كجو أخيك صدقة كبصرؾ للرجل الردمء البصر صدقة كإماطتك اٟتجر كالشوكة : "الٌرسوؿ صلى ا عليو كسلم

ا فيها من أقذار كأكساخ، كاعترب ىذا الفعل حسنة ٬تاز فاإلسبلـ حث على نظافة البيئة بإزالة م. 1..."كالعظم عن الطريق صدقة
هبا الفرد ا١تسلم، بل على الفرد ا١تسلم أف يكوف نظيفا ُب مأكلو كمشربو كملبسو كجسده، للوقاية من ٥تتلف األمراض ا١تعدية، 

ذا ىي جزء من إٯتاف ا١تسلم، فبل فالٌنظافة إ. 2"الٌنظافة من اإلٯتاف كالوسخ من الٌشيطاف: " يقوؿ الٌرسوؿ صلى ا عليو كسلم 
٬توز للمسلم شرعا أف يلوث عناصر البيئة ا١تختلفة ٔتختلف ا١تلوثات ألنا تنقل األمراض إٔب اجملتمع اإلنسا٘ب، يقوؿ الٌرسوؿ صلى 

 الطٌريق، كذلك من كاجب كا١تبلعن الٌثبلث ىي الٌتبوؿ ُب ا١توارد الطٌبيعية كُب الٌظل ك ُب 3"إتقوا ا١تبلعن الٌثبلث: "ا عليو كسلم 
 الفرد ا١تسلم أف يعتٍت بنظافة ا١تسكن كالٌشوارع ُب ٥تتلف ا١تناطق ال سيما ا١تدف، فيمتنع عن إلقاء القاذكرات ُب الطٌرقات كالٌشوارع

ٌنظافة إف ا طيب ٭تب الطٌيب، نظيف ٭تب ال: "العمومية ككذلك البصق، ُب ىذا ا١تعٌت يقوؿ الٌرسوؿ صلى ا عليو كسلم 
من ٝتى ا كرفع حجرا أك شجرا : "، كيقوؿ أيضا 4"فنظفوا أفنيتكم كدكركم كال تشبهوا باليهود الذين ٬تمعوف األكباد ُب دكرىم

 .5"أك عظما من طريق الٌناس مشى كقد زحزح نفسو عن الٌنار

إٔب اٞتسد كا١تأكل كا١تلبس إٔب نظافة  إذف اإلسبلـ أعطى أ٫تية كبَتة للٌنظافة كٔتفهومها الواسع ابتداء من نظافة القلوب
 .البيوت كالٌشوارع كالبيئة اليت يعيش فيها، فاافظة على نظافة البيئة تؤدم إٔب الوقاية من ٥تتلف األمراض

 :الدعوة إلى عدـ التٌبذير كاإلسراؼ (. ب

ة اليت سخرىا ا لو، كأصبحت مهددة إٌف الواقع البيئي ُب تدىور مستمر جراء سلوؾ اإلنساف ا١تفرط ٕتاه ا١توارد البيئي
باإلستنزاؼ، كعليو فا١تشاكل البيئية تفاقمت كبات من الٌصعب إ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا، إٌف الواقع البيئي ك ما آؿ إليو من تدىور يؤكد أف 

حا عن طبيعة اإلنساف ٓب يكن أمينا على األرض الذم استخلفو فيها، ألف اإلسبلـ قدـ للبشرية منهجا متكامبل كتصورا كاض
كلوا كاشربوا كال تسرفوا إنو ال : "الٌتصرؼ ُب ٚتيع شؤكف اٟتياة، كنى عن اإلسراؼ كالتٌبذير بكل أشكالو، يقوؿ ا عٌز كجل 

ك يبدك من اآليتُت أف اإلسراؼ . 7"إٌف ا١تبذرين كانوا إخواف الٌشياطُت ككاف الٌشيطاف لربو كفورا:"كيقوؿ أيضا . 6"٭تب ا١تسرفُت
 .بذير ٤ترماف ُب الٌشريعة اإلسبلميةكالتٌ 

                                                           

 .حديث شريف ركاه الًتمذم - 1
 .حديث شريف - 2
 .حديث شريف - 3
4 - http:// www.alfrasha.maktoob.com. 
5 - http:// www.alfrasha.maktoob.com. 
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كلتهذيب اإلنساف كتربيتو أمر ا تعأب بالقصد ُب األمور كلها، كانتهاج السلوؾ الٌرشيد ُب اٟتفاظ على ا١توارد البيئية 
ض إٌف ا ال كأحسن كما أحسن ا إليك كال تبغ الفساد ُب األر : "، يقوؿ ا تعأب ُب ٤تكم تنزيلو 1كعدـ إفسادىا كتبذيرىا

إٌف اإلسبلـ إذا يدعو إٔب الٌتنمية كعمارة األرض كإصبلحها كاستغبل٢تا بشرط عدـ إفساد العناصر الٌضركرية . 2"٭تب ا١تفسدين
 .للحفاظ على توازف البيئة لؤلجياؿ البلحقة أك ما يسمى با١تفهـو اٟتإب بالتٌنمية ا١تستدامة

 :الدعوة إلى حماية الحيواف (. ج

من آيات القرآف الكرٙب تعرضت لذكر اٟتيوانات، إما بغرض كصف بدائع خلق ا سبحانو كتعأب، أك بغرض الكثَت 
الٌتنويو بكـر ا على اإلنساف بتسخَت ىذه اٟتيوانات لو، ليستخدمها ُب أغراضو كحوائجو من غذاء ككساء كغَتىا، كيكفي أف 

 .عض اٟتيوانات كسورة البقرة كالعنكبوت كالٌنمل كغَتىا من الٌسورنشَت إٔب أف ُب القرآف الكرٙب سور ٝتيت بأٝتاء ب

 : إٌف ا عٌز كجل أكجب علينا حقوقا ٕتاه اٟتيوانات اليت من بينها ما يلي 

إٌف ا  : "حىت حُت ذْتو، فعن شداد بن أكس رضي ا عن الٌرسوؿ صلى ا عليو كسلم قاؿ : اإلحساف للحيواف  .1
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة كإذا ذْتتم فأحسنوا الذْتة كليحٌد أحدكم شفرتو كلَتيح  كتب اإلحساف على كل

 .3"ذبيحتو

دخلت امرأة الٌنار من : "فعن أيب ىريرة رضي ا عنو، عن الٌنيب صلى ا عليو كسلم قاؿ : ال ٬توز تعذيب اٟتيواف  .2
، كعن عبد ا بن 4"حشائش األرض حىت ماتت ىزارا جراء ىرة ربطتها فبل ىي أطعمتها كال ىي أرسلتها ترمـر من

عمر رضي ا عنو أنو مر بفتياف من قريش قد نصبوا طَتا كىم يرمونو، كقد جعلوا الصاحب الطَت كل خاطئة من 
 من فعل ىذا؟ لعن من فعل ىذا إٌف الٌرسوؿ صلى ا عليو كسلم لعن: نبلهم، فلما رأكا ابن عمر تفرقوا، فقاؿ ابن عمر 

كاليـو ُب كثَت من الدكؿ غَت ا١تسلمة تتسلى ٔتصارعة الٌثَتاف كمصارعة الديكة، كرٔتا . 5من اٗتذ شيئا فيو الٌركح غرضا
 .تدـك ىذه ا١تصارعة حىت ا١توت

من حق اٟتيواف عدـ إرىاقو فيما ال يطيق، ك٭تاسب اإلنساف إذا قاـ هبذا الفعل، فعن عبد ا بن : عدـ إرىاؽ اٟتيواف  .3
أردفٍت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ذات يـو خلفي فأشر إٌٕب حديثا ال أخرب بو أحدا : "رضي ا عنهما قاؿ  جعفر

أبدا، ككاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أحب ما أستًت بو ُب حاجتو ىدؼ أك حائش ٩تل فدخل يوما حائطا من 
، فسكن 6ح رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم سراتو كذفراهحيطاف األنصار فإذا ٚتل قد أتاه فجرجر كذرفت عيناه فمس

                                                           

1- http:// www.islamset.com/arabic/aenv/jada.html. 
 
 .77القرآف الكرٙب، سورة القصص، اآلية  -  2
 .حديث شريف، ركاه مسلم - 3
 .حديث شريف، متفق عليو 4
5 - http:// www.alfrasha.maktoob.com. 
 .يعٍت أصل أذنو كىو ا١توضع الذم يعرؽ منو اإلبل، خلف األذف: ذفَتم البعَت  - 6
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من صاحب اٞتمل؟ فجاء فىت من األنصار فقاؿ ىو ٕب يا رسوؿ ا فقاؿ أما تتقى ا ُب ىذه البهيمة اليت : " فقاؿ 
 .1("أم تتعبو)ملككها ا، إنو اشتكى إٌٕب أنك ٕتيعو كتدئبو

و ُب األعماؿ الذم يستطيع القياـ هبا، كعدـ استخدامو لغَت ذلك، ففي كأيضا من حقوؽ اٟتيواف ُب اإلسبلـ استخدام .4
إنٍت ٓب أخلق ٢تذا كلكٍت خلقت : الصحيحُت أف رجبل كاف يسرؽ بقرة قد ٛتل عليها فالتفت إليو البقرة فقالت 

 .كأ٘ب أكمن بو كأبو بكر كعمر: سبحاف ا أبقرة تتكلم؟ فقاؿ رسوؿ ا : للحرث فقاؿ الٌناس 

ًتاـ مشاعر اٟتيواف ىي األخرل من حقوؽ اٟتيواف على اإلنساف، فقد نى الٌنيب صلى ا عليو كسلم أف ٨تد اح .5
فعن ابن مسعود رضي ا عنو قاؿ كنا "الٌسكُت ْتضرة اٟتيواف الذم يذبح، كما رعى اإلسبلـ حق األمومة عند اٟتيواف 

نا فرخيها فجاءت اٟتمرة فجعلت تٌعرش فجاء الٌنيب صلى ا عليو مع رسوؿ ا ُب سفر، فرأينا ٛترة معها فرخاف، فأخذ
 .2"من فجع ىذه بولدىا؟ ردكا كلدىا إليها: كسلم فقاؿ

يبدك أٌف اإلسبلـ ٓب يهمل اٟتيواف، فهو كائن حي يشعر كيرل كيتأٓب عند أذيتو، لذا فمن كاجب اإلنساف 
لو أف بغلة عثرت ُب : " عمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو قاؿ  ا١تسلم أف ٭تًـت اٟتيواف باٟترص على عدـ أذيتها، فعن

 3"العراؽ ٠تشيت أف يسألٍت ا عنها ١تا ٓب أسول ٢تا الطٌريق

 :الدعوة إلى المحافظة على األشجار كالٌنباتات (. د

فهي تنقي ا٢تواء  األشجار كثَتة ا١تنافع سواء كاف ىذا بالٌنسبة لئلنساف أك اٟتيواف فباإلضافة إٔب أنا تزين البيئة
 .كٕتلب األمطار، كٗتفف من شدة الرٌياح، ك٘تنع من ا٧تراؼ الًٌتبة

إٌف ا١تنهج اإلسبلمي يأمرنا بالعناية ٔتختلف األشجار كالنٌباتات سواء كانت مثمرة أك غَت ذلك، فالٌرسوؿ 
استطاع أف ال تقـو حىت إذا قامت الٌساعة كُب يد أحدكم فسيلة، فإف : "الكرٙب حث على غرس األشجار إذ يقوؿ 

، با١تقابل حذر الٌنيب األمة ا١تسلمة من قطع أك ٗتريب األشجار، كالعلم اٟتديث أكد على ضركرة 4"يغرسها فليفعل
اافظة على أشجار الغابات ك٥تتلف النٌباتات األخرل، ألنو كائن حي كحيوم ُب نفس الوقت، نظرا للفوائد اليت 

ة عامة عنصر حيوم لتثبيت الطٌاقة الٌشمسية بل يعد مصدر الطٌاقة األساسي على سطح يقدمها للبيئة، فالٌنبات بصف
( co2)فالنٌبات يستغل الطٌاقة الٌضوئية، كا١تاء كثا٘ب أكسيد الكربوف . "األرض، كما يعد مصدرا رئيسيا للغذاء كالٌدكاء

ٚتيع ا١تواد الكربوىيدراتية ا١توجودة، كأغلب ا١تواد ليكوف لنا كللكائنات اٟتية غَت ذاتية الٌتغذية ا١تواد الٌضركرية، حيث 
كثا٘ب ( o2)، كفوؽ ىذا كلو فإنو يثٌبت نسبة األكسوجُت 5"الٌدىنية، كا١تواد الربكتينية كالفيتامينات مصدرىا النٌبات

                                                           

1 - http:// www.alfrasha.maktoob.com. 
2 - http:// www.channels.aarabiah.net. 
3 - http:// www.alfrasha.maktoob.com. 
 .حديث شريف، ركاه أٛتد عن أنس بن مالك - 4
5 - http:// www.channels.aarabiah.net. 
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د هبا ُب الغبلؼ اٞتوم، كمن ىنا جعل اإلسبلـ للٌنبات حقوقا على الفرد احًتمها كالٌتقي( co2)أكسيد الكربوف 
 :كسوؼ نعرض فيما يلي أىم حقوؽ الٌنبات ُب اإلسبلـ 

٘تهيد األرض كاستصبلحها ىي من أكٔب حقوؽ الٌنبات على الفرد، فالٌنيب صلى ا عليو كسلم اعترب أٌف من أحيا أرضا  .1
ٔب ُب سورة فهي لو كىذا يدؿ على أ٫تية استصبلح األراضي كزراعتها كإحيائها با١تاء، فنجد قوؿ ا سبحانو كتعا

كىو الذم أنزؿ من الٌسماء ماء فأخرجنا بو نبات كل شيء فأخرجنا منو خضرا ٩ترج منو حٌبا مًتاكبا كمن : "األنعاـ 
الٌنخل من طلعها قنواف دانية كجنٌات من أعناب كالزٌيتوف كالٌرماف متشاهبا كغَت متشابو انظركا إٔب ٙتره إذا أٙتر كينعو إٌف 

أتغرس ىذه : ، كقد ركم أٌف رجبل مٌر بأيب الٌدرداء رضي ا عنو كىو يغرس جوزه فقاؿ1"فذلكم آليات لقـو يؤمنو 
. ما علٌي ألف يكوف ٕب أجرىا كيأكل منها غَتم: كأنت شيخ كبَت كىي ال تثمر إالٌ ُب كذا ككذا عاما فقاؿ أبو الٌدرداء 
بغض الٌنظر إذا كانت ىذه األشجار مثمرة أك غَت  ٔتعٌت أف غرس األشجار تعد صدقة جارية تنفع الفرد ا١تسلم ُب آخرتو

 .مثمرة

حق الٌنبات ُب اٟتماية، ٔتعٌت حق النبات ُب اٟتماية من ا٢تبلؾ من اإلنساف أك اٟتيواف، كذلك بعدـ قطع األشجار  .2
ا كال امرأة، ال تقتل صبي: "بصفة عشوائية أك ٗتريبها أك حرقها، كُب ىذا الٌصدد أكصى أبو بكر قائد جيش الٌشاـ بقولو 

، كُب ىذا القوؿ ٛتاية لؤلشجار ا١تثمرة 2"كال ٗتربن عامرا كال تعقرف شاه كال بعَتا إال ألكلو كال تغرقن ٩تبل كال ٖترقو
 .كالٌنخل كالٌزرع من ا٢تبلؾ أثناء اٟترب

ات كراثية معينة ٘تيزىا اٟتفاظ على األصوؿ الوراثية للنٌبات بشكل عاـ، فمن ا١تعلـو أف ا خلق الٌنبات كأكدع فيها صف .3
عن باقي الكائنات اٟتية ككذا على أساس الٌصفات الوراثية يتم تصنيف النٌباتات إٔب أصناؼ كأنواع معينة لكل صنف 

 .طبيعتو الوراثية

حق الٌنبات ُب تربة غَت ملوثة، فعدـ إفساد األرض كتلوثها ٖتفظ حق الٌنبات ُب استمرار بقائو، كقد حذرنا رسولنا  .4
 . من قضاء اٟتاجة ٖتت األشجار كأماكن ظلها كأماكن سقوط ٙتارىاالكرٙب

كلوا من ٙتره إذا أٙتر : "حق النٌبات ُب إخراج زكاتو كإعطاء الفقراء منو حىت يبارؾ ا فيو ك٭تميو من ا٢تبلؾ قاؿ تعأب  .5
 .3"كآتوا حقو يـو حصاده

على ىذه األرض كىو جزء منها، فهو مدير ٢تا كليس كما ٯتكن قولو ُب آخر ىذا ا١توضوع أف ا استخلف اإلنساف 
 .ٔتالكها، منتفع هبا كليس متصرفا فيها

، فهو 4فموقف اإلسبلـ من البيئة كمواردىا موقف إ٬تايب فكما يقـو على اٟتماية كمنع الفساد، يقـو على البناء كالعمارة
مي اىتم بالبيئة ٔتفهومها الواسع كمواردىا يطالب بالعمل كعمارة األرض من أجل توفَت حياة أفضل، فالدين اإلسبل

                                                           

 .99القرآف الكرٙب، سورة األنعاـ، اآلية  - 1
2- http:// www.channels.aarabiah.net. 

 .141القرآف الكرٙب، سورة األنعاـ، اآلية  - 3
 .38، ص1995الدار العربية للنشر كالتوزيع، : ، القاىرة1، طالًتبية البيئيةأٛتد عبد الوىاب عبد اٞتواد،  - 4
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ا١تختلفة اٟتية كغَت اٟتية، كأظهر أسس الٌتعامل معها ٟتمايتها كاٟتفاظ عليها، كنى عن اإلسراؼ بكل أشكالو السلبية 
 .سواء ُب ا١تأكل كا١تشرب كغَت ذلك من ا١توارد الطبيعية

 

 :خاتمة

ظا ُب موقف كل من الديانتُت اليهودية كا١تسيحية من جهة ُب األخَت نستطيع القوؿ أٌف ىناؾ تباينا ملحو 
كاإلسبلـ من جهة أخرل، فبينما تؤكد الٌنصوص القرآنية كاألحاديث النبوية عبلقة الود كاإلنسجاـ بُت اإلنساف كالطٌبيعة، 

ٌثبلثة ُب ٖتديدىا ٧تد أف نصوصا ُب اليهودية تربط تلك العبلقة با٠تطيئة كا٠توؼ كالوعيد، ُب حُت تتفق الديانات ال
١تكانة اإلنساف ا١تتميز بُت الكائنات كحقو ُب اإلنتفاع ٔتوارد البيئة، إال أنو كل من الديانتُت اليهودية كا١تسحية تعطي 

 .اإلنساف حق السيطرة ا١تطلقة كغَت ا١تسؤكلة على البيئة، بينما ٭تدد اإلسبلـ مسؤكلية أخبلقية مبنية على مبدأ ا٠تبلفة

 

ف ىناؾ تباينا أيضا ُب الديانة ا١تسيحية، فالبعض يرل أف ا١تسيحية ٓب تعطي اٟتق ا١تطلق لئلنساف كما اتضح أ
ُب استغبلؿ البيئة، بل عليو مسؤكلية اٟتفاظ على عناصر البيئة كاستغبل٢تا عقبلنيا باعتبار أف بعضها يستعمل ُب طقوس 

لٌسيطرة ا١تطلقة لئلنساف على الطٌبيعة بإعتباره أرقى ىذه الديانة، أما البعض اآلخر فَتل أف ا١تسيحية أعطت حق ا
 .٥تلوقات األرض كمقرب إٔب ا
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 أنيسة عالف . أ
 البليدة-قسم علم االجتماع

 

 

 : ملخص

لذم قدمو ُب تدريب اللعب ىو نشاط الطفل األساسي كالوسيط الًتبوم الذم يعٍت بالدراسة كاالىتماـ للدكر الكبَت كاال٬تايب ا
الطفل اٟتركي كتنمية حواسو كتكيفو النفسي كاالجتماعي من خبلؿ إعداد برامج بيداغوجية قائمة أساس على أسلوب التعلم 

 .باللعب كاأللعاب خصوصا ُب طور الركضة

 

 

Résumé : 

 

Le jeu est l’activité principal de l’enfant, l’intermédiaire éducative du fait de son 
importance et positif rôle en se basant sur l’entrainement physique de l’enfant la 
stimulation de ces cinq sens et son adaptation physiologique et sociale, d’après la 
préparation des programmes pédagogique basés sur les jeux et jouets spécialement 
dans les crèches. 

 

 

 :إشكالية الدراسة

على اعتبار .... تعد دراسة تنشئة الطفل االجتماعية من ا١تواضيع اليت الزالت ٤تط ْتث العديد من علماء النفس ك االجتماع
ٍب ا١تدرسة ىذه العملية الًتبوية كالتعليمية كالتثقيفية أساس كل تفاعل اجتماعي بيت الطفل ككالديو ٍب ٤تيطو ا٠تارجي كالركضة 

 ...كالشارع
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ىذا التفاعل الذم يكسبو صفتو اإلنسانية كالجتماعية ىاتاف الصفتاف الكفيلتاف بأف ٕتعبل منو إنسانا سويا قادرا على فهم معٌت 
 .ا١تواطنة كاالستقبلؿ الذاٌب –االنتماء  –الصداقة  -التآلف 

.. اسبة بالعصرنة كالتصنيع كالعو١تة كفرص التعليم العإب للجنسُتكمع اتساع نطاؽ اٟتياة االجتماعية كما أفرزه من قيم جديدة من
كمن .. طرح التساؤؿ حوؿ مدل الرعاية كاالىتماـ الذم يتلقاه الطفل ضمن سلسلة التحوالت اليت يعيشها اجملتمع اٞتزائرم

بات الطفل النفسية كاٞتسمية ضمنها كجود ا١تؤسسات الًتبوية الكفيلة بذالك كعلى رأسها الركضة كما مدل استجابتها ١تتطل
 ؟..كالًتبوية كحق االجتماعية

فاجملتمع اٞتزائرم قد شهد ٖتوالت سياسية كاقتصادية كثقافية كاجتماعية كبَتة منها الدٯتقراطية التعليم كبرامج اإلصبلح اٞتديدة، 
لتصنيع كالقضاء على األراضي كدخوؿ اقتصاد السوؽ كفتح ٣تاالت االستثمار األجنيب كارتفاع معدالت التحضر كموجات ا

قد تغَتت اليـو .. الزراعية مم أثر على شركط السكن كأ٪تاطو، فالبيوت اٞتزائرية على بساطتها قدٯتا ذات اٟتدائق كباحات الدار 
فاؿ كاليت كانت تعج باألط... كٖتولت إٔب شقق ضيقة مزدٛتة كاألزقة كاألحياء الواسعة ا٠تالية من السيارات .. كىدمت كىجرت

كىم يلعبوف األلعاب الشعبية اليت تعرب عن ثقافة جزائرية أصلية كانتماء عريب يرسخ ُب عقو٢تم العادات كالتقاليد اٞتزائرية 
كل ذالك ٖتوؿ إٔب شوارع صاخبة كمزدٛتة كخطرة بالعديد .. كالسلوكات اٟتميدة كا١تفردات كفنوف التعامل كالتعايش مع اآلخرين

 .ٔب ضركرة اٟتاؼ الطفل ٔتؤسسات الًتبية قبل السن اإللزامي للدراسة كأ٫تها الركضةمم أدل إ.. من اٞترائم

على اإل٧تاب كرعاية األطفاؿ كتنشئتهم بطرؽ سليمة  -تقتصر–ضف إٔب ذالك األـ اٞتزائرية بعدما كانت كظيفتها التقليدية 
ا٠تجولة كا١تتحفظة أماـ الرحل ُب بعض ا١توافق كا٠تركج إٔب الزكجة ا١تنعزلة ك / كمقبولة ٓب تعد كما ُب السابق، تلك األـ أك األخت 

العمل كاقتحاـ ٣تاالت التعليم بشىت مستوياتو كحىت ُب األرياؼ سواء قبل الزكاج أك بعده، ككذا دخو٢تما ميداف العمل ك٦تارسة 
 .االجتماعية التجارة ّتدارة مم ساىم ُب تغيَت ا٠تلفية الذىنية كالتصور القدٙب ٢تا إزاء تنشئة الطفل

 -إٔب حد ما –فحتمية إ٬تاد مؤسسة تربوية تتكفل براعية الطفل كتربيتو أصبحت أكيدة بل كضركرة ملحة قد استطاعت : كعليو  
ىده  –أف تكوف البديل عن دكر األـ الًتبوم على امتداد الساعات الصباحية كحق ا١تسائية أين تكوف األـ فيها غائبة عن طفلها 

 .عتربىا علماء النفس كخرباء الًتبية أنا أزمنة النشاط لكيوم للطفل ُب طفولتو ا١تبكرةالساعات اليت أ

جاء ىذا  –خصوصا منها اٟتضرية  -كأماـ التزايد الكبَت كا١تلحوظ لعدد دكر اٟتضانة كرياض األطفاؿ عرب كل ا١تناطق اٞتزائرية  
ألنو ال ٬تد شيئا أخر يفعلو  –فطفل الركضة يلعب باستمرار  -ةا١توضوع ليبحث عن دكر اللعب الًتبوم داخل الركضة اٞتزائري

كحىت ال يشعر با١تلل كالقلق النإتُت عن غياب األـ ككجوده ُب عآب فيزيقي غريب عنو، فإ٘ب ( على حد تعبَت حد علماء النفس)
كسلوكا تو، كهتذيبا أللفاظو؟ ككذا  موجها ١تهارتو اٟتركية كتدريبا ٟتواسو -اللعب–أم مدل ٯتكن أف يكوف ىذا النشاط الدائم 

 .كسيلة تعليمية ١تبادئ   القراءة كلكساب ١تراحل الدراسة بل كأيضا منفذا يعرب من خبللو عن رغباتو ك٥تاكفو

ستكوف حتما بيئة مشجعة للطفل  -فإف الركضة –الغنية بوسائل الًتفيو كاأللعاب كاللعب  -كإذا ما توفرت ىذه البيئة الًتبوية  
القادرة ٔتواصفات  –البديلة  -ىذه األـ –ا١تدعم بالتأىيل النفسي كا١تهٍت من قبل ا١تربية  –التعلم كاإلبداع كالتفوؽ الدراسي على 
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معينة على فهم طبيعة النشاط الًتبوم األنسب كاألقرب لطفل الركضة على اختبلؼ أعمار ىؤالء إٔب أطفاؿ كجنسهم ككذا 
   .انتماءاهتم األسرية كاٞتغرافية

 :فكانت تساؤالت البحث كالتالي

عنصر مساىم ُب إثراء عملية التكيف السليم لطفل  -داخل الركضة –ىل يعترب اللعب الًتبوم كاص األنشطة ا٢تامة  -
 الركضة؟

كماذا عن الفًتة ا١تخصصة للعب داخل قاعات الركضة ىل ىي كافية؟ كمشبعة لرغبات كفضوؿ كتعلم الطفل؟ كىل  -
 ليمي للمربية دكر ُب فهم طبيعة النشاط الًتبوم ا١تناسب لطفل الركضة؟ يلعب ا١تستول التع

 : فركض البحث

 .داخل الركضة أحد األسباب ا١تسا٫تة ُب عملية التكيف السليم للطفل –كجزء من الفضاء الًتبوم   –الًتبوية تعد األلعاب  -(1

 .ل أحد العوامل ا١تسا٫تة ُب إثراء عملية التعلم لدل الطفلكجزء من الربنامج الًتبوم للركضة ٘تث  –الفًتة ا١تخصصة للعب  -(2

 .ا١تستول التعليمي للمربية لو عبلقة ٔتدل فهمها بطبيعة األنشطة الًتبوية ا١تناسبة لطفل الركضة -(3

 :أىمية الدراسة -

الًتبية مؤخرا من إصبلحات أصبحت مؤسسة الركضة ضركرة اجتماعية كتربوية ُب اجملتمع اٞتزائرم نظرا للظركؼ اليت مست قطاع 
 .   منهجية األمر الذم جعل من األكلياء يشعركف بأ٫تية النظاـ التحضَتم ُب تدريب الطفل كتنمية قدراتو ا١تعرفية

فكاف من الواجب علينا اإلطبلع على ضركرة التنشئة االجتماعية ضمن ىذا اإلطار كما مدل اعتماد األسلوب العلمي ُب منح 
 .اٟترية كالتنوع األدائي ا١تعرُب عن طريق توجيو نشاطات اللعب –الركضة الطفل ُب مرحلة 

 :األسباب العلمية

 .العمل ا١تعرُب انطبلقا من كاقع الركضة اٞتزائرية باستعماؿ تقنيات البحث السوسيولوجي -
 .يةالكشف عن طبيعة الربنامج الًتبوم الركضة اٞتزائرية كمدل تطابقو مع قدرات الطفل العقلية كاٟتس -
 . قلة الدراسات كالبحوث السوسيولوجية ٢تذا القطاع كعبلقتها ٔتدل اعتماد أسلوب اللعب ُب تعليم طفل الركضة -
 الكشف عن آليات التكيف النفسي كاالجتماعي لطفل الركضة  -
 .إلقاء الضوء على طبيعة العبلقة بُت الركضة كاألسرة اٞتزائرية -
 .نشاط الركضة الًتبوم على أساس علمي كمدركسأف يكوف ىذا البحث نقطة البداية لتنظيم  -

 : األسباب العملية



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-558- 
 

القائم على أسلوب  –لربنامج موحد لكافة الرياض اٞتزائرم  –ٖتفيز السلطات ا١تعنية  كاألكادٯتيُت على إ٧تاز مشركع عمل 
 .التعلم باللعب كُب ذلك تفعيل لدكر ىذا النشاط ُب عملية تعليم الطفولة ا١تبكرة

ر ا١تسئولُت كا١تواطنُت معا إٔب الدكر الفعلي ١تؤسسة الركضة كاستبداؿ النظرة الدكنية ٢تا ُب كونا ٣ترد مكاف إليواء لفت أنظا
 .األطفاؿ مادكف السادسة من العمر

 :ضبط المفاىيم الضمنية إجراءيا للدراسة

نظرية كمفهـو اللعب، الطفولة كالركضة  إال زيادة على ا١تفاىيم الظاىرية للموضوع كاليت حددىا الباحث ضمن فصوؿ الدراسة ال
أف أم ْتث ال ٮتلو من العديد من ا١تفاىيم الضمنية ٕتنبا ألم لبس أك غموض ألجل إعطاء تصور موضوعي إلشكالية البحث 

 :  كمن بُت ىذه ا١تفاىيم

  :الدكر

قف كالقيم كأ٪تاط السلوؾ ككثَتا ما نسمع ىذا ٣تموع األ٪تاط الثقافية اليت ترتبط ٔتركز معُت كىي تشتمل على االٕتاىات كا١توا
، ىذه ا١تكانة اليت تتحدل منة خبل٢تا سلوكات الفرد كإجباره كمسئولياتو إتاه ٪تط (1)ا١تفهـو الرتباطو ٔتكانو اجتماعية معينة 

الديناميكي الذم ٭ترؾ مكانة ما ٤تدد من القيم كا١تعايَت، العادات كالسنن االجتماعية اليت ٯتكنو اال٨تدار عنها فالدكر ىو اٞتانب 
 .لوضعية اجتماعية معينة كدكر األـ أك ا١تربية

 :المربية

 (2".)العاملة مع األطفاؿ، كىي ا١ترشدة كالقائدة، كأيضا ا١تراقبة كا١تبلحظة: "إف أكؿ ما عرفت بو الًتبية ىو أنا

د األجياؿ الصاعدة ، فا١تعلمة تؤثر ُب الطفل بأقوا٢تا كأفعا٢تا أىم العناصر الفعالة ُب العملية الًتبوية كالكفيلة بإعدا: "كىي أيضا
 ( .3" )كمظاىرىا كسائر تصرفاهتا اليت ينقلها الطفل عنها بطريقة شعورية أكال شعورية

حضوىا ُب العديد من النوحي السلوكية  -فا١تربية ىي مصدر اىتماـ الطفل كموضع ثقتو ك٪توذج يراه الطفل مثاال ٭تذك  
قية كىي أيضا ا١تسؤكلة عن كل ما يتعلمو الطفل من صاّب أك طاّب باعتبارىا مفتاح النجاح للعملية الًتبوية ُب مرحلة كاألخبل
 .الرياحن

على اعتبار طفل الركضة قليل ا٠تربة كيرغب ُب اكتشاؼ ما حولو فتكوف ىي ا١تشرفة على غرؼ التعليم كالنشاط اليدكم 
 .دار اليـوكا٠تدمات كغرؼ النـو كاألكل على م

حىت يصل إٔب مرحلة من ... كمن جهة أخرل فا١تربية ال بد أف تقبل كل طفل كما ىو بأف تكوف ٤تل ثقتو كموضع أماف لو 
النشاط كاٟتيوية كاالستقبللية كاليت ال تتحقق إال بتوافر العديد من الشركط كمنها سن الطفل ا١تلتحق بالركضة كُب ىذا الصدد ٨تن 

 (.4: )بوضح لنا البيانات التالية  jeselleجيزؿ : األطفاؿ ىا١تلتحقُت حسب العآب سلم متوسطات أعمار
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 مػدة المكوث بالركضػػة سػػػػػن الطفػػػػػػل

 ساعة كاحدة أسبوعيا شهر 18

 ساعتاف أسبوعيا  شهر 21

 مرات باألسبوع  3 –ساعتاف كنصف  شهر 24

 مرات باألسبوع 3 –د  30سا ك  2 شهر 36 – 30

 مرات باألسبوع 5 –د  30سا ك  2 شهر 42

 نصف دكاـ  سنوات 5 - 4

مع العلم أف عنده ا١تواقيت كمتوسطات أعمار األطفاؿ قد أخذت بعُت االعتبار مراحل ٪تو الطفل البيولوجي كالنفسي كحىت 
 .االجتماعي إلحداث التكيف السليم لطفل الركضة

 : المنهج

عليو الركضة من مواقف كخربات كأنشطة كأساليب تتجو ُب ٣تموعها ٨تو ٖتقيق التكامل  كل ما ٖتتوم: "يعرؼ ا١تنهج على أنو 
 (.5" )ُب مظاىر ٪تو الطفل ا١تختلفة

فا١تنهج ىو كل ما يسطو ك٭تضر كينظم كيدرس من أجل تقدٯتو لؤلطفاؿ ُب صورة مبسطة ككاضحة ا١تعآب أخذا بعُت االعتبار 
وىم الفكرية كاٞتسمية كالنفسية، كما أف ا١تنهج من ا١تمكن أف يتخذ شكبل ركتينيا ُب فركؽ السن ألطفاؿ الركضة كمستويات ٪ت
، كمن األفضل أف يدرس ليأخذ الطابع ا١ترف كا١تسلي ليدعم ملكات الطفل ا١تعرفية ..تعليم مبادلء القراءة كالكتابة كاٟتساب

 .للعبكشكل األلعاب الًتبوية اليت تشبع فضوؿ الطفل كرغبتو الدائمة ُب ا

 :المفهـو العلمي

فاٟتواس ىي " ا١تفاىيم العلمية كا١تهارات األدائية ا١تناسبة للطفل بالركضة ْتواسو كمبلحظتو الشخصية"كيرتبط ىذا ا١تفهـو بػػ  
مداخل التعلم عنو عند الطفل الركضة تساعده التجارب البسيطة على إكتساب مهارات عضوية كنفسية مثل كيفية العناية 

أياـ )كمهارات زمنية ( ٤تيط الركضة الفيزيقي)كمهارات عضوية كنفسية مثل كيفية العناية باٞتسم، كمهارات مكانية باٞتسم، 
 .إْب.. كيتم ذلك من خبلؿ األسلوب القصصي كألعاب الًتكيز كألبومات للصور كالرحبلت (.. األسبوع

 :التكيف

 .الوضع أصبح منسجما معو/ مع الشيء  انسجم كتأقلم –تكيفا صار على كيفية معينة  –تكيف : لغة 
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 (7)ٞتعلو مبلئما ..  إدخاؿ تعديل على : كنقوؿ أيضا 

 (.8" )أف تأىيل الطفل التكيف االجتماعي ككيفية التعايش مع اآلخرين يعد ىدفا من أىداؼ الركضة: " كما جاء

اللعب حيث : ٖتدث بسبب األنشطة كُب مقدمتها فوسائل االختبلط االجتماعي كمفاىيم التقارب كالتالف بُت األطفاؿ غالبا ما 
عنصرا ضمن اآلخرين يقدـ ٢تم دكرا كينتظر الثناء كالقبوؿ كالعطف، التوجيو كا١تنافسة كاالحًتاـ أثناء / أف الطفل يستمتع كونو فردا 

( حق ال ٭ترج أماـ أب أقراف) ، فيبتعد عن الصفة األنانية ك٬تاىد نفسو ليكوف صحيح اللغة.. تبادؿ ا٠تامات كاأللعاب كاألفكار 
كىذا ىو النمو االجتماعي كالتكيف الذم أردنا أف نصل إٔب ٖتديد معناه . ككرٙب األخبلؽ حق ال يعرؼ أك يبعد من ٚتاعة اللعب

 .إجرائيا

 : تقنيات البحث الميداني

 :ضوع اليت فرضت الوسائل التاليةلطبيعة ا١تو  –تعددت تقنيات البحث ا١تيدا٘ب إٔب اعتمدىا الباحث إلجراء ىذه الدراسة 

أداة جد فعالة لرصد البيانات ا١تتعلقة ٔتوضوع دكر اللعب ُب التنشئة االجتماعية لطفل الركضة كقد ضمت  :االستمارة -
 : ااكر التالية

 تعلق ببيانات العامة: اور األكؿ -
 تعلق ببيانات الفرض األكؿ: اور الثا٘ب -
 لثا٘ب تعلق بفحص ا: اور الثالث -
 تعلق ببيانات الفرض الثالث : اور الرابع -

كقد تنوعت أسئلة االستمارة من عدة ٪تاذج فمنها ماىو مقيد بأجوبتو كعلى ا١تبحوث أف يعُت األصح كمنها ماىو مقيد بأجوبتو 
 .اٟترية ا١تبحوث ُب التصريح عم يريده

 :المقابلة  -
الباحث : مة ١تثل ىذه ا١تواضع االجتماعية نظرا ألنا ٕتمع بُت شخصُت تعد ىذه التقنية من أىم الوسائل البحثية ا١تبلئ 

كا١تبحوث ُب آف كاحد ك٘تكن من اٟتصوؿ على معلومات كافية كدقيقة ك٘تت بطريقة منظمة مع مدراء الرياض الثبلث، ككذا 
 .مربيات القطاع

ن قبل ك٘تكن الباحث من الوصوؿ بفضلها دليل أعد م/ ىيئ ٢تا الباحث موعدا لذالك بطرح أسئلة مفتوحة كفق ٤تاكر  -
إٔب معلومات مفيدة كجد صر٭تة من أفوه ا١تربيات بشأف ٤تاكر ا١تقابلة ككذا عن التصور العاـ للموضوع كربطها بنتائج 

 .البحث
 

 :شبكة المالحظة -
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داخل قاعات  استخدمت كتقنية ْتث لرصد العديد من ا١تعلومات كالسلوكات كاألنشطة الًتبوية كا٢تياكل كالتجهيز -
الرياض بتدكين ا١تعلومة مباشرة على الشبكة حُت رصدىا من الواقع عن طريق شبكة أعدىا الباحث خصيصا لذالك 

 .كمن ٍب ٖتليلها كربطها بنتائج البحث ككذا التعليق عليها سوسيولوجيا
 :تحليل المحتول لبعض األلعاب التربوية

اب ا١تستعملة كا١تعركفة ُب السوؽ األلعاب اٞتزائرية ككذا ُب ٚتيع أقساـ الركضة كقد اعتمده الباحث ُب ٖتليل بعض ٪تاذج األلع
كاقتضت ىذه التقنية تقسيم ا١تادة إٔب عناصر تتماشى ك أىداؼ  Puzzlesكالصور ا١تتطابقة   Légoكىي لعبة الليجو 

الشأف مع ىذه األلعاب حيث كما ىو (. 9)الدراسة ٍب إٔب عناصر للتحليل ٯتكن أف تكوف ٚتبل أك فقرات أك فصوؿ 
   .إْب.. النموذج ك التصنيف كمادة الصنع كاللوف كاٟتجم كالشكل كا١تواصفات كالبعد الًتبوم: قسمت إٔب فئات ضمت 

 :عرض كتحليل نتائج البحث

 :إف أىم النتائج ا١تتوصل إليها ُب ىذه الدراسة بعد فحص الفركض الثبلثة مايلي

إف آليات التكيف كما تعلق باختيار كالدية كخدمات مقدمة داخل الركضة، األلعاب ا١تتوفرة ككذا ا١تشاكل السلوكية عند  -
 .ف النفسي كاالجتماعي السلببببنب لطفل الركضةالطفل ا١تلتحق، كلها تعمل ٣تتمعة على ٖتقيق التكي

ككسفت الدراسة على  كجود بعض ىذه اآلليات دكف أم أثر لؤللعاب الًتبوية داخل الرياض كُب ذالك ٖتقق جزئي  -
 .للفرضية األكٔب

تعلم لدل طفل كفيم يتعلق بالفرضية الثانية بتأثَت فتات اللعب كجزء من الربامج التعليمي للركضة على إثراء عمليات ال -
الركضة فاللعب الًتبوم غَت موجود بشكلو الفعلي كالرٝتي داخل أم ركضة ككل خبلؿ ما كجدتاه بر٣تة لبعض األنشطة 
كاأللعاب اٟتركية ٘تارس خبلؿ فًتات عشوائية كغَت مضبوطة تتحكم ُب سَتىا رغبة الًتبية كحالتها النفسية كحق الصحية 

 .رض الثا٘بكُب ذلك تأكيد على عدـ ٖتقق الف
كتأٌب إٔب الفرضية الثالثة كا١تتعلقة بتأثَت ا١تستول التعليمي للمربية على فهم النشاط الًتبوم إٔب أنسب لطفل الركضة فإف  -

اليت ٕتعل من ا١تربية أكثر جدارة كحنكة مم لو  ... ا١تبحوثُت يفضلوف صفات إ٬تابية ُب مقدمتها ا٠تربة كاألخبلؽ الراقية 
كىذا ما كجدناه فعبل فضعف تكوين ا١تربية ا١تهٍت كنقص ا٠تربة مع ا٩تفاض .. عليمي عإب كانت ذات مستول ت

مستواىا التعليمي جعل من األنشطة الًتبوية ا١تقدمة كا١ترب٣تة صعبة الفهم كالتطبيق على الطرفُت كىذا ما يوضح عدـ 
 .صحة الفرض الثالث

 :خاتمػػػػػػػػة

كتعليمية كتثقيفية الزالت إٔب حد اليـو غَت قادرة على إعطاء الصورة الواضحة كالنموذج ا١تثإب  إف الركضة اٞتزائرية كمؤسسة تربوية
الذم نزخر بو كاباء كمربوف ذلك أف منهجية العمل هبا ال تتتت من نضج فكرم كمعرُب يؤدم إٔب سبلمة التنشئة االجتماعية 

 .ا١تقدمة كالواقع يعكس أبلغ الصور كاألحداث ا١تخجلة
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كىي تفتقر إٔب منح فرص اللعب اٟتر كالًتبوم على اعتباره حاجة من حاجات الطفولة الرئيسية كمكسب ا٬تايب .. ذالك ؟ كيف 
٭تـر من ٦تارسة ٖتت ضغوطات بيداغوجية كٔتلبسات قانونية كداخل مساحات ٗتلو من أم أثر للعب كالعبث با٠تامات كحىت 

الغَت " ا١تربيات"ٟتد بل إقًتف بأنواع من التوبيخ كاإلحباط كاإلحراج كا١تلل ا١تنبعث من كٓب يتوقف األمر عند ىذا ا... اٞترم كالقفز
 .كاعيات بنوع ا١تسؤكلية ا١تنوطة هبن

النعداـ التأىيل النفسي ...( الضجيج )كلعل األمر ازداد سوءا لكثرة األطفاؿ ُب الصف الواحد كعدـ القدرة على السيطرة عليهم 
كالذم من شأنو أف يوفر ٢تا مناخا نفسيا تعليميا مر٭تا يشعرىا ْترارة لقاء ىؤالء األطفاؿ كحب التعامل معهم كالبيداغوجي للمربية 

كالعطاء البناء الذم يوفر للجميع جوا ٤تيط مألوؼ شبيو ّتو األسرة ك مليء بالرشاد كالتلقُت كا١توعظة اٟتسنة كبعيد عن 
 .ضغوطات التعليم اإللزامي

 

 :الهػػوامػػػػػػػش

(1) Armould Chausse, initiation aux sciences liegen liegen Belgique, 1967 P.169 
(2) Jean Vial, l’école maternelle. Presses universitaires de rance Paris, P16 

 
 290ص  1981دار الشركؽ، جدة، . الكفاية اإلنتاجية للمدرسة. ٤تمد مصطفى زيداف (3)
 .168ص  2004، 1ا١تركز الثقاُب العريب، بَتكت ط.  فضاء األسرم كالثقاُبالطفل كالًتبية ُب ال. مٌت فياض (4)
 77ص  1986، دار الفكر العريب، القاىرة، رياض األطفاؿىدل ٤تمود الناشف،  (5)
 149نفس ا١ترجع ص  (6)
 74، ص 2005مرشد الطبلب، قاموس مدرسي ا١ترشد اٞتزائرية للنشر كالتوزيع، اٞتزائر  (7)
 .21ض  2008دار ا١تناىج للنشر كالتوزيع، األردف  ا١تشكبلت السلوكية ألطفاؿ الركضةة خليفة، ٤تسن علي عطية، إيناس خليف (8)
 .92ص  2007، مديرية الكتب كا١تطبوعات اٞتامعية، حلب ٖتليل ٤تتول ا١تناىجمعملي سبلمة أٛتد،  (9)

 

 

  

 

 واقع اخلطاب الدعوي يف الفضائيات العربية املتخصصة
 عثماف رزيقة  :االستاذة  

 البليدة-سم علم االجتماعق 
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                                                                                                 :تمهيد

اعتمد ا٠تطاب الدعوم ُب الفًتة اليت سبقت ظهور كسائل اإلعبلـ اٟتديثة على ا١تؤسسات الدينية، كا١تتمثلة ُب ا١تسجد، 
كما ٘تيز ٤تتواه بإعادة إنتاج القيم اليت جاءٌ هبا اإلسبلـ، كاإلحساف مثبل، أما من ناحية .اٟتوزة، ك التكية  الزاكية، الكتٌاب ،ك 

كمع تطور كسائل اإلعبلـ خاصة ُب النصف الثا٘ب من القرف العشرين، . القائمُت عليو فقد كانوا غالبا من األئمة كعلماء الدين
٘تثل عملية . مسعى اندماج بينو كبُت كسائل اإلعبلـ اٟتديثة كخاصة منها الفضائياتعمل بعض القائمُت على ىذا ا٠تطاب ُب 

ك لقد أفرز التطور ا١تستمر ُب .  االندماج ىذه نقلة من ا١ترحلة التقليدية إٔب مرحلة الرقمنة بكل ما تتضمنو من تكنولوجيا حديثة
كاف ٚتاعات أصبح ٚتاىَتا، كىذا ناتج عن خاصية ُب   الفضائيات ا١تتخصصة نوعا جديدا من ٚتهور ىذا ا٠تطاب، فبعد أف

أما من ناحية اتول، فإف التغَت اٟتاصل ُب العآب . كسائل اإلعبلـ اٞتماىَتية اليت تستهدؼ ٚتاىَتا عديدة كُب نفس الوقت
قد أعطى الفضاء اإلعبلمي ٣تاال كبالنسبة للقائمُت عليو ف. انعكس ُب ا١تواضيع اليت يتناك٢تا ىذا ا٠تطاب مثل اٟترية كالدٯتقراطية

نتجت عبلقة خاصة بُت ا٠تطاب .ك ُب اطار تطور كسائل االعبلـ دائما . للدعاة اٞتدد، كىم ُب أغلبيتهم من فئة الشباب
كالفضائيات كمنو فاف ىدا العرض يهتم بتتبع ا٠تطاب الدعوم من خبلؿ مسعى تقدٯتو مطارحة جديدة لتدعيم الرباديغم 

ك ٨تاكؿ معرفة اف كاف  ىناؾ  ىذا ا١تسعى  الذم .٨تدده با١تشركع اٟتضارم  ا١ترتكز على ا١ترجعية االسبلمية  االسبلمي الذم
ك عليو نركز على ثبلثة ابعاد مرتبطة هبدا ا١تسعى ك ىي خدمة النص الديٍت كاالستشراؼ كراس . يقود بدكره أب التغيَت االجتماعي 

 .ا١تاؿ البشرم

 عوم بالنص الدينيعالقة الخطاب الد - 1

تندرج ىذه العبلقة ُب مسعى ا٠تطاب االلتزاـ بالنص الديٍت، كُب إطار ىذا االلتزاـ ٨تاكؿ معرفة ا٠تدمة اليت يقدمها ىذا 
 .ا٠تطاب للنص الديٍت من خبلؿ نتائج ا١تقابلة اٞتماعية مع ا١تبحوثُت، ككذلك من خبلؿ ٖتليل ٤تتول ٣تموعة من الربامج

 :تائج ا١تقاببل ت كاليت ٘تحورت أكال حوؿ رأم ا١تبحوثُت ُب كجود خدمة للنص الديٍتنبدأ أكال بعرض ن

 

 

 

 خػػدمة النػػػص الدينػػػػي(: 1)جػػدكؿ 

 فئات المحتول
 كحدات العد كالقياس

 كجود خدمة للنص الديني: فئة االتجاه
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 % ت كحدات التحليل رقم الوحدة

 83,33 25 يوافق على كجود خدمة 1

 16,66 5 يوافق على كجود خدمةال  2

 100 30 المجموع

 16,66مقابل نسبة % 83,33يظهر من اٞتدكؿ أعبله أف أغلب ا١تبحوثُت يوافقوف على كجود خدمة للنص بنسبة 
ال يوافقوف على كجود ىذه ا٠تدمة، كبالتإب فإف ا٠تطاب الدعوم ػػ حسب ا١تبحوثُت ػػ يبدم موقفا يسخر الواقع االجتماعي % 

دمة ما ىو ديٍت، كيبدم موقفا ينبذ ا١تمارسات ا١تتنافية مع قيم اإلسبلـ، كيعمل كذلك على تقدٙب موقف توافقي كال يبدم ٠ت
 .تعارضا أك تناقضا ١تا يركج لو، مع مبلحظة أننا سجلنا اختبلفا لدل ا١تبحوثُت حوؿ النظرة إٔب النص الديٍت

 :ؤاال آخر حوؿ ٖتديد ىذه ا٠تدمة فكانت النتائج كما يليبعد السؤاؿ ا١تتعلق بوجود خدمة للنص، طرحنا س

 نػػوع الخػػدمػة المقػػػػػدمة للنػػػػص( 2)جػػدكؿ 

 فئات المحتول
 كحدات العد كالقياس

 تحديد الخدمة المقدمة للنص الديني: فئة االتجاه

 % ت كحدات التحليل رقم الوحدة

 90 27 ال يعرؼ الخدمة المقدمة 1

 10 3 مة المقدمةيعرؼ الخد 2

 100 30 المجموع

مقابل % 90أف ىناؾ نسبة كبَتة من ا١تبحوثُت ال تدرؾ فعبل ا٠تدمة ا١تقدمة للنص كا١تقدرة بػػ ( 2)يظهر من اٞتدكؿ 
 .ترل بأف ىذه ا٠تدمة ىي نشر للوعي الديٍت% 10نسبة 

، كىذا على الرغم من أف ا١تبحوثُت أجابوا ُب يدرؾ من خبلؿ ىذه النتيجة أنو ال يوجد كعي ٔتاىية ا٠تدمة ا١تقدمة للنص
بوجود ىذه ا٠تدمة، فكيف بدا ٢تم كجود خدمة من دكف أف يدركوا ىذه ا٠تدمة؟ نفٌسر ىذا بأف التزايد ُب عدد ( 1)اٞتدكؿ 

" الرسالة  كشعار قناة" قٌو إٯتانك"الفضائيات ا١تتخصصة ُب ا٠تطاب الدعوم تركج لشعارات ٓتدمة النص مثل شعار قناة  اقرأ 
فتقوية اإلٯتاف كاألصالة ال يكوناف إال باالعتماد على مصدر كاحد كىو النص الديٍت، كبالتإب ظهر للمبحوثُت أف " إبداع كأصالة

 .ىناؾ خدمة للنص الديٍت
 ( 3)إٔب ٖتديد ا١توضوع ا١تتناكؿ ُب ا٠تطاب من خبلؿ اٞتدكؿ فيما يلي ننتقل ك 
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 وضوع المتناكؿ في الخطاب الدعومنوع الم(: 3)جػػػػػػػػػػػػدكؿ 

 فئات المحتول
 كحدات العد كالقياس

 موضوع الخطاب: فئة الموضوع

 % ت كحدات التحليل رقم الوحدة

 80 24 ديني سياسي 1

 20 6 ديني فقط 2

 100 30 المجموع

مقابل % 80سي كىذا بنسبة أف أغلب ا١تبحوثُت يركف بأف نوع اتول مزيج بُت الديٍت كالسيا( 3)يبلحظ من اٞتدكؿ 
 .٤تتواه ػػ يهتم باٞتانب الديٍت فقط –ترل بأف ىذا ا٠تطاب % 20نسبة 

كمنو نستنتج أف اتول العاـ ٢تذا ا٠تطاب ىو توليفة بُت السياسة كالدين كعليو فإف اتول ا٠تطايب ال يهتم بالشاف الديٍت فقط 
 .دهمن حيث العمل بقواعد النص الديٍت ك ٤تاكلة ٕتدي

، كفسرناه بعدـ كجود كعي، لكن (2)كنتائج اٞتدكؿ ( 1)كبا١تقارنة مع ما سبق، فإننا الحظنا تناقضا بُت نتائج اٞتدكؿ 
بينت أف ا١تبحوثُت يدركوف بأنو يتم بث رسائل غَت دينية ػػ سياسية ػػ كىذا يعٍت ضمنيا ( 3)نقطة ٖتديد اتول ا٠تطايب ُب اٞتدكؿ 

 .ٮتدـ  النص الديٍت أساساأف ا٠تطاب الدعوم ال 
ٌوه  نستنج ٦تا سبق أف الدين كالنص الديٍت خاصة يستعمل كقناة لتمرير بعض الرسائل السياسية، أم أف خدمة النص ٘تي

جزء ٭تتول  فقط كال ٭تتوم اجملاالت األخرل كالسياسة  كىذا من ( النص الديٍت)بشعارات فقط، كىذا ٬تعل الضابط الديٍت 
ُب البنية ا١تفهومية للدين ذاتو، من خبلؿ اإلقرار بضركرة الدمج بُت االثنُت، لكن بطريقة ٬تعل الدين فيها شأنو إحداث خلل 

 .كاجهة تعرض بضائع سياسية
لقد سبق كأف أشرنا إٔب ا١تفارقة ُب أجوبة ا١تبحوثُت، من ىنا ٯتكن القوؿ أف معآب ا٠تطاب الدعوم إزاء النص ترسم رؤية 

السياسي، ك٬ترم من خبللو استغبلؿ / لقي، كللربط مع ما سبق، فإنو يتاكد كجود نوع من التحالف الديٍتغَت كاضحة لدل ا١تت
" األنوار" ا١تدير التنفيذم لقناة : النص ٠تدمة أىداؼ سياسية معينة، كُب ىذه النقطة بالذات نشَت إٔب موقف السيد ضياء الدين

طات الدينية إٔب أف األنظمة السياسية ُب الوطن العريب ٓب تعد تنظر إٔب اإلعبلـ يرجع عدد ا»الشيعية كاليت مركزىا بالكويت فهو 
 (1).«اإلسبلمي كخصم

                                                           

 .34.،ص2008بَتكتمركز دراسات الوحدة العربية،. الوقوؼ على ٗتـو التفكيك.نوند القادرم عيسى ،قراءة ُب ثقافة الفضانيات العربية  -( 1)
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كىذا معناه أف خطاب الفضائيات ُب ٖتالف مع األنظمة السياسية العربية كبالتإب فإف القنوات الناقلة لو ال ٘تثل         
دعوية أنشأىا النظاـ اٟتاكم مثل قناة ا٢تداية الليبية، كقناة السادسة  خطرا ضد ىذه األنظمة، بالعكس بل أف ىناؾ قنوات

 .ك  القناة ا٠تامسة اٞتزائرية.ا١تغربية
كجود توافق بُت القائمُت على ىذا ا٠تطاب كسياسة : يعود توظيف النص الديٍت ُب ا٠تطاب الدعوم إٔب عاملُت اثنُت

حسب ' اٟتل'عآب العريب إٔب فضاءات مناسبة للتعبَت عن الشأف السياسي، كىذا افتقاد ال: النظاـ اٟتاكم من جهة، كمن جهة ثانية
للجماعة عندما ال يكوف من مصلحتها التعبَت عن قضيتها االجتماعية " العقل السياسي"يلجأ إليو »األستاذ ٤تمد عابد اٞتابرم

ستغبلٕب لتلك القضية، أك عندما ال تستطيع تلك كاالقتصادية تعبَتا سياسيا صر٭تا كمطابقا ألف ذلك يفضح الطابع ا١تادم اال
 (1).«اٞتماعة بسبب ضعف كعيها  على طرح قضيتها االجتماعية كاالقتصادية طرحا مكشوفا

للدين طابعا طائفيا يرتكز على نزاعات قدٯتة بإحياء رموزىا كما ٖتملو من   السياسيومككنتيجة ٢تذا يكتسي التوظيف 
هاية من تلك الطائفة قبيلة ركحية ػػ حسب اٞتابرم دائما ػػ ٖتاكؿ أف تعوض نقص كجودىا االجتماعي  إيديولوجية، ما ٬تعل ُب الن

 .كطبقة اجتماعية
الحظنا ىذا االٕتاه أكثر عند اٞتانب الشيعي، من خبلؿ حصة مطارحات ُب العقيدة على قناة الكوثر، حيث يطرح 

 .مسألة اإلمامة، كأحقية علي بن أيب طالب با٠تبلفة خطاب ىذه اٟتصة نزاعات قدٯتة بُت السنة كالشيعة حوؿ
ككنتيجة فإف ا٠تطاب الدعوم ىو ُب خدمة السياسة، حيث يعمل الشيعة على ٖتريك  الصراع اإليديولوجي ضد السنة 

( ة خاصةمن الوىابي)بصبغة دينية، ك يعمدكف إٔب االستشهاد دكما ْتديث غدير خم كأف ا٠تبلفة  لػػ علي، ككذلك األمر للسنة 
 .الذين ال يتوانوف عن شرعنة األنظمة ا١تلكية ُب الببلد العربية

تسيس ا١تتعإب كالتعإب بالسياسية، كالكل ُب إطار : كتدخل خدمة السياسة ُب إطار ما يسميو األستاذ اٞتابرم
القائم، فبل تغيَت كال تثوير، كيعمل  كُب إطار ىذه اإليديولوجية يعمل ىذا ا٠تطاب على اٟتفاظ على الوضع . اإليديولوجية الدينية 

كذلك على قراءة سياسيوية للنص الديٍت من قبيل اٟتديث عن ا٠تبلفة كاإلمامة،كنقًتح فيما يلي  ٖتليبل ٠تطاب قناة ا٢تداية 
 .الليبية

لقد استبدؿ خطاب ىذه القناة من خطاب كعظي دعوم إٔب خطاب سياسي عن طريق بث مزدكج بينها كبُت قناة 
اٞتماىَتية، ففي الوقت الذم كانت ٕترم مصادمات بُت قول ا١تعارضة كقول ا١تؤيدة للنظاـ اٟتاكم، بثت ىذه القناة التجمع  ليبيا

،  كمن ىنا يظهر جليا التداخل بُت الشأف الديٍت كالشأف 18/02/2011الشعيب ا١تؤيد للزعيم اللييب معمر القذاُب،  بتاريخ 
، ببث 18/03/2011خدمة فعلية للنص مثل ما ىو الشعار، كقامت نفس القناة بتاريخ السياسي، كالذم يوحي بعدـ كجود 

، فعمل رجل الدين رفقة (لئلشارة فإف بث اٟتصة ترافق مع قصف قوات اٟتلف األطلسي لليبيا)حصة حوؿ إصبلح ذات البُت 
٤تاربة العدك بسبلحنا، كأف ال يستعمل مقدمة اٟتصة على التأكيد بضركرة التسامح كالصلح، كأضاؼ رجل الدين ىذا أنو ٬تب 

فيما بيننا، ألف ٤تاربة العدك أمر كاجب ُب اإلسبلـ ػػ حسبو دائما ػػ كليس من حق ا١تسلم تركيع أخاه ا١تسلم، كأضاؼ باف ىؤالء 
أف ما يبلحظ ُب غَت . ػػ قوات الناتو ػػ تقصف ا١تساجد، دكف أف ننسى ذكره لقوات ا١تعارضة با١تتمردين كا١تتآمرين' األعداء'

                                                           

 . 107.، ص1994. 2مركز دراسات الوحدة العربية، ط . ٤تمد عابد اٞتابرم، كجهة نظر ٨تو إعادة قضايا الفكر العريب ا١تعاصر -( 1)
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ىو يدعو للصلح كالتسامح مع ا١تعارضة كيصفهم : ىو أنو تناسى أف حىت قوات النظاـ قصفت عددا من ا١تساجد، كثانيا: خطابو
عن ( نظاـ اٟتكم ىنا)ُب نفس الوقت با١تتمردين كا١تتآمرين، ككل ىذا التناقض ُب حديثو إ٪تا ىو نتاج اكلة شرعنة السياسي 

 .  نص الديٍت، ألنو استشهد بآيات ٖتث على الصلحطريق الدين كال

 رىاف االستشراؼ في الواقع الدعوم -2

يتمثل رىاف االستشراؼ ُب امتبلؾ رؤية مستقبلية عن الواقع االجتماعي بكل ٤تدداتو السياسية كاالقتصادية كالثقافية، 
ة، كرشات عمل، متابعة كرشات العمل، كنعٍت اإلسًتاتيجي: كدراسة ىذا البعد ٭تددىا التحقق من كجود ثبلث مؤشرات ىي

باإلسًتاتيجية امتبلؾ ىذا ا٠تطاب ٠تطة كاضحة يسعى اعتمادا عليها لتحقيق أىداؼ معينة على ا١تدل الطويل، كىذه ا٠تطة من 
ا اللقاءات شأنا دعم ا١تشركع اٟتضارم الذم ٨تن بصدد التحقق من كجوده ػ الرباديغم اإلسبلمي ػ أما كرشات العمل فنعٍت هب

الدكرية اليت ٯتكن أف تعقد من طرؼ القائمُت على ىذا ا٠تطاب ١تناقشة ا٠تطط ا١توضوعة مسبقا كالقياـ بنشاطات لتجسيد ىذه 
 .عنها ُب الورشات" مراقبة سَت عمل ا١تشاريع ك النشاطات ا١تتحدث: كنقصد با١تتابعة. ا٠تطط

 .كالسادسة الكوثر.را لتحليل ىذا البعد  ركزنا على ٖتليل خطاب قنوات اق
كمن خبلؿ متابعتنا ٢تا الحظنا أف االستشراؼ غائب ٘تاما، كظهر البديل عنو من خبلؿ مؤشر استحضار ا١تاضي كما 

 :ظهره نتائج ىذا اٞتدكؿ

 استحضار الماضي  في الخطاب 4جػػػدكؿ 

 فئات المحتول
 كحدات العد كالقياس

 استحضار الماضي: فئة االتجػػػػػػاه

 % ت كحدات التحليل لوحدةرقم ا

 89,29 50 التكلم عن الماضي 1

 10,71 6 التكلم عن الحاضر 2

 100 56 المجموع

 
٘تثل التكلم % 10,71مقابل نسبة % 89,29يتضح من اٞتدكؿ أعبله أف التكلم عن ا١تاضي ُب ا٠تطاب ٯتثل نسبة 

عجز عن إ٬تاد حلوؿ للمشاكل اليت يطرحها الواقع عن اٟتاضر، كمنو نستنتج أف استحضار ا١تاضي ىو مؤشر عن حالة ال
االجتماعي، ككلدت حالة العجز ىذه آليات دفاعية تربيرية حيث ٧تد أف ىذا ا٠تطاب يدعو لتغيَت كاقع العآب العريب إٔب 

غيَت اليت ينادم هبا ، لكنو بدؿ البحث عن آليات التغيَت ا١تناسبة، ٧تده ٭تتمي با١تاضي، كيبقى بذلك بعيدا عن ثقافة الت'األفضل'
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كل »إٔب ثقافة التربير اليت ٯتارسها، كنفس الرسائل الدفاعية اليت يقدمها للمسلمُت ىي نفسها تلك اليت يقدمها لغَت ا١تسلمُت فػػ 
كسائل الدعوة اليت تقدـ اإلسبلـ الصحيح للعآب اإلسبلمي ىي نفسها ا١توجهة للعآب الغريب، كىي ٔتثابة دفاع عن الدين 

 (1).«سبلمياإل
اليت يعيشها ا٠تطاب الدعوم، فهو ٭تاكؿ تأسيس حالة من ' الفصاـ'يدخل منطق الدفاع ىذا ضمن حالة االزدكاج أك 

الرضا ك الطمأنينة، باستغبلؿ رأس ا١تاؿ الرمزم للعصر الذىيب للحضارة العربية اإلسبلمية كتوظيفو ُب امتصاص اليأس االجتماعي 
 . لعربية، كاليت عربت عن جزء منو أحداث تونس مثبلالسائد ُب ٥تتلف البلداف ا

٘تثل العودة إٔب ا١تاضي ٤تاكلة استعادة اجملد الذم كاف، كتؤكد على أنو ٬تب الرجوع إٔب األصل الذم كٌوف ىذا اجملد 
زمن ٣تد اٟتضارة كىو العودة إٔب اإلسبلـ، ٔتعٌت آخر ال ٯتكن أف يكوف الوضع االجتماعي ُب العآب العريب أحسن ٦تا كاف ُب 

 .، لكن من دكف تشريح أك تقدٙب ٖتليل ٢تذا اٟتلٌ 'أف اإلسبلـ ىو اٟتلٌ 'العربية اإلسبلمية كترسيخ مقولة 
فرغم أنو أثبت فشل توظيف ىذا . كيبقى اإلسبلـ ىو اٟتٌل ٣ترد شعار يستخدمو ىذا ا٠تطاب لتعبئة اٞتماىَت لصاٟتو

كاليت استخدمتو قصد إحداث التغيَت، فإف ا٠تطاب يواصل استخدامو ٢تذا الشعار لكن  الشعار من قبل اٟتركات اإلسبلمية سابقا،
 .'الدعاة'هبدؼ آخر كىو جذب أكرب عدد من اٞتماىَت إليو لبللتفاؼ حوؿ ىذا ا٠تطاب ك٧تومو 

من تعميق  إٔب جانب استخداـ ىذا الشعار، يوظف ىذا ا٠تطاب ثنائيات مثل األصالة كا١تعاصرة كاليت نرل بأنا تزيد
ا٢توة بُت اٟتاضر كا١تاضي كال ٕتعل مكانا للمستقبل، فهذه الثنائية كغَتىا ٕتعل من ا٠تطاب الدعوم ُب حالة اغًتاب عن الراىن 

 .العا١تي 

كٯتكن الستحضار ا١تاضي كذلك أف يكوف ُب خدمة للحاضر كا١تستقبل بشرط إزالة ا٢تالة التقديسية لو، حيث يرل كل 
داللة ا١تاضي تتبعها إدراؾ ١تشاكل اٟتاضر كتقدٙب اٟتلوؿ ا١تمكنة »أف  Stephan Vertiganك Philip Soutonمن 

كُب نفس السياؽ، فإف االستشراؼ كرىاف ينطلق من فهم ظركؼ الراىن بغية ٖتديد الشركط ١توضعتها تارٮتيا،  كما 1«للمستقبل
من اإلسبلـ شعارات فقط كاالفتخار بالسلف، كىذا ما  يعكس ىذا االستحضار للماضي براغماتية ُب الطرح من قبيل األخذ

يعٌمق أكثر حالة التيو التارٮتي الذم ٬تعل اجملتمعات العربية تبقى أسَتة للدكغمائيات العقائدية ا١تغلقة، كيعمل كذلك على ٕتييش 
كقعت ُب ا١تاضي كاٟتركب  ا١تخياؿ االجتماعي ػػ العريب اإلسبلمي ػػ بأفكار مؤسطرة للوعي، كىذا من خبلؿ تدجُت أحداث

الصليبية ٔتجموعة مستجدات من قبيل نظرية ا١تؤامرة، بالتأكيد من خبلؿ ىذا ا٠تطاب على العآب العريب مستهدؼ من قبل 
الغرب، ٦تا ٭تيلنا للتصور بأف العرب ا١تسلمُت ضحايا ا١تؤامرة ااكة ضدىم، لكنو حىت كإف سلمنا هبذه الرؤية، فلماذا ال يبحث 

ا٠تطاب عن حل ألزمة ا١تؤامرة؟ كُب غياب اٞتواب يطرح لنا ىذا ا٠تطاب صورة دفاعية متٌصدية ٢تذه ا١تؤامرة، كما ىي إال مربر  ىذا
استهبلكي غريب  -غَت أنو كُب إطار سَتكرة الدفاع ىذه، ييركىج لنمط تقليدم للفرد العريب ا١تسلم مع ٪تط آخر. لتفادم نقد الذات

                                                           
1.Philip Souton, Stephan Vertigan,Resurgent Islam.a sociological approach. polity press, UK & USA, Cambridge, 
Malden, 2005,p.107. 
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هتجينا لنمط اٟتياة الذم يدفع لبللتزاـ بو كإٔب استهبلؾ »تآمر كمن جهة ثانية يقتدم بو أم أف ىناؾ فمن جهة ٮتاؼ من ا١ت -
 (1).«عصرم، بدال من استئصاؿ شركط اٟتياة اإلسبلمية كلية

حياة القائمُت على 'ا١تؤامرة ٧تده بركج لنمط ' ٮتاؼ'كمن خبلؿ ىذا يبدك التناقض كاضحا، فنفس ا٠تطاب الذم 
، كىذا ا٠تطاب ٬تعل خاصة الواليات ا١تتحدة األمريكية ُب حالة تأىب للقضاء على العآب العريب،كىذا  منذ أحداث 'ةا١تؤامر 

، فمن جهة يسٌوؽ اإلعبلـ الغريب عامة صورة ٪تطىية عن أف اإلسبلـ مرادؼ لئلرىاب من خبلؿ 11/09/2001نيويورؾ بتاريخ 
ك٧تد كمن جهة أخرل ُب ىذا ا٠تطاب أشكاال دفاعية متخوفة من ' l’Islamophobie'ظاىرة موجة ا٠توؼ من اإلسبلـ 

 .التآمر
كغَت بعيد عن الدفاع كالطرح ا١تاضوم، ٧تد فكرة ا١تهدم ا١تنتظر حاضرة بقوة عند اٞتانب الشيعي، حيث يكثر ذكرىا 

ل للمشاكل االجتماعية للجماىَت، تكٌرس ىذه الفكرة انتظارية لواقع مأموؿ بالفرج كاٟت. ُب اٟتسينيات الفضائية ا٠تاصة هبم
كتعمل ىذه الرؤية اإليديولوجية على تشًكػيػل كىم االنتظار بإنعاش ا١تاضي ا١تقدس ضمن رؤية ال تارٮتية، ٦تا يفسح اجملاؿ ١تزيد من 

كُب ىذا الصدد يقوؿ كمن خبلؿ تتبعنا ٢تذه اٟتسينيات كجدنا ارتباطا با١تاضي أكثر من االرتباط باٟتاضر، . الطوباكية ُب التفكَت
 (2).«نفكر ُب ا١تاضي كلما إتهنا بأنظارنا للمستقبل، إٌف التفكَت ُب مستقبلنا ٭تيلنا مباشرة إٔب التفكَت ُب ماضينا»اٞتابرم .د

، لكن التفكَت ُب ىذا ا١تستقبل يرجعهم مباشرة إٔب 'جيد'فتعلق  الشيعة باإلماـ ا١تهدم يصنع فضاءا تنفيسيا ٔتستقبل 
تتحوؿ فيو اإليديولوجيا إٔب كاقع كتصبح منهج حي كمتحرؾ »، فعقد األمل على شخص خارؽ للعادة ػػ ا١تهدم ا١تنتظر ػػ ا١تاضي

سيكوف لو أعظم األثر ُب بقائها كبالتإب استمرار رجاؿ الدين ُب ٦تارسة سلطتهم الركحية كالعقلية كالتحكم ٔتناىج الذىن كالتفكَت 
كهبذا تدعم األستاذية العقائدية اليت ٯتارسها رجاؿ الدين، ما يتيح اجملاؿ لتأسيس رىبانية  (3).«عن زمنهاُب تلك اجملتمعات ا١تعزكلة 

 ُب اإلسبلـ، 
نبلحظ ٦تا سبق أف غياب الوعي االستشراُب جرل استبدالو بالعودة للزمن ا١تاضوم، زمن ٣تد اٟتضارة العربية اإلسبلمية، 

لقياس حاضرنا على ضوء معطيات ماضينا، كإحالة كل ما توصل إليو الغرب من علـو كنتائج كآلية االستبداؿ ىذه أنتجت مقياسا 
كعليو ٯتكن القوؿ أف ا٠تطاب الدعوم يشتغل على منطقة البلكعي ُب . ْتثية إٔب السبقية اإلسبلمية كاإلعجاز العلمي ُب القرآف

 ا١تقدس كجعلو ُب فضاء تعبوم ٦تا ينتج تعبئة عاطفية لدل ا١تخياؿ الديٍت للجماىَت باستعمالو رأس ماؿ رمزم متمثل أساسا ُب
ا١تتلقي، كىذا من خبلؿ ربطو بلحظات تارٮتية تعكس اٟتنُت إٔب ا١تاضي، ما يبعث ُب نفس ا١تتلقي حالة من الراحة كاالطمئناف 

تلقي إٔب حُت، كىذا بسبب العجز عن للم' ٗتدير'كاألمل، كال تلبث ىذه اٟتالة من األر٭تية أف تنتهي بعد مدة معينة، فهي ٔتثابة 
يتولد لديو شعور باإلحباط ما ٬تعلو يبحث عن حلوؿ أخرل ' التخدير'إ٬تاد حلوؿ كاقعية ١تشاكلو االجتماعية، ك١تا يزكؿ أثر ىذا 

 .ُب فضاءات دعوية كالربامج كثَتة

                                                           
88- Tigal Cihan, Passive Revolution. absorbing the Islamic challenge to capitalism. Standford University Press, 
California,2009.p.24. 

  .174ص. مرجع سبق ذكره.٤تمد عابد اٞتابرم –( 89)

(3)http : raedqassem.blogunited.org. 27/12/2010, 12 :54 
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ضاء العريب اإلسبلمي، ففي كل مرة يساعد االشتغاؿ على الرموز الدينية ػػ كالسلف ػػ ُب تضخيم النحن ا١تعٌطل للف
، كُب ىذا نفي لعا١تية الطرح 'شعب ا ا١تختار'سجلنا ُب ىذا ا٠تطاب عبارات ٨تن أمة القرآف، ٨تن أمة ٤تمد، ككنتيجة ٨تن 

ف كتقديسهم ، كتسهم سَتكرة االفتخار بالسل'شعب ا ا١تختار'اإلسبلمي ك٤تاكلة مطابقتو كلو ضمنيا ٔتا يدعيٌو اليهود على أنم 
ُب تنمية الشعبوية عن طريق الثقافة الشفهية اليت ييرٌكج ٢تا ىذا ا٠تطاب من خبلؿ تقدٙب عبارات التفاؤؿ كاالفتخار با١تاضي، 
كالقوؿ بأف اإلسبلـ صاّب لكل زماف كمكاف، لكن صبلحية اإلسبلـ ٓب يتم ترٚتتها كفق مؤشرات كاضحة تنتجها ثقافة كتابية 

زز كذلك االتكاؿ لدل ىذا ا٠تطاب كٕتنب ا١تواجهة مع اٟتاضر، فالقائموف على ىذا ا٠تطاب يعكسوف كىذا ما يع. فاعلة
إنساف تعبَتم يبٍت أىدافو على األمنيات ال على الواقع ٢تذا تفتقد »اإلنساف العريب الذم ىو حسب األستاذ عبد الرزاؽ أمقراف 

 )1).«االستهزاء خارجيا٦تارستو ا١تصداقية ٤تليا كتلصق هبا صفات االستخفاؼ ك 

 رأس الماؿ البشرم المحرؾ لعملية بناء البراديغم  -3
بالنسبة للمادم، فإف ا١تبلحظ . رأس ا١تاؿ ا١تادم، رأس ا١تاؿ البشرم كراس ا١تاؿ الثقاُب: يتحدد رأس ا١تاؿ ا١تقصود ُب

ة مالية لتمويل مشركع الرباديغم من كجود ثركة مالية ساعدت على إنشاء الفضائيات ا١تتخصصة بالدعوة، كمنو ىناؾ إمكاني
فإذا كاف ىذا ا٠تطاب يتبٌت نجا تغيَتيا كما . ا١تداخيل اليت تعود على ىذه الفضائيات من ٥تتلف النشاطات اإلعبلمية كاإلشهار

 .يرٌكج لو فإنو سيعمل من خبلؿ بناء الرباديغم على ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ
، ككذلك اٞتمهور ا١تستهدؼ، أما راس ا١تاؿ الثقاُب فيمثلو 'الدعاة'لدعوية األرثوذكسيات ا يتمثل رأس ا١تاؿ البشرم ُب

 'للدعاة اٞتدد'الرصيد الثقاُب كالعلمي ا١تميز 
الدعاة 'ٯتثل ىذه األرثوذكسيات القائموف على ا٠تطاب الدعوم كىم القائموف على االتصاؿ ُب اللغة اإلعبلمية، فهم 

تتمثل السمة ا١تميزة ١تعظمهم بأنم من فئة الشباب مثل . حيث يقوموف بالوعظ كالدعوةأك الناشطوف ُب الشأف الديٍت ' اٞتدد
عائض القر٘ب .مصطفى حسٍت ك٤تمود ا١تصرم، اٟتبيب اٞتفرم كعلي بن ٛتزة العمرم، إٔب جانب بعض الدعاة ا١تخضرمُت مثل د

الدعوة اإلسبلمية، كما ٧تد ٝتة أخرل ٘تيزىم كىي كالذين يربطوف بُت الدعاة التقليديُت كاألئمة كا١تشتغلُت اٞتدد ُب حقل 
اشتغا٢تم ُب الفضائيات ا١تتخصصة بالشأف الديٍت عامة، إضافة إٔب القياـ بنشاطات دعوية خاصة، كالقاء ااضرات ُب بعض 

 . الدكؿ العربية
اببلت، ككاف السؤاؿ ُب قمنا بتقصي كاقع األرثوذكسيات الدعوية من خبلؿ ٣تموعة من الربامج، ككذلك من خبلؿ ا١تق

 :ا١تقابلة ٮتص نوع الداعية الذم يفضلو ا١تبحوثوف فكانت النتائج كما يلي
 
 
 

 نوع الدعاة المفضل لدل الجمهور: 5جدكؿ 

                                                           
 .189.، ص2009دراسات ُب علم االجتماع، ا١تكتبة العصرية، القاىرة، . ُب سوسيولوجيا اجملتمع. الرزاؽ أمقرافعبد  – (1)
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 فئات العد كالقياس
 كحدات العد كالقياس

 نوع الدعاة المفضل: فئة الموضوع

 % ت كحدات التحليل رقم الوحدة

 53,33 16 إماـ 1

 43,33 13 خبير 2

 3,33 1 نجم رياضي 3

 100 30 المجموع

يفضلوف % 43,33مقابل نسبة % 53,33يتضح من اٞتدكؿ  أف نسبة ا١تبحوثُت الذين يفضلوف داعية ػ إماـ ػػ ٘تثل  
كمنو نستنتج أف ا١تبحوثُت يفضلوف تلقي ا٠تطاب الدعوم من طرؼ . يفضلوف ٧تم رياضي مثبل% 3,33خبَت، مقابل نسبة 

ة ػػ إماـ ػػ حسب ما ظهر ُب الوحدة األكٔب، لكن با١تقارنة بُت نسبة الذين يفضلوف ىذا النوع من الدعاة مع نسبة الذين داعي
كيرجع ىذا إٔب حضور كبل النوعُت ُب ا٠تطاب بنسبة متفاكتة، كمن جهة ثانية يرجع . يفضلوف خبَت ٧تد أف النسبتُت متقاربتُت

ُت ٥تتلفتُت، فاإلماـ يرجع للرمزية الدينية اليت ٯتثلها ُب اجملتمعات العربية اإلسبلمية، فباعتبار لتصنيف ىذين النوعُت ضمن مرجعيت
الدين مهيمن على الوعي اٞتمعي ُب ىذه اجملتمعات فإنو يصبغ هبالة من القداسة، كالنإتة أساسا عن قداسة الفضاء الذم يشغلو 

ية ارتبطت بنموذج الفقيو كالذم ٯتكن أف يكوف إماما، كىذا باعتباره امتداد كىو ا١تسجد، كأيضا فإف اٟتضارة العربية اإلسبلم
 .١ترجعية دينية كىي الرسوؿ ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ، أما ا١ترجعية اليت يرتبط هبا ا٠تبَت فهي ٪توذج ا١تثقف

لق من الواقع مؤكال بذلك النص ك٧تد بُت النموذجُت أف الفقيو لو مرجعية نصية يقرأ من خبل٢تا الواقع، أما ا١تثقف ينط
كأظهرت الوحدة الثالثة ميبل ٨تو داعية ػ ٧تم رياضي ػ كىذا راجع للتأثَت الذم أصبح ٯتثلو ٧تـو (.قراءة كاقعية للنص) حسب الواقع

 .الرياضة ك٧تـو الفن ا١تعتزلُت بظهورىم ُب كسائل اإلعبلـ كتقدٙب الدعوة
 :ة ا١تفضل، سألناىم كذلك عن تقييمهم ألداء الدعاة فكانتالنتائج كما يليكبعد أف سألنا ا١تبحوثُت على نوع الدعا

 
 
 
 
 
 

 تقييػػػػػػػم الدعػػػػػػػاة من طرؼ الجمهور: 6جدكؿ 
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 فئات المحتول
 كحدات العد كالقياس

 تقييم الدعاة: فئة الموضوع

 % ت كحدات التحليل رقم الوحدة

 63,33 19 قمة في اإللقاء 1

 20 6 متشددين 2

 6,66 2 غير مقنعين 3

 10 3 ال ينطلقوف من الدين 4

 100 30 المجموع

ترل % 20مقابل نسبة % 63,33بنسبة نبلحظ من اٞتدكؿ  أف أغلب ا١تبحوثُت يركف ُب أداء الدعاة قمة ُب اإللقاء 
ترل بأنم % 6,66ل نسبة ترل بأنم ال ينطلقوف من الدين كال يفعلوف ما يقولوف، مقاب% 10بأنم متشددين، مقابل نسبة 

 .غَت مقنعُت
نستنتج أف سبب اٟتكم على الدعاة بأنم قمة ُب اإللقاء يرجع لؤلسلوب الذم يتبعونو من جذب للجمهور كجعلو 

كسبب القوؿ بأنم متشددين فهذا راجع أساسا للطابع القهرم الذم ٯتيز حكم ىؤالء الدعاة عامة حوؿ قضايا . يتابع الربنامج،
كيعود سبب اٟتكم على الدعاة بعدـ اإلقناع، يرجع لغياب التحليل مقابل حضور تسطيح الفكر كتأجيل . اٟتجاب مثبل،معينة، ك

حلوؿ اٟتاضر بالعودة إٔب ا١تاضي، كبالنسبة للفئة اليت ترل بأف الدعاة ال يفعلوف ما يقولوف فهذا راجع لعدـ التطابق بُت ما 
 كية اليت ٯتارسونا، يدعوف إليو من قيم كبُت الضركب السلو 

الوسطية، أكادٯتية إعداد القادة، مدرسة اٟتب، رحلة للسعادة، خواطر، : كلدل دراستنا ٣تموعة من اٟتصص ا١تستهدفة،
  .أمة القرآف، علمتٍت اٟتياة ، ا ُب حياٌب، أفبل يعقلوف

 :كما يلي  حاكلنا الًتكيز أكثر على ا١تواضيع اليت يطرحها ىؤالء الدعاة ككانت النتائج 

 

 

 

 المواضيع المركز عليها في الخطاب(: 7)جدكؿ 
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 فئات المحتول
 كحدات العد كالقياس

 المواضيع المركز عليها: فئة الموضوع

 % ت كحدات التحليل رقم الوحدة

 55,55 5 األخالؽ 1

 33,33 3 اإلدارة كالنجاح 2

 11,11 1 اإلعجاز العلمي 3

 100 9 المجموع

يركزكف % 33,33مقابل نسبة % 55,55ؿ أف أغلب الدعاة يركزكف على موضوع األخبلؽ بنسبة نبلحظ من اٞتدك 
 .يركزكف على موضوع اإلعجاز العلمي ُب القرآف% 11,11على اإلدارة كالنجاح، مقابل نسبة 

دؼ كمنو نستنتج أف خطاب الدعاة يسَت ُب منحى كعظي، يقصد ترشيد أخبلؽ الفرد ا١تسلم، كبالتإب فهو يسته
ا١تيكرك كليس ا١تاكرك، أم أنو يستهدؼ أفرادا منفصلُت عن بعضهم البعض كليس اجملتمع عامة، كيبُت ىذا أنو ٬ترم من خبلؿ 

 (1).«فالدعوة إتاه أخبلقي»ىذا ا٠تطاب اختزاؿ الدعوة اإلسبلمية على إتاه أخبلقي 
و يبعث برسائل إٔب اٞتماىَت، فإف تلقي الرسالة يشكل استهداؼ األفراد خصيصة ُب االتصاؿ اٞتماىَتم، فبالرغم من أن

من طرؼ الفرد يتم ٔتعزؿ عن األفراد اآلخرين كلو تكلم الداعية عن اٟترية، فكل فرد سيدرؾ ىذه اٟترية من خلفية معرفية كخلفية 
ن طريق اٟتث على اجتماعية معينة، كمن ىذا التلقي الفردم نصل إٔب نقطة التدين، حيث أف الدعوة اليت تستهدؼ أفرادا ع

االلتزاـ باألخبلؽ ىي ُب مسعى بناء ٪تط جديد من التدين، كىو التدين الفردا٘ب كىذا يأٌب بالتضاد مع الرؤية اإلسبلمية اليت ٕتعل 
 .التدين يربز ُب إطار ٚتاعي أكثر منو فردم

ارؽ السويداف ُب مسعى للنهوض ط.كبا١توازة مع موضوع األخبلؽ ٧تد اىتماما باإلدارة كالنجاح على غرار ما يفعلو د
باألمة العربية، حيث ٧تده يتحدث ُب مواضيع كالقيادة، فنوف اإلدارة كالنجاح ٤تاكال من خبل٢تا التغيَت، لكن بتتبع ٣تموعة أعداد 

استحضار  ٟتصة أكادٯتية إعداد القادة كجدنا أف ىذا التغيَت يبقى تنظَتا يدرسو طبلب ىذه األكادٯتية، مع اإلشارة إٔب عملية
حيث صرح بأنو -ككاف ىدا عند اعادة بث اٟتصة– 07/02/2011السويداف بتاريخ .ا١تاضي كاالفتخار بالسلف مثل ما فعلو د

كانت لنا متابعة لبعض ما ميز . من حفظنا ٢تم ا١تنطق كىذا ُب برنامج علمتٍت اٟتياة( العرب)لوال الفارايب لكاف أرسطو راح ك٨تن 
 :١تبلحظات التإبأداء الدعاة كسجلنا ا

                                                           
)1(- Andrew Hammond, Popular Culture in the arab world. arts, politics, and the media. Dar El Kutub, Cairo, 
2007, p.106. 
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كجدنا نوعا من الصراع بُت ٣تموعة من الدعاة كقد تؤب األتباع ٕتسيده على الواقع، كالحظنا ىذا فيما كقع من مواجهة 
بُت أتباع ٤تمد حساف كإسحاؽ اٟتويٍت ضد أتباع عمرك خالد ا١تتهمُت كل من ٤تمد حساف كاٟتويٍت باٟتقد على عمرك خالد، 

 :على االنًتنت ٔتا يليحيث صرح أحد األتباع 
فها ىو العبلمة أبو إسحاؽ اٟتويٍت يرفض الظهور على الفضائحيات لعقود من الزمن ١تا فيها من خلط بُت اٟتق »

يرفض الكثَت كالكثَت من العركض اليت تأتيو من ا٠تارج ليقيم ىناؾ كلو ما يشاء كيأىب إال أف يظل بُت طبلبو ليعٌلمهم .... كالباطل
كيرل ىذا الرد أف العلماء اٟتقيقيوف ال يرضوف ألنفسهم  (1).«ذلك سلوؾ الكثَتين الذين انتظركىا حىت نالوىا كٓب يسلك ُب

عائض .بالظهور على الفضائيات كال ٭تتاجوف للنجومية اليت ٘تنحها ٢تم كسائل اإلعبلـ، كردا على ىذا ا١توقف، كاف جواب د
فإذا ٓب نزاحم ىؤالء .... قناة فور شباب، كقاؿ بأف الفضاء اإلعبلمي مشاع ُب برنامج حراؾ على 22/03/2011القر٘ب بتاريخ 

ُب القنوات الفضائية كيقصد الفنانُت فإنم يتقدموف كأضاؼ عن الفتاكل أك ا١تواقف اليت ترل ٔترضية إقباؿ الدعاة على االشتغاؿ 
، مستندا إٔب أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم 'يسىامدة جامدة ككسوسة من كساكس إبل'بأنا فتاكل : ُب أكثر كسائل اإلعبلـ

 .دعا حىت اليهود
لقد أشرنا إٔب أف الصراع ا١توجود بُت الدعاة ٯتتد إٔب األتباع، حيث يتحوؿ الداعية حسب األستاذ ٤تمد ا١تزليٍت إٔب 

سد فكرة األستاذ مالك بن نيب رٛتو كُب ىذا اإلطار تتج (2)«كيتخذكنو مرجعا دينيا ٯتتلك اٟتقيقة دكف سواه' مريدكه'٧تم يقدسو »
 .ا من أف الفكرة تتعلق بالوثن

 :رأس المػػػاؿ الثػػقافػي للدعػػػاة  - أ
سجلنا مبلحظة حوؿ الداعية أٛتد الشقَتم ضمن استضافتو ُب حصة إضاءات على قناة العربية بتاريخ 

ىل ىو ( الدعاة)اإلسبلـ الذم ييركجوف لو تركي الدخيل عن طبيعة .، ففي سؤاؿ طرحو لو مقدـ الربنامج د08/10/2010
اًٟتكمة "ليربإب؟ أجاب أنو ال يفهم معٌت الليربالية، كقاؿ للمقدـ اشرح ٕب معٌت الليربالية أكال، كأضاؼ أف برنا٣تو ينطلق من فكرة 

ال يفقو الرموز اليت يفهمها ، غَت أنو صرح بأف ٚتهوره من العرب كغَت العرب، فإذا كاف ىو كمرسل للرسالة الدعوية "ضالة ا١تؤمن
الغريب مثبل ػػ كالليربالية ػػ فكيف ٢تؤالء أف يتفاعلوا مع ىذه الرسالة، كُب ىذا الصدد يقوؿ ٤تمد رضا فضل ا نقبل عن السيد 

٬تب أف ٖتكم شخصية ا١تخاطب بعض الصفات، أف ٯتتلك كفاءة علمية كافية يستطيع من خبل٢تا »٤تمد حسُت فضل ا بأنو
يعرض الفكرة، ك٭تٌلل عناصرىا، بتقدٙب الدليل الذم يقنع، كيؤكد تسليم اآلخر بقوة األمر يشكل سندا ١تبادئو كحجة أفكاره  أف

 (3).«حىت ٮتلص ا٠تطاب إٔب ا١تبلزمة، كا١تفاضلة ٍب النتيجة

يٌوعوا الناس بالواجب عليهم، كما صرح الدكتور القرضاكم لربنامج الشريعة كاٟتياة عرب قناة اٞتزيرة ، أنو على الدعاة أف 
، كالقياـ هبذا الواجب يكوف باكتساب الداعية لرأس ماؿ ثقاُب 'بقشور الدين'كأف يعطوىم حقيقة الدين ألنو كثَتا ما يتعلق الناس 

يدعوف باٝتو  معُت ٯتكٌنو من التعاطي مع ا١تفاىيم اٞتديدة كالليربالية مثبل، كٓتاصة كل ما يتعلق من مفاىيم مرتبطة بالدين الذم

                                                           
)1(- http : gana.maktoobblog.org.08/11/2010/ 10:00. 
)2(- ar.qantara.org. 

)3(- www.islammoasser.org,27/10/2010,10.10. 
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ألنو ٬ترم التصور بأف النخب الدعوية ٘تتلك كل اٟتقيقة، كىذا . حىت يتحقق التفاىم كاالتصاؿ بينهم ػػ كدعاة ػػ كبُت اٞتمهور
التصور ٬تعلها ُب حالة اغًتاب عن ا١تستجدات العلمية خاصة ا١تطركحة ُب العآب، فبل يأخذكف هبا، كبالتإب يصبحوف ُب عزلة عن 

 .الزمن
مشكلة النخب الثقافية ىي ُب »ُب ىذا اإلطار يقوؿ األستاذ علي حرب عن أكىاـ النخبة عامة كمشكلها خاصة بأفك 

، (1)«٩تبويتها بالذات، ذلك أف النخبوية قد آلت إٔب العزلة كا٢تامشية ، فتكرار ظهور ىؤالء الدعاة عرب الفضائيات جعلهم كنجـو
يل للداعية فيو على أنو ٯتلك كل اٟتقيقة، كبالتإب ال ٬تد حاجة للتعلم ا١تستمر حيث صنعت ىذه النجومية الدعوية ك٫تا ٮتي 

ككنتيجة ال يستطيع ىذا الداعية التواصل مع ما يطرح من . للمعطيات اليت تفرزىا الساحة العا١تية خاصة ما تعلق با١تفاىيم اٞتديدة
 .ىذا لبناء الرؤية االستشرافية اليت أثبتنا سابقا غياهباجديد ١توضعة االٕتاىات اٞتديدة ُب سياقاهتا كما ىو ا١تطلوب، ك 

يؤدم غياب رأس ا١تاؿ الثقاُب ا١تطلوب لدل الدعاة إٔب تأكيد أمر آخر كىو أف بعض الدعاة ػػ ال ٯتكن أف يكونوا 
جملتمع إٔب التغيَت ، كاليت يلقي عليها مسؤكلية قيادة اAntonio Gramsciمفكرين عضويُت ُب الكتلة التارٮتية اليت يقوؿ هبا 

كإذا أضفنا إٔب ذلك استعماؿ بعضهم كأحاديث ٖتث على التعايش، فإنو يتم تصنيف ىدا االستعماؿ ُب خانة االحتماء . مثبل
كاليت تعٍت كل ما ىو مقدس ديٍت، كبالتإب  Peter Bergerحسب '  The Sacred Canopy'" با١تضلة ا١تقدسة"

 mind'طركحة ىنا ال تستجيب للواقع الصراعي حسب بَتجر دائما، كإ٪تا تصبح مسَتة للعقوؿ ا١ت' الدينية'فالرسائل اإلعبلمية 
managers' كإذا ٧تح ىذا التسيَت كالتحكم بعقوؿ اٞتمهور فإف الوضع االجتماعي القائم ُب كل البلداف العربية يبقى على ما ،

 .كعليو ال تغيَت. جتماعية اليت يعا٘ب منهاىو عليو، كبالتإب ال ٬تعل ا١تتلقي يبحث عن حلوؿ للمشاكل اال
بُت الداعية النجم كبُت اٞتمهور من أتباعو، ما ٬تعلها تكتسي طابعا استهبلكيا، ألنا  تدعم ىذه الرؤية ا١تتعايشة عبلقة

لؤلتباع،  قائمة ٔتوجب قانوف سوقي معُت كىو العبلقة بُت العرض كالطلب، يعرض الداعية من خبلؿ ىذه العبلقة بضائع مقدسة
 .smsكيقوموف باستهبلكها عن طريق ا١تتابعة الدائمة لو، كالتواصل معو عرب بريده االلكًتك٘ب ا٠تاص، أك عرب بريد الربنامج أك عرب 

يعود الطابع االستهبلكي إٔب طبيعة الفضاء اإلعبلمي ، كالذم أصبح سوقا بكل ا١تقاييس، من تسليع با١تعلومات 
فعملية استخداـ لغة العاطفة . الطلب، كعقود االحتكار كا١تنافسة إٔب جانب ظهور حقوؽ ا١تلكية الفرديةكاألخبار، عبلقة العرض ك 

' مقاكلو الدين'من قبل بعض الدعاة تستهدؼ ٧تاح عملية تسويق البضائع اإلٯتانية ا١تقدسة، ما يدخل ىؤالء الدعاة ضمن مسمى 
Pastor preneurs، ـ بعض الناطقُت باسم الكنيسة الدين ُب اجملاؿ االقتصادم، كجاءت ىذه التسمية لتعكس استخدا

بأف ا أصبح عنصرا ُب ٕتارة رجاؿ  2010.08.18بتاريخ  Sunday Businessكىذا ما ذىبت إليو ٣تلة سندام بيزنز 
 .الدين ا١تسيحيُت

ألساليب تسويقية قصد كىو ما ينطبق إٔب حد ما مع ما يفعلو بعض الدعاة ُب حقل الدعوة اإلسبلمية من استخداـ 
رسالتك التسويقية »الًتكيج للبضائع اإلٯتانية اليت يقدمها خطاهبم، كىو تسويق الدين بلغة العاطفة، كُب ىذا يقوؿ ديفيد بيبل أف 

 (2).«٬تب أف ٗتاطب الزبوف ا١تتوقع، كأف تلعب بعواطفو كتغذم فيو حب الفضوؿ ُب معرفة ماذا أعددت لو

                                                           

 .14.ص.2004، 3ا١تركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء،  ط. علي حرب، أكىاـ النخبة أك نقد ا١تثقف –( 1)
 . 32.، ص2007، 1ر كالتوزيع، عماف، طترٚتة ٤تمد موسى عمراف، األىلية للنش. نظريات حديثة. ديفيد بيبل، التسويق –( 2)
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إٌف كاسطة اإلعبلـ »: التسويقية يراعى حسب بيبل دائما اختيار كسيلة إعبلـ فعالة كيضيف كحىت تنجح ىذه الرسالة
لسوقك ىي كسيلة االتصاؿ اليت تستطيع من خبل٢تا أف ترسل رسالتك التسويقية، كلذا فمن ا١تهم اختيار كسيلة اإلعبلـ اليت 

سالتك التسويقية إٔب معظم زبائنك ا١تستفيدين كبأقل ما ٯتكن ٘تنحك أفضل النتائج كىذا يعٍت أنك ٖتتاج إٔب كسيلة إعبلـ تنقل ر 
 .، كىو األمر الذم توفره الفضائيات ا١تتخصصة باعتبارىا أحد كسائل االتصاؿ اٞتماىَتية(1)«من األسعار

 نشَت كذلك إٔب أف رأس ا١تاؿ الثقاُب للدعاة ال يرتبط ُب كثَت من األحياف ٔترجعية دينية كاضحة، كىي ا١ترجعية
٢تذا فإننا الحظنا تقدٙب معلومات كبضائع دينية كثَتة من منطلق شخصي كاضح، كىنا تتضح صورة االنفصاؿ عند . التقليدية

اإلسبلـ ا١تؤسسي ما يعزز تدفقا ُب ىذه ا١تعلومات الدينية من دكف رقابة، كُب إطار ىذا السيل ا١تتدفق من ىؤالء الدعاة عن 
ٯتانية تصب معظمها ُب اٞتانب األخبلقي دكف اىتماـ با١تسائل الفقهية األساسية، كحوؿ ىذا ا١تعلومات يقتٍت ا١تتلقي سلعا إ

ا١تاء، ىي »مثل  Herbert E.Meyerالتدفق ا١تعلوماٌب ينشأ ٥تياؿ ديٍت أخبلقي أساسا، كمن ىنا تصبح ا١تعلومة حسب 
، ألنو يتم الًتكيج من خبلؿ ا٠تطاب (2)«ا سنغرؽضركرية ٟتياتنا، كال نستطيع العيش من دكنا، لكن إذا غمرتنا بشدة فإنن

الدعوم ١تعلومات كثَتة جدا، كأم متلقي جديد ٢تا عرب أم فضائية دعوية سيشعر بأنو ٓب يعرؼ اإلسبلـ الصحيح أبدا ألنو ال 
 .يدرؾ ىذا الكم ا٢تائل من ا١تعلومات

قا من عدـ كجود خدمة للنص الديٍت،  كالذم يؤكد عدـ ارتباط خطاب الدعوة باإلسبلـ ا١تؤسسي ما توصلنا إليو ساب
ال يفسح ٣تاال للرؤية ا١ترجعية ا١توضوعية لئلسبلـ، كعليو فإنو خطاب إعبلمي ال يهتم باالرتباط ٔترجعية الدينية التقليدية، كال 

بح كجها إعبلميا ألف الداعية النجم أص" سنغَت" "حنغَت"' فور شباب'يستهدؼ التغيَت الذم ينادم بو على غرار شعار قناة 
ك ٓب يعد مهما لديو التحليل كالتعمق ُب ا١توضوع، إ٪تا ا١تهم الظهور التعبَت عن الرأم، أم أنو ٗتلى عن ميزتو »بالدرجة األكٔب 

على حد قوؿ   médiacratie األساسية، ميزة التغيَت، كراح يعمل  لصاّب ما ىو متوافق عليو، فتحوؿ إٔب إعبلموقراطي
أف انفصاؿ الداعية عن الرؤية ا١تؤسسية ٭تيلو إٔب ٪تط سلعي يفرضو قانوف السوؽ الفضائي، ٦تا ٬تعلو ييٌسوؽ   أم، (3)«دكبريو

أم أنو كعلى ضوء الرأٝتالية ا١تنسحبة على اإلعبلـ فإف . 'The Best Seller' 'البائع األكثر ركاجا'كنجم، مثلو مثل دعاية 
كاليت تعود عليو باألمواؿ كالشهرة، كما تعود ىذه النجومية با١تداخيل ا١تالية على القناة الداعية ييسَت ُب نظاـ دعائي ىو النجومية، 

اليت تعرض خطابو ٦تا ٬تعل لو ُب النهاية أسهما ُب بورصة السوؽ الفضائية، كمن خبلؿ ىذا ينتج عقد االحتكار بُت ىذا الداعية 
، كالذم 'بالفن'كار ا١ترتبط بالدعوة اإلسبلمية مع عقد االحتكار ا١ترتبط يتشابو عقد االحت. 'أصحاب القناة'كىذه القناة كنعٍت هبا 

أف ٖتتكر فنانا ١تدة معينة، كيعطي ىذا االحتكار ُب اٟتقل الدعوم كجها آخر  Universelٯتٌكن لشركة إنتاج عا١تية مثل 
يتزايد الطلب عليها كلما ( une marque)للدعوة أساسا كىو ا١تنافسة اليت يصبح من خبل٢تا الداعية النجم عبلمة مسجلة 

زادت ٧توميتها، كىذا الطلب يكوف من جهة اٞتمهور، كمن جهة مبلؾ ىذه القنوات ٘تاما مثل ما يفعلو رؤساء أندية كرة القدـ 
 .العا١تية للحصوؿ على عقد احتكارم مع العب مؤىل لضماف الفوز الرياضي ُب ا١تنافسة الكركية

                                                           

 .15.ص .نفس ا١ترجع –( 1)

)2(- www.howto-analyse-information.com, 09/02/2011, 10 :30. 
 .325.نوند القادرم عيسى ،مرجع سبق ذكره ،ص ،–( 3)

http://www.howto-analyse-information.com/
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حتكار أمر آخر، كىو ا١تلكية الفكرية، حيث أصبح للعديد من ىؤالء الدعاة النجـو حقوقا يرافق أشكاؿ ا١تنافسة كاال
فكرية على الربامج كالكتب اليت ينتجونا، كىي تتشابو مع حقوؽ ا١تلكية لفناف مغن حُت ينسب حق التأليف كالتلحُت لو، 

كٯتكن أف تتخذ شكل عمل منشور،  " للعقل"أك منتج توصف بأنا غَت ملموسة »كا١تلكية الفكرية كما يعرفها ركبرت غركس ىي 
عائض القر٘ب على ىذا اٟتق من خبلؿ حصة حراؾ على .كأٌكد د( 1)«كتاب أك قصيدة كييصاف حق إنتاجو ْتق النشر كالتأليف

 .22/03/2011قناة فور شباب بتاريخ 
خطاهبم كالذم يتمثلو الداعية بتأكيل شخصي يرتبط رأس ا١تاؿ الثقاُب للدعاة بأمر آخر كىو الطابع األبوم ا١تهيمن على 

خطاب أبوم يعود إٔب قركف ماضية كيعمل من خبلؿ تأكيلو للواقع إعطاء »للواقع، كىو خطاب على حسب األستاذة نعيمة ديب
 (2).«نظرة خاصة عن العآب أك قراءة ٤تددة لو

ة رمزية يشرؼ عليها الدعاة من الرجاؿ على كُب ىذا ا٠تطاب األبوم تدرؾ آلية ٢تيمنة ذكورية موٌجهة، بتأسيس ىيمن
النساء عامة كالدعاة منهن خاصة، فيطرح مواضيع مثل حقوؽ ا١ترأة، دكر ا١ترأة ُب بناء اجملتمع كغَتىا، كتعمل ىذه ا١تواضيع 

تابعة للرجل بفعل النمطية على إعادة إنتاج نفس ا٠تطاب الذكورم الذم لو اٟتق باٟتكم على موضوع ا١ترأة، فتارة يصوركف ا١ترأة 
القوامة، كتارة أخرل يركزكف على موضوع التكامل بُت االثنُت، غَت أنو بالًتكيز على مواضيع كحجاب ا١ترأة مثبل كبالتطرؽ إليو 
للعديد من ا١ترات مؤشر ُب حد ذاتو على أف ا١ترأة مازالت تدرؾ على أنا ملكية للجماعة على األقل فيما يركج لو ا٠تطاب 

 .ىذا عكس ما يركج لو الشكل اآلخر من ا٠تطاب حوؿ التكاملالدعوم، ك 
أم أف التغيَت الذم ينادكف بو غَت كاقعي، بل أنم ال يعطوف حلوال للمشاكل االجتماعية للجمهور الذم يتابعهم كىم  

واقع كاليت توصل ال يعطوف حلوال ٦تكنة للمسائل ا١تطركحة، لكنهم يطرحوف نايات مطلقة بعيدا عن ال»:كما يقوؿ سامي عوف
ما 'عائض القر٘ب ُب حصة حراؾ ا١تشار إليها سابقا، حُت أكد أنم كدعاة يقولوف .، كىذا ما أكده د(3)«أك إٔب النار إما إٔب اٞتنة

أما ا١تشاكل األخرل فيحلها الناس بأنفسهم، كا١تفارقة ىنا أنو إذا ٓب ٯتلك ىو رؤية عن الواقع بفضل ' قاؿ ا كما قاؿ الرسوؿ
 ا١تعرفة اليت ٯتلكها فما ىو دكره بالتحديد؟ ىل ىو ٣ترد نقل كقراءة للقرآف كاألحاديث؟ 

 :ننتقل فيما يلي إٔب عرض مواقف بعض الدعاة حوؿ بعض القضايا

 :موقف الدعاة حوؿ بعض األحداث  - ب
ا١تشهد الفلسطيٍت ُب  قطاع  أحداثا ميزت 2009إٔب بداية العاـ  2008شهدت الفًتة من أكاخر العاـ : ػ القضية الفلسطينية1

غزة، كىو ا٢تجـو العسكرم اإلسرائيلي على ا١تدنيُت، كالذم خٌلف العديد من ا٠تسائر البشرية كا١تادية، برز إزاء ىذا اٟتدث 
عوض القر٘ب الذم أفىت باستهداؼ كل ا١تصاّب اإلسرائيلية ُب العآب، .موقف تنديدم رافض من قبل بعض الدعاة، من بينهم د

، حُت خصص عددا حوؿ 03/08/2010لك سجلنا موقف الداعية أٛتد الشقَتم الرافض من خبلؿ حصة خواطر بتاريخ ككذ
حسبو، كقاؿ بأف القضية إنسانية، حيث أظهر صورا للمظاىرة ا١تنددة للهجـو اإلسرائيلي ُب لندف، غَت أف اإلشكاؿ ' حادثة غزة'

                                                           

 . 386.، ص2001ترٚتة إبراىيم ٭تِت الشهايب، مكتبة العبيكاف، . ةركبرت غركس، اسًتاتيجية العو١ت–( 1)

)2(-Naima Dib, D’un Islam textuel vers un Islam contextuel. la traduction du Coran et la construction de l’image 
de la femme. les presses d’université d’Ottawa, Canada, 2009, p.54. 
)3(- Sami Aoun, Aujourd’hui l’Islam. Factures. intégrisme et modernité, Mediaspaul, Canada,2007, p.140. 
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، كعليو فإف اٟتل الذم سيبحث متلقي 'قضية غزة'تزؿ القضية الفلسطينية ُب بأنو اخ" حادثة غزة"الذم طرحو الشقَتم بالقوؿ 
ىذه الرسالة ىو ٛتاية ا١تدنيُت ُب غزة كاستقبلؿ غزة كأقصى غاية، كىو هبذا الطرح يعمق كذلك حالة الصراع بُت حركيت فتح 

 .كٛتاس، كهبا ال يصبح استقبلؿ فلسطُت غاية ٢تذا ا٠تطاب االختزإب

الدا٪تاركية بنشر اثنتا عشر رٝتا كاريكاتوريا يتعرض ' juland’s posten'لقد قامت صحيفة : الكاريكاتورية ػػ الرسـو 2
، فقامت عديد ا١تظاىرات ُب الدكؿ العربية رافضة 20/09/2005لشخص الرسوؿ ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ، كىذا بتاريخ 

الفعل حرية ُب التعبَت كالدٯتقراطية، ألنو حدث ُب أكركبا خاصة قطيعة بُت  فمن جهة اإلعبلـ الغريب، فإنو رأل ُب ىذا. ٢تذا الفعل
سلطة الكنيسة كبُت اٟتياة العامة لؤلفراد، كبالتإب ال ٬تد ىذا اإلعبلـ أم حرج من انتقاد أية سلطة دينية، فواقع ىذا اإلعبلـ يركج 

َت أف الضمَت العريب اإلسبلمي ال يتقبل ا١تساس باٟترمة تتيح كسر طابوىات السياسة كالدين كاٞتنس، غ' دٯتقراطية' بوجود 
الدينية، من ىنا برزت أصوات كثَتة تدعو للمقاطعة، أم مقاطعة ما تنتجو الدا٪تارؾ من سلع، كظهرت أصوات أخرل مثل 

 .إلسبلـ الصحيحعمرك خالد دعت إٔب اٟتوار بُت ٣تموعة من الشباب ا١تسلم ك٣تموعة أخرل من الشباب الدا٪تاركي لتوضيح ا.د

عمرك خالد ال »:كرأل الدكتور يوسف القرضاكم ُب ىذه ا١تبادرة مؤشرا عن ضعف لدل الدكتور عمرك خالد كقاؿ باف
 .، كمن ىنا يظهر أكثر الصراع بُت الدعاة خاصة بُت التقليديُت منهم كاٞتدد(1)«ٯتلك الكفاءة البلزمة للدعوة

لدل زيارتو أل١تانيا،  2006صرح بابا الفاتيكاف بنيدكت السادس عشر ُب سبتمرب : ـػػ تصريحات بابا الفاتيكاف حوؿ اإلسال 3
عاـ رافض ٢تذا التصريح، غَت أننا سجلنا موقفا يؤيد ضمنيا ' إسبلمي'بأف اإلسبلـ دين عنف كانتشر ْتٌد السيف، كظهر موقف 

 .ما ذىب إليو تصريح البابا

ىناؾ من يقوؿ بأف اإلسبلـ دين رٛتة كما » بأف  14/08/2010ريخ عائض القر٘ب ُب حصة حدثنا الزماف بتا.صرح د
٨تن فتحنا العآب ّتيوش »كأضاؼ « ىل فتحنا العآب بالزىور كالربقيات ال... ما ُب قتاؿ؟ىو فيو قتاؿ( كيف)ُب قتاؿ، شلوف 

 .«جرارة يقودىا خالد بن الوليد، طارؽ بن زياد، عمرك بن العاص، كصبلح الدين األيويب

ككل مرة ٬تد الدعاة أف اإلسبلـ ُب خطر، فإنم يلجأكف  : ػ محاكلة حرؽ المصحف على يد االقس األمريكي تيرم جونزػ 4
تَتم جونز حرؽ ا١تصحف، فعمت حالة الرفض كالتنديد الفضاء : حاكؿ القس 2010إٔب حلوؿ دفاعية تربيرية، ففي العاـ 

سيفعلو ىذا القس، كأعلن كجدم الغزاكم رئيس ٣تلس قناة الفجر بأنو  اإلعبلمي الدعوم، ككانت ىناؾ حالة من الًتقب ١تا
سيتؤب الرد على ىذا القس بأف ٮتصص ساعتُت من البث باللغة اإل٧تليزية ليعرؼ غَت ا١تسلمُت ْتقيقة اإلسبلـ، لكنو تناسى أف 

كنقده، كبالتإب فهو ال .مل على قراءة الًتاث اإلسبلمي العآب الغريب ٓب يعد ْتاجة للًتٚتة اليت يقدمها ىو، ألنو ػػ العآب الغريب ػػ ع
 .يقدـ أم جديد ٢تم

                                                           
)1(- Philip Seib,Dana,M. Jambek, Global Terrorisme and the new media.the post el qaeda 
generation.Routledge.Canada,1st published,2010,p.17. 
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كجدنا لدل دراستنا ١تؤشرم األرثوذكسيات الدعوية ػػ الدعاة ػػ كاٞتمهور ا١تستهدؼ نوعا من التداخل بُت االثنُت، كىذا 
ة بُت الداعية كأتباعو من اٞتمهور كبالتإب فما ما انعكس على التحليل ا٠تاص بكل مؤشر، يندرج ىذا التداخل ُب العبلقة التفاعلي

يفعلو الداعية سيكوف لو انعكاس على اٞتمهور، كقد عملنا على ٖتليل ىذه التبعية أكثر من خبلؿ دراستنا ١تؤشر اٞتمهور 
 .ىذا اٞتمهورا١تستهدؼ كىذا با١توازاة مع ما يفعلو الدعاة من ٦تارسات معينة تكوف نتائجها على تلقي ا٠تطاب الدعوم لدل 

 :تتضح تبعية فئات من اٞتمهور ٢تؤالء الدعاة من خبلؿ عدة مؤشرات نوضحها فيما يلي

كاف مصطفى حسٍت يبدأ حصتو الرمضانية مدرسة اٟتب بشكر كل ا١تتواصلُت معو عرب ا١توقع االلكًتك٘ب ا٠تاص بو، 
عليو فانو ٮتيل ٢تؤالء األتباع , اللتحاؽ بو على ا١توقع، كُب ناية اٟتصة يظهر عنواف ا١توقع على الشاشة كيطلب من ا١تشاىدين ا

الفضائيُت أنم ُب سَتكرة ٢تيكلة تدين صحيح، لكن ما يلبث ىذا التدين الفردم االفًتاضي أف يسَت إٔب علمنة التدين، كإٔب 
اٟتالة ٧تد الشخص يبدم علمنة الدين نفسو بفصلو عن اإلطار اجملتمعي كاختزالو ُب الفرد، فهو تدين عاطفي ٛتاسي كىذه 

عاطفة جارفة كٛتاسا كبَتا ٨تو الدين، كلكنو ال يواكبو معرفة جيدة بأحكاـ الدين كال سلوكا ملتزما بقواعده، كىذا النوع ٯتكن أف 
تولد النمطية »يصل إٔب مستول التداينية، كاليت ترتبط أساسا بأشخاص ذك رأس ماؿ ثقاُب متواضع كىي من جهة أخرل 

كىنا نقصد ٚتاعة األتباع  (1)«كالتشكيل لؤلفراد على نفس الشاكلة ُب ظل غياب حرية الرأم عند االنضواء ُب اٞتماعةكالنمذجة 
يعود إٔب  Convinctionأصل تداينية فرد ما إٔب تأثَت طاقات الزعماء الدينُت كاعتقادىم الراسخ »ا١ترتبطُت بالداعية حيث أف 

تباعو يكوف ٔتنطق اإلرغاـ نية، كعلى ىذا األساس فكل منبع ١تثل ىذه الزعامات فإالفهم كالتحليل الشخصي للنصوص الدي
 (2).«كالقهر

تظهر عند بعض الدعاة رؤية تنفيسية، ك ىذا راجع أب اف مسار الدعوة الفضائية  ُب اٟتقل االسبلمي ىو تقليد ١تسار 
س ا١ترتبط ْتقل علم النفس كالذم اعتمد أكال من قبل الدعوة اال٧تيلية ، كقد انسحب ليشمل اعتماد بعض التقنيات كالتنفي

Harry Emerson كNorman Vicent اللذاف يربطاف علم النفس بالدعوة. 

كجدنا خاصية التنفيس حاضرة عند الداعية عمرك خالد، كالداعية مصطفى حسٍت، كتربز خاصة عند مصطفى حسٍت 
، حيث ٕتعلو ُب حالة تقمص (Catharsis)نفيس أك تطهَت بلغة األدب ألنو يتكلم بنفس كبَت، ٦تا يوصل ا١تتلقي إٔب حالة ت

كجدا٘ب ١تا يقولو الداعية، فينتقل بذلك من فضاء زما٘ب كمكا٘ب، إٔب فضاء آخر افًتاضي ال زما٘ب كال مكا٘ب مشبع بالطوباكية 
فو ا١تعيشية الصعبة ينسحب أماـ الربامج اٞتمهور بسبب ظرك »كاألر٭تية، كُب ىذه النقطة تقوؿ األستاذة نوند القادرم عيسى بأف

                                                           

رسالة ماجستَت، كلية العلـو اإلنسانية  .ثقافة التدين لدل الشباب اٞتزائرم بُت االندماج االجتماعي كاالندماج اٞتماعاٌب عبد الفتاح بودرمُت، –( 1)
 (46ص 2007/2008)كاالجتماعية، اٞتزائر 

 . 44.نفس ا١ترجع، ص–( 2)
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كىذا ما يدعم بقوة أف التلفزيوف يقـو  (1)«ا١تسلية اليت يتوىم أنا تساعده على التنفيس من خبلؿ عمليات التماثل كاإلسقاط
 (2).«فالتلفزيوف يؤدم كظيفة عبلجية أساسا»بوظيفة عبلجية قصد ٖتقيق االسًتخاء 

رموز تبعث على التفاؤؿ كاألمل عرب عنصر ا٠تياؿ، كهبذا يصبح للمتدين فسحة كيغدك كُب سَتكرة التنفيس ىذه تنشأ 
الدخوؿ ُب عآب ا٠تياؿ ٯتثل كذبة أك اخًتاعا، كا٠تياؿ يناقض اٟتقيقة مثلما تناقض »التدين بناء على ىذا ترك٭تا عن النفس ألف 

  (3).«أحبلمنا كاقعنا اليومي

ى ىذا ا٠تطاب، الدعاة مثبل، للتحكم أكثر ُب اٞتمهور عن طريق السيطرة  على كيتيح ىذا ا٠تياؿ فرصة للقائمُت عل
تعطيل فاعلية العقل كتكييف ا١تنطق كالقيم كتوجيو ا٠تياؿ كتنميط الذكؽ : أعٍت" إخضاع النفوس"كانطبلقا منها يتم »اإلدراؾ

 (4).«كقولبة السلوؾ

ؼ إٔب ربط اٞتمهور برموز معينة ػػ الدعاة مثبل ػػ فصار كل من كمنو فإف ثقافة التلفزيوف اليت تعادؿ ثقافة الصورة هتد
٬تلس على كرسي الدعوة كبلمو مقدس ال يناقش، فإذا قاؿ باألمل فإف أتباعو يعتقدكف بذلك األمل، كيدخلوف معو ُب عآب 

 (5).«وجداف كاالنفعاؿ كالغرائزالعمود الفقرم للثقافة اٞتماىَتية ثقافة ال»افًتاضي يصوره ىو بإدراكو ا٠تاص، فالتلفزيوف صار

إف القنوات »:، أف تعكس اختيارات اٞتمهور، كعليو فهو يقوؿGary Buntٖتاكؿ الفضائيات ا١تتخصصة حسب 
، لكن اٞتمهور غَت متجانس، بل ىو مكوف من عدة فئات، كٗتتلف كل فئة عن  (6)«اإلسبلمية تقدـ اختيارات ا١تشاىدين
ل االجتماعي كرأس ا١تاؿ الثقاُب، إٔب جانب ىذا فإف ىناؾ إشكاؿ آخر كىو أف اٞتمهور ال األخرل حسب اٞتنس، السن، األص

كعليو فبل اٞتمهور ٮتتار، ألنو . يعرؼ فعبل ماذا يريد من ىذا ا٠تطاب، كحىت الوسيلة اإلعبلمية ال تعرؼ ٘تاما ماذا يريده اٞتمهور
مية تعرؼ ماذا يريد اٞتمهور بالضبط، فمثبل حىت كلو قامت ىذه يستهلك منتوجا إعبلميا مفركضا عليو، كال الوسيلة اإلعبل
قصد بناء شبكة  2011حوؿ ما يفضلو من برامج ُب العاـ  2010الوسيلة ػػ كالفضائيات ػػ باستطبلع لرأم اٞتمهور ُب العاـ 

، 2011أخرل كقت بث الربامج ُب  برا٣تية تتوافق مع أذكاقو، فإنو بفعل التغَت اٟتاصل تكوف أذكاؽ اٞتمهور إتهت إٔب إتاىات
كحىت كإف حصلت ىذه الفضائيات على إتاه عاـ لذكؽ اٞتمهور فهو ال ٯتثل كل اٞتمهور كإ٪تا فئة منو كالشباب مثبل، كبالنقيض 

حصة مع ما ذكرنا كجدنا عائض القر٘ب يؤكد أف اٞتمهور ىو الذم ٮتتار الربامج اليت تعرض ُب الفضائيات الدعوية، كرد ىذا ُب 
شافو الناس أعجبهم فن إدارة الوقت قالوا أعطوىم، فن إدارة ا١ترأة، فن إدارة البيت كراح كل »:حراؾ ا١تشار إليها سابقا حُت قاؿ

                                                           

 . 42.نوند القادرم عيسى، مرجع سبق ذكره، ص –( 1)
)2(- Bernard Lahire, la culture des individus.dissonances culturelles et distinction de soi, La découverte, Paris, 2004, 
p.448. 
)3(- Kein et Tixbon, la Communication audio-visuelle. Presse universitaire de Namur, Belgique, 2009. P.61. 

مرجع سبق ذكره،  1395.، ص1999، 2مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، ط. ريب٤تمد عابد اٞتابرم، ا١تسالة الثقافية ُب الوطن الع -(4)
 .195.ص

 .42.نوند القادرم عيسى، مرجع سبق ذكره، ص –( 5)
)6(- Gary R.Bunt, I Muslims.Rewiring the house of Islam. the University of California Press, 2004, USA,p.278.. 
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، فن الباذ٧تاف لكن ىذا غَت صحيح ألنو ما من شيء يعرض ُب ىذه « (كبلـ تافو)كبلـ فاضي ... شيء كفيو إدارة غرفة النـو
 يو مبلكها كالذين يندرجوف ُب خط معُت مثبل توجو سياسي ما،الفضائيات إال كىو بتوج

 Cheikhsالشيوخ الفضائيُت  Pierre Robert Baduelفرض كاقع الفضائيات ا١تتخصصة بالدعوة ما يسميو
Satellitaires كيقصد هبم الدعاة،  (1)«اٞتمهور ٬تد نفسو مؤطر بشكل كبَت من طرؼ سلطة الشيوخ الفضائيُت»:كيقوؿ أف ،

فكثَتا ما . ألف كلمة الشيخ حاضرة ُب ا٠تطاب الدعوم فهذا مؤشر على بقاء ا١تنظومة العشائرية القبلية اليت هتيكل الوعي العريبك 
٬تد اٞتمهور نفسو ُب إطار ىيمنة رمزية ٘تارس عليو من قبل بعض الدعاة، فمثبل كجدنا الداعية عمرك خالد من خبلؿ حصة 

لشخصية مثل تربية أكالده با١تشاركة مع زكجتو، كيكرر أنا فعلت كذا ككذا، كُب ىذا التوجو سعى رحلة للسعادة، يتطرؽ ألموره ا
إلعطاء صورة ٪تطية ٬تب إتباعها من طرؼ اٞتمهور فالقيم اليت ٬تب االنطبلؽ منها ٟتٌل ا١تشاكل االجتماعية ىي قيم فردية 

، كىم يعملوف إٔب جانب ىذا على تقدٙب اإلسبلـ للجمهور (2)«اإلسبلـ كراية لتأكيد الذات»كتضيف إٔب أف الدعاة يستخدموف 
يقدـ دعاة اإلسبلـ أداة جديدة لتأسيس إنسانية جديدة ك٣تتمع جديد مبٍت على »كوسيلة إلنتاج إنسانية جديدة ك٣تتمع جديد

 (3).«األمل بعآب أفضل

 :خاتمة

اإلعبلمي اٟتديث ُب إحداث التغيَت كإعادة  كبناء على ما تقدـ، فإف ا٠تطاب الدعوم ا١تعاصر ٓب يستغل الوسيط
رم ُب العآب العريب، كىذا راجع إٔب عدة أسباب منها عدـ فهم الرىاف العا١تي الذم يقصي كل اجملتمعات اليت ال البناء اٟتضا

جديد حوؿ ككنتيجة فإف ا٠تطاب الدعوم ا١تعاصر كا١تسوؽ فضائيا ٓب يقدـ أم .تبحث ُب أف تبٍت نفسها على أساس ا١تعرفة
النص الديٍت، كٓب يقدـ جديدا للجمهور ا١تستهدؼ لو، كما ٓب يعمل على إبراز ا١ترجعية الدينية القائمة على فكر كليس ٣ترد 
ا٠تطاب ا١ترتبط بالكبلـ فقط، كمنو نتوصل إٔب كجود مطارحات تقـو على الصراع كليس على العمل الدعوم، ككجود مسعى إٔب 

ذا ا٠تطاب ُب إطار السعي ١تخالفة ا٠تطاب التقليدم ا١تذىيب، ككل ىذه ا١تظاىر مرتبطة بالتحالف تشكيل ٚتهور متحزب حوؿ ى
 .الديٍت السياسوم الذم جعل من الدين اإلسبلمي ٣ترد كسيلة لتحقيق أىداؼ رْتية خالصة للقائمُت على ىذا ا٠تطاب

نو ال ينطلق من فكرة إسًتاتيجية لبناء ا١تشركع ٯتكن القوؿ أف ا٠تطاب الدعوم ا١تعاصر ٓب يرؽ إٔب مستول ا١ترجعية أل
اٟتضارم ُب إطار ٣تتمع ا١تعرفة قصد التغيَت كإعادة البناء اٟتضارم ، يدعم عدـ ارتقاء ىذا ا٠تطاب إٔب مستول مرجعي أنو 

منو عصر اإلقطاع  ا٨تصر ُب قالب دعائي أكثر منو دعوم الذم يقصد اإلعبلـ كالتوجيو، فبعد أف عرؼ التاريخ اإلنسا٘ب ُب جزء
ا١ترتبط ٔتلكية األراضي، ظهر إقطاع آخر ُب القرف اٟتادم كالعشرين كىو اإلقطاع اإلعبلمي ا١ترتبط ٔتلكية الفضائيات ا١تتخصصة 

يشرؼ على ىذه االقطاعات اإلعبلمية القائموف على ىذا ا٠تطاب من مبلؾ ىذه القنوات كالنجـو من الدعاة ُب . بالشأف الديٍت
ي شامل، كُب إطار ىذا اإلقطاع الساعي للربح ا١تادم أكثر، ال يوجد تفعيل للقيم اإلسبلمية ُب إطار براديغمي فاعل إطار عو١ت

                                                           
)1(- Pierre Robert Baduel, Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb Contemporain, Karthala, 2009, p.572.   
)2(- Amel Boubekeur, Abderrahim lamchichi. Musulman de France, l’Harmattan, France , 2006,p.61   
)3(- Ibid,p.61.  
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كالذم يستهدؼ تفعيل كل ما يوجد ُب الساحة العا١تية ' The New Age Paradigm'على ٪تط براديغم العصر اٞتديد 
 .اإلنسا٘ب اٟتيوم بإنتاجو ا١تعرُبٔتا ُب ذلك الفن قصد بناء صورة كاضحة عن اجملتمع 

نتج عن اإلقطاع اإلعبلمي كذلك فئات تابعة ٢تذا ا٠تطاب، لكن ليس على ٪تط التعليم كالتعلم ا٢تادؼ، إ٪تا فقط 
ـ ٧تد با١تقابل أف كسائل اإلعبل. لبلستزادة بأدٗب حد من ا١تعرفة الدينية ا١توفرة بعيدا عن ا٠تطاب التقليدم ا١ترتبط با١تسجد أساسا

حاليا ىي كسائل للدعاية بفعل أنا استخدمت ُب إطار ٪تطي ال يتيح فرصة لبناء مرجعية إسبلمية قوية ُب قالب براديغمي 
كبا١توازاة مع ىذا اإلطار النمطي ُب اإلعبلـ العريب، ٧تد أف الرباديغم . إسبلمي شامل ال يلغي خصوصيات كل ٣تتمع عريب

اإلسبلمية كٓتصوصية ال ترتبط أساسا بالشخصية العربية، إ٪تا الفضاء ىو مفتوح أماـ مراكز  اإلسبلمي خاصة يصٌنع خارج الدائرة
 ".اإلسبلـ الليربإب"البحث خاصة ُب أمريكا قصد بناء إسبلـ جديد كىو ما يطلقوف عليو اسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المراجع
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 األكوار العماالت ك أسماء الحواضر ك

 "معجم البلداف" ؿ كتاب من خال في المغرب األكسط

 المفهومية   دراسة البنية الشكلية ك

 

 نبيلة عبد الشكور :الدكتورة
 أستاذة محاضرة بقسم التاريخ 
 كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية 

 جامعة الجزائر 

 ػػػػ,,,,,,,,,,,ػػػػ

 دناه ُب ىذه الدراسة، موضوع اْتاث كدراساتالذم اعتم" األربعين البلدانية " "  معجم البلداف"شكل كتاب                
غزيرة قاـ هبا باحثوف كمؤرخوف، سواء على مستول التعريف با١تؤلف، أك على مستول اإلشادة بالكتاب كبقيمتو العلمية ، ك٢تذا 

" لبلدافمعجم ا " فإف ا٢تدؼ من العرض ليس ىو إعادة ما ذكره السابقوف ، كالبسط النصوص اليت ٖتدث فيهاأصحاب الكتاب
عن اٟتواضرُب البلداف االسبلمية، بل الوقوؼ على بعض ا١تبلحظات اليت اسًتعت انتباىنا كباحثة ُب "األربعين البلدانية " اك

التاريخ خاصة ُب النصوص اليت تناكلت أٝتاء اٟتواضركالعماالت كاألكوار ُب ببلد ا١تغرب األكسط ، كرأينا أف الكثَتمن الباحثُت ُب 
غرافيا كاألدب مع األسف، اليعرفوف معٌت أٝتاءىا أحيانا، كالموقعها ُب ا٠تريطة، كال النطق الصحيح هبا، كاليـو كثَتة التاريخ كاٞت

 :منها تغَتت أٝتاءىا عما كانت عليو ُب العصور ا١تاضية، معتمدة  ُب ذلك على أسلوبُت ٫تا

 ار ْتيث قاـػ دراسةالبنيةالشكلية،ألٝتاء حواضر كعماالت كأكو / 1           

ككضعتو كضع اىل اللغة اكم، كابنيت : " أصحاهبا بشرح كيفية تشكيل كلمةأٝتاءىا، ٍب ينتقلوف أب تعريفها لغويا، قولو ُب ذلك

عن كل حرؼ من اإلسم ، ىل ساكن، أك مفتوح، أك كضوف، أك مكسور، كأزلت عنو عوارض الشبو ،،، ٍب اذكر اشتقاقو إف كاف 

 ...".عربيا  أـ أعجميا 
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ػ دراسةالبنية ا١تفهومية ، معتمدة احيانا على ذكر بعض من تاريخ ىذه ا١تواقع ، ٍب ذكر أىم من ينتسب ٢تا من /2            

بطرح ٣تموعة من األسئلة عن موقع كاحد عساه ٬تمع اكرب  بدأ ياقوت اٟتمومالعلماء كاألشخاص الذين تتلمذكا عليها، كقد 

كقد بدأنا أكال بتعريف العلماء الذين . كُب ام إقليم ىو، كأم شئ طالعو، كمن بناه ، كمن علماؤىم ؟ : " معلومات عنو ؟ بقولو 

أسهموا ُب تصنيف ىذا الكتاب ، ٍب زكدنا البحث بتعريف الكتاب، كأكردنا ثالثا أٝتاء بعض اٟتواضركالعماالت كاألكوار ُب ببلد 

 .ا١تغرب األكسط، سوؼ نذكرىا الحقا

 :جز لمؤلفي الكتاب ػ تعريف مو  1

 (:ـ1180/ىػ 576ت )أكالػ  أبو طاىر أحمد بن محمد الًسلىًفي األصبهاني      

ىو أبو طاىر أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم األصبها٘ب اٞتركا٘ب، شيخ اإلسبلـ، كإماـ ا١تفيت، لقب جٌده أٛتد         

ـ، ُب أصبهاف ، أك قلبها بسنة، مات كقد ٕتاكز من ا١تئة 1082/ىػ 475ارسيٌة سلىبىو ، كيلًد سنة بًسلىفة ، نسبة إٔب شفتو الغليظة ، كأصلو بالف

أبو عبد ا القاسم بن الفضل الًثقىًفٌي ، كأبو مًطيع ٤تٌمد بن عبد الواحد : العمر، ٝتع السلفي من عدد ال ٭تصى من ا١تشايخ كاألئمة ، منهم 

قيوسا٘بٌ، كأبو طالب بن أيب ىاشم الكيٍمدنال٘ب ، كأٛتد بن عبد الغفار بن أىٍشتىو ، كإٝتاعيل بن عليى السَّيػٍلىًقي الٌصحاؼ، ك٤تمد بن عبد اٞتبٌار ال

ت )أبو اٟتسن ٤تمدن بن ٭تي بن ياقوت، كغَته ، كتوُب سنة : ، كأبو الفضل أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن بن سىليم ا١تؤدِّب، كغَتىم ، كٝتع منو 

السػػفينة : كتػػاب السػػابق كالبلحػػق، كاألربعػػُت البلديػػة ككتػػاب : قػػد بلػػغ ا١تئػػة كسػػت سػػنُت، كلػػو كتػػب عديػػدة منهػػا ، ك ( ـ 1180/ىػػػ 576

جًاز، كجزء شرط القراءة على الشيوخ ك٣تلساف ُب فضل عاش
ن
وراء كغَتىا األصبهانيٌة، كالسفينة البغدادية ، كمقٌدمة معآب الس نن ، كالوجيز ُب ا١ت

 . 1من الكتب

 (:ـ 1175/ ىػ 571ت)تعريف ابن عساكر: ثانيا        
 ىو أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة ا بن عبد ا بن اٟتسُت ا١تعركؼ        

ُب مدينة دمشق أيـا أيب ا١تنصور ظهَت الدين طغتكُت ( ـ1104/ ىػ 499)ابن عساكر الدمشقي، كلد ُب أكؿ ٤تـر سنة ( الكبَت)باٟتافظ 

، ُب أسرة ذات مكانة كبَتة ككاسعة ُب العلم، من جهة األب كاألـ، أقبل على العلم كىو ُب السادسة من عمره (ـ1146/ػى 541ا١تتوُب سنة 

سبيع بن قَتاط ، كأيب القاسم النسيب ، كأيب : ٖتت رعاية أبيو كأخيو الصائن ، كتلقى العلم عن كبار الشيوخ كأخذ عنهم اٟتديث ، أمثاؿ 

                                                           
 .318، ص  15ط ، دار الفكر ، د م ط ، د ت ط ، ج  ، دسير أعالم النبالء: ـ محمد بن أحمد الذىبي 1
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دين بن زياد، كأيب طاىر اٟتنائي ، كأخذ النحو كعلـو اللغة العربية من جده ألمو، ككاف يراسل الفقهاء كا١تشايخ ُب بغداد الفرج الصورم، كقوـا ال

م من كخراساف ، كيتلقى منهم األجوبة كىو ٓب يبلغ اٟتلم بعد، كمنهم أبو ٤تمد األبنوسي ٤تٌدث بغداد ، كأبو غالب الذىلي، كأبو بكر الشَتكز 

 519)زكريا بن منده ، كغَتىم من العلماء ، كقد ظل ابن عساكر ُب دمشق يًتدد على أمكنة العلم إٔب حُت كفاة كالده ، سنة  خراساف، كأبو

، فإتو إٔب الًتحاؿ لطلب ا١تزيد من العلـو كا١تعارؼ ُب أماكن أخرل خارج دمشق، فزار العراؽ كخراساف كأصبهاف ، كغَتىا من ( ـ1125/ ىػ

/ ىػ 571ح عا١تا كفقيها معركفا، طار صيتو ُب كل األمكنة ، كأصبح الطلبة يأتونو من كل حدب كصوب، توُب سنة األماكن حىت أصب

األحاديث السباعية األسانيد كالسداسيات كا٠تماسيات، كاألربعُت الطواؿ، أربعُت حديثا ُب : ، كترؾ من الكتب عددا كبَتا منها (ـ1175

من أربعُت مدينة ، طرؽ حديث عبد ا بن عمرك، حديث سعد بن عبادة ، ما كقع لؤلكزاعي ُب حديث اٟتث على اٞتهاد عن أربعُت شيخا 

األطيط ، ككتاب تبيُت كذب ا١تفًتل فيما نسب إٔب أيب اٟتسن األشعرم، ككتاب إٖتاؼ الزائر، ككتاب ثواب ا١تصاب بالولد ككتاب مناقب 

وخ الذين استمع إليهم، ككتاب ٣تالس شيخو أيب اٟتسن السلمي، مشيخة غالب بن البناء، األشعرية ، كمعجم الشيوخ النببلء، ذكر فيو الشي

إنشاء كمشيخة أيب ا١تعإب اٟتلوا٘ب، ا١تعجم ١تن ٝتع لو كأجازه، كمعجم أٝتاء القرل كاألمصار، ككتاب معجم النسواف، ككتاب تقوية ا١تنة على 

لدمشق ُب ٙتانُت ٣تلدا، كما لو أيضا كتاب األربعُت البلدانيٌة الذم اقتطعنا منو بعض األجزاء  دار السنٌة، كُب التاريخ لو كتاب التاريخ الكبَت

 . 1ا١تتعلقة با١تغرب األكسط

 : (ـ 1229/ىػ  626ت ) ياقوت الحموم: ثالثا 

اٞتغرافيا كالتاريخ، أصلو من ىو ياقوت بن عبد ا الركمي اٟتموم ، أبو عبد ا ، شهاب الدين كاف إماما ُب اللغة كاٟتديث ك       

 596)، فرباه كعلمو كشغلو باألسفار ُب متاجره ، ٍب أعتقو سنة  الرـك أسر كىو صغَت كاشًتاه ببغداد تاجر اٝتو عسكر بن إبراىيم اٟتموم

مر إٔب أف توُب مواله ، كأبعده ، فعاش من نسخ الكتب باألجرة ، ٍب أعطاه مواله شيئنا من ا١تاؿ استخدمو ُب ٕتارتو ، فاست(  ـ1199/ىػ

انتقلت إليو من : أما نسبتو . فاستقل بعملو ، كرحل رحلة كاسعة فزار خراساف كخوارـز ، كا١توصل كحلب كأقـا ُب خاف بظاىرىا إٔب أف توُب 

ؽ ضقعنا، كا١تقتضب من  ا١تشًتؾ كضعنا كا١تفًت : إرشاد األريب الذم يعرؼ ٔتعجم األدباء، ككتاب : مواله عسكر اٟتموم، كمن كتبو كمؤلفاتو 

كيف ال كتاب ٚتهرة النسب كا١تبدأ كا١تآؿ ُب التاريخ ، ككتاب الدكؿ، كأخبار ا١تتنيب، كمعجم الشعراء ، كمعجم البلداف الذم ابدع فيو أيضا،

: " خَت كمؤكدا بقولو؟، كالعبلمة ياقوت اٟتموم إماما ُب اللغة كاٟتديث كالتاريخ كاٞتغرافيا، ككاف مؤمنا بإ٧تازه ٢تذا التاليف األ

                                                           
، ، دار الكتب العممية 1، ط الحافظ ابن عساكر عمب ين الحسن بن هبة اهلل الدمشقي: أعالم مؤرخي العرب واإلسالم  :ـ حسن شميساني  1

 .وبعدىا  32، ص   1990بيروت ، لبنان ، 
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أفلم يسَتكا ُب األرض فتكوف ٢تم : " كقفٍت عليو الكتاب العزيز الكرٙب، كىو من قولو جل كعلى ...كرايت التصدم لو كاجبا، ..

 " .قلوب يعقلوف هبا ، أكآذاف يسمعوف هبا، فإنا التعمي األبصاركلكن تعمي  القلوب اليت ُب الصدكر

  (:األربعين البلدانية )التعريف بمعجم البلداف ػ  2

أليب طػاىر بػػن ٤تمػد السػػلفي ،  ىػػو أكال، (األربعػُت البلدانيػػة عػن أربعػػُت مػن أربعػُت ألربعػػُت ُب أربعػُت) كتػاب معجػم البلػػداف أك     

األخبػار، ٍب ، ٚتع فيو أربعوف حديثا عن أربعُت شيخا ُب أربعُت مدينة جاءت بعد رحلة طويلة قضاىا الشيخ ُب ٚتػع األحاديػث ك  األصبها٘ب

، حيػث أنٌػو اقتػدل بسػننو كزاد علػى مػا أتػى بػو أبػو أبو القاسم علي بن حسن بن عساكر الدمشػقيجاء بعده ُب تصنيف ىذا الكتاب الشيخ 

بعػُت بابػا، كػل فصار أربعُت مػن أربعػُت ألربعػُت ُب أربعػُت عػن أربعػُت إذا اعتػربت ٗتػرج ُب أر " ػػػػػػػػػػػػػػػالصحابة   طاىر حيث جعلها عن أربعُت من

كتبعو ُب ذلك عدد من الشيوخ كاألئمة ، كل يزيد عليػو بعػض مػات ٬تػده مناسػبا ، أك يسػتجٌد ُب " حديث إذا ٚتع إليو ما يناسبو صار كتابا 

 . 1"معجم البلداف " زمانو ، كمنهم الشيخ أبو عبد ا ياقوت اٟتموم البغدادم حيث أنٌو أخذ من نفس الكتاب كٝتٌاه 

 :ء الحواضر كالعماالت كاألكوار في المغرب األكسطأسماػ  3

أكردنا أٝتاء اٟتواضركالعماالت كاألكوار ُب ببلد ا١تغرب األكسط، كلنعرؼ بعضا منها اخًتنا ٪تاذج منها على                  

ة، قسنطينة، متيجة، مرسى آشَت ، آكجلة ، باديس، البطحاء، تلمساف، اٞتزائر، ٛتزة، الزاب، طبن: سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، كػ 

 .ا٠ترز

 .2"بالتحريك كالباء ا١توحدة اسم مدينة با١تغرب من أعماؿ الزاب ، كىي أكرب مدينة بالزاب يقاؿ إف حو٢تا ثبلٙتائة كستُت قرية "  : ػ أربة 

 . 3"مدينة ُب طرؼ إفريقية من جهة ا١تغرب قرب طيبػٍنىة : ببلمُت بينهما كاك "  : ػ أرمناز 

بكسر ثانيو كياء ساكنة كراء ، مدينة ُب جباؿ الرببر ُب طرؼ إفريقية الغريب، مقابل ّتاية ُب الػرب ، كػاف أكؿ مػن عمرىػا زيػرم بػن "   :ػ أشير 

، كملوؾ إفريقية بعد خركج ا١تلقب با١تعز منها ، ككاف زيرم ىذا 2، ككاف سيد ىذه القبيلة ُب أيامو ، كىو جد ا١تعز بن باديس 1مناد الصنهاجي
                                                           

 54: ، ص  1، ج 1992، د ط ، دار الكتـب العمميـة ، بيـروت ،  أسـامي المتـب والفنـونكشف الظنون عـن : ـ مصطفى بن عبد اهلل القسنطيني  1
 .1733: ص : 2، ج 55ـ 
تحقيـق ،مركـز جمعيـة ( األربعين البمدانّية عن أربعين من أربعـين ألربعـين فـي أربعـين) معجم البمدان : ـ عمي بن الحسين بن ىبة اهلل ابن عساكر  2

 .140، ص   1، ج1413عاصر، بيروت ، دمشق، ، دار الفكر الم1الماجد ، ط
 .158: ، ص1نفسو ، ج: ـ ابن عساكر  3
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بر  بدء أمره يسكن اٞتباؿ ، ك١تا نشأ ظهرت منو شجاعة أكجبت لو أف اجتمع إليو طائفة من عشَتتو، فأغار هبم على من حولو من زناتو كالرب ُب

مرة بعد مرة ، فعظم ٚتعو كطالبتو نفسو باإلمارة ، كضاؼ عليو كعلػى أصػحابو مكػانم ، فخػرج يرتػاد لػو موضػعا ينزلػو فػرأل  كرزؽ الظفر، هبم

َت ، كىو موضع خاؿ كليس بو أحد ، مع كثرة عيونو، كسعة فضائو ، كحسن منظره ، فجاء بالبنائُت من ا١تدف الػيت حولػو ، كىػي ا١تسػيلة ، أش

، فتمػػت علػػى أحسػػن حػػاؿ، كعمػػل جبلهػػا حصػػنا مانعػػا لػػيس إٔب  3ىػػػ 423كطبنػػة، كغَت٫تػػا، كشػػرع ُب إنشػػاء مدينػػة أشػػَت ، كذلػػك ُب سػػنة 

من جهة كاحدة ، ٖتميو عشرة رجاؿ ، كٛتى زيرم أىل تلك الناحية، كزرع الناس فيها ، كقصدىا أىل تلك النواحي طلبا  التحصُت بو طريق إال

ا لؤلمن كالسبلمة ، فصارت مدينة مشهورة ، ك٘تلكها بعده بنو ٛتاد ، كىم بنو عم باديس كاستولوا على ٚتيع ما ٬تاكرىػا مػن النػواحي، كصػارك 

٤تمػػد عبػػد ا بػػن ٤تمػػد أبػػو  ، كمػػن أشػػَت ىػػذه الشػػيخ الفاضػػل 4عػػة ، كقػػاكموا بػػٍت عمهػػم ملػػوؾ إفريقيػػة آؿ بػػاريسملوكػػا ال يعطػػوف أحػػدا طا

ـ عامة، استدعاه الوزير عوف الدين أبو ا١تظفر ٭تي بن ٤تمد بن ىبَتة 5األشَتم ـ أىل اٟتديث كالفقو كاألدب ْتلب خاصة كبالشا ، كزير  6، إما

: " ، فسػػٌَته إليػػو ، كقػػرأ كتػػاب ابػن ىبػػَتة، الػػذم صػػنفو، كٝتػػاه  9مػػن ا١تلػػك العػادؿ ، نػػور الػػدين ٤تمػػد بػػن زنكػي ، كطلبػػو 8كا١تسػػتنجد 7ا١تقتفػي

، ْتضوره ، كجرت لو مع الوزير منافرة ُب شيء اختلػف فيػو ، أغضػب كػل كاحػد منهمػا صػاحبو ، كردؼ " اإليضاح ُب شرح معا٘ب الصحاح 
                                                                                                                                                                                     

   ، حب المســيمة بعــدما تــولي عشــرين ســنةفــي شــير رم،ــان ، بســبب حربــو مــع جعفــر بــن عمــي صــا( م  970/ ىـــ 360)ـــ تــوفي زيــري بــن منــاد ســنة  1
 .، ص   3، ج ن ذهبشذرات الذهب في أخبار م؛  7، ج تاريخ ابن خمدونأو ستا وعشرين ، 

ىــ ، وكـان فـي طاعـة  407ىــ ، وبويـع لمحكـم فـي المغـرب سـنة  398ـ ىو المعـز بـن بـاديس بـن منصـور بـن بمكـين الحميـري الصـنياجي، ولـد سـنة  2
 . 3، ج شذرات الذهب في أخبار من ذهبىـ ،  554العبيديين ، توفي سنة 

 .321ص 

  . 4، ج الكامل في التاريخىـ ،  364سنة  ـ ذكر ابن األثير أن تاريخ بناء المدينة ىو 3
 
 ، ص  7الكامل في التاريخ ، ج: ىـ ، ابن األثير  406ـ كان ذلك سنة 4

مـنيم  نحـو والّمغـة، سـمع مـن عـددـ ىو أبو محمد ، عبد اهلل بُن محمد بِن عبد اهلل بن عمي، الصِّنياجيُّ األشيريُّ، كـان فقييـا ومحـدثا عمـى مـذىب المالكّيـة ، مجيـدا لم 5
أبو الفتوح بُن الُحْصري، وأبو محمد بـُن َعمُّـون األسـديُّ، تـوفي : أحمد بن أحمد بن عمي بن َغْزلون، وعميِّ بن عبد اهلل بن موىب الُجذامي،والقا،ي عياض، روى عنو

 .225، ص  15، ج  سير أعالم النبالءىـ  561سنة 
ىـ ، دخل بغداد وتفقـو فييـا ،  499ُىبيرة بن سعيد بن الحسن بن َجْيم الشَّيبانيُّ الدُّوريُّ العراقيُّ الحنبميُّ، ولد سنة ـ ىو الوزير العادل ، أبو الُمظفر َيْحي بن محمد بن  6

ح شـرح فيـو ىــ ، ولـو كتـاب اإلفصـاح عـن معـاني الصـحا 560ىـ ، ثم وزر لممستنجد ، كان دينا ، خيرا محبا لمعمم والعمماء، تـوفي سـنة  544تولى الوزارة لممقتفي سنة 
سـير : كِّيت ، الـذىبي صحيَحي الُبخاري وُمسمم في عشِر مجمَّدات ، وكتاب العبادات عمى مذىب أحمد ، ولو أرجوزة ، كمـا اختصـر كتـاب إصـالح الَمْنِطـق البـن السِّـ

 .190، ص 15أعالم النبالء، ج 

عبد اهلل ابن الذخيرة محمد بن القائم بأمر اهلل عبد اهلل بن القاِدِر باهلل أحمَد ابن األمير إسـحاق بـن  ـ ىو أبو عبد اهلل ، محمُد بُن المستظير باهلل أحمَد بن الُمقتدي باهلل 7
 .168، ص 15، جسير أعالم النبالءىـ ،  555ىـ ، وتوفي سنة  386المقتدر، الياشمي البغداديُّ الحبشيُّ األَم، ولد سنة 

ىــ ، وكـان حاكمـا  407ىــ ، وبويـع لمخالفـة سـنة  378قتفـي ألمـِر اهلل محمـد بـن المسـتظير بـن المقتـدي العباسـي، ولـد سـنة ـ ىو الخميفة أبو الُمَظفَّر يوسُف ابُن الم  8
 .180: ، ص 15، ج المصدرالسابقعادال، 

ِن األمير الكبير آقُسْنُقر ، التُّركيُّ السُّمطانيُّ ـ ىو الممك العادل تقي المموك ، ليث اإلسالم ، أبو القاسم ، محموُد ابُن األتابك قسيم الدولة ، أبي سعيد زنكيِّ اب 9
ىـ ،  569ىـ ، حمل راية الجياد في قتال اإلفرنج مّدة عشرين سنة ، كان بطال وشجاعا ، توفي سنة  541ىـ ، تممك حمب سنة  511الممكشاىيُّ ، ولد سنة 

 .269: ، ص15، ج  المصدرالسابق
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ـ ، فمات ُب بقاع بعلبك ، ُب سنة  ذلك اعتذار من الوزير، كيره برا كافرا ،  .1"ـ 1165/ ىػ561ٍب سار من بغداد إٔب مكة ، ٍب عاد إٔب الشا

"1. 

، من تراب ُب غاية االرتفاع كالغرضمدينة قرب تلمساف من ببلد الرببر، من أرض ا١تغرب ، كانت لعلي بن أٛتد قدٯتا، ذات سور "  :  ػ أنكػاد 

 . 2"ت بالعرض مشرقا ثبلث مراحل ككاديها يشقها نصفُت ، منها إٔب تاىر 

بالكسر ٍب السكوف ككسر الكاؼ كجيم كألف كنوف ، ناحية با١تغرب من ببلد الرببر،  ٍب من ببلد كتامػة ، مػنهم كػاف "   :ػ اًٍنًكجىاف 

 . 3"أكثر مقاـ أيب عبد ا الشيعي هبا ، كيسميها دار ا٢تجرة ،  كٝتعت بعضهم يقوؿ إيكجاف بالياء 

ـ كىاء ، مدينة ُب جنويب برقة ٨تو ا١تغرب، ضاربة إٔب الرب ، قاؿ البكرم"  : ػة ػ أىٍكجىلى  من مدينة أجدابية إٔب :  4بالفتح ٍب السكوف كفتح اٞتيم كال

ة ارزاقية ، ينإٔب قصر زيداف الفىت ثبلثة أياـ ، ٍب ٘تشي أربعة أياـ إٔب مدينة أكجلة ، كىي عامرة كثَتة النخل ، كأكجلة إسم للناحية ، كإسم  ا١تد

ـ ، كمن أكجلة على سنًتية ،  ١تن يريد كأكجلة قرل كثَتة ، فيها ٩تل كشجر كثَت كفواكو ، ك١تدينتها أسواؽ كمساجد ، كمنها إٔب تاجرفت أربعة أيا

 .  5"كاحات عشرة أياـ من صحراء كرماؿ

 . 6"الرببر  بالسُت ا١تهملة ، جبل بأرض إفريقية ، فيو عدة ببلد كقبائل من"  :  ػ أىٍكرىاس

، ٝتعت أبا اٟتجاج يوسف بن  7بكسر الداؿ ا١تهملة كسُت غَت معجمة ، اسم ١توضعُت با١تغرب ، قاؿ أبو طاىر أٛتد بن ٤تمد: "  ػ بىاًديػس

ادس الفقيو ، كىو من بادس فاس ،  ال مػن بػادس الػزاب، كبػ أبا عبد اهلل البادسيٝتعت : بن عبدكف بن حفاظ الزناٌب باإلسكندرية ، يقوؿ 

                                                           
 .203ـ  202: ، ص  1، ج معجم البمدانـ  1
 .272: ، ص1، ج نفسهـ  2
 .273: ، ص 1، ج نفسهـ  3
محمد بن : بد الَبر، حدَّث عنو ـ ىو عبد اهلل بن عبد العزيز بن محّمد ، العالمة أبو ُعبيد البكري، نزل قرطبة وحّدث عن أبي مروان بن حيَّان،  وأجاز لو ُعمر بُن ع 4

كتب في السيرة النبوية ، ولو شرح ألمالي القالي وكتاب اشتقَاق األعالم وكتاب معجم ما استعجم من البمدان واألماكن َمْعَمر المالقي ، وغيرىم ، كان عارفا في المغة لو 
 .469، ص  13، ج  المصدرالسابق :ىـ ، الذىبي 487، توفي سنة 

 .276: ، ص  1، ج معجم البمدانـ  5

 .278:  ، ص 1، ج نفس المصدرـ  6
، َخـوالَنيىــ ، سـمع مـن يـونَس بـَن عبـد األعمـى ، وَبِحـر بـَن َنـْصٍ ر ال 284محمـد بـن عمـُرو ، الَمـدينيُّ ثـم الِمْصـري الَخـاميُّ ، ولـد سـنة  ـ ىو أبو الطاىر أحمُد بـنُ  7

ـاب ، تـوفي سـنة أبو عبد اهلل بن َمْنـَدة ، وأبو الُحسين بُن ُجَمْيع ، وأبو محمد بن النَّحَّاس ، ومنيـر بـُن ال: وآخريَن ، حدَّث عنو جماعة منيم  سـير أعـالم ىــ ،  341َخشَّ
 .108: ، ص10، ج النبالء
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ٔتصر أف اٝتع عليو اٟتديث ، كقاؿ إ٘ب كبَت السن ، كثَت السماع ، عإب اإلسناد ،  1فاس على اٟتر قرب فاس ، قاؿ سألٍت أبو إسحاؽ اٟتباؿ

راىيم بن كعبد ا بن خالد أبو ٤تمد البادسي ، ركل عن أيب عبد ا ٤تمد بن ٤تمد بن بسطاـ ، اجملالس اليت أمبلىا عبد ا بن ٤تمد ابن إب

 . 2"أبو بكر أٛتد ابن عبد الرٛتن ، شيخ أليب عبد ا ٤تمد بن تسعدكف ابن علي القركم : عبدكس ، حدث عنو 

الغُت معجمة كألف كياء  ، مدينة كبَتة ُب أقصى إفريقية، بُت ٣تانة كقسػنطينة ا٢تػواء ، ينسػب إليهػا، أٛتػد بػن علػي بػن أٛتػد بػن "  :  ػ باغاية

ـ ، كقػدـ لئلقػراء با١تسػجد اٞتػامع بقرطبػة ،  986/ىػػ 376 الربعي الباغايب ا١تقرم، يكػٌت أبػا العبػاس ، دخػل األنػدلس سػنة ٤تمد بن عبد ا

ـ بن اٟتكم ُب دكلتو الثانية ، إٔب خطة  3كاستأذنو ا١تنصور ٤تمد بن أيب عامر  البنو عبد الرٛتن ، ٍب عتب عليو فأقصاه ، ٍب رقاه ا١تؤيد با ىشا

عامر اإلشبيلي الفقيو ، ككاف من أىل العلم كالفهم كالذكاء ، ككاف ال نظَت لو ُب علـو القػرآف ، كالفقػو علػى أبي بقرطبة، مكاف  خطة الشورل

 401، كأيب بكػػر األدفػػو٘ب ، كتػػوُب إلحػػدل عشػػر ليلػػة خلػػت مػػن ذم القعػػدة سػػنة  4مػػذىب مالػػك ، ركل ٔتصػػر عػػن أيب الطيػػب بػػن غلبػػوف

ـ ، كقرأت ُب كتاب أليب بكر ا٠تطيب ، بإسناده إٔب أيب بكر ٤تمد بن أٛتد ا١تفيد اٞترجا٘ب 956/ ىػ 345سنة  ـ، كمولده بباغاية1010/ىػ

 :  ، أنشد٘ب اٟتسن بن علي الباغا٘ب ، من أىل ا١تغرب ، قاؿ أنشد٘ب ابن ٛتاد ا١تغريب متنقصا ألصحاب اٟتديث 

 يػدكينقص نقصا كاٟتديث يز   أرل ا٠تَت فػي الدنيا يقل كثَته

 كلكن شيطاف اٟتديث مريػػد  فلو كػاف خَتا كاف كا٠تَت كلػو

 سيسأؿ عنها كا١تليػك شهيػد  كالبن معُت ُب الرجػاؿ مقالػو

 5كإف تك زكرا فالقصاص شديد   فإف تك حقا فهي ُب اٟتكم غيبػة

ريقية كا١تغرب، كاف أكؿ من اختطها ، الناصر بن علناس بالكسر كٗتفيف اٞتيم كألف كياء كىاء ، مدينة على ساحل البحر بُت إف"  :  ػ بجايػة

ىػ ، بينها كبُت جزيػرة بػٍت مزغنػام أربعػة أيػاـ ، كانػت قػدٯتا مينػاء فقػط، ٍب بنيػت  457بن ٛتاد بن زيرم بن مناد بن بلكُت ، ُب حدكد سنة 
                                                           

ىــ، سـمع مـن عبـد الغنـي بـِن سـعيد وأحمـَد بـْن عبـد  391ـ ىو أبو إسحاق، إبراىيم بُن سعيد بن عبد اهلل النُّعمانيُّ ، المصريُّ الُكتُبيُّ الـَورَّاق، الحّبـال، الفـرّاء، ولـد سـنة  1
شـيخ وقـد ،  300ن أحمَد بن شاكر القطان ، وغيرىم ، من شيوخو أي،ا وأبو الفـتح سـمطان بـن إبـراىيم المقدسـي ، ويزيـد عـدد شـيوخو عـن العزيز بن ثََرثال ، ومحمد ب

 .117، ص  13، ج المصدر السابقىـ،  482كان يّتجر في الكتب ، توفي سنة 
 .317، ص  1، ج معجم البمدانـ  2
ىـ ، وبويع لمخالفة في األندلس بعـد أبيـو الحكـم ولـو إثنـي عشـر عامـا، لكـن وزيـره ومـدير دولتـو محّمـد بـن أبـي  354لد سنة ـ ىو ىشام بن الحَكم بن عبد الرحمن ، و  3

 .404، ص  5، ج سير أعالم النبالءعامر سمبو الخالفة ، 
 .384، ص  1، ج معرفة القراء الكبارـ اسمو الكامل ىو أبو الطيب عبد المعنم بن غمبون  4
 .325: ، ص  1، ج بمدانمعجم الـ  5
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ى الناصرية أيضا باسم بانيها ، كىي مفتقرة إٔب ٚتيع ا١تدينة ، كىي ُب ٟتف جبل شاىق ، كُب قلبتها جباؿ كانت قاعدة ملك بٍت ٛتاد ، كتسم

ـ ، ككاف الببلد ، ال ٮتصها من ا١تنافع شيء ، إ٪تا ىي دار ٦تلكة ، تركب منها السفن ، كتسافر إٔب ٚتيع  اٞتهات ، كبينها كبُت ميلة ثبلثة أيا

٤تمػد بػن البعبػع رسػوال إلصػبلح  ابن عمو الناصػر بػن علنػاسالسبب ُب اختطاطها ، أف ٘تيم بن ا١تعز بن باديس ، صاحب إفريقية ، أنفذ إٔب 

لمػػا قػػدـ علػػى الناصػػر ، غػػدر حػػاؿ كانػػت بينهمػػا فاسػػدة ، فمػػر ابػػن البعبػػع ٔتوضػػع ّتايػػة ، كفيػػو أبيػػات مػػن الرببػػر قليلػػة فتأملهػػا حػػق التأمػػل ، ف

م ، كالرجوع إليو ، كأشار عليو ببناء ّتاية ، كاسًتكبو كأراه ، كاستخلى الناصر كدلو على عورة ٘تيم ، كقرر بينو كبُت الناصر ا٢ترب من ٘تيبصاحبو

َت إٔب ا١تصلحة ُب ذلك كالفائدة اليت ٖتصل لو من الصناعة هبا ، ككيد العدك ، فأمر من كقتو بوضع األساس ، كبناىا كنز٢تا بعسكره ، ك٪تى ا٠ت

 .  1قتلو ، كاٟتق بو عاقبة الغدر٘تيم فأرصد ّتاية ،البن البعبع العيوف ، فلما أراد ا٢ترب قبض عليو ك 

بفتح الكاؼ كراء ، بلدة با١تغرب من نواحي الزاب ، بينها كبُت قلعة بٍت ٛتاد مرحلتػاف ، فيهػا ٩تػل كشػجر كقسػب جيػد ، بينهػا : "  ػ بىٍسكىرىة

ة مسورة، ذات أسواؽ كٛتامات ،  كأىلها كىي مدين: بىٍسكىرىة بفتح أكلو ككافو ، قاؿ : كغَته ، يقوؿ  2كبُت طبنة مرحلة ، كذا ضبطها اٟتازمي

ٍب أتػى :  3علماء على مذىب أىي ا١تدينة ، كٔتا جبل ملح يقطع منو كالصخر اٞتليل ، كتعرؼ ببسكرة النخيل ، قاؿ أٛتد بن ٤تمد ا١تػركذم

قيػل بػن سػوادة بػن مكنػاس بػن بسكرة النخيل كقد اغتدل ُب زية اٞتميل ، كإليها ينسب أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن ٤تمد بػن ع

                                                           
 .339: ، ص 1، ج المصدر السابق: ـ ابن عساكر  1

ىـ ، سـمع مـن خمـق كثيـر ، جمـع وصـنف وبـرع فـي عمـم الحـديث ،  548ـو أبو بٍكر محمَُّد بُن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازٍم الَخاِزميُّ ، ولد سنة  2

عجالــة المبتــدئ فــي النســب ،  :الناســخ والمنســوخ ، وكتــاب : ىـــ ، لــو كتــاُب  584اســتوطن بغــداد، تــوفي ســنة خصوصــا فــي النســب ، ويغمــب عميــو معرفــة األحكــام ، 

 .432، ص  15، ج  سير أعالم النبالءالمؤتمف والمختمف في أسماء البمدان ، وَأْسَنَد أحاديث الميذب ، : وكتاب

وذي ، خوارزمي 3 اج المرُّ ، َمـاَم أحمـَد ، حـّدث عـن خمـق كثيـراألب ، ومروذي األم ، نزل بغداد ، وَصـاِحُب اإلِ  ـ ىو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجَّ

 .506، ص 8، ج المصدر السابقىـ ،  275توفي سنة 



 العدد الثالث عشر                                                حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر –البليدة  –ة سعد دحلب جامع                                          -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابهاتصدر عن     

 

 
 

-592- 
 

،  سػافر إٔب بػبلد الشػرؽ ، 2ذؤيػب ا٢تػذٕب ابػن خويلػد البسػكرم أبوكىو  1ربليس ابن ىديد بن ٚتح بن حياف بن مستملح بن عكرمة بن خالد

 . 4وكٚتاعة من ا٠ترسانيُت ، ككاف يفهم الكبلـ كالنحو، كلو اختيار ُب القراءة ككاف يدرس النح، 3كٝتع أبا نعيم األصبها٘ب

أصلو ا١تسيل الواسع ُب دقػائق اٟتصػى ، كقػاؿ النضػر كاألبطػح، كالبطحػاء بطػن ا١تيثػاء ، كالتلعػة كالػوادم كىػو الػًتاب السػهل ُب "  :  ػ البطحاء

: قػاؿ بعضػهم أتينا ابطح الوادم، كبطحاءه مثلو، كىو ترابو كحصاه، كالسهل اللُت ، كاٞتمع األبػاطح، ك : بطونا ، ٦تٌا قد جرٌتو الٌسيوؿ، يقاؿ 

كبطحاء أيضػا مدينػة ... البطحاء كل موضع متسع كقوؿ عمر رضي ا عنو بطحوا ا١تسجد ، أم ألقوا فيو اٟتصى الصغار، كىو موضع بعينو

 . 5"أربعة ( أك)با١تغرب قرب تلمساف بينهما ٨تو ثبلثة أياـ 

 . 6"بالضم ٍب الفتح كتشديد النوف كادم بونة ذكره نصر "    :  ػ بونػة

بفػتح اٞتػيم كالػراء، بلػػدة صػغَتة بػا١تغرب، مػن ناحيػػة ىنػُت ، مػن سػواحل تلمسػػاف ، هبػا كػاف مولػد عبػػد الػرٛتن بػن علػي صػػاحب "   : ػ تىػاٍجػرىة

 . 7"ا١تغرب 
 . 8"بفتح اٞتيم كتشديد النوف ، مدينة صغَتة بإفريقية ، بينها كبُت تنس مرحلة، كبُت سوؽ إبراىيم مرحلة "   : ػ تػاجىنَّو 

 . 9"اسم مرسى كجزيرة كمدينة خربة با١تغرب ، قرب جزائر بٍت مزغنام "  : ػ تامدفوس 

 
                                                           

ي بنيسـابور وابـن العـالء الَوِاِسـطّي ، تـوفشيخا من بالد مختمفة، منيم أبو القاسـم الزبـذي وعمـى أبـي عمـي األْىـَوازي،  222ىـ ، فقرأ عمى  495ـ ولد سنة  1

 . 467، ص  6لسان الميزان ، د ط ، دار الكتب العربّية ، د م ن ، د ت ن ، ج: ىـ ، ابن حجر العسقالني  565سنة 

عمى عيد ـ ىو خويمد بن خالج بن الُمَحرِّث بن ُزَبيد بن مخزوم بن َصتيمة بن كاىل بن الحارث بن تميم بن سعد بن ُىذيل الشاعر اليذلي ، أسمم  2
، د ط ، دار المعرفة ،  أسد الغابة في معرفة األصحاب: صّمى اهلل عميو وسّمم ، توفي في خالفة عثمان ر،ي اهلل عنو ، ابن األثير الحزري النبي 

 .439: ، ص  4د م ط ، د ت ط ، ج
، األحوُل العالم الفقيو ، ولد سنة ـ ىو أبو ُنَعْيم ، أحمُد بُن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن َمْيران ، الِمْيرانيُّ ، األصب 3 وفيُّ ، الصُّ اىانيُّ

ُمعجم شيوخو ، وكتاب الحمية ، والمستخرج عمى الصحيحين ، وتاريخ أْصَبيان ، وصفة : ىـ ، لو كتب عديدة منيا  430ىـ ، وتوفي سنة  363
 .396، ص  11، ج سير أعالم النبالءلنِّفاق ، الجنة ، وكتاب دالئل النبوة ، وكتاب ف،ائل الصحابة ، وكتاب عموم الحديث ، وكتاب ا

 .422، ص  1، ج  معجم البمدانـ  4
 .446، ص 1، ج نفسهـ  5
 .512، ص 1، ج نفسهـ  6
 .5، ص  2، ج نفسهـ  7
 .7، ص 2، ج معجم البمدانـ  8
 ،  نفسهـ  9
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 . 1"بلد با١تغرب ، بينو كبُت ا١تسيلة مرحلتاف "   : ػ تامركيػدا 

 . 2"قرية لكتامة كزناتة ، قرب ا١تسيلة كأشَت با١تغرب "  : ػ تامست 

وقهػا نقطتػاف، اسػم ١تػدينتُت متقػابلتُت بأقصػى ا١تغػرب، يقػاؿ إلحػدا٫تا تػاىرت القدٯتػة، كلؤلخػرل بفتح ا٢تاء كسكوف الػراء كتػاء ف"  : ػ تىػاىىٍرت 

 تاىرت ادثة، بينهما كبُت ا١تسيلة ست مراحل، كىي بُت تلمساف كقلعة بٍت ٛتاد ، كىي كثَتة األنداء كالضباب كاألمطار، حىت إف الشػمس

، كٝتػـو ُب فأتى عليو يـو لو كىج، كحر شديد يقاؿ لو أبو ىبلؿ ، ٍب خرج إٔب أرض السودافهبا قل أف ترل ، كدخلها أعرايب من أىل اليمن 

تلػك الرمػاؿ، فنظػػر إٔب الشػمس مضػحية ، راكػػدة علػى قمػم الػػرؤكس ، كقػد صػهرت النػػاس، مشػَتا إٔب الشػمس ، أمػػا كا لػئن عػززت ُب ىػػذا 

 : ا١تكاف لطا١تا رأيتك ذليلة بتاىرت كأنشد 
 

 أشهػى من الشمس بتػاىػرت  ن مػن طػرفػةما خلق الرٛت

كذكر صاحب جغرافيا ، أف تاىرت ُب اإلقليم الرابع ، كأف عرضها ٙتػاف كثبلثػوف درجػة ، كىػي مدينػة جليلػة ، ككانػت قػدٯتا تسػمى  

غلب، كإ٪تا كاف آخر ما عراؽ ا١تغرب، كٓب تكن ُب طاعة صاحب إفريقية ، كال بلغت عساكر ا١تسودة إليها قط ، كال دخلت ُب سلطاف بٍت األ

مدينة تاىرت ، مدينة مسورة ، ٢تا أربعة أبواب ، باب الصفا ، كباب ا١تنازؿ، كباب األندلس ، كباب : ُب طاعتهم مدف الزاب، كقاؿ أبو عبيد 

جهة القبلة ، يسمى  ، كىي على نر يأتيها من ا١تطاحن ، كىي ُب سفح جبل يقاؿ لو جزكؿ ، ك٢تا قصبة مشرفة على السوؽ، تسمى ا١تعصومة

مينػػة ، كىػػو ُب قبلتهػػا، كنػػر آخػػر ٬تػػرم مػػن عيػػوف ٕتتمػػع ، يسػػمى تػػاتش، كمنػػو شػػرب أىلهػػا كأرضػػها، كىػػو ُب شػػرقيها ، كفيهػػا ٚتيػػع الثمػػار، 

كػاف بتػاىرت ، ك  3عبػد الػرٛتن كسفرجلها يفوؽ سفرجل اآلفاؽ حسنا كطعما ، كىي شديدة الربد ، كثَتة الغيـو كالثٌلج ، قاؿ بكر بن ٛتاد أبو

                                                           
 .ـ نفسـو  1
 .ـ نفسـو  2
 
، دار الثقافـة  4، ط تـاريخ الجزارـر العـام : ىـ ، عبد الّرحمن بن محّمد الجياللي  296نة ـ كان عالما جميال، ولو شعر حسن توفي بكر بن حماد س 3

 .180،  179، ص ص  1، ج1980/ ىـ  1400، بيروت ، لبنان ، 
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، ، كغَتىم كبشر بن حجر، كبإفريقية، ابن سحنوف 1من حفاظ اٟتديث كثقات ادثُت ا١تأمونُت، ٝتع با١تشرؽ، ابن مسدد ، كعمر بن مرزكؽ

 : كسكن تاىرت، كهبا توُب ، كىو القائل 
 

 كأطػراؼ الشمػس بتػاىرت  مػا أخشػن البػرد كريعػانػو

 كأنػا تنشػر مػن ٗتػػت  تبػدك من الغيػم إذا ما بػػدت

 بنػا الريػػح على ٝتػػت  فنحػن ُب ْتر ببل ٞتة ٕتػرم

 كفرحػة الػػذمػى بالسبػت  نفػرح بالشمػس إذا ما بػػدت

كىذه تاىرت اٟتديثة ، كىي : أحرقي ما شئت، كا إنك بتاىرت لذليلة ، قاؿ: كنظر رجل إٔب توقد الشمس باٟتجاز ، فقاؿ : قاؿ  

كيقاؿ أنم ١تا أرادكا بناء تاىرت القدٯتة ، كانوا يبنوف بالنهار ’ أمياؿ من تاىرت القدٯتة، كىي حصن ابن ٓتاثة ، كىو شرقي اٟتديثة على ٜتسة 

ُب ت ، ك ، فإذا جن الليل كأصبحوا ، كجدكا بنيانم قد هتػدـ ، فبنػوا حينئػذ تػاىرت السػفلى، كىػي اٟتديثػة ، كُب قبلتهػا لواتػة ، ك ىػراكة ُب قػرارا

ـ كهبر  ـ ، غربيها زكاغة ، كّتنوبيها مطماطة، كزناتة ، كمكناسة ، ككاف صاحب تاىرت ، ميموف بن عبد الرٛتن بن عبد الوىاب بن رستم بن هبرا ا

ىو مؤب عثماف بن عفاف ، كىو هبراـ بن هبراـ جور بن شابور بن باذكاف بن شػابور ذم األكتػاؼ ، ملػك الفػرس ، ككػاف ميمػوف ىػذا ، رأس 

ثػُت باضية، كإمامهم ، كرأس الصفرية ، كالواصلية ، ككاف يسلم عليو با٠تبلفة ، ككاف ٣تمع الواصلية قريبا من تاىرت،  ككاف عددىم ٨تػو ثبلاإل

ن ألفػا ، ُب بيػػوت كبيػوت األعػػراب ٭تملونػػا ، كتعاقػب ٦تلكػػة تػػاىرت ، بنػو ميمػػوف كإخوتػو ، ٍب بعػػث إلػػيهم ابػو العبػػاس عبػػد ا بػن إبػػراىيم بػػ

ب األغلب ، أخاه األغلب ، ٍب قتل من الرستمية عددا كثَتا ، كبعث برؤكسهم إٔب أيب العباس أخيو ، كطيف هبا ُب القَتكاف ، كنصبت على با

رقادة ، كملك بنو رستم تاىرت مائة كثبلثُت سنة ، كذكر ٤تمد بن يوسف بن عبد الرٛتن بن عبد الوىاب بن رستم، ككاف خليفة أليب ا٠تطاب 

األعلى بن السمح بن عبيد بن حرملة ا١تعافرم ، أياـ تغلبو على إفريقية بالقَتكاف، فلما قتػل ٤تمػد بػن األشػعث أبػا ا٠تطػاب ُب صػفر سػنة عبد 

ا زلو ىػ  ىرب عبد الرٛتن بأىلو كما خف من مالو كترؾ القَتكاف ، فاجتمعت إليو اإلباضية ، كاتفقوا على تقدٯتو ػ كبنياف مدينة ٕتمعهم ، فن 441

، تفسػَته الػػدؼ (زؿ تػاىرت نػ: ) موضػع تػاىرت اليػـو ، كىػو غيضػة أشػبة ، كنػػزؿ عبػد الػرٛتن منػو موضػعا مربعػا ال شػعراء فيػػو ، فقالػت الرببػر 

، كأدركتهم صبلة اٞتمعة ، فصٌلى هبم ىناؾ ، فلما فرغ من الصبلة ، ثارت صيحة شديدة على أسد ظهر ُب الشعراء فأخذ حيا ، كأتى لًتبيعو

                                                           
ــِاِىمي ، أبــو ُعْثَمــان الَبْصــِري، ولــد ســنة ب،ــع وثالثــين ومائــة ، روى عــن خمــق كثيــر، تــوفي ســنة  1 ــ ىــو َعْمــُر بــُن َمــْرُزوق الَب ســير أعــالم ىـــ ،  224ـ

 .448، ص   4تيذيب التيذيب، د ط ، مؤسسة التاريخ العربي ، د م ن ، د ت ن ، ج: ؛ العسقالني ابن حجر  99: ، ص  7، ج النبالء
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رب أبػدا، كابتػدأكا مػن تلػك ىػذا بلػد ال يفارقػو سػفك دـ ، كال حػ: ى ا١توضػع الػذم صػٌلى فيػو ، كقتػل فيػو ، فقػاؿ عبػد الػرٛتن بػن رسػتم بو علػ

، كبنو ُب ذلك ا١توضع مسجدا ، كقطعوا خشبة من تلك الشعراء، كىو على ذلك على اآلف كىو مسجد جامعها ، ككاف موضع تاىرت الساعة

، فأبوا فوافقهم على أف يؤدكا إليهم ا٠تراج مػن األسػواؽ كيبيحػوا عبد الرٛتن على البيعمن مراسة ، كصنهاجة ، فأرادىم ملكا لقـو مستضعفُت 

، ك٫تػا ٢تم أف يبنوا ا١تساكن فاختطوا كبنوا ، كٝتوا ا١توضع معسكر عبد الرٛتن بػن رسػتم إٔب اليػـو ، كقػاؿ ا١تهلػيب بػن شػَت كتػاىرت أربػع مراحػل 

ة كاٟتديثة ، كيقاؿ للقدٯتة تاىرت عبد ا٠تالق ، كمن ملوكها بنو ٤تمد بن افلح بن عبد الرٛتن بن رستم ، ك٦تن ينسب إليها ، أبو تاىرتاف القدٯت

، كأيب عبد ا١تلك أيب دكيم ، كأيب أٛتد  2، ركل عن قاسم بن أصبغ 1الفضل أٛتد بن القاسم بن عبد الرٛتن بن عبد ا التميمي البزاز التاىرٌب

 .    4"، كغَته  3الفضل الدينورم ، كأيب بكر ٤تمد بن معاكية القرشي ، ك٤تمد بن عيسى بن رفاعة ، ركل عنو أبو عمر بن عبد الرببن 

بالفتح ٍب الكسر كتشديد الٌسُت ا١تهملة ، بلد مشهور من أرض إفريقية ، بينو كبُت قفصة ست مراحل ، ُب قفر سبيبة ، كىو بلد "   : ػ تىبٌسة 

، بو آثار ا١تلوؾ ، كقد غرب اآلف أكثرىا،  كٓب يبق هبا إال مواضع يسكنها الصعاليك ٟتب الوطن ألف خَتىا قليل ، كبينها كبُت سػطيف قدٙب 

 . 5"ست مراحل ، ُب بادية تسكنها العرب يعمل هبا بسط جليلة ٤تكمة النسج ، يقيم البساط منها مدة طويلة 

يم كسُت مهملة ، كبعضهم يقوؿ تنمساف بالنوف عوض البلـ با١تغرب ، ك٫تا مدينتاف متجاكرتاف مسورتاف بكسرتُت كسكوف ا١ت"   : ػ تًًلٍمسىاف 

تػافزرت ، فيهػا يسػكن اٞتنػد كأصػحاب  بينهما رمية حجر إحدا٫تا قدٯتة ، كاألخرل حديثػة ، كاٟتديثػة اختطهػا ا١تلثمػوف ملػوؾ ا١تغػرب، كاٝتهػا

ٯتػػة أقػػادير، يسػػكنها الرعيػػة ، فهمػػا كالفسػػطاط كالقػػاىرة مػػن ارض مصػػر، كيكػػوف بتلمسػػاف ا٠تيػػل السػػلطاف ، كأصػػناؼ مػػن النػػاس ، كاسػػم القد

كيعم الراشدية ، ٢تا فضل على سائر ا٠تيل، كتتخذ النساء هبا من الصوؼ أنواعا من الكنابيش ، ال توجد ُب غَتىا ، كمنها إٔب كىراف مرحلة ، 

                                                           
محمد بن عيسى بـن ِرفَاعـة ، ووىـب : من  ىـ ، ثّم ارتحل مع والده إلى قرطبة ، فسمع 309ـ ىو أبو الف،ل ، التميميُّ التَّاَىْرتي ، المغربي البزاز ، ولد بتاىرت سنة  1

،  11، ج  سـير أعـالم النـبالء،  395ابُن الَفَر،ي، وأبو عبد الَبّر ، كان ثقة ، عالمـا زاىـدا وتعبُّـدا ، نـوفي سـنة : بن َمَسرَّة، ومحمد بن ُمعاوية األموي ، وحّدث عنو 
 .53ص 

و محمد الُقْرطُبيُّ ، محدث األندلس ، ألَّف كتاب برِّ الَوالدين وكتاُب ُمسَنِد ماِلك وكتاَب الُمْنتََقى في اآلثِار وكتاب ـ وىو قاسُم بُن َأْصَبغ بِن محمِد بِن يوسف َناصِح أب 2
 .144: ، ص  10األنسِاب ، المصدر السابق ، ج 

طبــي، المغربــي ، المــالكي ، و،ــع كتــاب االســتذكار لمــذىب عممــاء ـــ ىــو أبــو عمــر ، يوســُف بــُن عبــد اهلل بــن محمــد بــن البــر بــن عاصــم النََّمــِريُّ ، األندلســيُّ ، الٌقر  3
ي أسماء الصحابة ، ولـو كتـاب جـامع األمصار فيما َتَ،مَّنو الموطأ من معاني الرأي واآلثار ، َشَرَح فيو الموطأ عمى وجيو ، وجمع كتاًبا جميالً مفيًدا وىو االستيعاب ف

 . 238: ، ص  12، ج المصدر السابقىـ ،  463و ، توفي سنة بيان العمم وف،مو ، وما ينبغي في روايتو وحمم
 .9،  7،ص ص 2، ج معجم البمدانـ  4
 .13، ص  2، جنفسهـ  5
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ـ منهم ، أبو اٟتسُت بعضهم أنو البلد الذم أقاـ بو ا٠تضر عليو الس ـ اٞتدار ا١تذكور ُب القرآف ، مشعتو ٦تن رأل ىذه ا١تدينة ، كينسب إليها قو بل

 .    1"جيد الشعر ، قالو أبو سعد ـ  كاف شاعرا 1126/ ىػ  520خطاب بن أٛتد بن خطاب بن خليفة التلمسا٘ب ، كرد بغداد ُب حدكد سنة 

بُت تنس كالبحر ميبلف ، كىي آخر إفريقية ٦تا يل ا١تغرب، بينها كبُت : هملة ، قاؿ أبو عبيد البكرم بفتحتُت كالتخفيف كالسُت م"   : ػ تػىنىػس 

ىػي مدينػة مسػورة حصػينة ، : كىراف ٙتا٘ب مراحل، كإٔب مليانة ُب جهة اٞتنوب أربعة أياـ، كإٔب تيهرت ٜتس مراحل أك سػت ، قػاؿ أبػو عبيػد 

بسكناىا العماؿ ٟتصانتها ، كهبا مسجد جامع ، كأسواؽ كثَتة ، كىي على نر تأتيها من جباؿ على  داخلها قلعة صغَتة صعبة ا١ترتقى ، ينفرد

مسَتة يـو من جهة القبلة ، كيستدير هبا من جهة الشرؽ ، كيصب ُب البحر، كتسمى تنس اٟتديثة، كعلى البحر حصن، ذكر أىل تنس ، أنو  

ديثة أسسها كبناىا البحريوف من أىل األندلس منهم ، الكركدف كابن عائشة كالصقر كصهيب ، كاف القدٙب ا١تعمور قبل ىذه اٟتديثة ، كتنس اٟت

ـ ، كسكنها فريقاف من أىل األندلس ، من أىل البَتة ، كأىل تدمَت، كأصحاب تنس من كلد إبراىيم 875/ ىػ 262كغَتىم، كذلك ُب سنة 

ي بن ايب طالب ، ككاف ىؤالء البحريوف من أىل األندلس يشتوف ىناؾ إذا سافركا بن ٤تمد بن سليماف بن عبد ا بن اٟتسن بن اٟتسن بن عل

من األندلس ، ُب مرمسي على ساحل البحر ، فيجتمع إليو بربر ذلك القطر، كيرغمونم ُب االنتقاؿ إٔب قلعػة تػنس ، كيسػألونم أف يتخػذكىا 

ىم إٔب ذلػػك ، كانتقلػػوا إٔب القلعػػة ، كانتقػػل غلػػيهم مػػن جػػاكرىم مػػن أىػػل سػػوقا ك٬تعلوىػػا سػػكٌت، ككعػػدكىم بػػالعوف، كحسػػن اجملػػاكرة ، فأجػػابو 

كف ٢تػم األندلس ، فلما دخل عليهم الربيع اعتلوا كاستوبؤكا، ا١توضع فركب البحريوف من أىل األندلس مراكبهم كأظهركا ١تن بقي منهم أنم ٯتتار 

سوؽ إبراىيم، ككانوا ُب أربعمائة  لباقوف ُب تنس ُب تزايد ثركة كعدد ، كدخل إليهم أىلكيعودكف ، فحينئذ نزلوا قرية ّتاية كتغلبوا عليها ، كٓب يزؿ ا

، ك٢تػػم كيػػل يسػػمونو بيػػت ، فوٌسػػع ٢تػػم أىػػل تػػنس ُب منػػاز٢تم ، كشػػاركوىم ُب أمػػوا٢تم، كتعػػاكنوا علػػى البنيػػاف، كاٗتػػذكا اٟتصػػن الػػذم فيهػػ ا اليػػـو

، كرطػػل اللحػػم هبػػا سػػبع كسػػتوف أكقيػػة ، كرطػػل سػػائر األشػػياء اثنتػػاف ثػػة أمػػداد ٔتػػد النػػيب، كىػػي ٙتانيػػة كأربعػػوف قادكسػػا، كالقػػادكس ثبلالصػػفحة

 : كعشركف أكقية ، ككزف قَتاطهم ثلث درىم عدؿ بوزف قرطبة ، كقاؿ سعد بن أشكل التيهرٌب ُب علتو اليت مات منها بتنس 

 ىػو الدىر كالسياؽ كا١تػاء حاكم  نأل النـو كاضمحلت عػرل الصرب

 ببلد هبػا الربغوث ٭تػمل راجبل  ت عن تيهرت ُب دار غربةكأصبح

 كيرجف فيها القلػب ُب كل ساعة  إٔب تنػس دار النحػوس فإنمػػا

                                                           
 .44: ، ص 2، ج معجم البمدانـ  1
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 كطالعها ا١تنحوس صمصامة الدىر  ترل أىلهػا صرعى دكل أـ ملػدـ

 كيأكم إليها الذئػب ُب زمن اٟتشر  كأصبحت عن دار األحبػة ُب أسر

 ّتيش من السوداف يغلب بالوفػػر  ء من القػػدركأسلمٍت مػر القضا

 يركحوف ُب سكر كيغدكف ُب سكر  يساؽ إليهػا كػل منتقص العمػر

 : كقاؿ غَته 

 مقعػد اللػـؤ ا١تصفى كالػدنس  أيهػا السائل عن ارض تنػػس

 كالنػدل ُب أىلها حػرؼ درس  بلػدة ال يػنزؿ القطػر هبػػا

 كىػم ُب نعػم بكػػم خػرس  فصحاء النطػق فػي ال أبػػدا

 يرٖتػل عػن أىلػها قبل الغلس  فمػىت يلمػم هبػا جػاىلهػػا

 ترب ٧تس علػى٧تػس ٬ترم   ماؤىػا من قبػح ما خصت بػو

 فاجعػل اللعنػة دأبػا لتنػػس  فمػىت تلعػن بػػبلدا مػػرة

حػدكد نيػف كعشػرين كسػتمائة، كقػد تراجػع غليهػا بعػض أىلهػا كقاؿ أبو الربيػع سػليماف ا١تليػا٘ب مدينػة  تػنس خرهبػا ا١تػاء كىػدمها ُب  

من كدخلها ُب تلك ا١تدة كىم ساكنوف بُت ا٠تراب كقد نسبوا إٔب تنس إبراىيم بن عبد الرٛتن التنسي دخل األندلس كسكن مدينة الزىراء كٝتع 

 . 1"ـ 916/ ىػ 307شواؿ سنة  أيب كىب بن مسرة اٟتجازم كأيب علي القإب ككاف ُب جامع الزىراء يفيت كمات ُب صدر

 . 2"بالفتح ٍب الضم كسكوف الواك كالذاؿ معجمة ، اسم لقبيلة من الرببر بناحية إفريقية ٢تم أرض تعرؼ هبم "     :ػ تهوذة 

 . 3"ىي تاىرت كقد تقدـ ذكرىا "   : ػ تيهرت 
 

                                                           
 .49،  48، ص ص  2، ج معجم البمدانـ  1
 .64: ، ص  2، ج نفس المصدرـ  2
 .69: ، ص  2، ج نفس المصدرـ  3
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ا عبد ا بن ٤تمد اٞتراكم كاتب كشاعر مليح النظم كالنثر كذا قاؿ ك ىي موضع بإفريقية بُت قسطنطينية كقلعة بٍت ٛتاد منه" ....  : ػ جراكة 

 . 2ـ عن نيف كأربعُت سنة1023/ ىػ 415كذكر أنو توُب سنة  1اٟتسن بن رشيق القَتكا٘ب

واص ببلد بٍت ٛتاد بن ٚتع جزيرة اسم علم ١تدينة على ضفة البحر بُت إفريقية كا١تغرب، بينها كبُت ّتاية أربعة أياـ، كانت من خ"  : ػ الجزائر 

جزائػر بػٍت مزغنػام ، مدينػة جليلػة قدٯتػة البنيػاف فيهػا آثػار لػؤلكؿ :زيرم بن مناد الصنهاجي، كتعرؼ ّتزائر بٍت مزمنػام، كقػاؿ أبػو عبيػد البكػرم

مثل الفسيفسػاء  عجيبة ، كآزاج ٤تكمة تدؿ على أنا كانت دار ملك لسالف األمم، كصحن ا١تلعب الذم فيها قد فرش ْتجارة ملونة صغار

فيها صور اٟتيوانات بأحكم عمل، كأبدع صناعة ٓب يغَتىا تقادـ الزماف ، ك٢تا أسواؽ، كمسجد جامع ، كمرساىا مأموف، لو عُت عذبة يقصد 

زائػرم غليها أصحاب السفن من إفريقية كاألندلس كغَت٫تا ، كينسب هبذه النسػبة ٚتاعػة مػنهم أبػو بكػر ٤تمػد بػن أٛتػد بػن ٤تمػد بػن الفػرج اٞت

 .     4"ـ 978/ ىػ 368، توُب ُب ذم القعدة سنة  3ا١تصرم ، يركم عن ابن قديد

 . 5"بالضم ٍب السكوف كفتح ا٢تاء األكٔب ، بليدة با١تغرب ُب أقصى إفريقية كىي قصبة كورة ٣تاكرة لببلد اٞتريد تسمى كرجبلف "   : ػ جوىة 

 . 6"ينهما ياء ساكنة، كآخره الـ موضع بكسر اٞتيم األكؿ، كفتح الثانية ب"    : ػ جيجل 

، بة كىي قريةالطريق من أشَت إٔب مرسى الدجاج ٗترج من مدينة أشَت إٔب شع: بالفتح ٍب السكوف كزام، مدينة با١تغرب قاؿ البكرم"    :ػ حمزة 

 .ضع ٖتمل إٔب اآلفاؽكمنها إٔب مضيق بُت جبلُت ، ٍب تفضي إٔب فحص أفيح ٕتمع فيو عركؽ العاقر قرحا ، كمن ىذا ا١تو 

كىناؾ مدينة تسمى ٛتزة ، نز٢تا كبناىػا ٛتػزة بػن اٟتسػن بػن سػليماف بػن اٟتسػُت بػن علػي بػن اٟتسػن بػن علػي بػن أيب طالػب كأبػوه  

سَت اٟتسن بن سليماف ىو الذم دخل ا١تغرب، ككاف لو من البنُت ٛتزة ىذا كعبد ا كإبراىيم كأٛتد ك٤تمد كالقاسم ، ككلهم أعقب ىناؾ، كت

من ٛتزة إٔب بلياس ، كىػي ُب جبػل عظػيم كمػن بليػاس إٔب مرسػى الػدجاج، ينسػب إليهػا أبػو القاسػم عبػد ا١تلػك بػن عبػد ا بػن داكد اٟتمػزم 

                                                           
. العمــدة فــي صــناعة الشــعر، وكتــاب الشــذوذ فــي المغــة وكتــاب األنمــوذج : ُن ِرشــيق الشــاعر، ُولــد بالَمســيمة ، لــو تصــانيف منيــا ـــ ىــو أبــو الحســُن بــ 1

 .538: ، ص  12ىـ ، سير أعالم النبالء، ج 456توفي سنة . والرسائل الفائقة . كتاب قرا،ة الذىب 
 .117، ص  2، ج نفس المصدرـ  2
أبـو بكـر بـُن المقـرئ وأبـو سـعيد بـُن يـونس ، وابـُن : بن الحسن بن خمف بن قَُدْيد المصري، سمع حرممة بن َيْحي ومحمَّد بن ُرمح، حـّدث عنـو ـ ىو أبو القاسم ، عميُّ  3

 .446: ، ص  9ىـ ، سير أعالم النبالء ، ج 312عدّي، توفي سنة 
 .132، ص  2، جمعجم البمدان ـ  4
 .191، ص  2، جنفسهـ  5

 .196ص  ، 2، ج نفسه ـ  6
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 /ىػػ 527، كبالبصرة أبا علي التسًتم ، ركل عنو أبو القاسم الدمشقي، كقاؿ توُب سنة1ا١تغريب ، كاف فقيها صاٟتا ٝتع ببغداد أبا نصر الزينيب

ـ كسوؽ ٛتزة بلد آخر با١تغرب كىي مدينة عليها سور ينز٢تا صنهاجة، منسوبة ايضػا إٔب ٛتػزة بػن حسػن بػن سػليماف كىػي أقػرب مػن 1132

 . 2"األكٔب 

بلد با١تغرب من ببلد الرببر من الرب األعظم قرب جزائر بٍت مزغنام ، منو أبو عمػراف موسػى بػن سػليماف اللخمػي الداموسػي، "    : ػ داموس 

 . 3"سكن ا١ترية ، ككاف من القراء ، قرأ على أيب جعفر أٛتد بن سليماف الكاتب ا١تعركؼ بابن الربيع 

 . 4"بفتح أكلو كسكوف ثانيو، بلدة با١تغرب من أعماؿ بٍت ٛتاد "  : ػ دكمة 

بُت ريغة كأشَت ٙتانية فراسخ ، قاؿ :  5اؿ ا١تهليبكيقاؿ ريغة ، إقليم يقرب من قلعة بٍت ٛتاد با١تغرب، كقلعة بٍت ٛتاد ىي أشَت، كق"     : ػ ريػب 

حضرت ىاركف بن النضر الريغي بالريغ ُب قراءة :أبو طاىر بن سكينة ، ٝتعت أبا ٤تمد عبد ا بن ٤تمد بن يوسف الزناٌب الضرير بالثغر يقوؿ

رأ كال يكتػب، كرأيتػو يقػرأ كتػاب التلقػُت لعبػد الوىػاب كتاب البخارم، كا١توطإ كغَت٫تا عليو ، ككاف يتكلم على معا٘ب اٟتديث، كىو أمػي ال يقػ

البغدادم ، ُب مذىب مالك  من حفظو ، كما يقرأ اإلنساف فاٖتة الكتاب، ك٭تضػر عنػده دكيػن مائػة طالػب لقػراءة ا١تدكنػة، كغَتىػا مػن كتػب 

ر يقػاؿ لػو ريػغ ، كىػي كلمػة بربريػة معناىػا ا١تذىب عليو ، كقػاؿ ُب موضػع آخػر بػا١تغرب ، زابػاف األكػرب ككصػفو كمػا نصػفو ُب موضػعو كاألصػغ

 . 6"السبخة فمن يكوف منها يقاؿ لو الريغي 

: زاب الشيء إذا جرل ، كقاؿ سلمة: بعد األلف باب موحدة ، إف جعلناه عربيا أك حكمنا عليو ْتكمو، فقد قاؿ ابن األعرايب"    : ػ الزاب  

كالزاب األسفل ، أما األعلى فهو عند قوسُت ، كأظن مأخذه من الفرات، كيصب عند  كيسمياف الزاب األعلى...زاب يزكب إذا انسل ىربا ، 

                                                           
 .739، ص 12، ج  سير أعالم النبالءىـ ،  387ـ ولد سنة  1
 .302، ص 2، ج معجم البمدانـ  2

 .434، ص 2ـ نفس المصدر ، ج 3

 .459، ص 2، جـ نفسه 4

ة، ومحمـَد بـن الُحسـين ، وأبـو القاسـم عبـُد اهلل بـن محمد بن أحمد بن دلُّوعـ: ـ ىو أبو يعمى ، حمَزةُ بُن عبد العزيز بن محمد بن حمزة، الُميَمِِّبي النيسابوريُّ، سمع من  5
أبو عبد اهلل الحـاكم ، وأبـو نصـر ُعبيـُد اهلل بـُن سـعيد السِّـْحِريُّ ، وأبـو بكـر : عمي الطُّوسيُّ، وأبي حامد بَن ِبالل، وأبي جعفر محمَد بَن لمحسن األَصَبياني، حّدث عنو 

 .228، ص 11، ج سير أعالم النبالء.. ىـ ، وقد قارب التسعين  406نيا ، ذا معرفة في الطبِّ ، تُوفي سنة البييقي، وغيرىم ، كان عارفا في الحديث ، صيدال
 .113، ص   3، ج معجم البمدانـ  6
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ص زرفامية كقصبة كورتو النعمانية على دجلو ، كأما الزاب األسفل من ىذين فقصبتو نر سابس قرب مدينػة كاسػط ، كزاب النعمانيػة  أراد اٟتػي

 :الشاعر بقولو   1بيض ابو الفوارس
 

 كأبػو ا١تظفر أـ غضنفر غاب  الػزاب أجػأ كسلمػى أـ بػبلد

: كعلى كل كاحد من ىذه الزكايب عدة قرل كبػبلد ، كإٔب أحػد ىػذين نسػب موسػى الػزايب، لػو أحاديػث ُب القػراءات ، قػاؿ السػلفي 

كالزاب أيضا  : بادس، قاؿالزاب الكبَت منو ، بسكرة ، كتوزر، كقسنطينية ، كطولقة ، كقفصة ، كنفزاكة ، كنفطة ، ك : ٝتعت األصم ا١تنورقي يقوؿ

غػرب، كورة صغَتة يقاؿ ٢تا ريغ ، كلمة بربرية معناىا السبخة ، فمن كاف منها يقاؿ لو الريغي، كالزاب أيضا كورة عظيمة ، كنر جػرار بػأرض ا١ت

اعة من أىل الفضل، كقيل على الرب األعظم عليو ببلد كاسعة، كقرل متواطئة بُت تلمساف كسجلماسة، كالنهر متسلط عليها ، كقد خرج منها ٚت

، كقاؿ ٣تاىػد بػن ىػا٘بء  2إف زرعها ٭تصد ُب السنة مرتُت ، ينسب إليها ٤تمد بن اٟتسن التميمي الزايب الطبٍت، كاف ُب أياـ اٟتكم ا١تستنصر

 : ا١تغريب ٯتدح جعفر بن علي صاحب الزاب 
 

 كأىػل النػدل قليب غليك مشوؽ  أال أيها الوادم ا١تقػدس بالنػدل

 على الزاب ال يسدد إليك طريػق  يػا أيهػا القصر ا١تنيف قبابوك 

 بقيػت ٞتمع اجملػد كىو نزيػق  كيا ملػك الزاب الرفيع عمػاده

 3"كر٭تاف مسػك بالسػبلـ فتيػق  على ملػك الزاب السبلـ مػرددا

طيف   ًِ جبػاؿ كتامػة بػُت تػاىرت كالقػَتكاف مػن ارض الرببػر بػببلد بفتح أكلو ككسر ثانيو ٍب ياء مثنػاة مػن ٖتػت كآخػره فػاء ، مدينػة ُب "  : ػ سى

 .   4"ا١تغرب ، كىي صغَتة إال أنا ذات مزارع كعشب عظيم ، كمنها خرج أبو عبد ا الشيعي ، داعية عبيد ا ا١تسمى با١تهدم 
 

                                                           
: لـدِّين، سـمع أبـا طالـب الزَّْيَنبِـيُّ ، وروى عنـوُ ـ ىو الشاعُر أبو الفوارِس َسْعُد بُن محمَّد بن سعيد بن صْيفَي التَّميميُّ األديـُب الفقيـوُ الشـافعيُّ، الممقـب بـاألميُر شـياُب ا 1

 .360، ص 15، ج ، سير أعالم النبالءىـ 574القا،ي بياُء الدِّيِن بن شدَّاٍد لو ديوان ، توفي سنة 
ىــ ، وتـوفي بقصـر ُقرطبـة  303ـ ىو أبو العاص ، الحكُم بُن الّناصر لدين اهلل عبد الرحمن بن محمد األمويُّ الَمْرواني، صاحب األنـدلس، ولـد سـنة  2

 . 411، ص  10، ج المصدر السابق، "ىـ ، ودام حكمو ست عشرة سنة ، وخمفو ابنو ىشام  366سنة 
 .124، 123، ص  3، ج معجم البمدانـ  3
 .220: ، ص  3ـ نفسو ، ج 4
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ربيػة الطبنػة لعبػة لؤلعػراب، كىػي خطػة ٮتطونػا بضػم أكلػو ٍب السػكوف كنػو مفتوحػة، كىػي فيمػا أحسػب عجميػة ، كمثلهػا ُب الع"    : ػ طيبػٍنىػة  

ضػفة  تغػَتت بعػدم كأ٢تتهػا طػنب ، كالطبنػة صػوت الطنبػور، كطبنػة بلػدة ُب طػرؼ إفريقيػة ٦تػا يلػي ا١تغػرب علػى: مستديرة ، كٚتعها طػنب ، قػاؿ

ا قصػػر كأريػػاض ، كلػػيس بػػُت ، فتحهػػا موسػػى بػػن نصػػَت، فبلػػغ سػػبيها عشػػرين ألػػف ، كىػػرب ملكهػػم كسػػيلة، كسػػورىا مبػػٍت بػػالطوب، كهبػػالػػزاب

ـ،  ينسب إليها علي بػن 1062/ ىػ 454القَتكاف كسجلماسة مدينة أكرب منها، استجدىا عمر بن حفص ىزارمرد ا١تهليب ، ُب حدكد سنة 

ة بػن ، ركل عن ٤تمد بن ٥تارؽ ، ككتػب عنػو غنػدر البصػرم، كأبػو ٤تمػد القاسػم بػن علػي بػن معاكيػ 1منصور الطبٍت، ركل عنو غندر البصرم

غداد ، الوليد الطبٍت ، لو ٔتصر عقب ، حدث عن ابن ا١تغريب كغَته ،كأبو الفضل عطية بن علي بن اٟتسُت بن يزيد الطبٍت القَتكا٘ب، سافر إٔب ب

 : كٝتع اٟتديث هبا ، كلو شعر حسن منو كىو معٌت بديع جدا 
 

 كمػا دركا عػذر عػذاريػػو  قػالوا التحػى كانكسفت مشسػو

 فبػاف فيهػا فػيء صػدغيػو  دية جػبلىا الصبػػامػرآة خػ

 

كأبو مركاف عبد ا١تلك بن زيادة ا الطبٍت ، شاعر أديب لغوم كاف باألندلس، كىو القائل كقد رجع من ا١تشرؽ ، كجلس ككثر عليو  

 . 2"من لنب  اٞتمع ، إ٘ب إذا حضرتٍت ألف ٤تَتة يقوؿ شيخي نادت بعقوٌب األقبلـ معلنة ىذم ا١تفاخر ال قعباف

 . 3"مدينة با١تغرب من ناحية الزاب الكبَت، من صقع اٞتريد ، ينسب إليها عبد ا بن كعب بن ربيعة "    : ػ طوبقة  

 : بلد مطل على مدينة طبنة بإفريقية ، كإياه عٌت عبد ا السبيعي بقولو "   : ػ فج زيداف  

 سػرجػيفحشػييت كأريكػيت   من كػاف مغتبطا بليػن حشيػة

 نقػر الػدفػوؼ كرنػة الصنج  مػن كػاف يعجبػػو كيبهجػو

 إال اقتحػػامي ٞتػة الػرىػج  فػأنا الػذم ال شػيء يعجبػٍت

                                                           
ب،ــع عشــرة ومائــة ، كــان حافظــا ومجــودا، روى عــن خمــق  ــ ىــو محمــُد بــُن جعفــر، أبــو عبــد اهلل اليُــَذلي الَبْصــري الكرابيســي التــاج ، كـان مولــده ســنة 1

 .84، ص  6، ج سير أعالم النبالءكثير ، 

 .21، ص  4، ج  معجم البمدانـ  2
 .50، ص  4، ج معجم البمدانـ  3
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  1" يـو ا٠تميس ضحى من الفػػج  سػل عػن جيوشي إذ طلعت هبا

أخػرل بعػدىا يػاء خفيفػة كىػاء ، مدينػة كقلعػة يقػاؿ ٢تػا  بضم أكلو كفتح ثانيػو ٍب نػوف ككسػر الطػاء كيػاء مثنػاة مػن ٖتػت كنػوف"   : ػ قيسىٍنطينية  

ؿ بآكاـ قسنطينية ا٢تواء ، كىي قلعة كبَتة جدا حصينة عالية ال يصلها الطَت عبل ّتهد، كىي من حدكد إفريقية ٦تا يلي ا١تغرب ، ٢تا طريق كاتصا

، كتزاكر عنها عرب إفريقية مغربُت ُب طلب الكئلا ينتهي رحيل متناسقة جنوبيها ، ٘تتد منخفضة حىت تساكم األرض، كحو٢تا مزارع كثَتة ، كإليه

من القَتكاف إٔب ٣تانة ٍب إٔب مدينة ينجس ، كمن مدينة ينجس : قلعة بٍت ٛتاد ذات اٞتنوب ، ُب جباؿ كأراضي كعرة ، قاؿ أبو عبيد البكرم 

ـ ، ٕترم فيها السفن، قد إٔب قسنطينية ، كىي مدينة أزلية كبَتة آىلة ذات حصانة كمنعة ، ليس يعرؼ أ حصن منها ، كىي على ثبلثة أنار عظا

أحاطت ، هبا ٗترج من عيوف تعرؼ بعيوف أشقار تفسَته سوداء ، كتقع ىذه األنار ُب خندؽ بعيػد القعػر متنػاىي البعػد ، قػد عقػد ُب أسػفلو 

الثة من ثبلث حنايا ، ٍب بٍت فوؽ ذلك بيت ساكل حافيت ا٠تندؽ، قنطرة على أربع حنايا ٍب بٍت عليها قنطرة ثانية ، ٍب بٍت على الثانية قنطرة ث

نة ميلة ، يعرب عليو إٔب ا١تدينة، كيظهر ا١تاء ُب قعر ىذا الوادم من ىذا ا١توضع، كالكواكب الصغَتة لعمقو كبعده ، كمن مدينة قسنطينية إٔب مدي

لقسػنطيٍت ا١تػتكلم األشػعرم، قػدـ دمشػق، كٝتػع هبػا صػحيح البخػارم مػن كإليها ينسب علي بن أيب القاسم ٤تمد أبو اٟتسن التميمي ا١تغريب ا

، كخرج إٔب العراؽ، كقرأ على أيب عبد ا ٤تمد بن عتيػق القػَتكا٘ب، كلقػي األئمػة ٍب عػاد إٔب دمشػق، كأكرمػو  2الفقيو نصر بن إبراىيم ا١تقدسي

، لكػن قػرأ عليػو بعػض كتػب األصػوؿ، ككػاف يػذكر عنػو أنػو كػاف يعمػل  " رئيسها أبو داكد ا١تضرج بن الصوُب، كما أظنػو ركل شػيئا مػن اٟتػديث

كيمياء الفضة ، كرأيت لو تصنيفا ُب األصوؿ ٝتاه كتاب تنزيو اإللو ككشف فضائح ا١تشبهة اٟتشػوية، كتػوُب بدمشػق ثػامن عشػر رمضػاف سػنة 

 .  3"ـ 1125/ ىػ 519

 .  4"مدينة با١تغرب قرب كىراف "    : ػ قصر الفلوس  

كبعػػث بسػػر بػػن أرطػػأة  ذكػػر أىػػل السػػَت أف معاكيػػة بعػػث عقبػػة بػػن نػػافع الفهػػرم إٔب إفريقيػػة ، فافتتحهػػا كاخػػتط القػػَتكاف ،"    : عػػة بسػػر  ػػػ قل

، على قلعة من القَتكاف فافتتحها ، كقتل كسَب فهي إٔب اآلف تعرؼ بقلعة بسر، كىي بػالقرب مػن ٣تانػة عنػد معػدف الفضػة ، كقيػل إف العامرم

                                                           
 .236، ص  4ـ نفسو ، ج  1
ىـ، ثم رحل إلـى ِدمشـق ، سـمع مـن فقيـاء كثـر ،  410سيُّ الفَقيو الشافعّي ، ُوِلد قبل سنة ـ ىو أبو الفَتح نصُر بُن إبراىيم بِن نصر بن إبراىيم بِن داود النَّاُبْمِسيُّ الَمْقد 2

 .26، ص  14، أّلف كتاَب الدِّمشقي ، كتاب التَّيذيب ، وكتاب الكافي ، سيرة أعالم النبالء ، ج  490ىـ أو  470توفي سنة 
 .349، ص  4، ج  معجم البمدانـ  3
 362، ص  4، جنفسه ـ  4
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يزعم أنػو  1بسنتُت ، كالواقدم سرا إٔب ىذه القلعة موسى بن نصَت، كبسر يومئذ ابن اثنتُت كٙتانُت سنة ، كمولده قبل كفاة البٍت الذم كجو ب

 .  "2ركل عن النيب

٭تكى عن مدينة متوسطة بُت أكم كأقراف ، ٢تا قلعة عظيمة على قمػة جبل يسمى تاقربوست ، تشبو ُب التحصُت ما "   : ػ قلعة بني حماد  

قلعة أنطاكية، كىي قاعدة ملك بٍت ٛتاد بن يوسف ا١تلقب بلكُت ابن زيرم بن مناد الصنهاجي الرببرم ، كىو أكؿ من أحدثها ُب حدكد سنة 

ىػ ، كىي قرب أشَت من ارض ا١تغرب األدٗب ، كليس ٢تذه القلعة منظر ، كال ركاء حسن ، إ٪تا اختطها ٛتاد للتحصػُت كاالمتنػاع ، لكػن 370

قلعية ٭تف هبا بساتُت ذات غلة كشجر مثمر كالتُت كالعنب ُب جبا٢تا، كليس بالكثَت، كيتخذ هبا لبابيد الطيلقاف جيدة غاية ، كهبا األكسية ال

الصفقية النسج اٟتسنة ا١تطرزة بالذىب ، كلصػوفها مػن النعومػة كالبصػيص ْتيػث ينػزؿ مػع الػذىب ٔتنزلػة اإلبرسػيم ، كألىلهػا صػحة مػزاج لػيس 

 . 3"َتىا ، كبينها كبُت بسكرة مرحلتاف ، كإٔب قسنطينية ا٢تواء أياـ ، كبينها كبُت سطيف ثبلث مراحل لغ

ككرٌاف حصن على نر شلف با١تغرب ُب ببلد الرببر، كذكره ابن حوقل ، كقاؿ : قاؿ اٟتازمي ... بفتح أكلو كتشديد ثانيو كآخره "    : ػ كىػػٌراف  

 .   4"رٌاف كبينو كبُت ملتانة مرحلة ، كبينو كبُت أشَت ثبلثة مراحل ىو حصن أزٕب يقاؿ لو سوؽ ك

: بفتح أكلو ككسر ثانيو كتشديده ، ٍب ياء مثناة من ٖتػت ، ٍب جػيم ، بلػد ُب أكاخػر إفريقيػة مػن أعمػاؿ بػٍت ٛتػاد ، قػاؿ البكػرم"    : ػ مىتّْيجىة 

، كىي بلد جليل قدٙب، كمنها إٔب اقزرنة ، كىي مدينة على نر كبَت عليو األرحاء  الطريق من أشَت على جزائر بٍت مزغنام، كمن أشَت إٔب ا١تدية

مدينػة كالبساتُت، كيقاؿ إنا متيجة ، ك٢تا مزارع كمسارح، كىي أكثر تلك الببلد كتانا، كمنها ٭تمل، كفيها عيوف سائحة كطواحُت ، كمنهػا إٔب 

و ٤تمد عبد ا بن إبراىيم بن عيسى ا١تتيجي ٝتع أبا الفضل عبػد اٟتميػد بػن اٟتسػُت بػن أغزر، كمنها إٔب جزائر بقٍت مزغنام، ينسب إليها أب

 .  5يوسف بن دليل ا٠تطي كعبيدة ٝتع منو ابن نقطة باإلسكندرية

... منهػػا  أصػػلو مفعػػل مشػػٌدد للتكثػػَت، كا١تبالغػػة ، مػػن اٟتمػػد، كىػػو اسػػم مفعػػوؿ منػػو، كمعنػػاه أنػػو ٭تمػػد كثػػَتا، كه اسػػم ١توضػػع"   :ػػػ المحمديػػة

ائم ُب أياـ كامدية مدينة بنواحي الزاب من أرض ا١تغرب، كمدينة ا١تسيلة با١تغرب يقاؿ ٢تا أيضا امدية ، اختطها ٤تمد بن ا١تهدم ا١تلقب بالق

                                                           
ىــ ، اتَّفـق آل أصـحاب الحـديث عمـى ت،ـعيفو ، فقـد روى ثالثـون ألـف  130ىو أبو عبد اهلل ، محمد بن ُعمر بن واقد اأَلسممي الواقديُّ المدنيُّ القا،ـي، ولـد سـنة ـ  1

 .431، ص  6، ج سير أعالم النبالءىـ ،  207حديث غريب، وتوفي سنة 
 .390، ص  4، ج معجم البمدانـ  2
 .390، ص  4، ج معجم البمدانـ  3
 .445،  444، ص ص  4، جنفسه ـ  4
 .53، ص  5ج: معجم البمدانـ  5
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صفة مدينة ، كأمر أبيو ، كذلك أف أباه أنفذه ُب جيش حىت بلغ تاىرت فقتل ك٘تلك كمر ٔتوضع ا١تسيلة فأعجبو ، فخط بر٤تو كىو راكب فرسو 

فهػم   علي بن ٛتدكف األندلسي ، ببنائها كٝتاىا امدية باٝتو ، ككانت خطة لبٍت كمبلف قبيلة من الرببر، فأمر بنقلهم إٔب  فحػص القػَتكاف ،

 . 1..." 513كانوا أصحاب أيب يزيد ا٠تارجي، عليو فأحكمها، كنقل إليها الذخائر، كذلك ُب سنة 

القصر، كاصلو مفعل، مػن رسػت السػفينة إذا ثبتػت، كا١توضػع مرسػى ، كاٟتػرز بفػتح , بالفتح ٍب السكوف ، كالسُت مهملة"   : ػ مىٍرسىى الخىرىز 

ـ ، منو يستخرج ا١ترجاف ٬ت تمع التجار ا٠تاء ا١تعجمة كالراء ، ٍب الزام، كاحدتو حرزة ، موضع معمور على سائل إفريقية ، بينو كبُت بونة ثبلثة أيا

ل تلك ا١تواضع على استخراجو من قعػر البحػر ، كلػيس ُب ذلػك علػى مسػتخرجو مشػقة ، كال لسػلطاف فيػو حصػة ، فإنػو يتخػذ فيستأجركف أى

الستخراجو صليب من خشب، طولو قدر الذراع، ٍب يشد ُب طوؿ ذلك الصليب حجر، كيشد فيو حبل، كيركب صػاحبو ُب قػارب،  كيبعػد 

سافة ينبت ا١ترجاف ، فَتسل ذلك الصليب ُب ا١تاء إٔب أف ينتهي إٔب القػرار، ٍب ٯتػر بالقػارب على الساحل قدر نصف فرسخ ، كُب قعر تلك ا١ت

جسػم  ذراعا ٯتينا كمشاال كمستديرا ، إٔب أف يعلق ا١ترجاف ُب ذكائب الصليب ، ٍب يقلعو بقوة ، كيرقيو إليو فيخرج ، كقػد علػق ُب ذلػك الصػليب

 . 2"حل عنو قشره خرج أٛتر اللوف فتفصلو الصناع مشجر إٔب القصر ما ىو أغرب القشر ، فإذا 

 . 3"من نواحي إفريقية ، بينو كبُت ميلة يـو كاحد "   : ػ مرسى الزيتونة 

ـ ، مدينة با١تغرب تسمى امدية ، اختطها أبو"   : ػ المىًسيلىة  ،ىػ  513القاسم ٤تمد بن ا١تهدم ، ُب سنة  بالفتح ٍب الكسر كالياء ساكنة كال

ـ كىو يومئذ كٕب عهد أبيو ، كأبو القاسم ىذا ، ىو الذم يلقب بالقائم بعد ا١تهدم ، من ا١تنتسبُت إٔب العلويُت الذين كانوا ٔتصر ، 1119/ 

، ينسب إليها ، أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن حرب ا١تقرم ٔتصر قرأ القرآف ، كرحل إٔب بطليوس، فلقي هبا أبا بكر ٤تمد بن مػزاحم ا٠تزرجػي 

 . 4"عليو أبو ٛتيد عبد العزيز بن علي بن ٤تمد بن سلمة السيحا٘ب ا١تقرم  كقرأ

بالفتح ٍب السكوف كٗتفيف الراء ، كأنو إف كاف عربيا من االستنقاع ، تقوؿ مقرت السمكة ُب ا١تاء ، كا١تلح مقرا ، إذا أنقعتها فيو ، "   : ػ مىٍقرىة 

عة بٍت ٛتاد ، بينها كبُت طبنة ٙتانية فراسخ ، ككاف هبا مسلحة للسلطاف ضابطة للطريق ، ينسب كمقرة مدينة با١تغرب ُب بر الرببر، قريبة من قل

ٍقرم ، ذكره السلفي ُب تعاليقو 
ى
 . 5"إليها عبد ا بن ٤تمد بن اٟتسن ا١ت

                                                           
 .65،  64: ،ص ص  5ـ نفسو ، ج  1
 .106، ص  5ـ نفسو ، ج 2
 .107، ص  5، ج معجم البمدانـ  3
 .130، ص  5ـ نفسو ، ج 4
 .175، ص  5ـ نفسو ، ج 5
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 . 1"بالفتح ٍب التشديد ، قرية قرب ّتاية ، على ساحل ْتر ا١تغرب "   : ػ مىػالَّلىة 

كابنو إسحاؽ ، عا١تاف ٭تمل عنهما العلم ،  2"قرل بسكرة من ناحية إفريقية القصول ، ينسب إليها أبو عبد ا١تلك ا١تلشو٘ب  من"   : ػ ملشوف 

حدثٍت أٛتد بن يزيد عن إسحاؽ عن أبيو عن مقاتل كعن :ٝتع أبا عبد ا بن ميموف كمقاتل كغَت٫تا، ذكر٫تا أبو العرب ُب تاريخ إفريقية ، قاؿ 

 .   3"يثو يدؿ على ضعفو غَته ، كحد

ـ ، كىي مدينة "   : ػ مٍليىانىة  بالكسر ٍب السكوف كياء ٖتتها نقطتاف خفيفة كبعد األلف نوف ، مدينة ُب آخر إفريقية، بينهما كبُت تنس أربعة أيا

 . 4"ركمية قدٯتة ، فيها آبار كأنار، تطحن عليها الرحى ، جددىا زيرم بن مناد ، كأسكنها بلكُت 

بالكسر ٍب السكوف كالـ ، مدينة صغَتة بأقصى إفريقية ، بينها كبُت ّتاية ثبلثة أياـ، ليس ٢تا غػَت ا١تػزدرع، كىػي قليػل ا١تػاء ، بينهػا "   : لىة ػ مي

ـ كاحد، قاؿ البكرم زحف  ُب شواؿ خرج ا١تنصور بن ا١تهدم من القَتكاف غازيا لكتامة، فلما قرب من ميلة 378كُب سنة : كبُت قسطنطينية يو

كأمػر هبػدـ  غليها ناكيا على اصطداـ أىلها كاستباحتها ، فخرج إليو النساء كالعجائز كاألطفاؿ، فلما رآىم بكػى ، كأمػر أال يقتػل مػنهم كاحػد ،

فأخذ  بن زيرم بعسكرماكس  سورىا ، كتسيَت من فيها إٔب مدينة باغاية ، فخرجوا ّتماعتهم يريدكنا، كقد ٛتلوا ما خف من أمتعتهم، فلقيهم

ٚتيع ما كاف معهم، كبقيت ميلة خرابا، ٍب عمرت بعد ذلك كسورت، كجعل فيها سوؽ كٛتامات ، كىي من أصػل مػدف الػزاب ، ُب كسػطها 

 . 5"عُت تعرؼ بعُت أيب السباع ، ٣تلوبة ٖتت األرض من جبل بٍت ساركت 

يها أبو ا٢تاجر دينار بن عبد ا النهوذم الزايب ، مؤب ٛتيلة بنت عقبة بالذاؿ ا١تعجمة ، بلد ُب ا١تغرب من أرض الزاب ، ينسب إل"   : ػ تهيػوذ 

مع عقبة بن  63األنصارم ، أحد أمراء العرب ُب أياـ معاكية بن أيب سفياف ، كابنو يزيد ، ركل عنو اٟتارث بن يزيد ا٠تضرمي، قتل ببلده سنة 

 . 6"نافع الفهرم ، كرٔتا ىي هتوذة 

لنوف كشػينُت معجمتػُت كراء بينهمػا ٍب يػاء ، جبػل بػُت مليانػة كتلمسػاف مػن نػواحي ا١تغػرب، بنسػب إليػو ٤تمػد بػن عبػد ا با"   : ػ كىاٍنشىريٍش 

 . 1"الوانشريشي، الذم أعاف ٤تمد بن تومرت، على أمره يـو قاـ بدعوة عبد ا١تؤمن كلو معو قصص 

                                                           
 .189، ص  5ـ نفسو ، ج 1
 . 484،  364، ص ص  5، ج س أ نىـ ،  218ـ  142، أما ابنو إسحاق فقد عاش ما بين  154ىـ و  100ـ عاش مابين سنة  2
 .192، ص  5، ج معجم البمدانـ  3
 .196، ص نفسه ـ  4
 .244، ص  5، جنفسه ـ  5
 .328، ص  5، جنفسه ـ  6
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، كورة بُت إفريقية كببلد اٞتريد، ضاربة ُب الرب، كثَتة النخل، كا٠تَتات، يسكنها بفتح أكلو كسكوف ثانيو كفتح اٞتيم كآخره نوف "   : كىرٍجىالىف 

 . 2"قـو من الرببر، ك٣تانة ، كاسم مدينة ىذه الكورة فجوىو 

صغَتة على  بفتح أكلو كسكوف ثانيو كآخره نوف ، مدينة على الرب األعظم من ا١تغرب، بينها كبُت تلمساف سرل ليلة، كىي مدينة"   : ػ كىٍىرىاف 

كىػراف مدينػة حصػينة ذات ميػاه : ضفة البحر، كأكثر أىلها ٕتار ال يعدك نفعهم أنفسهم، كمنهػا إٔب تػنس ٙتػا٘ب مراحػل، قػاؿ أبػو عبيػد البكػرم

سػى سائحة كأرحاء، ك٢تا مسجد جامع، كبنا مدينة كىراف ٤تمد بن أيب عوف ، ك٤تمد بن عبدكف ، كٚتاعة من األندلسيُت، الذين ينتجعػوف مر 

، فاسػػتوطنوىا سػػبعة أعػػواـ ، كُب سػػنة  290كىػػراف، باتفػػاؽ مػػنهم مػػع نفػػزة كبػػٍت مسػػقن، كىػػم مػػن ازداجػػة، ككػػانوا مػػن أصػػحاب القرشػػي سػػنة 

ـ ، زحف إليها قبائل كثَتة يطالبوف أىلها بإسبلـ بٍت مسػقن، فخرجػوا لػيبل ىػاربُت، كاسػتجاركا بازداجػة ، كتغلبػوا علػى مدينػة 900/،ىػ 297

ـ بأمر أيب ٛتيد دكاس ابن صػوالب ، كابتػدئوا 901/ ىػ 298ربت مدينة كىراف ، كأضرمت نارا، ٍب عاد أىل كىراف إليها بعد سنة كىراف، كخ

، علػى أف فلم تزؿ ُب عمارة ككماؿ كزيادة ُب بنائها، كعادت أحسن ٦تا كانت ، ككٔب عليهم داكد بن صوالب اللهيصي، ٤تمد بن أيب عوف ،

صاّب اليفر٘ب ، بازداجة ُب ذم القعدة من السنة ا١تذكورة ، فبدد ٚتعهم، كحرؽ مدينة كىراف ثانية، كخرهبا، ككذلك بقيت  كقع علي بن ٤تمد بن

عبد ا بن خالد ا٢تمدا٘ب الوىرا٘ب، ركل عنو ابن عبد الرب كأبو  سنُت، ٍب تراجع الناس إليها، كبنيت ، كينسب إليها، أبو القاسم عبد الرٛتن بن

 .    3"حـز اٟتافظ األندلسي، ككىراف أيضا موضع بفارس٤تمد بن 

 . 4"ناحية من سواحل تلمساف من أرض ا١تغرب ، منها كاف عبد ا١تؤمن بن علي، ملك ا١تغرب من بليدة منها يقاؿ ٢تا تاجرة "   : ػ ىنين 

 : ن إٚتا٢تا فيما يليكمن خبلؿ ىذا العرض الوصفي السابق نستطيع أ ف نتبُت بعض اٟتقائق اليت ٯتك          

 ا١تصدر ا١تهم ُب تعريفو أٝتاء مدف كقرل ا١تغرب األكسط " معجم البلداف " ػ يبقى  1 

ا نطبلقا من كيفية نطقهػا لغويػا كاصػطبلحا، علمػا أف بعػض مػن ىػذه األٝتػاء ا ختلػف نطقهػا ُب كقتنػا اٟتػإب ، كرٔتػا يعػود السػبب أب اقحػاـ  

اء ُب فًتة الوجود العثما٘ب ػ العثمانية ػ أك ُب فًتة اإلحتبلؿ الفرنسي ػ الفرنسػية ػوىذا مػاأثر لسػانيا علػى طريقػة اللغات  الدخيلة لدل السكاف سو 

 .    نطق أ ٝتاء األماكن عما كانت علية ُب السابق، كىذا ماغاب عن كتب ا لرحالة كاٞتغرافية األخرل

                                                                                                                                                                                     
 .371، ص  5، جمعجم البمدانـ  1
 .355، ص  5، جنفسهـ  2

 .386،  385، ص ص  5، ج معجم البمدانـ  3
 .419، ص  5ج  معجم البمدان،ـ  4
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 . لببلد ا ١تغرب األكسط من اٞتانب اٞتغراُب كاإلجتماعي كالثقاُب ػ يعتربالكتاب من ا١تصادراٞتغرافية القيمة اليت تؤرخ 2 

ـ عصػػر يػػاقوت اٟتمػػوم ا١تتػػوُب  13/ العمػػاالت ٤تتفظػػة بػػنفس األٝتػػاء منػػد النصػػف األكؿ مػػن القػػرف السػػابع  ك ػ  بقيػػت  بعػػض اٟتواضػػر 2

 أب يومنا ىذا، (ـ 1229/ىػ  626)سنة

 .   نشريس، سطيف، داموس، جيجل، تنس، بسكرة ، باديس، أ كرا س، ّتايةتلمساف ، امدية ، ىنُت، كىراف، ك : مثل 

 .ملشوف ، هتود، بونة، أ شَت: ػ كما تغَتت بعض أٝتاء العماالت كاألكوار ُب ببلد ا١تغرب األكسط مثل، 3 

مدينة ، ُب حُت 75بلغ عددىا حوإب  ػ حفظ لنا ا١تصدر ٣تموعة كبَتة من أ ٝتاء األماكن كانت متواجدة ُب ببلد ا ١تغرب األكسط ، اليت 4 

أ كجلػػة،  أنكػػػاد ، انكجػػاف، ، أرمنػػار، أربػػة، : موقػػع مػػن اٟتواضػػركالعماالت كاألكػػوار، كغػػدت اليػػـو مػػن اآلثػػار ا١تنسػػية كىػػي كالتػػإب 25انػػدثر

ة، قلعة بٍت ٛتاد، قلعػة يسػر، فػج تامست، باديس ، تامركيدا، تامدفوست، تاجنة، تاجرة، البطحاء ، باغاية، ٛتزة، جراكة، جوىة، كراف، دكم

 زيداف، 

 .مرسى الزيتونة ، مىٍرسىى ا٠تىرىز، فج زيداف، طبنة 

د ػ بنظرة شاملة على كل أٝتاء األماكن اليت ذكرىا الكتاب ، فإنا  ٖتمل ٝتات عصػر ازدىػار اإلمػارات اإلسػبلمية ا١تتعاقبػة  ُب تػاريخ بػبل 5  

 .ا١تغرب األكسط 
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 :المراجع كقائمة المصادر 

مركػز : ، ٖتقيػق ( البلدانيٌة عن أربعين مػن أربعػين ألربعػين فػي أربعػين  األربعين)  معجم البلداف: ػ اٟتافظ ابن عساكر أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة ا  1
 1413، دار الفكر ا١تعاصر ، بَتكت ػ دمشق ،  1قسم التحقيق ، ط ٚتعة ا١تاجد

 .1992، ط د ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ،  كالفنوف كشف الظنوف عن أسامي المتب: نفي مصطفى بن عبد ا ػ القسنطيٍت الركمي اٟت 2

عواد معركؼ ، شعيب األرناكط ، صاّب مهدم : ، ٖتقيقالطبقات كاألعصار  معرفة القراء الكبار على: ػ الذىيب أبو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتار 3
 .1404، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ،  1ط بعاس ،

 ....، دار الفكر، د ط  سير أعالـ النبالء: ػ الذىيب ٤تمد بن أٛتد  4

 .د ط ، د د ف ، د ـ ف ، ت ف .  تاريخ ابن خلدكف: ػ ابن خلدكف عبد الرٛتن  5

 .د ـ ف ، د ـ ف ، ت ف د ط ،  ، دط ،نفخ الطيب في غصن األنلدس الرطيب: ػ التلمسا٘ب أٛتد بن ٤تٌمد ا١تقػرم 6

 .، دط ، دار الكتب العربيٌة ، د ـ ف، د ت ف لساف الميزاف: ػ العسقبل٘ب ابن حجر  7

 .د ت ف ، د ط ، مؤسػسة التاريخ العريب ، د ف ت ،تهذيب الٌتهذيب: ػ العسقبل٘ب ابن حجر  8

 .ـ ط، د ت ف  ، دار ا١تعرفة، د أسػد الغابة في معرفة األصحاب:ػ اٟتزرم ابن األثَت 9

 .، د ط ، د د ف، د ـ ف ، د ت ف  شذرات الٌذىب في أخبار من ذىب/////////:  ػ    10

 

 : قائمة المراجع

 ، دار الثٌقافة ، بَتكت ػ 4، ط تاريخ الجزائر العـا: ػ اٞتيبلٕب عبد الرٛتن بن ٤تٌمد  1

 .1، ج1980ىػ ،  1400لبناف،  

 الحافظ ابن عساكر علي بن الحسن: ي العرب كاإلسالـأعالـ مؤرخ: ػ مشيسا٘ب حسن  2

 .1990، دار الكتب العلميٌة، بَتكت ػ لبناف ،  1، ط 
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INTRODUCTION 

 

      The aim of this paper is to highlight cross curricular activities and  Project that 
must be employed creatively in our schools. 

     Moreover, the study of English becomes more motivating when it is presented 
in a meaningful context. Various methods are employed to, so as to ensure 
differentiation and recognition of individual differences among learners. 

      Thus, pupils are encouraged to do their own research and develop autonomy. 
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      Experiences from the past and suggestions for the future form a blend of 
projects and activities that have proved to be enjoyable and creative engagement 
with children during the English language lesson                                                                                                                                
The content based study of English promotes communicative competence as it 
becomes a process of discovering the word , interacting with the local society , 
and learning how to learn in a pleasant and creative atmosphere. Example of cross 
curricular activities involve dramatization, educational games turning text into 
pictures, using new technologies.  

 

Teaching approaches 

         A- Flexible learning  

 

In order to sustain pupil’s interest and motivation it is essential to Change activities 
frequently. Further more, incorporating music, dramatization and other forms of 
teaching can help or encourage Learners to discover their different talent and 
inclination. The teacher Should create a positive and relaxed atmosphere. Thus 
children are guided to meaningful communication by combining some activities  

 

  e.g : writing and listening  

     - listening to songs and singing as a chorus   

      - watching documentaries and writing a summary afterwards.       - watching 
cartoons or reading short stories and dramatizing them. 
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       Audio visual means-particularly video tapes- involve learners in Stimulating 
conversation and also offer variety and entertainment (1)  

 

On the whole weaker learners should be provided by opportunities to contribute 
in the success of activities that are suitable for mixed- ability class .  

 

      Group work is ideal as it enables student to learn from one another, practice 
oral and fluency and feel less intimidated (2). 

 

       B - Teacher’s behaviour  

It is crutial that the teacher’s behaviour has a great impact on his pupils. He has to 
be very patient and calm. 

More than that, the pupils generally model their own behaviour on their teachers. 

 

     C -Lesson planning  

          A teacher should plan his lesson carefully by using visual aids such as 
pictures, magazines, news papers and sometimes tapes can be very helpful. 

 

          He can also use gestures and miming so that he helps his pupils by creating a 
more humanistic environment . 
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          Morethan that, the teacher could maintain his pupils quietly by using 
dictation and by doing some written exercises. In contrast, songs, chorals and 
educational games are more lively activities. 

 

 

     D- The importance role of translating : 

          Translation improves learners understanding of the differences between 
english and arabic. It also sharpens their comparative skills and provides them with 
more intercultural aspects of language learning. 

 

     E – Creating dramatization : 

           Exprience shows that pupils are generally motivated by entertaininng 
activities . As a rule, creative activities develop pupils automatized learning (I 
thompson , Ichryshochoos 1982-246). 

For intance , instead of teaching grammar rules the teacher can use the language in 
a more communicative setting and using dramatization. 

 

   e.g : (while asking about directions)  

         A- Excuse me , can you show me the way to the hotel 

         B- Go along this street, then turn right, the hotel is opposite the hospital. 

 

  3 – New technologies and language learning: 
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        It has been proved that using computers into the eductional process has 
facilitated implementation of the modern pedagogic principle.Thus, using new 
technologies in class increases children’s interest, as it offers learner autonomy and 
improves pupils research and learning startegies. 

 

      Indeed, the internet in particular is ideal for finding information and 
completing projects. 

 

      Example of cross – curricular activities involving new technologies and 
English language teaching is presented below: 

 

Ex ample 1 : 

Pupils get an e-mail adresse and then with the help of their teacher they send 
messages to each other or to other friends in other schools. 

 

Example 2: 

Pupils can use on-line dictionaries to translate words /phrases from English into 
Arabic or French and vice versa. 

More, computers can correct the pupils, mistakes and provide them with correct 
pronunciation. 
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 4 - Language games 

 

     Educational games offer learners the opportunity to participate in the lesson. 
More than that, weaker pupils feel motivated to the success of their team. 
Educational games creat competition in class and are therefore a significant 
alternatives activity. 
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