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علٔيا مبعازفُ ّ أضسازِ لٔهٌْ مثسٗ ٓاىع٘ يف  ٓطلع ٍاٍْ عدد الصْتٔات احملهن٘

ننا ، عكلُ ّ فهسِ ّ مْاصل٘ غْطُ بهل عصو ّ جد  حكل البحح ٓكطفَا الطالب لػراٛ

ّ آٓ٘ ظاٍسٗ َٓتدٖ بَا الياع ، ٓطلع الكنس لٔل٘ بدز بأىْازِ لٔهٌْ شٓي٘ بازشٗ لطناٛ الدىٔا 

 .باألىْازنا ىتػرٚ باألفهاز ، ىَتدٖ فه. يف الظلنات

 ّ ضي٘ أتت ىعّد هلا العّدٗ فَٔا،ضي٘ مضت قّل اجلَد  ضيتني،ٓطلع علٔيا العدد بني 

 . مً الرٖ مضٙ انليا أمل أٌ ٓهٌْ الرٖ أتٙ خريّ

لكد أقبلت الطي٘ اجلدٓدٗ ّ معَا اجلدٓد ، جدٓد العدد الطادع عػس مً الصْتٔات 

ّ ال ٓتصْز عنلٔ٘ تته  . أٌ ْٓلد العدد ّ خيس  إ ى الكاز  الباححإذ لٔظ ضَال، احملّهن٘ 

فلعنسٖ إىَا ألغبُ بعنلٔ٘ ّالدٗ املْلْد  .بالبطاط٘ اليت تعلل يف أذٍاٌ البططاٛ الكاىعني

أمشل لُ مً ّصف ّ أدم ال ّصف أمجل ّ جيد ّ الرٖ ال  ،أمُاجلدٓد الرٖ خيس  مً بطً 

      محلتُ أمُ ٍّيا علٙ ًٍّ ّفصالُ يف عامني أٌ أغهس لٕ " :قال تعا ى.... الهسٓهالكساٌ 

  44لكناٌ   " املصري إلّٕ لْالدٓو 

لْال إضَاو األضاترٗ . فهه ناىت مطريٗ التحهٔه غاق٘. فهرالو مٔالد العدد اجلدٓد

بَه و الّلػ٘ العسبٔ٘ ّ الّلػ٘ الفسىطٔ٘ ّ عله االجتناع ّ احلكْم الرًٓ اقطأّالدناتسٗ األعصاٛ مً 

 .ت املػك٘ لٔدس  العدد يف مٔكاتُ احملدد مً دٌّ تأخري أّ تأجٔلّفخأختصس املطري ّ 

ا اجلْٓ٘ أّم. ّ غريٍا ،االقتصادّٓ٘  ،اجلْٓ٘لكد طلع علٔيا العدد يف ضي٘ ملٔٝ٘ بالتكلبات 

 ّ تسٚ األزض خاغع٘ فإذا أىصليا: " قال تعا ى... با ىافعا للعباد ّ البالد ٔفيأمل أٌ تهٌْ ض

ا االقتصادٓ٘ فال بد مً تصحٔح ّ أّم".  علَٔا املاٛ اٍتصت ّ زبت ّ أىبتت مً نل شّ  بَٔج

، ّ ىعه املال الصاحل يف ٓد السجل الصاحل مع االبتعاد تسغٔد املال العاوالسؤٓ٘ االضتَالنٔ٘، ّ
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إذ ال خيلْ . أٖ ناٌ ىْعَا لضناٌ عٔؼ نسٓه ّ بلد أمني ّ قساز مهني ،عً جمازٖ الفطاد

 . ملسٛ مً صدٓل ميدح ّ عدّ ٓكدحا

ّ مً زحه ٍرِ التكلبات ّ التحْالت ّ احملدثات ّ املطتجدات ٓيبجظ عدد الصْتٔات 

 .الطادع عػس حامال غعاز االضتكساز قاعدٗ االضتنساز

       عدد لٔظ نطابل األعداد، حٔح مجع حمتْاِ بني علْو غتٙ مً صْتٔ٘ ّ لػْٓ٘

 . ّ قاىْىٔ٘ ّ فسىطٔ٘اجتناعٔ٘ ّ ىفطٔ٘  ّ ىكدٓ٘ ّ

ّ مً ذا . الفيٌْ مً ذا الرٖ جيسؤ بكطع عالق٘ الصْتٔات بَرِ العلْو ّّ  ّ بعد،

 . الرٖ ٓتجسأ جْزا باحتهاز الصْتٔات إ ى معسفتُ مً دٌّ املعازف األخسٚ

 ألٔظ الصْت ٍْ املعازف نلَا؟                   ألٔظ الصْت ٍْ احلٔاٗ نلَا؟

، ماداو اإلىطاٌ فَٔا ٍْ حمْز  مجٔع الفيٌْ ّ العلْو اإلىطاىٔ٘ يفتٔات الصْ إدزا أال ميهً 

ْحدٗ مطتكل٘ ّ مطتكسٗ مبفسداتَا ّ بسىاجمَا، تدزع نباقٕ الْحدات ّ املكآٔظ نالدزاض٘ 

       لتهً للصْتٔات الّلػْٓ٘ ّ األدبٔ٘ ّ االجتناعٔ٘ ّ االقتصادٓ٘ ّ الكاىْىٔ٘  يف التدصص ّ

 . اخلّ غريٍا ......الطبٔعٔ٘ التهيْلْجٔ٘ ّ  ّ

بل حتٙ يف قطه اآلداب ملاذا ٓدزع مكٔاع الصْتٔات للتدصص الّلػْٖ، مً حٔح 

 حيسو ميُ التدصص األدبٕ ّ اليكدٖ؟؟ 

 . هلرا األمس جاٛ التيْع لتػطٔ٘ املضنٌْ ّ تصحٔح املفَْو بعصو ّ عدل ّ حل

الو جادٗ مً جامعات الْطً ، مً أق أبدعتَاّ قد شّٓيت لْح٘ الفَسع عسّف عجٔ٘ بَٔج٘ 

ّ مً ....  اخلأدزاز ّ البْٓسٗ ّ املدٓ٘ ّ البلٔدٗ ّ ملٔاى٘ ّ اجلصاٜس ّ معطهس ّ مطتػامن  ٍّساٌ ّ

 :خاز  الْطً مً األزدٌ ّ الطعْدٓ٘ ّ فلططني ّ قد شٓيت عيآّيَا يف امليظْم٘ التالٔ٘

  
 ربانية لغة العربية أن   و الرحمان كالم القرآن أن   اليعلمو  البشرية وجوه على باردات أخر و ساخنات صفعات -

 (المصطلح جهاز و الحدود مهايا في قراءة) الجديدة الترداد نظرية و العربي البيان في الصوتي التكرار إلى مدخل -

 بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم في الصوتي التدريب برنامج تصميم -

 تحليلية  إحصائية  وصفية دراسة - أنموذجا زىر ابن  - الداللية  أبعادىا و  دلسياألن  الموشح في الصوتية البنية -

 اأَلداة و الَمنهجِ  في ِقراءة - الل هجي ات َمفاىيم -



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 

 
3 

 العربية في بها واالحتجاج الشاذة القراءات -
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  تحليل و وصف -  المعارضين و المؤيدين بين الفقو و النحو في القياس -

 والممانعة المتابعة بين األندلس في النحوي الخطاب -

 تحليل و دراسة - العربية اللهجات بين ومشتقاتو األجوف الفعل -

 ( الرقم بالغة إلى الرسم بالغة من)  المستقبلية والرىانات العربية الّلغة -

   العولمة و العربية الّلغة -

 اللبيب مغني كتابو خالل من القرآن تفسير في( 167ت) األنصاري  ىشام ابن جهود -

 أنموذجا فضل صالح الحديث العربي الشعر نقد في األسلوبية االتجاىات -

 الفقير نجل رواية في الثّقافيّ /  االجتماعيّ  البعد ترجمة -

 "ساري محمد" لـ السحرية البطاقة  رواية في العاملية البنية -

 أنموذجاً  البراري لهزاع( الغريب تراب) رواية الروائية الّلغة شعريّة -
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 صبيا بمحافظات والتعليم التربية إدارة التعليمية صبيا بمحافظات الثانوية لمدارسا

 (والخصوصية الماىية في قراءة) التأويل فضاء إلى الالىوت أحضان من ،(Herméneutique)  لهرمنيوطيا -

 التالميذ لدى يئيالب الوعي نشر في ودورىا الجزائرية االبتدائية المدارس في البيئة التربية تعليم استراتجيات -

 مشكلتها و العربية النهار على المقامة السدود و المياه واقع -

 االستعمارية الحقبة أرشيف حول سينالفر  الجزائري النزاع -

 الوضعي والقانون اإلسالمية الشريعة أحكام ضمن والتقييد اإلطالق بين التجارة ممارسة -

 األجنبي االستثمار منازعات ويةلتس واشنطن اتفاقية ظل في باالختصاص االختصاص مبدأ -

- Comprendre l’implicite du discours pour le traduire 

 . ّ قد ّمست بػبُ تياضل ّ تْافل ّ تعاىل ، مجعَا ماٛ العكل ّ ٍْاٛ الصْت

ّ بكدز ماىعتص بالعدد ّ حمتْاِ ، فإىيا ىفتدس باألقالو اليت ضاٍنت بصفاٛ ّ إخالص فهاٌ 

 . دٓد ّ ىأمل أٌ تْاصل مليتْ  الحل جمٔدظَدٍا ٍرا املْلْد اجل

 ّ باهلل التْفٔل 
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 صفعات ساخنات و أخر باردات على وجوه البشرية
 ليعلموا أن  القرآن كالم الرحمان

 و أن  العربية لغة ربانية
 حـــداش  قــــــــارة . د :األستاذ 

  رانـوى -جامعة السانية 

 

 :التمهيد
ك الذم يهمٍت ىنا ىو آّاؿ الصوٌب ُب . آف، لتقدٙب األفضل ك األحسن ُب كل ٣تاالت دراسة اللغة العربيةالبد من التعلم من القر 

 .القرآف الكرٙب 
اإلعجاز الصوٌب كاقع ُب كتاب ا ، ك إٔب حدّْ اآلف ال نعرؼ حقيقة ىذا اإلعجاز ك ما ىي تدابَت ٕتذره ُب كبلـ ا؟ ك كل 

 .عجاز تبقى عمبل ذاتيا يعتمد على الذكؽ، ال العلم٤تاكلة لفهم أسرار ىذا اإل
االىتماـ باٞتانب الصوٌب ُب دراسة القرآف الكرٙب أمر جليل، كمهم، ألف القرآف الكرٙب نزؿ منجما ك مفرقا ك نزؿ صوتا  مسموعان 

 :" قاؿ تعأب. ك أمر اتباع قرءانو أمر مفركض فرضا، ال ًحوىؿ عنو , ك كبلما مرتبلن           

                            '' سورة

 .القيامة
فالقراءة كاحدة ال تصرؼ فيها، . إاٌل أف يتبع قرءانولقد أنزلو ا، ك ىو ٬تمعو، ك ىو سبحانو يقرأه، ك ما على الرسوؿ األمُت 

 .  كىي نطق ك تبلكة لكبلـ العزيز اٟتكيم، ٍب البياف ك بعد٫تا الفهم األحسن كالتدبر
كالعبلقة كطيدة بُت القراءة ك السمع ك كلما كانت القراءة ٤تكمة ليس فيها عوج أسىرىت السمع ك أحكمت كثاقو ك السمع مدخل 

 :"قاؿ تعأب .  فوس البشر ك قلؤّمرحب ألعماؽ ن                    

                          

        سورة الكهف 

'' ك قاؿ أيضا ك ىو أعٌز من قائل ُب ٤تكم تنزيلو                   

    ''سورة األعراؼ. 
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'' :فرين االكك قاؿ ُب معارضة السمع ك عدـ اإلنصات ك ا١تبالغة ُب ذلك باللغو على لساف       

                  ''سورة فصلت. 

 أما االستماع  لكبلـ ا ك االنصات إليو ارتباط با. رفض االستماع ك اللغو ُب القرآف غلبة ك انفبلت ُب تقدير أىل الكفر
 .كاقًتاب منو سبحانو ك تعأب

ك كل دراسة ال تعتمد على القرآف ُب اللغة . اللغة العربية ىي اللغة الوحيدة اليت ٘تتلك خطابان إ٢تيان ٪توذجيا ك ىو القرآف الكرٙب
جي، فبل عذر لنا فإف كاف لغَتنا عذر ُب دراسة لغاهتم بنصوصهم   فؤلهنم فقراء إٔب ىذا النص النموذ. العربية، فهي دراسة بًتاء

ك العربية فصاحة ك بياف إٔب مرتبة اإلحساف . فبل بد أف نتعلم من القرآف ك ٧تمّْل بعلم ما تعلمنا منو لغتنا. ٨تن العرب ُب ذلك
 . كليست فقط للتواصل ك ا٠تطاب ك لو كانت اللغة فقط كذلك ١تا جاء القرآف معجزا إٔب منتهى غاية اإلعجاز 

ساخنات و أخر باردات على وجوه البشرية ليعلموا أن  القرآن   صفعات '' : ظيم ك كاسع عنوانوكىذا البحث مشركع ع   
 '' كالم الرحمان و أن  العربية لغة ربانية

ك ا٢تدؼ من ىذا ا١تشركع ىو فهم ك ضبط ىذه التدابَت، ك نقل ىذا النظاـ أك االستفادة منو لرفع مستول ا٠تطاب اللغوم 
ك كذلك لرفع درجة احًتاـ اللغة العربية، ك إبراز أسرارىا . ا١تبتدئُت فحسب بل حىت عند ا١تنتهُت ُب التحصيل العريب، ال أقوؿ عند

ك تقديرىا حق قدرىا، ك رفع الغنب عنها ك تزيينها ُب أعُت أىلها لتكوف صرخة صاخة ُب كجو خصومها ك أعدائها؛ متوا بغيضكم 
 .كحسدكم ك كمدكم 

ُب هناية  سُب أكؿ سورة الفاٖتة إٔب صوت  بَت عمليا من خبلؿ تتبع كامل للقرآف الكرٙب من صوت أحاكؿ ٖتديد ىذه التداب
 .سورة الناس

 الكتاُب ال ريَب فيو: الصفعات الساخنات: أوال
    :معاني الريب لغة( -1

 ك ُب. ة ك الريب ما رابك من أمر ك الريب اٟتاجى  كالرٌيب ك الرَّيبىةي الٌشكُّ ك الظٌَّنةي ك الرٌٍيبي الٌتهمىةي , الرَّيبي لغةن صرؼ الدىر
   1.ك يزعجٍت ما يزعجها ،ديث فاطمة يريبٍت ما يريبها؛ أم يسوء٘ب ما يسوءيىاح

 .ك ىذه مواقعو ُب القرآف, ك قد جاء لفظ الرٍَّيًب ُب القرآف ُب كثَت من اآليات ُب سور ٥تتلفة
 :مواقع لفظ ريب في القرآن ( -2

 البقرة: سورة

                    

                                                           
1

 .الجزء األول مادة رٌب.المكتبة العلمٌة طهران .إشراف عبد السالم هارون . المعجم الوسٌط مجمع اللغة العربٌة -
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 آل عمران: سورة

                          

                              

    

 النساء: سورة

                                       

 األنعام: سورة

                               

                      

 يونس: سورة

                             

               

 اإلسراء: سورة
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 الكهف: سورة

                                

                                 

      

 الحج: سورة

                                      

                                

                      

                           

                               

                                      

 السجدة: سورة

                            

                            

 غافر: سورة

                     

 الشورى: سورة
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 الجاثية: سورة

                                

     

                                

         

 الطور: سورة

                              

                    

  "  :المعاني الكامنة في جملة( -3         " 

  :" ٚتلة         "فمعناىا ُب بعض . ُب القرآف ٢تا كل معا٘ب لفظ الريب اليت ذكرناىا ُب التعريف، عدا معٌت اٟتاجة

ك ُب سورة آؿ عمراف ُب   23من مثل ما جاء ُب سورة البقرة ُب اآلية , ظاىر ال لبس فيو ك ال شٌك ، أنو ال شٌك فيو ا١تواقع
, 7ك الشورل    59ك غافر , 7ك  5ك اٟتج , 21ك الكهف   99ك اإلسراء , 12ك األنعاـ , 87ك النساء ,25ك   9اآلية 

 .ب إعرابا مبينا عن ذلك ا١تعٌت أال ك ىو الظن ك الشٌك ك انعداـ اليقُتمن سورة اٞتاثية تعر  32ك اآلية , 26كاٞتاثية 

: "  اآلية                              

            

               بقي ك . ك حوادثوك ىي من سورة الطور تعٍت  صركؼ الدىر

 .من ا١تواقع ما يستحق التدبٌر ك التمٌعن ألف الشأف عظيم
 البقرة: سورة
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 يونس: سورة

                             

               

 السجدة: سورة

                    

:" ك قد جاء ُب أكؿ سورة يونس عليو أفضل السبلـ              

ك  " السور الثبلثة تتفق ُب تصدرىا باألحرؼ ا١تقطعة    " ك ىذا الربط ا١تتكرر بُت األحرؼ ا١تقطعة ك الكتاب ك أهنا

الكتاب اٟتكيم لىتوجيو رباٌ٘ب يدعو دعوة صر٭تة إٔب التفٌكر ك التدبٌر ُب عبلقة ىذه األصوات آيات الكتاب ا١تبُت ك أهنا آيات 
 .باإلعجاز الصوٌب ُب القرآف الكرٙب 

 .ُب ىذه ا١تواقع الثبلثة قد ٖتتمل معٌت ال شٌك فيو ك أنو من عند ا"ال ريب فيو " فجملة 
مىةى " ال ريب فيو "  فضل من ىذا الرأم أف تكوف ٚتلة ك األ. راتبك لكٌن ىذا التفسَت ال يرقى إٔب أٝتى ك أفضل ا١ت ٔتعٌت ال هتي

 . كما جاء ُب كتاب ا عٌز ك جلٌ , ك التهم اليت أبعدىا ا ُب كتابو العزيز عن كتابو اكم آياتو الًعوىجي       ك االختبلؼ. فيو
 آيات الًعوىج( أ

 الكهف: سورة

                               

                       

 الزمر: سورة

                                

        

 آيات االختبلؼ( ب
 النساء: سورة

                               

 نظام األصوات العربية: صفعات باردات: ثانيا
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فكيف , ك األصوات العربية متنوعة ك متمٌيزة ك متناظرة كسر اللغة كقوهتا ُب ىذا التنوع  ك التمٌيز ك التناظر. اللغة العربية أصوات
  !تنتظم أصوات العربية ؟

ك ىذه العائبلت ٢تا . ت صوتية كفق تشابو كل صفاهتا، أك توٌحد ٥تارجها أك ّٔما ٚتيعان تنتظم األصوات اللغوية العربية ُب عائبل
فتشابك ىذه العائبلت فيما بينها بشكل منظم ك ٤تكم يتولد منو ىذا . دكر عظيم ُب إحكاـ نظاـ النظم الصوٌب ُب القرآف الكرٙب

ئبلت تتألف من ٣تموعة أصوات، تتشابو ُب كل صفاهتا ك ىي سبع عا.     االنسجاـ الرائع الذم يصل إٔب مرتبة اإلعجاز
 . كتتناظر ُب عددىا

 :العائالت الصوتية وفق تشابو صفاتها(  -1
 .تنوّع و تمّيز و تناظر العائالت الصوتية 

 األصوات المجهورة

 المخرج  
 الصفات      

 لين متوسط رخو  شديد

   مطبق مرقق مطبق مرقق

 
 حلقي

 
 الهمزة

 الغين 
 لعينا

   

 
 لساني

 
 

 القاف
 الجيم
 الدال
 الباء

 
 الضاد

 الذال
 الزاي

 
 الظاء

 الميم
 الراء
 الالم
 النون

 الياء
 الواو

 األلف

 األصوات المهموسة

 المخرج  
 الصفات     

   رخو  شديد

   مطبق مرقق مطبق مرقق

 
 حلقي
 

 
 

 الهاء 
 الخاء
 الحاء

   

 
 لساني

 
 

 الكاف
 التاء

 
 الطاء

 الشين
 ثاءال

 الفاء
 السين

 
 الصاد
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ك ىذا برىاف . فصوت الطاء ىنا ال بد أف يكوف مهموسا حىت تكوف ىذه األصوات ا١تطبقة متناظرة ك متميزة عن بعضها بعض
  .على ذلك

 1:العائالت الصوتية وفق توّحد ىا في المخارج2-)
 :األصوات المّتحدة في المخرج

 المخرج األصوات

 اٞتوؼي  ا١تديتاف  .األلف ، الواك ، الياء

 اٟتلق فيو ثبلث ٥تارج

 أقصاه ا٢تاء،  ا٢تمزة

 كسطو اٟتاء،  العُت

 أدناه  الغُت ، ا٠تاء

 اللَّهاةي  الكاؼ،  القاؼ
 بُت الفم ك اٟتلق

 الشٍَّجري  الضاد،  الياء،  الشُت،  اٞتيم
 ٥ترج الفىمٌ 

لىق النوف ، البلـ  ، الراء  الذى
 ىطرؼ اللساف مع اٟتنك األعل

 الًنطعي  الداؿ،  الطاء ، التاء 
 سقف الغار

 األىسىلىةي  السُت ، الزام،  الصاد
 طرؼ اللساف مع الثنايا

 اللّْثىةي   ، الظاء الذاؿ الثاء ، 
 اللحم ا١تركب فيو األسناف

 الشَّفىةي   الباء،  ، ا١تيم، الواك الفاء

                                                           
1

   1841عام  1ط .  64إلى  64هي : تحقيق حسي  ٌُداوي  الجزء األول  دار القلن  ص .أتو الفتح عثواى تي جًٌ . سر صٌاعة اإلعراب  -
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 :معاالعائالت الصوتية وفق تشابو الصفات و توّحد المخارج ( -3
 :األصوات المتشابهة في الصفات و المّتحدة في المخرج

 

 المخرج األصوات

 ا٠تيشـو الساكنتاف.  ا١تيم،  النوف

لىقي  ا١تتحركة الراء  ،البلـ  ،النوف   الذى

 اٞتوؼ ا١تدّْية. الياء، الواك  ، األلف

 الشٍَّجري  شبو اللُت.  الياء،  الواك
 
َرُة لوحة تنوّع و تميّ ( -4    .ز و تناظر األصوات العربيةُخبـْ

ك اٞتهر ك ا٢تمس ٭تدثاف ُب اٟتنجرة، . اٞتهر قوة ك ا٢تمس ضعف. اٞتهر ك ا٢تمس ٢تما أ٫تية كربل بُت صفات األصوات 
بتذبذب الوترين الصوتيُت ُب اٞتهر، ك بعدـ تذبذّٔما ُب ا٢تمس، ك اٟتنجرة منطقة ٤تصنة، ك ٖتصينها دليل على شرؼ ما ٭تدث 

ك اٞتهر قوة كما ذكرنا   ك القوة تتنوٌع كفق الصفات اليت تشاركها ُب صناعة الصوت، أٌما ا٢تمس . ن عمل ُب عملية النطقفيها م
ك ٢تذا ٧تد أف الصفات اليت تآزر اٞتهر متنوعة من الشديدة ك ا١تتوسطة ك اللينة  . فهو ضعف، ك الضعف ال يتنوع كما تتنوع القوة

الصفة الغالبة مع ا٢تمس ُب صناعة األصوات ا١تهموسة ىي الرخاكة ُب أغلب األصوات ، ك تشاركها ُب أٌما . ك الرخوة ك ا١تطبقة
فاٞتهر قوة ، ك ٢تذا فهو ْتاجة إٔب صفة قوية تساعده على استحكاـ قوتو، ك ىذه الصفة ا١تناسبة . صناعة التاء ك الكاؼ الشٌدة 

ك ٧تد الشدة تدخل مع .  أصوات اٟتلق، ك ال ٧تد مقاببل ٢تا مع ا٢تمسىنا ىي صفة الشدة، ك ىي تدخل معو لصناعة ا٢تمزة ُب
اٞتهر ُب كسط الفم لصناعة القاؼ ك اٞتيم ك الداؿ ك الباء، ك ٧تد الشدة مع ا٢تمس ُب كسط الفم تصنعاف التاء ك الكاؼ، ك٫تا 

نسجاـ الصفات فيما بينها انسجاما طبيعيا، للخطاب، ك تبلقي التاء ك الكاؼ ُب تشابو الصفات أمارة ميطمًئنة على تبلءـي ك ا
ك تلتقي الرخاكة مع ا٢تمس لصناعة .    كتشدد٫تا انسجاـ مع قوة ا٠تطاب ك عدد٫تا نصف عدد األصوات آّهورة الشديدة

أغلب األصوات ا١تهموسة ك الرخاكة ضعف ك ىي أضعف من الشدة، ك ىي تكريس ك تأكيد على ضعف ا٢تمس، ك ينتج منهما 
ك الفاء ك الثاء ك الشُت ك ا٢تاء     ك ا٠تاء ك اٟتاء، ك ال ٧تد مع الرخاكة ك اٞتهر ُب كسط الفم إاٌل الزام ك الذاؿ، ك ٫تا  السُت

ك الغُت ُب اٟتلق  ك ٧تد العُت. نصف عدد األصوات آّهورة  الشديدة، كنصف عدد األصوات ا١تهموسة الرخوة ُب كسط الفم
لرخوة ك ىذا من باب تنوٌع األصوات آّهورة، ألف القوة تنوٌع، ك من باب عدـ تنوٌع ا٢تمس ٧تد ك٫تا من األصوات آّهورة ا

األصوات ا١تهموسة أغلبها رخوة، ك ال ٧تد فيها األصوات ا١تتوسطة ك ال األصوات اللينة ك ال الشبيهة باللينة ك ال األصوات 
انسجاـ الصفات ُب تآزرىا ُب صناعة األصوات ّٔدم من ا خالق كٌل اٟتلقية الشديدة ك ىذا التناظر ُب العدد ك القوة يعكس 

 :"قاؿ تعأب. شيء                  "ك ٧تد كذلك أربعة .  سورة طو

طاء ك اثناف ٣تهوراف الظاء ك الضاد، أصوات مطبقة ك ىي الصاد ك الطاء ك الظاء ك الضاد؛ اثناف منهما مهموساف الصاد ك ال
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كاحد منهما شديد ك اآلخر رخو، ك ىذا تناظر آخر ّٔدم من ا  ك التناظر توازف ك ٚتاؿ ك لو إشارة قرآنية ُب سورة فصلت  
 .كما ذكرنا ذلك ُب الربىاف على ٫تس الطاء

كرخاكة ك من ٫تس كشدة ك من جهر كذلك ك رخاكة ك من ك ىذا الًتتيب الربٌا٘ب القرآ٘ب إشارة إٔب صفاهتا ا١تكونة ٢تا من ٫تس  
فا١تهموس الضعيف أٌكال ٍب يأٌب األقول منو فآّهور الضعيف أٌكال  . جهر ك شدة ُب الًتتيب على التوإب من الصاد إٔب الضاد

 بو جاء اعطباطا ؟؟؟ أـ نغض الطرؼ عليو ك ٨تس. فهذا ال ٭تتاج إالٌ للتنبيو ك كضع األصبع عليو. كذلك فاألقول منو بعده
ك اٞتهر ك ا٢تمس صفتاف أساسيتاف تدخبلف ُب صناعة ىيكل اللغة، فتحدداف عدد صور اٞتذكر اللغوية العربية، ك ىي صور 

ك نراىا تتضاعف مع . ٤تدكدة جدا ك عددىا ُب اٞتذر الثبلثي أربع إذا بدأنا باٞتهر، ك أربع أخرل مناظرة ٢تا إذا بدأنا با٢تمس
 . ة ثانية، ك تتضاعف مرة ثالثة مع ا٠تماسيالرباعي مر 

 صناعة اللغة: صفعات ساخنات أخر: ثالثا 
 الجذور الثالثية( -1

 صورىا في الجهر والهمس
 .عندما تبدأ بالجهر - أ

 ىـ ىـجـ  جـ ىـ جـ ىـجـ جـ  جـ جـ جـ
 عندما تبدأ بالهمس -ب

 جـ جـ ىـ ىـجـ ىـ  جـىـ ىـ  ىـ ىـ ىـ 
 مهموس:  ىـ.                مجهور :  جـ     :             مالحظة

 . ك ٧تد ىذه الصور تتضاعف مع اٞتذر الرباعي، فتصبح ٙتا٘ب صور إذا بدأنا باٞتهر، ك ٙتا٘ب أخرل إذا بدأنا با٢تمس
 :صور الجذور الرباعية 

 الجذور الرباعية(-2
 صورىا في الجهر والهمس

 عندما تبدأ بالجهر  - أ
 ىـ ىـ ىـ جـ        ىـ ىـجـ جـ         ىـجـ جـ جـ        جـ جـ جـ جـ      
 ىـ جـ ىـجـ         جـىـ ىـ جـ        جـ جـ ىـ جـ      جـ ىـجـ جـ      

 عندما تبدأ بالهمس  -ب
 جـ جـ جـىـ        جـ جـ ىـ ىـ        جـىـ ىـ ىـ         ىـ ىـ ىـ ىـ     
 ىـ جـ ىـ جـ       ىـ جـ جـ ىـ      ىـ جـ ىـ ىـ       ىـ ىـ جـ ىـ     

ك تتضاعف مرة أخرل مع ا٠تماسي، فتصبح اثنتا عشر صورة إذا بدأنا باٞتهر ك مثلها إذا بدأنا با٢تمس  ك لكن مع ا٠تماسي ال 
 .٧تد التناظر اٟتاضر كالكامل كما ىو اٟتاؿ مع الثبلثي ك الرباعي
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 :صور الجذور الخماسية 
 الجذور الخماسية(-3

 ا في الجهر والهمسصورى
 عندما تبدأ بالجهر  - أ

 ىـ ىـجـ جـ جـ         جـىـ جـ جـ جـ       ىـجـ جـ جـ جـ        جـ جـ جـ جـ جـ    
 جـ جـىـ ىـ جـ         جـىـ ىـ ىـ  جـ       ىـ جـ ىـجـ جـ        جـ جـ ىـجـ جـ      
 جـ ىـ جـ ىـ جـ        ىـجـ جـ ىـ  جـ        جـ جـ جـ ىـ جـ ىـ جـىـ ىـ  جـ     

 عندما تبدأ بالهمس - ب
 ىـ ىـ جـىـ ىـ         جـ جـ جـىـ ىـ        ىـ جـىـ ىـ ىـ       جـ جـىـ ىـ ىـ        
 ىـ ىـجـ جـ  ىـ        ىـجـ جـ جـ  ىـ       جـ جـ جـ جـ ىـ      جـ ىـ جـىـ ىـ       
 ىـ جـ ىـ جـ ىـ        جـ جـ ىـ جـىـ        جـىـ ىـ  جـىـ       جـ ىـجـ جـ ىـ       

  
ك رخاكة ك توسط ك لُت ك بعد ٖتديد صور اٞتذكر اللغوية اليت ترتكز على اٞتهر ك ا٢تمس، تأٌب الصفات األخرل؛ من شدة 

 .ترقيق ك إطباؽ لتكٌمل ك تتمّْم صناعة اٞتذكر اللغوية العربيةك 
 :                  ع مجموعات الجذور و عددىا وفق الصفات األخرصور الجهر و الهمس م: الثالثي (-4
 :الهمزة في البداية (-أ

 صور   الرقم
 جـ جـ جـ

 عددىا
101 

 صور
 ىـجـ جـ 

 عددىا
56 

 ثالثصور
 جـ ىـجـ 

 عددىا
66 

 صور
 ىـ ىـجـ 

 عددىا
25 

 13 د ر ر 20 د ر م 18 د م ر  13 د د م 01
 04 د ر د 15 د ر د 08 د د ر 13 د م د 02
 03 د د ر 07 د د م 07 د م د 13 د م م 03
 02 د د د 07 د ر ل 05 د ل ر 09 د د د 04
 01 د ز ز 04 د ذ م 04 د ر ر 07 د ل د 05
 01 د ز ر 03 د د د 03 د د د 07 د ل م 06
 01 د ذ د 02 د ر ر 03 د د ذ 05 د ر د 07
   02 د د ل 02 د د ز 05 د ر م 08
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   02 د ز م 02 د م ذ 03 د د ر 09
   01 د ر ز 01 د ذ ر 03 د د ل 10
   01 د ز د 01 د م ز 03 د ر ل 11
   01 د ز ل 01 د ل ز 03 د م ر 12
   01 د ذ د 01 د ل د 03 د م ذ 13
       03 د م ل 14
       02 د ذ م 15
       02 د ر ر 16
       01 د ذ ذ 17
       01 د ذ ل 18
       01 د ز ز 19
       01 د ز م 20
       01 د ل ر 21
       01 د ل ل 22
       01 د د ذ 23
24         
25         
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اللغة  صناعة  

 الجذور الثالثية

 الجذور الرباعية

 الجذور الخماسية
البداية: الثالثي   

ط في صناعت الجروزصىز الجهس و الهو  

جـ جـ هـ/ 2  

 

جـ هـ هـ/ 4  

 

.إلى آخس الصفاث  

 

جـ جـ جـ/ 4 جـ هـ جـ/ 3   

 

.الهمزة في البداية  

.الصفات المقابلة للصورة  

د د م/  4  

31 :عددها  

د م د/  2  

31 :عددها  

د م م /  3  

31 :عددها  

. أبن. أبل.  أبر

.أجن .أجل. أجر  

.أدل. أدر.أجي   

.أقر. أدى .أدم    

.أقي  

 

. أرق. أرج. أرب

.ألد .ألب. أأل  

 .أهج . أهأ . ألق 

 .أًة . أهق . أهد 

.أًق   

. أرم. أرل. أرر

 .ألن  .ألل. أرن

 .أهل. أهر . ألي 

 .أًن. أهي. أهن 

.أًي   

.الصفات المقابلة للصورة  

د م ر/  1  

38 :عددها  

ر د د/  2  

88: عددها  

د م د /  3  

87 :عددها  

 .أرس. أرح. أرث

. أرٍ. أرف . أرش 

 .ألف. ألس . ألخ 

 .أهس. أهح . ألَ 

 .أًح. أًث .أهَ 

.أًَ . أًف.أًس  

. أبس. أبخ. أبث

. أدف. أتَ .أبش

. أقَ.أقص   

. ألت.ركأ. أرت

 .أًت. أهت . .ألك

.أًك   

.إلى آخس الصفاث  

 

.الهمزة في البداية  



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 

   
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جـ هـ هـ/ 4  

.الهمزة في البداية  

.الصفات المقابلة للصورة  

ز زد /  4  

31 :عددها  

ر دد /  2  

80 :عددها  

  د د ر/  3

81 :عددها  
. أحح. أثف. أثث

. أظف. أظط. أخخ 

. أشف. أشش. أشح

. أفف. أفخ . أفح

.أهه  

 

 .أفت. أسك. أست

.أفك   

.أكف . أكح. أتَ  

.إلى آخس الصفاث  

 

جـ هـ جـ/ 3  

.الهوصة في البدايت  

.الصفاث الوقابلت للصىزة  

د ز م/  1  

02 :عددها  

د ز د/ 2  

11 :عددها  

د د م /  3  

20 :عددها  

. أثن. أثل. أثس 

. أخس. أحن . أثن

. أظل. أظس.  أخن

. أشس. أظن. أظن

. أفس.أشن . أشل 

. أهس. أفن.  أفل

.أهن . أهل  

. أحد .أثب . أثأ 

. أظد .أظب . أخد

. أشب. أشأ . أظق

. فد أ. أشق.أشج 

.أهق . أهب .أفق   

. أتن . أتل . أتس 

. أكل . أكس .أتن 

.أكن   

.إلى آخس الصفاث  

 

.هتىظط: م.          شديد هطبق: ذ.           شديد: د.          هجهىز: جـ   

.لين: ل.           زخى هطبق: ش.           زخى: ز.        ههوىض: هـ   



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 
 

18 

َرة الجدول األعلى( -5  : ُخبـْ
 

ك لتوضيح ىذه . موقع اٞتهر ك ا٢تمس ُب اٞتذر اللغوم لو أ٫تية كربل من حيث عدد اٞتذكر ك عدد ٣تموعات ىذه اٞتذكر اللغوية 
 .األ٫تية أقيم مقارنة بسيطة بُت ا٢تمزة ك التاء

مستواه، ك يصل إٔب كاحد ك مائة جذرا لغويا ك تصل  مع ا٢تمزة عندما يكوف األصوات كلها ٣تهورة يكوف عدد اٞتذكرُب أعلى
ك يقابل ىذا مع التاء ُب البداية  تدفو ُب العدد إٔب أقصى . آّموعات إٔب أقصاىا ك يكوف عددىا ثبلث ك عشرين ٣تموعة 

ا ٣تموعة أخرل، كل ٣تموعة تناظرى. ا١تستويات، ك يصل العدد مع اٞتذكر إٔب اثٍت عشر جذرا، ك يكوف عدد آّموعات أربعا
( د ـ ر ) تناظرىا آّموعة  ( د ر ـ ) ك آّموعة  . ك ٫تا متفوتتاف ُب العدد( د ـ ـ ) تناظرىا آّموعة         ( د ر ر ) فآّموعة  

ر ك مع ا٢تمزة تكث.  مع تفاكت ُب العدد كذلك ك ىذا راجع إٔب قلة عدد األصوات الشديدة مع ا١تهموس ك ٫تا الكاؼ ك التاء
(  د ـ ر) بينما آّموعة . ا نظَتليس ٢ت( د د ـ )  آّموعات ك تتنوع  ك تقًتب ُب العدد ك ال تتناظر كما حدث مع التاء فآّموعة

 .ك عددىا عشركف جذرا ك ىذا تقارب ُب العدد (       د ر ـ ) ك عددىا ٙتانية عشر جذرا ٢تا ما يناظرىا ك ىي آّموعة 
ا ك أدخلنا مهموسا نقص العدد ُب اٞتذكر ك آّموعات، ك إذا نزعنا مهموسا ك أدخلنا ٣تهورا  زاد عدد اٞتذكر فإذا نزعنا ٣تهور 

 .مع الزيادة ُب عدد اٞتذكر, كآّموعات كفق موقع الزيادة ُب النهاية أك الوسط مع التاء، بينما مع ا٢تمزة يتساكل عدد آّموعات
ك إذا نزعنا مهموسُت . سُت نقص العدد أكثر فأكثر ُب اٞتذكر ك آّموعات حىت يصل إٔب الربع فإذا نزعنا ٣تهورين ك أدخلنا مهمو 

فهذا التناظر ُب العدد ُب الزيادة . أدخلنا ٣تهورين  زاد العدد أكثر فأكثر ُب اٞتذكر ك آّموعات حىت يصل إٔب أربعة أضعاؼ كذلكك 
األصوات ُب األصل متناظر ُب العائبلت الصوتية، فلو كاف ا٠تلل ُب اٞتهاز ك النقصاف حسب مواقع اٞتذكر ليس عجيبا ألف عدد 

. الصوٌب ُب عدـ تناسب أصواتو لظهر ذلك على عدد اٞتذكر ك عدد ٣تموعاهتا، ك لكنو خلق بقدر، تبارؾ ا أحسن ا٠تالقُت
 .      فالتنوع ال يتولد عنو إال التنوع ك اال٨تصار ال ينتج إال ا٨تصارا

لم أنٍت ٓب أٗتَت األصوات ك إ٪تا أخذت الصوت األكؿ من آّهورات ك الصوت األكؿ من ا١تهموسات حسب الًتتيب األّتدم مع الع
ك ىذا ليس موقع استفاضة , ىذا على سبيل التمثيل ك ال أريد أف أخوض    ُب ىذا كلو ألنو ْتر زاخر. ، ك ٫تا ا٢تمزة ك التاء 

 . نبيواستطراد ك إ٪تا موضع إشارة ك تك 
 :صفعات ساخنات باردات في آن: رابعا

 .  الشواىد القرآنية في توارد أصوات العائالت في المواقع عينها في الكلمات مع تشابو األوزان و الحركات و المدود
اجتماعهما معا ُب  بعد ٖتديد العائبلت الصوتية اليت تلتقي كما ذكرنا سلفا ُب تشابو الصفات ك توٌحد ا١تخارج            أك         

نشرع اآلف ُب إيراد الشواىد كفق النظاـ التإب ك حسب تسلسل السور ُب القرآف ك تسلسل اآليات ُب السور مع  . التشابو ك التوٌحد
كل حالة من حاالت التعامل بُت أصوات العائبلت ٣تتمعة أك منفردة  أك متداخلة مع بعضها بعض متكئة على الصوت ا١تشًتؾ بُت 

 عائلة ك القاؼك  الكاؼك عائلة  الكاؼ كالتاء : كعائلة. بلت الذم يقـو بدكر التنسيق  ك التنقل بُت العائبلت ك التعدية بينهاالعائ
 الزام ك الذاؿ ك عائلةالزام ك  الصادك  السُت: أك كعائلة. ا٢تمزةك  القاؼك  الباء ك الداؿك  اٞتيمك عائلة الطاء ك  الداؿك  التاء

ا١تيم كالبلـ ك الراء ك الواك ك عائلة ا١تيم ك  الباءك  الفاءك عائلة  الظاءك  الثاءك  الذاؿك عائلة الشُت  ك الفاء  كالثاء  كالسُت  عائلةك 
ك ينٌوعها ُب مواقعها اليت تدعو ك تطلب ذلك إليها إلحكاـ فالصوت ا١تشًتؾ يوسع شبكة التعامبلت الصوتية ك ينظمها . النوفك 
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        : لنسج الصوٌب القرآ٘ب ك تلوينو لتنشيط السمع     ك إراحتو ك إبعاد شبح الغموض فيو كإزالة تعب النفوس ك طمأنة القلوبا

 ''                         أم بتبلكة . سورة الرعد

 '': وف سببا ٢تذه النتيجةالقرآف لتك            فهل من ٣تٌود ُب . سورة القمر

ككلمة مدٌكر ىنا من الذكر ك ىي من حيث الصناعة تأٌب . التبلكة   ك الًتتيل ك ىل من ٤تسن ُب الدراسة عن فهم كعلم ك تدبٌر؟؟
مذتكر كمذذكر ك مذدكرك  مددكر باإلدغاـ طبعا ألف الذكر كاحد ك ا١تدٌكر مستويات :  ودا ُب قوة ا١تعا٘بعلى ىذا ا١تنواؿ صع

 .  كدرجات، ك الواجب ُب التدبر ُب القرآف أعلى ك أحسن الدرجات

                             

                     سورة الواقعة 

ُب  فلتحديد مواقع النجـو على بعدىا ك شساعة الفضاء الكو٘ب ٢تا ك كثرة عددىا أىوف على اإلنساف من ٖتديد مواقع األصوات
 . القرآف الكرٙب

                              سورة النساء 

سور قرآنية  ك بادئ ذم بدء، ك قبل إيراد الشواىد القرآنية حسب العائبلت الصوتية أقدـ للمتتبع ٢تذا البحث ٪تاذج تطبيقية على
قصَتة ليعرؼ ك يعلم طريقة العمل، ألف الوقوؼ ا١تتكرر عند كل شاىد بالشرح ك التفصيل ال ينتهي، ك سوؼ يستغرؽ بنا زمنا طويبل 

 .  ألف القرآف ٣تملو ّٔذا النسج العجيب، ك ال حوؿ ك ال قوة إآل با
 

 الفلق: سورة (1

 

                                  

               

سورة الفلق ٜتس آيات جاءت متنوعة الركم ُب فواصلها؛ فنجد القاؼ كالباء كالداؿ ك ىي كلها من عائلة صوتية              
فإهنا  ،على عكس سورة اإلخبلص. تتشابو ُب كل صفاهتا الصوتية؛ ُب جهرىا ك شدهتا ك ترقيقها ك قلقلتها مع تنوٌع ٥تارجها, ةكاحد

ك التفرد ُب الركٌم ُب ىذه السورة انسجاـ كتطابق تاماف مع . ك ىو الداؿفهي على ركٌم كاحد  , جاءت موٌحدىةى ركمّْ فواصلها األربعة
كاألصل فيما دكف ذلك . رة اإلخبلص من التوحيد ك التفٌرد ُب األلوىية اليت ال ينبغي أف تكوف إالٌ  عٌز ك جٌل كحدهما تدعو إليو سو 

 .ىو التنوٌع ك التمٌيز ك االختبلؼ
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:" قاؿ تعأب                                    

                      

                           

فهذا ىو ا خالق كل شيئ، ك ىذا خلقو ا١تتنوٌع ك ا١تتمٌيز، ك ىؤالء علماء ا الذين يكتشفوف ىذا التنوع ك يعلموف أسرار انسجامو 
 .  ك تعايشو

 اإلخالص: سورة

 

                             

             
فالكلمتاف الفىلىق ك خىلىق متشأّتاف ُب عدد األصوات ثبلثة أصوات . الكلمة العربية ٢تا بداية ك كسط ك هناية                  

هما كرخاكهتما ك يلتقي صوهتما األكؿ الفاء ك ا٠تاء   ُب كل صفاهتما؛ ُب ٫تس, كمتشأّتاف ُب البلـ ك القاؼ ك ُب حركتهما الفتحة
 .        ك إف اختلفا ُب حركة اإلعراب فإف كبلـ العريٌب ال ينتهي إالٌ بساكن , ترقيقهما فهما من عائلة كاحدةك 

ك العُت أخت اٟتاء .ك ٧تد كذلك كلميت العقد ك حسد بالتعريف ُب العقد كما ُب الفلق ك من دكهنا ُب حسد كما ُب خلق           
ك العُت ك الغُت ك اٟتاء , أخت ا٠تاء ُب الصفات ك الغُت أخت ا٠تاء ُب ا١تخرج ك العُت أخت الغُت ُب الصفات ُب ا١تخرج ك اٟتاء

ك من شٌر غىاًسقو تساكم ك من شٌر . كالكلمات ثبلثية األصوات ك متحركة البدايات ك األكساط . ا٠تاء من حٌيز كاحد ك ىو اٟتلقك 
السُت ٌد كاحد ُب غاسق ك حاسد ك القاؼ أخت الداؿ ُب النهاية ك الغُت أخت اٟتاء ُب ا١تخرج ك ك اٟتركات متشأّة    ك ا١ت, حىاًسدو 

ك الفاء ك الشُت  ك ا٠تاء ك السُت ك الثاء ك اٟتاء ُب النفاثات ك شٌر ك حسد من عائلة كاحدة تتشابو ُب كل . فيهما ُب الوسط
إذا كالقاؼ ُب قل ك ا٢تزة ُب أعوذ ك . من عائلة كاحدة تتشابو ُب كل الصفاتك العُت ك الغُت ك الذاؿ ُب أعوذ ك إذا كذلك . الصفات

ك كلها تدفع   ك تدٌعم االنسجاـ الصوٌب ُب السورة ك ٖتيًٍكم نسجها ك تقوّْـ . ك الباء ُب برٌب كلها ُب البداية ك كلها من عائلة كاحدة
 . استقامتها ك تنفي عنها ًعوىجىها 

وٌب ُب القرآف ُب تشابو األصوات ُب الصفات أك التوٌحد ُب ا١تخارج ك التساكم ُب عدد األصوات كالتناظر فإذا ٓب يكن اإلعجاز الص
فبأم الكيفيات يكوف ك بأم  ،ُب مواقع األصوات ك التطابق ُب اٟتركات ك ا١تدكد ك التماثل ُب البدايات ك األكساط ك النهايات

فهل رأيت ما أراٗب ا أـ أنا أعمى ؟ غفرانك ريب ال إلو إاٌل أنت سبحانك إ٘ب    !السبل يتجسد اإلعجاز لدل القارئ ك السامع ؟؟
 .       كنت من الظا١تُت
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 الماعون: سورة (2

 

                          

                           

 فالنوف الساكنة أخت ا١تيم الساكنة. اآلية األكٔب تنتهي بالٌدين ك اآلية الثانية تنتهي باليتيم 
خركج ا٢تواء من ىذين . بالياء فيهما ٮترج ا٢تواء من كسط الفمك فيهما غٌنة، ك النوف كا١تيم الساكنتاف ٥ترج ىوائهما من األنف، ك ا١تد 

 ا١تخرجُت يسٌد الطريق أماـ دخوؿ ىواء جديد إٔب الرئتُت، فيضطر القارئ إٔب التوقف عن التبلكة لنفاد ا٢تواء عند كل هناية آية للتزكد
وف ك ا١تيم من أخف األصوات ك هناية اآلية تؤكؿ إٔب ك الن. با٢تواء ليبدأ القراءة من جديد فهما ينظماف التنفس ليستقم بو الكبلـ

كالعربية ال تقف إالٌ . التوقف، ك يكوف ىذا التوقف من أجود التوقفات على الساكن ك على أخف األصوات النوف ك ا١تيم الساكنتُت
 .على ساكن

                    صلتف 

 .صيغة كلمة الدين جاءت على صيغة ٚتع ا١تذكر السآب عندما يكوف منصوبا أك ٣تركرا
ك اآلية الثالثة تنتهي با١تسكُت، ك الكاؼ أخت التاء . الداؿ أخت التاء ُب ا١تخرج، ك ٗتتلف عنها ُب صفة اٞتهر، ألف التاء مهموسة

صيغة ا١تسكُت تشبو صيغة الدين ، . عدية بربط التاء بُت الكاؼ ك الداؿُب تشابو كل الصفات، فتجتمع الداؿ ك التاء ك الكاؼ بالت
ك تلتقي ا١تيم ك السُت ُب ا١تسكُت مع ا١تيم ك الصاد ُب ا١تصلُت ألف . ك ىي تتفق مع صيغة ا١تصٌلُت، أم صيغة ٚتع ا١تذكر السآب

اعيوف ُب صيغة ٚتع ا١تذكر السآب ا١ترفوع بالواك  سىاىيوف ك:" ك تأٌب الفواصل الثبلثة الباقية . السُت أخت الصاد ُب ا١تخرج
ى
يرىاءيكف ك ا١ت

ك النوف  ُب اسم الفاعل ك الفعل ا٠تامس ك االسم العادم ك ىي مفتوحة السُت ك الراء ك ا١تيم بفتجة قصَتة بعدىا مٌد باأللف ك بعد 
ك ٧تد التاء ك الكاؼ . ب ك توازف ُب اٟتركات كاألصواتا١تد ضمة فوؽ ا٢تاء ك ا٢تمزة ك العُت ك كلها من حٌيز اٟتلق فهذا تناظر عجي

ك كذلك ُب كسط اآلية . ك الذاؿ ك الداؿ ُب كسط اآلية األكٔب ُب أرءيت    ك يكذب ك الدين تدعيما ٢تذه األصوات ُب فواصلها
طعاـ ك ا١تسكُت ك الضاد ك الطاء من  ك الضاء ك الطاء ك الكاؼ ُب اآلية الثالثة كذلك ُب ٭تٌض ك.    الثانية ُب ذلك ك يدٌع ك اليتيم

. الطاء أخت التاء ُب ا١تخرج ك التاء أخت الكاؼ ُب الصفات كبالتعدم تصبح الطاء منسجمة مع الكاؼ. األصوات ا١تطبقة
ة كاحدة ك ا٢تاء  ك السُت من عائل .صبلهتم ك ساىوف ك ا١تصلُت ك ا١تسكُت فيها من التوافق ما فيها ك فيها من األنسجاـ ما فيهاك 

تتشابو ُب الصفات، ك السُت ك الصاد من ٥ترج كاحد، فهذا تنوع صوٌب ُب السورة الكرٯتة ٤تكم النظاـ ُب تناسق تاـ ُب الصفات 
             !أ ليس ىذا ما يسمى باإلعجاز الصوٌب أـ اإلعجاز شيئ آخر؟؟.  ا١تخارج ك ما األصوات إالٌ صفات ك ٥تارجك 
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 الزلزلة: سورة (3

 

                              

                              

                          

٧تد ُب السورة  . سورة الزلزلة ٙتا٘ب آيات جاءت متنوعة ركم الفواصل؛ ٧تد ا٢تاء الدالة على التأنيث ك ىاء ا١تذكر ك ضمَت اٞتمع ىم
كلميت أثقا٢تا ك أخبارىا، ك ٫تا متساكيتاف ُب عدد األصوات ك ُب حركاهتا ك سكناهتا ك مدكدىا ، ك ٫تا على كزف كاحد، كصيغة 

ا١تٌد ا٢تمزة أخت ا٢تمزة ك الثاء أخت ا٠تاء ُب كل الصفات، كالقاؼ أخت الباء ُب كل الصفات كذلك، ك . تكسَتكاحدة، ك ٫تا ٚتعا 
 -بىارىىا -ك مىا ٢تىا ُب اآلية الثالثة تقابل جزءن من كلمة أخبارىا . أخو ا١تٌد ك البلـ أخت الراء ُب كل الصفات، ك ا٢تاء كاحدة فيهما

ك خَتا يره تساكم شرٌا . ك البلـ أخت الراء ُب الصفات، ك ا٢تاء كاحدة، ك فيهما اٟتركات كا١تدكد نفسها فا١تيم أخت الباء ُب ا١تخرج
ا٠تاء أخت الشُت ُب الصفات، ك الياء أخت الراء ُب خَتا ك شرا، الشُت أخت الياء . يره ُب عدد األصوات ك اٟتركات ك السكنات

ك اٞتيم .الصفات ُب بداية السورة، ك الضاد أخت الذاؿ عن طريق الظاء بالتعدمالذاؿ أخت الزام ُب كل .  -يره  -ُب ا١تخرج 
ك كذلك الذاؿ أخت الثاء ُب ا١تخرج ُب أثقا٢تا       . أخت الضاد ُب ا١تخرج    ك القاؼ ُب قاؿ أخت اٞتيم ُب أخرجت ك القاؼ ك الباء

تقابلها الواك ُب ك من يعمل لتتساكا اآليتاف ُب عدد األصوات  ك جاءت الفاء قبل من ُب فمن يعمل.ك يومئذ ك ٖتدث ك مثقاؿ ك ذرة
ىذا النسج الصوٌب الرائع الناتج عن تعانق ىذه األصوات ا١تتاشبهة ُب الصفات . ك تتناظراف ُب كل اٟتركات، ك يكوف التوازف الصوٌب

 .      جاز الصوٌب ُب القرآف الكرٙبك ا١تتوٌحدة ُب ا١تخارج ك ا١تتقاربة من بعضها بالتعدية فيما بينها ىي عماد اإلع
 :العائلة آّهورة ك الشديدة : أكال

 :أصوات الباء و الدال و الجيم و القاف و الهمزة مجتمعة -1
كا١تاجد . ك آّيد ىو الكرٙب ا١تفضاؿ. ك القرآف آّيد أم الرفيع ك الكرٙب ك الرفيع العإب. أبلغ من فاعل جاء ُب لساف العرب، فعيل

؛يضرب ُب تفضيل بعض الشيئ : " ك جاء ُب ا١تثل. ك آّد الكـر ك الشرؼ. ا٠تَتٌ الشريف  لكل شجر ناره  كاستمجد ا١ترخي كالعفاري
 .كاستمجداستفضل. على بعض، ك٫تا يسرعاف الوٍرمى 

استمد ذلك  فهو أ٣تد األصوات ك أفضلها ك أحسنها ك قد. القاؼ صوت ٣تهور ك شديد ك مرقق، يكوف أصبل ال بدال ك ال زائدا
ك القاؼ ىو أكؿ صوت بدأ . من صفة القرآف آّيد من بُت كل األصوات ا١تقطعة اليت ذكرت ُب أكائل السور هنيك عٌما ٓب يذكرمنها

. بو لفظ القرآف لشرفو ك فضلو على سائر األصوات  ك انتهى بأخفها ك ىو صوت النوف مدعوما بأخف ا١تدكد أال كىو األلف

.  متقدما ك منفصبل قد جاء ُب سورة . أكرـي أصواًت عائلتو آّهورة ك الشديدة ك ىو زعيمها ك ٦تثلهاالقاؼ ىو أشرؼ ك ك 

قد ذكر بعده قسم شريف بالقرآف مع صفة من صفاتو، ك ٓب يذكر قط ُب فواصل ىذه السورة كما ذكرت أصوات عائلتو كىي على ك 
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"  :ُت اثنتُت ال غَت ُب بداية فاصلتُت ٫تامرت القاؼ ك ذكر. الباء ك الداؿ ك اٞتيم: التوإب           

         ك"                   فالقسىم بالقرآف ك صفة آّيد

كشف كما كقف ك . خصائص ىذا الصوت ا١تتمثلة ُب فضلو ك٣تده على سائر إحوتو بعد صوت القاؼ عكس ك كشف ك كقف على

      القلم: سورةك عكس قسم آخر ُب سورة شريفة أخرل خصائص صوت شريف آخر أال ك ىو صوت النوف ُب   

         تتمركز فيما يقدمو ىذا الصوت من خدمات فخصائص النوف من كراء ىذا القسىم تػىبػٍريز بكل جبلء، ك ىي

فإف صوت النوف يدخل ُب كثَت من القضايا اللغوية فهو أساسي ُب ا٠تطاب ك الكتابة؛ فهو مادة التنوين . جليلة إٔب اللغة العربية 
من أسرار : " سـو بالتنغيم ك التوكيد ك الوقاية ك اٞتمع ك صناعة اٟتركؼ ك الضمائر كغَت ذلك من خدمات، كما جاء ُب ْتث مو ك 

ك ىذه إشارات دالة على أف ما يأٌب بعد الصوت ا١تقطع ُب سور القرآف إشعاعات تضيئ موقع الصوت بُت ".  النوف ُب القرآف الكرٙب 
 .إخوتو أك تبٌُت ما يسديو ىذا من خدمة عظيمة ٢تذه اللغة الشريفة أك كونو آيات الكتاب اٟتكيم

 ق: سورة
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ماذا ٧تد من أصوات؟ ٧تد كل أصوات عائلة القاؼ اٞتيم ك الداؿ ك الباء ك ىي مرتبة كفق دراجات قوهتا ُب  :الَمِجيد و َعِجيب
عدد األصوات عدا األلف ك البلـ متساك ُب الكلمتُت . مركنة تعامبلهتا ُب معاشرهتا ك ائتبلفها مع األصوات العربية ك توليد ا١تعا٘ب

ُب ا١تواقع نفسها، ك ٧تد ا١تيم ك العُت ُب البداية ك ٫تا يلتقياف ُب خصائصهما حسب تصنيف علمائنا ٢تما حيث  اٟتركات كاحدة كك 
 ".ٓب يرك عٍت:" كضعا ُب عائلة 

هم ٓب ٢تا اتصاؿ بآّيد عن طريق تناظر الباء مع ا١تيم من ٥ترج كاحد ك الداؿ مع الداؿ ك العُت تقابل اٞتيم ك اٞتامع بينهما مب :بَِعيد
أك يكوف عن طريق العُت تناظر ا١تيم ك ا١تيم أخت الباء، كالباء . ٨تط بو بعد ك ٓب نعلم لو رابطا قويا اللهم إال اٞتهر ك قرب ا١تخرج

ك ٢تا اتصاؿ بعىًجيب؛ فالعُت أخت العُت ك الباء أخت الباء بتبادؿ ا١تواقع كالداؿ . كالداؿ تناظر اٞتيم ك الداؿ بالتقدٙب ك التأخَت
ىذا التداخل بُت األصوات عجيب، فهناؾ ستة أصوات ك ثبلث عائبلت؛ عائلة األصوات آّهورة الباء  كالداؿ كاٞتيم، . أخت اٞتيم

فهذا تنوع مركب ُب العائبلت كُب األصوات ك ُب . ك عائلة األصوات ا١تتوسطة ا١تيم ك العُت ك عائلة متحدة ُب ا١تخرج ا١تيم ك الباء
، ك من ىنا تتجلى عظمة الرٛتاف ُب تنوع ا٠تلق .تشابو اٟتركات يبقي التنغيم ك اإليقاع على كتَتة كاحدة دكف خللك . تبادؿ ا١تواقع

 .ُب الكوف ك ُب إعجاز نسج القرآف
بأصوات ذات صبلت قوية فيما بينها؛ فاٟتاء أخت العُت ك الفاء أخت الباء     ك الظاء أخت  فاصلة جاءت بعد بعيد: َحِفيظ

ا١تواقع  ُب التبادؿ مع،  تشابو بعض الصفات ك التعويض ُب أخرل للتوازف؛ فالظاء رخو ك مطبق ك الداؿ شديد ك مرققالداؿ ُب
 .كالتساكم ُب عدد األصوات ك تشابو اٟتركات

ُب ا١تخارج كىي  ك تبدأ بعائلة كاحدة تتوٌحد. ثبلث فواصل تنتهي بصوت اٞتيم الذم ينتمي إٔب عائلة القاؼ: َمرِيج و فـُُروج و بَِهيج
     .يعلم سر توافقهمااهلل  ك. ك ا٢تاء ٗتالف الراء ُب الصفات ك ا١تخرج. ا١تيم ك الفاء ك الباء

              اٟتج ،              ؽ. 

                  الشعراء ،                لقماف  

. كما مر معنا ُب مثل عجل ٝتُت ك عجل حنيذ، ٧تد ىنا زكج ّٔيج ك زكج كرٙب تتكرر ُب سورتُت؛ اٟتج ك ؽ ك الشعراء ك لقماف
فوركد ّٔيج ُب سورٌب اٟتج كؽ .فهما ٔتعٌت كاحد. ٞتيدالبهيج اٟتسن ك النضَت ك الكرٙب صفة لكل ما يرضى ك ٭تمد ُب بابو ك ىو ا

ليتوافق مع أصوات عائلتو ألف االنسجاـ بُت األصوات يكمن ُب تشابو الصفات ك توحد ا١تخارج، كىذه حجتو ُب الوقوع 
تشابو الصفات كتوحد ك كذلك كركد كرٙب ُب سورٌب الشعراء ك لقماف مع أصوات عائلتو النوف ك ا١تيم اليت ٬تتمع فيها . كاالستعماؿ

كتكفي عودة إٔب ا١تصحف لتطمئنة . ا١تخرج   ك ىذا برىاف مستقل ك تدعيم للربىاف السابق،ك االستعماؿ ُب القرآف سلطاف األدلة
ك كركد لفظ ّٔيج ُب اآلية السابعة ُب سورة ؽ ك ٣تيئ كذلك لفظ كرٙب ُب اآلية نفسها ُب سورة الشعراء ليدعو إٔب الدىشة؛ . نفسك

ك ال نغفل عن تساكم اللفظُت ُب عدد األصوات ك تشابو اٟتركات ك ا١تدكد، ك الباء أخت الكاؼ عن ". ك قل ريب زد٘ب علما " 
 .طريق القاؼ

 .ك عودة تناظر صوت ا٢تاء مع صوت الراء ُب ّٔيج ك كرٙب يذكرنا ٔتا تقدـ مع مريج ك فركج ك ّٔيج 
 .ا با١تيم ك هنايتها بالباءتلحق ٔتا تقدـ من الفواصل ُب بدايته: ُمِنيب
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اٟتاء   ك ا٠تاء ك الثاء ُب أكؿ  ك كذلك. الصاد ك الضاد من عائلة األصوات ا١تطبقة: الَحِصيد و َنِضيد و الُخُروج و ثَُمود و ُلوط
ك الطاء ُب هناية  ك الداؿ. األلفاظ من عائلة كاحدة ك كذلك الراء ك ا١تيم ك البلـ من عائلة كاحدة ك عليها حركة كاحدة ك ىي الضمة

 .الفاصلة من عائلة ك احدة تتوحد ُب ا١تخرج
كل الفواصل تنتهي بركم كاحد ك ىو الداؿ، :  وعيد و جديد و الوريد و قعيد و عتيد و تحيد و الوعيد و شهيد و حديد وعتيد

أخت القاؼ ك اٞتيم أخت الشُت اٞتيم . ك ىناؾ ٣تموعة كبَتة من األصوات تلتقي ُب تشابو الصفات ك توحد ا١تخرج  ك بالتعدم
اٟتركات ُب كل الفواصل . كالشُت أخت اٟتاء ك التاء أخت القاؼ بالتعدم ك الواك أخت العُت     ك الراء ك العُت أخت اٟتاء ك ا٢تاء

  .متشأّة تبدأ بالفتحة ك تليها الكسرة مع ا١تد
قدٙب ك التأخَت ٢تما دكر عظيم ُب تنويع مواقع التناظر بُت الت: مزيد و بعيد و حفيظ و منيب و الخلود و مزيد و محيص و شهيد

ا١تيم أخت الباء ُب ا١تخرج ك الزام أخت العُت ُب تشابو الصفات ك اٟتركات كاحدة . أصوات العائلة الواحدة أك العائبلت ا١تختلفة
ؿ الظاء كما مر معنا، ك اٟتركات كاحدة كالعدد الباء أخت الفاء ُب ا١تخرج ك العُت أخت اٟتاء ُب ا١تخرج ك الداؿ تعاد. كالعدد متساك

ك منيب قريبة من بعيد، ا١تيم أخت الباء ك النوف أخت العُت ك الباء أخت الداؿ، كالنوف أخت البلـ .    متساك كذلك ك ا١تد بالياء
صوات ك تعاكف العائبلت فهذا تشابك  عظيم ك منظم بُت األ. الزام أخت الصاد ك الظاء أخت الصاد كذلك ك اٟتاء أخت ا٢تاءك 

 .                                                                    فيما بينها ظاىر للعياف ١تن يريد أف يرل
 .                                     ا٢تمزة أخت اٟتاء ك الواك أخت الفاء ك الظاء قريبة من الباء :لكل أواب حفيظ

ا٢تمزة أخت العُت ُب ا١تخرج ك ا١تيم أخت الياء ك الصاد أخت السُت ك الراء كاحدة كاٟتركات كاحدة : و علينا يسيرو إلينا المصير 
 .                                                          ك عدد األصوات متساك

أم فاصلة من فواصلها ألنو شرؼ بالذكر ُب  فهذه سورة صوت القاؼ ا١تقطع ٚتعت كل أفراد عائلتها ك ٓب يدخل القاؼ ُب ركم
أكؿ آية ، ك جاءت أصوات معها ترتبط بصوت من أصواهتا حىت يتسٌت ٢تذه األصوات أف ٗترج من عائلة لتدخل ُب عائلة أخرل دكف 

الفاء با٢تاء ك الشُت ك اٟتاء أف تفقد الصلة بُت األصوات؛ فمثبل الباء تتفرع إٔب ا١تيم ك الفاء ك الواك، ك ا١تيم تتصل بالياء ك الواك ك 
     الشُت باٞتيم ك الضاد ك الياء ك كل ذلك ُب أحسن مواقعو اليت تدفع النفس لعشق االستماع ك اإلنصات إليو دكف ملل أك ثقلك 

من   ىذا ما يستطيع أف ٯتسك بو ا١تتأمل ك ا١تتدبر ألنو ٤تصور ُب زاكية ضيقة ك ىي زاكية الفواصل ك ما ٭تاذيها. أك أدٗب نغص
صدؽ ا ". و قل ربي زدني علما: " ك ا ا١تستعاف ك ىو الغفور الرحيم ك ىو أعلم بعلمو ؛ ك القرآف علم . كلمات عن قرب

 .   العظيم
 األنفال: سورة
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ماذا نرل ُب ىذه اآليات الثبلث؟ ىناؾ أصوات القاؼ ك الداؿ ك الباء كركم ُب هناية الفواصل، ك ىي مكسورات اٟتركة، ك قبلها مد 
بالياء ك األلف ك ىناؾ كذلك الباء ك القاؼ ُب للعبيد ك العقاب ك كل ىذه األصوات من عائلة كاحدة متشأّة  ُب الصفات ك ىناؾ 

 . من ٥ترج كاحد، ك عدد األصوات متساكو ُب الثبلثة اٟتاء ك العُت ك ٫تا
 ص: سورة

                              

                             

                          

                              

                                

                          

                          

                             

                         

    

العائلة كلها ىنا، الباء ك الداؿ ك اٞتيم ك القاؼ كركم، مسبوؽ با١تد األلف، ك ىناؾ عائبلت أخرل تشارؾ ىذه العائلة ُب ا١توقع 

نفسو ك ىي عائلة األصوات ا١تهموسة الرخوة؛ السُت ك الفاء ك ا٢تاء، ك قبل ا٢تاء ُب ا١تهاد ٧تد ا٢تمزة ُب     ك السُت  بعدىا ُب

قي ا٢تمزة مع القاؼ ك اٞتيم ُب ا١توقع نفسو ُب شقاؽ ك عجاب ك مآب ك ىناؾ عائلة ثالثة البلـ ك الراء ُب يراد غساؽ ك تلت
ىذه إشارات لفهم ىذا النظاـ الصوٌب القرآ٘ب نتوقف عندىا ك ال نقف ألف آّاؿ مفتوح لكشف . اختبلؽ ك شراب ُب ا١توقع نفسوك 

 .األسرار
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 الطور: سورة

                         

منشور ك ا١تسجور الشُت أخت اٞتيم ُب ا١تخرج ك أخت السُت ُب الصفات ك قد ٕتاكرا ُب كلمة ا١تسجور،ك النوف من أخف 
عليهما سكوف ك باقي اٟتركات متشأّة ك ا١تد كاحد ك ىو الواك الطويلة كصوت  األصوات آّهورة ك السُت من أخفها ُب ا١تهموسة ك

 .  الراء ركم فيهما ٚتيعا

                               

                                

                                

                         

                               

  

الباء ك الداؿ ك القاؼ ك اٞتيم موجودة ُب ىذه اآليات قبل صوت كاك ا١تد مثل يكتبوف، ك ٧تد الكاؼ تتعاكف معها ُب يشركوف 
ك ُب بداية سورة الطور ٧تد الشُت تلتقي مع .   كمركـو ألهنا أخت القاؼ ُب ا١تخرج، فهذه العبلقة تنتشر إٔب كافة األصوات األخرل

الوزف كاحد ك الصيغة نفسها . ر ك مع الفاء ُب مرفوع عائلة كاحدة، ك تلتقي معها ا١تيم من ٥ترج كاحداٞتيم ُب منشور ك مسجو 
 . اٟتركات ك ا١تدكد كذلك نفسهاك 

 :مبلحظة 
لقد أكردت شواىد عائلة كاحدة ك ما تفرع عنها من بُت سبع عائبلت صوتية ك اكتفيت ببعض الشواىد القليلة جدا ألف القرآف كلو 

ك ٯتكن من خبلؿ ىذه العائبلت ك من خبلؿ جعل لكل عائلة رمز من األصوات، على سبيل . أف يكوف شواىد ٢تذا البحثٯتكن 
التمثيل؛ ؽ  لعائلة األصوات آّهورة الشديدة، ك ؾ  للمهموسة الشديدة ك ا  لؤلصوات اللينة ك م  لؤلصوات الشبيهة باللينة ك س  

نكوف قد علمنا ما اٟتكمة من ذكر األحرؼ ا١تقطعة , صوات ا١تطبقة ك ف ١تر لؤلصوات ا١تتوسطةلؤلصوات ا١تهموسة الرخوة ك ط  لؤل
ك إذا كانت العائلة ا١تتشأّة ُب . ُب أكائل السور ك أهنا جاءت لتقوؿ للمتأملُت ُب كتاب ا أهنا ىي أساس اإلعجاز الصوٌب ُب القرآف

 .سبعة أحرؼ تعٍت سبع عائبلت. ١تسألة األحرؼ السبعة ُب القرآف الكرٙب الصفات كالصوت الواحد، فإف الفكرة ترحل مباشرة
فهل  من  لغة  أخرل ٘تتلك  من ا١تقومات  ك ا٠تصائص ىذه حىت تستوعب ك تكوف  كعاء كاسعا ك الئقا بكبلـ  ا  العظيم  

 .  ال إلو  إال إنت  سبحانك إ٘ب كنت من الظا١تُت . كقرآنو آّيد
 :قاؿ تعأب
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             صدق اهلل العظيم  و بلغ رسولو األمين  . 
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 دخل إلى التكرار الصوتي في البيان العربي و نظرية الترداد الجديدةم
 (قراءة في مهايا الحدود و جهاز المصطلح)

 
 يمحمد األمين خالد.د: األستاذ

 األدب العربي غة وقسم اللّ 
 ة أدرارـــعـــــــــــجام

 
 (الترداد أكبر من التكرار:) مقدمة في منظومة المصطلح ومدونة المفهوم 

 :الحد اللغوي_ أ 
إف الولوج ُب ىذا ا١تصطلح ك ُب حيثياتو، يتطلب منا سوؽ ٚتلة من شركح ا١تعجميُت   :الًتداد بُت ا١تعجم ك ا١تصطلح 

رد ، حىت يتسٌٌت لنا اإلحاطة ّٔاتو ا١تادة كٖتوالهتا ا١تستوياتية، ك كيف صيغت، ك ٦تٌا اشتػيٌقت ك فيما :  اللغويُت ١تادة ك الدراسُت
 .  كيظّْفت ك إالـ قصدت 

 . »1ك االرتداد الرجوع ... ك الًتداد الًتديد... رٌد رداٌ ك مرٌدان ك مردكدان ك رٌديدم ، صرفو  «كرد ُب القاموس ايط 
صرؼ الشيء ك رٍجعيو ك الرٌد مصدر رددت الشيء ، كرٌدهي عن كجهو ، يرٌده رٌدان كمرٌدان : رٌدد ، الرٌد   «لساف الك جاء ُب 

 2« الرٌدة العطفة عليهم كالرغبة فيهم ، ك رٌددهي ترديدان ك تردادان فًتٌدد: قاؿ مشٌر ... صرفو ، ك ىو بناء للتكثَت : ك تردادان 
ٍب رددناه ... )ك راٌدهي الشيء أرجعو إليو ... رٌده عن كذا صرفو ك أرجعو   «اظ ك األعبلـ القرآنية ك ُب معجم األلف

 . »3  5التُت ، اآلية ( أسفل سافلُت
: الًتديد من الرٌد، مصدر رددت الشيء «:ك تعرفو إنعاـ فواؿ عكاكم، صاحبة ا١تعجم ا١تفصل ُب علـو الببلغة بقو٢تا

 . »4دة الشيء صرفتو، ك الًتديد إعا
ك قد أكردت ا١تعاجم االصطبلحية العلمية ك اللغوية ك اللسانية ىذه ا١تادة ، كوركدىا ُب قاموس ا١تصطلحات اللغوية 

: ترديد   « :، ك ُب ا١تعجم ا١توحد ١تصطلحات اللسانيات   » Répétition , Repetition  5: الًتديد   «: األدبية ك 

                                                           
1
  180:محيي الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط، ص   
2

 371،  372: أبو الفضل جمال الدٌن بن منظور، لسان العرب، دار بٌروت للطباعة و النشر، ص 
3
 399:محمد إسماعيل ابراىيم، معجم األلفاظ و األعالم القرآنية، ص  

4
  181: :ل عكاوي، المعجم المفصل في عموم البالغة، صإنعام فوا.د  

5
م،  3987، 3:إميل يعقوب و آخرون ، قاموس المصطمحات المغوية و األدبية ،عربي إنجميزي فرنسي، دار العمم لمماليين ، بيروت ، لبنان ، ط.د  

  338:ص 
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tanaclasis 1« ترداد   «: جم عبد النور اٟتديث فقد كرد لفظ الًتداد كما يلي ، ك أما ُب مع :Répulsion réitérée ,  
 ,Répétition ,Réitération   رٌدد الكبلـ : ، تردد :Serépéter 2«. 

ة ذاؾ عن الشرح ا١تعجمي اللغوم للًتداد، أما عن ا١تعا٘ب ك ا١تفاىيم ك التعريفات االصطبلحية، فقد تشأّت كتقاربت تار 
ك اختلفت ك ٗتالفت تارات أخرل ، ك لعل مرٌد ذلك يكمن ُب إشكاالت ا١تصطلح اليت تطاؿ كل ْتث أديب أك لغوم ، إال أهنا 

 .ظاىرة طبيعية ال ٗتٌل بغاية ىذا البحث أك ذاؾ 
لكنهما دبية ما ك ف حوؿ مضموف ظاىرة أا، فكثَتا ما يتفق عا١تك ا١تكافالزماف  ك من العوامل اليت ٨تسبها سببا ٢تذا عامبل

أضف إٔب ذلك أثر البيئة االجتماعية . ٮتتلفاف ُب ٖتديد ا١تصطلح ا٠تاص ّٔا لعدـ اجتماعهما ُب بقعة كاحدة أك ُب حقبة كاحدة
 .الثقافية ُب تركيب الداٌؿ ك ٛتلو على ا١تدلوؿك 

كف غَته، فدارس التكرار ُب كما أف ا١تادة اللغوية ألم نص أديب قد ٘تلي على الدارس كضع مصطلح ٤تدد بعينو ؛ د
 .اٞتانب الببلغي مثبل قد ٮتتلف مع دارس التكرار ُب جانبو اللغوم من حيث ٖتديد ا١تصطلح 

ٍب إف طبيعة الطرح ا١توسوعي اليت شاعت عند علماء العربية قدٯتا كانت تفرض على العآب بسط دقائق الظاىرة اللغوية 
 .لد عنو كضع مصطلح ٮتتلف عن غَتهاالجتهاد ك االستطراد فيها ٦تا قد يتو ك 

ك كما ىو اٟتاؿ أيضا عند الدارسُت ادثُت؛ فما من ْتث أك دراسة إال ك أيثَتت مشكلة ا١تصطلح ك كجد الباحث 
نفسو ُب توزٌع بُت األخذ من موركثو األديب، ك بُت ٖتصيلو ا١تعرُب عند الغرب ك بُت اجتهاده الشخصي الصرؼ، ألجل ىذا كحىت ال 

ع معنا القارئ ُب ٛتأة ىذا ا١تعًتؾ االصطبلحي، ارتأينا أف ننَت لو طريقا نراىا أجدر ك أقرب إٔب دٍرؾ ا١تبتغى؛ فسنعرض ٚتلة ٦تٌا يضي
هتيأ لدينا من تعريفات ك مفاىيم قدٯتة ك حديثة ١تفهـو الًتداد معٌتن ال اصطبلحان، مفٌصلُت القوؿ ُب بعضو منها، كموجزين ُب البعض 

ُب تفصيل ىاتو األجناس البيانية ك الفنوف الببلغية ا١تعجمى ا١تفٌصل ُب علـو  -بقوة-ا ٕتدر اإلشارة ىنا إٔب أننا اعتمدنا كم. اآلخر
 .    الببلغة للدكتورة إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم ، ٞتمعو ٥تتلف اآلراء كالتفاسَت ك أحسنها ك أدقها 

 
 :الحد االصطالحي _ب 

كليس ُب الكبلـ مفعاؿ « :ديثو عن عٌما ٟتقتو الزكائد من بنات الثبلثة من غَت الفعليقوؿ العبلمة سيبويو ُب معرض ح
  »3الًتداد ك التقتاؿ : ك ال فعبلؿ ك ال تفعاؿ إال مصدرا، ك ذلك ٨تو

أما اإلماـ السيوطي فقد بسط القوؿ ُب ىذا؛ عند تفصيلو لصيغ ا١تزيد من الثبلثي ا١تضٌعف ، حينما أكرد صيغة تفعاؿ، 
    »4ترداده :ك تفعاؿه   «: رب ٢تا مثاال بقولوك ض

                                                           
، 3989، تونس، (فرنسي، عربي ،إنجميزي )معجم الموحد لمصطمحات المسانيات المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العموم، مكتب تنسيق التعريب، ال 1

  32 :ص
2
   32:، ص2883، 33:فرنسي، دار العمم لمماليين، بيروت، لبنان، ط ،جبور عبد النور، معجم عبد النور الحديث، عربي  

3
 3081/ 1:السالم محمد ىارون، عالم الكتب، بيروت، لبنان، طعبد : ، تحقيق و شرح(كتاب سيبويو) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب  

      257:، ص 0:م ،ج 3981ىـ،
4
المولى بك ، عمي محمد البجاوي،  دمحمد أحمد جا: عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، المزىر في عموم المغة و أنواعيا، شرح و ضبط و تصحيح  

  8:، ص  2:م ، ج 3987ىـ،  3088رية، صيدا، بيروت، لبنان، محمد أبو الفضل إبراىيم، منشورات المكتبة العص
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التكرير ك ىو أبلغ من التأكيد ك ىو من ٤تاسن الفصاحة خبلفان لبعض   «: ك يقوؿ ُب كتابو اإلتقاف ُب علـو القرآف 
كٌرر األقاصيص من غلط، ك لو فوائد منها التقرير، ك قد قيل الكبلـ إذا تكٌرر تقٌرر ، ك قد نٌبو تعأب على السبب الذم ألجلو  

ك صرٌفنا فيو من الوعيد لعٌلهم يٌتقوف أك ٭تدث ٢تم ذكران ، ك منها التأكيد، ك منها زيادة التنبيو على ما : اإلنذار ُب القرآف بقولو ك 
بو األكؿ، ك ىذا  كمنو ما كاف لتعدد ا١تتعٌلق بأف يكوف ا١تكٌرر ثانيان متعٌلقان بغَت ما تعٌلق …ينفي التهمة ليكمل تلٌقي الكبلـ بالقبوؿ

ا نور السموات ك األرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ا١تصباح ُب زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب : القسم يسٌمى بالًتديد، كقولو 
كاحدة فبأٌم آالء ربكما تكٌذباف ، فإهنا ك إف تكٌررت نيفان ك ثبلثُت مرة فكل : دٌرم ، ك قع فيها الًتديد أربع مرٌات ك جعل منو قولو 

و تتعٌلق ٔتا قبلها ك لذلك زادت على ثبلثُت ك لو كاف اٞتميع عائدان إٔب شيء كاحد ١تا زاد على ثبلثة ألف التأكيد ال يزيد عليها ، قال
كل من عليها : أم نعمة ُب قولو ( ك قد سئل)ابن عبد السبلـ ك غَته ، ك إف كاف بعضها ليس بنعمة فذكري النقمة للتحذير نعمة، 

ك يل يومئذو : بأجوبة أحسنها النقل من دار ا٢تمـو إٔب دار السركر ك إراحة ا١تؤمن ك البار من الفاجر ككذا قولو ( فأجيب)فاف، 
للمكٌذبُت ، ُب سورة ا١ترسبلت، ألنو تعأب ذكر قصصان ٥تتلفة ك أتبع كل قصة ّٔذا القوؿ فكأنو قاؿ عقب كل قصة كيل يومئذ 

،  (إف ُب ذلك آلية ك ما كاف أكثرىم مؤمنُت ك إف ربك ٢تو العزيز الرحيم): قولو ُب سورة الشعراءللمكٌذبُت ّٔذه القصة ، ك كذا 
كٌررت ٙتا٘ب مرات ، كل مرة عقب كل قصة فاإلشارة ُب كل كاحدة بذلك إٔب قصة النيب ا١تذكور قبلها ك ما اشتملت عليو من اآليات 

ك ١تا كاف مفهومو أف األقل من قومو آمنوا أتى بوصفىٍي العزيز الرحيم، خاصة إٔب قومو  كالعرب ، ك قولو ك ما كاف أكثرىم مؤمنُت
ك لقد يٌسرنا القرآف للذكر فهل من مدٌكر، : لئلشارة إٔب أف العزة على من ٓب يؤمن منهم ك الرٛتة ١تن آمن ، ك كذا قولو ُب سورة القمر

تنبيهان ، ك أف كبل من تلك األنباء يستحق العتبار ٮتتٌص بو ك أف ينتبهوا  ك قاؿ الز٥تشرم كٌرر ليجدكا عن ٝتاع كل نبأ منها اتٌعاظان ك 
    »1!! كي ال يغلبهم السركر ك الغفلة 

منها إذا طاؿ الكبلـ كخيشيى تناسي األكؿ : ك لو فوائد  ..التكرير؛ ك ىو أبلغ من التأكيد   «: ك يزيد التفصيل بقولو 
ٍب إف رٌبك للذين عملوا السوء ّتهالة ٍب تابوا من بعد ذلك ك أصلحوا إف ربك من : ه ؛ ك منو أيعيدى ثانيا تطريةن لو ك ٕتديدان لعهد

ك منها  4إ٘ب رأيت أحد عشر كوكبا ك الشمس ك القمر رأيتهم ٕب ساجدين، يوسف،… ،  119بعدىا لغفور رحيم ، النحل،
ك من أمثلة ما ييظنُّ أنو … ك أصحاب اليمُت ما أصحاب اليمُت. اٟتاقٌة ما اٟتاقٌة، القارعة ما القارعة : التعظيم ك التهويل ٨تو 

قالوا أضغاث : ك منو تكرير حرؼ اإلضراب ُب قولو …  2قل يا أيها الكافركف ال أعبد ما تعبدكف ، الكافركف،: تكرار كليس منو 
ال وم األعمى ك البصَت كال الظلمات ك ك ما يست: ك من ذلك تكرير األمثاؿ كقولو … ،  5أحبلـ بل افًتاه بل ىو شاعر ، األنبياء،

كمن ذلك تكرير القصص كقصة آدـ ك موسى ...  20، 19النور ك ال الظٌل ك ال اٟتركر ك ما يستوم األحياء ك ال األموات ، فاطر،
اعة كتابان أٝتاه كقد أٌلف البدر بن ٚت… ذكر ا موسى ُب كتابو ُب مائة ك عشرين موضعا : قاؿ بعضهم . ك نوح ك غَته من األنبياء

 :ا١تقتنص ُب فوائد تكرير القصص ، ك ذكر ُب فوائده 
أف : ك منها… تة؛ ك ىذه عادة البلغاء أف ُب كل موضع زيادة شيء ٓب ييذكر ُب الذم قبلو ، أك إبداؿ كلمة بأخرل لنك

 »2إبراز الكبلـ الواحد ُب فنوف كثَتة ك أساليب ٥تتلفة ما ال ٮتفى من الفصاحة 

                                                           
1
 67،  66:، ص  2:، بيروت، لبنان، ج و التوزيع عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، اإلتقان في عموم القرآن ، دار الفكر لمطباعة و النشر  

2
أحمد شمس الدين، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، : صحيح عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، معترك األقران في إعجاز القرآن ، ضبط و ت  
        261، 262، 259، 258: ، ص  3:م ، مج 3988ىـ ، 3088/ 3:ط
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أف يورد أكصاؼ ا١توصوؼ على ترتيبها ُب اٟتلقة   « :لًتديد فهو عنده من جهة كونو لقبان من ألقاب البديع أما عن ا
ىو الذم خلقكم من تراب ٍب من نطفة ٍب من علقة ، : الطبيعية ك ال يدخل فيها كصفا زائدا؛ ك مثلو عبد الباقي اليمٍت بقولو تعأب 

 »1اآلية  14بوه فعقركىا ، الشمس،ذفك: ، كبقولو  67ا ، غافر،ٍب لتكونوا شيوخ: ، إٔب قولو  67غافر،
ال نظن أف أحدا يتأمل ىذه األقواؿ فيجرؤ على اٌدعاء اإلحاطة الكاملة، ك التمييز الدقيق ١تا احتوتو من خيوط رفيعة 

فهذه الدقائق الفنية .. التنبيو ك الًتديد حيكت ّٔا ٚتلة من ا١تفاىيم ك ا١تعا٘ب ا١تتشأّة ك ا١تتداخلة؛ كالتكرير ك التقرير ك التأكيد ك
ك حىت ال نستبق اٟتكم ك التقرير فيما نعتقده ، ك كي ال .. ىا كثَت، ىي ٦تا نعتقده أنواعا لظاىرة بيانية فنية كلية؛ ىي الًتدادؤ سواك 

 .     دييظنُّ بنا العبث ك االختبلؼ أك التحذلق ، فسنضيف أقواال أخرل ١تا أكردناه ، حىت يتبُت القص
ك ٚتلة القوؿ ُب الًتداد، أنو ليس   « يسوؽ اٞتاحظ لفظ الًتداد ُب حديثو عن ذكر طائفة من البلغاء ك ا٠تطباء بقولو  

ك قد رأينا ا عز . فيو حٌد ينتهى إليو، ك ال يؤتى على كصفو ، ك إ٪تا ذلك على قدر ا١تستمعُت كمن ٭تضره من العواـ ك ا٠تواص
موسى ك ىود ك ىاركف كشعيب كإبراىيم ك لوط ك عاد ك ٙتود، ك كذلك ذكر اٞتنة ك النار ك أمور كثَتة ؛ ألنو جل رٌدد ذكر قصة ك 

 . خاطب ٚتيع األمم من العرب ك أصناؼ العجم، ك أكثرىم غيٌب غافل، أك معاند مشغوؿ الفكر، ساىي القلب
عنا بأحد من ا٠تطباء كاف يرل إعادة بعض األلفاظ ك أما أحاديث القصص ك الرقٌة فإ٘ب ٓب أر أحدان يعيب ذلك، ك ما ٝت

 »2ك ترداد ا١تعا٘ب عيٌان 
ك ّٔذا ا١تعٌت يكوف الًتداد ظاىرة بيانية مفتوحة األطراؼ؛ ال تدرؾي حوافها ك ال أكصافها إال بقدر ما تتناىى إليو أٝتاع 

 .اٟتاضرين من العواـ ك ا٠تواص
زية ٨تو ابن قتيبة معتمدا التكرار كمصطلح فٍت ٢تذه الظاىرة البديعة، إال ك كذلك ينحو اإلماـ مشس الدين بن القيم اٞتو 

         أف يأٌب ا١تتكلم بلفظ ٍب يعيده بعينو سواء كاف اللفظ متفق ا١تعٌت   «: أنو أكثر تفصيبل ك تدقيقا، فحقيقة التكرار عنده ىي
الثا٘ب، فإف كاف مٌتحد األلفاظ ك ا١تعا٘ب، فالفائدة ُب إثباتو أك ٥تتلفان، أك يأٌب ٔتعٌت ٍب يعيده ك ىذا من شرطو اتفاؽ ا١تعٌت األكؿ ك 

ك إف كاف اللفظاف متفقُت ك ا١تعٌت ٥تتلفان فالفائدة ُب اإلتياف بو . تأكيد ذلك األمر، ك تقريره ُب النفس ككذلك إذا كاف ا١تعٌت متحدان 
الثالث . الثا٘ب ما يتكٌرر لفظو ك معناه ٥تتلف. معناه متحد األكؿ ما يتكرر لفظو ك. فأقسامو ثبلثة… الداللة على ا١تعنيُت ا١تختلفُت
كأما ما تكٌرر … فقيًتل كيف قٌدر ٍب قيًتل كيف قٌدر : أما ما يتكرر لفظو ك معناه مٌتحد فمنو قولو تعأب: ما يتكرر لفظو معٌتن ال لفظان 

ك أما … كيقطع دابر الكافرين ليحٌق اٟتٌق ك يبطل الباطل ك يريد ا أف ٭تٌق اٟتٌق بكلماتو: لفظو ك معناه ٥تتلف فمنو قولو تعأب 
لتكن ك : تكرار ا١تعٌت دكف اللفظ فهو إما أف يكوف بُت ا١تعنيُت ٥تالفة ما أك ال يكوف كذلك، فأما ما يكوف أحد٫تا أعم فكقولو تعأب 

ك أما الذم ال … ا٠تَت أعم من األمر با١تعركؼ فإف الدعول إٔب. منكم أمة يدعوف إٔب ا٠تَت ك يأمركف با١تعركؼ ك ينهوف عن ا١تنكر 
ك ا يا رسوؿ ا ما فعلت ذلك كفران ك ال ارتدادان عن ديٍت ك ال رضان بالكفر : يكوف أحد ا١تعنيُت أعٌم فكقوؿ حاطب بن أيب بلتعة 

 »3ك تغفركا فإف ا غفور رحيم  كإف تعفوا ك تصفحوا :ك أما الذم ال يكوف بُت ا١تعنيُت ٥تالفة فكقولو تعأب … بعد اإلسبلـ 
                                                           

1
 182:، ص  3:نفسو ، مج   

2
و التوزيع، بيروت،  عبد لسالم محمد ىارون، دار الفكر لمطباعة و النشر: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، البيان و التبيين ، تحقيق  

  385:، ص  3:لبنان، ج
3
، الفوائد المشوق إلى عموم القرآن و عمم البيان ، مكتبة اليالل، بيروت ، ( ابن القيم الجوزية)اإلمام شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر   

 . 362، 363، 368، 359:لبنان، ص
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ك القوؿ القصد أف اإل٬تاز …   «ك لقد أكرد أبو ىبلؿ العسكرم ُب كتابو الصناعتُت عٌدة معاف ك مفاىيم فقاؿ 
تاجي إليهما ُب ٚتيع الكبلـ ك كل نوع منو  فاٟتاجة إٔب اإل٬تاز ُب موضعو كاٟتاجة إٔب .. لكل كاحد منهما موضعك : كاالطناب ٭تي

ترٌدد لفظتُت ُب البيت ككقوع كل كاحدة منهما ّتنب األخرل أك قريبا منها من غَت أف تكوف إحدا٫تا : آّاكرة … ناب ُب مكانواإلط
تاجي إليه  :كذلك كقوؿ علقمة.. الغوان ال ٭تي

 »1ارـك ٤ترـك   وك مطعم الغلم يـو الغلم مطعمو       أٌٗب توجٌ                
طناب ك آّاكرة؛ فكما أف لئل٬تاز حاجة إذا  إلتنبجس أنواع أخرل ك معاف جديدة للًتداد، كا فمن خبلؿ ىذا القوؿ

كاف ُب موضعو، فلئلطناب حاجة أيضا إذا كرد ُب مكانو، فإذا كاف الوصوؿ إٔب الغاية ا١تبتغاة ال يتم إال باإلطناب؛ فبل يعٍت كال 
ك لعل بيت علقمة الذم ٘تثلو أبو ىبلؿ العسكرم، ٠تَت مثاؿ … قيصة ٯتكن أف يفهم من ىذا أبدا أف اإلطناب عي أك عيب أكن

تٌج بو ُب ىذا ا١تقاـ  .    ٭تي
ك لقد تطرقت إنعاـ فٌواؿ عكاكم إٔب مفهـو اإلطناب ك أنواعو كاإلطناب بالتكرير ك اإلطناب بالتكميل ك اإلطناب  

: قاؿ الفرٌاء  «:مستعرضةن بعض أقواؿ ا١تنظٌرين القدامى بقو٢تا بالتوشيع ك اإلطناب بذكر ا٠تاص بعد العاـ ك اإلطناب بالزيادة ،
 »2كالكلمة قد تكررىا العرب على التغليظ ك التخويف 

الًتديد ىو : عرٌفو اٟتا٘تي ُب حلية ااضرة فقاؿ  «: أما عن الًتديد فلقد استٍجمىعىٍت بعضان من أقواؿ ا١تنظٌرين بقو٢تا 
ك ٝتاه التربيزم كالبغدادم … عٌلقة ٔتعٌتن ٍب يرٌددىا فيو بعينها ك يعٌلقها ٔتعٌتن آخر ُب البيت نفسوتعليق الشاعر لفظة ُب البيت مت

باب : أما أسامة بن منقذ فقد ٝتاه التصدير ك عرفو بقولو. التعٌطف ك عرٌفاه بتعرؼ أقرب إٔب تعريف ابن رشيق القَتكا٘ب ك أمثلتو 
كذكر … رٌد أعجاز البيوت على صدكرىا، أك ترد كلمة من النصف األكؿ ُب النصف الثا٘ب الًتديد، ك ييسمى التصدير ، كالًتديد ىو

أف تبٍت البيت من ٚتل ترد فيو كلمة : ابن أيب األصبع أف من الًتديد نوعان آخر ك ىو ترديد اٟتبك ك ييسٌمى البيت ابوؾ كعرٌفو فقاؿ 
ثة ُب الرابعة، ْتيث تكوف كل ٚتلتُت ُب قسم ك اٞتملتاف األخَتتاف غَت اٞتملتُت من اٞتملة األكٔب ُب اٞتملة الثانية ك كلمة من الثال

ك قد جاء تعريف كل من العلوم ك ابن مالك كالنويرم ك اٟتليب ، كابن األثَت … األكليُت ُب الصورة كاٞتمل كلها سواء ُب ا١تعٌت
  »3ك ابن معصـو كالتعريف ا١تتقٌدـ الذكر اٟتليب ، كا١تظٌفر العلوم ك السبكي ك السيوطي ك الزركشي ك ا١تد٘ب

ما يقٌوم الوحدة ك التمركز ك يظهر ُب تناكب اٟتركة ك السكوف أك تكٌرر الشيء على أبعاد   «ك أما عن التكرار فهو
العجز على ك ُب ترديد لفظ كاحد أك معٌت كاحد ك ىو الًتجيع ، ترجيع البداية ُب النهاية، ترجيع القرار ُب الغناء، رد . متساكية

ك التكرار كثَت الشيوع ُب الفن ك قٌل ما ٧تد أثران . الصدر ُب الشعر، ترجيع النوتة الواحدة ُب ا١توسيقى، ك العود ا١تتواتر إٔب شيء بعينو 
 »4( Rythmeريتم )ك منو الًتجيع ا١تٌتسق أك اإليقاع . فٌنيان ال تتكٌرر فيو أجزاء متقاربة أك متباعدة

التأكيد بالتكرار لفظان ك معٌتن كىو ما   «عبد العاؿ سآب مكـر فصبلن للًتادؼ ك التكرار فذكر أف ك قد خٌصص الدكتور
و ييطلقي عليو مصطلح التكرار، فهو توكيد ألنو إعادة الكلمة أك اٞتملة باللفظ ك ا١تعٌت معان، فهو من صميم التوكيد، ك ىذا التكرار يشب

                                                           
1
مفيد قمحة ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان، .د: كتاب الصناعتين ،الكتابة و الشعر، تحقيق أبو ىالل الحسن ابن عبد اهلل بن سيل العسكري ،  
 . 066، 289: م ، ص  3989ىـ، 3089/ 2:ط
2
 . 369: إنعام فوّال عّكاوي، المعجم المفصل في عموم البالغة، ص .د  

3
 . 180، 181: إنعام فوّال عّكاوي، المعجم المفصل في عموم البالغة، ص .د  

4
 . 27، 26: ، ص  3991:روز غريب، النقد الجمالي و أثره في النقد العربي، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط  
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ٌت كاختبلؼ اللفظ ٔتعٌت أف اللفظ ا١تكرر مكرره ُب ا١تعٌت، ك ليس مكرران ُب صورة اللفظ الًتادؼ من حيث إف الًتادؼ اتفاؽ ا١تع
أما التكرار فهو تكرير ا١تعٌت ك اللفظ معان، . األكؿ، ألف اللفظ الثا٘ب ليس ىو اللفظ األكؿ مع كجود ا١تعٌت الواحد ُب كبل اللفظُت

فهناؾ عبلقة بُت . نفسها، أك اٞتملة الثانية ا١تكررة ىي اٞتملة األكٔب بذاهتا ْتيث تكوف الكلمة الثانية ا١تكررة ىي الكلمة األكٔب
التكرار ك الًتادؼ ْتيث إف كبل منهما تكرار، كما أف ىناؾ اختبلفان بينهما من حيث إف التكرار ىو تكرار اللفظ نفسو أك اٞتملة 

 »1ذاهتا 
ُب حديث ابن رشيق عن   «  :تور عبد العاؿ سآب مكـرك عن تكرار اللفظ ك ا١تعٌت ُب القرآف الكرٙب، يضيف الدك

باف ، كلما عٌدد مٌنة أك ذكر ذفبأم آالء ربكما تك: من ا١تعجز من ىذا النوع قولو تعأب: التكرار ُب اللفظ ك ا١تعٌت نصَّ على أف 
لتكرار لو أسراره ال يدركها إال ذكك األبصار، ك بياف إعجاز ىذا التكرار سطٌره العلوم ُب كتابو الطراز مبٌينان أف ىذا ا. بنعمة كرر ىذا

فالقرآف الكرٙب نزؿ بلساف عريب مبُت، ك اللساف العريب قد ٬تنح إٔب التكرار ١تا ٭تتويو من فائدة، ك يضٌمو من معاف، كىو ُب عرضو 
كمن أجل كركد : يقوؿ العلوم… رآفلفوائد ىذا التكرار ُب القرآف الكرٙب يوٌجو نقده البلٌذع ٢تؤالء اللذين ينكركف التكرار ُب الق

التأكيد من جهة اللفظ ك ا١تعٌت ك التكرير ُب كتاب ا تعأب ظٌن بعض من ضاقت حوصلتو ك ضعفت بصَتتو عن إدراؾ اٟتقائق، 
إلعجاز ُب الببلغة ك ىذا خطأ ك زلل، فإف كتاب ا تعأب ٓب يبلغ حٌد ا. أنو خاؿ من الفائدة ك أالٌ معٌت ٖتتو إال ٣ترد التكرير ال غَت

ك لو كاف فيو ما ىو خاؿ عن الفائدة بالتكرير ٓب يكن بالغا ىذه الدرجة، ك ال كاف ٥تتٌصان . ك الفصاحة سواه من بُت سائر الكلمات
٨تن ّٔذه ا١تزية، ك أيضان فإف سائر الكلمات اليت ىي دكنو من الرتبة قد يوجد فيها التكرير مع اشتما٢تا على الفائدة فكيف ىو؟ ك 

ك تيظهر أهنا مع التكرير أف . اآلف نعلو ذركة ال ييناؿ حضيضها ُب بياف معا٘ب األلفاظ ا١تكررة ُب لفظها كمعناىا ُب كتاب ا تعأب 
 »2ٔتعونة ا تعأب . تكريرىا إ٪تا كاف ١تعافو جزلةو، كمقاصد سنية

من الظواىر اليت تٌتسم ّٔا اللغات   «فيو أنو ك كذلك خٌص الدكتور صبحي إبراىيم الفقي فصبلن؛ عن التكرار يقوؿ 
ك ال يتحٌقق التكرار على مستول كاحد؛ بل على مستويات متعددة، مثل تكرار اٟتركؼ، كالكلمات، . عاٌمة، ك اللغة العربية خاصة

كييبلحظ أف عبلقة . وعفمن معانيو الرج… العبارات، ك اٞتمل، ك الفقرات، ك القصص أك ا١تواقف كما ىو كاقع ُب القرآف الكرٙبك 
البعث ك ٕتديد : التكرار تشمل اإلحالة القبلية أك السابقة بالرجوع ١تا سبق ذكره ُب النص بتكراره مرة أخرل ك من معانيو كذلك 

عٌت إٔب مثلو ُب اللفظ مع كونو إياه ُب ا١ت( التكرير ضٌم الشيء : )ك يذكر الرضي كذلك معٌت التكرار قائبلن … ا٠تلق بعد الفناء
ك ذكر أنو    Repeatedك قد جعلو ديفد كريستاؿ كاحدان من عوامل التماسك النٌصي، ك جعل لو مصطلح … للتأكيد ك التقرير

كنستطيع أف نذكر تعريفان للتكرار …  Recurrenceكأضاؼ غَته مصطلحان آخر ىو ( التعبَت الذم ييكرر ُب الكل ك اٞتزء)
كرار ىو إعادة ذكر لفظ أك عبارة أك ٚتلة أك فقرة، ك ذلك باللفظ نفسو أك بالًتادؼ ك ذلك يضمن كظيفتو النٌصية بالقوؿ بأف الت

  »3لتحقيق أغراض كثَتة أ٫تها ٖتقيق التماسك النٌصي بُت عناصر النص ا١تتباعدة 

                                                           
1
: م،  ص  2883ىـ، 3022/ 3:عبد العال سالم مكرم، الترادف في الحقل القرآني، مؤسسة الرسالة لمطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط.د  

287 . 
2
 . 289، 288: عبد العال سالم مكرم، الترادف في الحقل القرآني،  ص .د  

3
 . 28، 39، 38، 37: ، ص  2:صبحي ابراىيم الفقي، عمم المغة النصي، ج.د  
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ا١تعجز القرآف الكرٙب؛ يفٌرؽ الدكتور البدراكم زىراف بُت نوعُت من التكرار؛ التكرار الوارد ُب كبلمنا ٨تن البشر ، كالتكرار 
ظاىرة التكرار ُب القرآف الكرٙب ظاىرة الفتة للنظر ، ففي كبلمنا ٨تن البشر عندما يفرض علينا موقف لغوم كحدات لغوية   «إذ أف

بآّتمع ُب قد ال تيسعفنا القر٭تة بغَتىا، سواء حدث لنا ذلك ُب مواقف اٟتياة العامة عندما تتفاعل اللغة : بذاهتا، أك موقعية بعينها
ك قد تستغرقو حا١تان .. خضم الواقع اليومي أك حىت إف حدث لنا ذلك ُب مواقف اإلبداع الفٍت اليت يعايش فيها األديب الكلمة

.. قد ٧تد فيها ما ييعٌد نقيصة تتناكلو األلسنة ك األقبلـ.. فإف ما ييفرض علينا من حاالت تكرار لكلمات أك عبارات أك ٚتل.. متأٌمبلن 
ك لكن .. بل إف تكرارنا لبعض القصص ُب مواقف التسلية قد يكوف مدعاة مبللة ك سأـ أك رفض.. ما قد يكوف مثار سخريةأك 

الشيء الذم يلفت النظر أف التكرار ُب القرآف الكرٙب تسًتيح لو النفس ك يقبلو الطبع ك ٭تٌس ا١تستمع لو باستجابة يدرؾ عمقها كما 
 »1من مبلحة ك ٚتاؿ ك طيب نغم ك استقامة كزف ك سبلمة طبع ك غَت ذلكيدرؾ بقية ا١تظاىر اٌببة 

ك من بُت الظواىر األسلوبية اليت يبدك أهنا ٘تيز النص   «: ك ُب دراسة لؤلستاذ عبد القادر بوزبدة عن التكرار يقوؿ
فقد ظهرت دراسات سابقة على قدر  …الشعرم ظاىرة التكرار، اليت يرل البعض أهنا ا١تبدأ الذم ينبٍت البيت الشعرم على أساسو

بنية )ا١تتضمنة ُب كتابو  Youri Lotmanكبَت من األ٫تية حوؿ ظاىرة التكرار لعل من أ٫تها، فيما أعلم، دراسة يورم لو٘تاف 
لعدد ٤تدكد إف كل نص يتكوف باعتباره تأليفا تركيبيا : ك سأستعُت ببعض األفكار ك ا١تبادئ اليت صاغها ىذا العآب الفذ( النص الفٍت

عندما نعترب النص نصا فنيا، فإف كل العناصر ا١تكونة لو ك طريقة . ٢تذا فإف التكرار يصبح أمرا ال مفر منو(. اٟتركؼ مثبل)من العناصر 
   انتظامها داخلو تصبح دالة، ك ٬تب افًتاض ا١تعنوية فيها، تأسيسا على ىذا، فإف التكرار، أم تكرار، ال ٯتكن أف يكوف شيئا زائدا
أك عارضا بالنسبة للبنية، ك لذا، فإف تصنيف ٥تتلف أنواع التكرار ك انتظامها داخل النص يصبح أمرا ضركريا إلدراؾ ا٠تصائص 

 .األساسية اليت ٘تيز بنية ذلك النص
 »2اْب…فهناؾ التكرار الصوٌب ك اللفظي ك الوز٘ب ك اإليقاعي كاالستبداؿ كشبو التكرار : ك التكرار مستويات ك أنواع

من الظواىر األسلوبية ادثة لفاعلية األثر الشعرم، ك تتحقق عرب   «:ك يعٌد الدكتور نور الدين السٌد التكرار بأنو 
عن التكرار ٚتلة من الوظائف أ٫تها إثارة انتباه ا١تتلقي ك تكثيف اإليقاع ا١توسيقي ُب النص الشعرم ك توكيد الظاىرة ا١تكررة ك التعبَت 

 .أك حرفا   فالتكرار البسيط ىو تردد الكلمة ُب سياقات متعددة سواء كانت اٝتا أك فعبل … نسبة للسارد الشعرم مدل أ٫تيتها بال
  

على تعريف الًتداد ضمن ٘تظهرين اثنُت  -ُب الغالب–التعريفات، ىو اقتصارىا  ٢تذهإف ما يلفت انتباىنا بعد قراءتنا 
ىو أف  ذلكلصوٌب، ك على ٪تطُت بيانيُت ٫تا القرآف الكرٙب ك الشعر، ك لعٌل السبب ُب للبياف العريب، ٫تا النص ا١تكتوب ك البياف ا

منشأ الًتداد يعود إٔب كونو ظاىرة بيانية ٕتٌلت أكؿ ما ٕتٌلت ُب الفضاء الصوٌب، أم إف أكٔب بدايات تشكلها قد برزت ُب تركيبات 
 .آف ك تلقينوصوتية لفظية ٘تثلت ُب قوؿ الشعر ك نظمو؛ ٍب ُب تبلكة القر 

ك رغم أف البياف العريب قد كيسم بلغة اإل٬تاز إال أف غايات عٌدة كانت ٖتوج الشاعر إٔب تبليغ رسالتو اضطرٌتو إٔب اعتماد  
ألجل ذلك ٞتأ الدارسوف قدٯتهم ك حديثهم إٔب تأسيس ك ٖتليل ىذه الظاىرة ُب ضوء ا١تناىج ك ال غٌت عنها، وسيلة الًتداد ك

                                                           
1
 . 17: ، ص 2/3991:البدراوي زىران، ظواىر قرآنية في ضوء الدراسات المغوية بين القدماء و المحدثين، دار المعارف، مصر، ط.د  

2
، شعبان  30الجزائر،العدد ة، مجمة المغة و األدب، جامع(رحل النيار)دراسة ظاىرة أسموبية التكرار في قصيدة السياب : بد القادر بوزبدة، مقالع  

 .53، 58: م ، ص 3999ىـ،ديسمبر 3028
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كاف سائدة كقتئذ، ك اليت دأب عليها بعض ا١تتأخرين ُب رؤاىم ك قراءاهتم اٞتديدة؛ ك ينبغي اإلشارة ىنا بعد ٘تحيصنا الببلغية اليت  
ٞتٌل ا١تصطلحات اليت كردت ُب التعريفات السابقة ٢تذه الظاىرة البيانية إٔب أف الًتداد بوجهو االصطبلحي الذم ٨تن بصدد تأسيسو 

كاف مقصورا على مصطلح التكرار الذم درج على ألسنة الدارسُت القدامى، كإف ما انضوت ٖتتو من ك٤تاكلة ٖتديد معا١تو اآلف،  
ما ىي إال أنواع نعٌدىا تبعان للًتداد ؛ … مصطلحات فرعية شىٌت كالًتديد ك التصدير ك التعطف ك التكرير كرد العجز على الصدر

قاييس ثبلثة كانت ٖتكم قراءة النص حينذاؾ ىي اليت تولدت عنها كلعٌل م. حينما يتمظهر البياف ُب نص مكتوب أكصوت مسموع
 .كا١تعٌت معا بٌت، ٍب مقياس ا١تبٌتدكف ا١تعٌت، ك مقياس ا١تعٌت دكف ا١ت بٌتتلك التفريعات االصطبلحية؛ مقياس ا١ت

شتقاؽ مثبل، كاف ٢تا كبَت األثر كما أف ا٪تياز البياف العريب بثركتو اللغوية الفٌذة ك غزارة أبنيتو اللغوية ك غٌت صوتياتو كاال
 .ُب حرية كضع ا١تصطلح

ك لعٌل من أسباب ذلك أيضا؛ تنافس علماء العربية ك دارسيها ُب صناعة ا١تصطلح إظهارا للحقيقة ك ٖترٌيا للدقٌة كٖتاشيا 
 . لٌلبس

البلغاء تفٌتقا ك تدفٌقا، فبو لٌب القارئ أف إعجاز البياف القرآ٘ب ىو الذم ازدادت بو قرائح الفطاحلة  نك ال يغينٌب ع
 .ك دامت أٝتى لغة كأفصح لسافطويبل ازدانت العربية ٚتاال ك بيانا، ك منو استمٌدت قوهتا فامتٌدت 

ها استقت ماٌدهتا من دراسات الغرب ك نظرياهتم النقدية اٟتديثة كاىتمامهم بالدرس يك ا١تتأمل ُب تعريفات ادثُت يلف
٦تا أضفى على ىذا ا١تصطلح رؤل ك قراءات جديدة أسهمت ُب تعميق تلك  ،…طاب، ك التناصاأللسٍت ك علم النص ك ا٠ت

الطركح القدٯتة، ك ىذا ما أفرد ىذه الظاىرة البيانية بالتمٌيز كاالستقبللية؛ بدليل أف ما أ٧تزتو الدراسات اٟتديثة من تأصيبلت 
وف ُب أف الًتداد ىو مزية لغوية، ّٔا ينتظم ا٠تطاب ك تتماسك أجزاؤه تنظَتات ُب الظاىرة اللغوية، قد دٌعم ما ذىب إليو األقدمك 
 .تتأكد معانيو، كليس عيبا أك عيا، كما كٝتو بعض الدارسُت خطأك 

ف ىؤالء الدارسُت ٓب ٬تنحوا إٔب خبلؼ ما أثلو األكائل، فكبل٫تا يتفق على أف للًتداد كظائف عديدة ك فوائد ٚتة إ
 .إشراكو كفاعل ثاف ُب ىذه الظاىرة البيانية أعظمها استحضار ا١تتلقي ك

 
 

على تعريف الًتداد ضمن ٘تظهرين اثنُت  -ُب الغالب–التعريفات، ىو اقتصارىا  ٢تذهإف ما يلفت انتباىنا بعد قراءتنا 
ىو أف  ذلكالسبب ُب للبياف العريب، ٫تا النص ا١تكتوب ك البياف الصوٌب، ك على ٪تطُت بيانيُت ٫تا القرآف الكرٙب ك الشعر، ك لعٌل 

منشأ الًتداد يعود إٔب كونو ظاىرة بيانية ٕتٌلت أكؿ ما ٕتٌلت ُب الفضاء الصوٌب، أم إف أكٔب بدايات تشكلها قد برزت ُب تركيبات 
 .صوتية لفظية ٘تثلت ُب قوؿ الشعر ك نظمو؛ ٍب ُب تبلكة القرآف ك تلقينو

أف غايات عٌدة كانت ٖتوج الشاعر إٔب تبليغ رسالتو اضطرٌتو إٔب اعتماد  ك رغم أف البياف العريب قد كيسم بلغة اإل٬تاز إال 
ألجل ذلك ٞتأ الدارسوف قدٯتهم ك حديثهم إٔب تأسيس ك ٖتليل ىذه الظاىرة ُب ضوء ا١تناىج ك ال غٌت عنها، وسيلة الًتداد ك

اءاهتم اٞتديدة؛ ك ينبغي اإلشارة ىنا بعد ٘تحيصنا الببلغية اليت كاف سائدة كقتئذ، ك اليت دأب عليها بعض ا١تتأخرين ُب رؤاىم ك قر 
ٞتٌل ا١تصطلحات اليت كردت ُب التعريفات السابقة ٢تذه الظاىرة البيانية إٔب أف الًتداد بوجهو االصطبلحي الذم ٨تن بصدد تأسيسو 

امى، كإف ما انضوت ٖتتو من ك٤تاكلة ٖتديد معا١تو اآلف، كاف مقصورا على مصطلح التكرار الذم درج على ألسنة الدارسُت القد
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ما ىي إال أنواع نعٌدىا تبعان للًتداد ؛ … مصطلحات فرعية شىٌت كالًتديد ك التصدير ك التعطف ك التكرير كرد العجز على الصدر
كلعٌل مقاييس ثبلثة كانت ٖتكم قراءة النص حينذاؾ ىي اليت تولدت عنها . حينما يتمظهر البياف ُب نص مكتوب أكصوت مسموع

 .كا١تعٌت معا بٌت، ٍب مقياس ا١تبٌتدكف ا١تعٌت، ك مقياس ا١تعٌت دكف ا١ت بٌتك التفريعات االصطبلحية؛ مقياس ا١تتل
كما أف ا٪تياز البياف العريب بثركتو اللغوية الفٌذة ك غزارة أبنيتو اللغوية ك غٌت صوتياتو كاالشتقاؽ مثبل، كاف ٢تا كبَت األثر 

 .ُب حرية كضع ا١تصطلح
ن أسباب ذلك أيضا؛ تنافس علماء العربية ك دارسيها ُب صناعة ا١تصطلح إظهارا للحقيقة ك ٖترٌيا للدقٌة كٖتاشيا ك لعٌل م

 . لٌلبس
لٌب القارئ أف إعجاز البياف القرآ٘ب ىو الذم ازدادت بو قرائح الفطاحلة البلغاء تفٌتقا ك تدفٌقا، فبو  نك ال يغينٌب ع

 .ك دامت أٝتى لغة كأفصح لسافطويبل منو استمٌدت قوهتا فامتٌدت ازدانت العربية ٚتاال ك بيانا، ك 
ها استقت ماٌدهتا من دراسات الغرب ك نظرياهتم النقدية اٟتديثة كاىتمامهم بالدرس يك ا١تتأمل ُب تعريفات ادثُت يلف
سهمت ُب تعميق تلك ٦تا أضفى على ىذا ا١تصطلح رؤل ك قراءات جديدة أ ،…األلسٍت ك علم النص ك ا٠تطاب، ك التناص

الطركح القدٯتة، ك ىذا ما أفرد ىذه الظاىرة البيانية بالتمٌيز كاالستقبللية؛ بدليل أف ما أ٧تزتو الدراسات اٟتديثة من تأصيبلت 
اؤه تنظَتات ُب الظاىرة اللغوية، قد دٌعم ما ذىب إليو األقدموف ُب أف الًتداد ىو مزية لغوية، ّٔا ينتظم ا٠تطاب ك تتماسك أجز ك 
 .تتأكد معانيو، كليس عيبا أك عيا، كما كٝتو بعض الدارسُت خطأك 

ف ىؤالء الدارسُت ٓب ٬تنحوا إٔب خبلؼ ما أثلو األكائل، فكبل٫تا يتفق على أف للًتداد كظائف عديدة ك فوائد ٚتة إ
 .أعظمها استحضار ا١تتلقي ك إشراكو كفاعل ثاف ُب ىذه الظاىرة البيانية

لئن كانت تلك ىي جهود من سبقٍت من دارسُت ك منظرين كاصطبلحيُت، فإنو ال بٌد : المعتمدالتعريف االصطالحي 
 ٕب من ٤تاكلة إرساء مفهـو جديد أراه شامبل ك جامعا ١تا تفٌرؽ ك تشٌتت، على أنٍت ال أزعم الكماؿ أك اإلتياف ٔتا ٓب يأت بو األكلوف،

تذبذب أقواؿ البحثة  -ك ما انفك كذلك –٤تدد ك دقيق، ا٧تٌر عنو  ٍب إف عدـ اإلٚتاع على كضع مصطلح كاحد، كضبط تعريف
 .ك جليٌ  ضح، بل كتعٌدل ىذا إٔب ضياع ا١تتلقي ك عدـ ثبوتو ك قراره على إٚتاع موحد ك مفهـو كاك تضارّٔا اٞتدد

١ترء على أربعة حيث إف ٚتيع ما يتكلم بو االًتداد؛ : ك على أساس ذلك، فا١تصطلح اٞتامع الذم ارتأينا اقًتاحو ىو
يو أقساـ؛ ما فيو إعادة للمعٌت ك ا١تبٌت معان ك ىذا ىو الًتداد اٞتلي، ك ما فيو إعادةه للمبٌت دكف ا١تعٌت ك ىو الًتداد ا٠تفي، ك ما ف

كبلـ ا٠تلو من إعادة للمعٌت دكف ا١تبٌت ك ىذا ىو الًتداد البٍيٍٍت، ك ما ليس فيو إعادة من ىذا القبيل، فهذا ىو الكبلـ العادم، أم ال
 أم إعادة مهما كانت؛ سواء ُب ا١تعٌت دكف ا١تبٌت أك ُب ا١تبٌت دكف ا١تعٌت أك فيهما معا، ك ىذا نادر اٟتدكث؛ ألنو ال يكاد ٮتلو كبلـي 

 .  أحدو من كركد إحدل تلك الثبلثة متفرقة أك ٣تتمعة
كوف البيا٘ب كل كحدة بيانية تدخل ُب تشكيل البياف ا١ت، ك ا١تقصود بدة مكٌوف بيا٘ب أكثر من مرٌةك عليو فالًتداد ىو إعا

 :العريب، ك ىي كما يلي
ك فونيما ُب البياف أالوحدة البيانية األساس؛ ك ىي أصغر كحدة بيانية مشٌكلة للبياف، ك تكوف حرفا ُب الشكل ا١تكتوب 

 .ُب الصورةكحدةن ك أالصوٌب 
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أساس تًتاكح بُت كحدتُت على األقل إٔب عشر كحدات على الوحدة البيانية البسيطة؛ ك ىي ٕتاكر كحدات بيانية 
 .   ُب بياف الصورة الثنائيةك أك ا١تونيم ُب البياف الصوٌب أاألكثر، ك ىي الكلمة ُب الشكل ا١تكتوب 

   الوحدة البيانية ا١تركبة؛ ك ىي سلسلة كحدات بيانية بسيطة تؤدم معٌتن مفيدا كاٞتملة ك العبارة ُب الشكل ا١تكتوب، 
 .ُب بياف الصورة الكلية ك أ ،ك العبارة ُب البياف الصوٌبأ

؛ ك ىي آّموعة ا١تؤلفة من ٚتيع الوحدات البيانية ا١تركبة؛ ك تكوف نصا أك خطابا ُب الشكل عامةالوحدة البيانية ال
بيانية خاصة بو، بسبب  ، أما بياف الصمت، فليست ىناؾ كحدات مبياف الصور الك صورة ُب أُب البياف الصوٌب  حزمةك أا١تكتوب 

اختبلؼ ك تعدد ٕتلياتو ك ٘تظهراتو؛ فقد يتجٌلى الصمت ُب شكل مكتوب؛ كبداية الفقرة مثبل، ك الفراغات الفاصلة بُت الكلمات 
، أك ا١تصوت أك ا١تصور، لكن بشكل خفي اٞتمل ُب النص؛ ك بو تكوف كحدات الصمت البيانية ىي نفسها كحدات النص ا١تكتوبك 

 .ر كال مسموعغَت ظاى
كالوقف ُب تبلكة القرآف الكرٙب ، ك السكتة ك الوقف ُب نظم الشعر ، كالسكوت بُت   مثبل؛ قد يتجلى ُب البياف الصوٌبف

قراءة صامتة، صوت أخرس، ك ٢تذا تكوف كحدات بياف : ٚتلة ك أخرل ُب النثر؛ ك قريب من ىذا ما يندرج على األلسنة كقولنا
 .بياف الصميتالصمت ىي عينها كحدات ال

؛ فكل رسم يتخلل الصورة ىو بياف صامت، ك إف كاف رٝتا ناطقا من حيث داللتو، أيضا ك قد يتجلى ُب بياف الصورة
ك بذلك تضحى كحدات بياف الصورة ىي ذاهتا كحدات بياف … لوحة فنية ناطقة، طبيعة صامتة، صورة غامضة: فكثَتا ما يقاؿ

 .الصمت
إ٪تا ، ( الشكل ا١تكتوب، الصوت، الصورة)ت ُب أم بياف عريب من البيانات الثبلثة السابقة ك ٚتلة القوؿ أف ٕتٌلي الصم

 . ذاهتا ٖتكمو كحدات ذلك البياف
 : كما أسلفناللًتداد ثبلثة أكجو ٗتتلف باختبلؼ ٘تظهرات البياف العريب ك تعٌدد أ٪تطو، ك ىي   :أوجهو  
 .إعادة ا١تبٌت ك ا١تعٌت معا: اٞتليالًتداد   -أ

 .دكف ا١تبٌت إعادة ا١تعٌت: البيٍتالًتداد  -ب
 .ا١تبٌت دكف ا١تعٌتإعادة : ا٠تفيالًتداد  -ج

 .اثناف منها ٣تتمعُت أك أكثر رد يمن ىذه األكجو الثبلثة مستقبل بذاتو، ك قد  كاحدك قد يرد كل 
 

 : منها لنحددىا ضمن اٞتدكؿ التإبللًتداد أنواع عديدة ك متناكعة ال يسهل حصرىا؛ ك ٢تذا نقتصر على ٚتلة : أنواعو
 أكجهو
 أنواعو

 ترداد خفي
 إعادة ا١تبٌت دكف ا١تعٌت

 ترداد بٍيٍت
 إعادة ا١تعٌت دكف ا١تبٌت

 ترداد جلي
 إعادة ا١تبٌت ك ا١تعٌت معا

   × التكرير
 × ×  التأكيد
 × × × التكرار

 × × × اإلطناب
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   × آّاكرة
   × الًتديد

   × التعطف
   × رالتصدي
  ×  الًتادؼ
   × التوازم

   × ا١تشاكلة
   × ا١تزاكجة
 × × × ا١تقابلة
 ×   التوارد
  ×  التأكيل
  ×  التشبيو

  ×  االستعارة
  ×  الكناية
  ×  آّاز

  ×  التفصيل
  ×  التفسَت
  ×  التوسع

   × االزدكاج
  ×  اإلرداؼ
   × السجع
  ×  الطباؽ
  ×  التمثيل
  ×  التشابو

 × ×  تشابو األطراؼ
 × ×  االقتباس

  ×  الًتٚتة
 × ×  اإلٟتاح
  ×  االتساع
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   × اٞتناس التاـ
  ×  جناس التحريف

 ×   جناس التصحيف ا١تسلسل
   × جناس الًتكيب
  ×  جناس اإلشارة

 ×   جناس ا٠تط
   × جناس التغاير

 ×   جناس رد العجز على الصدر
 ×   طرد ك العكسجناس ال

 ×   جناس عكس اٞتمل
  ×  ا١تماثلة
  ×  ا١تطابقة
   × التورية

 ×   التكافؤ
  ×  ا١تبالغة

  ×  االستبداؿ
  ×  اإلفراط
  ×  اإلغراؽ
   × التصريع
  ×  التطويل

  ×  التصريف
  ×  التصرؼ

  ×  االستشهاد
  ×  ضرب ا١تثل
   × التصحيف
 ×   التشعيب

  ×  صريح بعد اإلّٔاـالت
  ×  البدؿ

  ×  التنسيق
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  ×  االعًتاض
 × × × تكرار الرؤيا
  ×  االستطراد

  ×  التعديد
  × × التناص

 
 

 
 
 
 
 

 :خاتمة 
و أف يتبُت عبقرية البياف العريب ُب ٚتع_  ىهنا أك ُب دراسات أخرل _ ٯتكن ١تتأمل ظاىرة التكرار كأضرب الًتداد فيما سبق بيانو      

 :بُت آّاز ك الًتداد ، عليو 
 .٬تب أف تشرع الدراسات ا١تعاصرة  ُب بياف الًتداد ك جديده ُب صناعة البياف العريب _ 1     
غريب الًتكيب العريب كأسلوبو أف ٬تتمع ُب النسق الواحد شاىد اإل٬تاز كشاىد الًتداد ؛ كىذا من آيات التفرد ُب العربية _ 2     

 .كضادىا 
 .فخامة الظاىرة الصوتية  ُب العربية كأضرب بياهنا بينة الوجود تستوٕب على القلوب _3    
تقع ٖتت الًتداد الكلي بكل كيفياتو ٣تموعة ال حصر ٢تا من ا١تصطلحات الصوتية كالبيانية كالبديعية ُب صناعة التشكل _ 4    

 .اللغوم كٚتالياتو ؛ كما التكرار إال كاحد من تلك ا١تصطلحات
الًتداد اٞتلي كالًتداد البيٍت كالًتداد ا٠تفي ، كلها منتشرة ُب أنواع البياف العريب من إعجاز قرآ٘ب كخطاب نبوم كشعر كنثر فٍت _ 5    
... 
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 المصادر والمراجع
 ابراىيم ٤تمد إٝتاعيل ، معجم األلفاظ ك األعبلـ القرآنية

للمبليُت ، بَتكت ، لبناف ،  دبية ،عريب إ٧تليزم فرنسي، دار العلمإميل يعقوب ك آخركف ، قاموس ا١تصطلحات اللغوية ك األ
 ـ  1،1987:ط

 إنعاـ فواؿ عكاكم، ا١تعجم ا١تفصل ُب علـو الببلغة
، مكتب تنسيق التعريب، ا١تعجم ا١توحد ١تصطلحات اللسانيات   ،إ٧تليزم )تأليف مشًتؾ ،ا١تنظمة العربية للًتبية ك الثقافة ك العلـو

 1989، تونس، (فرنسي، عريب
التوزيع، عبد لسبلـ ٤تمد ىاركف، دار الفكر للطباعة ك النشر ك : أبو عثماف عمرك بن ْتر بن ٤تبوب اٞتاحظ، البياف ك التبيُت ، ٖتقيق

 1:بَتكت، لبناف، ج
  2001، 11:فرنسي، دار العلم للمبليُت، بَتكت، لبناف، ط ،جبور عبد النور، معجم عبد النور اٟتديث، عريب

عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، عآب الكتب، بَتكت، لبناف، : ، ٖتقيق ك شرح(كتاب سيبويو) بو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب، الكتابأ
   4:ـ ،ج 1983ىػ، 1403/ 3:ط

 2:، بَتكت، لبناف، ج ك التوزيع عبد الرٛتن جبلؿ الدين السيوطي، اإلتقاف ُب علـو القرآف ، دار الفكر للطباعة ك النشر
ا١تؤب بك ، علي ٤تمد  د٤تمد أٛتد جا: الرٛتن جبلؿ الدين السيوطي، ا١تزىر ُب علـو اللغة ك أنواعها، شرح ك ضبط ك تصحيح عبد

  2:ـ ، ج 1987ىػ،  1408البجاكم، ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، منشورات ا١تكتبة العصرية، صيدا، بَتكت، لبناف، 
أٛتد مشس الدين، دار الكتب العلمية، : راف ُب إعجاز القرآف ، ضبط ك تصحيح عبد الرٛتن جبلؿ الدين السيوطي، معًتؾ األق

  1:ـ ، مج 1988ىػ ، 1408/ 1:بَتكت، لبناف، ط
 ٤تيي الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكز آبادم ، القاموس ايط 

 أبو الفضل ٚتاؿ الدين بن منظور، لساف العرب، دار بَتكت للطباعة ك النشر
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 م برنامج التدريب الصوتي في تعليم تصمي
 اللغة العربية لغير الناطقين بها

 بوتمر   فتيحة   :األستاذة
 غاتكلية اآلداب و اللّ 

 البويرة-ولحاج أجامعة أكلي محند 
 
يهدؼ التدريب الصوٌب إٔب اكتساب القدرة على إخراج األصوات من ٥تارجها الصحيحة كبالصفات اددة اليت يتميز ّٔا 

 .لنظاـ الصوٌب للغة العربيةا
ك٦تا ال شك فيو أف ىذا التدريب يساىم بشكل كبَت ُب عملية التعلم كىو جزء أساسي من الكتاب التعليمي كنظرا أل٫تيتو 

غة العظمى ُب ٣تاؿ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا كخاصة تعليم األصوات حاكلنا أف نضع بعض النماذج للتدريب الصوٌب ُب الل
حىت العربية كاليت ٭تتاجها ا١تتعلم ُب ا١ترحلة االبتدائية أم مرحلة التمييز كالتعرؼ على األصوات اٞتديدة كأيضا مرحلة األداء كاإلنتاج 

 .يتمكن ا١تتعلم من امتبلؾ ناصية اللغة
 .يت تواجهويركز التدريب الصوٌب على التقابل بُت اللغة العربية كلغة ا١تتعلم كعلى الصعوبات النطقية ال

لكل لغة بنيتها كقواعدىا الًتكيبية ا٠تاصة، كا٢تدؼ من الدراسة الصوتية للنظاـ الصوٌب للغة العربية كاألنظمة الصوتية للغات 
األكربية ىو إبراز ا٠تصائص ا١تشًتكة كغَت ا١تشًتكة على مستول الصوامت كالصوائت كأنصاؼ الصوامت كمدل تأثَتىا على تعلم اللغة 

 .بالنسبة لؤلكركبيُت كالصعوبات الناٚتة عن ىذا التأثَتالعربية 
ال تتوقف عند عملية النطق بصوت لغوم ( الفرنسي بصفة خاصة)إف صعوبة تعلم اللغة العربية بالنسبة للمتعلم األكريب 

 .معُت ك إ٪تا يتعلق األمر بكيفية استعماؿ نظاـ صوٌب ٥تتلف عن النظاـ الصوٌب للغتو األكٔب
نطق اللغة ا١تتعلمة يفرض ٖتليل النظاـ الصوٌب السائد ُب ٤تيطو كالنظاـ الصوٌب للغة ا١تتعلمة إٔب جانب ا١تعرفة كإف إتقاف 

اٞتيدة لبنيتها الوظيفية كاالستعانة ٔتا تقدمو الصوتيات التقابلية من التوضيحات يساىم ُب ٖتديد األسباب اليت تؤدم با١تتعلم إٔب 
ينجم عنها من غموض ُب العملية التبليغية كّٔذا يساىم ُب تسهيل العملية التعليمية التعلمية كاقًتاح ارتكاب األخطاء النطقية كما 

 .الطرؽ كالتمارين كالوسائل ا١تناسبة لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا
ليم اللغة كتعلمها لشدة أف اٞتانب الصوٌب ُب اللغة من أىم ما ينبغي أف نعاٞتو ُب سياؽ حديثنا عن تع»:يقوؿ الباحثوف

 اتصالو ٔتهارٌب االستماع كالكبلـ، كألف اٞتانب الصوٌب ال ٯتكن اعتباره مهارة لغوية ألنو جانب مشًتؾ بُت الكبلـ كاالستماع باعتباره
الًتكيز ُب  كعلى ىذا األساس ٬تب (1).«ا١تدخل الطبيعي لتعلم اللغة الشفهية اليت تقـو أساسا على تعلم اٞتانب الصوٌب من اللغة

كٖتقيقا ٢تذا الغرض قمنا ّٔذه . التدريب الصوتيتعليم األصوات ٍب بعدىا تعليم االستماع، كاٞتانب األكؿ يقتضي  البداية على

                                                           
رات المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة محمود كامل الناقة، رشدي أحمد طعيمة، طرائق تدريس المغة العربية لغير الناطقين بيا، منشو  -(1)

  .95، ص 2003أسيسكو، 
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لم متعالدراسة اليت تركز على الدراسة التقابلية بُت النظامُت الصوتيُت للغة العربية كاللغة الفرنسية باعتبار اللغة الفرنسية لغة أكٔب لل
 :كالعربية لغة ثانية كفق ا٠تطوات التالية

 (.الفرنسية)دراسة تقابلية بُت النظاـ الصوٌب للغة العربية كلغة ا١تتعلم  -1
 .معرفة أىم الصعوبات اليت يواجهها متعلم اللغة العربية من الفرنسيُت -2
 .رصد أىم األخطاء الصوتية اليت يقع فيها كٖتديد أسبأّا ككيفية عبلجها -3
 .ارين للتدريب الصوٌباقًتاح ٘ت -4

I. دراسة تقابلية بين النظام الصوتي للغة العربية و النظام الصوتي للغة الفرنسية: 
يعتمد تصنيف األصوات اللغوية من الناحية الفسيولوجية أك النطقية على ا١تعرفة الدقيقة بأعضاء النطق كعلى الفهم العلمي 

 . لعملية الكبلـ
يتطلب نطق اللغة أكثر من نصف اٞتسد اإلنسا٘ب من الرأس حىت البطن، فهناؾ : لصوتيةالدراسة الفيزيولوجية لألعضاء ا -1

٣تموعات من األعضاء اٞتسدية تتعاكف من أجل ىذا الغرض، تقع ٣تموعة منها ُب اٞتذع ك٣تموعة ُب اٟتلق كثالثة ُب الرأس 
ٔتا فيها الوترين الصوتيُت كاٟتلق كاللهاة، كالتجويف  الرئتُت، كاٟتجاب اٟتاجز، كالقفص الصدرم كالقصبة ا٢توائية كاٟتنجرة: كىي

 .األنفي كالتجويف الفمي ك اٟتنك األعلى، كلساف ا١تزمار، كاللثة كاألسناف كاللساف كالشفتُت
كباشًتاؾ ىذه األعضاء يصدر الصوت اللغوم فلكل عضو كٕتويف من ٕتاكيف اٞتهاز الصوٌب دكرا معينا ُب عملية 

 (1).النطق
 فراغ رناف مؤلف من حلقات غضركفية يقف بعضها فوؽ بعض بشكل عمودم كفيها يتخذ النفس ٣تراه : لهوائيةالقصبة ا

 .قبل إندفاعو إٔب اٟتنجرة
 ىي ٕتويف عضركُب يقع ُب هناية القصبة ا٢توائية يتكوف من عضاريف األكؿ أك العلوم منها ناقص االستدارة من : الحنجرة

 .ٌوف تفاحة آدـخلف ك عريض بارز من األماـ ليك
 ٫تا رباطاف مرناف يشبهاف الشفتُت ٯتتداف أفقيا باٟتنجرة من األماـ إٔب ا٠تلف يلتقياف عند تفاحة آدـ :الوتران الصوتيان .

فهما متصبلف من األماـ لكن مع إمكاف ٖتريكهما ْتيث يكوف من ا١تستطاع اتصاؿ بعضهما ببعض، أك تباعد٫تا كلية 
، كتسمى الفتحة الواقعة بُت الوترين الصوتيُت ( v)رؼ ليتخذا شكبل يشبو صورة اٟت مفتوحا من القصبة إٔب اٟتلق أك البلعـو

. باسم ا١تزمار، كٯتكن أف يؤدم اٟتدث الذم يقـو بو الوتراف الصوتياف إٔب عدد متنوع من األشكاؿ اليت يأخذىا ا١تزمار
 (2).ٟتظات الكبلـك٢تذه األشكاؿ أك حاالت ا١تزمار أ٫تية كربل ُب أية ٟتظة من 

 .للمزمار غطاء يسمى لساف ا١تزمار كظيفتو األصلية أنو ٔتثابة صماـ ٭تمي طريق التنفس أثناء عملية البلع
 ىو ٕتويف كاقع بُت اٟتنجرة كأقصى اٟتنك، كيقـو بتضخيم األصوات عند صدكرىا، كيعترب ٥ترجا لبعض األصوات: الحلق. 

                                                           
 .16ص  .1987إبراىيم أنيس، األصوات المغوية، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة،   -:أنظر -(1)

 .45عبد الرحمان أيوب، أصوات المغة، مكتبة الشباب، القاىرة، ص  -
 .34، ص 2012، 1ة العربية، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان، طروعة محمد ناجي، عمم األصوات و أصوات المغ -

  .137، ص 2000كمال بشر، عمم األصوات، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة،  -(2)
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 نتو ككثرة حركتو داخل الفم، كقد قسمو علماء أغلب األصوات إٔب ثبلثة أقساـعضو ىاـ ُب عملية النطق ١ترك : اللسان. 
  كىو اٞتزء الذم يقابل اللثة( ذلق اللساف)طرؼ اللساف. 
 كىو اٞتزء الذم يقابل كسط اٟتنك: كسط اللساف. 
 كىو اٞتزء الذم يقابل أقصى اٟتنك( مؤخرة اللساف: )أقصى اللساف. 

 (1). ٜتسة أقساـ بإضافة جذر اللساف أك أصلو كذكلق اللساف أك حده كىو رأسو األماميكىناؾ من العلماء من قسمو إٔب

 كىو سقف الفم ك ينقسم إٔب أقساـ ىي  :الحنك: 
 أك كسط اٟتنك أك اٟتنك الصلب ك ىو اٞتزء الذم يلي مقدـ اٟتنك حيث ينتهي التحدب ك يبدأ التقعر كىو ثابت ال : الغار

 .يتحرؾ
 كىذا اٞتزء قابل للحركة يرتفع ( أقصى اٟتنك أك اٟتنك اللُت)الذم يلي اٟتنك الصلب إٔب الداخل، كىو اٞتزء : الطبق

كينخفض فإذا رفع إٔب النهاية فإنو يلتقي باٞتدار ا٠تلفي للتجويف اٟتلقي، كٯتنع مركر ا٢تواء، ك٧تد كثَتا من األصوات العربية 
 .السُت، الصاد، التاء، الثاء: صوتتتكوف عندما يكوف اٟتنك اللٌُت ُب ىذا الوضع مثل 

 (.القاؼ)كىي ٘تثل هناية اٟتنك كىي اليت تشكل نطق صوت : اللهاة 
 كمقدـ اٟتنك كىو اٞتزء الواقع خلف أصوؿ األسناف العليا كىو ٤تدب ك٤تزز الشكل: اللثة. 
 ك٧تد األسناف تشًتؾ مع اللساف ُب  كىي أعضاء النطق الثابتة ك تنقسم أيضا إٔب األسناف العليا كاألسناف السفلى،: األسنان

 .التاء، الذاؿ، الظاء: نطق بعض األصوات مثل
 ك٫تا من أعضاء النطق ا١تتحركة كتتكوناف من الشفة العليا كالشفة السفلى ك٧تد٫تا يتخذاف أكضاعا ٥تتلفة ُب نطق : الشفتان

 .بعض األصوات الصائتة أك ا١تتحركة
 ع خبللو النفس مع بعض األصوات كا١تيم كالنوف ىذا إٔب أنو يستغل كفراغ رناف كىو العضو الذم يندف: التجويف األنفي

 . يضخم بعض األصوات حُت النطق ّٔا
 (. الفتحة، الضمة، الكسرة، األلف، الواك، الياء)يساىم ُب إصدار األصوات الصائتة : التجويف الفمي 

 :تصنيف األصوات العربية -2
 [ء]٫تزة القطع : الصوامت العربية ىي()،[ب]،[ت]،[ث]،[ج]،[ح]،[خ]،[د]،[ذ]،[ر]،[ز]،[س]،[ش]، 

يصنف الصوت . ُب مثل يعد[ م]ُب مثل كلمة كلد [ ك]،[ىػ]،[ف]،[ـ]،[ؿ]،[ؾ]،[ؽ]،[ؼ]،[غ]،[ع]،[ظ]،[ط]،[ض]،[ص]
بيعة الصوت كاعتبار صوٌب يتمثل ُب ط ()يتمثل ُب مكاف أك ٥ترج الصوت،( فسيولوجي)اللغوم على أساس اعتبارين اعتبار عضوم 

 (1):أك الصفة اليت يظهر ّٔا ُب طريقة النطق كتقسيم أك تضيف أصوات اللغة العربية طبقا ١توضع النطق كمايلي

                                                           
  .39روعة محمد ناجي، عمم األصوات و أصوات المغة العربية، ص  -(1)
()-  ] [ت لمداللة عمى الصوت المغوي المجرد بعيدا عن البنيةىذا الرمز من الرموز العممية في عمم األصوا. 

*()-  أقصى (ليويا)، المياة (حمقيا)، الحمق (حنجريا)الحنجرة : عشرة مخارج أو مواضع من جياز النطق و ىي كمايمي 10استخدمت المغة العربية ،
، الشفة مع األسنان (شفويا)، الشفة (أسنانيا لثويا)، األسنان مع المثة (انياأسن)، األسنان (لثويا)غاريا، المثة ( الغار)طبقيا، وسط الحنك ( الطبق)الحنك 

 (.شفويا أسنانيا)
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 [ىػ[ + ]ء ]حنجرية 
 [ح[ + ]ع ]حلقية 
 [ؽ ]٢توية 
 [خ[ + ]غ[ + ]ؾ ]طبقية 
 [م[+]ج[+]ش ]كما ُب ٬تد غارية 
 [ف[+]ر[+]ؿ ]لثوية 
 [ص[+]س[+]ز[+]ط[+]ت[+]ض[+]د ]انية لثويةأسن 
 [ث[+]ظ[+]ذ ] (بُت أسنانية)أسنانية 
 [ؼ ]شفوية أسنانية 
 [ك[+]ـ[+]ب ]شفوية ُب مثل كلمة كعد 

 (2):تتميز الصوامت ُب اللغة العربية ٔتميزات حددىا العلماء كمايلي: مميزات الصوامت العربية 
 صامت حنجرم إنفجارم ٣تهور[ ء]
 صامت شفوم إنفجارم ٣تهور[ ب]
  لثوم مهموس مرقف انفجارمصامت أسنا٘ب[ ت]
 صامت أسنا٘ب احتكاكي مهموس مرقف[ ث]
 ٣تهور( عند ادثُت( بيٍت)احتكاكي انفجارم ( )انفجارم عند القدماء)صامت غارم [ ج]
 صامت حلقي احتكاكي مهموس[ ح]
 صامت طبقي احتكاكي مهموس[ خ]
 صامت أسنا٘ب لثوم إنفجارم ٣تهور[ د]
 ٣تهورصامت أسنا٘ب احتكاكي [ ذ]
 صامت لثوم مكرر ٣تهور[ ر]
 ٣تهور( صفَتم)صامت لثوم أسنا٘ب احتكاكي [ ز]
 مهموس( صفَتم)صامت لثوم أسنا٘ب احتكاكي [ س]
 صامت غارم احتكاكي مهموس[ ش]
 مهموس مطبق( صفَتم)صامت لثوم أسنا٘ب احتكاكي [ ص]
 صامت لثوم أسنا٘ب انفجارم ٣تهور مطبق[ ض]

                                                                                                                                                                                           
 .42، ص 1998، 1مناف ميدي محمد، عمم األصوات المغوية، عالم الكتب لمطباعة و النشر و التوزيع، لبنان، ط -:أنظر -(1)

 .59، ص 2003اإلسكندرية،  حممي خميل، مقدمة لدراسة عمم المغة، دار المعرفة الجامعية، -
 .206، ص 1996، 1عصام نور الدين، عمم األصوات المغوية، الفونتيكا، دار المكر المبناني، ط -

  .62، ص 2004، 1حسام البينساوي، عمم األصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ط -(2)
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 فجارم مهموس مطبقصامت أسنا٘ب لثوم ان[ ط]
 صامت أسنا٘ب ٣تهور مطبق[ ظ]
 صامت حلقي احتكاكي ٣تهور[ ع]
 صامت طبقي احتكاكي ٣تهور[ غ]
 صامت شفوم أسنا٘ب احتكاكي مهموس[ ؼ]
 صامت ٢توم انفجارم مهموس[ ؽ]
 صامت طبقي انفجارم مهموس[ ؾ]
 (ا٨تراُب)صامت لثوم جانيب [ ؿ]
 صامت شفوم ٣تهور أغن [ ـ]
 ثوم ٣تهور أغنصامت ل[ ف]
 صامت حنجرم احتكاكي مهموس[ ىػ]
 شفوم ٣تهور( شبو صائت)نصف صامت ( كىجد[ )ك]
 (1)غارم ٣تهور( شبو صائت)نصف صامت ( يعد[ )م]

 

  الصوائت ّٔذا ا١تفهـو فيما ٝتاه النحاة كاللغويوف ْتركؼ : (الصوائت العربية)المصوتات في النظام الصوتي العربي الفصيح
أك اٟتركات القصَتة ُب مقابل اٟتركات الطويلة السابقة كىي ( ُب)لف ُب كاف كالواك ُب يكوف كالياء ُب حرؼ اٞتر ا١تد مثل األ

كالصفة األساسية ا١تميزة لنطق الصوائت تقـو على شكل ا١تمر ا٢توائي ا١تفتوح فيما فوؽ ( I)كالكسرة ( u)كالضمة ( a)الفتحة 
يغَت من الطبيعة السمعية للصوت الناتج عن ذبذبة الوترين الصوتيُت، فاألشكاؿ ا١تختلفة  اٟتنجرة كىذا ا١تمر يكوف صندكقا رنانا

كاللساف كالشفتاف ٫تا العضواف ( 2).اليت يتخذىا ىذا ا١تمر تغَت من كقع الصوت ُب األذف كمن ٍب تسمع أصواتا متمايزة
 .األساسياف اللذاف ٢تما دخل كبَت ُب تغيَت شكل ا١تمر ا٢توائي

 :تصنف الصوائت بالنظر إٔب اٞتزء الذم يرفع من اللساف كمايلي كعليو
  صوائت أمامية عند ارتفاع طرؼ اللساف. 
  صوائت كسطى عند ارتفاع كسطو. 
  صوائت خلفية عند ارتفاع مؤخرتو. 

 :كما تصٌنف حسب درجة انفتاح الفم إٔب
  ألف ٦تر ا٢تواء يكوف منغلقا( ضيقة)منغلقة. 
 واء يكوف منفتحامنفتحة ألف ٦تر ا٢ت. 
  (.نصف ضيقة)نصف منغلقة 
  (.نصف مفتوحة)نصف منفتحة 

                                                           
 .143، ص 2003، 1و فيزيائية، دار وائل لمنشر، عما، األردن، ط سمير شريف أستيتو، األصوات المغوية رؤية عضوية و نطقية: انظر -(1)
  .63حممي خميل، مقدمة لدراسة عمم المغة، ص  -(2)
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 :ففي اللغة العربية توجد ستة صوائت ىي
 مميــــزاتــــو رمزه الكتابي الصـائــت

 صائت كسطي قصَت مفتوح   كىتب          a الفتحة
 صائت خلفي قصَت مستدير كيتب         u الضمة
 صائت أمامي قصَت ضيق ًكتاب          i الكسرة
 صائت كسطي طويل مفتوح (قاؿ)          األلف
 صائت خلفي طويل مستدير (يقوؿ)         الواك
 صائت طويل أمامي ضيق (ًقيل)          الياء

 .ف يكوف أبعد ما ٯتكن من اٟتنك الصلباٞتزء األمامي من اللسا (1):أثناء النطق بالفتحة يكوف: النطق بالفتحة -أ
 الفم مفتوح بشكل كاسع. 
 الشفتاف منفرجتاف دكف تدكير. 
 أعلى نقطة ُب اللساف تكوف كسطو. 

 (2):أثناء النطق بالضمة يكوف كضع اٞتهاز النطقي كمايلي: النطق بالضمة -ب
 الشفتاف مقدمتاف ٨تو األماـ بشكل مدكر مفتوح قليبل. 
 فتحة الفم ضيقة. 
  ا٠تلفي من اللساف يكوف أقرب ما ٯتكن من اٟتنك اللٌُت اٞتزء. 

 (3):يتميز ٔتايلي( الشفتاف كاللساف)فيما ٮتص نطق الكسرة فإف كضع اٞتهاز النطقي : النطق بالكسرة -ج
  (.كسر الشفتُت)الشفتاف مشدكدتاف 
  (.حجرة الرنُت الضمية تكوف ُب أصغر حجم ٢تا ُب نطق الصوائت)فتحة الفم صغَتة 
  (.مقدمة اٟتنك)األمامي من اللساف أقرب ما ٯتكن من اٞتزء األمامي من اٟتنك الصلب اٞتزء 

األلف ىي فتحة ٦تدكدة فوضع اٞتهاز النطق يكوف، نفسو مع نطق الفتحة كالفرؽ بينهما ُب الكمية أم : نطق األلف -د
 .الفًتة الزمنية أم إطالة الفتحة يشكل األلف

 .ؽ ُب الفًتة الزمنية حيث ٘تطل الضمة زمنيا فينشأ عنها الواكىو كالنطق بالضمة كالفر : نطق الواو -ه
 (4).نطق الكسرة ك الياء يتماف بنفس الكيفية كالفرؽ بينهما ىو ُب ا١تدة الزمنية فقط: نطق الياء -و

 .نستنتج ٦تا سبق أف اٟتركات الثبلث ُب اللغة العربية ىي أبعاض حركؼ ا١تدٌ 

                                                           
  .83روعة محمد ناجي، عمم األصوات و أصوات المغة العربية، ص  -(1)
 .84المرجع نفسو، ص  -(2)
 .85المرجع نفسو، ص  -(3)
 .87المرجع نفسو،  ص -(4)
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غل القناة الصوتية ُب اللغة الفرنسية من الناحية الفيزيولوجية استغبلال كامبل كىذا ما ٓب تست :دراسة النظام الصوتي الفرنسي -3
 .يفسر اختبلؼ عدد صوامتها عن اللغة العربية

 (1):توجد ُب اللغة الفرنسية سبعة ٥تارج للصوامت تبدأ من اللهاة حىت الشفتُت كىي: مخارج الصوامت في اللغة الفرنسية 
 .األسنا٘ب، اللثوم األسنا٘ب، اللثوم، الغارم، الطبقي، اللهوم ا١تخرج الشفوم، الشفوم

 (2):تصنف ىذه الصوامت على النحو التإب

 p.b.m الشفوية
 f.v الشفوية األسنانية
 t.d.n اللثوية، األسنانية

 s.z.l اللثوية
  j ʓ  ʃ  ɲ (غارية)الشجرية 

 k.g (طبقية)الصفافية 
 ӄ اللهوية

 ات وىيمخارج أنصاف المصوت :y-w-j 
 y-jالشجرية ( غارية)
 wالصفافية ( طبقية)

 .بالشفوية الشًتاؾ الشفتُت ُب إحداثهما wك  yتوصف 
 الصفات الذاتية للصوامت: 

 (.اٟتبسية)صوامت شديدة 
 شديدة ٣تهورة :b-d-g-m-n-  
 شديدة مهمومة :p-t-k 

 (تسريبية)صوامت رخوة 
 الرخوة آّهورة   :v-z- 
 الرخوة ا١تهموسة: -s-fʃ 
 الصامت ا١تنحرؼ :ʃ 
 الصامت ا١تكرر :ӄ 
 الصامت األغن :-m-n- ɲ 

                                                           
(1)

- Monique léon, pierre léon, la prononciation du Français, Armond colin, Paris, 2000, p 24.  
ية، األمازيغية باية بدوي، تسييل إتقان النظام الصوتي في الفرنسية لمتالميذ الجزائريين المبتدئين، دراسة تقابمية بين أنظمة العربية الفصحى، العام -(2)
  .84، ص 1996ة الفرنسية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، والنظام الصوتي لمغ( القبائمية)
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 تتميز أنصاؼ الصوائت بنوع من الرخاكة ك ىي ٖتتوم أيضا على صفات ا١تصوتات لكنها  :مميزات أنصاف الصوائت
 .أكثر انغبلقا

 جدول الصوامت الفرنسية
 [ӄ]  اللهاة (التسريبية)الرخوة 

r- rare 
 

 [ʃ] (ةالغاري)الشجرية 
chou- ch 

g-j 
[Ʒ] 

gens- jeu 

 

 l  منحرؼ
[l] 

long 

 

  s c األسنانية
[s] 

sous   centre 

z 
[z] 

zone 

 

 f الشفوية األسنانية
[f] 

fou 

v 
[v] 

vous 

 

 k     q     c (طبقية)صفاقية  (اٟتبسية)الشديدة 
[k] 

Karate, que, café 

g 
[g] 

gout 

 

 gn   (الغارية)الشجرية
[ɲ] 

ligne 
 t األسنانية

[t] 
ton 

d 
[d] 

Date 

n 
[n] 

non 
 p الشفوية

[p] 
pont 

b 
[b] 

Bon 

m 
[m] 

mon 
 الغنة آّهورة الفموية ا١تهموسة الفموية  

                                                           

(- مالحظة  :s →  يمفظ في بعض األحيانs, sc, cc, ss, tion, c 
K→يمفظ في بعض األحيانk, c,q 
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 يًتاكح عدد ا١تصوتات ُب النظاـ الصوٌب الفرنسي بُت ٜتسة عشر كستة عشر ": المصوتات في النظام الصوتي الفرنسي
مصوتا يساعد على التلفظ عند اجتماع الصوامت ُب سياؽ صوٌب [ ∂]ناتج عن اعتبار ا١تصوت  مصوتا، كىذا االختبلؼ

 (1):عشر كىي 12القسم األكؿ خاص با١تصوتات الفموية كعددىا : كتقسم ا١تصوتات الفرنسية إٔب قسمُت. معُت
tirer 

[ i] i    [y] lu   [u] coup 

 

aller 

[e] e   [Ø] feu  [∂ ] fenêtre   [o] sot- seau – sout 

 

[ε] ai- e   [oe] fleur   [ɔ] porte- mort 

faire- père 

 

[a] patte- papa  [a] pâte- tas 

] ،[ã] ، :أما القسم الثا٘ب فهو خاص با١تصوتات ا٠تيشومية أك مصوتات الغنة ك ىي أربعة ]، [õ] 
 [ õ ] – bon, ton  
 [  ]- brun, un  
 [ ã ]- avant, rang  
 [  ] rien, pain 

 (2:)جدكؿ يوضح ا١تصوتات ُب اللغة الفرنسية مع تقدٙب أمثلة
si gris i 

clef pré e 

mere craie ε 

malle bal a 

âme bas a 

doré bol Ɔ 

gros beau o 

mou doux u 

plume cru y 

jeune seul oe 

monsieur me ∂ 

oefs deux Ø 

                                                           
 .87باية بدوي، تسييل إتقان النظام الصوتي في الفرنسية لمتالميذ الجزائريين المبتدئين، ص  -: أنظر -(1)

- E. EMERIT, cours de phonétique acoustique, SNED, Alger, 1977, p19. 
  .90باية بدوي، تسييل إتقان النظام الصوتي في الفرنسية لمتالميذ الجزائريين المبتدئين، ص  -(2)
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grand banc ã 

soin pain   

bon pont õ 

parfum brun õe 

من خبلؿ الدراسة التقابلية بُت النظامُت الصوتيُت اللغة العربية كاللغة الفرنسية نستنتج بعض الصعوبات كأيضا األخطاء النطقية اليت 
 :يقع فيها ا١تتعلم الفرنسي للغة العربية كمايلي

 ٠تلط ُب نطق الثنائيات التاليةيبلحظ ا: 
 ىػ-ع
 ؽ-ؾ

 ض-د
 ت-د
 ر-ذ
 ظ-ذ
 غ-ر
 (ُب اللغة الفرنسية ىو نفسو غ)
 س-ز

 ص-س
 ظ-ض
 غ-ع

 ع-أ
 ىػ-أ

 ط-ت
 ذ-ث
 س-ث
 خ-ح
 ع-ح
 ىػ-ح
 غ-خ

فا١تتعلم ا١تبتدئ عادة يتلفظ ( ص)ك ( س)أيضا ( ىػ)ك ( ء: )ىذه األخطاء النطقية نإتة عن تقارب ٥تارج األصوات مثبل
 (.سينا( )لصادا)

 ىناؾ أخطاء صوتية نإتة عن العادات الصوتية ٞتهازه النطقي اليت تعود عليها ُب لغتو األكٔب. 
 :نستعرض فيمايلي ىذه الصعوبات

Kalamun   قلم  →كلم (k )ؾ تلفظ ؽ 
(a )ع → أ 
(a )ح → أ 
(a )ىػ → أ 
(k )خ →ؾ 
(r )ر →غ 
(d )ض، ظ →د 

 :ة كبَتة ُب حالة كجود صوتُت ٦تا سبق ذكرىا ُب نفس الكلمة مثبلك ٬تد ا١تتعلم صعوب
 .aklounعقله تلفظ              
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  كخاصة ُب حاالت ( األلف كالواك، كالياء)الفتحة، الضمة كالكسرة كأيضا حركؼ ا١تد ( القصَتة)صعوبة نطق اٟتركات
 .التفخيم كالًتقيق

لغة العربية كاللغة الفرنسية كتبياف الصعوبات النطقية كاالستعانة ٔتا قدمو ا١تختصوف بعد الدراسة التقابلية للنظامُت الصوتيُت ل
كا١تعلومات ا١تقدمة ُب آّاؿ الصوٌب خلصنا إٔب بعض التوجيهات ُب  ُب تعليم اللغات األجنبية كتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا،

 .تعليم األصوات كُب التدريب الصوٌب
 

I. راحات في تعليم األصوات وفي التدريب الصوتيتوجيهات واقت: 
 (1):قدـ الباحثوف بعض التوجيهات فيما ٮتص الربنامج الصوٌب كىي كمايلي: توجيهات فيما يخص البرنامج الصوتي -1

 ٔب يو التدرج من السهل إأف يكوف ا١تدخل للمادة التعليمية ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا مدخبل صوتيا يراعى ف
 .تقدٙب األصوات الصعب ُب

  األصوات الصعبة كا١تشكبلت الصوتية ا١تتصلة ّٔا ٯتكن معاٞتتها من خبلؿ معرفة العبلقة بُت النظامُت الصوتيُت إذ ينبغي أف
ٗتتلف طريقة تدريس األصوات العربية باختبلؼ العبلقة بينها كبُت األصوات ُب لغة الدارسُت األكٔب، كمن ا١تمكن ٘تييز 

 :ة أشكاؿ من العبلقة بُت األصوات ُب كل من اللغتُتثبلث
 .ىناؾ أصوات تشًتؾ فيها اللغتاف أم يتماثل نطقهما ُب كل من اللغتُت - أ

 .ىناؾ أصوات متشأّة بُت اللغتُت، أم يتقارب نطقهما ُب كل من اللغتُت - ب
 .بلتو ُب التدريسىناؾ أصوات عربية غَت موجودة ٘تاما ُب لغة الدارس كلكل نوع من ىذه األنواع مشك - ج

  (ض،د)، (ؽ،ؾ)، (س،ز)، (س، ص،ث)الًتكيز على التقابل الصوٌب كالثنائيات الصغرل فيما يتصل بأصوات ،
 (.ح،ع)، (ش،ج)، (ذ،ظ،ز)، (ىػ،ح،خ)
  د حىت تربز ظواىر األدغاـ كا١تماثلة كا١تخالفة كىذا بع( أك٢تا، كسطها، هنايتها)تقدـ األصوات ُب مواقع ٥تتلفة من الكلمة

 (.منعزلة عن الًتكيب)الفراغ من تقدٙب األصوات ُب صيغتها الصوتية األصل 
  يعاد تقدٙب األصوات من خبلؿ النصوص ا١تكتوبة كبشكل كظيفي ْتيث يستمع الدارسوف إٔب ىذه النصوص مسجلة     

 .أك مقركءة على أف ٗتتار معظم كلمات النصوص من الكلمات السابق تقدٯتها ُب ا١تدخل الصوٌب
تعترب التدريبات جزءا مهما ُب تعليم األصوات كتنمية مهارة االستماع كقد خلص : هات في تدريبات التمييز الصوتيتوجي -2

  (2):الباحثوف إٔب بعض التوجيهات فيما ٮتص تدريبات التمييز الصوٌب كىي كمايلي
  أغراضها فمنها ما يعاِب األصوات كمنها ينبغي االستعانة بالشرائط كالتسجيبلت كاألفبلـ إذ تنوع التسجيبلت الصوتية بتنوع

كمنها ما ( األناشيد)االستماع بسماع اللغة كالًتديد  ما يعاِب الًتكيب اللغوم كمن ٍب االستماع مع الفهم كمنها ما يعاِب
 .يهدؼ إٔب التدريب على اٟتوار على أف تؤخذ مادة التسجيبلت من مادة الكتاب التعليمي

                                                           
، (سنة 12-6)المغة العربية، محمود كامل الناقة، فتحي عمي يونس، المنيج التوجييي لتعميم أبناء الجاليات اإلسالمية التربية اإلسالمية و  -(1)

  .21، ص 1999منشورات المنظمة اإلسالمية لتربية و العموم و الثقافة أسيسكو، 
  .118محمود كامل الناقة، رشدي أحمد طعيمة، طرائق تدريس المغة العربية لغير الناطقين بيا، ص  -(2)
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 اسب لؤلصوات كالتدريب على ٝتاعها أمر مهم جدا فالدارس ينبغي أف يسمع الصوت بوضوح إف التدريب على النطق ا١تن
قبل أف يبدأ نطقو، فالصورة الصوتية تسمع عقليا قبل أف تأخذ طريقها إٔب الفهم، فإذا كانت ىذه الصورة العقلية للصوت 

 .غَت مضبوطة فسوؼ ال تكوف عملية إخراج الصوت دقيقة
 عادة االستماع التلقائي إٔب تطبيقات على ٘تييز األصوات من خبلؿ كضوح ا١تخارج كدرجة الصوت  ٭تتاج الدارس لتكوين

 .كالتنغيم
 (1):االىتماـ أكثر باألصوات الصائتة ألسباب ٠تصها مناؼ مهدم ٤تمد ُب النقاط التالية 

 لطريقة ا١تألوفة ُب نطقها عند أىل أصوات العلة أكثر شيوعا ُب اللغة، كأم ا٨تراؼ ُب طريقة أدائها، يبعد ا١تتكلم عن ا
اللغة ا١تتحدث ّٔا، فمثبل ُب اللغة اإل٧تليزية إذا ٓب يتمكن ا١تتحدث من نطق حركاهتا الرئيسة نطقا سليما اتضح 

فتنفر منها األذف اإل٧تليزية لغرابة ذلك النطق عما اعتادت ٝتاعو، ٦تا يسبب سوء الفهم  اال٨تراؼ ُب نطق ألفاظها،
أللفاظ كشبيو بذلك ٭تصل مع اللغة العربية، فعندما يتحدث ّٔا شخص غَت عريب يظهر اال٨تراؼ كاضحا ٔتعٌت تلك ا

ذلك االختبلؼ ىو عدـ معرفتهم نطق أصوات العلة ك تأثرىم ٔتا اعتادكا عليو عند  ُب نطقو، كالسبب الرئيسي ُب
 .نطقهم ٢تا ُب لغتهم

  السمع من ا٠تطأ ُب األصوات الصامتة ألف أصوات العلة أكثر ا٠تطأ ُب نطق أصوات العلة يكوف أكثر كضوحا ُب
 .كضوحا ٝتعيا من األصوات الصامتة، فأم خلل ُب نطقها يظهر بصورة أكضح ٦تا ُب األصوات األخرل

 اٟتركات أصعب ُب النطق من األصوات الصامتة. 
 ة، تذكر باية بدكل أسباب ىذه الصعوبات اليت ىناؾ بعض الصعوبات النطقية ُب اللغة العربية النإتة عن الصعوبات اإلمبلئي

 (2:)٢تا عبلقة بالصوامت كأنصاؼ ا١تصوتات كا١تصوتات ىي
  غػ، ( )حرؼ الغُت)تعدد صور اٟتركؼ ك تنوعها فلكل حرؼ صورة خاصة ُب أكؿ الكلمة ككسطها كآخرىا أك منعزؿ

 (.ػعػ، ػع، غ
  (.ب،ت،ث،ف،ر،ز)تشابو كثَت من اٟتركؼ ُب الرسم ا٠تطي 
  (.ت، ط، س، ص، ؾ ،ؽ)تشابو كتقارب األداء الصوٌب بُت ٣تموعة من اٟتركؼ 
  فهي صامتة ، بعض اٟتركؼ تلفظ ُب كلمات كال تلفظ ُب أخرل كالواك ُب سوؽ، عود فهي صائتة أما ُب الثوب، القـو

 .أيضا الياء
  (.عصى -عصا)الفتحة الطويلة كا١تشار إليها كتابة باأللف ا١تمدكدة أك ا١تقصورة 
  ،ال ترسم اٟتركات عامة كاٟتركات اإلعرابية خاصة على اٟتركؼ ُب الكتابة العادية ٦تا ٬تعل التلفظ بالكلمات أمرا صعبا

 .خاصة ١تن يشكو صعوبات ُب القراءة
  (.ضمة ك نوف: بٍيته )التنوين صوت ينطق كال يرسم على الكلمة 

                                                           
     .91، ص 1998، 1باعة و النشر و التوزيع، بيروت، طمناف ميدي محمد، عمم األصوات المغوية، عالم الكتب لمط: أنظر -(1)
، عن خولة طالب اإلبراىيمي، صعوبة تعمم المغة عند 160باية بدوي، تسييل إتقان النظام الصوتي في الفرنسية لمتالميذ الجزائريين المبتدئين، ص  -(2)

  .179الطفل، مجمة أرطفونيا، ص 
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  الثلج"الشمسية " أؿ"ا األلف بعد كاك اٞتماعة ذىبو )اٟتركؼ اليت تكتب ك ال تلفظ." 
  الذين"اٟتركؼ اليت تلفظ كال تكتب كما ىو اٟتاؿ ُب االدغاـ كالتنوين كحذؼ البلـ ُب." 
 الوقف كفيو يسكن اٟترؼ ا١تتحرؾ، كبقلب تنوين الفتح ألفا، أك لفظ التاء ا١تربوطة ىاء. 
  ؼ ٫تزة الوصل مثلٖتذ" الشمسية كالقمرية"اتصاؿ الـ اٞتر بكلمات مبدكءة بأداة التعريف أؿ :. 
  كغالبا ما يغفل التلفظ ّٔا ٞتهلها" آ"ا١تٌدة كىي ٫تزة تليها ألف ٦تدكة. 
 إلتقاء أنواع من اٟتركؼ بأخرل كإلغاء أحدىا أثناء النطق ّٔا. 

 فٌرتى : فٌرطت: تٌ = ط ت 
 ابعظا١تا: ابعث ظا١تا: ظٌ = ت ط
 عٌز سهمك: عٌزز سهمك= س ز

لية بُت النظامُت للغة العربية كاللغة الفرنسية حاكلنا تقدٙب اقًتاحات فيما ٮتص التدريب من خبلؿ ىذه الدراسة التقاب
 .الصوٌب
 :اقتراح تمارين للتدريب الصوتي -3
لقد حدد الباحثوف بعض الطرائق للتدريب الصوٌب كالتغلب على ا١تشكبلت الصوتية اليت يعانيها ا١تتعلموف للغة العربية أ٫تها        
 :مايلي

 مثل (1)يسمع ا١تتعلم بعض األصوات: ة التدريب السمعيطريق: 
 أىتٍ   –أىٍت   –أىٍط    –أٍط 

 طى      طى      تى     تى 
 طى طى   طى طى   تى تى  تى تى 
 طى تى  طى تى  تى طى   تى طى 

 .ٍب يطلب من ا١تتعلم أف يقارف بُت الصوتُت
 مثبل (2)ات اٞتديدة بالنسبة للمتعلمعلى ا١تعلم التأكيد على ٥ترج األصو : طريقة وصف المخرج : 

 (.مفخم)صوت لثوم أسنا٘ب صفَتم مطبق : الصاد
 .صوت لثوم أسنا٘ب صفَتم مرقق: السُت

 الذاؿ
 البد من استخداـ طرؼ اللساف فيها كمده بُت الفكُت( أسنانية)الثاء   أصوات بُت أسنانية 

 الظاء  بالقرب من الشفتُت

                                                           
ء الصوتية لبعض دارسي المغة العربية من االندونيسيين، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، جياز التعاون دروين بن زين الدين، األخطا: أنظر -(1)

  .104ص ، ، تونس1994الدولي لتنمية الثقافة العربية اإلسالمية،
  .194ىـ، ص 1422، 1ى مطابع جامعة أم القرى، طعبد العزيز بن إبراىيم العصيمي، أساسيات تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخر  -:أنظر -(2)

 .42خير اهلل عصار، محاضرات و تطبيقات في عمم النفس المغوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  -



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 
 

57 

 مرققُت( الذاؿ، الثاء)
 .صوت مطبق أم يرتفع مؤخر اللساف إٔب الطبق( اءالظ)

 الذاؿ  ٣تهورين
 الظاء

 مهموس(  الثاء)
 .صوت شديدة مرقق مهموس(  التاء)
 صوت شديد مفخم مهموس( الطاء)

 تاب  telephoneالتاء ُب كلمة : فمثبل
 طاب        

  tokyoالتاء ُب كلمة 
 ربط نطق األصوات ْتركات يؤديها الدارس: 

  صوت اٟتاء بتنظيف عدسات النظارة عند النفخ فيهاارتباط. 
 ارتباط صوت ا٠تاء بالشخَت. 
  ارتباط صوت الغُت بكلمة باريس(paris )كما ينطقها الفرنسيوف. 

 االستعانة بالصور أك بصورة كاحدة كٖتريك أجزائها غد إخراج صوت معُت. 
 طريقة األزواج المتقاربة: 

 minimal pairs( )pairs( )ا٢تمزة كالعُت)، (ىاء، حاء)إتقاف الثنائيات  ٘تارين)استخداـ األزكاج ا١تتقاربة 
minimal )من الكلمات اليت تشًتؾ ُب ٚتيع األصوات إال صوتا كاحدا ىو الصوت الذم نريد للدارس أف ٯتٌيزه. 
  على ا١تتعلم أف  ٍب( ثنائية)كيتم التدريس على ىذه األصوات من خبلؿ استماع الدارس إٔب ا١تعلم كىو ينطق كل زكج

 (1).يذكر ىل الكلمة اليت يسمعها ىي األكٔب أـ الثانية لتدريب أذنو على التقاط الصوت الصحيح
 تسجيل الكلمات ُب شرائط كإعادة ٝتاعها عدة مرات من قبل ا١تتعلم. 
 اإلشارة إٔب الفرؽ ا١توجود بُت الكلمتُت ُب ا١تعٌت يدرؾ ا١تتعلم خطورة ا٠تطأ الصوٌب. 

 :ندرج بعض األمثلة للتدريب الصوٌب كفيمايلي
 العين (ء)الهمزة 
 داء
 أرؽ

 داع
 عرؽ

 الحاء الهاء
 (مكاف مقدس)حـر   ىـر

                                                           
  .43، 41خير اهلل عصار، محاضرات وتطبيقات في عمم النفس المغوي، ص  -(1)
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 ٤تمـو مهمـو
 حول (سقط)ىول 

 (من اٟتمى أك صوت اٟتماـ)حٌم  (من اىتم أك من شرع)ىٌم 
 اٟتبلؿ ا٢تبلؿ

 حجر (ترؾ)ىجر 
 (اسم)ٛتزة  ٫تزة

 
 الخاء الحاء

 خاًب (اسم)حاًب 
 خرج (أٍب)حرج 

 خرؽ حرؽ
 خٌزف (سبب لو اٟتزف)حٌزف 

 (من ا٠توار أك االستخارة)خار  (من اٟتَتة)حار 
 (أخو األـ أك من ا٠تيبلء)خاؿ  (اللوف)حاؿ 

 (ضعفت بنيتو)خٌس  (من اٟتس)حٌس 
 

 الضاد الدال
 ضرب (طريق)درب 

 ضلٌ  (من الدليل أك الدالؿ)دٌؿ 
 كضيع كديع
 رضا دار
 الطاء التاء
 (بريد)طابع  تابع
 طرؼ ترؼ
 طُت تُت

 (زكا)طاب  (من التوبة)تاب 
 طباشَت (الصباح)تباشَت 

 بطل بتل
 الصاد السين
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 صورة (من القرآف)سورة 
 صار سار
 (شهر عريب)صفر  سفر
 (منع)صد  سد

 
 الكاف القاف
 (سوء)كدر  قدر

 (ا١تمتلئ)ا١تكٌدس  ا١تقٌدس
 كسا قسا

 كفل فلق
 كافية قافية
 كلب قلب
 كاؿ قاؿ

 
 الظاء الزاي

 (٧تح)ظفر  (أطلق زفَتا)زفر 
 ظهر (بتسكُت ا٢تاء أم النرد)زىر 

 
 

 الغين العين
 الغابر العابر

 (صار غربيا أك غريبا)تغرَّبى  (صار عربيا)تعٌرب 
 غرض عرض
 غرؽ عرؽ

 غصب عصب
 غبل عبل

 

 الخاء الغين
 خَت غَت

 خاض (قل ماءه)غاض 
 خبل غبل
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 خرؽ غرؽ
 ٗتلخل تغلغل
 خإب غإب
 خاب غاب

 

 ألف المد الفتحة
 ىابط ىىبىطى 
 فاتح فتح

 كاشف كشف
 

 ياء المد الكسرة
 (من اٞتينات)جُت  جن
 سُت سن

 

 واو المد الضمة
 كو٘ب كن
 صومي صيم
 صو٘ب صين
 ذكقي ذيؽ
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 قـــائمــــة المـــراجــــع

 باللغة العربية: والأ
 . 1987إبراىيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية، القاىرة،  -1
ية، األمازيغية باية بدكم، تسهيل إتقاف النظاـ الصوٌب ُب الفرنسية للتبلميذ اٞتزائريُت ا١تبتدئُت، دراسة تقابلية بُت أنظمة العربية الفصحى، العام -2

 .1996للغة الفرنسية، رسالة ماجستَت، جامعة اٞتزائر،  كالنظاـ الصوٌب( القبائلية)
 .2004، 1حساـ البهنساكم، علم األصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ط -3
 .2003حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار ا١تعرفة اٞتامعية، اإلسكندرية،  -4
 .ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر خَت ا عصار، ٤تاضرات كتطبيقات ُب علم النفس اللغوم، ديواف -5
، جهاز 1994دركين بن زين الدين، األخطاء الصوتية لبعض دارسي اللغة العربية من االندكنيسيُت، تونس،  -6 ، ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

 .التعاكف الدكٕب لتنمية الثقافة العربية اإلسبلمية
 .2012، 1العربية، ا١تؤسسة اٟتديثة للكتاب، لبناف، ط ركعة ٤تمد ناجي، علم األصوات كأصوات اللغة -7
 .2003، 1ٝتَت شريف أستيتو، األصوات اللغوية رؤية عضوية كنطقية كفيزيائية، دار كائل للنشر، عماف، األردف، ط -8
 .عبد الرٛتاف أيوب، أصوات اللغة، مكتبة الشباب، القاىرة -9

 . ىػ1422، 1غة العربية للناطقُت بلغات أخرل مطابع جامعة أـ القرل، طعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، أساسيات تعليم الل -10
 .1996، 1عصاـ نور الدين، علم األصوات اللغوية، الفونتيكا، دار الفكر اللبنا٘ب، ط -11
 . 2000كماؿ بشر، علم األصوات، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،  -12
 .ئق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا، منشورات ا١تنظمة اإلسبلمية٤تمود كامل الناقة، رشيد أٛتد طعيمة، طرا -13
، منشورات (سنة 12-6)٤تمود كامل الناقة، فتحي علي يونس، ا١تنهج التوجيهي لتعليم أبناء اٞتاليات اإلسبلمية الًتبية اإلسبلمية كاللغة العربية،  -14

 1999ا١تنظمة اإلسبلمية لًتبية كالعلـو كالثقافة أسيسكو، 
 .1998، 1مناؼ مهدم ٤تمد، علم األصوات اللغوية، عآب الكتب للطباعة كالنشر كالتوزيع، لبناف، ط -15

 

 باللغة الفرنسية: ثـــانيــــا
1- E. EMERIT, cours de phonétique acoustique, SNED, Alger, 1977. 

2- Monique léon, pierre léon, la prononciation du Français, Armond colin, Paris, 2000. 
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 البنية الصوتية في الموشح  األندلسي  و أبعادىا  الداللية  
 دراسة وصفية  إحصائية  تحليلية -ابن زىر أنموذجا  

 فايزة حسناوي: األستاذة 
 قسم اللغة العربية وآدابها              

 المديــــة  -يحي فارس . جامعة د
 :مقدمة     

إذ منو . إف الصوت  ىو مادة  ، بل ىو اللغة عينها   كذاهتا ، كأف ا١تستول الصوٌب ىو أساس بنية اللغة  ليس ٥تطئا من قاؿ
يتشٌكل كل من ا١تستويُت اإلفرادم كالًتكييب بشقيو النحوم الثابت كالببلغي ا١تتغَت حسب حاؿ السامع، باعتبار أف الصوت ىو 

يؤلف النظاـ : كُب ىذا الصدد يقوؿ الدكتور جعفر دؾ الباب . أم الكلمات كاٞتملالوحدة الصغرل اليت تتكوف منها كحدات اللغة، 
مرتبة  اللغوم كبل كاحدا  ، توجد ا١تستويات ا١تتدرجة للبنية اللغوية فيو ، ُب عبلقة تأثَت متبادؿ فيما بينها، ك٭تتل مستول البنية الصوتية

لذا تنعكس خصائصو ُب ا١تستويات اللغوية األعلى ، كال ٯتكن تفسَت . .ا١تستول األساسي كا١توجو بالنسبة  لبقية ا١تستويات 
 .(1)خصائص ا١تستول الصوٌب ْتقائق من ا١تستويات األعلى ُب حُت أف العكس ٦تكن 

كاٟتديث عن الصوت ىو بالضركرة اٟتديث عن اإليقاع، إذ أٌف ُب . من خبلؿ ىذا ا١تقوؿ تتضح أ٫تية الصوت ُب بنية اللغة 
. حاجة فيزيولوجية ُب كينونة اإلنساف، ألنو يضبط حركة النفس، فإذا كانت سريعة جاء مثلها، كإذا كانت ىادئة كاف كذلكاإليقاع 

كأل٫تية  الفعل التطبيقي  الذم   غدا مطلوبا  .  لذا عٌد من أىم العناصر اليت شغلت اىتماـ الباحثُت كال تزاؿ تشغلهم  إٔب ىذا اليـو  
البن زىر األندلسي ، كنموذج  ( سلم األمر للقضاء)مة كاللغوم خاصة ، فقد اخًتنا ُب دراستنا ىذه موشحة ُب البحث العلمي عا

: على العناصر التحليلية  التالية كعليو  فقد اشتملت  خطة البحث. تطبيقي صرؼ ننطلق منو لدراسة البنية الصوتية كعبلقتها بالداللة
 .ا٠تا٘تة  كالنتائج   –األصوات كارتباطها بالدالالت  –ا١توسيقى الداخلية  –أكزاف ا١توشحات  –ا١توسيقى ا٠تارجية 

 الموسيقى الخارجية : أوال
 :أوزان الموشحات  

ككما تطورت ا١توسيقى . ١تا كانت أكزاف الشعر، ىي موسيقاه، فإف ىناؾ إذف صلة ٕتمع بُت موسيقى الشعر كا١توسيقى عامة
يقى العصر العباسي غَت موسيقى العصر األموم، ك٫تا معا غَت موسيقى اٞتاىلية، كاف ا١تأموؿ أف العربية  خبلؿ العصور، ككانت موس

ًدث الشعراء تطورا ٦تاثبل ُب موسيقى الشعر كأال يقفوا عند اٟتد الذم رٝتو اٞتاىليوف، غَت أف ىذا  شيء ٓب ٭تدث   .٭تي
جريئة  ( ةجزئي)عت ا١توشحات األندلسية فكانت أكؿ ٤تاكلة لقد ظل الشعر مقيدا بأكزاف الشعر اٞتاىلي كقوافيو، حىت اخًت 

  (2).فللتجديد ُب أكزاف الشعر العريب كقوافيو كا٠تركج ّٔا على ما ألفو الشعراء السابقو 

                                                           
 .1990 -1مكتبة األىإب، دمشق، سوريا، ط  -23ص –٤تمد شحركر   -رة مقدمة  الكتاب كالقرآف قراءة معاص –جعفر دؾ الباب  (1)
(2)    
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ج ك٘تثل ا١توشحات ثورة عارمة ،كخركجا ٓب يسبق لو مثيل على الشكل ا١توركث للنمط العركضي للقصيدة العربية ،كقد ٘تثل ىذا ا٠ترك  
 .(1)ُب الوزف كالقافية بالتحديد

دار الكتاب  ُب " ُب كتابو " ىبة ا بن سناء ا١تلك "كلعل خَت من تعرض ألكزاف ا١توشحات بالدرس كاالستقصاء ىو 
 كالثا٘ب.األكؿ منها، ما جاء على أكزاف أشعار العرب : ، إذ كجدناه  يقسم ا١توشحات من حيث أكزاهنا إٔب قسمُت "عمل ا١توشحات 

 .(2)ماال كزف لو فيها ، كال إ١تاـ لو ّٔا
بأنو من النسج ا١ترذكؿ ا١تخذكؿ ، كىو با١تخمسات أشبو منو با١توشحات، كال :" أما القسم األكؿ فيعده ابن سناء ا١تلك 

منها ىو الكثَت كالقسم الثا٘ب من ا١توشحات ، كىو ماال دخل لشيء من أكزاف العرب ، كىذا القسم . يفعلو إال الضعفاء من الشعراء 
 :غَت أف ابن سناء ا١تلك ٧تده قد قسم القسم األكؿ بدكره إٔب قسمُت كاٞتم الغفَت كالعدد الذم ال ينضبط ،

أحد٫تا ماال يتخلل أقفالو كأبياتو  كلمة ٗترج بالفقرة اليت جاءت فيها عن الوزف الشعرم ،كالذم يريد أف يتشبو ٔتا ال يعرؼ، 
 :م إال إف كانت قواُب قفلو ٥تتلفة،فإنو ٮترج باختبلؼ قواُب األقفاؿ عن ا١تخمسات، كقوؿ بعضهمكيتشبع ٔتا ال ٯتلك ، اللهٌ 

 أىٌول يب منك أـ ١تم؟  يا شقيق الركح من جسدم
    أك ضمة   كسرة كانت ،.كاآلخر ٦تا جاء على أكزاف الشعر ا١تعركفة، ىو ما ٗتللت أقفالو كأبياتو كلمة أك حركة ملتزمة 

 :جو عن أف يكوف شعران صرفا كقريضان ، فمثل الكلمة قوؿ ابن بقيٌ أك فتحة ، ٗتر 
  معٌديب كفا٘ب كٓب أقل للمطبل ىجرا٘ب  صربت كالصرب شيمة العا٘ب 

 (3)ىذا البيت من البحر ا١تنسرح
 

 .النموذج  التطبيقي 
"سلم األمر للقضا: الموشحة  
 فىهوى لًلنَّفًس أىنفىع  سىلّْمى األىمرى لًلقىضا 
 ًنم حُتى أىقبىبلكىًاغتى 

 كىجوى بىدرو تػىهىلَّبل
 ال تػىقيل بًا٢تيموـً ال

 لىيسى بًاٟتيزًف يىرًجع  كيلُّ ما فاتى كىاًنقىضى 
 كىًاصطىًبح بًًابنىًة الكيرـك

 ًمن يىدم شاًدفو رىخيم
 حُتى يفتػىرُّ عىن نىظيم

 كىرىحيقه ميشىعشىع  فيًو بىرؽه قىد أىكمىضا 

                                                           
 .مكتبة األدب، مصر- 297ص–علي الغريب ٤تمد الشناكم، الصور الشعرية عند األعمى التطيلي ( 1)
 .297ص  –ا١ترجع نفسو ( 2)
 .361ص –ا١ترجع نفسو  -(4)  ----.360عبد العزيز عتيق، األدب العريب ُب األندلس، ص( 3)
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 أنا أىفديًو ًمن رىشا                                                  
أىيىفى القىدّْ كىاٟتىشا  َى
 سىقى اٟتيسن فىًانتىشا

 فػىفيؤادم يقطىع  ميذ تػىوىٌٔب كىأىعرىضا 
 ًمن ًلصبٍّ غىدا ميشىوَّؽ
 ظىلَّ ُب دىمًعًو غىريق ح
 ينى أىموا ًٛتى العىقيق

 أىسىفي يىوـى كىدَّعوا   كىًاستػىقىٌلوا ًبذم الغىضا
 رل حُتى أىظعناما تى 

 كىسىرل الرىكبي موىنا
 كىاًكتىسى اللىيلي بًالسىنا

 أـى مىعى الرىكًب يوشىعي   نوريىيم ذا الذَّم أىضا 
 :التحليل

 النمط العروضي أقسام الموشحة 

 ا١توشحة
 
 
 
 
 سلم "

 األمر 
 "للقضا 

 من ْتر ٣تزكء ا٠تفيف سٌلم األمر للقضا     فهو للنفس أنفع ا١تطلع
 متفع لن  فاعبلتن متفع لنفاعبلتن 

 الدكر
 كأغتنم حُت أقببل

 كجو بدر هتلبل
 ال تقل با٢تمـو ، ال

 فاعبلتن متفع لن
 فاعبلتن متفع لن
 فاعبلتن متفع لن

 فعبلتن متفعلن       فعبلتن متفع لن  كل ما فات  كانقضى    ليس باٟتزف يرجع القفل
 البيت
 يتكوف

 من الدكر
 كالقفل

 ببلكأغتنم حُت أق
 كجو بدر هتلبل

 ال تقل با٢تمـو ، ال
 كل ما فات كانقضى     ليس باٟتزف يرجع

 فعبلتن متفع لن
 فعبلتن متفع لن
 فعبلتن متفع لن

 فعبلتن متفعلن         فعبلتن متفع لن
 فاعبلتن متفع لن          فاعبلتن متفع لن نورىم ذا الذم أضا    أـ مع الركب يوشع ا٠ترجة

 : جاءت على كزف ٣تزكء ا٠تفيف ، كىذا يظهر لنا من خبلؿ تقطيعنا للمطلع" م األمر للقضا سل" موشحة 
 فهو للنفس أنفع     سلم األمر للقضا
 فهو للنفس أنفعو     سللم ألمر للقضا

0 l0l  l 0 l 0l l 0l l 0 l0l l 0 l 0 l l0l l 
 متفع لن فاعبلتن متفعلن فاعبلتن
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 التفعيلة ا١تتحصل عليها نوع العلة ات اليت حدثتالتغَت  التفعيلة األصلية
 متفع لن خنب "الساكن الثا٘ب" حذؼ السُت مستفع لن

 
لقد ٞتأ الشاعر إٔب الزحافات كالعلل ليكسر ما فيو من فركة التطريب، كتدافع الغناء ، كبذلك استطاع أف يستولد من ىذه 

كٔتا أف رؤيا . ثر عمقان ، يتجانس مع ىذه الرؤيا الشعرية ا١تتوترة كينبثق عنهاإيقاعان أىدأ كأك" ٣تزكء ا٠تفيف" ك" الرمل" البحور 
 .ا١توشحات تتفجر باألٓب كاٟتزف كاألسى ، لذا كاف على ىذه الرؤيا أف تنتج إيقاعها ا٠تاص

 
 الموسيقى الداخلية : ثانيا

 :التكرار/ 1
أصغر كحدة صوتية ٯتكن عن طريقها التفريق بُت الكلمات  إف بنية الصوت أكٔب البنيات الًتكيبية ُب ا١توشحة، باعتبارىا

كىنا سنتناكؿ ٥تتلف الظواىر الصوتية، من جهر ك٫تس، كشدة، كرخاكة، كإطباؽ كانفتاح ،كاستعبلء كاستفاؿ . ك٘تييز أشكا٢تا 
 .معتمدين ُب ذلك نظاـ اٞتداكؿ كاإلحصاء ُب دراسة ٥تتلف الظواىر 

 :الهمس  الجهر و 
 :الجهر  1 

ىو الذم يهتز عند النطق بو الوتراف الصوتياف ُب النتوء اٟتنجرم ْتيث يسمع تنشره الذبذبات " ف الصوت آّهور إ
األصوات اللغوية اليت " إبراىيم أنيس " الصوٌب ، كإمعانا كتوضيحا ٠تصائص اٟتركؼ آّهورة يرل . (1)"اٟتنجرية ُب ٕتاكيف الرأس 

 .(2)"تيُت ُب اٟتنجرة تسمى أصواتا ٣تهورة ، فالصوت آّهور ىو الذم يهتز معو الوتراف الصوتياف تصدر بطريقة ذبذبية الوترين الصو 
عضقم كزف مارغظ جد طلب " فمصدر الصوت آّهور يشًتؾ فيو الصدر كالفم كىي تسعة عشرة صوتا ٕتمعت ُب قو٢تم 

." 
 :الهمس  2

 .(3)"الوتراف الصوتياف ُب النتوء الصوٌب اٟتنجرم  ىو الصوت الذم ال يهتز عند النطق بو:" الصوت ا١تهموس 
 .(4)حرؼ أضعف موضعو حىت جرل النفس معو :" أما سيبويو فقد عرؼ اٟترؼ ا١تهموس بقولو 

يتصف الصوت ا١تهموس برىافة ،كىي صفة تبعث على التأمل كالتقصي العميق ّتوانب اللغة ،كُب حالة طغياف أصوات 
 .لى حاسة السمع ا٢تمس يزداد  تأثَت الصوت ع

 :كمن خبلؿ  عملية فحص إحصائي ألصوات اٞتهر كا٢تمس الواردة ُب ا١توشحة توصلنا إٔب مايلي 
 النسبة ا١تئوية ا١تهموسة النسبة ا١تئوية آّهورة عدد اٟتركؼ

                                                           
 .59صربم متوٕب، دراسات ُب علم األصوات، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرة، ص  (1)
 .20، ص 1981، 1إبراىيم أنيس، األصوات اللغوية، ا١تكتبة اإل٧تلو مصرية، القاىرة، ط (2)
 .59صربم متوٕب، دراسات ُب علم األصوات، ص  (3)
 .489، ص 2، ج1990 ،3سيبوية، الكتاب، مؤسسة األعلى للمطبوعات، بَتكت، ط (4)
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362 253 69.88 69 19.06 
 

سة ، فكانت نسبة آّهورة ىي نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ أف األصوات آّهورة ُب ا١توشحة  ىي أكثر من ا١تهمو 
 . %19.06، كا١تهموسة تقدر ب  69.88%

ككما ىو معركؼ فإف الصوت آّهور ىو صوت يقرع األذاف لشدتو كيوقظ األعصاب، فكثرة األصوات آّهورة جاءت كفق 
 .مقاصد الشاعر

 .ا١تئوية بُت اٞتهر كا٢تمس كقد توزع الصوت ا١تهموس ُب ا١توشحة حيث أحدث نوعا من التوازف تقريبا ُب النسبة
 :الرخاوة  الشدة و 

 .معيار الشدة كالرخاكة يرجع أساسا إٔب درجة التحكم ُب تيار النفس ا١تنطلق من الرئتُت 
 :الشدة  1

ىو أف ٭تبس ا٢تواء ا٠تارج من الرئتُت حبسا تاما ُب موضع من ا١تواضع ،كينجم عن ىذا اٟتبس أك الوقف أف يضغط ا٢تواء ، 
 .(1)ق سراح آّرم ا٢توائي فجأة فيندفع ٤تدثا صوتا انفجارياٍب يطل

 .كالشدة من عبلمات قوة اٟترؼ  (2)"أجد قط بكت" ٙتانية أحرؼ ٬تمعها ىجاء قولك : كاألصوات الشديدة ىي 
 :الرخاوة  2

اء اٟتاء، ا٢ت: الصوت الرخو ىو صوت ٭تدث معو اعًتاض ناقص ، كىو عكس الصوت الشديد ، كمن األصوات الرخوة "
:" كىي ثبلثة عشر حرفا ، ٬تمعنا قولك.  (3)"الغُت ، ا٠تاء ، الشُت، الصاد، كالضاد، كالزام ، كالسُت ،كالظاء كالثاء ،كالذاؿ ،كالفاء 

 .(4)"ٗتذ ظغش زخف صو خس 
 

 :كمن خبلؿ عملية  فحص إحصائي لصوٌب الشدة كالرخاكة  توصلنا إٔب مايلي 
 النسبة ا١تئوية الرخوة ة ا١تئوية النسب الشديدة عدد اٟتركؼ 

362 125 34.53% 80 22.09% 
 

ما ٯتكن مبلحظتو على اٞتدكؿ ىو أف الشاعر قد كظف األصوات الرخوة بنسبة أقل من األصوات الشديدة ،حيث أف 
 . %34.53كالشديدة %22.09نسبة األصوات الرخوة 

                                                           
 .100، ص  1980، 7كماؿ بشر على اللغة العاـ، دار ا١تعارؼ، مصر، ط (1)
 .290أٛتد بوزيد، التناسب البيا٘ب ُب القرآف، ص  (2)
 .291ا١ترجع نفسو، ص  (3)
 .44حساـ البهنساكم، دراسات صوتية عند علماء العرب، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرة، ص  (4)
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تواتره بقلة عكس الشديد، فالشاعر استعمل األصوات  ككاف.فالصوت الرخو ٭تدث معو إعراض ناقص ،كىو صوت حزين 
الرخوة ، كىي أصوات ٖتمل دالالت األٓب العميق كاٟتزف الشديد ، ك أف تواتره ُب القصيدة ينم عن حالة الشاعر كما ٭تس بو ، غَت 

 .أف األصوات الشديدة فجرت ذلك اٟتزف كاألٓب بطغياهنا على األصوات الرخوة
 :اإلطباق واالنفتاح 

 : اإلطباق  1
الصوت ا١تطبق ىو الذم ينطبق عند النطق بو طرؼ اللساف ككسطو على من ٭تاذيو من سقف اٟتنك على تفاكت ُب درجة 

 .(1)/ ظ/ض كناقص نسبيا ُب /ص/كمتوسط ُب / ط/االنطباؽ فهو تاـ ُب 
ائفة  من اللساف تنطبق مع الريح إٔب الطاء كالصاد كالظاء كالضاد كإ٪تا ٝتيت ّٔذا ،ألف ط: كاٟتيركؼ ا١تطبقة ىي أربعة 

 .(2)اٟتنك األعلى عند النطق ّٔا مع استعبلئها 
 

 :االنفتاح: 2
األصوات ا١تنفتحة ىي ٜتسة كعشركف، أم ما عدا األصوات ا١تطبقة ا١تذكورة ، كٝتيت با١تنفتحة ، ألف اللساف ال ينطبق مع 

 .(3)الريح إٔب اٟتنك عند النطق ّٔا 
الثاء، اٟتاء، ا٠تاء، الذاؿ، الزام ، السُت، الشُت، العُت، الغُت، الفاء، ا٢تاء، الواك، الياء ، األلف، : ة ىيكاألصوات ا١تنفتح

 .البلـ، النوف، ا١تيم، الراء، ا٢تمزة ، الداؿ، القاؼ، كالباء كالكاؼ كالتاء كاٞتيم
 

 :كمن خبلؿ عملية  فحص إحصائي  لؤلصوات ا١تنفتحة كا١تطبقة يتضح لنا اآلٌب 
 النسبة ا١تئوية ا١تنفتحة النسبة ا١تئوية األطباؽ عدد اٟتركؼ 

362 14 % 3.86 336 % 93.37 

 
 . 3.86%كاألصوات ا١تطبقة بنسبة  93.37 %تواترت األصوات ا١تنفتحة ُب ا١توشحة بشكل كبَت، حيث بلغت نسبتها 

حة، كأٌف األصوات ا١تطبقة رغم قلتها إال أهنا أدت دكران مهمان كبالتإب فإف األصوات ا١تنفتحة قد شكلت كزنا كبَتنا ُب ا١توش
 .ُب إثراء الداللة

 
 االستفال واالستعالء

                                                           
 .60علم األصوات، ص  صربم متوٕب، دراسات ُب (1)
 .291أٛتد أبو زيد، التناسب البيا٘ب ُب القرآف، ص  (2)
 .291ا١ترجع نفسو، ص  (3)
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 :االستفال  1 
 .(1)الصوت ا١تستفل ال يرتفع اللساف ّتزئو ا٠تلفي إٔب ما ٭تاذيو من الطبق أك اٟتنك

كصفت ّٔذا الوصف ألف اللساف كالصوت ال يستعلي كاألصوات ا١تستفلة ىي اثنا كعشركف صوتان ، أم ما عدا ا١تستعلية ، ك 
 .(2)عند النطق ّٔا إٔب اٟتنك بل يستفل اللساف إٔب قاع الفم

 :االستعالء  2 
،كإ٪تا ٝتيت با١تستعلية ألف الصوت " اٟتاء، كالغُت، كالقاؼ" األصوات ا١تستعلية كىي سبعة منها ا١تطبقة ا١تذكورة قبل ، ك

 .(3)نك فينطبق الصوت مستعليان يعلو عند النطق ّٔا إٔب اٟت
 :كىذا اٞتدكؿ سيبُت لنا نسبة استعماؿ الشاعر األصوات ا١تستعلية كاألصوات ا١تستفلة ُب ا١توشحة التالية

 النسبة المئوية الحروف المستفلة النسبة المئوية الحروف المستعلية عدد الحروف

362 32 % 8.83 330 % 91.16 

 
: دكؿ أف توظيف األصوات ا١تستفلة كاف بشكل كبَت، فقد كانت نسبة األصوات ا١تستفلة تقدر بػػ٦تا يبلحظ من ىذا اٞت

 .  8.83 %: ، كنسبة األصوات ا١تستعلية تقدر بػ %91.16
إف الصوت ا١تستفل الذم غلب على ا١توشحة يتبلءـ مع ا١تواضيع اليت اختارىا الشاعر من لـو كعتاب للمحبوبة، كىو 

فيو اللساف أثناء النطق بو، كأما الصوت ا١تستعلي فهو يرتفع فيو اللساف إٔب اٟتنك األعلى كىو ما يعطي الكلمات صوت ال يرتفع 
 .نوعنا من الفخامة ،لذا كانت نسبة تواتره قليلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .64صربم متوٕب، دراسات ُب علم األصوات، ص  (1)
 .291أٛتد أبو زيد، التناسب البيا٘ب ُب القرآف، ص  (2)
 .291ا١ترجع نفسو، ص  (3)
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 :الخاتمة -
 

 :كالتإب   من دراستنا  كٖتليلينا للبنية الصوتية ُب ىذه ا١توشحة  خلصنا إٔب أبرز النتائج كىي        
 .للبنية اإليقاعية  ُب ا١توشحة  أ٫تية جليلية ُب بلورة  األبعاد الداللية  فيها 

كما بلورت الدراسة أف األصوات على اختبلؼ مواصفتها  ُب خطاب ا١توشحة  استطاعت أف تكشف عن ٣تموعة 
زف ا١تنبعث من األٓب العميق  الذم دالالت كأنواع حاالت  ، منها  أف صفة الشدة ىي للقوة  ، كأف صفة ا٢تمس ىي للح

يغلب عليو لباس الصمت   الطويل  ، كال شك أف الشاعر  كاف مقهورا  ْتزف عميق ، كما يؤكد ىذا ىو غلبة نسبة 
األصوات ا١تستفلة  على األصوات ا١تستعلية  من خبلؿ  اٞتزء اإلحصائي  ٢تما ، كال نتوقع أف الشاعر نظم  ا١توشحة 

ا  بشكل عفوم بعيد عن التأمل  ك التوافق ، كما يستنتج أيضا فكرة داللة اٟتزف باستسبلـ الشاعر كضبط ألواف أصواهت
 .للقضاء ك القدر

 
 
 :مراجع البحث مصادر و
 

 .1981 –القاىرة  -1ط –ا١تكتبة األ٧تلو ا١تصرية  –إبراىيم أنيس  –األصوات اللغوية  ---
 .1992 –الرباط ا١تغرب   – منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية – أٛتد بوزيد –التناسب البيا٘ب ُب القرآف  ---
 1990 – 1ط--مكتبة األىإب دمشق سوريا  –مقدمة للدكتور جعفر دؾ الباب  –الكتاب  كالقرآف  قراءة  معاصرة   ---
 .دار الثقافة للنشرك التوزيع  –حساـ البهنساكم  –دراسات صوتية عند علماء العرب   ---
 .1990بَتكت   – 3ط– 2ج  –مؤسسة األعلى للمطبوعات    -سيبويو  –الكتاب   ---
 .القاىرة  –دار الثقافة للنشر كالتوزيع  –صربم متوٕب   -دراسات ُب علم األصوات   ---
 . 1976بَتكت  -دار النهضة العربية  للطباعة  كالنشر  -عبد العزيز عتيق   -األدب العريب ُب األندلس  ---
 .مكتبة األدب  مصر  –الصور الشعرية عند األعمى التطيلي   ---
 .1980مصر   – 7ط –دار ا١تعارؼ  –كماؿ بشر   -علم اللغة العاـ    ---
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 ِقراءة في الَمنهِج واأَلداة: َمفاىيم الل هجي ات

 ىتهوت   ٤تمَّد : ستاذاأل                                    
 كآدأّا قسم الٌلغة العربية

 2يدة ػػجاًمعة البيل                                       

 :ملخ ص
حاكلة اإلشارىة إٔب جانبو ًمن الدّْراسة اللّْسانيَّة، ال تقرُّ ًبو الدّْراسات العربيَّة مثلى مىولودو شرعٌي إالَّ   

ي
 على اسًتحياء، رغمى أفَّ تىرـك ىًذه ا١ت

ًتاتًبة ُبك  بَتىة،الغىربيُت قىطعوا أىشواطنا كى 
ي
تناثًرة ىينا كىيناؾ، أىك ا١ت

ي
جتمع، ُب مىنأل عىن تىطوُّرات  ثىنايا ٓبى يىعد النَّظر إٔب التَّنوعات اللُّغويَّة ا١ت

ي
ا١ت

وًمها؛ ذلك إفَّ كىثَتنا ًمن مىظاًىرىا ٯتيكن ردُّه كتىعليليو على أىساًس ىًذه التَّنوعات الَّيت قىد تىضًرب ًّت  ذكرًىا إٔب أىقدـ ًمن اللُّغة اللُّغة ك٫تي
عطيات بًإمكافً ك  ؛نىفًسها

ي
ات الوىاًقعة ًفيها تيتيح لىنا بًناءى  أىف ىًذه ا١ت كقىد أىضحى . مبل٤ًتها كالقىبض على القىواًنُت الَّيت تىقف كىراء التَّغَتُّ

عطيات 
ي
 .    اللَّهجيَّةأىيضنا، تىفسَت الظَّواًىر االجًتماعيَّة كخيصوصيًَّتها يتّْم ُب ضىوًء ا١ت

قًطف ٙتار جيهوًد ًسنُت قىد خىلت ًمن البىحث كالتَّنقيب كتىوخي تى ًمن أىف  ت٘تكَّنعلى سيوًقها، ك  –حديثنا– اللَّهجيَّات لقىد استىوت  
وضوعيَّة كالتَّخلص ًمن األىحكاـً القىيميَّة الَّيت الزالىت تيعمي جىواًنب عىديدة ًمن الدَّرس اللَّهجيٌ 

ى
ُب الدّْراسة  ااتَّضح مىنهجهك ريٌب؛ الع ا١ت
ًث ا١تادَّة  .، التَّارٮتيَّة، كاٞتيغرافيَّة، كاالجًتماعيَّةاأىبعاديىتشكَّلت ك  تمعيَّة، ًمن ْتى فىبل مىندكحة لىنا اليىـو أىماـ تراكيم ميشًكبلت تعليميَّة ك٣تي

فاضلىة بُتى  لىيس القىصد ًمن ًدراسة اللَّهجات،اللَّهجيَّة، إذ 
ي
٢تىا ن كَّ ٯتي فىضل االرتًقاء ك  ما لًلهجةو  ييتاحأىف  العربيَّة الفيصحى ك٢تىجاهًتا، أىكا١ت

َى  ُب ا لًنفهىم طىبيعىة ىًذه الظَّواًىراألى    .كأىثرىىا على العربيَّة كالتَّحكم فيها رض، كإ٪تَّ
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 :توِطئة
تقدمُت كآثارًىم، إشاراته إٔب ليغاًت العىرًب     ككىيفيَّات  

ي
نيطًقها  البحثي ُب اللَّهجات، قىدٙبه جىديد، فىقد تناثىرت ُب كتيب العرًب ا١ت

نظرةه تيقيم ًلمثًل ىًذه األىشكاؿ اللُّغويَّة كزننا إالَّ ٔتا ٮتدـ ًكتاب ا كيىشرح مىكنونىو، دكفى  مىعزكَّةن إٔب قبائًل ذلك الزَّماف، كٓبى تىكن إذ ذاؾى 
ا، كيبدّْد الغموضى ًمن حوًؿ الكثَت ًمن غريًب طيفولًتها -على ذىلك-أىف تظفرى  مع شتاهتى  .العربيَّة ٔتؤلفو ميستقلٍّ ٬تى

ولود الشَّرعيٌ ىذا –لىقد ٘تكَّن الدَّرسي اللَّهجٌي   
ى
وضوعٌي، ًمن  -ا١ت

ى
، بًفضًل تطوُّر أىدكات البىحث كتًقنيَّات التَّحرٌم، ككذا النَّظر ا١ت اليىـو

٣تاالن كمنهجنا داًخل مىنظومىة  -أىقًصد الًعلم–إماطًة اللّْثاـ عىن كثَتو ًمن قىضايا اللَّهجات الَّيت شابىتها التَّساؤالت؛ كصار ًمن ٙتَّة 
تعاًظمة، يتفاعىل مىع علوـو أيخرل، ٨تو اٞتيغرافيا كًعلم االجًتماع كغَت٫تا اللّْسانيَّات

ي
  .                 ا١ت

 :ِمن اللٍّساني ات االل هجي ات و محلُّه -4
وًث النُّحاة اٞتيدد حُتى أىسَّسوا االلَّهجيَّات، أحدي فركًع اللّْسانيَّات التَّطبيقيَّة، نىشأت مبل٤ًتيه    خبلؿ القرنًُت " القوانُت الصَّوتيَّة" ًمن ْتي

تعلّْقة ًْتدكًث صورو ًمن الكبلـً ُب لغةو ًمن اللُّغات أىك ًعلمه " التَّاسع عشر كالًعشرين؛ كىو ًعلمه ييعٌت ًبدراسة 
ي
ختلفة ا١ت

ي
الظَّواًىر كالعىواًمل ا١ت

كقىد تىعلَّق مىفهـو ىذا الًعلم إٔب حدٍّ بىعيد بًاٞتيغرافيا،  ؛(3)"ليغات     ةو أىك يىدرسي اللَّهجات بًاعتبارًىا أنًظمة لغويَّة تىنشأ أىك تتفرَّع عىن لغ
٭تتًمل ميصطلح اللَّهجيَّات أحياننا، مىعٌت مراًدفنا للجغرافيا اللّْسانيَّة، كالقىصد :" فيما نصُّو، األكركبيَّة ا١تعجمات ًفمن ذلك ما تذكيره أىحد

جاؿ الَّذم ييعٌت بالوى 
ى
قارًف ًلمختلًف األنظمىة أك اللَّهجات، حيثي تتشعَّب اللُّغة ُب رقعةو جغرافيَّةًمنو، ا١ت

ي
 (2)" صًف ا١ت

اإلغريقيَّة " ًمن  مادَّة الدّْراسة، الَّيت تىعًكف اللَّهجيَّات على تناك٢ًتا، كىي ُب اصًطبلًحها الغريٌب،" dialecte"أىك  كاللَّهجة  
dialektos  

ي
ستخدمىة ُب ٚتيًع اليوناف،، دلَّت على األنًظمة ا١ت

ي
     (1)" كلُّ ًنظاـو ييستخدىـ ًٞتنسو أديٌب ميعُتَّ ك  ختلفة ا١ت

صطلحيَّة لًلَّهجيَّات كالَّذم كىجدناه مىع اللّْسانيَّات  
ي
ًكن إيضاحيو ُب ىًذه (0)"كال ٧ًتد اخًتبلفنا كبوننا كاًسعنا بُت الوحدات ا١ت ؛ كالَّذم ٯتي

عجما
ي
 : دكؿت العربيَّة ُب ىذا اٞتى العيّْنة ًمن ا١ت

 الِوحدة الُمصطلحي ة
 األعجمي ة

 (االنجليزي ة/الفرنسي ة)

 الِوحدة الُمصطلحي ة

 العربي ة
 الُمعجمات العربي ة

 
 
 
 

dialectologie/ 

dialectology 

 (م4962) مجل ة مجمع الل غة العربي ة بالقاىرة (91: ص)ًعلم اللَّهجات 
معَجم علوم اللُّغة، عبد الرسول شاني،  (328: ص)هجات ًدراسة اللَّ 

 (م4977)
 ُمعجم ِعلم اللُّغة الحديث، نخبة ِمن اللُّغويين، (66: ص)ًعلم اللَّهجات 

 (م4983)
 قاموس اللٍّساني ات، عبد السالم المسدي، (357: ص)٢تىجيَّات 
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 (م4984) 
ة الحديثة في اللُّغة الُمصطلحات اللُّغوي   (316: ص)ًعلم اللَّهجات 

 (م4987) العربي ة،محم د رشاد الحمزاوي،
قاموس الُمصطلحات اللُّغوي ة و األدبي ة،إميل  (279: ص)ًعلم اللَّهجات 

 (م4987) يعقوب وآخرون،
الُمصطلح اللٍّسانّي، عبد القادر الفاسي  (227: ص)٢تىجيَّات 

 (م4987) الفهرّي،
 ُمعجم الُمصطلحات األلسني ة، مبارك مبارك، (82: ص)ًعلم اللَّهجات 

 (م4995)
ُمعجم اللٍّساني ات الحديثة،سامي عياد حنا       ( 18: ص)ًعلم ًدراسة اللَّهجات 

 (م4997) و آخرون،
ُمعجم ُمصطلحات العلوم اللُّغوي ة، صبري  (17: ص)ًعلم اللَّهجات 

 (م2222) إبراىيم السيٍّد،
 الُمعجم الموح د ِلمصطلحات اللٍّساني ات، (05: ص)ًعلم اللَّهجات 

 (م2222)
 

 :الل هجة و اللُّغة و َمعايير الت مييز بَينهما -2
 :في الن ظر التُّراثيّ  -2-4
تقدّْمُت ٓبى يىستعًملوا   

ي
اث، أفَّ العربى ا١ت حدثُت، ًمن ميصطلحنا ٢تىم للتَّعبَت عمَّا ٬تى  (5)"اللَّهجةى "الظَّاًىر ًمن كيتًب الًتُّ

ي
رم عىليو عيرؼ ا١ت

، يسمَّى  كا عىن مىفهـو الفىرع أك اٞتيزء، بلفظ "لغةن "ذلك الشَّكل اللُّغوٌم ا١تتفرّْع ًمن أصلو ا عربَّ ت )، فىقد ذكر سيبويو "اللُّغة"، كإ٪تَّ
واًضع بًلغًة أىىل : ، قولو ُب بابو ٝتَّاه(ىػ388

ى
رل لىيس ُب بعًض ا١ت ًمثل ذلك قىولو :" اٟتجاز ٍبَّ يصَتي إٔب أىىلو ىذا باب ما أيجرًم ٣تى

ا بىشىرنا :) عٌز كجلٌ  صحف. ُب ليغًة أىىًل اًٟتجاز( مىا ىىذى
ي
يم يىرفعوهنا إالَّ ًمن درل كىيف ىي ُب ا١ت ما زيده إالَّ : كتقوؿ [...]."كبنو ٘تى

ت عن كما أفَّ ما كىل:" ، كُب مىوضعو آخر، يذكر(6)"منطلقه، تىستوم فيو اللُّغتاف  يسى ُب ليغة أىىل اٟتجاز ما دامت ُب معناىا، كإذا تغَتَّ
ُب ا٠تصائص ( ىػ192ت )؛ كيرد ًمثل ذلك عند ابن جٍت (7)"ت اللُّغات فيها كىلغًة ٘تيم ذلك أىك قدّْـ ا٠تىرب رىجعت إٔب القياس، كصارى 

لتَّميميُت ُب ترًؾ إعماًؿ ما يهقابلها الًقياس، كليغة اًٟتجازيُت ُب أال ترل أفَّ ليغة ا:" باب اخًتبلؼ اللُّغات ككلُّها حيجَّة، يقوؿ: ًمن باب
لدي إٔب مثًلو دَّ إحدىل اللُّغتًُت كليس لىك أف تر . إعما٢ًتا كذًلك؛ ألفَّ لكلّْ كاحدو ًمن القىومُت ضربنا ًمن الًقياًس ييؤخذ بًو، كٮتي

 .(8)"ًبصاحبًتها
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فهـو    
ى
كقىد ييركل لنا أفَّ أعرابيِّا يقوؿ ُب مىعرًض اٟتديث عىن . " باللَّحن حيننا آخر -أقصد اللَّهجة–كىما ٭تدث أف ييشَتكا إٔب ذلك ا١ت

 (9)"لىيس ىذا ٟتىٍت كال ٟتىن قىومي :" مىسألةو ٨تويَّة

و كىشكشة أىسدلى كقىد مشى  ككىسكىسىة ربيعىة، كعىنعىنىة  ،ت اللَّهجة لىديًهم، تلك الكيفيَّات كطرائًق النُّطق الَّيت بدىت على ألسنًة القبائًل، ٨تى
يم، ك  كانت قيريش معى ك (:" ىػ195 ت)غَت ذلك ٦تَّا ترفَّع عىنو الذَّكؽ العريٌب القرشٌي على حدّْ تعبَت ابن فارس عجرفيَّة قىيس، ك ٘تى

كا ًمن كبلًمهم ك ًة أىلسنًتها، إذا أىتىتهم الويفود ًمن العىرب حيسًن ليغاهًتا كرًقَّ فصاحًتها ك  فاجتمىع . عارًىم أىحسنى ليغاهًتم كأىصفى كبلًمهمأشٗتَتَّ
ائًزًىم كا ًمن تلك اللُّغات إٔب ٨تى  (38)"فىصاركا ًبذلك أفصحى العىرب . كسبلئًقهم الَّيت طيًبعوا عليها ما ٗتَتَّ

نًتهاًء القرًف الثَّا٘ب ا٢ًتجرم كقىد أيطًلقت آنذاؾ إٔب الظُّهور بُتى ميفردات العربيَّة إالَّ بىعد ا" سًبيلها ( اللُّغة)كًمن جهةو أيخرل، ٓبى ًٕتد لىفظة 
( اللُّغومٌ )ىم القائًموف بًفنوًف اللُّغة لفظي  ك كٓبى ييطلق على الرُّكاة...على ما ٚتعوي الرُّكاة ًمن البادية عىن العىرب الفصحاء بىعد فشوّْ اللَّحن

 (33)"غة ك ٘تيَّزت العلوـي العربيَّة إالَّ ُب القرًف الرَّاًبع بعد أف استفاضى التَّصنيفي ُب اللُّ 

تقدّْمُت العرب ُب ًخطاباهًتم كمآًدّٔم إالَّ ٔتا أطلقوا عليو بًاللّْساف، كىو اصطبلحه جىرت عليو نصوصي القرآف
ي
الكرٙب  ككاف ًمن دأًب ا١ت

كف عمَّا نيسميو ٨تني باللُّغة إالَّ يظهري أفَّ العربى القيدماء ُب العيصوًر اٞتاىليَّة كصىدًر اإل:" ، يقوؿ إبراىيم أنيس(32) سبلـ ٓبى يكونوا ييعربّْ
عٌت ُب ميعظًم اللُّغات السَّامية شىقيقات اللُّغة العربيَّة 

ى
شًتكة اللَّفظ كا١ت

ي
؛ كالسَّبب الرَّئيس كراءى عيزكًفهم (31)"ًبكلمًة اللّْساف تلكى الكلمىة ا١ت
م  -تاللَّهجا أعٍت–عىن ىذا اٞتاًنب ًمن الدّْراسة  ستأثًر " ىو أىهنَّ

ي
تلف، فلقىد كافى الشَّيء الوىحيد ا١ت كانوا يىرموفى إٔب غىرضو آخرى ٥تي

ين (30)"ًّتهوًد اللُّغويُت العرًب دائًمنا ىو العربيَّة الفيصحى   .ليغة القيرآف الكرٙب، كمداري التَّفقًُّو ُب الدّْ
 :في الن ظر الحديث -2-2

ا ًمن األحكاـً القيميَّة كالصواًب أخذى النَّظر اٟتىديث مسارن    ا آخر أكثرى موضوعيَّةن كعلميَّةن بإزاًء اللُّغات ك٢تىجاهًتا كما ظلَّ ٭توـي حو٢تى
تلًف اٟتضارات ( F de. SAUSSURE)على مرّْ السّْنُت، حىتَّ طلىع عىلينا اللّْساٌ٘ب سوسَت (35)كا٠تطأ أك الرداءىة كاٞتودىة ُب ٥تي

 .االسًتقبلليَّة كا١توضوعيَّة، البعيدىة عىن كلّْ حكمو ذاٌبٌ  سَّس ًّٔا مباًدئ اللّْسانيَّات القائًمة على العلميَّة كٔتحاضراتًو الَّيت أ

، كيىطرح الفىرضيَّات كيىبحث األىسبابى  طاع، فيصفيها كما ىي ُب الواًقعتوخى ا١توضوعيَّة ما استى يى  -كىو يدرسي ٢تجةن معيَّنة–كاللّْساٌ٘ب   
ص القىوانُت ا١تطَّرًدىة اٟتاًكمة ل الدَّاعيًة إٔب االخًتبلؼ كالتَّطور ُب بًنياهًتا، الصَّوتيَّة أىك الصَّرفيَّة أك الًتَّكيبيَّة أىك الدَّالليَّة؛ قىصد اسًتخبلكالًعل

ا، كيتمَّ فيما بىعد تىطبيقها على اللَّهجات كاللُّغات ُب صيغًة قانوفو أىك نظريَّة  . ٢تى

موعةه ًمن األىسباب  -ًمعياريَّة ميشًتكىة رىٝتيَّة-ةو أيخرل، فىإفَّ كلَّ لغةو كًمن ناحي   ، كانت بًاألىمًس ٢تجةن، تىدعوىا ٣تى      األدبيَّة   -اليـو
كُب . ماعىة اللُّغويَّة ًّٔاطىوعنا أىك كىرىنا، فتىكتًسب على ذلك، شىرعيَّة االسًتعماؿ كاعًتاؼى اٞتى  -أىك الدينيَّة أىك السّْياسيَّة أىك االقًتصاديَّة ك٨توه

ا االنًبساط كاالنًتشار، ال تىفتأ تنشًعب إٔب ٢تجاتو  كاألمثلةه ًلذلك كثَتىة، فىالعربيَّة الفصحى، ما ىي إالَّ . اآلًف ذاتًو فكلُّ ليغةو أيتيحى ٢تى
ا  كتنقُّلها ُب طلًب  ارة تارةن كٕتاكير القبائًل تارةن أيخرل،فرصه كثَتة لبلحًتكاؾ، ًبسبًب التّْج" ًإحدل ٢تجات القبائًل العربيَّة، قىد توفَّر ٢تى
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عامبلت التّْجاريَّة ُب األسواؽ كاللّْقاء ُب اٟتركًب األىليَّة، كالغزكات كأي
ي
رعى، أك ٕتمُّعها ُب مواًسًم اٟتٌج كا١ت

ى
اـً العرًب كما الكؤل كا١ت

 (36)"كاالقًتصاد  كليغةى السّْياسةنثرًه كليغةى الدّْين فأصبىحت لغةى األدًب ًبشعرًه ك ...إليها

بًفرنسا كعليها كحدىا ييطلقي اآلف اسم  «ليغة الدَّكلة»على ميعظًم أخواهًتا إٔب أف أىصبحت " تغلَّبت  -كىي ٢تجًة باريس–كالفرنسيَّة   
اسبانيا ك اللَّ ك . كىذا ىو ما حدثى عًقب تغلُّب ٢تجىة لندف بًا٧تلًتا. اللُّغة الفرنسيَّة ًَ التوسكانيَّة هجة السَّكسونيَّة بًأ١تانيا ك مدريد ًب

 (37)"بًايطاليا، فىقد أىصبحت ىًذه اللَّهجات ىي اللُّغة الرَّٝتيَّة 

. والفاصلى بُتى اللُّغة كاللَّهجة، يىصعبي ُب غاًلًب األحياف تتبُّعو كرٝتي " ا٠تطَّ فى  إفَّ مىعايَت التَّفرقة بُت اللَّهجة كاللُّغة، عسَتةه كمعقَّدة؛  
موعتُت، يتكلَّ  شاىد أفَّ االتّْصاؿى بُتى أبناًء ٣تى

ي
شًتؾ، ال يىعًرض إالَّ جيزءنا ًمن اإلجابىة؛ إذ إنَّو ًمن ا١ت

ي
موف بًلغتًُت ميشًتكتُت كالتَّفاىم ا١ت

  (38)"إٔب ليغةو رٝتيَّة كاًحدة  االيطاليَّة كاالسبانيَّة، قد يكوف أىسهلى منو، بُت أبناًء ٢تجتُت تىنتسبافً : رٝتيتُت، ذكاٌب أىصلو كاحد؛ مثل

ني كىلينا نىظرنا شىطر اٞتاًنب اللّْساٌ٘ب، اتَّضحى لىنا كىجو االتّْفاؽ بُتى اللَّهجة كاللُّغة، فىًكلتا٫تا تىقوماًف على   ستويات، الصَّوتيَّة كإف ٨تى
ي
ا١ت

كال يىقع االخًتبلؼ بينهما ًسول خارًج الًبنية، كىو ًمعياره . ده اللَّهجة كاللُّغةكالصَّرفيَّة كالًتَّكيبيَّة كالدالليَّة، فا١تًعيار اللّْساٌ٘ب، تىستوم عن
التَّوحيد اللُّغوٌم، اٟتيويَّة، التَّارٮتيَّة، : ، ُب سبعىة، كىي( Bell" )بيل"يىقـو على أيسسو سوسيوًلسانيَّة ، قىد ذكرىا اللّْساٌ٘ب األمريكٌي 

عايَت الواًقعيَّة االسًتقبلليَّة، االخًتصار، االمًتزا 
ى
ًكن إ٬تازيىا ُب اٞتىدكؿ التَّإبٌ (39)ج، ا١ت  :  ؛ أىك مىعايَت أيخرل، ٯتي

 ُمستوى االسِتعمال اللٍّسانيّ                            

 مقاييس الت فرقة  

 اللُّغة الِمعياري ة الل هجة

 عاـٌ  خاصٌ  الُبعد

 رٝتيٌ  ٛتيميٌ  األسلوب

بومٌ  سط شعيبٌ كى  الوسط االجِتماعيّ   ٩تي

 كطٍتٌ  ٤تلٌي، ًجهومٌ  الرُّقعة

 كاًسعة ضيّْقة دائِرة الت واصل

- جدول االخِتالف الُمتداول بين الل هجة و اللُّغة الِمعياري ة-

 (atlas dialectal: )طلس الل هجيّ األَ  -3
بزكًغ فجًر القرًف الًعشرين، على الرَّغًم ًمن أفَّ جذكرىىا امتدَّت إٔب إالَّ مع " ٓبى يتٌم ظهور مىبلًمح اللَّهجيَّات كبيلوًغها حالةى النُّضج   

ـى . القىرًف التَّاسع عىشر حدثوف باللَّهجات؛ القًتناًعهم بًأفَّ 3878لىقد كضىعت أيصوؿ اٞتيغرافيا اللُّغويَّة تىقريبنا عا
ي
، عندما اىتمَّ النُّحاة ا١ت

ًكن أىف تيقدّْ  تعلّْقة بً الظَّواًىر اللَّهجيَّة ٯتي
ي
عطيات، (28)"اطّْراًد القواًنُت اللّْسانيَّة ـ أىفضل بيرىاف على ًصدؽ نظريَّاهتم ا١ت

ي
؛ كألجًل ضبًط ىًذه ا١ت
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 بدأى عىمل األطاًلس اللَّهجيَّة على أىيدم األ١تاف، فىقد أخرىج جورج. انبعثىت ًفكرة إعداد األطاًلس كثمرًة اتّْصاؿ اٞتيغرافيا بالدَّرس اللَّهجيٌ 
ل ٖترّْيو كىسط أى١تانيا كمشىا٢تا، كذلك بًأف كىضع 3883، أىطلسو إٔب النَّاس، سنة (Georg Wenker)كينكر  أىربعُت " كينكر"ـ، مشى

لةن مىكتوبةن بًاأل١تانيَّة ا١تًعياريَّة ٍبَّ كزَّعها على مناطقى كنًقاطو ٥تتًلفةو ًمن أ١تانيا، كًبَّ ترٚتتيها بلىهجات تلك ا ناًطق؛ٚتي
ى
تىبله فيما بىعد أىطلس  ١ت

ثيو 3982سنة ( Jules Gilliéron" )جوؿ جيلَتكف"الفرنسٌي  ىسألة اللُّغويَّة-ـ، كمسَّ ْتى
ًمنطقة فرنسا ككىليونيا  -الَّذم اعتمدى ا١ت

عجميَّة كالصَّوتيَّة كالصَّرفيَّة لًػ
ي
ذت جيهوده الًدراسة ا١ت لة كلىفظ مي  3588: كسويسرا الركمانيَّة، كاٗتَّ  هجات العربيَّةاللَّ  حًظيتك ستعمل؛ ٚتي

ستشرًؽ ٔتنطقًة سوريا كًفلسطُت، باىًتماـ
ي
كبًو ما  ـ،3935عاـ  ، الَّذم أعدَّ أىطلسو(G. Bergsträsser) برجشًتاسر األ١تاٌ٘ب، ا١ت

  .يىقرب ًمن ٙتانُت خريطىة

كًمن بًُت ما . على خراًئط ٢تجيَّة (23)"ليغةو معيَّنة ُب منطقةو معيَّنة تىوزيع الظَّواًىر اللَّهجيَّة لً "  األىطلس اللَّهجٌي على موضوعي كيىقـو   
ع ا١تادَّة –عدد النقط الَّيت ٬ترم فيها البحث –مىيداف البىحث -: "يتضمَّنو ْتثي األطاًلس ًمن بيانات مرحلتُت األمور التَّالية أساس ٚتى

جموعة –اللُّغويَّة 
ى
يدانيَّوف–الرَّكاة ك طىبيعًتهم ًمن النَّاحية اإلحصائيَّة –ا طىريقة تىدكيًنه–طبيعىة ا١تادَّة ا١ت

ى
رحلة الثَّانية  ؛(22)"الباًحثوف ا١ت

ى
أمَّا ا١ت

ديد الكيانات اللَّهجيَّة كأنواًعها –الوسائًل التَّوزيعيَّة ج–كأنواعيها ب ا٠تىراًئط-أ: "فىتتضمَّن األمور التَّالية  .(21)"ٖتى
 (atlas linguistique: )األطَلس اللُّغويّ  -4
مىوضوعيو تىوزيع اللُّغات كالفصائًل اللُّغويَّة تىوزًيعنا جيغرافيِّا على "  كيتَّجو العىمل ُب األطلس اللُّغوٌم إٔب اللُّغات الفصحى ا١تًعياريَّة،   

  (20)"منطقةو أىك أىكثر ًمن الكيرة األرضيَّة 

اىلو بًإزاًء مىفهومي،    ، ٬تب عىدـ ٕتى يعاينىة كىناؾ فىرؽه
أىطلىس اللَّهجٌي كاألىطلىس اللُّغوٌم، كىو كاًمنه ُب أفَّ األكَّؿ، يىدعو ًإعداديه إٔب ا١ت

يدانيَّة للظَّواًىر اللَّهجيَّة، كيتطلَّب كقتنا كبَتنا كصربنا كجلدنا ًمن الباًحث، ألفَّ ىًذه الظَّواًىر، سريعىة اٟتىركة ك 
ى
التَّبدُّؿ، تتحكَّم فيها عواًمل ا١ت

ثنا ميدانيِّا كال يستلزًـ مىنهجنا خاصِّا، . كغَتًىا دىة، اٞتيغرافيَّة ًمنها كاالجًتماعيَّة كاإلناسيَّة كالسّْياسيَّةعدي كأمَّا الثَّا٘ب، فىبل يىشًتطي إعداديه ْتى
 .      اللَّهم إالَّ تًلك اٟتاالت ًمن االحًتكاؾ اللُّغوٌم الَّيت ٭تدثي أىف تتداخلى فيها اللُّغات

 :أَبعاد الل هجي ات -5
 :الُجغرافيّ  -5-4
كتىطور اللُّغة كاف العاًمل اٞتيغراٌُب، أكَّؿ أسباب الَّيت تعلَّقت بًاللَّهجيَّات، فبل أحد يينًكر ذلك التَّعدد اٟتاًصل ُب كىيفيَّات النُّطق     

اإلمارات اٞتيغرافيَّة، ما ىي إالَّ ترٚتةه صاًدقة لًتكويًنها أفَّ تضاريس  "كتباييًن مىظاًىرىا ًمن منطقىة إٔب أيخرل؛ يذكر أحد الدَّارسُت 
كىًذه اٞتيزر الطىويلة على طيوًؿ الساًحل كىًذه الكيثباف  اٞتًيولوجي، فىيوجد ًّٔا اٞتًباؿ الشاًىقة ُب خورفكاف كالفىجَتىة كرأس ا٠تيمىة،

متدَّة ُب أبو ظيب كدييب،
ي
ـٌ القوين، كلُّ ذًلك لوي أثريه ُب تعدُّد اللَّهجات ُب دىكلًة اإلمارات كالشا الرَّمليَّة، كىًذه السَّواًحل ا١ت رًقة كالفجَتة كأ

 (.les dialectes locaux)؛ كقىد أطلىقوا على ىًذه التَّنوعات ميصطلح، اللَّهجات الّْية أك اًٞتهويَّة (25)"
عٌت ُب الشَّكل التَّإب  

ى
 :كًمن ذا ًمثاؿه ييًتًجم ىذا ا١ت
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  :لمخط طرموز ا
 []                                                              َوسط المدينة=  [ء]=  

[q]  =[ق]  =ِمنطقة محيطة بالَمدينة 
[g]  =[ڤ]  = الَضواحي = قاىري ة ِجيم 

 

                                                         ][      

 

 

 

 -[ق]الت نوع الص وتّي الُجغرافّي لِلوحدة الص وتي ة  -                     
 (ِمنطقة تِلمسان)                     

 :اإلجِتماعيّ -5-2
ًث اللَّهجات أيفقيِّا    عىن آخر ، إذ مىظاًىر التَّفرُّع كاالنًشعاب لىيست ُب عيزلة شىكلو لغوٌم (جيغرافيِّا)انتىقل الدَّرس اللَّهجٌي حديثنا ًمن ْتى

ات االجتماعيَّة ًبفعل تضاريس ميعيَّنة؛ كإ٪تا مظاًىر العيزلة صارت اجًتماعيَّة أيضنا، كمن ٙتَّة أخذى البحثي مسارنا شاقوليِّا، فىا٪تازىت اللَّهج
(les dialectes sociaux )و ؛ فهناؾ ٢تىجة الطَّبقة الطَّبقة، النَّوع، ا١تستول التَّعليمٌي، الًعرؽ: ًْتسًب العناًصر االجًتماعيَّة، ٨تى

ب ا١تخدّْرات، العليا، ك٢تجىة الذُّكور كأيخرل ًلئلناث، ك٢تجىة األيميُت كأيخرل لًلمثقَّفُت، ك٢تىجىة اٟتًرفيُّْت، ك٢تجة اللُّصوص، ك٢تىجة أىصحا
 . كىلٌم جرا

جتمع، ميؤشً ( les variations linguistiques)كىما أىصبحت ًمثل ىًذه التَّنوعات اللُّغويَّة    
ي
راتو اجًتماعيَّة على طًبيعة ا١ت

ا مادَّةه سىهلة نوعنا ما للدّْراسة كالَّيت "  -Ducrotمثلما يذكر ديكرك –فهي  إشارةه حساسةه لًلعديًد ًمن السََّتكراًت االجًتماعيَّة، إهنَّ
 .structure sociale "(26)تىسمحي باسًتخبلًص نتاًئجى عىن البينية االجًتماعيَّة 

 :ذا الصَّدد أكرًد ًمثاالن ُب صيغًة معادىلة عىن أحًد التَّنوعات اللُّغويَّة ٔتنطقة تًلمساف ُب ىذا النَّحوكُب ى

 .شىكل ليغومٌ ( = أنثى/ذكر)نوع + ميستول ثقاٌُب + طىبقة اجًتماعيَّة + سٌن + جيغرافيَّة + عاًمل ًلساٌ٘ب  :قاِعدة الت نوع
 :ُب ٢تىجة تًلمساف، ٨تصّْل على [ؽ]ة الوًحدة الصَّوتيَّ تىطًبيقنا على 

[g] 

[q]    

[] 
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 02% []= أنثى + ميتوسّْط + ميتوسطىة + سنىة  12+ كىسط ا١تدينة + ٢تىجة تًلمساف +  [ؽ]

 :، سابيرالعامي ة، الَهجين، الكريول: المفاِىيم الُمجاورة لِل هجة -6
 :العامي ة -6-4
تًلف معو  -سًتعماليو مراًدفنا للَّهجةالَّذم يىغلب ا– (27)"العاميَّة"القىصد ًمن ميصطلح    ذلك الشَّكل اللُّغوٌم الشبيو بًاللَّهجة، غَت أنَّو ٮتى

٦تَّن يقلُّ تكوينيها يميَّة، ك كاٟتم     لًلمعامبلت اليوميَّة كاًسعةًمن حيث ميستواه االسًتعمإٌب، الَّذم تىستخًدمو فئةه أك ًفئاته اجًتماعيَّة 
هذَّبة؛ كًمن ميزاهًتا الًبنويَّة، ًإسالثَّقاٌُب، كأحياننا تنزً 

ي
جتمع، فتكثير فيها التَّعابَت السُّوقيَّة ا١تبتذلىة غَت ا١ت

ي
قاط ؿ إٔب الدرًؾ األسفًل ًمن ا١ت

فردات مىعا٘ب جىديدة، كىاال٨ت
ي
قاًطع، تىقدٙب أك تىأخَت أىصوات الكلمىة، تداخيل األصوات، االقًتاض عناًصر أجنبيَّة، ًإكساب ا١ت

ى
راًؼ ا١ت

صطلح أفَّ مىفهومىو يقًتبي ٦تَّا...الدَّالٌٕب، اال٨تطاط الدَّالٌٕب، التَّقلُّص الدَّالٕبٌ 
ي
:  عنو ُب الفرنسيَّة بػييعربَّ  ؛ كيىبدك ٕب ُب خصوًص ىذا ا١ت

l’argot 
(04)               

   :ُب التَّإباللُّغة كبً  هجةلَّ بال العاميَّة: يوضّْح ًعبلقات تصوُّره كىذا   

 اللُّغة 

 الل هجة 

 العامي ة 

 

 

  -اللُّغةبِ  و بالل هجة العامي ة مخط ط ِلِعالقةِ - 

  (pidgin) :الهجين -6-2
رم إطبلقيو على حىاالت "pidgin language"اللُّغة ا٢تىجُت  ا٢تىجُت أىك   التَّعامبلت التّْجاريَّة  ك اللُّغومٌ  االحًتكاؾ، مىفهوـه ٬تى

ستعملىة ًمن:" د بًوايير العاًجلة، ك 
ي
تًلفتُت ك طرؼً  اللُّغة ا١ت موعتًُت ليغويَّتُت ٥تي يىرغبوف ُب التَّواصل ًفيما بىينهيم بًغرًض  أىفرادو يىنتموف إٔب ٣تى

صطلحى ميشتقه ًبشيءو ًمن التَّحريف ًمن اللَّفًظ اال٧تل ك. التّْجارىة كالعىمل أىك أًلمّْ غىرضو آخر
ي
 Business   يزٌم يىرل البىعضي أفَّ ا١ت

صطلح على أىلًسنًة الصّْينٌيُت ىكذا 
ي
، كلعلَّ ىذا Business "(29)بىدالن ًمن   pidginٔتعٌت العىمل أىك التّْجارىة كقىد ظىهر ىذا ا١ت

تلفً  يّْز بىعضنا ًمن تواصيبلت بيلداف ا٠تىليج العريٌب، حيثي تىًفدي العىمالةي كا٠تىدـ ًمن ٥تي ا٢تًند كباًكستاف  ًمنبيلداف العآبى،  الشَّكل اللُّغوٌم ٯتي
 .كبنغبلديش كالًفلبُت
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 (créole) :ولالكرِيُ  -6-3
صطلحي ميعرَّبنا ًمن اللَّفظ االسباٌ٘ب   

ي
تتكوَّف بُتى طائًفةو ًمن النَّاس، كتىنتقلي  اللُّغة الَّيت" يىعٍت ، ك (02)ُب أىصًلو  criolloييستعمل ىذا ا١ت

تًلفة كقىد سىقط اإلعراب ًمنها، كاللُّغة الَّيت انتشرىت بُتى ًمن األجداد إٔب األكالد،  كىي لغةه مبسَّطة، كتتألَّف عناًصرىا ًمن لغاتو ٥تي
دف أثناء الفىتح العريٌب كاألعاًجم الَّذين اعتنىقوا اإلسبلـ

ي
ُب –؛ كالكريوؿ (01)" فتألَّفت لغةه ال ىي بًالعربيَّة كال ىي بالفارسيَّة. سكاًف ا١ت

ستجلًبُت ًمن بلدا -بالغالً 
ي
حتٌل، اال٧تليزٌم أىك الفرنسٌي أىك الربتغإٌب، كىي أىيضنا، ليغاته ًلطائفًة الرّْؽ ا١ت

ي
هًنم ىي خليطه ًمن ليغات ا١ت

 .األصليَّة، قىد صارىت ىًذه الكريوالت ليغات أيمومىة ٢تىم
 
 (sabir: )السابير -6-4
فهـو بػ  

ى
يىقتًصر على بىعًض القواًعد " ، ك ىو القىصد ًمنو ذلك النّْظاـ اللُّغوٌم الَّذم " langua franca" :كييطلق على ىذا ا١ت

تًلفتىُت  تًلفة العناًصر ، تنشىأ ًمن أىثًر اتّْصاالت ًٞتماعتىُت ليغويتُت ٥تي ، لىيست ٢تىما كىسيلةه التَّأليفيَّة ك ميفرداتو ٤تدكدىة ؛ ك ىي ليغاته ٥تي
بادالت التّْجاريَّة أيخرل للتَّفاىيم ، ك يىكوف ذل

ي
؛ ك قىد كيًجد ىذا الشَّكل ًمن التَّواصل أكَّؿ مرَّة بًاٟتوض  (00)"ك على ا٠تيصوص ُب ا١ت

ثّْل لغةى أيمومة للمىتواصلُت بًو توسّْط، ٘تتزج فيًو، الفرنسيَّة كاالسبانيَّة ك اإلغريقيَّة كالعربيَّة، كال ٯتي
ي
 . ا١ت
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 :خاتِمة
تٌت مً   :ن الدّْراسة اللَّهجيَّةما ٬تي

 .تيعُت اللّْساٌ٘ب على تصوُّر كفىهم التَّطور اللُّغوٌم للعربيَّة كتأصيًل مواًدىا  -3
ختًلفة الَّيت ريكيىت لىنا غىَت مىن -2

ي
 .ةسوبة إٔب ٢تجةو ميعيَّنتيفيد األْتاث على اللَّهجات العربيَّة القدٯتىة ُب مىعرفًة مصادًر الًقراءات القيرآنيَّة ا١ت

العربيَّة القدٯتىة ُب ًشبو اٞتزيرة ًدراسة اللَّهجات العربيَّة ُب الوىطن العريٌب، يدلُّنا على مصادًر تلك اللَّهجات، كأفَّ كثَتنا ًمنها يىعود إٔب ٢تىجات القباًئل  -1
 .العربيَّة

عجمات العربيَّة بًا١تادَّة اللُّغويَّة -0
ي
 .تيعيننا على إثراًء ا١ت

5-  
ي
 .عجم التَّارٮتٌي للعربيَّةإ٧تاز ا١ت

 .إعداد األطاًلس ك ا٠تراًئط اللَّهجيَّة لًبلداف الوطن العريبٌ  -6
 . تيفيدينا ُب ًصياغة السّْياسات اللّْسانيَّة -7
جتمع ليغويِّا، كالويقوؼ على حقيقًة االسًتعماالت اللُّغويَّة كميوالت اٞتماعات اللُّغويَّة ٨تو استعماؿو ما -8

ي
    .كىصف ا١ت

 : اإلحاالت
 .188ىبلؿ، عبد الغفار حامد، اللَّهجات العربيَّة نشأة ك تطورنا، ص : ينظر -3

2-voir: Dubois, dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, p 144.                                                                                                                

 3- ibid., p143.                 

مارسات اللّْسانيَّة العربيَّة اٟتديثىة ًمن التَّعدد ك الغيموض، فىمن ذلك" اللَّهجة"كال تىسلم تىسمية 
ي
اللُّغة العاميَّة، اللُّغة الدارًجة، الكىبلـ العامٌي، الكبلـ : ُب ا١ت

حكيَّة، اللَّهجة الدارًجةالدارًج، العربيَّة العاميَّة، 
ى
 ...اللُّغة ا١ت

البلنغويستيك، ًفقو اللُّغة، ًعلم اللُّغة، ًعلم اللُّغة اٟتديث، ًعلم اللُّغة :" ذكر ا١تسدم ُب قاموًسو، أكثر ًمن ًعشرين مراًدفنا ميصطلحيِّا لًلّْسانيَّات، ٨تو -0
ـٌ اٟتديث، ًعلم ًفقو اللُّغة، عً  ـٌ، ًعلم اللُّغة العا على أفَّ ا١تلتقى الثالث للّْسانيات ا١تنعًقد . 72ا١تسدم، قاموس اللّْسانيَّات، ص : ، ينظر..."لم اللُّغاتالعا

عمر، أٛتد ٥تتار، : ، ينظر"اٝتنا ٢ًتذا الًعلم « اللّْسانيَّات»باسًتخداـ مصطلح " ، قىد كصَّى «اللّْسانيَّات كاللُّغة العربيَّة»ـ، حوؿ ندكة 3978بتونس سنة 
ا للدّْراسة، قياسنا على " اللَّهجيَّات"لذلك أرل أف ٨تذكى ٝتت ىذا الصَّوغ، فنستعملى . 87صطلح األلسٌٍت العريٌب كضبط ا١تنهجيَّة، ، ص ا١ت مصطلحن

 ...     اللّْسانيَّات، الصَّوتيَّات، الرّْياضيَّات، الطبيعيَّات
اثيَّة، ًلمعا٘ب لفظ  -5  :يليما " ٢تىجة"تذكير ا١تعجمات الًتُّ
تو ًبو: ٢تىج باألمًر، ك٢تىوىجى، ًكبل٫تا"  طىرؼ : اللَّهجىة كاللَّهىجىة –. الويلوع ًبو: كاللَّهجي بًالشيء. كييقاؿ فبلفه ميلًهجه ًّٔذا األمر، أم ميولعه ًبو. أيكًلع ًبو كاعتاده كأى٢تجى

اللّْساف، : اللَّهجة –. للَّهجة كاللَّهجة كىي ليغتو الَّيت جيًبل عليها فاعتادىا كنشأ عليهافبلفه فصيح ا: كييقاؿ –. جىرس الكىبلـ: اللَّهجىة كاللَّهىجىة –. اللّْساف
رؾ، كالفصيلي يىلهج أيمَّو إذا تناكؿ ضىرعها ٯتتصُّو  ك ابن فارس ، مقاييس اللُّغة، (. ٢تجى : مادة) 159، ص 81ابن منظور، لساف العرب، مج : ، ينظر"كقىد ٭تي

 .  387ك  386، ص 82شرم ، أساس الببلغة، جك الز٥ت 235، ص  85ج
 .59، ص 83سيبويو، الكتاب، ج: ينظر -6
 .322نفسو، ص  -7
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ا، كباب ُب تركُّب اللُّغات، ينظر. 38، ص 82ابن جٍت، ا٠تصائص، ج: ينظر -8 ا١ترجع نفسو، : ككذا باب ُب الفصيح ٬تتمع ُب كىبلًمو ليغتاف فصاعدن
 .170ك ص  178، ص 83ج

: ال فقيلت: أخرب٘ب عمَّا كىضعتى ٦تَّا ٝتَّيتو عربيَّة، أىيدخل فيًو كبلـي العرب كلُّو ؟ فقاؿ:" مثل ذلك كثَتة، ٨تو ما سًئل أبو عمرك مرَّةن ًمن أحًدىمكالنُّصوص 
يدم، طبقات النَّحويُت كاللُّغويُت، ص الزب: ، ينظر"كىيف تىصنع فيها ما خالفتك فيو العىرب، كىم حجَّة ؟ قاؿ أعمىل على األكثر، كأيٝتي ما خلفًٍت ليغات 

19. 
 .35أنيس، إبراىيم، ُب اللَّهجات العربيَّة، ص : ينظر -9

 .21ابن فارس، الصاحيب ُب فقو اللُّغة كسنني العرًب ُب كبلًمها، ص : ينظر -38
رم التَّفرقة أيضنا . 20حامد ىبلؿ، اللَّهجات العربيَّة نشأةن كتطوُّرنا، ص : ينظر -33 ما ( ىػ 933ت )ىهنا بُت اللُّغوٌم ك النَّحوٌم ، يذكر السيوطي كٕتى
اه؛ كأمَّا النَّحوٌم فشأنيو أف يتصرَّؼى فيما يىنقلو اللُّغو :" نصُّو السيوطي، : ، ينظر"ٌم، كيقيسى عليو اعلم أفَّ اللُّغوٌم شأنيو أف يىنقلى ما نىطقت بًو العىرب كال يتعدَّ

 .59، ص 83اعها، جا١تزىر ُب علوـً اللُّغة  كأنو 
ى ٢تىيم﴿ :ًمن اآلم الَّيت تيورد ذلك، قولو عزَّ كجلٌ  -32 كاجعىل ٕب ًلسافى ﴿ :كقولو عزَّ كجلَّ  .80: إبراىيم﴾  كمىا أىرسىلنىا ًمن رىسوؿو إالَّ بًًلساًف قىوًمًو لًييبُتّْ

كًمن آياتًًو خىلقي السَّماكاًت ك األىرًض ﴿ :كقىولو أيضنا.32: األحقاؼ﴾  ساننا عىربيِّاكىىذا ًكتابه ميصىدّْؽه لً ﴿ :كقىولو أيضنا .80: الشعراء﴾  ًصدؽو ُب اآلًخرين
 .22: الرـك﴾  كاخًتبلؼي أىلًسنًتكيم كأىلواًنكيم

 .35أنيس، ُب اللَّهجات العربيَّة، ص : ينظر -31
 .38ك  89فك، العربيَّة دراسات ُب اللُّغة كاللَّهجات كاألساليب، ص : ينظر -30
يطنا بًليغًتهم، نىقيق ضفادًع كنىعيق ًغرباف، كذا ٬تيء ُب كتاًب سيبويو إذ يقوؿ -35 ًمٍنًهٍم، : كاعلىم أفَّ قومنا ًمن ربيعة يقولوف:" كقىد عدَّ اليونانيُّوف ما كاف ٤تي

سكَّن حاجزنا حصيننا ًعندىم
ي
كقاؿى ناسه ًمن بىكر بن :" كُب موًضعو آخر، يقوؿ. 80/396الكتاب، : ، ينظر"كىًذه ليغةه    رديئىة . أتبعوىا الكىسرة كٓبى يكين ا١ت

ا [...]من أحبلًمًكم،    كًبًكم : كاًئل نصف، قولو. 80/397، الكتاب، "كىي رديئةه جدِّ
ي
ًمن  «ًفعيل»كيلزـي أبا اٟتىسن أف يىبٍتى مثل :" كيذكير ابن جٍت ُب ا١ت

ُب الصاحيب، تلك ( ىػ195ت )كقىد عىقدى ابن فارس . 388، ص 83ابن جٍت، ا١تنصف، ج: ظر، ين.."كىذا أىفحشي ًمن بًنائًو: قاؿ. «ًضريبه :«ضىربى »
ىذمومىة، ينظر

 . 21ابن فارس، الصاحيب، ص : ا١تظاًىر اللَّهجيَّة ًمن كشكشة ككىسكسة كعنعىنة، ُب باًب اللُّغات ا١ت
 .367، ص عبد التواب، ا١تدخل إٔب ًعلم اللُّغة كمناًىج البحث اللُّغومٌ : ينظر -36
 .385كاُب، ًعلم اللُّغة، ص : ينظر -37
 .71ك  72عبد التواب، فصوؿ ُب فقو العربيَّة، ص : ينظر -38
عاير بًاإلشارة فقط، كالسًتزادة، ييرجع إٔب -39

ى
جاؿ ىهنا، ذكرتي ا١ت

ى
ىرة، السيد، علم اللُّغة االجًتماعٌي مىفهومو كقضاياه، دار ا١تعرفة اٞتامعيَّة، القا: ًلضيق ا١ت

 .  07-00ـ، ص 3995
اىات البحث اللّْساٌ٘ب، ص : ينظر -28  .336ك 335افيتش، ميلكا، إتّْ
 . 387مصلوح، عن مناىج العمل ُب األطالس اللُّغويَّة، ص : ينظر -23
 .388نفسو، ص  -22
 .نفسو، الصفحة نفسها -21
 .387نفسو، ص  -20
 .31ك  32ص  -ًدراسة ميدانية–مارات العربيَّة ٛتاد، ا٠تصائص الصَّوتيَّة ُب ٢تىجة اإل: ينظر -25
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26- Oswald Ducrot et autre, dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p85.                                                                                                 

   

ت -27
ي
ًنهم كسىقطاهًتم، كًمن ذلككقىد ألَّف العرب ا١ت ، البىهاء فيما تىلحن ًفيو (ىػ389ت )ما تىلحني ًفيو العىواـ للًكسائٌي : "قدّْموف كيتبنا ُب لغًة العواـ كٟتى

نًطق البن السّْكّْيت (ىػ288ت )، ما تىلحن فيًو العامَّة أليب عبيدة  (ىػ287ت )العامَّة لًلفرَّاء 
ى
لة فيما يىلحني فيًو العامَّة ، التَّكمً (ىػ200ت )، إصبلحي ا١ت

حدثُت...،(ىػ827ت )، اٞتيمانىة ُب إزالًة الرًطانىة البن اإلماـ (ىػ519ت )لًلجواليقٌي  
ي
ليغة اٞتراًئد للشَّيخ إبراىيم اليازجي، أخطاؤينا ُب الصُّحف : كًمن ا١ت

ين الزعببلكم، عىثرات اللّْساف ُب اللُّغة لًعبد ا غريب،كالدَّكاكين ًلصبلح الدّْ
ى
 ...      لقادر ا١ت

 :، ينظر...."٢تجةو اجًتماعيَّة ذات ميعجميَّة ميقتضبة، طفيليَّة ُب ًٝتاهًتا:" ييشَت إٔب" l’argot" ُب ميعجمو، أفَّ مصطلح ( Dubois)يذكر ديبوا  -28
Dubois, op.cit, pp 48-49.        

 .387حنا، ميعجىم اللّْسانيَّات اٟتديثىة، ص : ينظر -29
ستعمرات األكركبيَّة القىدٯتة "  علىيىدؿُّ ىذا اللَّفظ  -18

ي
 :، ينظر"الرَّجل األبيض الَّذم كيًلد ُب ا١ت

le Robert, dictionnaire Français-Espagnol Espagnol-Français, p 12.                      

صطلحات األلسنيَّة، ص : ينظر -13
ي
 .   69مبارؾ، ميعجم ا١ت

32-voir: Dubois, op.cit, p 415.   

 

 :المصادر و المراجع
 :بالعربي ة -4
 :الُكتب -4-4

 .الُقرآن الكريم ِبرواية ورش ِلقراءة ناِفع
 .ـ3952 لبناف،-، دار الكتاب العريٌب، بَتكت82ابن جٍت، أىبو الفىتح عثماف، ا٠تىصائص، ٖتقيق ٤تمد علٌي النجار، ط -3
اث القدٙب، القاىرة، 83، تح إبراىيم مصطفى كعبد ا أمُت، ط83ج، ا١تنصف، ...................... -2  .  ـ3950، إحياء الًتُّ
 .ت.، تح عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر للطباعة كالنَّشر كالتَّوزيع، القاىرة، د85ابن فارس، أٛتد، مقاييس اللُّغة، ج -3
كتبة السلفيَّة، القاىرة،   ، الصاحيب ُب فقو اللُّغة كسنني العرًب ُب............... -4

ى
 .ـ3938/ىػ3128كبلًمها، صححو كنشره ا١ت

 . ـ3997لبناف، -، دار الصادر، بَتكت81ابن منظور، أبو الفضل، لساف العرب، مج  -5
اىات البحث اللّْساٌ٘ب، ط -6  .336ك 335ـ، ص 2888، ترٚتة سعد مصلوح ككفاء فايد، آّلس األعلى للثَّقافة، القاىرة، 82افيتش، ميلكا، إتّْ
  .ـ3965 ، مكتبة األ٧تلو ا١تصريَّة،القاىرة،81أنيس، إبراىيم، ُب اللَّهجات العربيَّة، ط -7

 .ـ3981 ، مكتبة لبناف، لبناف،83عريٌب، ط-انكليزٌم، انكليزمٌ -باكبل، ٤تمد حسن كآخركف، ميعجم ميصطلحات ًعلم اللُّغة اٟتىديث، عريب -88
 .ـ3985، دار ا١تعرفة اٞتامعيَّة، اإلمارات، -ًدراسة ميدانية–اف، ا٠تصائص الصَّوتيَّة ُب ٢تىجة اإلمارات العربيَّة ٛتاد، أٛتد عبد الرٛت -89
صطلحات اللُّغويَّة اٟتىديثة ُب اللُّغة العربيَّة، معجم عريبٌ  -38

ي
سسة الوطنية عريٌب، الدار التونسيَّة للنَّشر ا١تؤ -أعجمٌي كأعجميٌ -اٟتمزاكٌم، ٤تمَّد رشاد، ا١ت

 .ـ3987 للكتاب، اٞتزائر،
 .ـ3997 عريٌب، مكتبة لبناف ناشركف، لبناف،-حنا، سامي عياد كآخركف، ميعجم اللّْسانيَّات اٟتىديثة، انكليزمٌ  -33
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 .ـ3998، لبناف-، بَتكت83، تح ٤تمد باسل عيوف السود، منشورات دار الكتب العلميَّة، ط82الز٥تشرم، جار ا، أساس الببلغة، ج -32
 .ـ3988/ق3088 ، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة،81سيبويو، أبو بشر عمرك، الًكتاب، ٖتقيق كشرح عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، ط -31
 .  ـ3995السيّْد، صربم إبراىيم، علم اللُّغة االجًتماعٌي مىفهومو كقضاياه، دار ا١تعرفة اٞتامعيَّة، القاىرة،  -30
اث، القاىرة81، تح ٤تمَّد أٛتد جاد ا١تؤب بك كآخركف، ط83ا١تزىر ُب علوـً اللُّغة كأنواعها، ج السيوطي، جبلؿ الدّْين، -35  .، مكتبة دار الًتُّ
 .ـ3982، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، 83عبد التواب، رمضاف، ا١تدخل إٔب ًعلم اللُّغة كمناًىج البحث اللُّغوٌم، ط -36
 .ـ3999/ىػ3028، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة، 86العربيَّة، ط ، فصوؿ ُب فقو.................... -37
 . ـ3991/ىػ3030، مكتبة كىبة، القاىرة، 82عبد الغفَّار، حامد ىبلؿ، اللَّهجات العربيَّة نشأةن كتطوُّرنا، ط -38
 .ـ3988/ىػ3088ا٧تي، القاىرة، فك، يوىاف، العربيَّة دراسات ُب اللُّغة كاللَّهجات كاألساليب، تر رمضاف عبد التواب، مكتبة ا٠ت -39
صطلحات األلسنيَّة، فرنسيٌ  -28

ي
 .ـ3995 ، دار الفكر اللبناٌ٘ب، بَتكت،83عريٌب، ط-انكليزمٌ -مبارؾ، مبارؾ، ميعجم ا١ت

 .ـ3980 لكتاب، تونس،عريٌب، مع مقدّْمة ُب علم ا١تصطلح، الدار العريٌب ل-فرنسٌي كفرنسيٌ -ا١تسدٌم، عبد السبلـ، قاموس اللّْسانيَّات، عريبٌ  -23
، ا١تعجم ا١توحَّد ًلمصطلحات اللّْسانيَّات،ا٧تليزمٌ  -22 بيَّة كالثَّقافة كالعلـو  ، مكتب تنسيق التَّعريب، الدار البيضاء،82عريٌب، ط-فرنسيٌ -ا١تنظمة العربيَّة للًتَّ

 .ـ2882
 .ـ2880، دار النهضة، القاىرة، 89كاُب، علي عبد الواحد، ًعلم اللُّغة، ط -21
 .ـ3980 ، مكتبة لبناف، بَتكت،82كىبة، ٣تدم كا١تهندس كامل، معجم ا١تصطلحات العربيَّة ُب اللُّغة كاألدب، ط -20
  .ـ3987 لبناف،-، دار العلم للمبليُت، بَتكت83فرنسٌي، ط-انكليزمٌ -يعقوب، إميل كآخركف، قاموس، ا١تصطلحات اللُّغويَّة كاألدبيَّة، عريب -25
 :الد ورياتالمجالت و  -4-2
، مكتب تنسيق التَّعريب، اللّْساف العريٌب، مج -شا٘ب، عبد الرسوؿ، ميعجم علـو اللُّغة، ا٧تليزم -3 بيَّة كالثَّقافة كالعلـو ، ج 35عريٌب، ا١تنظَّمة العربيَّة للًتَّ

 .ـ3977، الرباط، 82
 .    ـ3989، الكويت، 81لفكر، آّلد العشركف، عدد عمر، أٛتد ٥تتار، ا١تصطلح األلسٌٍت العريٌب كضبط ا١تنهجيَّة، عآب ا -2
صطلح اللّْساٌ٘ب معجم ا٧تليزمٌ  -1

ي
، مكتب تنسيق التَّعريب، اللّْساف العريٌب، -الفاسي الفهرم، عبد القادر، ا١ت بيَّة كالثَّقافة كالعلـو عريٌب، ا١تنظَّمة العربيَّة للًتَّ

 .ـ3987، الرباط، 28عدد
صطلحات العلميَّة الفنيَّة، مج ٣تمع اللُّغة العربيَّ  -0

ي
 .ـ3983/ ىػ3083، ا٢تيئة العامَّة لشؤكف ا١تطابع األمَتيَّة، القاىرة، 80ة، ٣تموعة ا١ت

، مكتب تنسيق التَّعري -5 بيَّة كالثَّقافة كالعلـو ، الرباط، 22العريٌب، عدد ب، اللّْساف ىليل، ٤تمد حلمي، اللُّغويَّات التَّطبيقيَّة كميعجمها، ا١تنظَّمة العربيَّة للًتَّ
 .ـ3981

 :باألعجمي ة -2
1-Dubois. J et autres, dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, LAROUSSE, 1994.                                                                         

  

2-Ducrot. O et autres, dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, édition du seuil, 

1972.                                                               

3-Robert, dictionnaire Français-Espagnol, Espagnol-Français, Harper Colins Publishers, 1
ère

 

édition, 1994.                                                        
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 االحتجاج بها في العربية القراءات الشاذة و
 فايزة  حريزي: األستاذة 

 غة العربية وآدابهاقسم اللّ 
 جامعة خميس مليانة

 :المقدمة
اختبلؼ ألفاظ الوحي ُب اٟتركؼ " ، ك كما قيل  1"كعلم بكيفية أداء كلمات القرآف كاختبلفها معزكا لناقلو " تعترب القراءات القرآنية 

، ذات األ٫تيػة البالغػة ُب الدراسػات الشػرعية كالدراسػات اللغويػة ، إٌف القػراءات مصػدر مهػم  2"ٗتفيػف كتشػديد ك غَتىػا  ككيفيتها من
كالقػػراءات منهػػا مػػا ىػػو .  3مػػن مصػػادر ٚتػػع الٌلغػػة كاالستشػػهاد كللقػػراءات أركػػاف ثبلثػػة تػػواتر، كموافقػػة الرسػػم، ككجػػو مػػن كجػػوه العربيػػة 

ابػن ٣تاىػد مػن خػبلؿ كتابػو السػبعة كىػذه القػراءات أئمتهػا سػبعة ك ىنػاؾ الشػاذ  كىػو عنػد العلمػاء مػا  صحيح متواتر كىي اليت سبعها
النحػاة  ك اإلشػكاؿ الػذم يطػرح اختل فيو ركػن مػن األركػاف الثبلثػة ، كىػذه األخػَتة اختلػف ُب حجيتهػا ُب العربيػة مػن جهػة اللغػويُت ك 

سػػامها ا١تختلفػة ك١تػػاذا ؟، كىػػل ٬تػوز االحتجػػاج ّٔػػا ُب العربيػة ؟ ، ك إذا كػػاف جػػائز لغػػة كاصػطبلحا ك مػػا أق  ، مػػا القػراءات الشػػاذةىنػا
 .االحتجاج ّٔا ُب العربية ما ىي مواقف ا١تدارس النحوية منها ؟

 .كيتنب كل ىذا من خبلؿ مايلي
 :تعريف القراءات الشاذة -1

 .خالفة التفرؽ كالتفرد ك الغربة ك القلة ك ا١ت:ٖتمل ا١تعا٘ب التالية : لغة 
 .  4"الشُت كالذاؿ يدؿ على االنفراد ك ا١تفارقة:" قاؿ ابن فارس : التفرؽ كالتفرد -أ
ا ، كشذكذا ، انفرد عن اٞتمهور فهو شاذ: " كيقوؿ اٞتوىرم *  .5" شٌذ ، يشذ ، شذن

 .6"، ككلها ٓتبلؼ الفصيحمتقاربة معرفة اٟتواشي ك الغرائب  كالشواذ ك كالنوادر ، كىذه األلفاظ"يقوؿ السيوطي : الغربة كالندرة -ب
 .7"الشاذ الذم يكوف كجوده قليبل ، لكن ال ٬تئ عن القياس :" القلة -جػ
 .8"الشاذ ما يكوف ٥تالفا للقياس  من غَت النظر إٔب قلة كجوده ك كثرتو " قاؿ صاحب التعريفات : ا١تخالفة-د

 .9"اليت انفردت كخرجت عن اٞتماعة "ءة الشاذة ٖتمل ىذا ا١تعٌت كىيكىذا ا١تعٌت اللغوم لو عبلقة با١تعٌت االصطبلحي ألٌف القرا
 .10"ما يكوف ٥تالفا للقياس من غَت نظر إٔب قلة كجوده ك كثرتو"ىو : كالشاذ عند النحاة 

يبقػػى قائمػػا  كىنػاؾ ٣تموعػػة مػػن التعريفػػات تقػػًتب أحيانػا كتبتعػػد أحيانػػا أخػػرل  إال أٌف االتصػػاؿ كاالشػًتاؾ  ُب ا١تعػػٌت العػػاـ:اصــطالحا 
 :كمن بُت ىذه التعريفات كمنها 

ىي ما اختل فيها ركن من ىذه  األركاف الثبلثة  ك أطلق عليها ضعيفة أك شاذة أك باطلة سواء أكانت : " ابن اٞتزرم يعرفها بقولو -أ
الدا٘ب إلماـ أبو عمرك ك من السبعة أك عمن ىو أكرب منهم ىذا ىو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف  ك ا٠تلف ، صرح  بذلك ا

ك صػػرح بػػو ُب أكثػػر مػػن موضػػع اإلمػػاـ أبػػو ٤تمػػد ا١تكػػي بػػن أيب طالػػب ككػػذلك اإلمػػاـ العبػػاس أٛتػػد بػػن عمػػار ا١تهػػداكم ك ىػػو مػػذىب 
 .11"السلف الذم ال يعرؼ عن أحد منهم خبلفو 

 .12" ستفاضة بالقبوؿ من األمة ما نقل قرآنا من غَت تواتر  كا: "كيعرفها اٟتافظ أبو عمرك بن صبلح شيخ الشافعية -ب
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، ك ىػػو ا١تػػرجح ُب أغلػػب ا١تصػػنفات ك يعتمػػد ُب أغلػػب ا١تصػػنفات كمبػػدأ للحكػػم علػػى 13"مػػا يصػػح سػػنده: "كيعرفهػػا السػػيوطي  -جـــ
ذا كأخذ ّٔػ شذكذ القراءة من عدمو ، فمعيار الرسم يؤخذ بعُت االعتبار ُب مقابل ا١تعايَت األخرل للحكم على شذكذ القراءة من عدمو

 . 14الكثَت من ركاد ىذا آّاؿ 
 :تتجسد ىذه الضوابط فيما يلي :ضوابط القراءات الشاذة  -2
اٟتذؼ ، الزيادة ، التبديل ، : اٟتكم على شذكذ القراءة ١تخالفتها رسم ا١تصحف ، كالرسم كما ىو معركؼ ٤تصور  ُب  ستة قواعد-أ

 .15ا٢تمز ، الفصل ، كالوصل
 .بُت العناصر اليت ينبغي توفرىا ُب قبوؿ القراءة أك رفضها ك تشذيذىا  كتضعيفها كىو العنصر األساسي من 

أٌف موافقػػة القػػراءات ٢تجػػاء الكلمػػات ُب ا١تصػػاحف العثمانيػػة، صػػارت مقياسػػا لقبو٢تػػا : "ك ىػػذا مػػا يؤكػػده الػػدكتور أٛتػػد عػػزكز بقولػػو 
راءة فمػا كافػق خػط ا١تصػحف قػرئ بػو كصػح نقلػو ك مػا كػاف كصحة ركايتها ك نقلها ك قد صارت موافقة خط ا١تصحف أحد أركاف القػ

 .16"غَت ذلك اعترب من الشاذ
 :اٟتكم على شذكذ القراءة لضعف السند  -ب 

 كىناؾ الكثَت من النصوص اليت تدؿ على ضركرة السند ك أٌف نقصو كىو حكم بالشذكذ على القراءة
ضركرم لصحة القراءة من عدمها ، كمقصودىا ىو ركايتو الطريق ا١توصلة إٔب ْتيث يعترب السند ركن من أركاف القراءة الصحيحة كتوفره 

 .18، كمن خبللو ٯتكن اٟتكم على القراءة بالشذكذ إذا حدث انقطاع أك جهل للراكم أك قلة الركاة 17القراءة 
اءة كجػد ٢تػا كجػو ُب العربيػة فهػي كيقصػد ّٔػا ٣تػئ القػراءة علػى الفصػيح مػن لغػة العػرب ككػل قػر : اٟتكم بشذكذ لعدـ موافقة العربيػة-جػ

 . 19صحيحة ككل قراءة عدـ موافقتها كجو من كجوه العربية كبأية صفة فهي ترمى بالشذكذ كالضعف
 :أقسام القراءات الشاذة -3

كمنها األقساـ تنقسم القراءات الشاذة إٔب عدة أقساـ كفقا ١تواقف العلماء منها كتوجيها هتم كمذاىبهم ك غَتىا من كجوه التباين بينهم 
 :التالية 

 : 20ثبلثة أقساـ ك صاحب ىذا  الرأم أٛتد البيلي-1
 .القسم األكؿ ٘تثل ُب القراءة ا١تشهورة ك ىي ا١توافقة للعربية ك صحيحة السند ، كلكن ٓب تبلغ درجة التواتر -أ

 .صح سنده أك ٓب يصح  كىي قسمُت أك٢تا موافق للعربية ك٥تالف للرسم  سواء :القراءة األحاد الثا٘ب القسم-ب
 .القسم الثالث القراءة ا١تدرجة كىذا نوع ىو الذم زيد ُب اآلية الكرٯتة من باب التفسَت -جػ 
 :21ىناؾ من يرل أهٌنا أربعة أقساـ كىو رأم أغلب العلماء-2
 .قسمها األكؿ ما كافق الرسم ك العربية كٓب يصح ُب النقل بشكل يفيد القطع  -أ

 .كافق الرسم  كصح نقلو كلو كجو ُب العربية  الثا٘ب ما القسم-ب
 .القسم الثالث ما صح نقلو ككافق العربية كلكن ٥تالف للرسم-جػ
 .القسم الرابع موافق الرسم كٓب ينقل البتة -د
ا ْتيث أعطى تقسيما جديدا للقراءات الشػاذة انطبلقػا مػن دراسػتة للتقسػيمات األخػرل ك ىػي عنػده كمػ 22رأي عبد الحليم قابة-3

 :يلي 
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 :القسم األكؿ ضمنو أربعة أقساـ كفقا لتقسيم تقضيو القسمة العقلية  -1
 .ما صح سنده ككافق الرسم ك العربية إال أنٌو ٓب يشتهر ك ٓب يتلق القبوؿ كعٌد من الشاذ أك الغلط  -أ

 .ما صح سنده كخالف الرسم  -ب
 ما صح سنده ك خالف العربية -جػ
 .العربية  كليهما ما صح سنده كخالف الرسم ك  -د
 :القسم الثا٘ب إمكانية تقسيمو إٔب أربعة مع إبداؿ الصحة بالضعف-2
 ككافق الرسم كالعربية إال أنٌو ٓب يشتهر ما ضعف سنده-أ

 ما ضعف سنده كخالف العربية-ب
 ما ضعف سنده كخالف الرسم -جػ
 .ما ضعف سنده كخالف الرسم كالعربية كليهما -د
 : 23قسمافكىو ٬تعلها ابن عطية -4
 .ا١تقبوؿ ا١تعتمد ركايتو كىو ا١تركم عن الصحابة كالعلماء التابعُت ، أم من الشاذ عن الصحابة رضواف ا عنهم:القسم األكؿ-أ

 .القسم الثا٘ب ا١تردكد ال يوثق بو  كىو ا١تأثور عن أيب السماؿ العدكم كمن قاربو كذكر ابن    عطية أٌف ىذا النوع ال يوثق بو-ب
كىػػو رأم ابػػن جػػٌٍت كالػػذم يػػرل أهٌنػػا ضػػرباف كمػػا كرد ُب كتابػػو اتسػػب ُب تبيػػُت شػػواذ القػػراءات كاإليضػػاح : أي الخــامسالــر  -5

 . 24عنها
ك قد اشتهرت ىذه القراءات الشاذة مثل القراءات السبعة عػن طريػق أئمتهػا كمػن بػُت ىػؤالء األئمػة  اٟتسػن البصػرم اإلمػاـ األعمػش، 

 25مسعود ، كاألشعرمابن ٤تيص، اليزيدم، ابن 

كلكن ىذه القراءات ٢تا أ٫تية بالغة أقرىا أىل التخصص من متقدـ كمتأخر ، ألهٌنا ُب كثَت مػن األحيػاف يػذكركىا ا١تفسػركف إٔب جانػب 
ة ُب القراءات ا١تتواترة ألهٌنا تزيد من اإليضاح كالكشف عن جوانب بعض القراءات الصحيحة  ، إضافة إٔب تبيُت بعض األحكاـ الوارد

 الشرع ككذلك تثرم اللغة كقواعدىا من خبلؿ التوجيهات كالنحوية كالصرفية كالببلغية  كالداللية اليت ٘تارس فيها ،كزيادة توضيح ا١تعػٌت
 .26باعتبارىا ال تبتعد كثَتا  عن القراءات ا١تتواترة

 
 :االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية 

ُب العربيػة أخػذ عػدة مواقػف مػا بػُت التأييػد كالػرفض حػىت كصػلت ُب بعػض األحيػاف إٔب حػد  االحتجاج ّٔػا:إجازة االحتجاج بها -1
االضطراب ، ككاف ىذا انطبلقا من منظور خاص يستند إٔب قاعدة معينة ك القراءات الشاذة ك إف ٓب ٮتصص ٢تا كتاب ُب ىذا الصدد 

ُب الكتػػب اللغويػػة منػػذ مطلػػع الدراسػػات النحويػػة كاللغويػػة ككتػػاب  مػػن حيػػث عبلقتهػػا بالعربيػػة  مػػن ناحيػػة االحتجاجيػػة إال أهٌنػػا مبثوثػػة
سيبويو  خَت دليل على ذلك فهو ٭تمل الكثَت مػن القػراءات ا١تتػواترة كالشػاذة ْتيػث أخػذت نصػيب مػن ىػذا الكتػاب مػن بػاب اٟتجػة 

ية الواردة ُب ىذا الكتاب ، كلكن العزكؼ على ما كرد من قواعد ٨توية مثل بقية ا١تصادر االستشهادية األخرل ، كتوجيو ا١تسائل النحو 
الذم يظهػر مػن قبػل الدارسػُت  عػن ىػذا ك ىػو ملمػوس مػن خػبلؿ البحػوث الػيت تتضػمنها ا١تكتبػات فالتػأليف قليػل  فيهػا إذا مػا قػورف 
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اصػػلة البحػػث ُب لصػػعوبة تأديتػػو ، كعسػػر مو " بآّػػاالت األخػػرل أك القػػراءات ا١تتػػواترة فقػػط ، يػػرل عبػػد الصػػبور شػػاىُت أف ىػػذا راجػػع 
 .27دركبو كمتماتو 

ما يلمس ُب الدراسات اليت ٢تا عبلقة بالشاذ من القراءات القلة كالتشعب باعتبار صعوبة ىذا آّػاؿ مػن البحػث ، كلػذلك قػل رائػدكاه 
تنػػدرج  ُب  القػػراءات الشػػاذة  ُب منزلػػة ا١تشػػهوره مػػن حيػػث الفصػػاحة ، بػػل تكػػوف أفصػػح منهػػا ، كلكػػن ىكػػذا شػػاء ٢تػػا القػػدر ، أف" ك

 .28"مستول الشذكذ
كخَت ما ٯتثل اللغة العربية :"ك ما ٯتكن قولو عن عبلقة ىذه القراءات بالعربية  بأهٌنا ٘تثلها أحسن ٘تثيل ، كما يقوؿ عبد الصبور شاىُت 

 ك٢تا من الشػواذ شػاىدا الفصحى ك ٢تجاهتا القدٯتة ، ّتميع ظواىرىا الشائعة ادكدة ، فليس من شاردة ك كاردة ُب ٢تجات العرب إال
إذا راجعنا تراجم أكثر القػارئُت بالشػاذ ، ٧تػدىم أناسػا فضػبلء علمػاء ، ٓب : "، كلكن حىت كما يقوؿ كرٙب حسن الناصح 29"أك أكثر 

إ٪ٌتػػا تصػػانعهم األقػػدار ، كقػػد مػػن علػػيهم مػػن ىػػم دكهنػػم با١تنزلػػة كا١تبلحػػظ أٌف  معظػػم القػػراءات ليسػػت شػػاذة بػػا١تعٌت اٟتقيقػػي للشػػذكذ ك 
 .30"رميت بالشذكذ ، ألهٌنا كانت خبلؼ معهود العامة ، كخبلؼ ما يعرفو شيوخ إقراء األمصار 

 كىذا ما جعل بعض اللغويُت أمثاؿ سيبويو كابن جٌٍت كا١تربد كغَتىم ، ٭تتجوف ّٔا ُب العربية ، كاالىتماـ  ّٔا ٓب يتوقف عنػد ىػؤالء بػل
 .ْتيث اىتموا بإعرأّا ك توجيهها كإخراجها على ما يطمئن القلوب إليها ٕتاكز ذلك إٔب غَتىم من الدعاة كالقراء 

اسػتغبلؿ النحػاة كالقػراء ٭تتجػػوف ّٔػا فوجهوىػا ككشػفوا عػن عللهػػا كحججهػا علػى اخػتبلؼ الفػػريقُت ُب "كىػدؼ حسػب مػا يقػوؿ بأنٌػػو 
اتفق العلماء على :" الدكتور  ا١تكي الذم يقوؿ  ، كاالحتجاج حسب بعضهم جائز  ُب العربية  كمن بينهم31"النزعة كا١تنهج كالتناكؿ 

 .32" جواز تدكين القراءة كتعليمها كتعٌلمها كاالحتجاج ّٔا ُب ميادين الدراسات اللغوية كاالستعانة ّٔا مىت صح سندىا 
مػن ىػؤالء ُب أشػعارىم  كاف اللغويوف  يستشهدكف بالقراءة ك٨توىا فيمػا يشػرحوف مػن لغويػاهتم ككػاف األدبػاء يغًتفػوف"كأب جانب ىذا 

، ككػػذلك يقػػر 33" كلشػػرح قصػػائدىم ، ٓب ال ؟،كقػػد أٚتػػع النػػاس علػػى أٌف اللغػػة إذا كردت ُب القػػرآف  فهػػي أفصػػح ٦تػػا ُب غػػَت القػػرآف 
ق ، كقػد أطبػرا أـ أحػادا أـ شػاذاكػل مػا كرد أنٌػو قػرء جػاز االحتجػاج بػو ُب العربيػة سػواء أكػاف متػوات: " السيوطي ّٔػذا مػن خػبلؿ قولػو 

الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة ُب العربية إذا ٓب ٗتالف قياسا معركفا ، كلو خالفتو ٭تتج ّٔا  ُب مثل ذلك اٟترؼ بعينػو ، كمػا 
 .34"ذكرتو من االحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعلم فيو خبلفا بُت النحاة 

، 35"اختلف  ُب االحتجاج ّٔا ُب الفقػولو خبلؼ بُت النحاة ك إف  االحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعلم:" كيقوؿ الدكتور ا أٛتد عزكز 
أٌف االحتجػػاج ّٔػػا ُب العربيػػة يكػػوف مػػن دكف شػػركط ْتيػػث  أٌف القػػراءة الشػػاذة ُب العربيػػة إذا ٓب :" ك يػػرل الػػدكتور علٌػػم الػػدين اٞتنػػدم

ظػػر أٌف القػراءات مػا ىػػي إال صػورة  نابضػة باٟتيػػاة ٗتػالف قياسػا معركفػا كلػػو خالفتػو ٭تػتج ّٔػػا ُب مثػل ذلػك اٟتػػرؼ بعينػو ، كمػن جهػة ن
لكثَت من ٢تجات القبائل كلكن ىذه القبائل ، ٓب تنل نصػيبا مػن آّػد كاٞتػاه فحكمػوا بشػذكذ قػراءاهتم  الػيت ىػي صػورة حيػة للهجػاهتم 

يف تارة أخرل ، يستدؿ ُب ىذا كاف شذت فهي أقول من ركاية الشعر حُت نقلوا  إلينا إشارات ٢تجية كقع فيها التحريف تارة كالتصح
ك ألٌف   االحتجػاج بػالقراءات الشػاذة أمػر ال ٮتػالف حػىت  كإف كانػت األٌدلػة علػى . 36" الكتاب أعرب ك أقول ُب اٟتجػة:بقوؿ القراء

القػراءات  درجة من حجية ألٌف كتب الًتاث ا١تتصلة بالدراسات اللغوية تستشهد بالشاذ ُب ا١تسائل اللغوية ، كموقف النحاة مػن بعػض
ا١تخالفػػة لقواعػػدىم كىػػم يتعػػاملوف مػػع القػػراءات الشػػاذة ُب ىػػذا اٞتانػػب علػػى حسػػب األصػػوؿ التعقيديػػة الػػيت قعػػدىا النحػػاة  ، فلكػػل 

 .37مدرستو منهجها فما كافق ا١تنهج فهو حجة كما ىو ٥تالف ا١تنهج فيخرج على ضرب التأكيل
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: الدرس اللغوم ٦تا يفتقر إليو كىذا ما يوضحو الشيخ ا١تقرئ ٤تمد فهد ا٠تركؼ كالغرض من إجازة االستشهاد ّٔذه القراءات ىو اغناء
٦تػػا الشػػك فيػػو أٌف القػػراءات  منهػػا كالشػػاذ القرآنيػػة متػػواترة قػػد أغنػػت الػػدرس النحػػوم غػػٌت يكػػاد يفػػوؽ حػػدٌ الوصػػف ، ك أهٌنػػا جعلػػت "

،كمػػا ٢تػػا ارتبػاط كثيػػق بعلػػم التفسػَت مػػن حيػػث ا١تعػػا٘ب ُب  اللغػويُت كالنحػػاة ٬تػػدكف ُب التنقيػب عػػن تػػراثهم ، كعلػى األخػػص منػػو الشػاذ
 .38"القراءات الشاذة اليت يعدىا ا١تفسركف موضحة كمفسرة لوجوه القراءات الصحيحة ك ٤تل ذلك كتب التفسَت

 :موقف البصريين من االحتجاج بالقراءات الشاذة  في العربية-2
ة ككانت تعترب من مصادر االحتجاج األكٔب علػى كػل مػا يػراد االحتجػاج لػو ُب بنػاء كاف  اىتمامهم بالغا بالقراءات القرآنية بصفة عام

القراء كىذا االىتماـ نابع من شخصية اٞتيل األكؿ من النحاة الذين كاف أغلبهم قراء بالدرجة األكٔب كلذلك كاف االستشػهاد بالرصػيد 
 .ا١تملوؾ أكٔب عندىم 

القرآف بالتشدد ُب قبولو ككانوا يضعوف شركطا كقواعد لقبولو فما كافػق ىػذه الشػركط  فهػو كلقد عرؼ البصريوف بنظرهتم إٔب الشاذ من 
مػن أٌف االحتجػاج بػالقراءات الشػاذة ك القيػاس عليهػا ، "مقبوؿ ك ما خالف ذلك يرمى ك يطعن فيػو كىػذا مػا يؤكػده مهػدم ا١تخزكمػي 

ألهٌنم ٓب يكونوا يعتربكف مػن القػراءات حجػة إالٌ موافقػا لقواعػدىم كاعتبارىا أصبل من أصوؿ االستشهاد فهو ليس من منهج البصريُت ،
 .39" ك أقيستهم ك أصو٢تم ا١تقررة ، فإف خالفتها ردىا 

أهٌنػػم ٓب يسػػتقرئوا كػػل القػػراءات القرآنيػػة الػػيت  أفصػػح اللغػػات العػػرب حػػىت ك إف : " ككمػػا يقػػوؿ الػػدكتور التػػواٌب بػػن تػػواٌب علػػى البصػػريُت 
 .40" مكن الركوف إليو إال أنٌو ال ينطبق على ٚتيع النحاة القدماءشذت كىذا رأم إذا أ

ككػاف مػنهج الكػوفيُت  يتميػز باتسػاع كالتسػاىل ، كأقػل تشػددا  : موقف الكوفيين من االحتجاج بالقراءات الشاذة فـي العربيـة  -3
 .41ا كشاذىاُب األخذ  عن العرب كاستشهاد بلغتهم كٯتثل منهجهم  ُب االحتجاج بالقراءات متواترى

منها  موقفهم من سائر النصوص  ككانت القراءات تعترب مصدر ىاـ من مصادر النحو الكوُب ، بعكس البصريُت الذين كانوا قد كقفوا
اللغوية ، كأخضعوىا ألصو٢تم ك أقيستهم ، فما كافق منها أصو٢تم بالتأكيل قبلوه ك ما أباىا رفضوا االحتجاج بو ككصػفوه بالشػواذ كمػا 

 . 42ا االحتجاج بكثَت من الركايات اللغوية  كعدكىا شاذة ٖتفظ كال يقاس عليهارفضو 
إٌف الكػػػوفيُت اعتػػػدكا بػػػالقراءات الػػػيت كصػػػلت إلػػػيهم سػػػواء كانػػػت مػػػن القػػػراءات السػػػبع أـ غَتىػػػا ، فقبلوىػػػا :" كيقػػػوؿ إبػػػراىيم السػػػلطاف 

فلػم يرفضػوا ، أك يغلطػوا فيهػا شػيئا كاف كانػت ال ٗتضػع ١تقػاييس كاحتجوا ّٔا ، ك بنوا  ما جاء  فيها كثَتا من أصػو٢تم  ك أحكػامهم ، 
البصريُت أك ال تندرج ُب أصو٢تم كاكتسبت ىذه النصوص ، كٓتاصة تلك النصوص ، كأعٍت ّٔا القراءات األ٫تية ك ا٢تيبػة ، مػن الػوحي 

ية دينية أك تارٮتيػة أك تراثيػة ، ٦تػا جعلهػم ال الذم نزؿ ّٔا على سيدنا ٤تمد صلى ا  عليو كسلم ، كٓتاصة تلك النصوص اليت ٢تا أ٫ت
 .43"يركف شيئا يسمعونو عن العرب احًتاما لذلك ا١توركث ، فينوب على البيت أك البيتُت أك قراءات ك إف كانت شاذة 

يػث قبلوىػا إٔب كإف كاف موقف الكوفيُت مػن القػراءات أقػل تشػددا كمتسػاىبل إذا مػا قػورف بالبصػرم ُب االحتجػاج بػالقراءات الشػاذة ْت
جانب ا١تتواتر من القراءات كبنوا عليها قواعدىم ك أصو٢تم كمن بػُت ىػؤالء النحػاة كالػذين كػانوا كػذلك قػراء كبالدرجػة األكٔب الكسػائي 

 .كالفراء كثعلب 
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 :موقف البغداديين من االحتجاج بالقراءات الشاذة-4
كاليت كاف منهجها انتخايب كأىػم شخصػيات الػيت مثلػت ا١تدرسػة البصػرية أبػو يظهر موقف البغداديُت من خبلؿ ركاد ا١تدرسة البغدادية 

 .علي الفارسي كابن جٌٍت كمن خبل٢تما يظهر البغداديُت من االحتجاج بالقراءات الشاذة 
لشػػاذة ّٔػػا  كػػاف الفارسػػي ٦تػن أكثػػركا مػػن االستشػػهاد بػالقراءات القرآنيػػة ككػػاف عازمػا علػػى تػػأليف كتػاب القػػراءات ا: أبـو علــي الفارســي

 .كيدافع عنها ، إالٌ أٌف األجل عاجلو  كتؤب عنو ذلك ابن جٌٍت ، كعزمو ىذا يدؿ على مكانة القراءات الشاذة عنده 

كاعتداده بالشاذ راجع إلٯتانو العميق كغػَته مػن اللغػويُت بأهٌنػا مػن لغػة العػرب، ال مػانع مػن االستشػهاد ّٔػا كموقفػو ال ٯتكػن حصػره  ُب 
 .45٪ٌتا حصره  ُب إتاه كاحد ك إ٪ٌتا تركاح بُت التضعيف كالتوجيو كالدفاع كالتلحُت كا٠تطأإتاه كاحد كإ

ابن :"فاضل السامرائي يقوؿمذىبو ىو مذىب اختيارم ،إالٌ أٌف ىناؾ من يرل أٌف مذىبو بصرم ك٦تن أقركا ببصريتو الدكتور : بن جّنيا
 .46"جٌٍت ىو بصرم ا١تذىب كليس كوُب 

ثمػُت الشػاذ ،حيػث انتصػر للشػاذ مػن القػراءات انتصػارا يشػهده التػاريخ مػن خػبلؿ كتابػو ا٠تالػد اتسػب ُب تبيػُت شػواذ ك موقفو كاف ت
صػادر عػن إٯتانػو العميػق بقػوة :"القراءات كاإليضاح عنها ، كىو احتج  ّٔا كدافع عنها  كىذا ا١توقف كمػا يوضػحو ٤تمػود أٛتػد الصػغَت

 .47"الشاذ 
ٯتلكػػو مػػن قػػوة كمقػػدرة علميػػة كثقافيػػة ك كػػاف ٭تػػاكؿ أف يوجههػػا  كأف يعثػػر ٢تػػا عػػن كجػػو ُب العربيػػة كىػػذا مػػا  كدعػػم موقفػػو ىػػذا بكػػل مػػا
 جسده ُب كتابو اتسب

ما رميت بو ىذه القراءات من شذكذ ك عدـ صحة قرأ نيتها كالقراءة ّٔا إال أهٌنا كجدت ٢تا مكانة ُب العربية من ناحية االحتجاج  رغم 
القواعػػد منهػا  كدعػػم بعػػض التفاسػَت الشػػرعية كلكػػن ا١تكانػة األرقػػى الػػيت أخػذهتا كانػػت عنػػد البغػداديُت نتيجػػة التسػػاىل  ّٔػا ك اسػػتخراج

الذم لوحظ علػى ا١تػذىب ككػذلك االختيػار كاالنتخػاب الػذم كػاف السػمة األغلػب  ككػذلك كجػود ابػن جػٌٍت الػذم كػاف مػن ركاد ىػذا 
 .الشاذة كانتصر ٢تا كدافع عنها بكل ما أٌب من قوة ا١تذىب كليس ىذا كفقط بل ألف ُب القراءات
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 تفسير العالمة اإلعرابية في جملة النداء
 

 خالد موسى مصطفى العجارمة : الدكتور
 جامعة تبوك  -المملكة العربية السعودية 

 
 ملخص

إذ تتناكؿ ىذه الدراسة ٚتلة النداء بُت القدماء  جاءت ىذه الدراسة ٤تاكلة لتفسَت العبلمة اإلعرابية ُب ٚتلة النداء،
من  كادثُت، كٖتاكؿ تعليل العبلمة اإلعرابية، فتدرس بنية ٚتلة النداء عند القدماء كآراءىم فيها، كمطابقة ذلك مع ما قالو التحويليوف

 .ادلكجود بنيتُت للكبلـ، فجاءت ىذه الدراسة ٤تاكلة لتفسَت اٟتركة اإلعرابية ُب آخر ا١تن

كالذم تراه الٌدراسة أف ا١تنادل منصوب بالتحٌوؿ األسلويب؛ ألف العريب عندما يغٌَت ُب أسلوبو يغَت ُب الًتكيب األسلويب 
  كيظهر أثر الٌتحويبلت األسلوبٌية ماثبل بُت ا٠ترب كاإلنشاء ُب النحو العريب من خبلؿ النظر ُب حركة إعراب ا١تنادل . للنمط اللغوم

 .أك بنائو
Abstract 
 

        The aim of this study is to explain the syntactic mark of the vocative, as it tackles the structure 
of the vocative as viewed by the old and modern grammarians in an attempt to find a reason 
behind this syntactic mark. In doing so, the study discusses the old grammarians' views of the 
vocative statement structure, comparing these views with the transformational views which argue 
about the existence of two structures of speech: the Deep Structure and the Surface Structure. 
Seeking the explanation of the syntactic mark on the last letter of the vocative, the study shows that 
the vocative is in the accusative as a result of the stylistic change. When an Arab makes a stylistic 
change, a change in the syntactic style takes place. The impact of these stylistic changes can be 
noticed in the indicative and the structural in Arabic syntax through considering the syntactic mark 
of the vocative in addition to its structure. 
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 تفسير العالمة اإلعرابية في جملة النداء

كا١تفرد . كل اسم مضاؼ فيو فهو نصب على إضمار الفعل ا١تًتكؾ إظهاريه"يعرؼ سيبويو ا١تنادل تعريفان كظيفيان تركيبيان بأنو 
. فعل ٤تذكؼ ، يبلحظ من خبلؿ ىذا التعريف أف ىناؾ إضماران، كىذا اإلضمار يكوف كاقعان على1"رفعه كىو ُب موضع اسم منصوب

 ".اعلم أنك إذا دعوت مضافان نصبتو، كانتصابو على الفعل ا١تًتكؾ إظهاره: "2يقوؿ ا١تربد
، (أنادم)، أك(أدعو)كقيدّْر ىذا الفعل عند النحاة بػ. *فاألغلب ُب ٚتلة النداء أف يسد حرؼ النداء مسد الفعل ا١تًتكؾ

، (زيدان _ أدعو أنا_يا )ىي ( يا زيد) ٞتملة ( ا١تقدرة) فالبنية العميقة . ي مفعو٢تافجملة النداء ٚتلة فعلية فعلها كفاعلها مقٌدراف، كبق
 .فحيًذؼ الفعل حذفان الزمان؛ لداللة حرؼ النداء عليو كإفادتو فائدتو

، كإبقاء (الفعل كالفاعل)كاختلف النحويوف حوؿ ناصب ا١تنادل ُب ٚتلة النداء؛ فسيبويو على حذؼ اٞتملة الفعلية 
ؿ بو، كعلى ىذا التفسَت يكوف ا١تنادل منصوبان أك ُب ٤تل نصب، كّٔذا يكوف سيبويو قد استعمل قانوف اٟتذؼ ا١تعرؼ ُب علم ا١تفعو 

 .اللغة اٟتديث، ليسوٌغ غياب عناصر اإلسناد ُب اٞتملة
كاجب الذكر ( ا١تنادل) كذىب ا١تربد إٔب أف حرؼ النداء سدَّ مسدَّ الفعل، كالفاعل مقٌدر، كعلى ا١تذىبُت يكوف ا١تفعوؿ بو

 .كّٔذا يكوف ا١تربد قد استعمل قانوف التعويض لتحويل اٞتملة 3لفظان أك تقديران، إذ ال نداء دكف ا١تنادل،
كىنا ٧تد اختبلؼ سيبويو كا١تربد ُب إجراء قوانُت الٌتحويل، إذ يستعمل سيبويو قانوف : "يقوؿ ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف

كىذا تفسَت ( أدعو زيدان )وف التعويض، كلكنهما متفقاف على أف أسلوب النداء ٤تٌوؿ عن تركيب آخر ىو اٟتذؼ، كيستعمل ا١تربد قان
 .4"للًتكيب ا١تنطوؽ

 :5كلنحويي العربية ُب ٚتلة النداء آراء
 :أف عاملو فعل مضمر كجوبان، كىذا رأم اٞتمهور فهو مفعوؿ بو، كإلضماره أسباب، ىي: األكؿ

 .االستغناء بظهور معناه .1
 .أهنم قصدكا بعبارة النداء اإلنشاء، ككجدكا أف إظهار الفعل يوىم اإلخبار فتحاشوا إظهاره .2
 .كثرة استعما٢تم النداء .3
 .أهنم عوضوا من ىذا الفعل حرؼ النداء، كالعرب ال ٕتمع ُب الكبلـ بُت ا١تعوض كا١تعوض منو .4

 . ـ كجود عامل نصب معنومأف العامل ُب النداء ىو القصد، كقد رده بعض النحويُت لعد: الثا٘ب

                                                           
 .182/ 2، الكتابسيبويو،  1
 .4/202، المقتضبا١تربد،  2
 .3/141، شرح األشمونيكاألمشو٘ب، . 2/33، الهمعخبلفية، سيتم توضيحها، ينظر ا٠تبلؼ ُب السيوطي، قضية  *
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 .36، من األنماط التحويلية في النحو العربيعبد اللطيف،  4
 .4/3، أوضح المسالكىذه اآلراء ُب ابن ىشاـ، : انظر 5
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أف العامل ُب ا١تنادل ىو حرؼ النداء على سبيل النيابة عن الفعل كالعوض عنو بو، كإٔب ىذا ذىب أبو علي : الثالث
الفارسي، كجعل ا١تنادل مشبها با١تفعوؿ بو، كما ىو عند اٞتمهور، كرٌدكه بأف حرؼ النداء قد ٭تذؼ من الكبلـ، كحينئذ يكوف 

 .منو ٤تذكفُت، كالعرب ال ٕتمع بُت حذؼ العوض كا١تعوض منو كما ال ٕتمع بينهما ُب الذكر العوض كا١تعوض
اسم فعل مضارع ( أؼو )، كما أف (أدعو)أف العامل ُب ا١تنادل أداة النداء، ألف ىذه األداة اسم فعل مضارع ٔتعٌت : الرابع

 .ٔتعٌت أتضجر، ككصف النحاة ىذا ا١تذىب بأنو مذىب ضعيف
أف العامل ُب ا١تنادل ىو أداة النداء، على أف ىذه األدكات أفعاؿ ال أٝتاء أفعاؿ، كال حركؼ عٌوض ّٔا عن : ا٠تامس

 .أفعاؿ، كىذا مردكد، كمن حجج رٌده  أنو لو كانت ىذه األدكات أفعاالن ٞتاز اتصاؿ الضمَت ّٔا كسائر األفعاؿ
 :كٯتكن إجراء الٌتحويبلت ُب ٚتلة النداء على النحو التإب

مالت العرب إٔب حذؼ عناصر الًتكيب ا١تكررة أك اليت ٯتكن فهمها من السياؽ، كّٔذا يتم حذؼ أحد العناصر 
 .ا١تكونة للبنية العميقة، لتكوين بنية سطحية، كتتم ُب النداء عن طريق حذؼ الفعل كالفاعل

ا١تراد منها تسويغ اٟتركات اإلعرابية، كٖتقيق  كتعرضت ٚتلة النداء إٔب عدد من الٌتحويبلت اليت قاـ ّٔا ٨تويو العربية، كلعل
كمن ىذه الٌتحويبلت افًتاض الفعل كالفاعل ُب ٚتلة النداء، كذلك بأف العرب قد قدركا بنية عميقة أك كما . اإلسناد للجملة العربية

 :الفعلي، كٯتكن ٘تثيلو با١تشجر التإب، فقد حذؼ الركن (زيدان  -أنادم أنا-يا )اولة عن ( يا زيد)كمثاؿ ذلك ٚتلة (. مقدرة)يقولوف 
 (أنادم زيدان )ٚتلة 

 
 .فتتكوف البنية العميقة من ا١تركب الفعلي ا١تكوف من الفعل كالفاعل كا١تفعوؿ بو

، كيتم التعويض (الفعل كالفاعل)ككفقان لقانوف اٟتذؼ، يتم حذؼ الركنُت الفعلي كاالٝتي اللذين يكوناف اٞتملة الفعلية  
من : "كقد أشار إٔب ىذا ٨تويو العربية من قبل، يقوؿ السيوطي. الفعلية بأداة نداء تدؿ على ما دلت علية ٚتلة النداءعن اٞتملة 

 :ا١تنصوب مفعوالن بو بفعل الـز اإلضمار باب ا١تنادل، كللزـك اإلضمار أسباب
، كالتعويض منو ْترؼ النداء كيقدر ككثرة االستعماؿ –كإظهاره يوىم اإلخبار  –االستغناء بظهور معناه، قصد اإلنشاء 

 .1"كىذا مذىب اٞتمهور. إنشاءن ( أدعو)أك (  أنادم)بػ

                                                           
 .2/32، الهمعالسيوطي،  1
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، كإف إظهار ىذه األفعاؿ سيوىم أف (أنادم)أك ( أدعو)فالسيوطي يعدُّ قصد اإلنشاء سببان كراء إضمار الفعل كالفاعل 
 . اٞتملة خربية؛ لذا ًب إضمار اٞتملة الفعلية

 :التعويض عنو با١تشجر اآلٌبكٯتكن ٘تثيل اٟتذؼ ٍب 

 
، كالتعويض عنهما ْترؼ النداء، فالبنية (الفعل كالفاعل)ًب حذؼ الركنُت الفعلي كاالٝتي اللذين يكوناف اٞتملة الفعلية 

 .العميقة مكونة من مسند كمسند إليو كفضلة، ٍب حذفت عناصر اإلسناد كظلت الفضلة، ٟتلوؿ عنصر النداء ٤تل عناصر اإلسناد
كٯتكن ٘تثيل حذؼ (. ا١تقدرة)ى رأم ٚتهور النحويُت فإف عناصر اإلسناد قد ٖتققت ٞتملة النداء ُب بنيتها العميقة كعل

  :ٚتلة اإلسناد با١تشٌجر اآلٌب
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كاالسم مع اٟترؼ ال يكوف كبلما، إذ لو جعلت االسم مسندان فبل مسند إليو، كلو : "1جاء ُب شرح الرضي على الكافية
اإلنشائي، كالفعل مع الفعل أك اٟترؼ ال يكوف كبلمان لعدـ ( دعوت)مسد ( يا)فلسٌد ( يا زيد)إليو فبل مسند، كأما ٨تو  جعلتو مسندان 

 ".ا١تسند إليو، أما اٟترؼ مع اٟترؼ فبل مسند فيهما كال مسند إليو
طريقة لتقدير ا١تسند كا١تسند  فحرؼ النداء مع ا١تنادل ال يكفي ألف يكٌوف ٚتلة إسنادية، فبل بد للنحويُت من البحث عن

إليو ُب اٞتملة، كُب ىذا تكريس لقضية ٖتقيق اإلسناد ُب ٚتلة النداء، لذا فهم يقٌدركف ٚتلة إسنادية ٍب ٭تذفوهنا؛  كذلك لتحقيق 
 .حرؼ النداء كا١تنادل اإلسناد، كمن ىذا التقدير جاء التحٌوؿ من البنية العميقة اليت تشمل ا١تسند كا١تسند إليو، إٔب اٞتملة اليت تشمل

كقد ٖتذؼ أداة النداء اليت جيء ّٔا بعد حذؼ اٞتملة الفعلية، أك بدالن من اٞتملة الفعلية، كمهما يكن من أمر اختبلؼ 
ُب التأكيل، إال أف النحويُت اتفقوا على أف البنية العميقة ىي كجود ٚتلة فعلية، سٌد مسدىا ُب البنية السطحية حرؼ النداء، كقد 

 :دكف سائر أخواهتا من حركؼ النداء، كيتم اٟتذؼ  حسب ا١تشجر اآلٌب( يا)ؼ حرؼ النداء كيقدر بػ ٭تذ

 
 .كىذا إجحاؼ ْتق تركيب اٞتملة، حيث تقدَّر أداة النداء ٍب يتم حذفها

ا: )كمن أمثلتو قولو تعأب نػىٍفريغي لىكيٍم أىيػُّهىا الثػَّقىبلفً ) ك 2(ييوسيفي أىٍعًرٍض عىٍن ىىذى  .3(سى
 

                                                           
 .1/34، شرح الرضي على الكافية، الرضي 1
 .29: يوسفسورة  2
 .31: الرٛتنسورة  3
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 : 1كقوؿ زىَت
ًليلٍي ىىٍل تػىرىل ًمٍن ظىعائًنو   ٖتىىمٍَّلنى بًالعىٍليىاًء ًمٍن فػىٍوًؽ جيٍرٍبيً  تػىبىصٍَّر خى
  

 .2كىو كثَت ُب لساف العرب، إال أنو يكثر ُب اآليات اليت يكوف متمم النداء فيها ٚتبلن ديعائية
 :على مذىب البصريُت –كمن ا١تواضع اليت ال ٬توز فيها اٟتذؼ 

 .اللهمَّ : سم ا، إذا ٓب تلحقو ا١تيم ٨توا .1
 (.يا لزيد: )ا١تشتقات، ٨تو .2
 (.يا للسماء: )ا١تتعجب منو، ٨تو .3
 (.يا زيداه: )ا١تندكب، ٨تو .4
 .اسم اٞتنس .5
 .اسم اإلشارة .6
 .النكرة غَت ا١تقصود لذاهتا .7

: الدعاء، كخرٌج عليو قولو تعأبكإبقاء حرؼ النداء، فذىب ابن مالك إٔب جوازه قبل األمر ك  3كاختلفوا ُب حذؼ ا١تنادل
فقد قرأىا ( أىالَّ يىٍسجيديكا لًلًَّو الًَّذم ٮتيٍرًجي ا٠ٍتىٍبءى ًُب السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض كىيػىٍعلىمي مىا ٗتيٍفيوفى كىمىا تػيٍعًلنيوفى : )من قولو تعأب( أال يسجدكا)

ك٬توز (" أال يا ىؤالء اسجدكا )نداء، كالتقدير ( يا)نبيهان، كخفيفة كقرأىا الباقوف بالتشديد، فمن خفف جعلها ت( أال) 4الكسائي
 :كاستشهدكا بقوؿ الشاعر. 5"تنبيهان كال منادل ىناؾ( يا)أف يكوف 

  6يا لىٍعنىةي الٌلًو كاألٍقواـً كيلًّْهًم       كالصاًٟتًُتى على ٝتىٍعافى ًمٍن جارً 
 (.يا ىؤالء)أك ( يا قـو) أم 

يقتضيو النظر أنو ال ٬توز؛ ألف اٞتمع بُت حذؼ فعل النداء كحذؼ ا١تنادل إجحاؼ، كٓب يرد  كالذم: يقوؿ أبو حياف
 .ُب الشاىدين السابقُت ك٨تو٫تا على أهنا للتنبيو( يا)كٮترٌج . بذلك ٝتاع عن العرب

( يا)مت إبقاء كيرل ابن مالك أف حق ا١تنادل أف ٯتنع حذفو؛ ألف عاملو حذؼ لزكمان، إال أف العرب أجازت حذفو كالتز 
فاستعمل النداء قبلهما كثَتان حىت صار ا١توضع . دليبلن عليو، كيكوف ما بعده أمران أك دعاء، ألهنما داعياف إٔب توكيد ا١تأمور كا١تدعو

 .فحسن حذفو لذلك( يا)منبهان على ا١تنادل، إذ حذؼ كبقيت 
 

                                                           
 .72، شرح شعر زىَت، ديوان زىير بن أبي سلمى، 1982زىَت بن أيب سلمى،  1
 .329، صاإلعجاز اللغوي في القصة القرآنية، 1981مصطفى، ٤تمود، : انظر 2
 .44-2/43، الهمعا٠تبلؼ ُب السيوطي، انظر  3
 .26، صالعنوان في القراءات السبع، 1985ابن خلف ا١تقرئ، ينظر قراءة الكسائي ُب  4
 .1/310، شرح المفصلابن يعيش، : انظر 5
،  48عسا٘ب اٟتليب، ص، بذيلو كتاب ا١تفضل ُب شرح أبيات ا١تفصل، للسيد ٤تمد بدر الدين الن، المفصل في علم العربية، كالز٥تشرم2/219، الكتاب البيت ببل نسبة ُب سيبويو، 6

 .2/430، المغنيكابن ىشاـ، 
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شواىد كاردة ُب كتب النحو على حذؼ ا١تنادل منهما كعلى الرغم من ا٠تبلؼ الذم كقع بُت ٨تويي العربية، إال أف ىناؾ 
 :1قوؿ الشاعر

يػٍره ٨تني عندى النٌاًس منكيمٍ  يثوّْب قاؿى ياال     فخى
  إذا الٌداعي ا١ت

 ( يا لبٍت فبلف)أراد 
قاؿ "كرد ُب شرح الرضي على الكافية ". جائز( أال يا سلمى)ك ( يا بؤس لزيد: )حذؼ ا١تنادل كنحو: "2كقاؿ السكاكي

ا١تنادل مفعوؿ بو، فيجوز حذفو، إذا قامت قرينة : ، قاؿ الرضي(أاٌل يسجدكا: )كقد ٭تذؼ ا١تنادل لقياـ القرينة، ٨تو: ابن اٟتاجب
 .3"دالة عليو، ٓتبلؼ سائر ا١تفعوؿ بو فإنو قد ٭تذؼ نسيان  منسيٌان 
+ أداة نداء )، كقد ٖتولت إٔب بنية سطحية (ضلةالف+ اٞتملة الفعلية )عند النظر ُب ٚتلة النداء ا١تكونة من البنية العميقة 

، فإف أداة النداء أصبحت جزءان رئيسان من أجزاء اٞتملة، ككذلك ا١تنادل، كعند حذؼ ا١تنادل فإف ا١تتبقي من عناصر "(منادل"فضلة 
ية، فحددىا بعض النحويُت الذين اٞتملة الندائية ىو أداة النداء، كىذا ال يكفي، إذ ال بد من قرينة مشَتة إٔب أف ىذه اٞتملة ندائ

 .قالوا ّتواز حذؼ ا١تنادل ْتاالت، كأف يكوف متمم النداء دعاءن أك أمران 
 :كعلى ىذا، فيمكن ٘تثيل حذؼ حر النداء على النحو اآلٌب

 ( أدعو ىؤالء بؤس لزيد)ػػػ( يا ىؤالء بؤس لزيد)ػػػ ( يا بؤس لزيد)
 .حرؼ النداء، كحذفت الفضلةفحذفت اٞتملة الفعلية كبقيت الفضلة، كبقي 

 (.يا بؤس لزيد)، كالبنية السطحية (أدعو ىؤالء بؤس لزيد)فالبنية العميقة ا١تفًتضة 

 
                                                           

 .1/245، المغني، كابن ىشاـ، 2/153 الخصائص،، كببل نسبة ُب ابن جٍت، 2/595، ، شرح شواىد المغنيالبيت لزىَت بن مسعود الضيب ُب السيوطي 1
 .1/44، مفتاح العلومالسكاكي،  2
 .1/389، شرح الرضي على الكافية الرضي،: انظر 3
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فجملة النداء تامة إال أف أداة النداء اليت تشَت إٔب أصل اٞتملة حذفت، مع كجود متمم النداء، كقد أشار ابن مالك إٔب أف 
 توكيد ا١تأمور كا١تدعو فاستعمل النداء قبلها كثَتان حىت صار ا١توضع منبهان على ا١تنادل إذا ما بعد النداء من أمر أك دعاء داع إٔب

 .فحسن حذفو( يا)حذؼ، كبقيت 
٤تل اٞتملة الفعلية ( أك حرؼ النداء)كقد يتم التعويض بوضع عنصر ٤تل عنصر آخر، حيث يتم إحبلؿ عنصر النداء 

   (.أنادم)أك ( أدعو)
 :با١تشجر اآلٌبكٯتكن ٘تثيل ىذا  
 

 
ذلك أف حرؼ النداء قد . فيتحوؿ األسلوب ا٠تربم إٔب أسلوب إنشائي، كذلك بتعويض عنصر النداء ٤تل اٞتملة الفعلية

 .سد مسٌد الفعل كالفاعل، كبقي ا١تفعوؿ بو ليصبح منادل بعد التحٌوؿ األسلويب الذم طرأ على اٞتملة ا٠تربية
نداء ٤تل ا١تسند كا١تسند إليو، كلعل اختبلؼ آراء علماء العربية ُب ٚتلة النداء ناجم عن كُب ىذه اٟتالة يتم تعويض عنصر ال

ٖتكم نظرية العامل كنظرية اإلسناد بتفكَتىم النحوم، إذ إهنم ٓب يتخلوا عن ا١تسند كا١تسند إليو ُب كبلمهم، فأرادكا ذكر عناصر 
ؼ ال يكوف كبلمان، إذ لو جعلت االسم مسندان فبل مسند إليو، كلو جعلتو االسم مع اٟتر "اإلسناد ُب ٚتلة النداء؛ ألهنم يركف أف 

 .1"اإلنشائي( دعوت)مسد ( يا)فلسٌد ( يا زيد)مسندان إليو فبل مسند، كأما ٨تو 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/23، شرح الرضي على الكافية الرضي،: ظران 1
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 :كٯتكن ٘تثيل تعويض ا١تسند كا١تسند إليو ٔتا يأٌب

 
 .ُب اٞتملة الٌتحويلية قاـ مقاـ اٞتملة الفعلية( يا)كيتبُت ٦تا ذيكر أف عنصر النداء 

كقد يستعمل قانوف التوسيع ُب ٚتلة النداء، حيث يتم من خبلؿ توسيع أحد أركاف اٞتملة أكثر ٦تا كاف عليو قبل الٌتحويل، 
كمثاؿ التوسعة ُب ٚتلة . 1"جعل عنصر من عناصر اٞتملة أكثر اتساعان ٦تا كاف عليو قبل النداء: "كيعرؼ ٝتَت ستيتية التوسعة بأهنا

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا : )، كقولو تعأب(يا أيها الرجل)النداء تعدد أدكات النداء، إذ إف ىناؾ أكثر من أداة نداء للمنادل الواحد، كمنو 
ٍنتيٍم ميٍؤًمًنُتى   .أداة نداء( أمُّ )، فهناؾ من يعد 2(اتػَّقيوا اللَّوى كىذىريكا مىا بىًقيى ًمنى الرّْبىا ًإٍف كي

 ا الرجل ػػػ أصلها ػػػ أنادم أنادم الرجليا أيه
ا١تنادم، كٞتعلو ينبو ما ييسمع، فكثرت ُب القراف كنتيجة تكرار اٞتملتُت الفعليتُت ىي التأكيد، كأل٫تية ا١تنادل، كانتباىو إٔب 

يػٍرنا يىا أىيػُّهىا الًَّذينى : )، ك قولو تعأب3(يىا أىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى : )الكرٙب، كمنها قولو تعأب آىمىنيوا الى يىٍسخىٍر قػىٍوـه ًمٍن قػىٍوـو عىسىى أىٍف يىكيونيوا خى
ثػّْري )، 4(ًمنػٍهيمٍ   .، فهذا التوسع يقدـ داللة معنوية كتركيبية5(يىا أىيػُّهىا اٍلميدَّ

ّٔا، كلقد تنبو  فقد أدرؾ ٨تويو العربية ما ٯتكن أف يًتكو االنتقاؿ من ا٠ترب إٔب اإلنشاء من أثر على اٞتملة العربية كا١تراد
 (.البنية السطحية)ك( البنية العميقة)العرب إٔب قضية ا١تقدر كالظاىر الذم يسمى ُب ا١تنهج الٌتحويلي اٟتديث 

                                                           
 .43، ْتث منشور، األنماط التحويلية في الجملة االستفهامية العربيةاستيتية، ٝتَت،  1
 .278: سورة البقرة  2
 .1: سورة الكافركف 3
 .11: سورة اٟتجرات 4
 .1: سورة ا١تدثر 5
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كأدرؾ العرب أيضان ما يًتكو التحٌوؿ من ا٠ترب إٔب اإلنشاء من أثر ُب بنية اٞتملة السطحية، من أمثلة ذلك ٚتلة النداء، فقد 
من ا١تنصوب مفعوالن بو بفعل الـز : "1لبلنتقاؿ من ا٠ترب إٔب اإلنشاء أثران ُب البنية السطحية، فقد جاء ُب ا٢تمع أدرؾ ٨تاة العربية أف

 ...".االستغناء بظهور معناه، كقصد اإلنشاء، كإظهار الفعل يوىم اإلخبار: اإلضمار باب ا١تنادل، كللزـك إضماره أسباب
ليت ٖتتوم فعبلن لـز إضماره قصد اإلنشاء؛ ألف الفعل إذا ظهر ُب ٚتلة النداء يوىم فمن أسباب الٌتحويل من البنية العميقة ا

 .إف النداء من باب اإلنشاء: اإلخبار، كالببلغيوف يقولوف
إٔب ٚتلة ( أنادم عبد ا)كترؾ ىذا التحٌوؿ من ا٠ترب إٔب اإلنشاء أثران ُب بنية الكبلـ، كُب داللتو، فقد ٖتولت اٞتملة ا٠تربية 

، كىذا الٌتحويل ُب البنية البد من أف يكوف تأثر بتحويل أسلوب ا١تتكلم، فعندما ٓب يرد ا١تتكلم اإلخبار، استخدـ (يا عبد ا)نشائية إ
أك الربكسودات ؛ ليشعر السامع بأف األسلوب ٖتوؿ من ا٠تربية إٔب اإلنشاء، زيادة على التطريزات (أداة النداء)عنصر الٌتحويل 

 .خرل، كمن أ٫تها تطريز أك بركسود التنغيم الذم عٌوض قضية اإلسناداأل
 .أف أداة النداء دالة على ناديت البلـز اإلضمار بظهور معناه مع قصد اإلنشاء 2كذكر األلوسي
شّْم إظهاره فقيل: "ُب فعل النداء 3يقوؿ ابن جٍت النداء، الستحاؿ أمر ( أنادم زيدان )ك( أدعو زيدان : )أال ترل أنو لو ٕتي

 ".فصار ُب لفظ ا٠ترب اتمل للصدؽ كالكذب، كالنداء ٦تا ال يصح فيو تصديق كتكذيب
ٓب يلتفتوا إٔب أثر ظاىرة الٌتحويبلت "ك٬تمع علماء العربية على أف االنتقاؿ من ا٠ترب إٔب اإلنشاء يؤثر ُب بنية اٞتملة إال أهنم 

كلعل ىذا ما جعلهم يقدركف البنية . 4"يطرة نظرية العامل على التفكَت النحوماألسلوبٌية ُب اإلعراب؛ كيعود السبب ُب ىذا إٔب س
 .العميقة ّتملة فعلية، حىت يتحقق لديهم اإلسناد كيظهر العامل كا١تعموؿ

كقد ذكر النحويوف تقديرات كثَتة للبنية العميقة فقد قالوا بأف عاملو فعل مضمر كجوبا، كمنهم من قاؿ إف العامل ُب النداء 
و القصد، كمنهم من قاؿ بأف العامل فيو حرؼ النداء على سبيل النيابة ُب الفعل كالعوض عنو، كمنهم من قاؿ إف العامل ُب ى

ا١تنادل ىو أداة النداء ألف ىذه األداة اسم فعل، كمنهم قاؿ إف العامل ُب ا١تنادل ىو أداة النداء، إال أف ىذه األدكات ىي أفعاؿ ال 
 .أٝتاء أفعاؿ

كىذا االختبلؼ ُب ٖتديد اٞتملة اوؿ عنها ال ترفضو "لتعدد يشَت إٔب تعدد االفًتاض ُب اٞتملة اليت تعد أصبلن كىذا ا
 .5"النظرية اٟتديثة، بل تراه سائغان مقبوالن، شريطة أف يبُت ا١تفسر كيف ٖتولت إٔب البنية السطحية

فهو مفعوؿ بو، ذكركا أسبابان إلضماره، يعللوف من خبل٢تا فمن قالوا بأف عاملو فعل مضمر كجوبان ػ كىذا رأم اٞتمهورػ 
سبب اإلضمار كإبقاء البنية السطحية اليت ىو عليها، كىذه األسباب كثَتة ًب ذكرىا سابقا، فهؤالء النحويوف أدركوا أف البنية العميقة 

اٞتملة الفعلية كيزيدكف حرؼ النداء داالن  بنية خربية، كأف النداء إنشاء، فذكركا من أسباب اإلضمار قصد اإلنشاء، فهم يضمركف
 .عليها، كُب ىذه اٟتالة يستعملوف قانوف اٟتذؼ

                                                           
 .33-2/32، الهمع، السيوطي 1
 .1/203، ير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفساأللوسي،  2
 .1/213، الخصائصابن جٍت،  3
 .17-16، ْتث منشور، أثر التحويالت األسلوبية في تغيير اإلعراب في اآليات القرآنية والشواىد الشعريةالعبابنة، ٭تِت،  4
 .30، األنماط التحويلية في النحو العربي من ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف، 5
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أما الفريق الثا٘ب الذم ٮتص ىذه الٌدراسة، فهو فريق من قالوا بأف العامل ُب النداء ىو حرؼ النداء على سبيل النيابة عن 
، ناب حرؼ النداء عنها؛ لينتقل التعبَت (ٚتلة فعلية)، ىي أيضان خربية (يقةالعم)الفعل كالعوض عنو بو، كىؤالء يركف أف البنية ا١تقٌدرة 

 .من ا٠ترب إٔب اإلنشاء، كُب ىذه اٟتالة ٬ترم استعماؿ قانوف ٖتويلي آخر كىو قانوف التعويض
النمط اللغوم،  كيرجع ىذا ا٠تبلؼ إٔب أف العرب قد التزموا بنظرية العامل، األمر الذم دعاىم إٔب افًتاض بنية عميقة ٢تذا

 .مكالذم تراه الٌدراسة أف ا١تنادل منصوب بالتحٌوؿ األسلويب؛ ألف العريب عندما يغٌَت ُب أسلوبو يغَت ُب الًتكيب األسلويب للنمط اللغو 
أك بنائو، كيظهر أثر الٌتحويبلت األسلوبٌية ماثبل بُت ا٠ترب كاإلنشاء ُب النحو العريب من خبلؿ النظر ُب حركة إعراب ا١تنادل 

 : فهناؾ أٝتاء ٤تددة ُب النداء قاؿ النحويوف إهنا منصوبة، كىي ثبلثة أنواع
 : النكرة غَت ا١تقصودة، كيشهد عليها قوؿ الشاعر .1

امىامى من ٧ترافى أال تىبلًقيىا ف       نىدى َو فيا رىاًكبىان ًإمَّا عىرىٍضتى فػىبػىلّْغى
1 

 (.ربنا اغفر لنا: )ا١تضاؼ، ٨تو .2
: ، كىو ما اتصل بو شيء من ٘تاـ معناه ٨تو"الشبيو با١تضاؼ"فتقر إٔب ما ييتمُّ معناه، كىو ما ٝتاه بعضهم ا١تنادل الذم ي .3

 (.يا طالعان جببلن )
 (يا عليي : )كمنها ما ىو مبٍت على ما يرفع بو لو كاف معربان كىو العلم، ٨تو

 .2(بٍػرىاًىيمى يىا نىاري كيو٘ب بػىٍردنا كىسىبلمنا عىلىى إً : )النكرة ا١تقصودة، ٨تو
 : كمنها ما ٬توز ضمو كفتحو كىو نوعاف

َي بن الوليد)أف يكوف علما مفردان موصوفان بابن متصبلن بو مضافان إٔب علم، ٨تو : األكؿ  (.يا خالدى
َي سعد)أف يتكرر، ٨تو : كالثا٘ب  (.يا سعدى

فعبد . كف النظر ُب ٚتلة النداء بأكملهاكىذا االختبلؼ ُب أصل ٚتلة النداء جعل نفران من علماء العربية ادثُت يعيد
 : الرٛتن أيوب مثبلن يرل أف اٞتملة العربية تنقسم إٔب قسمُت

ٚتلة النداء، كٚتلة نعم كبئس، )ٚتلة إسنادية كىي ما توجد فيها العناصر اإلسنادية ُب اإلفادة، كٚتلة غَت إسنادية، كتشمل 
عترب من اٞتمل الفعلية ّٓرد تأكيل النحاة ٢تا بعبارة فعلية، كمنهم من أطلق عليها ، كيرل أف ىذه اٞتمل ال ٯتكن أف ت(كٚتلة التعجب

 .3"ٚتلة فعلية غَت إسنادية"
أف أسلوب النداء يتكوف من أداة نداء كمنادل، كىذا ىو أسلوب النداء كال يؤدَّل ىذا األسلوب  4كيرل مهدم ا١تخزكمي

الذم قٌدركه يذىب بالداللة ا١تقصودة من أسلوب النداء، كيتحوؿ الكبلـ بو من كونو  بغَت ىذا اللفظ، كأف حذؼ األداة كإقامة الفعل
 .إنشاء إٔب كونو خربان 

                                                           
 .3/206، شرح األشموني،  كاألمشو٘ب، 1/251، شرح المفصل، كابن يعيش، 156، لمفضلياتلبيت ُب ا١تفضل الضيب، اينظر ا 1
 .69: سورة األنبياء 2
 .211، الفعل زمانو وأبنيتو، كالسامرائي، إبراىيم،  129، دراسات نقدية في النحو العربيأيوب، عبد الرٛتن، : انظر 3
 .38، ي النحو العربي نقد وتوجيوف، 0ا١تخزكمي، مهد: انظر 4
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على أنو ٯتكن تفسَت سبب نصب ا١تنادل ُب حاالتو السابقة، كلكن ال ٯتكن ٢تم أف يفسركا بناء ا١تنادل العلم كالشبيو 
األسلويب، فالعريب عندما يغَت ُب أسلوبو من ا٠ترب إٔب النداء فإف حركة ا١تنادل  با١تضاؼ على الضم، بينما ٯتكن تفسَت ذلك بالٌتحويل

 تتغَت تبعان لذلك؛ 
يذىب النحويوف إٔب أف األصل ُب ٤تلو ىو النصب، إال إهنم ٓب يعللوا ىذه الظاىرة اللغوية تعليبلن كافيان، فقد ذكر ابن 

كقد ترؾ . 1ؿ أف يبُت فيها ا٠تبلؼ ُب ا١تنادل ا١تفرد العلم معرب أك مبٍتاألنبارم مسألة خبلفية بُت البصريُت كالكوفيُت حاك 
 .النحويوف ما يشَت إٔب اٞتملة الفعلية اذكفة عندما قالوا بأف ا١تبٍت على الضم ُب ٤تل نصب

كقد ٮترج النداء عن معناه األصلي كىو طلب استجابة ا١تدعو على الداعي بأحد حركؼ ٥تصوصة إٔب معاف أخرل،  
، كاالختصاص، !(كاكيدم، يا كلداه: )، كالندبة، ٨تو!(يا ٞتماؿ الربيع: )، كالتعجب، ٨تو(أكٔب القوة للضعفاء: )كاالستغاثة، ٨تو

 . 2(بعلمكم أيها الشباب يعتز الوطن كينهض: )٨تو
 
 
 
 
 

 :الخالصة
ة لتحوؿ األسلوب ا٠تربم إٔب أسلوب أظهرت ىذه الدراسة أنو ٯتكن أف نفسر اٟتركة اإلعرابية ُب آخر ا١تنادل بأهنا نتيج

إنشائي كما نص عليو النحويوف، كىذا كاضح فيما ذكره السيوطي من تعليل ٞتملة النداء فهو يرل أف قصد اإلنشاء سببا كراء إضمار 
 . الفعل كالفاعل ُب فعل النداء، كإف إظهار ىذه األفعاؿ سيوىم أف اٞتملة خربية؛ لذا ًب إضمار اٞتملة الفعلية

لو نظرنا إٔب اٞتملة العميقة ٧تدىا ٖتوم فعبل لـز إضماره قصد اإلنشاء، ألف ىذا الفعل إذا ظهر أصبحت اٞتملة خربية، ك 
فحاكلت ىذه الدراسة تعليل النصب ُب ٚتلة النداء، إذ ترل أف السبب ُب ىذا ىو ٖتويل أسلوب ا١تخاطب من األسلوب ا٠تربم إٔب 

 .األسلوب اإلنشائي
 

                                                           
 .1/323، اإلنصافاألنبارم، : انظر 1
 .4/46، المسالك أوضح، كابن ىشاـ، 111، علم المعاني والبيان والبديععتيق، : انظر 2
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 البنية الّصرفّية بني العدول و االلتفات
 بشير باي  محمد :  األستاذ

 كلّية العلوم اإلسالمّية
 1جامعة الجزائر 

 :توطئة

أ٫تية األبنية الصرفية ُب تشٌعب ا١تعا٘ب، ككاف تقليب اللفظة من كجو إٔب كجو آخر صرُب يؤدم  انتبو العلماء ُب القدٙب إٔب
إٔب تنوع ا١تعا٘ب النإتة عن ذلك التقليب أك التغيَت، كلذا كاف التصريف علما قائما بذاتو يضاىي أك يفوؽ علم النحو أ٫تية؛ ألٌف 

مذىيب ُب ىذا الطرح ا١تتواضع؛ حوؿ أ٫تٌية البنية الٌصرفٌية، ك قيمتها الٌداللٌية  يةشكال٘تحورت إ: كعليو. التصريف نظر ُب ذات الكلمة
 .ُب كنف تعٌدد ا١تعا٘ب؛ خاٌصة إذا علمنا أٌف ا١تستول الٌصرُب ركيزة حيويٌة ُب فهم ا١تعا٘ب كٗتر٬تها

لتها اإلفرادية، ٍب كشفت عن أ٫تية عن العبلقة اليت تربط الصيغة با١تعٌت زيادة على دالك قد أبنت ُب مستهل ىذه ا١تقالة 
ْتيث داللة الفعل الرباعي ا١تزيد ْترؼ غَت داللة ا١تزيد ْترفُت البناء الصرُب من خبلؿ التغيَت اٟتاصل ُب كزنو الذم تتغَت معو الداللة، 

 .االلتفاتككاف العدكؿ بالصيغ أىم ٤تطٌة تطبيقية، ففيو بعض الٌسمات األسلوبية شأنو ُب ذلك شأف  .ك ٨تو ذلك

، ١تا ُب ذلك من أثر ُب ا١تعٌت، فمن العدكؿ مثَتات (العدكؿ من ك إٔب الٌصيغ ) كارتأيت أف أذكر ملٌخصا مهٌما ُب قضية 
 .أسلوبية، كختمت باٟتديث عن أ٫تية االلتفات ُب الصيغ، سواء على مستول األفعاؿ أك على مستول الضمائر 

 :العالقة بين الصيغة و المعنى -1

ث ٚتع كبَت من العلماء كالدارسُت قدٯتا كحديثا عن أ٫تية العبلقة الوطيدة اليت تربط ا١تبٌت با١تعٌت ، أك الصيغة الصرفية يتحدٌ 
با١تعٌت الذم ٖتيل إليو، كُب ىذا ا١تقصد يشَت ا١تختصوف إٔب طبيعة تلك العبلقة؛ إذ أنو كٌلما نيقل لفظ ما من صيغة ألخرل؛ كلما زاد 

 .1لتإب كاف العدكؿ من صيغة إٔب صيغة أخرل أكثر من األكٔب حركفا، البٌد أف يتضمن من ا١تعٌت أكثر ٦تا ٖتويو األكٔبُب ا١تعٌت، ك با

اعلم أف اللفظ إذا كاف » : كأجد ُب ىذا الٌصدد؛ ما يدٌعم تلك العبلقة القائمة بُت الصيغة كمعناىا، فهذا ابن األثَت يقوؿ
زف آخر أكثر منو فبل بٌد أف يتضمن من ا١تعٌت أكثر ٦تا تتضمنو أكال؛ ألٌف األلفاظ أدلٌة على ا١تعا٘ب، على كزف من األكزاف ٍب نقل إٔب ك 

 .  2«...كأمثلة اإلنابة عنها، فإذا زيد ُب األلفاظ أكجبت القسمة زيادة ا١تعا٘ب، كىذا ال نزاع فيو لبيانو

أقول ( اقتدر)كىذا ما يشكل ُب نظرم مثَتا أسلوبيا، فمعٌت  ُب مقاـ ا١تبالغة مثاال على ما ذىب إليو، -مستشهدا  -ك يضرب 
فالعدكؿ من اسم الفاعل . 42/ سورة القمر﴾ َكذ بُوا بِآيَاتَِنا ُكلٍَّها فََأَخْذنَاُىْم َأْخَذ َعزِيٍز مُّْقَتِدرٍ   ﴿: ُب قولو تعأب( قدر ) من معٌت 
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أبلغ ُب ( مقتدر)داللة على القدرة العظيمة اليت ال مثيل ٢تا، فكانت صيغة شٌكل قٌوة ُب ا١تعٌت لل( ميقتًدر)إٔب اسم الفاعل ( قادر)
   .  3(فعل) أبلغ ك أشٌد تأثَتا من ( اًفتىعل) ،كعليو فإٌف صيغة (قادر) الداللة على عظمة القدرة من صيغة 

سورة  ﴾ زِْد َعَلْيِو َورَتٍِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيالً  َأوْ  ﴿ :ُب قولو تعأب( رتَّل)ك ُب مثاؿ آخر ٓتصوص ىذه العبلقة يرل ابن األثَت ُب صيغة 
كمع ىذا ليست دالة على كثرة القراءة، كإ٪تا ا١تراد ّٔا أف تكوف القراءة على ىيئة ( فٌعل) على كزف ( رتّْل)لفظة » إٌف  .04/ المزمل

عي، كإ٪تا ىي رباعية موضوعة ٢تذه ا٢تيئة ا١تخصوصة التأٌ٘ب ك التدبر، كسبب ذلك أٌف ىذه اللفظة ال ثبلثي ٢تا حىت تنقل عنو إٔب الربا
              4«من القراءة، ك على ىذا فبل يستقيم معٌت الكثرة كالقوة ُب اللفظ كا١تعٌت إاٌل بالٌنقل من كزف إٔب كزف أعلى منو

ا االستناد بشيء من العدكؿ األسلويب القائم إٌف ببلغة القرآف الكرٙب، كتنوٌع دالالتو تستند أساسا على ا١تبالغة كالتوكيد، كيتم ىذ     
على التفضيل كالتخيَت بُت أقرب ا١تعا٘ب الصحيحة للمعٌت ا١تتوخى، كعلى ىذا الشكل من التخريج الدالٕب كاف ٘تييز صيغة اللفظ 

 (.رٌتل)

فالكلمات » ا من جهة أخرل، كقد نلفي عبلقة أشٌد كثاقة بُت مبٌت الصيغة كمعناىا من جهة، كبُت البواعث النفسية اركة ٢ت
ٯتكن أف ٗتضع للبواعث اركة ٢تا فتصبح شفافة أك معتمة، كيتم ىذا ُب مستويات صوتية كصرفية كداللية، كلكل منها نتائج أسلوبية 

رٌ ...﴿ :  ،ففي قولو تعأب5«بارزة ٘تثيل حقيقي لشفافية  .61/ البقرةسورة   ﴾... قَاَل َأ َتْسَتْبِدُلوَن ال ِذي ُىَو َأْدَنى بِال ِذي ُىَو َخيـْ
، فقيل أهنا من القرب ا١تكا٘ب أكمن القرب الزما٘ب، أكمن الدناءة (أدٗب)الصيغة أك عتمتها ْتيث أنو اختلف ُب توجيو داللة الصيغة 
 .6كا٠تٌسة، أك أهنا تعرٌب عن األرذؿ تارة، كعن األصغر تارة أخرل

 ناحية الصرؼ كدكره الرئيسي ُب تشكيل النسيج األسلويب ، كاستحضار كيذكر صبلح فضل عن قيمة ا١تثَت األسلويب ُب
أٌما الباعث الصرُب فيتمثل ُب كجود صيغ كمشتقات صرفية شفافة ذات أثر أسلويب » : الداللة ما يؤٌكد نسبيا توٌجو ْتثي، حُت يقوؿ

 .7«هاتكتسب داللة أسلوبية جديدة ُب سياؽ تعبَتم يربز شفافيتها كٮتفف من عتمت... 

  :داللة الصيغة اإلفرادية -2

رافدا يغرؼ منو من أراد، فهي كا١تادة اليت ٯتكن التصرؼ فيها،  -بعيدا عن نظمها  -تيعٌد دالالت الصيغ اإلفرادية
نيو ٔتثابة مادة أكلية ال غٌت للمتكلم عنها ُب التعبَت عن معا» كتشكيلها كيفما نشاء كفق قوالب معدة لذلك فالداللة اإلفرادية 

كمقاصده، كأنو إذا كانت الكلمة ا١تفردة ٘تثل الوحدة التحليلية األكٔب للكبلـ، فإف ا١تدلوؿ اإلفرادم لتلك الكلمة ىو ٔتثابة الوحدة 
 .8«التحليلية األكٔب للمعٌت ُب ىذا الكبلـ 

سورة ﴾ ُه ُسْبَحانَُو َو تـََعاَلى َعم ا ُيْشرُِكوَن أََتى َأْمُر الّلِو َفاَل َتْستَـْعِجُلو ﴿ : ُب قولو تعأب( أتى)كإذا ما تأملنا الٌصيغة 
فنجد تباينا بُت داللتها اإلفرادية ُب ا١تعجم، كبُت داللتها ا١تستشٌفة من استعما٢تا ُب صيغة ا١تاضي ا١تراد بو ا١تستقبل أك . 01/النحل

أتى أمر ا، الذم ىو ٔتنزلة »: الز٥تشرم ُب ذلك غَت ذلك، ىذا ما يلفت االنتباه كيشٌكل الفتة أسلوبية مثَتة تستوقف القارئ، قاؿ
 .9«اآلٌب الواقع، كإف كاف منتظرا لقرب كقوعو
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كلكن ا١تراد ... »ك يستفيض عبد اٟتميد ىنداكم ُب تعليقو على الز٥تشرم لآلية السابقة ٔتبلحظتُت ىامتُت، أما األكٔب فهي       
ا١تاضي، كموظٌفة لو ُب الوقت نفسو، فكأٌف مقصود اآلية أف تقوؿ سيأٌب أمر ا  ىو توظيف الصيغة ُب معٌت االستقباؿ متضمنة معٌت

أتى أمر ا تعأب فعبل باعتبار تقديره أك كقوع » ، أما األخرل 10«ال ٤تالة ٣تيئا مقطوعا بو بل ىو ُب حكم ما كقع كأتى بالفعل
 .11«نئذ موظٌفة ُب معناىا الذم كضعت لو مباديو كأماراتو ، كحينئذ ال ٣تاز كال ٕتاكز؛ ألٌف الٌصيغة حي

سورة ﴾  َوأَْلِق َما ِفي يَِميِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعوا ِإن َما َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل يـُْفِلُح الس اِحُر َحْيُث أََتى﴿ : كُب قولو تعأب
بقوؿ  12ن ُب سحره، كيستشهد صاحب ىذا الرأم، فالٌتعبَت با١تاضي على سبيل اٟتقيقة، كمنو ال فبلح لساحر مهما تفنٌ 69/ طو

صيغة كضعت لتأكيد فشل ( أتى)، كعليو  «أم ال يفوز كال ينجو حيث أتى من األرض، كقيل حيث احتاؿ» : القرطيب
 .كبطبلف عملهم الذم صار حٌجة عليهم السحرة

داللة ( أتى)، فإٌف للٌصيغة الٌصرفية اإلفرادية 89/ الشعراءسورة  ﴾  ِإال  َمْن أََتى الل َو بَِقْلٍب َسِليمٍ ﴿ :كىكذا ُب قولو تعأب
لب سليم على كجو التحقيق ، كإما اإلتياف بق...إما ُب ٖتقيق القدـك على ا كا١تثوؿ بُت يديو»أخرل ذات معنيُت  ٥تتلفُت 

 .13«كالكماؿ

بقى داللتها اٞتديدة ذات صلة بأصلها، كّٔذا تتفٌرد الصيغة بداللة إفرادية، ٯتكن توظيفها ْتسب السياقات، ك لكن ت
األلفاظ ا١تفردة اليت ىي أكضاع اللغة ٓب توضع لتعرؼ معانيها ُب أنفسها، كلكن ألف يٌضم بعضها إٔب بعض فيعرؼ فيما بينها »

 .ذ ميزة أسلوبية، كليس ا١تثَت ىهنا أف يتٌم خرؽ ُب القاعدة أك القانوف، ك لكن ا١تثَت أف يتعدد االستعماؿ فتشٌكل حينئ14«فوائد

 : أىمّية البناء الّصرفي في تحديد الّداللة -3

الٌداللة الٌصرفية النإتة عن داللة مبٌت الصيغة الصرفية ركن أساسي كىاـ ُب ٗتريج الدالالت كٖتديدىا، فهي مطية مشركعة 
در بياهنا، كطريقا للوصوؿ إليها، كليس ك٨تن نعٌدىا عنصرا من عناصر ٖتديد الداللة، كمصدرا من مصا»لغويا ُب فهم النص اللغوم 

، فليست الداللة الصرفية أمرا اعتباطيا أك عفويا، بل ىي حقيقة ٬تب االنتباه إٔب قيمتها ُب معزؿ عن 15«داللة موصوفة بالصرفية
 .16«أكٌدكا أف طبيعة الصيغة الصرفية للكلمة ا١تعينة كجرسها ييشعر بداللتها»السياؽ كمقتضى اٟتاؿ، فالعلماء، 

: داللة الفعل الرباعي ا١تزيد ْترؼ كاحد، كالذم بو نرفع الٌلبس عن ا١تعٌت ا١تراد من قولو تعأب -قضٌية البناء -ك من ذلك 
ْلَبُو َعن ِذْكرِنَا َواتـ َبَع َىَواُه وََكاَن َأْمُرُه فـُُرطًا ...﴿ التأكيبلت ، ك بصرؼ الٌنظر عن 28/ سورة الكهف﴾ َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَ

أكرمت )يدٌؿ على أنو كجد الشيء على صيغة معينة، مثل ( أفعلت)فالداللة ُب الفعل الذم جاء على صيغة »ا١تختلفة ٢تذه اآلية ،
، كا١تعٌت ا١تراد لديك  أنك كجدتو كرٯتا ، كقد يكوف معناه أنك جعلتو كرٯتا، فهذا االشًتاؾ ُب داللة الصيغة الصرفية أٌدل إٔب (زيدا

 .17«بلؼ ُب معٌت النص القرآ٘باالخت
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، فتح باب التأكيل فمن دالالهتا الدخوؿ ُب الزماف كا١تكاف، كمشأّة ا١تفعوؿ (أفعل)كا١تبلحظ أف تعٌدد  دالالت الصيغة 
غَت ( غفل)ىذا من جهة، ك من جهة أخرل فإنو يكفي أف يتعدل الفعل ٔتجرد زيادة حرؼ ك 18للٌذات، ك جعل الذات ُب ا١تفعوؿ

، كألسلوب القرآف الكرٙب مزية الٌتفرد كونو يفتح باب التفسَت ْتسب أىواء ا١تفسرين، فالزيادة ُب كزف الكلمة كبنائها زيادة ُب (لأغف)
 .معناىا

كاٞتدير بالذكر ُب ىذه القضية، ما يسميو العلماء داللة العدكؿ أك النيابة كاستعماؿ مبٌت صيغة اٞتمع للداللة على ا١تفرد، ك ىو 
َما َكاَن ِلْلُمْشرِِكيَن َأن يـَْعُمُروْا َمَساِجَد اهلل َشاِىِديَن ﴿ :أراه يطابق مفهـو أسلوب االلتفات، كاألمر ا١تلفت لبلنتباه ُب قولو تعأبفيما 

( مساجد)استعماؿ صيغة اٞتمع ىو ؛ 17/سورة التوبة ﴾ َعَلى أَنُفِسِهْم بِاْلُكْفِر ُأْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َوِفي الن اِر ُىْم َخاِلُدونَ 
للداللة على مسجد ا اٟتراـ، فمخاطبة ا عز كجل للمشركُت بصيغة اٞتمع، إ٪تا ألف ا١تراد ىو ذلك، فالز٥تشرم يشَت إٔب ذلك 

 .19«مساجد ألنٌو قبلة ا١تساجد كٌلها كإمامها: كإ٪تا قيل» : بقولو
تعبَتا أسلوبيا مثَتا فجعل مبٌت الصيغة . 11/ سورة البقرة ﴾...ِإْخَوٌة َفألُمٍِّو السُُّدسُ  فَِإن َكاَن َلوُ ...﴿:ك ٧تد ُب قولو تعأب       

للداللة على ا١تثٌت، يدفع القارئ لتحٌرم قيمة ذلك ُب ا١تَتاث، فًلمى ا١تخاطبة بصيغة اٞتمع ُب اآلية الكرٯتة ؟ ك إذا علمنا أٌف ( إخوة)
األخوة : ، كاٞتمع خبلؼ التثنية؟ قلت(األخوين)فكيف صٌح أف يتناكؿ األخوة : فإف قلت » :أقٌل اٞتمع اثناف، فإٌف الز٥تشرم يقوؿ

تفيد معٌت اٞتمعية ا١تطلقة بغَت كمية، كالتثنية كالتثليث ك الًتبيع ُب إفادة الكمية، كىذا موضع الداللة على اٞتمع ا١تطلق، فدٌؿ 
 .20«باألخوة عليو

لة ال تتجٌسد فيما ٖتيل إليو الصيغة الصرفية، بل يبقى للسياؽ تأثَت بالغ األ٫تية ُب ٖتديد كأ٫تية البناء الصرُب ُب ٖتديد الدال
 .ا١تعٌت ا١تراد بالصيغة على مستول اإلفراد أك على مستول الًتكيب ك ٢تذه  ا١تسألة حديث مستفيض ُب الٌنحو كالٌسياؽ

 :العدول بالصيغ -4

دراسات األكادٯتية كغَتىا، كًب التوصل إٔب استنتاج بعض التسميات ُب ال( اال٨تراؼ)لقد كثر اٟتديث عن العدكؿ 
 .األسلوبية اليت ٕتعل من بعض العدكؿ مثَتا أسلوبيا، ك ىذا ما أستطيع أف أكشفو من خبلؿ ىذا العنصر

 :العدول في المصادر 4-1

َواذُْكِر اْسَم رَبٍَّك ﴿ :ُب قولو( التفعيل)إٔب ( التفٌعل)، أم من كزف (تبتيبل)إٔب ا١تصدر ( تىبتُّبل)عدؿ اٟتكيم عز كجل عن ا١تصدر       
، ( تبٌتبل)مكاف ( تبتيبل)كيف قيل : فإف قلت»، ك ييرجع الز٥تشرم ىذا العدكؿ إٔب الفواصل 08/ سورة المزمل﴾  َوتـََبت ْل ِإلَْيِو تـَْبِتيالً 

،فا١تبلحظ من قوؿ الز٥تشرم أٌف الفاصلة ُب القرآف 21«فواصل بػىتّْل نفسك فجيء بو على معناه مراعاة ٟتق ال: قلت ألف معٌت تىبتَّل
 .الكرٙب تشكل مثَتا أسلوبيا، كاٟتديث عن الفاصلة ٭تتاج إٔب موضوع ْتث علمي
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أٌما عبد اٟتميد ىنداكم ُب دراستو اإلعجاز الصرُب، عٌمق البحث عن ا١تعٌت ا١تقصود من العدكؿ السابق الذكر، فهو يرل 
كيستدؿ ُب ٗتر٬تو ىذا بتضمُت فعل ما معٌت فعل آخر حُت استشهد بقولو  22(تبٌتبل)يتضمن معٌت ا١تصدر ( بتيبلت)أف معٌت ا١تصدر 

أم »: يقوؿف؛ 76/ سورة األنبياء   ﴾َوَنَصْرنَاُه ِمَن اْلَقْوِم ال ِذيَن َكذ بُوا بِآيَاتَِنا ِإنـ ُهْم َكانُوا قـَْوَم َسْوٍء فََأْغَرقْـَناُىْم َأْجَمِعيَن ﴿ :تعأب
، حيث أراد أف يبُت سبحانو أف ىذا النصر ٓب يكن بالغلبة، كإ٪تا كاف بالتنجية من أذل قومو، فعداه بػ ككاف حقو ( من)٧تيناه من القـو

 .23«كذلك ليضمنو معٌت ٧تيناه أم ك٧تيناه كخلصناه منتصرا من القـو( على)أف يعدل بػ
ليدٌؿ على أف ا١تراد ىو اإلكثار من ىذا التبٌتل ك االنقطاع، كذلك ٟتاجة ( بلتبتي)كأتى ُب ا١تصدر بػ... »كاستطرد ُب شرحو 

كّٔذا يتضمن األمر معٌت ااكلة كآّاىدة مع اإلكثار من ... الداعي إليو ُب أكؿ الطريق حىت يناؿ نصيبو من زكاة النفس، ك ٣تاىدهتا 
 .24«ا١تطلوب للداعي ليكوف زادا لو ُب دعوتو للناس( التبٌتل)

( تبٌتل)أف ( بتّْل)على ( تبتَّل)السبب ُب إيثار »كلقد انطول العدكؿ ُب الصيغة السابقة على شرح آخر ، حيٌدد ُب أف 
، كّٔذا ٧تد اآلية الكرٯتة ٚتعت بُت عدكليُت ُب آف كاحد أم عدكؿ ُب عدكؿ، 25«(بتّْل)معٌت ( بتَّلو فتبٌتل)حيث يقاؿ ( بٌتل)مطاكع 

ٔتعناه ا١تشار إليو سابقا مرحلة مهٌمة ألجل التبتيل الذم ( التبٌتل)،كبالتإب كاف (تبٌتبل)مصدره ( كتبٌتل)،(بٌتل) مصدر الفعل( تبتيل)فػ
 .يناسب معناه تركيض النفس ك ا١تداكمة على االنقطاع إٔب عبادة ا

 :العدول إلى اسم الفاعل  4-2

َلتَـُهْم َوَما بـَْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقبْـ َولَِئْن أَتـَْيَت ال ِذيَن ﴿: كرد ُب قولو تعأب       َلَتَك َوَما أَنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ َلَة ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِبُكلٍّ آيٍَة م ا تَِبُعوْا ِقبـْ
، فالتعبَت ُب ىذه اآلية 144/ةسورة البقر ﴾ بـَْعٍض َولَِئِن اتـ بَـْعَت َأْىَواءُىم مٍّن بـَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإن َك ِإَذًا ل ِمَن الظ اِلِمينَ 

 .، عن أىل الكتاب كالنيب صلى ا عليو كسلم على التوإب(تابع)ك( تبعوا)،(االسم)ك( الفعل)الكرٯتة كاف بصيغيت 

التعبَت باسم الفاعل منفيا لينفي عن النيب »كلعل سبب العدكؿ ا١تثَت من صيغة الفعل إٔب صيغة اسم الفاعل، يعود إٔب أف 
عليو كسلم أىليتو ٢تذا األمر من األصل، كيؤيد ذلك أف اسم الفاعل يأٌب للنسبة، كمن ٍب كاف التعبَت باسم الفاعل منفيا صلى ا 

َواَل أَنَا َعاِبٌد م ا ﴿ :، كقياس ىذا التحليل على قولو تعأب26«ألدٗب احتماؿ ُب انتساب النيب صلى ا عليو كسلم ١تتابعة أىل الكتاب
 .04/ سورة الكافرون  ﴾َعَبدتُّمْ 

ك٬تـز الز٥تشرم ُب تفسَته لآلية السابقة بأف التعبَت بصيغة اسم الفاعل عن النيب صلى ا عليو كسلم قطع للشك باليقُت، 
قيمة، ىو ( تابع)، كما زاد التعبَت بصيغة اسم الفاعل 27كأٌف ىذا األمر حسم، كفيصل ألطماع أىل الكتاب كانعداـ رغبتهم ُب اإلٯتاف

للنفي ا١تؤكد كبالتإب ٗتليص النيب صلى ا عليو كسلم من ىذا األمر الذم يًتٌجاه أىل الكتاب، ك ىو أف يٌتبع الرسوؿ ( الباء)بطها بػر 
 .األكـر أىواء أىل الكتاب كأطماعهم
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 :العدول إلى اسم المفعول 4-3

َر َمْحُشورًَة ُكلٌّ ل ُو َأو ابٌ  ِإن ا َسخ ْرنَا اْلِجَبالَ ﴿:يقوؿ ا تعأب ُب ٤تكم تنزيلو         ْشَراِق، َو الط يـْ سورة  ﴾َمَعُو ُيَسبٍّْحَن بِاْلَعِشيٍّ َواإْلِ
أم من ( ٤تشورة)إٔب ( يسٌبحن)يرل صاحب الكشاؼ ُب خطاب ا تعأب عن نبيو داككد عليو السبلـ عدكال عن .18،19/ص

فيقوؿ الز٥تشرم ( ٤تشورة)ُب اآلية اليت تليها، ك الشاىد ىاىنا ُب قولو تعأب( اسم ا١تفعوؿ)،إٔب صيغة 18ُب اآلية ( الفعل)صيغة 
إاٌل أنو ١تٌا ٓب يكن ُب اٟتشر ما كاف ُب التسبيح من إرادة الداللة على اٟتدكث شيئا بعد شيء، ( يسبحن)ُب مقابلة ( ٤تشورة)كقولو »

 .رةأدٌؿ على القد( ٤تشورة)،ألف التعبَت بػ28«جيء بو اٝتا ال فعبل

التسبيح يقع من ا١تخلوقات شيئا فشيئا أما اٟتشر فيقع من ا تعأب ٚتلة كاحدة بأمر »كْتسب ىذا التخريج الدالٕب فإٌف 
كاحد ، إذ يقوؿ للشيء كن فيكوف، كما أف ذلك يدؿ على اجتماع الطَت لداككد عليو السبلـ ُب كقت كاحد ساعة تسبيحو، ال أهنا 

 .،كليس فعل العبد كفعل ا٠تالق تعأب29«فشيئا بل ٖتضر معو ٚتلة كاحدة من بداية التسبيح إٔب منتهاه  ٖتضر ُب أكاف تسبيحو شيئا

كُب سياؽ اٟتديث ىذا، أجد أٌف صيغة االسم تفيد ا٠تصوصية كالتمييز ، ذلك أف سٌر التعبَت األسلويب ُب اآلية الكرٯتة يظهر ا١تنزلة 
تربز خصوصية النعمة اليت أنعم ا ّٔا على نبيو داككد إذ من »لنبيو داككد عليو السبلـ، كمن ٍب  الرفيعة اليت أرادىا ا تبارؾ كتعأب

شأف الطَت اٟتركة ك التنقل، كمن ٍب فإف التعبَت بصيغة االسم تفيد أف الطَت حُت تسبح مع داكد تفارؽ طباعها كتثبت ُب مكاهنا 
 .30«خاشعة

، لدٌؿ ( كسخرنا الطَت ٭تشرف )كصار التعبَت عندئذ ( ٭تشرف)بصيغة الفعل ( شورة٤ت)إذا فلو استعملت صيغة اسم ا١تفعوؿ 
 .31ذلك على حدكث فعل اٟتشر بالتدريج، أما التعبَت بصيغة اسم ا١تفعوؿ فا١تراد بو أف اٟتاشر ىو ا الواحد كالقادر على ذلك

 :العدول إلى الصفة المشبهة 4-4

أسلوبو العدكؿ إٔب الصفة ا١تشبهة، كأفضل دليل على ذلك ما استشهد بو بعض من لطائف القرآف الكرٙب اليت كٝتت 
﴿ يـَْوَم تـَْرُجُف الر اِجَفُة، تـَْتبَـُعَها الر اِدَفُة، قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ َواِجَفٌة ،أَْبَصارَُىا َخاِشَعٌة، :العلماء كأىل االختصاص فيما ٮتص قولو تعأب

 -6/النازعات  ﴾...ةٌ ِفي اْلَحاِفَرِة، أَئَِذا ُكن ا ِعظَاماً ن ِخَرًة، قَاُلوا تِْلَك ِإذاً َكر ٌة َخاِسَرٌة، فَِإن َما ِىَي زَْجَرٌة َواِحدَ  يـَُقوُلوَن أَئِن ا َلَمْرُدوُدونَ 
13. 

ا ُكن ا أ أَئِذَ كالشاىد ُب عدكؿ اآلية عن اسم الفاعل الذم جاءت عليو الفواصل إٔب صيغة الصفة ا١تشبهة ُب قولو تعأب ﴿
 ﴾، كمرٌد ذلك إٔب اختبلؼ بعض القرٌاء، لكن ا١تهٌم ١تاذا ىذا العدكؿ؟ ِعظَاماً ن ِخَرةً 

تقادـ العهد ُب العظاـ النخرة كوهنا قد آلت إٔب التفتت كالبلى، ُب حُت » يرجع ىادم هنر، االختبلؼ ُب الصيغتُت إٔب 
العظاـ ا١تفتتة النخرة أظهر كادعى للتعجب من احياءىا مرة أخرل من العظاـ تكوف العظاـ الناخرة ىيا كل جوفاء ٘تر الريح خبل٢تا، ك 
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أف قدرة ا جٌل جبللو ُب بعث العباد تظهر ُب إرجاعهم إٔب حالتهم اليت كانوا عليها ُب الدنيا حىت كإف   -إذا–، كحسبو32«آّوفة
 .كانت عظامهم فتات كجزيئات

أبلغ من ( فًعل)فقد صرحوا بأف ... »قة إٔب قضية تفاضل الصيغتُت ببلغيا،كيرجح آخركف العدكؿ نفسو ُب اآلية الساب
( فًعل)،كىذه األفضلية ُب التعبَت بصيغة الصفة ا١تشبهة أقٌرىا الز٥تشرم بذكره قيمة الصيغة 33«...كإف كانت حركفو أكثر( فاعل)

ي صفة مشبهة تدؿ على ثبات تلك الصفة ُب العظاـ لطوؿ كاف التعبَت بنخرة كى»،كُب ا١تعٌت نفسو (فاعل)ببلغيا ُب ا١تعٌت من صيغة 
ُب ٥تالفة اإليقاع ُب اآلية  -ّٔذا ا١تعٌت  -، كليس34«من صيغ ا١تبالغة كذلك( فعل)العهد مع ما فيها من معٌت ا١تبالغة، خاصة كأف 

 .الكرٯتة من سبب إاٌل تقدٙب أ٫تية ا١تعٌت على أ٫تية اللفظ

 :العدول إلى المفرد 4-5

الّلُو َوِليُّ ال ِذيَن آَمُنوْا ُيْخرُِجُهم مٍَّن الظُُّلَماِت ِإَلى النـُُّوِر َوال ِذيَن َكَفُروْا َأْولَِيآُؤُىُم ﴿ :ا تعأب ُب كتابو العزيزيقوؿ 
، فالبٌلفت ُب ىذه 257/ سورة البقرة  ﴾ُدونَ الط اُغوُت ُيْخرُِجونـَُهم مٍَّن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْولَـِئَك َأْصَحاُب الن اِر ُىْم ِفيَها َخالِ 

 اآلية الكرٯتة ىو ذكر النور بصيغة ا١تفرد، كذكر الظبلـ أك الظلمة بصيغة اٞتمع ، فما الٌسر ُب ذلك؟
كا١تقصود أف طريق اٟتق كاحد، إذ ... »ٖتٌدث ابن القيم بإسهاب ُب ىذا األمر الذم تكٌرر ُب مواضع عدة من القرآف فيقوؿ

 .35«...ٔب ا ا١تلك اٟتق، كطرؽ الباطل متشعبة متعددة فإهنا ال ترجع إٔب شيء موجود، كال غاية ٢تا توصل إليهامرٌده إ

َوَأن  َىـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً ﴿ :    كعليو، يرل أٌف السبيل إٔب ا كاحد كالسبل إٔب دكنو كثَتة متفرقٌة، فا تعأب يقوؿ
كٮتتم ابن القيم حديثو  .153/سورة األنعام ﴾ِبُعوْا السُُّبَل فـَتَـَفر َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوص اُكم بِِو َلَعل ُكْم تـَتـ ُقونَ فَات ِبُعوُه َواَل تـَت  

 .36«١تا كانت الظلمة، ٔتنزلة طريق الباطل ، كالنور ٔتنزلة طريق اٟتق ، أفرد النور كٚتعت الظلمات»ّٔذا التخريج الشيق 
كىو اإلٯتاء إٔب قلة أتباع اٟتق، ككثرة أتباع »ذا ٕتد ا١تختصُت يستطردكف كبلما ُب إفراد النور كٚتع الظلمات كجها لطيفا، كل

،كقد كرد مثل ىذه البٌلفتة ُب القرآف ُب مواضع 37«إٔب الكثرة ( الظلمات)إٯتاء على القلة ك الثا٘ب ( أم النور)الباطل أك أف األكؿ 
َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر، َواَل الظُُّلَماُت َواَل النُّوُر، َواَل الظٍّلُّ َواَل اْلَحُروُر، َوَما َيْسَتِوي ﴿ :صة ُب قولو تعأبعٌدة، كيتجلى ٓتا

 .22-19/ رة فاطرسو ﴾ اأْلَْحَياء َواَل اأْلَْمَواُت ِإن  الل َو ُيْسِمُع َمن َيَشاُء َوَما أَنَت ِبُمْسِمٍع م ن ِفي اْلُقُبورِ 

 

 :  (أفِعل)إلى ( فع ل )العدول من 4-6

ِإنـ ُهْم َيِكيُدوَن َكْيداً، َوَأِكيُد َكْيداً، َفَمهٍِّل ﴿ :ُب قولو تعأب( أفعل)إٔب صيغة ( فٌعل)عدؿ ا تعأب ُب ذكره اٟتكيم عن صيغة        
سٌر ُب ىذا العدكؿ يتجاكز ا١تخالفة بُت اللفظُت ّٓرد ا١تخالفة كىذا رٌدا على من ، ك ال17/ سورة الطارق ﴾اْلَكاِفرِيَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيداً 
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كمن ٌٍب جاء األمر بالتمهيل مطلقا جاء » : يزعموف أٌف األمر ال يعدك أف يكوف سول ٥تالفة بُت الصيغتُت، كيستفيض شرحا بقولو
٦تا قد يلقي الوىن كاليأس ُب قلوب الدعاة، أعقبها القرآف بصيغة  ك١تا كاف ىذا الفعل يشعر بطوؿ مدة التمهيل( ... مٌهل)معو الفعل 

 .38«مقٌيدة ٔتا يفيد التقليل ( أفعل)

كا١تبلحظ من كبلمو أف كعيد ا تعأب آت ال ٤تالة، فهو قريب بالنظر إٔب التمهيل برغم أف ا١تدة الزمنية اليت تفصل 
َسَأَل َساِئٌل بَِعَذاٍب َواِقٍع، ﴿ :، كاستدٌؿ على معٌت كبلمو ىذا بقولو تعأبالكافرين عن يـو القيامة قد تطوؿ إٔب آالؼ السنُت 

َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة ، فَاْصِبْر لٍّْلَكاِفريَن لَْيَس َلُو َداِفٌع ، مٍَّن الل ِو ِذي اْلَمَعارِِج ، تـَْعُرُج اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِو ِفي يـَْوٍم  
 .7-1اآليات /سورة المعارج﴾  َصْبراً َجِميالً ، ِإنـ ُهْم يـََرْونَُو بَِعيداً ، َونـََراُه َقرِيباً 

إٔب يـو القيامة، كإ٪ٌتا صيٌغر ذلك من حيث علم أف كل ما ىو آت قريب، ( أمهلهم ركيدا)منهم من قاؿ »:كأكرد الرازم 
ٔب ألٌف الذم جرل يـو بدر، ال يعٌم الكل كإذا ٛتل على أمر اآلخرة عم الكل إٔب يـو بدر، كاألكٔب أك ( أمهلهم ركيدا)كمنهم من قاؿ 

 .39«كال ٯتتنع من ذلك أف يدخل ُب ٚتلتو أمر الدنيا، ٦تا نعلم يـو بدر كغَته، ككل ذلك زجر كٖتذير للقـو

 : االلتفات في الصيغ -5

ىذا يسمى االلتفات » عند بعض العلماء من فنوف البياف لبللتفات قيمة أسلوبية بالغة األثر عدا قيمتو الببلغية، ك قد عٌد 
ك ىذا النوع » ، كقيل فيو أيضا 40«ُب علم البياف قد يكوف من الغيبة إٔب ا٠تطاب، ك من ا٠تطاب إٔب الغيبة، كمن الغيبة إٔب التكلم

 .41«كما يليو ىو خبلصة علم البياف كحقيقتو مأخوذة من التفات اإلنساف عن ٯتينو كمشالو

ظاىرة االلتفات ارتبطت بالعدكؿ الٌلغوم، سواء ُب الضمائر أك األٝتاء أك األفعاؿ، كسواء ُب العدكؿ من زمن إٔب زمن ك 
 .أكرد  بعض أشكالو إليضاح الغرض منو -باعتباره تقٌلب من أسلوب إٔب أسلوب -آخر، ك على سبيل التمثيل لبللتفات 

 : االلتفات في األفعال 5-1

قَاُلوْا يَا ُىوُد َما ِجْئتَـَنا بِبَـيـٍَّنٍة َوَما َنْحُن بَِتارِِكي آِلَهِتَنا َعن ﴿ :ن صيغة ا١تضارع إٔب األمر، قاؿ تعأبكمن ذلك الرجوع ع
 ﴾َهُدوْا أَنٍّي بَِريٌء مٍّم ا ُتْشرُِكونَ ِو َواشْ قـَْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن ،ِإن نـ ُقوُل ِإال  اْعتَـَراَك بـَْعُض آِلَهِتَنا ِبُسَوٍء قَاَل ِإنٍّي ُأْشِهُد اللّ 

﴾ بصيغة األمر ككاف سياؽ ما قبلها يقتضي صيغة ا١تضارع َواْشَهُدواْ  البٌلفت ىنا االلتفات ُب قولو تعأب﴿ ك 53،54/ سورة ىود
 ﴾، فما سٌر ىذا؟ُأْشِهُد  لتوافق قولو تعأب ﴿
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ألف إشهاده ا على الرباءة من الشرؾ الصحيح ثابت، كأما إشهادىم ليكوف موازنا لو كٔتعناه »يرجع تقدير ىذا االلتفات 
فما ىو إال هتاكف ّٔم، ك داللة على قلة ا١تباالة بأمرىم، كلذلك عدؿ بو عن لفظ األكٔب الختبلؼ ما بينهما، ك جيء بو على لفظ 

 .42«األمر هتكما كاستهانة

، (ا١تضارع)ذكر براءتو من الشرؾ على مر الزمن معربا عنو بصيغة كعليو ١تا كاف ىو عليو السبلـ يقيم حجتو على قومو ، 
، حىت (األمر)فكاف إشهاد ا تعأب على ذلك ألنو عبٌلـ الغيوب، كيعلم اٞتهر كما ٮتفى ، ك١تا تعلق األمر بقومو، خاطبهم بصيغة 

 .يتربأ منهم ساخرا كمستهزئا ألهٌنم يعلموف إٯتانو

ك ا١تقصود ْتكاية اٟتاؿ ا١تاضية أف تعرب عن اٟتدث » : اضي؛ يربٌر فاضل السامرائي ذلك بقولوكُب اإلخبار با١تضارع عن ا١ت
 .43«ا١تاضي ٔتا يدؿ على اٟتاضر استحضارا لصورتو ُب الذىن كأنو مشهد مرئي ُب كقت اإلخبار

ُتِثيُر َسَحا﴿ :ك٘تثيبل لو جاء ُب قولو تعأب َنا ِبِو اأْلَْرَض بـَْعَد َوالل ُو ال ِذي َأْرَسَل الرٍّيَاَح فـَ بًا َفُسْقَناُه ِإَلى بـََلٍد م يٍٍّت فََأْحيَـيـْ
كا١تلفت ( تسَت)با١تضارع ( أرسل)كموضع االلتفات ُب اآلية الكرٯتة ىو التعبَت عن ا١تاضي ؛ 09/ سورة فاطر ﴾ َمْوتَِها َكَذِلَك النُُّشورُ 

تبيُت ىيئة الفعل كاستحضار »من زمن إثارة السحاب، كالغرض منو لبلنتباه ُب ىذا العدكؿ ىو أف زمن إرساؿ الرياح أسبق 
 .44«صورتو

 :االلتفات في الضمائر  5-2

َوَما ِلي اَل َأْعُبُد ال ِذي َفطََرِني َوِإلَْيِو  ﴿:كمن ذلك العدكؿ عن صيغة ا١تتكلم إٔب صيغة ا١تخاطب، فقد جاء ُب قولو تعأب
﴾ بعدما كاف سياؽ اآلية يتحرؾ ُب صيغة تـُْرَجُعوَن  كبلمو تعأب التعبَت بصيغة ا١تخاطب  ﴿  ،كالظاىر ُب22/ سورة يس﴾ تـُْرَجُعوَن 

 .ا١تتكلم

أنو أبرز الكبلـ ُب معرض ا١تناصحة لنفسو، كىو يريد مناصحتهم ليتلطٌلف ّٔم كيداريهم، حيث ال »كالفائدة ُب ذلك ىي 
لفظ اٞتمع، بعد ٗتصيص العبادة بصيغة ا١تفرد إ٪ٌتا لتأنيبهم كترىيبهم على ، ْتيث أف ٥تاطبة ا١تشركُت ب45«يريد إال ما يريد لركحو

 .اعتبار أهٌنم سَتجعوف يـو القيامة إٔب عآب الغيب كالشهادة عز كجل فآثر نصحهم على أف يًتكهم ُب غٌيهم

اأَلْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبُكْم َوأَْلَقى ِفي ﴿ :، فنورد قولو تعأب(الغائب)إٔب صيغة ( ا١تخاطب)أٌما ُب االلتفات من صيغة 
كالشاىد ُب اآلية ىو العدكؿ عن . 15،16/ سورة النحل﴾ َوأَنـَْهارًا َوُسُباًل ل َعل ُكْم تـَْهَتُدوَن ،َوَعالَماٍت َوبِالن ْجِم ُىْم يـَْهَتُدونَ 

 (.يهتدكف)طلبا لصيغة الغائب ( ٘تيد بكم)ا١تخاطب 
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مقحم فيو ( النجم)كبالنجم ىم يهتدكف ٥ترج عن سنن ا٠تطاب مقدـ فيو : فإف قلت » :كيذكر الز٥تشرم سبب ذلك بقولو
كأنو أراد قريشا ، كاف ٢تم اىتداء بالنجـو ُب : ؟ قلت( ىم)كبالنجم خصوصا ىؤالء خصوصا يهتدكف فمن ا١تراد بػ: ، كأنو قيل ( ىم)

 .46«...مسايرىم، ككاف ٢تم علم بذلك ٓب يكن مثلو لغَتىم

عبلمات على ( النجـو)كوهنم يتميزكف بالفراسة، فقد جعلوا ( قريش)قصود بالقوؿ سابق الذكر ىو ٗتصيص قبيلة كلعل ا١ت
 .مسايرىم، ك عليو فإف ُب ىذا االلتفات ٘تييز قريش عن غَتىم من القبائل ك العباد

 : االلتفات في األعداد 5-3

َوقَاَل ُموَسى رَبـ َنا ِإن َك آتـَْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه زِيَنًة َوَأْمَوااًل ِفي ﴿ :ٔب،كُب قولو تعا(ا١تثٌت)إٔب ( ا١تفرد)كمن ذلك االلتفات من 
نـَْيا رَبـ َنا لُِيِضلُّوْا َعن َسِبيِلَك رَبـ َنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى قـُُلوبِِهْم فَ  األَلِيَم ،قَاَل  اَل يـُْؤِمُنوْا َحت ى يـََرُوْا اْلَعَذابَ اْلَحَياِة الدُّ

، لطيفة أسلوبية ُب رٌد ا تعأب 88،89/ سورة يونس﴾  َقْد ُأِجيَبت د ْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َواَل تـَت ِبَعآنٍّ َسِبيَل ال ِذيَن اَل يـَْعَلُمونَ 
، أم أٌف 47«يكونا ٚتيعا يدعوافكاف موسى يدعو كىاركف يؤٌمن، ك ٬توز أف »ذلك  كىو كحده، ك مردٌ ( ا١تثٌت)ا٠تطاب ١توسى بصيغة 

موسى عليو السبلـ ٓب يكن كحده ُب دعاء ا تعأب، بل كاف إٔب جانبو أخوه ىاركف ، كما علمنا ُب القصص القرآ٘ب، كإ٪تا خصص 
 .موسى ُب اآلية الكرٯتة ألنو ىو ا١تعٍت بالرسالة، كىو ا١تبعوث إٔب فرعوف، كمعو بٍت إسرائيل

 

 

 

 خاتمة

ىذه الدراسة ٣تٌرد ٤تاكلة إلدراؾ ما خفي من ظواىر القرآف؛ إذ مبلغي كٌلو أف أفتح قوسا ُب قراءة خصائص األسلوب كأخَتا تبقى    
، كما يفرزه من أكزاف  -ا١تستول الٌصرُب  -القرآ٘ب من حيث العدكؿ كااللتفات؛ كالبحث ُب مستول حيومٍّ من مستويات الٌداللة 

 .ك ما كاف ذلك ليكوف لوال استقراء ما كجدتو ُب بعض ا١تصادر القٌيمة، كُب بعض ا١تراجع اٞتاٌدةنسقطها على دالالت الٌنص القرآ٘ب، 

كلعٌل تقتضي الضركرة البحث ُب موركثنا اللغوم، كعقد صلتو بكشوفات اٟتداثة لتبياف الثراء الفكرم كا١تعرُب لعلمائنا األجبٌلء ُب      
ها النحو كالٌصرؼ؛ ألٌف معاٞتة قيم الٌنص الداللية تقـو على مراعاة جوانبو النحوية ميداف الدراسات اللغوية عموما، كُب مقدمت

 .كالصرفية كالسياقية فقط، كقد رٌكزت ىاىنا على البنية الٌصرفٌية كدالالهتا
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لقرآنيةاسم اإلشارة رابطاً في التعقيبات ا  
 دراسة كصفية ٖتليلية

 العرابي    مراد :  ستاذاأل                                              
 آدابها ة وقسم اللغة العربي

 2دة يــــعة البلمجا
 

Abstract: 
   This work represents an attempt to study the important role played by the Arab demonstrative 

pronouns in linking parts of speech in the language of the Arabs in general, and in the Koran, 
especially, where the activation of an integrated system of methods to achieve the highest form of 
cohesion script. It also seeks to describe the part of the regular employment of this type of 
connection methods in the Koran, which represents a stylistic phenomenon worthwhile in many 
ways, especially from synthetic side. 

 
كر ا٢تاـ الذم تقـو بو أٝتاء اإلشارة ُب إللقاء الضوء على الدٌ  ٤تاكلةن القائم على الٌتوليف بُت الوصف كالٌتحليل ثٌل ىذا العمل ٯت    

حيث يتم تفعيل  كُب أسلوب الٌتعقيب بوجوو أخٌص، خاٌص، الرٌبط بُت أجزاء الكبلـ ُب سائر كبلـ العرب، كُب كتاب ا تعأب بوجوو 
كما يسعى أيضان لوصف جانب من الٌتوظيف ا١تطٌرد ٢تذا . أعلى للٌتماسك الٌنصي ملة من األساليب لتحقيق ٪توذجو منظومة متكا

القرآف الكرٙب، كىو ما يشٌكل ْتٌق ظاىرة أسلوبية جديرة بالعناية من جوانب عٌدة، كباألخٌص تعقيبات الٌضرب من كسائل الرٌبط ُب 
 .من اٞتانب الًٌتكييب

، فإف بلوغ ىذا كٌلو ال يستقيم إال بالوقوؼ على مفاتيحو ٦تثٌلةن ُب مصطلحي كإذا كانت     اسم "ا١تصطلحات ىي مفاتيح العلـو
 .  ، كذلك ضمن اإلطار الذم يسمح بو ا١تقاـ ُب ىذه العجالة"الٌتعقيبات القرآنية " ك" اإلشارة

 مدلولو تعييننا مقركننا بإشارة يعُتّْ  سمه أك ىو ا، 1ية بأحد األعضاء حسٌ  إليو إشارةن  ١تشارو  وضوعه م بهمه م هو اسمه ف اسم اإلشارةأٌما     
كتتعٌدد أٝتاء اإلشارة ُب كبلـ العرب، فمنها ما يدٌؿ على اإلفراد أك الٌتثنية أك اٞتمع، مع مراعاة جوانب أخرل كالٌتذكَت . 2ة إليوحسيٌ 

  . 1ط بينهما كمنها ما يدٌؿ على القرب أك البعد أك الٌتوسٌ . كالتأنيث كالعقل

                                                           
 67، ص 1ـ، ج2000، 1عبد النيب بن عبد الرسوؿ األٛتد نكرم، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط: جامع العلـو ُب اصطبلحات الفنوف - 1
 .321، ص 1، ج 15عباس حسن، دار ا١تعارؼ، ط: النحو الواُب: لبلستزادة ينظر - 2
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كلكنها تيستعمل أيضان لئلٯتاء  ان،أك بعيدان قريبمشاىدان،  أف يكوف ا١تشار إليو شيئنا ٤تسوسناأٝتاء اإلشارة سائر كاألصل ُب استعماؿ      
 :ُب قولو تعأب ، كقد جاء ذلك ُب التٌنزيل ُب مواضع كثَتة كما ُب اإلشارة إٔب اٞتٌنة2لغَت اسوس قصد تصيَته ُب منزلة ا١تشاىىد 

 تًٍلكى اٞتٍىنَّةي الَّيًت نيوًرثي ًمٍن ًعبىاًدنىا مىن كىافى تىًقيٌان  ( ،63مرٙب) .كمنو ما جاء ُب اإلشارة إٔب يـو القيامة ُب قولو جٌل من قائل :  ذىًلكى
 ،األنعاـ) ذىًلكيمي الٌلوي فىأىٗبَّ تػيٍؤفىكيوفى  : ا تعأب ُب قولو  كمنو أيضان ما جاء ُب اإلشارة إٔب. (44 ،ا١تعارج) اٍليػىٍوـي الًَّذم كىانيوا ييوعىديكفى 

    . ككٌل ذلك ٦تا ال سبيل إٔب إدراكو با١تشاىدة أك بسائر اٟتواس. (95

عد تأخَت شيء كإتيانو بضٌعف الوسط يدٌؿ ُب أصلو على ، كىو فعل مي ُب اللغة مصدر الفعل عىقَّبفهو  التـ ْعقيب مصطلح كأٌما   
، 4زء أك ا١تقطع ا١تستقل الذم يذيٌل اآلية الكرٯتة، زيادةن ُب البياف ك٤تافظة على كحػدة اإليقػػاع ػذلك اٞتكىو ُب االصطبلح  .3 غَته

ٍـّ    :، كقولو تعأبكغَت ذلك من سائر ا١تعا٘ب... كٖتقيقان ألغراض ا٠تطاب من ثناءو على ا تعأب، كأمرو كهني، ككعدو ككعيد، كمدحو كذ
 كىمىا الٌلوي ًبغىاًفلو عىمَّا تػىٍعمىليوفى تعقيبان على اآلية الكرٯتة:   ٍبيَّ قىسىٍت قػيليوبيكيم مّْن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كىاٟتًٍجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوىةن كىًإفَّ ًمنى

 وي ًبغىاًفلو عىمَّا تػىٍعمىليوفى قي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاء كىًإفَّ ًمنػٍهىا لىمىا يػىٍهًبطي ًمٍن خىٍشيىًة الٌلًو كىمىا اللٌ اٟتًٍجىارىًة لىمىا يػىتػىفىجَّري ًمٍنوي األىنٍػهىاري كىًإفَّ ًمنػٍهىا لىمىا يىشَّقَّ 
لىةن تػىٍرضىاىىا فػىوىؿّْ  : ، أك تعقيبان على قولو أيضان (74 ،البقرة) كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً  قىٍد نػىرىل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى ُب السَّمىاء فػىلىنػيوىلّْيػىنَّكى ًقبػٍ

: البقرة ) ن رًٍَّّّْٔم كىمىا الٌلوي بًغىاًفلو عىمَّا يػىٍعمىليوفى كىحىٍيثي مىا كينتيٍم فػىوىلُّوٍا كيجيًوىىكيٍم شىٍطرىهي كىًإفَّ الًَّذينى أيٍكتيوٍا اٍلًكتىابى لىيػىٍعلىميوفى أىنَّوي اٟتٍىقُّ مً 

144). 
 أف القوؿ إذا استكمل آلتو، كاستتمَّ صف الٌتعقيب بكونو مقطعان مستقبلن يقتضي الفصل بينو كبُت ما يسبقو باعتبار كالواقع أف ك    

الٌتماـ ُب كذلك ما يفسر طبيعة الوقف القائم بُت ٚتلة التعقيب كما قبلها من اآلية الكرٯتة كالذم ال ٮترج عن  .5معناه فالفصل عنده 
كلذلك ييبدًع األسلوب القرآ٘ب ُب توظيف طرائق خاٌصة إلقامة ضرب بديع من . 6ُب تعقيب بعض اآليات ةاألعٌم األغلب، أك الكفاي

كإذا تتٌبعنا ما ترد عليو . الفصل ا١توصوؿ الذم ٭ترص على ٘تاسك أجزاء الٌنٌص فتبدك للناظر كاآلية الواحدة، بل ككاٞتملة الواحدة
   عاريان من كٌل ما يدٌؿ على العطف أف يرد الٌتعقيب عن ٚتلة من األحواؿ، كلعل أ٫تها أغلب تعقيبات الكتاب العزيز فإهنا ال ٗترج 

                                                                                                                                                                                           
 .321نفسو، ص  - 1
 .123، ص عدناف دركيش ك٤تمد ا١تصرم، مؤسسة الرسالة، بَتكت: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوم، تح : الكليات  - 2
 .77، ص4ـ، ج 1979د السبلـ ٤تمد ىاركف، دار الفكر، عب: أٛتد بن فارس، تح : معجم مقاييس اللغة : ينظر  - 3
 .91، صـ1992أٛتد أبو زيد، مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء، : التناسب البيا٘ب ُب القرآف الكرٙب : ينظر - 4
 .440ص  ق، 1419ا١تكتبة العصرية، بَتكت،  البجاكم ك٤تمد أبو الفضل إبراىيم، علي ٤تمد: أبو ىبلؿ اٟتسن بن عبد ا العسكرم : كتاب الصناعتُت  - 5
لىقىٍد أىضىلًٍَّت عىًن الذٍّْكًر بػىٍعدى  : ٯتة، كما ُب قولو تعأب الوقف الكاُب ُب عيرؼ علماء القراءات ىو ما ٭تسين القٍطع عليو كاالبتداء ٔتا بعده، ألنو ال تعٌلق بينو كبُت ما قبلو من اآلية الكر  - 6

كىكىافى الشٍَّيطىافي  ، فقد جاء ا١تقطع األكؿ من اآلية الكرٯتة حكايةن لكبلـ الظآب، كىو أييبىٌ بن خلف، ٍب يلي ذلك الٌتعقيب (29الفرقاف، ) الشٍَّيطىافي ًلئٍلًنسىاًف خىذيكالن  ًإٍذ جىاء٘ب كىكىافى 
ىذا ا١توضع لبلستئناؼ، كال يصٌح أف تكوف للعطف كذلك لفساد ا١تعٌت، كما يكوف الوقف تاٌمان، ٬توز كبينهما ٘تاـ االنفصاؿ، كلذلك فإف الواك ُب  ، كىو من كبلمو ًلئٍلًنسىاًف خىذيكالن 

ًلكى يػىٍفعىليوفى قىالىٍت ًإفَّ اٍلميليوؾى ًإذىا دىخىليوا قػىٍريىةن أىٍفسىديكىىا كىجىعىليوا أىعً  : كمن ىذا الٌضرب أيضان قولو تعأب . عنده قطع التبلكة، ألنو ال تعٌلق بينو كبُت كبلمو  النمل، ) زَّةى أىٍىًلهىا أىًذلَّةن كىكىذى
ًلكى يػىٍفعىليوفى  ، فإف ا١تقطع األكؿ من اآلية الكرٯتة جاء حكاية لكبلـ بلقيس، كأما التعقيب (34 أما . ، كال تعلُّق بينهما، كلذلك كاف الوقف ُب ىذا ا١توضع تاٌمان فهو من كبلمو  كىكىذى

،  سين الوقف عليو كاالبتداء ٔتا بعده، غَت أف الذم بعده متعٌلقه بو من جهة ا١تعٌت دكف اللفظ، ككذلك كٌل كبلـو قائمو بنفسو يفيد معٌتهو الذم ٭تالكاُب ف ييكتفى بو، فالقطع عليو كاؼو
 :لبلستزادة ينظر . كتفاضلو ُب الكفاية كتفاضل الٌتػػػاـ سواء

 .كما بعدىا 7ـ، ص 2001، ٤1تيي الدين عبد الرٛتن رمضاف، دار عمار، ط : دا٘ب، تح أبو عمرك ال: ا١تكتفي ُب الوقف كاالبتداء  -
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ا١تشٌبهة بالفعل " إٌف " يوٌظف األسلوب القرآ٘ب أك حىت االستئناؼ، كذلك أكثر ما يكوف عليو أسلوب الٌتعقيب، كُب ىذه اٟتالة 
اعلم أف من : "كقد نٌبو إٔب ذلك اٞترجا٘ب، فقاؿ  .الكرٯتة ربطان عجيبان  كييسٌخر داللتها للربط بُت ٚتلة الٌتعقيب كما يسبقها من اآلية

فأنت . العاطفة مثبل، كأف تفيد من ربط اٞتملة ٔتا قبلها أمرا عجيبان " الفاء " إذا جاءت على ىذا الوجو، أف تغٍت غناء " إٌف " شأف 
إٌف ذاؾ النجاح ُب : " من قولو " إٌف " أفبل ترل أنػػػػك لػػػو أسقطػػػػت . غَت مستأنف، كمقطوعان موصوالن مػػػػػػعان  ترل الكبلـ ّٔا مستأنفان 

بكرا صاحيب : " ، ٓب تر الكبلـ يلتئم، كلرأيت اٞتملة الثانية ال تتصل باألكٔب كال تكوف منها بسبيلو حىت ٕتيء بالفاء فتقوؿ"التبكَت 
 . 1 "قبل ا٢تجَت، فذاؾ النجاح ُب التبكَت 

جديد، غَت مرتبط استئناؼ كبلـو ، كىي الواك اليت ييراد ّٔا ألسلوب القرآ٘ب كسائل أخرل كالرٌبط بواك االستئناؼ كما قد يوٌظف ا   
  مّْنى كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوٍا أىٍيًديػىهيمىا جىزىاء ٔتىا كىسىبىا نىكىاالن  : قاؿ تعػػأب  ، كذلك شائع جداِّ ُب موضع الٌتعقيب،2 بالكبلـ السابق

، من بالٌنظر إٔب األساليب الٌسابقة كىي أقل األساليب استعماالن أك كالرٌبط بفاء االستئناؼ، . (38ا١تائدة، ) الٌلًو كىالٌلوي عىزًيزه حىًكيمه 
، كمنو أيضان ما جاء مكٌرران ُب (40القصص، ) اًلًمُتى فىأىخىٍذنىاهي كىجينيودىهي فػىنىبىٍذنىاىيٍم ُب اٍليىمّْ فىانظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الظَّ  : ذلك قولو تعأب

بىاًف  : سورة الرٛتن ُب قولو تعأب  ء رىبّْكيمىا تيكىذّْ  .فىًبأىمّْ آالى

يوٌظف األسلوب القرآ٘ب بعض األدكات األخرل ُب حاالت معدكدة كييسىخّْر داللتها لوصل ٚتلة الٌتعقيب ٔتا قبلها من اآلية  كقد   
، فهو يقطع كيفصل،  الثا٘بب عن ا١تعٌت األكؿ كإثبات حرؼ يفيد اإلضرا" ، كىي "بل " طان ُب غاية اٟتسن، كاستعماؿ الكرٯتة رب

من ذلك  ،3"أم أنو فصل موصوؿ ، أك قطع مربوطكألف إثبات الثا٘ب ٓب ٬تيء إال بإبطاؿ األكؿ ، فهو مرتبط بو موصوؿ بوجوده ، 
ٍلقي اللَّوً  : قولو تعأب  ا خى ؿو مًُّبُتو  ىىذى قيٍل  : كمنو أيضان قولو  ،(11، لقماف)  فىأىريك٘ب مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمن ديكنًًو بىًل الظَّاًلميوفى ًُب ضىبلى

ًٍلكي لىكيم مّْنى اللًَّو شىٍيئان ًإٍف أىرىادى ًبكيٍم ضىرٌان أىٍك أىرىادى ًبكيٍم نػىٍفعان بىٍل كىافى اللَّوي ٔتىا تػى  ًبَتان عٍ فىمىن ٯتى كما يستعمل . (11الفتح، ) مىليوفى خى
، سواء اقًتنت بو أداة فيو فتكوف رٌدان لوكىي حرؼ جواب ال تقع إال بعد ن ُب بعض ا١تواضع القليلة ،" بلى " األسلوب القرآ٘ب 

كىاًت كىاأٍلىٍرضى كىٓبٍى يػىٍعيى ًٓتىٍلًقًهنَّ ًبقىاًدرو عىلىى أىٍف ٭تيًٍييى أىكىٓبٍى يػىرىٍكا أىفَّ اللَّوى الًَّذم خىلىقى السَّمىا : ، من ذلك قولو تعأب  4استفهاـ أك ال 
االستفتاحية، ربطان لبلحق بالسابق، كتوجيهان للٌذىن " أىالى " كقد يستعمل  (.33األحقاؼ، ) اٍلمىٍوتىى بػىلىى إًنَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره 

كىمىٍن أىٍظلىمي ٦تًَّن افٍػتػىرىل عىلىى الٌلًو كىًذبان أيٍكلىػًئكى يػيٍعرىضيوفى عىلىى  : لذم ٭تتويو الٌتعقيب، كقولو تعأبا 5كتنبيهان لو إٔب طبيعة ا١تضموف ا١تهٌم 
بيواٍ عىلىى رىًٍّّْٔم   .(18ىود، ) أىالى لىٍعنىةي الٌلًو عىلىى الظَّاًلًمُتى عىلىى رىًٍّّْٔم كىيػىقيوؿي األىٍشهىادي ىىػؤيالء الًَّذينى كىذى

ا١تشٌبهة بالفعل ككاك االستئنػػػػاؼ، إذ ٭تصل من اجتماعهػػػما من الٌتوكيد " إف " الٌسابقة كاٞتمع بُت األساليب قد ٬تمع بُت بعض ك    
يػىٍقًضيى الٌلوي أىٍمران كىافى كىلىٍو تػىوىاعىدًبٍَّ الىٍختػىلىٍفتيٍم ًُب اٍلًميعىاًد كىلىػًكن لّْ  : قولو تعأب ُب  بوضوح ذلككٯتكننا تأٌمل كحسن الٌنسىق ما ال ٮتفى، 

فىًإف تػىوىلٍَّواٍ فىاٍعلىٍم  : أيضان  ذلك كمن. (42األنفاؿ، ) مىٍفعيوالن لّْيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىن بػىيػّْنىةو كى٭تىٍِتى مىٍن حىيَّ عىن بػىيػّْنىةو كىًإفَّ الٌلوى لىسىًميعه عىًليمه 

                                                           
 .273، ص 1992،  ٤3تمود ٤تمد شاكر أبو فهر، مطبعة ا١تد٘ب، القاىرة، دار ا١تد٘ب، جدة ،ط : عبد القاىر اٞترجا٘ب، تح : دالئل اإلعجاز ُب علم ا١تعا٘ب - 1
 .582، ص 1ـ، ج1996، 1، طحسن ا١تيدا٘ب، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بَتكتعبد الرٛتن بن  :الببلغة العربية - 2
 . 178، ص 2منَت سلطاف، منشأة ا١تعارؼ، االسكندرية، ط : الفصل كالوصل ُب القرآف الكرٙب - 3
 .421، 420، صـ1992، 1ندٙب فاضل ، دار الكتب العلمية ، بَتكت، ط  فخر الدين قباكة ك٤تمد: أبو ٤تمد بدر الدين ا١ترادم ،تح : اٞتٌت الدا٘ب ُب حركؼ ا١تعا٘ب: ينظر - 4
 .25، ص 2يوسف الشيخ ٤تمػػػد البقاعي، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، ج : ٚتاؿ الدين بن ىشاـ األنصارم، تح : أكضح ا١تسالك إٔب ألفية ابن مالك : ينظر  - 5
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االستفتاحية، كما " أىالى " كقد ٬تمع بينها كبُت . (49ا١تائدة، ) ذينيؤًًٍّم كىًإفَّ كىًثَتان مّْنى النَّاًس لىفىاًسقيوفى  أى٪تَّىا ييرًيدي الٌلوي أىف ييًصيبػىهيم بًبػىٍعضً 
ًئكىةي ييسىبّْحيوفى ًْتىٍمًد رىًٍّّْٔم كىيىٍستػىغٍ  : ُب تعقيب قولو تعأب ًفريكفى ًلمىن ًُب اأٍلىٍرًض أىالى ًإفَّ اللَّوى تىكىادي السَّمىاكىاتي يػىتػىفىطٍَّرفى ًمن فػىٍوًقًهنَّ كىاٍلمىبلى

كىتػىرىاىيٍم يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا خىاًشًعُتى ًمنى الذُّؿّْ يىنظيريكفى ًمن طىٍرؼو خىًفيٍّ كىقىاؿى الًَّذينى آمىنيوا  : ، كمنو أيضان (5الشورل، ) ىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي 
 .(45الشورل،) كا أىنفيسىهيٍم كىأىٍىًليًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىالى ًإفَّ الظَّاًلًمُتى ُب عىذىابو مًُّقيمو ًإفَّ ا٠ٍتىاًسرًينى الًَّذينى خىًسري 

 :الّربط بأسماء اإلشارة في الّتعقيبات القرآنية   

قيقان لبعض مقاصد إٔب جانب ذلك كٌلو يكٌثف أسلوب الٌتعقيب من حضور بعض أٝتاء اإلشارة كصبلن آلخر الكبلـ بأٌكلو، كٖت   
اًت اٞتٍىنَّاًت ٢تىيم مَّا تػىرىل الظَّاًلًمُتى ميٍشًفًقُتى ٦تَّا كىسىبيوا كىىيوى كىاًقعه ًًٍّٔم كىالًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًٟتىاًت ًُب رىٍكضى  : الببلغة، يقوؿ تعأب 

 :ٖتقيقان ألمرين أساسيُت، فقد جيء باسم اإلشارة ُب ىذا ا١توضع (22الشورل، )  َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل الَكِبيرُ يىشىاؤيكفى ًعندى رىًٍّّْٔم 
ُب رىٍكضىاًت  : مضموف قولو تعأبإشارة إٔب " ذلك " أك٢تما إحكاـ الرٌبط بُت ٚتلة التعقيب كسياؽ اآلية قبلها، فكاف ُب توظيف  -

 .اٞتٍىنَّاًت ٢تىيم مَّا يىشىاؤيكفى ًعندى رىًٍّّْٔم 
  .1على كوف ا١تشار إليو بعيد ا١تكانة بيعد ارتفاعو ٣تازم، كىو الشرؼ لثا٘ب، فهو الداللة باسم اإلشارة ا٠تاص بالبعيد أما ا -
كتشتد اٟتاجة إٔب ىذا الٌضرب من التوظيف قصد إحكاـ الربط بُت قسمي اآلية الكرٯتة حُت يطوؿ الكبلـ، كتلك عادة العرب ُب    

، من ذلك 2بلحق بالسابق إذا طاؿ الفصل بُت الشيء كما ارتبط بو من حكم أك عٌلة أك ٨تو٫تا لرة ربطان كبلمها، إذ ييؤتى باسم اإلشا
 : 3 ما جاء ُب بعض شعر النابغة الٌذبيا٘ب يعتذر من ملك اٟتَتة الٌنعماف بن ا١تنذر، يقوؿ

 كىتلك اليت تستك منها ا١تسامعي   أتػػػػا٘ب أبٍيت اللعنى أنكى ١تتٍت
 كذلك من تػػػػلقػػػػاًء مثلػػػػػػػك رائػػػػػػعي   ػة أىف قد قلت سوؼ أناليوي مقػػالػػػػ

أتا٘ب أبيت اللعن أنك ١تتٍت : " ُب عجز البيت الثا٘ب تعود على ا١تقولة الواردة ُب صدر البيت األكؿ، كىي قولو" ذلك " فإف اإلشارة بػ 
، فبل يستقيم بينهما سىٍبكه " حىسنه إال بتوظيف ما يقٌدمو اسم اإلشارة من قدرة على الرٌبط بُت أقساـ  ، كبُت ا١توضعُت بيعده ظاىره

لَّػًكًن الرَّاًسخيوفى ُب اٍلًعٍلًم ًمنػٍهيٍم كىاٍلميٍؤًمنيوفى يػيٍؤًمنيوفى ٔتىا أينزًؿى  : كألجل ذلك جيء باسم اإلشارة ُب تعقيب قولو تعأب . الكبلـ ا١تتباعدة
نػيٍؤتًيًإلىيكى كىمىا أينزًؿى ًمن قػىبٍ  النساء، ) ًهٍم أىٍجران عىًظيمان ًلكى كىاٍلميًقيًمُتى الصَّبلىةى كىاٍلميٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىاٍلميٍؤًمنيوفى بًالٌلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر أيٍكلىػًئكى سى

ًفقيوفى أىٍموىا٢تىيٍم لًيىصيدُّكٍا عىن سىًبيًل الٌلًو ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكٍا يين : كما جيء بو أيضان ٖتقيقان للغاية نفسها ُب تعقيب قولو أيضان   .(162
لًيىًميزى الٌلوي ا٠ٍتىًبيثى ًمنى الطَّيًّْب كى٬تىٍعىلى ا٠ٍتىًبيثى بػىٍعضىوي  فىسىيينًفقيونػىهىا ٍبيَّ تىكيوفي عىلىٍيًهٍم حىٍسرىةن ٍبيَّ يػيٍغلىبيوفى كىالًَّذينى كىفىريكٍا ًإٔبى جىهىنَّمى ٭تيٍشىريكفى 

نَّمى أيٍكلىػًئكى ىيمي ا٠ٍتىاًسريكفى  عىلىىى  يعان فػىيىٍجعىلىوي ُب جىهى   .(37 - 36األنفاؿ، ) بػىٍعضو فػىيػىرٍكيمىوي ٚتًى
كإذا كاف حضور بعض أٝتاء اإلشارة آكد ُب تعقيب اآليات الكرٯتة حُت تتباعد أجزاء الكبلـ فإف ىذا اٟتضور يصبح ضركرة ال    

كلذلك تشتٌد اٟتاجة إٔب ىذا الٌضرب من الرٌبط بعد عرضو مفٌصلو ٞتانب من قصة خليل ات القصص، يستقيم سبكه إال ّٔا ُب تعقيب

                                                           
 80، ص 25، ج ىػ 1984ىػػر بن عاشػػػور، الدار التونسيػة للػنشػر، تونػس، ٤تمد الطػا: التحرير كالتنوير : ينظر  - 1
 .  126، ص 2نفسو، ج : ينظر  - 2
 .76، ص 2005، 2ٛتدك طماس، دار ا١تعرفة، بَتكت، ط: عناية كشرح: ديواف النابغة الذبيا٘ب - 3
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ىيدىل الٌلًو  َذِلكَ : مع أبيو كقومو، كىو ما يفٌسر اٟتضور الثبلثي السم اإلشارة ُب تعقيب كاحد، ُب قولو تعأب ا إبراىيم 
نىاىيمي اٍلًكتىابى كىاٟتٍيٍكمى كىالنُّبػيوَّةى فىًإف يىٍكفيٍر ًّٔىا  ُأْولَـِئكَ  أىٍشرىكيواٍ ٟتىىًبطى عىنػٍهيم مَّا كىانيواٍ يػىٍعمىليوفى  يػىٍهًدم بًًو مىن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىلىوٍ  الًَّذينى آتػىيػٍ

اًفرًينى  ٍلنىا ًّٔىا قػىٍومان لٍَّيسيوٍا ًّٔىا ًبكى اىيمي اقٍػتىًدٍه قيل الَّ أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجران ًإٍف ىيوى ًإالَّ ًذٍكرىل الًَّذينى ىىدىل اللٌ  ُأْولَـِئكَ  ىىػؤيالء فػىقىٍد كىكَّ وي فىًبهيدى
كقد ذىب أىل الٌتفسَت إٔب أف ا٢تيدل ا١تشار إليو ُب الٌتعقيب الٌسابق، كالذم أضيف إٔب لفظ اٞتبللة . (90 - 88األنعاـ، ) لًٍلعىالىًمُتى 

نىا لىوي ًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كيبلِّ  : ا٢تداية الثبلثة اليت جاء ذكرىا ُب اآليات الٌسابقة ُب قولو تعأب تكرٯتان كتشريفان عائده على أفعاؿ بػٍ كىكىىى
، (84: األنعاـ ) اٍلميٍحًسًنُتى ًمن قػىٍبلي كىًمن ذيرّْيًَّتًو دىاكيكدى كىسيلىٍيمىافى كىأىيُّوبى كىييوسيفى كىميوسىى كىىىاريكفى كىكىذىًلكى ٧تىٍزًم  َىَديـَْناكىنيوحان  َىَديـَْنا

نىاىيٍم  : كقولو بعد ذلك    .1(87األنعاـ، ) ًإٔبى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو  َوَىَديـَْناُىمْ كىًمٍن آبىائًًهٍم كىذيرّْيَّاهًتًٍم كىًإٍخوىاهًنًٍم كىاٍجتىبػىيػٍ
كىحىآجَّوي قػىٍوميوي قىاؿى أىٖتيىاجُّو٘بّْ ًُب  : لسورة الكرٯتة، ُب قولو تعأبكالواقع أف ا٢تدل ا١تشار إليو ٯتتػػػػٌد إٔب مواضػػػػع أبعد من ذلك ُب ا   

ىًن  ، كال ييتوٌقع أف يستقيم بعد ذلك (82األنعاـ، ) أيٍكلىػًئكى ٢تىيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى  : ، كقولو بعد ذلك(80األنعاـ، ) الٌلًو كىقىٍد ىىدى
 .تباعدة دكف توظيف ذلك القدر من أٝتاء اإلشارةربطه بُت كٌل ىذه األجزاء ا١ت

كلذلك تشتد اٟتاجة أيضان إٔب ىذا الربط الوثيق بتوظيف عدد أكرب من أٝتاء اإلشارة ُب تعقيب كاحد جاء بعد عرضو مفٌصلو     
لوط كشعيب كموسى عليهم ُب نوح كىود كصاّب كإبراىيم ك  ٦تثٌلةّٓموعة كاسعة من قصص أنبياء ا تعأب كمعاناهتم مع أقوامهم 

كقد كاف من اٟتتمي بعد طوؿ الكبلـ ُب تفاصيل القٌص أف ٭تتاج تعقيب ذلك كٌلو إٔب أكثر من رابط يربط البلحق بالسابق، . السبلـ
كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍم كىلىػًكن  ًصيده ًمٍن أىنبىاء اٍلقيرىل نػىقيصُّوي عىلىٍيكى ًمنػٍهىا قىآئًمه كىحى  َذِلكَ   :كال يكوف ذلك إال بأٝتاء اإلشارة، يقوؿ تعأب

 َكَذِلكَ كى  بّْكى كىمىا زىاديكىيٍم غىيػٍرى تػىٍتًبيبو ظىلىميوٍا أىنفيسىهيٍم فىمىا أىٍغنىٍت عىنػٍهيٍم آ٢ًتىتػيهيمي الَّيًت يىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًو ًمن شىٍيءو لّْمَّا جىاء أىٍمري رى 
هي أىلًيمه شىًديده أىٍخذي رىبّْكى ًإذىا أىخىذى اٍلقيرىل كىىً  يػىٍوـه ٣تٍَّميوعه لَّوي النَّاسي  َذِلكَ آليىةن لّْمىٍن خىاؼى عىذىابى اآلًخرىًة  َذِلكَ ًإفَّ ُب  يى ظىاًلمىةه ًإفَّ أىٍخذى

-100ىود ، )  الَّ بًًإٍذنًًو فىًمنػٍهيٍم شىًقيّّ كىسىًعيده يػىٍوـى يىٍأًت الى تىكىلَّمي نػىٍفسه إً  كىمىا نػيؤىخّْريهي ًإالَّ أًلىجىلو مٍَّعديكدو  يػىٍوـه مٍَّشهيوده َوَذِلَك 
104).  

ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أف أٝتاء اإلشارة تتفاكت ُب حضورىا ُب موضع الٌتعقيب إذ أف بعضها ٓب يرًد سول ُب مواضع معدكدة جٌدان،    
تًٍلكى عيٍقَبى الًَّذينى : كردت ُب بعض الٌتعقيبات، منها قولو تعأب  اليت ترد ُب العرؼ اللغوم لئلشارة إٔب ا١تفرد ا١تؤنث، كقد" تلك " كػ 

اًفرًينى النَّاري  ا بىصىائًري لًلنَّاًس : الذم ييشار بو ُب العادة إٔب اٟتاضر من ا١تفرد ا١تذٌكر" ىذا " ، أك كػ (35الرعد، ) اتػَّقىوٍا كَّعيٍقَبى اٍلكى ىىذى
كُب مقابل ذلك فإف أسلوب الٌتعقيب يكٌثف من حضور بعض أٝتاء اإلشارة، كيتعٌلق األمر . (20اٞتاثية، ) نيوفى كىىيدنل كىرىٍٛتىةه لّْقىٍوـً ييوقً 

 .أكلئك كذلك: بػػاٝتُت اثنُت، ٫تا 
 :أولِئك في الّتعقيبات القرآنية  -
 :   عاقل ُب كبلـ العرب، كقوؿ الشاعرلي لغَت الاسم إشارة للجمع ا١تذٌكر كا١تؤٌنث، كييشار بو غالبان للعاقل، كلكنو ييستعم" أولِئك "  -1

ـٌ ا١تنازؿ بعد منزلة اللول  .2كالعيش بعد أكلئك األياـ   ذ
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 كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ  : قولو تعأب  ُب، موضع كحيدكقد جاء ُب التٌنزيل على ىذا الوجو ُب 
 . (36اإلسراء، ) أيكلػًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسؤيكالن 

ُب تعقيبات كثَتة قصد إفادة الربط بُت ٚتلة الٌتعقيب كما قبلها من اآلية " أكلئك " كقد كٌظف ا٠تطاب القرآ٘ب اسم اإلشارة    
 :1ها، كقوؿ اٟتطيئة الكرٯتػػػػػػة، كما ييراد بتوظيفها الداللة على البعد ٣تازان، كتلك سٌنة العرب ُب كبلم

 كإف عاىدكا أكفوا، كإف عقدكا شٌدكا  أكلئك قـو إف بنوا أحسنوا البنا     

أيٍكلىػًئكى عىلىى ىيدنل مّْن  : كىي عادة القرآف ُب مقاـ الٌتعظيم أك خبلفو، كلذلك كصف أىل الفبلح من ا١تتقُت ُب أٌكؿ الكتاب بقولو  
أيٍكلىػًئكى كىاألىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم  :، كما كصف أىل الٌضبللة من اإلنس كاٞتن بالطٌريقة نفسها، فقاؿ(5البقرة، ) ٍفًلحيوفى رًٍَّّّْٔم كىأيٍكلىػًئكى ىيمي اٍلمي 

كيبلغ ىذا الٌتكثيف الٌدالٕب الناتج عن تكرار اسم اإلشارة ذركتو ُب بعض اآليات . (179األعراؼ، ) أىضىلُّ أيٍكلىػًئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى 
لكرٯتة فيصف األسلوب القرآ٘ب أحواؿ أىل النار كما ىم عليو من العذاب ا١تقيم بطريقة ٕتتمع فيها أٝتاء اإلشارة كتتقارب ُب تعقيبو ا

اليت ال ينكرىا صاحب عقل، كلذلك جاء الٌتعقيب ميشبىعان ٔتعا٘ب ا٠تزم كالتقريع كالٌذـ، ُب العظيمة من اآليات  الٌتذكَت بعددكاحد بعد 
ا كينَّا تػيرىابان أىئًنَّا لىًفي خىٍلقو جىًديدو  : عأبقولو ت األىٍغبلىؿي ُب أىٍعنىاًقًهٍم  َوُأْولَِئكَ الًَّذينى كىفىريكٍا بًرىًٍّّْٔم  ُأْولَـِئكَ كىًإف تػىٍعجىٍب فػىعىجىبه قػىٍو٢تييٍم أىئًذى

 .(5الرعد، ) أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلدكفى  َوُأْولَـِئكَ 
بطريقةو ٪تطٌيةو ثابتة ُب ٚتلة الٌتعقيب، كىي ال ٗترج ُب األعٌم " أكلئك" كمن ا١تثَت لبلىتماـ أٌف أسلوب الٌتعقيب يوٌظف اسم اإلشارة    

 :األغلب عن صورتُت
من ا١تبتدإ كا٠ترب تعقيبان  أف يرد اسم اإلشارة ُب مػػػػػػوضع ا١تبتدأ، كييسند إليو خربه يتٌمم معٌت اٞتملة، كتكوف اٞتملة ا١تكٌونة :األولى  -

، (257البقرة، ) أيٍكلىػًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى  فيكوف مفردان " أكلئك " كيتنوٌع خرب . مستقبلن ُب لفظو كمعناه، قائمان بذاتو
ابان أىلًيمان أيٍكلى  ، أك فعلية (9اٞتاثية، ) أيٍكلىًئكى ٢تىيٍم عىذىابه مًُّهُته  أك ٚتلة اٝتية  ، كقد يرد شبو ٚتلة (18النساء، ) ػًئكى أىٍعتىٍدنىا ٢تىيٍم عىذى

كبُت خربىا بضمَت الفصل قصد إفادة معٌت " أكلئك " كقد ييفصل بُت . (3إبراىيم، ) أيٍكلىػًئكى ًُب ضىبلىؿو بىًعيدو  من جارٍّ ك٣تركرو 
     ،(179األعراؼ، ) أيٍكلىػًئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى  ، (27البقرة، ) ىيمي ا٠ٍتىاًسريكفى  أيكلىػًئكى  : اٟتصر، كذلك شائعه، من ذلك قولو تعأب 

  أيٍكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى ( ،15اٟتجرات) ، (19اٟتشر، )( أيٍكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى. 
م معٌت اٞتملة، كتكوف اٞتملة الٌتامة ا١تكونة من ا١تبتدإ كا٠ترب أف يرد اسم اإلشارة ُب مػػػػػػوضع ا١تبتدأ، كييسند إليو خربه يتمٌ : الثانية  -

 .  واباٞتالٌشرط ك كٚتليت " من " أداة الٌشرط بل يستقيم فيو معٌتن إال بوجود ف ،جزءان من تعقيب شرطي
الًَّذينى :، كقولو أيضان (229البقرة، )  َك ُىُم الظ اِلُمونَ َوَمن يـَتَـَعد  ُحُدوَد الّلِو فَُأْولَـئِ تًٍلكى حيديكدي الٌلًو فىبلى تػىٍعتىديكىىا  : من ذلك قولو 

ليونىوي حىقَّ ًتبلىكىتًًو أيٍكلىػًئكى يػيٍؤًمنيوفى بًًو  نىاىيمي اٍلًكتىابى يػىتػٍ  .(121البقرة، )  َومن َيْكُفْر بِِو فَُأْولَـِئَك ُىُم اْلَخاِسُرونَ آتػىيػٍ
 :ا١تخطط البيا٘ب التٌإب كٯتكن توضيح ىذه البنية الٌنمطية من خبلؿ  
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ُب موضع الٌتعقيب عن ىذا الًٌتكيب النمطي إالن ُب موضعُت، جاء " أكلئك " كال ٮترج األسلوب القرآ٘ب ُب توظيفو السم اإلشارة    

أىنٍػعىمى الٌلوي عىلىٍيًهم مّْنى النًَّبيُّْتى كىالصّْدّْيًقُتى كىمىن ييًطًع الٌلوى كىالرَّسيوؿى فىأيٍكلىػًئكى مىعى الًَّذينى  : ُب أك٢تما فاعبلن، كذلك ُب تعقيب قولو تعأب
اء كىالصَّاًٟتًُتى كىحىسينى  ، كذلك ُب "عسى"أما ُب ا١توضع الثا٘ب فقد جاء اٝتان للفعل ا١تاضي . (69النساء، ) رىًفيقان  ُأولَـِئكَ كىالشُّهىدى

ـى الصَّبلىةى كىآتىى الزَّكىاةى كىٓبٍى ٮتىٍشى ًإالَّ الٌلوى فػىعىسىى أيٍكلىػًئكى  ًإ٪تَّىا يػىٍعميري مىسىاًجدى الٌلوً  : تعقيب قولو تعأب   أىف مىٍن آمىنى بًالٌلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىأىقىا
 .(18التوبة، ) يىكيونيواٍ ًمنى اٍلميٍهتىًدينى 

آلخر الكبلـ بأٌكلو كداللةن على البعد آّازم كما ، كيتٌم توظيفو ُب أسلوب الٌتعقيب ربطان 1فهو اسم إشارة للبعيد  "ذلك " وأما  -2
 أٓب   :سبق الذٌكر، كىي عادة القرآف ُب مقاـ الٌتعظيم، كلذلك أشار األسلوب القرآ٘ب إٔب الكتاب العزيز ُب أكؿ القرآف بقولو 
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ى بعده درجةن، كلذلك أيضان حكى ما قالتو امرأة العزيز بإيراد قصد الٌداللة عل (2البقرة، ) ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًفيًو ىيدنل لٍّْلميتًَّقُتى 
، كيوسف حاضران، رفعان ١تنزلتو ُب "فهذا " ، كٓب تقل (32يوسف، ) قىالىٍت فىذىًلكينَّ الًَّذم ليٍمتػينًٍَّت ًفيوً   :اسم اإلشارة الٌداؿ على البعد

 . 1 اٟتسن، كاستحقاًؽ أف ٭تيىبَّ كييفتنت بو، كاستبعاندا لو
 كىذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي  : ُب سياؽ الوعد كالوعيد، كلذلك أكرد األسلوب القرآ٘ب قولو تعأب" ذلك " كيشيع استعماؿ اسم اإلشارة    

آ٘ب كُب ا١تقابل يوٌظف األسلوب القر . 2ُب مواضع متعٌددة جاءت كلُّها ُب سياؽ اٟتديث عن جنات الٌنعيم بأهنارىا كمساكنها الطيبة 
أىٓبٍى يػىٍعلىميوٍا أىنَّوي مىن   :بالطريقة نفسها قصد اإليغاؿ ُب معا٘ب ا٠ًتٍزم ُب سياؽ الوعيد بعذاب جهنم، قاؿ تعأب" ذلك"اسم اإلشارة 

اًلدان ًفيهىا ذىًلكى ا٠ٍتًٍزمي اٍلعىًظيمي  فقد ذىكر بعض ا١تفٌسرين أف ا٠تطاب القرآ٘ب جاء ، (63التوبة، ) ٭تيىاًدًد الٌلوى كىرىسيولىوي فىأىفَّ لىوي نىارى جىهىنَّمى خى
 .3كإيذانان ببيعد درجًتو ُب ا٢توؿ كالفظاعةً  ُب ىذه اآلية الكرٯتة قصد اإلشارة إٔب ما ذيكر من العذاب" ذلك " بػاسم اإلشارة 

 ، كىي ُب"أكلئك " بالٌنظر إٔب تعقيبات  "لك ذ" ك٦تا ٕتدير اإلشارة إليو أف ا٠تطػػػػاب القػػػػػػرآ٘ب يبدم تنويعان ملحوظان ُب تعقيبات    
 :الغالب ال ٗترج عن أربعة أشكاؿو 

كىذىًلكى : أف يرد اسم اإلشارة ربطان للكبلـ ُب موضع ا١تبتدأ، كييسند إليو خربه معرفة يتٌمم معٌت اٞتملة كما ُب األمثلة الٌسابقة أّولها -
 كىذىًلكى جىزىاء اٍلميٍحًسًنُتى  كقد يكوف ا٠ترب معرٌفان باإلضافة . (63التوبة، ) ا٠تًٍٍزمي اٍلعىًظيمي ذىًلكى  ، (13الٌنساء، ) اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي 

 ذىًلكى ًمٍن آيىاًت الٌلًو لىعىلَّهيٍم يىذَّكَّريكفى  ، أك شبو ٚتلة (114ىود، ) ذىًلكى ذًٍكرىل لًلذَّاًكرًينى  ، أك شبيهان با١تضاؼ (85ا١تائدة، )

 . ، كقد ٯتتٌد إٔب أشكاؿو أخرل ُب بعض الٌتعقيبات(26راؼ، األع)
قصد  4الٌتعريف أف ييفصل بُت اسم اإلشارة كخربه بضمَت الفصل" ألػ " معرٌفان بػ " ذلك " كيكثر ُب التعقيبات اليت يكوف فيها خرب    

تؤٌكد أف الفوز اٟتقيقي ٤تصوره ُب  5ُب ستة مواضع اٍلعىًظيمي  ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي  : إفادة معٌت اٟتصر، كلذلك تكٌرر الٌتعقيب بقولو تعأب 
األسلوب نفسو ُب مواضع ب" ذلك " كما تكٌرر الٌتعقيب باستخداـ اسم اإلشارة . الفوز برضواف ا تعأب، كأف كٌل فوزو دكنو خسراف

 : ما توٌضحو األمثلة التالية ، كىو  أخرل
 دي ذىًلكى ىيوى الضَّبلىؿي اٍلبىًعي ( ،18إبراىيم) 
  ذىًلكى ىيوى ا٠ٍتيٍسرىافي اٍلميًبُتي ( ،11اٟتج) 
  ؿي اٍلبىًعيدي  (12اٟتج، ) ذىًلكى ىيوى الضَّبلى

                                                           
 184، ص 1، ج .1987،  2نعيم زرزكر، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط: يوسف بن أيب بكر السكاكي، ضبط كتعليق : مفتاح العلـو : ينظر - 1
 .9التغابن،  - 12الٌصف،  - 100التوبة،  - 89التوبة،  - 119ا١تائدة،   - 13الٌنساء،  - 2
 .79، ص 4، ج .أبو السعود العمادم ٤تمد بن مصطفى، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت: مزايا الكتاب الكرٙب  إرشاد العقل السليم إٔب: ينظر  - 3
 . الربطكىو يفيد تأكيد اٟتكم، ١تا فيو من زيادة . ىو الضمَت الذم قد يتوسط بُت ا١تبتدأ كا٠ترب، أك ما أصلو مبتدأ كخرب، إيذانان من أكؿ األمر بأف ما بعده خرب ال نعت - 4

ي بضمَت الفصل ألنو يؤتى بو للفصل بُت ما ىو خرب أك نعت، ألنك إف قلت  فاف أردت أف تفصل بُت األمرين، كتبُت . ، جاز أنك تريد اإلخبار، كأنك تريد النعت"زىَت آّتهد"كقد ٝتٌي
 : لبلستزادة ينظر . ال نعتأف مرادؾ اإلخبار ال الصفة، أتيت ّٔذا الضمَت لئلعبلـ من أكؿ األمر بأف ما بعده خرب، 

 .126، ص 1، ج جامع الدركس العربية -
 .12اٟتديد،  -57الدخاف،  -9غافر، -64يونس،  -111، 72التوبة،  - 5
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  ًبَتي  (32فاطر، ) ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍضلي اٍلكى
  أىالى ذىًلكى ىيوى ا٠ٍتيٍسرىافي اٍلميًبُتي ( ،15الزمر) 
 ًبَتي ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍضلي ال  (22الشورل، ) كى
  ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلميًبُتي ( ،30اٞتاثية) 

االستفتاحية على اسم اإلشارة، كذلك ُب قولو " أال " كقد ييراد العناية كاالىتماـ با١تشار إليو ك٘تييزه ُب الٌتعقيب أكمل ٘تييز فتدخل 
فىاٍعبيديكا مىا ًشٍئتيم مّْن ديكنًًو قيٍل ًإفَّ ا٠ٍتىاًسرًينى الًَّذينى   :، تعقيبان على قولو تعأب(15الزمر، ) أىالى ذىًلكى ىيوى ا٠ٍتيٍسرىافي اٍلميًبُتي   : تعأب

 . 1 خىًسريكا أىنفيسىهيٍم كىأىٍىًليًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة 
ُب بعض الٌسياقات حُت  يكوف ا٠تطاب ، حيثي ييراد توكيد مضموف الٌتعقيب "إف " أف يقع اسم اإلشارة ُب موضع اسم :  الثاني -

ِإن  أىكىٓبٍى يػىرىٍكا كىٍيفى يػيٍبًدئي اللَّوي ا٠ٍتىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي  : موجهان للمنكرين من أىل العناد كالكفر، كذلك ٦تا يناسب سياؽ اٞتدؿ، قاؿ تعأب 
، "إٌف "  إٔب ا١تبالغة كالزيادة ُب التوكيد فتٌتصل الـ التوكيد ٓترب كقد يرمي األسلوب القرآ٘ب. (19العنكبوت، )  َذِلَك َعَلى الل ِو َيِسيرٌ 

 كىقىاليوا مىا لىنىا الى نػىرىل رًجىاالن كينَّا نػىعيدُّىيم مّْنى اأٍلىٍشرىاًر  : تعأب  من ذلك قولو ،2بالبلـ ا١تزحلقة كىي البلـ ا١تعركفة عند النحاة 
كقد جاء اسم اإلشارة ُب ىذه  .(64-62ص، )  ِإن  َذِلَك َلَحقٌّ َتَخاُصُم َأْىِل الن ارِ  عىنػٍهيمي اأٍلىٍبصىاري  أىٗتَّىٍذنىاىيٍم ًسٍخرًيٌان أىـٍ زىاغىتٍ 

اآليات الكرٯتة اليت تصور مشهدان عجيبان من مشاىد أىل النار ربطان للٌتعقيب ٔتا يسبقو من جداؿو أك خصومة بُت الرؤساء من أىل 
بل أنتم " كقوؿ األتباع " ال مرحبا ّٔم " ألف قوؿ الرؤساء با٠تصومة كقد عرٌب األسلوب القرآ٘ب عن ذلك . اعهمالضبلؿ ُب الٌدنيا كأتب

كما أٌف األسلوب القرآ٘ب قد عرب عن ىذا ا١توقف الٌرىيب بلفظ   .3بعد ٕتاكز مرتبة اٞتداؿ  باب ا٠تصومة يدخل ُب" ال مرحبا بكم 
اًف خىٍصمىاًف  : داللة قاطعة على أهنا خصومة على كجو اٟتقيقة، كذلك ُب قولو تعأب ا٠تصومة أيضان ُب موضع آخر، ٦تا يدؿٌ  ىىذى

كقد ذكر أىل الٌتفسَت ُب ىذا . (19،اٟتج)  اٍختىصىميوا ُب رىًٍّّْٔم فىالًَّذينى كىفىريكا قيطّْعىٍت ٢تىيٍم ثًيىابه مّْن نَّارو ييصىبُّ ًمن فػىٍوًؽ ريؤيكًسًهمي اٟتٍىًميمي 
، 4"  كإثبات حشرىم كجزائهم بأنو حق ،ْترؼ التوكيد منظور فيو ١تا يلـز ا٠ترب من التعريض بوعيد ا١تشركُتتوكيد ا٠ترب " وضع أف ا١ت

ا تيوعىديكفى ًإ٪تَّى   (7 ،الطور) ًإفَّ عىذىابى رىبّْكى لىوىاًقعه  ،  (6 ،الذاريات) كىًإفَّ الدّْينى لىوىاًقعه  : تصديقان لوعده تعأب ُب مواضع كثَتة
 .(7 ،ا١ترسبلت) لىوىاًقعه 

، كذلك كثَته ُب موضع الٌتعقيب ُب سياؽ اٟتديث عن اآليات اليت يتوٌجب فيها "ُب " أف يرد اسم اإلشارة اٝتان ٣تركران بػ :  الثالث -
: كما ُب تعقيب قولو تعأب ،لفظ آية مفردان ُب األعٌم األغلب ا١تتأخّْر، كىو " إف " االعتبار كا١توعظة، كلذلك تٌتصل الـ الٌتوكيد باسم 

  َِّّْإن  ِفي ا تػىرىؾى آؿي ميوسىى كىآؿي ىىاريكفى ٖتىًٍمليوي اٍلمىآلًئكىةي كىقىاؿى ٢تىيٍم نًًبيػُّهيٍم ًإفَّ آيىةى ميٍلًكًو أىف يىٍأتًيىكيمي التَّابيوتي ًفيًو سىًكينىةه مّْن رَّبّْكيٍم كىبىًقيَّةه ٦ت
                                                           

 .361، ص23التحرير كالتنوير، ج : لبلستزادة ينظر  - 1
ُب صدر الكبلـ كاف سبب زحلقتها إٔب ا٠ترب، ألف " إف " ها أف تتصدر الكبلـ، غَت أف اجتماعها مع من ا١تؤكدات، فائدهتا توكيد نسبة ا٠ترب إٔب ا١تبتدأ، كاألصل في: البلـ ا١تزحلقة  - 2

 :لبلستزادة ينظر . اجتماع حرفُت ٔتعٌت كاحد ُب مكاف كاحد ال نظَت لو، فسيمّْيت البلـ ا١تزحلقة
 .377ـ، ص 2010، 1األسدم، مكة ا١تكرمة، ط أٛتد بن عمر بن مساعد اٟتازمي، مكتبة: فتح رب الربية ُب شرح نظم اآلجركمية  -
 :لبلستزادة ينظر - 3
 .294، ص 23التحرير كالتنوير، ج  -
 .405، ص  26، ج1420،  3فخر الدين الرازم ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، ط : مفاتيح الغيب أك التفسَت الكبَت  -
 .293، ص 23التحرير كالتنوير، ج  - 4
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فىمىا كىافى جىوىابى قػىٍوًمًو ًإالَّ أىف قىاليوا اقٍػتػيليوهي أىٍك حىرّْقيوهي فىأى٧تىاهي  كقد يرد ُب صيغة اٞتمع . (248البقرة، )  ُكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ َذِلَك آليًَة ل  
"  رٛتة" :امو ُب بعض الٌتعقيبات القليلة ألفاظ مثل ، كقد يقـو مق(24العنكبوت، )  ِإن  ِفي َذِلَك آَليَاٍت لٍَّقْوٍم يـُْؤِمُنونَ اللَّوي ًمنى النَّاًر 
لىى عىلىٍيًهٍم ًإفَّ ُب ذىًلكى لىرىٍٛتىةن كىًذٍكرىل لًقىٍوـو يػي  : ُب قولو تعأب ٍ يىٍكًفًهٍم أىنَّا أىنزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى يػيتػٍ كلفظ ، أك  (51 ،العنكبوت)  ٍؤًمنيوفى أىكىٓبى

اًفرىةه يػىرىٍكنػىهيم مّْثٍػلىٍيًهمٍ قىٍد    :ُب قولو "  عربة"   رىٍأمى اٍلعىٍُتً كىالٌلوي يػيؤىيّْدي كىافى لىكيٍم آيىةه ًُب ًفئىتػىٍُتً اٍلتػىقىتىا ًفئىةه تػيقىاتًلي ُب سىًبيًل الٌلًو كىأيٍخرىل كى
يٍكٕب األىٍبصىاًر  ، أك كلفظ ٚتيعها ٦تا يستدعي ا١توعظة كاالعتبار كالٌتدبٌر ، ك (13 ،آؿ عمراف) بًنىٍصرًًه مىن يىشىاءي ًإفَّ ُب ذىًلكى لىًعبػٍرىةن ألَّ

 تىًلفان أىٍلوىانيوي ٍبيَّ يىًهيجي فػىتػىرىاهي ميٍصفىرٌان ٍبيَّ أىٓبٍى تػىرى أىفَّ اللَّوى أىنزىؿى ًمنى السَّمىاًء مىاءن فىسىلىكىوي يػىنىابًيعى ُب اأٍلىٍرًض ٍبيَّ ٮتيٍرًجي بًًو زىٍرعان ٥تٍُّ  : ُب قولو" ذكرل"
  .(21الزمر، ) ٬تىٍعىليوي حيطىامان ًإفَّ ًُب ذىًلكى لىذًٍكرىل أًليٍكٕب اأٍلىٍلبىاًب 

كا١تشبو بو ظاىره مشاره  ،لٌداللة على تشبيو شيء بشيءا" كذلك " حيث يراد بتوظيف أف يقع اٝتان ٣تركران بػكاؼ الٌتشبيو، : الّرابع  -
 :إليو، كقوؿ الشاعر

 1 كذلك كاف نوحه ال ٮتوفي   نها      فألفيتي األمانة ٓب ٗت

كىىيوى الًَّذم يػيٍرًسلي الرّْيىاحى بيٍشران بػىٍُتى يىدىٍم  : كقولو تعأبُب موضع الٌتعقيب،  " ذلك " كيشيع ىذا الوجو من استعماؿ اسم اإلشارة 
ابان ثًقىاالن سيٍقنىاهي لًبػىلىدو مَّيّْتو فى  ًلكى ٩تيٍرًجي اٍلمٍوتىى لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى رىٍٛتىًتًو حىىتَّ ًإذىا أىقػىلٍَّت سىحى  أىنزىٍلنىا بًًو اٍلمىاء فىأىٍخرىٍجنىا بًًو ًمن كيلّْ الثَّمىرىاًت كىذى

ًلكى ٩تيٍرًجي اٍلمٍوتىى لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى   :، ففي الٌتعقيب بقولو تعأب(57ألعراؼ، ) اح، إشارة إٔب ما ذيكر من قبل من إرساؿ الرٌي كىذى
يت يقٌدمها كال يستقيم ربطه بُت ذلك كٌلو كبُت الٌتعقيب إال بتوظيف الطاقات ال. كإنزاؿ الغيث، كإحياء البلد ا١تٌيت، كإخراج الثمرات

 .أجزاء اآلية الكرٯتة وصلاسم اإلشارة ل
ئد إٔب سعة داللتو كقدرتو على اإلشارة عا" ذلك " كلعل تفسَت التٌنوع األسلويب الذم يبديو الٌنص القرآ٘ب ُب توظيفو السم اإلشارة   

الذم تقتصر داللتو غالبان على ضربو كاحدو مشارو إليو ٦تٌثبلن ُب العاقل من اٞتمع ا١تذٌكر " أكلئك " إٔب ا١تضامُت ا١تتنوعة، ُب مقابل 
لك قد ييفٌسر البنية الٌنمطية ، كذ...(أصحاب الٌنار، أصحاب اٞتنة، ا١تهتدكف، ا١تتقوف، الغافلوف، الفاسقوف، ا٠تاسركف)كا١تؤنث 
 . لتعقيباتو

إف كاقع التوظيف القرآ٘ب ٢تذا الٌضرب من كسائل الربط ُب الٌتعقيبات القرآنية كبذلك الٌتواتر الكبَت يكشف عن يقُتو عميق بقدرهتا   
كلعل ُب . ة، ككاآلية الواحدةعلى ٖتقيق الٌتماسك الٌنصي ُب أكمل صوره، كىو ما ٬تعل من كتاب ا تعأب كٌلو كالسورة الواحد

استعما٢تا الٌنمطي على ذلك الٌنحو ا١تثَت لبلىتماـ ما يكشف عن جانب خفيٍّ من بعض جوانب اإلعجاز ُب كتاب ا تعأب، كُب 
 .لغتو الٌشريفة ٦تا ىو ُب حاجة إٔب كثَت من اٞتهد ٦تا ٓب يبلغو ىذا العمل ادكد زمانان كمكانان 

 

                                                           
كذلك ٦تا ال يستقيم مع حاؿ ىذا البيت، . ا١تثل بالشيء النادر من فعل الرجاؿ بيت للنابغة كىو ٦تا أنكره اٞتاحظ، كجعلو من منحوؿ شعره، كذلك الف الناس يضربوفينسب ىذا ال - 1

 :لبلستزادة ينظر . ألف ا٠تيانة ليست من خلق األنبياء ُب سائر أحوا٢تم كأزماهنم
 .380، ص 2ىػ، ج1424، 2ر الكتب العلمية، بَتكت، طاٟتيواف، دا: أبو عثماف اٞتاحظ -
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 –  وصف و حتليل-الفقه بني املؤيدين و املعارضني  القياس يف النحو و

 
 بن شرقي   عتابـــــــــي: األستاذ

 غة العربية و آدابهاقسم اللّ 
    2البليدة  -لونيسي علي  جامعة

 
 
 : لص البحثستخم

ػػػػػػػػػو ،  ىي قضية القياس كأصل يتناكؿ البحث قضية أثارت جدالن كبَتان ك نقاشان حػػاٌدا قدٯتا ك حديثا ُب النحو ، كما ُب الفق      
ييستدؿ بو على تعميم القاعدة النحوية ، ك معرفة األحكاـ الفقهية ، فا١تتفحص لكتب النحو يدرؾ أف العلماء قد استخدموا القياس 

اطن لٌلغة ، كما استيعمل ُب استحداث ما ٓب دليبلن على األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ النحوية ، ك آلة منهجية لتقعيد القػػػواعد ، ك كشف النظاـ الب
ع ، لكن القياس ّٔذا ا١تعٌت ا١تذكور قد ايختلف ُب اعتباره ك األخذ بو بُت مؤيٌدو ك معارضو ، كما  ييسمع من الكبلـ قياسان على ما ٝتي

 تباينت طريقة استخدامو 
القرآف )تب أصوؿ الفقو ا١تختلفة يتبُت لو أٌف ا١تصادر الثبلثة األكٔب ٌف الناظر ُب ككما أ.ك كيفية توظيفو ،  ك لكلو تعليبلتو ك تربيراتيو 

قد حصل ُب شأهنا االتفػػاؽي  ك اختيًلفى ُب القياس، أىو مصدره ك أصله تستنبط بواسطتو (  الكرٙب ، اٟتديث النبوم الشريف ، اإلٚتاع
  .األحكاـ أـ ال ؟

ما أدلة ا١تؤيدين للقياس ُب النحو ك الفقو ؟ ك ما حجج ا١تعارضُت لو ؟ ككيف : إف ىذه البحث سيجيبنا عن االشكالية التإب       
 .  ٯتكن الرد عليها ؟ 

( الفقو كالنحو) ُب ىذين العلمُت  إٔب نشأة القياس -باالعتماد على منهج كصفي ٖتليلي  –إذف ، ستتعرض ىذه الورقة البحثية       
 ٔب ا١تؤيدين للقياس ك حججهم ُب ذلك ّٔما ،كما ستتطرؽ إ اك ا١تراحل اليت مرٌ 

 .ك الرافضُت لو ك شبههم ك الرٌد عليها 
  
 
 
 لكلمات المفاتيح ا 

 .النحو ، الفقو ، القياس ، ا١تذىب الظاىرم 
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 :نشأة القياس في أصول الّنحو -  01
( الٌنقل)فهو يأٌب ُب الرٌتبة بعد السماع  ييستدؿ بو على األحكاـ الٌنحوية ،( دليل)إٌف القياس ُب أصوؿ الٌنحو ىو ثا٘ب مصدر    

بإٚتاع الٌنحاة ، ك إذا كاف العلمي الذم ٬تمع أدلةى الفقو ىو أصوؿ الفقو ، فإٌف الذم ٬تمعها ُب الٌنحو يسمى بأصوؿ الٌنحو، لذلك 
 : يقوؿ ابن األنبارم 

 .1«أصوؿ الٌنحو أدلة الٌنحو اليت تفٌرعت منها فركعيو ك فصولو» 
 .2«كٌلو قياس»ديث عن نشأة القياس ُب أصوؿ الٌنحو مرتبط أساسان بنشأة الٌنحو ، ألف النحو مبٍت على القياس، بل الٌنحو إٌف اٟت   
 :إذا تأملنا القياس ُب الٌنحو فسنجد أنٌو مٌر بثبلث مراحل ىي   

 :مرحلة الّنشأة -أ
 :ثالثة إٌف أيكٔب اإلشارات ك التطبيقات للقياس ظهرت مع ٨تاة الطبقة ال   

ففي ىذه ( ىػ154ت)، ك أيب عمرك بًن العبلء( ىػ 149ت) ، ك عيسى بًن عمرى (ىػ 118ت) عبد ا بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي 
 ا١ترحلة بدأ ىؤالء الٌنحاةي يعتمدكف ُب تقعيداهتم ك دراساهتم على القياس على اختبلؼ بينهم ُب درجة االستعماؿ ، فعبدي ا بني أيب

 .3«كاف أشٌد ٕتريدان للقياس ، ك كاف أبو عمرك أكسعى علمان بكبلـ اللغات  ك غريبها » ي إسحاؽى اٟتضرم
لقد اعتيرب ابني أيب إسحاؽ أكؿَّ من بعج الٌنحو كمٌد القياس ك العلل ، ك قياسو يقـو على مبلحظة الظواىر اللغوية ا١تطٌردة ، فيضع    

؟ ( السويق)يعٍت ( الصويق) عٌم إذا ٝتع أحدان يقوؿ »جوابو ليونس حُت سألو ٢تا الضوابط اليت ٖتكمها ، ك يظهر ذلك من خبلؿ 
 .4«نعم ، عمرك بن ٘تيم تقو٢تا ، ك ما تريػػػػد من ىػػػذا ؟ عليك ببابو يطٌرد ك ينقاس: فقاؿ

 .ياسأم ال تلتفت إٔب الشاذ ك الضعيف ،  ك إ٪ٌتا عليك باتباع الكثَت ا١تطٌرد من كبلـ العرب ، ألنٌو ىو الق
ك بٌت على الكثَت ا١تطٌرد من كبلـ العرب ، لكٌنو اعترب ما خرج عن القياس  -أيضان  –ك قد استعمل أبو عمرك بني العبلء القياس    

إٌف : لغات، فخالف بذلك اٟتضرمي الذم عٌد ما خرج عن  القياس خطأن ، ك لعٌل ىذا ىو السبب الذم جعل بعضىهم يقوؿ 
 .قياساٟتضرمي أشٌد ٕتريدان لل

ك مهما يكن من أمرو فالقياس ُب ىذه ا١ترحلة كاف ال يزاؿ ُب بداياتو األكٔب الغاية منو اتباع الكثَت ا١تطٌرد من كبلـ العرب ك يتٌم    
 .ذلك بالتٌتبع ك االستقراء

 :مرحلة المنهج -ب 
الغاية ُب استخراج مسائل الٌنحو كتصحيح » قد اٍعتيرب يًتأس ىذه ا١ترحلة ا٠تليل بني أٛتد الفراىيدم ك تلميذه سيبويو ، أٌما ا٠تليل ف   

 6«سيد قومو ك كاشف قناع القياس ُب علمو »،ك كاف ابن جٌٍت يرل أنٌو 5«القياس فيو 
 1«مرحبان بزائرو ال ٯتيلٌ » : ك كاف ا٠تليل يقوؿ لسيبويو إذا أتى إٔب ٣تلسو

                                                           
 .88: ص   3957سعيد األفغا٘ب، ا١تطبعة اٞتامعية السورية، د ط، : ٖتقيق. اإلغراب في جدل اإلعراب و لمع األدلة في أصول الفقوأبو الربكات بن األنبارم،  1
 95 :ص، ا١تصدر نفسو  2
 76:، ص2880، ٤:83تد عبد ا١تنعم خفاجي، دار اٞتيل، بَتكت، ط: ٙب ك ٖتقيق ك شرحتقد. أخبار النحويين البصريينالسَتاُب،  3
 .31: ، ص٤3952تمود ٤تمد شاكر، دار ا١تعارؼ، القاىرة، دط ، : ، ٖتقيقطبقات فحول الشعراءابن سبلـ اٞتمحي،  4
 .86: ص. أخبار النحوييين البصريينالسَتاُب،  5
 .163: ، ص83:علي الٌنجار، عآب الكتب بَتكت، د ط ، د ت، ج٤تمد : ٖتقيق. الخصائصابن جٌٍت ، 6
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 2«نٌو أعلم الٌناس باللغةتأٌملت األمثلة من كتاب سيبويو تبٌينت أ»ك قاؿ بعضهم إذا 
لقد مٌثل ا٠تليلي ك تلميذيه سيبويو ىذه ا١ترحلةى أحسن ٘تثيلو ، حيث أصبح القياس عند٫تا أصبلن كمنهجان يػيتٌبع ُب الدراسة             

حاليل العميقة ، بل ال تكاد ٗتلو الٌنحوية فتوٌسعا فيو كثَتان ، حيث إذا نظرنا إٔب كتاب سيبويو فإنٌنا ٧تده مليئان باألقيسة  ا١تختلفة ك الت
 .صفحةه منو من ىذه التحليبلت الٌدالة على بلوغ القياس مرتبة االكتماؿ كالٌنضج 

 إٌف القياس ُب ىذه ا١ترحلة تعٌدل ما كاف سائدان ُب ا١ترحلة السابقة أين كاف يعٍت اتٌباع ا١تطٌرد ، فجاكز ذلك إٔب ٤تاكلة الرٌبط بُت
استمٌر القياس .  3«فمن كبلمهم أف يشٌبهوا الشيء بالشيء ك إف كاف ليس مثلو ُب ٚتيع األشياء» : ؿ سيبويو الظواىر اللغوية ، يقو 

، _ أيب علي الفارسي _ بعد ا٠تليًل ك سيبويو ُب الٌتطٌور تبعان للتطور اٟتاصل ُب الٌنحو إٔب أف بلغ ُب القرف الرابع أعلى مراتبو على يد 
 : اعتنيا بو أٯٌتا اعتناءو ، فقد نقل ابني جٌٍت عن أستاذه قولىو ، ف_ا بن جٌٍت _ك تلميًذه 

 .4«أخطئ ُب ٜتسُت مسألة ُب اللغة ك ال أخطئ ُب كاحدةو من القياس» 
ك يظهر اىتماـ ابًن جٍت بالقياس من . 5«مسألة كاحدة من القياس أنبل ك أنبو من كتاب لغةو عند عيوف النٌاس» : ك يقوؿ ابن جٌٍت 

الذم حول أبوابان كثَتة ُب اٟتديث عن القياس ك التعليل ، لكٌنو ريغم كل ىذا فإنٌو ٓب ٭تدَّه ْتدٍّ، ك ٓب يذكر " ا٠تصائص"و خبلؿ كتاب
 .أقسامىو ، ك إ٪ٌتا اعتٌت بالتطبيق ك التعمق ُب التعليل كاإلكثار من ضرب األمثلة

 :مرحلة التنظير -جــ
: ، حيث أٌلف رسالتُت ُب أصوؿ الٌنحو ٝتا٫تا( ىػ 877ت) _ أبو الربكات بن األنبارم  _إٌف أٌكؿ منظٌرو للقياس ُب الٌنحو ىو    
تطٌرؽ فيهما إٔب تعريف القياس، ك ذكر أركانىو ،  ك بُتَّ أقسامو ككٌل ما " ١تع األدلة ُب أصوؿ الٌنحو"ك " اإلغراب ُب جدؿ اإلعراب"

فأتى بعناصر القياس الفقهي ك حاكؿ أف يلبسها ثوب اللغة بتغيَته األمثلةى _ حقِّا_ يتعلق بو ميقرِّا باتباعو منهجى الفقهاء ، ك قد اتبعو
 .فقط
، حيث سار على ا١تنهج نفًسو الذم سار عليو ابني األنبارم ، (ىػ 911ت)_  جبلؿ الدين السيوطي _ أتى بعد ابن األنبارم    

ك خٌصص منو بابان كامبلن " االقًتاح ُب علم أصوؿ الٌنحو"كتاب   أف ينظٌر للقياس على كفق منهج الفقهاء ، فأٌلف_ أيضان _فحاكؿ 
البن جٌٍت ك رساليت ابن األنبارم " ا٠تصائص"ٖتٌدث فيو عن القياس ّتمعو ما تفٌرؽ من شتات ىذا األصل مستندان إٔب كتاب 

 .ا١تذكورتُت سابقان 
 :التأليف ك نذكر على سبيل ا١تثاؿك قد كيجد ُب العصر اٟتديث من أفرد القياس ا١تستعمل ُب الٌنحو ب   

 .القياس ُب اللغة العربية مد حسن عبد العزيز -
 .القياس ُب الٌنحو العريب، نشأتو ك تطوره ٞتاسم الزبيدم -
 .نشأة القياس ُب الٌنحو ١تٌت إلياس -

 
                                                                                                                                                                                           

 .67: ، د ت، ص٤:82تمد أبو الفضل إبراىيم، دار ا١تعارؼ، مصر، القاىرة، ط: ٖتقيق. طبقات النحويين و اللغويينأبو بكر الزبيدم،   1
 .72: ا١تصدر نفسو، ص  2
 .182: ، ص81:يل، بَتكت، د ط، د ت، جعبد السبلـ ٤تمد ىاركف، دار اٞت: ٖتقيق. الكتابسيبويو،  3
 .88: ، ص82:ج. الخصائصابن جٌٍت،  4
 .88: ، ص82:ا١تصدر نفسو، ج 5
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 : المؤيدون و المعارضون للقياس في أصول الّنحو_    02
و على األحكاـ النحوية ، ك آلة منهجية لتقعيد القواعد ، ك كشف النظاـ الباطن لٌلغة ، كما لقد استيخًدـ القياسي دليبلن ييستدٌؿ ب

ع ، لكن القياس ّٔذا ا١تعٌت ا١تذكور قد اختلف ُب اعتباره ك األخذ بو  استيعمل ُب استحداث ما ٓب ييسمع من الكبلـ قياسان على ما ٝتي
 .مو ك كيفية توظيفو ،  ك لكلو تعليبلتو ك تربيراتيو فيما ذىب إليومن مؤيٌدو إٔب معارضو ، كما تباينت طريقة استخدا

 :المؤيدون للقياس في أصول الّنحو_ أ
 

: إٌف النحاة األكائل استخدموا القياس كٓب ينكره أحده منهم ، ك أدلة ذلك كثَتة ك متعٌددة قد أشرنا إليها سابقان ، يقوؿ ابني جٌٍت    
: أحد٫تا ما البٌد من تقبُّلو كهيئة ال بوصٌيةو فيو ك ال تنبيو عليو ، ٨تو : ـ العرب فوجدكه على ضربُت لكن القـو ْتكمتهم كزنوا كبل»

و من ك منو ما كجدكه ييتدارؾ بالقياس ك ٗتقُّ الكلفة ُب علمو على النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس فقنٌنوه ك فصلوه إذا قىًدركا على تدارك... حجر ك دار
ريب ا١تعٌت عن ا١تذىب اٟتىز٘ب البعيد ، ك على ذلك قٌدـ النٌاس ُب أكؿ ا١تقصور ا١تمدكد ما يتدارؾ بالقياس ك األمارات ٍبٌ ىذا الوجو الق

  1«أتلوه ما البٌد لو من السماع ك الركايات 
 2«( القياس)ك ال نعلم أحدان من العلماء أنكره » : ك يقوؿ ابن األنبارم 

 :لقياس ترجع ألسباب منهاك إٌف ىذه العناية البالغة با
 :إذا قاؿ العريب» أٌف التعبَت عن األغراض الكثَتة ك ا١تتنوعة ال يتأٌتى باالعتماد على النقل فقط ، ذلك أنٌو  -1

زيد كعمرك : كتب زيده، فإنٌو ٬توز أف ييسند ىذا الفعل إٔب كل اسمو مسمى تصح منو الكتابة ، سواءه كاف عربيان أك أعجميان ٨تو
 3.«إٔب ما ال يدخل ٖتت اٟتصر ، ك إثبات ما ال يدخل ٖتت اٟتصر بطريقة الٌنقل ٤تاؿ أردشَت ، 

عملية إبداعية من حيث إنٌو » : إٌف القياس يينٌمي اللغة من جهةو ، ك ٭تافظ على نظامها من جهة أخرل ، فالقياس إذا  -2
افضة ؛ ألٌف ىذه الصيغى ك الًتاكيبى  ُب الغالب يضيف إٔب اللغة صيغان ك تراكيبى ٓب تعرفها من قبلي ، كما أنٌو عملية ٤ت

 4«على مثاؿو معركؼو 
ـه ٭توم متشأّاتو ك نظائر ٖتكمها قواعدي معينةي ك ٕتمعها عبلقاته ٤تٌددة ال يتٌم الكشف عنها إال بواسطة  -3 إٌف اللغة نظا

 .القياسً 
فيثًبتيو بعضهم أحيانان كينفيو آخركف ، » و قد اضطربت ىذا ك إف كانت اإلشادة بالقياس من قبل الٌنحاة حاصلةه فإٌف كيفية توظيف

ك مظاىر االضطراب ُب القياس ٯتكن أف تصبَّ ... ك يرل بعضيهم الشاىدى اللغوم الواحد قياسا،ن ك يرل اآلخري أنٌو ليس كذلك
بعض الٌنحاة مستدلُت بتلك أك٢تما كجودي قياس كاحدو ال تؤيده النصوص ا١تسموعة ك ُب ىذه اٟتالة ينكره ...ُب ٤تورين عاٌمُت

تعارض األقيسة بأف يكوف لؤلمر الواحد قياساف أك أكثر فتختلف نظرة الٌنحاة لكل قياس منها ك كلها : النصوص ، ك الثا٘ب 
 5«صحيح ُب نظرىم 

                                                           
 .02: ، ص82:ج .الخصائصابن جٌٍت،  1
 .95: ص .اإلغراب في جدل اإلعراب و لمع األدلة في أصول الّنحوأبو الربكات بن األنبارم،  2
 .98: ا١تصدر نفسيو، ص 3
 21: ص .القياس في الّلغة العربيةالعزيز،  ٤تمد حسن عبد  4
 70: ص .أصول النحو العربي في نظر الّنحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث٤تمد عيد،   5
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 :المعارضون للقياس في أصول الّنحو و الرّد عليهم_ ب 
  
رم ، ك أعبل من شأنو ابني حـز األندلسي قد امتٌدت من علـو الشريعة إٔب علـو إٌف آثار ا١تذىب الظاىرم الذم أٌسسو داكد الظاى   

اللغة ، حيث كيجد من الٌنحاة من اقتصر ُب دراستو  النحوية على ما يتجلى من ظاىر الٌنص ، فأنكر بذلك القياس ؛ ألنٌو عمله عقليّّ 
 .ك استنباط ذىٍتٌ 

ُب حٌل شيبو تيورد على : " ك الثا٘ب" ا لٌرد على من أنكر القياس : "فصلُت ٌٝتى األكؿ "١تع األدلة " عقد ابن األنبارم ُب كتابو    
 :ك سنتحدث عن ذلك فيما يأٌب" القياس 

ىذا باطله ألنٌا أٚتعنا على أنٌو » : لقد رٌد ابن األنبارم على من زىعىمى بأٌف الٌنحو قد كرد باالستعماؿ ك الٌنقل، ال بالقياس ك العقل قائبلن 
عمره فإنٌو ٬توز أف ييسنىد ىذا الفعلي إٔب كل ميسٌمى تصحُّ منو الكتابة سواءه كاف عربيان أك أعجميان، ٨تو زيده ك " كتب زيده "ا قاؿ العريبُّ إذ

ك إذا بطل أف يكوف الٌنحو ركايةن ... ك أردشَت إٔب ما ال يدخل ٖتت اٟتصر ، ك إثبات ما ال يدخل ٖتت اٟتصر بطريق الٌنقل ٤تاؿ
فلو ٓب ٬تىيز القياس كاقتيصر على ما كىرىد ُب الٌنقل من االستعماؿ ألٌدل ذلك إٔب أاٌل يفي ...قبلن كىجىبى أف يكوف الٌنحو قياسان ك عقبلن نك 

، فلذلك كىجىبى أف يوضىع الٌنقل ك ذلك مناؼو ٟتكمة الوضع ما ٩تص ٔتا ال ٩تيص ك بقي كثَت من ا١تعا٘ب ال ٯتكن التعبَت عنو لعدـ
  1«قياسيان عقليان ال نقليان  كضعان 

ض ّٔا على القياس ، نلخصها ُب اآلٌب  :ٍبٌ ذكر ابن األنبارم ثبلثةى أكجو أيعًتي
إذا كاف القياس ٛتلي شيء على شيء بضرب من الشبو ، فلماذا يلـز أف يسَت ُب إتاه كاحدو ك ال ينعكس ؟ كمثاؿ  :الوجو األول 

 .لبناء ك ال ٨تمل اٟترؼ على االسم ُب اإلعرابأٌف ٨تمل االسم على اٟترؼ ُب ا: ذلك 
تقتضي االتفاؽى ُب أشياء  -كما ىو معلـو   –، ك ا١تشأّة -كما سبق    –إذا كاف القياسي قائما على ا١تشأّة : الوجو الثاني

 .كاالختبلؼ ُب أخرل ، فليس األخذ ٔتا يقتضيو االتفاؽ بأكٔب ٦تٌا يقتضيو االختبلؼ ، ك ىو منع القياس
ا١تصدرية " أف"القياسي يؤدم إٔب التناقض ُب األحكاـ ؛ ألنٌو قد يشبو فرعي أصلُت ذكم حكمُت ٥تتلفُت ، ك مثاؿ ذلك : لوجو الثالثا

 .ا١تصدرية، ك األكٔب عاملة ك الثانية ليست كذلك" ما"ا١تصدرية ك " أفٌ "الناصبة للفعل ا١تضارع فإهٌنا تشبو أصلُت ٫تا 
ألٌف االعتبار ُب كوف أحد٫تا » : م ىذه الشبو أٯتا دحضو بردٍّ علميٍّ دقيقو ، فاعترب الشبهة األكٔب فاسدةن ك لقد دىحض ابني األنبار 

 .٤تموال على اآلخر أف يكوف اموؿ خارجان عن أصلو إٔب شبو اموؿ عليو ، فاموؿ أضعف ٠تركجو 
اف ٛتل األضعف على األقول أكٔب من ٛتل األقول على األضعف فلٌما كجبى ٛتلي أحد٫تا على اآلخر ك: عن أصلو إٔب شبو اموؿ 

 2«، ك على ىذا ٮترج ما ذكر٘توه من ٛتل االسم على اٟترؼ ُب البناء دكف ٛتل اٟترؼ على االسم ُب اإلعراب
، أك ما يوجبو غلبةي  ألنٌو إ٪ٌتا ٬تب القياس عند اجتماعهما ُب معٌت خاص ك ىو معٌت اٟتكم» : ك أٌما الشبهة الثانية فعٌدىا فاسدة 

 3«الظٌن ، ك االفًتاؽ الذم ذكر٘توه إ٪ٌتا ىو افًتاؽه ال ُب معٌت اٟتكم ك ال ما يوجب غلبة الظٌن ال يؤثٌر ُب جواز اٞتمع 

                                                           
 .70: ص  .اإلغراب في جدل اإلعراب و لمع األدلة في أصول الّنحوأبو الربكات بن األنبارم،  1
  .383:ص .جدل اإلعراب و لمع األدلة في أصول الّنحو اإلغراب فيأبو الربكات بن األنبارم،  2
 .381: ا١تصدر نفسو، ص 3
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بل بقيد ك أٌما الشبهة الثالثة فالرٌد عليها يسَته، ك تفنيدىا ظاىر ، ذلك أٌف ٛتلى فرع يشبو أصلُت ال يكوف دكف قيد ، ك بغَت ضابط ، 
" ما"ا١تصدرية ا١تشٌددة دكف " أفٌ "الناصبة للفعل ا١تضارع على " أف"قوة ا١تشأّة ك كثرة ا١توافقة ُب األكصاؼ ، ك مثاؿ ذلك أٌف ٛتل 

 .فتشبهها معٌتن فقط" ما"ا١تصدرية؛ ألٌف األكٔب تشبهها لفظان ك معنان، ك أٌما الثانية 
ُب  ( ه592:ت" )ابن مضاء القرطيب" منهجى القدماء ُب استعما٢تم القياسى فنجد من أبرزىم ك إذا نظرنا إٔب الٌنحاة الذين عارضوا    

 1.«إٔب إبطاؿ القياس»دعا فيو " الٌردُّ على الٌنحاة"كتاب لو صغًَت اٟتجم خطًَت الشأف ٝتٌاه 
 .لكن ىذا اإلطبلؽ بأٌف ابنى مضاء أبطىلى القياس ٭تتاج إٔب تدقيق

ال يرفض ما اصطلىح _ ابن مضاء_القوؿى ُب رأم ابن مضاء ُب القياس ، ك بٌُت موقفىو منو ، حيث يرل أٌف  ك لقد كٌضح ٤تمدي عيد   
 .عليو بالقياس الٌنحوم ، الذم ىو تعديةي حكم  ا١تسموع إٔب غَت ا١تسموع إذا كاف خاضعان لضوابطى معيٌنةو 

أساسيان بفكرتو عن الٌنصوص اللغوية ، فهو ٬تيزه إف كرد لو من  فكرة ابن مضاء عن ىذا النوع من القياس ترتبط ارتباطان »إذ إٌف  
  2«النصوص ما يصٌححو ، ك ىو يرفضو إذا ٓب ترد لو نصوص تأيٌده 

ك العرب أٌمة حكيمة ، فكيف تشبو شيئان بشيء »ُب شأنو  _ ابن مضاء_ك أٌما عن القياس العقلي الذم ىو القياس التعليلي فيقوؿ 
ك علة حكم األصل غَتي موجودة ُب الفرع ، ك إذا فػىعىلى كاحده من الٌنحويُت ذلك جيهّْلى ، ك ٓب ييقبل قوليو ، فىًلمى  ك ٖتكم عليو ْتكمو،

 .يٍنًسبوف إٔب العرب ما ٬تٌهل بعضهم بعضان ، ك ذلك أهٌنم ال يقيسوف الشيء على الشيء 
ع ، أك كذلك فعلوا ُب تشبيو االسم بالفعل ُب العمل ك ٭تكموف عليو ْتكمو إال إذا كانت علة حكم األصل موجودةن ُب الفر 

 3«...ك أخواهتا باألفعاؿ ا١تتعدية ُب العمل" إفٌ "كتشبيههم  
أحًد٫تا عقلي مفاده أٌف ا١تشأّة : ابن مضاء يرفض ىذا النوعى من القياس معتمدان على أساسُت »: ك من خبلؿ ىذا الٌنص يتبُت أفٌ 

 .س عليو غَتي كاملة بُت ا١تقيس ك ا١تقي
. 4«ك ىو إنكار أٌف العرب أرادت ذلك ، أك بعبارة أخرل إنكار أف يكوف ىذا ٦تٌا لو صلةه بنطق العرب كاستعماالهتم: ك اآلخر لغوم 

ابن مضاء يقبلي القياس الٌنحوم ك يرفض القياس العقلي معتمدان ُب قىبولو ك رفضو غالبان على احًتاـ الٌنص »ك ٮتلص ٤تمد عيد إٔب أف  
 .5« للغوم ا

 :بُت رئيسُت ٫تايتبُت لنا من خبلؿ اآلراء اليت أكردناىا حوؿ تأييد القياس أك رفضو أٌف ٙتٌة تضاربان ك تباينان ٯتكن أف نرجعو إٔب سب   
 .تأثٌر من رٌد القياسى با١تذىب الظاىرم -1
ن ا١تغزل اٟتقيقي من استعمالو، ففتح بذلك ٣تاالن غلٌو بعض الٌنحاة ُب القياس ، ك ا٠تطأ ُب كيفية استخدامو أفضى إٔب خركجو ع -2

 .كاسعان للطٌعن ُب جدكاه ك فاعليتو
من ًقبىل الٌنحاة األكائًل ، ك استمٌر ذلك بعدىم ، لكٌنو مٌر ٔتراحلى كأطوارو  -حقِّا  –ك الذم يظهر لنا أٌف القياس قد كرد استخدامو    

 .عض الباحثُت ادثُت إٔب إعادة الٌنظر فيو ، تبُت كأنٌو ٮتتلف عن غَته من األقيسةصيًرؼ فيها عن حقيقتو ، ك لعٌل ىذا ما أٌدل بب
                                                           

 .352: ، د ت ص83:ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، ط. القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من مسائل العسكريات، البي علي الفارسيمٌت إلياس،  1
 .80: ص  .و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث أصول النحو العربي في نظر الّنحاة٤تمد عيد،  2
 313:ص ٤83تمد إبراىيم البنا، دار االعتصاـ، ط:ٖتقيق. الرّد على الّنحاةابن مضاء،   3
 .85: ص  .أصول النحو العربي في نظر الّنحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث٤تمد عيد،   4
 .87: ا١ترجع نفسو، ص 5
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أٌف القياس الٌنحوم ٮتتلف عن القياس الفقهي ، ك األرسطي ، ذلك أٌف األكؿ ىو  _ األستاذ عبد الرٛتن اٟتاج صاّب _ يرل  
ٮتتلف عن قياس الفقهاء ألنٌو ٮتٌص اللغة ، ك ألٌف ا٠تليل تفٌطن .... تكافؤ إجرائي ُب آّرل أك البنية بُت العناصر ألكثرى من ٣تموعة»

 إٔب الفوارؽ اليت يفًتؽ فيها ميدافي اللغة ك ميدافي الفقو ، ك ٮتتلف أيضان عن قياس آرسطو اختبلفان جذريان فهذا يتٌم باندراج شيء ُب
 .1«ك يتٌم القياس الٌنحوم ْتمل شيء على شيء ّتامعو بينهما . شيء

 :نشأة القياس في أصول الفقو -  10
من مصادر التشريع اإلسبلمي ، فهو يلي القرآفى ك السٌنة ك اإلٚتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى ، ك ىذه ا١تصادري ( دليل)إٌف القياس ىو رابع مصدر    

ك حاًؿ ا١تستٌدؿ ، ك ذلك من خبلؿ كضع قواعدى   ٬تمعها علمه يسٌمى بػأصوؿ الفقو ييعٌت بدراستها ، ك بياف كيفية االستدالؿ ّٔا ،
 .كلٌيةو ك ييتوٌصل ّٔا إٔب استنباط األحكاـ الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

 :بثبلًث مراحلى ىي ءلقد مٌر القياس عند الفقها   
انت أكٔب اإلشاراًت إليو موجودة ، ك ك_صلى ا عليو ك سلم _ ك ىذه ا١ترحلة بدأت ُب عهد الرسوؿ  :مرحلة الوجود الواقعي -أ

ك ىذه كٌلها من معا٘ب القياس ... ُب القرآف الكرٙب ، حيث كيجد فيو ضىٍربي األمثاؿ ، ك الدعوة إٔب االعتبار ك إعماؿ العقل ك الٌتفكر
معركفان باسم قواعدى معيٌنة ، ٍبٌ إٌف القياس مرتبط كجوده بوجود الفقو ، ك الفقو قد كجد بوجود التشريع فكذلك القياس ، ك إف ٓب يكن 

بتلك اللغة ك ىو _ صلى ا عليو ك سلم_، ك ضوابطى ٥تصوصةو لعدـ اٟتاجة إٔب ذلك ، فالقرآف نزؿ بلغة العرب ك بيٌنو الرسوؿ 
كذا أسباب على علم بتلك اللغة كدالالهًتا ، ك  _ صلى ا عليو     ك سلم_أعلم الٌناس ّٔا ، ك كاف ا١تفتوفى من أصحاب رسوؿ ا 

 .نزكًؿ اآليات، ك كركد األحاديث ، كلُّ ىذا أكسبهم معرفةن بأسراًر التشريع
، بل كانت القواعد ( فتاكيهم ) إٌف عدـ كجود قواعدى مدٌكنةو تضبط القياسى ال يعٍت أٌف الصحابة ٓب يكونوا يستخدموهنا ُب أقيستهم    

ٔتراد -صلى ا عليو كسلم _ىذا ليس بغريب ، إذ ىم أعلم الٌناس بعد رسوؿ ا  ك الضوابط قارٌةن ُب أذىاهنم يستعملوهنا بدقٌة ، ك
 .ا ك عٌلل أحكامو

أرأيِت »: أف امرأةن سألتو عن الصياـ عن أٌمها بعد موهتا فقاؿ_ صلى ا عليو ك سلم_ك من أمثلة القياس ا١تستعمل من قبل النيب    
 2«فصومي عن أّمك» : نعم ، فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: قالت «  ؤّدي ذلك عنها؟لو كان على أّمِك ديٌن فقضيتو، أكان ي

ك من األمثلة الٌدالة على استعماؿ الصحابة القياسى ما جاء عن أمَت ا١تؤمنُت عمرى بًن ا٠تطاب ُب كتابو إٔب أيب موسى األشعرم ُب 
يك ٦تٌا ليس ُب قرآف ك ال سٌنة ، ٌٍب قايس األمور عندؾ   ك اعرؼ األمثاؿ ، ٌٍب اعمد ٍبَّ الفهمى الفهمى فيما أدٔب عل» : القضاء قاؿ

 .ك لقد سار التابعوف على كفق منهج الصحابة ُب القياس . 3«فيما ترل إٔب أحٌبها إٔب ا ك أشبهها باٟتق 
 

 :مرحلة التأليف و التدوين -ب 
دت ضوابطيو ك رٝتت مناىجيو ، لكن ٓب يكن ذلك ُب كتاب مستقٌل بل تيطٌرؽ إليو ُب ىذه ا١ترحلة دٌكنت مباحثي القياس ، ك حدٌ    

 .ُب كتب أصوؿ الفقو ، فما من كتاب أيٌلف فيو إال ك للقياس حظّّ منو ، ألنٌو أحدُّ أدلتو

                                                           
 . 86: ص. الّنظرية الخليلية الحديثةن اٟتاج صاّب، عبد الرٛت 1
 .٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، دط، دت،  كتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عن ا١تيت: ، ٖتقيق3309:رقم .صحيح مسلممسلم بن اٟتجاج،  2
 .ـ،كتاب آداب القاضي، باب ما يقضى بو القاضي ك يفيت بو3990عطا، مكتبةدار الباز، مكة ا١تكرمة،  ٤تمد عبد القادر: ، ٖتقيق23802رقم  .السنن الكبرىالبيهقي،   3
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 .إٌف ما مٌر بو القياسي الفقهي من أطوارو خبلؿ التدكين مرتبط أساسان بعلم أصوؿ الفقو   
أصوؿ الفقو بالتدرج كعلم مستقٌل ييفرد بالتأليف ك الكتابة ُب أكاخر القرف الثا٘ب ا٢تجرم ، حيث بدأت التآليف تظهر لقد بدأ علمي 

 .فيو ك تكثر ك تزيد كتٌتسع حىت بلغت الٌذركة تنسيقان ك تبويبان 
 ".الةالرس"، فكتب كتابان ٝتٌاه ( ىػ 204تػ ) ك إٌف أكؿ من كتب ُب ىذا العلم ىو اإلماـ الشافعي 

 :ناظم الورقات 1يقوؿ العمريطي
 مكٌمله قارئى علم الفقػوً   ك بعد فالعلم بأصًل الفقوً 

 ك ا ذك الٌنيل اٞتزيل أجرل          فذاؾى بالفضل اٞتليل أحرل
 فهو الذم لو ابتداءن دٌكنػا على لساف الشافعي ك ىوَّنا

 أك كبارا كيٍتبنا صغارى اٟتجمً           ك تابعتو النٌاس حىت صػارى 
 

ك ىكذا كانت رسالة الشافعي حجرى األساس ُب علم أصوؿ الفقو ، كما لفتت الٌرسالةي أنظارى العلماًء إٔب مواصلة البحث ُب 
ك  ابان ،ىذا العلم تأليفان ك تنسيقان ك ترتيبان ، فأٌلف العلماء قدٯتان ك حديثان كتبان كثَتة ك ىي كتب ٗتتلف طوالن ك ًقصران كإ٬تازان كإطن

ا١تؤلفات القدٯتة منها ما كصل إلينا ك منها ما ٓب يصل ، ك ما كصل منها ما ىو ٥تطوط حبيس ا١تكاتب ٓب يطبع ، كمنها ما ىو 
 .مطبوع متداكؿ

 :ك من ا١تطبوع ا١تتداكؿ نذكر على سبيل ا١تثاؿ
 (.ىػ 505ت) ا١تستصفى أليب حامد الغزإب  -
 (.ىػ  631ت) اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم  -
 ( .ىػ 478ت ) الربىاف ُب أصوؿ الفقو لئلماـ عبد ا١تالك اٞتويٍت  -

 :ك من الكتب اٟتديثة نذكر على سبيل ا١تثاؿ
 .أصوؿ الفقو أليب زىرة -
 .ا١تذكرة ُب أصوؿ الفقو للشنقيطي صاحب تفسَت أضواء البياف -
 .األصوؿ من علم األصوؿ، مد بن صاّب العثيمُت -

 
 

 ن للقياس الفقهيالمؤيدون و المعارضو _  02
 

 .القرآف، السنة، اإلٚتاع ك القياس، ك يستدؿُّ ّٔا على األحكاـ الشرعية: إٌف مصادر التشريع اإلسبلمي أربعةه       
ػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي  ك اختيًلفى ُب ػػػػإٌف الناظر ُب كتب أصوؿ الفقو ا١تختلفة يتبُت لو أٌف ا١تصادر الثبلثة األكٔب قد حصل ُب شأهنا االتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .القياس، أىو مصدره ك أصله تستنبط بواسطتو األحكاـ أـ ال؟
                                                           

 .87:ـ، ص2882، 83:، ط-مصر –صبلح الدين ٤تمود، دار الطور اٞتديد، ا١تنصورة : اعتٌت بو ك خرٌج أحاديثو .شرح نظم الورقات في أصول الفقو٤تمد بن صاّب العثيمُت،  1
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 .ك سنورد بشيء من التفصيل آراءى كحججى ا١تؤيٌدين، ك شيبىوى ا١تعارضُت ك الردَّعليها
 
 :المؤيدون للقياس و ُحَججُهم_ أ 

    
لتابعُت ك الفقهاء ك ا١تتكلمُت إٔب أف القياس الشرعي أصله من أصوؿ الشريعة ذىىبى اٞتمهور من الصحابة ك ا» : قاؿ الشوكا٘ب   

 .1«يستدؿ بو على األحكاـ اليت ٓب يرد ّٔا السمعي 
 :ك جاء ا١تؤيدكف للقياس بأدلة كثَتة منها ما ىو نقليّّ، ك منها ما ىو عقليّّ 

   ﴿الٌلو الىذم أنزىؿى الًكتىابى باٟتًق : فقولو تعأب: ا من القرآفاستدلوا بنصوصو من القرآف ك السنة ك األثر، أمٌ  :األدلة النقلية_1
  2كا١تيزاًف ﴾

 3.«ك ا١تيزاف ما توزفي بو األمور ك يقايس بو بينها » يقوؿ ٤تمد بن صاّب العثيمُت 
ك ُب اآلية .4نىا بًو األٍرضى بٍعدى موهًتىا كذًلكى الٌنشور﴾﴿ك ا الذم أىرسىلى الرٌيىاحى فػىتيثَتي سىحىابنا فىسيٍقنىاهي إٔب بىلدو مٌيتو فأٍحيػىيػٍ : ك قولو تعأب

 .5«شىبىوى ا تعأب إعادةى ا٠تلق بابتدائو، ك شبو إحياءى األموات بإحياء األرض، كىذا ىو القياس » إشارةه إٔب القياس حيث 
، ك ىذه اآليات كثَتة منها قولو  ك ٦تٌا استدلوا بو أيضان اآليات اليت كردى فيو ذكر األمثاؿ لكوهنا متضمنة التشبيوى  الذم ينبٍت عليو القياسي

ـى ك ىي رىميمه ﴾: تعأب ًي الًعظىا ٍلقىو قىاؿى من ٭تي ﴿كى ضىربى لنا مثبلن ك نىًسيى خى
6 

ّمك ديٌن على أ أرأيت إن كان: ] ك أٌما ما استدلوا بو من السنة فقولو صلى ا عليو ك سلم ١تن سألتو عن الصياـ عن أٌمهىا بعد موهتا
 7[. فصومي عن أّمكِ : ] قالت نعم، قاؿ [فقضيتو، أكان يؤّدي ذلك عنها؟

ٌٍب الفهمى، الفهمى، فيما أدٔب عليك » : ك أٌما ما استدلوا بو من األثر، ما جاء عن أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب ُب كتابو، ُب القضاء
ألمور عندىؾ، ك اعرؼ األمثاؿ ٌٍب اعمىد فيما ترل إٔب أحبها إٔب ا كأشبهها ٦تٌا كرد عليك، ٦تٌا ليس ُب قرآف ك ال سنة، ٌٍب قىايًس ا

 .8«باٟتٌق 
إٌف من أقول األدلة العقلية ك أظهىرًىا اليت استدلوا ّٔا على اعتباًر القياس أصبلن ك مصدران من مصادر التشريع  :األدلة العقليـة_2

قليلةه، ك من ا١تعلـو بالعقل أٌف ٙتٌة حوادثى ك كقائعى مستجٌدةن ٓب يىرٍد ُب شأهنا النصي إٌف األمور ا١تنصوصى على حكمها ٤تدكدةه : قو٢تىم
 .فبل سبيل إٔب معرفة أحكامها إال باللجوء إٔب القياس

                                                           
 .91: ، ص02:ج .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحّق من علم األصوللي بن ٤تمد الشوكا٘ب، ٤تمد بن ع 1
 .17: الشورل من اآلية 2
 .68: ، صشرح نظم الورقات٤تمد بن صاّب العثيمُت،  3
 .09: فاطر، اآلية 4
 .68: ص. شرح نظم الورقات٤تمد بن صاّب العثيمُت، 5
 .78: يس، اآلية 6
 الصياـ، باب قضاء الصـو عن  ا١تيتكتاب .1149:ركاه مسلم 7
8

  .باب ال٭تيل حكم القاضي على ا١تقضي لو ك ا١تقضيي عليو السنن الكبرى،، 23802:ركاه البيهقي 
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ث النصوصي معدكدة كاٟتواد: ك أرشقي عبارةو تدؿ على ا١تعٌت ما أشار إليو بعضي ا١تتأخرين من العلماء حىت قاؿ» :  جاء ُب اصوؿ
 .1«غَتي ٤تدكدة، كمن ااًؿ تضمُّني ا١تعدكًد ما ليس ٔتحدكد 

 :شبو المعارضين للقياس و الرّد عليها_ ب 
 .2«ك ذىب داكد ك أىل الظاىر إٔب أٌف القياسى ال ٬توز ُب الشرع ك ىو قوؿ النظٌاـً ك اإلمامية» : يقوؿ الشَتازم

 :لية لقد جاء ا١تعارضوف للقياس الفقهي بشبو نقليةو ك عق
﴿ مىا فػىرٍَّطنىا ُب الًكتىاًب ًمن شيءو﴾: قولو تعأب: قد جاءكا بشبو نقلية كثَتة منها: الّشبو النقلية _1

﴿اليوـى : ، ك كذلك قولو تعأب3
منوا ال تيقٌدموا بُتى يىدًم ﴿يىا أىيػُّهىا الذينى آ: ك قولوي تعأب 4أٍكمىٍلتي لىكىم دينيكيم ك أىٍ٘تىٍمتي عليكيم نعمىيت كى رىضيتي لكم اإلسبلـ ديننا﴾

 5ا ك رسوًلو﴾
ـى كاضحةه ك ظاىرةه ليس لبلنساف حقّّ أف يتدخَّلى برأيو ُب اٟتكم على أمرو   ك كجو استدال٢تم ّٔذه اآليات ىو أٌف الدين كامله ك األحكا

 .ما، بل مردُّ ذلك إٔب ا ك رسولو صلى ا عليو ك سلم
 

أمُّ ٝتاءو تيظٌلٍت ك أمُّ أرضو تيقلٍُّت إذا قيلتي ُب كتاب ا » :قاؿ   -رضي ا عنو –ما ركم عن  أيب بكر ك من اآلثار اليت استدلوا ّٔا 
 .6«ما ال أعلم

 :لقد أكردكا شبها عقليةن كثَتةن منها  :الشبو العقليـة_ 2
إال ما دٌؿ عليو صريح اللفظ كظاىره، كالقياس  األحكاـ مرٌدىا إٔب ا الذم خاطبنا بلغة العرب ك العربي ال تعقل من ا٠تطاب: قالوا

 .يقتضي كجودى العلًل اليت ال تعًقليها العربي 
 :إٌف ا قد ٚتىىع بُت ا١تختلفُت ك فٌرؽ بُت ا١تتماثلُت، ك مثٌلوا لذلك بأمثلةو منها: ك قالوا أيضان 

، ك فٌرؽ بُت متماثلُت (طهارة ا١تٍت ك كجوب الغسل)بُت متناقضُت  إٌف ا١ترء ٬تب عليو الغيٍسلي إذا احتػىلىمى ك ال يلزىميوي إذا باؿ فىجيًمع
 (.٧تاسة البوؿ ك عدـي كجوب الغسل)

، ما قالو أحدي أكرب الرٌافضُت للقياس ك العلل، أال ك ىو ابن  حـز ك لعٌل أقول ما كقفنا عليو من الشبو اليت أكردكىا ُب إنكارىم القياسى
يئاف إال ك بينهما شىبىو ك افًتاؽه ما، ضركرةن البٌد من ذلك، فإف كاف الشبو يوجبي استواءى اٟتيكم، إنٌو ليس ُب العآبى ش» : الظاىرم

فلنحكيم لكل ما ُب العآبى ْتكم كاحدو ُب كل حاؿو من أجل اشتباىو ُب صفةو ما، ك ًٓبى كاف االجتماع ُب الشبو يوجب استواءى اٟتيكم 
ؼى اٟتيٍكًم؟ فيجب على ىذا أال ٨ٍتكيمى لشيئُت أصبلن ْتكمو كاحدو ألجل اختبلفهما ُب صفةو ك ٓب يكن االفًتاؽ ُب الشبو يوجبي اختبل

 7«ما، ك كل ىذا خطأ ك خَته، ك مؤدٍّ إٔب التناقض ك الٌضبلؿ، ك نعوذي با من ذلك كٌلو ك ال حوؿ ك ال قوة إال با 

                                                           
 .125: ، صالمحصول في أصوول الفقوأبو بكر بن العريب ا١تعافرم،  1
 .424: ص. التبصرة في أصول الفقوإبراىيم بن علي الشَتازم،  2
 .38: آليةا من األنعاـ 3
 .03: ا١تائدة، من اآلية 4
  .01:اٟتجرات، من اآلية 5
 .316: ، ص6:، جه3089، 3:كماؿ  يوسف اٟتوت، ط: ، ٖتقيق1381 . المصنف في الحديث و اآلثار، ابن أيب شيبة 6
7  ،  .73: ، دت، ص01: ، دار مكتبة اٟتياة، بَتكت، لبناف، طإحساف عباس: ٖتقيق. التقريب لحّد المنطق و المدخل إليو بألفاظ العامية و األمثلة الفقهيةابن حـز
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على األصل بضربو من الشبو ك الشبو يقتضي االتفاؽ ُب بعض الصفات ك نىفهىمي من قوؿ ابن حـز أنٌو إذا كاف القياس ٛتلي الفرع 
 .االختبلؼ ُب أخرل، فليسى األخذي ٔتوجب االتفاؽ بأكٔب من األخذ ٔتوجب االختبلؼك 

 .لقد رٌد على ا١تنكرين للقياس ك ا١تعارضُت لو، ٔتا اعتربكه حججا عندىم سواء أكانت النقلية منها أـ العقلية
بو من اآليات، فقد بػيُتّْ فسادي استدال٢تم ّٔا، إذ إهٌنا دالٌةه على كجوب القياس ال بطبلنو، ك ذلك أف إكماؿ الٌدين  أما ما استدلوا

ـي كجود الٌنقص ُب الكتاب البٌتة يقتضي حٍتمنا عدـ خلٌو أيٌة حادثة من اٟتكم، لذا كاف لزامان األخذ بالقياس، ألٌف ما كرد ُب شأك  نو عدى
 .السماع قليله 

ـٌ الرٌأم فهو أيضان حجةه عليهم، ألٌف ا١تقصود بالرأم ىو الرأم الفاسد ا١تذمـو ا١تعارض لص ريح ك أٌما ما استدلوا بو من ٝتاع داؿو على ذ
ىو عقلي ك أٌما ما أتو بو ٦تٌا .ال ييلجأ إليو إٔب ُب حاًؿ فػىٍقد الٌنص( القياس)الٌنصوص، إذ من ا١تتقرًَّر أالَّ اجتهاد مع النص، فاالجتهاد 

 .فهو ُب اٟتقيقة ٦تٌا يتعارض مع العقل السليم
، إذ  ال نسلّْم أٌف العرب ال تعرؼ من اللفظ إال » فقو٢تم إٌف العرب ال تعقل من ا٠تطاب إال ما كاف اللفظ فيو صر٭تان فهذا غَت صحيحو

كل ذلك تعرفو، ك ٢تذا إذا قاؿ لغَته إيٌاؾ أف تيكٌلم   ما دٌؿ عليو صر٭تو ، بل تعرؼ ما يدٌؿ عليو اللفظ مرٌةن بالصريح ك مرٌة بالتنبيو، ك
 1«فبلنان عىقىلى منو ا١تنعى من ضربو 

٨تىٍمل الفرع على األصل إذا اتفقا على عٌلة » : ك أٌما ما قالو ابن حـز ُب إبطاؿ القياس ليس بصوابو ، كما بٌُت ذلك الٌشَتازم بقولو
ثر افًتاقيهما ُب غَتىا، كما إذا اتفقا شيئاف ُب العقليات ُب علة اٟتكم كجبى اٞتمع اٟتيكم ، ك مىت حصلى االتفاؽ ُب العلة ٓب يؤ 

 2.«بينهما ك إف افًتقا ُب كثَت من األشياء 
 ٦تٌا سبق ذكريه يتبُت لنا أف استعماؿ القياس ُب استنباط األحكاـ الشرعية كارده ك استخدامو حاصله، ك أٌما ما استدؿ بو الرٌافضوف لو

م ال ٢تم، ألٌف ما ذىبوا إليو ييفضي إٔب كقوعهم ُب تناقضات كبَتة ك مآزؽى عويصةو، يرغموف فيها على استعماؿ القياس، كما فهو عليه
 .ىو اٟتاؿ ُب النوازؿ اليت ٓب يرد ُب شأهنا الٌنص

 
 : الخـــــاتمة   
 :بعد ىذا العرض كصل االبحث إٔب ٚتلة من النتائج نلخصها ُب اآلٌب            

ال ٯتكن البتة إنكار القياس ُب النحو ألف النحو ىو معقوؿ من منقوؿ ، فالقياس ىو األداة ا١تنهجية اليت استعملها النحاة ُب  -  01 
 .استنباط قوانُت اللغة العربية 

دير ك التعليل ك يكتف بوصف إف ا١تنكرين للقيػػػػػػػػػػػػػػػػػاس النحوم من ادثُت ىم ا١تتأثركف با١تذىب الوصفي الذم يرفض التق -02
 .اللغة ظاىريا 

 .أف ا١تنكرين للقياس الفقهي ىم ا١تتأثركف با١تذىب الظاىرم الذم أسسو ابن حـز  األندلسي الذم يقوؿ بظاىر النص  - 03
 .إف اٟتجج اليت أكردىا ا١تنكركف للقياس الفقهي ىي شبو باطلة ال يتقبلها عاقل  - 04

                                                           
 .433: ص. التبصرة في أصول الفقوإبراىيم بن علي الشَتازم،  1
 .433: ا١تصدرنفسو، ص 2
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ا١تشتغلُت بالفقو االعتماد على القياس ُب استنباط األحكاـ ك لذلك إنكار استعماؿ القياس ىو غلق  إف النوازؿ ٖتتم على - 05
 .لدائرة االجتهاد 

 . البد ُب أم علم من العلـو من إعماؿ العقل كإعماؿ العقل ال يكوف إالٌ ْتمل األشياء ا١تتشأّة بعضها على بعض  - 06
 

  :مصادر و مراجع البحث 
  

 .، بركاية حفص عن عاصم  كريمالقرآن ال
 . التبصرة في أصول الفقوإبراىيم بن علي الشَتازم، 

 .، د ت ٤:02تمد أبو الفضل إبراىيم، دار ا١تعارؼ، مصر، القاىرة، ط: ٖتقيق. طبقات النحويين و اللغويينأبو بكر الزبيدم، 
 . 01:، د ت، ج ٤تمد علي الٌنجار، عآب الكتب بَتكت، د ط: ٖتقيق. الخصائصابن جٌٍت ،

، ابن  ، 01: اٟتياة، بَتكت، لبناف، طإحساف عباس، دار مكتبة : ٖتقيق. التقريب لحّد المنطق و المدخل إليو بألفاظ العامية و األمثلة الفقهيةحـز
 .دت

 .   1957عة اٞتامعية السورية، د ط، سعيد األفغا٘ب، ا١تطب: ٖتقيق. اإلغراب في جدل اإلعراب و لمع األدلة في أصول الفقوأبو الكات بن األنبارم، 
 .٤1952تمود ٤تمد شاكر، دار ا١تعارؼ، القاىرة، دط ، : ، ٖتقيقطبقات فحول الشعراءابن سبلـ اٞتمحي، 

 .،03:عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، دار اٞتيل، بَتكت، د ط، د ت، ج: ٖتقيق. الكتابسيبويو،  
 . 2004، ٤:01تد عبد ا١تنعم خفاجي، دار اٞتيل، بَتكت، ط: قيق ك شرحتقدٙب ك ٖت. أخبار النحويين البصريينالسَتاُب، 

 :.، جه1409، 1:كماؿ  يوسف اٟتوت، ط: ، ٖتقيق3103 . المصنف في الحديث و اآلثارابن أبو شيبة، 
 .ـ2007العدد الرابع، . يعة ، اٞتزائر مركز البحث العلمي كالتقٍت لتطوير اللغة العربية ، بوزر  الّنظرية الخليلية الحديثةعبد الرٛتن اٟتاج صاّب،  

، -مصر –صبلح الدين ٤تمود، دار الطور اٞتديد، ا١تنصورة : اعتٌت بو ك خرٌج أحاديثو .شرح نظم الورقات في أصول الفقو٤تمد بن صاّب العثيمُت، 
 .ـ 2002، 01:ط
 . 02:ج .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحّق من علم األصول٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكا٘ب،  
 .ـ1995، 01:دار الفكر العريب، القاىرة، ط .القياس في الّلغة العربية٤تمد حسن عبد العزيز،   

 .أصول النحو العربي في نظر الّنحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث٤تمد عيد، 
 .السنن الكبرىالًتاث العريب، بَتكت، دط، دت،  بيهقي،  ٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء: ، ٖتقيق1149:رقم .صحيح مسلممسلم بن اٟتجاج،  

 ـ٤1994تمد عبد القادر عطا، مكتبةدار الباز، مكة ا١تكرمة، : ، ٖتقيق21042رقم 
   ٤01تمد إبراىيم البنا، دار االعتصاـ، ط:ٖتقيق. الرّد على الّنحاةابن مضاء، 
 .ت، د01:وعات اٞتامعية، اٞتزائر، طديواف ا١تطب. العسكريات، البي علي الفارسي القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من مسائلمٌت إلياس، 

 
 
 
 
 



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 
 

139 

 بين المتابعة والممانعة الخطاب النحوي في األندلس
 يحـــــــفل   أحمد. د. أ: األستاذ

 غة العربية قسم اللّ 
 األردن-جامعة جرش

 
 

Grammatical Discourse in Andulisia Between Tradition and Refusal 
 

Abstract 
 
This paper has dealt with syntax in Andulisia. It shows that there have been no 
independent grammatical schools in Andalusia. Rather there existed a group of 
grammarians who followed suit Arab grammarians in the East. Amongst them, there 
appeared some, e.g. Ibn Mada who refused to adopt the general methodology of 
such schools and adopted a methodology of his own.  
 

 ملخص البحث 
 

رصد البحث توجهات الدرس النحوم ُب األندلس، فتبُت أنو ليس ُب األندلس مدرسة ٨توية مستقلة، بل ٙتة ٨تاة، جلهم كاف متابعان 
 . متئذ، ىو ابن مضاء القرطيب، ٛتل مشركعان ٦تانعان  هنض من بينهم صوت ٦تانع للمنهج العاـ ك ، ك للمشارقة

 
 

 
للميبلد، كىي شبو جزيرة مًتامية األطراؼ تبلغ مساحتها ستمئة ألًف كيلو  711ىػ ا١توافق 92دلس عاـ فتح العرب ا١تسلموف األن

 .مًت مربع، كذلك ُب عامُت اثنُت
ساعد على سهولة الفتح القوة العقدية لدل ا١تسلمُت كحظوهتم بقادة عباقرة، نذكر منهم بإجبلؿ كفخر، طارؽ بن زياد، كموسى بن 

امل سهلت الفتح منها قوة الركح ا١تعنوية لدل ا١تسلمُت الفاٖتُت يتغيوف نشر اإلسبلـ، كمنها االنشقاؽ الركحي ُب كاجتمعت عو . نصَت
البيت اٟتاكم من القوط كقتئذ، ٍب االستبداد كالظلم ا١تعيش آنذاؾ، فكاف الناس يتطلعوف إٔب ا٠تبلص، كيتوٝتوف ُب ا١تسلمُت أف 
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فأضحى الناس يرغبوف ُب التخلص من . من الظلم كالقمع كالفقر كاالستغبلؿ كالتناحر الداخلييكونوا منقذين، ٥تلصُت للمواطنُت 
  1.حكم القوط من أية جهة كانت

 
ككانوا يومها أمشاجان . كالداخلوف إٔب األندلس عقب الفتح كانوا عربان ٭تملوف بُت ظهرانيهم اإلسبلـ دينان، كالعربية لغة كحضارة كفكران 

 . ٭تتقبوف ىوياهتم كمشركعهم اٟتضارم. ربية الوافدة من ا١تشرؽ العريبمن القبائل الع
 قراءة ُب ا١تشهد اٞتيوسياسي األندلسي

 
 . األندلس بيئة غاية ُب اٞتماؿ، كتدفق اٟتياة فيها، ٦تا رغب العرب الفاٖتُت ُب االستقرار كاإلبداع فيها

 يا أىل أندلس هلل دركم
 ما جنة الخلد إال في دياركم

 

 ء وظل وأنهار وأشجارما 
 2ولو تخيرت ىذا كنت أختار

 
كاألندلس ببلد ٚتيلة، خضرة، كماء، كبساتُت كأهنار، كجباؿ كسهوؿ، كفاكهة كرياحُت، ٍب أضفت اٟتضارة اٞتديدة الوافدة عليها من 

ألندلس أغنية عذبة ُب فم الرقي ما جعل سكاهنا ٭تافظوف على ركح اٞتماؿ الطبيعي ُب بلدىم، كينمونو كيزيدكف فيو، فأصبحت ا
  3.الشاعر ينشدىا كىو بُت ظهرانيها، كأنشودة ساحرة على لسانو يرددىا كىو مغًتب عنها

ذو ككاف من أسوأ ما ٛتلو معهم العرب إٔب األندلس العصبية القبلية كالعشائرية اليت تشربوىا ُب منابتهم، ككانت أداة إلفراز ما ٝتي يومئ
اليت أثأت جذكر الوجود العريب بالتناحر كالتقاتل، كالتواطؤ مع العدك، ٦تا أفضى إٔب سقوط األندلس، كفقداف  ٔتلوؾ الطوائف ا١تتناحرة

تلك اٞتوىرة الثمينة، ككاف سقوطها من أعظم الببلء، الذم يعد أنكى من نكبة فلسطُت كاستبلّٔا، إذ من ا١تتعذر التفكَت بإعادة 
 . ان باستعادة فلسطُت حُت يلتئم مشل األمة، كتستعيد ٣تدىا، كتتبدؿ الظركؼ كا١توازيناألندلس، على حُت ما يزاؿ األمل معقود

 : الجسم في األندلس والروح في المشرق
ملموح من ا٠تطاب القرآ٘ب الكرٙب، إذ استنكركا دعوة القرآف ا١تاضي، كباألصل االجتماعي كذلك كالعرب من أكثر ا٠تلق التصاقان ب

 . عبد اآلباء من أصناـ ك٨توىا، كللحفاظ على ا٢توية اٞتاىلية، كاالستمساؾ با١تشركع القبلي االجتماعيالكرٙب إٔب ىجراف ما ي
كمن ا١تؤشرات على شدة ٕتذر األندلسيُت بأصو٢تم ا١تشرقية، كمبلغ تعلقهم بتلك األصوؿ، أف جل فعاليات حياهتم كانت ترتبط 

 : الذخَتة بسبب أك بآخر باألصوؿ ا١تشرقية، يقوؿ ابن بساـ ُب
أبوا إال متابعة أىل ا١تشرؽ، يرجعوف إٔب أخبارىم ا١تعتادة، رجوع اٟتديث إٔب قتادة، حىت لو نعق  –األندلس  –إف أىل ىذا األفق " )

  4( "..بتلك اآلفاؽ غراب، أك طن بأقصى الشاـ كالعراؽ ذباب، ٞتثوا على ىذا صنمان، كتلوا ذلك كتابان ٤تكمان 

                                                           
1

، 974سعٌد عاشور، بٌروت، . التارٌخ العباسً األندلسً، د)، (154عمر فروخ، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ص : تارٌخ صدر اإلسالم) - 

 (.259ص
2

 (.292عبد العزٌز عتٌق، . د: األدب العربً فً األندلس)، (72دٌوان ابن خفاجة ) - 
3

 (.32مصطفى الشكعة، طبعة خامسة، بٌروت، ص. د: األدب األندلسً) - 
4

 (.159 عبد العزٌز عتٌق،. د: األدب العربً فً األندلس)، (208الفن ومذاهبه لشوقً ضٌف، )، (1/210الذخٌرة البن بسام، )  - 
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 .اء ا١تدف كالقطائع، كيلقبوف نوابغهم بأٝتاء ا١تشارقةكاألٝتاء مشرقية، كأٝت
فالرصاُب ابن ركمي األندلس، كمركاف بن عبد الرٛتن ابن معتز األندلس، كابن خفاجة صنوبرم األندلس، كابن زيدكف ْتًتم األندلس، 

كشدة كالئهم لوطنهم، إذ جعلوا من ٕتسيدان لعمق انتمائهم، . كابن دراج القسطلي متنيب األندلس، كٛتدة بن زياد خنساء ا١تغرب
كأياما كاف فشعراء األندلس "حىت الشعر األندلسي، ُب جل رؤاء كٕتلياتو . جهود ا١تشارقة النموذج الذم ٭تتذل، كا١تثاؿ الذم يقتفى

  1".ويوفُب نظرنا ٓب يفلحوا كثَتان ُب استقبل٢تم عن الشرؽ ُب ابتكارىم كٕتديدىم، كما ٓب يفلح ُب ذلك اللغويوف كالنح
كلكنهم ُب اٞتملة ظلوا متعبدين . على أنو من اإلنصاؼ أف تذكر أف ٢تم بدكات كٕتليات إبداعية، ال ٯتكن غمطها أك إقصاؤىا

تبقى مؤشران على تلك ا١تتابعة كالتقليد للحضارة العربية، اليت عدكىا األصل الذم " ىذه بضاعتنا ردت إلينا"ا١توركث الشرقي، كعبارة 
ف على منوالو، ك٬تركف ُب مضماره، ٕتسيدان لتعالق األركاح كتعانق الرؤل ُب األصوؿ كاٞتذكر، ك برىانا ن على كحدة الثقافة ظلوا ينسجو 

 . كتوحد الفكر، مع التنوع كالتعدد، كاألصالة كالثراء
كمن أظهر .  نتاجاهتم كالتأسي ّٔافا٠تطاب األندلسي، على اٞتملة، كاف ٤تافظان، نزاعان إٔب تقليد ا١تشارقة، كاستبقاء العيوف على 
  2.ا١تؤشرات على التواصل مع أىل ا١تشرؽ تلك الرحبلت ا١تتبادلة من األندلس إٔب ا١تشرؽ، كبالعكس

ككاف ٦تن رحل إٔب ا١تشرؽ ُب طلب النحو كالصرؼ ابن مالك صاحب األلفية كمنهم ابن عبد ربو، صاحب العقد، كالشريشي، ك٤تمد 
 3.الزىرم اإلشبيلي

نها ٚتع الكتب كا١تصنفات ألىل ا١تشرؽ لوضعها ٖتت أنظار الناس لظنهم أف جل األفكار اليت نسلت كانت خارجة من رحم كم
 . الفكر العريب ا١تشرقي، كالستبقاء اللحمة مستدٯتة بُت النبعُت الكبَتين

 
 : الخطاب النحوي األندلسي

ـ، كأشادكا 1492ىػ ا١توافق 898للميبلد، كخرجوا منها عاـ  ١710توافق ىػ ا92أقاـ العرب ُب األندلس زىاء ٙتانية قركف منذ عاـ 
حضارة عريضة انطوت على إبداع متنوع انتظم جل الفاعليات العلمية كاألدبية، كاللغوية، كالنحوية كالفلسفية، كقد انتهت إلينا من 

ة فكرية مشتهرة كرزمة من ا١تصنفات ا١تأىولة بالفكر تلك العهود الزاىية منظومات ٨توية كلغوية جليلة، ك٥ترجات شعرية شكلت منظوم
 . كاإلبداع، كاالستنباط، ال ٯتكن أف تغمط أك ٕتحد

كانت جسور التواصل بُت األندلس كا١تشرؽ ٦تتدة، كا١تسالك بينهما سابلة بالرحبلت العلمية، فالرحبلت العلمية ناشطة فذكر ابن 
الذم القى ( ىػ189ت)ا١تشرؽ أبا موسى ا٢توارم، كالغازم بن قيس كجودم النحوم  الزبيدم من العلماء األندلسيُت الراحلُت إٔب

الكسائي كالفراء، كغَت٫تا، كىو أكؿ من أدخل كتاب الكسائي إٔب األندلس، كجعل الزبيدم علماء النحو األندلسيوف ُب ست 
 4.طبقات

                                                           
 (. 3/104أٛتد أمُت، : ظهر اإلسبلـ) - 1
 (.2/217نفح الطيب، ) - 2
 (.2/316نفح الطيب، ) - 3
 ت(.288شوقي ضيف، . د: كينظر ا١تدارس النحوية)، (كما بعدىا 253الزبيدم، ص : طبقات النحويُت كاللغويُت) - 4
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كابن ( ىػ521ت)كابن السيد البطليوسي ( ىػ476ت) األعلم الشنتمرم: كتطالعنا ٚتهرة عريضة من ٨تاة األندلس الكبار منهم
كابن خركؼ القرطيب ( ىػ581ت)كالسهيلي  1(ىػ580ت)كابن طاىر ( ىػ528ف)كابن الطراكة من ا١ترية ( ىػ528ت)الباذش 

 (.ىػ646ت)تلميذ السهيلي كابن ىشاـ ا٠تضراكم تلميذ ابن خركؼ، ك توُب بتونس سنة ( ىػ645ت)كالشلوبُت ( ىػ609ت)
ككاف حجة ُب الفقو الظاىرم قرأ كتاب سيبويو على ابن . صاحب كتاب الرد على النحاة( ىػ592ت)هم ابن مضاء القرطيب كمن

تلميذ الشلوبُت، كمن أظهر تآليفو ا١تقرب، كا١تمتع ُب ( ىػ663ت)كمنهم ابن عصفور اإلشبيلي . كلنا معو كقفة طويلة. الرمالك
 . صاحب األلفية ا١تشتهرة ُب النحو( ىػ672)وَب سنة التصريف كمنهم ابن مالك اٞتيا٘ب ا١تت

كأبو حياف الغرناطي األندلسي ( ىػ688ت)كابن أيب الربيع اإلشبيلي ( ىػ680ت)كابن الضائع ( ىػ651ت)كمنهم ابن اٟتاج 
 . كىم عمالقة كبار ُب جهودىم، بيد أف جلها كانت متابعة آلراء علماء النحو ُب ا١تشرؽ 2(ىػ745ت)

النحوم كاف ضخمان، كلكن منهج ا٠تطاب كاف يقتفي علماء ا١تشرؽ، ككاف ا٢تدؼ جليبلن ىو ٗتوؿ العربية كحفظ األلسنة  فا١تشركع
 . كاألقبلـ من اال٨تراؼ كاال٧تراؼ كراء اللحن أك العاميات

التصحيح كما فعل  على أف ا١تشهد ٓب يكن ليخلو من أصوات ٣تددة كرؤل متفردة أغنت اٟتالة العلمية، أك صححت أك دعت إٔب
 . ابن مضاء الذم ضاؽ ٔتناىج النحو ُب ا١تشرؽ، كُب األندلس

 : ىل كان لألندلسيين مدرسة نحوية متميزة
كإٔب ىذا ذىب . يذىب بعض الدارسُت إٔب أف لدل النحاة األندلسيُت مدرسة أصيلة، تستجمع آراء علماء النحو األندلسيُت الفذة

 3.األندلسيُت، كتكلف ذكر جل مصنفاهتمشوقي ضيف كعدد ٚتلة من النحاة 
 : كيذىب ا١ترحـو األستاذ سعيد األفغا٘ب مذىبان آخر مغايران فيقوؿ

كابن عصفور ( ىػ609ت)ال ٮتطئ دارس مطوالت النحو أف يقع على آراء األندلسيُت ُب جزئيات ٨توية، فأٝتاء ابن خركؼ "
غَتىم تذكر بُت أٝتاء النحاة ا١تشارقة حُت عرض اآلراء ُب ا٠تبلؼ، ك ( ىػ680ت)كابن الضائع ( ىػ645ت)كالشلوبُت ( ىػ663ت)

ليس آلراء : إال أف متصفحها ال ٬تد فيها ما ٯتيزىا من غَتىا من التخر٬تات ا١تختلفة ا١تعركضة ُب القضية الواحدة أك بعبارة أخرل
  4".األندلسيُت ىؤالء ٝتات مدرسة خاصة
( ىػ745ت)المعة من أمثاؿ ابن مالك صاحب األلفية، ككذلك العآب ا١تشتهر أبو حياف  فإف جبهتو بأٝتاء أندلسية، ُب النحو،

فابن مالك قرأ النحو بالشاـ بعد تلقيو على الشلوبُت ثبلثة : ىذا ظن يركج ابتداء لكنو ال يثبت عند النظرة الفاحصة: أجابك من فوره
 5.عشر يومان، فهو إ٪تا أخذ ىذا العلم من خاصة نفسو

 . تربنا اٞتوىر كجدنا ىذين الرجلُت ُب تواليفهما شرقيان ٤تضان كإف اع

                                                           
1

 (1/158، الهمع للسٌوفً، 1/253المغرب فً حلى المغرب، ) - 
2

 (1/158، الهمع للسٌوفً، 1/253المغرب فً حلى المغرب، ) - 
3

 (.288شوقً ضٌف، : المدارس النحوٌة) - 
4

 (.100سعٌد األفغانً، دار الفكر، طبعة ثانٌة، : من تارٌخ النحو) - 
 (.53، وٌنظر بغٌة الوعاة للسٌوطً، 101من تارٌخ النحو، ) - 5
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 –كما زعمو –أما أف ابن مالك كابن خركؼ شرعا االستشهاد باٟتديث الشريف كاالحتجاج بو ُب قضايا اللغة كالنحو ٥تالفان بذلك 
كلهم احتجوا باٟتديث، فنزعة … برم كالصحيح أف اٞتوىرم، كابن سيده، كابن فارس، كابن جٍت، كابن. سنة من قبلهم من النحاة

  1.االحتجاج من قبلهما من األئمة ا١تتبوعُت ُب ا١تشرؽ
كنذىب إٔب ما ذىب إليو الشيخ ا١ترحـو سعيد األفغا٘ب، فإف أنت أ١تمت بأم مصنف ٨توم لعآب ٨توم أندلسي ألفيت ا١تنهج 

فلنذىب إٔب أحد ىؤالء األندلسيُت كىو ابن عصفور .  سائل كاألنظارا١تشرقي نفسو ُب العامل، كُب العلل، كُب الشواىد، كُب ٕتلية ا١ت
 .ُب ا١تقرب مثبلن، فنجده يتقبل العلماء ا١تشارقة ُب ا١تنهج، كُب اتول

فيبدأ ابن عصفور ُب ا١تقرب با١تسائل النحوية، كيرجئ ا١تسائل الصرفية إٔب آخر ا١تصنف، كىو بذلك يقتفي مناىج القدماء من أمثاؿ 
كا١تنهج نفسو ُب عرض ا١تسائل على كفق نظرية العامل، كالعلل النحوية، كالشواىد النحوية، ككذلك األنظار .  يو، كا١تربد كغَتىمسيبو 

  2.كالرؤل كاألكجو اإلعرابية
اقي ٓب يفعل شيئان بل حذؼ الشواىد، كاستبقى ب( تقريب ا١تقرب)ا١تقرب ليقربو ُب ( ىػ745ت)ك١تا اختصر أبو حياف األندلسي 

  3.اتول
كإف أنت قايست صنيع علماء األندلس ُب ا١تسائل النحوية كا١تناىج لوجدهتم يسامتوف سنن ا١تشارقة من النحويُت العرب، القذة حذك 

 . القذة إال القليل، كذلك ُب الرؤل، كا١تقاربة التحليلية للنصوص
  4.يشرح تلك األقساـ كخصائصها ككظائفها كقد يكوف البدء ُب بعض ا١تظاف بالكلمة كالكبلـ، ٍب يشرع ا١تؤلف

 .فهذا الصوت ىو صوت ا١تتابعة. فهذا ا١تنهج الشرقي كانت أصداؤه رجعان كاضحان لدل علماء األندلس
 : الخطاب الممانع

. حاةالرد على الن: ُب مصنفو ا١توسـو( ىػ592ت)كىو صوت ىادر رافض مصدره األندلس كمن قرطبة حصران، إنو ابن مضاء القرطيب 
 . كسنجرم مقاربة ٢تذه الدعوة اليت أذف ّٔا، كصداىا ُب الدرس النحوم

كاف ابن مضاء برمان با١تناىج كاألدبيات القارة ُب آليات الدرس النحوم، كظل متضايقان من كثرة األكجو كاآلراء، اليت أفضت إٔب توـر 
النحوم، كتداعيات القوالف كاألقواؿ ُب ا١تسألة الواحدة، ٦تا  السفر النحوم، ك أّٔظت أذىاف ا١تتلقُت، كجعلتهم ٬تفلوف من ا٠تطاب

 .اقتضى تضايق الشداة بلو العلماء من ىذه األكجو ك التشعبات ا١تخلة ا١تؤرقة
أجل تلقينا ذلكم الصوت ا١تناكئ من لدف عآب جليل أذف بأطركحتو من قرطبة، ككانت رجعان لتداعيات مذىب ظاىرم كاف فاشيان بُت 

لناس يومئذو، صوت أىب متابعة ما عليو الدرس النحوم، فهاجم كانتقد ْتصافة، كيما ينقي النحو ٦تا علق بو من أدراف ظهرا٘ب ا
 . غةكعناصر مستجلبة من خارج جسم اللٌ 

 
 

                                                           
1

 (.102سٌد األفغانً، : من تارٌخ النحو) - 
 (.1/48ا١تقرب البن عصفور، ) - 2
 (. 142تقريب ا١تقرب أليب حياف األندلسي، ٖتقيق ٤تمد جاسم الدليمي، ) - 3

4
 (.1/21وشرح المفصل البن ٌعٌش، (. )6المفصل للزمخشري، دار الجٌل، ص) - 
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 : فحوى دعوة ابن مضاء
واضع العلماء عليو دىران، ٓب تكن دعوة ابن مضاء سهلة ا١تسلك، ك إساغتها ك إسبلكها إٔب الناس عسر، من قبل أهنا تقوض ما ت

 : كتنقصن ما حظي بو العلم من التمكُت كالرسوخ، ككأف لساف ابن مضاء يصدع بنظريتو غَت آبو كال كجل، ككأف حالو يقوؿ
 الحر من خرق العادات منتهجاً 

  
 نهج الصواب ولو ضد الجماعات 

 
أنت إال كما قاؿ كناطح صخرة يومان ليوىنها فلم يغَتىا  كىل. …أتزاحم بغَت عود، كتكاثر برذاذؾ اٞتود: كىو ذكر ذلك أذ قاؿ

  1.كأكىى قرنو الوعل
 : كتًتاءل لنا أطركحات ابن مضاء ُب ا١تسائل اآلتية

 الدعوة إٔب إلغاء نظرية العامل
 االعًتاض على تقدير العوامل اذكفة

 االعًتاض على تقدير تعلقات آّركرات
 ًتة ُب ا١تشتقاتاالعًتاض على تقدير الضمائر ا١تست

 االعًتاض على تقدير الضمائر ا١تستًتة ُب األفعاؿ
 باب التنازع، كباب االشتغاؿ

 الدعوة إٔب إلغاء العلل الثوا٘ب كالثوالث
 الدعوة إٔب إلغاء القياس

 2الدعوة إٔب إلغاء التمارين غَت العملية
حوم، باستشراؼ آفاؽ جديدة ٗتفف من غلواء استجبلب ىذه أظهر الفضاءات اليت سعى ابن مضاء ّٔا، لتغيَت إيقاع الدرس الن

 . عناصر من خارج جسم اللغة
كاف فاشيان ُب ( ظاىرم)ىذه الدعوة اليت عصف ّٔا ابن مضاء الذىن العريب، نبعت من قرطبة باألندلس، ككانت كليدة مذىب ديٍت 

 . ا١تشتهرة ُب أياـ الناس ىذه ذلك الزماف، كىي دعوة ألصق باألسلوبية ا١تعاصرة، كفيها رسيس من الوصفية
ببعيدة عن األذىاف ُب ( ىػ206ت)كال ٮتفى أف ٢تذه الدعول أصوالن لدل بعض ا١تفكرين النحاة ُب مناكفتهم، كليست دعوة قطرب 

 : أنو ال قيمة للعامل النحوم ُب اٟتركات اإلعرابية يقوؿ
وف للوقف، فلو جعلوا كصلو بالسكوف أيضان لكاف يلزمو اإلسكاف ُب إ٪تا أعربت العرب كبلمها ألف االسم ُب حاؿ الوقف يلزمو السك"

  3".الوقف كالوصل، ككانوا يبطئوف عند اإلدراج، فلما كصلوا كأمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقبان لئلسكاف ليعتدؿ الكبلـ
 1.إٔب مئة عامل( ىػ471ت)ىر اٞترجا٘ب كلكن نظرية العوامل النحوية ظلت مستحوذة على الفكر النحوم، لدرجة أهناىا عبد القا

                                                           
 (. 74شوقي ضيف، دار ا١تعارؼ، . كتاب الرد على النحاة البن مضاء، ٖتقيق د) - 1
 (.71النحاة، الرد على ) - 2
 (.67خليل عمايرة، طبعة أكٔب، ص. د: ُب التحليل اللغوم( )70اإليضاح ُب علل النحو للزجاجي، ص) - 3
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 : تداعيات نظرية ابن مضاء
كاف للرؤل اليت أذف ّٔا ابن مضاء القرطيب، ُب آلية تعاطي الدارسُت، كاف ٢تا صدل لدل ٚتهرة من الدارسُت، فانربكا يهاٚتوف نظرية 

تلك الرؤل، كأهنا دخلت مفاصل البنية ا١تنهجية ُب الدرس العامل، كالعلل، كالتمارين االفًتاضية، ٔتا ينم على أف ٙتة كعيان على أبعاد 
 . النحوم، ككلهم رموا الدرس النحوم كنظرية العامل عن قوس كاحدة

٧تمت منظومة من الدارسُت ادثُت شغبوا على النظريات القدٯتة، كا١تناىج النحوية السائدة، كاف منهم إبراىيم مصطفى ُب مدكنتو 
فأحرل أف تكوف مشَتة إٔب . …كإذا كجب أف ندرس عبلمات اإلعراب على أهنا دكاؿ على معاف" "حياء النحوإ"اللغوية ا١توسومة بػ 

 2.معٌت من تأليف اٞتملة كربط الكلم كىو ما نراه
فة فالضمة علم اإلسناد، كالكسرة علم اإلضافة كاالرتباط فأما الفتحة فليست عبلمة إعراب كال دالة على شيء، بل ىي اٟتركة ا٠تفي

 3.فهي ٔتثابة السكوف ُب لغة العامة… ا١تستحبة عند العرب
كانتفع ّٔذه األطركحة ا١تضائية، ٘تاـ حساف ككظفها ُب رؤاه، ككذلك مهدم ا١تخزكمي، ك٤تمد عيد، كإبراىيم السامرائي، كعباس حسن 

  4.ُب اللغة كالنحو، الذم ىاجم نظرية العامل، كالتعليل بضراكة
 . كمنهم ا١ترحـو خليل عمايرة كغَتىم كثر. النحو الواُب ظل يستحضر نظرية العامل كيوظفها ُب دراساتو: وسـوبيد أنو ُب مصنفو ا١ت

اإلصبلح، أك التيسَت، أك التجديد، أك التعريب، : كىبت كوكبة من اٟتراص على اللغة، الغَت على دٯتومتها كاالرتقاء ّٔا، كألظوا بدعوة
 5.تستهدؼ الدرس النحوم بشيء من التغيَتأك التطوير، كغَتىا من مسميات، 

 . كجل ىذه الدعوات ظلت منقوصة قاصرة عن اإلتياف بالبديل ا١تقنع لنظرية العامل، كظلت صرخة ُب كاد
على أف ٢تا تأثَتا أحيانان غَت منكور، فهي شجعت على التخفف من االعتماد على الشواىد ا١تقيدة، كخففت من ظاىرة التعليل ا١تؤرقة 

النحو ا١تصفى مد عيد، كالنحو الوظيفي لعبد العليم إبراىيم، كالنحو الشاُب مود حسٍت، : مضة لدل القدماء، فتناىى إليناكا١ت
 6.بأسلوب شائق رائق كعبارة طلية كجيزة، كُب منأل عن أعباء النحو ا١تبهظة لدل القدماء

قرطبة من األندلس، صادفت خاليان فشغلتو، كآتت أكبلن طيبان، كٙتاران  فالدعوة الكرٯتة ا١تباركة اليت ىبت نسائمها علينا، كانت من
فخف ا١تيل إٔب العلل النحوية كالغلو فيها، بل ٯتسها الدارس مسان رفيقان، كصار التخفف من التمارين كاألكجو اإلعرابية، مسلكان . مباركة

ُب النحو العريب ظلت متأصلة مكينة ٓب يزحزحها أحد، كٓب يتأت  يتقصده الدارسوف، كيتحاموف األكجو ا١تتعددة، بيد أف نظرية العامل
إال أف حياة جديدة دبت ُب عركؽ الدرس النحوم، كٖتس رسيسان من التجديد باديان يتعبس ١تناىج . ألحد أف يأٌب ببديل مقنع عنها

 . اللغوم لتستقيم نظرياهتم كتوجيهاهتمالقدماء ُب العلل، كاٟتجاج، كاألكجو، كٕب ذراع اللغة، كاجتبلب عناصر من خارج اٞتسم 
                                                                                                                                                                                           

1
 (.73عبد القاهر الجرجانً، : العوامل المئة) - 
2

 (.49، ص 1959إبراهٌم مصطفى، : إحٌاء النحو) - 
3

 (.50إبراهٌم مصطفى، : إحٌاء النحو) - 
 (. 143باس حسن، طبعة ثانية، ص ع: اللغة كالنحو) - 4

5
تجدٌد النحو، وتٌسٌر النحو لشوقً ضٌف، والمفتاح فً تعرٌب النحو للمحامً محمد الكسار، والنحو الجدٌد لعبد المتعال : ٌنظر على سبٌل التمثٌل) - 

سٌر العربٌة وتحدٌثها، وأحمد عبد الستار نحو عربٌة مٌسرة، وفؤاد طرزي فً سبٌل تٌ: الصعٌدي، وٌوسف السودا فً األحرفٌة، وأنٌس فرٌحة فً
 (.رأي فً اإلعراب، ومناهج تجدٌد لمحمد الخولً وغٌرها: ، وٌوسف كركوش فً مصنفه"نحو الفعل: الجواري فً كتابه

 (.2/420أٛتد فليح، ا١تركز القومي للنشر، اربد، . د: دراسات ُب اللغة كالنحو) - 6
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كىكذا استحاؿ ا٠تطاب النحوم العريب ا١تعاصر إٔب خطاب عقبل٘ب مقنع يتجنب ا٠تبلفات ا١تستحرة بُت النحاة، كينحو منحى 
و التداكٕب، التوحد كاالئتبلؼ ُب ا١تسألة الواحدة، كي تقدـ للناشئة سائغة مطردة منسجمة، كال سيما النحو التعليمي من خبلؿ النح

 . كالوظيفي ا١تثمر ُب األنساؽ اللغوية ا١تعيشة
كبذلك نلحظ ُب الدرس النحوم األندلسي أنو ُب آّمل كاف تقليدان كمتابعة ٞتهود النحويُت ُب ا١تشرؽ، كظلوا أسرل ١تناىج 

 . مضاء القرطيبا١تشرقيُت، كال سيما االلتزاـ بنظرية العامل، كالتعليل للتوجو العاـ كىو رؤية خاصة البن 
كٙتة ملحظ أننا ال ٨تس أثران من أم كجو با١تناىج أك بالتفكَت الغريب الذم كاف متاٜتان للعرب ُب األندلس من خبلؿ التحاكك مع 
اآلخر، ألف ا١تستول الفكرم الغريب كاف أدٗب مستول من التفكَت العريب، بل كاف العلماء العرب متفوقُت على أقراهنم ُب تلك 

 . كعلى ذلك الصعيد الساحة،
 



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 
 

147 

 : الخالصة
 : بعد قراءة ا١تخرجات النحوية ُب األندلس، كالوقوؼ على جل الرؤل، تبُت لنا اآلٌب

كاف ا٠تطاب النحوم األندلسي، ُب جل مراحلو، ٭تمل مشركعان ثقافيان جليبلن، أسهم ُب اٟتراؾ العلمي ا١تنجز يومئذو، كتطالعنا  -
 . ال ٕتحد ُب ا١تقاربات النحوية قامات كرموز ثقافية كانت ٢تا يد

 . ٓب يكن ُب األندلس مدرسة ٨توية مستقلة كمدرسة البصرة أك الكوفة -
جل علماء النحو األندلسيُت كانوا ٯتتحوف من فكر النحويُت ا١تشرقيُت كيتقبلوهنم ك٬تعلوهنم النموذج كالقدكة، كا١تثاؿ الذم  -

 . ٭تتذل، سواءن من الكوفة أك البصرة أك غَت٫تا
برزت من األندلس دعوة كرٯتة للرد على النحاة، كتنقية النحو من األدكاء اليت كانت تتحيفو، كذلك على يد العآب اٞتليل ابن  -

مضاء القرطيب، كذلك باستهداؼ نظرية العامل، كإلغاء العلل الثوا٘ب كالثوالث، كإلغاء التمارين االفًتاضية بقصد هتذيب الدرس 
 . ا١تناىجالنحوم ُب اتول، كُب 

كانت ثورة ابن مضاء صرخة ُب ا١تشهد العلمي النحوم كقتئذو ككانت ٢تا تداعيات كاسعة، ُب التعاطي مع النصوص، ُب اٟتالة  -
ا١تعيشة، كسرعاف ما تقاطر ٚتهرة من العلماء إٔب مهاٚتة كثَت من ا١تناىج كالرؤل اليت كانت موظفة ُب ا١تقاربات اللغوية كالنحوية، 

ّٔزة حركت األقبلـ ا٢تاجعة، كا٢تمم الفاترة لئلصبلح كزعزعت القناعات القارة إٔب حد التوثن كالتنمط، فنتجت فكانت أشبو 
مصنفات ندية ٖتامت كثَتان من ا١تناىج التقليدية، كعصفت بذىن الدارسُت كاستمطرت أفكاران ٨توية سلسلة هنرية يتقبلها ا١تتلقي 

 . بأر٭تية
ف بُت متابعة جارفة ك٦تانعة  ناشزة، ثائرة داعية إٔب اإلصبلح كالتغيَت من منظور ا١تذىب الظاىرم الدرس النحوم ُب األندلس كا -

القريب من ا١تنهج الوصفي، كا١تنهج األسلويب الذم ٭تيد العناصر غَت اللغوية، أك ا١تفًتضة من خارج اٞتسم اللغوم، كيكرس 
 . الدرس ُب اللغة كحدىا

 .مع التخالط كالتحاكك بُت الثقافتُت. ُب الدرس النحوم، إٚتاالن  ال تأثَت لآلخر من غَت العرب، -
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 الفعل األجوف ومشتقاتو بين اللهجات العربية
 "دراسة وتحليل"

 
 عبد الّلطيف مطيع عبد القادر. د: األستاذ

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية 

 األردن -ان عمّ  - غة العربيةقسم اللّ  
 

 : ا١تقدمة
 :اٟتمد  ربّْ العا١تُت، كالصَّبلة كالسَّبلـ على خاًب األنبياء كا١ترسلُت، كعلى آلو كصحبو أٚتعُت، كبعد

كيف ال كىي تتعلق , فمما ال شك فيو أٌف االشتغاؿ بدراسة اللغة العربية ٢تو من خَت العلـو كأكفرىا حظا ُب القبوؿ : كبعد
فكاف , (3سورة فصلت ( )كتاب فيٌصلت آياتو قرآنان عربيان لقـو يعلموف)ّٔذا اللساف ا١تبارؾ   كتاب ا ا٠تاًب الذم أنزلو ربنا ب

ما : ككما قاؿ علماء األصوؿ, فيما أراد ُب كتابو  فهي ا١تفتاح الذم نفهم من خبللو مراد ا , لزاما تعٌلم ىذه الٌلغة كدراستها 
ككاف من حيٌب لعٌلم الٌلغة أف ٗتصصت , ككاف ٦تا مٌن ا بو علينا أف ىدانا كحٌببنا ٢تذا العلم اٞتليل , اجب إال بو فهو كاجب اليتٌم الو 

كال , كال تستقيم العلـو إاٌل بو , كيسلس عناف البياف , بو يثقف اللساف , كأنفعها أثرا , إذ إنو من أٝتى العلـو قدرا , بعلم النحو 
  .الب فنا من الفنوف كال يسَت فيو على ىدل كبصَتة إال إذا اخذ منو بطرؼيتذكؽ الط

 ( .الفعل األجوؼ بُت اللهجات العربية : ) ككاف موضوع البحث
 :كىذا بياهنا, كثبلثة مباحث, فاستعنت با عز كجل كٚتعت ا١تادة العلمية كقسمتها على ٘تهيد

 .أخرل كمسائل, اللهجات كتعريفها كأقسامها: التمهيد
 .قواعده كأحكامو, الفعل األجوؼ :المبحث األول 

 .كىو على مطالب, الفعل ا١تاضي من الفعل األجوؼ: المبحث الثاني
 .الفعل ا١تبٍت للمجهوؿ من الفعل األجوؼ : المبحث الثالث
 .كفيو مطلباف, اسم ا١تفعوؿ من الفعل األجوؼ: المبحث الرابع

 .جوؼا١تصدر من الفعل األ: المبحث الخامس
 .الخاتمة

 .ىذا كاسأؿ ا عز كجل أف ٬تعل عملي ىذا خالصا لوجهو الكرٙب 
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 :تمهيد
ثل ثركة مهمة من تاريخ لغتنا حيث أهنا ٘ت, ال ٮتفى على كٌل دارس ما للهجات العربية من أ٫تية كبَتة ُب الدراسات اللغوية 

, كتقسيماهتا, من ناحية تعريفها , كأردنا ُب ىذا التمهيد أف نقف على بعض ا١تسائل ا١تتعلقة ٔتفهـو اللهجات العربية , العربٌية الزٌاىرة
للهجات ُب مسألة كوهنا ستسٌلط الضوء على جزء من اختبلؼ ا, كذلك حىت تكوف الدراسة كاضحة ا١تعآب, كأشهر اللهجات العربية 
 . من مسائل اللغة الكبَتة

حيث حفظ القرآف الكرٙب صورا متعددة من اختبلؼ , كنتعٌرض أيضا إٔب عبلقة الٌلهجات بالقرآف الكرٙب كقراءاتو القرآنية 
 .كىذا ما سنجده ُب بعض ا١تسائل ا١تتعلقة ببحثنا, اللهجات 

 :هجةتعريف اللّ 
ٍوىجى , ٢تًىجى باألىمًر ٢تىىجان :)) كما ذكره ابن منظور ُب لسانو حُت قاؿ( لهجةال)نبدأ بذكر التعريف اللغوم للفظ  كأى٢ٍتىجى  , ك٢تى

كيقاؿ فبلف فصيحي . كالفتحي أىعلى, كاللٍَّهجةي كاللَّهىجةي جىٍرسي الكبلـً , طىرىؼي اللّْساف: كاللٍَّهجىةي كاللَّهىجىةي , ...كبل٫تا أيكًلعى بو كاٍعتادىه 
 .(1)((كىي لغتو اليت جيًبلى عليها فاعتادىىا كنشأى عليها, لَّهىجًة اللٍَّهجىًة كال

كيشًتؾ ُب ىذه , تنتمي إٔب بيئة خاٌصة , ٣تموعة من الٌصفات اللغوية)) بأهنا , كأما اصطبلحا فنختار تعريف إبراىيم أنيس
كلكنها , لكٌل منها خصائصها , ٢تجات  كبيئة اللهجة ىي جزء من بيئة أكسع كأمشل تضم عدة, الصفات ٚتيع أفراد ىذه البيئة 

كفهم ما قد يدكر بينهم من حديث , تشًتؾ ٚتيعا ُب ٣تموعة من الظواىر اللغوية اليت تيٌسر اتصاؿ أفراد ىذه البيئات بعضها بعض
 .  (2)((فهمنا يتوقف على قدر الرابطة اليت تربط بُت ىذه اللهجات 

أك قبيلة , كال ٗتٌص لسانا دكف لساف , لٌلغة حُت عيرّْفت كأهنا تٌتسم بالعمومٌية ألٌف ا, الٌلهجة ىي صورة كجزء من الٌلغة ك 
كىذا ما ٧تده عند ابن حـز حُت عرٌفها ,  (3)((أصوات يعرٌب ّٔا كل قـو عن أغراضهم : )) فمثبل عرٌفها ابن جٍت بأهنا, دكف قبيلة 

٣تموعة )) بأهنا : كعيرّْفت اللغة كذلك,  (4)((كلكل قـو لغتهم, ا١تراد إفهامها  كاللغة ألفاظ ييعربَّ ّٔا عن ا١تسٌميات كعن ا١تعا٘ب: ))فقاؿ
 .(5)((٣تموعة من اللهجات تنتمي إٔب بيئة معينة

كٚتيع ىذه , كلكٌل منها ما ٯتٌيزىا , كأما العبلقة بينهما فهي من باب العاـ كا٠تاص ؛ ألف اللغة تشتمل على عٌدة ٢تجات 
 .(6)الٌصفات الٌلغويٌة كالعادات الكبلمية اليت تؤلف لغة مستقٌلة عن غَتىا من اللغات الٌلهجات تشًتؾ ُب ٣تموعة من 

 :هجية في كتب القدماءالدراسات اللّ 
كُب ىذا ا١توضوع يذكر عبده الراجحي أٌف مصطلح اللهجة ٓب يستعملو القدماء على النحو الذم يوجد ُب الدراسات              

كقد يكوف من , بداللة أٌف ا١تؤلفات كانت ٖتمل اسم الٌلغة ُب دراستهم ١تا يسمى اليـو ٢تجات ,  (7)غة أك لغيةكإ٪تا ٝتَّوىا ل, اٟتديثة 

                                                           
 . 12/340(٢تج  : )مادة, لساف العرب البن منظور (  1
 . 15إبراىيم أنيس , ُب اللهجات العربية (  2
 .1/87ا٠تصائص البن جٍت (  3
 .  1/39األحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ البن حـز (  4
 . 7مد سآب ٤تيسن  , ا١تقتبس من اللهجات العربية كالقرآنية (  5
 . 8-7ا١تقتبس من اللهجات العربية كالقرآنية : ينظر(  6
 .111-110فقو اللغة ُب كتب العربية لعبده الراجحي : ينظر(  7
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 ،كإ٪تا كاف كٌل اىتمامهم ىو دراسة اللغة العربية فقط , أك أهنم ٓب يدرسوا ٢تجات أك لغات مقارنة حىت يفرّْقوا بينهما , باب التغليب
 .وم من إرادة اٞتزء بإطبلؽ الكلأك لعٌلو من باب آّاز اللغ

 :هجاتأسباب ظهور اللّ 
كلسنا بصدد ىذا , (1)اجتهد العلماء ُب تفسَتاهتا كذكر أسبأّا , قد يكوف كراء انشطار الٌلغات إٔب ٢تجات عوامل كثَتة 

كحُت تنتشر اللغة , ائل كطوائف كذلك أنٌو حُت ينقسم ا١تتكلموف بلغة ما إٔب قب, كإ٪تا نشَت إٔب سنة لغوية تسرم على ٚتيع اللغات 
فمن الصعب ُب مثل ىذا , كذلك تبعا لظركؼ كٌل قبيلة مع بيئتها كمناخها , ُب مساحة كاسعة يظهر لنا ىذا التنوع ُب الٌلغة الواحدة 

مثل الصوت كعلى ىذا األساس نرل أف كٌل قبيلة قد اختصت ٔتظاىر صوتية معينة , أف ٖتتفظ اللغة بوحدهتا األكٔب أمدا طويبل 
االنعزاؿ بُت  -أ: "ك٫تا, كيذكر إبراىيم أنيس عاملُت أساسيُت ييعزل إليهما تكٌوف الٌلهجات ُب العآب , (2)كالداللة كالقواعد كا١تفردات 

 . (3)" الصراع اللغوم نتيجة غزك أك ىجرات -ب, بيئات الشعب الواحد 
كنموذج يوضح لنا كيفية اختبلؼ القبائل , لفعل األجوؼ كىذا ما سنجده من اختبلؼ بعض القبائل ُب تعاملهم مع ا 

 .العربية بعضها عن بعض 
 :هجاتأقسام اللّ 

كىنا نكتفي بإشارة إٔب ذلك ٔتا قالو , كأكثركا ُب توضيحها كبياهنا , كللهجات أقساـ عٌدة ذكرىا الباحثوف ُب دراساهتم 
يتطابق مع انقساـ الٌلهجات الفعلي إٔب  –الذم ٧تده ُب األْتاث العربية  –إٌف تقسيم اللهجات حجازية أك ٘تيمية ": )) تشُت رابُت"

كلكننا ال نعرؼ سول النزر اليسَت , كٓب تكن ىاتاف آّموعتاف كحيدتُت , كاألخرل عربية غربية , إحدا٫تا عربية شرقية , ٣تموعتُت 
تضٌم ٢تجات ٘تيم كربيعة كأسد كعقيل كغىٌٍت كبعض قبائل قيس  ك٘تتاز ٣تموعة اللهجات الشرقية اليت, عن غَت٫تا ألخذه بعُت االعتبار 

كعند إلقاء نظرة فاحصة على ىذه اللهجات يتبُت أهنا ٘تثل تطورات لغوية حديثة ُب الغالب , بعدد كبَت من ا١تبلمح ا١تميّْزة , األخرل 
 . (4)((األقدموف كأٌف اللهجات الشرقية ىي نفسها اليت استخدمها شعراء العربية , مقارنة بغَتىا 

   , إٌما اللهجة اٟتجازية , فغالبا ما يكوف ا٠تبلؼ بُت ىاتُت اللهجتُت , كىذا ما سنلحظو ُب اختبلفات الفعل األجوؼ
 .أك ٢تجة ٘تيم 

 :هجاتعالقة القرآن الكريم باللّ 
لو القرٌاء الكراـ من تنوٌع أف نعتٍت ٔتا نق, ك١تا كاف من صميم ْتثنا ك٨تن نبحث ُب الفعل األجوؼ بُت اللهجات العربية 

كىل كاف القرآف , كىذا ٬ترُّنا إٔب اٟتديث عن عبلقة القرآف باللهجات العربية, األداء ُب بعض األفعاؿ اٞتوفية على اختبلؼ تصريفاهتا 
لَّوي ينفعنا ُب ٖتليل عى , الكرٙب بقراءاتو حاكو للهجات العربية ؟ كبأٌم لساف من ٢تجات العرب نزؿ ؟ ىذا ما سنقف عنده بيسر كاختصار

 .بعض ما سندرسو ُب موضوع ْتثنا 

                                                           
 .كما بعدىا  37اللهجات العربية ُب القراءات القرآنية : يراجع(  1
 ( .بتصرؼ )  87-86علي عبد الواحد كاُب , فقو اللغة : ينظر(  2
 . 20ُب اللهجات العربية إلبراىيم أنيس  (  3
 . 36-35( تشيم رابُت )رة العربية اللهجات العربية القدٯتة ُب غرب اٞتزي(  4
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كراعى ُب ذلك االختبلؼ اللهجي لتلك القبائل اليت نزؿ القرآف الكرٙب , فأكؿ األمر علينا معرفة أٌف القرآف نزؿ بلغة العرب 
: أىنَّو قىاؿى  ما ركم عن النيب كاألصل ُب ىذه ا١تسألة ىو , كتيٌسرت قراءتو لكٌل العرب على اختبلؼ ألسنتهم , بُت ظهرانيهم 

، فػىرىاجىٍعتيوي، فػىلىٍم أىزىٍؿ أىٍستىزًيديهي فػىيىزًيدي٘ب )) ـي عىلىى حىٍرؼو بػٍعىًة أىٍحريؼو , أىقٍػرىأى٘ب ًجرٍبًيلي عىلىٍيًو السَّبلى  .(1) ((حىىتَّ انٍػتػىهىى ًإٔبى سى
إذ  ىو ما ركم عمر بن ا٠تطاب , َت كالتسهيل كيوضح ا١تعٌت من أٌف ا١تقصود من األحرؼ ىو تنوٌع اللهجات للتيس

فاستمعت لقراءتو فإذا ىو يقرأ على حركؼ كثَتة ٓب ,  ٝتعت ىشاـ بن حكيم يقرأ سورة الفرقاف ُب حياة رسوؿ ا :)) يقوؿ
سورة اليت ٝتعتك تقرأ ؟ من أقرأؾ ىذه ال: فقلت, فلبَّبتو بردائو , فتصرٌبت حىت سٌلم , فكدت أساكره ُب الصبلة ,  يقرئنيها رسوؿ 

 فانطلقت بو أقوده إٔب رسوؿ ا , قد أقرأنيها على غَت ما قرأتى  كذبت فإف رسوؿ ا : فقلت,  قاؿ أقرأنيها رسوؿ ا 
القراءة فقرأ عليو ( . اقرأ يا ىشاـ , أرسلو: ) فقاؿ رسوؿ ا , إ٘ب ٝتعت ىذا يقرأ بسورة الفرقاف على حركؼ ٓب تقرئنيها : فقلت

: فقرأت القراءة اليت أقرأ٘ب فقاؿ رسوؿ ا , ( اقرأ يا عمر : ) ٍب قاؿ, ( كذلك أنزلت : ) اليت ٝتعتو يقرأ فقاؿ رسوؿ ا 
 .(2)( ((ما تيسر منو  فاقرؤكا, أنزؿ على سبعة أحرؼ إٌف ىذا القرآف , كذلك أنزلت )

فهنا سٌيدنا عمر كمعو ىشاـ بن حكيم , ا الختبلؼ ٢تجات القارئُت فهذا ا٠ترب الصحيح يدلٌنا على اختبلؼ ا١تنطوؽ تبع
كعلى , كما ىذا إاٌل داللة على أٌف القرآف نزؿ بلهجات العرب , اختلفا ُب نطق بعض آيات القرآف الكرٙب ( رضي ا عنهما )

 . نواميسها ُب الكبلـ 
نزؿ بلغة )) : فنقل الٌسيوطي عن أيب حاًب السجستا٘ب قولو, كىنا أشار العلماء إٔب أٝتاء اللهجات اليت جاء التنزيل ّٔا 

 .(3)((قريش كىذيل ك٘تيم كاألزد كربيعة كىوازف كسعد بن بكر 
بل الٌلغات  السبع مفرٌقة , ليس ا١تراد أٌف كل كلمة تقرأ على سبع لغات : )) كفٌسر أبو عبيد معٌت النزكؿ ّٔذه اللغات فقاؿ

كبعض اللغات أسعد بو من : قاؿ, كبعضو بلغة اليمن كغَتىم , كبعضو بلغة ىوازف , بلغة ىذيل  ضوكبع, بلغة قريش فبعضو , فيو 
 .(4)((بعض كأكثر نصيبا

أنو قاؿ   فركم عن أمَت ا١تؤمنُت عثماف بن عفاف , كلكن األصل الذم سار عليو القرآف ىو لساف قريش ك٢تجتها 
, نزؿ بلساهنم فإنو إ٪تا  ,كزيد بن ثابت ُب شيء من القرآف فاكتبوه بلساف قريش إذا اختلفتم أنتم : )) للرىط القرشيُت الثبلثة

 .(5)((ففعلوا
كذلك أٌف قريشان ٕتاكر البيت، ككانت أحياء العرب تأٌب إليهم للحٌج كيستمعوف لغاهتم : )) كعٌلل النيسابورٌم ذلك بقولو  

, كقد يكوف السبب كراء ٘تٌيز لغة قريش , (6)((ع ذلك العلم بلغة غَتىم كاجتمع ٢تم م, كٮتتاركف من كل لغة أحسنها، فصفا كبلمهم 
كأسهلها , كانت قريش أجود العرب انتقاءن لؤلفصح من األلفاظ : )) كنزكؿ القرآف ّٔا ىو ما نقلو السيوطي عن الفارايب أنو قاؿ, 

كىنا , ككذلك نأت بنفسها عن ثقيل القوؿ كفاسده , (7)((كأبينها إبانة عما ُب النفس , كأحسنها مسموعا , على اللساف عند النطق 
                                                           

 . 354( باب بياف أف القرآف نزؿ على سبعة أحرؼ ) صحيح مسلم (  1
 . 3/339صحيح البخارم  (  2
 . 1/47االتقاف للسيوطي (  3
 . 1/47االتقاف للسيوطي (  4
 . 1/59االتقاف للسيوطي  ( 5
 . 1/58غرائب القرآف كرغائب الفرقاف للنيسابورم(  6
 . 59قًتاح للسيوطي اال(  7
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عىنة ٘تيمأال ترل أنك ال ٕتدي ُب  : )) كىنا يقوؿ السيوطي معٌلبل فضل قريش على ما سواىا من اللغات كاللهجات كال ,  كبلمهم عىنػٍ
 . (1)((كال كىٍسر أسد كقيس, كال كىٍسكىسىة ربيعة , كال كٍشكىشىة أسد , عىٍجرفية قػىٍيس 

كحيًفظى بعض , قد اختارىا القرآف لتشٌكل ذلك النظاـ البديع , ٍت بأنو ال توجد ىناؾ ظواىر للهجات أخرل كىذا ال يع
, الشريف كمن ذلك ما ذكره بعض العلماء من توجيهات كتعليبلت حوؿ كركد بعض اللهجات العربية ُب ا١تصحف , تلك اللهجات 

األغلب كا أعلم ؛ ألف غَت لغة  ن قاؿ أف القرآف نزؿ بلغة قريش معناه عندم ُبقوؿ م: ))كمن ذلك ما قالو ابن عبد الرب ُب التمهيد
 .(2)((قريش موجودة ُب صحيح القراءات من ٖتقيق ا٢تمزات ك٨توىا كقريش ال هتمز

 :الرسم القرآني واللهجات العربية
ة كاضحة عن اللغة كالكتابة ُب صدر اإلسبلـ الرسم القرآ٘ب ىو صور  إذ أفٌ , للرسم القرآ٘ب أ٫تية كبَتة ُب الدراسات اللهجية 

كما فيها من تنوٌع كاختبلؼ بُت الصورة النطقية لبعض , كالنقل ا١تتواتر للقراءات ينقل لنا الصوت الذم كاف بُت ٢تجات العرب , 
, القراء ُب قراءتو  كما ىو اختبلؼ, كسيقف البحث عند الفعل ا١تبٍت للمجهوؿ من الفعل األجوؼ , الكلمات كاأللفاظ كاألصوات 

كسنجد أٌف الرسم قد احتفظ لنا ببعض , ألٌف القرآف كما ىو معلـو نزؿ بلهجات العرب , كما ىذا إال ٪توذج الختبلؼ اللهجات 
كمن ذلك مسألة اختبلؼ النطق , كخاصة ُب موضوع ْتثنا عن الفعل األجوؼ , الصور النطقية ا١تتوٌلدة من اختبلؼ اللهجات 

 .كما فيها من اختبلفات ٢تجية مثل اإلمالة , ض األفعاؿ اٞتوفية باأللف ُب بع
حيث ( فولرز ) كذلك مثل , كقد رفض بعض الدارسُت ا١تستشرقُت أف يكوف رسم ا١تصحف صورة حقيقية عن الواقع األكؿ

ث عن ضبطو األصلي ُب القراءات ا١تختلفة الشاذ, زعم أف النص القرآ٘ب ىو تلفيق قاـ بو النحاة  كزعم كذلك بأف ىذا النص , ة كْتي
  .(3)كذلك بسبب غياب اٟتاالت اإلعرابية كتوجيهاهتا , الذم أعيد بناؤه ىو ا١تمثل للغة الشعبية مقابل اللغة العربية الفصحى

كلكنٍت من جانيب أقبل بالنص : ))حيث قاؿ( تشيم رابُت ) كىو , لكننا ٧تد ُب الوقت نفسو مستشرقا آخر رٌد عليو 
كلكنٍت أكمن كذلك بأف تعابَته األدبية تنطوم على عناصر من اللغة اكية ,  تعبَتا صادقا عن اللغة اليت استخدمها ٤تمد  العثما٘ب

 . (4)((اليت لواله ألصبحت لغة مفقودة , كأف ىذا النص العثما٘ب ىو عيٌنة للغة , ُب عصره 
  

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 1/210ا١تزىر للسيوطي (  1
 . 8/280التمهيد البن عبد الرب (  2
 . 39اللهجات العربية القدٯتة ُب غرب اٞتزيرة : ينظر(  3
 . 39اللهجات العربية القدٯتة ُب غرب اٞتزيرة (  4
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 :المبحث األول
 قواعده وأحكامو, الفعل األجوف

كنبدأ , كالفعل األجوؼ ىو من األفعاؿ ا١تعتٌلة, عاؿ ُب العربية ُب بعض أقسامها إٌما أف تكوف صحيحة أك تكوف معتٌلةاألف
 :بتعريف كبل النوعُت

 .كجلس , كتب: ٨تو, كالواك كالياء, كىي األلف , ىو ما خلٍت أصولو من أحرؼ العٌلة : الصحيح            
 .(1)كسعى , كقاؿ , كجد : ٨تو, أحد أصولو حرؼ عٌلة ىو ما كاف : المعتلّ           

 .كسنعرٌج عن الثا٘ب ٔتا يىًصلينا ٔتاٌدة ْتثنا , كٔتا أٌف ْتثنا متعٌلق بالنوع ا١تعتٌل أعرضنا عن األكؿ , كلكٌل منهما أقساـ 
 : (2)فالفعل ا١تعتٌل يقسم على أنواع 

 .ي بذلك ألنو ٯتاثل الصحيح ُب عدـ إعبلؿ ماضيو كٝتٌ , كيسر , كعد : ٨تو, كىو ما اعتٌلت فاؤه  :المثال -
كيسمى أيضا , كٌٝتي بذلك ٠تلٌو جوفو أم كسطو من اٟترؼ الصحيح , كباع , قاؿ : ٨تو, كىو ما اعتٌلت عينو :األجوف -

كىذا ما , ع كبا , قاؿ : ُب, كبًٍعتي , قػيٍلتي : كػ, ذا الثبلثة ؛ ألنو عند إسناده لتاء الفاعل يصَت معها على ثبلثة أحرؼ 
 .سنتناكلو ُب موضوع ْتثنا 

غزت : كػ, كْتذؼ آخره ُب بعض الٌتصاريف , كٝتيٌي بذلك لنقصانو , كرمى , غزل : ٨تو, كىو ما اعتٌلٍت المو  :الناقص -
 .كرميت , غزكت : ٨تو, كيسمى أيضا ذا األربعة ؛ ألنو عند إسناده يصَت معها على أربعة أحرؼ , كرمت , 

كٝتيّْي بذلك لكوف اٟترؼ الصحيح فارقا , ككقى , كَب : ٨تو, كىو ما اعتٌلت فاؤه كالمو : مفركؽ: قسمافكىو   :الّلفيف -
كٝتيّْي بذلك القًتاف حرُب العٌلة , كركل , طول : ٨تو, كىو ما اعتٌلت عينو كالمو : لفيف مقركف: كالثا٘ب. بُت حرُب العٌلة 
 .بعضهما ببعض 

 :جوفبعض أحكام الفعل األ          
كىنا نقف على بعض منها ليتوٌضح , كللفعل األجوؼ مسائل متعٌددة ككثَتة ذكىرىهٍتا كتب الصرؼ ُب أثناء ْتوثها كمسائلها        

 :كمن ذلك, عندنا الفعل األجوؼ ُب بعض مسائلو 
ؼ اللهجات العربية ُب كلعبلقتهما بالفعل األجوؼ كاختبل, كىذه ا١تسألة ستتكٌرر كثَتا ُب البحث :  التصحيح كاإلعبلؿ -

إبقاء حرؼ العلة : كمعٌت التصحيح)) , كالتصحيح كاإلعبلؿ من ا١تعا٘ب ا١تتضادة, األخذ بأحد٫تا كاف ال بٌد من تعريفهما 
 .(3)(( تغيَت حرؼ العٌلة بقلبو أك حذفو أك إسكانو : كاإلعبلؿ, على ما ىو عليو دكف تغيَته أك تبديلو 

بضم العُت , " فػىعيلى "ك" فىًعلى "ك " فػىعىلى "فهو إف كاف من ذكات الواك يكوف على , ا للفاعل إذا كاف الفعل األجوؼ مبنيٌ  -
, " فػىعىلى " كأٌما ما كاف من ذكات الياء فيجئ على . خاؼ (: فىًعلى )ك, طاؿ (: فػىعيلى )ك, قاـ (:فػىعىلى )فػ, كفتحها ككسرىا 

 .(4)كاد (: فىًعلى )ك, باع (: فػىعىلى )فػ , تثقاال لو ُب الياء كال ٬توز ُب ذلك الضم اس, بفتح العُت ككسرىا, " فىًعلى "ك

                                                           
 . 27شذا العرؼ ُب فن الصرؼ : ينظر(  1
 .كما بعدىا  28شذا العرؼ : ينظر(  2
 . 2/527اللهجات العربية ُب الًتاث ألٛتد علم الدين اٞتندم (  3
 . 287ا١تمتع ُب التصريف : ينظر(  4
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فقلبت الواك كالياء إٔب , (فىًعلى , فػىعيلى ) كذلك ُب , كالكسرة ُب الواك كالياء, كأيًعلٍَّت ىذه األفعاؿ إٌما استثقاال للٌضمة ُب الواك          
فقلبت الواك كالياء فيها ألفا الستثقاؿ ( فػىعىلى )كأما . الفاء كتابعة ٢تاكلتكوف العينات من جنس حركة , أخٌف حركؼ العلة كىو األلف 

ـى كبػىيىعى , فتحة الفاء كفتحة العُت: مع استثقاؿ اجتماع ا١تثلُت أم, حرؼ العلة فقلبوا الواك كالياء ألفا ٠تفة , قاـ  كباع : فقالوا ُب قػىوى
 . (1)األلف كلتكوف العُت حرفا من جنس حركة الفاء 

, ما عدا طاؿ يطوؿ , كقاؿ يقوؿ , كبالواك ُب ا١تضارع فهو من باب نصر, فعل األجوؼ إف كاف باأللف ُب ا١تاضي ال"  -
كإف كاف , باع يبيع : كػ, فهو من باب ضرب , كإف كاف باأللف ُب ا١تاضي كبالياء ُب ا١تضارع . شىريؼ : فإنو من باب

 .(2)" كعىوًر يعوىر , كغىيىد يػىٍغيىد , خاؼ ٮتاؼ : كػ, ح باأللف أك بالياء أك بالواك فيهما فهو من باب فىًر 
, كٮتىٍوىؼ , كيىٍكيىد , كيػىٍبًيع , يػىٍقويـ : ٮتاؼ, يىكاد , كيىًبٍيع, ىو أٌف األصل ُب يػىقيٍوـ , كمن مسائل اإلعبلؿ ُب الفعل ا١تضارع -

أم بنقل حركة , فأعٌلوا بالنقل , قبل حرؼ العلة فهنا ١تٌا ٓب ٯتكنهم أف ييًعٌلوا بقلب حرؼ العٌلة ألفا مع إبقاء سكوف ما 
ٍب قلبوا , كٮتىىٍوؼ , يىكىيد: صارا( كٮتىٍوىؼ , يىٍكيىد ) ك١تا نقلوا ُب , يػىقيٍوـ : صارت( يٍقويـ ) فلما نقلوا ُب , العُت إٔب الفاء 

يعتدكا بالسكوف ؛ ألنو عارض بسبب  كٓب, كانفتاح ما قبلهما ُب اللفظ , الواك كالياء ألفا لتحركهما ُب األصل قبل النقل 
 .(3)كالعارض الغالب فيو أاٌل يعتدَّ بو , النقل 

فتحٌرؾ , ٍب نقلت حركة العُت إٔب ما قبلها , أصلهما اقٍػويـ كابًٍيع , كًبٍع , قٍم )) فػ , ك٬ترم ىذا اٟتكم على فعل األمر أيضا  -
ٍب سكنوا اآلخر كحذفوا حرؼ العلة اللتقاء , الت بزكالو فز , فذىبت ٫تزة الوصل ؛ ألهنا إ٪تا أٌب ّٔا ألجل الساكن 

 .(4)(( الساكنُت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( .بتصرؼ )  287ا١تمتع ُب التصريف : ينظر(  1
 .36شذا العرؼ (  2
 ( .بتصرؼ )  294 -293ا١تمتع ُب التصريف : ينظر(  3
 .294ا١تمتع ُب التصريف (  4
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 :المبحث الثاني
 الفعل الماضي من الفعل األجوف

 :عين األجوف بين التصحيح واإلعالل :المطلب األول
, و كاكا أك ياءن ٤تركة كذلك بنطق, إحداىا بتصحيح حرؼ العٌلة , كللفعل ا١تاضي األجوؼ حالتاف للتعامل مع عينو  

كىذاف اٟتاالف تابعاف الختبلؼ , كقد مٌر معنا تعريف اإلعبلؿ كاإلبداؿ ُب ا١تبحث األكؿ , كاألخرل بإعبللو كقلب الواك أك الياء ألفا 
 :(1)كمن ذلك, اللهجات ُب التعامل معو 

 (: وَحِول, حال)  -
قًة على : اٟتىوىؿي : )) جاء ُب كتاب العُت اؿي حىوىالن , ...األنف حىوًلىٍت ٖتىٍوىؿ إقباؿي اٟتىدى  . (2)(( كلغةي ٘تيمو حالىٍت عينيو ٖتى

 (:كًىيفى , ىاؼ )  -
يمو , ًىًيفى يػىٍهيىفي : كالًفٍعلي , كصاحبيوي أىيفي كىيفاءي , كا٢تىيىفي ًدقَّةي ا٠تىٍصر ))   .(3)(( ىاؼ يىهاؼي ىىٍيفان : كلغةه ٘تى

 (:وَصِيد, صاد )  -
كمثل , يثبتوف فيها الياء كالواك من دكف إعبلؿ , كىذه لغة أىل اٟتجاز , كىو الذم يرفع رٍأسو ًكرٍبان ( ٍصيىد يى , صىًيد ) الفعل 

 .(4)باإلعبلؿ " كعار يعار" ,"صادى يىصادي "كغَتىم يقوؿ , عىوًر ": صىًيد"
كمنهم من أعٌل الفعل , صٌحح منهم من ي, على اختبلؼ بينهما , كبعضها لتميم , فهنا ٧تد بعضها منسوبة ألىل اٟتجاز 

كتينسب الصيغ األخرل إٔب . كعار , كصاد , كىاؼ , حاؿ : كيرٌجح ضاحي عبد الباقي على كجو اليقُت أف تينسب إٔب ٘تيم الصيغ, 
ة كيرٌجح أيضا كل الصيغ ا١تشأّة من كل فعل كردت لو صورتاف إحدا٫تا صحيح, كعىوًر , كصىًيد , كىىًيف , حًوؿ : اٟتجاز كىي

كالقدـ , كذكر أٌف ا١تتوقع ىو أف تكوف الصيغة التميمية ىي اليت تصحح الواك كالياء ؛ كذلك لكوهنا الصيغة القدٯتة . كاألخرل معتٌلة 
 . (5)يتفق كطبيعة ٘تيم البدكية ا١تنعزلة

 
 

 :اإلبدال والتسهيل والفعل األجوف :المطلب الثاني
ٌوؿ إٔب صيغة  فقد تيقلب ا٢تمزة حرؼى عٌلة  فتصَت , مع أٌف أصل الكلمة با٢تمزة , األجوؼ ك٧تد ُب بعض الكلمات أهنا ٖتي

كقد , ٖتقيق ا٢تمزة كٗتفيفها : كللعرب ُب نطقها هنجاف, إذف فا١تسألة عائدة إٔب ا٢تمزة ٖتقيقا كتسهيبل , من قبيل األصل األجوؼ 

                                                           
 .كالتعامل مع النصوص , كلكٌنو رجع إٔب ا١تصادر األصلية ُب توثيقها , لضاحي عبد الباقي ( لغة ٘تيم ) استفاد الباحث من استقصاء ذلك من كتاب : قوؿمن األمانة العلمية ن(  1
 . 3/299( باب اٟتاء كالبلـ)العُت للفراىيدم (  2
 . 4/96( باب ا٢تاء كالفاء ) العُت للفراىيدم (  3
 .7/451( صيد ) ادة لساف العرب م: ينظر(  4
 . 442لغة ٘تيم لضاحي عبد الباقي : ينظر(  5
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اللساف أٌف أىل  كنقل ضاحي عبد الباقي عن, ة اٟتجازية ُب مقابل التخفيف الذم كاف من ٝتة الٌلغ, نيسب األكؿ إٔب بٍت ٘تيم 
 .(2)كمعٌت النرب بالكبلـ ىو ٫تزه , (1)كأىل اٟتجاز إذا اضطركا نربكا , كليس لتميم إاٌل النرب , اٟتجاز كىذيل كأىل مكة ال ينربكف 

, كىو لغة قريش كأكثر أىل اٟتجاز ,  ساغ فيها التخفيف)) أنو ١تا كاف ُب إخراج ا٢تمز من الثقل كالتهوٌع : كقاؿ ابن يعيش
 .    (3)((ألف ا٢تمزة حرؼ فوجب اإلتياف بو كغَته من اٟتركؼ : قالوا, كالتحقيق لغة ٘تيم كقيس , كىو نوع استحساف ؛ لثقل ا٢تمزة 

ي ا١تعنٌية ألهنا ى, كسنقف عند ا٢تمزة اليت تكوف ُب كلمة كاحدة  ,كقد تكوف ىذه ا٢تمزة ُب كلمة كقد تكوف ُب كلمتُت 
عل بُت بُت, أك اٟتذؼ , إٌما باإلبداؿ , ك٢تذا التسهيل للهمزة صور عٌدة , بإظهار صورة الفعل األجوؼ  كما يهمنا من , (4)أك أف ٕتي

أٌما جعلها بُت بُت فهي مسألة أخرل تسمى , كقد يكوف للحذؼ عبلقة ٔتوضوعنا , حىت يتولد عندنا فعبل أجوفا , ذلك ىو إبدا٢تا 
 .يتوقف عندىا حدكد ْتثنا , يل التسه

(( على حسب حركتها كحركة ما قبلها , فحينئذ تصَت إٔب األلف كالواك كالياء , أف تزيل نربهتا فتىًلُت : )) كنعٍت باإلبداؿ ىو
(5)         . 

قرأت كرأسه كسأؿ : فالتحقيق قولك, كالتخفيف كالبدؿ التحقيق : اعلم أٌف ا٢تمزة تكوف فيها ثبلثة أشياء: )) كقاؿ سيبويو
كذلك قولك ُب رأسو , أف ٗتفف أبدلت مكاهنا ألفان  كإذا كانت ا٢تمزة ساكنةه كقبلها فتحة فأردت, ... كلؤـك كبئس كأشباه ذلك 

كذلك قولك ُب اٞتؤنة كالبؤس , كإف كاف ما قبلها مضمومان فأردت أف ٗتفف أبدلت مكاهنا كاكان , راسه كباسه كقراته : كبأسو كقرأت
, كما أبدلت مكاهنا كاكان إذا كاف ما قبلها مضمومان , كإف كاف ما قبلها مكسوران أبدلت مكاهنا ياءن , اٞتونة كالبوس كا١تومن : ا١تؤمنك 

ها فإ٪تا تبدؿ مكاف كل ٫تزة ساكنةو اٟترؼ الذم منو اٟتركة اليت قبل, ذيبه كمَتةه : كذلك الذئب كا١تئرة, كألفان إذا كاف ما قبلها مفتوحان 
 .(6)(( منها ألنو ليس شيء أقرب منو كال أكٔب بو 

كلكن ٧تد عند ابن فارس بأٌف اإلبداؿ خاص ٔتا كانت , فهنا ا٢تمزة اليت ذكرىا سيبويو منها ما ىي ساكنة كمنها ارٌكة  
الفأس كالكأس : اكنة ٨توس ُب موضع العُت من الفعل ألف" فػىٍعل"كبنو ٘تيم يهمزكف أحرفان ٦تا كاف على كزف : )) فقاؿ, ساكنة 

 .(7)((كالرأس كالبأس كالرأؿ 
أٌما إذا كانت , كىذا ما سنجده ُب بعض األفعاؿ ٤تركة العُت كقد جرل فيها اإلبداؿ , كما كجدناه عند سيبويو ىو األصح  

 .ساكنة فهذا أكٔب 
كىذا اإلبداؿ جرل . فعل األجوؼ فقط كسنذكر ما ىو متعٌلق بال, كىناؾ كلمات كثَتة كأفعاؿ متنوعة جرل عليها اإلبداؿ 

كىناؾ أيضا , كىناؾ ألفاظ ذكرىا أصحاب ا١تعاجم سارت على ىذا النوع من النطق اللهجٌي , كا٢تمز ا١تتحٌرؾ , ُب ا٢تمز الساكن 
 :كمن ذلك, ألفاظ احتفظت ّٔا بعض الركايات القرآنية 

                                                           
, كنسبها ا١تؤلف إٔب باب ا٢تمزة ُب اللساف كٓب أكفق كذلك ١تعرفتها , فلم أجدىا ( النرب ) كْتثت ُب مادة , كقد راجعت لساف العرب ,  300لغة ٘تيم لضاحي عبد عبد الباقي : ينظر(  1

 .ها كىذا من قصور ٫تيت ُب معرفت
 .14/18( نرب ) لساف العرب مادة : ينظر(  2
 . 9/107شرح ا١تفصل البن يعيش (  3
 . 9/107شرح ا١تفصل البن يعيش : ينظر(  4
 . 9/107شرح ا١تفصل البن يعيش (  5
 .كما بعدىا 3/541الكتاب لسيبويو (  6
 . 2/537( باب اللفيف ُب ا٢تمز ) ٚتهرة اللغة البن دريد (  7
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 :  (سأل)   -

ففي بعض القراءات كبفعل مسألة التسهيل أك اإلبداؿ ظهر لنا , ُ: ا١تعارجچ  ۇ ۇ ڭ ڭچ: كذلك كما ُب قولو تعأب
إما أف : كىو على كجهُت, ( ساؿ سائل : ) قرلء)) فجاء ُب الكشاؼ بأٌف ىذا الفعل قد , ىذا الفعل ٖتت ظاىرة الفعل األجوؼ 

ساؿ ) كيؤيده قراءة ابن عباس . سلت تساؿ، ك٫تا يتسايبلف ؛ كأف يكوف من السيبلف : يكوف من السؤاؿ كىي لغة قريش، يقولوف
 .(1)(( مصدر ُب معٌت السائل، كالغور ٔتعٌت الغائر : ، كالسيل(سيل 

كتستعمل ُب الشعر عند ٚتيع , كجاء ُب بعض الدراسات اٟتديثة للهجات العربية بأف ذلك خاص ُب ٢تجة اٟتجاز عامة 
كا١تضارع , ساؿ ُب سأؿ : من فعل الغيبة, " سألت"بدال من " لتس: "أف اللهجة اٟتجازية قد صاغت: ك٦تا جاء ُب ذلك,  القبائل 

كىذه الصيغ تأٌب ُب الشعر من ٚتيع , " اسأؿ"من " اسل"كليس , " سل"كذلك ألف األمر منها , يسيل ا١تأخوذ مباشرة من يسأؿ 
 .(2)القبائل

 :ذوى)   -
  . (3) ذأل البقل يذأل ذٍأكا: كُب لغة أىل اٟتجاز, يٌا ذكل البقل يذكم ذكً : يقولوف –ك٘تيم منهم  –األصمعي بأٌف أىل ٧تد ذكر 

.  
كأهنم نطقوىا مهموزة مبالغة ُب التفاصح , كاٟتجازية ىي ا١تتطٌورة عنها , كيرل بعض الدارسُت أٌف الصيغة النجدية ىي األصل 

كىو , ال تقـو ٔتفردىا حدث قفل مقطعٌي  ك١تا كانت اٟتركة, معٌلبل ذلك بأٌف الواك سقطت كبىًقيٍت حركتها , كاٟتذلقة ُب بادئ األمر
 .كٔتا سارت عليو العرب ُب منهج التسهيل , كاستدٌؿ لذلك بدالالت ا١تعا٘ب للفظُت ,  (4)ما عيربّْ عنو با٢تمزة 

رج ا١تسألة من كوهنا أعطت ا١تعجم أفعاال من األجوؼ    . عل أصبل أك ظهر بسبب تسهيل ا٢تمزإف كاف الف, كىذا األمر ال ٮتي
 :القلب المكاني والفعل األجوف :المطلب الثالث

 
حيث أٌف بعض اللهجات اختلفت ُب بعض , كمن اختبلؼ اللهجات ُب الفعل األجوؼ ىو ما أظهره لنا القلب ا١تكا٘ب 

تىقدٙبي بىعًض )) :كيػيعىرَّؼي القلب ا١تكا٘ب بأنو, إما على صورتو األصلية أك على صورة يصَت ّٔا أجوفا بسبب القلب ا١تكا٘ب , األفعاؿ 
يعتىلّْ , حيركيًؼ الكلمًة على بىعض 

هميوًز كا١ت
ى
: ٨تو, كقد جاء ُب غَت٫تا قليبلن , " حادم"ك " أًيسى : "٨تو, كأكثري ما يػىتَّفقي ُب ا١ت

 . (5)((ُب اكفىهىرَّ " اكرىىفَّ "ُب اضمىحلَّ، ك " امضىحلَّ "
كاليت آثر , ذلك من ا١تسائل اليت اعتٌت بإظهارىا الدرس الصرُب  كغَت, ككيفية معرفتو , مثل صوره , كلو مسائل متعٌددة 

رج البحث عن خطتو   .الباحث تركها ٥تافة الدخوؿ ُب مسائل قد ٗتي

                                                           
 . 4/596الكشاؼ (  1
 . 274اللهجات العربية القدٯتة : ينظر(  2
 . 1/666األمإب للقإب (  3
 .كما بعدىا ,  306لغة ٘تيم لضاحي عبد الباقي (  4
 . 372( باب القاؼ ) معجم القواعد العربية لعبد الغٍت الدقر (  5
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" جىذىبى : "فأٌما الكلمة فقو٢تم, كذلك يىكوف ُب الكلمة، كيكوف ُب الًقصَّة  ,كمن سنن العرب القلبي : )) كيقوؿ ابن فارس
 .(1)((كليس من ىذا فيما أظن من كتاب ا جٌل ثناؤه شيءه . كىو كثَت كقد صٌنفو علماء اللغة , " لبىكى "ك" بىكلى "ك, " جبىذى "ك

, عدـ ٝتاع الكلمة بوضوح : كلو أسباب أخرل منها, كىذا القلب قد ينشأ من صعوبة التتابع الصوٌب ّٓموعة من ا١تقاطع 
كقد ذكر , (2)كىكذا , يضا أخطاء األطفاؿ فينشأ اٞتيل بعدي على خطأ األب كمن أسبابو أ, كلذلك ىو يكثر ُب البيئات الصحراكية 

 .العلماء ٢تذا النوع أسبابا كتفسَتات كثَتة ال هتٌم ْتثنا فًتكناه اختصارا 
 :كمن ذلك, كللفعل األجوؼ نصيب من ىذا الًتكيب اللهجي 

, لغةي أىىل اٟتجاز كىي الوجو  "عىثىى"اللحيا٘ب كقاؿ ,  أىٍفسىدى : ان أمالعىٍيثي مصدري عاثى يىعًيثي عىٍيثان كعييوثان كعىيىثان(: عاث )  -
 .(3) قاؿ كىم يقولوف كال تىًعيثيوا ُب األىرض, كعاثى لغةي بٍت ٘تيم 

ك٦تا جاء على ,  ٠َ: البقرة،(كال تعثوا ُب االرض مفسدين  (:كقد كردت الصيغة اٟتجازية ُب القرآف الكرٙب ُب قولو تعأب
 .(4)( كىالى تػىٍعيىثيوا ) أنٌو قرأ      التميمية ما ركم عن ابن مسعود  كفق اللغة

, كإ٪تا مرٌده إٔب أهٌنما تكٌونا بالتغاير , أٌف كجود الصيغتُت ىنا ٓب ٭تدث عن طريق القلب ا١تكا٘ب "كيرل بعض الباحثُت 
, صوٌب التضعيف الثاء إٔب صوت لٌُت طويل ىو األلف  ٍب ٖتٌوؿ أحد, ( اإلفساد ) كمعناىا الكلي , ( عٌث ) فالصيغتاف ترجعاف إٔب 

كاحتفظت الصيغتاف اٞتديدتاف بالداللة القدٯتة ؛ بداللة قراءة اآلية الكرٯتة , ككاف عند اٟتجازيُت بعد الثاء , نطقو التميميوف قبل الثاء 
 .(5)"ّٔما

 (:وراء , ناء )  -
,   ٣٨: اإلسراءچ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭچ : فمثبل ُب قولو تعأب, ( نئا ) الفعل  ك٦تا جاء ُب ذلك

ك٦تن ,   (6)" ((هنض" ٔتعٌت ( ناء ) ك٬توز أف يكوف من , ( رأل ) ُب ( راء ) بتقدٙب البلـ على العُت، كقولو " ّتانبوكناء ))  " قيرًئ 
ىنا جاءت على " ناء"إذا فالفعل, (8)ُت  الذم كصفو بعض الدارسُت بأنو غالبا ما يتمثل  لغة اٟتجازي, (7)قرأ ّٔا ابن عامر الشامٌي 

 .قانوف القلب ُب اللغة 
 :ك٦تا يستشهد بو ٢تذه اللغة ٔتا قالو قٍيس بن ا٠تىًطيم

ٍم كاٞتىبلًئبً  رَاءَ فػىلىٍيتى سيوىٍيدان               مىٍن فػىرَّ ًمنػٍهيمي          كمىٍن خىرَّ ًإٍذ ٭تىٍديكهنى
9. 

 . (10)بأف راء لغة ُب رأل  كنقل صاحب اللساف عن صاحب اكم

                                                           
 . 329الصاحيب ُب فقو اللغة (  1
 , 333لغة ٘تيم لضاحي عبد االباقي : ينظر(  2
 . 9/491( عيث ) لساف العرب (  3
 .٥13تتصر ُب شواذ القراءات : ينظر(  4
 . 339لغة ٘تيم لضاحي عبد الباقي (  5
 .  663-2/662الكشاؼ (  6
 . 2/308النشر البن اٞتزرم : ينظر(  7
 276اللهجات العربية القدٯتة (  8
 . 2/314( جلب ) لساف العرب : ينظر(  9

 .كٓب أعثر على ىذا القوؿ ُب اكم كايط األعظم ,  5/93( رأم )  لساف العرب: ينظر(  10



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 
 

160 

 . (1)( جئت ) ُب ( جيت ) مثل , رًيت (: راء ) كيرل بعض الدارسُت بأنو من ا١تفًتض أف يكوف ا١تاضي من 
كمن , عل أساس القلب ا١تكا٘ب ( يأس ) كمن الركايات القرآنية اليت احتفظت بلغة القلب ما ريكم عن البزٌم أنو قرأ الفعل 

پ     پچ پ  :     كمثلو,     ٣َ: يوسفچ    ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺچ : ورة يوسفذلك  قولو تعأب ُب س

:                                    كمثلو,  ٣٨: يوسفچ       ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ    ڑ  ڑچ   :كمثلو ُب سورة الرعد,  َُُ: يوسف چ    ۆ  ۇ  ۇ   ڭچ 

 .(2)چتىٍأيىسيوا چ    بقلب ا٢تمزة إٔب موضع الياء كتأخَت الياء إٔب موضع ا٢تمزة فتصَت قرأ كٌل ذلك ,    ٨ُ: الرعدچ   ڳڳگ    
كما يشهد بكونو كذلك ىو أنو لو ٓب يكن مقلوبا لوجب , ىو ا١تقلوب عنو "أيس "ك, (يأس ) كاألصل ُب ىذا الفعل 

عل , على أنو مقلوب من يئس  دليل" أيس: "فقو٢تم, آس : كأف يقاؿ, إعبللو  عل تصحيحو شاذا ؛ " أيس"كال ينبغي أف ٬تي أصبل ك٬تي
 . (3)ألٌف القلب أكسع من تصحيح ا١تعتٌل كأكثر 

 
 
 

 :اختالف صورة الفعل األجوف عند إسناده الختالف تصريفو :المطلب الرابع
عند إسناده إٔب تاء ( مات ) كمن ذلك الفعل , ؼ كللفعل حُت إسناده دكر ُب توضيح اختبلفا ٢تجيا متعلّْقا بالفعل األجو 

كحيفظ ىذا النوع من التغاير ُب , كمرٌد ذلك إٔب أصل الفعل ككيفية اشتقاقو , حيث جاء على ركايتُت كاستعمالُت للعرب , الفاعل 
كىذا ,  (4)كالباقوف بضمها , م قرأه نافع كٛتزة كالكسائي كخلف العاشر بكسر ا١تي(: مٌتٍم : )فالفعل, القراءات القرآنية الصحيحة 

 . ٬تىيرُّنا إٔب أٌف سبب ىذا االختبلؼ ىو شكل الفعل األجوؼ األصلي للكلمة 
( مىًوت ) كاألصل , ( يفهىم  –فػىهىم ) من باب , خاؼ ٮتاؼ : ٨تو( ٯتات  –مات ) فاألكٔب أم بكسر ا١تيم ىي من 

كذلك ألننا نقلنا حركة العُت إٔب الفاء بعد كسر حركة الفاء , بكسر الفاء ( ًمٌت  : )فإذا أيسند إٔب التاء قيل, بفتح الفاء ككسر العُت 
( يقـو , قاـ : ) ٨تو, ( ٯتوت , مات ) ىي من , بضم ا١تيم ( ميتٌ )كأما الثانية أم (. ًمتٌ )فأصبحت , ٍب حذفنا الواك للساكنُت , 

ٍويت(: ) ٯتوت) كأصل , ح ما قبلها فقلبت ألفا ٖتركت الواك كانفت, مىوىت(: مات) كأصل ( ينصر, نصر )من باب  , بضم العُت , ( ٯتى
 . (6)ك٫تا لغتاف ترجعاف إٔب أصل االشتقاؽ,  5ٍب نقلت ضمتها إٔب الساكن قبلها 

                                                           
 276اللهجات العربية القدٯتة (  1
 .1/405النشر البن اٞتزرم : ينظر(  2
 . 392ا١تمتع ُب التصريف (  3
 . 131البدكر الزاىرة : ينظر(  4
 ( .بتصرؼ ) كما بعدىا  140ا١تهذب ُب القراءات العشر : ينظر(  5
 . 71ا١تقتبس ُب اللهجات العربية كالقرآنية  ( 6
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 كمثلو من ا١تعتل. (1)فىًضٍلتى تػىٍفضيل : كنظَته من الصحيح, ( فىًعٍلتى تػىٍفعيل ) على كزف , إ٪تا ىو ًمٌت ٘توت : كقاؿ بعضهم
 .(2)كىو من تداخل اللغات ,  تكاد ك ٕتاد: ك جاء فيهما, " جدت ٕتود"ك" كدت تكود: "ك زاد ابن القطاع" دمت تدـك"

( ٯتات) كإٌما , ( وت ٯت) إٌما , يأٌب على كجهتُت ُب اللساف العريب ( مات ) كخبلصة القوؿ فيها أف الفعل ا١تضارع من 
 .كا أعلم , السابقة على ما ذكرناه من ٗتريج لآلية القرآنية 

 
 :الفعل األجوف بين الفتح واإلمالة: المطلب الخامس

كالفتح  : ))كتعريفهما, كىي ضد الفتح , كمن تنوٌع اللهجات ُب نطق الفعل األجوؼ ُب بعض حاالتو ما يسمى باإلمالة 
كيقاؿ , ... كرٔتا قيل لو النصب , يضان التفخيم كيقاؿ لو أ, كىو فيما بعده ألف أظهر , ىنا عبارة عن فتح القارئ لفيو بلفظ اٟترؼ 

كىو ( كثَتان )كاإلمالة أف تنحو بالفتحة ٨تو الكسرة كباأللف ٨تو الياء . كقد يقاؿ لو أيضان التفخيم ٔتعٌت أنو ضد اإلمالة, لو الًتقيق 
كيقاؿ لو أيضان التقليل كالتلطيف , بُت اللفظُت كىو ( كقليبلن )البطح، كرٔتا قيل لو الكسر أيضان : اإلضجاع، كيقاؿ لو: كيقاؿ لو, اض

 .(3)(( كبُت بُت 
 :كاإلمالة تقسم على قسمُت

من غَت قلب خالص كال , كاأللف من الياء , كعيرّْفت بأهنا تقريب الفتحة من الكسرة : الشديدة -
 .(5)كىي ا١تقصودة عند اإلطبلؽ, كتسٌمى أيضا الكربل .  (4)إشباع مبالغ فيو

كبُت , كبُت بُت , كتسٌمى التقليل كالتلطيف . كىي ما بُت الفتح كاإلمالة الشديدة : المتوسطة -
 .(7)كالصغرل , (6)اللفظُت 

كركم عن اإلماـ الدا٘ب . على اختبلؼ قبائلهم كثرة كقلة , كىذه اإلمالة ىي من كبلـ العرب كسنة جارية على ألسنتهم 
 .(8)" ف على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزؿ القرآف بلغتهمكاإلمالة كالفتح لغتاف مشهورتاف فاشيتا: "قولو

كمن ا١تصادر ا١توثوقة كاليت حفظت لنا , كالذم يهمنا من ىذا الباب ىو ما يتعٌلق بالفعل األجوؼ كاالختبلؼ النطقٌي فيو 
كقبل , ةن ىي اليت تدلٌنا على ا١تنطوؽ ُب ذلك الزمنألهنا الوسيلة الوحيدة كاليت نيًقلىٍت متواتر , النوع ىو ما كجدناه ُب القراءات القرآنية 

 . بعض القواعد ا١تتعٌلقة باإلمالة كنشَت إٔب, كنقتصر على ما يهمنا ُب ْتثنا , اٟتديث ُب ذلك نذكر بعض ا١تسائل ُب اإلمالة 
 :أسباب اإلمالة

     أك نظرا ألصل الكلمة اليائي  ,كخاصة فيما ٬تاكر ما يوجب الكسر , كاألصل ُب سبب اإلمالة ىو التخفيف الصوٌب 
كأٌما ما ٮتص اإلمالة ُب الفعل األجوؼ كالسبب الذم من كرائو أميلت ألف الفعل األجوؼ ىو ما ذكره سيبويو بأٌف من , أك ا١تكسور 

                                                           
 . 261دقائق التصريف (  1
 .2/251( ا١تيم مع الواك كما يثلثهما , كتاب ا١تيم ) ا١تصباح ا١تنَت : ينظر(  2
 . 2/30النشر (  3
 . 204إبراز ا١تعا٘ب (  4
 . 1/247إٖتاؼ فضبلء البشر (  5
 .  2/30النشر (  6
 . 1/247إٖتاؼ فضبلء البشر (  7
 .2/30النشر (  8



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 
 

162 

مكسوران ٨تىىٍوا ٨توى " ًعلتفى "إذا كاف أكؿ , من بنات الياء كالواك ٦تا ٫تا فيو عُته "ىو كٌل ما كاف , أنواع األلف اليت ٘تاؿ ُب كبلـ العرب 
كال ٯتيلوف ما كانت . فأما العاٌمة فبل ٯتيلوف , كىي لغة لبعض أىل اٟتجاز , الكسر كما ٨تىىوا ٨توى الياء فيما كانت ألفو ُب موضع الياء 

 .(1)" خاؼ كطاب كىاب: كذلك, الواك فيو عينان إال ما كاف منكسر األكؿ 
كسنقف على ما يتعٌلق بالفعل , كٗتر٬تاهتا اللهجية , اإلمالة ُب القراءات القرآنية كىذا ما سنجده ُب دراستنا ألشكاؿ 

 .٦تا ليس من موضوع دراستنا , كإاٌل فهناؾ مسائل كثَتة كمتشعبة ُب اإلمالة , األجوؼ فقط 
 :موانع اإلمالة

لضاد كالطاء كالظاء كالغُت كالقاؼ كا٠تاء إذا  الصاد كا: كىي, ٬تب أف ال تسبق ببعض اٟتركؼ ؛ كذلك ألهنا  ٘تنع اإلمالة   -1    
.                          (2)كاف حرؼ منها قبل األلف كاأللف تليو كذلك قولك قاعده كغائبه كخامده كصاعده كطائفه كضامنه كظآبه 

كاأللف إذا خرجت من ,  ألهنا حركؼ مستعليةه إٔب اٟتنك األعلى)) كيعلّْل سيبويو سبب منع ىذه اٟتركؼ من اإلمالة كذلك* 
فلما كانت مع ىذه اٟتركؼ مستعلية غلبت عليها كما غلبًت الكسرة عليها ُب مساجد ك٨توىا , موضعها استعلت إٔب اٟتنك األعلى 

كما أٌف اٟترفُت إذا , فلما كانت اٟتركؼ مستعليةه ككانت األلف تستعلي كقربت من األلف كاف العمل من كجو كاحد أخف عليهم , 
 .(3)((رب موضعهما كاف رفع اللساف من موضعو كاحد أخف عليهم فيدغمونو تقا

كال ٯتيلوف شيئان من بنات , كال ٯتيلوف بنات الواك إذا كانت الواك عينان إاٌل ما كاف على فعلت مكسور األكؿ ليس غَته  -2     
 .(4)ألنو ال كسرة ينحى ٨توىا " فعلت"ا١تضمـو األكؿ من 

 :ءات واللهجاتاإلمالة بين القرا
ففي القراءات مثبل نذكر بعض , ككذلك ما ريكم عن العرب ُب كبلمهم , كمن مواطن اإلمالة ما جاء ُب بعض القراءات 

 -خاؼ  –راف  –شاء  –زاد : ) كمن ذلك األفعاؿ, كإاٌل فباب اإلمالة كاسع ككبَت , أنواع اإلمالة ا١تتعٌلقة بالفعل األجوؼ فقط 
 .  (5)ككافقو الكسائي ُب بعضها, ه األفعاؿ ٛتزة الكوُب أماؿ كٌل ىذ( كجاء 

إحدا٫تا أف يدٌؿ : )) فاإلمالة جاءت فيو لعٌلتُت( خاؼ : )كأٌما ما كاف كاكٌم األصل مثل, كىذه األفعاؿ ا١تمالة أغلبها من ذكات الياء 
كالعٌلة األخرل أنو أماؿ لتدٌؿ اإلمالة على كسر ا٠تاء , كأصلو خىًوؼ فدٌلت اإلمالة على كسرة الواك ُب األصل , باإلمالة على أنو فعل 

 . (6)(( ًخٍفت : إذا قلت, ُب اإلخبار 
: كأماؿ بعضهم: )) ك٦تا جاء ُب ذلك ُب دقائق التصريف قولو, ( مات ) ك٦تا جاء ُب  كبلـ العرب من ذلك إمالة الفعل 

مضمومة ( قػيٍلتي ) ًقاؿ ؛ ألف القاؼ ُب : كال ٬توز أف يقاؿ, ٍفتي كخً , ًمتُّ : كإف كانت من الواك للكسرة ُب قو٢تم, كخاؼ , مات 
 :(7)كأنشد يونس قوؿ ذم الرمة , كىو شاذ ال يقاس عليو , ىذا ًماؿ : كقد قاؿ يونس. ال ٬توز كسرىا 

                                                           
 . 121-4/120الكتاب لسيبويو : ينظر(  1
 .4/128الكتاب لسيبويو : ينظر(  2
 . 4/129الكتاب لسيبويو (   3
 . 4/120الكتاب لسيبويو : ينظر(  4
 . 138اللهجات العربية ُب القراءات : ينظر(  5
 . 1/195الكشف ١تكي القيسي (  6
 . 46ديواف ذم الرمة : ينظر(  7
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 . (1)(( فوؽى الرحًل أحييتي نفسىوي         بذكراؾ كالًعيسي ا١تراسيلي جيٌنحي  ِماتإذا      
كقاؿ , حيث أف أىل اٟتجاز كانوا ال ٯتيلوهنا , ماالت ٔتجملها جاءت على ٢تجة بٍت ٘تيم كبعض القبائل العربية كىذه اإل

, شاء : بأف أىل اٟتجاز يفتحوف ما كاف من مثل: كنػىقىلى عن الفرٌاء قولو, كالفتح لغة أىل اٟتجاز , فاإلمالة لغة بٍت ٘تيم : ابن يعيش
كأىل ٧تد من ٘تيم كأسد كقيس يسركف إٔب الكسر من ذكات الياء ُب ىذه , اف من ذكات الياء كالواك كما ك, ككاد , كجاء , كخاؼ 
 .(2)كجاؿ , قاؿ : مثل, كيفتحوف ُب ذكات الواك , األشياء 

 . (3)(( كاإلمالة لغة عامة أىل ٧تد من ٘تيم كأسد كقيس , أٌف الفتح لغة أىل اٟتجاز )) كجاء ُب النشر 
عى يقرأ تأنس بو من أفَّ أىل اٟتجاز كانوا على غَت صلة باإلمالة ٔتا ذكره السيوطي من أف  رسوؿ ا ك٦تا يس        (( يا ٭تِت: ))ٝتًي
 .(4) ىي لغة األخواؿ بٍت سعد: فقاؿيا رسوؿ ا ٘تيل كليس ىي لغة قريش ؟ : فقيل لو

 .(5)فأنكركا عليو , الصلوات فأماؿ ُب قراءتو ككذلك ما ركم عن الكسائي أنو حٌج مع ىاركف الرشيد كقيدّْـ لبعض 
كُب , كقد يكوف ألىل اٟتجاز ما ىو ٦تاؿ , فاألكثر عندىم ىو الفتح , كىذا ال يعٍت أف أىل اٟتجاز ال ٯتيلوف إطبلقا 

كىذا ما  , (6)((وف فأما العامة فبل ٯتيل, كىي لغة لبعض أىل اٟتجاز : )) فيقوؿ, بأىل اٟتجاز ذلك يقوؿ سيبويو عن عبلقة اإلمالة 
كبلغنا عن ابن أيب إسحاؽ أنو ٝتع كثٌَتعزٌة يقوؿ : مستندا فيو على ما ذكره سيبويو ُب الكتاب بقولو, يراه بعض الباحثُت ا١تستشرقُت 

ىم  على أف بعض اٟتجازيُت, ( صار)صَت               : كذكر ىذا الباحث تفسَتا لذلك كىو أنو قاؿ,  (7)صار ٔتكاف كذا ككذا 
 .(8)كرٔتا تتيح لنا حكاية كيثػىَتّْ أف ٩تمن أف كبار السٌن ىم الذين تكلموا باإلمالة : كقاؿ, الذين استعملوا ىذه الصيغ 

حيثي أنو قد , كتعٌقب كجودىا فهناؾ خرب يشَت إٔب أٌف اإلمالة جاءت أصو٢تا من أرض العراؽ , كأٌما من حيث تارٮتها  
قىًدمًت العربي العراؽ كىم ال يقرؤكف كثَتا من : فقاؿ, ( أم اإلمالة) ن أخذت العرب ىذه اٟتركؼ من أي: )) سيًئل بعض النحويُت
كىي لغة اٟتَتة , ككانوا يػيعىلّْموف العرب من القرآف ما ٓب يقرؤكه كٓب يتعٌلموه , فكاف الكتٌاب باٟتَتة كىم أنباط , القرآف كال يكتبوف 

 .   (9)((أحَتيٌة أـ نبطية؟: غضب كقاؿ( مفزًادى: )كاف بعض النحويُت إذا ٝتع إنسانا يقرأك . كاألنباط فأخذكا من لفظهم كلغتهم 
٧تد أٌف أكثرىا كانت عند قراء , كالواقع يشهد لذلك كيؤٌكده ؛  كذلك أنو بعد استقراء القراءات كمذاىب القراء ُب اإلمالة 

أم ُب البيئة العراقية , مالة كانت شائعة ُب قراءات أىل البصرة كالكوفة كمعٌت ذلك أٌف اإل: )) كُب ذلك يقوؿ عبده الراجحي, العراؽ 
 ))(10) . 

                                                           
 . 533دقائق التصريف (  1
 . 9/54شرح ا١تفصل البن يعيش : ينظر(  2
 . 2/30النشر (  3
 . 1/91اإلتقاف للسيوطي : ينظر(  4
 .  1741-4/1740معجم األدباء لياقوت : ينظر(  5
 . 4/120الكتاب (  6
 .  4/121الكتاب (  7
 . 223اللهجات العربية القدٯتة : ينظر(  8
 . 257دقائق التصريف (  9

 . 139اللهجات العربية ُب القراءات القرآنية (  10
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كلعٌل السبب ُب ذلك ىو ما ذكره , بل ليس ىناؾ من مقارنة , كلكن اإلمالة عند أىل البصرة أقل بكثَت من قرٌاء الكوفة 
كإٔب أف تتخذ البصرة طريق الفتح ُب , دعا إٔب ىذه ا١تغايرة الصراع العلمي الذم كاف بُت الكوفة كالبصرة ىو الذم )) إبراىيم من أٌف 
 . (1)(( حىت ال تشبو الكوفة ُب إمالتها , معظم ا١تواضع 

كأٌف , كالفتح إٔب غربيها , كاستنتج عبده الراجحي بأٌف اإلمالة منسوبة إٔب القبائل البادية ُب كسط اٞتزيرة العربية كشرقيها 
كاإلمالة ٖتقق ٢تم ذلك ٔتا فيها من انسجاـ , ية يستعملوهنا ُب كبلمهم إٔب االقتصاد ُب آّهود العضلي ذلك راجع إٔب أٌف أىل الباد

كلكن كجود اإلمالة ُب اليمن كعند اٟتجازيُت ُب مواضع قليلة ٬تعل الدارس يقرر أهٌنا كانت منتشرة ُب شبو اٞتزيرة  , بُت األصوات 
 .(2)ية ا١تشًتكة ٓب تقم على ٢تجة قريش كحدىاكىي ظاىرة تؤكد بأف اللغة العرب, كلها 

,  كإ٪تا جاءت من القبائل القريبة اليت سكنت العراؽ , كلكٌن إبراىيم أنيس يشَت إٔب أٌف اإلمالة ليست من العراؽ أصالة 
, أك تعٌودت النزكح إليو,  بالعراؽأم تأثركا بتلك القبائل اليت أقامت , فأئمة القراءة الذين اشتهرت عنهم اإلمالة كوفيوف : )) فيقوؿ

 .  (3)((كعيرفٍت ٢تجاهتا باإلمالة , كىي قبائل قريبة مساكنها من العراؽ 
, كعلى قوؿ إبراىيم أنيس يتبٌُت لنا صٌحة استنتاج الراجحي من أٌف اإلمالة منسوبة إٔب القبائل ُب كسط اٞتزيرة العربية 

مع نقلها بسند متواتر , إثر تأثرىم بتلك اللهجات , هور ُب قراءات الكوفة كظهرت أكثر الظ, كانتقلت بعد ذلك إٔب مدف العراؽ 
 .صحيح عن النيب 

أك حيًكيت ٢تجاهتم من ا١تقيمُت باٞتزيرة , كيرل ضاحي عبد الباقي أنو من العجيب أٌف التميميُت الذين ٝتعنا كبلمهم  
ككجده , ذلك على تسجيل لصاّب اٟتميدم كىو من كادم الدكاسر  كاعتمد ُب, نرل أٌف اإلمالة تكاد تتبلشى من كبلمهم , العربية 

 .(4)كغَت ذلك من الكلمات , ( أم يعاب عليو ) كينعاب , ( رجل ) كريٌاؿ , صاّب : مثل, بأنو ينطق بعض الكلمات بدكف إمالة 
اء من كصف لنطق التميميُت  كما ذكره العلم. كالذم أراه أنو ال عجب ُب ا١تسألة ؛ كذلك أمر طبيعي ُب التطور اللهجٌي 

كا , فليس من السهل اافظة على الصورة النطقية األكٔب كما ىي دكف تغيَت أك تبديل , كاف ُب أزمنة بعيدة جاكزت مئات السنُت 
 .أعلم 

 
  :وداللتو على اإلمالة, الرسم اإلمالئي في خط المصحف : المطلب السادس

كلقد كاف لرسم ا١تصحف دكر , ٧تد ٢تا دالالت ُب ا٠تط ا١تصحفٌي , د القراء الكبار فهذه اإلماالت مع أهنا مركية بأساني
كىذا ما ذكره السجستا٘ب , فقد استند القراء على اإلمالة أيضا ٔتا حفظو ٢تم الرسم من إشارة ٢تا , ُب اٟتفاظ على ىذه اللهجة 

(( ن الياءات فاتبعوا ا٠تط كأمالوا ليقربوا م, اءات ُب موضع األلفات بأهنم كجدكا ُب ا١تصحف الياحتٌج الكوفيوف ُب اإلمالة : )) بقولو
(5). 

                                                           
 . 55ُب اللهجات العربية (  1
 .141اللهجات العربية ُب القراءات القرآنية (  2
 . 54ُب اللهجات العربية (  3
 . 289لغة ٘تيم لضاحي عبد الباقي (  4
 .1/91االتقاف للسيوطي (  5
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: كُب ذلك يقوؿ الٌدا٘ب, كُب رٝتها داللة على إمالتها , فرىٍسمي الكلمات اليت أما٢تا القرٌاء ٧تد أغلبها قد رٝتت ألفها بالياء 
... كتغليب األصل , ء كاألفعاؿ بالياء على مراد اإلمالة اعلم أف ا١تصاحف اتفقت على رسم ما كلن من ذكات الياء من األٝتا)) 

 .(1)... (( كشىت , كاألسرل , كا١ترضى , كالسلول , ا١توتى : كذلك ٨تو
رأيت ُب : فنقل اإلماـ الدا٘ب عن عامر اٞتحدرم أنو قاؿ, كالذم يهمنا من رسم اإلمالة ما كاف من الفعل األجوؼ 

  :كنقل أيضا عن اإلماـ الكسائي أنو رأل ُب مصحف أيب بن كعب .    مىا طيبى    :  مىا طابى     مصحف عثماف 
  جاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم  :   جياهتم  ك   جىاءى أىٍمري رىبّْكى:    جيا   .ُب مصحف أىل : ككذلك ركم عن أيب حاًب أنو قاؿ

 .(2)كتبتا على األصل  جياهتم  :  جىاءىتٍػهيمٍ  ك  جيا   :جىاء  :مكة
كٓب ٧تد ذلك كلو مرسوما ُب شئ من : )) كىذا ما ذكره الدا٘ب بقولو, كلكن ىذا ال ٧تد لو كجود ُب مصاحفنا اليـو 

 .(3)(( مصاحف األمصار 
أف  أك من ا١تصاحف اليت كانت قبل, كمن ا١تمكن أف يفٌسر ىذا الشئ بأنو كجد ُب مصاحف بعض الصحابة ا٠تاصة 

كعلى ىذا األساس نستطيع أف , كىذا ما رآه بعض العلماء الذين ذكرنا رأيهم سابقا , كاحتيًفظى ببعضها , تتوٌحد بالرسم العثما٘ب 
 .كا أعلم , كمن ذلك اإلمالة , نقوؿ بأٌف ا١تصاحف قد احتفظت لنا ببعض الصور الصوتية 
فمثبل , ففي القراءة الواحدة ٧تد اجتماع أكثر من ٢تجة , ة كاحدة بعينها كيتضح لنا بأٌف القراءات القرآنية ٓب تشتمل على لغ

كىذا ال ٯتكن أف يكوف لقبيلة , (4)١ُ:ىودچ گگ  گچ ک ک ک ک گ  : ُب ركاية حفص ال ٯتيل من الكلمات إال قولو تعأب
,  أٌف منهج القراء ٮتتلف عن منهج الٌنحويُت كالسبب ُب ذلك ىو, فإٌما أف ٘تيل أك ال , من القبائل أف ٘تيل كلمة كاحدة ُب كبلمها 

كلكن ا١تبلحظ بأٌف معظم القراء ريكيت عنهم ىذه , كال ٯتكن ألحد منهم االجتهاد ُب ذلك , فالقرٌاء ٤تكوموف بالنقل كالسماع 
ما أحد من القرٌاء إاٌل )) أنو : كقاؿ ابن اٞتزرم ُب منجد ا١تقرئُت, الطريقة العربية من األداء الصوٌب مع تفاكهتم ُب ذلك كثرة كقٌلة  

 .كا أعلم ,  (5)((قٌلت أـ كثرت, ركيت عنو إمالة 
كانوا أكثر , خاصة ُب الكوفة , كختاـ القوؿ ُب ا١تسألة ىو أٌف ما بأيدينا من القراءات يبلحظ بصورة عامة أٌف قراء العراؽ 

كىم أئمة القراءة ُب , مالة من القراء العشرة ىم ٛتزة كالكسائي كخلف فأشهر من ريًكيىٍت عنهم اإل, ركاية لئلمالة من قرٌاء اٟتجاز 
كمعٌت ذلك أٌف , فبل تيعرىؼي اإلمالة ُب قراءاهتم إال نادرا , كأيب جعفر كنافع ا١تدنيُت , أما قرٌاء اٟتجاز أمثاؿ ابن كثَت ا١تكي , الكوفة 

أم أٌف اإلمالة ٓب تكن لغة , ينة يقرؤكهنا ىي بصورة عامة الفتح دكف اإلمالة اللغة السائدة ُب اٟتجاز كالقراءة اليت كاف قراء مكة كا١تد
 .كا تعأب أعلى كأعلم ,  (6)الذين كيٌلوا نسخ ا١تصاحف 

 
 

                                                           
 . 436ا١تقنع للدا٘ب (  1
 .451-450ا١تقنع : ينظر(  2
 . 451ا١تقنع (  3
 . 2/41النشر البن اٞتزرم : ينظر(  4
 . 192منجد ا١تقرئُت (   5
 . 321رسم ا١تصحف لغاٖب قدكرم اٟتمد : ينظر(  6
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 :المبحث الثالث
 الفعل ا١تبٍت للمجهوؿ من الفعل األجوؼ

للعرب ُب معاملة ىذا الشكل من الفعل ك ,  كللفعل ا١تبٍت للمجهوؿ نصيب من االختبلؼ اللهجٌي ُب كيفية نطقو كٗتر٬تو 
تو على : )) فجاء ُب ا١تمتع ُب التصريف, األجوؼ ثبلثة مذاىب كما ذكر ذلك علماء الصرؼ  فإف كاف الفعل مبنيا للمفعوؿ صَتَّ

: فييسكن الواك فتصَت فمنهم من ٭تذفها, فتستثقل الكسرة ُب الياء كالواك , كبيًيع , قيًوؿى : فتقوؿ, فتضم فاءه كتكسر عينو , " فيًعل"
: فيقوؿ, كمنهم من ينقل الكسرة من العُت إٔب الفاء , .... بػيٍوع : فيقوؿ, فتصَت ساكنة بعد ضمة فتيقلب كاكا , كييسكن الياء , قػيٍوؿ 
كمن العرب من إذا , . ..ًقٍيل : فيقوؿ, كأٌما قػيٍوؿ فينقل الكسرة من العُت إٔب الفاء فتصَت الواك ساكنة بعد كسرة فتنقلب ياءن , بًٍيعى 

 .(1)(( دليبل على أٌف الفاء مضمومة ُب األصل , نقل الكسرة من العُت إٔب الفاء أشٌم الفاء ضٌمة 
 :(2)كأٌما نسبة كل شكل من أشكالو إٔب لغات العرب فأشار إٔب ذلك أبو حياف ُب تفسَته إٔب ىذه ا١تذاىب الثبلثة 

 .  لغة قريش ك٣تاكريهم من بٍت كنانةكذلك ُب, خبلص كسر أكلو كسكوف عينو ياء ا -1
 .كىي ٢تجة كثَت من قيس كعقيل كمن جاكرىم كعامة بٍت أسد , إمالة لكسرة ٨تو الضم  -2
 . كُب ذلك لغة ثالثة، كىي إخبلص ضم فاء الكلمة كسكوف عينو كاكان، كٓب يقرأ ّٔا، كىي لغة ٢تذيل، كبٍت دبَت -3

( ًقٍيل ) حُت بناءه للمجهوؿ يصَت ( قاؿ ) الفعل : فمثبل,  (3)ككصفت بأهنا الفصيحة , فأما اللغة األولى وىي لغة قريش         
 ( .ًغٍيض : )نقوؿ فيو(: غاض : ) كمثل ذلك, 

مثل  , ( قيًوؿ ) كحُت بنائو للمجهوؿ يصَت , قػىوىؿى : أصلو( قاؿ )ىو أٌف الفعل , كٗتريج ا١تسألة بناءن على أقواؿ الصرفيُت 
فاستثقلت , ( غيًيضى ) فحُت البناء للمجهوؿ يصَت ,  غىيىضى : أصلو( غاض ) كمثل ذلك الفعل , كغَتىا من األفعاؿ  ,كقيرًأى , كيًتب 

, ًقٍيل : فيقاؿ, نيًقلٍت الكسرة من العُت إٔب الفاء فأصبحت الواك ساكنة بعد كسرة فتنقلب ياءن ( قيًوؿ ) ففي ,  الكسرة ُب الواك كالياء 
 .كا أعلم, ( ًغًيضى : ) فصارت, لت الكسرة من العُت إٔب الفاء نيقً ( غيًيضى ) كُب 

, كىذا ييعٌد من اختبلؼ ٢تجات العرب ُب الفعل األجوؼ ا١تبٍت للمجهوؿ ,  وأما اللغة الثانية وىي ما تعرف باإلشمام
يتو كندرتو سنقف عنده موضحُت ما لو من تنوٌع كأل٫ت, كيتمٌيز ىذا النوع بأنو ما زاؿ ٤تفوظا مقركءا بو ُب القراءات القرآنية ا١تتواترة 

كإاٌل سيكوف الًتكيز , كىذا االختبلؼ بُت القرٌاء ال يهٌم ْتثنا إاٌل من ناحية التوثيق العلمٌي , كللقراء فيو مذاىب عديدة , كاختبلؼ 
 . على ىذا الظاىرة دكف تعليل لسبب اختبلفهم 

: كقيرئٍت ّٔذه الطريقة العربية ىي -مع اختبلؼ القرٌاء ُب ذلك   -ات الصحيحة كأما الكلمات القرآنية اليت ريكيٍت بالقراء
 :كٚتعها اإلماـ الشاطيب ُب منظومتو بقولو, ( سيئت , سئ , سيق , حيل , جئ , غيض , قيل )

 كقيل كغيض ٍب جئ يشمها            لدل كسرىا ضٌما رجاؿ لتنببل
 (4)ئ كسيئت كاف راكيو أنببلكحيل بإمشاـ كسيق كما رسا           كس

                                                           
 . 295-294ا١تمتع ُب التصريف (  1
 . 100-1/99تفسَت البحر ايط : ينظر(  2
 . 260دقائق التصريف (  3
 . 448- 447البيت ,  450:صحرز األما٘ب ككجو التها٘ب (  4
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ككيفية ذلك أف ٖترّْؾ )) : كيوٌضح لنا اإلماـ عبد الفتاح القاضي ىذه الصورة النطقية ٔتا نقلو عن السفاقسي ٔتا ىو قولو  
 .(1)((كيليو جزء الكسرة كىو األكثر, كجزء الٌضٌمة مقٌدـ كىو األقٌل , ككسرة ْتركة مرٌكبة من حركتُت ضمةالقاؼ 

 .ألنو نيًقل بالتواتر النطقي ُب تلقي القرآف الكرٙب , وت ال ٯتكن قراءتو إال باألخذ مشافهة من أفواه ا١تشايخ القرٌاء كىذا الص
كقػىٍيدي ذلك ىو ما يكوف ُب الفعل , أم من باب إمالة الكسرة ٨تو الضمة , كذىكىرى ىذا النوع ابن جٌٍت بأنو من باب اإلمالة 

قيًيل كبيًيع : كأما الكسرة ا١تشوبة بالضمة فنحو: ))  ك٦تا قالو, إذا بٍت للمجهوؿ  ( قاؿ ) كػ , ألفا ُب ا١تاضي  الثبلثي الذم قيًلبىٍت عينو
 .(2)((  فالياء بعدىا مشوبة بركائح الواك, مشوبة بالضمة  ككما أٌف اٟتركة قبل ىذه الياء, كغيًيض كسيًيق 

, قيل ) فأصل , عاؿ أف تكوف مضمومة؛ ألهنا أفعاؿ ٓب ييسىٌم فاعلها كتعليل ىذه الصورة النطقية ىو أٌف أصل ىذه األف 
فإمشاـ , كسكن الثا٘ب منها , كحيذفت ضمتو , فانكسر , ٍب ألقيت حركة الثا٘ب منها على األكؿ , ( كسيًوؽ , قيًوؿ : ) ىو( كسيق 

إذ أٌف من شأهنم ُب كثَت من كبلمهم ىو اافظة , ب كىذه سنة جارية ُب لساف العر , أكائلها الضٌم ىو لبياف أف أصل أكائلها الضٌم 
فاإلمشاـ ييبقي ُب الفعل ما يدٌؿ على أنو مبٍت للمفعوؿ ال , كأيضا فهذه أفعاؿ مبنية للمجهوؿ , على بقاء ما يدٌؿ على األصوؿ 

 .(3)كعٌلة الكر ا٠تالص ىو أهنا جئ ّٔا على ما كجب ٢تا من اإلعبلؿ , للفاعل 
 .(4)كعدـ اإلمشاـ لغة عامة العرب , فاإلمشاـ ُب ىذا كٌلو جاء على لغة قيس كعقيل , ك إٔب القبائل العربية كأٌما نسبة ذل 

أف إخبلص الكسر عند قريش  ك٣تاكريهم من بٍت كنانة : )) كعٌلل بعض الدارسُت ىذه الظاىرة كعبلقتها مع اإلمالة األـ ىو
كالقبائل اليت تذىب إٔب إمالة الكسرة ٨تو ,  ... نستطيع أف ننسبها إٔب بيئة اٟتجاز  كىذه اللهجة, تناسب ما يذىبوف إليو من الفتح 

 .(5)(( كىي قبائل كسط شبو اٞتزيرة العربية كشرقيها , الضمة ىي نفسها القبائل اليت اشتهرت باإلمالة 
بالضمة ؛ ألنو مظهر من مظاىر ا٠تشونة كىذا يشَت إٔب أٌف القبائل البدكية بوجو عاـ ٘تيل إٔب مقياس اللُت ا٠تلفي ا١تسٌمى 

كالكسر كالضم من الناحية الصوتية متشأّاف ؛ ألهنما من , فحيث كسرت القبائل ا١تتحضرة كيًجدىت القبائل البدكية تضم , البدكية 
 .(6)أصوات اللُت الضيقة 

 
 :قاؿ الشاعر, كقيوؿ , كخيوؼ , وع بي : فيقاؿ, كىي إخبلص الضمة كجعل العُت تابعة لفاء الفعل ,  وأما اللغة الثالثة

 كىو إذا ما قيوؿ ىٍل من كافد
 أك رجل عن حٌقكم منافدً 
 يكوف للغائب مثلى الشاىدً 

 :كقاؿ اآلخر
 .(1)أٓب تر أف ا١تلك قد شيوف كٍجهيوي      كنبعى ببلد ا قد صار عوسجا 

                                                           
 .71البدكر الزاىرة (  1
 . 53-1/52سر صناعة اإلعراب (  2
 . 1/230الكشف عن كجوه القراءات (  3
 . 99ا١تقتبس من اللهجات العربية كالقرآنية (  4
 . 142-141اللهجات العربية ُب القراءات القرآنية (  5
 . 81ُب اللهجات العربية : ينظر(  6
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, كيقر الواك النضماـ ما قبلها , رة كال ينقلها كمن العرب أيضا من ٭تذؼ الكس: )) ذلك يقوؿ أبو بركات األنبارمكُب 
, أراد بيع " ليت كىل ينفع شيئا     ليت ليت شبابا بوع فاشًتيت : "كتيقلب الياء كاكا لسكوهنا كانضماـ ما قبلها كما قاؿ الشاعر

إال , يقن ؛ ألهنما من اليسر كاليقُت كاألصل ميسر كم, موسر كموقن : كما قلبوىا ُب ٨تو, فقيلب الياء كاكا لسكوهنا كانضماـ ما قبلها
 .(2)(( أنو ١تا كقعت الياء ساكنة مضموما ما قبلها قلبوىا كاكا فكذلك ىهنا 

كىكيصفٍت بأهنا , (3)(( كىي لغة كثَت من قيس فما ىذيل كبنو دبَت من بٍت أسد كبنو فقعس : )) كقاؿ النحاس ُب إعرابو
 .(4)أضعف اللغات

إذا بينيٍت ( كاقتاد , كاختار , انقاد ) فمثبل الفعل , بعض األفعاؿ الزائدة على الثبلثي  وملتكعلى نفس ىذه القاعدة عي 
, انًقيد : قاؿ, قيل كبيع : فمن قاؿ ُب قاؿ كباع)) , للمفعوؿ جرت عليها األحكاـ السابقة للفعل ا١تبٍت للمجهوؿ ُب ىذه اللهجات 

 .  (5)((كاقٍػتػيٍودى , كاٍختػيٍور , قيٍود انػٍ : قاؿ, كبوع , قوؿ : كمن قاؿ, فأشٌم أشٌم ىنا  كمن أشار إٔب الضمة ىنالك. كاٍقًتيد , اٍخًتَت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
كٓب يتيسر ٕب أف أجد تأكيدا للشاىد إال من دقائق التصريف , ( نفد ) مادة ... كىو إذا ما قيل : ككجدت الشاىد األكؿ ُب لساف العرب كلكن بنص,  260قائق التصريف د: ينظر(  1
 .  3/535كأما الشاىد الثا٘ب فذكره كذلك النحاس ُب إعراب القرآف , 
 .  93-92أسرار العربية لؤلنبارم (  2
 .  1/138عراب القرآف للنحاس إ(  3
 .  2/602توضيح ا١تقاصد كا١تسالك بشرح ألفية ابن مالك (  4
 . 308ا١تمتع ُب التصريف (  5
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 :المبحث الرابع
 اسم المفعول  من الفعل األجوفچ 

 كسنقف عند كليهما مستعرضُت بعض, اسم ا١تفعوؿ من الفعل الثبلثي ا١تعتٌل العُت ىو إٌما أف يكوف يائٌي األصل  أك كاكيٌو 
 : مسائلهما

 :اسم ا١تفعوؿ من الفعل األجوؼ يائٌي األصل: ا١تطلب األكؿ
 :كللعرب ُب معاملتو مذىباف

ييوع : فيقولوف مثبل, دكف إعبلؿ ( مٍفعيوؿ ) كىو أف ٬تيئوف بو على كزف  :اإلتمام - كمٍغييـو , كمٍعييوف , ك٥ٍتييوط , كمٍدييوف , مبػٍ
 :كجاء على ذلك قوؿ علقمة بن عبده, (02كتنسب ىذه إٔب بٍت ٘تيم , (1)كمٍطييوب , 

 .(3)حىٌت تذٌكر بػىٍيضاتو كىٌيجىوي              يوـي رىذىاذو عليًو الرّْيحي مٍغيوـي 
 .(4)... (( ككأهنا تٌفاحة مطيوبة : أنشد أبو عمرك بن العبلء)) كعلى ذلك أيضا 

ْتذؼ أحد حركؼ مفعوؿ , كمديوف , ك٥تيوط , وع بدال من مبي, كمىدين , ك٥تيط , مًبيع : كذلك مثل)) (: النقص )   -
, ( مكوؿ ": ) مكيل"كبعضهم يقوؿ ُب , (5)(( كإٌما كاك مفعوؿ , كىذا اذكؼ إٌما عُت الكلمة , مع كسر فاء الكلمة 

 .(6)كنيًسبٍت ىذه اللهجة إٔب بٍت أسد 
 :فائدة* 
ًثيبنا مىًهيبلن كىكى : )) تعقيبا على قولو تعأب ذكر النحاس ُب إعراب القرآف  األصل :  )) فقاؿ,  14سورة ا١تزمل (( انىًت اٍٞتًبىاؿي كى

حذفت الواك : فقاؿ ا٠تليل كسيبويو, كاختلف النحويوف بعد ىذا , فالتقى ساكناف , فأعٌل فألقيت حركة الياء على ا٢تاء , مهيوؿ 
كاٟتٌجة ٢تم , أٌف ىذا خطأ : كزعم الكسائي كالفراء كاألخفش, ل اللتقاء الساكنُت ؛ ألهنا زائدة ككسرت ا٢تاء ّٓاكرهتا الياء فقيل مهي

فاحتجوا بأف ا٢تاء كسرت ّٓاكرهتا " مهوؿ"فكاف يلزمهم على ىذا أف يقولوا , أٌف الواك جاءت ١تعٌت فبل ٖتذؼ كلكن حذفت الياء 
  .(7)(( النحو باب التصريف كغامض  كىذا: قاؿ أبو جعفر. فلما حذفت الياء انقلبت الواك ياء ّٓاكرهتا الكسرة , الياء 

 

                                                           
 . 443لغة ٘تيم لضاحي عبد الباقي : ينظر(  1
 . 1/272ا٠تصائص البن جٍت : ينظر(  2
 . 399ا١تفضليات (  3
 . 1/272ا٠تصائص البن جٍت (  4
 . 444عبد الباقي  لغة ٘تيم لضاحي(  5
 . 83ُب اللهجات العربية : ينظر(  6
 . 3/534إعراب القرآف للنحاس (  7
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 :اسم المفعول من الفعل األجوف واوّي األصل: المطلب الثاني
إاٌل ُب ألفاظ , " كإ٪ٌتا يأٌب بالنقص, يكاد ٬تمع العلماء أنو ال يأٌب منو مفعوؿ بالتماـ "كىذا النوع من الفعل األجوؼ 

كأخرجوا مفعوال منها , كرٔتا ٗتَّطوا الياء ُب ىذه إٔب الواك : )) خصائصوكُب ذلك يقوؿ ابن جٍت ُب, معدكدة كردت بالتماـ كالنقص 
: كأنشدكا فيو, كرجل معوكد من مرىًضًو , كفرس مقوكد , ثوب مىٍصوكيف : كذلك قوؿ بعضهم, كإف كاف أثقل منو من الياء , على أصلو 

 .(1)(( كا١تسك ُب عنربًه مىٍدككؼ 
 .(2)كعٌلل عدـ اٞتواز بكوف الواك أثقل من الياء , ا اإل٘تاـ ُب ىذا النوع شاٌذ كاعترب ابن عصفور األشبيلي أٌف ىذ

, مسك مٍدككؼ : يقاؿ: كذكر ابن خالويو بأنو ليس من كبلـ العرب من ذكات الواك مفعوؿ خرج على أصلو إاٌل ُب حرفُت
 .(3)كثوب مصوكف 

من ذلك ُب قوؿ  "تىٍصًحٍيحي ًذم اٍلوىاكً كىنىدىٍر )) "  :و فقاؿكقد حكم عليو األمشو٘ب على ىذا النوع بأنو نادر ال يقاس علي
  .(4)((ثوب مصوكف، كمسك مدككؼ، كفرس مقوكد، كال يقاس على ذلك خبلفان للمربٌد: بعض العرب

صور بألفاظ ك٤ت, كما جاء منو بالتماـ فهو شاٌذ , كعلى ىذا األساس من ا١تمكن القوؿ بأف األصل فيو ىو أف يأٌب بالنقص  
كىذا ال يشٌكل اختبلؼ ٢تجٌي ,  (5)على اختبلؼ بُت العلماء ُب ذلك, " كمعوكد , كمقوكد , كمصوكف , مدككؼ : " معدكدة منها

إاٌل ما ذكره اٞتندم من أٌف أىل اٟتجاز , كٓب يتعٌرضوا لوقوعها ُب ٢تجة دكف أخرل , ألهنا مسألة تأصيلية لقاعدة صرفية , حقيقي 
كقاؿ ُب , كرٌجح أيضا بأٌف التماـ  منسوب لتميم ,  (6)كنسب ذلك إٔب أمإب الشجرم, كغَتىم يقولونو بالتماـ , ينقصونو ييعٌلونو ك 

فأرجح ٢تذا أف الصيغ التامة الواكية كاليت جاءت مهملة العزك ُب  , ك١تٌا كانت العادة أف تقابل الصيغة اٟتجازية بالتميمية : )) ذلك
كمن ذلك ما جاء ُب اللساف , كاستند ُب ذلك على بعض الركايات اليت جاءت ُب ا١تعاجم العربية . (7)((  كتب العربية ىي لتميم

 .(8)(( األىخَتة شاذة كىي ٘تيمية , رجله مىعيوده كمىٍعويكد )) مثبل 
اؿ اللغة ماضيها ك٦تا يؤيد األخذ ٔتا قالو اٞتندم ىو ما قد بقي من ىذا النوع ُب اللهجات ا١تعاصرة ما يدٌؿ على اتص 

, كالتفاحة مطيوبة , كثوب ٥تيوط , فبلف مديوف : -كمنهم ٘تيميوف  -ففي اليائٌي منو مثبل يقوؿ سكاف اٟتائل كما حو٢تا , ْتاضرىا 
اسم ) معيوؼ : كمن أمثلة ذلك قو٢تم ُب اٟتجاز, كمن الواكٌم ٧تد كذلك من اللهجات ا١تعاصرة ما ىو ٤تتفظ باألصل القدٙب 

 .  (9)كمصيوع , كمطيوع , كمشيوؼ  ,( شخص 
, كاٟتجازية ىي الناقصة, ي التامة ى" يائية كانت أك كاكية"أٌف الصيغة التميمية : )) كٮتلص ضاحي عبد الباقي بنتيجتو كىي

 كإف ٓب –ويو كقد أشار القدماء إٔب ذلك فسيب, فهذا ال يعٍت سول أمر كاحد ىو أٌف الصيغة التميمية ٘تثل مرحلة أقدـ من اٟتجازية 

                                                           
 . 1/272ا٠تصائص البن جٍت (  1
 . 300ا١تمتع ُب التصريف : ينظر(  2
 . 2/528اللهجات العربية ُب الًتاث للجندم من غَت أف ينسب القوؿ إٔب مرجع صراحة : ينظر(  3
 .  2/133شرح األمشو٘ب (  4
 . 445لغة ٘تيم لضاحي عبد الباقي : يراجع(  5
 . 2/528اللهجات العربية ُب الًتاث : ينظر(  6
 . 2/529اللهجات العربية ُب الًتاث (  7
 ( .عود ) مادة , لساف العرب (  8
 (.بتصرؼ )  446لغة ٘تيم لضاحي عبد الباقي : ينظر(  9
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((  (2)"كأصلو مبيوع: " كابن جٍت يقوؿ ُب مبيع, " (1)...كبعض العرب ٮترجو على األصل فيقوؿ ٥تيوط : "يقوؿ –٭تدد الناطقُت 
(3). 

 :المبحث الخامس
 المصدر  من الفعل األجوف

كإ٪تا صار , كقاؿه , كقيله  ,قػىٍوؿه (: يقوؿ , قاؿ : ) كمن ذلك ا١تصدر من, كللعرب ُب مصدر الفعل األجوؼ صور ٌعدة  
كىو , القىوؿ : فالقاؿ ي ٔتنزلة,  (4)(هنى عن قيل كقاؿ : ) كُب اٟتديث, ياءن لسكوهنا ككسرة ما قبلها ( اٟتيلة ) ك ( القيلة ) الواك ُب 

: مرٙبچ  ڭ ٻ ﮳﮲ ۓ ۓ ےچ:كيركل أنو جاء ُب قراءة عبد ا بن مسعود , عن ًقيل كقٍوؿ : مصدر كأنو قاؿ
  .(5)( قوؿى اٟتقّْ :                     ) كأنو قاؿ,     ٨١

كٓب , كلكن ١تست أهنا ٖتقيقية كتعليلية كليست ذات خبلؼ ُب النطق اللهجٌي , كىناؾ صور أخرل ١تصدر الفعل األجوؼ  
فظها لنا القراءات  : كاألصل, كطويت طيا , (6)صواـ: فأصلها, صياـ : مثل( ًفعاؿ ) ا١تصدر : كمن ذلك, فآثرت عدـ ذكرىا  , ٖتى

فإٌف العُت تصٌح كال تعتٌل خوفا من االلتباس , ابيٌض كابياٌض : ٨تو, كافعاٌؿ , افعٌل : ك٨تو كزف, (7)سيود : كسٌيد كأصلها, طويا 
 . كا أعلم , كمثل ذلك الكثَت من ا١تسائل , (8)بالفاعل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 4/348الكتاب لسيبويو (  1
 . 1/272جٍت ا٠تصائص البن (  2
 . 447لغة ٘تيم لضاحي عبد الباقي (  3
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 :الخاتمة
كالصبلة كالسبلـ على ا٢تادم إٔب سعادة الدنيا كاآلخرة  األناـ، سيدنا ٤تمد عليو من ا أفضل اٟتمد  ُب البدء كا٠تتاـ، 

 .الصبلة كأًٌب السبلـ 
فقد ٌ٘تت ْتمد ا تعأب ىذه الدراسة العلمية ُب ىذا البحث ا١تاتع، كاليت قد اشتملت على ٚتلة من النتائج، أ٫ٌتها : كبعد

كتتٌبع االختبلؼ النطقي ُب , كبياف ا١تستعمل منها من ا١تهمل , الدراسات اليت تؤرٌخ للهجاتنا العربية  القيمة العلمية ٢تذا النوع من
 :كمن النتائج ا١تهمة ُب ذلك, باب من أبواب الصرؼ العريب أال كىو الفعل األجوؼ 

كقد حافظ القرآف بقراءاتو , ننها ُب كبلمها كىو نزؿ بلغة العرب كعلى س, كيف ال , ارتباط اللهجات بالقرآف الكرٙب ارتباطا كثيقا * 
من ذلك الفعل الثبلثي ا١تبٍت , كخاصة بعض الصور النطقية اليت ٗتٌص الفعل األجوؼ , ا١تتنوعة على بعض اللهجات العربية 

 .كقد احتفظ القرآف باثنُت دكف الثالث, حيث جاء على ثبلثة ٢تجات كما مٌر بنا ُب البحث , للمجهوؿ 
كرٝتو بالياء بدؿ األلف لداللة أهنا , مثل الفعل األجوؼ ا١تماؿ , سائل ا١تهمة أيضا ىو حفاظ الرسم على بعض اللهجات كمن ا١ت* 

 .٦تالة 
كىذا يدٌؿ على أهنما  , كلغة ٘تيم , كاتضح من خبلؿ البحث أٌف أبرز ا٠تبلؼ الذم كقع بُت اللهجات ىو ما كاف بُت لغة اٟتجاز * 

 . جاء القرآف بلغة قريش فأكثرت على ٘تيم حىت, كانا كفرسي رىاف 
 :  كمن ا١تسائل اليت يظهر فيها ا٠تبلؼ بُت اللهجتُت* 

 .كصٌحح التميميوف عُت اسم ا١تفعوؿ كأعٌلو اٟتجازيوف , صٌحح اٟتجازيوف عُت بعض األفعاؿ كأعٌلها التميميوف -     
 .ككاف التميميوف ٭تققوهنا , ُب ا٢تمزكمن ذلك أيضا أٌف أىل اٟتجاز كانوا ٯتيلوف إٔب التخفيف  -
 .كأٌما أىل اٟتجاز فكانوا يقرؤكف بالفتح , كانت ٘تيم تأخذ باإلمالة   -

كال أخفي بأٌف ىذا البحث ال يزاؿ ْتاجة إٔب كثَت من , كتتٌبع أحوا٢تا, كغَت ذلك من ا١تسائل اليت أخذ البحث باستقصائها 
كسوؼ يبقى ىذا البحث ٖتت ناظرٌم أىذبو كأزيد فيو حىت يكوف منو , العلمي الرفيع الدراسة كعمق النظر ؛ ليصل إٔب ا١تستول 

 .ا١تأموؿ 
فهذه عصارة جهدم كاجتهادم، فأرجو أف تثمنوىا، كبضاعيت كأرجو أف ال تزجوىا، كّٔذه الكلمة ا٠تا٘تة ٘تت ىذه , كُب ا٠تتاـ 

اف من صواب فمن ا، فهو ا١توفق إٔب الصواب، كما كاف من دراسة بعض مسائل الفعل األجوؼ ككقوعو ُب لساف العرب، فما ك
 ...خطأ كزلل فمن نفسي 

 .  كصلى ا على سيدنا ٤تمد كعلى الو كصحبو أٚتعُت
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 . 1987 –بغداد , مطبعة آّمع العلمي العراقي  –كحسُت توراؿ 
 . 1995 – 1ط –بَتكت , دار الكتب العلمية  –أٛتد حسن بسج : تقدٙب كشرح –ديوان ذي الّرمة  .18
 –بغداد , اللجنة الوطنية لبلحتفاؿ ٔتطلع القرف ا٠تامس عشر ا٢تجرم : نشر –غاٖب قٌدكرم اٟتمد (: دراسة لغوية تاريخية ) رسم المصحف  .19

 .      1982 – 1ط
 . 1985 – 1ط –دمشق , دار القلم  –حسن ىنداكم : ٖتقيق –أبو الفتح عثماف بن جٍت  :سر صناعة اإلعراب .20



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 
 

174 

, دار الكتب العلمية  –عبد اٟتميد ىنداكم : اعتٌت بو –( ىػ1315ت)أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد اٟتمبلكم  :نٍّ الصرفشذا العرف في ف .21
 . 2007 – 4ط –بَتكت 

 .اإلصدار الثالث  –ا١تكتبة الشاملة  –شرح األشموني على ألفية ابن مالك  .22
 .القاىرة , ارة الطباعة ا١تنَتية إد –( ىػ643ت)موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوم : شرح المفصل .23
دكف ذكر  –القاىرة , دار إحياء الكتب العربية  –السيد أٛتد سقر : ٖتقيق –( ىػ395ت)أبو اٟتسن أٛتد بن فارس بن زكريا  :الصاحبي .24

 . الطبعة كسنة الطبع 
 . 2000 -1ط –بَتكت , ث العريب دار إحياء الًتا –( ىػ261ت)أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتم النيسابورم  :صحيح مسلم .25
كعبد اٟتفيظ , ٛتزة ا١تشرٌب : ٖتقيق –( ىػ728ت)نظاـ الدين اٟتسن بن ٤تمد بن اٟتسُت القٌمي النيسابورم  :غرائب القرآن ورغائب الفرقان .26

 .دكف ذكر الطبعة كسنة الطبع  –القاىرة , كعبد اٟتميد مصطفى ا١تكتبة القٌيمة , فرغلي 
 . 2008 – 6ط –القاىرة , هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع  –د الواحد كاُب علي عب :فقو اللغة .27
 .دكف ذكر الطبعة كسنة الطبع  –بَتكت , عبده الراجحي، دار النهضة  :فقو اللغة في الكتب العربية .28
 . 2003 –مكتبة األ٧تلو مصرية : نشر, إبراىيم أنيس، مطبعة أكالد كىبو حٌساف  :في اللهجات العربية .29
 – 2ط –القاىرة , مكتبة ا٠تا٧تي  –عبد السبلـ ٤تمد ىاركف : ٖتقيق –أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب  (:كتاب سيبويو ) الكتاب  .30

1982 . 
 . 2008 – 1ط –بَتكت , مؤسسة الرسالة ناشركف  –علي ٤تمد زينو : ٖتقيق –أبو علي إٝتاعيل بن القاسم القإب : كتاب األمالي .31
 -إبراىيم السامرائي , مهدم ا١تخزكمي : ٖتقيق –( ىػ 175ت )  عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم                   أليب: كتاب العين .32

 . ـ 1981 –دكف ذكر الطبعة –بغداد , دار الرشيد للنشر  –منشورات كزارة الثقافة كاإلعبلـ 
  -٤تي الدين رمضاف : ٖتقيق –( ىػ437ت)بن أيب طالب القيسي أبو ٤تمد مكٌي  :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .33

 . 1984- 3ط –بَتكت , مؤسسة الرسالة 
دار إحياء  –٤تمد الصادؽ العبيدم , أمُت ٤تمد عبد الوىاب : اعتٌت بتصحيحها –( ىػ 711ت ) لئلماـ العبٌلمة ابن منظور : لسان العرب .34

 . 1999-3ط–كت بَت , كمؤسسة التاريخ العريب , الًتاث العريب 
 . 1985 –ا٢تيئة العامة لشؤكف ا١تطابع األمَتية  –القاىرة , ٣تمع اللغة العربية  –ضاحي عبد الباقي  (:دراسة تاريخية وصفية ) لغة تميم  .35
, ية للدراسات كالنشر ا١تؤسسة العرب –عبد الكرٙب ٣تاىد : ترٚتو كعٌلق عليو –تشيم رابُت  :الّلهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية .36

 . 2002- 1ط –بَتكت 
 . 1983 –الدار العربية للكتاب  –أٛتد علم الدين اٞتندم . د :اللهجات العربية في التراث .37
 . 1996 –مصر , دار ا١تعرفة اٞتامعية  –عبده الراجحي  :اللهجات العربية في القراءات .38
 .دكف ذكر الطبعة كسنة الطبع  –القاىرة , مكتبة ا١تتنيب  –ابن خالويو  :مختصر في شواّذ القراءات من كتاب البديع .39
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 (من بالغة الرسم إلى بالغة الرقم )الّلغة العربية و الرىانات المستقبلية 

 الدكتور عبد الحق عمور بلعابد
 ية األدب و األدب المقارن المشاركأستاذ نظر 

 كلية اآلداب-قسم اللغة العربية وآدابها
 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود

 :ملخص البحث 

تواجو اللغة العربية ٖتديات كبَتة على ٚتيع األصعدة كآّاالت االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية،ُب ظل ىذا العآب ا١تتعوٓب الذم   
ح قبيلة كاحدة بألسن متعددة،فكيف ٯتكن للغة العربية أف تقف أماـ ىذه الرىانات التكنولوجية اليت بدأت تزحف على ا١تنظومة أصب

اكزة التعليمية العربية بكل أطوارىا ؟،ككيف يكمن للغة العربية أيضا أف تنتقل من ببلغة الرسم البيانية إٔب ببلغة الرقم االفًتاضية ؟ متج
التواصلي الذم يسعى لطلب ا١تعاش بعقلو الكسيب النظرم إٔب ذلك اإلنسا٘ب التداكٕب الوسائطي الذم يطلب الغٌت  ذلك اإلنساف

 بعقلو العلمي التجرييب ؟

ة بيكىذه األسئلة العديدة كا١تتعدد ٖتتاج تدبرا كتدبَتا من خرباء اللغة العربية كتضافر اٞتهود كتوحيدىا،كىذا كلو قصد ٘تكُت اللغة العر   
 .من خبلؿ مستعمليها أف تنخرط ُب ٣تتمعات ا١تعرفة  ا١تنتجة كائن لغوم يعي ّٔذه الرىانات ا١تستقبلية اليت تستشرفها اللغة العربية

 :٢تذا سنتعرض إٔب ثبلث مسائل مهمة ُب البحث   

 .اللغة العربية من بياف اللساف إٔب تبياف اإلنساف -3
 .اعةالعقل اللغوم العريب من الصنعة إٔب الصن -2

 .اللغة العربية من معرفة اللغة إٔب ٣تتمع ا١تعرفة -1

 

 

 :الكلمات المفاتيح * 

 .٣تتمع ا١تعرفة –العو١تة  –التواصل  –العقل  -اللغة
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ARABIC LANGUAGE AND THE FUTURE CHLLENGES 
 
ABSTRACT: 

    Arabic language faces a big difficulties at several levels (social and economic and 
cultural…),with the appearance of the globalization, that makes the world a small village and 
the languages as one language. 
 
     How can the Arabic language stand in front of the technological challenges, which started to 
join the Arabic educational organization, with all it’s levels ? and how it could face and 
challenge this difficulties. And how can we buit knowledge society for this language ? 
 
     And this questions and other questions we will try to analyse and discuss it in this research. 
 
Key Words :  - languge – minds – communication – Golobalization – knowledge society 

 :عتبة منهجية 

تواجو اللغة العربية ٖتديات كبَتة على ٚتيع األصعدة كآّاالت االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية، ُب ظل ىذا العآب ا١تتعوٓب الذم     
ددة، فكيف ٯتكن للغة العربية أف تقف أماـ ىذه الرىانات التكنولوجية اليت بدأت تزحف على ا١تنظومة أصبح قبيلة كاحدة بألسن متع

كن للغة العربية أيضا أف تنتقل من ببلغة الرسم البيانية إٔب ببلغة الرقم االفًتاضية ؟ متجاكزة التعليمية العربية بكل أطوارىا ؟، ككيف ٯت
الذم يطلب الغٌت بعقلو ( 1()الوسائطي)طلب ا١تعاش بعقلو النظرم إٔب ذلك اإلنساف التداكٕب ذلك اإلنساف التواصلي الذم يسعى ل

 العلمي التجرييب ؟

كىذه األسئلة العديدة كا١تتعدد ٖتتاج تدبرا كتدبَتا من خرباء اللغة العربية كتضافر اٞتهود كتوحيدىا، كىذا كلو قصد ٘تكُت اللغة   
تنخرط ُب ٣تتمعات ا١تعرفة  ا١تنتجة لكائن لغوم يعي ّٔذه الرىانات ا١تستقبلية اليت تستشرفها اللغة العربية من خبلؿ مستعمليها أف 

 .العربية

 :أل٫تيتها البالغةْتثها مستقلة  ٢تذا سنتعرض إٔب ثبلث مسائل مهمة ُب البحث، اكتفينا بإثارة النقاش فيها، لنتمكن ُب ا١تستقبل من  

 .اف إٔب تبياف اإلنسافاللغة العربية من بياف اللس -0
 .العقل اللغوم العريب من الصنعة إٔب الصناعة -5

 .اللغة العربية من معرفة اللغة إٔب ٣تتمع ا١تعرفة -6

 :اللغة العربية،بيان اللسان وتبيان اإلنسان  -4

                                                           
(

1
َت أننا استعملنا ما يسميو باإلنساف التواصلي ٔتعناه اللغوم أم ٖتقيق فعل التواصل، إال أننا استعرنا منو مفهومو لئلنساف الوسائطي ىذا ا١تصطلح استخدمو علي حرب ُب كتاباتو، غ -( 

 :كالطليعة، ينظر كتابو  ، كمن جهة ثانية مواطن بيٍت، كمن جهة ثالثة أقرب إٔب الوسيط منو إٔب النخبةعوامل ا١تعرفةكىو عنده التواصلي أيضا الذم ىو من جهة عامل من 
 .280-281، الدار البيضاء، ا١تغرب،ص 2880، سنة 2حديث النهايات، فتوحات العو١تة مآزؽ ا٢توية، ا١تركز الثقاُب العريب،ط -
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يب،ٓب ٬تد غَت اللغة كسيلة ١تا كاف اإلنساف كائنا لغويا ال يدرؾ ا١تعارؼ إال بعقلو الكسيب،كال يكتسب العلـو إال بعقلو التجري   
 .لتواصلو، كغَت العلم ا١تستعُت ّٔذه اللغة مفتاحا لفهمو كمغبلقا ٞتهلو

، ٖتمل ٚتلة رموز متواترة بُت أفراد آّموعة البشرية اليت تتحوؿ بفعل الرابط اللغوم إٔب ٣تموعة فكرية (1)فكانت اللغة ميزة إنسانية  
إ٢تاما أـ منبثقة انبثاقا فإهنا ٘تثل ضربا من التسليم الضمٍت بُت مستعمليها، ٍب إهنا ترتبط فيما  حضارية،كىذه الرموز سواء كانت ملهمة

، فهي ُب تنزيبلهتا (2)بينها بقوانُت، كبفضل ىذه القوانُت تنصهر الرموز اٞتزئية ُب شبكة من القواعد آّسمة لبناء اللغة الكلي
إال من  -بتعبَت ابن خلدكف –راف العآب إال ّٔا،كال اختطاط حياتو ا١تعاشية كالرياشية االصطبلحية كسيلة تواصل ال ٯتكن لئلنساف عم

، أم أف من تعلم لغة غَت لغتو (3")زيادة لساف زيادة إنساف" خبلؿ التخاطب ّٔا مع غَته، ٢تذا قاؿ أبو حامد الغرناطي ُب ٖتفتو 
٨تيا ّٔا كٖتيا بنا،٨تيا ّٔا ( 4)بلغة كاحدة، فاللغة باعتبارىا كائن حيأحِت فيو إنسانا جديدا ليتواصل مع شعوب ال يستطيع بلوغها 

  . تواصبل كتداكال، كٖتيا بنا تعاكنا كتعامبل باعتبار ما طرأ عليها من تغَتات كتبدالت على ا١تستول الًتكييب كالدالٕب

، فقد اعتٌت ّٔا (5)إال ببياف لغتو فهو ٭تيا ّٔا كٖتيا بوكليست اللغة العربية ببعيد عن ىذا الطرح، فاإلنساف العريب ال يبُت عن ىويتو   
شعرا كخطابة كمثبل، كىذّٔا ُب إسبلمو دينا كعلما كحضارة، تسارعت إٔب تعلمها الشعوب كالقبائل، كىذا إٯتانا من  وُب جاىليت

 .اإلنساف العريب بأف معرفة اللغة ىي قنطرة الوصوؿ إٔب لغة ا١تعرفة 

 :ن اللغة دين وإيما -4-4

فاللغة العربية حفظت ْتفظ القرآف الكرٙب كىي رسالة إٔب الناس أٚتعُت، فقد ارتبط الفتح اإلسبلمي بانتشار اللغة العربية من ناحية   
 أكٔب بواسطة سكاف اٞتزيرة العربية الذين ٛتلوا معهم لغتهم من قلب جزيرهتم، كاستوطنوا ُب الببلد ا١تفتوحة، كمن ناحية ثانية، بواسطة

ة سلمي الببلد ا١تفتوحة الذين تبٌنوا اللغة العربية مع دخو٢تم ُب اإلسبلـ، كمن ناحية ثالثة، بواسطة فرض اللغة العربية على علم كثقافم
٢تذا صاهنا رجاالهتا تعلما كتعليما،ففهموا فقهها،كضبطوا ٨توىا كصرفها، ككشفوا أسرارىا، ( 6)كأدب أكثر أ٨تاء العآب ا١تعركؼ آنذاؾ

وا عن ببلغتها، كمن أراد أف يلتحق بأىلها ُب العربية فعليو تعلمها، كالنطق ّٔا ُب أعز األماكن كأشرفها، كىو الوقوؼ بُت يدم كأبان

                                                           
 René Descartes,Discoure de la Méthode,8ed.Classique Larousse,Paris,1934, pp.56-58 -(1 ) 

 .25،تونس،ص1986نيات كأسسها ا١تعرفية،الدار التونسية للنشر،سنة عبد السبلـ ا١تسدم،اللسا -( 2)
سنة  ،1طدراسات كالنشر، بَتكت،أبو حامد الغرناطي، ٖتفة األلباب ك٩تبة اإلعجاب، حرره كقدـ لو قاسم كىب، دار السويدم للنشر كالتوزيع، أبوظيب، كا١تؤسسة العربية لل -( 3)

2003. 
 .11 -9، بَتكت، لبناف، ص 1988، سنة 2بية كائن حي، دار اٞتيل، ط جورجي زيداف، اللغة العر  -( 4)
  .26 -21، بَتكت، لبناف، ص 1977، سنة 1إبراىيم السامرائي، اللغة كاٟتضارة، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر، ط: ٧تد تعميقا ٢تذه الفكرة ُب كتاب -(5)
 .21، بَتكت، لبناف، ص 1989، سنة 2ٖتديات العصر، دار الكتاب اللبنا٘ب كمنشورات ا١تدرسة، ط رٯتوف طحاف، دنيز بيطار طحاف، اللغة العربية ك  -( 6)
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ا تعأب، ألداء العبودية، كٓب يتقبل عبادهتم إال بقراءة كبلمو تعأب الذم كاف برىانا ساطعا على شرؼ اللغة العربية اليت اتسعت 
 .رس ُب ٚتيع أ٨تاء العآب اإلسبلمي، كىي تد(1)لو

 :اللغة علم وعمل  -4-2

، لتصبح ىذه األخَتة    كّٔذا اٟتفظ الربا٘ب، كا٠تبلفة اإلنسانية لعلماء اللغة العربية استطاعوا الكشف عن كثَت من ا١تعارؼ كالعلـو
كا١تنطقية كالطبية كالفلكية، كإما أف تبدع فيها تتكلم بلساف عريب مبُت ُب عصرىا الذىيب، إما بًتٚتة كنقل أمهات الكتب الفلسفية 

تصنيفا كتأليفا، كقد شهد ٢تا التاريخ ُب كقتها بقدرهتا على صناعات مصطلحات العلـو كمعرفة أدؽ حدكدىا ُب لغتها قبل نقلها، 
اب، بل لقد اضطر رجاؿ الكنيسة إٔب ليدرؾ أكلوا العلم ُب تلك الفًتة أف اللغة العربية ىي الوسيلة الوحيدة لنقل العلـو كالفنوف كاآلد

، لنجد أنفسنا اليـو أماـ تراجع علمي كمعرُب، كما نعيش فوضى (2)تعريب ٣تموعاهتم القانونية  لتسهيل قراءهتا ُب الكنائس اإلسبانية
 .مصطلحية ُب عديد من العلـو ُب البلد العريب الواحد

 :اللغة حضارة  -4-3

٦تا قيل عنها أهنا لغة بداكة لنمط العيش الذم كاف يعتاده العرب فبيئتهم قد على الرغم لم كمعرفة، فإذا كانت اللغة العربية لغة ع  
فرضت عليهم ٪تطا من اٟتياة، فهم أبدا ُب تنقل ابتغاء أف ٬تدكا ما يعينهم على العيش كالبقاء إف ىذا النمط من اٟتياة قد أدل إٔب أف 

مو ا٠تلقية ا١تعركفة كىذا ما ٬تليو األدب العريب القدٙب الداؿ على أف اللغة العربية كفت ّٔذه يسلك العريب القدٙب سلوكا خاصا لو مفاىي
اٟتاجات اٞتديدة، كقد تفطن إٔب ىذا الباب الكبَت اللغويوف األقدموف فصنفوا رسائلهم ُب طائفة من ىذه ا١توضوعات ككتب النبات 

ا ُب عصور اللغة العربية خاصة ُب العصر العباسي الذم توسعت فيو جغرافيا ، ك قد عرؼ ىذا تطور (3)كالشجر كاإلبل كخلق اإلنساف
اللغة العربية لتعلن على أهنا لغة حضارية تشتمل على ألفاظ كثَتة شاملة ١تدلوالت كثَتة تعرب عن حاجات ٥تتلفة عرضت للناس ُب 

ا علمية تتداكؿ بُت العلماء، كألف حضارة األمم ، كٓب تقتصر على األلفاظ اٟتاجية بل اصطنعت لنفسها ألفاظ(4)٥تتلف العصور
ا كالشعوب ال تقاس إال ٔتا تبدعو لغاهتا كآدأّا كفنوهنا،كقدرهتا على التأثَت ُب األمم األخرل، فلهذا كاف من بُت تعريفات اٟتضارة أهن

كاللغة ىي أضخم عملية ...وؿ كاألفكارلغة، كعن طريق ىذه اللغة يتكوف التفكَت كلو، كيكوف التواصل كلو،كيكوف التفاعل بُت العق

                                                           
(1

، عدد خاص حوؿ العربية الراىن كا١تأموؿ،٣تلة آّلس األعلى للغة العربية، منشورات آّلس، سنة "مستقبل اللغة العربية بُت مراىنات األعداء كمقومات البقاء"أٛتد بن نعماف، -( 
 .311-321، اٞتزائر، ص2889

(2
 .كما بعدىا 39،دمشق،ص 3972،سنة 3عبد الكرٙب الياُب،دراسات فنية ُب األدب العريب،دار اٟتياة،ط -( 

 :ينظر أيضا      
 .019، القاىرة، ص3956، سنة 3عادؿ زعيًت، دار إحياء الكتب العربية، ط: غوستاؼ لوبوف، حضارة العرب، ترٚتة -    

(
3
 .62 -59، العراؽ، 3978السامرائي، العربية بُت أمسها كحاضرىا، كزارة الثقافة كالفنوف، سنة  إبراىيم -( 
(

4
 .9-8، بَتكت، ص 3977، سنة 2إبراىيم السامرائي، اللغة كاٟتضارة، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر، ط -( 
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، كىذا ما عرفتو اٟتضارة العربية اإلسبلمية (1..)حضارية تنشئ اٟتضارة، كتتمثلها كتعرب عنها،كىي ذات رصيد حضارم ال حدكد لو،
ر بن حياف ُب زمن قوهتا ١تا كانت مركز تأثَت ُب األمم األخرل فأخرجت علماء أناركا ظبلـ العآب الغريب ُب كقتهم أمثاؿ جاب

الكيمياء،كابن ا٢تيثم ُب البصريات، كا٠توارزمي ُب الرياضيات، كابن نفيس ُب الطب،كابن رشد ُب الفلسفة، كابن خلدكف ُب العمراف، 
اٞتديد،  لتتناقل كتتلقى األمم الغربية علومهم تلقيا إ٬تابيا لتصنع مركزىا العلمي كا١تعرُب...كابن ماجد كاإلدريسي ُب ا١تبلحة كاٞتغرافيا

فيو  لتعيد إنتاجو لنا ُب غَت لغتنا بعد النهضة ليتلقاه بل يستهلكو اإلنساف العريب استهبلكا سلبيا ال يد لو فيو ككم كانت لو أياد بيضاء
 :قبل أف تسٌود بظبلـ االستعمار،كىنا يطرح سؤاؿ مهم كملح ُب اآلف نفسو

يدبر عمرانو الدنيوم من جديد كما فعل أسبلفو ؟ سؤاؿ كبَت ال ٯتكن اإلجابة ىل ٯتكن لئلنساف العريب أف يعيد بناء عقلو اللغوم، ل
 . عنو ُب ْتث بل ٭تتاج إٔب تضافر اٞتهود كحسبنا طرحو كالتعرض إٔب جانب من قضاياه

 ( :بين صنعة العلم وصناعة العولمة)العقل اللغوي العربي  -2

مصطلحي علمي يضم ٖتتو معا٘ب جليلة، إذا أحسن اإلنساف العريب فهم  إف الناظر إٔب ما نسميو بالعقل اللغوم،سيجده مركب   
ببلغتو، كاستخداـ آلياتو، سيخرج حتما من أزمتو اللغوية بل كأزماتو االقتصادية كالسياسية، ألف ىذا العقل اللغوم معقود عليو رىاف 

أف نشك بأف اللغة ٗتلق العقل، أك على األقل تؤثر ُب التنمية البشرية من جهة، كالتخطيط اإلسًتاتيجي من جهة ثانية، فبل ٯتكننا 
، فلهذا كانت اللغات ْتسب ابن خلدكف ملكات شبيهة بالصناعة ٖتقق (2)التفكَت تأثَتا عميقا، كتسدده، كتوجهو إتاىا خاصا

 .عن بنيتو كبنائو، من خبلؿ عقلو اللغوم الذم ال بد أف تتضافر مكوناتو، كتتناصر مركباتو للكشف (3)عمراف ىذا اإلنساف

دافع للمفسدة جالب للمصلحة، ( من ا١تقوالت)فإذا أردنا أف نفكك ىذا ا١تركب ا١تصطلحي،سنجد بأف العقل ُب أصل حده نظاـ   
، الدافعة ١تفاسد اللساف، كا١تصلحة ١تنطقو، (5)، كىنا ٘تاثل كتشابو مع اللغة من حيث ىي نظاـ من العبلمات(4)ذك كظيفة تعاملية

 (.اجتماعية)كظيفة تواصلية كىي ذات

                                                           
(1

، سنة "اـ للموضوعقضايا اللغة العربية ا١تعاصرة، ْتث ُب اإلطار الع" شكرم فيصل ، -(  ، ضمن كتاب، من قضايا اللغة العربية ا١تعاصرة، ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
 .12،تونس،ص 3998

(2
، 2889منشورات آّلس،سنة  ، عدد خاص حوؿ العربية الراىن كا١تأموؿ، ٣تلة آّلس األعلى للغة العربية،"اللغة العربية ُب أكطاهنا بُت التحديات كاآلفاؽ" ٤تمد الينبعي، -( 

 .92اٞتزائر،ص 
(3

، مقدمة ديواف ا١تبتدأ كا٠ترب ُب تاريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكرب، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، طبعة (ىػ888-712)ابن خلدكف عبد الرٛتن  -( 
 .618-623، بَتكت،لبناف، ص 2880، سنة 3جديدة منقحة كمصححة،ط

(4
، الدار (نصوص من الًتاث الفلسفي ُب حدكد األشياء كرسومها)ابن سينا، أبوعلي اٟتسُت ، رسالة اٟتدكد، ٖتقيق عبد األمَت األعسم، ضمن كتاب ا١تصطلح الفلسفي عند العرب-( 

 .269،تونس،ص 3993التونسية للنشر،سنة 
 .كما بعدىا 217، الدار البيضاء، ا١تغرب، ص 3998، سنة 3كوثر العقلي، ا١تركز الثقاُب العريب، ططو عبد الرٛتن، اللساف كا١تيزاف أك الت: كللتعمق أكثر ينظر 

(
5

)- F.De Saussure,cours de linguistique générale,ed.ENAG,Alger,1994.  
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ل لنجد أف اٟتٌدين قد تشاجرا ُب كثَت من مقوماهتما الداللية،ليقـو الدليل على تعقل اإلنساف ٢تذه اللغة،اليت جعلها لو ا عمارة كجع 
كالعقل اللغوم على ( 1)ةعبارة، لتتم على اإلنساف نعمة عمراف العآب، كّٔذه ا١تقاربة ٯتكننا حٌد العقل عام -ا١تتوسط بينهما–اللساف 

كجو ا٠تصوص بأنو نظاـ من العبلمات كالبنيات اللغوية كاٟتضارية، اليت تعمل على تدبَت ا١تملكة اإلنسانية ُب تواصلها العلمي، 
 :كتداك٢تا العملي ُب ىذا العآب ا١تتعوٓب، كما ٧تد أف ىذا العقل اللغوم ينقسم على نفسو إٔب عقلُت أساسيُت 

كىو العقل الذم يكوف ُب اإلنساف ك٭تقق بو حاجتو من استخدامو للغتو، كىو ذك كظيفة تواصلية : تواصلي  عقل لغوي -4 
، كالغرض ىنا ينصرؼ إٔب (2...")أصوات يعرب ّٔا كل قـو عن أغراضهم:" تبليغية، كىذا ما أشار إليو ابن جٍت ُب تعريفة للغة كوهنا 

٨تقق كاقعا لغويا متفاعبل كمعاَب من الصراع آّتمعي ك اللغوم، كىذا حتما ٯتر عرب سٌن كجهو األكؿ أم الضركرم من اٟتياة، كّٔذا 
 (.3)اسًتاتيجيات تواصلية بشكل ٭تافظ على ٟتمة الكياف آّتمعي آّتمعي بتحقيق توازف كظيفي متواضع عليو

رم من استخدامنا للغة إٔب أف تصبح لغة كىو العقل العلمي كالعملي الذم نتجاكز بو اٟتاجي الضرك :  عقل لغوي تداولي -2
آفاؽ للتدبر كالتبصر،كىذا ما أشار إليو ابن حـز األندلسي ُب ( العريب)ٗتصصية ىي ُب األساس لغة العلـو كا١تعارؼ تفتح لئلنساف 

 (.4")كثَتة ال بد ألىل كل علم كأىل كل صناعة من ألفاظ ٮتتصوف ّٔا للتعبَت عن مراداهتم كليختصركا ّٔا معا٘ب  :" قولو

فإذا نظرنا إٔب العقل اللغوم العريب  من خبلؿ ىذا الطرح، سنصطدـ ْتقيقة قاسية كىو أف العقل اللغوم العريب قد تراجعت فعالياتو   
ىج اإلنتاجية كطاقتو اإلبداعية، لؤلزمة اليت يعيشها بسبب إ٫تاؿ كعزكؼ اٞتيل اٞتديد عن اٟتفاظ على لغتهم العربية، كعدـ قدرة ا١تنا

التدريسية اليت تقدـ ٢تم من خبل٢تا، كعجز ا١تختصُت على كضع طرائق تعليمية ألبناء الوطن العريب كفيلة بدفعهم إٔب الرجوع إليها 
، كزيادة على ذلك ما يقـو بو اإلعبلـ بشىت كسائلو ُب إضعاؼ ا١تلكة اللغوية كإفشاء اللحن كاألخطاء ُب كسط (5)كالتمكن منها

 .قفُتالطلبة كحىت ا١تث

ليتوقف بذلك العقل اللغوم العريب عند حدكد العقل اللغوم التواصلي الذم يضمن اٟتد األدٗب من التواصل قصد تلبية اٟتاجات    
اليومية، دكف انصرافو للتفعيل اٞتيد لعقلو اللغوم التداكٕب، الذم يعرؼ صعوبات ُب التنشيط لفقدانو للسياسات اللغوية أك لعدـ 

الدكؿ العربية،أك لعدـ كجود ٗتطيط لغوم مستقبلي ّٔا، يساعد على اٟتفاظ على اللغة العربية، خاصة كالعآب اليـو  تنفيذىا من قبل

                                                           
(

1
فاطمة اٞتيوشي، : سرناف، العقل ُب القرف العشرين، ترٚتة -برتراف ساف: ٯتكن التوسع ُب حدكد العقل كتعريفاتو خاصة ُب ىذا القرف كالقرف ا١تاضي من خبلؿ كتاب مهم لػ  -(

  . ، دمشق2888منشورات كزارة الثقافة، سنة 

(2
 .11،القاىرة،ص 3957دار الكتب ا١تصرية، سنة  ابن جٍت، أبو الفتح عثماف، ا٠تصائص، ٖتقيق ٤تمد علي النجار، -( 
(

3
التواصل نظريات كتطبيقات، الكتاب الثالث، إشراؼ ٤تمد عابد اٞتابرم، منشورات الشبكة العربية : غة العربية كالتواصل، ضمن كتابرفيق لبوحسيٍت، األبعاد الرابطة بُت الل -( 

 .73، بَتكت، ص 2838، سنة 3لؤلْتاث كالنشر،ط
 .تونس،3966أبو اٟتسن حاـز القرطاجٍت، منهاج البلغاء كسراج األدباء،ٖتقيق ٤تمد اٟتبيب بن خوجة، سنة  -(4)
(5

،الصادرة عن آّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، يناير 265نبيل علي، الثقافة العربية كعصر ا١تعلومات، رؤية ١تستقبل ا٠تطاب الثقاُب العريب،ـ جلة عآب ا١تعرفة، العدد  -( 
 .218، دكلة الكويت، ص 2883
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يعيش زمن العو١تة اليت تتجاكز فيها ا٢تويات ك٘تحي فيها ا٠تصوصيات، ليصبح اللساف غَت اللساف، كاإلنساف غَت اإلنساف، كّٔذا يتلبد 
العربية، الذم نراه مرتبطا دكف شك بتكوين كعي لغوم جديد لدل ٚتهور ا١تثقفُت، كىذا الوعي يكوف مستقبل اللغات كمنها اللغة 

، غَت (1)مدركا أل٫تية اللغة العربية بوصفها أىم ٝتات االنتماء، كألهنا األداة األكٔب للتعبَت كالتفكَت، كالسمة اددة إلنسانية اإلنساف
ر صلب بناه عقل تداكٕب عو١تي يعمل جاىدا على ٤تو ا٢تويات اللغوية، كاغتياؿ العقوؿ أف ىذا ا١تستقبل الطموح سيصطدـ ّتدا

، كىذا ما ٓب يسهم اإلنساف العريب ُب ردـ ىذه الفجوة الرقمية كا١تعرفية بينو كبُت صناع اللغات (2)اللغوية كإحبلؿ ىويات لغوية مهيمنة
، كمن اللغات لغة متوحدة، فبل ٯتكننا إخراج العقل اللغوم العريب من أزمتو إال الرقمية ُب الغرب، الذين جعلوا من العآب قرية صغَتة

 .ٔتعرفة مكمن الداء ١تعاٞتتو

 (: 3)اللغة العربية من معرفة المجتمع إلى مجتمع المعرفة -3

 :معرفة المجتمع  -3-4

فرادىا لتلبية أغراضهم اٟتياتية،٢تذا احتاجت ىذه لقد رأل اللسانيوف من قبل بأف اللغة مؤسسة اجتماعية ذات طاقة تواصلية بُت أ   
اللغة لعقل عملي يسَت قطاعاهتا كمشاريعها، كنشر ا١تعرفة اللغوية عند فئات ٥تتلفة من أبنائها، كىذا من خبلؿ إنشاء مؤسسات تعتٍت 

 :ٓتدمة كتطوير ك٘تكُت اللغة العربية ُب كجداف متكلميها كمنها 

 .ر مناىج تدريس اللغة العربيةا١تدارس كاٞتامعات، قصد تطوي -
 .٥تابر البحث العلمي ا١تتخصص ُب ترقية اللغة العربية كلغة عا١تية -

 .آّامع اللغوية كدكرىا ُب التمكُت من اللغة، كتوطُت الدخيل منها خاصة ُب ٣تاؿ ا١تصطلحات -

 .ُت بغَتىافتح قنوات متخصصة ُب تعليمية اللغات كمنها اللغة العربية، ككيفية تعليمها للناطق -

 .تكثيف نشاط اٞتمعيات كا١تنظمات ا١تتخصصة ُب ٛتاية اللغة العربية، كٖتفيزىا -

كّٔذا ال ٯتكن تصور كجود اللغة إال كىي مرتبطة بآّتمع الذم يستخدمها أشد االرتباط، يكوف من خصائصها ككظائفها ّتانب   
خر، إهنا تعد أصدؽ مؤرخ ٟتياة ىذا آّتمع كحياة ثقافتو كوهنا تسهم ُب صنع الفكر كتوجيهو كٖتديد خصوصياتو من ٣تتمع آل

نو، كحضارتو كذاكرتو اليت ٗتتزف عنو كل ما يتعلق بعاداتو كتقاليده كسلوكو، كإٯتانو ككفره، كغناه كفقره،كتعلمو كجهلو، كأدبو كمهارتو كف
، كباختصار كل ما يريد (4)و كمناخو كطبيعتو اٟتية كا١تيتةبل إهنا ذاكرة ٖتتفظ أيضا بأدؽ الصور كا١تعلومات عن حياتو اليومية،كعن بيئت

ا١ترء أف يعرؼ عن ىذا آّتمع من تفاصيل قد ال ٧تد أحيانا من األدلة على كجودىا ُب كثائق التاريخ كلكننا ٧تدىا ُب تضاعيف كلمة 
                                                           

(1
 .95-90، القاىرة، ص 3999ٟتديثة، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، سنة ٤تمود فهمي حجازم، علم اللغة بُت الًتاث كا١تناىج ا -( 

(
2
 .305، كص 318ىػ، ا١تملكة العربية السعودية، ص 3028سعد بن ىادم اٟتشاش، مركز الًتٚتة ّتامعة ا١تلك سعود، سنة :ركبرت فليبسوف، ا٢تيمنة اللغوية، ترٚتة -( 
(

3
، آّلس الوطٍت 169، سلسلة عآب ا١تعرفة، العدد 3نبيل علي، العقل العريب ك٣تتمع ا١تعرفة مظاىر األزمة كاقًتاحات اٟتلوؿ، ج : ُب بابو لػ  كتعميق الفكرة ينظر الكتاب ا١تهم -( 

 .، دكلة الكويت2889للثقافة كالفنوف كاآلداب،نوفمرب 
(4

 .33رب، ص ، ا١تغ3995عبد العلي الودغَتم، ُب ا٢توية كالثقافة، دار البوكيلي،سنة  -( 
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رؼ من خبللو على أحواؿ العرب القدامى من كلمات القاموس اللغوم،فبمراجعة اللساف العريب ُب قواميسو كمعاٚتو القدٯتة، سنتع
كعقائدىم اٞتاىلية كأكصاؼ حياهتم كتفكَتىم كمعيشتهم كبيئتهم كجفافها كقسوهتا ما يغنينا عن قراءة كتب ابن خلدكف كابن األثَت أك 

 .غَتىا من كتب مؤرخي العرب الكبار

ُب اٟتياة اليومية كا١تهنية كالعلمية ستساعده على معرفة كباالنتشار الواسع الستخداـ اللغة العربية من قبل اإلنساف العريب   
، كّٔذا ...(االجتماعية،كاالقتصادية،كالسياسية،كالثقافية)٣تتمعو،لتصبح عنده تداكلية كتنافسية مع لغات أخرل على ٚتيع ا١تستويات  

ألمتو، لنكوف بذلك كضعنا أكؿ لبنة ّٓتمع لغوم  يبٌت اإلنساف العريب التواصلي كالتداكٕب ا١تؤىل لغويا إلشراكو ُب التنمية اٟتضارية
 .عريب، ٬تعل من لغتو ىوية راسخة كذات أبعاد عا١تية تواجو ٖتديات العآب ا١تتعوٓب

 :مجتمع المعرفة  -3-2

ادية فإذا كانت معرفة اللغة تتطلب أف تكوف مؤسسة اجتماعية كما رأينا، فإف ٣تتمع ا١تعرفة يطلب منها أف تكوف مؤسسة اقتص  
صناعية بالدرجة األكٔب، تعمل عل رفع اإلنساف العملي إٔب إنساف علمي ذك عقل ٕترييب، ألف اإلنساف ا١تعاصر يقبل على لغة بعينها 

، ٢تذا كاف من أىداؼ ٣تتمع ا١تعرفة رفع سقف التنمية اللغوية، كالتخطيط اللغوم على حد سواء ألهنما (1)بقدر ما تقدـ لو من معرفة
 .بل اللغة العربيةرىانا مستق

إال أف الباحث يقف ُب حَتة من أمره، على الرغم من جهوده الفردية، ١تا يرل بأف اإلدارة الرشيدة لئلصبلح اللغوم ُب الوطن العريب   
ـ ٓب تعد من أكلويات الدكؿ العربية، كىذا ما يزيد من الفجوة اللغوية أماـ العاميات كاللهجات من جهة، كالفجوة الرقمية أما

ا١تعلوماتيات كالرب٣تيات من جهة أخرل، ليظهر العجز على كثَت من القطاعات اليت تبٍت مشاريعا ال ٕتد ٢تا طريقا للتطبيق الفعلي كال 
 (:2)التسويق العملي، كيرجع ذلك إما لنقص ا٠تربة العلمية الية ا١تؤىلة، كإما لنقص التخطيط اإلسًتاتيجي كما نبُت ىنا

 .لسياسات اللغوية ُب الوطن العريب، لتبقى قراراهتا كتوصياهتا حربا على كرؽتعثر الكثَت من ا -
ال توجد سلطة قرار للمجامع اللغوية العربية، ٦تا يبقي ما تقدمو غَت ملـز لئلنساف العريب، كذلك ما تعرفو من مشاكل ُب  -

 .التموين لتحقيق مشاريعها ا٠تادمة للغة العربية ُب عصر العو١تة

كطرائق تدريس اللغة العربية اليت ٓب ٘تكنها من ا٠تركج عن األسلوب التلقيٍت إٔب األسلوب التفاعلي، أماـ قصور مناىج  -
 .اللغات األخرل، ٦تا تسبب ُب العزكؼ عن تعلمها

 .عدـ االستمرار ُب سياسة التعريب ُب الوطن العريب كٖتديث آلياتو،كتطوير مناىجو كأساليبو، ليجابو ا١تٌد العو١تي -

                                                           
 .٤96تمود فهمي حجازم، علم اللغة بُت الًتاث كا١تناىج اٟتديثة، ص  -(1)
(2

 .217-216نبيل علي، الثقافة العربية كعصر ا١تعلومات، رؤية ١تستقبل ا٠تطاب الثقاُب العريب، ص  -( 
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ا٢توية اللغوية لدل ا١تواطن العريب، نتيجة لؤلسباب السابقة ككثرة الفضائيات اليت تساىم بالقسط الوفَت ُب تد٘ب  تراجع -
 . مستول اللغة العربية

غَت أف اللغة العربية تثبت يوما بعد يـو عن إمكانياهتا ا٠تبلقة ُب منافسة ببلغة الرقم،كما نافست بل كتصدرت من قبل    
فمن خصائصها العديدة اليت تبٌُت ذلك التزامها بالقاعدة الذىبية فيما ٮتص التوسط كالتوازف اللغوم، فاللغة ببلغات الرسم، 

إذ تتسم منظومة اللغة العربية بتوازف دقيق كتآخ ٤تسوب بُت فركع اللغة ...العربية ٕتمع بُت كثَت من خصائص اللغات األخرل
 (.1)ا١تختلفة

نسانية آليا بواسطة الكمبيوتر، أثبتت العربية جدارهتا كلغة عا١تية، إذ يسهل تطوير النماذج الرب٣تية كمن منظور معاٞتة اللغات اإل  
، كّٔذا تصبح اللغة العربية تتكلم لغة اٟتاسوب كالرياضيات (2)ا١تصممة للغة العربية،لتلبية مطالب اللغات األخرل أك٢تا اإل٧تليزية

 .الة خاصةاٟتديثة ألهنا تقع ُب الفئة العليا كح

كبانتقاؿ اإلنساف العريب من معرفة لغتو داخل آّتمع إٔب بناء ٣تتمع معرفة ٢تذه اللغة جاعبل منو منهجا كمنهاجا ُب تدبَتاتو   
 (:3)اٟتياتية كالعلمية،مربزا خصائصو اليت تتوافق مع عآب ا١تعلوماتية كالرقمية الذم نعيشو

ىذا آّتمع بإنتاج ا١تعرفة ُب آّاالت ا١تتعددة  كبيعها، باعتبارىا ركنا اقتصاديا إنتاج ا١تعرفة كليس استهبلكها حيث يقـو  -
 .مهما يقـو عليو االقتصاد الوطٍت، فاستهبلؾ ا١تعرفة ال يكفي كإ٪تا ال بد من إنتاجها

 .توفر مستول عإب من التعليم، كالنمو ا١تستمر ُب الوسائل التعليمية -

العمل على تزكيدىا باألفراد ا١تؤىلُت كا١تعدات البلزمة كتطويرىا باستمرار، كاالستفادة من توفر مراكز البحوث كالتطوير، ك  -
ا٠تربات ا١تًتاكمة، كا١تساعدة ُب خلق كتوفَت ا١تناخ الثقاُب الذم ٯتكنو من فهم مغزل التغيَتات كالتجديدات كتقبلها 

 .كالتجاكب معها

اج ا١تعدات الصلبة أك األجهزة اليت تستخدـ ُب اٟتصوؿ على ا١تعرفة، فا١تعرفة ، كليس إنت(اللغوية)القدرة على إنتاج الرب٣تيات -
 . ٖتتاج إٔب ٕتديد مستمر كي تتناسب مع ا١تستجدات لذلك قد ٖتتاج إٔب تقنية كبر٣تيات جديدة تتناسب معها

لمي جديد، كأف ننظر إليها نظرة مشولية كىي كعليو فاللغة العربية ال ٯتكن أف تبٍت مستقبلها إال بتبٍت ٣تتمع ا١تعرفة كأفق معرُب كع  
 (:4)تنسج عبلقاهتا مع معارؼ ٥تتلفة،بًتكيزنا على جوانبها ا٠تاصة اليت ٘تيزىا عن باقي اللغات منها

 العبلقة بُت نظاـ الصرؼ العريب كثرائو االشتقاقي الذم ال ٧تده ُب لغة من لغات العآب. 
 لفنوف التشكيلية كىندسة الديكورالعبلقة بينها كبُت فنوف ا٠تط العريب كا. 

                                                           
(1

 .217ص  ،ا١ترجع نفسو -( 
(2

 .السابقا١ترجع  -( 
(3

 .38ص عماف األردف، ،2886سنة  مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع، ا١تمارسات كا١تفاىيم، ا١تعرفة، إدارة إبراىيم ا٠تلوؼ ا١تلكاكم، -( 
(4

 . 218ص  رؤية ١تستقبل ا٠تطاب الثقاُب العريب، الثقافة العربية كعصر ا١تعلومات، نبيل علي، -( 
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كىذا ال يتحقق إال بإعداد فريق من ا١تتخصصُت على درجة كبَتة من الكفاءة كمن ٣تاالت علمية ٥تتلفة، مع الًتكيز على ا٠تلفية  
 .اؿ اللغوما١تشًتكة ُب اللسانيات، كفقو اللغة، كفلسفة اللغة، كىندسة النظم، كتكنولوجيا ا١تعلومات ككيفية استخدامها ُب آّ

 

 

 :الخاتمة 

بعد ىذا اٞتهد العلمي الذم نرل أهنا غايتو ال تكتمل إال بتضافر جهود العلماء ُب ٚتيع التخصصات ألف اللغة العربية كإف كانت   
 . كسيلة للتعبَت فهي أيضا موضوع للتفكَت ا١تعرُب، كآلية للتدبَت العلمي

نرل اليـو اللغة العربية برؤيا عا١تية،تدخلها إٔب التنافس ُب سوؽ التداكؿ اللغوم العا١تي،  نو ٯتكننا أفأكحسبنا أننا اجتهدنا لنقوؿ    
كىذا بعد ا٩تراطها اٞتٌدم ُب ٣تتمع ا١تعرفة الذم يعد ٣تتمع لئلسًتاتيجيات ا١تستقبلية، باعتماده على السبل التكنولوجية ا١تتطورة 

كالتخطيط ا١تستقبلي ٢تذه اللغة،ليضمن بذلك  استمراريتها  أماـ ىذا ا١تٌد العو١تي القاتل  جاعبل من أكلوياتو التنمية اللغوية ُب آّتمع،
 . للهويات اللغوية
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 الّلغةالعربيةوالعولمة

 مة بوزيدي                                ينع /د :األستاذة
 غاتكمية اآلداب والمّ 

 المغة العربية وآدابيا قسم 
  2دة جامعة البمي

 :مقدمة

تعػػػػٌد الٌلغػػػػة العربيػػػػة مػػػػن أبػػػػرز مبلمػػػػح ثقافتنػػػػا الٌلغويػػػػة، كىػػػػي مػػػػن أكثػػػػر اللغػػػػات االنسػػػػانية ارتباطػػػػا با٢تويػػػػة، كىػػػػي اللغػػػػة االنسػػػػانية     
 1الوحيدة اليت صمدت شاىدة على حضارة أمتها ُب ازدىارىا كانتكاسها

أصػػػػناؼ ا٠تلػػػػق كالعػػػػا١تُت تشػػػػمل الكػػػػوف أم "ع عػػػػوآب كالعػػػػا١توفكٕتمػػػػ" ٥تتػػػػار الصػػػػحاح"كالعو١تػػػػة لغػػػػة مشػػػػتقة مػػػػن عػػػػآب الػػػػيت يعرفهػػػػا 
 اال٧تليزية Globalizationعا١تنا كالعوآب االخرل، كمصطلح العو١تة ىو ترٚتة لكلمة 

إشػػػػػاعة قػػػػػيم كمبػػػػػادلء " عبػػػػػد السػػػػػتار الػػػػػراكم"كقػػػػػد اختلػػػػػف ا١تختصػػػػػوف كالبػػػػػاحثوف ُب ٖتديػػػػػد تعريػػػػػف معػػػػػٌُت ٢تػػػػػا فهػػػػػي تعػػػػػٍت عنػػػػػد 
مريكيػػػػػػة كالنمػػػػػػوذج االمريكػػػػػػي كجعلػػػػػػو ٪توذجػػػػػػا كونيػػػػػػا يتوجػػػػػػب تبنيػػػػػػو كتقليػػػػػػده، كقػػػػػػد اسػػػػػػتفاد مػػػػػػن الٌتطػػػػػػور ا٢تائػػػػػػل كمعػػػػػػايَت الثقافػػػػػػة األ

 2كالسريع ُب كسائل كأجهزة االعبلـ كالتقنيات العلمية كا١تعرفية ُب نقل كتقدٙب ىذا النموذج إٔب آّتمعات األخرل
ألمػػػػػة كالػػػػػوطن كُب مقابػػػػػل ذلػػػػػك يعمػػػػػل علػػػػػى التفتيػػػػػت كالتشػػػػػتيت، نظػػػػػاـ يقفػػػػػز علػػػػػى الدكلػػػػػة كا" ٤تمػػػػػد عابػػػػػد اٞتػػػػػابرم"كىػػػػػي عنػػػػػد   

كإٌف اضػػػػػػعاؼ سػػػػػػلطة الدكلػػػػػػة كالتخفيػػػػػػف مػػػػػػن حضػػػػػػورىا لفائػػػػػػدة العو١تػػػػػػة يؤديػػػػػػاف حتمػػػػػػا أب اسػػػػػػتنهاض أطػػػػػػر االنتمػػػػػػاء سػػػػػػابقة علػػػػػػى 
 3كالنتيجة تفتيت آّتمع كتشتيت مشلو...الدكلة 
مريكيػػػػػة علػػػػػى األصػػػػػعدة ا١تختلفػػػػػػة االقتصػػػػػادية كالسياسػػػػػية كالثقافيػػػػػػة أف العو١تػػػػػػة ظػػػػػاىرة تػػػػػنم عػػػػػن ا٢تيمنػػػػػػة اال" حسػػػػػُت علػػػػػواف"كيػػػػػرل 

عػػػػػػن طريػػػػػػػق تعمػػػػػػػيم النمػػػػػػػوذج االمريكػػػػػػػي علػػػػػػػى االمػػػػػػػم كالشػػػػػػعوب االخػػػػػػػرل كفرضػػػػػػػو عليهػػػػػػػا كذلػػػػػػػك ٖتقيقػػػػػػػا ألىػػػػػػػداؼ االسػػػػػػػًتاتيجية 
جػػػػذكر تلػػػػك الثقافػػػػة  إذان عمليػػػػة العو١تػػػػة ىػػػػي بدايػػػػة نشػػػػوء ثقافػػػػة عا١تيػػػػة بغػػػػض النظػػػػر عػػػػن 4الكونيػػػػة االمريكيػػػػة بالسػػػػيطرة علػػػػى العػػػػآب

 .  يفرضها ا١تشاركوف ُب العملية على من ال يشارؾ، أك ليست لديو القدرة على ا١تشاركة
إٌف أكؿ العو١تػػػػػات كأقػػػػػدمها ُب تػػػػػاريخ اٟتضػػػػػارات ىػػػػػي عو١تػػػػػة اللغػػػػػة؛ لكوهنػػػػػا نقطػػػػػة النهايػػػػػة ُب طبيعػػػػػة اٟتيػػػػػاة االنسػػػػػانية القائمػػػػػة علػػػػػى 

سػػػػػاب اآلخػػػػػرين، فتصػػػػادـ اٟتضػػػػػارات عػػػػػرب التػػػػػاريخ ٓب يكػػػػن دائمػػػػػا بػػػػػدكافع اقتصػػػػػاية صػػػػراع األفكػػػػػار كا١تصػػػػػاّب كسػػػػػيادة األنػػػػا علػػػػػى ح
أك دينيػػػػػػة أك قوميػػػػػػة، كإ٪ٌتػػػػػػا كانػػػػػػت اللغػػػػػػة بوصػػػػػػفها كالػػػػػػدين ركح األمػػػػػػة الناطقػػػػػػة ّٔػػػػػػا كىويتهػػػػػػا كمكمػػػػػػن تارٮتهػػػػػػا كحضػػػػػػارهتا كثقافتهػػػػػػا 

                                                           
1

 98، ص39،2883العربية األردني في موسمو الثقافي  ينظر نبيل عمي، ورقة عمل بعنوان المغة العربية والعولمة، مقدمة لمجمع المغةـ  
2

 32، ص2، مجمد228، عدد3998عبد الستار الراوي، في مفيوم العولمة، مجمة المستقبل العربي، ـ 
3

ـــــى االخـــــالق والتســـــامح، مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة ـ        ـــــد الجـــــابري، قضـــــايا فـــــي الفكـــــر المعاصـــــر، العولمـــــة، صـــــراع الحضـــــارات، العـــــودة إل محمـــــد عاب
 305، ص3998ربية، بيروتالع

4
 .327، ص3999حسين عموان حسين، العولمة والثقافة العربية، العولمة واليوية، المؤتمر العممي، عمانـ 
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لتػػػػاريخ الغالػػػػب كا٧تػػػػازا لرحلتػػػػو اٟتضػػػػارية كٌلهػػػػا،  كمبادئهػػػػا كقيمهػػػػا حاٝتػػػػا ُب الصػػػػراع، كاالنتصػػػػار ُب صػػػػراع اللغػػػػات ا٪ٌتػػػػا ٯتثػػػػل بدايػػػػة
ك٘تٌكنػػػػػو مػػػػػن فػػػػػرض نفسػػػػػو سػػػػػٌيدا ُب العػػػػػآب، كعلػػػػػى اٞتميػػػػػع االعػػػػػًتاؼ بػػػػػو، كبتفوقػػػػػو، كهنايػػػػػة لتػػػػػاريخ ا١تغلػػػػػوب كجػػػػػودا كىويػػػػػة كثقافػػػػػة 

خ االنسػػػػا٘ب مػػػػا ٯتكػػػػن فلكوننػػػػا ٥تتلفػػػػُت ألسػػػػنة كػػػػاف ٫تنػػػػا عػػػػرب التػػػػاري"كحضػػػػارة كقيمػػػػا كمعتقػػػػدا ٦تٌػػػػن امتلكػػػػوا اللغػػػػة كالػػػػوطن كالتػػػػاريخ 
أف تسػػػػميو عو١تػػػػة اللغػػػػة متخػػػػذة اشػػػػكاال متعػػػػددة، كأسػػػػاليب متنوعػػػػة حاملػػػػة ُب أعماقهػػػػا أىػػػػدافا بٌينػػػػة حينػػػػا، كخفيػػػػة أحيانػػػػا تتجػػػػاكز 

 :اللغة نفسها إٔب اللغة كٌلها، كلكٌنها على تعٌدد أشكا٢تا كتنوع أساليبها، كطبيعة أىدافها ا٨تصرت ُب مسارب أربعة
حػػػػرص كػػػػٌل أمػػػػة مػػػػن االمػػػػم منػػػػذ القػػػػدٙب علػػػػى كسػػػػب النصػػػػر ُب أم صػػػػراع لغػػػػوم قػػػػد ٭تكػػػػم بػػػػو التػػػػاريخ عليهػػػػا أف االكؿ يتمثػػػػل ُب 

 ٗتوضو ضد غَتىا 
كيتمثػػػػػل الثػػػػػا٘ب ُب حػػػػػرص كػػػػػٌل أمػػػػػة علػػػػػى أف يكػػػػػوف لسػػػػػاهنا سػػػػػيدا علػػػػػى سػػػػػاحة الصػػػػػراع الثقػػػػػاُب كاٟتضػػػػػارم، فبػػػػػذلت بعػػػػػض األمػػػػػم 

كسػػػػػػػع رقعػػػػػػػة جغرافيػػػػػػػة ٦تكنػػػػػػػة مسػػػػػػػتخدمة أسػػػػػػػاليب شػػػػػػػىت، كطرائػػػػػػػق جهػػػػػػػودا ضػػػػػػػخمة كصػػػػػػػرفت أمػػػػػػػواال طائلػػػػػػػة لنشػػػػػػػر لغاهتػػػػػػػا علػػػػػػػى ا
 1"مستجدة، ك٥تابر لغوية، كأفبلما ككتبا كأشرطة كمسلسبلت كتوجيهات للقائمُت بالتعليم

كػػػػػػػٌل ذلػػػػػػػك مػػػػػػػن أجػػػػػػػل مػػػػػػػد الرقعػػػػػػػة اٞتغرافيػػػػػػػة للغػػػػػػػة ا١تعنيػػػػػػػة ٔتػػػػػػػا يفيػػػػػػػد ُب نشػػػػػػػر الثقافػػػػػػػة القوميػػػػػػػة ألصػػػػػػػحأّا كالتعريػػػػػػػف ْتضػػػػػػػارهتم، 
ة كا١تعرفيػػػػػة كاالدبيػػػػػة كالفنيػػػػػة كٔتػػػػػا يسػػػػػهم بػػػػػدكره ُب اطػػػػػبلع العػػػػػآب كلٌػػػػػو علػػػػػى الصػػػػػركح اٟتضػػػػػارية ألصػػػػػحاب ىػػػػػذه كا٧تػػػػػازاهتم العلميػػػػػ

اللغػػػػة، كقػػػػػد بػػػػػرز ُب ىػػػػػذا ا١تيػػػػػداف علػػػػم يعػػػػػرؼ بػػػػػػ علػػػػػم اللسػػػػػانيات االنثركبولوجيػػػػػة الػػػػذم يعػػػػػٌت بدراسػػػػػة ثقافػػػػػة آّتمعػػػػػات األساسػػػػػية، 
ة؛ ألٌف اللغػػػػػة أداة فعالػػػػػة لفهػػػػػم طبػػػػػاع آّتمعػػػػػات االنسػػػػػانية، ككػػػػػذلك بػػػػػرز علػػػػػم كاللغػػػػػة أحػػػػػد فػػػػػركع االنثركبولوجبػػػػػا بػػػػػل أكثرىػػػػػا أ٫تيػػػػػ

اللغػػػػػػة االجتمػػػػػػاعي الػػػػػػذم يعػػػػػػٌت بدراسػػػػػػة العبلقػػػػػػة بػػػػػػُت اللغػػػػػػة ك٤تيطهػػػػػػا االجتمػػػػػػاعي كالثٌقػػػػػػاُب كتعػػػػػػدد ا١تسػػػػػػتويات اللغويػػػػػػة ُب آّتمػػػػػػع 
 2الواحد

لغتهػػػػا ىػػػػي اللغػػػػة ا١تلهمػػػػة مػػػػن ا علػػػػى البشػػػػرٚتيعهم كىػػػػي كالثالػػػػث كلقدسػػػػية اللغػػػػة أيػػػػة لغػػػػة عنػػػػد النػػػػاطقُت ّٔػػػػا اٌدعػػػػت كػػػػٌل أمػػػػة أف 
 3لغة ا٠تلود ُب العآب اآلخر

كألف اللغػػػػػػػة قاسػػػػػػػم مشػػػػػػػًتؾ بػػػػػػػُت النػػػػػػػاس ٚتػػػػػػػيعهم ٘تٌكنػػػػػػػوا بفضػػػػػػػلها مػػػػػػػن نقػػػػػػػل ا١تعلومػػػػػػػات؛ كألف العػػػػػػػآب امتػػػػػػػدت أطرافػػػػػػػو : كالرابػػػػػػػع
دة للبشػػػػػػركافة، فكانػػػػػػت الػػػػػػدعوة أب كتعػػػػػػٌددت لغاتػػػػػػو حػػػػػػىت نػػػػػػاىزت ا٠تمسػػػػػػة أالؼ لغػػػػػػة ظهػػػػػػرت دعػػػػػػوات كثػػػػػػَتة ال٬تػػػػػػاد لغػػػػػػة كاحػػػػػػ

الػػػػػػذم ٘تثلػػػػػت فكرتػػػػػو ُب إقامػػػػػة ىػػػػػػذه اللغػػػػػة علػػػػػى ٤تاكلتػػػػػو كضػػػػػػع أّتديػػػػػة عا١تيػػػػػة قػػػػػادرة علػػػػػػى "شػػػػػلييار"كمبتكرىػػػػػا ( فوالبػػػػػوؾ)لغػػػػػات 
 4ترٚتة أصوات كٌل لغات العآب، كلكن خابت كٌل ا١تساعي

طػػػػػة ّٔػػػػا، كأٌف التفاعػػػػل بػػػػػُت األمػػػػم مػػػػن جانػػػػػب كاحػػػػد قػػػػػد كاللغػػػػة ىػػػػي ٥تػػػػػزكف ا١تعرفػػػػة كلكػػػػٌل أمػػػػػة تسػػػػتخدـ تلػػػػك اللغػػػػػة ثقافتهػػػػا ا١ترتب
 يفضي أب ا٨تبلؿ كاضمحبلؿ اللغة االضعف، كطمس شخصية اآلخر الثقافية كىويتو كخصوصيتو  

                                                           
1

، نقـــــال عـــــن ىــــادي نيـــــر، المغـــــة  273سويســــي رضـــــا، منــــاىج اســـــتغالل المعطيـــــات االلســــنية فـــــي تــــدريس المغـــــة العربيـــــة لغيــــر النـــــاطقين بيــــا، صـ      
 8، ص2838لمة عالم الكتب ، األردن،العربية وتحديات العو 

2
 313ينظر حنا سامي عياد وزمياله، معجم المسانيات الحديثة، مكتبة لبنان، صـ  

3
 18،  ص3961ينظر ابن فارس، الصاحبي في فقو المغة وسنن العرب في كالميا، تحق مصطفى الشويمي، بيروت،ـ   
4

ــــــداروف، اصــــــوات وارشــــــادات، صـ        ــــــال عــــــن ىــــــادي نيــــــر308كن ــــــع، ، نق ــــــب الحــــــديث لمنشــــــر والتوزي ــــــة وتحــــــديات العولمــــــة،عالم الكت ، المغــــــة العربي
 9، اربد، ص2889
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 فعو١تة اللغة عملية تارٮتية جارية كمستمرة منذ أف امتلك االنساف لغة ككطنا كتارٮتا ٮتتلف ّٔا عن غَته     
منػػػػػذ القػػػػػدـ صػػػػػراعا مريػػػػػرا مفركضػػػػػا عليهػػػػػا مػػػػػن غَتىػػػػػا مػػػػػن الٌلغػػػػػات، ككػػػػػاف ىػػػػػذا الصػػػػػراع أبػػػػػرز كجػػػػػوه  كلقػػػػػد عاشػػػػػت اللغػػػػػة العربيػػػػػة

الصػػػػػػػراعات الػػػػػػػيت خاضػػػػػػػها العػػػػػػػرب ضػػػػػػػد الغػػػػػػػزاة، كقػػػػػػػد كتػػػػػػػب للغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة االنتصػػػػػػػار ُب ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػراع بشػػػػػػػهادة ا١تػػػػػػػؤرخ الفرنسػػػػػػػي 
إٌف : بقولػػػػػو" غوسػػػػػتاؼ"زز باحػػػػػث آخرمػػػػػا قالػػػػػو الػػػػػذم أٌكػػػػػد أٌف اللغػػػػػة العربيػػػػػة تركػػػػػت أثػػػػػرا مهمػػػػػا ُب فرنسػػػػػا نفسػػػػػها، كعػػػػػ" غوسػػػػػتاؼ"

الفرنسػػػػػػػيتُت ٤تشػػػػػػػوة بالكلمػػػػػػػات العربيػػػػػػػة، كمػػػػػػػن الطبيعػػػػػػػي أف تقتػػػػػػػبس فرنسػػػػػػػا " ليمػػػػػػػوزاف"ككاليػػػػػػػة "أكفػػػػػػػرف"اللهجػػػػػػػات السػػػػػػػائدة لواليػػػػػػػة
كقػػػػػػد اعتمػػػػػػد علمػػػػػػاء مػػػػػػن شػػػػػػىت بقػػػػػػاع األرض اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة كأّٔػػػػػػرهتم،  1كايطاليػػػػػػا مػػػػػػن العػػػػػػرب الػػػػػػذين كػػػػػػانوا سػػػػػػادة البحػػػػػػر ا١تتوسػػػػػػط

 .2عكفوا على طلب العلم العريب باللغة العربية اليت أتقنوا تعلمهاف
ك٘تثػػػػل عو١تػػػػة اللغػػػػة اٞتانػػػػب ا١تهػػػػم مػػػػن عو١تػػػػة الثقافػػػػة الػػػػيت ٭تتػػػػدـ اليػػػػـو فيهػػػػا الصػػػػراع، كىػػػػذه العو١تػػػػة تػػػػدعو إٔب بنػػػػاء ثقافػػػػة كونيػػػػة ذات 

علػػػػى شػػػػعوب العػػػػآب ٦تٌػػػػا قػػػػد يػػػػؤثر بالسػػػػلب علػػػػى عناصػػػػر عا١تيػػػػة مشػػػػًتكة تتضػػػػمن نسػػػػقا معينػػػػا مػػػػن القػػػػيم كا١تعػػػػايَت الػػػػيت يػػػػراد فرضػػػػها 
 3ا٠تصوصية الثقافية ٢تذه الشعوب

كتػػػػدعو عو١تػػػػة الثقافػػػػة إٔب ا٬تػػػػاد ثقافػػػػة كاحػػػػدة ُب لغػػػػة كاحػػػػدة تسػػػػيطر كتسػػػػود كهتػػػػيمن علػػػػى الثقافػػػػات األخػػػػرل؛ كذلػػػػك عػػػػن طريػػػػق 
الثقافػػػػػػات االخػػػػػػرل، كمػػػػػػن ٍبٌ اٟتلػػػػػػوؿ  نشػػػػػػر مضػػػػػػامينها، كأسػػػػػػاليب تفكَتىػػػػػػا، بػػػػػػل كأسػػػػػػاليب الٌتعبػػػػػػَت ُب ٤تاكلػػػػػػة منهػػػػػػا للحلػػػػػػوؿ ٤تػػػػػػلٌ 

 ٤4تٌل اللغات األ٦تية ٚتيعا
كتعػػػػػٌد عو١تػػػػػة اللغػػػػػة ُب آّتمعػػػػػػات العربيػػػػػة أشػػػػػد مػػػػػػن االسػػػػػتعمار الػػػػػذم ذاقػػػػػوا مرارتػػػػػػو؛ ألٌف عو١تػػػػػة لغػػػػػة أجنبيػػػػػػة علػػػػػى حسػػػػػاب اللغػػػػػػة 

ىػػػػػذه العو١تػػػػػة سػػػػػتؤدم إٔب قطػػػػػع صػػػػػلة العربيػػػػػة األـ مػػػػػن أخطػػػػػر العو١تػػػػػات فتكػػػػػا كاسػػػػػتبلبا للثقافػػػػػة العربيػػػػػة، كللمسػػػػػتقبل العػػػػػريب؛ ألٌف 
أبنػػػػػاء األمػػػػػة بكػػػػػٌل شػػػػػيء ٯتتلكونػػػػػو مػػػػػن اإلرث اٟتضػػػػػارم كالثقػػػػػاُب كقػػػػػد خلقػػػػػت العو١تػػػػػة نوعػػػػػا مػػػػػن القلػػػػػق كالتػػػػػوتر لػػػػػدل دكؿ العػػػػػآب 

 . الثالث، كتدٌخلت ُب ٥تتلف نواحي اٟتياة االجتماعية كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية
ا اٟتقيقػػػػػي مػػػػػع الثقافػػػػػة العربيػػػػػة كىويتهػػػػػا القوميػػػػػة تعتمػػػػػد للنيػػػػػل مػػػػػن الشخصػػػػػية القوميػػػػػة العربيػػػػػة  إف فكػػػػػرة العو١تػػػػػة الثقافيػػػػػة ُب صػػػػػراعه

كتعبػػػػَت عػػػػن الوجػػػػود اٟتضػػػػارم لؤلمػػػػة العربيػػػػة كمػػػػن ىنػػػػا فػػػػإٌف الػػػػدفاع عػػػػن الشخصػػػػية القوميػػػػة العربيػػػػة يتطلػػػػب كضػػػػع ا٢تويػػػػة القوميػػػػة 
  5كا٠تصوصية العربية للثقافة العربية ُب ا١تقاـ األكؿ

و١تػػػػػػة الثقافيػػػػػػة عػػػػػػرب كسػػػػػػائل االعػػػػػػبلـ كشػػػػػػبكات ا١تعلومػػػػػػات كاالنًتنػػػػػػت كسػػػػػػواىا ٘تػػػػػػارس نوعػػػػػػا مػػػػػػن الػػػػػػٌتحكم كالضػػػػػػبط كأضػػػػػػحت الع
ك تسػػػػػػػاىم كثػػػػػػػَتا ٔتزيػػػػػػػد مػػػػػػػن الفاعليػػػػػػػة ُب التػػػػػػػأثَت ُب الثقافػػػػػػػات الوطنيػػػػػػػة عربأجهػػػػػػػزة  6لسػػػػػػػلوؾ األفػػػػػػػراد كآّتمعػػػػػػػات كبطريقػػػػػػػة قسػػػػػػػرية 

بفعػػػػػل ظػػػػاىرة العو١تػػػػػة، إذ ٘تثػػػػل العو١تػػػػػة الثقافيػػػػة أخطػػػػػر التحػػػػديات ا١تعاصػػػػػرة االعػػػػبلـ، مػػػػا جعػػػػػل الثقافػػػػة العربيػػػػػة تتعػػػػرض ٠تطػػػػػر كبػػػػَت 
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للثقافػػػػػة العربيػػػػػة، كىػػػػػذه ا٠تطػػػػػورة ال تػػػػػأٌب مػػػػػن ا٢تيمنػػػػػة الثقافيػػػػػة الػػػػػيت تنطػػػػػوم عليهػػػػػا العو١تػػػػػة فحسػػػػػب، كإ٪تػػػػػا مػػػػػن اآلليػػػػػات كاألدكات 
 اليت تستخدـ لغرضها    

تشػػػػػػَت ٚتيػػػػػػع "مشػػػػػػَتا إٔب الٌتواصػػػػػػل اللغػػػػػػوم" علػػػػػػي نبيػػػػػػل"عو١تػػػػػػة كقػػػػػػد قػػػػػػاؿ كنشػػػػػَت إٔب أثػػػػػػر االنًتنيػػػػػػت باعتبػػػػػػاره ظػػػػػػاىرة مػػػػػػن ظػػػػػػواىر ال
الػػػػػػدالئل إٔب أف التواصػػػػػػل عػػػػػػن بعػػػػػػد عػػػػػػرب الوسػػػػػػيط االلكػػػػػػًتك٘ب سػػػػػػيقلب مفهػػػػػػـو التواصػػػػػػل اللغػػػػػػوم الػػػػػػذم اعتػػػػػػدنا عليػػػػػػو رأسػػػػػػا علػػػػػػى 

 1عقب سواء من حيث طبيعة العبلقة بُت ا١ترسل كا١تستقبل، أك من حيث تنوع أشكاؿ التواصل
ت اشػػػػػػػكاؿ التعريفػػػػػػػات لبلنًتنػػػػػػػت إال أف ٚتيعهػػػػػػػا ٓب تبتعػػػػػػػد عػػػػػػػن ىػػػػػػػذين التعػػػػػػػريفُت األكؿ يعتربىػػػػػػػا شػػػػػػػبكة مًتابطػػػػػػػة مػػػػػػػن كإف تعػػػػػػػدد

  2مبليُت اٟتواسيب حوؿ العآب من خبلؿ خطوط ا٢تاتف أكاألقمار الصناعية، أك أم من نظم االتصاالت األخرل
ت ا١تعػػػػػػايَت ا١تشػػػػػػًتكة ٘تٌكػػػػػػن مػػػػػػن ارسػػػػػػاؿ الرسػػػػػػائل مػػػػػػن أم كالتعريػػػػػػف الثػػػػػػا٘ب يػػػػػػرل االنًتنػػػػػػت رابطػػػػػػة مػػػػػػن شػػػػػػبكات اٟتاسػػػػػػب اآلٕب ذا

كيعػػػػػػػود تػػػػػػػاريخ الشػػػػػػػبكة العا١تيػػػػػػػة إٔب مػػػػػػػا  3جهػػػػػػػاز حاسػػػػػػػوب إٓب مركػػػػػػػزم مػػػػػػػرتبط بإحػػػػػػػدل الشػػػػػػػبكات إٔب أم جهػػػػػػػاز آخػػػػػػػر مػػػػػػػرتبط،
الوكالػػػػػػة األمريكيػػػػػػة ١تشػػػػػػاريع البحػػػػػػوث ا١تتقدمػػػػػػة، كجػػػػػػاء ىػػػػػػذا  1969كىػػػػػػي الشػػػػػػركة الػػػػػػيت أسسػػػػػػتها عػػػػػػاـ  Arpanetيعػػػػػػرؼ باسػػػػػػم 

فاالنًتنػػػػػت كسػػػػػيط الكػػػػػًتك٘ب  4" سػػػػػبوتنيك"اع كػػػػػرد فعػػػػػل أمريكػػػػػي علػػػػػى إطػػػػػبلؽ االٖتػػػػػاد السػػػػػوفياٌب السػػػػػابق للقمػػػػػر الصػػػػػناعياالخػػػػػًت 
 عا١تي تفاعلي 

كيًتتػػػػػب علػػػػػػى كػػػػػػٌل مػػػػػػن ىػػػػػذه ا٠تصػػػػػػائص نتػػػػػػائج فيمػػػػػػا يتعلػػػػػػق بنػػػػػوع اللغػػػػػػة ا١تسػػػػػػتخدمة ىنػػػػػػاؾ، كينبػػػػػع التػػػػػػأثَت األكثػػػػػػر أساسػػػػػػية مػػػػػػن 
ه السػػػػػمات ىػػػػػي أف طبيعػػػػة األجػػػػػزاء الصػػػػػلبة للحاسػػػػػب اآلٕب الػػػػذم ٨تتاجػػػػػو لكػػػػػي ٯتكننػػػػػا السػػػػمة االلكًتكنيػػػػػة للوسػػػػػيط، كأكضػػػػح ىػػػػػذ

االتصػػػػػاؿ باالنًتنػػػػػت ٖتػػػػػٌد مػػػػػن االختيػػػػػارات االتصػػػػػالية للمسػػػػػتخدـ، كعلػػػػػى ىػػػػػذا األسػػػػػاس فػػػػػإٌف ٣تموعػػػػػة مػػػػػن اٟتػػػػػركؼ علػػػػػى لوحػػػػػة 
ويػػػػة االسػػػػتقبالية، كتبعػػػػا لػػػػذلك فإنٌػػػػو ٯتكػػػػن ا١تفػػػػاتيح ٖتػػػػٌدد القػػػػدرة اللغويػػػػة االنتاجيػػػػة كمػػػػا ٭تػػػػٌدد حجػػػػم الشاشػػػػة كتكوهنػػػػا القػػػػدرة اللغ

كمػػػػع التوسػػػػعات كالتطػػػػورات الػػػػيت شػػػػهدهتا الشػػػػبكة علػػػػى ا١تسػػػػتول  ٢5تػػػػذا الوسػػػػيط أف يسػػػػٌهل أنشػػػػطة لغويػػػػة تقليديػػػػة تسػػػػهيبل كبػػػػَتا 
كالدة أعػػػػػػداد كثػػػػػػَتة مػػػػػػن ا١تواقػػػػػػع العربيػػػػػػة،  1997ا١تسػػػػػػتول العػػػػػػا١تي تطػػػػػػورت شػػػػػػبكة االنًتنػػػػػػت علػػػػػػى ا١تسػػػػػػتول العػػػػػػريب فشػػػػػػهد عػػػػػػاـ 

دد ا١تواقػػػػػػػع ا١تسػػػػػػػتخدمة للغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة، كمػػػػػػػع الٌتوسػػػػػػػعات الػػػػػػػيت شػػػػػػػهدهتا الشػػػػػػػبكة ُب العػػػػػػػآب العػػػػػػػريب توسػػػػػػػعت أيضػػػػػػػا فتضػػػػػػػاعف عػػػػػػػ
ا٠تػػػػػدمات الػػػػػيت تقػػػػػدمها للمشػػػػػًتكُت فظهػػػػػرت العديػػػػػد مػػػػػن ا١تراكػػػػػز التعليميػػػػػة العربيػػػػػة، كتعتػػػػػرب جامعػػػػػة العػػػػػرب االلكًتكنيػػػػػة أكؿ مركػػػػػز 
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 60العربية ووسائل االتصال الحديثة، ص

5
 19ديفد كريستال، المغة واالنترنت، المرجع السابق، صـ   

6
  79وليد ابراىيم الحاج،المغة العربية ووسائل االتصال الحديثة، المرجع السابق، صـ   
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ٌتخاطػػػػػػب األساسػػػػػػية مػػػػػػع الشػػػػػػبكة، كىػػػػػػي ا١تػػػػػػادة األكٔب الػػػػػػيت ٘تثػػػػػػل بواسػػػػػػطتها ا١تعلومػػػػػػات ا١تتػػػػػػوافرة ُب صػػػػػػفحات كتيعػػػػػػد اللغػػػػػػة ركيػػػػػػزة ال
االنًتنػػػػػت، كا١تتبادلػػػػػة بػػػػػُت األشػػػػػخاص كا١تؤسسػػػػػات، كانطبلقػػػػػا مػػػػػن ىػػػػػذه االعتبػػػػػارات نػػػػػرل أف اللغػػػػػة ا١تسػػػػػتخدمة بطريقػػػػػة مكثفػػػػػة ُب 

 1ٌف كجود اللغات االخرل أخذ يزداد باضطرادشبكة االنًتنت ىي اال٧تليزية لكن مع عو١تة االنًتنت، فإ
كقػػػػػد ظهػػػػػرت خدمػػػػػة االنًتنػػػػػت ُب الػػػػػوطن العػػػػػريب متػػػػػأخرة، حيػػػػػث ظهػػػػػرت ُب السػػػػػنوات األكٔب مػػػػػن التسػػػػػعينات ٣تموعػػػػػة مػػػػػن ا١تواقػػػػػع 

آب مػػػػػػن ا١تواقػػػػػػع األكٔب الػػػػػػيت دخلػػػػػػت عػػػػػػ Arabnetالعربيػػػػػػة الػػػػػػيت ال تتعامػػػػػػل إال باللغػػػػػػة اال٧تليزيػػػػػػة، كيعتػػػػػػرب موقػػػػػػع الشػػػػػػبكة العربيػػػػػػة 
، كيقػػػػػٌدر عػػػػػدد 1995االنًتنػػػػػت، كالػػػػػذم تأسػػػػػس مػػػػػن قبػػػػػل الشػػػػػبكة السػػػػػعودية لؤلْتػػػػػاث ُب لنػػػػػدف، كظهػػػػػر ىػػػػػذا ا١توقػػػػػع ُب بػػػػػدايات 

مػػػػػن ىػػػػػذه ا١تواقػػػػػع مػػػػػا زالػػػػػت تسػػػػػتخدـ اللغػػػػػة %  80كلكػػػػػن كلؤلسػػػػػف إٌف  8ك7ا١تواقػػػػػع العربيػػػػػة باللغػػػػػة العربيػػػػػة كاال٧تليزيػػػػػة مػػػػػا بػػػػػُت 
اال٧تليزيػػػػػػة كاللغػػػػػػات األخػػػػػػرل ىػػػػػػوة ملحوظػػػػػػة، كنشػػػػػػَت إٔب أٌف اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة تقػػػػػػع ُب ا١ترتبػػػػػػة اال٧تليزيػػػػػػة، كا٢تػػػػػػوة الفاصػػػػػػلة بػػػػػػُت اللغػػػػػػة 

كمػػػػػع أٌف الشػػػػػبكة ُب تطػػػػػور مسػػػػػتمر ُب العػػػػػآب العػػػػػريب إال أننػػػػػا مازلنػػػػػا نػػػػػرل أف العػػػػػآب العػػػػػريب ٭تبػػػػػو بػػػػػبطء ٨تػػػػػو ىػػػػػذه  2الثامنػػػػػة عشػػػػػرة
لػػػػػػػػى الشػػػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػػػة سػػػػػػػػواء ُب مشػػػػػػػػاركتهم ّٓموعػػػػػػػػات يسػػػػػػػػتخدموف اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة ع% 45ألفٌ "الطفػػػػػػػػرة ا١تعلوملتيػػػػػػػػة ا٢تائلػػػػػػػػة؛

" يػػػػػاىو كجوجػػػػػل"الدردشػػػػػة، أك ُب ا١تراسػػػػػلة عػػػػػرب الربيػػػػػد االلكػػػػػًتك٘ب، أك ُب ْتػػػػػثهم عػػػػػن موضػػػػػوع مػػػػػا عػػػػػرب ٤تركػػػػػات البحػػػػػث ا١تعركفػػػػػة 
ركػػػػػػػات يشػػػػػػػعركف أٌف اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة ٖتقػػػػػػػق حاجػػػػػػػاهتم ا١تطلوبػػػػػػػة، كىػػػػػػػي نسػػػػػػػبة قليلػػػػػػػة، إال أننػػػػػػػا معػػػػػػػذكركف ُب ذلػػػػػػػك؛ألف ا% 26ك

 فقط يعرفوف مواقع تعليم اللغة العربية% 17باللغة العربية غائبة كاتول العريب قليل على تلك الشبكة 
كمػػػػػػا يعيػػػػػػب ا١تواقػػػػػػع العربيػػػػػػة أف أغلػػػػػػب صػػػػػػفحاهتا تنتقػػػػػػل مػػػػػػن اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة ُب الصػػػػػػفحتُت األكليتػػػػػػُت إٔب اللغػػػػػػة اال٧تليزيػػػػػػة ُب بػػػػػػاقي 

  3ْتاجة ألف تشًتؾ فيها لكي تستفيد منها كىذا ما ليس موجودا ُب ا١تواقع االخرلالصفحات، كأف غالبية ا١تواقع العربية 
كخرقػػػػػػػت االنًتنػػػػػػػت ٚتيػػػػػػػع اٟتػػػػػػػواجز الثقافيػػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػادية كالسياسػػػػػػػية بػػػػػػػُت دكؿ العػػػػػػػآب فهػػػػػػػي تػػػػػػػوٌفر ا١تعلومػػػػػػػات      

أك عمػػػػػره أكمكانتػػػػو االجتماعيػػػػػة مػػػػن ىنػػػػػا أرل  بأنواعهػػػػا ا١تختلفػػػػة لكػػػػػٌل مػػػػن يصػػػػػل إليهػػػػا بغػػػػض النظػػػػػر عػػػػن جنسػػػػػو أك لغتػػػػو أك دينػػػػو
كأىػػػػػم سػػػػيئة ٖتػػػػٌد مػػػػػن فائػػػػدة اللغػػػػة الشػػػػبكية أهٌنػػػػػا تفػػػػرغ اللغػػػػات مػػػػػن  4أف االنًتنػػػػت احػػػػدل الوسػػػػائل ا١تهمػػػػػة اليصػػػػاؿ رسػػػػالة العو١تػػػػة

 .شحنتها الثقافية كتبسطها ُب قوالب أشبو ما تكوف بالرموز، كُب ذلك ما فيو من السلخ كا١تسخ
عاصػػػػػػػػر عػػػػػػػػا١تُت متناقضػػػػػػػػُت حػػػػػػػػامبل ُب شخصػػػػػػػػيتو ثقػػػػػػػػافتُت متباعػػػػػػػػدتُت يصػػػػػػػػعب التفريػػػػػػػػق بينهمػػػػػػػػا ثقػػػػػػػػافتُت غػػػػػػػػَت يعػػػػػػػػايش العػػػػػػػػريب ا١ت

متكػػػػافئتُت، ثقافػػػػػة تراثيػػػػة مفعمػػػػػة با١تواطنػػػػة األصػػػػػلية كأخػػػػرل عو١تيػػػػػة تغريبيػػػػة تسػػػػػلبو االكٔب، كتدفعػػػػو ٨تػػػػػو عصػػػػرنة فرديػػػػػة، كبػػػػُت العػػػػػآب 
إذان فػػػػإف العو١تػػػػة كاقػػػػع معػػػػيش، كقػػػػدر  5كبػػػػُت عصػػػػرنة اآلخػػػػر ا١تغًتبػػػػة عنػػػػواألكؿ كالثػػػػا٘ب يقػػػػف العػػػػريب عػػػػاجزا عػػػػن الوصػػػػل بػػػػُت ماضػػػػيو 

كقػػػػػدر ٤تتػػػػػـو فالقضػػػػػية ُب العو١تػػػػػة ليسػػػػػت قضػػػػػية اختيػػػػػار فكػػػػػرم أكثقػػػػػاُب أك سياسػػػػػي ُب أف نقبلهػػػػػا أك نرفضػػػػػها بقػػػػػدر مػػػػػاىي قضػػػػػية 
 6سؤاؿ عن كيفية التعامل معها، كاستيعأّا، كٖتصُت لغتنا كثقافتنا ١تواجهتها

                                                           
1
  79المرجع نفسو، صـ   

2
 71و، صالمرجع نفسـ  

3
 72المرجع السابق، صـ  

4
 68المرجع نفسو، صـ  
5

، 2جـــــان زيجمـــــر، العولمـــــة وتيمـــــيش الثقافـــــة الوطنيـــــة، رؤيـــــة نقديـــــة مـــــن العـــــالم الثالـــــث، عـــــالم الفكـــــر، الكويـــــت، مـــــج الثـــــامن والعشـــــرون، العـــــددـ       
 321، ص3999

6
 37ىادي نير، المغة العربية وتحديات العولمة، المرجع السابق، صـ  



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 
 

191 

صػػػػػمد ُب كجػػػػػو ىػػػػػذا التيػػػػػار اٞتػػػػػارؼ قبػػػػػل اف ٬ترفنػػػػػا كيقضػػػػػي علػػػػػى كػػػػػل شػػػػػيء لنػػػػػا ٔتػػػػػا فيػػػػػو لغتنػػػػػا؟ كُب االجابػػػػػة فمػػػػػاذا اعػػػػػددنا كػػػػػي ن
عػػػػػن ىػػػػػذا السػػػػػؤاؿ ٧تػػػػػد النػػػػػاس  فػػػػػريقُت ٥تتلفػػػػػُت فريػػػػػق تػػػػػارؾ نفسػػػػػو للمػػػػػوج مؤيػػػػػد، كالثػػػػػا٘ب رافػػػػػض رفضػػػػػا مطلقػػػػػا لكػػػػػل عو١تػػػػػة باسػػػػػم 

 ٛتاية ا٠تصوصية الثقافية العربية،
العو١تػػػػػػة كالعو١تػػػػػػة الثقافيػػػػػػة مقبولػػػػػػة إف ٓب تكػػػػػػن اضػػػػػػطهادا فكريػػػػػػا لآلخػػػػػػرين، كأف تتغػػػػػػٌذل مػػػػػػػن  أف: يــــــرى أصــــــحاب الــــــرأي األول 

تنػػػػػوع الثقافػػػػػات كالقػػػػػيم كتعػػػػػدد الطموحػػػػػات ا١تشػػػػػركعة، كاحػػػػػًتاـ الثقافػػػػػات كا٢تويػػػػػات األ٦تيػػػػػة ا١تختلفػػػػػة كقبػػػػػوؿ اآلخػػػػػر، كىػػػػػدـ الػػػػػػ أنػػػػػا، 
كأف ال  1خػػػػػتبلؼ بػػػػػُت الشػػػػػػعوب كالثقافػػػػػات كاللغػػػػػػات أمػػػػػر كاقػػػػػػعكاالعػػػػػًتاؼ بالٌتعػػػػػدد الثقػػػػػػاُب كاللغػػػػػوم كاٟتضػػػػػػارم كاالقػػػػػرار بػػػػػػأف اال

تكػػػػػوف العو١تػػػػػػة اللغويػػػػػػة كالثقافيػػػػػػة نقيضػػػػػػا لتوجهػػػػػػات  اٟتضػػػػػػارة العربيػػػػػة االسػػػػػػبلمية، كٯتكػػػػػػن ألجػػػػػػواء العو١تػػػػػػة ا١تنفتحػػػػػػة أف تعػػػػػػُت علػػػػػػى 
العػػػػػريب فالٌتقػػػػػدـ ا٢تائػػػػػل ُب  ا٬تػػػػػاد كسػػػػػائل كآليػػػػػات تسػػػػػتخدـ ُب صػػػػػاّب اللغػػػػػة العربيػػػػػة كػػػػػي تأخػػػػػذ مكانتهػػػػػا ا١تأمولػػػػػة ُب حيػػػػػاة االنسػػػػػاف

كسػػػػػائل االتصػػػػػاؿ مػػػػػن شػػػػػأنو أف ٮتػػػػػدـ اللغػػػػػة العربيػػػػػة الفصػػػػػحى، كمػػػػػا ٯتكػػػػػن للعربيػػػػػة أف تسػػػػػتفيد مػػػػػن الثػػػػػورة ا١تعلوماتيػػػػػة مػػػػػن حيػػػػػث 
 2انتاج الربامج التعليمية

عػػػػن الثقافػػػػة أٌف الشػػػػأف الثٌقػػػػاُب لكػػػػل أمػػػػة ىػػػػو الػػػػذم ٭تػػػػدد بقػػػػوة مبلمػػػػح ىويتهػػػػا، كعنػػػػدما نتحػػػػدث :ويــــرى أصــــحاب الــــرأي الثــــاني
فإ٪تػػػػا نػػػػتكلم عنهػػػػا ٔتنظورىػػػػا الواسػػػػع ا١تسػػػػتمد مػػػػن عقيػػػػدة األمػػػػة كلغتهػػػػا كتراثهػػػػا ا١تشػػػػًتؾ، كتعػػػػٌد اللغػػػػة مػػػػن أىػػػػم ا١تبلمػػػػج الػػػػيت تكػػػػٌوف 
ىويػػػػة االمػػػػة ك٘تيزىػػػػا عػػػػن غَتىػػػػا مػػػػن األمػػػػم، فاللغػػػػة كالػػػػدين ٫تػػػػا العنصػػػػراف ا١تركزيػػػػاف ألم ثقافػػػػة أك حضػػػػارة كمػػػػن ىنػػػػا فػػػػإف أم ٖتػػػػد 

 3م على ٖتد للغتها لثقافة ما ينطو 
كإذا كانػػػت اللغػػػة ػ أيػػػة لغػػػة ػ بأىلهػػػا ال بنفسػػػها فإنػػػا قػػػد كجػػػدنا اللغػػػة العربيػػػة ترافػػػق مسػػػَتة االمػػػة بقوهتػػػا كتضػػػعف بضػػػعفها فقػػػد 

كُب مطلػػػػػع ىػػػػػذا القػػػػػرف بػػػػػدت لغتنػػػػػا ...اسػػػػػتطاعت ُب ا١تاضػػػػػي أف ٖتمػػػػػل حضػػػػػارة مػػػػػن أضػػػػػخم مػػػػػا عرفػػػػػت االنسػػػػػانية مػػػػػن حضػػػػػارات
  4.صحأّا عن اٟتياة إهٌنا ُب ٤تنة توازم  ٤تنة ىذه األمةبعيدة عن اٟتياة، لبعد أ

فاللغػػػػػػة العربيػػػػػػة تعػػػػػػيش أزمػػػػػػة بكػػػػػػل مػػػػػػا تعنيػػػػػػو ىػػػػػػذه العبػػػػػػارة ا١تشػػػػػػحونة با١تعػػػػػػا٘ب كالػػػػػػدالالت أزمػػػػػػة ُب ا١تػػػػػػدارس، كأزمػػػػػػة ُب اٞتامعػػػػػػات 
 ككسائل االعبلـ كغَتىا 

النػػػػػػاطقُت ّٔػػػػػػا؛ ألف العو١تػػػػػػة هتػػػػػػدؼ أب تنميػػػػػػة االٕتػػػػػػػاه كتواجػػػػػػو اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة اليػػػػػػـو ُب عػػػػػػآب العو١تػػػػػػة ٖتػػػػػػديات ك٥تػػػػػػػاطر تسػػػػػػتهدؼ 
٨توا٬تػػػػاد لغػػػػة اصػػػػطبلحية كاحػػػػدة تتحػػػػوؿ بالتػػػػػدريج أب لغػػػػة كحيػػػػدة للعػػػػآب، يػػػػتم اسػػػػػتخدامها كتباد٢تػػػػا سػػػػواء للتخاطػػػػب بػػػػُت البشػػػػػر 

 أك بُت اٟتسابات االلكًتكنية، أك مابُت مراكز البيانات كصناعة ا١تعلومات 
ا مػػػػػػػػا يقػػػػػػػػود إٔب انسػػػػػػػػداد ثقػػػػػػػػاُب مػػػػػػػػن نػػػػػػػػوع خػػػػػػػػاص يفضػػػػػػػػي إٔب اٞتمػػػػػػػػود فاال٨تػػػػػػػػدار كالتبلشػػػػػػػػي إذ أٌف إٌف االنفتػػػػػػػػاح اٟتضػػػػػػػػارم غالبػػػػػػػػ

 5الدخوؿ ُب قصور اٟتضارة ا١تشًتكة يستوجب خركجا غَت مأسوؼ عليو من مضارب الثقافة
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 31ينظرالمغة العربية في عصر العولمة، المرجع السابق صـ  

4
 89نبيل عمي، ورقةعمل بعنوان المغة العربية والعولمة، المرجع السابق، صـ  
5
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النتقػػػػػاؿ ّٔػػػػػا كتعمػػػػػل العو١تػػػػػة علػػػػػى سػػػػػحق ا٢تويػػػػػة الوطنيػػػػػة اليػػػػػة كإعػػػػػادة صػػػػػهرىا كتشػػػػػكيلها ُب إطػػػػػار ىويػػػػػة كشخصػػػػػية عا١تيػػػػػة أم ا
مػػػػػػن ا٠تصوصػػػػػػية إٔب العموميػػػػػػة، سػػػػػػحق الثقافػػػػػػة كاٟتضػػػػػػارة اليػػػػػػة الوطنيػػػػػػة، كا٬تػػػػػػاد حالػػػػػػة اغػػػػػػًتاب مػػػػػػابُت االنسػػػػػػاف كتارٮتػػػػػػو الػػػػػػوطٍت 

 كا١توركثات الثقافية كاٟتضارية اليت انتجتها حضارة اآلباء كاألجداد
يت تنػػػػػادم ُب ظاىرىػػػػػا بػػػػػالربط كالتوحيػػػػػد بػػػػػُت البلػػػػػداف كمػػػػػا يػػػػػرل كثػػػػػَت مػػػػػن ا١تفكػػػػػرين أف العو١تػػػػػة الػػػػػ" عبػػػػػد ا عبػػػػػد الػػػػػداٙب/"كيػػػػػرل د

كاٟتضػػػػػارات كالٌتغلػػػػػب علػػػػػى العامػػػػػل اٞتغػػػػػراُب مػػػػػن العػػػػػآب قريػػػػػة كاحػػػػػدة غػػػػػَت أهنػػػػػا ُب باطنهػػػػػا عامػػػػػل صػػػػػراع كدعػػػػػوة إٔب سػػػػػيطرة القػػػػػوم 
 1على الضعيف، كالغٍت على الفقَت كسبيبل ٢تيمنة قول علمية كربل ٤تدكدة

ارة ا١تعاصػػػػػرة رىػػػػػن بنجاحنػػػػػا ُب أف نػػػػػؤمن للغتنػػػػػا شػػػػػركط عضػػػػػويتها ُب نػػػػػادم اللغػػػػػات العػػػػػا١تي فػػػػػإف ٧تاحنػػػػػا ُب الٌلحػػػػػاؽ بركػػػػػب اٟتضػػػػػ
الػػػػذم أخرجتػػػػو إٔب حيػػػػز الوجػػػػود النزعػػػػة ا١تتناميػػػػة ٨تػػػػو العو١تػػػػة الػػػػيت نشػػػػهدىا حاليػػػػا، كمػػػػن منظػػػػور ىػػػػذه الدراسػػػػة تعػػػػٍت حركػػػػة العو١تػػػػة 

 2ختلفة ُب كياف لغوم كاحد يتسم بالشفافية اللغويةاسقاط اٟتواجز اللغوية كشرط أساسي لدمج بلداف العآب كثقافتهم ا١ت
ىػػػػػادم هنػػػػػر أف اللغػػػػػة العربيػػػػػة اآلف ُب عصػػػػػر العو١تػػػػػة تواجػػػػػو ٖتػػػػػديات كبػػػػػَتة جػػػػػدا تتمثػػػػػل ُب تيػػػػػار اللغػػػػػة األجنبيػػػػػة اٞتػػػػػارؼ /كيؤكػػػػػد د

 :تتمثل مظاىر العو١تة اللغوية ُب العآب العريب ُب: قائبل
ُب ىػػػػذا العصػػػػر مػػػػرده إٔب الشػػػػعور ا١تبػػػػالغ فيػػػػو "يوميػػػػة، فالتحػػػػدم الػػػػذم يواجػػػػو اللغػػػػة العربيػػػػة التػػػػداكؿ باللغػػػػة األجنبيػػػػة ُب اٟتيػػػػاة ال *

بأ٫تيػػػػة اللغػػػػة األجنبيػػػػة النػػػػاتج غالبػػػػا عػػػػن االنبهػػػػار بكػػػػل مػػػػاىو أجنػػػػيب، كالظػػػػن الزائػػػػف بػػػػأف الٌتقػػػػدـ ال يتحقػػػػق إال عػػػػن طريػػػػق اتقػػػػاف 
ريػػػػب أف الولػػػػع بػػػػاللفظ األجنػػػػيب يػػػػؤدم بكثػػػػَت مػػػػن النػػػػاس إٔب اٞتميػػػػع للغػػػػة االجنبيػػػػة، بػػػػل كالتحػػػػدث ّٔػػػػا بػػػػُت العػػػػرب أنفسػػػػهم، كالغ

تػػػػػػرؾ اللفػػػػػػػظ العػػػػػػريب ا١تتيسػػػػػػػر إٔب اللفػػػػػػػظ الغريػػػػػػب، كأصػػػػػػػبح ا١تػػػػػػػواطن غريبػػػػػػا لغويػػػػػػػا ُب كثػػػػػػَت مػػػػػػػن ا١تؤسسػػػػػػػات، ك٦تٌػػػػػػا ٬تػػػػػػػدر ذكػػػػػػػره أف 
  3االستعماؿ الرٝتي ىو الذم يكسب اللفظ العريب السَتكرة، ك٬تعلو راسخا ُب االستعماؿ

االنًتنػػػػػت كا٢تواتػػػػػف ا٠تلويػػػػػة باللغػػػػػة األجنبيػػػػػة سػػػػػاعد علػػػػػى انتشػػػػػار لغػػػػػات اجنبيػػػػػة ُب الػػػػػببلد العربيػػػػػة علػػػػػى حسػػػػػاب كالًتاسػػػػػل عػػػػػرب *
اللغػػػػة العربيػػػػة كمػػػػن غػػػػَت ضػػػػوابط، بػػػػل كيتوقػػػػع الػػػػبعض أف ٖتػػػػٌل ٢تجػػػػات ا٧تليزيػػػػة ٤تػػػػل اللغػػػػة العربيػػػػة بعػػػػد أف ٖتػػػػٌل اللهجػػػػات ا١تصػػػػرية 

ائهػػػػا كانقراضػػػػها كمػػػػا انقرضػػػػت اللغػػػػة البلتينيػػػػة ُب اكركبػػػػا، كاألخطػػػػر مػػػػن ذلػػػػك علػػػػى كجػػػػو ا٠تصػػػػوص ٤تػػػػٌل اللغػػػػة العربيػػػػة ٘تهيػػػػدا إللغ
أف يتلقػػػػػى الطػػػػػرؼ الػػػػػداعي إلشػػػػػاعة لغػػػػػة أجنبيػػػػػة علػػػػػى حسػػػػػاب اللغػػػػػة العربيػػػػػة ترحيبػػػػػا كحفػػػػػاكة مػػػػػن أكثػػػػػر مػػػػػن طػػػػػرؼ عػػػػػريب أك غػػػػػَت 

 عريب  
ؽ العمػػػػػل ٧تػػػػػد أف ا١تبالغػػػػػة ُب أ٫تيػػػػػة اللغػػػػػة اشػػػػػًتاط إتقػػػػػاف اللغػػػػػة االجنبيػػػػػة للتوظيػػػػػف فعنػػػػػدما ننظػػػػػر إٔب كضػػػػػع اللغػػػػػة العربيػػػػػة ُب سػػػػػو  *

االجنبيػػػػػػة كاشػػػػػػًتاط إجادهتػػػػػػا كتابػػػػػػة كقػػػػػػراءة كٖتػػػػػػدثا مػػػػػػن قبػػػػػػل الشػػػػػػركات األجنبيػػػػػػة كغػػػػػػَت األجنبيػػػػػػة أصػػػػػػبح ظػػػػػػاىرة تسػػػػػػتحق الوقػػػػػػوؼ 
عنػػػػػػدىا كتأملهػػػػػػا بػػػػػػل كتأمػػػػػػل انعكاسػػػػػػاهتا علػػػػػػى مصػػػػػػلحة الػػػػػػوطن كمبلمػػػػػػح ا٢تويػػػػػػة إذ مػػػػػػن ا١تتوقػػػػػػع أف تػػػػػػزداد مزاٛتػػػػػػة اللغػػػػػػة األجنبيػػػػػػة 

 4لعربية شراسة ُب سوؽ العمل مع استفحاؿ العو١تةل
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2
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كيكفػػػػي أف نعػػػػرؼ أف اشػػػػًتاط إجػػػػادة اللغػػػػة االجنبيػػػػة كقػػػػف حػػػػائبل أمػػػػاـ ا١تػػػػواطن العػػػػريب دكف اٟتصػػػػوؿ علػػػػى كظيفػػػػة، كحلػػػػوا البػػػػاب 
 على مصراعيو ألعداد غفَتة من األجانب  

ػػػػػػبو السػػػػػػاذج بػػػػػػاألجنيب عنػػػػػػدما ٕتػػػػػػاىر كثػػػػػػَت مػػػػػػن اػػػػػػبلت إذان يبػػػػػػدك الٌتحػػػػػػدم سػػػػػػافرا للغػػػػػػة العربيػػػػػػة ُب آّتمػػػػػػع بفعػػػػػػل العو١تػػػػػػة، ك  الشى
التجاريػػػػػػة كا١تؤسسػػػػػػات ا٠تاصػػػػػػة بكتابػػػػػػة الفتاهتػػػػػػا باألجنبيػػػػػػة، كتسػػػػػػطر تقاريريهػػػػػػا، كتصػػػػػػوغ عقودىػػػػػػا كتصػػػػػػدر تعليماهتػػػػػػا إٔب العػػػػػػاملُت 

لرٝتيػػػػػة، كُب ىػػػػػذه اٟتالػػػػػة فيهػػػػػا كإف كػػػػػانوا عربػػػػػا باللغػػػػػة االجنبيػػػػػة، األمػػػػػر الػػػػػذم ٯتػػػػػس الوضػػػػػع السػػػػػيادم للغػػػػػة العربيػػػػػة بوصػػػػػفها اللغػػػػػة ا
 1يرقى الفعل إٔب درجة االستهتار ّٔيبة الدكلة

 . ككاف من آثار الٌتضخم االعبلمي أل٫تية اللغة األجنبية أف ارتفعت االصوات تنادم بتعلم اللغة االجنبية لبلطفاؿ
عػػػػػػا متفوقػػػػػػا للغػػػػػػة اال٧تليزيػػػػػػة أك أمػػػػػػا علػػػػػػى ا١تسػػػػػػتول الرٝتػػػػػػي فقػػػػػػد كفلػػػػػػت كثػػػػػػَت مػػػػػػن التشػػػػػػريعات اٟتكوميػػػػػػة ُب الػػػػػػببلد العربيػػػػػػة موق *

باإلضػػػػػػػافة إٔب ظهػػػػػػػور الرافضػػػػػػػُت للٌتعريػػػػػػػب كالػػػػػػػذين ال  2.الفرنسػػػػػػػية مػػػػػػػن حيػػػػػػػث عػػػػػػػٌدىا اللغػػػػػػػة االجنبيػػػػػػػة األكٔب ُب الػػػػػػػنظم الٌتعليميػػػػػػػة
فئػػػػػة حسػػػػػنة النيػػػػػة ٖتػػػػػب اللغػػػػػة العربيػػػػػة كلكنهػػػػػا تػػػػػًتدد، كتشػػػػػَتأب قضػػػػػية ا١تصػػػػػطلح، كفئػػػػػة ٕتهػػػػػل اللغػػػػػة : ٮترجػػػػػوف عػػػػػن ثػػػػػبلث فئػػػػػات

أف اللغػػػػة العربيػػػػة لغػػػػة : جهػػػػبل يكػػػػاد يكػػػػوف تامػػػػا، كفئػػػػة مسػػػػتغربة مسػػػػلبة، اٟتقػػػػت باللغػػػػة العربيػػػػة العديػػػػد مػػػػن الشػػػػبهات منهػػػػاالعربيػػػػة 
بػػػػػداكة، كأف اللغػػػػػة العربيػػػػػة ال عهػػػػػد ٢تػػػػػا با١تخًتعػػػػػات كا١تكتشػػػػػفات اٟتديثػػػػػة باالضػػػػػافة أب عػػػػػدـ دقػػػػػة ا١تصػػػػػطلحات، كعػػػػػدـ جػػػػػدكاىا، 

 مسايرة التطور العلمي كاٟتضارم   كاظهار اللغة العربية ُب موقف العاجز عن
 ٣تموعة من األثار نلخصها فيما يأٌب" ىادم هنر/ "كيضيف د

التػػػػػأثَت علػػػػػى أفكػػػػػار األجيػػػػػاؿ العربيػػػػػة ال سػػػػػيما الشػػػػػباب ُب اٞتامعػػػػػات تػػػػػأثَتا يسػػػػػٌفو إٯتػػػػػاهنم بلغػػػػػتهم، كيبعػػػػػدىم عنهػػػػػا ٘تهيػػػػػدا للعبػػػػػث 
تعيشػػػػػػو أمػػػػػػتهم ُب عػػػػػػآب التقنيػػػػػػات كاالبتكػػػػػػارات، كاقنػػػػػػاع األجيػػػػػػاؿ بأفكػػػػػػارىم، كٖتميػػػػػػل لغػػػػػػتهم كػػػػػػٌل تبعػػػػػػات الواقػػػػػػع ا١تػػػػػػًتدم الػػػػػػذم 

العربيػػػػػػة أٌف ُب اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػة الكثػػػػػػػَت مػػػػػػػن الٌتعقيػػػػػػد، كُب اسػػػػػػػتعما٢تا ٗتلفػػػػػػػا، كأف ُب اسػػػػػػتعماؿ غَتىػػػػػػػا مػػػػػػػن اللغػػػػػػات ٖتضػػػػػػػرا كتقػػػػػػػدما، 
ىػػػػذا علػػػػى ا١تسػػػػتول الػػػػداخلي، أمػػػػػا  كالتسػػػػليم بػػػػأٌف اللغػػػػة العربيػػػػة ال ٯتكػػػػن ٢تػػػػا اف تواكػػػػب مسػػػػَتة العصػػػػر ا١تتسػػػػارعة علومػػػػا كتقنيػػػػات

علػػػػى الصػػػػعيد ا٠تػػػػارجي فػػػػإف ىنػػػػاؾ حركػػػػة ٚتػػػػوح القصػػػػاء اللغػػػػة العربيػػػػة ُب أكثػػػػر مػػػػن مكػػػػاف، كمنهػػػػا الغػػػػاء اللغػػػػة العربيػػػػة لغػػػػة عا١تيػػػػة 
ُب ا١تنظمػػػػػة الدكليػػػػػة، عػػػػػدـ اسػػػػػتعماؿ ا١تنػػػػػدكبُت العػػػػػرب للغػػػػػتهم، عػػػػػدـ كجػػػػػود مًتٚتػػػػػُت عػػػػػرب أكفػػػػػاء مػػػػػن العربيػػػػػة إٔب لغػػػػػات أخػػػػػرل 

عكػػػػػس، عػػػػػدـ كفػػػػػاء أكثػػػػػر الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة بالتزاماهتػػػػػا ا١تتعلقػػػػػة بػػػػػدفع نفقػػػػػات اسػػػػػتعماؿ اللغػػػػػة العربيػػػػػة ُب افػػػػػل العػػػػػا١تي، كإلغػػػػػاء أك ال
أكثػػػػػر اٞتامعػػػػػات األمريكيػػػػػة تػػػػػدريس اللغػػػػػة العربيػػػػػة مستعيضػػػػػة عنهػػػػػا باللهجػػػػػات العربيػػػػػة مػػػػػن أجػػػػػل توسػػػػػيع دكائػػػػػر الفرقػػػػػة بػػػػػُت أبنػػػػػاء 

كالوريػػػػػػا الفرنسػػػػػػية يسػػػػػػمح للطالػػػػػػب باختيػػػػػػار لغػػػػػػة ثانيػػػػػػة كاال٧تليزيػػػػػػة كاال١تانيػػػػػػة أك العربيػػػػػػة  كُب اللغػػػػػػة الواحػػػػػػدة، ككػػػػػػاف ُب امتحػػػػػػاف الب
ألغيػػػػػػت اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة مػػػػػػن بػػػػػػُت اللغػػػػػػات الػػػػػػيت يسػػػػػػمح باختيارىػػػػػػا لبلمتحػػػػػػاف لغػػػػػػة عا١تيػػػػػػة ثانيػػػػػػة، كاف ضػػػػػػغوط الػػػػػػدكؿ  1995عػػػػػػاـ 

اللغػػػػػة )اٟتػػػػػق ُب لغػػػػػة األـ كلػػػػػيس : بلثػػػػػة أمػػػػػور ىػػػػػيالكػػػػػربل علػػػػػى اليونسػػػػػكو جعلهػػػػػا تعلػػػػػن مػػػػػؤخرا أف اٟتقػػػػػوؽ اللغويػػػػػة تنحصػػػػػر ُب ث
     نعتقػػػػػػد انػػػػػػو بعػػػػػػد جيلػػػػػػُت: ، كاٟتػػػػػػق ُب لغػػػػػػة التواصػػػػػػل ُب آّتمػػػػػػع أيػػػػػػا كانػػػػػػت ٢تجػػػػػػة أك عاميػػػػػػة أك رطانػػػػػػة  مػػػػػػا دفعػػػػػػو أب القػػػػػػوؿ(األـ
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لعربيػػػػػػة ك انتمػػػػػػاء للغػػػػػػة العربيػػػػػػة، كليسػػػػػػت للغػػػػػػة اأأك ثبلثػػػػػػة أجيػػػػػػاؿ ُب األكثػػػػػػر ستنشػػػػػػأ طبقػػػػػػات اجتماعيػػػػػػة عربيػػػػػػة، ليسػػػػػػت ٢تػػػػػػا صػػػػػػلة 
 1صلة أك انتماء إليها

فالعو١تػػػػػػة تعمػػػػػػل علػػػػػػى تغريػػػػػػب الثقافػػػػػػات الوطنيػػػػػػة مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ آليػػػػػػات أصػػػػػػبحت أكثػػػػػػر قػػػػػػوة مثػػػػػػل كسػػػػػػائل االعػػػػػػبلـ كالتقنيػػػػػػات     
فتًتاجػػػػػع العمليػػػػػة  2كتوظػػػػػف العلػػػػػم لبلخػػػػػًتاؽ الثقػػػػػاُب، كا٢تيمنػػػػػة علػػػػػى  الثقافػػػػػات التقليديػػػػػة ّٔػػػػػدؼ طمػػػػػس ىويػػػػػة الشػػػػػعوب"اٟتديثػػػػػة

 عية ُب آّتمعات التقليدية كالنامية، كيعد تعميم ثقافة االستهبلؾ كاحدا من آليات ا٢تيمنة ا١تفركضةالثقافية كاالجتما
 كا٠تطر االكرب ُب عملية العو١تة اهٌنا تفرض من ا٠تارج، فهي ليست نتاجا لتفاعبلت بُت اٟتضارات

قاكمتهػػػػػا، أك التكيٌػػػػػف معهػػػػػا عنػػػػػد فريػػػػػق آخػػػػػر كا٪تػػػػػا كاٟتقيقػػػػػة اف االمػػػػػر بعػػػػػد ىػػػػػذا لػػػػػيس ُب ٕتاىػػػػػل ىػػػػػذا الفريػػػػػق للعو١تػػػػػة أك الػػػػػدعوة ١ت
األمػػػػػر يكمػػػػػن ُب الػػػػػوعي بالعو١تػػػػػة، كمػػػػػن ٍب اعػػػػػداد العػػػػػدة ١تواجهػػػػػة السػػػػػالب منهػػػػػا فمػػػػػاذا أعػػػػػددنا ١تواجهػػػػػة العو١تػػػػػة اللغويػػػػػة الثقافيػػػػػة، 

 ك٨تن ٧تد لغتنا تواجو عدكانا خارجيا كداخليا؟ 
 :كمن اٟتلوؿ ا١تقًتحة نذكر
 لكشف عن آليات التبعية كتشديد الصراع ضدىاػ رفض السيطرة الثقافية كا

البػػػػػد مػػػػػن كجػػػػػود ٝتػػػػػات للطالػػػػػب العػػػػػريب ُب ظػػػػػل العو١تػػػػػة ٕتعلػػػػػو قػػػػػادرا علػػػػػى مواجهػػػػػة ىػػػػػذا  التحػػػػػدم بثبػػػػػات، كٔتحافظػػػػػة علػػػػػى "ك
 ا٢توية الثقافية كمن أىم ىذه السمات 

 ػ االعداد الوطٍت كالقومي كتقوية اعتزازه بوطنو كقوميتو 
  3لدخوؿ العو١تة ك١تواجهاهتا كٖتدياهتا ػ اعداد الطالب العريب

فقػػػػػد أثبتػػػػػت اللغػػػػػة "ك توجيػػػػػو ا١تزيػػػػػد مػػػػػن اٞتهػػػػػود النشػػػػػاء مزيػػػػػد مػػػػػن الصػػػػػفحات ا١ترجعيػػػػػة ذات الطػػػػػابع العػػػػػريب ُب فضػػػػػاء االنًتنػػػػػت، 
العربيػػػػػػة جػػػػػػدارهتا علػػػػػػى مػػػػػػر العصػػػػػػور كحقهػػػػػػا ُب أف تصػػػػػػبح لغػػػػػػة عا١تيػػػػػػة، كشػػػػػػهد تػػػػػػاريخ الفػػػػػػتح االسػػػػػػبلمي علػػػػػػى سػػػػػػرعة انتشػػػػػػارىا 

 4"ماجها ُب بيئات متباينة، لقد ٧تحت اللغة العربية ُب عصور االزدىارُب أف تكوف آداة فعالة لنقل ا١تعرفةكاند
ػػػػػػ العمػػػػػل علػػػػػى نشػػػػػر العػػػػػرب للغػػػػػتهم خػػػػػارج حػػػػػدكدىم، كتطػػػػػوير الوسػػػػػائل العلميػػػػػة الصػػػػػاٟتة لتعلػػػػػيم ىػػػػػذه اللغػػػػػة لغػػػػػَت النػػػػػاطقُت ّٔػػػػػا، 

ذه الوحػػػدة ال تكػػػوف إالٌ بػػػأداة العركبػػػة األكٔب ػ اللغػػػة العربيػػػة ػ  أٓب يرفػػػع كتكثيػػػف اٞتهػػػود لتحقيػػػق كحػػػدة ثقافيػػػة بػػػُت أقطػػػارىم كىػػػ
   5ال انتصار لنا على العدك إال بالعودة إٔب لغتنا كثقافتنا القومية: شعارا يقوؿ"ىوشي منو"

بيػػػػػػة إٔب االسػػػػػػتفادة مػػػػػػن ػػػػػػػ دعػػػػػػوة ٣تػػػػػػامع اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة ُب الػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػة كافػػػػػػة كمراكػػػػػػز البحػػػػػػوث كا٢تيئػػػػػػات اٞتامعيػػػػػػة كالتعليميػػػػػػة العر 
 االمكانات اليت يتيحها االنًتنت لبث حصيلتهاا١تعرفية، كتقدٯتها للعرب

 " ياىو كجوحل"ػ استحداث ٤ترؾ ْتث باللغة العربية يضاىي ٤تركات البحث األجنبية 

                                                           
1
 267ينظر المرجع السابق صـ  

2
 12ص ،2883أحمد مجدي حجازي، الثقافة العربية في زمن العولمة، دار قباء لمطباعة والنشر،ـ  

3
  85وليد ابراىيم الحاج،المغة العربية ووسائل االتصال الحديثة، المرجع السابق، صـ  

4
 386ىادي نير، المغة العربية وتحديات العولمة، المرجع السابق،ص ـ  
5

ـــــيم العـــــالي فـــــي اســـــرائيل، ص/ ينظـــــر ربابعـــــة نـ       ـــــة وتحـــــديات ، نقـــــال عـــــن ىـــــادي نيـــــر، المغـــــة ال832د غـــــازي، سياســـــة البحـــــث العممـــــي والتعم عربي
 16العولمة، المرجع السابق، ص
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العػػػػػػريب تلتػػػػػػػـز  ػػػػػػػ تعمػػػػػػيم الفصػػػػػػحى ُب كػػػػػػٌل مراحػػػػػػل التعلػػػػػػػيم، كالعمػػػػػػل علػػػػػػى تفصػػػػػػيح العاميػػػػػػة، كاتبػػػػػػػاع سياسػػػػػػة اعبلميػػػػػػة ُب الػػػػػػوطن
ٔتقتضػػػػػاىا كسػػػػػائل االعػػػػػبلـ باالنتصػػػػػارللغة العربيػػػػػة ُب أنشػػػػػطتها كافػػػػػة؛ألف ُب عػػػػػآب البحػػػػػث عػػػػػن ا٢تويػػػػػة كتأصػػػػػيلها تسػػػػػتند اليػػػػػـو كػػػػػٌل 

 الشعوب اٟتية إٔب اللغة للدفاع عن انتسأّا اٟتضارم، كماضيها، كمصاٟتها كبناء مستقبلها 
حػػػػوار اٟتضػػػػارات، كُب ظػػػػل موجػػػػات العو١تػػػػة كمػػػػا اشػػػػتملت عليػػػػو مػػػػن تكػػػػريس  ػػػػػ إف الواقػػػػع ا١تعػػػػيش ُب عصػػػػر صػػػػراع اٟتضػػػػارات أك 

لبلسػػػػػتكبار، كرفػػػػػض اآلخػػػػػر كالتعػػػػػريض باٟتضػػػػػارات ك٤تاكلػػػػػة إزالتهػػػػػا يتحػػػػػتم علينػػػػػا ٨تػػػػػن العػػػػػرب أف نعػػػػػود للغتنػػػػػا؛ ألنٌنػػػػػا نتعامػػػػػل مػػػػػع 
 ب الوعي بأ٫تية اللغة األـاللغة العربية بعيدا عن كوننا أمة كاف ٢تا ُب لغتها كجو من أبرز كجوه حضارهتا، مع غيا

ػػػػػػ كأف نفكػػػػػر ٔتسػػػػػتقبلنا ُب عػػػػػآب المكػػػػػاف للضػػػػػعفاء فيػػػػػو، فػػػػػإٌف أم تراجػػػػػع للغػػػػػة العربيػػػػػة يعطػػػػػي الػػػػػدليل الكػػػػػاُب علػػػػػى ضػػػػػعف كفائنػػػػػا 
 ٨تن العرب ٢تذه اللغة، كىو مؤشر كاضح لقبولنا كتسليمنا للغزك الثقاُب كا١تعرُب كالعلمي كاللغوم على حساب لغتنا 

ص كسػػػػػائل االعػػػػػبلـ البػػػػػد مػػػػػن اعتمػػػػػاد اللغػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػليمة ُب بػػػػػرامج األطفػػػػػاؿ، كتوجيػػػػػو بػػػػػرامج إذاعيػػػػػة كتلفازيػػػػػة ػػػػػػ أمػػػػػا فيمػػػػػا ٮتػػػػػ
تعمػػػػل علػػػػى تفعيػػػػل اٟتػػػػوار مػػػػع االطفػػػػاؿ العػػػػرب خػػػػارج االقطػػػػار العربيػػػػة كداخلهػػػػا، كالعمػػػػل علػػػػى نشػػػػر اللغػػػػة العربيػػػػة بػػػػُت أبنائهػػػػا كُب 

ربيػػػػػة، كتػػػػػدخل القػػػػػرار السياسػػػػػي ُب تػػػػػدبَت االمػػػػػن اللغػػػػػوم، كصػػػػػياغة القػػػػػوانُت ا١تلزمػػػػػة اكسػػػػػاط األقليػػػػػات كاٞتاليػػػػػات الناطقػػػػػة بغػػػػػَت الع
لغػػػػػػة ) الشػػػػػػاعة العربيػػػػػػة السػػػػػػليمة، لغػػػػػػة للتعلػػػػػػيم ُب كػػػػػػٌل مراحػػػػػػل الدراسػػػػػػة، كٛتايتهػػػػػػا كتعيػػػػػػُت كظائفهػػػػػػا ٔتقتضػػػػػػى ٤تػػػػػػيط االسػػػػػػتعماؿ 

 .رٝتية، لغة كطنية، أك لغة االنفتاح أكلغة العمل
 ارات باللغة العربية ػ اىتماـ الدكلة بتكوين إط

كاالسػػػػػػتفادة مػػػػػػػن ٕتػػػػػػػارب الشػػػػػػػعوب غػػػػػػػَت العربيػػػػػػة ُب مواقفهػػػػػػػا مػػػػػػػن لغتهػػػػػػػا ككيػػػػػػػف ًٌب لػػػػػػبعض األمػػػػػػػم االنتصػػػػػػػار للغاهتػػػػػػػا، كمػػػػػػػا أكثػػػػػػػر 
القػػػػػوانُت الػػػػػيت سػػػػػنتها الدكلػػػػػة اال١تانيػػػػػة لتحصػػػػػُت لغتهػػػػػا كاعتمادىػػػػػا لغػػػػػة العلػػػػػم كاالدب، كلنػػػػػا ُب ٕتربػػػػػة اليابػػػػػاف قػػػػػدكة حيػػػػػث ادركػػػػػت 

هضػػػػػػػة العلميػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػادية ُب بلػػػػػػػدىا أنٌػػػػػػػو الٯتكػػػػػػػن ألمػػػػػػػة أف تبػػػػػػػدع علمػػػػػػػا كتسػػػػػػػجل ٧تاحػػػػػػػا اال بلغتهػػػػػػػا االـ ، كأف منػػػػػػػذ بدايػػػػػػػة  الن
العػػػػػػػآب ال يسػػػػػػػتمع إٔب أمػػػػػػػة ال تتحػػػػػػػدث بلغتهػػػػػػػا، كالتجربػػػػػػػة الكوريػػػػػػػة مثػػػػػػػاؿ حػػػػػػػي العتػػػػػػػزاز الشػػػػػػػعوب بلغاهتػػػػػػػا فػػػػػػػالتعليم كلٌػػػػػػػو باللغػػػػػػػة 

أمػػػػػػػا " طػػػػػػػويبل كقػػػػػػػد حلػػػػػػػت ٤تلهػػػػػػػا اليابانيػػػػػػػة ُب اثنػػػػػػػاء االحػػػػػػػتبلؿ اليابػػػػػػػا٘ب،الكوريػػػػػػة علمػػػػػػػا بػػػػػػػاٌف اللغػػػػػػػة الكوريػػػػػػػة كانػػػػػػػت ٦تنوعػػػػػػػة زمنػػػػػػػا 
االسػػػػرائليوف فقػػػػد جعلػػػػوا مػػػػن العربيػػػػة الػػػػيت كانػػػػت لغػػػػةى تواصػػػػل ٤تػػػػدكد دائرتػػػػو بعػػػػض اليهػػػػود حػػػػىت القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر جعلوىػػػػا لغػػػػة 

ميػػػػػػا، كاثنػػػػػػيت عشػػػػػػر العلػػػػػػم كالبحػػػػػػث كُب أكثػػػػػػر مػػػػػػن سػػػػػػبعُت مؤسسػػػػػػة علميػػػػػػة منهػػػػػػا أربػػػػػػع جامعػػػػػػات علميػػػػػػة كسػػػػػػتة عشػػػػػػر معهػػػػػػدا عل
  ٥1تتربا، كاربعة مفاعبلت ذرية

   
 
 
   
 

     

                                                           
1
مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيـــــة، "06"أحمــــد بــــن نعمــــان وآخــــرون، المغــــة العربيــــة أســــئمة التطــــور الــــذاتي والمســــتقبل، سمســــمة المســــتقبل العربــــي،ـ      

 7، ص2885بيروت
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 :الخاتمة
إف الٌتفكػػػػػػػَت ُب اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة ال ينصػػػػػػػرؼ حصػػػػػػػرا إٔب بيػػػػػػػاف اٌتصػػػػػػػا٢تا ببنػػػػػػػاء ىويػػػػػػػة االمػػػػػػػة كشخصػػػػػػػيتها الثقافيػػػػػػػة كاٟتضػػػػػػػارية، كإ٪ٌتػػػػػػػا 

بط بػػػػػػإرادة تغيػػػػػػَت، كالتغيػػػػػػَت يبػػػػػػدأ مػػػػػػن كإف ا١تسػػػػػػتقبل العػػػػػػريب مػػػػػػرت 1ينصػػػػػػرؼ إٔب بيػػػػػػاف صػػػػػػلتها ببنػػػػػػاء مشػػػػػػركع هنضػػػػػػوم ُب ا١تسػػػػػػتقبل
كأف حاضػػػػػػر اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة يفػػػػػػرض قػػػػػػراءة كضػػػػػػع ىػػػػػػذه  اللغػػػػػػة كسػػػػػػربه كتقييمػػػػػػو مػػػػػػن أجػػػػػػل االنطػػػػػػبلؽ إٔب  2طريقػػػػػػة النظػػػػػػر ُب األمػػػػػػور

  3األماـ
لغػػػػػػة مكتسػػػػػػبات دينيػػػػػػة فاللغػػػػػػة العربيػػػػػػة : كنؤكػػػػػػد أٌف للغػػػػػػة العربيػػػػػػة مكتسػػػػػػبات مهمػػػػػػة ال تػػػػػػزاؿ قائمػػػػػػة كفاعلػػػػػػة ُب عصػػػػػػر العو١تػػػػػػة منهػػػػػػا

  09اٟتجر" إنا ٨تن نزٌلنا الذٌكر كإنا لو ٟتافظوف" القرآف
دكلػػػػػة عربيػػػػػة، كإهٌنػػػػػا لغػػػػػة رٝتيػػػػػة ُب جامعػػػػػة الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة، كمنظمػػػػػة اليونسػػػػػكو، كا١تػػػػػؤ٘تر 22مكتسػػػػبات سياسػػػػػية فهػػػػػي لغػػػػػة رٝتيػػػػػة لػػػػػػ 

ي خػػػػامس لغػػػػة مػػػػن حيػػػػث عػػػػدد االسػػػػبلمي، كاألمػػػػم ا١تتحػػػػدة، كأف العربيػػػػة إحػػػػدل أكثػػػػر اللغػػػػات انتشػػػػارا اليػػػػـو خػػػػارج كطنهػػػػا، كىػػػػ
ا١تتكلػػػػُت ّٔػػػػا بعػػػػد الصػػػػينية، كا٢تنديػػػػة كاال٧تليزيػػػػة كاالسػػػػبانية، مكتسػػػػبات اعبلميػػػػة اذ تبػػػػث ّٔػػػػا أكثػػػػر مػػػػن ٜتػػػػس مائػػػػة ٤تطػػػػة فضػػػػائية 

أشػػػػػار إٔب أٌف العربيػػػػة سػػػػػتحتل ا١تركػػػػز الثالػػػػػث  scienceعربيػػػػة كأجنبيػػػػة، كىنػػػػػاؾ اىتمػػػػاـ أجنػػػػػيب كبػػػػَت باللغػػػػػة العربيػػػػة ففػػػػػي تقريرّٓلػػػػة 
الػػػػػػػداعي أب كتابػػػػػػػة اللغػػػػػػػات االفريقيػػػػػػػة بػػػػػػػاٟترؼ العػػػػػػػريب،  ( االيسيسػػػػػػػكو)بعػػػػػػػد الصػػػػػػػينية كا٢تنديػػػػػػػة، كأف ىنػػػػػػػاؾ مشػػػػػػػركع  2050اـ عػػػػػػ

 4ككضع معجمات عربية ٢تذه اللغات
ػػػػ فالعو١تػػػػة تطػػػػرح أعبػػػاء كٖتػػػػديات أمػػػػاـ اللغػػػػة العربيػػػة كمػػػػا تطرحهػػػػا علػػػى غَتىػػػػا مػػػػن اللغػػػػات ٔتػػػا يسػػػػتوجب علػػػػى كػػػٌل أمػػػػة مػػػػن االمػػػػم 

نفسػػػػػها ضػػػػػد ىػػػػػذا التحػػػػػدم بغيػػػػػة بنػػػػػاء مسػػػػػتقبلها العلمػػػػػي كا١تعػػػػػرُب، فاللغػػػػػة لػػػػػيس ٢تػػػػػا مػػػػػا تفعلػػػػػو للػػػػػدفاع عػػػػػن نفسػػػػػها فهػػػػػي تأىيػػػػػل 
 رىينة أىلها

 5.إذان فخَت كسيلة ١تواجهة العو١تة ىي اٟتضور ال الغياب، فغيابنا عنها ىو أسوأ شكل ٦تكن ٟتضورىا فينا
 
 

  :قائمة المراجع
 3961مصطفى الشويمي، بيروت،/ تحقالمغة وسنن العرب في كالميا، ابن فارس، الصاحبي في فقو ـ 
 3975بن عبد اهلل، التعريب ومستقبل المغة العربية، معيد البحوث والدراسات، القاىرة، اـ 

ــــــ أحمــــــد بــــــن نعمــــــان وآخــــــرون، المغــــــة العربيــــــة أســــــئمة التطــــــور الــــــذاتي والمســــــتقبل، سمســــــمة المســــــتقبل العربــــــي، مركــــــز "06"ـ
 2885بيروتالعربية،  دراسات الوحدة

                                                           
1
 367، ص2885بيروت محمد عابد الجابري، الموضوع النيضوي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ـ  

2
 06، ص2888، بيروت107محمد غنايم، المغة العربية وبناء المستقبل العربي، المستقبل العربيـ  

3
 36المغة العربية في عصر العولمة، المرجع السابق،  صـ  

4
 27ينظرىادي نير، المغة العربية وتحديات العولمة، المرجع السابق، صـ  
5

 88، ص2882لى الردة تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة، دار الساقي، لبنان جورج طاربيشي، من النيضة إـ  
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 3،2883المغة العربية في عصر العولمة، مكتبة العبيكان، ط ـ أحمد محمد الضبيب ،
 ، 2883ـ أحمد مجدي حجازي، الثقافة العربية في زمن العولمة، دار قباء لمطباعة والنشر،

لثانويـــــة العامـــــة فـــــي جميوريـــــة ـــــ بـــــدوي عـــــاطف، العولمـــــة وتوجييـــــات اليويـــــة الثقافيـــــة فـــــي محتــــوى منـــــاىج التـــــاري  بالمرحمـــــة ا
  2883، 0مجمة القراءة والمعرفة، العدد" بحث"مصر

ـــــث، عـــــالم الفكـــــر، الكويـــــت، مـــــج ـــــة مـــــن العـــــالم الثال ـــــة نقدي ـــــة، رؤي ـــــر، العولمـــــة وتيمـــــيش الثقافـــــة الوطني ـــــ جـــــان زيجم ـــــامن  ـ الث
 3999، 2والعشرون، العدد

 ، 2882دار الساقي، لبنان ، ة في عصر العولمةـ جورج طاربيشي، من النيضة إلى الردة تمزقات الثقافة العربي
 .3999ليوية، المؤتمر العممي، عمان، ـ حسين عموان حسين، العولمة والثقافة العربية، العولمة وا

 حنا سامي عياد وزمياله، معجم المسانيات الحديثة، مكتبة لبنان  ـ 
ربيـــــة فـــــي عصـــــر االنترنـــــت، مقدمـــــة لمجمـــــع المغـــــة العــــــ خمـــــدون طبـــــازة وجيـــــاد عبـــــد اهلل، ورقـــــة عمـــــل بعنـــــوان المغـــــة العربيـــــة 

 3996األردني، الرابع عشر، 
  2885ب، المجمس األعمى لمثقافة، أحمد شفيق الخطي /ـ ديفيد كريستال، المغة واالنترنت، ترج

ــــ طيحــــة ســــعيد عبــــد الفتــــاح، العولمــــة وثقافتنــــا العربيــــة ابوس، نــــدوة العولمــــة والخصوصــــية الثقافيــــة، جامعــــة الســــمطان قــــ"بحــــث"ـ
   3999مسقط،

 2، مجمد228، عدد3998ـ عبد الستار الراوي، في مفيوم العولمة، مجمة المستقبل العربي، 
ــــ عبــــد اهلل عبــــد الــــدايم، التربيــــة والقــــيم االنســــانية فــــي عيــــد العمــــم والثقافــــة والمــــال، مجمــــة المســــتقبل العربــــي، بيــــروت،  ، 3998ـ

  228العدد
  3980عن مجمة المجمع األردني، أساس لنيضة أمتنا ووحدتيا،ـ عبد الكريم خميفة، المغة العربية 

صــــــراع الحضــــــارات، العــــــودة إلــــــى االخــــــالق والتســــــامح،  محمــــــد عابــــــد الجــــــابري، قضــــــايا فــــــي الفكــــــر المعاصــــــر، العولمــــــة، ـــــــ
 3998مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

ــــي، مركــــز دراســــات الوحــــدة  ــــد الجــــابري، الموضــــوع النيضــــوي العرب ــــ  محمــــد عاب ــــروت ـ ــــة، بي ـــــ محمــــد مقــــدادي،  2885العربي
 2882العولمة، دار الفارس لمنشر، االردن 

 2888ت، ، بيرو 107ـ محمد غنايم، المغة العربية وبناء المستقبل العربي، المستقبل العربي
ـــــ  ـــــي فـــــي موســـــمو الثقــــــ ـــــة والعولمـــــة، مقدمـــــة لمجمـــــع المغـــــة العربيـــــة األردن ـــــوان المغـــــة العربي ـــــة عمـــــل بعن ـــــل عمـــــي، ورق افي نبي

39،2883 
 2889اربد، عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع،  ىادي نير، المغة العربية وتحديات العولمة،ـ 

 3،2887، االردن، طالمغة العربية ووسائل االتصال الحديثة، دار البداية ـ وليد ابراىيم الحاج،
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 بيبفي تفسير القرآن من خالل كتابو مغني الل( 761ت)جهود ابن ىشام 
 

 سونة   بوعمرة   مالك: ألستاذ ا
 غات اللّ  دب وأستاذ في كلية اآل

  لونيسي علي  – 2 البليدةجامعة 
 :مدخل 

ا١تتعلق بعلم النحو تعلقا " مغٍت اللبيب"قد ال يتصور الباحث أنو سيعثر على كثَت ٦تا لو ارتباط بالتفسَت ُب مثل ىذا كتاب 
آخر كتاب اٟتذؼ تنبيها مهما يبُت فيو أنو    ؼ (761ت)قد كجدت البن ىشاـ ظاىرا، لكن األمر على العكس من ذلك ٘تاما، ك 

 :كضع الكتاب ألىل التفسَت كالعربية ٚتيعا، مقدما ألىل التفسَت على أىل العربية ُب الذكر، قاؿ فيو
كس، أك شرطا بدكف اٟتذؼ الذم يلـز النحوم النظر فيو، ىو ما اقتضتو الصناعة، كذلك بأف ٬تد خربا بدكف مبتدأ أك بالع"

ًرا »ك٨تو (61)العنكبوت «لَيَـُقوُلن  الل وُ  »جزاء أك بالعكس، أك معطوفا بدكف معطوؼ عليو، أك معموال بدكف عامل؛ ٨تو  قَاُلوا َخيـْ
ٌة َتُمنـَُّها َعَلي  َأْن َعب ْدَت َوتِْلَك نِْعمَ  »كالربد، ك٨تو: إف التقدير: (81)النحل« َسَرابِيَل تَِقيُكُم اْلَحر   »، كأما قو٢تم ُب ٨تو(30)النحل«

كٓب أذكر بعض ذلك ُب كتايب ... كٓب تعبد٘ب؛ ففضوؿ ُب فن النحو، كإ٪تا ذلك للمفسر : إف التقدير: (22)الشعراء  «بَِني ِإْسَرائِيلَ 
 :جريا على عادهتم كأيٍنًشدي متمثبل

 ية أرشدإف غوت               غويت، كإف ترشد غز : كما أنا إال من غزية 
 .(1) متعاطي التفسير، والعربية جميعابل أل٘ب كضعت الكتاب؛ إلفادة 

كمن أجل ذلك ٓب يكن غريبا أف يعتمد على عدد معترب من الشواىد القرآنية، بل كيقدمها على غَتىا من الشواىد، ألهنا  
 :كبلـ فصل، ال ٣تاؿ للشك فيها، كقد سلك ُب ذلك ثبلثة إتاىات كاآلٌب

 .استشهد ّٔا على تثبيت قاعدة متفق عليها آيات: أوال
 .آيات اٗتذ منها أدلة على قاعدة ارتآىا، كأراد أف يدعمها بدليل قرآ٘ب: ثانيا
 .آيات أكضح ما دار حو٢تا من نقاش كجدؿ: ثالثا

ج عن القواعد إزاء القراءات اليت ُب ظاىرىا خرك  -كٓب يكتف بذلك ُب التعامل مع اآليات ا١تتواترة فحسب، بل حاكؿ دائما
، (2)؛ توجيهها كٗتر٬تها على كجو ترتضيو اللغة، كيقبلو النحو، كال يتجرأ عليها، فيصفها بالشذكذ، كما كاف يفعل بعض النحاة-العربية

 : كمن ىذا ا١تنطلق ٯتكن إبراز التساؤالت اآلتية

                                                           
 .2/330، 1999، 1بركات يوسف ىبود، دار األرقم بن أيب األرقم، بَتكت، ط: مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ٚتاؿ الدين بن ىشاـ األنصارم، تح( 1)
بل لقد ذكر ابن ىشاـ ُب باب اٞتهات اليت يدخل االعًتاض على ا١تعرب من جهتها عن الشلوبُت أنو حيًكيى لو أف ٨تويا من كبار  .1/22: مقدمة ٖتقيق مغٍت اللبيب، بركات ىبود(2)

الورثة إف ٓب يكن فيهم أب فما عبل، كال   : قالوا لوأخربك٘ب ما الكبللة؟ ف: ، فقاؿ(12)النساء« َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأةٌ  »اٞتزكٕب سئل عن إعراب كبللة من قولو تعأب طلبة
الكبللة، كأف ذلك كاف متعينا عليو حىت يتمكن من إعرأّا إعرابا صحيحا، كلقد علق عليو فقد بُت أف ىذا النحوم ٓب يكن على اطبلع بتفسَت معٌت . فهي إذف ٘تييز: ابن فما سفل، فقاؿ

 .2/181ا١ترجع السابق، ". وأخطأ في جوابو  -الكبللة ١تا كاف معرفة ا١تعٌت أكٔب من مراعاة ما يقتضيو ظاىر الصناعة أم عن  -،سؤالووقد أصاب ىذا النحوي في " بقولو
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َتية مهمة، أـ اكتفى بالبحث النحوم ىل قدـ ابن ىشاـ ُب صدد االستشهاد على القواعد النحوية كاإلعرابية نظرات تفس
الصرؼ؟ كىل كاف يأخذ أقواؿ ا١تفسرين مسلمة ببل نقاش أـ كاف ٮتضعها ١تيزاف النقد كالتمحيص؟ كىل ٯتكن لقارلء كتاب ُب النحو 

 أف يعثر على تفسَت ٦تيز آلية من كتاب ا؟  
 :ةكل ىذه األسئلة كغَتىا سيجيب عليها ا١تقاؿ من خبلؿ النقاط اآلتي

 .التفسير من جهة الخالف والتوجيو والترجيح: النقطة األولى 
 .تفسير للمعنى دون ذكر للخالف=  1

الناىية فإهنا تنهى عن فعل اٞتميع، كمٌثل لذلك " ال"ذكر أهنا تفيد اإلباحة إال إذا دخلت عليها " لو"ُب حديثو عن معا٘ب 
ُهْم آثًِما َأْو كَ  »بقولو تعأب   .(1)ال تطع أحد٫تا، فأيهما فعلو فهو أحد٫تا: إذ ا١تعٌت: كقاؿ (24)اإلنسان «  ُفورًاَوال ُتِطْع ِمنـْ

الل ُو َأْعَلُم  »كجعل من ذلك قولو تعأب (377ت)كُب حديثو عن حيث كمعانيها نقل أهنا قد تقع مفعوال بو كما قاؿ الفارسي
 .(2)و تعأب، يعلم نفس ا١تكاف ا١تستحق لوضع الرسالة فيو، ال شيئا ُب ا١تكافأن: إذ ا١تعٌت (124)األنعام « ...َحْيُث َيْجَعُل ِرَسااَلتِوِ 

كذكر معا٘ب ٥تتلفة لكلمة سواء ُب غَت القرآف الكرٙب، كذكر أهنا تأٌب فيو ٔتعٌت الوسط كٔتعٌت التاـ، فتيمىدُّ فيهما مع الفتح، 
 .  (3)(55)الصافات « ِفي َسَواِء اْلَجِحيمِ  »٨تو قولو تعأب

 .   (4)أم على سر، أم نكاح( 235) البقرة « َوَلِكْن ال تـَُواِعُدوُىن  ِسرًّا »ؿ ُب قولو تعأب كقا

َنا »كُب معرض الكبلـ عن دخوؿ البلـ على قد ُب جواب القسم قاؿ ُب قولو تعأب  « ...قَاُلوا تَالل ِو َلَقْد آثـََرَك الل ُو َعَليـْ
 .(5)ة اسنُتلقد فضلك علينا بالصرب كسَت : (91)يوسف 

« ...ُخِلَق اإلْنَساُن ِمْن َعَجلٍ »:     كاألمر ٔتنزلتو ُب: االٝتية كاٟترفية ذكر أهنا قد تأٌب للمبالغة، كقاؿ" ما"كُب حديثو عن 
 .(6)، أم جعل لكثرة عجلتو كأنو خلق منها(37)األنبياء 

إٔب ( 11)الشورى« ُكْم َأْزَواًجا َوِمَن األنـَْعاِم َأْزَواًجا يَْذَرؤُُكْم ِفيوِ َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفسِ  »كمثلو : كقاؿ ُب الكبلـ عن التغليب
يبثكم كيكثركم ُب ىذا التدبَت، كىو أف جعل للناس كلؤلنعاـ أزكاجا حىت حصل بينهم التوالد، فجعل " يذرؤكم فيو " كمعٌت: أف قاؿ

 .(7)...ىذا التدبَت، كا١تنبع كا١تعدف للبث كالتكثَت
 .الخالف في المعاني بغير توجيو وال ترجيحذكر = 2

ٓب أجد ىذا لو كثَتا ُب الكتاب، كلعل سبب ذلك تعرضو للتفسَت ٔتناسبة البحث ُب ا١تسائل النحوية اليت غالبا ما تتنازع 
ُب ىذا السياؽ فيها اآلراء، كلذلك ال يتعرض لبياف معٌت اآلية دكف أف يكوف ٢تا تعلق ٔتبحث ٨توم كلو كاف ضعيفا، كقد كجدت لو 

                                                           
 .1/121:مغٍت اللبيب( 1)
 .2/184، كذكرىا بشيء من التوجيو كالشرح ُب 1/213:مغٍت اللبيب( 2)
 .صاّب ألف ٭تمل عليو معٌت كلمة سواء ُب اآلية ٤تل التمثيل -سط كالتاـ الو  -، ككبل من ا١تعنيُت 1/226:مغٍت اللبيب( 3)
 إال أف اإلماـ ابن جرير   ، 2/21، 4أٛتد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار ا١تعارؼ، القاىرة، ط:كبذلك فسرىا ابن السكيت ُب إصبلح ا١تنطق، تح(4)

       .4/278، جامع البياف "ذلك ٦تا يكوف بُت الرجاؿ كالنساء ُب خفاء كالعرب تسمي اٞتماع سرا ألف"فسرىا بالزنا كقاؿ  الطربم   
 .1/273مغٍت اللبيب، ( 5)
 .1/429: مغٍت اللبيب(6)
 .1/267: ، كانظر أيضا2/375: مغٍت اللبيب (7)
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فقد  ،(32)ص « قَاَل ِإنٍّي َأْحَبْبُت ُحب  اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر رَبٍّي »مواضع قليلة منها قولو تعأب على لساف نيب ا سليماف عليو السبلـ 
 . أم قدمتو عليو: لبلستعبلء، كقاؿ بعده" عن"ذكره ُب التمثيل ِّٓتء 

 :ٍب ذكر فيها قولُت آخرين
 .على بأّا كا١تعٌت منصرفا عن ذكر ريبأهنا : األول
إ٘ب تثبطت عن : إذا برؾ فلم يثر كا١تعٌت" أحب البعَت إحبابا"أف أحببت من  (210ت )عن أيب عبيدة (384ت )حكى الرما٘ب :الثاني

 . (1)ذكر ريب
 :من قوؿ الشاعر ويكأف أصل  (189ت )كنقل عن الكسائي 

 
 (2)كيك عنًت، أقدـ: ارس كلقد شفى نفسي كأبرأ سقمها     قيل الفو 

أعجب ألف ا، كقاؿ : فقاؿ  أبو اٟتسن« َوْي َكَأن  الل وَ  »كأما: فقاؿ (82)القصص« َوْي َكَأن  الل وَ  »ىو كيلك، ٍب عرج إٔب قولو
 .(3)للٌتحقيق "كأن"كحدىا ك "وي" (170ت)ا٠تليل

َت توجيو أك ترجيح ما مثل بو ُب دكراف األمر بُت كوف اذكؼ كمن ا١تواضع القليلة اليت يذكر فيها ا٠تبلؼ ُب معا٘ب اآلية بغ
ٌر َجِميلٌ  »مبتدأ أك خربا أيهما يقدـ كىو قولو تعأب أم شأ٘ب صرب ٚتيل، أك صرب ٚتيل أمثل من : قاؿ (83 -18)يوسف       « َفَصبـْ

 :كذكر لو ثبلث معاف  (53)النور« ُقْل ال تـُْقِسُموا طَاَعٌة َمْعُروَفةٌ  »كمثلو   -كىو الشاىد-غَته إٔب أف قاؿ
 .ا١تطلوب منكم طاعة معلومة ال يرتاب فيها، ال إٯتاف باللساف ال يواطئو القلب.  1
 .عيًرؼ أفَّ طاعتكم بالقوؿ دكف الفعل.  2
 .(4)طاعة معركفة أمثل بكم، من ىذه األٯتاف الكاذبة.  3

 

 .ذكر الخالف في المعاني بغير توجيو و لكن بترجيح = 3
َما َأْغَنى  »قولو تعأب: كمن ذلك" ما"ىذا أيضا يقل منو أيضا للعلة السابقة، ككلو مذكور ُب فصل عقده للتدريبات على ك 

األكٔب ٖتتمل النفي أم ٓب يغن، كٖتتمل االستفهامية فتكوف مفعوال مطلقا، كالتقدير أمَّ " ما"، فإف (02)المسد « َعْنُو َمالُُو َوَما َكَسبَ 
" ما "، ؼ(29)الحاقة« َما َأْغَنى َعنٍّي َمالَِيوْ  »ك (11)الليل« َوَما يـُْغِني َعْنُو َمالُُو ِإَذا تـََرد ى »كأما: عنو مالو إٔب أف قاؿإغناء أغٌت 

ُهْم َسْمُعُهْم َواَل أَْبَصارُ  »تػىعىيػُّنػيهىا ُب  -أم النافية -فيهما ٤تتملة لبلستفهامية كللنافية، كيرجحها  .(26) األحقاف« ...ُىمْ َفَما َأْغَنى َعنـْ
  .أهنا موصولة عطف على السحر، كقيل نافية فالوقف على السحر(102)البقرة  «َوَما أُنزَل َعَلى اْلَمَلَكْينِ  »كاألرجح ُب
 (44)سبأ « َلَك ِمْن نَِذيرٍ َوَما َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم قـَبْـ  »أهنا النافية بدليل (06)يس   «لِتُـْنِذَر قـَْوًما َما أُْنِذَر آبَاُؤُىمْ  »كاألرجح ُب

 .كٖتتمل ا١توصولة
 .موصولة: ا١تصدرية، كقيل، (94)الحجر  «فَاْصدَْع ِبَما تـُْؤَمر »كاألظهر ُب 

                                                           
 .قواؿ األخرل بصيغة ال جـز فيها، كقد ٯتكن أف يقاؿ إنو ٮتتار القوؿ األكؿ ألنو جاء بو كدليل أكال، كألنو ذكر األ1/237مغٍت اللبيب (1)
 .55، ص 1993، 14البيت لعنًتة بن شداد العبسي، كىو من معلقتو، ديواف عنًتة، مطبعة اآلداب ، بَتكت، ط (2)
 .1/512مغٍت اللبيب، (3)
 .2/288: مغٍت اللبيب(4)
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 :فما ٤تتملة لثبلثة أكجو (88)البقرة «فـََقِليال َما يـُْؤِمُنونَ  »كأما قولو تعأب
فيكوف تقليل بعد " أكلت أكبلن ما " ، أك أهنا إلفادة التقليل، مثلها ُب (1)أهنا زائدة لتقوية الكبلـ، كقليل ٔتعٌت النفي كليس القلة. 1

 .تقليل
النافية ٢تا الصدر فبل " ما"إٯتانا قليبل أك زمنا قليبل، كيرده أف : أهنا نافية، كقليبل نعت ١تصدر ٤تذكؼ أك لظرؼ ٤تذكؼ، كالتقدير. 2

 .منو ُب تقدير ا١تصدر ألهنم يتسعوف ُب األكؿ ما ال يتسعوف ُب الثا٘بيعمل ما بعدىا فيما قبلها، كىو ُب تقدير الظرؼ أسهل 
 .(2)لعنهم ا فأخركا قليبل إٯتاهنم، كقد أجازه ابن اٟتاجب كرجحو: أهنا مصدرية، كا١تعٌت. 3
 .(3)ذكر الخالف في المعاني بتوجيو ولكن بغير ترجيح صريح = 4

النافية، كذكر ٣تموعة شواىد اختلف فيها أزائدة ىي أـ " ال"دة ّٓرد التوكيد ك ؿ الزائ" ال"كمعانيها تعرض ؿ " ال"ُب حديثو عن 
 :نافية، كقاؿ كما اختلف فيها ُب تلك األبيات اختلف فيها ُب مواضع من التنزيل أحدىا قولو تعأب

لبعث، كصح ذلك ألف القرآف كلو كالسورة الواحدة ، فقد قيل ىي نافية ١تتقدـو كىو إنكارىم ا(01)القيامة« ال أُْقِسُم بِيَـْوِم اْلِقَياَمةِ  »
اب عنو ُب أخرل  .ك٢تذا ييذكر الكبلـ ُب سورة ك٬تي

الواقعة  «َفال أُْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجومِ  »، كا١تعٌت أنو شيء يستحق إعضاما فوؽ اإلقساـ كما ُب قولو تعأب"أقسم " كقيل إهنا نافية لفعل
(75). 

ال ُأْقِسُم » ال أقسم بيـو القيامة ال يًتكوف سدل، كريدَّ بقولو تعأب: ا كتوطئة لذكر اٞتواب كا١تعٌتكقيل بل ىي زائدة ٘تهيد
 .(4)البلــد «  َلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن ِفي َكَبدٍ  »فإف جوابو مثبت كىو قولو تعأب (01)البلــد «ِبَهَذا اْلبَـَلِد 

كريدَّ بأهنا ال تزاد لذلك  (29)الحديد  «لَِيال  يـَْعَلَم َأْىُل اْلِكَتابِ  »الكبلـ كقولو تعأبكقيل إهنا إ٪تا زيدت ّٓرد التوكيد كتقوية 
َفال  »، ك٢تذا جوز ىؤالء كوهنا زائدة ُب ٨تو(4)صدرا بل حشوا، ألف زيادة الشيء تفيد اطّْراحو، ككونو أكؿ الكبلـ يفيد االعتناء بو

  (40)المعارج  «َغاِربِ ُأْقِسُم ِبَربٍّ اْلَمَشاِرِق َواْلمَ 
 .(5)لوقوعها بُت الفاء ك معطوفها ٓتبلؼ ىذه (75)الواقعة «َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجومِ  »ك

كما  (6)(109)األنعام  «َوَما ُيْشِعرُُكْم أَنـ َها ِإَذا َجاَءْت ال يُوِمُنونَ » من قولو تعأب" ما"كُب الباب نفسو تعرض إٔب ا٠تبلؼ ُب 
 :عليو من خبلؼ ُب معا٘ب اآلية الكرٯتة فقاؿكما ينبٍت 

بأهنا ( 310ت )كرده الزجاج(7)ال زائدة، كإال لكاف عذرا  للكفار: (377ت )كالفارسي (170ت )قاؿ قـو ٦تن فتح ا٢تمزة منهم ا٠تليل
 .(1)نافية ُب قراءة الكسر فيجب ذلك ُب قراءة الفتح

                                                           
 :   كىذا اللفظ يستعمل ُب نفي أصل الشيء كقولو تعأب: أنو كاف يقل اللغو أم ال يلغو أصبل؛ قاؿ ابن األثَت :كُب اٟتديث: قاؿ ابن منظور(1)

 .2004، 3لساف العرب، أبو الفضل ٚتاؿ الدين  ٤تمد بن مكـر بن على، ابن منظور اإلفريقى، دار صادر، بَتكت، ط، "فقليال ما يؤمنون"    
 .1/451مغٍت اللبيب، ( 2)
 .(01)القيامة« ال أُْقِسُم بِيَـْوِم اْلِقَياَمةِ » ُب ذكره الرد على القوؿ بأف ال زائدة دكف ذكر الرد على القوؿ بأهنا نافية ُب ا١تثاؿ اآلٌب إذ رٔتا فيسّْرى بعض صنيعو على أنو ترجيح ضمٍت، كما (3)
 .ا زائدةبغض النظر عن ا١تذىب الصحيح ُب تفسَت ىذه اآلية الكرٯتة فإف ىذه القاعدة ُب معا٘ب النحو سند قوم جدا ُب اطراح القوؿ بأهن(4)
 .1/368: مغٍت اللبيب(5)
 .1/370:، ا١تغٍت(151)األنعام« ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحر َم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأال ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا »ينظر أيضا كبلمو عند قولو تعأب (6)
 .يدريكم أهنم ال يؤمنوف إذا رأك اآلياتما : كألهنا لو كانت نافية لكاف ُب الكبلـ تأنيب للمؤمنُت، إذ يصَت ا١تعٌت(7)
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 ... أو أنها إذا جاءت: ذكؼ كالتقديربنفيها أيضا كأفَّ ا١تعطوؼ ٤ت (338ت )كقاؿ النحاس
كرجحو الزجاج كقاؿ إهنم أٚتعوا عليو، كرده الفارسي بسبب عدـ استقامة " لعل " ك٦تن قاؿ بنفيها أيضا ا٠تليل كقاؿ إهنا ىنا ٔتعٌت

 .(2)اليت تفيد التوقع كاٟتكم بعدـ إٯتاهنم  ُب قراءة الكسر" لعل"الكبلـ بُت 
َوَما  »بعد فعل الدراية، مثل قولو تعأب " لعل"  يشعركم قريب من معٌت يدريكم، ككثَتا ما تأٌبكأيدكا قوؿ ا٠تليل بأف معٌت

 .(3)عبس« يُْدرِيَك َلَعل ُو يـَز ك ى
 .معذكركف، ألنكم ال تعلموف ما سبق ٢تم بو القضاء من أهنم ال يؤمنوف حينئذ -أم ا١تؤمنوف -أنتم: كقيل بأف ا١تعٌت

َوَما َمنَـَعَنا َأْن  »ألهنم ال يؤمنوف امتنعنا عن آّيء ّٔا، كمثلو قولو تعأب: ألهنا إذا جاءت ال يؤمنوف، أم: كقيل تقدير الكبلـ
 .(59)اإلسراء « نـُْرِسَل بِاآليَاِت ِإال َأْن َكذ َب ِبَها اأَلو ُلونَ 
َوَحَراٌم َعَلى قـَْريٍَة َأْىَلْكَناَىا أَنـ ُهْم ال »  :زائدة أك نافية تعددت ا١تعا٘ب أيضا ُب قولو تعأب" ال"كعلى ضوء ا٠تبلؼ ُب كوف 

 :كأنتجت التفاسَت اآلتية (95)األنبياء  « يـَْرِجُعونَ 
 :على أهنا زائدة

 .٦تتنع على أىل قرية قدرنا إىبلكهم أهنم يرجعوف عن الكفر إٔب قياـ الساعة.  1        
 :على أهنا نافية

 .جعوف إٔب اآلخرة٦تتنع عليهم أهنم ال ير .  2       
 .٦تتنع عليهم قبوؿ أعما٢تم.  3       

 .(3)خرب ١تبتدأ ٤تذكؼ" حراـ"كالعمل الصاّب حراـ عليهم، كىذا على أف .  4        
 :السابق اإلشارة إليو قاؿ" ما"كُب باب التدريبات على 

فما ٤تتملة للموصوفة أم شيئا ٓب ٪تكنو لكم، كللمصدرية  (06)ألنعاما « َمك ن اُىْم ِفي األْرِض َما َلْم نَُمكٍّْن َلُكمْ  »كأما قولو تعأب
 .الظرفية، أم أف مدة ٘تكنهم أطوؿ

 .(4)ككجو اتنتصأّا ُب االحتماؿ األكؿ على ا١تصدر، كقيل على ا١تفعوؿ بو على تضمُت مكنا معٌت أعطينا، ك فيو تكلف
 .ككأنو ٮتتار القوؿ األكؿ ألنو ٓب يعلق عليو بشيء 

 .كر الخالف في المعاني بتوجيو و ترجيح ذ = 5
َنًة ال ُتِصيَبن  ال ِذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم  »الناىية اٞتازمة، تعرض إٔب ا٠تبلؼ فيها من قولو تعأب " ال " ُب حديثو عن َواتـ ُقوا ِفتـْ

 :(5)ك قاؿ إنو على قولُت (25)األنفال  «َخاص ةً 

                                                                                                                                                                                           
أحكاـ القرآف، أبو بكر أٛتد بن علي الرازم  ل، ينظركىذا الرد ال يتجو، ألنو من ا١تقرر ُب علـو القرآف أف القراءتُت كاآليتُت كال تبلـز بُت معٌت آية على قراءة كمعناىا على قراءة أخر (1)

 .3/351، 1985الًتاث العريب بَتكت،  دار إحياء، ٤تمد الصادؽ قمحاكم: اٞتصاص، تح
 .كقد سبق بياف ما ُب ىذا التوجيو( 2)
 .1/372: مغٍت اللبيب( 3)
 .1/451: مغٍت اللبيب(4)
 .1/365: مغٍت اللبيب(5)
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لفتنة فتصيبكم، ٍب عدؿ عن النهي عن التعرض إٔب النهي عن اإلصابة، ألهنا ىي ناىية، كاألصل ال تتعرضوا ل: أحد٫تا
 .مسببة عنو، كالتوكيد بالنوف كاضح القًتانو ْترؼ الطلب

 :ىي نافية، ك٢تا على ىذا معنياف: الثا٘ب
فالتحذير للجميع، اتقوا فتنة من صفاهتا أهنا ال تصيب الظا١تُت فقط، بل تصيب معهم غَتىم، : اٞتملة صفة لفتنة، كا١تعٌت

 .(538ت )كقد ذكره الز٥تشرم
فإنكم : كمعٌت آخر ذكره عن الز٥تشرم أيضا كىو أف الفعل جواب األمر كحكم ابن ىشاـ عليو بالفساد ألف ا١تعٌت يصبح حينئذ

ٮتلو من أف يكوف جوابان   ال:"إف تتقوىا ال تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، لكن بالرجوع إٔب الكشاؼ ٧تد أف الز٥تشرم يقوؿ اآلٌب
لؤلمر، أك هنيان بعد أمر، أك صفة لفتنة، فإذا كاف جوابان، فا١تعٌت إف إصابتكم ال تصيب الظا١تُت منكم خاصة كلكنها تعمكم، كىذا  

وا عن ا١تنكر تعذيران فعمهم ا بالعذاب  (1)"كما ٭تكى أف علماء بٍت إسرائيل هني
 و الردود  المناقشات والجدل= النقطة الثانية 

إذا كاف األمر ُب أكثر األمثلة السابقة عبارة عن ذكر لؤلقواؿ دكف عزكىا ألصحأّا ُب الغالب مع أف جل ا١تعزك إليهم من 
علماء اللغة ال من علماء التفسَت، كبتوجيهات كترجيحات ال ترقى ُب األغلب األعم إٔب مستول ا١تناقشة كالردكد؛ فإف ٙتة ٚتلة من 

       نية أظهر فيها ابن ىشاـ مواقفو بصراحة مستعينا بالدليل الذم يقوم بو رأيو حينا كيوىن بو رأم ٥تالفو حينا آخر،اآليات القرآ
 أك ٮتتار قوؿ إماـ من األئمة ُب توجيو من التوجيهات النحوية اليت ينبٍت عليها أثر ُب ا١تعا٘ب أك ردا من ردكده كيتبناىا ُب كثَت من

كما سيظهر في ذكر تفاسَت أئمة بعينهم كتضعيف ما ذىبوا إليو إٔب غاية التمثيل ّٔم ُب التنكيت كالتندر األحياف، بل تعدل األمر ل
 :، كبياف ذلك يكوف كاآلٌبالنقطة الثانية من ىذا الفرع

 :ذكر اآليات مع ما فيها من المناقشات والجدل - 1
 لتواتر بالشذكذ كيوجهها إذا كاف ابن ىشاـ ال يتجرأ على كصف بعض اآليات اليت فقدت شرط ا

ٔتا ىو سائغ ُب اللغة، مقبوؿ عند ٤تققي النحاة؛ فمن الطبيعي أف يكوف ُب التعامل مع اآليات ا١تتواترة أكثر حزما كحسما، 
االٝتية ذكر أف من أقسامها أف تكوف نكرة مضمنة معٌت اٟترؼ، كىي نوعاف استفهامية " ما "كلذلك ١تا تعرض إٔب الكبلـ عن أكجو 

فـََناِظَرٌة ِبَم  »االستفهامية إذا جيرَّت، كإبقاء الفتحة دليبل عليها، للفرؽ بُت االستفهاـ ُب ٨تو" ما"شرطية كقاؿ إنو ٬تب حذؼ ألف ك 
ْم ِفيِو َعَذاٌب َلَمس ُكْم ِفي َما َأَفْضتُ ... »كا٠ترب ُب ٨تو (2)الصف« ِلَم تـَُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلونَ  »ك (35)النمل« يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلونَ 

، كرٔتا تبعت الفتحةي األلفى ُب اٟتذؼ، كىو ٥تصوص بالشعر، ككما (4)البقرة« َوال ِذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيكَ » ك (14)النور«َعِظيمٌ 
ٛتل القراءة ا١تتواترة عليو  ال ٖتذؼ األلف ُب ا٠ترب، ال تثبت ُب االستفهاـ إال ُب النادر من القراءة أك الضركرم من الشعر، كال ٬توز

 (27-26)يس« قَاَل يَا لَْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُموَن، ِبَما َغَفَر ِلي رَبٍّي »قوؿ ا١تفسرين ُب قولو تعأب  (189ت)لضعفو، كلذلك رد الًكسائي
 .(2)إهنا  استفهامية، كقاؿ إ٪تا ىي مصدرية

                                                           
آخركف، مكتبة  علي معوض ك ا١توجود، ك   عادؿ عبد:  القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم، تحالكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل، جار ا أيب(1)

 .، ففي ىذا النقل عن الز٥تشرم نظر، كا أعلم2/571، 1998، 1، الرياض، ط العبيكاف
 .431 –1/430: مغٍت اللبيب( 2)
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 : مبينا أنو متناقض ُب كبلمو فقاؿ -(1)ده بكثَت من أقوالومع استحسانو لكثَت من آرائو كاستشها-ٍب ٛتل على الز٥تشرم
 : (39)الحجر «ِبَما َأْغَويـَْتِني» كالعجب من الز٥تشرم إذ جوز كوهنا استفهامية مع رده على من قاؿ ُب"

الذم غفر لو ىو  بأم شيء أغويتٍت، بأف إثبات األلف قليل شاذ، كأجاز ىو كغَته أف تكوف ٔتعٌت الذم، كىو بعيد، ألف: إف ا١تعٌت
 ".الذنوب، كيبعد إرادة االطبلع عليها، كإف غفرت 

 :كمن معو قائبل  (604ت )كما رد على الرازم
فبأم رٛتة، : إهنا لبلستفهاـ التعجيب، أم، (159)آل عمران« فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن الل ِو لِْنَت َلُهمْ  »كقاؿ ٚتاعة منهم اإلماـ فخر الدين ُب 

 .(2)ف كعدـ إتاه خفض رٛتة حينئذكيرده ثبوت األل
َرقٍ  »ذكر أهنا ُب قولو تعأب" من"كعند ْتثو ١تعاف _   «ُيَحل ْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَىٍب َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتبـْ

 :ىا توجيها فيو تكلف ٍب قاؿلبياف اٞتنس كأنكر قـو أهنا كذلك كقالوا إهنا للتبعيض ككجهو  (3)(31)الكهف
 َوَعَد الل ُو ال ِذيَن  »أف بعض الزنادقة ٘تسك بقولو تعأب( 328ت)كُب كتاب ا١تصاحف البن األنبارم 

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما تبيُت ال فيها لل" من"، ُب الطعن على بعض الصحابة، كاٟتق أف (29)الفتح« آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت ِمنـْ
ُهْم َواتـ َقْوا »للتبعيض، كمثلو آل « َأْجٌر َعِظيمٌ  ال ِذيَن اْسَتَجابُوا لِل ِو َوالر ُسوِل ِمْن بـَْعِد َما َأَصابـَُهُم اْلَقْرُح، لِل ِذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ

ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َوِإْن َلْم يـَْنتَـُهوا َعم ا يـَُقوُلوَن لََيَمس ن   »، ككلهم ٤تسن كمتق، ك(172)عمران ككلهم   (73)المائدة  «ال ِذيَن َكَفُروا ِمنـْ
 .(4)كفار

َوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا ِبِو ِمْن »نقل تعليق الز٥تشرم كإنكاره الشديد على من ظن أهنا ُب قولو تعأب    " مهما"كعند حديثو عن معاف _ 
ىذه الكلمة ُب عداد الكلمات اليت ٭ترفها من ال يد لو ُب العربية، فيضعها ُب " كىو قولؤتعٌت مىت  (132)األعراف «آيٍَة لَِتْسَحَرنَا ِبَها

كىذا من كضعو، كليس من كبلـ كاضع العربية، ٍب يذىب فيفسر ّٔا . مهما جئتٍت أعطيتك: غَت موضعها، كيظنها ٔتعٌت مىت، كيقوؿ
 ".اآلية فيلحد ُب آيات ا

 . (5)«ِمْن آيَةٍ »ُب اآلية ٦تتنع، كلو صح ثبوتو ُب غَتىا، لتفسَتىا بػػ  كالقوؿ بذلك: قاؿ ابن ىشاـ معقبا
مبحثا بُت فيو أف الز٥تشرم قاؿ إهنا قد ٗترج عن مطلق إفادة اٞتمع كتستعمل " مزاعم حوؿ الواك: "كعقد ُب فصل_ 

« تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ  »كأنو ٢تذا قيلأم أحد٫تا، " جالس اٟتسن كابن سَتين" ُب إفادة اإلباحة، كزعم أنو يقاؿ" أك" استعماؿ 
      كا١تعركؼ من كبلـ النحويُت أنو لو قيل " ، ٍب قاؿ بعد ذلك(6)بعد ذكر ثبلثة كسبعة، لئبل يتوىم إرادة      اإلباحة (196)البقرة

 .(7)"ػػ أككاف أمرا ٔتجالسة كل منهما، كجعلوا ذلك فرقا بُت العطف بالواك، كالعطف ب" جالس اٟتسن كابن سَتين" 

                                                           
كقد رد ". قلَّ من ذكره، كٓب أر  من أحكم شرحو غَت الز٥تشرم: تفيد التوكيد، ٍب قاؿ" أما زيد فمنطلق: "مثل أما ُب" ، كقد قاؿ ٙتة1/21، 2/138: انظر على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر(1)

 .عليو ُب مواطن كثَتة أيضا
 .، كذكر ُب سبب عدـ إتاه ذلك ٖتريرات ٨توية متعددة 1/431: مغٍت اللبيب( 2)
 . 456 – 1/455: مغٍت اللبيب. ٤تل الشاىد ُب غَت األكٔب فإهنا لبلبتداء، كقيل زائدة (3)
 .ىذا ا١تثاؿ يظهر أف بعض القواعد النحوية اليت قد تبدك قليلة النفع، قد يوصل سوء استعما٢تا إٔب حد التحريف( 4)
 .470 –1/469: مغٍت اللبيب(5)
 .1/405: الكشاؼ( 6)
 .499 – 1/498: مغٍت اللبيب(7)
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ُب باب التحذير من أمور اشتهرت بُت  -أعٍت نيابة الواك عن أك ُب إفادة اإلباحة  –كقد أكرد ابن ىشاـ ىذا ا١تذىب
فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النٍَّساِء » ، ككاف رده فيو أشد إذ قاؿ معلقا على من قاؿ بو ُب قولو تعأب(1)ا١تعربُت، كالصواب خبلفها

 .(2)"كال يعرؼ ذلك أىل اللغة، كإ٪تا يقولو بعض ضعفاء ا١تعربُت كا١تفسرين" (03)النساء «ى َوُثالَث َورُبَاَع َمثْـنَ 
بالفتح " أ٪تا"ا١تفتوحة ا١تشددة قاؿ إف األصح أهنا فرع عن ًإٌف ا١تكسورة، كمن ىنا صح للز٥تشرم أف " أىفَّ "كُب اٟتديث عن 

 ، كذكر أف أبا حياف(108)األنبياء «ُقْل ِإن َما يُوَحى ِإَلي  أَن َما ِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحدٌ  »ُب قولو تعأب ، كقد اجتمعتا "إ٪تا"تفيد اٟتصر مثل 
قاؿ إف اٟتصر ال يعرؼ إال ُب إ٪تا ا١تكسورة كإنو شيء باطل انفرد بو الز٥تشرم، كدليل بطبلنو أنو ُب ا١تثاؿ ا١تذكور يقتضي  (745ت)

 .التوحيدأنو ٓب يوح إليو غَت 
ما أكحي إٕب ُب أمر الربوبية إال : كأجاب ابن ىشاـ على كبلـ أيب حياف بأف اٟتصر مقيد، إذ ا٠تطاب مع ا١تشركُت، كا١تعٌت

آل « لُ َوَما ُمَحم ٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِو الرُّسُ  »كإال ما يقوؿ أبو حياف  ُب ٨تو قولو تعأب     : التوحيد ال اإلشراؾ، قاؿ
، فإف ما للنفي كإال للحصر قطعا، كليست صفتو صلى ا عليو كسلم منحصرة ُب الرسالة، كلكن ١تا استعظموا موتو (144)عمران

جيًعلوا كأهنم أثبتوا لو البقاء الدائم، فجاء اٟتصر باعتبار ذلك
(3). 

 .الردود على بعض المفسرين  - 2
 النحوية كتوجيهها دكف النظر بعُت النقد إٔب بعض التفاسَت  ٓب ٖتىيٍل عناية ابن ىشاـ بتقرير القواعد

اللغوية السيما إذا كانت ٥تالفة للوجو التفسَتم الذم اٗتذه شاىدا مقويا ١تذىبو النحوم، كُب أحايُت قليلة حىت كإف ٓب تكن معارضة 
 :كده على بعض اللغويُت ك ا١تفسريُتلو فإنو يتعرض ٢تا من باب االستطراد للفائدة، كفيما يأٌب ٪تاذج لبعض مواقفو كرد

فـََلم ا »: من قولو تعأب" مستقرا"زعمو أف ( 542ت)ُب معرض ذكر ما ينبغي ُب شبو اٞتملة من متعلق رد على ابن عطية _ 
أف معٌت ىذا ىو ا١تتعلق الذم يقدر ُب أمثالو قد ظهر ىنا، كقاؿ إف الصواب مع من ذىب إٔب  (40)النمل« رَآُه ُمْسَتِقرًّا ِعْنَدهُ 

 .(4)االستقرار ال يراد بو الوجود كاٟتصوؿ فحسب، بل يقصد بو استقرار من نوع خاص كىو الثبات كعدـ التحرؾ
إهنم جيعلوا ُب النار اآلف،  (19)الزمر« َأفَأَْنَت تـُْنِقُذ َمْن ِفي الن ارِ » كذكر ُب تقدير ا١تتعلق أف الز٥تشرم قاؿ ُب قولو تعأب_ 

 .(5)كال يلـز ما ذكره، ألنو ال ٯتتنع تقدير ا١تستقبل، كلكن ما ذكره أبلغ كأحسن: بو، قاؿلتحقق ا١توعود 
أنو ٓب ٬تد ما أكرده    ابن ىشاـ عن الز٥تشرم ُب ، كقد ذكر الدكتور عبد اللطيف ٤تمد ا٠تطيب ُب ٖتقيقو ١تغٍت اللبيب

نّزل استحقاقهم العذاب وىم في الدنيا منزلة " اآلٌبلكٍت كجدت الز٥تشرم يقوؿ ُب الكشاؼ . (6)الكشاؼ كال ا١تفصل أيضا
دخولهم النار، حتى نّزل اجتهاد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وكده نفسو في دعائهم إلى اإليمان في منزلة إنقاذىم من 

دكما ُب تفسَت ، كحسب ما يفهم من ىذا الكبلـ فإف ما ذكره ابن ىشاـ عن الز٥تشرم ُب معٌت ىذه اآلية ليس مع (7)"النار
                                                           

 .336 – 2/335: مغٍت اللبيب(1)
كىو  توجيو جيد، كالعجيب أنو نقل أيضا عن " الرسالة ا١تعربة عن شرؼ اإلعراب : " ُب كتابو ا١تسمى( 360)و ضعف ذلك عن أيب طاىر ٛتزة بن اٟتسُت األصفا٘ب كقد نقل توجي(2)

 .اـ من سورة البقرةذىب إليو ُب آية الصي ُب ىذا ا١تثاؿ، كىو يتعارض مع ما" أك"ك " الواك"الز٥تشرم نفسو  بيانا بديعا ُب بياف الفرؽ بُت 
 .91 –2/90: مغٍت اللبيب( 3)
 .2/152، كقد رد على ابن عطية ُب موضع آخر ردا ٨تويا ال تنبٍت عليو فائدة ُب ا١تعٌت، كذلك ُب 2/88: مغٍت اللبيب(4)
 . 2/91: مغٍت اللبيب(5)
 ؟؟؟؟؟؟؟، 2000، 1ثار، الكويت طآّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلعبد اللطيف ٤تمد ا٠تطيب، : مغٍت اللبيب، تح(6)
 .5/298: الكشاؼ(7)
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الكشاؼ فحسب، بل ا١توجود فيو ضده ٘تاما إال أف يكوف الز٥تشرم قاؿ ىذا الكبلـ ُب غَت الكشاؼ أك ا١تفصل، فيبحث حينئذ عنو 
 .ُب مظانو، كينظر ُب أم كقت كاف تأليفو لو حىت يستأنس بأنو آخر ما استقر عليو قولو ُب اآلية، إف كاف لو فيها رأيُت متخالفُت

ُب عطف اٞتملة االٝتية على الفعلية كالعكس أقواال ثبلثة، اٞتواز مطلقا كا١تنع مطلقا، كاٞتواز ُب الواك خاصة، كقاؿ إف القوؿ كذكر _ 
 .(1)ُب تفسَته ( 604ت )الثا٘ب أضعف الثبلثة كقد ٢تج بو الرازم 

َوال تَْأُكُلوا ِمم ا َلْم يُْذَكِر » سمية بقولو تعأببل ذكر أف الرازم احتج عليو بعض اٟتنفية على ضعف قوؿ الشافعي ْتل أكل مًتكؾ الت
على مذىبو لتخالفها باالٝتية  –فقاؿ الرازم بل ىي دليل للشافعي ألهنا ليست للعطف (121)األنعام« اْسُم الل ِو َعَلْيِو َوِإن ُو َلِفْسقٌ 

ُت كوهنا للحاؿ، كا١تعٌت ال تأكلوا منو حالة كونو فسقا، كال لبلستئناؼ ألف أصل الواك أف تربط ما بعدىا ٔتا قبلها فتع –كالفعلية
، كمفهومو كلوا منو عند ترؾ التسمية ألنو ٓب يسم عليو غَت ا، (145)األنعام « َأْو ِفْسًقا ُأِىل  ِلَغْيِر الل ِو بِوِ  »كالفسق فسره ا بقولو

 .كلو أبطل العطف لتخالف اٞتملتُت باإلنشاء كا٠ترب لكاف صوابا: ؿكقد كافقو ابن ىشاـ على ىذا ا١تذىب لكنو خالفو ُب التوجيو فقا
َوَلْو َأن  قـُْرآنًا ُسيـٍَّرْت بِِو اْلِجَباُل َأْو ُقطٍَّعْت بِِو اأَلْرُض  »كُب اٟتديث عن حذؼ ٚتلة جواب الشرط قاؿ ُب قولو تعأب _ 

، كالنحويوف يقدركف لكاف ىذا القرآف، (30)الرعد« َوُىْم َيْكُفُروَن بِالر ْحَمنِ » لأم ١تا آمنوا بو، بدلي (31)الرعد« َأْو ُكلٍَّم بِِو اْلَمْوَتى
 .(2)كما قدرتو أظهر

كىو مناسب ١تا سيأٌب من الكبلـ أيضا، فضبل عن أف التقدير األكؿ ال يفهم منو إال مكانة القرآف كعظمتو، كىي كذلك، 
قرآ٘ب ا١تعجزة، إذ ا١تراد اٟتديث عن كفر ا١تشركُت كعنادىم، كرٔتا يسوغ أف يقدر لكن ال يبدك أنو ا١تعٌت ا١تراد من ببلغة النظم ال

لكاف ىذا القرآف، ك١تا آمنوا بو، كا١تعٌت على ذلك أكثر كضوحا، لكن يبعده أف التقدير خركج عن األصل، : التقديراف معا فيصَت ا١تعٌت
 .فيقتصر فيو على أقل ما ٭تقق الغرض

قاؿ ": ثم"إماـ ا١تفسرين كزعيمهم من أف يغلطو حيث قاؿ ُب كبلمو على حرؼ العطف  (310ت)الطربم كٓب ٯتنع ابن ىشاـ كوف 
، معناه أىنالك، كليست ٍب اليت تأٌب للعطف، كىذا كىم، اشتبو عليو (51)يونس« أَثُم  ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتْم بِوِ  »: الٌطربم ُب قولو تعأب

 .(3)ٍب ا١تضمومة الثاء با١تفتوحتها
؟ كقد ذكر فيها ٣تموعة " األمور اليت ٭تًتز منها ا١تعرب ا١تبتدلء" كٓب يتوقف بو األمر عند ىذا اٟتد، بل عاكد اٟتديث عنو ُب فصل

 .من األخطاء على سبيل التنكيت كالتندر
َويـَْوَم »: ا للز٥تشرم؛ كقولو تعأبترد اٞتملة االٝتية اٟتالية بغَت كاك ُب فصيح الكبلـ؛ خبلف: قلت يوما" منها على سبيل ا١تثاؿ قولو

، كلو جاءت اٞتملة (4)"ىذه الواك ُب أك٢تا؟: ، فقاؿ بعض من حضر(60)الزمر «اْلِقَياَمِة تـََرى ال ِذيَن َكَذبُوا َعَلى الل ِو ُوُجوُىُهْم ُمْسَود ةٌ 
غَت  -على طائفة من اللغويُت كا١تفسرين رد فيها -كقد كقفت لو على أمثلة أخرل". ووجوىم مسودة"اٞتملة اٟتالية بالواك لكاف قاؿ 

،  كرده على (5)(29)البقرة  «ُىَو ال ِذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي األْرِض َجِميًعا »رده على ابن عقيل ُب معٌت قولو تعأب: اليت ذكر كمن ذلك

                                                           
 .134 -2/133: مغٍت اللبيب(1)
 . 327/ 2: مغٍت اللبيب( 2)
 .196/ 1مغٍت اللبيب، ( 3)
 .2/351: مغٍت اللبيب(4)
 .2/160: مغٍت اللبيب(5)
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بَْل  »، كرده على بعضهم ُب معٌت قولو تعأب (1) (23)لروما« َوِمْن آيَاتِِو َمَناُمُكْم بِالل ْيِل َوالنـ َهارِ » على الز٥تشرم ُب معٌت قولو تعأب
ُكْفرِِىمْ  أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم »: ، ك رده على الز٥تشرم أيضا ُب معٌت قولو سبحانو(2) (88)البقرة« فـََقِليال َما يـُْؤِمُنونَ  َلَعنَـُهُم الل ُو ِ

ًنا ِفيَها ُتَسم ى َسْلَسِبيال»  قولو تعأب ، كرده على بعضهم ُب معٌت(3) (78)النساء« اْلَمْوتُ   .(4) (18)اإلنسان« َعيـْ
 .رد التفاسير المتبادرة إلى الذىن= 3

 بالنظر ُب كتاب ا١تغٍت كتتبع اآليات اليت تعرض مصنفو لتفسَتىا كجدتو يفسر بعض التفاسَت برد ا١تعا٘ب ا١تتبادرة إٔب الذىن أكؿ كىلة،
 :عند أكثر ا١تفسرين، كقد ذكر جلها ُب باب الرد على بعض ا١تعربُت، ك أذكر منها اآلٌبأك يفسرىا ٔتا ليس ٔتشهور 

ّٓاكرتو لو، كيفسده " أغنياء"بػػ " من"ا١تتبادر فيو تعلق ، (273)البقرة «َيْحِسبُـُهُم اْلَجاِىُل َأْغِنَياَء ِمَن التـ َعفُّفِ  »قولو تعأب_ 
م علم أهنم فقراء من ا١تاؿ، فبل يكوف جاىبل ْتا٢تم، كإ٪تا ىي متعلقة بيحسب، كىي أهنم مىت ظنهم ظاف قد استغنوا من تعففه

 .(5)للتعليل
ا١تتبادر . (249)البقرة «َفَمْن َشِرَب ِمْنُو فـََلْيَس ِمنٍّي َوَمْن َلْم َيْطَعْمُو فَِإن ُو ِمنٍّي ِإال َمِن اْغتَـَرَف َغْرَفًة   بَِيِدهِ  »قولو تعأب _ 
، كذلك فاسد؛ القتضائو أف من اغًتؼ غرفة بيده ليس منو، كليس كذلك، بل ذلك مباح ٢تم، (6)ستثناء باٞتملة الثانيةفيو تعلق اال

، ككىم من جوز  عكسو، كسوغ الفصل باٞتملة الثانية أنو إذا ذكر أف الشارب ليس منو؛ اقتضى (7)كإ٪تا ىو مستثٌت من األكٔب
 .(8)منو (249)قرة الب« َمْن َلْم يَْطَعْموُ  »مفهومو أف 

 . (06)المائدة «فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ  »قولو تعأب_ 
، "ضربتو إٔب أف مات" ، كقد رده بعضهم بأف ما قبل الغاية ال بد أف يتكرر قبل الوصوؿ إليها، تقوؿ"اغسلوا"بػػ " إٔب"ا١تتبادر تعلق 

كغسل اليد ال يتكرر قبل الوصوؿ إٔب ا١ترفق، ألف اليد شاملة لرؤكس األنامل، كا١تناكب، كما بينهما،  ،"قتلتو إٔب أف مات" كٯتتنع 
فالصواب تعلق إٔب بأسقطوا ٤تذكفا، كيستفاد من ذلك دخوؿ ا١ترافق ُب الغسل، ألف اإلسقاط قاـ اإلٚتاع على أنو ليس من األنامل 

لب أف ما بعد إٔب يكوف غَت داخل ٓتبلؼ حىت، كإذا ٓب يدخل ُب اإلسقاط بقي داخبل بل من ا١تناكب، كقد انتهى إٔب ا١ترافق، كالغا
 .(9)ُب ا١تأمور بغسلو

إنو صفة لغثاء، كليس بصحيح إال إذا فسر ، (05)األعلى« َفَجَعَلُو ُغثَاًء َأْحَوى »من قولو تعأب" أحول" في قوؿ بعضهم_ 
، فجعلو (64)الرحمن« ُمْدَىام َتانِ  »باألسود من شدة ا٠تضرة لكثرة الرم، كما فسر اٟتول باألسود من اٞتفاؼ كاليبس، كأما إذا فسر

 .(10)كإ٪تا الواجب أف تكوف حاال من ا١ترعى، كأخر لتناسب الفواصل" عوجا"صفة لػػػػ" قيما"صفة لغثاء كجعل 

                                                           
 .2/198: مغٍت اللبيب(1)
 .2/198: مغٍت اللبيب(2)
 .2/199: مغٍت اللبيب(3)
 .2/211: بمغٍت اللبي(4)
 .2/186: مغٍت اللبيب( 5)
 .« َوَمْن َلْم َيْطَعْمُو َفِإن ُو ِمنٍّي »كىي قولو ( 6)
 .«َفَمْن َشِرَب ِمْنُو فـََلْيَس ِمنٍّي  »كىي قولو ( 7)
 .2/274نظر البحر ايط، ، كي2/186: مغٍت اللبيب( 8)
 . 2/186: مغٍت اللبيب( 9)
 .ه الفقرة القصَتة يتعرض لتفسَت آية من القرآف كبياف كجو تفسَتم مغفوؿ عنو ُب آية أخرل  كاإلشارة إٔب تفسَت خاطىء آلية ثالثة، كىو ُب ىذ2/188: مغٍت اللبيب( 10)
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َواٌن َدانَِيٌة َوَجن اتٌ َوِمَن الن ْخِل ِمْن طَلْ  »بالرفع ُب قولو تعأب" جناته "كذكر أف بعضهم قاؿ ُب _  ، إنو (99)األنعام« ِعَها ِقنـْ
 .(1)كىناؾ جنات، أك ك٢تم جنات: عطف على قنواف، كىذا يقتضي أف جنات األعناب ٗترج من طلع النخل، كإ٪تا ىو مبتدأ  بتقدير

 .(1)جنات
 «اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيال َولِل ِو َعَلى الن اِس َحجُّ  »ُب قولو تعأب" من"ُب قولو إف  (521ت )كرد على ابن السيد_ 

كيرده أف ا١تعٌت يصَت حينئذ ك على الناس أف ٭تج ا١تستطيع، فيلـز اإلٍب اٞتميع إذا ما ٗتلف : فاعل با١تصدر، بقولو، (97)آل عمران
 .(2)تطاع فليحجكا١تشهور فيها أهنا بدؿ بعض من الناس، أك شرطية كيكوف التقدير من اس... مستطيع عن اٟتج 

« َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإال الل ُو َلَفَسَدتَا »-ُب قولو سبحانو -ا تعأب-إف اسم: ُب قولو (286ت )كرد على ا١تربد 
ف ، كذلك يقتضي أنو لو كا"لو كاف فيهما آ٢تة مستثٌت منهم ا لفسدتا: " ، ألف ا١تعٌت يصَت حينئذ-آ٢تة -، بدؿ من (22)األنبياء

 .(3)فيهما آ٢تة فيهم ا ٓب تفسدا، كإ٪تا ا١تراد أف الفساد مًتتب على تقدير التعدد مطلقا
 .(4)كقد ذكر ُب ىذه الباب آيات كثَتة رادا تفاسَتىا باالعتماد على صحيح ا١تعٌت كاللغة

 

مثَّل ليت تسبقها معٌت القوؿ، ك التفسَتية كىو أف يكوف ُب اٞتملة ا" أف"كأختم الكبلـ ُب ىذا العنصر بشرط ذكره من شركط 
ُهْم َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا  »لو بقولو تعأب  ، ٍب كجَّو االستدالؿ بو توجيها يدؿ على أف فيو معٌت متو٫تا (06)ص « َواْنطََلَق اْلَمأل ِمنـْ

تهم ّٔذا الكبلـ، كما أنو ليس ا١تراد إذ ليس ا١تراد باالنطبلؽ ا١تشي، بل انطبلؽ ألسن: يسبق إٔب الذىن أكؿ كىلة كىو غَت مراد فقاؿ
 .(5)با١تشي ا١تشي ا١تتعارؼ عليو، بل االستمرار على الشيء

 رد معاني القراءات المختلفة=  4
  :(6)، كذكر لكل قراءة معناىا ا١توافق ٢تا كذلك كاآلٌب(23)يوسف «َوقَاَلْت َىْيَت َلكَ  »كذكر قراءات ٥تتلفة ُب قولو تعأب

هتيأت لك، كقيل بل ىو اسم : حة، كياء ساكنة، كتاء مفتوحة أك مكسورة أك مضمومة فهو اسم فعل ماضي كا١تعٌتمن قرأ ّٔاء مفتو 
 .فعل أمر ٔتعٌت أقبل أك تعاؿ فالبلـ للتبيُت؛ أم إرادٌب لك أك أقوؿ لك

                                                           
 .2/188: مغٍت اللبيب( 1)
 .2/189: مغٍت اللبيب( 2)
 .2/191: مغٍت اللبيب( 3)
 .2/183، (5)مريم  «اِئيَوِإنٍّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َورَ  »: كمن ذلك قولو تعأب( 4)

 .2/186، (260)البقرة  «َفُصْرُىن  ِإَلْيكَ » كقولو سبحانو      
 .2/187، (2-1)الكهف« اْلَحْمُد ِلل ِو ال ِذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوَجا، قـَيًٍّما » عز كجل كقولو     
 .2/190، (60)األحقاف  «ُم ال ِذيَن ات َخُذوا ِمْن ُدوِن الل ِو قـُْربَانًا آِلَهًة فـََلْوال َنَصَرىُ  »كقولو      
 .190/ 2، (60)النساء  «َحِصَرْت ُصُدورُُىمْ  »كقولو      

، كظاىر كبلـ ابن عاشور أنو 5/244كأصل، الكشاؼ  كلكن ذكر ا١تعٌت اٟتقيقي  " امشوا"ك كلمة " انطلق"، كقد ذكر الز٥تشرم أكثر من معٌت ُب تفسَت كلمة 1/79: مغٍت اللبيب( 5)
قل اٞتديد من تفسَت الكتاب آّيد، ٤تمد الطاىر ٯتيل إٔب اٟتقيقة ككجهو مع ذلك توجيها جيدا يتماشى كتضمينو معٌت القوؿ كما يشًتط ُب أف التفسَتية، ٖترير ا١تعٌت السديد كتنوير الع

، كليس الغرض بياف ا١تراد من الكلمة بقدر ما ىو بياف تعرض كتاب ُب النحو 23/210: ، التحرير كالتنوير1984التونسية للنشر، تونس،  بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر بن عاشور، الدار
 .إٔب ا٠تبلؼ ُب معٌت تفسَت آية قرآنية

 .1/336: مغٍت اللبيب( 6)
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فبل كجو إلنكار : ٍب قاؿ" راكدتو"ل ، ّتعل التاء ضمَت ا١تخاطب فمعناه تيسر انفرادىا بو، ال أنو قصدىا، بدلي«ِىْئتَ »كأما من قرأ 
 .(1)ىذه القراءة مع ثبوهتا كإتاىها (377ت)الفارسي

 

 .ذكر فائدة في اآلية تلزم من المعنى ومن االستعمال القرآني للغة= النقطة الثالثة 
 

ك ترؾ األكؿ لآلخر منهم القرآف الكرٙب كاتب كاسع ا١تعا٘ب غزير الفوائد، يفسره ا١تفسركف كاللغويوف منذ قركف عديدة كمع ذل
شيئا كثَتا، لكن ذلك ال يتصور ُب نصوص تدؿ على معا٘ب اآليات، ألف احتماؿ غياب نص من كتاب أك سنة أك أثر عن ا١تتقدمُت 

، إ٪تا -كإف كاف التأمل ُب النص الواحد قد يقود إٔب فوائد متنوعة كالناس فيو متفاكتوف -احتماؿ ضعيف جدا إف ٓب يكن معدكما
إما لغة يقود التفنن ُب استعما٢تا كاالستفادة منها إٔب استخراج ا١تعا٘ب ا٠تفية ُب اآلية القرآنية، أك عقل : ر ُب         أحد شيئُتيتصو 

 .سليم يعملو صاحبو السيما ُب العبلقة بُت أكثر من آية قرآنية
ها، كأعمل عقلو ُب التدبر العميق ١تعا٘ب األلفاظ القرآنية فمن كانت لو اآللية اللغوية اٞتيدة ككانت لو القدرة على استغبل٢تا كتوظيف 

٣تموعة معا٘ب تعترب الزمة ١تعٌت اآلية أك قواعد استعما٢تا اللغوم ُب القرآف،  فإنو سيقف على كثَت ٦تا ٓب يسبق إليو، كقد ذكر ابن ىشاـ
 :كبياف ذلك كاآلٌب

 

   .فوائد في اآلية تلزم المعنى :  1
ما تفيده من ا١تعا٘ب، ذكر أنو إذا امتنع جوأّا مع كجود الشرط فامتناعو مع عدمو يكوف من باب أكٔب، كخرَّج ك " لو"ُب حديثو عن 

- : (2)على ذلك فوائد ُب  ٣تموعة من اآليات منها
َعةُ  »: قولو تعأب ، ألف (27)لقمان «أَْبُحٍر َما نَِفَدْت َكِلَماُت الل وِ  َوَلْو أَن َما ِفي األْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َواْلَبْحُر يَُمدُُّه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ

 .العقل ٬تـز بأف الكلمات إذا ٓب تنفذ مع كثرة ىذه األمور، فؤلف ال تنفذ مع قلتها كعدـ بعضها أكٔب
 .، ألف عدـ االستجابة عند عدـ السماع أكٔب(14)فاطر« َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكمْ  »: كقولو
 .فإف التوٕب عند عدـ اإلٝتاع أكٔب، (23)األنفال« َوَلْو َأْسَمَعُهْم لَتَـَول ْوا َوُىْم ُمْعِرُضونَ  »: كقولو
 .، فإف اإلمساؾ عند عدـ ذلك أكٔب(100)اإلسراء «ُقْل َلْو أَنـُْتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن رَْحَمِة رَبٍّي ِإًذا أَلْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإلنـَْفاقِ  »: كقولو

أم كليخش الذين إف  (3)(09)النساء« ...َوْلَيْخَش ال ِذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرٍّي ًة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهمْ  »: قاؿ ُب قولو تعأبك 
 .شارفوا كقاربوا أف يًتكوا ذرية ضعافا، ألف ا٠تطاب لؤلكصياء كإ٪تا يتوجو إليهم قبل الًتؾ، ألهنم بعده أموات

َيْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة َوُىْم ال »أم حىت يشارفوا رؤيتو كيقاربوىا، ألف بعده  (201)الشعراء «ال يـُْؤِمُنوَن بِِو َحت ى يـََرْوا اْلَعَذاَب األلِيمَ »: كمثلو فـَ
 . كإذا رأكه ٍب جاءىم ٓب يكن ٣تيئو ٢تم بغتة كىم ال يشعركف(202)الشعراء«َيْشُعُرونَ 

 .أم إذا قارب حضوره (180) البقرة  «َذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوتُ ُكِتَب َعَلْيُكْم إِ   » منو ك
 .، ألف بلوغ األجل انقضاء العدة، كإ٪تا اإلمساؾ قبلو(231)البقرة« َوِإَذا طَل ْقُتُم النٍَّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهن   »: كقولو تعأب

                                                           
، كىذه 1/331: للتولية، مغٍت اللبيب إف ا١تعٌت أف ا موؿٍّ كل ذم كجهة كجهتو ، كالضمَت على ىذا  -بإضافة كل-، (148)البقرة« ُىَو ُمَولٍّيَها َوِلُكلٍّ ِوْجَهةٌ  »كقاؿ ُب قولو تعأب(1)

 .القراءة ٓب أعثر عليها ُب النشر كال ُب اتسب
 .1/380: مغٍت اللبيب( 2)
 .383 –1/382: مغٍت اللبيب( 3)
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متوقع ثبوتو، ٓتبلؼ " ١تا"فقاؿ إف منفي " ٓب" كمنفي، فرؽ بُت منفيها (1)كما تدخل عليو" ١تا"كُب كبلمو عن أكجو 
 ، أهنم ٓب يذكقوه إٔب اآلف كأف ذكقهم لو متوقع، كلذلك قاؿ الز٥تشرم(08)ص «بَْل َلم ا َيُذوُقوا َعَذابِ  »، أال ترل أف معٌت"ٓب"منفي

من معٌت التوقع داؿ على أف ىؤالء قد آمنوا فيما " ١تا"ُب  "ما: "(14)الحجرات   «َوَلم ا يَْدُخِل اإليَماُن ِفي قـُُلوِبُكمْ » ُب قولو تعأب
 .بعد

كعند تعرضو ٟتذؼ الصفة مٌثل ٔتجموعة آيات يؤدم تقدير الصفة اذكفة فيها إٔب معٌت إضاُب ال يوجد بدكهنا، كإف كاف يفهم من 
 :(2)خبل٢تا، كىي أربعة آيات كاآلٌب

أم صاٟتة، ألف تعييبها ال ٮترجها عن كوهنا سفينة، فبل فائدة ُب ذكره ( 79)الكهف « ايَْأُخُذ ُكل  َسِفيَنٍة َغْصبً  »قولو تعأب
 .(3)حينئذ

َما َتَذُر ِمْن  »أم سلطت عليو، بدليل قولو ُب آية أخرل (25)األحقاف«ُتَدمٍُّر ُكل  َشْيٍء بَِأْمِر رَبٍـَّها »كقولو تعأب أيضا عن ريح عاد 
 .(42)الذاريات ،«َعَلْتُو َكالر ِميمِ َشْيٍء أََتْت َعَلْيِو ِإال جَ 

 
 (4)أم الواضح، كإال كاف مفهومو كفرا (71)البقرة « قَاُلوا اآلَن ِجْئَت بِاْلَحقٍّ  » :كقولو سبحانو

 .(5)أم أختها السابقة (48)الزخرف «َوَما نُرِيِهْم ِمْن آيٍَة ِإال ِىَي َأْكبَـُر ِمْن ُأْخِتَها » :كقولو تعأب
 .يات تبعا الستعمال قواعد القرآن اللغوية في الكالممعاني اآل= 2

ختم صاحب ا١تغٍت مصنفو بذكر أمور كلية يتخرج عليها ما ال ينحصر من الصور اٞتزئية كضمنها إحدل عشرة قاعدة ك الذم  يتعلق 
 :با١تقصود منها اثنتاف

 .(6)الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره: األكٔب
بكسر األرجل، كذكر توجيها  (06)المائدة « َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجِلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَـْينِ  »و تعأبكمثل ٢تا بأمثلة منها قول 

١تا كانت األرجل من بُت : قاؿ الز٥تشرم: " بديعا عن الز٥تشرم ُب سبب كسرىا كىي مغسولة عطفا على الرؤكس كىي ٦تسوحة فقاؿ
تغسل بصب ا١تاء عليها كانت مظنة اإلسراؼ ا١تذمـو شرعا، فعطفت على ا١تمسوح، ال  -و كاليدمع الوج -األعضاء الثبلثة ا١تغسولة

فجيء بالغاية إماطة لظن من يظن أهنا ٦تسوحة، " إلى الكعبين" لتمسح، كلكن لًيػينىبَّوى على كجوب االقتصاد ُب صب ا١تاء عليها، كقيل
 ".ألف ا١تسح ٓب تضرب لو غاية ُب الشريعة

 (7)نهم يعبرون بالفعل على أمورأ: الثانية
 :–فضبل على ا١تشارفة اليت ذكرىا ُب باب لو ككرر أمثلتها ىنا –منها

                                                           
 .406 –1/405: مغٍت اللبيب( 1)
 .300 –2/299: مغٍت اللبيب(2)
 .لك ألف ا١تلك ٓب يكن يأخذ ا١تعيب من السفنكألنو لو كاف ا١تلك الظآب يأخذ السفينة الصاٟتة كا١تعيبة على حد سواء؛ ما كاف ُب إعابة ا٠تضر لتلك السفينة أم فائدة، كلكنو فعل ذ( 3)
 .من قبل كمن بعد ىو اٟتق الصادؽ ألف مفهومو أف الذم جئت بو من قبل ليس ْتق بل ىو باطل، كالذم جاء بو موسى( 4)
 .دكف أختها البلحقة، ألهنا إذا كانت أكرب من أختها السابقة كالبلحقة، كانت البلحقة أصغر منها كىذا يعارض معٌت اآلية( 5)
 .2/369: مغٍت اللبيب(6)
 .2/375: مغٍت اللبيب(7)
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 ، كمنها ما يكوف بغَت شرط، (1)اإلرادة، كأكثر ما يكوف ذلك بعد أداة الشرط، كذكر ٢تا أمثلة كثَتة_ 1
للًتتيب، كال " ٍب"ألف : قاؿ (11)األعراف« ...ثُم  قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدمَ  َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُم  َصو ْرنَاُكمْ  »كمن أمثلتو قولو تعأب

 .على إرادة ا٠تلق كالتصوير، ٓب يشكل" خلقنا كصورنا"مع اٟتمل على الظاىر، فإذا ٛتل  -ىنا-ٯتكن
يَن َيْكُفُروَن بِالل ِو َوُرُسِلِو  »تعأبكُب كبلمهم عكس ىذا، كىو التعبَت بإرادة الفعل عن إ٬تاده، ٨تو قولو سبحانو ك _ 2  ِإن  الذٍّ

يَن آَمُنوا بِالل ِو َوُرُسِلِو َوَلْم يـَُفرٍُّقوا  »بدليل أنو قوبل بقولو سبحانو عز كجل (150)النساء« ...َويُرِيُدوَن َأْن يـَُفرٍُّقوا بـَْيَن الل ِو َوُرُسِلوِ  َوالذٍّ
ُهْم ُأولَِئَك   .(2)(152)النساء  «...َسْوَف نُوتِيِهم ُأُجورَُىم بـَْيَن َأَحٍد ِمنـْ

َنا ِإن ا ُكن ا فَاِعِلينَ   »يطلقوف الفعل على القدرة عليو، ٨تو ك_ 3 ، أم قادرين على (104)األنبياء« َكَما بََدْأنَا َأو َل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليـْ
 .اإلعادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .(98)النحل« بِالل ِو ِمَن الش ْيطَاِن الر ِجيمِ فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ  »منها قولو تعأب ( 1)

 .(47)البقرة« ِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإن َما يـَُقوُل َلُو ُكْن فـََيُكونُ  »،  كقولو عز كجل (6)المائدة« ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الص الِة  َفاْغِسُلوا »كقولو سبحانو      
ُهْم بِاْلِقْسطِ َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَـ  »كقولو       نـَ َعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبوِ  »،  كقولو (42)المائدة« يـْ ْبُتْم فـَ  .(126)النحل« َوِإْن َعاقـَ
 . (12)المجادلة« ا بـَْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةً ِإَذا نَاَجْيُتُم الر ُسوَل فـََقدٍُّمو  »، كقولو (9)المجادلة« ِإَذا تـََناَجْيُتْم َفال تـَتَـَناَجْوا بِاإلْثِم َواْلُعْدَوانِ  »كقولو      
ِتِهن   »كقولو        :كمن غَت الشرط. (1)الطالق« يَا أَيُـَّها الن ِبيُّ ِإَذا طَل ْقُتُم النٍَّساَء َفطَلٍُّقوُىن  ِلِعد 
َر بـَْيٍت ِمَن اْلُمْسِلِمينَ فََأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن، َفَما وَ  »قولو تعأب        .(36 -35)الذاريات« َجْدنَا ِفيَها َغيـْ
 .(4)األعراف« وََكْم ِمْن قـَْريٍَة َأْىَلْكَناَىا َفَجاَءَىا بَْأُسَنا »كقولو      
 .(8)النجم« ثُم  َدنَا فـََتَدل ى »كقولو      

، (25)الحج« َوَمْن يُِرْد ِفيِو بِِإْلَحاٍد ِبظُْلمٍ » سبهم ا عن إرادهتم الفعل قبل إيقاعو، كليس من قبيل ىذا ا١تعٌت قولو تعأب كّٔذه القاعدة يندفع إشكاؿ قد يثار ُب اآلية كىو كيف ٭تا( 2)
مىٍن أتىفيو : من الويريٍكد كمعناه: كقاؿ الز٥تشرم. لياءبفتح ا« يَِردْ » حكى الكسائي كالفراء أنو قيرًلء "ألف إرادة الظلم ُب اٟتـر مؤاخذ عليها حىت قبل القياـ ّٔا،  كقد قاؿ السمُت اٟتليب 

كمىٍن : معٌت يتلبَّس، فلذلك  تعدل بالباء أم «  يُِردْ » أف ييضىمَّنى " بضم الياء من اإًلرادة، كأجاب على ذلك من أربعة أكجو أحسنها قولو « يُِردْ » ، كذكر أف العامة قرأتو "بإٟتادو ظا١تان 
أٛتد ٤تمد ا٠تراط، دار القلم، : الدر ا١تصوف ُب علـو الكتاب ا١تكنوف، أبو العباس، شهاب الدين، أٛتد بن يوسف بن عبد الدائم ا١تعركؼ بالسمُت اٟتليب، تح". ٍيدان لويتلىبٍَّس بإٟتادو ميرً 

 .8/260دمشق، 
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 :الخالصة
و ىذا ا١تقاؿ ىو التنبيو إٔب أف أىل اللغة اعتمدكا اعتمادا كبَتا على آيات القرآف الكرٙب لقد كاف ا٢تدؼ األكرب الذم يرمي إلي

كىم بصدد تقرير مسائل العربية كمباحثها، الشيء الذم جعل كثَتا منهم ييضىمّْن تآليفو تفسَت قدر كبَت من اآليات القرآنية، كىو أمر 
ة ٦تيزة لبعض آيات القرآف الكرٙب، بعضها قد ال ٯتكن العثور عليو ُب التفاسَت إف تتبعو متتبع فسيحصل من كراءه على تفاسَت لغوي

 .ا١تعركفة حىت اليت جعلت اللغة ركيزة من ركائزىا، كسأضرب على ىذا مثاال مثَتا  لبلنتباه
إال ما كاف على ما ٯتكن أف يعد تفسَتا للقرآف الكرٙب، اللهم  (255ت )قد ال يتصور متصور أنو سيعثر ُب كتب اٞتاحظ 

ٔتعٌت تفسَتم يعز كجود مثلو ُب   -كىو كتاب لغة بامتياز -من جهة الببلغة كاألسلوب، لكن اٞتاحظ جاء ُب كتاب البياف كالتبُت
كتب التفاسَت، فقد ذىب إٔب أف موسى عليو السبلـ كاف فصيح اللساف ١تا أرسل إٔب فرعوف مع أف كثَتين يركف العكس، كجاء على 

  :رده جدا فقاؿ ذلك بدليل يصعب
قَاَل َربٍّ اْشَرْح ِلي َصْدِري، َوَيسٍّْر ِلي » كمن الدليل على أف ا عز ك جلَّ حلَّ تلك العقدة كأطلق ذلك التعقيد كاٟتبسة قولو" 

إٔب  -ِخي اْشُدْد ِبِو َأْزِري، َوَأْشرِْكُو ِفي َأْمِريَأْمِري، َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني، يـَْفَقُهوا قـَْوِلي، َواْجَعْل ِلي َوزِيًرا ِمْن َأْىِلي، َىاُروَن أَ 
 .(1)"فلم تقع االستجابة على شيء من دعائو دكف شيء لعمـو ا٠ترب«  قَاَل َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسى -قولو 

آف الكرٙب كعلـو اللغة العربية كإذا ذىبنا نستقصي ذلك فسنجد الشيء الكثَت، كا١تقصود بياف العبلقة الوثيقة بُت علم تفسَت القر 
 .الشريفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .1/8: البياف كالتبُت(1)
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 نقد الشعر العربي الحديثاالتجاىات األسلوبية في                            
 صالح فضل أنموذجا                                       

 محمد صالح الشنطي: الدكتور
 األردن -جامعة جدارا 

 
سأحاكؿ ُب ىذه البحث أف أعرض ألىم الدراسات اليت توسلت باألسلوبية منهجا ُب الدرس النقدم للشعر العريب مبينا أىم 

ّٔػػا  بإ٬تػاز يسػمح بتقػرم ا١تػػداخل األسػلوبية الرئيسػة ، ٍب أتنػاكؿ مػػنهج الػدكتور صػبلح فضػل بوصػػفو كاحػدا مػن أىػػم ا١تنػاىج الػيت توسػلت 
النقػػاد األسػػلوبيُت العػػرب ، مقػػدما لدراسػػتو باسػػتعراض جهػػده النقػػدم ، ٍب  بيػػاف ا١تبػػادئ األساسػػية  الػػيت تػػنهض عليهػػا رؤيتػػو النظريػػة،  ٍب 

 .جرائية اليت طبقها ُب دراستو لعدد من الشعراء العرب  ، كما ٘تيز بو عن النقاد اآلخرين ٤تاكلة التعرؼ على األساليب اإل
ٙتػة إتػاه كاضػح ُب نقػد الشػعر العػريب اٟتػديث يتوسػل باألسػلوبية منهجػا للدراسػة،ك يتفػاكت اىتمػاـ النقػاد األسػلوبيُت باالٕتاىػػات         

" مدخل إٔب علم األسلوب"ىتمامو للشعر الركمانسي ، فيختار ستة ٪تاذج منو ُب كتابو اٞتمالية للشعر اٟتديث ؛ فشكرم عياد يوٕب جل ا
،كٙتة نقػاد آخػركف اىتمػوا ُب دراسػاهتم (2")ٚتاليات القصيدة ا١تعاصرة "،كطو كادم يدرس ٪تاذج من ٥تتلف ا١تدارس الشعرية ُب كتابو( 1)

؛ أما عبد ا١تطلب فَتكز على شعراء أغلبهم ( 3)األسلوب ُب الشوقيات بشاعر فحسب  مثل ٤تمد ا٢تادم الطرابلسي ُب دراستو ٠تصائص
؛ أما صبلح فضل فيهتم بدراسة ٥تتلف إتاىات القصيدة ( 5)،  كناصر علي ُب دراستو لدركيش( 4)من جيل السبعينيات كالثمانينيات 

كعفيفػي مطػر كغػَتىم، كيػدرس ٪تػاذج مػن قصػيدة  اٟتديثة كٮتتار قصائد لنزار قبا٘ب ك للسياب ك٤تمود دركيػش كأدك نػيس كسػعدم يوسػف
 .، كىناؾ عدد كبَت من ىذه الدراسات يصعب تقصيها ( 6)النثر

كقد عمل بعض النقاد على استحضار ا١ترجعيات النفسية كاالجتماعية كشكرم عياد الذم مهد لدراستو التطبيقية بدراسة لنظريػة          
ألدبػػػاء ، كعػػػن العبلقػػػة بػػػُت علػػػم األسػػلوب كعلػػػم اللغػػػة كالنقػػػد األديب كتػػػاريخ األدب كعلػػػم األسػػلوب  متحػػػدثا عػػػن فكػػػرة األسػػػلوب عنػػد ا

ئد األسلوب كعلم الببلغة  كميادين الدراسة األسلوبية ، ٍب ٖتدث عن كيفيػة القػراءة األسػلوبية ٍب اختػار لدراسػتو األسػلوبية ٚتلػة مػن القصػا
سػػػتو األسػػػلوبية  باٟتػػػديث عػػػن أف خصوصػػػية الشػػػعور تػػػأٌب مػػػن خصوصػػػية التعبػػػَت ، إلبػػػراىيم نػػػاجي كأليب القاسػػػم الشػػػايب   ، كيقػػػدـ لدرا

كيستشػهد ٔتػػا قالػو شبتسػػر كريفػاتَت عػػن أف القػراءة اٟتقػػة ىػي القػػراءة الػيت ٖتمػػل صػاحبها علػػى سػحابة كراء الكلمػػات ، كيػرل أنػػو ٬تػػب أف 
  نعمػل علػى ٕتميػع شػىت االختيػارات كاال٨ترافػات ، كيػوٕب نتعامل مػع حسػنا اللغػوم العػادم  لنكشػف اسػتعماالتو ا٠تاصػة للغػة  ، كمػن ٍب

رة  العنواف أ٫تية خاصة ُب دراستو لشعر إبراىيم ناجي كالشايب ، ٍب يتحدث عن البنية اإليقاعية ، كيتحدث عن معا٘ب القصيدة اٞتزئية الظاى
لصػور تتصػل بػالفم  مشػَتا إٔب ا١ترحلػة الفميػة، ٍب ينتقػل كعن ٕتليات معٌت البحر، ٍب يعرج على التحليل النفسي  ، فالصفة الػيت تظهػر ُب ا

من  التحليل  النفسي الذم استغرؽ جل جهده إٔب التحليل االجتماعي ، كذلك من خبلؿ صياغة اٞتمل ، كُب دراستو للقصائد األخرل  
لى ٖتليل الصورة، كيتحدث عن الرموز ُب يلمس ظواىر أسلوبية  بعضها يتعلق باٟتوار ٍب بالسرد  ، كيلحظ غلبة أسلوب األمر، ٍب يعمل ع

القصيدة ، كتبدك دراسات شكرم عياد للقصائد اليت اختارىا أقرب إٔب الدراسة الفنية منها إٔب الدراسة األسلوبية خصوصػا ُب تركيػزه علػى 
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فسػية كاالجتماعيػة، بينمػػا اىػتم فريػػق الصػورة كمعطياهتػا كالرمػػوز كمعانيهػا ، كتنػزع الدراسػػة منزعػا تكامليػا ُب أحيػػاف أخػرل عػرب اإلشػػارات الن
آخر بالبعد اللغوم ُب ٥تتلف ٕتلياتو النصية مثػل ، ٤تمػد عبػد ا١تطلػب الػذم يعلػن منػذ البدايػة أنػو ينػتهج مسػلك الرصػد للظػواىر اإلفراديػة 

يػدة الػيت تتعامػل بػأدكات  ال تتنػافر كالًتكيبية  بوصفها أدكات ا١تبدع ُب إنتاج شعريتو  ، كيصرح بأف منطػق قراءتػو للنصػوص ىػو ا١تتابعػة اا
مػػع طبيعتػػو  ، كيعػػٍت ّٔػػا األدكات الببلغيػػة الػػيت جػػددت نفسػػها كمػػا يقػػوؿ، كاألشػػكاؿ النحويػػة اٞتماليػػة الػػيت تتجػػاكز الػػدكر التقعيػػدم  إٔب 

ألعمػاؿ الكاملػة  لفػاركؽ ُب ضوء بنية تراثية ىػي الوقػوؼ علػى الطلػل ، كيػدرس ا( أشجار اإلٝتنت) الوظائف الداللية، فهو يدرس ديواف 
( األلواف)مد إبراىيم أبوسنو ُب ضوء ظاىرة أسلوبية ال فتة ىي ( رماد األسئلة ا٠تضراء )جويدة  عرب توظيفو لبنية التكرار ، كيدرس ديواف 

قػػارب أعمػػا٢تم مػػن  ، كيػػدرس ٤تمػػد عفيفػػي مطػػر ُب ضػػوء القػػراءة االسػػًتجاعية ، كٯتضػػي ُب دراسػػة بقيػػة الشػػعراء الػػذين( بنيػػة الضػػمائر)ك
كمن خبلؿ السرد كاٟتوار (  الذات  كا١توضوع كالداللة كاالستدعاء  كالصياغة )كمن خبلؿ األركاف ا٠تمسة (  النفي)منظورات ٥تتلفة ،مثل 

 .إْب...
ة ا٠تالصة تػارة أخػرل ، أما طو كادم فيمزج بُت الدراسة األسلوبية كالدراسة على كفق ا١تنهج االجتماعي حينا، كعلى كفق األسلوبي        

العبلقػػات اللغويػػة ُب إطػػػار األداء اللغػػوم للعبػػػارة  ،ٍب إقامػػة : ٬تعػػل منػػاط اٞتػػػودة التفػػرد ُب أمػػرين ( غريػػب علػػػى ا٠تلػػيج )ففػػي دراسػػتو ؿ 
النقػاد الػذين  ، كلكنو ُب دراستو لقصيدة ا٠تيوؿ ألمل دنقل يعلن أف دراستو ستكوف أسلوبية ٤تضة ، كيستعرض ُب مقدمػة دراسػتو الصورة

" ك" اللغػة  الشػعر ك" األسػلوب، ككتػايب لطفػي عبػد البػديع )استثمركا األسلوبية منهجا ُب دراسػاهتم ، فأكمػأ إٔب كتػاب أٛتػد الشػايب عػن 
إْب، كىنػاؾ مػن ركػز " ...األسػلوب"ككتاب سعد مصلوح " األسلوب كاألسلوبية " ككتاب عبد السبلـ ا١تسدم  " الًتكيب اللغوم لؤلدب 

 ..ى بعد أسلويب كاحد كاإليقاع أكالداللة أك ا١تعجم  كخالد سليماف ُب كتابو اٞتذكر كاألنساغ  كغَتهعل
كأما صبلح فضل فقد ٘تيز عمن سبقو ُب تنوع اىتماماتو النقدية نظريا كتطبيقيا ، فبدأ ُب التأصيل ا١تعرُب للواقعية بشىت إتاىاتو ،          

 1984عػػاـ ( علػػم األسػػلوب)ك 1978عػػاـ( نظريػػة البنائيػػة ُب النقػػد األديب)ك1978عػػاـ  (اإلبػػداع األديب مػػنهج الواقعيػػة ُب) ككػػاف كتابػػو
أساليب )ك( 1993ببلغة ا٠تطاب كعلم النص)ك 1889عاـ ( ْتوث سيميولوجية )كشفرات النص  1987عاـ ( إنتاج الداللة األدبية)ك

(  2002ٖتػوالت الشػعرية العربيػة )ك 1998(نػربات ا٠تطػاب الشػعرم)ك 1996(مناىج النقد ا١تعاصػر)ك 1993( السرد ُب الركاية العربية
، ككاضح من االستعراض السابق أف الدراسات األسلوبية النظرية كالتطبيقية قد احتلت مساحة كاسعة من إنتاجو،  2002(شعرية السرد)ك

لػػذم عػػٍت فيػػو باألسػػاليب الكليػػة، كعمػػل علػػى التنمػػيط ا  1995الصػػادر  عػػاـ (  أسػػاليب الشػػعرية ا١تعاصػػرة )كقػػد آثػػرت أف أختػػار كتابػػو 
األسلويب للشعر العريب اٟتديث ، فتحدث عن أسػلوب ا٠تطػاب اٟتيػوم ، كعػن أسػلوب الشػعر الرؤيػوم ، كعػن أسػلبة الػدراما كاألرابيسػك 

الػػػذم  ( 7()مبادئػػػو كإجراءاتػػػو –علػػػم األسػػػلوب ) الشػػػعرم، علػػػى أف أبسػػػط رؤيتػػػو لؤلسػػػلوبية مػػػن خػػػبلؿ كتاباتػػػو النظريػػػة ٦تثلػػػة  ُب كتابػػػو 
لوبيُت يستعرض فيو  صبلح فضل ا١تبادئ كاالٕتاىات ا١تبكرة لؤلسلوبية لدل أعبلـ ا١تدرسة الفرنسية كا١تدرسة ا١تثالية األ١تانية، ٍب لدل األس

حيػث انطلػق ( دكس كسػيور) والتطبقػا ١تقػ(  شارؿ بإب )األ١تاف كاإليطاليُت ؛ فيعرض بإ٬تاز للتيار األكؿ ُب علم األسلوب  الذم ابتدعو
 من أف البحث  عن مكامن القوة التعبَتية ُب اللغة  على ٚتيع مستوياهتا  ، كٖتليل عبلقتها بالفكر  كبالشخصية اٞتماعية ، كذلك بدراسة

يػة ىػو األسػاس ، غػَت أنػو أكػد أىم العناصر التعبَتية  كدكرىا ُب تشكيل  النظػاـ العػاـ  بعبلقاتػو الداخليػة  كمقارنتػو كعبلقتػو بػالنظم ا٠تارج
مبػػدءا مهمػػا ُب الدراسػػات األسػػلوبية  خبلصػػتو أف دراسػػة اللغػػة أسػػلوبيا  ٬تػػب أف تنطلػػق مػػن منظػػور خػػاص  يتمثػػل ُب اختبػػار درجػػة القػػوة 

علػػم )مػػا عػػرؼ ب التعبَتيػػة  كارتباطهػػا باٞتانػػب العػػاطفي ُب اللغػػة ،  مػػن خػػبلؿ الصػػوتيات كا١تعجػػم كالنحػػو كالداللػػة كقضػػايا آّػػاز  فأٌصػػل
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، كخلص فضل إٔب أننا ْتاجة إٔب إعادة النظر  ُب ٚتلة القيم التعبَتية للغة العربية  مفيدين من التحليبلت ( 8()األسلوب التعبَتم األديب 
  .اللغوية كالببلغية القدٯتة 

أف التػاريخ ال "جها مضادا للتػاريخ ، إذ يػرل كمن الواضح أف ىذا ا١تنطق التعبَتم ُب الدراسة األسلوبية كما طرحو بإب ٭تمل تو        
كأف االعتبارات التارٮتية مستحيلة إذا أريػد دراسػة العبلقػات القائمػة بػُت أشػكاؿ الفكػر كالعبػارة ( 9" )كجود لو بالنسبة للوعي اللغوم 

 .الطابع ككذلك فيما يتعلق بالببلغة العربية التقليديو فهي ال تؤب التاريخ أ٫تية بوصفها كصفية.) عنها
فًتتكز على العمل الفٍت ذاتو  بوصفو كحدة كلية شاملة ،  تقع ُب ا١تركز ( سبنسر)أما ا١تدرسة ا١تثالية األ١تانية ، كخصوصا لدل        

منهػػا ركح مبػػدعها، ٦تػػا يكفػػل ٢تػػا ٘تاسػػكها الػػداخلي الػػيت تتسػػرب إٔب أدؽ التفاصػػيل ، كالطريػػق إٔب النفػػاذ إٔب لػػب العمػػل ىػػو اٟتػػدس 
اضع للتحقيق با١تبلحظات كاالستنتاجات  ، كينطلق سبنسر من ا١تلمح اللغوم باعتباره ا٨ترافا أسلوبيا فرديا  ، مع إمكاف االلتفات ا٠ت

إٔب إقامػػة جسػػر بػػُت اللغػػة كتػػاريخ األدب  ، كالتعػػاطف مػػع العمػػل كمػػع مبدعػػو  ضػػركرة اللتقاطػػو مػػن داخلػػو ، ، كيػػرل أف أم معاٞتػػة 
ٚتالياتػو ، كيػػرل فضػل أف سبنسػر كرفاقػو أعطػوا دفعػة قويػػة للدراسػات األسػلوبية ، كلكػن عقليػتهم اٟتدسػػية   للػنص ٬تػب أف تنطلػق مػن

كنػػػزعتهم اإلنسػػػانية العريضػػػة  يصػػػعب توفيقهػػػا مػػػع ا١تبلحظػػػة الدقيقػػػة ا١تنظمػػػة  ، فلػػػم يتمكنػػػوا مػػػن عػػػرض كامػػػل منطقػػػي ١تشػػػاكل علػػػم 
ية  مفتقدة ُب التحليبلت البنيوية الباردة  ، فثمػة تقػاطع بػُت العمػل علػى كشػف األسلوب ، غَت أنو من ا١تمكن العثور على حرارة نقد

كىو ما حػاكؿ بعػض البػاحثُت .  خواص العمل عرب اكتشاؼ مظهر ٦تيز فيو ، كرصد انعكاس شخصية ا١تؤلف على لغتو عند ا١تثاليُت 
 .األسلوبيُت العرب اإلفادة منو كأيدىم فيو الكاتب

بتسر يرل ُب البحث األسلويب مغامرة الكتشػاؼ األسػرار الكامنػة كراء الًتكيبػات اللغويػة كصػوال مػن اسػوس كمن الواضح أف ش      
ب إٔب آّرد ،  كمن اٞتزئي إٔب الكلي ، كأف إدراؾ الداللة ا٠تفية الشتقاؽ كلمة  ال ٮتتلف عن إدراكنا  ١تعػٌت ٚتلػة أك قصػيدة ٦تػا يقػًت 

نزعة ا١تثالية اليت تنطلق من مبلحظة لغوية تدفع إٔب استقصاء مثيبلهتا ُب النص كصوال إٔب اٞتوىر ، فهذه ال(11)بو من اٟتدس الصوُب
أك الركح تتناَب مع مػنهج صػبلح فضػل الػذم يػربط الظػواىر اللغويػة با٠تلفيػة االجتماعيػة كالتارٮتيػة كمػا يتضػح لنػا عنػد مقاربػة ٖتليبلتػو 

 . التطبيقية 
األسػػبا٘ب يهػػدؼ إٔب ا١تعرفػػة اٟتميمػػة ( أمػػادك ألونسػػو)اإليطػػإب ك( ديفوتػػو )اليُت كاألسػػبانيُت ، مثػػل كعلػػم األسػػلوب لػػدل اإليطػػ      

للعمل األديب كمبدعو عن طريق أسلوبو  ، فكل خاصية  ُب األسلوب تقابلها خاصية نفسية  ، كعلػم األسػلوب عنػدىم يػدرس الػنظم 
تصنيف النوعي  للمادة ا١تستخدمة ُب تكوينو،  كإ٭تاء الكلمات ا١تاثلة فيو ، كيعد التعبَتية للعمل األديب ، أم ما يشمل بنية العقل كال

الشكل الشعرم مركبا مػن ٣تموعػة مػن ا١تركبػات فهػو يتضػمن التمثيػل الػذىٍت ١تػا فكرفيػو الشػاعر مػن ناحيػة  ، ك٭تتػوم علػى مركػب مػن 
دلوؿ،  من ناحيػة أخػرل ، كا١تعرفػة الشػعرية عنػد ىػذه ا١تدرسػة كمػا العناصر الصوتية اليت ٘تثل عبلئق غَت تقليدية  بُت الداؿ كالشيء ا١ت

حػدس غػَت علمػي،   أداتػو التػذكؽ؛ أمػا  –( داماسػو ألونسػو)عنػد  –القراءة ، ٍب النقد ،  ككلتا٫تػا : يشرحها فضل ٘تر بثبلث مراحل 
الػػػيت البػػػػد أف ٮتالطهػػػا اٟتػػػػدس مػػػن كجهػػػػة نظػػػػر ا١ترحلػػػة الثالثػػػػة  فهػػػي مهمػػػػة البحػػػث األسػػػػلويب  القػػػائم علػػػػى إمكانيػػػػة ا١تعرفػػػة العلميػػػػة 

، كمن الواضح أف صبلح فضل ُب ىذا اٞتزء من الكتاب يهدؼ إٔب التعريف بأعبلـ األسلوبية كمناىجهم دكف أف يقدـ ( 12)ألونسو
 .تقييما آلرائهم من كجهة نظره 
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األكؿ ينكػػر : علقػػة باألسػػلوب ، مشػػَتا إٔب منحيػػُت كُب مقاربتػػو لئلطػػار النظػػرم لعلػػم األسػػلوب يسػػتعرض ٥تتلػػف التعريفػػات ا١تت       
كجوده من حيػث ا١تبػدأ ، كاآلخػر يتحػدث عػن ا٠تػواص ا١ترجعػة ُب نسػيجو الػداؿ ، النسػيج الصػوٌب كالػدالٕب  مبلحظػا  ١تسػألة مهمػة، 

 .وبية ٦تيزةتتمثل ُب شرط التكرار كالًتجيع للوقائع الشاذة الفريدة  العتداد الدراسات األسلوبية ّٔا كظواىر أسل
كيعرض فضل لبلٕتاىات البنيوية ُب تعريػف األسػلوب  كمػا ىػي عنػد بػارت كريفػاتَت  كاالٕتػاه التوليػدم ، ك٧تػده ُب هنايػة ا١تطػاؼ      

األسػػلوب مظهػر القػػوؿ الػذم يػنجم عػػن اختيػار  كسػائل التعبػػَت  الػيت ٖتػػددىا : ٬تػنح لؤلخػذ بتعريػػف جػَتاك تلميػذ بػػإب  ٦تػثبل ُب قولػو 
إٔب ٖتديػد  -بعػد ذلػك  –كمقاصد  الشخص ا١تتكلم أك الكاتػب كطبيعتػو  كمقاصػده ، كإف كػاف يغفػل ا١تتلقػي كدكره ، كيعمػد  طبيعة

علم األسلوب  كصلتو بعلم اللغة كبعلم الببلغة ، ٍب يتوقف عند مستويات البحػث األسػلويب كإجراءاتػو ، كىػذا ا١تبحػث يشػكل جػوىر 
زعيم ا١تدرسة اللغوية األمريكية  حيث يقرر أف الدراسة األسلوبية ينبغػي أف تبػدأ ببحػث ( لومفيلد ب) ا١توضوع، إذ يتوقف عند مقوالت

الصيغ ال ببحث الدالالت ،أم البدء بالشكل  ٦تثبل ُب اٞتانػب الصػوٌب  ٍب تػدرس الداللػة ا١تبلزمػة  ، بعكػس مػن يػرل البػدء بالداللػة  
بغي أف نقف عند ضركرة أف يتوفر حد أدٗب  من القػدرة علػى التػذكؽ الشخصػي لػدل للوصوؿ إٔب الصيغ كالتعابَت ، كيرل فضل أنو ين

مػن أف البحػث األسػلويب لػيس برىنػة رياضػية  علػى ( كايسػر)الدارس قبل أف يتذرع بالتكنيك  العلمي ُب التحليل مستشهدا ٔتػا يقولػو 
ذلػك أدل إٔب ا٠تلػط ا١تنهجػي ا١تضػلل ، لػذا يػرل  مقوالت مسبقة ، كيعقب فضل على مسألة التذكؽ الشخصي السابقة للتحليل بأف

ضركرة  التوقف ْتكمة أماـ االستخدامات اللغوية  كالًتكيز على آّموع اللتقػاط الرسػالة ، غػَت أنػو يػرل أف صػبلبة اإلجػراءات  كفػرط 
أسػػاليب )شػػار إليػػو ُب مقدمػػة كتابػػو اسػػتحكامها  رٔتػػا يػػؤدم إٔب تػػدمَت ركح ا١تبػػادرة كفقػػداف القػػدرة اٟتدسػػية ا١ترنػػة ، كىػػذا يػػذكر ٔتػػا أ

حُت شبو النص بالعصػفور ، لكنػو يشػدد علػى ضػركرة استحضػار إجػراء ٪تػوذجي مػا ، مهمػا كانػت التعػديبلت الػيت ( الشعرية ا١تعاصرة 
لتقػػاط ٭تتػػاج الػػدارس إلدخا٢تػػا خػػبلؿ البحػػث  ، كحينمػػا يصػػل اٟتػػدس اللغػػوم األديب إٔب درجػػة ٦تػػا أٝتػػاه بالتماسػػك الصػػاُب،  ٯتكػػن ا

كيشَت إٔب طائفة من النقاد األسلوبيُت . بعض ا١تفاتيح ا١تؤشرة إٔب  بعض ا١تبلمح اللغوية ذات القيمة اٞتوىرية ُب ٖتديد أسلوب النص 
، كيػرل فضػل أف االٕتػاه النفسػي ُب ٖتليػل (سبتسػر)ك( بوفػوف)الذين يعتدكف بداللة األسلوب على اٞتانػب النفسػي للشخصػية  مػنهم 

ب أف يتم من خبلؿ عملية التحليل اللغوم للصورة األدبية  كداللتها النفسية  كاالجتماعية كالتارٮتيػة ، كلكػن ْتػذر بػالغ  األسلوب  ٬ت
، غَت أف أك١تػاف ال يعتػد "األسلوب سحنة العقل "الذم يستشهد بقوؿ شوبنهور ( ستيفن أك١تاف )كمهارة تقنية ، كيضرب مثاال لذلك 

، كىػو ُب ذلػك ال ٮتتلػف  ( 13)بصمات األصػابع ، ألف البصػمات ال تتغػَت ، كلكػن األسػلوب يتغػَت  بقوؿ من يقوؿ إف األسلوب ك
 (14" )الذم ٬تب أف يطالب بو الدارس  أف يتقدـ من السطح  إٔب مركز اٟتياة الباطٍت:" كثَتا مع ما قالو شبتسر  

ائل التعبػَت ا١تختلفػة كٖتديػدىا كتصػنيفها مػن جانػب ، ٍب إدراجهػا كيعود لئلشارة إٔب أف ا١تدرسة اللغوية اليت تعٌت بالتعرؼ على كس    
كينتهي فضل إٔب أنو يفًتض ُب علم األسلوب اآلف أف يشمل النص  بكل ظواىره  ا١تميزة كعمليات . ُب أ٪تاط ٥تتلفة من جانب آخر 

مبػػادئ علػػم االتصػػاؿ  النطػػبلؽ نظريػػة علػػم  اإلنتػػاج كالتلقػػي معػػا ، كيعتمػػد علػػى مبػػادئ لغويػػة كأخػػرل غػػَت لغويػػة  ، كيشػػَت إٔب أ٫تيػػة
 (15)األسلوب  ، كلذلك فإف األسلوب يتم تصوره على أنو نتيجة الختيارات ا١تؤلف من بُت ٣تموعة  إمكانات النظاـ اللغوم  

نص  ، ٍب طبقػا كيصنف الكاتب اال٨ترافات األسلوبية طبقا لبعض الباحثُت ُب ٜتسػة ٪تػاذج أساسػية مػن زاكيػة درجػة انتشػارىا ُب الػ   
وتية  لعبلقتها بنظاـ القواعد اللغوية ، كقد تكوف إ٬تابية أك سلبية ، كما أف ٙتة ا٨ترافا داخليػا كآخػر خارجيػا  ٍب اال٨ترافػات ا٠تطيػة كالصػ

اإليقػاع كدرجػة  بدرجػة النحويػة كدرجػة( أساليب الشعرية ا١تعاصػرة)كالصرفية كا١تعجمية ،  كالنحوية كالداللية ، كىو ما عرب عنو ُب كتابو
، غػَت أنػو مػن غػَت (السػياقية كاالسػتبدالية) الكثافة كالتشتت كدرجة التجريد ، ٍب طبقا ١تبدأم االختيار كالًتكيػب ُب الوحػدات اللغويػة  
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ُب (تسػر شب)ا١تمكن اعتبار أف ٚتيع الظواىر اللغوية ا٠تارجة على النظػاـ اللغػوم ذات أ٫تيػة أسػلوبية كقيمػة عاليػة ، كىػو ىنػا يتفػق مػع 
ن األخذ انتقائيتو ، كحديثو عن اٞتزئية اللغوية البلفتة اليت تدفع بالباحث األسلويب إٔب تتبع الظواىر ا١تشأّة   ، كما أنو يرل أنو البد م

 .اجتماعيا بعُت االعتبار  اال٨ترافات اليت ٬تريها ا١تؤلف  على التصورات النحوية كالببلغية السائدة ُب عصره  ، ككبل٫تا ٯتكن ٖتديده
لريفػاتَت  كمػا يًتتػب عليهػا مػن إجػراءات أسػلوبية  تعتمػد علػى القػارئ ، إذ يػربط "  التضػاد البنيػوم"كيناقش الكاتب فكرة             

ل ريفاتَت بُت اإلجراء األسلويب  كعملية التلقي  الذم يستخدـ كمعيػار لتحديػد الوقػائع األسػلوبية ُب القػوؿ األديب ، كٖتويػل ردكد الفعػ
الذاتية كمعيار ُب التحليل ، كيتحدث عن السياؽ األصغر  كخصائصو اٞتوىرية ، كالسياؽ األكرب على أساس بنيوم ، كيرل فضل أف 

، كلكنو يشدد على ا  للتحليبلت األسلوبيةالتمييز  بُت السياؽ األصغر كالسياؽ األكرب،   أك ا١تباشر كغَت ا١تباشر يعطينا أساسا صاٟت
، كىػذا مػا ( 16)أسلوب مؤلف معُت عرب ٚتيع مراحلو أك مظهر من مظاىر أسلوبو  كتتبع تطػوره ُب ا١تراحػل ا١تختلفػة  ضركرة اختيار 

 ارتضاه ُب دراستو ألساليب الشعرية العربية ا١تعاصرة، كيقرر أنو كلمػا كسػعنا مػن رقعػة البحػث  فقػدنا بالضػركرة العمػق الػبلـز ، كابتعػدنا
 .نستطيع التأكد منها إال من خبلؿ منهج ٖتليل السياؽ األصغر عن الدقة العلمية  اليت ال

كيركػػز علػػى موضػػوع السػػياقات النصػػية  ، كذلػػك عػػرب التعػػرؼ علػػى التعبػػَتات الػػيت تسػػتخدـ ُب سػػياؽ معػػُت  مػػن خػػبلؿ دراسػػة        
ت التكػػرار للعناصػر اللغويػػة ُب سػػياقات ا١تواقػف الػػيت يػرد فيهػػا ىػذا التعبػػَت أك ذاؾ  ، كأف نقطػة االنطػػبلؽ األساسػػية ىػي اختيػػار معػدال

٥تتلفػة تربطهػػا عبلقػػة مػػا  ، كأمػػا سػػياؽ ا١توقػػف  فإنػػو يػػنهض علػى أسػػاس أف الػػنص تعبػػَت يشػػكل جػػزءا مػػن عمليػػة اجتماعيػػة معقػػدة  ، 
لػنص  ، فػبل بػد األمر الذم يقتضي استحضار ا١تبلبسات الشخصية  كاالجتماعية كاللغويػة  كا؟ألدبيػة كاأليديولوجيػة  الػيت كتػب فيهػا ا

، كيركز الناقد على ثبلثة أبعػاد تؤخػذ بعػُت االعتبػار (17)من التمييز بُت ا١توقف الثقاُب للقارمء ا١تعاصر للنص كا١توقف الثقاُب للناقد 
اعتبار أف كل كينبو الناقد إٔب أنو من غَت ا١تمكن ( 18)ُب الدراسات األسلوبية إلبراز فركؽ االستعماؿ ، كىي آّاؿ كالكيفية كالطابع 

ملمػػػح لغػػػوم ٯتكػػػن أف يكػػػوف ذا داللػػػة أسػػػلوبية  ألنػػػو مػػػن ا١تسػػػتحيل تقػػػدٙب قائمػػػة مفصػػػلة ّتميػػػع ا١تبلمػػػح اللغويػػػة الشػػػكلية للػػػنص ، 
فا١تؤشرات األسلوبية مرتبطة بسياقات النصوص ، كيقرر أف ا١تؤشرات األسلوبية اليت يلتقي فيها عدد كبَت من النصوص ُب إطار شبكة 

ت ا١تتصػػلة ببعضػها  تكػػوف ٚتلػة مػن ا١تبػػادئ األسػلوبية األكٔب ، كذلػػك ُب إطػار حديثػو عػػن النمػوذج األسػػلويب الػذم ٯتكػػن مػن السػياقا
االحتكػػاـ إليػػو ، كيشػػَت إٔب أنػػو إذا كػػاف ىػػدؼ التحليػػل األسػػلويب ىػػو كصػػف العناصػػر األسػػلوبية  فإنػػو البػػد مػػن ٖتليػػل سػػلوكي يهػػدؼ 

 .ثَتات اللغوية دراسة ردكد الفعل ا١تقبولة إتاه ا١ت
كبعػد أف عػػرض الناقػػد ألسػػس التحليػػل األسػػلويب الكػربل الػػيت تعتمػػد علػػى فكػػرٌب التضػػاد كاالختيػار  كمػػا يتعلػػق بكػػل منهػػا مػػن         

أشػػكاؿ إجرائيػػة ، عمػػد إٔب بيػػاف بعػػض اإلجػػراءات التنفيذيػػة األخػػرل كاٟتػػذؼ  بتحديػػد العناصػػر غػػَت اٞتوىريػػة ، كىػػي مسػػألة بالغػػة 
، كيشػػػَت إٔب طػػػرؽ إجرائيػػػة أخػػػرل كػػػالتعرؼ علػػػى بنيػػػة األسػػػاليب بالرسػػػم كالتمثيػػػل البصػػػرم  للوحػػػدات النحويػػػة ُب اٞتمػػػل   الصػػػعوبة 

علػػى الػػرغم مػػن  –ك٣تموعاهتػػا،  لبيػػاف حػػاالت التناسػػب كالتضػػاد بتجسػػيد إتاىػػات التػػوازم كاختبلفهػػا ك٘تثيػػل أطػػواؿ اٞتمػػل ، كلكنػػو 
ثػل ىػذه الرسػـو كعلػى  رصػد اسػتجابات القػراء ، إذ ٓب تسػفر عػن نتػائج ذات بػاؿ لػدل بعػض ال يعػوؿ كثػَتا علػى م –اىتمامو بذلك 

 (19)الباحثُت األسلوبيُت من األ١تاف ، كمع ذلك يعود فيؤكد على فائدتو 
كٯتكن كيشَت إٔب منهج ٕترييب آخر يتمثل ُب درسو  مؤلف من خبلؿ كلمات ذات أ٫تية خاصة  تسمى بالكلمات ا١تفاتيح  ،         

ٖتديد الكلمة ا١تفتػاح عػرب اإلحصػاء ْتيػث تكػوف ىػي الػيت ٖتصػل علػى أعلػى نسػبة تكراريػة بػُت الكلمػات األخػرل  ، كٯتكػن اختبارىػا 
با١تبلحظة ا١تباشرة  ، كىي كلمات تقـو بدكر مهم ُب علم الداللة البنيوم، ٦تا ٬تعل اسػتخدامها ُب الدراسػات األسػلوبية خصػبا مثمػرا  
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ءات التجريبيػػة األخػػرل دراسػػة النسػػبة القائمػػة بػػُت اٞتمػػل الفعليػػة كاٞتمػػل االٝتيػػة  مستعرضػػا الكثػػَت مػػن اآلراء كالتفاصػػيل كمػػن اإلجػػرا. 
 .حوؿ ىذه ا١تسألة

دراسػة لغويػة  –األسػلوب )كيعلق الناقد علػى اإلجػراء التجػرييب الػذم قػاـ بػو سػعد مصػلوح اعتمػادا علػى معادلػة بويزمػاف ُب كتابػو      
متكئا على نسبة الفعل إٔب الصفة  بأهنا تتضمن مصادرة على ا١تطلوب،  كأنو ٮتتلف نسبيا باختبلؼ اللغات،  كأنو ( 20()إحصائية 

ينتهي إٔب ٖتديد النسب اليت قد تتشابو مع آالؼ النسب األخرل  دكف أف يعٍت ذلك أم توافق حقيقػي غػي األسػلوب  ، فضػبل عػن 
 .عدـ الدقة ُب حساب النسب الرياضية

كيتحدث عن مناىج إجرائية أخرل تعتمد على االختبارات كاالستبيانات  لتقوٙب النتائج األسلوبية ا١تستخلصة من النصوص األدبية،    
كلكنو ينتهي إٔب اعتبار ىذه االستبيانات عصية على الضبط ا١تنهجي ،  ألهنا تتداخل مع قياس جوانب أخػرل قػد تتعلػق با١تضػموف ، 

اس األدبية يشَت إٔب أف فكرهتا مبلزمة لفكرة األسلوب ، فلكل جنس أشكاؿ تعبَته الضركرية اددة اليت ال تقتصر كفيما يتعلق باألجن
على تكوينو فحسب  ، بل تشمل أيضا مفرداتو ك٨توه كأشكالو الببلغية  كأدكاتو الفنيػة النصػويرية ، كيعمػل علػى تتبػع فكػرة ا١تسػتويات 

 ( 21.)، كبرل أنو من الضركرم الًتيث ُب قبوؿ أ٫تية أية ظاىرة أسلوبية  تطمس ىذه اٟتدكد ا١تميزةاألسلوبية عند اإلغريق كالبلتُت
أشػار 1992عػاـ ( 22()ببلغة ا٠تطػاب كعلػم الػنص )صدر كتاب 1988بعد صدكر كتابو السابق عن علم األسلوب عاـ          

تتجاكز الصيغة اٞتزئية الػيت غلبػت عليػو،إذ يتجػو ليصػبح طريقػة ُب   فيو إٔب سعي ا٠تطاب الببلغي إٔب أف يكتسب طبيعة كلية شاملة،
التنػػاكؿ الفػػٍت كمنهجػػا للتحليػػل العلمػػي ، فالتقػػدـ الػػذم أحرزتػػو علػػـو اللغػػة  كالػػنفس كنظريػػات اٞتمػػاؿ  كالشػػعرية كاأللسػػنية  كالتقنيػػات 

علػى ٣تػاؿ اللسػانيات بدراسػة ا١تلفوظػات اللغويػة   األسلوبية  يصب ُب بؤرة ا٠تطاب الببلغي اٞتديد، كعلم النص يتكيء بصفة خاصػة
بكليتهػػا  كاألشػػكاؿ كاألبنيػػة ا١تختلفػػة ، كانػػدماج ا٠تطػػاب الببلغػػي اٞتديػػد ُب علػػم الػػنص  يتػػيح لػػو تشػػكيل منظومػػة  مػػن اإلجػػراءات 

 .ا١تنهجية  القابلة للتطبيق على مستول التداكؿ 
ر الدكتور صبلح فضل يقر (  أساليب الشعرية ا١تعاصرة)اسة األسلوبية التطبيقية للشعركُب كتابو الرئيس الذم التـز فيو بالدر            

اللغوم   أف التصور الذم ٮتتاره كيقـو بًتكيبو ١تفهـو الشعر اٟتديث  يتأسس على قطيب التعبَت كالتوصيل،  ٦تا يسمح باستيعاب األفق
 (23.)لفهم ، ٔتا يدخل  ُب قلب نظرية النص كيستوعب ٚتاليات التلقي كيتجاكزه إٔب العوامل ا١تدركة أل٪تاط القراءة كاللظاىرة 
كيسعى الناقد إٔب االرتكاز علػى عػدد مػن ا١تقػوالت ا١ترنػة الػيت تػرتبط بقيػاس  الشػعرية ، مػن خػبلؿ سػلم نقػدم أسػلويب يقػـو           

، كتصل مستول الكثافة ُب النص بدرجة التشتت  تربط درجة اإليقاع بدرجة النحوية -على حد تعبَته -على ٣تموعة من التحالفات 
فيػػػو  ك٘تاسػػػكو أك ٕتريديتػػػو ، يػػػرل أف ذلػػػك ٯتكػػػن الناقػػػد مػػػن تصػػػنيف أغلػػػب التجػػػارب الشػػػعرية دكف االنتقػػػاص مػػػن شػػػرعية التجػػػارب 

 .األخرل
من حسية كحيوية كدراميػة  أحد٫تا يشمل األسليب التعبَتية:كقد ترتب على ذلك توزيع األساليب الشعرية على ثبلثة مدارات         

ج كرؤيوية كما بينها من من مستويات ، كالثا٘ب يشمل األساليب التجريدية  اليت تًتاكح بُت اإلشراقية كالكونية ، كالثالػث يقػـو علػى ا١تػز 
دم  حيػػث ٓب يعثػػر بػػُت التعبػػَتم كالتجريػػدم ، كيشػػَت إٔب أف اإلشػػكالية الػػيت كاجهتػػو تتمثػػل ُب قلػػة النمػػاذج الػػيت ٘تثػػل األسػػلوب التجريػػ

 . الكاتب إال على ٪توذج كاحد ىو شعر أدكنيس 
كاٟتقيقػػة أف ٪تػػاذج األسػػلوب التجريػػدم متعػػددة ، كقػػد سػػبق مػػود أمػػُت العػػآب أف قػػاـ بتصػػنيف مشػػابو ١تػػا قػػاـ بػػو فضػػل  كأدرج ٤تمػػد 

اسػتثمار ا١تقػوالت النظريػة ُب التطبيػق ، معتػربا  عفيفي مطر ُب إطار األساليب التجريدية ، ؛ غَت أف البلفت ُب مػنهج الناقػد مركنتػو ُب
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الناقػد األسػلويب ( دامسػو ألونسػو)أف التحدم اٟتقيقي ىو اٟتفاظ علػى ا١تسػاحة اٟتيويػة  البلزمػة بػُت ا١تػنهج كالػنص مستشػهدا  ٔتقولػة 
إٔب جثػػػة  ال يغنيػػػك  اإلسػػػبا٘ب عػػػن الشػػػعر الػػػذم شػػػبهو بعصػػػفور  كديػػػع إف شػػػددت عليػػػو  قبضػػػتك الدراسػػػية أزىقػػػت ركحػػػو ، كحولتػػػو

تشر٭تها ُب معرفة سر رشاقتها  كىي ترؼ من حولك  ، علينا إذف  أف ٪تسك ىذا العصفور ْتنو شديد ، أف نسمح لو بالتفلت  مػن 
، كقد حاكؿ الناقد أف يأخػذ ّٔػذه ا١تقولػة (24.)أصابعنا ، كإذا كاف لنا  أف ٨تبسو ُب منهج فليكن قفصا كاسعا يًتكو يتنفس كيتحرؾ 

 .بُت ضبط ا١تنهج  كٖترر التطبيق –كما يقوؿ   –دراستو للقصائد ا١تختارة ، كأف ٬تمع ُب ا٩تطافة كاحدة  ُب
إف اٞتهاز ا١تفاىيمي ا١تبسط الذم قدمو أراد منو أف يكوف صاٟتا لتنظيم ا١تقوالت التوليدية  لؤلساليب الشعرية ا١تختلفة، كأف          

ة التطبيػػق ، كالتػػدرج مػػن اٞتػػزء إٔب الكػػل ، كمػػن السػػطح إٔب العمػػق  ، كسػػهولة االرتبػػاط با١تسػػتويات يتسػػم با١تركنػػة  كاالسػػتيعاب كقابليػػ
اإليقاع الذم يرل أنو أكؿ ا١تظاىر ا١تادية اسوسة للنسيج الشعرم الصوٌب  كتعالقاتو :  اللغوية  ، كيتمثل ُب ٜتسة مستويات مًتاكبة 

دة اٟتديثة متعدد األشكاؿ ابتداء من قصػيدة التفعيلػة إٔب قصػيدة النثػر  كمايػأٌب ُب سػياؽ ىػذا الداللية  ، كاالنزياح اإليقاعي ُب القصي
ا١تدل من تشاكبلت صوتية متفاكتػة ا١تسػتول كالتػأثَت ؛ أمػا ا١تسػتول الثػا٘ب فهػو درجػة النحويػة ، كأراد ّٔػا اال٨ترافػات الناٚتػة عػن كسػر 

ط بنسػػػبة التعقيػػػد  ُب النسػػػيج اللغػػػوم  كدرجػػػة الصػػػعوبة ُب تأكيلػػػو ، كبكسػػػر الػػػنظم قواعػػػد االختيػػػار ا١تتعلقػػػة ٓتصػػػائص ا١تعجػػػم ، كتػػػرتب
كأما ا١تستول الثالث فيتمثل ُب درجة الكثافة كترتبط ْتركة الفواعل  كنسبة آّػاز  كعمليػات اٟتػذؼ  كالفضػاء غػَت . كالقواعد النحوية 

ة الشػعرية مشػدكدة  ألىػداؼ ككظػائف  ٥تتلفػة عػن اللغػة العاديػة  ؛ أمػا اللغوم للنص  كطريقة توزيعو، كالتوقع العرُب  الػذم ٬تعػل اللغػ
كيرتبط بػا٠تواص اٞتماليػة الشػاملة للػنص ، كيتػأتى ذلػك مػن خػبلؿ ’ أك التماسك النصي  " درجة التشتت "ا١تستول الرابع فيتمثل ُب 

ايػات ا١تتجػاكزة  كالبنيػة الدالليػة العميقػة ، كتػرتبط درجػة الثنائية الضدية  كاالنتقاؿ من التضاد إٔب عنصر ثالث  كالعنصر ا١تهػيمن  كالنه
التشػػتت بكسػػر منطقيػػة العبلقػػة كمنطقيػػة الػػزمن  كمنطقيػػة الطبوغرافيػػا كمنطقيػػة الكيفيػػة  ، كا١تسػػتول ا٠تػػامس  يتصػػل بدرجػػة التجريػػد 

 .كاٟتسية  كترتبط با١تستويات األخرل بشكل أك بآخر
اٟتديػػػة تتػػػداخل فيمػػػا بينهػػػا ، إذ ال ٯتكػػػن ضػػػبط حػػػدكد كػػػل منهػػػا إال بػػػالتجوز كالتوسػػػع ُب كمػػػن الواضػػػح أف ىػػػذه التقسػػػيمات         

ا١تفاىيم ،  كما أف إمكانات القياس اليت توخاىا ليست على ذلك النحو من ا١تعيارية الضػابطة لوسػائلها ، كسيتضػح ذلػك مػن خػبلؿ 
 .  التطبيق

، كُب ىػذه الدراسػة ينشػغل الناقػد بأطركحتػو " اللمػس بالشػعر كشػعرية اٟتػس " واف كيبدأ الناقد تطبيقاتو بنزار قبا٘ب  ٖتت عنػ          
الرئيسة ٦تثلة بالتيار األكؿ من أساليب الشعر اليت صنفها على النحو الذم ذكرناه سابقا ،فأراد أف ينقب عن جذكر اٟتسية ُب ا١تخيلة 

تتمثل ُب الوعي بالفعل كعبلقتو بالكلمة ،إذ ٓب تظفر أم كلمة ُب ا١تعجػم  اٞتماعية العربية مشَتا إٔب أف ٙتة صورتُت متقابلتُت ، األكٕب
مػن حيػث اٟتيػاة كالدٯتومػة ، فآّػد ُب األعػإب حيػث يسػكن الشػعر كا١تلػك كأحػبلـ اإلنسػاف بػا٠تلود ( آّػد)العريب ٔتا ظفرت بػو كلمػة 

اٞتاىلي ؛ أما الصورة الثانية العصرية فقد عرب عنها نزار قبا٘ب  على حد تعبَته ، كىذا ما أعلى من شأنو الشعر العريب القدٙب منذ العصر
، فهػػي تكتفػػي صػػراحة بػػاٟتس الػػذم جعػػل الشػػعر ٣تػػرد ١تػػس بالكلمػػات مستشػػهدا بأقوالػػو، غػػَت أنػػو يػػرل أف ىػػذه اٟتسػػية كانػػت يقظػػة 

لة اٟتسيُت العرب ، كيرل أنو من ناحية موازية  ليقظة الوجداف الركمانسي كىي امتداد ٟتسية أمرمء القيس كعمر ابن أيب ربيعة  كسبل
األكٔب تتمثػل ُب القػدرة علػى التعبػَت عػن ركح العصػر ، : الشعرية األسلوبية البد من أخذ مظهرين أساسيُت ٢تذه اٟتسية بعػُت االعتبػار 

٢تػػذه التجربػػة  ٦تػػثبل ٔتػػدل مػػا  كٖتػػديث اٟتساسػػية اٞتماليػػة  مقاكمػػة للحػػس ا٠تلقػػي ا١تػػزدكج بػػُت السػػر كالعبلنيػػة، كالثانيػػة ا١تظهػػر التقػػٍت
 .ينطوم عليو األسلوب من درجات السلم الشعرم التعبَتم
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كمػػن الواضػػح أف الكاتػػب يعػػوؿ ُب أسػػلوبيتو علػػى اٞتانػػب الفلسػػفي التػػارٮتي ، كإف المػػس حػػدكد التنػػاقض حػػُت أفػػىت ٔتحوريػػة        
منوطة باٟتسية، ٍب عاد فوصل حبل اٟتسية بالًتاث نفسو  ، كحػُت القيمة ا١تعنوية للكلمة ُب الًتاث الشعرم النقدم ، كجعل العصرية 

صػػػرين معػػا ُب الشػػػعر العػػػريب جعػػل مػػػن ىػػذه اٟتسػػػية يقظػػة موازيػػػة للوجػػداف الركمانسػػػي ، علمػػػا بػػأف التيػػػار الركمانسػػي ذاتػػػو يشػػمل العن
وح اٟتػس علػى حػد سػواء، فالقبػا٘ب ، كىػو ، كُب السرد العػريب كػذلك ، كالػدليل مشػوؿ الركمانسػية  فلسػفيا ٞتمػوح العاطفػة كٚتػاٟتديث

موضػوع الدراسػة يصػنف ُب إطػار ا١تدرسػػة الركمانسػية كمػا يصػنف إحسػػاف عبػد القػدكس ُب مػوازاة ٤تمػػد عبػد اٟتلػيم عبػدا ا  ، لكػػن 
ي إليها نزار قبا٘ب الدمشقي ٢تا بعدىا اآلخر، فاٟتسية النزارية ترتبط بالبنية االجتماعية ، كبتلك الطبقة اليت ينتم -فيما يبدك  –ا١تسألة 

بًتفهػػا كنعومتهػػا كأناقتهػػا كىػػو مػػا أ١تػػح إليػػو الناقػػد ، لكػػن الواضػػح أف فضػػل يتمسػػك بػػا٠تيط الواصػػل بػػُت الرؤيػػة الػػيت يطرحهػػا كجػػوىر 
لػذم ٭تػًتز مػن األسلوبية حُت يركز على اٞتانب التقٍت ا١تتعلق باللغة الشػعرية، كيػرل أنػو الطريػق للوصػوؿ إٔب معاٞتػة اٞتانػب الػوظيفي ا

 .ٖتوؿ التحليل األسلويب إٔب كسيلة للربىنة على الرؤية االجتماعية
كينتقل بعد أف ٭تدد ىذه االسػًتإتية إٔب تقصػي اال٨ترافػات علػى كفػق السػلم الػذم كضػعو  بادئػا بدرجػة النحويػة ، فيقػارب            

، كالذم يعتربه الببلغيوف ا١تدرج األكؿ للتخييل الشعرم، حيػث  النعوت اليت تنحرؼ عن ا١تناسبة للموصوؼ بإسنادىا إٔب غَت جنسها
الػيت يػتم "  كػم الػدانتيل" تنعتق ىذه النعوت من عبلقة آّاكرة ا١تكركرة ١تا تنعت بو ، كيضرب مثاال لػذلك مقطوعػة لنػزار ٖتػت عنػواف 

ا كما تبدك للوىلة األكٔب،  فتكسر ألفة الصيغ اللغوية ٖتريك التخييل فيها عرب ٣تموعة من الصفات ا١تتوالية  غَت ا١تتجانسة مع موصوفه
ا١تتداكلة  كتستوعب أدكات اإلنساف اليومية معربة عن ا١تسكوت عنو ، فالكم الثرثار  كا١تشتل  كالسؤاؿ الػذم بعػد ٓب يسػأؿ  ، كالزنبػق 

ُت فػائض النسػيج الػػذم ٯتثلػو كػم الػػدانتيل  إٔب إْب حيػث نقػل نػػزار االصػفة مػن اٟتيػػاة إٔب اللغػة كمػا يقػػوؿ الناقػد ، ككائػم بػػ....األسػود 
شكل ٚتإب يتمثل ُب فائض الكبلـ ، كٯتضي ُب تتبع ىذه الظػاىرة ، كىنػا يقػارب الرؤيػة السػيمولوجية الػيت تنظػر إٔب العبلمػة ُب كنػف 

وم  مشػَتا إٔب اخػًتاؽ علػى ، ٍب مسػتفيدا مػن ا١تفهػـو البنيػ(25( )شفرات الػنص) ا١توقع االجتماعي على النحو الذم طرحو ُب كتابو 
مستول السياؽ األكػرب ، كىػو لغػة الغػزؿ العػريب  حيػث يأخػذ موقفػا متضػادا للتػذكؽ اٞتمػإب  ُب لغػة الغػزؿ  فيقػف ُب منطقػة اٟتػواس 

 :البعيدة ُب قولو
 فزىرنا يؤكل  .. كالزنبق األسود من شوقو            يقوؿ كل  

 اعتبػػاره مؤشػػرا  دقيقػػا لتغيػػَت اٟتساسػية كالػػذكؽ ُب العصػػر اٟتػػديث ، غػػَت أف البلفػػت ُب كيبػٌت علػػى ذلػػك حكمػػا مهمػػا يتمثػل  ُب     
حيػػث  يػػتم تلقػػى ا١تعطيػػات اٟتسػػية البصػػرية دكف " التلقػػيم اٟتسػػي " ٖتليلػػو اسػػتعارتو ١تصػػطلح نقػػدم ُب ٣تػػاؿ الفنػػوف التشػػكيلية كىػػو 
أحادم الداللة  ، فيبدك التلقيم مثَتا للمخيلة الدنيا  ، كقد أفاد نزار تدخل ا٠تربات ا١تكتسبة ، كذلك عن طريق اللغة ا١تباشرة  بشكل 

خبز " ٖتت عنواف  1953ُب قصيدتو اليت كتبها عاـ  -من السينما  ، كيضرب مثاال على ذلك استفادتو  –من كجهة نظر فضل  –
اطػػا مػػن اال٨ترافػػات اللغويػػة كالتصػػويرية  ، كيسػػتعرض بعػػد ذلػػك أ٪ت"خبػػز كحػػب كفانتازيػػا"مػػن فػػيلم فرنسػػي بعنػػواف   -" كحشػػيش كقمػػر 

حيػث تتفػرد ىػذه اٞتزئيػة ٔتقطوعػة كاملػة فجػرل تكبَتىػا لتفػًتش ىػذه ا١تسػاحة  " مشػبوىة الشػفتُت " مستشهدا ٔتقطوعػة أخػرل بعنػواف 
كرٔتػا كػاف . س ا١تباشػر شفتاف للتدمَت ، شفتاف مقربتاف ، شفة كآبػار النبيػذ فتغلػب كاقػع اٟتػ: لتفجر طاقات شهوية عرب التوإب النعيت 

من ا١تهم أف نعود إٔب مسألة إمكاف القياس الذم اشًتطو الناقد حُت كضع سلمو لدرجة الشعرية ، حيث  ٧تد أنو ُب ىذا اٞتانب من 
زٕب ، التحليل قد ٕتاكز ما أٝتاه درجة النحوية إٔب ظواىر أخرل تتعلق بالسياؽ الكلي للفن الشعرم ،حُت ٖتدث عن تقاليد الذكؽ الغ

كعػػاِب مسػػألة التخييػػل ُب بعػػدىا الفلسػػفي ٦تػػا يتصػػل بأصػػوؿ الببلغػػة ، كتكلػػم عػػن ا٨ترافػػات دالليػػة ، كحػػىت ُب معاٞتتػػو ١تسػػألة ٨تويػػة  
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كالنعت قفز عن البعد النحػوم إٔب البعػد الػدالٕب ، فنػاقش  ا٨تػراؼ العبلقػة الدالليػة بػُت الصػفة كا١توصػوؼ ، كحػُت ٖتػدث  عػن غلبػة 
ب االستعارم  كأحادية الداللػة ، فقػد توسػع ُب اٟتػديث عػن درجػة النحويػة توسػعا خػرج ّٔػا عػن الػدائرة االصػطبلحية التشبيهات كغيا

ا١تتعػػارؼ عليهػػا إٔب الػػدائرة األمشػػل الػػيت تتعلػػق ّتماليػػات تنتمػػي إٔب حقػػوؿ معرفيػػة أخػػرل ،  األمػػر الػػذم بػػدا معػػو إمكػػاف القيػػاس أمػػرا 
 .مشكوكا فيو 

با١تعجم فإف الناقد يقدـ ١تبحثو عنو باٟتديث عػن اإلشػكاالت الػيت تثَتىػا دراسػة ا١تعجػم الشػعرم  مؤكػدا أف البنيػة أما فيما يتعلق      
اللغويػة ُب الشػػعر ال تتحػػدد بالكلمػػات ، بػػل بالصػػيغ ، كأف ا١تنػػزع اإلحصػائي ُب ا١تعاٞتػػة فيػػو ٕتاىػػل ١تنظومػػة الًتاكيػػب ، كأف ٙتػػة مواقػػع 

اؤىا ، كأف شػبكة العبلقػات آّازيػة كالرمزيػة  تًتكػز كظائفهػا اٞتماليػة ُب تعقيػد نسػيجها الػدالٕب ، كأف مفقودة للكلمات اليت يتم إحصػ
مفردات ا١تعجم تضيء مساحة ضيقة  من آّهوؿ ا١تعرُب ، كمع ىذا يعتد ٔتعجم نزار قبا٘ب الشعرم، كيقدـ قراءة نقدية لو  كلعلو يربر 

شقية  ظلت متمسكة  بأصابعو كحنجرتو كثيابو  ،حيث ظل ذاؾ الطفل  الذم ٭تمل ُب حقائبو   ذلك ٔتا قالو نزار من أف أّتديتو الدم
ىي ا١تبلمسة ،   فلكي يكوف اللوف لونا البد  -منذ رجل ا١تغارة حىت عصر اإللكًتكف –كظيفة الفن " كأف. كل ما ُب أحواض دمشق

 ( 26") أف يبلمس العيوف ، كلكي يكوف اللحن ٟتنا البد أف يبلمس األذف
من كلماتو  تتصػل ّتسػد ا١تػرأة كمبلبسػها % 35لقد تعامل الناقد مع أربعة ٣تاالت ُب دراستو ١تعجم القبا٘ب فأشار إٔب أف            

فقػط تشػَت إٔب أشػياء غػَت % 5تشَت إٔب أفعاؿ حسػية  ، كأف % 20تتعلق بالعآب اٟتسي الطبيعي كأشيائو ، كأف %40كزينتها ،كأف 
نفها إٔب مفردات شهوية ، كأخرل أقػل شػهوية ، كأخػرل ، كعلػى الػرغم مػن مآخػذه علػى ىػذه اإلجػراءات التجريبيػة يقػر حسية ، ٍب ص

بداللػػة ىػػذه اإلحصػػاءات  علػػى طبيعػػة ا١تػػادة اللغويػػة الػػيت يتكػػوف منهػػا نسػػيج شػػعر نػػزار قبػػا٘ب  ، كيػػربط بػػُت نتػػائج التحليػػل األسػػلويب 
كبُت ا١تكوناف الثقافية لربكز الفردية  ُب العصر اٟتديث ، معتربا أف حداثة شعر نزار قبا٘ب  من للمعجم  حيث الوعي باٞتسد عرب اللغة 

تمػع الوجهة االجتماعية ترتبط بتنمية ىذا الوعي الفردم اٟتاد باٞتسد ،  ك٭تيلنا تلقائيا إٔب التفسَت السيميولوجي ، كيعترب أف قابلية آّ
 .هـو اٞتسد ككظيفتو  قد أتاحت للشاعر تبئَت ىذا ا١توضوع الشامي ُب ٚتلتو ٢تذا التحوؿ  ُب مف

كمػػن الواضػػح أف الكاتػػب اسػػتثمر النتػػائج الػػيت أسػػفرت عنهػػا دراسػػة ا١تعجػػم ُب التفسػػَت االجتمػػاعي ، كالوصػػوؿ إٔب أحكػػاـ تتعلػػق      
تجربة اإلبداعية الذاتية، كما تنبئ  بػو بالرؤية الفكرية ذات البعد اٟتضارم ، متجاكزا بذلك ما يفضي بو النص الشعرم على مستول ال

إٔب  التطػابق بػُت  -كجهػة نظػره مػن  -الػذم أدل  السياقات األسلوبية مػن اتكػاء مسػرؼ علػى مػا أٝتػاه با١تخيػاؿ اٞتسػدم ، األمػر
ذا التفسػَت يطػرح كىػ. حدكد الفرد كحػدكد اٞتسػد ، كىػو مػا اعتػربه اسػتبلبا  كتشػييئا ، نظػرا إلغفػاؿ بقيػة ا١تظػاىر اإلنسػانية للشخصػية 

أسئلة متعددة تتعلق بالتجربة الذاتية للشاعر كللعوامل األخرل ا١تؤثرة ُب إبداعو ، كتوحي ٔتقاربات أخرل حوؿ ظاىرة الغزؿ اٟتسي ُب 
كلطائفة  فًتات أخرل من تارٮتنا األديب ،  كحديثو عن تثبيت آّاؿ ُب الفضاء الشعرم على امتداد التجربة اإلبداعية الكلية للشاعر ،

كيسػػتجمع الناقػػد ظػػواىر أسػػلوبية أخػػرل ، عػػرب الًتكيػػز علػػى .أخػػرل مػػن الشػػعراء يعطػػي مػػربرا لتنمػػيط األسػػلوب بوصػػفو أسػػلوبا حسػػيا ،
 .الشم ُب الصورة اليت يرٝتها الشاعر كبركز الصورة البصرية ، كاإليقاع ا٠تارجي 

التماسك كالتشتت فيبلحظ ارتكػاز السػرد عنػده علػى عػدد مػن اآلليػات الػيت   كينتقل ١تعاٞتة الدرجة التالية ُب سلم الشعرية ٦تثلة ُب    
تضمن انتظامو ُب مستول كاحد من الكثافة ا١تخففة،  ٦تا يسمح بنسبة عالية من التماسك الظاىرم  دكف بركز أم عامػل مػن عوامػل 

لى ٨تو جلي ، كتنقلو بُت ا١تفرد ا١تذكر كتقمػص لضمَت ا١تتكلم ا١تباشر ُب الغالب  كحضور ا١تخاطب ع –كذلك   -كتبنيو .  التفكك 
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اليت يقوؿ (مع جريدة )، كيشَت إٔب أسلوبو ُب تشعَت نثار اٟتياة ُب مقطوعتو (  األنثى/ الذكر) األنثى  إذ ينحصر طرفا العبلقة ُب ثنائية
 :فيها 

 أخرج من معطفو اٞتريدة " 
 كعلبة الثقاب 

 كدكف أف يبلحظ اضطرايب 
 كدك٪تا اىتماـ 

 (27" )تناكؿ السكر من أمامي
رصػػد الشػػاعر ُب ا١تقطوعػػة ٜتسػػة أفعػػاؿ مركبػػة كعػػدة أدكات اسػػتثناء ، علػػى لسػػاف الفتػػاة ، كلكنهػػا تشػػف عػػن رؤيتػػو ىػػو كمػػا يقػػوؿ    

فضػػػل  ، ك٘تضػػػي األفعػػػاؿ ُب نسػػػق مسػػػرؼ ُب تواليػػػو  ، كمػػػا يسػػػرؼ ُب اعتمػػػاده علػػػى ا١توسػػػيقى ا٠تارجيػػػة ، كٯتضػػػي الناقػػػد ُب ٖتليلػػػو 
ؤلساليب مستحضرا ٪تاذج من شعر نزار  ، فيختار قصػيدة طويلػة نسػبيا ىػي قصػيدة الوصػية ، مشػَتا إٔب أف أسػلوب الشػاعر ُب ىػذه ل

، كتكػرار القصيدة ينتهي إٔب التوارد الدالٕب مو٫تا بالتعدد مفضػيا إٔب الوحػدة ،،كيرصػد البػٌت النحويػة ا١تتوازيػة  كالبػٌت اإليقاعيػة ا١تتقابلػة 
حوية كاإليقاعية ُب ا١تقاطع ا١تختلفة ، كينتهي إٔب القوؿ بأف الظاىرة الشعرية البلفتة ُب القصيدة أهنا تقـو على حكاية بسيطة الصيغ الن

 .مكررة سبع مرات ، األبنية النحوية نفسها كالركابط السردية اليت تستقطر اإليقاعات كتفرغ اللغة من كثافتها التخييلية 
لقات الناقد ُب ٖتليلو لنص نزار تنهض على فكرة مسبقة تتمثل ُب نزعتو اٟتسية، كىو أمػر بػدىي معػركؼ ، كمن اٞتلي أف منط       

كسػػبق أف درس مػػرارا ، كحػػىت اإلحصػػاءات ا١تتعلقػػة ٔتفرداتػػو  كحقو٢تػػا الدالليػػة سػػبق أف قػػاـ ّٔػػا أكثػػر مػػن باحػػث، لقػػد اعتمػػد الناقػػد ُب 
 (.29)كشاكر النابلسي( 28)يها على ناقدين رئيسُت ٫تا منَت العكشإحصائياتو للظواىر اللغوية  كنسب التكرار ف

من جداكؿ كإحصاءات حوؿ مفردات الشاعر، كمن استبيانات حوؿ تلقيو ( أسئلة الشعر )كلعل فيما أثبتو منَت العكش ُب كتابو      
اٟتسػػي قيػد الناقػد ُب مقاربتػػو ، كجعلػو ٭تصػػر  مػن فئػات اجتماعيػػة أخػرل أفػػاد منهػا الناقػد بػػبل ريػب ، كلكػػن ٘تركػز ا١تعاٞتػة حػػوؿ البعػد

معاٞتتو ُب ىذا اٞتانب ، كليس بدعا أف يلتمس الناقد مدخبل أك مداخل يرل أهنا السبيل إٔب اإل١تاـ ببقية اٞتوانب األسػلوبية ، كلكػن 
 دكف أف يظل ذلك رىنا با١تنطلق الرئيس الذم حدده الكاتب

السػػػياب  ، فيقػػػدـ الكاتػػػب بػػػُت يػػػدم دراسػػػتو باقتباسػػػات مػػػن  أقػػػواؿ للشػػػاعر األ١تػػػا٘ب  أمػػػا األسػػػلوب اٟتيػػػوم كمػػػا يتبػػػدل عنػػػد.    
اليت تؤكد ارتباط ا٠تطاب الشعرم باٟتياة  كامتبلكو للواقع  دكف الوقوؼ عند ا١تعطيات اٟتسية ، ( ىايدجر)، كالفيلسوؼ ( ىولدرلُت)

( االستشػهاد ٔتقػوالت تؤيػد كجهػة نظػره)مكبوتػة ، كىػذا ا١تػنهج كيصػل مػابُت التحليػل السوسػيولوجي كاإلبػداع الػذم ينطػوم علػى طاقػة
ارتػػآه الكاتػػب ُب ٣تمػػل دراسػػاتو ألسػػاليب الشػػعرية ا١تعاصػػرة ، يقػػدـ بػػو لدراسػػة كػػل إتػػاه ، فهػػو إمػػا أف يستحضػػر شػػهادات الشػػعراء 

، فاٟتيويػة (  30)ن كجهػة النظػر الػيت يراىػا أنفسهم كما فعل مع نزار قبا٘ب ، أك يورد أقواال لنقاد كفبلسفة ٯتهدكف لو سبيل ا١تعاٞتػة مػ
ىي الطابع االسًتاتيجي ٟتركة الشعر اٟتديث فهو الػذم ينػتج ٚتالياتػو  ، كيػربز أ٫تيػة الدراسػات التارٮتيػة الػيت تناكلػت شػعر السػياب ، 

، تو الشعرية كالسياسية كاإلنسانيةيافخطاب السياب الشعرم يغرم بتتبع كيفية ٪تو الوعي التارٮتي فيو  إٔب درجة اعتباره كثيقة لوقائع ح
كلكنػػو يعػػوؿ ُب ذلػػك كلػػو علػػى التحليػػل األسػػلويب الػػذم تتجلػػى ظػػواىره ُب تنويػػع ا١تػػادة الشػػعرية ُب مكوناهتػػا حيػػث ا١تفارقػػات  كالغػػٌت 

طػاب بعفويػة كبسػاطة ، اللغوم كا١توسيقي ، كتوظيف العناصر السػردية  كاسػتثمار الًتجيػع كالتنػاص كالتنظػيم ا١تقطعػي   ، ٍب أسػطرة ا٠ت
كيبدأ باختبػار فرضػياتو متنػاكال ا١تسػتول ا١تعجمػي الػدالٕب ، مسػتعينا ّتػداكؿ  كإحصػاءات أعػدىا بػاحثوف آخػركف ،كمستعرضػا دالالهتػا 
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اإلحصػػائية مػػن مثػػل حديثػػو عػػن اٞتػػذكر اللغويػػة ُب شػػعر السػػياب مقارنػػا بينػػو كبػػُت نػػزار مػػن حيػػث الثػػراء ا١تعجمػػي ، كيؤكػػد أف قػػانوف 
لوحدة كالتنوع ىو ا١تهيمن على أسلوب السياب ، كيقـو بالرصد اإلحصائي للمظاىر اإليقاعية  ، كٮتلص إٔب النتيجة ذاهتا من حيث ا

كُب دراسػتو للسػػياب يتكػػئ علػى مقػػوالت كإحصػػاءات لعبػد الكػػرٙب حسػػن كٝتػاح العجػػاكم  ، كعيسػػى ببلطػػة  .الثػراء كالتنػػوع اإليقػػاعي 
 .كإحساف عباس

باعتبارىا باكورة شعره الناضج الذم ٘تثلت فيو خصائصو األسلوبية ، كيسجل انتظػاـ ( غريب على ا٠تليج )بتناكؿ قصيدة  كيبدأ      
القصيدة ُب خيط سردم مباشر للوقائع اٟتسية ، كيستدؿ علػى حرارتػو الغنائيػة بػربكز ظػاىرة االلتفػات  مػن الغيػاب إٔب الػتكلم ، كىػي 

اصطناعو ا١تادة اللغوية الركمانسية فإنو ال يقع ُب أسر الغنائية التقليدية بل يربز كعيو باآلخر ، كيبلحظ ظاىرة ببلغية، كعلى الرغم من 
 ظاىرة التفاعل الزاخر بُت اإليقاع النفسي كالصوٌب  ، كاصطناعو للمفارقة بُت البعد عن الوطن كالقػرب منػو ، الفتػا إٔب اٟتادثػة اٟتسػية

كاستثماره لتيار الوعي كما يزخر بو من حركة، كرٔتا التبس موضوع اٟتسية ىنا ٔتا سبق أف أشار إليو الناقد اليت يركيها عن مركره با١تقهى 
  عند نزار ، كىو ما ٝتاه ٤تمود أمُت العآب بتيار التجسيد الواقعي مبينا أهنم ىم أكلئك الشعراء الذين نستشعر عندىم نبض الواقع اآل٘ب

التػػاريخ الػػذم يعػػرب عػػن نفسػػو تعبػػَتا أفقيػػا فػػيش شػػكل قصػػة  :إٔب ثبلثػػة عناصػػر  متداخلػػة متشػػابكة (لعػػآبا)بأبعػػاده الدراميػػة  ، كيشػػَت 
حدكتة ، حكاية صػغَتة ، تفاصػيل ٟتظػة آنيػة ،كىػو زاخػر ُب التفاصػيل  ، تفاصػيل ماموسػة متحركػة ، ٍب الػدراما الػيت تتسػاقط عموديػا  

ر بأنػػو شػػعر التجربػػة اٟتسػػية تستشػػعرىا عػػرب اإليقػػاع  ، كيصػػف ىػػذا اللػػوف مػػن الشػػع علػػى سػػطح تلػػك الرقعػػة األفقيػػة  ، ٍب الغنائيػػة الػػيت
، كىػػي ُب ذات الوقػػت ٕتربػػة ذاتيػػة كموضػػوعية معػػا،  كىػػوال يستشػػهد بنمػػوذج شػػعرم ٤تػػدد كمػػا فعػػل فضػػل بػػل يسػػتعرض ٪تػػاذج اٟتيػػة

مدخل الكتاب ، إذ يستحضر دركيش  كأٛتد عبد  متعددة ٘تثل عند صبلح فضل عدة أ٪تاط أسلوبية ، كفقا لتقسيماتو اليت ذكرىا ُب
ُب حديثو عن البنية اإليقاعية يقرف بػُت إيقػاع الػزمن كاإليقػاع الصػائت ُب البنيػة (  31)ا١تعطي حجازم  كأمل دنقل  كسعدم يوسف 

 :ا١توسيقية مركزا علي التطابق بُت دكرة االسطوانة ُب ا١تقهى كدكرة العمر 
 ٝتعتك يا عراؽ باألمس حُت مررت با١تقهى  

 ككنت دكرت إسطوانة 
 ىي دكرة األفبلؾ ُب عمرم ، تكور ٕب زمانو 

 ُب ٟتظتُت من الزماف 
 .كإف تكن فقدت مكانو 

ك ُب توضػيحة ٟتيويػة ا٠تطػاب الشػعرم عنػد السػياب يؤكػد أف التخييػل  يقتصػر ُب نسػجو كاقعيػة ا١تشػهد  دكف مبلمسػة األبعػػاد        
هو ذك هنج تعبَتم مباشر  تتعدد فيو العناصر دكف أف تتمدد ، مشَتا إٔب التماسك حوؿ الداللة الواحدة  ، كأف الكونية أك الًتميز  ، ف

عناصر القص كالسرد التفلح ُب إخراجػو عػن ذاتيتػو  ، لكػن السػرد ٧تػح ُب ٚتػع العناصػر الشػتيتة  مػن صػور اٟتاضػر كذكريػات ا١تاضػي  
ة كالتماسػػك ، كىػػوإذ ينفػػي ىيمنػػة السػػمة ا١تلحميػػة عػػن شػػعر السػػياب يقػػر بػػأف طريقتػػو كنسػػجحا ُب اتسػػاؽ كعفويػػة بقػػدر مػػن الشػػفاقي

ا١تنظمػػة ُب ىيكلػػة القصػػيدة كتنضػػيد مقاطعهػػا كترقيمهػػا  كاسػػتجابتو للنػػزكع السػػردم ربطػػة شػػعره بػػالركح ا١تلحميػػة ، كالجػػظ أف حركيػػة 
تصػػػر علػػػى اٞتانػػػب الصػػػوٌب ، بػػػل ُب توزيعػػػو للطاقةا١توسػػػيقية  القصػػػيدة عنػػػده تتمثػػػل ُب الًتجيػػػع كاإلنشػػػاء كالتنػػػاص ، كأف الًتجيػػػع اليق

كتنميتها  ك٘تثيل تبلشيها كتآكلها  ليفجر مكنوناهتا السحرية  ،كيستشهد لذلك بأنشودة ا١تطر  كجيكور كمراثيو العديدة  ، كما يشػَت 
وث اإلحصائية ُب إثبات ذلك  ، كادلت عليو ىذه إٔب الًتجيع ُب األبنية الصرفية  اليت تدؿ على ااكاة ، كاستعاف بنتائج بعض للبح
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النتػػائج مػػن  مػػن تعبػػَت عػػن االحتػػداـ السياسػػي كاالجتمػػاعي  ُب الشػػطر األكؿ مػػن عمػػره  ، كيػػرل أف التفسػػَت ا١تبلئػػم  ينبغػػي أف يتعلػػق 
كقػائع اٟتيػاة  كصػيغ الكلمػات  ، بطبيعة النسيج اللغوم  كاالٕتاىات األسلوبية الغالبة  بدال من الربط بُت ظواىر غَت متجانسة  مثػل 
، كيتنبػو الناقػد إٔب ( النهػر كا١تػوت)كيشَت إٔب دكر النمػاذج النحويػة ا١تتداخلػة  مػع الًتنيمػات الصػوتية  ا١تؤلفػة ٢تػا  ٦تػثبل لػذلك بقصػيدة 

قواس دكرا ُب ٘تػايز أجػزاء دكر األقواس  كلعبة التناص  ُب مزج خطابو الشعرم  بعناصر سردجية  كشعبية كرمزية كأسطورية ، كتلعب األ
ا٠تطاب الشعرم  كتفاعلها ، كيعلج األسطرة كالًتميز ، كيعترب ذلػك بػديبل للتعبػَت ا١تباشػر الػذم فقػد ركنقػو ، فتحويػل العناصػر العاديػة 

 ,إٔب أسطورة تعيد الشعر إٔب قلب اٟتياة كما يقوؿ، كيستشهد ّتداكؿ إحصائية لباحثُت آخرين حوؿ ىذه الظاىرة 
كنمػػوذج ١تػػنهج الًتميػػز عنػػد السػػياب ، كيقػػدـ باٟتػػديث عػػن  كفيقػػة بوصػػفها ( كفيقػػة )كيتنػػاكؿ بالدراسػػة بعػػض القصػػائد مثػػل        

إهنا تفيد ُب تفسَت الطابع ا١تثإب كا١تيثولوجي  الذم يضفيو :شخصيةكاقعية ُب حياة السياب ، كأكرد بعض البيانات التفصيلية اليت قاؿ 
ة  ، كٖتديد طريقة انبثاقها ا١تتأخر  ُب شعره ، كاالىتماـ بسرد الوقائع ا١تتعلقة ْتياة الشاعر على ىذا النحو الشاعر على ىذه الشخصي

يقودنا إٔب خركج الكاتب على منهج الدراسة األسلوبية اليت هتتم باألساليب كتستنتج منها بدال من أف تفسرىا بالرجوع إٔب مرجعيات 
اإلشػػارة للتبلقػػي ملحمػػة ا١تعػػراج اإلسػػبلمي مػػع ملحمػػة األكديسػػة اليونانيػػة ، كينتهػػي إٔب أف حركػػة   خػػارج الػػنص   ، كيعمػػد الناقػػد إٔب

 النص  ٣تموعػة مػن الػدكائر  ا١تتداخلػة  ، عػرب عػدد مػن التقنيػات التعبَتيػة ا١تتضػافرة ، يقػـو فيهػا  الًتجيػع كاإلنشػاء  كالتنػاص كاألسػطرة
 .نص  طبقا السًتاتيجية  حيوية فعالة  ٖتقق درجة عالية من شفافية التوازف كالكثافة النسبيةكالًتميز بالدكر األساسي ُب تكوين بنية ال

أما صبلح عبد الصبور فاعتربه الكاتب  شعره ٪توذجػا للشػعر الػدرامي الػذم شػكل اخًتاقػا للغػة الشػعرية ا١تألوفػة بأسػلبتو ٢تػا،           
جنػاس النثريػة كالرسػالة كتشػعَتىا ، فعمػد إٔب كسػر عمػود الشػعر مػن رقبتػو التعبَتيػة  أم بإدخاؿ األصوات ا١تتعددة فيها ، كاستخداـ األ

رسػالة إٔب )كما يقوؿ، كذلك بإضفائو الصبغة الفورية على الكبلـ  ، كباستحواذه على بنية أدب الًتسل كتشعَته متوقفا عند قصػيدتو 
وار ، كقد أشػار الناقػد إٔب ٕتػارب مػن سػبقو أيضػا ُب مبلحظػتهم حيث استخدـ لغة الرسالة كلغة ا١تصطلح الصوُب  كلغة اٟت( صديقة 

لبعض الصيغ اليت سادت ُب شعر عبد الصبور  ، كإف انتقدىا إلغفا٢تا الوظيفة الداللية اٞتامعة لتلك الظواىر ُب سياؽ كاحد  ، كألهنا 
ات الغنائيػػة الشػػجية  ، كيعػػرج علػػى ذكػػر تقنيػػة كيشػػَت إٔب ا١تراكحػػة بػػُت الوصػػف السػػردم  كالفلػػذ. ٓب تؤسػػس علػػى قاعػػدة بيانػػات صػػلبة

فيتحػػدث عػػن ( مػػذكرات الصػػوُب بشػػر اٟتػػاُب )األحجيػػة، كيتوقػػف عنػػد مػػا أٝتػػاه ٔتفارقػػة األمثولػػة  ، كيأخػػذ مثػػاال علػػى ذلػػك  قصػػيدة 
رتػب  ،فقػد أتػاح ٪تػوذج ا١تػذكرات ا١تفارقة ُب العنواف ٦تثلة ُب التوتر الكوميدم بُت الصوُب كاٟتاُب ، كالقصيدة ٗتضع لتقنية السػيناريو ا١ت

للػنص أف يػػًتاكح بػػُت الطػػوؿ كالقصػػر  كالسػػلب كاإل٬تػػاب ، كالػػرقص كا١تشػي  ، كالتوافػػق كا١تخالفػػة ، كإدخػػاؿ شخصػػية ثالثػػة بػػُت الوجػػو 
تتؤب ٖتويل ا٠تواص كالقناع  ،منتهيا إٔب ما أٝتاه من الوجهة األسلوبية  بتأمل عاطفي  يلتحم ّتماليات التعبَت،  كيتجلى عرب تقنيات  

 .ٕتسيد أضواء ا١تنشور اللغوم كتشعَت السرد كمفارقة األمثولة : األسلوبية للدراما إٔب أدكات شعرية  تتمثل ُب 
كُب حديثو عن الدرجة الرابعة ُب منظومػة األسػاليب التعبَتيػة ُب الشػعر العػريب يتحػدث عػن البيػاٌب مقػدما ١تقاربتػو باستشػهادات        

بعض النقاد الغربيُت ، كٯتيز بُت الرؤية كالرؤية ، مشػَتا إٔب أف الرؤيػا كسػط بػُت األسػلوب اٟتيػوم كالتجريػد ، إذ يتوحػد عمػل من أقواؿ 
، درجة ٤تدكدة من التجريد الغقلي الباصرة قي الصورة اٟتسية ا١تتشكلة لغويا مع فعل ا١تخيلة اٟتلمي ُب   داللة تعبَتية خاصة، تنزع إٔب

م أبنيػػة الزمػػاف كا١تكػػاف  مػػن خػػبلؿ السػػرد، كيلخػػص مػػنهج البيػػاٌب ُب الرؤيػػا مسػػتفيدا مػػن ٤تمػػود أمػػُت العػػآب ُب العطػػف كتقتضػػي ٖتطػػي
النحوم بُت ٣تموعة من من العناصر اٟتسية ا١تتباعدة ُب حقو٢تا الداللية ،حيث يتولد مستول ٕتريدم يصل إٔب البنية العميقة للجملة 
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ٟتسػػية ٮتضػػع لتقنيػػة ترميػػز  ا ل تناقضػػات العػػآب اٟتسػػي دكف صػػراع درامػػي، كاختيػػار ٣تموعػػة العناصػػرالشػػعرية  ٦تػػا يشػػف عػػن جدليػػة ٖتػػ
 ، كيعمد إٔب ٤تاكرة العآب آخذا عليو كعلى النقاد األيديولوجيُت اقنتطاعهم شذرات لتأييد أفكارىمكثيفة
و،  إذ يعتمػػد علػى ا١تفارقػػة اٟتػػادة  كالتػػوتر اللغػػوم  ، كيشػػبو كيشػَت فضػػل إٔب تقنيػػة الًتائػػي  ،أك التبػػادؿ  ُب الضػمائر بػػُت األنػػا كا٢تػػ    

الشخصػػية ا١تغػػايرة بالشاشػػة البيضػػاء الػػيت يعػػرض عليهػػا ا١تتحػػدث صػػوتو كصػػورتو ، فهػػي ٣تػػرد سػػطح حسػػاس القػػط للضػػوء ا١تنبعػػث مػػن 
ة منهجيػػة بأصػػوؿ ىػػذا التتبػػع  ككيفيػػة منظػور الشػػاعر، كيأخػػذ الناقػػد علػػى بعػػض النقػاد تتبػػع تكػػرار ا١تفػػردات ُب شػػعر البيػػاٌب  دكف معرفػ

 .إقامة األبنية الداللية ا١تتعالقة فيو 
كفيما يتعلػق بدراسػتو مػود دركيػش فإنػو يػرل أف للشػاعر خصوصػية تعبَتيػة تتسػاكؽ مػع كضػعو ا٠تػاص فػبل ٬تػوز الرصػد               

ٚتاليػػا بذاتػػو ٭تػػتم اختيػػار لػػوف التعبَتالػػذم يسػػتق مػػع   اآلٕب للخصػػائص األسػػلوبيةعلى ٨تػػو مطلػػق ، كأف الظػػرؼ التػػارٮتي يشػػكل شػػرطا
، (32" )لقػػد خرجػػت مػن معطػػف نػػزار قبػػا٘ب " ا١توقػف ، كيستشػػهد علػػى اسػتجابة  حساسػػية دركيػػش لتقنيػات التعبػػَت اٟتسػػي  بقولػو 

عنػػد ا١تناسػػبة كعنػػد يتوقػػف كثػػَتا ( سػػجل أنػػا عػػريب)كيتحػػدث عػػن جديلػػة الكلمػػات  مػػع الواقػػع اٟتػػي ُب شػػعره ، كُب دراسػػتو لقصػػيدة 
 معػػرض اإلشػػارة إ ٔب تواضػػع ُب"  حسػػب كنسػػب"ك" سػػادة ٧تػػب "ا٠تلفيػػة التارٮتيػػة ، كيشػػَت إٔب توليػػده للمفارقػػة مػػن الصػػيغ اٞتػػاىزة 

، كإٔب أف ىذه القصيدة تتسلح ٔتنطق إيقاظ اٟتلم كتشعَت ا١توقف ُب أقصى درجات ثوريتو كُب خلق السػياقات ا١تبلئمػة، كيصػفو اٟتاؿ
اتػػب بأنػػو شػػاعر التحػػوالت الكبػػَتة، كمػػن الواضػػح أف مبلحظاتػػو تنػػأل بػػو عػػن مداخلػػو األسػػلوبية ، كتقػػًتب بػػو مػػن النقػػد التػػارٮتي الك

االجتماعي الذم يبلمس ٗتـو النقد الواقعي ُب أبرز ٕتلياتو لدل لوكاش ، كمن آمن بنظرية االنعكاس ، كتزج بو ُب حقػل نقػدم آخػر 
فػػَتل أف الشػػاعر انتقػػل مػػن غنائيتػػو األكٔب ذات الطػػابع اٟتسػػي  إٔب األسػػلوب اٟتيػػوم ٓتصائصػػو الػػيت يتوسػػل ٔترجعيػػات خػػارج الػػنص 

ٖتدث عنها لدل السياب، إٔب األسلوب الدرامي كمن  ٍب التحوؿ إٔب ا١تطوالت اليت كظف فيها تقنيػات سػردية مركبػة ،ٕتمػع  خػواص 
كتابػػة علػػى ضػػوء " كىوبعنػػواف " حبيبػػيت تػػنهض مػػن نومهػػا " د نصػػا مػػن ديوانػػوالشػػعر اٟتيػػوم كالػػدرامي بكثافػػة عاليػػة ، كقػػد اختػػار الناقػػ

، كقػػدـ للحػػديث عنػػو ببسػػط ا٠تلفيػػة التارٮتيػػة لتلػػػك ا١ترحلػػة مػػن تطػػورات القضػػية الفلسػػطينية ، ٍب انتقػػل إٔب ا١تشػػهد اآلخػػػر " بندقيػػة 
تثمر أسػػػلوب القػػػص ا١تعتػػػاد بضػػػمَت الغائػػػب، فقػػػد مسػػػتعَتا تقنيػػػة ا١تشػػػهد مػػػن السػػػينما  ، كذلػػػك قبػػػل أف تتحػػػرؾ عػػػُت الكػػػامَتا ، كيسػػػ

استقالت القصيدة مػن ضػمَت الغائػب كمػا يقػوؿ ، فأعػاد الرسػم التخطيطػي لؤلسػطورة كقػد ٖتولػت إٔب مشػهد عيػا٘ب راسػخ علػى أرض 
لسػػابقة ُب شػػعر الواقػػع كعربنػػا بنػػا إٔب الػػزمن اليهػػودم بكػػل معطياتػػو ، كيسػػتخدـ الناقػػد أسػػلوب تعبػػَت هتجػػَت الكلمػػات مػػن عبلقاهتػػا ا

دكف مغػادرة حقػل ا١تفػردات، إذ تسػتخدـ ا١تفػردات ( هتجػَت الثقافػة )دركيػش ، ككاضػح مػن ٖتليلػو أف ٙتػة تعبػَت آخػر ٯتكػن أف يػربز ىػو 
ذاهتػػا ُب الداللػػة علػػى ثقافػػة جديػػدة ىػػي الثقافػػة اليهوديػػة ، حيػػث يػػتم التحويػػل الػػدالٕب للكلمػػات ٔتػػا يناسػػب ىػػذه الداللػػة  مازجػػا بػػُت 

ثى اليت ٘تاىت ُب الوطن ُب قصائده ُب مرحلػة سػابقة ، لتهجػر موقعهػا الػدالٕب ا١تػألوؼ إٔب ثقافػة العػدك الػذم تتمػاىى فيػو بلحظػة األن
 :النشوة كاالنتصار 

 شولوميت انكسرت ُب ساعة اٟتائط ٜتسُت دقيقة 
 كقفت كانتظرت صاحبها 

 شولوميت استنشقت رائحة ا٠تركب من بدلتو 
 بوع كالطفل إليها كاف يأٌب آخر األس

 يتباىى ٔتدل الشوؽ الذم ٭تملو 
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 صحراء سيناء أضافت سببا : قاؿ ٢تا 
 (33)٬تعلو كالبلور يسقط بُت بلور هنديها 

كمن ا١تبلحظ أإف صبلح فضػل ُب ٖتليلػو األسػلويب لشػعر دركيػش ينثػر الكثػَت مػن الشػذرات ا١ترجعيػة ا١تقتبسػة مػن أقوالػو النثريػة ألنػو    
كيش مكمبل لشعره  ، إذ يصوغاف معا بنية ٗتييلية متماسكة  ، كىي بنية كلدت ُب رحم الشعر العريب ، كيستخدـ دركيش يعترب نثر در 

الطريقػػة الصػػوفية ُب إسػػقاط مفػػردات الغػػزؿ ، فهويسػػقط مفػػردات اٞتػػنس كغػػبلؼ خػػارجي ٟتػػاالت الوجػػد كالعشػػق ، ٍب اسػػتثمر ثقافتػػو 
ة كآّاكزة ، كاالنشطار الػذم يتحػدث عنػو الناقػد ُب شخصػية اليهػودم بػُت اٞتمػاؿ األنثػوم كالقتػل  التوراتية عرب ٥تيالو النشط ُب ااكر 

، ف ا١تعركضة  كٕتسيد ٟتظات الصراعاليتدثر بأم دثار رمزم ، بل يأٌب فارعا دارعا ، غَت أف الناقد ٯتضي ُب حديثو عن دينامية ا١تواق
بل ىو ذك دالالت شديدة القرب  ، كىو ما ذكره الناقد عندما أشار إٔب شولوميت اليت  كالصراع ىنا كما يبدك ليس ٤تتدما كال معقدا

ٓب أعػد أعػرب عػػن " اسػتدعت صػديقها األقػدـ ٤تمػػود ليعػزز تلقائيػة ا١توقػػف كصػدقو  ، كىنػا يعػود إٔب االستشػػهاد بػأقواؿ دركيػش النثريػػة 
انتقلػػت بالتػػإب مػػن صػػياغيت ا٠تطػػاب السياسػػي البطػػوٕب ، كأتعمػػق ُب اللحظػػة السياسػػية الفلسػػطينية ، بػػل عػػن إنسػػانية الفلسػػطينيُت ، ك 
 ( 34")تراجيديا الشرط اإلنسا٘ب  الفلسطيٍت  كُب ٚتالية ىذه الًتاجيديا 

 كيرصد الناقد ٖتوالت الرؤية الشعرية لدركيش من نصاعة الرؤية اٟتسية كاٟتيوية إٔب انبهاـ الرؤيا الشعرية  ،  كتبدل بكثَت مػن         
الوضوح أف شعر دركيش قد اختزؿ أىم التحوالت األسلوبية ُب التجربة الشعرية العربية ا١تعاصرة ، كيتوقػف الناقػد متػأمبل لتحقػق الرؤيػا 

،حيث تداخل اٟتواس  كٕتاذب معطياهتا على النمط السريإب ، كهتيئة ا١تتلقي بتحضَته ( أرل ماأريد)الشعرية بكل تعقيداهتا ُب ديوانو 
ح التػػاريخ الرمػػزم للكلمػػات ُب سػياؽ الػػنص ، ْتيػػث ٗتتمػػر ُب كعيػػو الػػدالالت ا١تزدكجػة ٢تػػذه ا١تفػػردات  ، عػػرب الػػًتاكم  ،يػػتم عػرب كضػػو 

أسطرة اللغة بتحميلها فائض الداللة كما يقوؿ ،كتصل المعقولية الًتكيب إٔب ذركهتا  معربة عن شذرات من مرايػا مهشػمة  كمبعثػرة ُب 
يػػتم ٕتػػاكز اٟتػػس إٔب التجريػػد  كيػػتم ترتيػػب ا١تفػػردات أك اٞتمػػع بينهػػا بشػػكل يكسػػر السػػياؽ الػػواقعي  لصػػاّب مػػاض غػػابر ُب الػػذاكرة  ،ك 

سياؽ حلمي  يظل معلقا بزمن غائم  مكبل بذلك اٟتلمي ا١تطلق نفسو  نفسو كما تقوؿ الناقدة اعتداؿ عثماف على كفق ما يستشهد 
 .بو الناقد 

بوصفو معربا عن ( أدك نيس )ُب ٖتوالت التعبَت ُب الشعر العريب ا١تعاصر ، حيث يقارب شعر  كيصل صبلح فضل إٔب اطة األخَتة  
 االٕتاه التجريدم  ، فَتل أنو بعد طوؿ تفاعل بُت األساليب التعبَتية  الشعرية مع اٟتياة كالفكر  كاللغة أفضت ىذه التجربة إٔب طريق

ف كزف التجػػارب  العينيػػة ، كتصػػبح الكلمػػات رمػػوزا لعػػوآب ضػػاربة ُب ا٠تفػػاء  ،فكػػاف الرؤيػػا ، إذ تنػػبهم  معػػآب األشػػياء اٟتسػػية  ، كٮتػػ
ماأٝتاه الناقد با١تنهج السدٯتي  ، كعلى الرغم من أنػو اليريػد أف ينشػغل  بالبحػث التػارٮتي ُب العوامػل الػيت أدت إٔب ىػذا التحػوؿ فإنػو 

٨ترافات  كاإلّٔػاـ كالتضػاد أبػرز ارتفػاع نسػبة الكثافػة ُب التخييػل ،  كالتشػتت ٭تاكؿ أف يبينها قبل أف يشرع ُب ٖتليبلتو األسلوبية ، فاال
 .ُب النسيج  ٮتلق درجة عالية من التوتر البارز بُت البنية اإليقاعية كالبنية الداللية كما يقوؿ 

لتجريػػد عنػػد الشػػاعر  تتبعػػا حركػػة السػػتجبلء بػػدايات ا: أغػػا٘ب مهيػػار الدمشػػقي "مػػن ديوانػػو " رؤيػػا "كٮتتػػار الناقػػد قصػػيدة            
الفواعػػل ُب القصػػيدة ، كيبلحػػظ التضػػاد بػػُت بنيػػة التعبػػَت اٞتػػزؿ  كاالسػػتدارة ا١تقطعيػػة  كالقافيػػة الصػػلدة  كماتفضػػي إليػػو مػػن  مػػن فضػػاء 

 األضػداد عنػد آليػة تغييػب الداللػة بكسػر الػنمط ا١تنطقػي ،كاٞتمػع بػُت:مضاد للحضور اٟتسػي  ، كقػد الحػظ ُب ابنيتػو اللغويػة أمػرين  
تشػػػكيل الصػػػورة ، ٍب تكػػػوين ٣تموعػػػة مػػػن ا١تتواليػػػات الصػػػوتية  بتحقيػػػق درجػػػة قصػػػول مػػػن الغنائيػػػة ، كيػػػوميء إٔب خاصػػػية زمنيػػػة تتسػػػم 

ُب تػػراكم اإلضػػمار  ، كيقػػرر = كمػػا يػػرل –بالدكريػػة أك لولبيػػة ، كيتحػػدث عػػن خاصػػية اإلضػػمار ا١تضػػادة للػػذاكرة ، كا١تشػػكلة تتجسػػد 
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يلو للنص ا١تذكور أف تقنية التغييب للدالالت الواضحة ُب شعر أدكنيس  تعترب ملمحا رئيسا ُب شعر اٟتداثة  ، إذ ترتكز الناقد بعد ٖتل
على فلسفة  جوىرىا أف ا١توجود ا١تطلق يتحقق ُب اإلنساف  باعتباره عقبل  أم باعتباره لغة أك كائنا لغويا  قبل كل شيء ، كيشػَت إٔب 

 اسػػتخداـ األقنعػة، إذ يتفػػرد برفػع بيػػارؽ الصػوفية كمػا يقػػوؿ  ، كمنهجػو ُب توظيػػف القنػاع يقػػـو علػى إسػػقاط ٘تيػز أدكنػيس عػػن غػَته ُب
 مبل٤تها التارٮتية  كاألسطورية  ك٭تيلها إٔب أصداء بعيدة تضيع منها السمات الدالػة ، كال يبقػى منهػا سػول ا٠تطػوط التجريديػة ا١تبعثػرة،

 .مي كصقر قريش كيضرب مثااللذلك  قناع مهيار الديل
مػن   -كيناقش صبلح فضل قضػية مهمػة تتعلػق بػالتعبَت كالتجريػد مػن خػبلؿ مناقشػتو لتقنيػة القنػاع عنػد أدكنػيس ، فقنػاع الصػقر      

( الشػجرة)ألدٞتػة، فباسػتخدامو لفظػة أقرب نقطة اٗتذىا مػن الشػعر التعبػَتم ، فالتػاريخ ٯتثػل أقػول  مظهػر مػن مظػاىر ا -كجهة نظره 
د أف يفقدىا كظيفتها ُب التسمية الفارقػة يكسػبها أكػرب قػدر مػن التفريػغ كالتجريػد ُب اللحظػة الػيت يسػتخدـ فيهػا مفػردة بالغػة مكررة بع

التجسيد كالتحديد ،فتتحوؿ إٔب إشارة شعرية رمزية ٗتضع للتأكيل ، كيبلحظ أف ا١تسمى ىنا القصيدة  كليس شجرة كال معٌت آخر ٦تا 
كا١تدلوؿ شاسعة  ، كيلفت إٔب ظػاىرة تعبَتيػة تتمثػل ُب بنيػة التوالػد ا١تتكػاثر ، فػا١تقطع يتكػوف مػن ٚتلػة كاحػدة  ٬تعل ا١تسافة بُت الداؿ 

غابػة )مطولة تتداخل حلقاهتا ا١تتشابكة بشكل يفضي إٔب التضخم كالتعقيػد  كمػا يػنجم عنهمػا مػن ارتبػاؾ ، كيضػرب مػثبل علػى ذلػك 
إذ تغػػص بالبكػاء  ، كالبكػػاء " منجنػة األتقيػػاء  ُب الوجػداف الػديٍت ٗتًتقهػػا عناصػر غريبػة   -كمػا يقػػوؿ   –كىػي صػػورة طريفػة ( الرجػاء 

يصػػَت شػػجرا ، كالشػػجر لػػو غصػػوف ، كاألغصػػاف تصػػَت كطنػػا  ، كالػػوطن للنسػػاء اٟتبػػأب  ، كاٟتبػػأب يلػػدف أجنػػة  كاألجنػػة موزعػػة علػػى 
جػػة كالقمحػػة كالفػػأس  كاٟتػػداد  ، فاٞتػػذر التوليػػدم للصػػياغة األغصػػاف ، ،كمػػا ٭تػػدث ُب السػػرد الشػػعيب  ُب حكايػػات البيضػػة كالدجا

طبقػػا ١تنظػػور الناقػػد البحػػث عػػن بػػٌت منطقيػػة ُب شػػعر أدكنػػيس ، فا٠تاصػػية الدالليػػة  الرئيسػػة ىػػي التنػػاقض غػػَت  –كاحػػد ، كمػػن العبػػث 
 (35)ب اٞتماعية ا١ترفوع ُب اٟتس العاـ ، كىي خاصية مقصودة تًتتب عليها نتائجها الوظيفية  ُب فاعلي الًتكي

التلعػػػثم )كيتتبػػع الناقػػػد الظػػػواىر التعبَتيػػة ا١تفرغػػػة  مػػػن مضػػموهنا التػػػارٮتي ، ككيػػػف يعمػػػد الشػػاعر إٔب جعلهػػػا متسػػػقة مػػع مػػػا أٝتػػػاه      
الػػذم يطبػػع إنتػػاج الشػػاعر ، ٍب ينتقػػل إٔب اسػػتخبلص ظػػاىرتُت مهمتػػُت ُب لغػػة الشػػاعر تعبػػَتا عػػن اسػػتخدامو اٞتديػػد للغػػة  ، ( الػػدالٕب

    تفجػػَت اٞتملػػة الشػػعرية بتضػػخيم مكوناهتػػا ، إذ اليكػػوف الفاعػػل أك ا١تفعػػوؿ: كىاتػػاف الظاىرتػػاف تسػػَتاف ُب إتػػاىُت متعاضػػدين ، ك٫تػػا 
تتمثػل ُب التقػاء مكونػات ال تلتقػي مػع  ‘ أك الصفة أك اٟتاؿ كلمة كاحدة ، بل يتكوف كل منها من كلمات متعددة ، كا٠تاصية الثانيػة 

 (36.)عرؼ ، مثل زىرة الكيمياء كغابة الرماد ، ، كىنا يتبدل االنتقاؿ من اإلدراؾ اٟتسي إٔب اإلدراؾ ا١تفهوميبعضها ُب لغة ال
كمػػا   –كالناقػد ٭تػرص علػى تعمػيم ىػذه االسػتنتاجات ُب إطػار رؤيتػو الكليػة للشػعرية العربيػة  ، فشػعرية التجريػد عنػد أدك نػيس         

 . وع من اٞتماليات ُب األدب العريب ا١تعاصر تعترب ٪توذجا جليا ٢تذا الن -يقوؿ
إٔب أف ىػػذه القصػػيدة تصػػنف ُب التيػػار الثالػػث بػػُت التعبػػَت كالتجريػػد ؛ فهػػي تركػػز علػػى  –ُب مقاربتػػو لقصػػيدة النثػػر  –كيشػػَت          

 تعطيل ا١تعامل األساسي ُب التعبَت الشعرم  ، كىو األكزاف العركضية
عبَتية األخرل ُب أبنيتها التخييلية كالرمزية ، ك٢تذا فهو يرل أف كفاءهتا ُب تشغيل بقية درجات السػلم دكف أف تشل بقية اإلمكانات الت

تعػػوض عػػن تعطيػػل الدرجػػة اإليقاعيػػة العركضػػية ، كٕتعاىػػا باقيػػة ُب نطػػاؽ الشػػعر، كيقػػدـ الشػػاعر ٟتديثػػو عػػن قصػػيدة النثػػر بػػالرجوع إٔب 
التنويعات ا١تهمة البارزة ُب اٟتداثة الشعرية، كيعمػد إٔب تقػدٙب رؤيػة السػًتاتيجية قصػيدة  جذر ىذه القصيدة ا١تبكر، كيعتربىا كاحدة من

النثر اليت ٕتمع بُت ثبلثة عوامل متزامنة ، كُب قيامها على أفكار راسخة ، فهي تعتمد على فكػرة التضػاد  ،ك علػى قػانوف التعػويض  ؛ 
ة ا١تتداكلة ،  كتفعيل أقصى الطاقات الشعرية ، كإبراز االختبلؼ الدالٕب اٟتاد ، كأنو تعطيل األكزاف العركضي: أما العوامل ا١تتزامنة فهي 
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أف  كأف تكوف بنيتها اعتباطية ، اك ٣تانبة ، ك, لكي تكوف القصيدة النثرية مستحقة للمكانة الفنية البد ٢تا من كحدة عضوية مستقلة  
 ,تتميز بالتكثيف كالًتكيز

بخصائص األسلوبية لدل ا١تاغوط ،فيقارب العشوائية  كقابليػة التبنػُت  ، كقػد استشػهد بػأكٔب قصػائده مػن كقد جاكؿ أف يتتبع ىذه ال  
 :٣تموعتو الثالثة 

 اآلف 
 كا١تطر اٟتزين 

 يغمر كجهي اٟتزين  
 أحلم بسلم من الغبار 
 من الظهور ادكدبة 

 (37)كالراحات ا١تضغوطة على الركب 
عنها ،فَتل أهنا تنطلق من ٟتظة آنية  كيرسم صورا عديدة تنطلق من ٟتظات موغلة ُب القدـ ، ٗتتزف إذ يتلمس ا١تقومات اليت ٖتدث  

جح آالؼ السنُت من ا٠تربات كا١تشاعر ؛ كأما ا١تقـو الثا٘ب فيتمثل ُب انتظاـ النسق التصويرم ا١تتجاكر، فاٟتركػة الدالليػة للقصػيدة  تتػأر 
آه ) السػػماء ليصػػبح الغبػػار غيمػا ؛ كأمػػا ا١تقػػـو الثالػػث فػيكمن ُب النػػربة األليفػػة للبػػوح الػػودكد بػُت األعلػػى كاألسػػفل مػػن سػلم الغبػػار إٔب 

 (ياحبيبيت
الرابػػػع  فهػػػو الػػػذم يضػػػمن كثافػػػة الػػػنص ، فالشػػػعر يقػػػوؿ بالصػػػوت ، كىػػػو أيضػػػا يقػػػوؿ ( أكالعصػػػب كمايسػػػميو )أمػػػا ا١تقػػػـو            

٨تػػػاء الػػػنص كلونػػػا مػػػن التشػػػعَت للغػػػة ، كىػػػوال يفصػػػل ذلػػػك عػػػن اٟتػػػس التػػػارٮتي بالصػػػمت ، حيػػػث يعتػػػرب البيػػػا اٟتيػػػوم ا١تػػػوزع ة بػػػُت أ
 .للشاعر،فقدعرب ا١تاغوط كما يقوؿ الناقد عن ثورة ُب القلب  ك٘ترد ُب ثنايا الركح 

مػػن كمػػن اٞتلػػي أف ىػػذه ا١تقومػػات الػػيت ٝتاىػػا عصػػب الػػنص ُب قصػػيدة النثػػر  الٯتكػػن الركػػوف إليهػػا كمعػػايَت ٯتكػػن قيػػاس شػػعرية الػػنص 
خبل٢تا ، فهي ذات طابع ذكقي انطباعي ، التتكيء على درجات سػلم الشػعرية الػذم اقًتحػو ، كإف قاربػت بعضػها أكالمسػتو مبلمسػة 

 .رقيقة
كُب دراستو لشعر عفيفي مطر الذم يعتَته ٤تمد أمُت العآب ٪توذجػا للتجريػد، يصػنفو ٦تػن يقفػوف علػى األعػراؼ مػابُت التافػذة          
بلىػو بػالتعبَتم ، كالىػػو بالتجريػدم ، فشػعره مػػن كجهػة نظػره أقػػرب إٔب فػن األرابيسػك الػػذم يعتمػد علػى تكرارالوحػػدات ُب كا١تػرآة ، ف

أنسػػػاؽ طباقيػػػة ، كيقرنػػػو إٔب الشػػػاعر حسػػػن طلػػػب ُب بنفسػػػجياتو ، فهػػػو اليقػػػدـ ٣تػػػاال حيويػػػا ينتمػػػي إٔب الواقػػػع معػػػربا عنػػػو ، كاليلغػػػي   
ح حلو ا٠تاص القائم على تكرار عدد من الوحدات ا١تتجانسة  كا١تتطابقة  لتكػوين ٪تػاذج  كليػة تشػَت ا٠تطوط ا٢تندسية ا١تنتظمة ، فيقًت 

إٔب ذاهتا  كتسعى إٔب ٚتالياهتا ُب قلب للحياة ا٠تارجية ، كىويرل أف ٪توذج األرابيسك الذم ٯتثل بنية النص يبقى  ماثبل ُب مستويات 
قػًتب ُب رؤيتػو ىػػذه ٦تػا كتبػو أٛتػد عبػػد ا١تعطػي حجػازم عػن حسػػن طلػب حػُت عػاد بػػو إٔب اللغػة الشػعرية  كىندسػة تكوينهػػا ، كلعلػو ي

 .عصور سابقة ليشرح كيفية تثمَته للتبلعب باأللفاظ على النحو الذم شاع ُب عصر ا١تماليك
فالزخرفػة أشػد كضػوحا كلعل ٦تايثَت اىتمػاـ الػدارس  أف مػنهج حسػن طلػب  يغػاير طريقػة عفيفػي مطػر ُب التعامػل مػع اللغػة،           

لدل طلب كالتجريد غالب على شػعر مطػر الػذم يبػدك أقػرب إٔب أدكنػيس ُب أسػلوبو الػذم ينػزع إٔب التعقيػد كاإلغػراب أكثػر مػن ا١تيػل 
 (38.)٨تو الزخرفة كالتنضيد ا١تألوفُت ُب فن األرابيسك ، كىذا ما حدا بالعآب إٔب اعتبار شعره ٪توذجا للتجريد كالتعقيد 
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صػػة القػػوؿ  تتمثػػل ُب أف صػػبلح فضػػل الػػذم ٕتػػاكز عتبػػة النقػػد الػػواقعي إٔب النقػػد األسػػلويب ، ظػػل معنيػػا باٞتانػػب االجتمػػاعي كخبل   
ر كالتارٮتي ، كما بقي على مقربة من األسلوبية التعبَتية كما سبقت اإلشارة ، كلكنو ٓب يساير بإب ُب تنحيتو للزمن التارٮتي ،بل استم

على استنتاجاتو ، فكثَتا ما كػاف يستشػهد بػأقواؿ الشػاعر ا١تػدركس كيعتػد ّٔػا كمػا أف مسػألة اٟتػراؾ كالتطػور قػد اٟتس التارٮتي يسيطر 
أحػد٫تا : فمػن ا١تعػركؼ أف األسػلوبية ٨تػت منحيػُت رئيسػُت ‘ شغلتو  ُب دراساتو ١تختلف القصائد الػيت قارّٔػا ُب كتابػو موضػع الػدرس 

٭تػػتكم إٔب مرجعيػػات خػػارج  -باإلضػػافة إٕب عنايتػػو باألسػػلوب  -اخػػل الػػنص ، كثانيهمػػا  يعتػػد بػػالظواىر األسػػلوبية فحػػس ، كيظػػل د
 ,النص ، كىذا االٕتاه ٭تكم الكثَت من معاٞتات فضل األسلوبية

ر األكؿ يأخػذ بعػُت االعتبػا:أما فيما يتعلق با١ترتكزات اليت قدمها ُب مقدمتو النظرية للكتاب ، كتقػـو علػى نػوعُت مػن التصػنيف       
التعبَت كالتجريد كقسم ثالث بُت ىذا كذاؾ ، كقد التػـز بػو : التشكيل الفٍت ُب كليتو كمشولو عرب تقسيمو األساليب إٔب قسمُت رئيسُت 

 .ُب دراستو ، فلم ٮتل مبحث من مباحثو من اٟتديث عن التيارين األسلوبيُت الرئيسُت  -إٔب حد كبَت -الناقد 
إْب ...درجة النحوية كالبنية اإليقاعيػة :ف فيتعلق باٞتانب اإلجرائي ، كىو ا١تتصل بدرجات سلم الشعرية أما النوع الثا٘ب من التصني   

كٓب يلتػـز بػػو التزامػا تامػػا ُب التحليػػل ، بػل كػػاف انتقائيػا إٔب حػػد كبػػَت ، كخػالف سػػنة بعػض  األسػػلوبيُت مػػن ناحيػة احتفػػائهم باإلحصػػاء  
هػا للقيػاس حينػا ، كسػَت بعػض النقػاد ُب التػزامهم ّٔػذا اإلجػراء حينػا آخػر ، كُب الوقػت الػػذم  كوسػيلة لضػبط ا١تسػائل األسػلوبية كقابليت

كػػاف ينتقػػد فيػػو مػػن اعتمػػدكا علػػى بنيػػة ا١تعجػػم الشػػعرم اسػػتعاف باإلحصػػاءات ا١تتعلقػػة بػػو ُب بعػػض األحيػػاف ، بػػل إف اسػػتدعاء نتػػائج 
كػاف ناقػدا أسػػلوبيا   –ُب ٥تتلػف اٟتػاالت –اسػتنتاجاتو ، كلكنػػو  اإلحصػاء الػيت ٘تخضػت عنهػا بعػض الدراسػػات كانػت معينػا للناقػد ُب

اليتكيء على معطيات عينية فحسب ، بل كاف ينفذ إٔب جوىر األبنية اللغوية كالتصويرية كاإليقاعية ، كاليتعامل مع ا١تظهر اإلحصائي 
، يدخل إٔب النص باسًتاتيجية نقدية ر نقدمجهازا مفهوميا نابعا من فكالشكلي اض بل يغوص بعيدا خلف ذلك ا١تظهر ، كٯتتلك 

 .تستند إٔب رؤية مسبقة ُب كلياهتا ك٣تموعها ، كليس ُب تفاصيلها ٤تاكال التماس الشواىد عليها عرب منهج إجرائي مرف
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7ا١ترجع السابق ص( 24)                                               7  ص( مرجع سابق)أساليب الشعرية ا١تعاصرة ( 23)  
1995ية ، القاىرة دراسة سيميولوجية ُب شعرية القص كالقصيد ،عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية كاالجتماع –صبلح فضل ، شفرات النص ( 25)  
163ص 1986نزار قبا٘ب ، قصيت مع الشعر ،بَتكف ( 26)  
53ص ( مرجع سابق)أساليب الشعرية ا١تعاصرة ( 27)  
1986استكناه نقدم لنزار قبا٘ب ، بَتكت ،  –شاكر النابلسي ، الضوء كاللعبة ( 28)  
1979منَت العكش ، أسئلة الشعر ، بَتكت ، ( 29)  
  325كص 33كص 387ص 1982سن ُب كتابو ا١توضوعية البنيوية دراسة ُب شعر السيام ، بَتكت مثل عبد الكرٙب ح( 30)

ك٤تمد العبد ، اللغة  393ص 1972كٝتاح عجاكم ا١تظاىر اإليقاعية لتجربة السياب  ، ٥تطوط ، جامعة البحرين كإحساف عباس ، بدر شاكر السياب  ، بَتكت 
1981، عبد الرٛتن فهمي ، الرؤية القصصية ُب شعر صبلح عبد الصبور ، ٣تلة فصوؿ ؟أكتوبر  95ص 1989كاإلبداع األديب  ، القاىرة ،  
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 تسجوت البعد االجتواعّي الثّقافّي في زوايت نجل الفقيس

                                                                                                 بسناسي محمد  .د: األستاذ
                                                                   جامعة ليون الثّانية            

                                                             mohammedbesnaci69@hotmail.fr  
 :الملّخص بالعربّية

/ إٌف البعد االجتماعيٌ ُب ىكذا سياؽ ن ا١تكوٌنات اٞتماليٌة اليت ٕتتذب القارئ، كٯتكن القوؿ ٭تفل الٌنص السٌردٌم بزخم م
ي  توارثىة، ك١تٌا كانت الثٌقاُبٌ ٭تتلٌ حيٌزا حيويٌا ُب الرٌكاية؛  ألنٌو يعكس مرجعيٌة حضاريٌة إنسانيٌة، كيصوٌر بيئة ما بكلٌ خلفيٌاهتا، ك٦تارساهتا ا١ت

الثٌقاُبٌ، كلقد اخًتنا  /بور للنٌصوص من نظاـ لغوٌم آلخر، كجب التٌساؤؿ حوؿ تعاطي ا١تًتجم للبعد االجتماعيٌ الًٌتٚتة ٔتثابة مركز ع
 ١تولود فرعوف "٧تل الفقَت"ثىبل ُب ركاية لتدارس ا١توضوع ٪توذج األدب اٞتزائرمٌ ا١تكتوب بالفرنسية ٦تيى 

   : كلمات أساسّية

 .  ثقاٌُب، مًتجم، نٌص سردمٌ /كلمات ذات بعد اجتماعيٌ أدب جزائرٌم مكتوب بالفرنسٌية،  الثٌقاٌُب، /ترٚتة، البعد االجتماعيٌ 

Résumé : 

        Le texte narratif se nourrit de composants esthétiques qui intriguent le lecteur et captent 
son attention.  Dans ce contexte, on peut dire que le composant socioculturel occupe une place 
vitale dans le roman car il reflète une référence civilisationnelle humaine et révèle un 
environnement avec toutes ses coutumes et ses pratiques ancestrales. Ainsi, il y a lieu de s’interroger 
sur la manière dont le traducteur traite le paramètre socioculturel étant donné que l’activité de 
traduction représente un point de passage des textes entre les systèmes linguistiques. Afin de bien 
aborder notre thème, nous avons opté pour la littérature algérienne francophone représentée par 
« Le Fils du Pauvre » de Mouloud Feraoun.   
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Mots clés : traduction, le paramètre socioculturel, littérature algérienne d’expression française, 
mots à caractère socioculturel, traducteur, texte narratif.                                                             

       
 
 

   :تمهيد
                                                                       

الثقاٌُب أك ما ييصطلح نعتو /سنسعى ُب ىذا البحث، لفحص كتبٌُت مدل اضطبلع ا١تًتجم بتتٌبع كنقل مكٌونات البعد االجتماعيٌ     
ال ُب العربٌية الٌتسمية الثٌانية على ما ىي عليو من تركيب ىجُت بُت سابقة فرنسٌية كالحقة باٞتانب الٌسوسيوثقاٌُب، كقد شاعت استعما

كعلى كٌل حاؿ، فالٌشق الثٌقاٌُب يعكس اٞتوانب االجتماعية كالعكس صحيح أيضا؛ ك ًٝتة ذلك أٌف النٌتاج الثٌقاٌُب يؤثٌر ُب . عربٌية
الثٌقافة ىي ٚتلة "لثقافة كتينٌميها ٔتكتسبات مستجدة، ك قد كرد ُب قاموس الركس أٌف اٞتماعة الٌلسانية، كىذه األخَتة تيوٌسع دائرة ا

يّْز ٚتاعة أك ٣تتمع ما  العادات كالتقاليد كأٟتق ا١تصدر نفسو تعريفا آخران للفظة . 1"كالٌتجلٌيات الفنٌية كالٌدينٌية كالفكريٌة اليت تػيعىرّْؼ ك٘تي
ات ا١تشًتكة، ك طرائق التصرؼ كالٌنظر إٔب األشياء اليت تقود سلوؾ فرد أك ٚتاعة بصورة كاعية نوعا ٣تموعة ا١تعتقد: "ثقافة قائبل إهٌنا 

 .١3تولود فرعوف (الفقير نجل) :ك لبلوغ مرادنا اصطفينا مؤلٌفا ذاع صيتو ُب األدب الفرنكفوٌ٘ب بصفة خاٌصة، كىو ا١توسـو ب .2"ما
عادة الًٌتٚتة األدبٌية من الفرنسٌية إٔب العربٌية، ميتتٌبعُت ُب ذلك منهجٌية ا١تقارنة  كسنعكف على تباحث بعض اإلشكاالت اليت تطرحها

ٚتٌية، ميردفُت بُت الٌنصُت األصلٌي  ًتجىم، بالوصف كالٌتحليل، انتهاء باٌٗتاذ مواقف كحلوؿ، أك باألحرل اقًتاحات لبعض ا١تسائل الًتي
ي
كا١ت

  .يلٌيةمواقفنا ببعض األمثلة الٌتحليلٌية كالٌتعل
  

 الّناطق بالفرنسّية بين الّلغة والمتنطبيعة األدب الجزائرّي  -1
الٌنصوص اإلبداعٌية اٞتزائريٌة ذات الٌلساف الفرنسٌي، يليق أٌكال بالٌدارس أف يتمٌعن طبيعة ىذا قبل بدء أم حديث عن ترٚتة  

ركائٌيوف جزائريٌوف غَت قليل، يعود إٔب ىيمنة الٌلغة الفرنسيٌة  فهذا األدب الذم خاض فيو. الٌنوع من األدب، من حيث االنتماء كا١تاىية
نصيبا متاحا لنزر قليل ( أم الفرنسٌية)، ككانت فوؽ ذلك (1962-1830)ُب آّتمع  اٞتزائرٌم بفعل السيطرة العسكريٌة كاإلداريٌة 

ثاؿ، ك بعد قرف من االحتبلؿ الفرنسٌي ٓب يكن ، فعلى سبيل ا١ت(Indigènes)١تن أيطلق  الفرنسٌيوف عليهم حينذاؾ  لقب األىإب 
، ففي ىذا السٌياؽ ا٠تاص حوصر لساف اٞتزائريُت؛ كٓب تكن العربٌية بالٌنسبة ٢تم إذاؾ 4"من الفئة ا١تسلمة تتمدرس  %5,4"سول 

 . الٌلغة اليت ينثركف ّٔا  أك تلك اليت ٮتٌطوف ّٔا دكاكين الٌشعر
                                                           
1 Voir Le Petit Larousse Illustré, p. 321. Culture : « ensemble des usages, des coutumes, de manifestations artistiques, 
religieuses, intellectuelles qui définissent et distinguent un groupe, une société». 
2 Ibid. « ensemble de convictions partagées, de manières de voir et de faire qui orientent plus ou moins consciemment 
le comportement d’un individu, d’un groupe ». 

اغتالتو منٌظمة اٞتيش السٌرم . الكربل مولود فرعوف ركائٌي جزائرٌم مشهور، كلد ُب الثٌامن من مارس من عاـ ثبلثة عشر تسعمائة كألف ُب منطقة تيزم ىيبل اليت تقع ُب القبائل 3
(O.A.S )ُت كسٌتُت كتسعمائة كألف ُب األبيار بالعاصمة رفقة ٜتسة من رفقائوُب ا٠تامس عشر مارس سنة اثن. 

4 Abderrahmane Bouzida, l’Idéologie de l’instituteur, p. 10. «… soit 5,4 % de la population musulmane scolarisable.. ».   
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تشرح سبب إقباؿ غالبية الٌركائٌيُت اٞتزائرٌيُت على الكتابة بالفرنسٌية، فقد سعوا ٥تاطبة القارئ إٌف الظٌركؼ التٌارٮتٌية القاىرة، 
ٌٍب كاصل كتابه اإلبداعى بالٌلغة الفرنسٌية بعد . الفرنسٌي بالٌلغة اليت يفهمها إليصاؿ حيثيات كاقع مرير تكبده شعب مغلوب على أمره

يكن قد دخل مراحلو األكٔب بعد، ك قد دافع نفر غَت قليل عن خيار الكتابة بالٌلغة الفرنسٌية  االستقبلؿ؛ ألٌف الٌتعريب ُب اٞتزائر ٓب
 .1"غنيمة حرب "ْتٌجة أهٌنا 

كعلى كلٍّ، ٯتكن كصف األدب اٞتزائرٌم ا١تكتوب بالفرنسٌية، أنٌو يقع ُب منزلة بُت ا١تنزلتُت؛ فهو من جهة ينتمي إٔب األدب 
رنسٌي الٌلساف، كمن جهة أخرل ىو ذك شحنة ثقافٌية كخلفٌية مرجعٌية جزائريٌة؛ فلقد أرٌخ ١تراحل من تاريخ الفرنكفوٌ٘ب من حيث كونو ف

الفرد اٞتزائر ا١تعاصر، ك غاص بامتداد عميق ُب ٤تاكاة ٫تـو اٞتزائرٌم ا١تختلفة، أضف إٔب متنو الزٌاخر بتجلٌيات اجتماعٌية كثقافٌية ٗتٌص 
، من ىذه التجليٌات نسوؽ مظاىر االحتفاؿ كاٟتزف كفيما جرت عليو العادة من طقوس ك٦تارسات أفراد اٞتزائرٌم على كجو الٌتحديد

كمن ٙتٌة ٭تٌق لنا أف نيصنّْفو ُب خانة األدب اٞتزائرٌم من حيث االنتماء، كا٢تويٌة كا١تضموف، كما الٌلغة الفرنسٌية إالٌ كسيلة . آّتمع ا١تتنٌوعة
فلغويان، ييصادؼ القارئ الفرنكفوٌ٘ب البعيد عن الواقع ا١تغاريٌب ُب ا١تنت الٌسردم ألفاظا ال ٘تٌت بصلة إٔب . أقل تعبَت كإببلغ ال أكثر كال

ذلك ( سعاد ٤تمد خضر)ا١تعجم الفرنسٌي، كسياقٌيا،  يلفي موضوعات بعيدة عن ما عهده من قبلي، كُب ىذا الٌشأف تؤٌكد الدٌكتورة 
ٌصواب أف نقوؿ إٌف األدب اٞتزائرٌم أنٌو أدب عريٌب أك بربرٌم أك فرنسٌي فقط، كإ٪ٌتا ىو أدب جزائرٌم ك أرل أنٌو ليس من ال: "بقو٢تا

    .                                                             2"مضمونو يعكس تقاليد، كثقافة كحياة فئات الٌشعب اٞتزائرٌم ا١تختلفة، كلكٌنو مكتوب بالٌلغة الفرنسٌية 
 

 اغتراب الّنص في منفى لغوّي وعودتو إلى وسطو األصليّ -2
  

سب ركاية  من الٌركايات اليت صٌورت بصدؽ بالغ، كبوصف دقيق معاناة اٞتزائرٌم أياـ االحتبلؿ الفرنسٌي،  3نجل الفقيرٖتي
، فلن نبالغ البٌتة إف قلنا إٌف الٌنص ٭توم ماٌدة م سح اثنوغراٌُب لوضع ببلد القبائل على ك جو كحياة ا٢تامش اليت كانت نصيبو اتـو

حديد ٌَ ذلك أٌف الركائٌي أرخى العناف لقلمو كراح يسرد ٘تظهرات اجتماعٌية إ٪تاز ّٔا ٣تتمعو كطقوسا، كعادات  ٗتٌللت تعامبلتو . الٌت
بأصالتها، فتوارث الٌتقاليد كاافظة عليها كلكأنٌو يصرخ ُب ك جو ا١تستعمر كيشَت لو بوجود الٌذات اٞتزائريٌة، ك . اليومٌية أك ا١تناسباتٌية

من ىذا ا١تنظور، نصل ببل عناء إٔب أٌف الٌشخصٌية اٞتزائريٌة تتبٌوأ ُب طٌيات ا١تنت الٌسردٌم . ىو ُب حٌد ذاتو شكل من أشكاؿ ا١تقاكمة
 .مكانة ٤توريٌة تىعمير ا١تكاف، كتتحٌدل صركؼ الٌزماف بكلّْ أنواع الٌتحٌدم

ٌركائٌي الكثَت من اٞتديد بُت فصولو بالنسبة للمتلقي الفرنكفوٌ٘ب، ال سٌيما فيما يتعٌلق ببعض ا١توضوعات اليت يكتنف ا١تنت ال
ال ٗتلو من غرائبٌية؛ ذلك أهٌنا تنتمي إٔب كاقع خاٌص ّٔا، كعليو فإذا كاف ىناؾ تفاكت ثقاٌُب بُت ٥تياؿ ا١تتلقٌي األجنيٌب، كبعض 

١تنتظر أف يعود ىذا األخَت أثناء نقلو إٔب العربٌية بييسر نسيٌب؛ ألٌف الٌلغة الفرنسٌية ٓب تكن سول ناقل إلرث مضامُت ا١تنت الٌسردٌم، فمن ا
-لقد استطاع اٞتزائريٌوف أف ٬تعلوا منها : "كانت على يقُت حينما قالت( سعاد خضر)ثقاٌُب متجذر ُب ذاكرة آّتمع اٞتزائرٌم، كلعٌل 

دىم على الٌتعبَت عن قيمهم كأفكارىم، كتقاليدىم كبدال من أف تكوف أداة لتشويو تلك القيم كالٌتقاليد لغة تساع -الٌلغة الفرنسٌية
                                                           

أخرل للفرنسٌية، بوصفها لغة إبداع بعد االستقبلؿ كنعٍت ّٔا موقف مالك حداد الذم كاف يكتب الٌشعر كٕتدر اإلشارة إٔب نظرة . مقولة مشهورة لكاتب ياسُت صاحب ركاية ٧تمة -1 
 ".  الٌلغة الفرنسٌية ىي منفام ك سجٍت" :كالٌركاية بالفرنسٌية، ٌٍب التـز صمتا مطبقا كتوقف عن الكتابة بالفرنسية بعد اإلستقبلؿ قائبل 

 .4دراسة أدبٌية نقديٌة، ص  -ا١تعاصر سعاد ٤تمد خضر، األدب اٞتزائرم - 2
 . 1954ٍبٌ أعادت دار دم سوم نشرىا عاـ   1950نشرت للمٌرة األكٔب ُب سنة  - 3
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ككٌنا نقصد ٔتا . 1"أصبحت ٢تم لغة قادرة على الٌتعبَت عن تلك الٌشخصٌية اٞتزائريٌة كعن تلك القيم اٞتزائريٌة كالٌتقاليد اٞتزائريٌة نفسها
ٚتٌية مشاكبل أقٌل حٌدة من ٥تتلف ا١تناحي ا١تتعٌلقة ٔتستويات الٌلغة كالٌتعابَت اليت أكمأنا إليو سالفا، أنٌو من ا ١تفركض أٍف تثَت العملٌية الًتي

يل إٔب كاقع حضارٌم كثقاٌُب غَت فرنسٌي، كما لو أٌف ىذه األبعاد كانت مغًتبة قسرا ُب نظاـ لساٌ٘ب دخيل، كىي بفعل الًٌتٚتة ستعو  د ٖتي
ك من ا١تعلـو أنٌو كٌلما كانت دراية ا١تًتجم  مٌتسعة ك كافية بثقافة الٌلغتُت، كٌلما أصبحت عملٌية نقل . الطٌبيعيٌ  إٔب موطنها األصليٌ 

الٌنص ميسورة، كبذلك تذلٌلت صعاب عٌدة كانت قد تعًتم أداء ا١تًتجم، ىذا كإف كانت أٌم ٤تاكلة نقل نص ال ٗتلو ُب الواقع من 
رز عل األقٌل شيئا من الٌنجاح منها  لذلك. عوائق سياقٌية كنسقٌية  :لـز توافر مبادئ، ك شركط لكي تنجح الًٌتٚتة األدبٌية، أك كي ٖتي

ـ ُب مفاتيح ٚتاليتهما*  ٌَ  .إتقاف لغيت االنطبلؽ كالوصوؿ، كالٌتحٌك
كلًتٚتة نٌص (: " ر الدين حكيمأسعد مظف)كُب ىذا الصدد يقوؿ . معرفة ميٌلٌمة ْتضارة كتاريخ كثقافة آّتمع الذم يينقل منو كإليو* 

كىذا )معرفة الٌلغة كاٟتضارة اليت تتكٌلم عنها ىذه الٌلغة : مكتوب ُب لغة أجنبٌية ىناؾ شرطاف اثناف أساسٌياف، الواحد منهما ال يكفي
 ٦تٌا سبق نستشف أٌف ترٚتة ركايةك . 2"معناه اٟتياة، الثٌقافة، األجناس البشريٌة الكاملة للٌشعب باعتبار أٌف ىذه الٌلغة ىي كسيلة الٌتعبَت

ليست بالعملٌية الٌركتينٌية من منطلق ا٠تصوصٌية اليت ٘تٌيز األدب اٞتزائرٌم ا١تنطوؽ بالفرنسٌية؛ ذلك أٌف ظركفا تارٮتٌية قاىرة  (نجل الفقير)
ن منفى لساٌ٘ب إجبارٌم كأكبتو إٔب كسطو كبالتٌإب فنقل الٌنص ىو أشبو ٔتا يكوف بسفريتو م. أٌدت با١تؤٌلف إٔب معاقرة الٌلغة الفرنسٌية

 . األمازيغٌي كالعريبٌ 
 الثّقافّي لنّص الّرواية       /ترجمة البعد االجتماعيّ . 3

           
ٌَ من خبلؿ مبلحظاتو للوسط الذم ينتمي إليو؛ فاألدب بصفة عاٌمة كليد بيئتو؛  غالبا ما يستلهٌم األديب نتاجو اإلبداعٌي

فمن غَت ا١تمكن العيش ُب . "ايش أبناء جلدتو، كيتفاعل معهم، ٭تٌلل سلوكهم اٟتياٌٌب، كعاداهتم اليت  دأبوا ٦تارستهاذلك أٌف ا١تبدع يع
نيُت ٔتا ٣تتمع دكف الٌتأثٌر بثقافتو، بعقليتو كبسلوؾ درج عليو أفراده، ك إنٌو ١تن ااؿ البقاء ٔتعزؿ عن مضي اٟتياة دكف الٌشعور بأننا مع

، كما أٌف ا١تبدع، ىو ناقل للخلفٌية الثٌقافٌية ّٓتمعو، كبكل ما تزخر بو من عطاء كمن ثراء، كعليو فالوسط االجتماعٌي 3"يدكر حولنا
 .كالٌزخم الثٌقاٌُب ييعٌداف إكسَت إ٢تاـ ا١تبدع

ا، كشاعرا باألدب كُب الًٌتٚتة األدبٌية، ال ٯتكن للمًتجم إيصاؿ نٌص إبداعٌي لرب األماف إف ٓب يكن ىو ُب حٌد ذاتو مبدع
ناقل  فاًٟتسُّ ا١ترىف كالوعي العميق بتبلبيب الٌنٌص األسلوبٌية كاٞتمالٌية كْتمولتو الثٌقافٌية كبرموزه االجتماعٌية، كٌل ذلك ٯتيىكّْني . كّتمالو

األدبٌية ضركريٌة حىٌت ال يشٌذ  كبعبارة أخرل إٌف الكفاءة -لغة الوصوؿ -الٌنص من بوتقتو ُب حيٌلة تتناغم كطبيعة الٌلغة ا١تنقوؿ إليها  
 . الثٌقاٌُب عن أسلوب الٌلغة ا٢تدؼ/البعد االجتماعيٌ 

                                                           
 . 86سعاد ٤تمد خضر، ا١تصدر السابق، ص  -  1
 .47أسعد مظفر الدين حكيم ، علم الًٌتٚتة الٌنظرٌم، ص  -  2

3 Svetlana Pouchkova, Vers un dictionnaire des mots à charge culturelle partagée comme voie d’accès à une culture 
étrangère (FLE), p 10 : « il est impossible de vivre dans une société et ne pas être influencé par sa culture, par la 
mentalité et le comportement de ses membres. On ne peut pas rester en dehors du déroulement de la vie et ne pas se 
sentir concerné par ce qui se passe autour de nous ». 
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ٌتصلة اٌتصاال 
ي
يل إٔب آّتمع كالثٌقافة تيشكّْل جزءا ىاٌما من ا٠تطاب األديٌب، أٍم ٚتلة العناصر ا١ت كإذا كانت العناصر اليت ٖتي

اٌ٘ب ما، فكيف كاف تعامل ا١تًتجم معها؟ ككيف كاف صوغها للمتلقي العريب؟ كثيقا بعادات كتقاليد كطبوع كطقوس تيراثٌية لوسط إنس
 .سنحاكؿ اإلجابة على ىذين الٌتساؤلُت من خبلؿ طرؽ العناصر اليت ستلي

 
 مالحظات حول الّنص المترَجم        . 1.3 
       

يل مبلحظات عديدة تدكر حوؿ طرائق انتهجها إنٌو كمن خبلؿ تتٌبعنا للمنت الٌسردٌم األصلٌي كنظَته ا١تًتجىم، أمكننا تسج
 :ا١تًتًجم لنقل الٌنص من لغة االنطبلؽ إٔب لغة الوصوؿ، نلخصها فيما سيأٌب

فيما  -لقد أكٔب ا١تًتجم منذ بداية الٌنص إٔب خا٘تتو احًتاما ظاىرا لتوإب الفقرات، كتسلسل اٞتمل، كمن الطٌبيعٌي أف يعمد 
كما . اْب...ٔب كٌل اإلجراءات الٌلسانٌية اليت تقتضيها بنية اٞتملة العربٌية الواحدة من تقدٙب ك تأخَتإ -ٮتص تركيب اٞتملة الواحدة 

 :الحظنا أٌف ا١تًتجم ُب أحايُت كثَتة يلتجئ إٔب التأكيل كاإلضافات، كالبأس أف نأخذ للٌتدليل على ىذا الكبلـ ببعض من األمثلة
 

« Vous êtes sur la grande place du village, la 
place aux musiciens ; notre djemaa » (p.13) 

ك ىا أنتم اآلف ُب ساحة القرية الكربل، ساحة "
 (8ص )" أو كما نسميها الجماعةا١توسيقيُت، 

« Chaque quartier a son aïeul »(p.15) " (10ص )" الخاصلكٌل حيٍّ جٌده 
   

 :تعقيب على مكٌونات اٞتدكؿ
إٔب األمثلة ا١توٌضحة ُب اٞتدكؿ الٌسابق، يتبٌُت لنا بصورة ال تدع ٣تاال للشٌك أٌف االستعانة باإلضافة  من خبلؿ نظرة سريعة

كغَت خاؼو أٌف اإلضافات  .أمر ال غٌت عنو ؛ لكي تؤٌدم الٌتعابَت ُب لغة االنطبلؽ مبتغاىا ا٠تطايٌب على أكمل كجو ُب لغة الوصوؿ
لك بإضفاء صوغ ينساب بسبلسة حىت يتواصل نسق القراءة دكف استعصاء، كُب ىذا ساعدت ُب توطيد األسلوب للمتلٌقي، كذ

فلو ٓب . 1"إنٌنا ال ٨تاكي أبنية لغويٌة بعينها ُب الًٌتٚتة األدبٌية، لكنٌنا نطمح ُب نقل ركح األسلوب: " بقولو( ٤تٌمد عنا٘ب)الٌسمت يؤٌكد 
كما يشٌد االنتباه أكثر، ىو أٌف بعض العبارات العادية ُب الٌلغة  .ا٠تللألصاب اٞتملة بعض " أك كما نسميها"يضف ا١تًتجم عبارة 

مناسبات عٌد الفرنسٌية غالبا ما تىؤكؿ أثنا نقلها إٔب عبارات اصطبلحٌية كثَتة الٌتداكؿ ُب الثٌقافة العربٌية؛ رٌٔتا ألٌف ا١تًتجم كاف يرـك ُب 
 :من الٌتأثَت البالغ ُب نفسو، كلعلٌنا قد نكتفي با١تثاؿ التٌإب استمالة القارئ العريٌب ُب مسعى غَت خاؼو لبثّْ نوع 

 
 
   

، بيد أنٌو لو "أف يأتىى ١تساعدتو: "على الٌنحو التٌإب  « de venir à son aide  »فكاف باإلمكاف أف تًتجم عبارة 
 .ستهوم أكثر ا١تتلقي العريبٌ ت" ك أٍف يأخذ بيده"قارنا بُت ىذه الًٌتٚتة كالًٌتٚتة الواردة ُب الٌنص الٌتضح أٌف 

                                                           
 .٤80تمد عنا٘ب، الًٌتٚتة األدبٌية بُت الٌنظريٌة كالٌتطبيق، ص - 1
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كقد سٌجلنا كذلك، أٌف ا١تًتجم كاف ٯتيل ميبل بائنا لتوظيف أسلوب الًٌتادؼ، فغالبا ما يأٌب ٔتقابلُت متواليُت للكلمة الفرنسٌية 
 :الواحدة من مثل 

«… qui jurait par tous les saints » (p. 34) " (31ص)" األولياء والصالحينيقسم ٢تم ّتميع 
 

كعادة ما ييستعمبلف بدكف ( األكلياء كالٌصاٟتُت)بل باثنُت مًتادفُت ك٫تا ( saint) يكتف ا١تًتجم ٔتقابل كاحد للفظة ٓب
 .  كىذا ما يقوّْم مبلحظة توظيف الًٌتادؼ ُب الٌنص ا١تًتجىم( األكلياء الٌصاٟتُت)حرؼ عطف أم بصورة اسم كنعت 

الت اليت حفل ّٔا الٌنص الفرنسٌي؛ بل كإنٌو زاد عليها بأخرو من عندياتو، ٓب يىرًد ٢تا ٓب يتواف ا١تًتجم أيضا ُب ترٚتة كٌل اإلحا
امض أثر ُب الٌنص األصلٌي، كال ٮتفى ١تا ٢تذه الٌشركحات الفرعٌية من األ٫تٌية ٔتكاف؛ إذ إهٌنا تستجلي ُب غالب األحايُت العديد من الغو 

بالذٌكر تلك ا٠تصوصٌيات ا١ترتبطة ارتباطا كثيقا بالثٌقافتُت الفرنسٌية كاألمازيغٌية، كمن اليت قد تقف حجر عثرة أثناء تلقي الٌنص، ك٩تص 
قد عفوت : قاؿ جَتكنت ؿ سكاباف : "ضمن ما أضاؼ ا١تًتجم من إحاالت تعليقا حوؿ عبارة كردت ُب الٌنص األصلٌي فحواىا

ك من ٙتٌة فإٌف اإلحالة ٢تا . 1("٥تادعات سكاباف)وليار شهَتة من مسرحٌية ١ت: " فجاء تعليق ا١تًتجم كما يلي ". عنك بشرط أف ٘توت
ـٌ ُب تبديٌد ما ٯتكنو أف ٮتلق إّٔاما ما، أك ُب إعطاء الٌسياؽ الثٌقاٌُب لشاىد مدرج ُب الٌنٌص األديٌب، كذلك حىٌت ال يتيو  ا١تتلٌقي دكر ىا

 .      كسط كٌم من ا١تعلومات ا١تختلفة
 

، فلقد كٌظف كلمات ذات بعد فبما  أنٌو تونسٌي األصل  2ل، كىي تلك ا١تتعٌلقة بشخص ا١تًتجملقد استوقفتنا مبلحظة أخر 
اث الٌشعيٌب الٌتونسٌي، ك٨تسب ىذا الٌنوع من الٌتوظيف ٔتثابة /اجتماعيٌ  ١تفردات ٓب تىرد ُب الٌنص " إقحاـ حقيقيٌ "ثقاٌُب تنحدر من الًتي

نسٌي، راح ا١تًتجم يذيٌل إحاالت إلزالة غموض قد يشوب تلقيها كنورد ىهنا مثالُت األصلٌي، كخشية عسرىا على قارئ عريٌب غَت تو 
 :كنٌص أحالتيهما

 
 . لفظ ييطلق ُب الٌدارجة الٌتونسٌية على ما ييصاحب الطٌعاـ من ٟتم أك شحم: 1"الزىومة"
 .من لغة الٌتبلميذ، كالطٌلبة بتونس تستعمل ١تن ٬تتهدكف كثَتا: 2"المحاريث"
 

كلتفاعل اليٌات الثقافية ا١تتقاربة بُت   ىذه ا١تبلحظة، نستشف أٌف الًٌتٚتة ىي أيضا ٤تطٌة لتوليد الًٌتاكم ا١تعرُبٌ  من خبلؿ
الٌنص األصلٌي كنص الوصوؿ؛ فا١تًتجم ىو أكال قارئ نابو، كفاعل ا٬تايب يساىم ُب صوغ كُب تشكيل  نٌص كصوؿ يتواءـ كأفق انتظار 

ًتجىم إلي
ي
كُب ىذا السياؽ يشد انتباه القارئ تركيض ا١تًتجم للٌنص العريٌب ليًتؾ فيو انطباعا على أنٌو نص غَت كافد من لغة . وا١تتلٌقي ا١ت

أخرل؛ لذا توٌكأ ا١تًتجم على مرجعٌيات ٢تا كزهنا ُب الًٌتاث العريٌب من قوؿ مأثور ذم كقع حسن ُب الٌنفس كطريف، حىت يغدكى 
 : ٌدد ناقل الٌنص ُب تعزيز الٌنص ا١تًتجم بعبارات مستوحاة من القرآف الكرٙب، كىي عديدة كتتكٌرر، مثلاألسلوب رقيقا كمليحا، ك ٓب يًت 

                                                           
 .60مولود فرعوف، ٧تل الفقَت، تر، ٤تمد عجينة، ص - 1
 . 2001/2002لى غبلؼ الطٌبعة اليت اشتغلنا عليها، كىي طبعة صادرة عن دار الغرب للٌنشر كالٌتوزيع ٤تمد عجينة مًتجم تونسي ٓب يرد ذكر اٝتو ع - 2
 .62مولود فرعوف، ٧تل الفقَت، ترٚتة ٤تمد عجينة، ص 1 
 .128ا١تصدر الٌسابق، ص 2 



 العدد السادس عشر                                          حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر –   لونيسيعلي –2البليدة جامعة                               -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 

 
 

 
 

238 

 
 ( 48ص )   "فبل تعزب عنو صغَتة ك ال كبَتة"
 

« rien ne lui échappe »  (p.49) 

   
﴿كىمىا تىكيوفي ًُب شىٍأفو : يتُت ُب قولو تعأبٯتكن للعبارة الٌسالفة الذٌكر، أف تكوف مستوحاة من إحدل اآليتُت الكرٯتتُت التٌال

ليو ًمٍنوي ًمن قػيٍرآفو كىالى  األىٍرًض كىالى  تيًفيضيوفى ًفيًو كىمىا يػىٍعزيبي عىن رَّبّْكى ًمن مّْثٍػقىاًؿ ذىرَّةو ًُب  تػىٍعمىليوفى ًمٍن عىمىلو ًإالَّ كينَّا عىلىٍيكيٍم شيهيودان ًإذٍ  كىمىا تػىتػٍ
كىرىيبّْ  ﴿كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا الى تىٍأتًينىا السَّاعىةي قيٍل بػىلىى :كقولو تعأب 1"ًإالَّ ًُب ًكتىابو مًُّبُتو﴾ ٍصغىرى ًمن ذىًلكى كىال أىٍكبػىرى ُب السَّمىاء كىالى أى 

كبعد  .2"ًمن ذىًلكى كىالى أىٍكبػىري ًإالَّ ًُب ًكتىابو مًُّبُتو﴾ ٍرًض كىالى أىٍصغىري ًمثٍػقىاؿي ذىرَّةو ًُب السَّمىاكىاًت كىالى ًُب اأٍلى  لىتىٍأتًيػىنَّكيٍم عىآبًً اٍلغىٍيًب الى يػىٍعزيبي عىٍنوي 
أف أتينا على استعراض ما اسًتعى انتباىنا من مبلحظات متنٌوعة ٗتص بعض الٌنزعات األساسٌية اليت مٌيزت نٌص الًٌتٚتة، سننتقل اآلف 

 .ثقافيا جزائريا/إٔب فحص أساليب ترٚتًة مفردات ٖتمل بعدا اجتماعيا
 

 ثقافّي        /مفردات ذات بعد اجتماعيّ . 2.3
، نشَتي إٔب أٌف الٌركائٌي استعمل ُب الٌنص الفرنسٌي مفردات متأتٌية أصبل من ا١تعجم الٌلغوٌم اٞتزائرٌم برافديو العريٌب كاألمازيغيٌ 

كقد ييثَت ىذا الٌتوظيف ا١تعجمٌي بُت ثنايا ا١تنت . لعريق ١تنطقتوكٓتاٌصة ١تا يهيمُّ بوصف سياقات ثقافٌية كفلكلوريٌة نابعة من ا١توركث ا
الٌسردٌم فضوؿ القارئ الفرنكفوٌ٘ب؛ ألٌف منظومة بعض ا١تفردات الٌدخيلة ال تنتمي إٔب كاقعو اٟتٌسي أك ا١تعنوٌم، كّٔذا الوصف فإٌف 

اٞتزائريٌة ٦تيىثلة ُب منطقة القبائل، ٦تٌا قاد الٌركائي إٔب االستعانة  الفرنسٌية، ٓب يكن بوسعها تغطية مدلوالت كمراجع ماديٌة تنفرد ّٔا البيئة
 :  1"باالقًتاض حىت ييغطيى العجز ا١تعجمٌي لٌلغة الفرنسٌية، كنورد منها

  
 الثقافي بالفرنسية/األلفاظ ذات البعد االجتماعي المقابل في نص الترجمة

 Khalti خاليت

 Chouari شوارم

 Fatiha فاٖتة

 Ikoufan وفافإيك

 L’amin األمُت

 
 ألفظ لم يُثبتها قاموس الروس:  1جدول رقم 

                                                           
 .61سورة يونس، اآلية رقم  - 1
 .03سورة سبأ، اآلية رقم  - 2
، األمُت (16/12)، إيكوفاف (40/38)، فاٖتة (38/36)، شوارم (78/76)خاليت . الٌنص الفرنسٌي، كالٌرقم الثٌا٘ب إٔب رقم الصفحة ُب الٌنص العريبالٌرقم األٌكؿ يشَت إٔب صفحة  1
(35/32.) 
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كلغة الوصوؿ نقلتا ألفاظا ذات مدلوالت لصيقة بواقع  تكفي نظرة عجلى للجدكؿ الٌسابق؛ لنتبٌُت أٌف كبل من لغة االنطبلؽ

قافٌية ذات االمتداد ا١تغاريٌب تبٌنتها الٌلغة الفرنسٌية ُب كنلفت االنتباه إٔب أٌف بعض األلفاظ الثٌ . جزائرم، كبألفاظ ٢تا شيوع اجتماعي
تػٍهىا؛ لتػيوىظىف بصورة عادية  :2كردت ُب ا١تنت الٌسردمٌ   كمنها نسوؽ عٌينة ٘تثيلٌية ُب ا٠تطاب،  معجمها كفػىٍرنىسى

 الثّقافّي بالفرنسّية/األلفاظ ذات البعد االجتماعيّ  المقابل في نّص الّترجمة
 La baraka الربكة

 Couscous كسكسي

 Derviche دركيش

 Djemaa ٚتاعة

 Kouba قبة

 
 ألفظ أثبتها قاموس الروس:  2جدول رقم 

 
الثٌقاٌُب الواردة ُب اٞتدكؿ الثٌا٘ب، ىي كلمات مثبتة ُب قاموس /ٕتدر اإلشارة ىهنا إٔب أٌف كٌل األلفاظ ذات البعد االجتماعيٌ 

حافظ عليها ا١تًتجم ١تٌا نقلها إٔب العربٌية، كلكأفٌٍ ُب ىذه اٟتالة لغة الوصوؿ اسًتجعت  ك كما نرل بوضوح؛ فقد. الركس الفرنسيٌ 
 . بعض مفرداهتا بيسر بالغ

 
 الثّقافّي          /بعض الهفوات في الّترجمة األدبّية للبعد االجتماعيّ . 3.3

 
َت ذلك، كأٌف ىناؾ عدة مستويات ينبغي ٬تب أف نشَت إٔب أٌف أمُّ ترٚتة ال ٗتلو من صعاب، سواء كانت أدبية أـ غ

 .1"حىٌت تغدكى الًٌتٚتة ا١تنجزة ضربا من اإلبداع ُب لغة الوصوؿ" للمًتجم أف يأخذ بزمامها لىٌما يهيمُّ بنقل نص من لغة ألخرل،
ؽ ٤تٌلي ّتغرافيتو كٓتصوصيٌاتو فا١تستول الٌلغوٌم يطرح مشاكبل أقل من ا١تستول الثٌقاٌُب؛ إذ إٌف بعض الٌنصوص اإلبداعٌية غارقة ُب سٌيا

افظ عليها ا١تًتجم كما ىو عليو /فبعض األلفاظ ذات البعد االجتماعيٌ . الثٌقافٌية كاالجتماعٌية، كبأبعاده اإلنسانٌية كذلك الثٌقاٌُب ٓب ٭تي
خاٌص با١ترأة، يسًت كافة أ٨تاء الذم ىو لباس ( باٞتلباب)، كمرٌة أخرل (باٞتٌبة)اليت ترٚتها مرٌة ( gandoura)اٟتاؿ بالٌنسبة لكلمة 

إاٌل أنٌنا ( اٞتلباب)أكثر دقة من ( اٞتٌبة)جسمها، ٓتبلؼ القندكرة ا١تخٌصصة ُب العادة للذٌكور، كلئن كاف ا١ترادؼ اآلخر، كنعٍت بو 
الثٌقاٌُب الذم يبقى /ماعيٌ ؛ ألٌف ىذا ا١تقابل كفيل باإلحالة مباشرة إٔب البعد االجت(قندكرة)٧تنح إٔب اافظة على الكلمة األصل أم 

                                                           
 (.129/135)، قبة (13/8)، ٚتاعة (62/61)، دركيش (23/19)، كسكسي (20/17)الربكة  - 2

1 Besnaci Mohammed, La contextualisation dans la lexicographie bilingue, p. 393. « … Afin que la traduction réalisée 
soit comme une sorte de création dans la langue d’arrivée ».   
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ُب ( قندكرة)كعليو فكاف من األفضل أف ٭تافظ على لفظة . ىدفا يصبو أٌم مًتجم إٔب بلوغو، ك ٓتاصة ١تا يتعٌلق األمر بالًٌتٚتة األدبٌية
 (:قندكرة) كلنرل كيف ترجم عبارة ٖتتوم على كلمة. نٌص الًٌتٚتة على غرار الئحيت ا١تفردات ا١تثبتة ُب اٞتدكلُت األخَتين

 
جلبابا أبيض ك أرا٘ب ىكذا، ك قد لبست "

 (22/23ص )..."  صغيرا ذا طربوش
« je me revois ainsi, portant une petite 
gandoura blanche à capuchon … » (p.26) 

 
كاليت حسبها ا١تًتجم  بأهٌنا لباس كاحد مٌتصل ببعضو، فيو قطعة ٯتكنها أف تغٌطي الرٌأس كىي القلنسوة،( القندكرة)كتيعرؼ   

الثٌقاٌُب ٯتكنها أف ٗتلط أكراؽ ا١تًتجم، حىت كإف كاف قريبا من الثٌقافة /ك من ىهنا، نلحظ أٌف األلفاظ ذات البعد االجتماعيٌ . طربوشا
 .  اليت يًتجم منها، أك إليها، أك من كلتيهما
ا١تقابل الذم اقًتحو ا١تًتجم ليس . الًٌتٚتة ُب نصٌ ( شيخ) :اليت ترٚتها ب( marabout) الٌشيئ نفسو ينطبق على لفظة

صراحة ٦تا يعٍت أنٌو يفٌرؽ بُت الٌشيخ كا١ترابط، كتبعا لذلك ينبغي ( cheikh)دقيقا، ففي الٌنص األصلٌي نفسو يستعمل الكاتب لفظة 
 (.مرابط)كلمة ( marabout)تقابل لفظة   أف

لٌتطٌرؽ ٢تٌنات أخرل كقع فيها ا١تًتجم، ك ىي تًتٌكز ُب سياقات كصًف الثٌقاٌُب با/٩تتم حديثنا عن ترٚتة البعد االجتماعيٌ 
 : صناعة األكا٘ب الفخاريٌة، ك لنأخذ ىذا ا١تثاؿ 

 un gros tas de bois qui servira à la » (44ص )"للشيكومة ضخمة من اٟتطب تستخدـ " 
cuisson » (p. 45) 

، لييوضع فوقها "٤تمى"ىو ٕتميعها ُب  –عد إعطائها شكلها الٌنهائي ب –نعلم أنٌو من مراحل صناعة األكا٘ب الفخاريٌة 
كمن . اٟتطب، ٌٍب تيضـر النٌار، لكي تىسخن األكا٘ب ا١تصنوعة ك يشتٌد ٘تاسكها شيئا فشيئا، إٔب أٍف تصبح بعد ذلك صلبة ٘تاما ك متينة

ىهنا، ال ينٌم البٌتة عن شيٍّ ما أك شواء، فالٌطُت ال ييشول ، بيد أٌف سياؽ اٟتاؿ (الشي)يقابلها لغويا ( cuisson)ا١تعلـو أٌف لفظة 
ك ُب . تفي بالغرض" إٛتاء"يبدك لنا أٌف لفظة . بأمّْ حاؿ من األحواؿ، كمن ٙتٌة كاف من األليق إ٬تاد مقابل أٌدؽ يبلئم الٌسياؽ أكثر

 :موضوع الٌصناعة ا٠تزفٌية دائما، ألفينا العبارة التٌالية 
 

 « Une fois les ustensiles cuits » (48ص )" ألكا٘با تنضجك حا١تا "
 (p.49) 

 
 

إنٌو كبعد االنتهاء من عملٌية إٛتاء األكا٘ب ا٠تزفٌية، تشتٌد صبلبة ك ٘تاسكا؛ لكن ال تنضج، فالٌنضج خاٌص بالفواكو كبا٠تضر 
ك عبلكة على . تؤًت ال بآنٌية حسنة ك ال بأيكل مأموؿ كيٌتضح مرٌة أخرل أٌف ا١تًتجم انقاد كراء الًتٚتة اٟترفية، اليت ٓب. كٔتا شاكلهما

 :ذلك، فحاؿ السيٌاؽ ال يقبل ُب العربٌية أكا٘ب تنضج، كمقًتحنا يكوف أحد البديلُت
 حا١تا تشتد األكا٘ب صبلبة،: إٌما -1
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 .حا١تا تستوم األكا٘ب ك تشتدٌ : أك -2
 
 
        :الخاتمة  
 

تية تعكس جوانب من عادات كتقاليد أىل القبائل؛ فا١تمارسات الفلكلوريٌة كالطٌقوس بصورو حيا (نجل الفقير)تعجُّ ركاية        
كما أٌف . ا١تناسباتٌية تندرج ُب موركث شعيٌب متجٌذر، كراسخ بُت أبناء ٣تتمع حافظ على دعائم بقائو الوجوديٌة على مرّْ الٌزمن كامتداده

منت الٌسردٌم، كييلٌونو ٓتصوصٌية متفٌردة، تيعطي للقارئ نظرة شاملة عن طبوع تراثٌية خبلؿ الثٌقاٌُب ييشكّْلي خلفٌية حٌية لل/البعد االجتماعيٌ 
 .فًتة صعبة من االحتبلؿ الفرنسٌي للجزائر

نٌو  ة، كأكعرفنا أٌف األدب اٞتزائرٌم ا١تكتوب بالفرنسٌية، ما ىو إاٌل اغًتاب نصٌي جزائرٌم ُب نظاـ لساٌ٘ب فرنسٌي، تبعا لظركؼ تارٮتٌية قاىر 
كاف كسيلة مباشرة ١تخاطبة اآللة اإلحتبللية كلتذكَتىا بأٌف ىناؾ شخصية جزائرية ٢تا قوائمها اٟتضاريٌة كامتدادىا الٌلغوٌم بٌشقيو 

 .  األمازيغٌي كالعريبٌ 
كاف نوع انتماء الٌنص ك٤تتواه من خبلؿ عديد األمثلة اليت سيقناىا، اٌتضح جلٌيا أٌف إ٧تاز الًٌتٚتة األدبٌية ليس أمرا ىٌينا، حىت كلو       

 قريباف من ثقافة ا١تًتجم؛ ذلك أٌف ىناؾ ٤تلٌيات خاٌصة بكٌل قطر ينتمي إٔب فضاء لساٌ٘ب كاحد؛ فالقطر ا١تغاريٌب شاسع، ٯتكننا أف ٧تد
اإلبداع؛ لكن ُب حدكد ما حٌلق كالٌتعابَت تتغٌَت من بلدو آلخر؛ لذلك فًتٚتة ا١تنت الٌسردٌم قد تكوف ضربا من  فيو تباينات ُب ا١تسميَّات

كلقد رأينا أٌف الًٌتكيز على ا١تستول الٌلغوٌم كحده، قد ٬تعل الٌنٌص ينفلت من قبضة ا١تًتجم، الذم من ا١تفركض أف . فيو الٌنٌص األصليٌ 
كجب البحث عن ا١تقاببلت اليت الثٌقاٌُب حٌقو من الٌنظر كالٌتفكَت؛ فلٌما يكوف الٌنص حاكيان لية قطريٌة، /ييعطيى البعد االجتماعيٌ 

 .يقصدىا ا١تبدع، حىت ٖترز الًٌتٚتة ٧تاحا ملموساى 
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 السحرية البطاقة: البنية العاملية في رواية  
 "محمد ساري"لـ 

 ليلى  قاسحي: األستاذة
  – 2 جامعة الجزائر -

 
تعترب الشخصية أساسا مهما من أسس العمل األديب، كالركائي على كجو التخصيص، إذ يصعب علينا  تصٌور أحداث 

، حيث Roland Barthesقصة أك ركاية دكف شخصيات تقـو بتلك األحداث، كىذا ما يؤكده الناقد الفرنسي ركالف بارث 
 1".ال ٯتكننا أف نقوؿ أف ٙتة قصة كاحدة ُب العآب دكف شخصيات:"يقوؿ 

كانطبلقا ٦تا سبق ٯتكننا فهم حرص النقد األديب، كاىتمامو البالغ ١تكوف الشخصية الركائية ١تا ٖتتلو من موقع مهم ُب كل 
نقاط االرتكاز التقليدية للنقد قدٯتو كحديثو،  من" Phillipe Hamon" "فليب ىاموف"األعماؿ اإلبداعية  حيث يعتربىا 

 2.كللنظريات األدبية

كمن ىنا تباينت البحوث التطبيقية اليت عاٞتت الشخصية الركائية، كتنوعت نظريات الباحثُت كالنقاد، كعرفت اٟتركة 
دكف أف ننسى آّهودات ( ـ1930 –ـ 1915)النقدية ُب ىذا آّاؿ تطورا ملموسا خاصة بعد ظهور حركة الشكبلنيُت الركس 

كلكل كاحد منهم ... ركالف بارث، يورم لو٘تاف، فيليب ىاموف:اٞتبارة اليت قٌدمها لفيف من النقاد لصقل ٥تتلف النظريات أمثاؿ 
 .رأيو ا٠تاص، كطريقة تعامل ٦تيزة مع ىذا ا١تكٌوف الفٌعاؿ

نده كافة العناصر الشكلية األخرل ٔتا فيها العنصر الوحيد الذم تتقاطع ع"كيعترب حسن ْتراكم أف الشخصية ىي 
 3".اإلحداثيات الزمانية كا١تكانية الضركرية لنمو ا٠تطاب الركائي

ُب عنصر الشخصية الركائية من النظريات ا١تهمة اليت اكتسحت البحوث النقدية عموما، " فيليب ىاموف"كتعترب نظرية 
ُب حاجة ماسة إٔب مصادر جوىرية لتطوير ا٠تطابات األدبية، فقد ركز كالدراسات العربية على كجو التحديد، اليت ال تزاؿ 

تشمل الشخصية على ا١تستول :"ُب دراستو للشخصية على الناحية الوظيفية على مدار ا١تنت الركائي حيث يقوؿ " ىاموف"
 4".اٟتكائي كظيفة البناء، يقـو النص بتشييده، أكثر ٦تٌا ىي معيار مفركض من خارج النص

بلؿ ىذا القوؿ نستنتج أف الشخصية عبلمة مهمة ُب خٌضم أحداث النص الركائي، حيث تتحقق معاينتها من كمن خ
خبلؿ عبلقتها ّتميع ا١تكونات السردية األخرل، كال يتأكد حضورىا إالٌ بعد قراءهتا كإدراؾ أدكارىا ا١تسندة إليها، كالوظائف  اليت 

" Vladimir propp" "فبلدٯتَت بركب"ككاف لػ. خصيات األخرل داخل النسيج الركائيتقـو ّٔا، كعبلقة التأثر كالتأثَت بُت الش
، فقد حدد فيو "مورفو لوجيا اٟتكاية"دكر كبَت ُب كضع ٪توذج أكٕب كقاعدم لتكوين نظرية ٝتيائية سردية، من خبلؿ  كتابة 

كأطلق عليو بركب ". Action: الفعل "، كىي ما اصطلح على تسميتو Histoire: العناصر األساسية ا١تكونة للحكاية 
، فقد اىتم بوظائف الشخصيات، كأ٫تل ٚتيع تفاصيل مظاىرىا كصفاهتا، فقد ركٌز على ما "Fonction" "كظيفة"مصطلح 

 .كظيفة 31تفعلو الشخصية، كقد حصرت ىذه الوظائف ُب 
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الشخصية ُب اٟتكي بشكل عاـ فحاكال معا ٖتديد ىوية " propp" "بركب"من أْتاث " Grimas"كقد أفاد غرٯتاس 
 .خبلؿ ٣تموع أفعا٢تا دكف غض النظر عن العبلقة القائمة بينها كبُت الشخصيات األخرل

الذم كضعو غرٯتاس من القواعد األساسية كالضركرية لوصف " Modèle actantiel"كيعترب النموذج العاملي 
 : ٫تا الشخصيات  كترتيبها ُب اٟتكاية، كقد مٌيز بُت قطبُت أساسُت 

فواعل تقـو بإ٧تاز أفعا٢تا، حيث تتخذ فيو الشخصية  مفهوما مشوليا ٣تردا هتتم باألدكار، كال :  Actantsالعوامل  .1
 .هتتم بالذكات ا١تنجزة ٢تا

شخصيات تقـو بدكرىا ُب اٟتكي تشارؾ مع غَتىا ُب ٖتديد دكر عاملي كاحد، أك عدة :  Acteursالممثلون  .2
 5.ادكار عاملية

         ق قائم على الثنائيات النموذج العاملي على أفعاؿ الشخصيات، كينتظم داخل ا١تسار السردم كفق نسكيرتكز  
 : أك األزكاج

 axe de désir(  ٤تور الرغبة)ا١توضوع ______ الفاعل 
 Axe de pouvoir( ٤تور القدرة)ا١تعارض ______ ا١تساعد
  Axe de communication( ٤تور االتصاؿ)ا١ترسل إليو ______ا١ترسل

 : التالية " Schéma narratif: "كٯتكن ٘تثيل ىذه البنية العاملية بالًتسيمة السردية 
 
 
 
 
 
 
 

، الذم objet de valeurكمن خبلؿ ىذه الًتسيمة السردية ٧تد أف الذات الفاعلة ترغب ُب االتصاؿ ٔتوضوع القيمة 
، ا١تتموقعتُت داخل اٟتكي حيث يهيمن أحد٫تا ُب (ا١تعارض)، كالذات ا١تضادة (اعلالف)يشكل قاعديا الصراع بُت ذات الفعل 

            بداية السرد، بينما يهيمن الثا٘ب ُب هنايتو لكنهما يلتقياف ُب ٟتظة ما، أين تتم ا١تواجهة بُت الذكات ُب شكل سجإب 
 6".أك تصاٟتي

 :  كاتصا٢تا ٔتوضوع القيمة ينبغي أف ٯتر بأربعة مراحل أساسية كما ٕتدر اإلشارة إٔب أف الذات الفاعلة لغرض معُت
 (motivation)مرحلة التحفيز  .1
 (compétence)توفر الكفاءة  .2
 (performance)مرحلة اإل٧تاز .3
 (sanction)اٟتكم على اإل٧تاز  .4

 المرسل

Destinataire 

 الموضوع

Objet  

 المرسل إلٌه

Destinateur  

 المعارض

Opposant 

 الذات الفاعلة

Sujet 

 المساعد

Adjuvant  
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كاستنباط النية   Parcours Narratifكبعد ىذه الوقفة النظرية البسيطة سنسعى إٔب االقًتاب من ا١تسار السردم 
، باعتبارىا مقطع Programme Narratifsكاستخراج الربامج السردية . مد سارم 7العاملية ُب ركاية البطاقة السحرية

إٔب االنفصاؿ   Conjonctionمنظم، مكٌوف من تعاقب آّاالت كالتحوالت، ينشأ عنو ٖتٌوؿ رئيسي من االتصاؿ 
Diconjonction 8لكن قبل ذلك 9مرتبط حدكثو بتحقيق مرحلة اإل٧تاز  اليت يتم فيها التحوؿ  ، كالربنامج السردم ،

 . سنسعى إٔب تقدٙب ملخص كجيز عن الركاية
 : ملخص رواية البطاقة السحرية لمحمد ساري 

اية اٞتزائرية تناقش الركاية قضية كطنية مهمة، كقد تناك٢تا الركائي بطريقة ركائية جريئة، كعرٌب عن الطابع العاـ ٢تواجس الرك 
الثورة ا١تتمثل ُب الثورة التحريرية، كعٌمد فيها إٔب كتابة تاريخ اٞتزائر ا١تعاصر من خبلؿ العودة إٔب فًتات تارٮتية عرفتها اٞتزائر إباف 

  :، الذم يتصف ٔتجموعة من الصفات الكرٯتة"مصطفى عمركش"، بطلها "عُت الفكركف"التحريرية، ٕترم أحداث الركاية ُب قرية 
كالشرؼ كالنبل كاإلخبلص للوطن، كالتناُب ُب العمل، كالوفاء للثورة كالثوار، يشغل  منصب رئيس قسمة آّاىدين كالشهداء، كُب 

ا١تلقب بالسارجاف، انتهازم كصوٕب، يتميز بصفات اٞتشع كاالستغبلؿ، كالعمل ٟتساب " أٛتد تكوش"ا١تقابل ٧تد شخصية 
ن ا١تاؿ الكثَت، كمن اٞتاه كالسلطاف ما ٬تعلو أثرل كأشهر شخص ُب القرية، ٯتثل السارجاف العدك، كضد مصاّب الثورة، ٯتلك م

قطب خونة الثورة، كعمبلء فرنسا، حيث كاف مكٌلف بالوشاية بآّاىدين، ككشف ٥تططاهتم، ككاف يرفض بيع ا١تواد الغذائية 
يفها حيث أصبح يقٌر بأنو خدـ الثورة، كساعد الثوار لكن للمقاكمُت، كلكن بعد االستقبلؿ يسعى إٔب ٖتريف ىذه اٟتقائق كتزي

 .مصطفى عمركش، كاف يعرؼ حقيقة ىذا ا١تراكغ جيدا
، ىذه البطاقة السحرية اليت (بطاقة اال٩تراط ُب الثورة التحريرية)اٟتصوؿ على بطاقة آّاىد " السرجاف"أراد أٛتد تكوش أك 

ؼ حىت يصبح أكثر قدرا كشأنا، حيث يسعى على مدار النص كٌلو جاىدا للحصوؿ ستمنحو الكثَت من االمتيازات، كآّد كالشر 
الذم يرفض رفضا قاطعا " مصطفى عمركش"عليها، متبعا ُب ذلك كل الوسائل كالوسائط، لكن العقبة الوحيدة لتحقيق الغاية ىي 

الت الًتغيبية كالًتىيبية، لكن يظل مصطفى خائن ببطاقة ٣تاىد، ىذا ما ٓب يقبل بو رغم كل ااك  -كما يسميها–ىذه ا١تهزلة 
عمركش متمسكا ٔتوقفو، كيبقى الصراع قائما بُت الطرفُت إٔب أف تنتهي الركاية هناية مأساكية، حيث يقـو مصطفى بقتل السارجاف 

 .أماـ مرأل من الناس كمسمعهم، كمع سابق اإلصرار كالًتصد كيزج مصطفى ُب السجن
 : الرواية تحديد البنية العاملية في 

يتأسس الًتكيب العاملي ُب البطاقة السحرية على عنصر الصراع القائم بُت األطراؼ  الفاعلة ُب األحداث، كال يتسٌت لنا 
فهم ىذا الصراع إال من خبلؿ األفعاؿ اليت تنجزىا الشخصيات، كاليت بدكرىا ٘تكننا من ٖتديد أكضاع القول الفاعلة ُب النص 

 Programmesا١توجودة بُت ٥تتلف األطراؼ ا١تتفاعلة فيو من خبلؿ استنباط الربامج السردية  كإدراؾ ٪تطية العبلقة
narratifs اليت تقـو ّٔا الشخصيات رغبة منها ُب التحوؿ من كضع إٔب آخر. 

حيث فبموجب ىذا التحوؿ تدرؾ اسًتاتيجيات القول ا١تتصارعة آّسدة عن طريق الربامج السردية الرئيسية كا١تلحقة، 
 .تقودنا ىذه العملية التحليلية إٔب فهم الرىانات السميائية ُب الركاية، كضبط أدكارىا الداللية

فيو السرجاف، الذم يسعى إٔب  Sujetعلى برنامج سردم للذات الفاعلة " البطاقة السحرية"ُب ركاية : يقـو الفصل األكؿ
١تتمثل ُب اٟتصوؿ على بطاقة اال٩تراط ُب جيش التحرير ا. Objet de valeur  ٖتقيق مشركع االتصاؿ ٔتوضوع القيمة
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( ا١تاؿ، ا١تكانة االجتماعية، األصدقاء، الوساطة)ٗتولو لبلتصاؿ ٔتوضوع القيمة  thèmesالوطٍت، كللسرجاف ٣تموعة أغراض 
مع الذات الفاعلة مع ا١توضوع يولد صراعا ". Conjonction"فالرغبة موجودة، كمعرفة الفعل قائمة، لكن الدخوؿ  ُب كصلة 

كٯتكن فهم ىذه البنية العاملية، . ، الذم يرفض توقيع البطاقة كمنحها لو"مصطفى عمركش"متمثلة ُب ( Anti sujet" )الضديد
 : ن خبلؿ الًتسيمة السردية التاليةم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كا٧تازه، ٦تا يؤدم بالفاعل ٖتقيق رغبة الفاعل، يؤدم إٔب فشل الربنامج كتأجيل ٖتقيقو ( مصطفى عمركش)رفض ا١تعارض 
أين يصبح ا١تعارض أك الذات الفاعلة  programme narratif annexeإٔب إ٧تاز برنامج سردم ملحق ( السارجاف)

إٔب استمالتو ك٤تاكلة إقناعو بأنو جدير باٟتصوؿ على " السارجاف"موضوعا للقيمة، حيث يسعى ( مصطفى عمركش)الضديد 
إٔب االنتقاؿ إٔب مرحلة اإل٧تاز، فيأخذ ا١تسار السردم طريقو  Enoncé du faire  الفعل البطاقة، حيث يسعى ُب ملفوظ

 : ككضع ا١تخطط التإب   ٨Transformationتو التحوؿ 
إٔب كبلصوف سيارة متوقفة قرب ( مصطفى)كٓب يتفطن :"استمالة مصطفى عمركش بالرفق كاللُت: اليوم األول .1

لباب، كقف السارجاف متكئا  على سقف السيارة ا١تغرب كنادل بأعلى صوتو فتح ا... الرصيف ا١تقابل للشارع 
فبادره بالتحية مصطنعا ابتسامة مهادنة، كدعاه إٔب جولة ( ... يا سي مطصفى، يا سي مصطفى'اٞتهورم 

كطاؼ حوؿ ذكريات ا١تاضي البعيد، أياـ ... قصَتة ُب سيارتو الفخمة، فإنقاد مصطفى عمركش عن غَت رغبة 
 .10"ر كاٞتوع كالتشٌرد اٞتماعياٟت

اٝتع يا سي مصطفى، لقد :"٤تاكلة استبعاده من منصبو، كإقناعو بالتقاعد، كالتحوؿ إٔب التجارة: اليوم الثاني .2
تقدمت ُب العمر، فلماذا ال تفكر ُب مستقبلك كمستقبل أكالدؾ، فتطلب التقاعد، كتفتح لنفسك ٤تبل ٕتاريا، 

 .11"حياتك سعيدا مسًت٭تا يوفر عنك ا١تتاعب كتعيش بقية
أحتاج إٔب إمضائك كي أحصل :"التصريح ا١تباشر بالرغبة ُب اٟتصوؿ على البطاقة، كعرض الرشوة: اليوم الثالث .3

أنا ...ال يكلفك اإلمضاء شيئا، بل سًتبح الكثَت معي، فخَتم كالبحر " 12"على شهادة ا١تشاركة ُب الثورة

الشرف والمجد: المرسل   الموضوع 

الحصول على البطاقة 

 السحرٌة

 

المجتمع: المرسل إلٌه  

مصطفى : المعارض 

 عمروش
أحمد تكوش )الفاعل   

(أو  السارجان  

المال    -: المساعد   

 الجاه -
 صدقاءاأل -
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صعق "قوية حيث " ككانت ردة فعل مصطفى 13"لك ُب اٟتُتمستعد للدفع، أطلب ما تريد كسأحضرىا 
 :كٯتكننا فهم ىذه البنية العاملية من خبلؿ الًتسيمة السردية التالية . 14"مصطفى عمركش، ككاد ٮتتنق غيظا

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

مع موضوع نستنتج ٦تٌا سبق أف الربنامج السردم ا١تلحق فشل ىو اآلخر ٦تا يؤدم إٔب دخوؿ الفاعل ُب حالة انفصاؿ 
القيمة، كتقهقر ا١تسار السردم، كالعودة إٔب نقطة البداية، كانتقاؿ الفاعل من ملفوظ الفعل إٔب ملفوظ اٟتالة، ٦تا يؤدم إٔب فشل 

٦تا يؤدم بالسرجاف إٔب استعماؿ كسائل أخرل للتعويض عن نفسو، . الربنامج، كشعور الفاعل باإلحباط كاليأس كخيبة األمل
سآخذ البطاقة با١تليح أك القبيح سآخذىا رغم أنف : "عزتو كيتضح ذلك من خبلؿ ىذا ا١تقطع السردم كاسًتداد جزءا من

كلنا ساعدنا الثورة، ماذا كاف مصطفى ىذا؟ حارسا ... مصطفى عمركش، الذم ٭تسب نفسو آّاىد الوحيد ُب ىذه القرية 
ك٭تضراف األكل للمجاىدين اٟتقيقيُت،كاف مثل ا١ترأة ٘تاما، كاليـو للمغاكر كٓب يشارؾ ُب أية معركة، بل كاف يعجن ا٠تبز مع زكجتو 

 .15"ينصب نفسو كصيا على الثورة
نستنتج من خبلؿ ىذا ا١تلفوظ السردم أف السارجاف كبعد فشل برنا٣تيو الرئيسي كا١تلحق، ال ٬تد إال االنتقاـ من 

حارسا للمغاكر، يعجن ا٠تبز،  )ليل من قيمتو بأسلوب ساخر مصطفى عمركش ٤تاكال تشويو ٝتعتو، كتلطيخ تارٮتو الثورم، كالتق
 ".كاف مثل ا١ترأة ٘تاما

كعلى الرغم ٦تا سبق يبدك أف السارجاف ٓب يشف غليلو بعد، بل يواصل ُب إٟتاؽ الضرر ٔتن ساىم ُب ٖتطيم حلمو،  
(. قت بصفوؼ الثورة، كعملت كممرضةزكجة مصطفى عمركش، اليت التح)كإفشاؿ برنا٣تو فعمد إٔب تشويو صورة الشهيدة حورية 

 .16..."كىل كانت زكجتو كحده فقط... رٔتا تكوف قد فقدت عذريتها معو قبل صعوده إٔب اٞتباؿ 
 .يعرب ىذا ا١تقطع السردم عن ٖتوؿ مهم ُب مسار األحداث، ك٭تدث خلخلة كاضحة ُب السَتكرة اٟتدثية

نامج آخر، حيث يقرر مصطفى عمركش الدخوؿ إٔب اتصاؿ حيث يصبح ىا الكبلـ القبيح ٤تفزا قويا للتخطيط لرب 
، فالدافع  افز متوفر، كمعرفة الفعل حاضرة عنده باعتباره رجل سبلح كثورة، كالقدرة (ا١تتمثل ُب قتل السارجاف)ٔتوضوع القيمة 

ة النفسية السيئة اليت اعًتتو بعدما كالرغبة ُب الفعل حاصلتاف بشكل بديهي دكف اللجوء إٔب برامج سردية ملحقة، بالنظر إٔب اٟتال
ُب ىذه اللحظة نزؿ الصمت على القاعة الواسعة كالصاعقة، : "ٝتع ذلك الكبلـ كنلمس ذلك من خبلؿ ىذا  ا١تلفوظ السردم 

ع ُب كٚتٌد الزبائن ُب أماكنهم ال ٭تركوف ساكنا، كال ينطقوف حرفا، ٍب بعد  التحقق من ىوية القادـ ٨تو ا١تقهى، انتفض اٞتمي

الرغبة فً الحصول 

 على البطاقة

موضوع القٌمة 

 مصطفى عمروش

 

 المجتمع

حكمة السارجان  –المساعد   

 وإصراره 

 الفاعل 

(السارحان)  

 عناد مصطفى عمروش

 تمسكه بموقفه            
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صخب فوضوم بإزاحة الطاكالت كإطاحة الكراسي على الببلط قاصدين ٚتيعا الباب ا٠تارجي  قبل كصوؿ الزائر ا٠تطَت، كاف 
مصطفى عمركش يتقدـ ُب الشارع الرئيسي ٓتطى ثابتة كقسمات صارمة معولة على فعل رىيب، مصوبا بصره اٟتاقد على ماسورة 

 17."البندقية البلمعة

ا ا١تقطع السردم ٬تد نفسو أماـ تنقبلت سردية مهمة ككأننا بصدد مشاىدة صورة سينمائية حية تنم عن ا١تتمعن ُب ىذ
 :اٞترأة كاٞتٌدية ُب اٟتدث حيث ٧تد

 نزؿ الصمت على القاعة الواسعة كالصاعقة (1
 ٚتد الزبائن ُب أماكنهم ال ٭تركوف ساكنا (2
 .(بعد التأكد من شخصية مصطفى)انتفض اٞتميع ُب صخب فوضوم  (3
 قاصدين ٚتيعا الباب ا٠تارجي  (4

 .نبلحظ جيدا أف ىذه الوصبلت السردية تدؿ على حدة ا١توقف كىيبتو، ك٘تهد لوقوع حدث مهم كجليل
كىنا يكتسب الفاعل كل الشركط اليت ٕتعل منو منجزا حقيقيا، حيث ينتقل من ملفوظ حالة إٔب ملفوظ فعل بامتياز، 

اليت تصٌعد كتَتة اٟتدث، ( ا٠تطَت، خطى ثابتة، قسمات صارمة معٌولة، البصر اٟتاقدالزائر )كخاصة بعدما نسبت إليو صفات 
كٖتقيق ( ا١تتمثل ُب قتل السارجاف)كتستفز الفعل كٖتفزه إٔب أف يصل إٔب مرحلة اإل٧تاز كالدخوؿ ُب كصلة مع موضوع القيمة 

دكف شفقة، فانطلقت الرصاصة األكٔب مدكية، كاستقرت  ٖتركت سبابة اليد اليمٌت ١تصطفى ضاغطة على الزناد"الربنامج السردم، 
ُب صدر السارجاف الذم أطلق صيحة حادة، فأضاؼ لو ا١تنتقم رصاصة ثانية ُب الرقبة، حيث انفجر الدـ ا١تتوقف فوؽ 

 18".جثة تتخبط كسط الدـ، أصدرت شخَتا بطيئا ٍب فجأة ٫تدت كانقطعت عن اٟتركة...الببلط

 
 : بالًتسيمة السردية التالية  كٯتكننا توضيح ما سبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشرف : المرسل 

 والمثل
: موضوع القٌمة 

 قتل السارجان

 

المجتمع: المرسل إلٌه  

العزة والشهامة  –المساعد   

األنفة  -  

البندقٌة -  

 الفاعل 

 مصطفى عمروش

 

القانون : المعارض   
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 كمن خبلؿ ىذه الدارسة ا١تتواضعة للبنية العاملية ُب ركاية البطاقة السحرية نستنتج موقف الركائي من خونة الثورة، كالركاية 
 تنتو بعد، فالثورة ال تأكيد على أف مقاكمة الطفيليُت الوصوليُت كالعمبلء الذين ٭تاكلوف تشويو التاريخ كٖتريفو لصاٟتهم ٓب

تزاؿ مستمرة كقائمة إٔب زمن ما بعد االستقبلؿ لشرذمة ا١تستعمرين اٞتدد ا١تستفيدين من عدة امتيازات رغم خيانتهم قبل 
االستقبلؿ، كأف اٟترب التحريرية الكربل ٓب تكن سول مشركع ٓب يكتمل إ٧تازه، كأٌف الطرؼ ا١تهمش بعد االستقبلؿ ىو ا١تؤىل 

لسنوات "، حيث يؤكد الركائي "مفتتح اٟتلم"ا١تشركع ا١تستقبلي، كىذا ما نستشفو من خبلؿ مقدمة الركاية ا١تعنونة بػ  الستكماؿ
طويلة ك٨تن نركض إتاه أبواب مشعة حا١تُت باليـو الذم ستنفتح فيو األنوار كالوركد، خالدين فيها أبد الٌدىر، كيـو انفتحت، 

 .19"وجاء جرفتنا بوحشية جنونية، أعادتنا إٔب حيث كنٌا رفقة الوباء كاٞتهل كالظلمة اٟتالكةٖتٌوؿ األفق ا١تٌشع إٔب عاصفة ى
 

 .فالركاية مشركع سردم كاضح يسعى فيو الركائي إٔب ٖتقيق برنا٣تو السردم ا١تتمثل ُب ٤تاربة ا٠تونة
 : كٯتكن تلخيص ما سبق من خبلؿ الًتسيمة السردية التالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عالم المثل : المرسل 

 األخالق

محاربة الطفلٌٌن 

 الوصولٌٌن

 موضوع القٌمة

 

(الوطن)المجتمع   

الكتابة: المساعد   الفاعل  

(محمد ساري)الكاتب   

 

المعارض : الظروف   
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 الروائية غةاللّ  شعريّة

 أنموذجاً  البراري لهزاع( الغريب تراب) رواية
                             

 عماد عبدالوىاب الضمور . د: األستاذ
 (                   األردن) جامعة البلقاء التطبيقية 

 مجاليال   حسن  مطلب . د: األستاذ
 (                                              األردن)  جامعة البلقاء التطبيقية

                                         :ملخص   
                                  

رد٘ب ىزاع الربارم، كذلك بالوقوؼ ٖتاكؿ ىذه الدراسة الكشف عن اللغة الشعريٌة، كٕتلياهتا ُب ركاية تراب الغريب للركائي األ   
عند بعض عناصر الشعريٌة اليت تقًتب بلغة الركاية من لغة الشعر، كتكسبها أبعادان فنية ٤تٌملة بدالالت ٣تازية، ٘تنح ا١تتلقي فرصة 

                .                                                                         التأكيل، كالقراءة ا١تتعددة
العنواف، كاالنزياح اللغوم، كأسلويب التساؤؿ، كالتكرار، : من خبلؿ العناصر التالية( تراب الغريب) لقد ٕتٌلت الشعريٌة ُب ركاية   

                                                                              .                                    فضبلن عن استخداـ اٞتمل االٝتية ١تا ٘تتلكو من قدرة على التجسيد، كاإل٭تاء با١تعٌت
 

        Novelistic and Poetic Language 
(Torab Al Greeb) Novel for Hazza Al Barrari 

 
DR. Imad Al Dmoor                   DR. Hassan Al Majali 

 
 This study tries to reveal on the poetic language and its dimension in the (Torab Al Gareeb) 
novel for the Jordanian novelist Hazza Al Barari. And that could be by concentration on some 
poetic elements which are very close to the novel language from poetry language and  gave it 
artistic aspects which full of metaphorical, gives the receiver a chance for interpretation and 
multi reading. The poetic appears in the (Torab Al Gareeb ) novel through the following 
elements : title, linguistic metaphor and the style of query and repetition , aside from using the 
nominal sentences because it have the ability of typification and  Suggestiveness of the mean.    
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 :                                                                                      المقدمة
ا١توركث السردم العريب بنماذج دالة، تواتر توظيف الشعر ُب نصوصها على غرار  تظهر عبلقة الشعر بالسرد قدٯتة، إذ ٭تتفظ   

ت رسالة الغفراف أليب العبلء ا١تعرم، ككتاب األغا٘ب أليب الفرج األصبها٘ب، كاٟتكايات ا٠ترافية ُب ألف ليلة كليلة، كغَتىا من ا١تؤلفا
 .                                                                                 أك عنصران شكلٌيان، بل جاء دافعان للسرد، كجزءان من بنيتو القصصٌية النثرية القدٯتة اليت ٓب يكن توظيف الشعر فيها زينة لفظية،

على التجنيس، لعٌل الركاية ىي أكثر األنواع األدبية ُب العصر اٟتديث انفتاحان على األجناس األخرل، ٦تٌا ٬تعلها تبدك عصٌية    
 .                                                                                      (1)"سيميائية معقدة، كغَت متجانسة، تقاـك كٌل ٤تاكلة تعريفية" ألهٌنا مادة

جاف  ) ائي يأخذ بعدان منهجيٌان، فنجدلقد بدأ اٟتديث عن شعريٌة ا٠تطاب الركائي عند الشكبلنيُت الركس، إذ أخذ ا٠تطاب الرك     
فقد شٌكل حديثو عن أدبية ا٠تطاب مدخبلن للشعريٌة ( ركماف ياكوبسن)أٌما. (2)"علم موضوعو الشعر" ييعٌرؼ الشعريٌة بأهنا( كوىن

 بشكل عاـ، إذ يرل أف الشعريٌة هتتم
يمن ىذه الوظيفة على الوظائف األخرل للغة، كإ٪تا با١تعٌت الواسع للكلمة، كبالوظيفة الشعريٌة، ال ُب الشعر فحسب، حيث هت" 

 .                                                            (3)"هتتم ّٔا أيضان خارج الشعر، حيث تيعطى األكلوية ٢تذه الوظيفة، أك تلك على حساب الوظيفة الشعريٌة
إذ يقٌدـ ٘تييزان بُت اللغة النثرية، كاللغة . (4)"اليت تنٌظم كالدة كٌل عمل بالقوانُت العامة" الشعريٌة ( تزفيتاف تودركؼ) يسمي  

الشعريٌة، فَتل بأف األكٔب مربرىا ا٠تارجي ىو نقل الفكر لبلتصاؿ بُت البشر، فهي كسيلة ال غاية، بينما الثانية، تربيرىا ُب ذاهتا، 
 .                                             (5) كتاباهتمفهي غاية مستقلة، كقد تٌبٌت الشكبلنيوف الركس ىذا ا١تفهـو ُب

" من الرٌكاد األكائل، فَتل أف الركاية ( ميخائيل باختُت) كُب إطار الشعريٌة، كاالٌٕتاىات األدبية، تطورت أسلوبية الركاية، ككاف  
 .              (6)"ظاىرة متعددة األسلوب، كاللساف، كالصوت

النصوص األدبية على بعضها البعض، ال يعٍت زكاؿ اٟتدكد الفاصلة بينها، ألف أدبية ا٠تطاب أصبحت متاحة للمبدع إٌف انفتاح    
فسمة األدبية ُب النص ٓب تعٌد ٤تصورة ُب بعض أجزائو دكف أخرل، كال " بشكل عاـ دكف النظر إٔب الفن األديب الذم يكتبو، 

، كإ٪تا ىي ٙترة لكٌل بناء النص، حىت كلو ٕتٌلت ظاىريٌان ُب شكل مقطع ٤تدد فيما يتوٌلد عن بعضها من صورة أك انزياحات
 .                                                                                   (7)"منو

 .                                                                     (8)"الشعر ظبللو ال تغدك شعران، كتتخٌلى عن خصائصها السردية بقدر ما ٗتتلس من"فالركاية حُت تستثمر أدكات الشعر، 
كىي ُب الوقت نفسو ال تستطيع الوقوؼ ٔتنأل عن تأثَتات الفنوف األدبية األخرل؛ ١تا ٘تتاز بو من مركنة، كتنوع، ٝتح للفنوف     

٘ترد الشكل الركائي ا١تستمر على ذاتو " األخرل، كمرجع ذلك ىواألخرل التسلل من خبل٢تا، كما تسللت ىي إٔب الفنوف 
.. استجابة لظركؼ البيئة الية، كطواعيتو، كقدرتو على استلهاـ أدكات، كتقنيات فنية متنوعة من الشعر، كالدراما، كالسينما، 

 .                                                                    (9)"يب الي، كالعا١تيك٘تثلو السريع ١تنجزات العلـو اإلنسانية، كالطبيعية، كتفاعلو مع تطورات الفكر األد
يتوالياف، كيًتابطاف دكف تعارض ْتيث يػيهّْيئ األكؿ " إٌف اٞتنس السردم يتساكل ُب درجتو األدبية مع الشعر، ذلك أهنما    

ضّْر اٟتركات اإلص  .                                                                                    (10)"بلحية أرضية الثوراتالثا٘ب، كيشملو، كما ٭تدث أف ٖتي
لكن تبقى اللغة ادد الواضح لشعريٌة النص السردم، إذ يوجو الباحث ُب النسيج السردم اىتمامو ٨تو األلفاظ ا١تفردة قبل   

 .                                                                                          منها ما يعُت ُب بياف شعريٌة النصدخو٢تا ُب نظاـ اٞتملة؛ ليستقي 
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ا١تولود عاـ )للركائي األرد٘ب ىزاع الربارم " تراب الغريب" ٖتاكؿ ىذه الدراسة الوقوؼ على شعريٌة اللغة الركائية ُب ركاية  
( حواء مرة أخرل) ـ، كركاية1993عاـ ( اٞتبل ا٠تالد) أصدر ركاية. تب ُب القصة، كالركاية، كا١تسرح، كالدراما، الذم ك(ـ1971

ـ، اليت حقق فيها الكاتب نضجان فكريان، 2007عاـ ( تراب الغريب) ـ، كركاية 2000عاـ ( الغرباف) ـ، كركاية1995عاـ 
الفلسفية، كالعبثية، كا١تدخبلًت الغرائبية، كما جعلٍت الركاية تبتعد عن السرد فاستطاع توظيف ا١تيثولوجيا، كا١تدلوالت " كفنيان،

 .                             (11)"اٟتدثي الواقعي؛ لتحاكؿ إيهامنا العكسي بالبلكاقعية اٟتكائية، كأف ىذا اإليهاـ قائم على ا١تيثولوجيا الشعبية، كالدينية
بة سرديٌة كاعية، هتدؼ إٔب امتبلؾ الفن الركائي بإسلوب فٍت من خبلؿ امتبلؾ الواقع اٞتمإب ٕتر ( تراب الغريب) تشٌكل ركاية  

ا١تختزؿ للوجود اإلنسا٘ب، كالرصيد ا١تعرُب التارٮتي ا١تنبعث من األسطورة، فضبلن عن طبيعة الركاية القائمة على قضية ا١توت، ٦تٌا 
 .                          اسب مع طبيعة ا١توت، ككيفية تصويرهأظهر نزكع اللغة الركائية ٨تو الشعريٌة اليت تتن

ىو انتماؤىا إٔب ا١توت، أك قرّٔا منو، كٖتديقها فيو، كىذا الرابط ىو أكثر ما ييلفت الراكم، كأكثر " إٌف الرابط بُت شخوص الركاية  
لك الشخصيات تغرؼ من ببلغة ا١توت، كاٟتٌب، كٖتدؽ معظم ت. ما ينقلو لنا ُب انتقاءاتو من مراجع كتابتو، أك مصادرىا ا١تتنوعة

 .                                                                                     (12")ُب هنايات، كمصائر مفجعة
 :                      من خبلؿ مايلي( تراب الغريب) لقد ٕتٌلت شعريٌة اللغة الركائية ُب ركاية

 ـ شعريّة العنوان                                                                           1
يقع العنواف ضمن شعريٌة اللغة الركائية، فهو ػ ُب أبسط صوره ػ إ٬تاز لغوم مكثف، كمكٌوف بنائي ذك طبيعة انتشاريٌة ُب النص،     

على ا١تستول الًتكييب ٚتلة اٝتية، ٖتتوم ( تراب الغريب) جاء عنواف الركاية .   لها النصإنٌو إفشاء للقوة العاطفية اٟتقيقية اليت ٭تم
، ٦تٌا جعلو ٭تقق كظيفة تعينية، تبُت ىوية النص، كانتمائو (الغريب)مكٌونان مكانٌيان، يتضمن فضاءن مكانيٌان مفتوحان، مكتفيان بالصفة

حيث االسم يتعأب على الزمن،كٖتوالتو، كتوسُّلي العنونة باالٝتية "بنية العنواف، كٚتلتو الفكرم، إذ تعٌد العنونة االٝتية خاصية ٦تٌيزة ل
 .                                                       (13)"يضمن ٢تا الثبات، كٗتتفي مسافة االختبلؼ بُت االسم، كالعنواف بذلك ُب الوظيفة

ال بٌد للكاتب من ٘تلكها ٠تلق انسجاـ موسيقي، كتآلف " ، جعلو ٭تقق شعريٌة كاضحة،لعٌل امتبلؾ العنواف ٠تاصية التسجيع 
 .                                                              (14)"ثقاُب
لق غَت مقيد، ٯتتٌد؛ لقد جاء العنواف ٚتلة اٝتية إخبارية، ٖتمل أفقان حدسٌيان، يتجٌلى فيو الرمز ببعده التكويٍت، كىو عنواف مط    

 .                                                                                          ليفضي إٔب الرىبة، كا٠توؼ، كيعكس حالة الضياع اليت ٭تياىا البطل
 .                                                                 (15)"سئلة حوؿ العمل الركائي ّتملتوعلى التأكيبلت، ككثرة الدالالت، كقدرتو على طرح األ" إٌف شعريٌة العنواف تتضح بانفتاحو

ينبئ العنواف بشعريٌة كاضحة، تنبع من إضافة الغريب إٔب الًتاب، ٦تٌا قٌدـ ٛتولة داللٌية، تضٌج باألٓب، كاٟتزف؛ ألف الغربة ٖتمل   
 .                                                                                 وة، فضبلن عن ا٢تركب من كطن إٔب آخرمعا٘ب الضياع، كاالبتعاد، كالقس

إٌف النسيج الشعرم للعنواف كاضح، كشفاؼ، ذك طبيعة تأثَتيٌة ُب ا١تتلقي، بل يعمد إٔب بناء اٟتدث بلغة شعريٌة مكثفة، ٘تنحو    
ة، ٦تٌا كشف عن بعض ا١تقاصد اليت كاف يرمي إليها الراكم، كأسهم ُب تشكيل سرد خاص بالركاية مشبع بلغة داللة تراجيدية مبكر 

 .         شعريٌة كاضحة
ال ينفصل عنواف الركاية عن مضموهنا؛ إذ ٗتط الركاية طريقها ٨تو الشعريٌة، فالغريب ىو البطل، كىو ا١تؤلف نفسو، أك جابر 

 .                             (16)"أٌما الًتبة، فقد أكحت ٕب بأهٌنا ا١تكاف الذم فيو ىذا الغريب ماديان، أك معنويان، جسديان، أك حسيٌان " ية،الثعاليب، كما ُب الركا
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 مقاربة" إٔب درجة تضاىي العنواف الشعرم بوعورة مراميو، كإغوائو للمتلقي، إذ تغدك( تراب الغريب)يرتفع ىزاع الربارم بعنوانو  
العنواف أمرٌان حيويان لئلمساؾ ٔتكائد السرد، كمراكغاتو، فالكشف عن أسرار عنونتو يعٍت كشفان لطرائقو ُب البينو، كاألسلوب، 

 .                                                                                    (17)"ككيفيات التدليل لعبلقاتو
، ٦تٌا ساعد على التقاط فكرة الركاية اليت تستند إٔب ا١تكاف ا١ترتبط (تراب الغريب) اضحة ُب  نصوص ركاية لعٌل ٘تظهرات العنواف ك 

 :                                                   بعآب ا١توت، كتشظي البطل فيو، كما يكشف الراكم ُب مفتتحو السردم على لساف البطل، حيث يقوؿ
القسوة أف تسجن ركحك ُب مدفن قصي موحش، ال تسامر غَت ... ا١توت شهوة ال بٌد أف تأخذنا ... ا١توت القسوة ليست ُب" 

رداء قربم مثل ... الربكدة، كظلمة الليإب اليت ال تستفيق، تعيش موتك ىكذا غريبان كريهان، بعيدان حىت عن الذاكرة، إٌ٘ب ٦تحية ٘تامان 
ما عشت من حياة سابقة ما ىي إال ... منفام، كحبكوا هنايتهم على أيامي األخَتة مطلسمة منذ نسجوا خيوط... خرقة منسية 

 .                                                                      (18)"صورة من كجودم أسفل ىذه اٟتجارة ا١تستحمة بالشتاء، كا١تكحلة باألعشاب الربيٌة، كالسحإب، كرعب العابرين سهوان 
إٌف "إٌف اقًتاف العنواف بالنص، ٬تعل منو رمزان يتحكم ُب ٣تموع الرموز ا١تتولدة عنو، كا١تكونة لشبكة الًتميز داخل النص، إذ    

الغريب يسمح للركائي التبلعب با١تكاف للكشف عن حاالت سيكولوجية غامضة، تعيشها الشخصية الركائية، كترسيخ الوظيفة 
 .(19)"التخيلية للكتابة الركائية
كظائف حيوية داخل النص السردم، من إيهاـ بالواقع إٔب تفسَت سلوؾ الشخوص ، فضبلن ( تراب الغريب)يؤدم ا١تكاف ُب ركاية 

ككٌل شيء يتغٌَت ... ػ القرب مثل العنواف:" كما يظهر ُب حوار البطل مع أيوب. عن بياف القيم، كالثقافات ا١تتصلة بتلك الشخوص
ع، كاألسطورة، ىو كالفرؽ بُت القراءة الصحيحة، كالقراءة ا٠تاطئة، ما ىو مًتكؾ على ىذه الصخرة اآلف الفرؽ بُت الواق... 

أيب حدٌثٍت عن الرجل األبيض، كاف مثل معجزة إذا امتطى حصانو ... أسطورة، إذا فككت رموزىا بشكل صحيح ستكوف كاقعان 
إخوة، كٓب يكن يرتدم قميصان على اإلطبلؽ، بل جاء بو رجل مغريب،  األبيض كغيمة ربيعية، ٓب يعثركا عليو ُب اٞتب، كليس لو

 .                                                                                  (20)..."٬توؿ بُت ا١تنازؿ؛ ليقرأ البخت، كيكتب قراءتو ُب أكراؽ شربت من زيت البخور، فتتزٌكج العانس، كتنجب العاقر
تكشق القراءة ا١تتأنية للركاية عن ا٨تياز الكاتب إٔب مفردات ا١توت، كالقرب، كالًتاب، كالغربة، اليت يشعر ّٔا اإلنساف ُب حياتو،      

كىي تشظيات كاضحة للعنواف، انفجرت ُب لغة النص؛ لتشٌكل جانبان مهمان ُب شعريتو، ٦تٌا ارتقى بلغة السرد إٔب مستول اإل٭تاء، 
 .                                                               قيق الوظيفة الشعريٌة للغة، كبياف رؤية الكاتب ُب البحث عن ا٠تبلص، كإبراز ٕتربتو ا١تأزكمة بالوجود، كلوعة الغيابكأسهم ُب ٖت

            ـ االنزياح اللغوي                                                                2
إٌف نزكع النص الركائي إٔب تكثيف لغتو، ك٤تاكلة خرؽ الًتابط الدالٕب، كالنحوم، فضبلن عن العدكؿ عن االستعماؿ العادم للغة    

                        .                                         ُب سبيل ٖتقيق انزياح شعرم، يتجاكز معيارية اللغة، أسهم ُب إبراز شعريٌة النص الركائي
ٌمل الكاتب الكلمات شحنات داللية، ٖتيل إٔب رموز ( تراب الغريب) تكشف قراءة ركاية    عن شيفرات ا٠تطاب الشعرم، إذ ٭تي

ذات بعد تأكيلي كاضح، فالتكثيف االستعارم للكلمات كاضح ُب الركاية، كٓتاصة عندما ٬تنح الكاتب إٔب الوصف، كما ُب قولو 
يشتعل النهار ٘تامان ساعة الظهَتة، مقود السيارة خارج من فرف الصيف، السيارة تقف ذليلة على الرصيف، :" ف الراكمعلى لسا

ا١تارة يتهالكوف مقاكمُت االنصهار، كالدخاف يتصاعد من أدمغتهم اليت أهنكها العمل، كاألشجار اليت أعلنت عن حدائق منزلية 
دية نسمة ىواء ال تأٌب، صيف عٌماف مزعج كشتائها، شعرت ْتلقي يتشٌقق مثل صحراء ضٌيقة، نٌكست رؤكسها ُب ا٢تجَت مستج
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عطشى، كعينُت ذابلتُت، أقفلت الراديو منزعجان، ك٘تلملت ُب الكرسي ٤تاذران مبلمسة ا١تقود، عندما أطٌلت مبتسمة، غمرتٍت ىٌبة 
           .                                               (21)"ىواء ناعمة

لقد استعانت الركاية من الشعر طاقتو التعبَتية الكامنة ُب االنزياح اللغوم الذم سيطر بكثافة على بنية الصور الفنية ذات البٌت    
" التعبَتية الكاشفة للمعٌت، ٦تٌا ضاعف من درجة اإل٭تاء، كفٌعل عملية التلقي، لذلك فإف الشعر يعمد إٔب تكثيف اللغة من خبلؿ

خداـ الصور اليت تتكوف ُب داخل سياؽ النص، ٦تٌا يصرؼ نظر ا١تتلقي بعيدان عن الدالالت ا١ترجعية للكلمات، ك٭تولو إٔب ما است
 .                                                         (22)"ُب لغة النص من خصائص فنية

ص الركائي إٔب عوآب غَت مكتشفة ُب الشخصية، كذلك بصياغة الراكم إٌف اعتماد اللغة الشعريٌة على البلٕتانس، أدخل الن    
تنهمر أشبلء اٟتكاية حوٕب، عبثان أحاكؿ ... أتذٌكر : "لعبارات مًتابطة، ٖتمل الفجوة، كتعتمد التكثيف، كا٠تياؿ، كما ُب قولو

شارّٔا، كحده القادر على لظم كٌل شيء،  ١تلمة الصور اليت تكاد أف ال تنتمي لبعضها البعض، لكٌنو ا١توت ا١تثلج ككأس تعشق
 .                      (23)"كالربىنة ا١تاجنة على ال جدكل اٟتياة، فبل معٌت إذان ألم موت متأٌخر

                                                  .                            (24)فقد ظهر النمو االستعارم الشعرم من خبلؿ الصور، كالتشبيهات اليت ظهرت عوضان عن اٟتركة الركائية
ببعدىا الفكرم شٌكلت بؤرة مركزيٌة ُب الركاية، بل جنحت معظم صورالكاتب، كانزياحاتو اللغوية إٔب ٤تاكلة ( الًتاب)إٌف كلمة    

كقضية ا١توت اليت ٕتٌلت ُب الركاية  اكتناه السٌر الكامن ُب ىذه الكلمة، كانعكاساتو الوجودية؛ الرتباطو بأصل اإلنساف، كالقرب،
كلما جلست على قٌمة التل اٟتسبا٘ب خشيت أف أمٌد إصبعي حىٌت ال أخدش السماء، :" بشكل كاضح، كما ُب قوؿ الراكم

اٞتهات األربع تتجٌمع على إصبعي، الكهوؼ أفواه مٌتسعة ببل صراخ، كاٞتركؼ الغريبة تتحٌرؾ ككأٌف األرض تتنٌفس من ىنا، ال 
، فقط أصواهتم ا١تبهمة ٗتتبئ ُب األكدية الذاىبة صوب البحر ا١تٌيت، الذم بدأ يوارم أطرافو بالًتاب؛ إكرامان لنفسو من رع اة اليـو

 (.25)"مهانة العطش
فالكاتب ٭تاكؿ تكثيف معانيو، جاعبلن لغتو مشأّة، أك قريبة للغة الشعر، ٦تٌا جعلو ٮترج من إطار األساليب التقليدية ُب    

 .                                                                                          السرد، كٯتنح ا١تتلقي أفقان كاسعان ُب تلقي األحداث، بل ك٬تعلو منتجان للنص
الكاتب إٔب اللغة آّازية ذات  إٌف لغة الركاية مشحونة بشكل كاضح بشظايا ا١توت، كانعكاساتو ا١تدكية ُب بنية النص، ٦تٌا أٞتأ   

الطابع الشعرم، اليت ٗتتزؿ التفاصيل، ك٘تٌد ا١تتلقي بفضاء تعبَتم، مشحوف بدالالت نفسية، ذات طابع تأثَتم، ييصٌعد من شعريٌة 
اللغة الركائية اللغة، كقدرهتا على التخييل، كما ُب حديث الراكم مع سعدم بعدما صعقهما كبلـ األـ ا١تفجوعة بأبنائها، ٦تٌا جعل 

ُب ا١تساء، فتت رتابة الغرفة بذىابو، كإيابو، :" تتشٌكل ُب أسلوب استعارم، استند إليو الراكم عند حديثو عن ا١تقربة بعوا١تها ا٠تفية
كيف أناـ اآلف، كأترؾ أفكرؾ ... معك أنا ُب مقربة توشك أف تبتلعٍت... ػ أنت تفوح منك رائحة ا١توت: كىو يصرخ بإشفاؽ

 .                 (26)..."منذ الصباح سأجتاز العبدٕب إٔب الصحراء الغربية بإتاه عٌماف... إٔب رأسي تتسلل
لعٌل ىذا النزكع إٔب الشعريٌة ال يفقد النص السردم طابعو النثرم، كإ٪تا يدفع بفعل السرد ٨تو الدىشة، ك٘تتُت دعائمو اٟتكائية،   

 .                                            عو الكلمات،؛ لتبوح ٔتكنونات النفس، كرغبتها ُب اكتناه أسرار الوجودكذلك ٔتبلمسة كىج الشعر الذم تشتعل م
كىو نزكع أسهم ُب بث اٟتركة ُب النص الركائي، كخلق فضاء تصويرم، يتأسس كفق لغة ٣تازية، ٕتنح إٔب شحذ ا١تفردة اللغوية   

لشخصية الركائية للمتلقي بكٌل ما تعكس من أحزاف، كٗتتزف من انفعاالت، إذ يستعُت النثر بطاقة داللية قادرة على تقدٙب ا
بقدرات اللغة الشعريٌة التخيليية، كجنوحها إٔب االنزياح اللغوم بداللتو ا١تتعددة، كحيويتو الكاشفة للمعٌت، كما ُب كصف الراكم 
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ا، يشع منها نور يشبو تلو٭تة الفجر، الدير يطفح بالسكينة، كالفراغ، رأيتها ٕتلس ُب خلوهت:" ١تشهد ا١ترأة ا١تكلومة بأبنائها
 .          (27)"كاٟتجارة القدٯتة اعتادت االنتظار، كالكتماف بصرب أزٕب

أف فاللغة الركائية أثناء العملية اإلبداعية، تعًتيها خركقات ٣تازية، تتجو ّٔا إٔب اإلفادة من  بعض خصائص اللغة الشعريٌة دكف    
تفعل ذلك بطريقة حرفية تفضي ّٔا إٔب التماثل، أك ا١تطابقة، بل ٖتاكؿ أف تتحرؾ ّٔاجس داخلي شعرم رؤيوم، يكسر الكثَت "

 .                                                                                    (28)"من عادات النثر، كثوابتو
:" ة تصويرية ُب األسػاس، فػإٌف ىػذا مػا ٭تتاجػو الركائػي عنػدما يعمػد إٔب بيػاف رؤاه الفكريٌػة، كمػا ُب قولػوكإذا كانت اللغة الشعريٌة لغ

ا٠تليج رمادم ساعة الفجر كمػا ُب أم كقػت مػن النهػار، كا١تدينػة النائمػة ال تصػحو بسػهولة مثػل ا١تػدف ا١تتوسػطية، السػماء ليسػت 
ماؿ، السيارة ملتجئة عن الشارع ا١تبتعد عػن آخػر ا١تبػا٘ب، مسػتقبلة ميػاه البحػر زرقاء بل صحراكية مغربة، تشي بعاصفة من تراب كر 

 .                          (29)"اليت خرٌبتها قوافل ناقبلت النفط لركما اٞتديدة
ٌلى ُب ٥تتلف إٌف تأسس ا٠تطاب النثرم على أساس شعرم، ينتقل بالركاية من ٣تاؿ النثر إٔب ٣تاؿ الشعر، إذ تٌتسع اللغة؛ لتتج  

مستويات التعبَت ُب الركاية، كالسرد، كاٟتوار، كالوصف، استنادان إٔب مفهـو الفجوة، أك مسافة التوتر اليت تطغى على بنية النص 
ٓب أحس بانقباض مبل٤تي، تصٌنعت ... ػ انتبو لنفسك:"  اللغويٌة مكونة شعريتو، كما يكشف حوار أيوب مع البطل موٌدعان لو

ال أعرؼ بأم إتاه حرٌكت رأسي، صافحتو، كخرجت، كأنا ٦تسك ... ػ النفس أمارة بالسوء يا صديقي: ال مربر ٢تاضحكة صغَتة 
٘تشيت قليبلن، كاف الغركب يلملم أشعتو اٟتمراء من ( حواجب السعداف) بالكلمات، كاف بيتو كشامة على جبُت جبل ييقاؿ لو

 ببلدنا ا١تتصحرة، التل يتدثر بالعتمة، كمنازؿ ريفية تتباىى بأطباؽ القطة، تبدك على أكتاؼ الغيمات اليت شأّت بقايا الغابات ُب
 .                                                                                   (30)"مقفرة من اٟتياة، باستثناء أنوار كهربائية، منحها كىج ا١تغيب مٌتسعان لتكمل نضوجها

ٌلدت شعريٌة النص من توإب انزياحاتو اللغوية، ككثافة صوره الكاشفة لنفسية البطل القلقلة، فما أف المست أذنيو عبارة لقد تو    
حىت استعاد فكرة ا١توت القابعة ُب أعماقو، فانبعثت ُب مفرداتو استعارات لغوية، تربز جانبان مهمان من " انتبو لنفسك( :" أيوب)

اليت تتجو ٨تو فعل االنتهاء؛ فالغركب يلملم أشعتو اٟتمراء، كالتل يتدثر بالعتمة، كاألطباؽ البلقطة  الشخصية، كتكشف معاناهتا،
            .                                                             مقفرة من اٟتياة، كىكذا تأسس الوصف ا١تشهدم للحدث ضمن رؤية ا١توت، اليت الزمت البطل منذ بداية الركاية

 :                                                                                 ـ التساؤل 3
يعكس أسلوب التساؤؿ ُب اللغة الركائيػة طابعػان شػعريٌان متفجػران؛ فالبنػاء اللغػوم القػائم علػى االسػتفهاـ ذك طبيعػة تعبَتيػة كامنػة      

اللغة من سياقها الواقعي إٔب عآب افًتاضي، ٬تعل من السمة الفنية عبلمة ٦تيزة تظهر داخل سػياؽ  ُب جوىر اٟتدث، كذلك ٓتركج
ا٠تطاب، فتخرجو مػن ا١تباشػرة إٔب فضػاءات ا١تعػٌت، إذ تتقػاطع الػدكاؿ با١تػدلوالت؛ لتكػٌوف نسػيجان كاضػحان مػن األفكػار يتبػٌدل مػن 

                                     .                              خبلؿ عملية التلقي
يرتبط " لعٌل ىذه األدبية اليت ينطلق منها ا٠تطاب الركائي بتعالقو مع ا١تنجز الفكرم للنص، ينطلق من رؤيا ضابطة للمعٌت، إذ    

عناىا الضيق، كىو ا١تكوف الوظيفي لشعريٌة ما على ٨تو كثيق ككاضح با١تؤثرات اإليديولوجية القادمة من خارج نطاؽ الشعرية ٔت
 .                                                                          (31)"متولد عن قول أيديولوجية ُب بيئة النظاـ األديب

لقػػد أسػػتند ىػػزاع الػػربارم علػػى األسػػلوب االسػػتفهامي ُب مواضػػع حػػوار الشػػخوص، كبيػػاف صػػدامها الفكػػرم، ككأنٌػػو جعػػل مػػن     
صمت، :" تو كسيلة للغوص ُب معٌت اٟتياة، كالكشف عن جوىرىا، كما ُب حوار الراكم مع النادؿ ُب ا١تطعم بوجود صفاءتسأكال
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نظرت ُب عيٌٍت، فهربت ّٔما إٔب تأمل أصابع يدم ا١تًتككة بارتباؾ على أطراؼ الطاكلة، النادؿ كضع عصَت الليموف أمامنا بعد أف 
الكتابػػة نػػوع مػػن ... ؟ ػ صػػفاء ..ػػػ ١تػػاذا هتػػرب: واتػػو ا١تًتاجعػػة حػػىٌت انػػزكل خلػػف اٞتػػدار ا١تقابػػلرمقنػػا بابتسػػامة صػػفراء، راقبػػت خط

 .                                 (32)..."ما بأعرؼ بشو بتفٌكر... أنت ٗتلط ا١توت باٟتياة...أنت... ػ لكنك ٗتلط األٝتاء كاٟتكايات ... اٟتياة
جس الكاتب ُب ركايتو، ٦تٌا جعلو يعمد إٔب نوع من التحايل على الواقع، كالنزكع إٔب إيقاع السؤاؿ إٌف ثنائية ا١توت كاٟتياة ىا   

ا١تقلق، كالباحث عن اٟتقيقة، إذ ٓب تعد الركاية اٟتديثة تسجيلية، ٖتاكي الواقع ، إ٪تا تلغي الواقع، أك بنوع خاص تلغي الفكرة 
                                                                            .         (33) القائلة بأف الواقع ىو اٟتقيقة

كىذا ما يعكسو حديث صفاء عن ا١توت، كتصويرىا لعوا١تو ا١تخيفة، إذ تبدك إفادة الكاتب من ا٠تطاب الشعرم كاضحة ٔتا   
ػ أنت ال تصدقٍت ألنك ٗتاؼ :" ة الساخرة٭تويو من إمكانات، توٌحد صوت النص؛ لينهض على تشكيل فٍت يقًتب من ااكا

عندما تدفن كأنت ترل كٌل ... إدراكي للحياة بدأ من ىنا، من ىذا القرب ا١تتسع ... ٓب يسبق لك أف جربت ا١توت ... ذلك
أف أدرؾ كيف ٕب كأنا بذاؾ العمر ... شيء، كتصرخ مستجديان، فيعجلوف بوضع األلواح كالًتاب كي ال يًتاجعوا، ما معٌت العمر؟ 

كىبك اٟتياة لكنو ٘تسك : ) قاؿ.. أيب قاؿ ٕب ذلك بعد سنوات.. موٌب ىو كىبٍت اٟتياة... موٌب ا١تتعمد كبعثي ا١تتعمد؟ 
ا١توت ليلة ... أقف على اٟتافة األكٔب لؤلربعُت، لكٍت ْتجم طفلة ُب السابعة أك الثامنة من عمرىا... انظر إٌٕب ...( بطفولتك

و بسرعة، أما جسدم فتجمد على حجمو، ماذا يصنع بنا موت ال ينتهي إذان؟ عندما أموت ميتيت األخَتة كاحدة دفع عقلي للنم
ٓب يبقٍت ُب ا١توت كٓب يًتكٍت ... أٌما أنا فقد عبث ْتياٌب... ؟ رٔتا ... ىل يقودؾ ذلك إٔب أسئلة ما.. سأكوف ْتجم ميتيت األكٔب

 .                                                                              (34)"طبيعية كبضةٟتياة كاملة، كالنساء يفردف أنوثتهن بأجساد 
لعٌل ىذا اإلحساس اٟتاد بالزمن دفع الكاتب إٔب التساؤؿ حوؿ سٌر الوجود، يقًتب فيها اإلحساس بالزمن من اإلحساس   

 .                                                             لكوف،  ٦تٌا سٌبب لو ا٠توؼ كالشقاء كالقلقبالفناء، ألف الوجود الزما٘ب يرتبط  ّتدؿ اإلنساف مع ا
كٞتوء الركائي إٔب أسلوب التساؤؿ يعكس جنوحان ٨تو االشعريٌة اليت تفٌعل كظائف السرد التعبَتية، كاالنفعالية، كاإلفهامية،    

 .                                                                            معرفية كٚتالية؛ لبلوغ مرامي النص كتتطلب تكاثف عناصر إدراكية، كأخرل
إٌف الشعريٌة ىي إحدل السمات ا١تكونة للخطاب اإلبداعي ا١تعرٌب عن صدمة ا١توت، حيث اإل٭تاء، كاال٨تراؼ باللغة عن    

 .     األسئلة القلقة كا١تقلقة معان سياقاهتا ا١تألوفة، فضبلن عن تتابع 
تعد كظيفة التساؤؿ األساسية التعبَت عن ثراء الفكر، كقبولو بتعدد الوجود، كقابليتو للتشٌكل كفق نسق معرُب ٮتتلف من    

 .                     شخص آلخر باختبلؼ ا١تنحى الفكرم ا١تتبع
كمنطلقها؛ كال عجب فالركاية ٤تاكلة لئلجابة عن كنو ىذه القضية، " يبتراب الغر " لقد بقي ا١توت ىاجس األسئلة ُب ركاية 

كنا :" كتصويرىا ُب جانب قالب إبداعي، كما ُب ٕتسيد الراكم لتباين أفكاره مع جابر الثعاليب الذم يرل ُب اٟترب طريقان للموت
صمود ال قيمة لو، كاألشجار ا١ترتوية باألياـ الغابرة ٧تلس ُب حديقة البيت األزرؽ ُب دارة الفنوف، النافورة الصغَتة ٕتاىد من أجل 

تنحٍت فوؽ ا١تقاعد ا١تعدنية غَت ا١تر٭تة، كا١تنازؿ القدٯتة ُب جبل عٌماف تتلصص علينا من بُت األغصاف ا١تًتاقصة، كهتجس 
ػ ١تاذا ٓب . الرخامية السطحبالذكريات ا١تمحية، تأملت خربشات كٚتل لكتٌاب كفنانُت جلسوا ىنا كطاردكا ا١تلل بتشويو الطاكلة 

أحٌس بأنٍت أىاٚتو دكف سبب، غَت أنٍت كنت إٔتادؿ مع ىذا السؤاؿ ُب داخلي حىت ىرب مٍت، حدقٍت ككأنٌو يصوب ... ٘تت
كلها جعلتٍت أحٌب ا١توت حىت .. السجن كا٠تيانة كنقض العهد ... ػ ٓب أمت ألنٍت أردت أف أموت : بندقيتو إٔب السراب

 .                                          (35)...."٘تنيتو
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إٌف إمعاف الكاتب ُب اٟتديث عن ا١توت، كطقوسو الغرائبية أذكى اٞتانب التأملي ُب الركاية، كىو جانب ينزع إٔب الشعريٌة ٔتا   
لتقرير، ك٘تكنو من توليد صناعة األسئلة من أىم أدكات الشعر الصافية تبعده عن ا" يثَته من أسئلة تبحث عن إجابات، ذلك أف 

الصور، كٖتفيز عملية التخيٌيل، كتنشيط الطاقة ا٠تبلقة كمن ٌٍب تفتح أماـ الشاعر سيببلن متعددة ُب تلوين االستفسارات اٟتقيقية، 
 .                                                      (36)"كآّازية عن الذات كاآلخر

٥تان ُب الركاية، يوٌحد شخوصها، كيصيغ رؤاىا اٟتياتية، كيكشف نوازعها الفكرية، اليت تثَت االنتباه ٨تو على أف سؤاؿ ا١توت بقي شا
 .                                                      موقف درامي، أك مشهد كصفي ٮتلق الشخصيات الركائية، كيعٌمق موقفها اٟتائر من ا١توت

ٌسد غموض التجربة اإلنسانية كتناقضاهتا " د من إمكانات اللغة اٞتمالية، كٓتاصة أف كىو من ناحية أخرل، ييصعٌ  االستفهاـ ٬تي
كغرابتها، كىو ٯتتح من عمقها الفلسفي، كيقف بالقارئ على حافة الذىوؿ كاالنبهار، ال سيما كىو يتوجو إليو بأسئلة ال تتطلب 

 .                       (37)"ربة عليو أف يعيشها، كيتفاعل معها، فيغدك جزءان منهاإجابة معينة، كإ٪تا تتطلب مشاركتو الوجدانية ُب ٕت
لقد اختزؿ الكاتب الفكرة األساسية ُب الركاية بسؤاؿ ا١توت الذم بقي مطركحان؛ ليحطم ٪تطية التفكَت، كيقود إٔب صياغة    

إيقاعان يتناغم مع رؤيا الكاتب، اليت بدت أكثر استعدادان  ا٢تواجس البشرية ُب قالب فٍت كاسع الداللة، يقيم ُب نفس ا١تتلقي
األبيض خاؼ على التباسو، أبو النور رحل ٔتا يشبو ا١توت، غاب فجأة، تبلشى مثل ريح تقاٝتتها األمكنة :" النتظار ا١توت

، أك ابتلعتو الكهوؼ ا١تعتمة كا١ترعبة، الواسعة، رٔتا ركض كآّنوف ٨تو اٞتركؼ الغريبة ا١تنزلقة إتاه البحر ا١تيت، فتنازعتو الضباع
تصورتو عاد لبيع االنتيكات كالنقود الركمانية قرب ا١تدرج الركما٘ب، ذىبت إٔب ىناؾ كتسكعت بُت أركقة الشارع الذم كاف معمدان 

خارج نصوص ذات زمن لن يعود، كٌل شيء كما ىو، اٟتجارة كا١تتسولوف كخيبات العراقيُت الذين ينتظركف قدـك ا١تعجزة من 
، ا١تغريب، أبو  الكتب ا١تقدسة، كٌل شيء حاضر إال ىو، اختفى بشكل غامض، كأهنا ركح األبيض تغرم بالرحيل غَت ا١تفهـو

   .                            (38)!"النور، حىت فتنة، إهٌنا صورهي الباقية تيطمٍس بشكل غريب، كماذا عٍت؟ ىل علٌي أف أستعد لرحيل من ىذا النوع؟
إٌف شعرية اللغة ُب النص منبعها سؤاؿ مهيمن ُب بنية النص، كمقيم ُب فكر شخوص الركاية، يقلق كجودىا، كيبعث أحزاهنا،   

فاألبيض، كأبو النور، كالراكم، كفتنة ٚتعهم ىاجس ا١توت، الذم ما لبثت أف انتقلت عدكاه إٔب ا١تتلقي؛ لتبقى جذكة الصراع مع 
 .                                                                                         الوجودا١توت مٌتقدة حىت هناية 

 :                                                                                 ـ التكرار 4
ُب جعل اللغة الركائية أقرب إٔب الشعر؛ ١تا يوفره تكرار ا١تلفوظ يعد التكرار أحد منابع اللغة الشعريٌة ُب النص السردم، ٦تٌا ييسهم  

من تعدد ُب ا١تعٌت، كينتجو من إيقاع يعكس درجة كاضحة من الشعريٌة ٭تتاج إليها السارد؛ إلبطاء فعل السرد، فضبلن عٌما يعكسو 
                                       .      التكرار من جو نفسي للذات الساردة، كإحداث للمزيد من التأثَت ُب ا١تتلقي

كىنػا ال نتحػدث عػن تكػرار بعػض الشػػخوص، أك األحػداث ا١تسػركدة، بػل نتحػدث عػن شػػعريٌة الًتكيػب اللغػوم، الػيت تػنجم عػػن   
كريٌػػان يػػرتبط الػػذم كفٌػػر إيقاعػػان نغميٌػػان كف (39)..."ىػػذا قػػربم:" تكػػرار ألفػػاظ أك ٚتػػل بعينهػػا، كمػػا ُب تكػػرار ا١تقطػػع االفتتػػاحي للػػركام

 .                                                                           نفسية، كاجتماعية ككجدانية: بسياقات ٥تتلفة
، ٦تٌا يكشف عن " ىذا قربم" لقد اندرجت ٖتت عبارة    مضامُت فكرية، ٖتمل حالة أٓب مضاعفة، كتصوير لواقع مأزـك

اقات فنية، أسهمت ُب إخصاب النص برؤل متجددة، كرفده بالقدرة على ٤تاكرة ا١تتلقي، كدعوتو إٔب إمكانيات تعبَتيٌة، كط
 .                                                                   التعٌمق ُب النص؛ ليمارس بعد ذلك الراكم فعل السرد بكٌل حرية
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كلمة ا١توت ُب معظم صفحات الركاية حىت غدت البؤرة اليت تنطلق منها األفكار   لقد انبٌت على ىذا الًتكيب اللغوم تكرار  
كاٟتورات بُت الشخوص، فهي تؤدم كظيفة سياقية مهمة تربط أجزاء الركاية، كتشحنها با٭تاءات داللية، ٕتعل النص أكثر 

ر اليت بردت ُب ا١تواقد بعد فاجعة ا٠ترب، الشيخ صادؽ ارتدل ثوب امرأة أسود، كصبغ كجهو برماد النا:" كما ُب قولو.٘تاسكان 
ا١توت كال ... ػ ا١توت كال الردية : ملوحان بالبندقية من على صهوة حصانو الذم ينزؼ عرقان كتوثبان، كيصرخ بصوت مبحوح

 .                                                         (40)..."الردية
تب دفعو إٔب االستعانة بتقنية التكرار؛ لتجسيد أفكاره، كمنح لغتو مزيدان من الشعريٌة اليت جعلت إٌف إٟتاح فكرة ا١توت على الكا   

إف يكن الثعإب ميتان ككذلك كٌل الباقُت من حوٕب، فلماذا أكوف أنا اٟتي الوحيد؟ما :" من ثنائية ا١توت كاٟتياة سؤاالن فكريٌان مشرعان 
 .                       (41)"كيف أتأكد من حياٌب ككيف أعي موٌب إف كنت حقان ميتان؟الفارؽ بُت ا١توت كاٟتياة لوعي الشخص؟  

كتبدك مسايرة التكرار للغة السردية كاضحة الداللة ُب إضفاء صبغة شعريٌة على الكبلـ ا١تسركد، ٦تٌا يسهم ُب إ٬تاد حالة توٌحد 
يطلقها الكاتب فتستقر ُب األعماؽ ثائرة على الواقع، كما ُب حديث كجدا٘ب مع ا١تتلقي؛ ليتحٌوؿ اللفظ ا١تكرر إٔب صرخة مدكية، 

كنت أخرج منسلة من مدفٍت أسفل تلك ... ما كاف عليك أف تفعل ... ػ كأنت دخلت:" ثريا ٞترباف بعدما استيقظت من موهتا
كيف ... ذب، أرل كال يرا٘ب أحدأجوب الطرقات، أقف غريبة بنوافذ ا١تنازؿ، أرل كٌل شيء كأتع... اٟتجارة ألٕتوؿ ُب العتمة 

عشت حياة ٓب يعرفها أحد، كمت موتان ٓب يعلم بسره أحد، ... أخشى من مبلحقتك ٕب... دخلت موٌب؟ عبثان تدخلٍت حياتك 
إنك تفتح بابان من جهنم ال يقفل ... كيف ٕب أف أعود اآلف بعد أف استعذبتى نبش مواجعي... كديفنت بأرض ٓب يدركها أحد

 .                                                                                      (42)..."بدان من بعدؾ أ
يعكس إيقاعات نفسية، كفكرية عميقة، تكشف عن كعي الكاتب لقيمة الكلمة ا١تكررة، كتوظيفها ضمن ( أحد) فتكرار كلمة    

، كانفعاالهتا النفسية، كرؤاىا الفكرية، فضبلن عن دكرىا الوظيفي ُب إضفاء سياؽ سردم خاص، يٌتسق مع ٕتربة الشخصية الركائية
      ا١تزيد من الغموض على حياة الشخصية، ٦تٌا أكجد فاعلية إيقاعٌية ذات تأثَت كاضح ُب ا١تتلقي؛ ألف الكلمة ا١تكررة تستحضر

كانسيابية ا١تعٌت من خبلؿ مبلحقة ا١توت . اطبها الساردذلك ا٠تطاب ا١توجود ُب الذاكرة اٞتمعية للمجموعة االجتماعية اليت ٮت" 
 .                                  (43)"ا١تستمر للسارد

كقد يقع التكرار ضمن مقطع شعرم يورده الكاتب على لساف عماد اٞتنايب الذم أراد إقناع اآلخرين بقدرة الشعر على ٛتل   
كال .. كال الثعاليب .. كال تقل ٕب األبيض ... د كتبت شيئان عن أيب الذم أتت عليو النار لق:" ا١تعٌت رغم األٓب القابع ُب النفس

 ..                  اٝتع.. غَتىم
 أيب نار تشق ظلمة السماء                                                                     

                                                  فيبتهل العشاؽ                                
 أيب نار يوقدىا األكالد ليلة العيد                                                                
 األطفاؿ فرحوف                                                                                

 لقطار ال ٭تمل مسافرين                                                         أيب اآلف طعاـ 
 أيب اآلف فحمة المرأة مدخنة                                                                    

              أيب اآلف تدخنو النساء                                                             
 أيب اآلف دخاف                                                                                  
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 .                                                                             (44)"أيب اآلف دخاف
الشخصػػية الركائيػة، كبعثهػػا مػن موهتػػا؛ لتعػيش حيػػاة جديػدة، إذ جػػاءت  لقػد عكػس توظيػػف الكاتػب للشػػعر ٖتػوالن مهمػػان ُب تفكػَت 

إال دليػػل كاضػػح علػػػى " أيب اآلف دخػػػاف" الزمػػة يبػػث الكاتػػػب مػػن خبل٢تػػا أفكػػػاره، كمػػا انتهػػاء ا١تقطػػػع الشػػعرم ّتملػػة( أيب) كلمػػة
لنثػػر ٓب يعنػو علػى التعبػػَت عػن حالػػة حيػث إٌف ا. انبعػاث األب مػن جديػػد، كرغبػة الكاتػب ُب معانقػػة فعػل اٟتيػاة بتشػػظياهتا ا١تختلفػة

االنتقػاؿ مػن ا١تػوت إٔب اٟتيػاة، أك مػن زمػن إٔب آخػر، كىػذا مػا اسػتطاع األسػلوب الشػعرم ٖتقيقػو، بعػدما أكقػف السػارد لغػة النثػػر؛ 
                                                             .     ليتحٌوؿ إٔب الشعر، الذم ٓب يبدك مقحمان ُب النص، أك دخيبلن عليو، ٦تٌا أمٌد الركاية بطاقات ٚتالية كاضحة

 :ـ الجملة االسمية 5
تراب "٘تتاز اٞتملة االٝتية بإيقاعها السريع، كاكتنازىا بالعناصر الصوتية كالداللية، فضبلن عن تكثيفها الشديد، كىي ُب ركاية   

عمد من خبل٢تا الكاتب إلبراز موقفو الفكرم، أك النزكع ٨تو تصوير ا١توت غالبان ما تنتهي بنقطة، أك بعبلمة اٟتذؼ اليت ي" الغريب
 .            بطقوسو ا١تختلفة

ُب مفتتح الركاية، يعمد ىزاع الربارم إٔب ٚتل اٝتية ذات منزع كصفي، تعُت ُب بياف طبيعة ا١تكاف، كالكشف عن جزئياتو، حيث 
بكائو الطويل، القطرات ترتج منزلقة الواحدة تلو األخرل، كاألعشاب الشتائية حجارة متكٌومة ترؾ السحاب عليها بقايا :" يقوؿ

 .                            (45)"تطٌل من بُت الشقوؽ كاٟتواؼ، أشواؾ من الصيف البائد أالفى حرباهتا كانوف ا١تتعاُب
ا١تلفوظات، تفعل ما ال تفعلو اٞتملة النثرية ُب ا١تتلقي، فاٞتملة الشعريٌة القائمة على آّاز كاختزاؿ ا١تعٌت ُب أقل عدد ٦تكن من  

" كىذا حاضر ُب اٞتملة االٝتية اليت. ذلك أف مرجعيتها اإل٭تائية ٘تنحها طاقة تعبَتية تضاعف من فاعلية التأثَت، ككثافة ا١تعٌت
 .                (46)"ن أٌكؿ كىلة٘تتلك القدرة على ٘تثيل اٟتسٌي بأقرب الطرؽ ٕتسيدان للمتخٌيل، أك إ٭تاءن با١تشخص، كم

ٖتتمي اٞتملة االٝتية باإل٭تاء الشعرم، ٤تٌملة بطاقة كاضحة من التأكيل، كالدالالت كالرموز، كىذا شأف اللغة الشعريٌة ذات   
لسور القصَت شبو ا:"ا٠تلق آّازم، كالتوٌسع الدالٕب، ٦تٌا يعُت الكاتب ُب التعبَت عن أفكاره، كانفعاالتو، كما ُب قوؿ الراكم

، نسرين كقفت ّتانيب  ..متهالك، كالبوابة الصدئة اليت مزقتها رصاصات طائشة تنبئ ٔتعركة عابرة، بدت ٕب معاتبة بلـو شديد
 .                                                                 (47)"كرجل دين ال ٬تادؿ ُب ا١تصائر

كيب اللغوية جعلها أكثر ثباتان كالتصاقان بالنفس، ٗتتزؿ فكرة الركاية، كتكسب السرد درجة كاضحة من فهيمنة االٝتية على الًتا    
 .                                                                         الشعريٌة اليت تتجو إٔب الصور الببلغية، كآّاز، ٦تٌا يقًتب بلغة الركاية من الشعر

اللجوء إٔب اٞتمل االٝتية ُب النص النثرم يعكس منزع الكاتب العاطفي، كىواجسو اليت ٘تعن ُب تصوير ا١توت، كطقوسو، إٌف    
أبو ) فضبلن عن دكر ىذه اٞتمل ُب الكشف عن رؤيا الكاتب، كبياف كاقع الشخصية الركائية، كما ُب كصف الراكم لشخصية

 ُب جوفو، كٕتشأ بقرؼ ٍب مسح سيبلف فمو بكم قميصو، كصار يهذم بكبلـ    أفرغ ما ُب الكأس ا١تعد٘ب:" حيث يقوؿ( النور
كلما .. أبدان .. ٓب أسكن ىذا اٞتبل كأحرسو بسبب حلم... األحبلـ ٘توت أيضان ... اٟتلم ال يطارد الفرد طواؿ عمره: يبدك ىلوسة

 .                                                  (48)..."جبلؿ غيمة قطنية اللوفثوب عرسها األبيض يلفها بإ.. تقف فوؽ رأسي .. نبشت قربان تأتيٍت ُب الليل
كىنا ٯتكننا اٟتديث عن الصورة "إذ أسهم توظيف الركائي للجمل االٝتية ُب ا١تزج بُت الواقع، كاٟتلم ٔتا يتناسب مع إيقاع السرد   

 .                                      (49)"ة ٤تدثة تواتران حادان ال ينتهي إال بانتهاء اٟتدثالسردية اليت تتبلحق فيها األفعاؿ كاٞتملة القصَتة بسرع
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كقد يوظف الكاتب اٞتمل االٝتية لئل٭تاء بالتغريب ا١تكا٘ب، كانعكاسو على الشخصية الركائية، إذ يهيمن الصمت، كيستحيل    
تأملتٍت طويبلن، تصنعتي بأ٘ب شارد الذىن، :" بطل كاصفان نظرات صفاء لوا١تكاف إٔب ٣ترد فراغ ٭تاصر ساكنيو، كما ُب حديث ال

أتعبها البحث عن ٚتلة بديلة فلم ٕتد، مشس البحر ا١تيت مغربة دائمان، اٞتباؿ العارية تغرؽ ُب ضباب رمادم، الفالق ينفث 
على مياىو الشمالية، كنا نتكئ على الدخاف كالذباب، كذاكرة ملحية عن أحداث كغزاة، كهنر ٕتف قداستو بعد أف تقرصنوا 

 .                                                                    (50)"مقدمة السيارة ُب مواجهة البحر الذم ينكمش كاشفان ا١تلح كاٟتصى ا١تشذب
ة ٔتا تبعثو من صور تفيض ٔتعا٘ب ا١توت، لعٌل ىيمنة األٝتاء كالصفات على األفعاؿ ُب النص أسهم ُب ٖتقيق كظيفة اللغة الشعريٌ   

 .                                                             كالزكاؿ، كٕتعل الشخوص الركائية أكثر تفاعبلن مع فضاء الركاية، كفاعلية ُب معمارىا الفٍت
 
 
 
 
 
 

                                :                                                       الخاتمة
عصبان مهمان ُب بنية النص، ٘تثل ذلك بكثافة ىذه اللغة، كطاقتها اإل٭تائية، فضبلن " تراب الغريب" شكٌلت شعريٌة اللغة ُب ركاية   

                                                 .             عن ا٨ترافاهتا اللغوية اليت أغنت النص بدالالت خصبة، تدعم فكرة ا١توت ا١تسيطرة على الركاية
إٌف التكرار، كالتساؤؿ، كاستخداـ اٞتمل االٝتية أساليب ذات منبع شعرم كاضح ُب الركاية، تدعم شعريتها، كتعٌمق من تأثَتىا    

كتعٌمق أدبيتو، كلعٌل من أبرز ىذه إذ أسهمت شعريٌة اللغة الركائية ُب توجيو الركاية إٔب كظائف ٥تصوصة تثرم النص، . ُب ا١تتلقي
الوظائف ا١تراكحة بُت الرؤية العقلية اليت يعكسها القص، كالتدفق العاطفي الذم ٖتملو اللغة الشعريٌة من خبلؿ الرسالة اليت يريد 

َتية اليت كشفت عن السارد إيصا٢تا إٔب ا١تتلقي، األمر الذم أسهم ُب تفجَت طاقات اللغة، كإكسأّا درجة أعلى من الكثافة التعب
 .         ٤تددات ا٠تطاب الركائي، كأغنت إتاىاتو الفكرية
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لألصمعي" فحولة الشعراء"الميزان النقدي في كتاب   
Critical Balance in Al-asma’i’s Book “Poets’ Gloriousness” 

 فيصل حسين غوادرة.د: األستاذ
 فلسطين  –جنين  -جامعة القدس المفتوحة 

 :لخص البحثم

لؤلصمعي، حيث كرد ُب طياتو موركث نقدم قٌيم، ٛتٌلو " فحولة الشعراء"لقد ىدؼ ىذا البحث إٔب التعرؼ إٔب كتاب 
األصمعي آراءه النقدية، كىي آراء على بساطتها كبدائيتها، فقد كانت مقاييس انطلق منها النقاد؛ ليطوركىا ك٭تسنوىا، حىت 

د كشف لنا ىذا البحث الطريقة اليت تعامل معها األصمعي مع شعراء اٞتاىلية كاإلسبلـ، كبُت لنا كق. كصلت إٔب مراحلها ا١تتقدمة
األحكاـ النقدية اليت بثها ٢تم ُب كتابو، فقد أظهر لنا أف األصمعي ٓب يقتصر على مقياس الفحولة لوحده، بل تعداه إٔب مقاييس 

يس النقدية الذكقية الشخصية غَت ا١تعللة، كأف عدد الشعراء الذين تطرؽ نقدية أخرل، كأف كل ىذه األحكاـ ظلت ُب إطار ا١تقاي
فحولة "إليهم كصل إٔب مئة شاعر كشاعرة، توزعوا على عدد من ا١تقاييس النقدية اليت أثبتها األصمعي ُب ميزانو النقدم، ُب كتابو 

 ".الشعراء

Abstract: 

This research aims at identifying Al-asma’i’s “Poets’ Gloriousness” book, as it includes a 
valuable critical inheritance to which Al-asma’i added his critical views. Despite their simplicity 
and primitivity, critics regarded such views as standards which they developed and improved 
until reaching the advanced stage. The current research has revealed the method which Al-
asma’i used to deal with both the pre-Islamic and Islamic poets and it showed the critical 
provisions he cast to them in his book. It also revealed that Al-asma’i did not only depend on 
the standard of virility, but he extended to other standards, and that all of these provisions 
remained in the personal unaccounted critical standards. Furthermore, he dealt with a hundred 
poets divided on a number of critical standards which Al-asma’i proved in the critical balance in 
his book “Poets’ Gloriousness” 
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 المبحث األول
 الدراسة النظرية

 :المقدمة -
 :اٟتمد  رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على سيد األنبياء كا١ترسلُت، كبعد

د حارسو كموجهو، يتابعو الشعر ديواف العرب، كسجل موركثهم كتارٮتهم، بل كحياهتم، كما كصل إلينا إال أقلو، كالنق
 .، كمركران بابن سبلـ، كابن قتيبة، كاٞترجا٘ب، كاآلمدم، كالقَتكا٘ب، كغَتىم كثَتكيسهر عليو، ابتداء من األصمعي

، ىي اليت أشعلت التأليف النقدم من بعده، كحىت أيامنا "فحولة الشعراء"كلعل الشرارة األكٔب لؤلصمعي ُب كتابو 
ىذا ليكشف عن مكنوف ىذه الشرارة، كعن السر النقدم الذم كضعو فيو األصمعي، حىت كانت ىي  كلذلك جاء ْتثي... ىذه

 .-رٛتهم ا-البداية األكٔب ُب تأليف الكم الكبَت من الًتاث النقدم الذم كرثناه عن نقادنا العلماء األجبلء
 -فيما أعلم–عدـ التطرؽ من قبل : ر منهاكلعل اإلشكالية اٞتديدة اليت ًب التعرض ٢تا خبلؿ البحث تبدك ُب عدة أمو 

فيما ٮتتص بالزكايا النقدية اليت ٖتدثت عنها، كحاكلت اإلبانة عن مكوناهتا، كرٔتا يتضح ذلك " فحولة الشعراء لؤلصمعي"لكتاب 
؟، كما رأم ما الطريقة اليت اتبعها األصمعي ُب تصنيفو للشعراء؟ كىل سبق لذلك أـ ال: بطرح أسئلة حوؿ ىذا البحث أظهرىا

النقاد فيما طرحو من آراء، أك بالصفات النقدية اليت خلعها على الشعراء ُب كتابو؟، كىل مشل بآرائو ٚتيع الشعراء الذين سبقوه أك 
 .عاصركه؟ إٔب غَت ذلك من األسئلة اليت حاكلت اإلجابة عليها ُب ْتثي ىذا
ليظهر من خبللو ا١تقاييس النقدية ا١تختلفة، كاألحكاـ  كقد كشف ْتثي ىذا عن ا١تيزاف النقدم الذم اتبعو األصمعي؛

ا١تنوعة اليت أصدرىا ْتق الشعراء الذين تطرؽ إليهم، مستخدمان ُب ذلك ا١تنهجية التحليلية بثؤّا التارٮتي كالنقدم كاإلحصائي، 
سة ّٔذه الطريقة كالكيفية، كإف كاف كإ٘ب ألزعم بأنٍت أكؿ من تناكؿ ىذا ا١توركث النقدم ُب كتاب األصمعي ىذا بالتحليل كالدرا

أغلب من تطرؽ إليو تناكلوه من جانب صفة الفحولة فقط، دكف الولوج إٔب الصفات النقدية األخرل، كاليت كونت جزءان مهمان من 
 .ىذا الكتاب

، ٖتدثت فيو عن اٞتانب النظرم، الذم اشتمل على ترٚتة لؤلصمعي: كقد تكوف ىذا البحث من مبحثُت، أكال٫تا
، كجاء "فحولة الشعراء"كالشعر عند العرب، كنظرة ُب النقد العريب حىت زمن األصمعي، كا١تيزاف النقدم عند األصمعي ُب كتابو 

، كاليت من خبل٢تا أظهرت توزيع الشعراء على ا١تقاييس النقدية، "فحولة الشعراء"ا١تبحث الثا٘ب ليشكل الدراسة التطبيقية ُب كتاب 
 .النقدم عند األصمعي، ٍب أتبعتو بنتائج للبحث شكلت ختاـ البحث كهنايتوضمن إطار ا١تيزاف 

 :الشعر عند العرب -
، (1)"كاف الشعر على قـو ٓب يكن ٢تم علم أصح منو: "للشعر مكانة عظيمة عند العرب؛ كلذا قاؿ عمر بن ا٠تطاب

٦تا قالت العرب إال أقٌلو، كلو جاءكم كافران ٞتاءكم علم  ما انتهى إليكم: "كما كصل إلينا منو إال القليل، قاؿ أبو عمرك بن العبلء

                                                           
 كلػػد ُب البصػػرة سػػنة  ١تعػػركؼ باألصػػمعي البػػاىلي،ىػػو أبػػو سػػعيد عبػػد ا١تلػػك بػػن قػيرىيٍػػب بػػن عبػػد ا١تلػػك بػػن علػػي بػػن أصػػمع، ابػػن قػػيس عػػيبلف بػػن مضػػر بػػن نػػزار بػػن معػػد بػػن عػػدناف، ا
م، كأبػو حػاًب السجسػتا٘ب، كأبػػو كػاف صػاحب لغػة ك٨تػػو، كإمامػان ُب األخبػار كالنػوادر كا١تلػح كالغرائػػب، ٝتػع شػعبة بػن اٟتجػاج كاٟتمػػادىين كغػَتىم، كركل عنػو أبػو عبيػد القاسػػ(. ىػػ123)

 . د ُب أياـ ىاركف الرشيدالفضل الرياشي كغَتىم، كىو من أىل البصرة، كقدـ بغدا
 . 171-170:، دار صادر،بَتكت، آّلد الثالث، ص(ط.د)، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، (1994)ابن خٌلكاف، أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر،  -
 .404:، ص3ج ، دار الًتاث، القاىرة،3، طالمزىر في علوم اللغة وأنواعها، (ت.د)السيوطي، عبد الرٛتن جبلؿ الدين، (  1)
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ككاف الشعر ُب اٞتاىلية ديواف علمهم، كمنتهى حكمهم، بو : "، ككاف الشعر ديواف العرب، كىنا يقوؿ ابن سبلـ (1)"كشعر كثَت
و علومهم كأخبارىم كحكمهم، أعلم أف الشعر كاف ديواف للعرب، في: "، كيؤيد ابن خلدكف ذلك فيقوؿ(2)"يأخذكف، كإليو يصَتكف

ككاف رؤساء العرب منافسُت فيو، ككانوا يقفوف بسوؽ عكاظ إلنشاده، كعرض كل كاحد منهم ديباجتو على فحوؿ الشأف كأىل 
كىذا يظهر لنا ا١تكانة اليت  . (4)"الشعر ديواف العرب، كبو حفظت األنساب كعرفت ا١تآثر: "، كقيل أيضان (3)"البصر لتمييز حولو

للشعر عند العرب، فهو ديواهنم، كعليو ٬تتمعوف، كفيو ٭تفظوف علومهم كأخبارىم، فهو السجل التارٮتي ٢تم كلؤلحداث كانت 
اليت ٯتركف ّٔا ُب حياهتم، كىو رمزىم كسرىم كعنواهنم كرسالتهم كإعبلمهم، فالشاعر ىو رسوؿ القبيلة كرجل إعبلمها األكؿ، ك٢تذا 

لشاعر ُب اٞتاىلية يقدـ على ا٠تطيب؛ لفرط حاجتهم إٔب الشعر الذم يقٌيد عليهم مآثرىم، كاف ا: "قاؿ أبو عمرك بن العبلء
كيفخم شأهنم، كيهوؿ على عدكىم من غزاىم، كيهيب من فرساهنم، كٮتوؼ من كثرة عددىم، كيهأّم شاعر غَتىم، فَتاقب 

وقة، كتسرعوا إٔب أعراض الناس، صار ا٠تطيب عندىم شاعرىم، فلما كثر الشعر كالشعراء، كاٗتذكا الشعر مكسبة، كرحلوا إٔب السٌ 
 .(5)فوؽ الشاعر

كللشعر صناعة كثقافة يعرفها أىل العلم كسائر أصناؼ العلم : "إف الشعر صناعة كثقافة، فهمها اٞتمحي عندما قاؿ
  (7) :، كلعل اٟتطيئة أدرؾ صعوبة الصعود على سيلَّم الشعر، فقاؿ(6)"كالصناعات

 ســــــــــــــــــــــــّلموالشـــــــــــــــــــــــعر صــــــــــــــــــــــــعب وطويـــــــــــــــــــــــل 
ــــــــــــــــــــــذي ال يعلمــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــو ال  إذا ارتقــــــــــــــــــــــى في

 

 والشـــــــــــــــعر ال يســـــــــــــــتطيعو مـــــــــــــــن يظلمـــــــــــــــو 
ـــــــــــــو ـــــــــــــى الحضـــــــــــــيض قدم ـــــــــــــو إل ـــــــــــــت ب  زل

 
 يريـــد أن يعربو فيعجمــو

ا١تدح، كا٢تجاء، : ، كأركانو(8)"كل قوؿ موزكف مقفى يدؿ على معٌت"كحٌد الشعر اللفظ كالوزف كا١تعٌت كالقافية، فهو 
، كالشعر ىو (9)النسيب، كا١تدح، كالفخر، كالوصف: كالرىبة، كالطرب، كالغضب، كأغراضو الرغبة،: كالنسيب، كالرثاء، كقواعده

منزع اافظُت الذين يعنوف : كقد ٖتدث شوقي ضيف عن منزعُت ُب الشعر. (10)كبلـ مفصل قطعان قطعان، متساكية الوزف الواحد"

                                                           
 .نفسو (  1)
 .51:عمر فاركؽ الطباع، شركة دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، ص: ، حققو1، ط، طبقات الشعراء(1997)اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  2)
علػي عبػد الواحػد كاُب، دار هنضػة مصػر للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع، القػاىرة، : ، حققػو كشػرحو كضػبطو(ط.د)، مقدمـة ابـن خلـدون، (2006)ابن خلدكف، عبد الرٛتن بن ٤تمػد، (  3)

 .1176:، ص3ج
 .470:، ص3،  جالمزىر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبد الرٛتن جبلؿ الدين، (  4)
 .241:دار اٞتليل، بَتكت، صعبد السبلـ ىاركف، : ، ٖتقيق كشرح(ط.د)،البيان والتبيين، (ت.د)اٞتاحظ، أبو عثماف عمرك بن ْتر، (  5)
 .43:صطبقات الشعراء،  اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  6)

ـــو ونقـــده، (2006)القػػػَتكا٘ب، اٟتسػػػن بػػػن رشػػػيق،  -      ٤تمػػػد ٤تيػػػي الػػػدين عبػػػد اٟتميػػػد، دار الطبلئػػػع للنشػػػر كالتوزيػػػع، القػػػاىرة، :، ٖتقيػػػق1، طالعمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآداب
 .102:ص

 .490:، ص2،  جالمزىر في علوم اللغة وأنواعهان جبلؿ الدين، السيوطي، عبد الرٛت(  7)
 .17:كماؿ مصطفى، ص: ،  ٖتقيق3ط نقد الشعر،، (1978)ابن جعفر، قدامة، (  8)
 .103:، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  9)
 .1158-1157:، ص3، جونمقدمة ابن خلدابن خلدكف، عبد الرٛتن بن ٤تمد، (  10)
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وف أف ٬تددكا ُب كل شيء، حىت يتفقوا مع ذكؽ العصر، كحىت بالًتاث القدٙب ُب ا١توضوع كاألسلوب، كمنزع آّددين الذين ٭تاكل
 .(1)يهيئوا للشعر تطوران ُب موضوعاتو كأساليبو

كا١تطبوع من الشعراء ىو من ٝتح بالشعر كاقتدر على القواُب، كأراؾ ُب صدر البيت عجزه، كُب فاٖتتو قافيتو، كتبينت 
، كالشعراء بالطبع ٥تتلفوف، منهم من يسهل (2)("يتكهن)تلعثم كٓب يتذجرعلى شعره ركنق الطبع ككشي الغريزة، كإذا امتحن ٓب ي

 .(3)"عليو ا١تديح، كيتعذر عليو ا٢تجاء، كمنهم من يسهل عليو ا١تراثي، كيتعذر عليو الغزؿ
 :نظرة في النقد العربي حتى زمن األصمعي -

ًتكوا ٣تاالن إٔب كنظموا فيو شعران، قٌل أك كثر، كثر الشعراء، كتعددت قبائلهم، كتنوعت مشارّٔم، كتلونت أشعارىم، فلم ي
أجادكا، أك قٌلت اٞتودة فيو، كقد كاف لعمل الشعر كإحكاـ صناعتو شركطا،ن أك٢تا اٟتفظ من جنسو، أم من جنس شعر العرب، 

ظ ا١تختار أقل ما يكفي حىت تنشأ ُب النفس ملكة ينسج على منوا٢تا، كيتخَت افوظ من اٟتر النقي الكثَت األساليب، كىذا افو 
كقد كشفت لنا ا١تصادر الًتاثية عن كجود كٌم ىائل من . (4)فيو شعر شاعر من الفحوؿ اإلسبلميُت، كا١تختار من شعر اٞتاىلية

 النصوص النقدية العفوية، اليت كانت ترافق ظهور القصائد كاألشعار ُب العصر اٞتاىلي، كىي بالتإب كانت تعج باآلراء النقدية اليت
كانت تقٌوـ العمل الشعرم، حيث شكلت ىذه اآلراء كمان ىائبلن من النقد العفوم الذم الـز الشعر ُب األسواؽ كآّالس، 

 .(5)ككونت مادة نقدية ضخمة مهدت لظهور ا١تدارس النقدية فيما بعد
ية مثبلن ٧تد حكومة زكجة امرئ كالنقد ُب أدبنا العريب قدٙب قدـ ىذا األدب، بل قدـ الفن كاإلبداع كالشعر، ففي اٞتاىل

القيس عندما حكمت لعلقمة الفحل كفضلتو على زكجها ُب جانب من شعريهما، ككذلك ُب قضاء النابغة بأفضلية ا٠تنساء على 
 كُب العصر العباسي ٧تد أيضان ا١توازنة لآلمدم بُت أيب ٘تاـ كالبحًتم، ككساطة القاضي اٞترجا٘ب بُت ا١تتنيب. (6)حساف بن ثابت

اذىب فأنت أشعر العرب، كقد : ، كقد يكوف الناقد شاعران كالنابغة، كمن نقده قولو للبيد بن ربيعة بعد أف ٝتع شعره(7)كخصومو
، ك٢تذا فإننا (8)يكوف الناقد قبيلة، إذ كانت العرب تعرض أشعارىا على قريش، فما قبلوه كاف مقبوالن، كما ردكه منها كاف مردكدان 

القبائل نوع من السيادة الفنية، أىٌلها ألف تكوف مسموعة الكلمة ُب شؤكف الشعر، كما عرؼ ذلك عن لبعض "٧تد أنو كاف 
قريش ٓتاصة، كيلحظ ا١ترء ىنا ترابطان بُت السيادة الدينية كالسيادة الفنية، كالصحيح أف اٟتساسية الدينية غَت بعيدة عن اٟتساسية 

 .(9)"الفنية

                                                           
 .11:، دار ا١تعارؼ، ص2، طفي النقد األدبي، (ت.د)ضيف، شوقي، (  1)
 .12:، عآب الكتب، بَتكت، ص3، طالشعر والشعراء، (1984)ابن قتيبة، عبد ا بن مسلم، (  2)
 . 14:نفسو، ص(  3)
 .1163:، ص3، جمقدمة ابن خلدونابن خلدكف، عبد الرٛتن بن ٤تمد، (  4)
 .7-6:، دار كمكتبة ا٢تبلؿ، بَتكت، ص(ط.د)، النقد األدبي ومدارسو عند العرب، 2008اٟتسُت، قصي، (  5)
 .7:، ص11، ج2دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ط كتاب األغاني،، (1997)األصفها٘ب، علي بن اٟتسُت، (  6)
 .340-304:، دار الشركؽ، عماف، ص2، طتاريخ النقد األدبي عند العرب، (1993)عباس، إحساف، : انظر(  7)

 .122:، دار جرير للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ص1، طتحوالت النقد الثقافي، (2007)الرباعي، عبد القادر،  -    
 .29-28:، دار الفكر، دمشق، دار الفكر ا١تعاصر، بَتكت، ص1ط التفكير النقدي عند العرب،، 1997العاكوب، عيسى علي، (  8)
 . 43:نفسو، ص(  9)
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ب على معظم أعضائها صناعة الشعر، كتثقيفو كحوليتو، ككاف أكس بن حجر كيعرض طو حسُت ١تدرسة شعرية غل 
أستاذىا األكؿ، ٍب زىَت بن أيب سلمي، ككعب بن زىَت كاٟتطيئة، كقد جعل طو حسُت ىذه ا١تدرسة الشعرية بأهنا تتصف ٔتزايا 

 .(1)متشأّة، كجعل ٢تا مقياسان ٬تمع بُت اللفظ كا١تعٌت كا٠تصائص الفنية ا١تشًتكة
إف تأثَت النقاد كعلماء الشعر ُب العصر اٞتاىلي على شعراء الطبع، أك الشعراء ا١تطبوعُت كاف قليبلن؛ ألف أىل ىذه 
ا١تدرسة يؤمنوف بالعفوية كالطبعية ُب قوؿ الشعر، أما تأثَت النقاد اٞتاىليُت على أصحاب مدرسة الصنعة كالتكلف فقد كاف قويان، 

ن صنعوا قصائد اٟتوليات كا١تقلدات كا١تنقحات كاكمات، حىت يصَت قائلها فحبلن خنذيذيان، أك فأنشئت ا١تدرسة األكسية، الذي
شاعران مفلقان، ككانت اٞتودة اليت فرضها النقاد على أصحاب ىذه ا١تدرسة تقـو على التصفية كالتزكيق، كالتأمل ُب ألطاؼ 

؛ (2)بيات من شوائبها، كٮتلص القواُب من أكزاهنا ٗتليصان تامان القصيدة، حىت أف شاعر الصنعة كقع ٖتت كطأة النقد، يصفي األ
تصوران خاصان للعملية اإلبداعية عند نفر من الشعراء، فالشعر عند بعض الشعراء ليس تدفقان "كلذا فإف فكرة تنقيح الشعر ٘تثل 

لح، كال يكتفي الشاعر ٔتا أتاه ألكؿ كىلة، بل تلقائيان يستسلم فيو الشاعر لقر٭تتو، بل ىو ضرب من ا١تعاناة كا١تكابدة كالطلب ا١ت
ٗتليص الشعر العريب ٦تا كاف ال يزاؿ عالقان بو "كقد كاف ىدؼ الشاعر زىَت كغَته من تنقيح الشعر ىو . (3).."يتأملو بعُت البصَتة

كىنا أقوؿ إف الناقد . (4)"بو من آثار عدـ النضج، مثل التعبَتات غَت ا١تصقولة، كاألسلوب غَت ا١تنقح، كعيوب الوزف كالقافية
كالشاعر ُب اٞتاىلية كانا شخصان كاحدان، كىذا ما كاف يعوض عن كجود النقد الكثَت من خبلؿ كجود الشعر اٞتيد الكثَت، فالنقد 

كاف عبارة عن عملية فنية ذات معايَت تطبيقية، عمل الشاعر على تطبيقها ُب شعره، دكف أف ينشغل بتسجيلها ُب مدكنات "
، ككاف النقد ُب ىذه الفًتة يصدر بناء على ملحوظات على أبيات من الشعر، أك على بعض القصائد، أك على تصنيف (5)"نقدية

لو أنو اعتمد على دراسة "تصنيف الشعراء، كفقان للقيمة اٞتمالية لقصائدىم، ككاف باإلمكاف أف يكوف ىذا اٟتكم جديران بالتقدير، 
 .(6)تلك التصنيفات جاء ٙترة ألحكاـ معدة سلفان تصدر دكف تربير حقيقي النتاج الشعرم للشاعر بكاملو، كلكن معظم

كاف ذكقان فطريان عامان ٮتلو ُب أغلب األحياف من التعليل "فإذا ما جئنا إٔب طبيعة النقد العريب قبل اإلسبلـ، ٧تده 
، كلكن األحكاـ النقدية ُب العصر (7)"كفق منهج كالتفسَت، كأف النقد العريب بعد انتهاء مرحلة الركاية كالتدكين بدأ يربز كيعلل على

العصر اٞتاىلي ىي انطباعية با١تطلق، كتصدر ُب الغالب بصورة عفوية، من منبع عاطفي، كال يضطر الناقد للتعليل أك التفسَت ُب 
كبسيطة، كذات شأف عفوية "نقده، كإف اضطر لذلك فهو كثَت اإل٬تاز كُب غاية البساطة كالوضوح، ك٢تذا فإف معظم اآلراء النقدية 

تأثَتم ُب الشاعر، ٦تا جعل الشعراء يهابوف األحكاـ النقدية، كيثوركف على أصحأّا، كيتصدكف ٢تم بكل قسوة، كما فعل حساف 
 .(8)"بن ثابت بالنابغة الذبيا٘ب الذم آثر ا٠تنساء عليو ُب سوؽ عكاظ

                                                           
 .270:، ص1، دار العلم للمبليُت، بَتكت، لبناف، ج5، طمن تاريخ األدب العربي، العصر الجاىلي والعصر اإلسالمي، (1991)حسُت، طو، (  1)
 .35:، صالنقد األدبي ومدارسو عند العرباٟتسُت، قصي، (  2)
 .35:ص التفكير النقدي عند العرب،العاكوب، عيسى علي، (  3)
 .58:، ترٚتة عبد اٟتميد القط، دار ا١تعارؼ، القاىرة، ص(ط.د)، مفهوم الشعر عند العرب، (1982)القط، عبد القادر، (  4)
 .26:، صالنقد األدبي ومدارسو عند العرباٟتسُت، قصي، (  5)
 .23:، صمفهوم الشعر عند العربالقط، عبد القادر، (  6)
 .20:، جهينة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ص(ط.د)، محاضرات في تاريخ النقد عند العرب، (2006)، (كزميلها)الصفار، ابتساـ مرىوف(  7)
 .27-26:، صالنقد األدبي ومدارسو عند العرباٟتسُت، قصي، (  8)
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كىو نقد مبلـز للعملية ... للنص الذم يبدعو يهذب كيشذب كينقح كيعدؿ ٯتارس النقد"كيظهر لنا أف الشاعر الذم 
للعملية اإلبداعية، كيظهر أف ( تاليان )الذم يصوب كٯتيز كيوازف كيقٌوـ، إ٪تا ٯتارس نقدان  -أك القارئ–اإلبداعية كمتمم ٢تا، كا١تستمع 

 .(1)"ىذين النوعُت كجدا ُب عصر ما قبل اإلسبلـ
ي النقد ا١توضوعي، ْتيث أننا ٧تد أف النقد الذاٌب يعتمد على الشعور الذم لقد انبثق مع النقد الذاٌب التأثرم االنطباع

قد يكوف مبهمان، بينما النقد ا١توضوعي يعتمد على ا١توضوعية اليت تعتمد على عناصر كقواعد ٤تددة ُب تقوٙب العمل األديب، كلذا 
وضوعي يتجلى فيو أحكاـ كاستنتاجات منطقية، فالشكل الذاٌب يتلوف بالعواطف، كيعرب عن مصاٟتو كرغباتو، كُب الشكل ا١ت

كيستند إٔب معايَت ُب نظاـ من ا١تعا٘ب ا١توضوعية، كيقف خارج ا١تصاّب الشخصية للفرد كلرغباتو كطموحاتو، كبذلك تكوف الذاتية 
إقناع اآلخرين ٦تا ا١تعتمدة على الذكؽ كا١تزاج الشخصي قد تقود إٔب أحكاـ غَت منطقية أك أحكاـ غَت معللة، كال تقول على 

 .(2)جعل بعض النقاد ٭تذر من االعتماد على التأثرية ُب النقد اليت تعتمد على الذاتية ا٠تالصة
أنو من ا١تستحيل نظريان أف يكوف الشعر قد حقق ىذا التفوؽ الفٍت ُب العصر اٞتاىلي، دكف أف "كيرل فريق من الباحثُت 

تمرت تتابعو كتوجهو على ٨تو من األ٨تاء، حىت استطاع ىذا الشعر أف يبلغ مثل ىذه يكوف كراءه فعالية نقدية، أك قوة نقدية اس
، كما أف أكثر الركايات النقدية تدؿ على كجود نقد، لكنو نقد ليس كراءه فكر نقدم منظم، كال قاعدة يستند إليها، (3)"ا١تنزلة

انفعالية آنية، ٗتضع ألىواء الناقد، كليس إٔب مذىب كإ٪تا ىي أحكاـ جزئية ك٥تتصرة، موزعة كمبعثرة، كتتصف بأهنا أحكاـ 
 .(4)نقدم

يعد األصمعي من أكائل النقاد النحويُت الذين ٯتثلوف إتاه النقد ا١توضوعي ُب عصره، كقد استطاع أف يثبت الصلة بُت 
فٍت مقياسان لقياس جودة الشعر، شعر حساف كبُت اٟتياة االجتماعية دكف أف يعمد إٔب ٖتليل شعره فنيان، كدكف أف يقيم من ذكقو ال

كاٟتق أف الركاة كاللغويُت ُب العصر األموم كانوا قد بذلوا جهودان مضنية ُب نقد الشعر، كتبياف مقدار جودتو الفنية كتعليلها بناء "
لى أيديهم النقد ١تقاييس كشركط كقواعد كمناىج قاسوا ّٔا فنية الشعر، كعبقرية الشاعر ُب العصرين اٞتاىلي كاإلسبلمي، فنشأ ع

 .(5)"ا١توضوعي كالنقد التارٮتي للشعر العريب
إف التصاؽ األصمعي بالركاية كاللغة ٓب يسمح لو أف ٭تس بوضوح بالتغيَت كالتطور ُب الذكؽ العاـ، أك ُب طبيعة الفن 

صمعي بداية النقد ا١تنظم؛ ألنو الشعرم، أك ُب ا١تقاييس األخبلقية، أك ُب ا١تستول الثقاُب أك غَتىا، كلكن مع ذلك، يعد نقد األ
أحس ببعض ا١تفارقة اليت أخذت تبدك ُب أفق اٟتياة الشعرية، غَت أنو بدالن من أف ينظر إٔب ا١تشكلة ُب ضوء تطورم، نظر إليها 

   َت من خبلؿ موقف ثابت، نظر إٔب الشاعر فوجده أحد اثنُت، إما فحل، أك غَت فحل، كنظر إٔب منبع الشعر فوجده إما ُب ا٠ت
أك ُب الشر، كليس بسبب تدينو قرف الشعر بالشر، كلكن ألف الشر عنده ىو صورة النشاط الدنيوم ٚتلة، كالشعر ينبع من ذلك 

 .(6)النشاط

                                                           
 .20:، صمحاضرات في تاريخ النقد عند العرب،  (كزميلها)الصفار، ابتساـ مرىوف(  1)
 .46-45:، جامعة القدس ا١تفتوحة، عماف، األردف،ص1، طمناىج تحليل النص األدبي، (1994)، (كزميلو)السعافُت، إبراىيم(  2)
 .20:، صالنقد األدبي ومدارسو عند العرباٟتسُت، قصي، (  3)
 . 29:نفسو، ص(  4)
 .77:، صالنقد األدبي ومدارسو عند العرباٟتسُت، قصي، (  5)
 .647:، صتاريخ النقد األدبي عند العربعباس، إحساف،  (  6)
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كإذا ما نظرنا إٔب النقد اللغوم ٧تده يعاِب دالالت األلفاظ كصحة الًتاكيب كضعفها، كيلفت النظر إٔب بعض ا١تآخذ 
قد عند الشعراء، أما النقد الفٍت فهو النقد الذم يقصد تقوٙب الشعر بصفتو شعران، فتكوف معايَته ذات صلة اللغوية، اليت ٬تدىا النا

        ، كما ترتبط بالنقد اللغوم ظاىرة االحتجاج (1)بالشعر معٌت كصياغة، كصورة كغرضان، كإحساسان كٕتربة، كمذىبان ُب القوؿ
 .(2)أك االستشهاد

يقسم الشعراء ُب كل عصر إٔب طبقات، ْتيث يوحي ىذا التقسيم أف التفاكت بُت كعندما نصل إٔب ابن سبلـ ٧تده 
الشعراء كاف بسبب ا١تنزلة األدبية، أك بسبب سَتكرة الشعر، أك كثرة النتاج األديب، أك جودتو، أك بسبب القدرة على التصرؼ ُب 

، إ٪تا كاف لتوضيح أثر ...عراء القرل، كشعراء ا١تدينةش: مثل: ْتسب بيئاهتم"فنوف الشعر ا١تختلفة، ك٢تذا جاء تصنيفو للشعراء 
 .(3)البيئة ُب اإلبداع الشعرم، كاإلقرار بأف البيئات اٞتاىلية ٓب تكن ٚتيعها سواء ُب إنتاج الشعر كإبداعو

ابن  كال ٧تد عند ابن قتيبة غَت مقياس الشهرة الذم اعتمده اآلخركف من قبلو، فهو قد أ٫تل ا١تقاييس اليت ٧تدىا عند
لقد ظهرت بعض القضايا النقدية ُب كتب الطبقات . (4)سبلـ، من مثل الزماف كا١تكاف، أك الكم كتعدد األغراض عند الشاعر

كاالختيارات من خبلؿ األحكاـ النقدية االنطباعية اليت كانت تدكر على ألسنة النقاد، ٍب أخذت تظهر بوضوح مع بواكَت مرحلة 
، الذم اتكأ عليو من "فحوؿ الشعراء"نلحظها عند ناقد كاألصمعي ُب القرف ا٢تجرم الثا٘ب ُب كتابو التأليف ُب النقد، كأكؿ ما 

ألفوا بعده ُب النقد، كتوسعوا ُب كل ما عرض لو األصمعي، كلعلنا نفيد كثَتان ٦تا مٌهد لو مؤلفو كتب طبقات الشعراء ٔتقدمات 
، "طبقات الشعراء"االختيار كالتصنيف، كمقدمة ابن سبلـ ُب كتابو  نقدية تكشف مذاىبهم، كاألسس اليت اعتمدكا عليها ُب

أليب " ٚتهرة أشعار العرب"، كمقدمة "طبقات الشعراء"، كمقدمة ابن ا١تعتز ُب كتابو "الشعر كالشعراء"كمقدمة ابن قتيبة ُب كتابو 
 .(5)زيد القرشي كغَتىم

الشعراء اإلسبلميُت؛ لبلستغناء عن فحوؿ الشعراء اٞتاىليُت فاقتصرنا ُب ىذه على فحوؿ : "كيقوؿ ابن سبلـ ُب طبقاتو
، كلئن كاف (6)"بطبقاٌب ا١تؤلفة ُب ذلك، كرتبت ىذا ا١تؤلف على عشر طبقات، كل طبقة ٕتمع أربعة من فحوؿ شعراء اإلسبلـ

أف ٬تعل من النقد علمان مستقبلن، الذكؽ ٔتا ٭تملو من انطباعية كميوؿ ىو ا١تتحكم ُب تقييم النتاج األديب، فإف ابن سبلـ ٧تح ُب 
كأف يضع اللبنات األساسية لبناء نقد منهجي سليم، فاستطاع أف ٯتيز بُت الركاة ا١توثوقُت، كالركاة الوضاعُت، كلو الفضل ُب حفظ 

أنو حصر  ، كقد كاف ابن سبلـ أشد صلة بالنقد ا١تدركس من األصمعي، كلكنو يشبهو ُب(7)اآلراء كالنظرات النقدية من الضياع
الذم ٯتثلو الشعر اٞتاىلي كاإلسبلمي، كىو كاألصمعي يرل الشاعر فحبلن أك غَت فحل، لكنو يزيد " الثبوت"رؤيتو ضمن ذلك 

، حيث قسم ابن سبلـ الشعراء حسب أزماهنم إٔب جاىليُت (8)عليو ُب أف الفحولة درجات، كمن ٍب كانت نظريتو ُب الطبقات

                                                           
 .90:، صمحاضرات في تاريخ النقد عند العرب،  (كزميلها)الصفار، ابتساـ مرىوف(  1)
 . 98:نفسو، ص(  2)
 .87:، صالنقد األدبي ومدارسو عند العرباٟتسُت، قصي، (  3)
 .59:امعة األردنية، رسالة ماجستَت، ص، اٞتمفهوم الطبقات في النقد العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، (1985)آّإب، جهاد شاىر، (  4)
 .122:نفسو، ص(  5)
 ..51:صطبقات الشعراء،  اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  6)
 .77:، صمفهوم الطبقات في النقد العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجريآّإب، جهاد شاىر، (  7)
 .647:، صتاريخ النقد األدبي عند العربعباس، إحساف،  (  8)
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كيربط البعض بُت فحوؿ اٞتاىلية كاإلسبلـ، كيورد السيوطي ُب . (1)حي بأنو يفضل ا١تنهج التارٮتيك٥تضرمُت كإسبلميُت، كىذا يو 
زىَت : الفحولة ُب اٞتاىلية ثبلثة، كُب اإلسبلـ ثبلثة متشأّوف: ككاف اٟتذاؽ يقولوف: "مزىره قوالن يرده إٔب اٟتذاؽ، فيقوؿ

زىَت إذا رغب، : كفاؾ من الشعراء أربعة: األصمعي عن ابن أيب طرفة، كحكى "كالفرزدؽ، كالنابغة كاألخطل، كاألعشى كجرير
 .(2)"كجرير إذا غضب: ، كزاد قـو(غضب)كالنابغة إذا رىب، كاألعشى إذا طرب، كعنًتة إذا كىًلب

وف كأجد بأف النقاد قد ميزكا بُت الذاتية ُب تقدير العمل األديب كا١توضوعية، فالذاتية تعتمد على الشعور الذم قد يك
غَت كاضح، بينما ا١توضوعية تعتمد على عناصر كقواعد ٤تددة ُب تقوٙب العمل األديب كتقديره، كالذاتية ُب تقوٙب العمل األديب ىي 
أساس ا١توضوعية فيو، كيصعب علينا أف ٧ترد الناقد من ذكقو ا٠تاص كميولو النفسية، كمشاعره الذاتية ٨تو ىذا العمل، أك ٕتاربو 

 .كالناقد( العمل)أديب ما، ٦تا ٬تعل عملية التقوٙب ىي عملية تفاعل بُت النص الشعورية ٨تو نص
كما أالحظ تفاكتان ُب ا١تقاييس النقدية ُب تصنيف الشعراء، فابن سبلـ يتعصب للقدٙب، كابن ا١تعتز للحديث، كاٞتاحظ 

ًتضوا على أف يكوف الزمن ىو الفيصل ُب اٟتكم كابن قتيبة كانا توفيقيُت، بعد ذلك جاء نقاد كالقاضي اٞترجا٘ب، كابن رشيق، فاع
 .(3)على الشعراء، كرأكا أف اٞتودة ىي ا١تعيار األسلم

 ":فحولة الشعراء"الميزان النقدي عند األصمعي في كتابو  -
كإليو  صناجة الركاة كالنقلة،"، "األصمعي"من أكائل الركاة، إف ٓب يكن أك٢تم، كمن أكائل النقاد، إف ٓب يكن رائدىم، إنو 

، كانت مشيخة القراء كأماثلهم ٖتضره كىو حد يلىح، كىو ر٭تانة كل مغتىًبقو كىميٍصطىًبحو
ث ٤تط األعياء كالثقلة، كمنو ٕتَب الًفقىر كا١ت

 .(4)"ألخذ قراءة نافع عنو، كمعلـو قدر ما حذؼ من اللغة فلم يثبتو؛ ألنو ٓب يقو عنده إذ ٓب يسمعو
عي اىتم بقضية طبقات الشعراء، كىو أقدـ من كتاب ابن سبلـ، كقد نظر األصمعي لؤلصم" فحولة الشعراء"إف كتاب 

٢تذه القضية من خبلؿ موقف ثابت، فاعترب الشعراء طبقتُت، طبقة فحوؿ الشعراء كطبقة غَت الفحوؿ، كقد أفاد ابن سبلـ من 
أف كاف األصمعي ينظر للفحولة من منظار  فبعد"، (5)نظرات األصمعي النقدية، كحذا حذكه ُب ٗتَت طبقة الفحوؿ من الشعراء

ثابت، حصره ُب درجتُت، يأٌب ابن سبلـ ليجعل منها درجات متعددة، أكصلها إٔب عشر ُب كل من العصرين اٞتاىلي 
 .(6)"كاإلسبلمي

اد ٦تن يضع ميزانان نقديان رٔتا ٓب يسبق إليو، كسار على هنجو كثَت من النق" فحولة الشعراء"كأجد االصمعي ُب كتابو 
، كقد كرد ىذا ا١تصطلح "الفحولة"جاءكا بعده، ككاف من أىم ا١تقاييس النقدية اليت اعتمدىا ُب ميزانو النقدم ُب كتابو ىذا، ىي 

فحوؿ الشعراء ىم الذين غلبوا با٢تجاء من ىاجاىم، مثل جرير، كالفرزدؽ، كأشباىهما، ككذلك كل من عارض : "ُب لساف العرب
. (8)"الفائقوف فيو: فحوؿ الشعر أك العلم"، كجاء ُب الوسيط، (7)"الركاة، الواحد فحل: كالفحوؿ ...شاعران فغلب عليو

                                                           
 .87:، صالنقد األدبي ومدارسو عند العرباٟتسُت، قصي،   (1)
 .479:، ص2،  جالمزىر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبد الرٛتن جبلؿ الدين، (  2)
 .94:، صمفهوم الطبقات في النقد العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجريآّإب، جهاد شاىر، (  3)
 .415:، ص2،  جالمزىر في علوم اللغة وأنواعهالدين، السيوطي، عبد الرٛتن جبلؿ ا(  4)
 .415:، صمفهوم الطبقات في النقد العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجريآّإب، جهاد شاىر، (  5)
 .73:نفسو، ص(  6)
(7  ) ،  .فىحىل: مادة.، دار صادر، بَتكت، لبناف3، ط، لسان العرب(1994)ابن منظور، ٤تمد بن مكـر
 .فىحىل: ، ا١تكتبة اإلسبلمية للطباعة كالنشر كالتوزيع، إستانبوؿ، تركيا، مادة(ط.د)، المعجم الوسيط، (ت.د)، (كزمبلؤه)طفى، إبراىيممص(  8)
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ُب كل ما يوحي بالغلبة كالقوة، كىي ُب الشعر ال تغادر ىذه الداللة، كفحوؿ الشعراء ىم ( فحل)كاستخدمت العرب كلمة 
من  : "فقاؿ" الفحل"سأؿ أبو حاًب أستاذه األصمعي عن معٌت : عيلؤلصم" فحولة الشعراء"، كُب كتاب (1)ا١تربزكف منهم كا١تثقفوف

 .(2) ("ٚتع حق، من اإلبل الداخلة ُب السنة الرابعة. )كاف لو مزية على غَته، كمزية الفحل على اٟتقاؽ
الرجولة األصمعية، كآراءه النقدية ُب مضمار ىذه الفحولة، ٕتعل من فحولة الشعراء عنده، غَتىا " فحولة الشعراء"كلعل 

من ا١تنظور اٞتمإب التقليدم، اليت تعٍت القوة ُب اٞتسم كالنفس، كالسمو ُب ا١تطامح، كالنبل ُب ا١تقاصد، كالرجاحة ُب العقل، 
كيتجلى ُب نص . أما فحولة األصمعي، فهي ٥تتصة ُب الشعر كالقدرة الشعرية ُب إبداع الشاعر لشعره. (3)كا١تبالغة ُب الكـر

أف الفحولة صفة عزيزة، تعٍت التفرد الذم يتطلب غلبة صفة الشعر على كل الصفات األخرل ُب ا١ترء،  : "معيالفحولة عند األص
: ، كنقل عن األصمعي نصان يقوؿ فيو(4)"كما أف غلبة صفة الشعر تستدعي عددان معينان من القصائد اليت تكفل لصاحبها التفرد

أشعار العرب، كيسمع األخبار، كيعرؼ ا١تعا٘ب، كتدكر ُب مسامعو األلفاظ، ال يصَت الشاعر ُب قريض الشعر فحبلن حىت يركم "
كأكؿ ذلك أف يعلم العركض؛ ليكوف ميزانان لو على قولو، كالنحو ليصلح بو لسانو، كليقيم إعرابو، كالنسب كأياـ الناس ليستعُت 

طرازان رفيعان ُب السبك، كطاقة كبَتة ُب الشاعرية، "، ك٢تذا تعٍت الفحولة "بذلك على معرفة ا١تناقب كا١تثالب كذكرىا ٔتدح أك ذـ
 .(5)"كسيطرة كاثقة على ا١تعا٘ب

كىو ( ا٠تنذيذ)كقد لقبت العرب الشعراء ألقابان تشي ْتظ الواحد منهم من قوة النظم، فأعلى منازؿ الشعراء عند العرب 
اب كصحة كركدىا، فقد ذكر السيوطي كابن رشيق أف ، كتأكيدان ٢تذه األلق(6)التاـ كالفحل، كدكنو الشاعر، كرابعهم الشعركر

ىم الركاة، : شاعر خنذيذ، كىو الذم ٬تمع إٔب جودة شعره اٞتيد من شعر غَته، كسئل رؤبة عن الفحوؿ فقاؿ: الشعراء أربعة
شعركر كىو ال كشاعر مفلق، كىو الذم ال ركاية لو إال أنو ٣توّْد كا٠تنذيذ ُب شعره، كشاعر فقط، كىو فوؽ الردمء بدرجة، ك 

ىو : شاعر مفلق، كشاعر مطبق، كشويعر، كشعركر، كا١تفلق الذم يأٌب ُب شعره بالفٍلق، كىو العجب، كقيل: بل ىم: شيء، كقيل
، فهي للشاعر ا٠تنذيذ الشجاع، كىي للركاة ا١تتصفُت ّتودة (فحل)، كُب كبل الركايتُت ٧تد تقاربان ُب استخداـ كلمة (7)الداىية
 .الشعر

 
 
 
 

                                                           
 .107:ص  التفكير النقدي عند العرب،العاكوب، عيسى علي، (  1)
 .9:صبلح الدين ا١تنجد، دار الكتاب اٞتديد، بَتكت، لبناف، ص: توٌرم، قدـ لو. ش: ؽ، ٖتقيق ا١تستشر ، كتاب فحولة الشعراء(ت.د)األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب، (  2)
 .84:، دار الفكر، دمشق، سورية، دار الفكر ا١تعاصر، بَتكت، لبناف، ص1، طفي النقد الجمالي، رؤية في الشعر الجاىلي، (1996)خليل، أٛتد ٤تمود، (  3)
 .40:ص.ند العربتاريخ النقد األدبي ععباس، إحساف،  (  4)
 . 41-40:نفسو، ص(  5)
 . 26-25:ص  التفكير النقدي عند العرب،العاكوب، عيسى علي، (  6)

 9:، ص2، جالبيان والتبييناٞتاحظ، أبو عثماف عمرك بن ْتر،  -       
 . 490-489:، ص2، جالمزىر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبد الرٛتن جبلؿ الدين، (  7)

 .99:، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق،  الق-      



 العدد السادس عشر                                   حولية دولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر – 2البليدة  –جامعة لونيسي علي                                    -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 

 
273 

 مبحث الثانيال
 الدراسة التطبيقية

قد إتو ُب آرائو النقدية إتاىات متعددة، كلكنها ُب أغلبها تبقى ُب " فحولة الشعراء"كقد كجدت األصمعي ُب كتابو 
ا ُب إطار مبدأ الذاتية النقدية، كالتأثرية الشخصية، كاالنطباعية الفردية، دكف الرجوع إٔب النقد ا١تنهجي ا١تعلل، إال ما كاف منه

بعض األحياف من آراء نقدية حوؿ بعض الشعراء، كلكنها ُب جٌلها ال تكاد تصل إٔب النقد ا١تعلل الواضح، كالذم لو قواعده 
: كقوانينو، كإذا كاف األصمعي اعتمد مبدأ الفحولة، فإننا ٧تد ابن سبلـ قد جعلو أحد األسس ُب التدريج الطبقي، كقولو مثبلن 

كقد أخذ ابن سبلـ ينتقي شعراءه بعناية فائقة معتمدان . (1)"اء، كإ٪تا أخل ّٔم قلة شعرىم بأيدم الركاةكىم أربعة رىط فحوؿ شعر "
على حجج العلماء الثقات فيهم، كىو حينما كجد الشعراء كثَتين، فقد اختار الفحوؿ منهم، ك١تا كاف الفحوؿ أيضان ال 

نا ٧تد ابن سبلـ أ٫تل بعض فحوؿ الشعراء، ككذلك أ٫تل ابن قتيبة ، كمع ذلك فإن(2)يستقصوف، فإنو اختار فحوؿ الفحوؿ منهم
 .(3)فحوالن كأيب ٘تاـ كالبحًتم كابن الركمي

، دكف أف يضيف ألم (فحل)شاعران، أطلق عليهم األصمعي لقب ( أربعة عشر)بلغت ٣تموعة الشعراء الفحوؿ ىذه
كلعل . ا١تتمثلة بإتقاف الشعر بطريقة ال يتميز ّٔا أحد مثلهممنهم إضافة أك تعليقان، ككأف األصمعي كجد فيهم ميزة الفحولة 

مصطلح الفحولة جاء بو األصمعي ليتناسب مع طبيعة البداكة اليت عاشها ُب البادية، فهذا ا١تصطلح ىو من البيئة اليت عاشها 
و مصطلح نقدم قدٙب أكٕب، أك ذكر اإلبل، كالغنم، كا١تاعز، كغَتىا، كى( فحل)تطلق على ( فحل)الشاعر، حيث كانت كلمة 

طريقة ا٠تليل بن أٛتد ُب انتخاب األلفاظ الدالة على "أطلقو األصمعي على الشعراء ا١تميزين، كىذا ا١تصطلح يعود بنا أيضان إٔب 
 الشعر من طبيعة اٟتياة البدكية، فالفحل ٚتبلن كاف أك فرسان يتميز ٔتا يناقض صفة اللُت اليت يكرىها األصمعي ُب الشاعر،

 .(4)"كبالفحولة يتفوؽ على ما عداه
كقد قسمت آراء األصمعي النقدية اليت اعتمدىا كميزاف نقدم ٭تكم ّٔا على الشعراء ُب كتابو ىذا إٔب ٣تموعة من 

 :اآلراء أبنتها كما يلي
 : مقاييس لها عالقة بالفحولة: أوالً 

 :عراء ىذه آّموعة ىمكش، دون تعليق منو أو إضافة "فحل" شعراء أطلق عليهم األصمعي لقب .1
( فحل)ك٧تد الشخصية األكٔب من آّموعة األكٔب اليت أطلق عليها األصمعي لقب : (5)" فحل: "علقمة بن عبدة 1.1

، من الطبقة (طرفة بن العبد)ىو علقمة الفحل، أك علقمة بن عبدة، كقد جعلو ابن سبلـ الشخصية الثانية بعد ( فحل)
، ككل (6)"ىط فحوؿ شعراء، موضعهم األكائل، كإ٪تا أخل ّٔم قلة شعرىم بأيدم الركاةكىم أربعة ر "الرابعة الذين كصفهم 

، كمن ذلك ٧تد ابن (7)ا١تصادر القدٯتة ٖتدثت ما حكمت بو زكجة امرئ القيس لصاّب علقمة بعد ا١تباراة الشعرية بينهما
                                                           

 .78:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  1)
 .55:، صمفهوم الطبقات في النقد العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجريآّإب، جهاد شاىر،  . نفسو(  2)
 . 60:نفسو، ص(  3)
 .39:ص.اريخ النقد األدبي عند العربتعباس، إحساف،  (  4)
 .11:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  5)
 .78:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  6)
 .31:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  7)
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شعرىم بأيدم الركاة، فلو كانوا ٦تن كثر سبلـ يعد علقمة الفحل من الفحوؿ، كاألكائل، كإف كاف قد أخل ٔتكانتهم قلة 
، "كالبن عبدة ثبلث ركائع جياد ال يفوقهن شعر: "شعرىم لوجدنا شعرىم كمكانتهم أٝتى من ذلك، ٍب يقوؿ ابن سبلـ

ىل ما علمت كما : "، كالثالثة"طحا بك ُب اٟتساف قلب طركب: "، كالثانية"ذىبت من ا٢تجراف كل مذىب: "األكٔب
 .كّٔذا ٧تد التشابو ُب اٟتكم النقدم بُت األصمعي كابن سبلـ. (1)"استودعت مكتـو

بُت يدم عمرك بن ىند، ككاف " آذنتنا ببينها أٝتاء"كيقوؿ عنو بأنو ارٕتل قصيدتو  (2)": فحل: "الحارث بن حلزة 2.1
فلما ٝتعها عمرك دعاه : "، كقاؿ ا١ترزبا٘ب ُب موشحو(3)"ينشده من كراء سبعة ستور، فأمر برفع الستور عنو استحسانان ٢تا

. (5)"كىو من شعراء كائل، كأحد أسنة ىاتيك القبائل"، ككصفو ابن شرؼ القَتكا٘ب بأنو ٮتطب با١توزكف، (4)"فأكرمو كأدناه
 .كىذا يؤكد حكم األصمعي

، ٧تد لو ذكران ُب  "فحل"أما ا١تسيب بن علس، الذم كصفو األصمعي بأنو  (6)": فحل: "المسيب بن علس 3.1
، ككصفو ابن قتيبة بأنو (7)ب النقد القدٯتة، فقد عده ابن سبلـ من شعراء الطبقة السابعة، كىو من شعراء اٞتاىلية ُب ربيعةكت

 .(8)من الشعراء ا١تعدكدين
، صنع لو ٣تدان تليدان كونو : (9)"فحل: "حسان بن ثابت 4.1 كىو رابع الفحوؿ عند األصمعي، كىو شاعر ٥تضـر

ه ابن سبلـ أكؿ فحوؿ ا١تدينة من طبقة شعراء ا١تدف، كنعتو ابن سبلـ بأنو أشعر شعراء ا١تدف، كقاؿ ، كعدٌ شاعر الرسوؿ
طريق الشعر إذا أدخلتو ُب باب ا٠تَت الف، أال : "، كيركم ا١ترزبا٘ب عن األصمعي أنو قاؿ(10)"كىو كثَت الشعر جيده: "عنو

-، كٛتزة، كجعفرمن مراثي النيب -ما دخل شعره باب ا٠تَتترل أف حساف بن ثابت كاف عبل ُب اٞتاىلية كاإلسبلـ، فل
كغَتىم، الف شعره، كطريق الشعر ىو طريق الفحوؿ، مثل امرئ القيس، كزىَت، كالنابغة، من صفات  -رضواف ا عليهما

ىدىر، كىو فحل من فحوؿ الشعراء. (11)"فإذا ما أدخلتو ُب باب ا٠تَت الف...الديار كالرٍَّحل، كا٢تجاء، كا١تديح
، كأشعر أىل ا١ت

، ككل ما أكردتو يؤكد على تقدـ حساف كسبقو الشعرم، كرفعة مكانتو، كأنو أىل ٟتكم (12)كأحد ا١تعمَّرين ا١تخضرمُت
 . األصمعي النقدم عليو بأنو فحل

                                                                                                                                                                                     
 .٤:39تمد حسُت مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت، ص: ، ٖتقيق1، طي مآخذ العلماء على الشعراءالموشح ف، (1995)ا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى، -     

 .79:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  1)
 ..11:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  2)
 .29:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  3)

 ،37:، ص1، جرسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراءالقَتكا٘ب، ابن شرؼ،        
 .96:ص. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى، (  4)
 .25:، ص1، جرسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراءالقَتكا٘ب، ابن شرؼ،  (  5)
 .11:، ص، كتاب فحولة الشعراءبن قريب  األصمعي، عبد ا١تلك(  6)
 .55، 89:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  7)
 .32:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  8)
 .11:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  9)
 .111:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  10)
 .78:ص. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى، (  11)
 ( .352:، ص1997، 4األصفها٘ب، ج(  )12)
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كيؤكد األصمعي على فحولة قيس بن ا٠تطيم، كيؤيد ذلك ابن سبلـ، ك٬تعلو من : (1)":فحل: "قيس بن الخطيم 5.1
كقيس بن ا٠تطيم شاعر، فمن الناس من يفضلو على حساف، كال أقوؿ : "فحوؿ ا١تدينة، لكنو يقوؿ ُب موضع آخرمن 
كجعلو النابغة . ، أم أنو يرل فيو منزلة أقل من منزلة حساف، رغم أنو ُب البداية عده من طبقتو، كإف أخره ُب الًتتيب(2)"ذلك

، كىذا يؤيد ما ذىب إليو األصمعي كغَته حوؿ مكانة  (3)"ابن أخيأنت أشعر الناس ي: أشعر الناس عندما قاؿ لو"النابغة 
 .قيس الشعرية

   كصنع األصمعي من ا١ترقشُت فحلُت، كٓب أجد غَته من النقاد القدامى فعل ذلك، : (4)":فحبلف: "المرقشان 6.1
، من قيس، كا١ترقش األصغر "لكربيعة بن سعد بن ما"٫تا ا١ترقش األكرب، كىو " كا١ترقشاف"أك حىت من رفع من مكانتهما، 

قاؿ األصفها٘ب بأف اسم . (5)، كأحد عشاؽ العرب ا١تشهورين"، كقيل ىو ربيعة بن سفياف بن مالك"عمرك بن حرملة"ىو 
عمرك بن مالك بن ضيعة، ككاف ا١ترقش األصغر كىو ابن أخ ا١ترقش األكرب كاٝتو ربيعة بن : ا١ترقش األكرب ىو عوؼ، كقيل

عمرك بن حرملة بن مالك، كاف ٢تما موقع ُب بكر كحركّٔا مع بٍت تغلب، كاألصغر عم طرفة بن : كقيل سفياف بن مالك،
 .كال تأكيد من األصفها٘ب على علو مكانتهما الشعرية بُت الشعراء(6)العبد، كا١ترقش األصغر أشعر ا١ترقشُت كأطو٢تما عمران 

، كىو من (8)األصمعي، كعده ابن سبلـ أكؿ الطبقة الثامنةشاعر فحل عند " ابن قميئة"ك (7)":فحل: "ابن قميئة 7.1
 .(9)"رىط طرفة بن العبد، كىو قدٙب جاىلي، كاف مع حجر أيب امرئ القيس"من 

معقل بن "كذلك شاعر فحل عند األصمعي، كذكر ابن قتيبة بأف اٝتو " الشماخ"ك (10)":فحل: "الشماخ 8.1
، كيقوؿ (11)أبلغوا الشماخ أنو أشعر غطفاف: ىلي إسبلمي، قاؿ اٟتطيئة، كىو أكصف الشعراء للقوس كاٟتمر، كىو جا"ضرار

شديد متوف الشعر، أشد أسر الكبلـ من لبيد، ككاف للشماخ أخوة، كىو "ابن سبلـ بعد أف جعلو ُب الطبقة الثالثة بأنو 
 .(12)أفحلهم

، بأنو من "حرٙب ا٢تمذا٘بمالك بن "كبعد الشماخ قاؿ األصمعي عن  (13)":فحل: "مالك بن حريم الهمذاني 9.1
 .الفحوؿ

                                                           
 .12-11:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .120، 115:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  2)
 ( .9:، ص1997 ،3األصفها٘ب، ج(  )3)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  4)
 .30-29:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  5)
 ( .381، 376:، ص6األصفها٘ب، ج(  )6)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  7)
 .90:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  8)
 .84:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  9)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  10)
 . 61:نفسو، ص(  11)
 .76:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  12)
 .12:، صاء، كتاب فحولة الشعر األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  13)
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ككما أقر األصمعي بفحولة أيب ذؤيب ا٢تذٕب، يقر لو ابن سبلـ بالفحولة أيضان،  (1)":فحل: "أبو ذؤيب الهذلي 10.1
كأشعر ىذيل غَت : من أشعر الناس؟ قاؿ: سئل حساف...ككاف أبو ذؤيب شاعران فحبلن ال غميزة فيو كال كىن: "أيضان، فيقوؿ

أمَت الشعر حكيمو، شغلو فيو التجريب حديثو كقدٯتو، كلو ا١ترثية النقية :"كقاؿ فيو ابن شرؼ القَتكا٘ب. (2)"مدافع أبو ذؤيب
 .(3)"السبك، ا١تتينة اٟتبك، فيها بنية السبعة

 .كساعدة بن جؤبة فحل، كما أشار األصمعي ُب ميزانو: (4)":فحل: "ساعدة بن جؤبة 11.1
، أدرؾ اٞتاىلية : (5)":فحل: "أبو خراش الهذلي 12.1 كىو شاعر فحل من الشعراء ا١تذكورين الفصحاء، ٥تضـر

بأهنم شعراء : كاإلسبلـ فأسلم، كىو من بُت ٣تموعة من الشعراء، قاؿ األصمعي كأبو عبيد كأبو عمرك كابن األعرايب عنهم
 .ولتو بأنو فحلكما ذكره األصفها٘ب يؤيد ما ذىب إليو األصمعي ُب فح(6)دىاة سراعان ال ييٍدرىكوف عدكان 

كخداش بن زىَت العامرم كسابقيو ُب الفحولة، كقاؿ عنو ابن قتيبة،  (7)":فحل: "خداش بن زىير العامري 13.1
ىو أشعر ُب قر٭تة الشعر : "، كنقل ابن سبلـ عن أيب عمرك بن العبلء قولو عن خداش(8)"كىو من قيس آّيدين ُب اٞتاىلية"

 .(9)"لبيدالشعر من لبيد، كأىب الناس إال تقدمة 
وغير ذلك، مع تعليق لو أضافو بعد " أول الفحول"، أو "من الفحول"أو " فحل"شعراء أطلق عليهم األصمعي لقب  .2

 :كىم، اللقب
النابغة : "، كقاؿ"كال يصلح زىَت إال أف يكوف أجَتان عنده"، "كىو أشعر الناس"، "أكؿ الفحوؿ: "النابغة الذبياني 1.2

كىو أشعر الناس طرٌان، كٓب يتقدـ عليو أحد، كال أدركت العلماء بالشعر يفضلوف عليو "، "ا٠تيلكأكس كزىَت ال ٭تسنوف كصف 
، كقد أظهر ُب "فحولة الشعراء"كجاءت ىذه آّموعة من أحكاـ األصمعي النقدية ُب ميزانو النقدم من كتابو . (10)أحدان 
يكن أك٢تم، فهو أكؿ الشعراء، كىو أشعر الناس طران، كٓب يتقدـ عليو ، ُب ا١ترتبة األكٔب للشعراء، إف ٓب "النابغة الذبيا٘ب"أك٢تا 

أحد، كعلماء الشعر ال يفضلوف عليو أحدان، كل ىذه الصفات كا١تيزات جعلت النابغة الذبيا٘ب ُب عُت األصمعي، كضمن 
 . ٓب يصل إليها غَته مقياسو النقدم أكؿ الفحوؿ، كأشعر الناس، ٦تا رفع من قيمة النابغة الشعرية، كجعلت لو مرتبة

النابغة أحسن الناس ديباجة شعر، كأكثرىم ركنق كبلـ، كأجز٢تم بيتان، كأف شعره كبلمان ليس فيو "كيركم ابن قتيبة أف 
رضي –، كذكر صاحب العمدة بأف أبا بكر (12)ككرد عند ابن سبلـ بلفظ مقارب. (11)"تكلف، كنبغ بالشعر بعد ما احتنك

                                                           
 .14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 . 76:نفسو، ص(  2)
 .28:، صرسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراءالقَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  3)
 .14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  4)
 .نفسو (  5)
 ( .142:ص ،1997، 21األصفها٘ب، ج(  )6)
 .15:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  7)
 .151:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  8)
 .81:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  9)
 .9:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  10)
 .20:، صالشعر والشعراءا بن مسلم،  ابن قتيبة، عبد (  11)
 .61:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، : انظر(  12)
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أشعر : "، كما ركم عن أيب عمرك قولو(1)"ىو أحسنهم شعران، كأعذّٔم ْتران، كأبعدىم قعران : "قاؿ عنوقدـ النابغة ك  -ا عنو
، كيورد ا١ترزبا٘ب غَت عيب ُب شعر النابغة، كاليت منها اإلقواء الذم قاؿ (2)"امرؤ القيس، كالنابغة، كطرفة، كمهلهل: الناس أربعة

: كقاؿ ابن شرؼ القَتكا٘ب عن شعره (3)"جت كأنا أشعر الناسدخلت يثرب كُب شعرم شيء، كخر : "قاؿ بعد أف عرفو
 .(4)"فشعره كسائط سلوؾ، كتيجاف ملوؾ"

تيجاف "، كأهناىا ابن شرؼ بػ"أكؿ الفحوؿ"من خبلؿ ما تقدـ ُب ىذه اللوحة النقدية الذبيانية اليت بدأىا األصمعي بػ 
ذائقة األصمعي النقدية الفحولية تتميز على غَتىا من ذائقات  ، ذكر النقاد فيها معايَت نقدية غَت معللة، جعلت من"ا١تلوؾ

قوم الشعر، عظيم اٟتظ بُت الشدة "لو من ادثُت بأنو " طو حسُت"النقاد، بل كجاء غَتىا داعمان ٢تا، إٔب أف جاء كصف 
 .؛ ليؤكد على ىذه ا١تعيارية اليت اختطها اآلخركف(5)"كالصبلبة

،  كاألصمعي ىنا يؤكد على أف أعشى ٫تداف من (6)"كىو إسبلمي كثَت الشعر" ":من الفحوؿ: "أعشى ىمدان 2.2
الفحوؿ، كىو شاعر إسبلمي، ككثَت الشعر، كلعل ىذه اإلضافة من األصمعي تعطي إضاءة على شخصية الشاعر بأنو ليس 

د الرٛتن بن عبد ا ابن جاىليان، كبأنو كثَت الشعر، كلعل كثرة شعره سا٫تت ُب أف يصبح من الشعراء الفحوؿ، كىو عب
 .، كرٔتا ىذه اإلضافة تثرم حكم األصمعي بفحولة أعشى ٫تداف) (7)٫تداف، شاعر فصيح كوُب من شعراء الدكلة األموية

، كلعل (9)كقد جعلو ابن سبلـ أحد أربعة رىط ٤تيًٍكمُت، ُب أشعارىم قلة (8)":رأس فحوؿ ربيعة: "المتلمس 3.2
 .معي مقيدة ُب قبيلة ربيعة فقط، ك٤تصورة فيها، فهو رأس فحو٢تمفحولة ا١تتلمس جعلها األص

كعده ابن سبلـ من طبقة أصحاب ا١تراثي، رثى ا١تنتشر : (10)، كلو مرثية ليس ُب الدنيا مثلها"فحل: "أعشى باىلة 4.2
، "ُب الدنيا مثلهاليس "كلعل الذم رفع مقاـ ىذا الشاعر مرثيتو ُب ا١تنتشر، فقد عدىا األصمعي . (11)بن كىب الباىلي

 .كجعلها سببان إضافيان ُب رفع مكانتو كجعلو فحبلن 
، كدريد ُب بعض شعره أشعر من الذبيا٘ب، ككاد يغلب الذبيا٘ب، كقاؿ عنو "من فحوؿ الفرساف: "دريد بن الصمة 5.2

كىزؿ ُب حزف كبكاء، أكؿ من تغزؿ ُب رثاء، "ىو : ، كقاؿ فيو ابن شرؼ القَتكا٘ب(12)"دريد كخفاؼ أشعر الفرساف"مرة 
كىي من شاجيات النوائح، كباقيات "، أرث جديد الحبل من أم معبد :فقاؿ ُب معبد أخيو قصيدتو ا١تشهورة يرثيو

                                                           
 .82، العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  1)
 . 84:نفسو، ص(  2)
 . 52:ص. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى، (  3)
 .26:، صرسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراءالقَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  4)
 .203:، ص1من تاريخ األدب العربي، العصر الجاىلي والعصر اإلسالمي، جحسُت، طو، (  5)
 .14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  6)

 .226:ص. لموشح في مآخذ العلماء على الشعراءاا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،      
 (.313:، ص1997، 6األصفها٘ب، ج(  7)
 .15:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  8)
 .88:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  9)
 .15:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  10)
 18، 15:، صطبقات الشعراء ، ٤تمد بن سبلـ، اٞتمحي(  11)
 .15،18:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  12)
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، كإف شرؼ ّٔذه الشهادة الفنية لدريد بن الصمة يزيد من مقامو بُت الشعراء، (27:، ص1983القَتكا٘ب، ) (1)"ا١تدائح
كا١تديح، مع التفنن فيهما، كىو فارس شجاع، شاعر فحل، أطوؿ الفرساف الشعراء غزكان،  كيعطيو مكانة مرموقة ُب الرثاء،

أما األصمعي فقولو فيو ٬تعل لو قيمة تكاد تعلو على قيمة النابغة الذبيا٘ب، فهو ٭تاكؿ أف . (2)كأبعدىم أثران، كأكثرىم ظفران 
ولة، بأف حصرىا ُب الفرساف، كلكن تأكيده عليو بأنو ٬تعلو يتفوؽ عليو ُب بعض شعره كما ذكر، رغم إنو ضيق ىذه الفح

 .أشعر الفرساف، يعطي ىذا ا١تصطلح النقدم حيوية كفاعلية جديدة
يسمى ُب اٞتاىلية ٤تربان ٟتسن شعره، كطفيل عندم ُب بعض شعره أشعر من : ٤ترب"، "فحل: "طفيل الغنوي 6.2

دعوا ٕب طفيبلن فإف شعره أشبو : ف معاكية بن أيب سفياف يقوؿككا"، "امرئ القيس، كقد أخذ طفيل من امرئ القيس شيئان 
من أراد ركوب : ككاف من أكصف العرب للخيل، فقاؿ عبد ا١تلك: "، كيضيف ابن قتيبة(3)"بشعر األكلُت من زىَت، كىو فحل

صفة أخرل  لقد أضاؼ األصمعي. (4)"دعوا ٕب طفيبلن، كسائر الشعراء لكم: ركوب ا٠تيل، فلَتك شعر طفيل، كقاؿ معاكية
، كاألصمعي يبُت سبب تأكيده لتحبَت "يسمى ُب اٞتاىلية ٤تربان ٟتسن شعره: "لفحولة طفيل الغنوم، كأكدىا عندما قاؿ

الغنوم لشعره؛ ألف شعره حسن، ٍب يبُت األصمعي ميزة أخرل للغنوم بأنو ُب بعض شعره أشعر من امرئ القيس، كلكن 
، جعلها منكرة دكف توضيح، ٬تعل الناقد يتوقع احتماالت ٥تتلفة، "ئ القيس شيئان كقد أخذ طفيل من امر "إضافتو األخَتة، 

قد تكوف فنية، كقد تكوف ُب ا١توضوعات الشعرية، أك ُب غَت ذلك، كما جاء على لساف معاكية حوؿ طفيل الغنوم يزيد من 
صل بنقد األصمعي الذكقي، كال ٮترجو كما أضافو ابن قتيبة عن جودة شعر طفيل ُب ا٠تيل يت. مصداقية رأم األصمعي حولو

 .عن ىذه الدائرة إٔب دائرة ا١تعلل كا١تمنهج
، كركل "بشر بن أيب حاـز"كجعل اٝتو ابن قتيبة  (5)":قصيدتو اليت على الراء أٟتقتو بالفحوؿ: "بشر بن أبي خازم 7.2

، كالنابغة الذبيا٘بفحبلف من فحوؿ اٞتاىلية كانا يقوياف بشر بن : "كركل قوالن عن أيب عمرك بن العبلء كىنا . (6) .."أيب حاـز
كىنا يرل األصمعي أف قصيدة بشر الرائية ىي اليت أٟتقتو بالفحوؿ، ككأنو أراد أف يقوؿ أنو لوال ىذه القصيدة ٓب يعد من 
الفحوؿ، كما ركاه ابن قتيبة عن أيب عمرك يؤكد مقياس األصمعي ُب فحولة بشر أكثر من األصمعي نفسو؛ ألف األصمعي 

ك٦تا يؤكد قوة شاعرية . فحولة بشر بقصيدة بشر اليت على الراء، بينما ركاية ابن قتيبة جعلت فحولتو مفتوحة دكف قيد قيد
 .، كىذا القوؿ يصب ُب فحولتو اليت ارتآىا األصمعي آنفان (7)بشر، ما قالو عنو الفرزدؽ بأنو أشعر العرب

قد جعل مقياسو النقدم ٤تصوران ُب الفحولة، كمتبوعان  كيظهر لنا من خبلؿ عرض آّموعة الثانية بأف األصمعي
بتعليقات، أك إضافات، تفسر سبب الفحولة، أك تظهر شرطان معينان أٟتق الشاعر بالفحولة، ككلها ُب هناية األمر ىي مقياس 

 .ذكقية ذاتية ال تظهر تعليبلن، كال تقعد قاعدة نقدية

                                                           
 .107:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  1)
 ( .243:، ص1997، 10األصفها٘ب، ج(  )2)
 .10:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  3)
 .104:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  4)
 .14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  5)
 .49:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  6)
 .،83:، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  7)
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دون أن  ،"ليس بفحل"موعة صفة الفحولة عن أصحأّا، كاكتفى بقولو نفى األصمعي عن ىذه آّ: شعراء ليسوا بالفحول .3
، أك ذكر السبب الذم جعلو يطلق عليهم ىذه الصفة، كينفي عنهم صفة الفحولة، كىؤالء يضيف أي كلمة أو تعليق

 :الشعراء ىم
أما ابن شرؼ  ،(2)"عمرك بن كلثـو أشعر الناس: "كقاؿ الكميت عنو: (1)":ليس بفحل: "عمرو بن كلثوم 1.3

القَتكا٘ب فقاؿ عن قصيدتو بأهنا من القصائد اقَّقات، كإحدل ا١تعلقات، كجعلتها تغلب قبلتها اليت تصلي إليها، كٓب يتخلوا 
  (3) :عنها إال بعد قوؿ القائل

 ألهـــــــــــــى بنـــــــــــــي تغلـــــــــــــب عـــــــــــــن كـــــــــــــل مكرمـــــــــــــة
 

ــــــــــــوم  ــــــــــــن كلث  قصــــــــــــيدة قالهــــــــــــا عمــــــــــــرو ب
 

بن سبلـ اٞتمحي رأس الطبقة ا٠تامسة من الشعراء اإلسبلميُت، كركل كقد جعلو ا:  (4)"ليس بفحل" أبو زبيد 2.3
، كيعجب اقق كيف جعلو ابن سبلـ ُب طبقات اإلسبلميُت، مع أنو (5)"كاف أبو زبيد الطائي من زٌكار ا١تلوؾ: قولو

كتفى بذلك دكف تعليق ، كا "ليس بفحل"، كنلحظ ىنا أف األصمعي أطلق عليو ُب ميزاف الفحولة النقدم عنده أنو (6)جاىلي
 .تعليق أك إضافة

ىو ٘تيم بن أيب مقبل، من بٍت العجبلف، جاىلي إسبلمي، كلو قصيدة ىي من أجود : (7)"ليس بفحل" ابن مقبل 3.3
  (8) :ما قاؿ، منها

ـــــــــــــــو  كـــــــــــــــان الشـــــــــــــــباب لحاجـــــــــــــــات وكـــــــــــــــن ل
 

 فقــــــــــد فزعـــــــــــت إلـــــــــــى حاجـــــــــــاتي اآلخـــــــــــر 
 

 .م ُب ابن مقبلكما أضافو ابن قتيبة ىنا ال يغَت من رأم األصمعي النقد
ككاف كعب فحبلن : "لكن ابن قتيبة جعلو فحبلن ٣تيدان عندما قاؿ: (9)"ليس بفحل" كعب بن زىير بن أبي سلمى 4.3
قد علمت ركاييت شعر أىل البيت كانقطاعي، كقد ذىب الفحوؿ : "، كيركم ابن سبلـ قوؿ اٟتطيئة لكعب(10)"فحبلن ٣تيدان 

 (11) :، كتضعٍت موضعان، فإف الناس ألشعاركم أركل، كإليها أسرع، فقاؿ كعبغَتم كغَتؾ، فلو قلت شعران تذكر فيو نفسك
 فمـــــــــــــــن للقـــــــــــــــوافي شـــــــــــــــأنها مـــــــــــــــن يحوكهـــــــــــــــا

 
 إذا مــــــــــــا ثــــــــــــوى كعــــــــــــب وفــــــــــــّوز جــــــــــــرول 

 
                                                           

 .10:، ص، كتاب فحولة الشعراء، عبد ا١تلك بن قريب األصمعي(  1)
 .،84:، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق،  (  2)
 .25:، صرسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراءالقَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  3)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  4)
 .218:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ،  ( 5)
 . 41:نفسو، ص(  6)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  7)
 .106:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  8)
 .15:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  9)
 .33:، صالشعر والشعراء، عبد ا بن مسلم،  ابن قتيبة(  10)
 .67:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  11)
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كلعل ركاييت ابن قتيبة كابن سبلـ تتعاضداف ُب أف كعب بن زىَت فحبلن ٣تيدان، كإف خلع عنو األصمعي ىذه الصفة، كأكد أنو ليس 
 .رغم ىذا التأكيد ُب مقياس األصمعي، فإنو ال ينفي الفحولة كاٞتودة عن كعب ُب منظار اآلخرين النقدمفحبلن، كلكن 

 :شعراء ليسوا بفحول مع إضافة أو تعليق .4
ليس "٭تاكؿ األصمعي ُب آّموعة الرابعة من ميزانو النقدم، أف يسجل ٣تموعة من الشعراء، قاؿ عن كل كاحد منهم 

١تقياس النقدم الذاٌب إضافة أك تعليقان، أضاءت شيئان حوؿ ىذا ا١تصطلح النقدم الذكقي، الذم أطلقو ، ٍب أتبع ىذا ا"بفحل
 :ك٘تثلت ىذه آّموعة ُب ستة عشر شاعران، كما يلي. األصمعي ٨تو كل شاعر من شعراء ىذه آّموعة

كوفة ال يقدموف على أىل ال: "، ٍب أضاؼ األصمعي"ليس بفحل" (أعشى بني قيس بن ثعلبة)األعشى   1.4
، كركل ابن قتيبة (1)"ألنو قد قاؿ ُب كل عركض، كركب كل قافية: األعشى أحدان، ككاف خلف ال يقدـ عليو أحدان، قاؿ أبو حاًب

األعشى ىو رابع الشعراء ا١تعدكدين، كىو يقدـ على طرفة، ككاف أكثر عدد طواؿ جياد، كأكصف للخمر : "عن أيب عبيدة قولو
علقمة بن ")كأبكى ىجوه علقمة... شاعر ا١تدح كا٢تجاء، كاليأس كالرخاء، كالتصرؼ ُب الفنوف"، كىو (2)"ح كأىجىكاٟتمر، كأمد 

كقاؿ أصحاب األعشى ىو أكثرىم عركضان، كأذىبهم ُب فنوف الشعر، كأكثرىم طويلة جيدة، : "كركل اٞتمحي. (3)(عبلثة
جعل الشعر متجران يتجر بو ٨تو البلداف، "كىو الذم . (4)"أؿ بشعرهككاف أكؿ من س... كأكثرىم  مدحان كىجاءن كفخران كصفة

إف األعشى قدـ، كىو رجل مفوه، ٣تدكد ُب الشعر، ما مدح : "، كفيو قالت امرأة الق(5)"كقصد ملك العجم فأثابو كأجزؿ عطيتو
ُب تزكيج ٚتيع بناتو قبل أف ٯتسي ذلك  ، فقاؿ شعران ُب الق كبناتو كاف سببان "مدح أحدان إال رفعو، كال ىجا أحدان إال كضعو

 . (6)اليـو
: ٓب يكن لؤلعشى بيت نادر على أفواه الناس مع كثرة شعره كأبيات أصحابو، ٍب ركل قوؿ أحدىم"كذكر ا١ترزبا٘ب بأنو 

 (7) :أدركت الناس كىم يزعموف أف أكذب بيت قالتو العرب ُب اٞتاىلية قوؿ أعشى بٍت قيس بن ثعلبة"
 تــــــــــــــــــاً إلــــــــــــــــــى نحرىــــــــــــــــــالــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــندت مي

 
 عـــــــــــــــاش ولـــــــــــــــم ينقـــــــــــــــل إلـــــــــــــــى قـــــــــــــــابر 

 
كلعل الشهادات النقدية اليت كردت آنفان، تعطي األعشى قدران كبَتان عند أىل األدب كالنقد، كإف رأل األصمعي بعدـ 

ؿ ، كىو داللة على توسعو ُب نظم الشعر، ك٘تكنو منو، كإف الفحو "قاؿ ُب كل عركض، كركب كل قافية"فحولتو، رغم قولو فيو 
آّيدين من الشعراء القدماء كادثُت يتوخوف أف تكوف القافية عذبة اٟترؼ، سلسة ا١تخرج كغَت ذلك، كىو يدؿ على اقتدار 

كلكن ما أثبتو اآلخركف لو يدؿ على رفعة مكانتو الشعرية، فهو صاحب القصائد الطواؿ، كاألكثر كاألجود . (8)الشاعر كسعة ْتره
ر كاٟتمر، كالتصرؼ ُب الفنوف، كما كجد من ركايات سردىا ا١ترزبا٘ب حاكؿ فيها التقليل من شأنو، مثل مدحان كىجاءن ككصفان للخم

                                                           
 .12-11:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .46:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  2)
 .27-26:، صقد الشعر والشعراءرسائل االنتقاد في نالقَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  3)
 .63:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  4)
 .70:، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  5)
 . 41:نفسو، ص(  6)
 .66، 63:ص. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى، (  7)
 .51:ص نقد الشعر،ابن جعفر، قدامة،    (8)
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ما يدلل على ضعف أك تدفٍّ  -كجل ما ذكره ا١ترزبا٘ب-ذكره أكذب بيت قالتو العرب لؤلعشى، فإ٘ب ال أجد فيو من الناحية الفنية 
لركايات النقدية، ىي ُب مصلحة األعشى، كتعطيو قيمة بُت الشعراء يكاد من كإ٘ب أرل أف معظم ا. ُب ا١تكانة الشعرية لؤلعشى

 .خبل٢تا أف يكوف أك٢تم
أجد األصمعي ُب حكمو النقدم ىذا قد طعن بفحولة الشاعر : (1)"ليس بفحل، كال أنثى" عدي بن زيد 2.4

فحولة، كمعادالن موضوعيان ٢تا، ذلك عندما الشعرية، فهو ليس فحبلن، كطعن برجولتو، عندما جعل الرجولة مشاكلة كمشأّة لل
كيرل . ، فهو طعن ُب رجولتو كشخصيتو، كإف كنت أرل كذلك، أنو رٔتا أضافها من قبيل السخرية كاالستهزاء"كال أنثى"أضاؼ 

مربزات، كلو كلو أربع قصائد غرر ركائع "كقاؿ ابن سبلـ . (2)"علماءنا ال يركف شعره حجة، كلو أربع قصائد غرر"ابن قتيبة بأف 
عدم بن زيد ُب الشعراء، مثل سهيل ُب الكواكب، : "، كنسب ا١ترزبا٘ب قوالن أليب عمرك بن العبلء ذكر فيو(3)"بعدىن شعر حسن

متقاربة، من قبل معظم النقاد العرب " عدم بن زيد"، كيبدك أف اآلراء النقدية ُب (4)"الكواكب، يعارضها كال ٬ترم ٣تراىا
 .عره باٞتودة كالفحولة، أك أنو أشعر الناس أك العرب، أك غَت ذلكالقدامى، فبل أحد منهم يسم ش

، كٓب يضف ابن قتيبة على شاعرية عركة شيئان، كإ٪تا ركز على (5)"ىو شاعر كرٙب كليس بفحل" عروة بن الورد 3.4
راء اٞتاىلية، كفارس شاعر من شع"، كقاؿ صاحب األغا٘ب عنو بأنو (6)"ككاف يلقب عركة الصعاليك لسخائو: "سخائو عندما قاؿ

كبذلك أٚتع األصمعي كابن قتيبة كاألصفها٘ب، على  كـر . (7)"من فرساهنا، كصعلوؾ من صعاليكها ا١تعدكدين ا١تقدمُت األجواد
 .عركة كجوده، كليس على شعره كجودتو

  (8)..." ليس بفحل، كلو" المهلهل 4.4
، كىو حصُت بن معاكية من بٍت ٪تَت، ٝتي الراعي؛ ألنو يكثر (9)"ليس بفحل، أشبو شعران بالقدٙب كباأليكىؿ" الراعي 5.4

، كركم بأنو ىو (10)يكثر كصف الرعاء ُب شعره، ىجاه جرير، فأتاه الراعي فاستكفو فكف عنو، كيستحسن قولو ُب االعتذار
كاف فحل مضر حىت : عبيد بن حصُت، من كجوه قومو، كإف كاف بذيان ىجاء لعشَتتو، ككاف يعد ىجاء جرير لو ميغىلَّبان، قيل

بل أنا يا : أينا أشعر أنا أـ أنت؟ قاؿ: قاؿ عٌم عبيد الراعي: عمارة بن عقيل"كذكر ا١ترزبا٘ب عن . (11)ضغمو الليث، يعٍت جريران 
كأما الراعي : "كقاؿ ابن شرؼ القَتكا٘ب. (12)"بأنك تقوؿ البيت كابن أخيو، كأقوؿ البيت كأخاه: مبى ذاؾ؟ قاؿ: فغضب كقاؿ. عم

                                                           
 .11:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .34:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  2)
 .80:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  3)
 .90:ص. العلماء على الشعراء الموشح في مآخذا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى، (  4)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  5)
 .159:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  6)
 ( .52:، ص1997، 3األصفها٘ب، ج(  )7)
 (.انظر آّموعة ا٠تامسة(  )8)
 .12:، صالشعراء، كتاب فحولة األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  9)
 .94:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  10)
 .197:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  11)
 .191:ص. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى، (  12)
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كمن ذلك نلحظ أف كل تلك ا١تلحوظات . (1)"، فجبل على كصف اإلبل، فصار بالرعي يعرؼ، كنسي مالو من الشرؼعبيد
شعره أشبو بالقدٙب، رٔتا جاءت من باب كصفو لئلبل : النقدية الذكقية ٕتمع على ما ٖتدث بو األصمعي، فهو ليس فحبلن، كقولو

 .كالرعي على ٪تط القدماء
كلكن دكف "، كلعل األصمعي قصد من قولو "ليس بفحل، لكن دكف ىؤالء كفوؽ طبقتو" :ابن أحمر الباىلي 6.4

كأتى ابن أٛتر بأربعة ألفاظ ال تعرفها : "، كقاؿ ابن قتيبة فيو(2)بابن مقبل كالراعي، ْتسب سياؽ الكبلـ ُب كتاب الفحولة" ىؤالء
رض أىبلن بُت يذبل كالقعاقع، يعٍت مولده قبل أف ينزؿ ككاف ابن أٛتر ُب أفصح بقعة ُب األ: "، كقاؿ فيو أبو عمرك"العرب
، قاؿ البغدادم: قيل. (3)"اٞتزيرة كاف يتقدـ شعراء زمانو، ككاف يكثر من : ىو عمرك بن أٛتر بن عامر الباىلي، شاعر ٥تضـر

. (5)يح الكبلـ، كثَت الغريبصح"، كجعلو ابن سبلـ ُب الطبقة الثالثة من الشعراء اإلسبلميُت، كقاؿ عنو بأنو (4)الغريب ُب شعره
كلعل ُب أقواؿ ىؤالء النقاد ما ٬تعلنا نأنس ْتكم األصمعي عليو، كرٔتا ما ذكره البغدادم بأنو يتقدـ شعراء زمانو، كما ذكره 

 .اٞتمحي بأنو صحيح الكبلـ ٬تعلنا نرفع من مكانة ابن أٛتر الشعرية قليبلن 
، كىو األغلب بن جشم بن سعد من عجل، كىو (6)" شعرهليس بفحل، كال مفلح، كقد أعيا٘ب: "األغلب 7.4

، كيرل ابن (7)جاىلي إسبلمي قتل بنهاكند، كىو أكؿ من أطاؿ الرجز، ككاف الرجل قبلو يقوؿ البيت كالبيتُت إذا فاخر أك شاًب
كال : "ألصمعي كغَتهمن ذلك يظهر أف ميداف األغلب على األغلب ىو الرجز، كقوؿ ا (8)"كاف مقدمان أكؿ من رجز"سبلـ بأنو 

، رٔتا قصد من ذلك كثرة ما "كقد أعيا٘ب شعره: "أم أنو ٓب يصل ُب شعره إٔب درجة الفبلح كاٞتودة ُب الشعر، أما قولو" مفلح
 .، كإف حاكؿ اٞتمحي أف ٯتتدح رجزه ك٬تعلو مقدمان كاألكؿ فيو(9)أضافو أكالده كالركاة إٔب شعره، ٦تا أفسده كما ذكر ا١ترزبا٘ب

ككاف يقاؿ لو كعب .. ليس من الفحوؿ، إال ُب ا١ترثية، فإنو ليس ُب الدنيا مثلها" :كعب بن سعد الغنوي 8.4
 :(11)، كلعل ا١ترثية اليت ذكرىا األصمعي ُب رثاء أخيو أيب ا١تغوار، حيث قاؿ فيها(10)"األمثاؿ

ــــــــــــــــــالُقرى  وخبٍّرتمــــــــــــــــــاني إنمــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــوت ب
 

 وكيـــــــــــــــــف وىاتـــــــــــــــــا روضـــــــــــــــــة وكثيـــــــــــــــــب 
 

لى كعب بأنو ليس من الفحوؿ، ٍب يستثٍت ذلك، بأف مرثية كعب جعلتو من الفحوؿ؛ ألنو ليس ُب كاألصمعي ٭تكم ع
 .كلعل ىذا االستثناء ٬تعلنا ٧ترؤ على كضعو ضمن قائمة الفحوؿ. الدنيا مثلها

                                                           
 .28:، صوالشعراء رسائل االنتقاد في نقد الشعرالقَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  1)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  2)
 .78، 77:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  3)
 .ا٢تامش-99:ص. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى، (  4)
 .213-212:، صقات الشعراءطب اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  5)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  6)
 .144:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  7)
 .239:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  8)

 .250:ص. اء على الشعراءالموشح في مآخذ العلما١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى، :انظر-    
 .نفسو (  9)
 .14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  10)
 .111-110:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  11)
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كٓب . (1)رٔتا قصد بشر بن أيب خاـز كاألسود بن يعفر". ليس بفحل، ىو دكف ىؤالء: "عمر بن شاس األسدي 9.4
ذكر ابن قتيبة كابن سبلـ كغَت٫تا رأيان نقديان حوؿ شعر عمرك بن شاس؛ كلذا يبقى الرأم على ما جاء بو األصمعي حوؿ ىذا ي

، ىو تقليل ١تكانة عمرك "ىو دكف ىؤالء: "الشاعر، كلعل ُب إضافة األصمعي إٔب حكمو النقدم عليو بأنو ليس بفحل، قولو
 .الشعرية كمنزلتو بُت الشعراء

شعر لبيد  : كاف رجبلن صاٟتان، كأنو ينفي عنو جودة الشعر، كقاؿ أيضان : ، كقاؿ مرة"ليس بفحل" :بيد بن ربيعةل 10.4
ىو من شعراء اٞتاىلية كفرساهنم، أسلم : كقاؿ عنو ابن قتيبة. (2)"إنو جيد الصنعة كليس لو حبلكة: "، يعٍت"كأنو طيلساف طربم

 : كٓب يقل ُب اإلسبلـ إال بيتان كاحدان 
 لحمـــــــــــــــــــــد هلل إذ لـــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــأتني أجلـــــــــــــــــــــيا
 

 حتــــــــــى كســــــــــاني مــــــــــن اإلســــــــــالم ســــــــــرباال 
 

أنشد٘ب من شعرؾ، فقرأ سورة البقرة، كقاؿ ما كنت ألقوؿ شعران بعد إذا علمٍت ا سورة : كقاؿ لو عمر بن ا٠تطاب
١تنطق، رقيق حواشي الكبلـ، ككاف لبيد فارسان شاعران شجاعان، عذب ا: أما ابن سبلـ فقد قاؿ عنو. (3)البقرة، فزاد عمر ُب عطائو

أحد شعراء اٞتاىلية ا١تعدكدين "كىو . (4)ككاف ُب اٞتاىلية خَت شاعر لقومو، ٯتدحهم كيرثيهم، كيعد أيامهم ككقائعهم كفرساهنم
حكمو  بعد أف أطلق األصمعي. (5)"فيها،كا١تخضرمُت ٦تن أدرؾ اإلسبلـ، كىو من أشرؼ الشعراء آّيدين الفرساف القراء ا١تعمَّرين

كأنو : كاف رجبلن صاٟتان، كرٔتا فسرىا الراكم بقولو: على لبيد بأنو ليس بفحل، أضاؼ توضيحات أخرل ٢تذا اٟتكم، فقاؿ عنو
قاؿ صاّب، ٓب يقل إنو : "ينفي عنو جودة الشعر، كمن ا١تعلـو أف األصمعي قد كررىا أكثر من مرة، فنجده يقوؿ عن أيب دؤاد

، كال أعرؼ كيف فسرىا الراكم بأنو ينفي عنو جودة الشعر، مع العلم أف (7)"كىو صاّب الفصاحة"مة ، كقولو عن أيب دال(6)"فحل
كتكرارىا ُب ميزانو النقدم، كقولو صاّب الفصاحة، كقوؿ األصمعي عن شعره بأنو طيلساف طربم، يعٍت أنو " صاّب"أف معٌت كلمة 

نو عذب ا١تنطق، كرقيق حواشي الكبلـ، كبأنو أشرؼ الشعراء آّيدين جيد الصنعة، كذًٍكري اٞتمحي عنو بأنو خَت شاعر لقومو، كا
 .الفرساف، كل ذلك، ٬تعلنا نرجح جودة شعر لبيد عند النقاد القدامى، كإف ٓب يصل إٔب الفحولة األصمعية

 ليس من الفحوؿ، كال من الفرساف، كلكنو من الذين كانوا يغزكف فيعدكف على أرجلهم" :سليك بن السلكة 11.4
، حكم (9)كىو أحد أغربة العرب كىجنائهم، ككاف أدؿ الناس باألرض، كأشدىم عدكان على رجليو، كىو صعلوؾ. (8)"فيختلسوف

 .حكم عليو األصمعي بأنو ليس فحبلن كال فارسان، كلكنو صعلوؾ يتحلى ٓتصا٢تم كسرعة العدك

                                                           
 .14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .15:، صشعراء، كتاب فحولة الاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  2)
 .51-50:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  3)
 .77:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  4)
 (. .241:، ص1997، 15األصفها٘ب، ج(  )5)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  6)
 . 16:نفسو، ص(  7)
 . 15:نفسو، ص(  8)
 .81-80:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  9)
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ابن براقة كمثلو : عيحيث قاؿ األصمثم أضاف مجموعة من الشعراء يشبهون سليك بن السلكة،  12.4
. ، كا١تنتشر ليس منهم(األعلم الهذلي، السركم، كوالشنفري األزدي، وتأبط شّراً من السركيُت،  حاجز الثمالى، كمثلو الهمذاني

كقاؿ . بأهنم يشبهوف الشاعر سليك بن السلكة، ُب تقوٯتو النقدم لو -ما عدا ا١تنتشر–ك٧تد األصمعي ىنا قد جعل ىؤالء 
أفصح الشعراء ألسنان كأعرّٔم أىل السَّرىكات، كىن ثبلث، كىي اٞتباؿ ا١تطلة على هتامة ما : ؿ أبو عمرك بن العبلءقا: األصمعي

ٍب علية السراة الوسطى، كقد شركتهم ثقيف ُب ناحية منها، ٍب سراة األزد، أزد . يلي اليمن، فأك٢تا ىذيل، كىي تلي الرمل من هتامة
 .(1)"بن اٟتارث بن نصر بن األزد شنوءة، كىم بنو اٟتارث بن كعب

كاألصمعي ُب ىذه آّموعة جعل أسلوب : آراء نقدية تتصل بالفحول على سبيل الشرط: الميزان الشرطي. 5
 :الشرط ىو اٟتكم ُب ميزانو النقدم على ىؤالء، كىذه آّموعة تشكلت من ٣تموعتُت

 (:المعيار الشرطي األول)الشرط لتحقق الفحولة  1.5
ىو عدم بن . (2)؛ لكاف أفحلهم"أليلتنا بذي ُجَشم أنيري" :، كلو قاؿ مثل قولو"ليس بفحل" :المهلهل 1.1.5

ٝتي مهلهبلن : "كقاؿ ابن سبلـ. (3) ..أرقَّو، كىو خاؿ امرئ القيس: ربيعة، أخو كليب كائل، ٝتي مهلهبلن؛ ألنو ىلهل الشعر، أم
فبعد أف حكم األصمعي على ا١تهلهل بأنو ليس فحبلن، أضاؼ شرطان  (4)"٢تلهلة شعره كهلهلة الثوب، كىو اضطرابو كاختبلفو

لكاف أفحلهم، أم الستحق مقياس الفحولة، بل كأفحل من غَته، كال أدرم من يعٍت .. أليلتنا: للفحولة بأنو لو قاؿ مثل قولو
١تهلهل، كال أعتقد أنو قصد عامة الشعراء؛ ألف ، فلعلو قصد عركة بن الورد كاٟتويدرة اللذين ذكرا قبل ا(أفحلهم)بالضمَت ا١تتصل بػ 

 .السياؽ كا١تنطق النقدم عند األصمعي ال يؤيداف ذلك
، ٧تد األصمعي ُب ميزانو الشرطي ىذا، (5)"لو قاؿ مثل قصيدتو ٜتسان كاف فحبلن " :ثعلبة بن ُصعْير المازني 2.1.5

ؼ ما ىي ىذه القصيدة، كىل قصد ّٔا قصيدة مالك بن حرٙب، بأنو لو قاؿ مثل قصيدتو، كال نعر " ثعلبة"يضع مقياسان لفحولة 
الشاعر الفحل الذم ذكر قبلو؟ أـ غَت ذلك؟ فلو قاؿ ٜتس قصائد مثلها لكاف ثعلبة فحبلن ُب ميزاف األصمعي النقدم، فاألمر 

 .ىنا مشركط بتحقق القصائد ا٠تمس، فيما لو قا٢تا
قطبة بن أكس بن "، ىو اٟتويدرة الذبيا٘ب، كاٝتو (6)"كاف فحبلن   لو قاؿ مثل قصيدتو ٜتس قصائد" :الحويدرة 3.1.5

كاألصمعي ىنا حكم على اٟتويدرة بالطريقة ذاهتا اليت حكم . (7)جركؿ، كىو من شعراء الطبقة التاسعة من طبقات شعراء اٞتاىلية
 .حكم ّٔا على ثعلبة، كىي الطريقة الشرطية

، األصمعي ىنا ٓب يوضح ُب مقياسو (8)"سان أك ستان لكاف فحبلن لو أًب ٜت" (:حليف بني نمير)معقر البارقي 4.1.5
لو أًب ٜتسان أك ستان، فهل ىي قصائد أـ أبيات شعر، أـ ماذا؟ كإف كانت قصائد فما نوعها؟ كما : الشرطي ماذا قصد من قولو

                                                           
 .،483:،ص2، جالمزىر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبد الرٛتن جبلؿ الدين، (  1)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  2)
 .58:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  3)
 .55:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  4)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  5)
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  6)
 .95:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  7)
 .14:، صفحولة الشعراء ، كتاباألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  8)
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، كالنطبق عليو مقياس غرضها؟ كما مقياس اٞتودة فيها؟ كمع ذلك ٧تده يقرر أف الشاعر لو أكمل ىذا العدد لكاف فحبلن 
 .الفحولة

ٓب ينب األصمعي نوع . (1)"لو قاؿ عشرين قصيدة ٟتق بالفحوؿ، كلكنو قيًطع بو" :أوس بن غلفاء الهجيمي 5.1.5
، فيها إشارة إٔب أنو ٓب يقلها، "كلكنو قيًطع بو: "القصائد اليت لو قاؿ مثلها أكس بن غلفاء عشرين قصيدة للحق بالفحوؿ، كقولو

 .إب ٓب يلحق بالفحوؿ اليت ىي ضمن ميزاف األصمعيكبالت
، ىو جاىلي قدٙب من فرساف ٘تيم ا١تعدكدين، كأحد نعات (2)"لو كاف زاد شيئان كاف فحبلن " :سالمة بن جندل 6.1.5

 :(3)ا٠تيل، كأجود شعره قصيدتو اليت أك٢تا
 أودى الشــــــــــــــــــباب حميــــــــــــــــــداً ذو التعاجيـــــــــــــــــــب           

 
 وبأودى وذلـــــــــك شـــــــــأٌو غيـــــــــر مطلـــــــــ 

 
 تقــــــــــــــــــول ابنتــــــــــــــــــي إن انطالقــــــــــــــــــك واحــــــــــــــــــداً  :كمنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 إلــــــــى الـــــــــروع يومـــــــــاً تـــــــــاركي ال أباليـــــــــا 

 
. (4)"أربعة رىط ٤تًكموف، ُب أشعارىم قلة: "كجعلو اٞتمحي األكؿ ُب الطبقة السابعة من الشعراء اٞتاىليُت، كقاؿ عنهم

٬تد لو تأييدان عند ابن سبلـ، من حيث قلة لو زاد شيئان ُب شعره لكاف فحبلن، " سبلمة بن جندؿ"إف شرط األصمعي بأف . (4)"قلة
 .قلة شعره، كىو مع ذلك، فالدالئل تشَت إٔب جودة شعره، خاصة ما كاف ُب نعت ا٠تيل

 (:المعيار الشرطي الثاني)لو كانوا في الجاىلية    2.5
ف، كال أقوؿ كلو كانوا ُب اٞتاىلية كاف ٢تم شأ(: "الفرزدؽ كاألخطل)قاؿ األصمعي عنو كعن زميليو  :جرير 1.2.5

، من بٍت كليب بن يربوع، كيكٌت "جرير بن عطية بن حذيفة ا٠تطفي"كذكر ابن قتيبة بأنو ىو . (5)"فيهم شيئان؛ ألهنم إسبلميوف
بأيب حرزة، عاش نيفان على ٙتانُت سنة، لو عشرة من الولد، من فحوؿ شعراء اإلسبلـ، يشبو من شعراء اٞتاىلية باألعشى، من 

  (6) :أعطاه عبد ا١تلك مئة من اإلبل مع الرعاء، عن قصيدتوأشد الناس ىجاء، 
 ألســـــــــــــتم خيـــــــــــــر مـــــــــــــن ركـــــــــــــب المطايـــــــــــــا

 
 وأنـــــــــــــــــدى العـــــــــــــــــالمين بطــــــــــــــــــون راح 

 
، "كاف جرير ٭تسن ضركبان من الشعر ال ٭تسنها الفرزدؽ، كفضل جريران عليو: "كركل ابن سبلـ عن بشار العقيلي قولو

: بيوت الشعر أربعة: "كقاؿ األسيدم". كاحد، كتضطرب دالؤه عند طوؿ النهر إ٘ب كإياه لنغًتؼ من ْتر: "كركم قوؿ للفرزدؽ
: جرير يغرؼ من ْتر، كالفرزدؽ ينحت من صخر، فقاؿ األخطل: "، كقيل"فخر كمديح كنسيب كىجاء، كُب كلها غلب جرير

                                                           
 .15:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .15:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  2)
 .50:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم، (  3)
 .88:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  4)
 .14-13:، ص، كتاب فحولة الشعراءمعي، عبد ا١تلك بن قريب األص(  5)
 .111-108:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم، (  6)
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، كُب (2)"يران ٓب يقم على الفرزدؽمن نظر ُب نقائض جرير كالفرزدؽ، علم أف جر : "، كقاؿ مركاف بن أيب حفصة(1)"فجرير أشعر٫تا
أنا مدينة : "٤تاكرة بُت نوح بن جرير ككالده، كشفت عن اعًتاؼ جرير بفضل الفرزدؽ كاألخطل، كعندما سألو ابنو عن نفسو قاؿ

 :، كيذكر ابن رشيق ُب عمدتو بيت جرير من قصيدة لو منها(3)"العلم
 فغــــــــــــــض الطــــــــــــــرف إنــــــــــــــك مــــــــــــــن نميــــــــــــــر

 
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــت وال كالب ـــــــــــــــاً بلغ ـــــــــــــــال كعب  اف

 
كأثر ىذا البيت على قبيلة ٪تَت، ككيف أخزاىم ا بو إٔب آخر الدىر، كٓب يرفعوا بعده رؤكسهم، كقد ٝتيت ىذه القصيدة 

كضمن ىذا . (4)، حىت أف بٍت ٪تَت انتسبت بالبصرة إٔب عامر بن صعصعة، كٗتلت عن ٪تَت"الدٌماغة"، كٝتاىا جرير "الفاضحة"
عي النقدم، أجد تفضيل القدٙب على اٟتديث، كبأف كل من ليس ّتاىلي ال قيمة لشعره كلو ا١تقياس الشرطي ُب ميزاف األصم

أجاد، كأما اآلخركف فأجد ابن قتيبة يعده من فحوؿ شعراء اإلسبلـ، كغَته يثٍت عليو كيرفع من مرتبتو، كإف كاف ابن قتيبة أكثرىم 
 .ُب حكمو النقدم -كرٔتا كصدقان –جرأة 

تسعة أعشار شعر الفرزدؽ سرقة، أما جرير : كيقوؿ. (5)ألصمعي يفضل جريران على الفرزدؽكاف ا  :الفرزدق 2.2.5
، كىو ٫تاـ بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقاؿ، جده (6)فلو ثبلثوف قصيدة، ما علمتو سرؽ شيئان قط إال نصف بيت

طبقة كاحدة، ىي الطبقة األكٔب من الشعراء  ، جعلو ابن سبلـ مع صاحبيو جرير كاألخطل ُب(7)صعصعة عظيم القدر ُب اٞتاىلية
ككاف الفرزدؽ أكثرىم بيتان "، "الفرزدؽ أشعر عامة، كجرير أشعر خاصة"، "نبعة الشعر الفرزدؽ: "اإلسبلميُت، كركم فيو أقواؿ منها

كاف الفرزدؽ كىو : بن عمار قولو كركل ا١ترزبا٘ب عن أٛتد. (8)"ميقىلَّدان، كا١تقلد البيت ا١تستغٍت بنفسو ا١تشهور الذم يضرب بو ا١تثل
ىو كا أشعر منك، غلبك : كىو فحل شعراء اإلسبلـ يأٌب باإلحالة، كينظم ُب شعره أىجن كبلـ، كقالت النوار زكجة الفرزدؽ

ؿ كىذا ٖتامل شديد من األصمعي، كتقوٌ : "على حلوه، كىشىرًكىك ُب مره، كذكر ا١ترزبا٘ب أيضان عن اهتاـ األصمعي للفرزدؽ بالسرقة
الفرزدؽ أشعر من جرير؛ ألنو أقوا٫تا : كقيل. (9)على الفرزدؽ ّٔجائو باىلة، أما أف نطلق أف تسعة أعشار شعره سرقة، فهذا ٤تاؿ

من ذلك، أجد أف األصمعي حكم بالتفوؽ . (10)"أٍسر كبلـ، كأجرا٫تا ُب أساليب الشعر، كأقدر٫تا على تطويل كأحسنهما قطعان 
الفرزدؽ بالسرقة، ك٤تاكلة تربئة جرير منها، كأما النقاد اآلخركف فحاكلوا أف يوازنوا بُت االثنُت، كإف رفع  ٞترير على الفرزدؽ، متهمان 

اٞتمحي من مكانة الفرزدؽ أحيانان، ككذلك فعل ا١ترزبا٘ب مضيفان تربئة الفرزدؽ من اهتاـ األصمعي لو بالسرقة، ككذلك فعل 
 .رزدؽ يتفوؽ على جرير ُب بعض ا١تواقفصاحب العمدة، كما فعل اآلخركف من جعل الف

                                                           
 .184-158:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، : انظر(  1)
 .153:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  2)
 . 162:نفسو، ص(  3)
 .43:، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  4)
 .13:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  5)
 . 19:نفسو، ص(  6)
 .111:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  7)
 .156-147:، صطبقات الشعراء د بن سبلـ، اٞتمحي، ٤تم: انظر(  8)
 .136-133:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  : انظر(  9)
 .156:، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق،  (  10)
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، ىو أبو مالك (1")لو أدرؾ األخطل من اٞتاىلية يومان كاحدان ما قدمت عليو جاىليان كال إسبلميان " :األخطل 3.2.5
فإنو ٬تيء غياث بن غوث من بٍت تغلب، كاألخطل فإنو ٬تيء أبدان سابقان، كأما الفرزدؽ فإنو ٬تيء مرة سابقان كمرة ثانيان، كأما جرير 

، ككاف األخطل يشبو من شعراء اٞتاىلية بالنابغة (أم عاشران آخر ا٠تيل ُب السباؽ)مرة سابقان، كمرة ثانيان، كمرة سكيتان، 
، كجعلو اٞتمحي الثالث ُب شعراء الطبقة األكٔب من اإلسبلميُت، كاألخطل ٬تيد نعت ا١تلوؾ، كيصيب صفة ا٠تمر، كلو (2)الذبيا٘ب

  (3) :ولوكلو من ا١تقلدات كق
ـــــــــم تجـــــــــد ـــــــــذخائر ل ـــــــــى ال  وإذا افتقـــــــــرت إل

 
 ذخـــــــــــراً يكـــــــــــون كصـــــــــــالح األعمـــــــــــال 

 
إنو كا ما : "، كركل عن جرير قولو"كا ما كاف األخطل مثل جرير كالفرزدؽ: "كركل ا١ترزبا٘ب قوؿ بشار بن برد

ك أنو إذا أراد ىجائي ٚتعهم على يهجو٘ب األخطل كحده، كإنو ليهجو٘ب معو ٜتسوف شاعران كلهم غزير ليس بدكف األخطل، كذل
كمن الفحوؿ : "، كقاؿ ابن رشيق القَتكا٘ب عنو(4)"شراب، فيقوؿ ىذا بيتان كىذا بيتان، حىت يتموا القصيدة، كينتحلها األخطل

يع من سعد من سعود بٍت مركاف، صفت ٢تم مرآة فكره، كظفركا بالبد: "كركل ابن شرؼ القَتكا٘ب عنو بأنو. (5)"ا١تتأخرين األخطل
كبعد ىذا العرض أجد أف األصمعي قد حكم عليو كفق . (6)"من حاجاه، كصاعقة من ىاجاه( داىية: أم)شعره، ككاف باقعة

مقولة القدـ كاٟتداثة، كتفضيل القدٙب على اٟتديث؛ ألنو كاف ال يعًتؼ بأم أفضلية للشعراء ادثُت، كلو أجادكا، كلذا اشًتط أنو 
ان كاحدان ما قدـ عليو أحدان، كىو ىنا يعًتؼ ضمنان بأفضليتو كتقدمو كجودة شعره، كلكن معيار األقدمية لو أدرؾ من اٞتاىلية يوم

ىو الفيصل عنده، أما النقاد اآلخركف، فأجد ابن قتيبة يفضلو على الفرزدؽ كجرير، كىو عند اٞتمحي ٬تيد نعت ا١تلوؾ كا٠تمر، 
من الفحوؿ ا١تتأخرين، كابن شرؼ القَتكا٘ب ٯتدحو مدحان عامان، كبذلك يتفاكت النقاد كا١ترزبا٘ب ال يقدمو عليهما، كابن رشيق ٬تعلو 

ُب درجة تفضيل األخطل، كال يعطوه حكمان نقديان ٬تمعوف عليو، كرٔتا ىذا التفاكت كجد عند سابقيو الفرزدؽ كاألخطل، كإف كاف 
شيئان؛ ألنو إسبلميوف، كحكمان خاصان على كل منهم مفضبلن يصدر حكمان عامان عليهم بأنو ال يقوؿ فيهم  -كما رأينا–األصمعي 

جريران على الفرزدؽ، كمثنيان على األخطل دكف أف يظهر تقدمو على أحد، كلعل ىذا اٟتكم النقدم ا٠تاص بالقدـ كاٟتداثة، كالذم 
مع . ضت ٢تم من يأخذ بو أك يعلن عنوأقره األصمعي ُب ميزانو النقدم ُب كتابو فحولة الشعراء ال أجد أحدان من النقاد الذين تعر 

، كاصلوا اتباع التقاليد الفنية اليت كاف شعراء اٞتاىلية (الفرزدؽ كجريران كاألخطل)العلم، بأف شعراء القرف األكؿ ا٢تجرم ا١تشهورين 
 .(7)م كبصياغة أفضليتبعوهنا، كاستخدموا أساليبهم الفنية ا١تعتادة، كتناكلوا ا١توضوعات اليت كانوا يتناكلوهنا ُب أشعارى

       كشف األصمعي ُب ميزاف فحولتو النقدم عن ٣تموعة ٓب يقطع بأهنا من الفحوؿ، : قد يكون من الفحول. 6
أك ليسوا من الفحوؿ، بل تركتهم ُب دائرة الشك كالظن، دكف أف يضع ٢تم مقياسان نقديان يأخذ ّٔم ٨تو ناحية نقدية كاضحة، 

 :كىم
                                                           

 .13:، صلشعراء، كتاب فحولة ااألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .115-114:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  2)
 .194، 192، 147:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  3)
 .174، 171:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  4)
 .37:، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق،  (  5)
 .28:، صرسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراءالقَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  6)
 .65:، صمفهوم الشعر عند العربالقط، عبد القادر،  (  7)
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، كىو رأس الطبقة الثالثة من الشعراء اإلسبلميُت عند (1)"لفحوؿ كال أستيقنوأظنو من ا": كعب بن جعيل 1.6
لقد جعلو األصمعي ُب زاكية الظن كعدـ التيقن، من أف يدخلو ُب الفحولة . (2)"شاعر مفلق قدٙب ُب أكؿ اإلسبلـ"اٞتمحي، كىو 

و دائرة الفحولة اليت أبقاىا األصمعي ُب دائرة الظن كيكوف فحبلن، كلعل قوؿ ابن سبلـ فيو يرفع من قيمتو كشاعريتو، كيرجح دخول
 .كالشك

: جعلو اٞتمحي ُب ا١ترتبة الثانية من الطبقة اٞتاىلية،كقاؿ عنو. (3)"يشبو الفحوؿ": األسود بن يـُْعَفر النهشلي 2.6
 :مناه على أىل مرتبتو، كىيكلو كاحدة طويلة رائعة الحقة بأكؿ الشعر، لو كاف شفعها ٔتثلها قد... كاف األسود شاعران فحبلن "

 نــــــــــــــام الخلــــــــــــــّي فمــــــــــــــا أحــــــــــــــس رقــــــــــــــادي
 

 والهـــــــــــّم محتضــــــــــــر لــــــــــــدّي وســــــــــــادي 
 

ك٬تيء كبلـ اٞتمحي داعمان ١تقياس الفحولة الذم كضعو األصمعي، كإف ٓب يكن متأكدان من فحولة . (4)"كلو شعر كثَت جيد كهذه
عران كثَتان كقصيدتو اليت ذكرت، كأضاؼ كصفان كلكن اٞتمحي يصرح بفحولتو، كيزيد بأف لو ش. فحولة شاعرنا األسود بن يعفر

ّتودة ىذا الشعر، كلرٔتا لو ٝتع األصمعي رأم ابن سبلـ فيو ١تا تردد ُب أف يصرح بفحولة األسود بن يعفر، كما ذكره ابن األشرؼ 
حالة حالت، أك  كصف  ًأشعر الناس إذا ندب دكلة زالت، أك بكى: "القَتكا٘ب يدعم ىذا الرأم كيرجحو، كذلك أنو قاؿ عنو بأنو

 .(5)"ربعان خبل بعد عمراف، أك داران درست بعد سكاف
، يبدك أف األصمعي كذلك ٓب ٭تسم (6)"لو أشعار تشبو أشعار الفحوؿ، كىي قصار": جرادة بن ُعَمْيلة الَعَنزي 3.6

شبو أشعار الفحوؿ، ٍب يضيف بأف أمر ىذا الشاعر بالتصريح لو بالدخوؿ إٔب صف الشعراء الفحوؿ، فمقياسو يقوؿ بأف أشعاره ت
 .ىذه األشعار ىي من القصار

لألصمعي، فإننا نعثر على مقاييس نقدية أخرى أثبتها األصمعي في ميزانو النقدي، " فحولة الشعراء"وإذا ما تصفحنا كتاب 
قسمتها إلى  وقد. الذي حاول أن يزن الشعراء بو، وىي مقاييس ال عالقة لها بالفحول، بل ىي أحكام نقدية أخرى

 :كمنهامجموعات ينضوي كل منها تحت مقياس نقدي واحد أو متشابو، 
 :مقاييس ال عالقة لها بالفحولة: ثانياً 

فرساف قيس كشعراؤىم : "األصمعي ُب ميزانو النقدم ٢تذه آّموعة حصره ُب الفرساف، حيث قاؿ: الشعر والفروسية .1
 :، كىذا ىو مقياسو ٢تذه آّموعة(7)"الفرساف

، كىو خفاؼ بن عمَت بن الشريد، ابن عم (8)، كٓب يقل إنو من الفحوؿ"أشعر الفرساف": خفاف بن ندبة 1.1
، كما ذكره ابن قتيبة ال أثر لو ُب حكم األصمعي على الشعر خفاؼ، كمقياس األصمعي النقدم (1)ا٠تنساء، كأحد أغربة العرب

                                                           
 .12:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .212:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  2)
 .14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  3)
 .83، 81:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  4)
 .27:، صرسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراءالقَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  5)
 .15:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  6)
 .18:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  7)
 .18، 14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  8)
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كٓب يقل إنو "فا١تقارنة ىنا حصرىا األصمعي ُب الفركسية كالشعر، أما قوؿ ىنا يظهر أف خفافان من الفرساف، كبأنو أشعرىم؛ كلذا 
 .، لعلها من إضافات الركاة، كخاصة الراكم أبو حاًب السجستا٘ب، أك ابن دريد"من الفحوؿ

، كأشد أىل (2)، كٓب يقل إنو من الفحوؿ"أشعر الفرساف": عنترة  2.1 ، ىو عنًتة بن شداد العبسي، أحد أغربة القـو
، كىو ثالث الطبقة (3)، ككانت العرب تسميها الذىبية(ىل غادر الشعراء من متردم: )زمانو كأجودىم، كأجود شعره قولو

 :السادسة من شعراء اٞتاىلية عند ابن سبلـ، كلو قصيدتو
 يـــــــــــــــــا دار عبلــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالجواء تكلمــــــــــــــــــي

 
 وعمـــــــــــي صـــــــــــباحاً دار عبلـــــــــــة واســـــــــــلمي 
 

٣تيد ُب أشعاره، : "كقاؿ ابن شرؼ القَتكا٘ب عنو بأنو. (4)مع أصحاب الواحدة كلو شعر كثَت، إال أف ىذه نادرة فأٟتقوىا
شهر عنًتة . (5)"كال كمعلقتو فقد انفرد ّٔا انفراد سهيل، كغرب ُب كجوه ا٠تيل، كٚتع بُت اٟتبلكة كاٞتزالة، كرقة الغزؿ كغلظة البسالة

ـ، كابن شرؼ، كأضاؼ ابن شرؼ ُب ثنائو، بأنو ٣تيد ُب أشعاره، ، كمدحها ابن قتيبة كابن سبل(يا دار عبلة)بالفركسية، كبذىبيتو
كلعل كل ذلك يصدؽ فيو قوؿ األصمعي بأنو أشعر الفرساف، كحكم نقدم، جعلو األصمعي ضمن ميزانو كمقاييسو النقدية اليت 

 .حكم ّٔا على عنًتة كمن ىم ُب مثلو
، كىو حصُت (6)، كٓب يقل إنو من الفحوؿ"عر غَت مطيلالزبرقاف فارس شا"، "أشعر الفرساف": الزبرقان بن بدر 3.1

أما : "بن بدر بن امرئ القيس، ٝتي بالزبرقاف ٞتمالو، كالزبرقاف ىو البدر، سئل ربيعة بن حيذار األسدم عن شعره فقاؿ للزبرقاف
و من ا١تغلبُت، غلبو عمرك بن ، كزاد ابن رشيق بأن(7)"أنت فشعرؾ كلحم أسخن، ال ىو أينضج فأيكل، كال ترؾ نيئان فػىيػيٍنتفع بو

، كما ذكره ا١ترزبا٘ب كالقَتكا٘ب (8)األىتم كا١تخبل السعدم كاٟتطيئة، فأجاب االثنُت، كٓب ٬تب اٟتطيئة؛ ألنو ٓب يره مكانا للجواب
كأشعر  عن شعر الزبرقاف ال يرفع من مكانتو الشعرية، كيبقى حكم األصمعي النقدم عليو أفضل من غَته، فهو فارس كشاعر، بل

 .الفرساف، كإف كاف غَت مطيل ُب قصائده
، كذكر ُب حاشية ا١توشح بأنو شاعر (9)، كٓب يقل إنو من الفحوؿ"أشعر الفرساف": عباس بن مرداس السلمي 4.1

 ٓب يكد يزد ا١ترزبا٘ب شيئان على ما ذكره األصمعي يغَت من. (10)ىػ18فارس من سادات قومو، أمو ا٠تنساء الشاعرة، توُب ٨تو 
 .حكمو النقدم على الشاعر

 .(11)"أشعر الفرساف": دريد بن الصٍّم ة 5.1
                                                                                                                                                                                     

 .72:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  1)
 .18، 14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  2)
 .42:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،    (3)
 .24:، صرسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراءالقَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  4)
 .86، 85:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  5)
 .18، 14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  6)
 .93:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء٤تمد بن عمراف بن موسى،  ا١ترزبا٘ب، (  7)
 .93:، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  8)
 .18:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  9)
 .101:، صعلماء على الشعراءالموشح في مآخذ الا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  10)
 . 18:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  11)
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، كاألصمعي ُب حكمو (1)"ىو من رؤكس الفرساف، ىو الذم أسر قابوس بن ا١تنذر": عميرة بن طارق اليربوعي  6.1
 .ىنا تطرؽ إٔب فركسيتو دكف أف ينظر إٔب شعره كشاعريتو، كلذا بقي اٟتكم ُب ىذه الدائرة فقط

زيد  ، ىو زيد ا٠تيل بن مهلهل من طيء، أدرؾ اإلسبلـ كٝتاه النيب(2)"من الفرساف": زيد الخيل الطائي  7.1
، كأجد كبل الناقدين ٓب يتحدث عن شاعرية زيد ا٠تيل بشيء، كٓب ٭تكم عليو ْتكم نقدم، أك أم تصنيف نقدم غَت قوؿ (3)ا٠تَت

 .ككفى" من الفرساف"األصمعي
ىي ثبلث صفات ذكرىا األصمعي ١تالك بن نويرة، فهو شاعر، كفارس،  (4)"شاعر فارس مطيل": مالك بن نويرة 8.1

 .كمطيل، ككلها صفات إ٬تابية تعد لصاّب مالك، ضمن معيار األصمعي النقدم، الذم حصره بالفركسية كالشعر
 تتحدد ٔتا يقاؿ، بل بالكيفية اليت ال"فجودة الشعر "، (5)"اٟتكم باٞتودة كالرداءة ىو صياغة ا١تعٌت أك صورتو"إف : الجودة .2

، كإف "يقاؿ فيها، كإذف فالشاعر ال ٭تاسب على اعتقاده، كإ٪تا ٭تاسب الشاعر على الصورة اليت أبرز ّٔا ىذا االعتقاد
. (6)"معيار اٟتكم على الشاعر باٞتودة يتحدد بالكيفية اليت عرب ّٔا الشاعر عن كجده، ال يصدقو ُب نقل ذلك الوجد"

اجتمعت ُب الشعر األكصاؼ امودة كلها، كخبل من ا٠تبلؿ ا١تذمومة بأسرىا، يسمى "ىنا قوؿ ابن قدامة، إذا  كأضيف
شعران ُب غاية اٞتودة، كما يوجد بضد ىذا اٟتاؿ يسمى شعران ُب غاية الرداءة، كما ٬تتمع فيو من اٟتالُت أسباب يينزؿ لو 

صاّب، أك متوسط، أك ال جيد كال : وقو ُب الوسط الذم يقاؿ لو ١تا كاف فيواسم ْتسب قربو من اٞتيد، أك من الردمء، أك ف
للكم كمقياس صنف شعراءه كفقو، بتأثَت من اٞتو العاـ الذم كاف يفضل "كنذكر ىنا ابن سبلـ الذم نظر . (7)ردمء

عراء من طبقة الفحوؿ؛ ألف الشاعر ا١تكثر على ا١تقل، كىو متأثر ُب ىذه الناحية باألصمعي، الذم استثٌت كثَتان من الش
كأجد ىنا أف األصمعي يلجأ إٔب معيار جديد ُب ميزانو النقدم، فيجعل اٞتودة . (8)"الفحولة تعٍت عنده الكثرة مع اٞتودة

 :ىي معياره الذم يقيس عليو الشعراء، كإف كنت أجده قد حصره ُب شاعر كاحد ىو"
ة كالسبق، كلهم أخذكا من قولو، كاتبعوا مذىبو، كما أرل ُب الدنيا أك٢تم كلهم ُب اٞتودة، لو اٟتظو ": امرؤ القيس 1.2

 (9) :ألحد مثل قوؿ امرئ القيس
 وقـــــــــــــاىم جـــــــــــــّدىم ببنـــــــــــــي أبـــــــــــــيهم

 
 وباألشقيـن مــا كـان الِعقــــــــــاب 

                                                                                                                                                                                     
 ُب ىذا البحث 5.2.1انظر         

 .15:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .15:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  2)
 .55:، صالشعر والشعراءد ا بن مسلم،  ابن قتيبة، عب(  3)
 .19:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  4)
 .126:، دار الثقافة للطباعة كالنشر، القاىرة، صمفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، (1978)عصفور، جابر، (  5)
 . 127:نفسو، ص(  6)
 .19:ص قد الشعر،ن، (1978)ابن جعفر، قدامة، (  7)
 .101:، صمفهوم الطبقات في النقد العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجريآّإب، جهاد شاىر، (  8)
 .9:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  9)
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فإ٪تا تعلموا : ن، كقولوكىو أكؿ من بكى الديار كسٌَت الظع: "، كقولو(1)"إف كثَتان من شعر امرئ القيس لصعاليك كانوا معو: "كقولو
ىو رأس الطبقة األكٔب ُب الشعر اٞتاىلي، كعلماء البصرة كانوا يقدمونو، كجعلو لبيد أشعر  (2)"تعلموا من رأس الشعراء امرئ القيس

كىو . (3)أشعر الناس، كقد سبق العرب ُب استيقاؼ صحبو، كالبكاء ُب الديار، كرقة النسيب، كقٌيد األكابد، كأحسن طبقتو تشبيهان 
اليـو ٜتر كغدان ... ضيعٍت صغَتان، كٛتلٍت دمو كبَتان : "راء كتاب الشعر كالشعراء البن قتيبة، قاؿ عندما علم ٔتقتل أبيوكىو رأس شع

كىو من أصحاب ا١تعلقات، كمن أشعر العرب، كأشعر شعراء . (5)، كللمرزبا٘ب ُب موشحو كبلـ طويل عن امرئ القيس(4)أمر
 .(7)، كحامل لواء شعراء اٞتاىلية، كىو الصليل مؤسس األساس(6)اٞتاىلية

من خبلؿ ىذه األحكاـ النقدية الذكقية أجد امرأ القيس أكثر شاعر ٖتدث عنو األصمعي ُب كتابو فحولة الشعراء، 
كأكثر شاعر ناؿ عنده من الصفات النقدية كالشعرية، كما أنو أكثر شاعر ٖتدث عنو النقاد كأطلقوا عليو األحكاـ النقدية، 

شعره كشاعريتو كمكانتو الشعرية، كمع كل ذلك ٓب ٧تد األصمعي ٮتلع عليو ثوب الفحولة ُب ميزانو النقدم ُب   كٖتدثوا عن
؟ كغَت ذلك ىو عنده أعلى من درجة الفحولة؟ "لو اٟتظوة كالسبق"، ك"أك٢تم كلهم ُب اٞتودة: "، فهل قولو"فحولة الشعراء"كتابو

صة كأنو كاف يتكلم عنو ُب معرض حديثو عن النابغة الذبيا٘ب، الذم عده أكؿ فأنا ال أرل ذلك، فلو أرادىا لصرح ّٔا، خا
كل شيء ُب أيدينا من شعر امرئ القيس، فهو عن : "الفحوؿ، كعن طفيل كىو فحل، كلكن ما نسب السيوطي لؤلصمعي قولو

ىذا أف يد٘ب من مكانة شعر امرئ  ، حيث حاكؿ األصمعي ُب قولو(8)"ٛتاد الراكية، إال شيئان ٝتعناه من أيب عمرك بن العبلء
كيقاؿ إف كثَتان من شعر امرئ القيس لصعاليك كانوا : "القيس، كذلك ١تا عرؼ عن ٛتاد الراكية بنحلو للشعر، كلعل قوؿ األصمعي

كثَت من ، يظهر أف ركاة األعراب كانت ٢تم ا٠تربة كالدراية ُب كشف السرقات، كلقد سا٫توا إٔب حد كبَت ُب تعديل نسبة  (9)"معو
الشعر، سواء أكاف منها منسوبان لشعراء مشهورين، أـ مغمورين، كلوال ىؤالء األعراب ١تا درل األصمعي أف شعر امرئ القيس ليس  

 .(10)كلو خالصان لو، بل لصعاليك كانوا معو
سُت ُب الشعر حرٌب خطو أك شعره، أم حسنو كجوده، كقد لوحظ ىذا التح: التحبَت ىو التحسُت، يقاؿ: الحسن والتحبير .3

، كالتحبَت ُب الشعر يعٍت قدرتو على إّٔاج حٌس السمع ٔتا ينطوم عليو من جىٍرس كتساكؽ (11)عند بعض شعراء اٞتاىلية
، كىذا ا١تقياس النقدم ىو مقياس مركب من اٟتسن كالتحبَت ُب ميزاف األصمعي (12)كتناغم، كإف كاف ٮتلو من كبَت معٌت

 :، كىو"فحولة الشعراء"لشاعر كاحد ُب كتابو  النقدم، كاألصمعي ٓب ٬تعلو إال

                                                           
 .10:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  1)
 . 18:نفسو، ص(  2)
 .61-59:، صطبقات الشعراء ، ٤تمد بن سبلـ، اٞتمحي(  3)
 .16:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  4)
 .153:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  5)
 .51-37:، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق،  : انظر(  6)
 .23:حسن حسٍت عبد الوىاب، دار الكتاب اٞتديد، بَتكت، لبناف، ص: ، ٖتقيق1، طرسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراء، (1983)القَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  7)
 .406:، صالمزىر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبد الرٛتن جبلؿ الدين، (  8)
 .10:، ص، كتاب فحولة الشعراءقريب األصمعي، عبد ا١تلك بن (  9)
 .138:، صمفهوم الطبقات في النقد العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجريآّإب، جهاد شاىر، (  10)
 .34:ص التفكير النقدي عند العرب،العاكوب، عيسى علي، (  11)
 . 35-34:نفسو، ص(  12)
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يسمى ُب اٞتاىلية ٤تربان ٟتسن شعره، ُب بعض شعره أشعر من امرئ القيس، طفيل ٭تسن صفة : طفيل الغنوي 1.3
كأضيف أف األصمعي جعل ٢تذا الشاعر . ُب ىذا البحث( 6.2: انظر) (1)ا٠تيل، غاية ُب النعت، كىو جيد الصفة للخيل جدان 

 .مركبان من حسن الشعر كٖتبَته مع الفحولة الشعرية اليت خلعها عليو سابقان، كجعلها كسامان لو مقياسان 
 (:أك إحدا٫تا) ثـََبٌت وفصيح .4

إبراىيم بن علي ابن : ، ككرد ُب ىامش ا١توشح بأنو(3)"ككاف ابن ىرمة ساقة الشعراء"، (2)"ثػىبىته فصيح": ابن ىرمة 1.4
ف ا١تدينة، ٥تضـر الدكلتُت األموية كالعباسية، كىو آخر الشعراء الذين ٭تتج بشعرىم، قاؿ ابن ىرمة القرشي، شاعر غزؿ من سكا

مقياسان " فحولة الشعراء"، كيصدر األصمعي ُب ميزانو النقدم ُب كتابو (4)ىػ176ختم الشعر بابن ىرمة، توُب سنة : األصمعي
الثبت )كقد ٚتع األصمعي ُب مقياسو النقدم ىذا بُت . (5)جةكالثبت ُب اللغة ىو اٟت" ثبت فصيح"نقديان ذكقيان جديدان، كىو 

، كجعل ابن ىرمة أكؿ من اتصف ّٔما، كال ٧تد من النقاد من يقدـ ابن ىرمة، أك ٬تعل لو مقياسان نقديان غَت (كالفصاحة
 .األصمعي

ذ ا١تقياس النقدم مثل ابن ىرمة، أم يأخ: ، كقد اكتفى األصمعي بقولو(6)"مثل ابن ىرمة": طفيل الكناني  2.4
 .نفسو

، كىو عركة بن أذينة من بٍت ليث، ككاف شريفان ثبتان (7)ثبت ُب طبقة ابن ىرمة، كىو دكنو ُب الشعر": ابن أذينة  3.4
، كأضاؼ عليها، ُب طبقة ابن ىرمة، كىو دكنو ُب الشعر، كدكف (ثبت)، كقد اكتفى األصمعي بذكر حكمو (8)٭تمل عنو اٟتديث

صيح، كإف جعلو ُب طبقة ابن ىرمة، كإف كنا ٧تد عند ابن قتيبة بأنو شريف ثبت ٭تمل عنو اٟتديث، كليس كدكف أف يصفو بأنو ف
 .الشعر

كىو ُب الطبقة . (10)"ىو سحيم، ككاف عبدان حبشيان "، (9)"ىو فصيح، كىو ز٧تي أسود": عبد بني الحسحاس  4.4
كأجد ىنا أف مقياس األصمعي قد ركز على صفة . (11)"الكبلـىو حلو الشعر، رقيق حواشي "التاسعة من الشعراء اٞتاىليُت، ك

بأنو ز٧تي أسود، كىي خاصة باللوف، فلماذا ٚتع األصمعي : كاحدة، كىي أنو فصيح، كأضاؼ أخرل ال عبلقة ٢تا بالشعر، فقاؿ
ك غَت٫تا، ككأهنما من العيوب بُت الفصاحة كاللوف األسود؟ كرٔتا تكرر ذكر اللوف األسود أك اإلشارة إليو بالز٧تي، أك اٟتبشي، أ

اليت يعاب عليها الشاعر عند األصمعي، ككذلك فعل ابن قتيبة، كلعل اٞتمحي حاكؿ أف يرفع من مكانتو الشعرية دكف أف يتطرؽ 
 .إٔب الصفة اللونية

                                                           
 .10:ص ،، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .16:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  2)
 .175:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  3)
 .261:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  4)
 (. .ثبت: ، مادة(ت.د)، (كزمبلؤه)إبراىيم(  )5)
 .17:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب   (6)
 .16:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  7)
 .138:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  8)
 . 16:، صكتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب، (  9)
 .92:، صالشعر والشعراء بن مسلم،  ابن قتيبة، عبد ا(  10)
 .99:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  11)
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سن ، كذكر ابن قتيبة بأف السفاح كاف يستح(1)"عبد، رأيتو، مولد حبشي، كىو صاّب الفصاحة": بو دالمةأ  5.4
، كىو كوُب أسود، مؤب لبٍت أسد، نبغ ُب أياـ بٍت العباس، كٓب يصل إٔب أحد من الشعراء ما كصل إٔب أيب دالمة من (2)شعره

، كأجد ىنا أف األصمعي قد قدـ على حكمو النقدم حديثو عن (3)ا١تنصور خاصة، فقد أعطاه على قصيدة عشرة آالؼ درىم
فسو، كأنو مولد حبشي، أم أنو عبد، كمولد، كحبشي، ٍب بعد ذلك نطق ْتكمو النقدم أيب دالمة بأنو عبد، كأنو قد رآه بن

 .الذكقي العاـ بأنو صاّب الفصاحة، دكف أف يفسر ذلك
ككاف جيد "، كاٝتو مرزكؽ، (4)"عبد أخرب مشقوؽ األذف، ٓب يكن ُب األعراب، لكنو فصيح": أبو عطاء السندي 6.4      

لقد قدـ األصمعي ٟتكمو النقدم ْتديثو عن صفاتو . (6)األخرب ُب اللغة ىو مشقوؽ األذف .(5)"الشعر، ككانت بو لكنة
اٞتسمية، بأنو عبد أخرب، مشوؽ األذف، ٓب يكن ُب األعراب، ٍب استدرؾ بأنو فصيح، دكف أف يبُت نوع الفصاحة كعبلقتها 

د قولو بأنو جيد الشعر، كإف أضاؼ صفة خىٍلقية نطقية بالشعر، كمع ذلك أجد ابن قتيبة قد حاكؿ أف يرفع من مكانتو الشعرية عن
ك٦تا تقدـ أجد األصمعي قد ركز ُب ميزانو النقدم ٢تذه آّموعة على طبقة العبيد السود، كبأنو يكاد يكوف قد . بأف بو لكنة

. ، كقيمتهم بُت الشعراءٚتعهم ُب ىذه آّموعة أك الطبقة، كصرح عن صفاهتم اٞتسمية على سبيل التقليل من مكانتهم الشعرية
 .كدكف أف يصرح بأحكاـ نقدية كاضحة عنهم، كإف كانت ذكقية غَت معللة

 :(7)كاٟتجة ُب اللغة  تعادؿ كلمة الثَّبىت: حّجة .5
قاؿ للفرزدؽ (9)، ىو زياد بن سلمى ابن عبد القيس، فيو لكنة(8)"حجة، ٓب يتعلق عليو بلحن: "زياد األعجم 1.5

 :لقيسعندما أراد ىجاء عبد ا
ـــــــــــــا  فإنـــــــــــــا ومـــــــــــــا تهـــــــــــــدى لنـــــــــــــا إن ىجوتن

 
 لكـــــالبحر مهمــــــا تُلــــــق فـــــي البحــــــر يغــــــرق 
 

، كجعلو ابن سبلـ ُب الطبقة (10)ال سبيل إٔب ىجاء ىؤالء ما عاش العبد: فلما بلغت األبيات الفرزدؽ كف عما أراد، كقاؿ
حجة، ككلمة حجة تشابو ثبت، كُب كليهما ، كمقياس األصمعي النقدم ُب زياد األعجم بأنو (11)السابعة من الشعراء اإلسبلميُت

 .يبُت األصمعي عن مكانة الشاعر الشعرية، كلكنو ال يصل إٔب درجة الفحولة حسب مقياسو
،  (1)مولد، كىو حجة، ٝتعت أبا عمرك بن العبلء ٭تتج ُب النحو بشعره، كيقوؿ ىو حجة": عمر بن أبي ربيعة 2.5

الكثَت من الغزليُت كعلى  -لسبب ال نعرفو-أسقط ابن سبلـ من حسابو "، كقد (2)نكاف فاسقان يتعرض للنساء اٟتواج كيتشبب ّٔ
                                                           

 .17:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .180:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  2)
 (.407:، ص1997، 10األصفها٘ب، ج()3)
 .16:، ص، كتاب فحولة الشعراء١تلك بن قريب األصمعي، عبد ا(  4)
 .179:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  5)
 ( .خرب:، مادة(ت.د)، (كزمبلؤه)إبراىيم(  )6)
 (.حجج: ، مادة(ت.د)، (كزمبلؤه)إبراىيم،()7)
 .16:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  8)
 .99:، صالشعر والشعراءة، عبد ا بن مسلم،  ابن قتيب(  9)
 .56:، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  10)
 .231:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  11)
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كقد أخذ صلة الرشيد كغَته على حسن التغزؿ كلطف ا١تقاصد ُب "، (3)كعلى رأسهم عمر بن أيب ربيعة الذم ٓب يذكره أصبلن 
أف األصمعي أطلق عليو صفة ا١تولد قبل أف  من ذلك أجد. (5)، قاؿ أبو عمرك بن العبلء كاف حجة ُب العربية(4)"التشبيب بالنساء

كلعلنا ال نستغرب إذا كجدنا أف اٞتاحظ قد . (6)الشعراء ادثوف، أك العريب غَت اض: يقوؿ عنو بأنو حجة، كا١تولد ُب ا١تعجم
 .(7)تعصب للعرب على ا١تولدين، فعنده إف عامة العرب ُب ٣تموعهم أشعر من عامة الشعراء ا١تولدين ُب ٣تموعهم

يبدك أف ذكر األصمعي ١تثل ىذه الصفات عند إصدار حكمو النقدم، يريد منها أف يظهر الشاعر على حقيقتو، أك رٔتا 
ال يريد أف يعطيو أكثر من حقو، أك لعلو يريد أف يقلل من قيمتو الشعرية كونو مولدان، كلكن إضافة األصمعي ١تا ٝتعو من أيب 

ُب النحو، كيقوؿ ىو حجة، كما أكده اآلخركف بأنو حجة ُب العربية، يظهر أف ابن أيب ربيعة  عمرك بن العبلء بأنو ٭تتج بشعره 
: كاف لو القيمة الشعرية العالية، كا١تكانة ا١ترموقة بُت الشعراء، كإف خص شعره بالغزؿ، كيؤكد ذلك ما أكرده األصفها٘ب قاؿ

عر، فإهنا كانت ال تقر ٢تا بو، حىت كاف عمر بن أيب ربيعة، فأقرت كانت العرب تقر لقريش بالتقدـ ُب كل شيء عليها إال ُب الش"
 .(8)"٢تا الشعراء بالشعر أيضان كٓب تنازعها بشيء

". ىؤالء مولدكف، كشعرىم حجة"فضالة بن شريك األسدي و عبد اهلل بن الزبير األسدي، وابن الرقيات،  3.5
، (9)ٝتي بالرقيات؛ ألنو كاف يشبب بثبلث نسوة يقاؿ ٢تن كلهن رقيةالشاعر ابن الرقيات ىو عبد ا بن قيس بن الرقيات، ك 

كجعلو ابن سبلـ رأس الطبقة السادسة من الشعراء اإلسبلميُت، كذكره مرة بعبيد ا، كأخرل بعبد ا، كعزا تسميتو بالرقيات؛ ألف 
، كركل (10)لزبعرل، ككاف غزالن، يشبب كال يصرحجٌدات لو توالىٍُت يسمُت رقية، ككاف أشد قريش أسر شعر ُب اإلسبلـ بعد ابن ا

( كىو األشهر)كذكره األصفها٘ب باسم عبيد ا. (11)ابن قيس الرقيات ليس ْتجة: ٝتعت األصمعي يقوؿ: ا١ترزبا٘ب عن ا١تاز٘ب قاؿ
ثبلثة ىو الذم إف اٟتكم الذم أصدره األصمعي على ىؤالء ال. (12)، شغل نفسو بالشرب"ليس بفصيح كال ثقة: "كقاؿ عنو يونس

نعتمده ُب ميزاف األصمعي النقدم؛ ألننا ال نكاد نعثر على رأم غَته ٬تمعهم الثبلثة ُب كتب النقد األخرل؛ كألنو صدر عنو 
مباشرة دكف أف يركل أك يذكر عن آخرين، فاألصمعي ىنا اعتمدىم بأهنم مولدكف، كشعرىم حجة ٭تتج بو، كإف رأل غَته فيما 

 .بأنو ليس فصيحان كال ثقة يتعلق بابن الرقيات

                                                                                                                                                                                     
 .16:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .132:، صالشعر والشعراءبن مسلم،  ابن قتيبة، عبد ا (  2)
 .26:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  3)
 .73:، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  4)
 .237:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  5)
 ( .كلد:، مادة(ت.د)، (كزمبلؤه)إبراىيم(  )6)
 .95:، صالنقد األدبي ومدارسو عند العرب، 2008اٟتسُت، قصي، (  7)
 (.86:، ص1997، 1األصفها٘ب، ج(  )8)
 .130:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  9)
 .224:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  10)
 .221:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءعمراف بن موسى،   ا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن(  11)
 ( .61:، ص1997، 5األصفها٘ب، ج(  )12)
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حجة؛ ألنو بدكم، ليس يشبو شعره شعر العرب، ٍب قاؿ إال كاحدة اليت تشبو العرب، كىي اليت يقوؿ ": ذو الرمة 4.5
ما ٕب ال أذكر مع الفحوؿ؟ : ، كىو غيبلف بن عقبة من بٍت صعب، قاؿ للفرزدؽ(1) (والباب دون أبي غسان مسدود: )فيها
أحسن الناس تشبيهان، كأجودىم تشبيهان، "، ككاف ذك الرمة(2)اهتم بكاؤؾ ُب الدمن ككصفك األبعار كالعطنقٌصر بك عن غاي: قاؿ

تشبيهان، كأكصفهم الرحل كىاجرة كفبلة كماء كقراد كحية، فإذا صار إٔب ا١تديح كا٢تجاء، خانو الطبع، كذلك الذم أخره عن 
شعراء الطبقة الثانية من الشعراء اإلسبلميُت،كيقاؿ إف ذا الرمة  كىو من. (3)"أبعار غزالف كنقط عركس: الفحوؿ، فقالوا ُب شعره

. (5)نقط عركس كأبعار ظباء: كسئل جرير عن شعر ذم الرمة فقاؿ. (4)راكية راعي اإلبل، كٓب يكن لو حظ ُب ا٢تجاء، ككاف مغلبان 
ذم الرمة بأنو حجة،كعلل  من ذلك أجد أف األصمعي حكم على. (6)ختم الشعر بذم الرمة: كقاؿ أبو عمرك بن العبلء. (5)ظباء

حجة،كعلل ذلك؛ ألنو بدكم، ٍب أضاؼ بأف شعره ال يشبو شعر العرب إال ُب كاحدة، كقد تفاكتت آراء النقاد القدامى ُب ذم 
الرمة، فوضعو اٞتمحي ُب الطبقة الثانية من الشعراء اإلسبلميُت، كقاؿ عنو أبو عمرك بن العبلء بأف الشعر ختم بو، إٔب غَت ذلك، 

 .رفع من مكانتو فوؽ ا١تكانة اليت كضعو فيها األصمعيككلها ال ت
 :ليس بفصيح وال حجة .6

، كىو آخر شاعر ٖتدث عنو اٞتمحي ُب طبقاتو، كجعلو آخر (7)"ليس بفصيح كال حجة": القحيف العامري 1.6
شح بالقحيف بن ٜتَت بن ، كٝتاه ٤تقق ا١تو (8)شعراء الطبقة العاشرة من الشعراء اإلسبلميُت، كٝتاه القحيف بن سليمة العقيلي

كبذلك يكوف مقياس األصمعي النقدم لقحيف العامرم بأنو ليس بفصيح كال حجة، ىو ا١تقياس النقدم الوحيد ُب جلّْ   (9)سلم
 .كتب النقد، كإف حاكؿ اٞتمحي أف يعلي من مكانتو

رأيت الكميت : ألٛترىو الكميت بن زيد األسدم، قاؿ خلف ا (10)"ليس ْتجة؛ ألنو مولد": الكميت بن زيد 2.6
، ككاف ذك الرمة أحسن حاالن عند األصمعي من (11)ُب مسجد الكوفة يعلم الصبياف، ككاف شديد التكلف للشعر، كثَت السرقة

، كىذا العرض يبقي الكميت ُب إطار حكم األصمعي النقدم، كال يرفع (12)ال يعتد بالكميت ُب الشعر: الكميت، كقاؿ ا١تفضل
كلعل ما ذكره األصفها٘ب يرفع من مكانتو، حيث قاؿ عنو بأنو شاعر مقدـ عآب بلغات العرب، خبَت بأيامها، مكانتو أك يعليها، 

 .، كلعل ىذا الرأم جاء يو األصفها٘ب لكونو متشيعان مثلو(13)من شعراء مضر كألسنتها، كقصائده ا٢تامشيات من جيد شعره ك٥تتاره

                                                           
 .20:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .126:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  2)
 . 14:نفسو، ص(  3)
 .207، 202:، صطبقات الشعراء ، اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ(  4)
 .205:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  5)
 .78:، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  6)
 .20:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  7)
 .242:، صطبقات الشعراء ٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، ا(  8)
 .258:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  9)
 .20:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  10)
 .139:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  11)
 .228:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  ا١ترزب(  12)
 ( .5:، ص1997، 17األصفها٘ب، ج(  )13)
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، قاؿ (2)كىو الطرماح بن حكيم من طيء، ككاف يرل رأم ا٠توارج(1) ("يشبو الكميت)ككذلك الطرماح": الطرماح 3.6
، كٓب أعثر على (3) ىػ125شاعر إسبلمي فحل، اعتنق مذىب الشراة من األزارقة، كاف ىجاء، توُب ٨تو : قاؿ عن ٤تقق ا١توشح

جعلو يشبو الكميت بأنو أحد من النقاد القدامى سجل حكمان نقديان للطرماح يستحق أف يذكر، خبلؼ ما ذكره األصمعي، بأف 
 .ليس ْتجة

 :ُمْفِلق  .7
، كىذا ىو الشاعر الوحيد ُب فحولة األصمعي الذم حكم عليو ىذا اٟتكم، (4)شاعر جاىلي مفلق: فسحم 1.7

كسبق كلمة مفلق، بأنو شاعر جاىلي، كلعل ىذه اإلضافة اليت سبقت مفلق ( 5)كالشاعر ا١تفلق ىو الذم يأٌب ٔتا يعجب ُب شعره
 .كم األصمعي شيئان من القوة كالتأكيدأعطت ٟت

ُب ىذه آّموعة يذكر األصمعي صفات أخرل للشعراء، دكف أف يقوؿ عن : يتصف بصفات أخرى، ولم يقل إنو فحل .8
 :أم منهم بأنو فحل، كىؤالء ىم

، كٓب يقل أنو فحل": حاتم الطائي 1.8 ك يزنو ٔتيزانو ، يذكر األصمعي كـر حاًب الطائي، كٓب يذكر شعره، أ(6)يعد بكـر
 .النقدم الشعرم، كاكتفى بذكر كرمو فقط

، ىو أبو دؤاد الرؤاسي من بٍت كبلب بن ربيعة بن صعصعة، من شعراء (7)قاؿ صاّب، ٓب يقل إنو فحل: أبو دؤاد 2.8
أليب دؤاد بأنو ، كادعت إياد (9)، كذكر ٤تقق ا١توشح بأنو من كصاؼ ا٠تيل آّيدين(8)الطبقة العاشرة من الشعراء اإلسبلميُت

كلعل ما عثرت عليو من أقواؿ النقاد القدامى ال يعلي من شأف أيب دؤاد، ك٬تعلو ُب مرتبة . (10)شاعرىا، كىو األكؿ بُت القبائل
 .أفضل ٦تا كضعو فيها األصمعي

 :أشعر من .9
و األصمعي ىنا يقارن. (11)"كٓب يكن النابغة كأكس كزىَت ٭تسنوف صفة ا٠تيل"، "أشعر من زىَت": أوس بن حجر 1.9

 .بزىَت بن أيب سلمى، ك٬تعلو أفضل من زىَت، رغم إنو ٓب يكن ٭تسن كصف ا٠تيل كزميليو
 : اختلف فيو .10

دعوا ٕب طفيبلن، فإف شعره : ، كقولو(1)ما يصلح زىَت أف يكوف أجَتان للنابغة: فقد اختلف فيو، كقولو: "زىير بن أبي سلمى 1.10
كىنا أجد األصمعي يًتدد ُب . (2)"كٓب يكن النابغة كأكس كزىَت ٭تسنوف صفة ا٠تيل" :،كقولو"شعره أشبو بشعر األكلُت من زىَت

                                                           
 .20:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .141-140:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  2)
 .244:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءاف بن موسى،  ا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمر (  3)
 .17:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  4)
 ( .فلق:، مادة(ت.د)، (كزمبلؤه)إبراىيم (  )5)
 .14:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  6)
 . 12:نفسو، ص(  7)
 .242:، صطبقات الشعراء بن سبلـ، اٞتمحي، ٤تمد (  8)
 .91:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  9)
 .477:، ص2، جالمزىر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبد الرٛتن جبلؿ الدين، (  10)
 .10-9:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  11)
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إصدار حكم نقدم ُب شعر زىَت، كإف كاف ٯتيل إٔب أف ٬تعلو ُب مرتبة شعرية أقل من غَته، رغم إنو من أصحاب ا١تعلقات، كمن 
 .شعراء اٟتوليات

 
 

 :أحكام عامة: ثالثاً  -
أصدر األصمعي أحكامان عامة ّٓموعة من الشعراء، كقد جاءت على شكل آراء (: عامةأحكاـ )آراء متفرقة لؤلصمعي

 :نقدية متفرقة، خاصة لكل شاعر، ْتيث أف كل شاعر كاف لؤلصمعي فيو رأيو النقدم كحكمو ا٠تالص فيو، كذلك كما يلي
قيس ابن كعب بن ربيعة، كىو جاىلي، ، كىو عبد ا بن (3)أفحم ثبلثُت سنة بعدما قاؿ الشعر، ٍب نبغ: النابغة الجعدي .1

، ككاف شاعران قدٯتان ميٍفًلقان (4)كعٌمر حىت أدرؾ األخطل، كتنازعا الشعر فغلبو األخطل، كما بأصفهاف كىو ابن عشرين كمئة
قاؿ . ُب اٞتاىلية كاإلسبلـ، ككاف أكرب من النابغة، كجعلو اٞتمحي رأس الطبقة الثالثة من الشعراء اٞتاىليُت( أم مبدعان )

، كينسبو (6) (أم مغلوبان )ككاف اٞتعدم ٥تتلف الشعر ميغىلَّبان . (5)كاف اٞتعدم أكصف الناس لفرس، ككاف علوم الرأم: يونس
كقاؿ ابن شرؼ القَتكا٘ب عنو بأنو نقي الكبلـ، شاعر اٞتاىلية كاإلسبلـ، كاستحسن شعره . (7)األصمعي إٔب قلة التكلف

االفتخار كالثناء، قصَت الباع عن تناكؿ ا٢تجاء، ككاف مغلوبان فيو ُب اٞتاىلية، كطريد ليلى  أفصح الناطقُت، ككاف شاعران ُب
كلعل حديث األصمعي عن اٞتعدم يفيد نبوغو بعد قصور ُب الشعر لثبلثُت سنة، كالنقاد فيو ٥تتلفوف  . (8)األخيلية

بن قتيبة كا١ترزبا٘ب، كمنهم من حاكؿ أف يعلي منها  كاختبلؼ النابغة اٞتعدم ُب شعره، ذلك بأف منهم من أدٗب من منزلتو كا
 .كاٞتمحي كابن شرؼ القَتكا٘ب، كبشكل عاـ يبقى حكم األصمعي حكمان عامان حىت إنو ال يكاد يعد من األحكاـ النقدية

تبة أخيو ٬تعلو األصمعي ٔترتبة توازم مر . (9)ليس بدكف الشماخ، كلكنو أفسد شعره ٔتا يهجو الناس: ُمزرٍّد أخو الشماخ .2
 .الشماخ، كلكن الذم أفسد شعره، كقلل من قيمتو، ىو ميل مزرد إٔب ىجاء الناس، كما يقوؿ األصمعي

: ، ىو أبو عبد ا بن رؤبة، من بٍت مالك بن سعد بن زيد مناة من ٘تيم، كٝتي العجاج بقولو(10)كلد ُب اٞتاىلية: العجاج .3
، كأضاؼ (12)طبقاتو ُب الطبقة التاسعة من الشعراء اإلسبلميُت ، كجعلو اٞتمحي ُب(11) (حتى يعج عندىا من عجعجا)

٤تقق ا١توشح بأنو ىو أكؿ من رفع الرجز كشبهو بالقصيد، ككاف ال يهجو، كىو كالد رؤبة الراجز ا١تشهور، توُب ٨تو 

                                                                                                                                                                                     
 .18:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  1)
 . 10:نفسو، ص(  2)
 .19:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  3)
 .56-55:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  4)
 .76-73:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  5)
 .81:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  ا١ترز (  6)
 .92:، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  7)
 .26، رسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراءالقَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  8)
 .18:ص ولة الشعراء،كتاب فح  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  9)
 . 16:نفسو، ص(  10)
 .141:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  11)
 .239:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  12)
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ميل إٔب أف األصمعي ، كٓب يزد على ذلك مدحان أك قدحان، كإف كنت أ"كلد ُب اٞتاىلية"لقد اكتفى األصمعي بقولو . (1)ىػ90
األصمعي رٔتا قصد منها ا١تدح كونو جاىليان ٭تتج بشعره، كما عثرت عليو عند غَته ال يرفعو كثَتان، كإف جعلو اٞتمحي من 

 .أبناء الطبقة التاسعة من الشعراء اإلسبلميُت
الرجز، كتنقيتو من  ، ٖتدث األصمعي عن ٛتيد األرقط بأف لو مقدرة تنقيح(2)يشذب الرجز كينقحو كينقيو": حميد األرقط .4

كىذا الرأم ال يعطي قيمة شعرية ترفع من مكانة ٛتيد األرقط، بل ىو حديث عادم ال يوجد فيو قيمة نقدية . الشوائب
 .لصاّب ٛتيد

ال : "يستجيد بعض رجز أيب النجم، كيضعف بعضو؛ ألف لو رديئان كثَتان، كقاؿ مرة( أم األصمعي)قاؿ كرأيتو : أبو النجم .5
، ىو أبو النجم العجلي، أنشد أبو النجم ىشاـ بن عبد ا١تلك (3)"ان اٝتو الفضل بن قدامة، يعٍت أبا النجميعجبٍت شاعر 

، كجعلو اٞتمحي ُب الطبقة التاسعة من الشعراء اإلسبلميُت، كىم (4)، كىي أجود أرجوزة للعرب(اٟتمد  الوىوب آّزؿ)
غَته من الرجاز،كىو الذم فاز ّتائزة سليماف بن عبد ا١تلك عندما نظم رجاز، ككاف أبو النجم رٔتا قٌصد فأجاد، كٓب يكن ك

، ذكره ٤تقق ا١توشح بأنو من أكابر الرجاز، (5)قصيدة يذكر فيها مآثر قومو كال يكذب، كما طلب سليماف بن عبد ا١تلك
نا راكح ُب ذكره أليب النجم أجد األصمعي ى. (6)ىػػ130كمن أحسن الناس إنشادان للشعر، نبغ ُب العصر األموم، توُب سنة 

، كال أعرؼ "ال يعجبٍت"بأنو : النجم بُت ٤تاكلة ا١تدح ُب استجادتو لبعض رجزه، كبُت الذـ لشخص الشاعر، حيث قاؿ عنو
سٌر عدـ اإلعجاب ىذا، ىل ينصرؼ إٔب الشخصي اٞتسمي، أـ إٔب الشخصي الشعرم، فإف قلنا الشخصي اٞتسمي، فإف 

عبد "أك " ككاف أسود"ثَتان ما تعرض إٔب ألواف بشرة الشعراء، فكثَتان ما قاؿ عن بعضهم ذلك ٭تملنا إٔب أف األصمعي ك
، أما الشخصي الشعرم فهو معرض حديثو العاـ عن الشعراء، كتقييمو ٢تم، كلعل ما ذكره النقاد (7)أخرب مشقوؽ األذف

 .اآلخركف ْتق أيب النجم يعلي من شأنو بدرجة أفضل من درجة األصمعي
، كىو ُب الطبقة السادسة من الشعراء اإلسبلميُت عند اٞتمحي، كقيل مٌر جرير (8)أشعر أىل جلدتو ككاف أسود" :نصيب .6

إف كصف . (10)، كذكره ابن شرؼ القَتكا٘ب بأنو أمدح القـو(9)اذىب فأنت أشعر أىل جلدتك: بنصيب كىو ينشد، فقاؿ لو
، كلعلو ّٔذه اإلضافة أراد أف ٭تصر تفوؽ (ككاف أسود)بقولو كصف األصمعي لو بأنو أشعر أىل جلدتو، ٍب تعقيبو على لونو 

 .كما ذكره غَته من النقاد ال يغَت من كاقع اٟتاؿ شيئان . نصيب بأنو ُب الشعراء السود فقط كليس ُب غَتىم

                                                           
 .252:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  1)
 .18:ص كتاب فحولة الشعراء،  ريب،األصمعي، عبد ا١تلك بن ق(  2)
 . 16:نفسو، ص(  3)
 .242:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  4)
 .241:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  5)
 .250:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  6)
 .1:ص كتاب فحولة الشعراء،  د ا١تلك بن قريب،األصمعي، عب(  7)
 .18:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  8)
 .229-224:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  9)
 .30:، صرسائل االنتقاد في نقد الشعر والشعراءالقَتكا٘ب، ابن شرؼ، (  10)
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بن األسود بن ىو ا١تغَتة . (1)"كرأيتو طعن فيو، كٓب يلتفت إٔب شعره، كال يقاؿ إال رجل شيرىطي، كقاؿ ذاؾ مولد" :األقيشر .7
، كصفو ٤تقق ا١ترزبا٘ب بأنو شاعر ىجاء عإب الطبقة، من أىل (2)كىب من بٍت أسد بن خزٯتة، كاف يغضب إذا قيل لو أقيشر

أىل بادية الكوفة، كلد ُب اٞتاىلية كنشأ ُب أكؿ اإلسبلـ،  لقب باألقيشر ألنو كاف أٛتر الوجو أقشر، صاحب شراب توُب 
معي قد ناؿ من األقيشر كثَتان حُت طعن ُب شعره، كٓب يلتفت إليو، كقاؿ ىو مولد كلعل ىذه كأجد األص. (3)ىػػ٨80تو سنة 

الصفات اليت ٨تلها األصمعي لؤلقيشر تد٘ب من مكانتو الشعرية، بل قد ال أجد لو مكانة أصبلن عند الكثَت من النقاد، أك 
 .حىت ذكران 

، ما قالو األصمعي عن يزيد بن ضبة يظهر الكم الشعرم (4)"قاؿ ألف قصيدة فاقتسمها العرب فذىبت" :يزيد بن ضبة .8
الكبَت الذم أنتجو الشاعر من القصائد، كلكنو يضيف أف العرب قد اقتسمتها، كلعلو يعٍت انتحلتها لنفسها فذىبت ٢تا، كٓب 

 .يبق منها شيء لقائلها
و جرير، كغلبو خنزر، كاٞتعدم غلبتو ليلى فأما الراعي فغلب: قاؿ أشعر الناس ميغلٌبوا مضر" :حميد الراعي، وابن مقبل .9

، كقد أباف (5)"األخيلية، كسٌوار ابن اٟتيا، كابن مقبل غلبو النجاشي من بٍت اٟتارث بن كعب، كٛتيد كل من ىاجاه غلبو
ة بأهنم األصمعي ُب قولو ىذا عن ا١تغلٌبُت من الشعراء، كغالبان ما يكوف ا١تغلَّب أضعف ٦تن غلبو، كىكذا ذكر ىؤالء الثبلث

مغلٌبوف مهزكموف، كىذا يضعف من مكانتهم الشعرية، مع العلم أف األصمعي نعتهم بأهنم أشعر الناس، كُب ذلك مدحان ٢تم 
 .كرفعان لقيمتهم الشعرية

، ىو من عكل، ككاف شاعران جوادان، كيسمى الكيس ٟتسن شعره، كىو (6)"كىو جاىلي أدرؾ اإلسبلـ" :النمر بن تولب .10
أدرؾ اإلسبلـ . (8)، كجعلو ابن سبلـ ُب الطبقة الثامنة من الشعراء اٞتاىليُت، كعمّْر عيمران طويبلن (7)سبلـجاىلي أدرؾ اإل

ٟتسن شعره، توُب ٨تو ( الكيس)فأسلم، كاف من ذكم النعمة كالوجاىة، كٓب ٯتدح أحدان كال ىجا، ٝتاه أبو عمرك بن العبلء 
، ككاف شاعران فصيحان جريئان . (9)شىػ، ىذا ما أكرده ٤تقق ا١ترزبا٘ب ُب ا٢تام14 كقاؿ عنو األصفها٘ب بأنو شاعر مقل ٥تضـر

كأجد األصمعي كصفو بأنو جاىلي إسبلمي، كٓب يزد مىدحان أك ذٌمان، مع أف اآلخرين أثبتوا لو حسن شعره، . (10)على ا١تنطق
 .كلقبوه بالكيس

: ُب أشياء كثَتة، فذكر ُب قافية، كأّب ُب شعرىم، قاؿ كاف أبو ذؤيب راكية شاعرة، كشذ عليو: قاؿ األصمعي" :أبو ذؤيب .11
برك : )ىي اليت قاؿ فيها: إف أبا ذؤيب أجاد ُب جيميتو حدان ال يقـو لو أحد، قاؿ: كاستجاد ىذه اٞتيمية أليب ذؤيب، كقاؿ

                                                           
 .18:، صكتاب فحولة الشعراء  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  1)
 .134:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  2)
 .158:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  3)
 .18:، صكتاب فحولة الشعراء  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  4)
 .17:، صكتاب فحولة الشعراء  يب،األصمعي، عبد ا١تلك بن قر (  5)
 .20:نفسو، ص(  6)
 .62:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم،  (  7)
 .91-90:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  8)
 .97:، صالموشح في مآخذ العلماء على الشعراءا١ترزبا٘ب، ٤تمد بن عمراف بن موسى،  (  9)
 .455:، ص1997، 22األصفها٘ب، ج(  10)
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ا قالو األصمعي ىنا كاألصمعي ىنا ٯتدح أبا ذؤيب، كيستجيد لو جيميتو استجادة كبَتة، كلو أضفنا م. (1)("من جذام لبيج
 .ٓب يزد أبا ذؤيب إال مكانة، كإجادة، كفحولة ُب شعره. (2)إٔب ما قاؿ آنفان 

 
 :التركيز على موضوع معين 1.12

، كجعلو اٞتمحي أشعر (3)"ذىب أمية بن أيب الصلت ُب الشعر بعامة ذكر اآلخرة: "أمية بن أبي الصلت 1.1.12
ه خلق السموات كاألرض، كيذكر ا١تبلئكة، كيذكر من ذلك ما ٓب يذكره أحد من أىل الطائف، ككاف كثَت العجائب، يذكر ُب شعر 

، كيكاد غَت األصمعي يؤكد ما ذىب إليو األصمعي بصدد أمية بن أيب الصلت، كإف كاف رأيو ال يؤدم إٔب نتيجة نقدية (4)الشعراء
 .نقدية حوؿ شعره، كجٌل ذكره كاف حوؿ تركيز شعره حوؿ اآلخرة

، ٍب انظر إٔب عنًتة ُب ٣تموعة الشعراء الفرساف ُب كتابو (5)"عنًتة بعامة ذكر اٟترب كذىب: "عنترة 2.1.12
، كما دكناه لغَته من النقاد، كلعل األصمعي اطلع على معظم شعر عنًتة، فوجد أغلبو ُب اٟترب، فلذلك قاؿ (18:ص)الفحولة

 .(6)مان نقديان، كما قاؿ من قبل بأنو أشعر الفرسافما قالو ُب عنًتة، كىو كصف ال يؤثر على مكانتو الشعرية، أك يعطي حك
،كجعلو األصمعي ُب موقع آخر من (7)"كذىب عمر بن أيب ربيعة بعامة ذكر النساء: "عمر بن أبي ربيعة 3.1.12

، كأجد األصمعي قد كضعو ضمن ٣تموعة خاصة من الشعراء الذين يركزكف ُب شعرىم على موضوع معُت، (8)فحولتو بأنو حجة
لعمر بن أيب ربيعة أكصفنا لربات : "ر شعر عمر بن أيب ربيعة بذكر النساء، كفعبلن ىذا ما كاف من عمر ُب شعره، فقد قيلفحص

 .كحديث األصمعي ىنا نعت عاـ ال يصدر حكمان نقديان . (9)"اٟتجاؿ
 :المركوب والمحلوب 2.12

، كاألصمعي ىنا ٬تعل عيينة بأنو (10)"أنعت الناس ١تركوب من اإلبل عيينة بن مرداس: "عيينة بن مرداس 1.2.12
 .أنعت الناس أك أكثر كصفان ١تا يركب من اإلبل، كىي صفة خاصة ّٔذا الشاعر ٓب ٬تعلها األصمعي لغَته

كاألصمعي ىنا يركز ُب كصفو لو بأنو أنعت الناس . (11)"أنعت الناس لوب ُب القصيد الراعي: "الراعي 2.2.12
 .لوب، كُب القصيد فقط

                                                           
 .20:، صكتاب فحولة الشعراء  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  1)
 (. .آّموعة األكٔب ُب الشعراء الفحوؿ ُب ىذا البحث 10.1.1: انظر(  )2)
 .18:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  3)
 .132-131:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  4)
 .18:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  5)
 .ُب ىذا البحث 2.1ثانيان : انظر(  6)
 .18:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  7)
 .من ىذا البحث 2.6:انظر(  8)
 ( .86:، ص1997، 1األصفها٘ب، ج(  )9)
 .18:ص فحولة الشعراء، كتاب  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  10)
 .من ىذا البحث 5.4ُب ٣تموعة شعراء ليسوا بفحوؿ :  كانظر. نفسو(  11)
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، ك٧تد اٞتمحي جعل ىذا (1)"كأنعتهم لوب ُب الرجز ابن ٞتأ التميمي، كاٝتو عمر: "ابن لجأ التميمي 3.2.12
، كىنا أيضان قصر األصمعي نعتو ٢تذا الشاعر، بأنو أنعت الناس لكل ٤تلوب (2)الشاعر ُب الطبقة الرابعة من الشعراء اإلسبلميُت

 .كلكن ُب الرجز فقط
، فهو (4)، كلعل ىذا القوؿ إذا فصلناه عن توصيفو السابق البن(3)أٛتر ٓب يهاج أحدان ابن : "ابن أحمر 4.2.12

 .حديث عاـ عن ابن األٛتر ال يكوف رأيان نقديان ّٔذا الشكل ا١تنفصل
 (أشعر قبيلة: )شعر القبائل: رابعاً 

رؽ العيوف ُب أصوؿ العضاة، يعٍت بٍت النجل العيوف ُب ظبلؿ الفسيل، يعٍت األنصار، كيقاؿ الز : فقيل. أم الناس أشعر قبيلة .1
 .(5)قيس بن ثعلبة، كذكر منهم ا١ترقش، كاألعشى، كا١تسيب بن علس

ككلب مثل : ليس ُب الدنيا قبيلة على كثرهتا أقل شعران من بٍت شيباف، ككلب، كليس لكلب شاعر ُب اٞتاىلية قدٙب، قاؿ .2
 .(6)شيباف أربع مرار

فيهم : ىذيل، قاؿ األصمعي: قاؿ. بل قبيلة: أشعر رجبلن أـ قبيلة؟ قاؿ: لناس؟ قاؿمن أشعر ا: قيل ٟتساف: قاؿ األصمعي .3
 .(7)النابغة الذبيا٘ب: أشعرىم رجبلن كاحدان : أربعوف شاعران مفلقان، ككلهم يعدك على رجلو ليس فيهم فارس، قاؿ األصمعي

و ما ٮتتص بشعر القبائل، كىذا يذكرنا كيأٌب األصمعي ٔتعيار نقدم جديد ضمن ميزانو النقدم، الذم ٨تن بصدده، كى
ٔتا كانت تفعلو قبائل العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأهتا، ككانوا ال يهنئوف إال بغبلـ يولد، أك شاعر ينبغ فيهم، أك فرس 

الزرؽ : كيقاؿ... يوفالنجل الع: قيل: ، ك٬تيب ىو فيقوؿ"أم الناس أشعر قبيلة: "أما حكم األصمعي النقدم ُب قولو. (8)"تنتج
على صيغة ا١تضارع ا١تبٍت للمجهوؿ، ( يقاؿ)قيل على صيغة ا١تاضي ا١تبٍت للمجهوؿ، كالثانية بػ: فبدأ اٞتملة األكٔب بقولو... العيوف

صحاب كُب كبل اٟتالتُت يظهر أف القوؿ ليس لو، بل لغَته، كُب كليهما يتحدث كاصفان مادحان، لقبيلة بٍت قيس بن ثعلبة، بأهنم أ
ما عبلقة ٚتاؿ عيوف : ، كىنا أتساءؿ"ا١ترقش، كاألعشى، ا١تسيب: "العيوف النجل الواسعة، كالزرقاء، ٍب ذكر منهم ثبلثة شعراء

الشعراء أك عيوف القبيلة بالشعر؟ كما أثر ذلك على قوة الشاعر كجودة شعره من عدمها؟ بعد ذلك يتحدث عن قلة شعر بٍت 
ىذيل، فأكمل : من أشعر الناس؟ قاؿ: ، ٍب يأٌب األصمعي على لساف حساف عندما سئلشيباف ككلب، رغم كثرة عددىم

ما عبلقة العدك على : كلهم يعدك على رجلو ليس فيهم فارس، كىنا أتساءؿ أيضان : فيهم أربعوف شاعران مفلقان، كأضاؼ: األصمعي
٦تا تقدـ أجد أف اٟتكم النقدم . ذبيا٘ب بأنو أشعرىمالرجلُت بالشعر كجودتو؟ كيضيف بعدىا األصمعي خاصان بالذكر النابغة ال

كاإلجابة عليو بتحديد القبيلة، لكن ما أضافو ١تتعلقات اٞتواب، ال يعٍت ( من أشعر الناس قبيلة؟)الذم أطلقو األصمعي ىو 
 .اٞتواب بشيء، من حيث قيمة اٟتكم النقدم، كصحتو، أك تدعيمو بآراء جديرة باالىتماـ

                                                           
 .نفسو (  1)
 .216:، صطبقات الشعراء اٞتمحي، ٤تمد بن سبلـ، (  2)
 .17:ص كتاب فحولة الشعراء،  األصمعي، عبد ا١تلك بن قريب،(  3)
 . 12:نفسو، ص(  4)
 .19:ص كتاب فحولة الشعراء،  ب،األصمعي، عبد ا١تلك بن قري(  5)
 .نفسو (  6)
 .نفسو (  7)
 .65:، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقدهالقَتكا٘ب، اٟتسن بن رشيق، (  8)
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 :فرقة لغير األصمعيآراء مت: خامساً 
 :، كىي لغَت األصمعي"فحولة الشعراء"ىذه ٣تموعة آراء أكردىا األصمعي ُب كتابو 

 .ما ىو شاعر كلكن عاقل: قاؿ حساف ُب شعر عمرك بن العاص .1
 .(1)حجازم يكد الربد: سئل األخطل عن شعر كثَت، فقاؿ .2
 .كك ُب حلوه، كغلبك على مرٌهشرى : كيف شعرم من شعر جرير؟ فقالت: قاؿ الفرزدؽ للنوار امرأتو .3
كيف رجز أيب النجم عندؾ؟ فقاؿ كلمتو تلك : قلت لرؤبة: ٝتعت أبا سفياف بن العبلء يقوؿ:قاؿ األصمعي .4

 .(2)اٟتمد  الوىوب آّزؿ: عليها لعنة ا ألنو استجادىا
 .(3)أركل الناس للرجز األصمعي .5
 .(4)ه أشبو بشعر األكلُتدعوا ٕب طفيبلن فإف شعر : قاؿ معاكية بن أيب سفياف .6
ما يصلح زىَت أف يكوف أجَتان : النابغة أشعر أـ زىَت؟ فقاؿ: عندما سأؿ رجل(: كلعلو ابن العبلء)قاؿ أبو عمرك  .7

 .قد اختلف فيو: عند النابغة، ككاف األصمعي قاؿ عنو
ن، كلكنو يقرىا كيعتمدىا، فمثبلن يورد األصمعي ُب ىذه آّموعة من معياره النقدم ا٠تامس آراء لغَته، كأحكامان آلخري

، فاإلضافة اليت تلت كلمة ما ىو شاعر، كىي كلمة "ما ىو شاعر، كلكن عاقل: "يورد ٟتساف قوالن ُب شعر عمرك بن العاص
ال تؤثر كال تدعم حكم حساف ُب شعر عمرك بن العاص، كاألصمعي أقره على ذلك، ككذلك قوؿ األخطل عن شعر " عاقل"
شىرىكىك ُب حلوه، : حجازم يكد الربد، ٍب ذكر قوؿ النوار للفرزدؽ عندما سأ٢تا عن شعره كشعر جرير، فقالت: فأجاب" كثَت"

كغلبك على مره، أم التناكب ُب القوة كاٞتودة، ٍب ذكر ما يركل بأف أركل الناس للرجز األصمعي، ٍب أخَتان أكرد قوالن ١تعاكية بن 
طفيبلن فإف شعره أشبو بشعر األكلُت، كُب ىذا اٟتكم النقدم بأف شعر طفيل يشبو  دعوا ٕب: أيب سفياف عن طفيل، عندما قاؿ

شعر األكلُت من حيث اٞتودة كالفحولة كالقوة، ٍب نسب األصمعي قوالن أليب عمرك بن العبلء ُب زىَت بن أيب سلمى بأنو ال يصلح 
 .بشعر النابغةأف يكوف أجَتان عند النابغة، كفيو داللة على عدـ جودة شعره قياسان 

 :ذكرىم األصمعي ذكراً فقط:  سادساً 
زىَت كاٟتطيئة كأمثا٢تما من الشعراء عبيد : "، ككاف األصمعي يقوؿ(5)"كىذا للحطيئة: "ذكر بيتان من الشعر كقاؿ: الحطيئة. 1

ح اكك، ككاف زىَت يسمي  خَت الشعر اٟتوٕب ا١تنق: الشعر؛ ألهنم نقحوه، كٓب يذىبوا فيو مذىب ا١تطبوعُت، ككاف اٟتطيئة يقوؿ
  (7) :، ككاف اٟتطيئة ىجاء د٘بء النفس فاسد الدين، متُت الشعر شركد القافية، ىجا نفسو بقولو(6)"كبَت قصائده اٟتوليات

 أرى لــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــاً شــــــــــــــــوه اهلل خلقــــــــــــــــو
 

ــــــــــبٍّح حاملــــــــــو  ــــــــــبٍّح مــــــــــن وجــــــــــٍو وقـُ  فُق
 

                                                           
 .19:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 . 20:نفسو، ص(  2)
 . 14:نفسو، ص(  3)
 . 10:نفسو، ص(  4)
 .18:، ص، كتاب فحولة الشعراءد ا١تلك بن قريب األصمعي، عب(  5)
 .8:، صالشعر والشعراءابن قتيبة، عبد ا بن مسلم، (  6)
 .436-435:، ص1997، 2األصفها٘ب، ج(  7)
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كمثلو ابن برٌاقة ا٢تمدا٘ب كمثلو حاجز الثيمأب من : "ا قاؿ، كذلك عندم(1)"كليس ا١تنتشر منهم"قاؿ األصمعي : المنتشر. 2
، دكف أف يضيف للمنتشر أم إضافة (2)"السٍركيُت كتأبط شرا كاٝتو ثابت بن جابر كالشنفرل األزدم السٍركم كليس ا١تنتشر منهم

 .أك تعليق أك حكم نقدم
 

 :النساء الشاعرات: سابعاً 
كٓب ينب لنا األصمعي من ىي ليلى؟ ىل ىي ليلى بنت طريف ا٠تارجية؟ أـ ليلى  ،(3)"إف ليلى أشعر من ا٠تنساء: "ليلى .1

األخيلية؟ أـ غَت٫تا؟ كاألصمعي ىنا جعلها أشعر من ا٠تنساء، كإف كنا ال ٧تد للخنساء ذكران ُب فحولتو ىذه، غَت ىذه 
 .العبارة

يتحدث عنها أك حوؿ شعرىا، رغم مكانتها  ، فاألصمعي ٓب(نفسو) (4)"إف ليلى أشعر من ا٠تنساء: "عند قولو: الخنساء .2
 .الشعرية

 
 :الخاتمة -

 :لقد خلصت ُب هناية ْتثي إٔب ٣تموعة من النتائج أسجل منها
  مئة شاعر كشاعرة" فحولة الشعراء"بلغ عدد الشعراء الذين تطرؽ إليهم األصمعي ُب كتابو. 
  ٜتسُت شاعران، ك٦تن تبقى من الشعراء كضعهم ٖتدث األصمعي ُب مقياس الفحولة ضمن ميزانو النقدم عن ثبلثة ك

 .ٖتت مقاييس أخرل غَت الفحولة
 جاء ميزاف األصمعي النقدم ُب كتابو الفحولة كفق ا١تقاييس التالية: 

 :مقاييس ٢تا عبلقة بالفحوؿ: أوالً 
 .كصل عدد من أطلق عليهم بأهنم فحوؿ أربعة عشر شاعران : فحل .1
 .سبعة شعراء مع إضافة أك تعليق، كصل عددىم: فحل .2
 .كضم أربعة شعراء: ليس بفحل .3
 .كضم ستة عشر شاعران : ليس بفحل مع إضافة أك تعليق .4
 .كضم ستة شعراء: ا١تعيار الشرطي األكؿ لتحقيق الفحولة. 1 .5

 .كضم ثبلثة شعراء:ا١تعيار الشرطي الثا٘ب لتحقيق الفحولة 2.5
 .كضم ثبلثة شعراء: قد يكوف من الفحوؿ. 6

من شعراء الكتاب، كّٔم أطلق األصمعي على كتابو فحولة الشعراء، كما تبقى % 54موعة ٘تثل كقد كانت ىذه آّ    
 .من الشعراء الذين تطرؽ إليهم األصمعي، فقد ٖتدث عنهم ضمن مقاييس نقدية ٗتتلف عن مقياس الفحولة

                                                           
 .15:، ص، كتاب فحولة الشعراءاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  1)
 .نفسو (  2)
 .19:، صعراء، كتاب فحولة الشاألصمعي، عبد ا١تلك بن قريب (  3)
 .نفسو (  4)
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 :مقاييس ليس ٢تا عبلقة بالفحوؿ: ثانياً 
 .كٖتدث ىنا عن ٙتانية شعراء: الشعر كالفركسية .1
 .ٖتدث عن شاعر كاحد: اٞتودة .2
 .ٖتدث عن شاعر كاحد: اٟتسن كالتحبَت .3
 .ضم ستة شعراء: ثبت كفصيح .4
 .ضم ستة شعراء: حجة .5
 .ٖتدث عن ثبلثة شعراء: ليس بفصيح كال حجة .6
 .ٖتدث عن شاعر كاحد: ميٍفلق .7
 .ٖتدث عن شاعرين: يتصف بصفات أخرل .8
 .شاعر كاحد: أشعر من .9

 .و عن ٙتانية عشر شاعران ٖتدث في: أحكاـ عامة:  ثالثاً 
 .األنصار، كقيس بن ثعلبة، كىذيل: كٖتدث فيو األصمعي عن أشعر القبائل، كذكر منها(: أشعر قبيلة)شعر القبائل: رابعاً 

حساف ُب شعر عمرك بن : كقد كردت ُب كتاب الفحولة آراء لغَت األصمعي، مثل: آراء متفرقة لغَت األصمعي: خامساً 
 .عر كثَت، كرؤبة ُب رجز أيب النجمالعاص، كاألخطل ُب ش

 .ذكر شاعرين فقط: ذكرىم األصمعي ذكران فقط: سادساً 
 .ليلى كا٠تنساء: تطرؽ األصمعي لشاعرتُت فقط، ٫تا: النساء الشاعرات:  سابعاً 

ل كقد بلغت نسبة الشعراء الذين ٓب تشملهم صفة الفحولة أك عدمها، بل ٖتدث عنهم األصمعي ضمن مقاييس نقدية أخر 
 .من آّموع الكلي% ٨46تو 
  متأثران بالبيئة البدكية اليت عاش فيها فًتة من الزمن، " الفحوؿ"أك " فحل"أك " الفحولة"رٔتا اختار األصمعي كلمة

فاألصمعي ال يريد اللُت للشاعر، بل القوة الشعرية، اليت ٬تابو من خبل٢تا كل من يعًتضو، ككأ٘ب باألصمعي أراد الرجولة 
مرادفان للفحولة الشعرية، كاليت تصل إٔب جودة السبك كحسن التحبَت، كقوة اللفظ كمبلءمتو للمعٌت، كركاية الشعرية 

األشعار كاألخبار، كمعرفة العركض كالنحو كاألنساب، إنو يريد لصفة الفحولة أف تبقى صفة عزيزة، تعٍت التفرد الذم 
 .(1)قد تستدعي كمان معينان من القصائد يتطلب غلبة صفة الشعر على الصفات األخرل، كىذه الصفة

  لعل مقياس الفحولة النقدم الذم اعتمده األصمعي، قد اعتمده غَته من النقاد من بعده، فابن سبلـ جعلو األساس
كبذلك أستطيع أف أجرؤ . (2")كقد كسع من حدكد فكرة األصمعي كأعاد صياغتها"األكؿ ُب التمييز بُت الشعراء، 

األصمعي ىذا ىو أكؿ كتاب نقدم مؤلف، كإف كاف تناكلو ١توضوع النقد بطريقة أكلية، كطريقة بأف كتاب : ألقوؿ
عرض أحكامو كمقاييسو ىي طريقة بدائية، تعرض األحكاـ بطريقة ذكقية شخصية غَت معللة، كأف ما جاء بعده من 

زبا٘ب، كابن رشيق كغَتىم، كبذلك ا١تؤلفات قد ارتكزت عليو، كأخذت تطوره كما حصل مع ابن سبلـ كابن قتيبة كا١تر 

                                                           
 .41-38:ص.تاريخ النقد األدبي عند العربعباس، إحساف،  : أنظر(  1)
 . 68:نفسو، ص(  2)
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  -كما يزاؿ–كاضع اللبنة األكٔب ُب بناء الصرح النقدم الشامخ الذم بٍت " فحولة الشعراء"يكوف األصمعي ُب كتابو 
 . حىت اآلف يرتفع بنيانو سامقان ُب عناف السماء النقدم

  ألنٍت كجدت األصمعي قد جعلو كا١تيزاف  ؛"ا١تيزاف النقدم ُب كتاب فحولة الشعراء لؤلصمعي"لقد أٝتيت ْتثي ىذا
 : من عدة زكايا، منها

قد ذكر األصمعي ٣تموعة من ا١تقاييس النقدية كزف من خبل٢تا الشعراء الذين ذكرىم ٔتيزانو النقدم، كأطلق عليهم  -
 .أحكامو النقدية اليت تناسبهم ُب رأيو

قد كازف بُت كل صفة أك مقياس نقدم  -بعلى األغل–إف األصمعي ُب معرض تصنيفو للشعراء نقديان، أجده  -
 : كآخر، ككأنو يضع الصفة األكٔب ُب كفة ميزانو، كيضع األخرل ا١تقابلة ٢تا ُب الكفة األخرل، فمثبلن 

 ليس بفحل :يقابلها فحل

 .ليس بفحل مع إضافة :يقابلها فحل مع إضافة

 .ا١تعيار الشرطي الثا٘ب :يقابلها ا١تعيار الشرطي األكؿ

 .اٟتسن كالتحبَت :يقابلها اٞتودة

 .ليس بفصيح كال حجة :يقابلها ثبت كفصيح

 .ليس بفصيح كال حجة :يقابلها حجة

 .مفلق :يقابلها حجة

 .اٟتداثة يقابلها القدـ

 كىكذا... أشعر القبائل :يقابلها أشعر الفرساف

عدة مناسبات، كدكف أف يربط لقد كانت األحكاـ النقدية اليت ذكرىا األصمعي ىي أحكاـ ذكقية شخصية ُب  -
 .بينها، على عكس من جاء بعده من النقاد

قد أكوف ٖتدثت عن الشاعر الواحد ُب أكثر من موقع، كذلك بسبب أف األصمعي يكوف قد ذكره ُب أكثر من  -
موقع، أك يكوف قد أصدر عليو حكمان نقديان ٮتتلف عن حكم نقدم سابق، ٦تا جعلٍت أضعو ٖتت ا١تقياس اآلخر 

 .ة أخرلمر 
إف ا١تقاييس النقدية اليت كضعتها ُب ىذا البحث، كاليت ًب على أساسها تصنيف الشعراء، ما ىي إال ٤تاكلة لتجميع  -

الشعراء ذكم الصفات النقدية ا١تشًتكة مع بعض، كذلك حىت يسهل التعرؼ عليهم، كدراستهم ضمن ىذا ا١تقياس 
 .النقدم أك ذاؾ

ٓب يصدر أم حكم نقدم حو٢تن، مع العلم أف كثَتان من الشاعرات كاف ٢تن أ٫تل األصمعي النساء الشاعرات، ك  -
 .حضور شعرم قوم، كا٠تنساء كغَتىا
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  أجد األصمعي قد استخدـ ُب ميزانو ما يسمى بالقدـ كاٟتداثة، كفضل الشعراء كاٞتاىليُت مثبلن، كترؾ اٟتديث عن
وا ُب اٞتاىلية كاف ٢تم شأف، كال أقوؿ فيهم شيئان؛ ألهنم لو كان: "اإلسبلميُت، كما فعل مع شعراء النقائض عندما قاؿ

 .(1)"لو أدرؾ األخطل من اٞتاىلية يومان كاحدان ما قدمت عليو جاىليان كال إسبلميان : "، كقاؿ عن األخطل"إسبلميوف
 لثالثة من أجد األصمعي ُب بعض أحكامو النقدية قد تركها مبهمة دكف توضيح، كذبك مثل حديثو عن شعراء آّموعة ا

 .مقياسو األكؿ، أك عندما ٖتدث عن الشعراء السود ُب ا١تقياس الرابع، أك غَت ذلك
  حاكلت أف أعقد مقارنة بُت ما قالو األصمعي عن شعرائو، كما قالو اآلخركف كأيب سبلـ كابن قتيبة كابن رشيق كا١ترزبا٘ب

 .م األصمعي كصدقوكابن شرؼ القَتكا٘ب كاألصفها٘ب كغَتىم، حىت أتبُت مدل صواب رأ
  من أكثر النقاد القدامى الذم كاف األصمعي يأنس لرأيهم ىو أبو عمرك بن العبلء، حيث ٧تد مثل ذلك ُب صفحة

 .ُب كتابو( 13، 9)
 أجد األصمعي قد ترؾ لنا ُب كتابو ىذا ثركة نقدية عظيمة، كقيمة كربل من تاريخ تراثنا النقدم القدٙب. 
  صمعي، ىو كتاب صغَت مكوف من اثنيت عشرة صفحة، كمع ذلك فإنو ٭توم معلومات لؤل" فحولة الشعراء"إف كتاب

 .نقدية قيمة، مثلت أكلية النقد األديب، كطفولة التأليف النقدم عند العرب
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 من أحضان الال هوت إلى فضاء التأويل: (Herméneutique)الهرمنيوطيقا 
 (تاريخية للمفهوم، مقاربة ايبستيمولوجية)

كينــبوس   اىدـمج  :ستاذاأل  
     غة العربية وآدابها                                                                                                    قسم اللّ 

جامعة معسكر                 
 تقديم : 

 
ال ٮتتلف اثناف أف ا٠تلل الذم تعيشو الثقافة العربية بعامة ،كالدرس النقدم ٓتاصة منذ اعتماد مفاىيم اٟتداثة الرنانة اليت      

جنبية ُب ثقافتنا يتمثل ُب إشكاؿ الزكبعة ا١تعرفية اليت تثَتىا ا١تصطلحات األ ٘تخضت عن االنفتاح الشامل على اآلخر ،
كتارة أخرل  حيث ٧تد تارة مدلوالت متنوعة للمصطلح األجنيب الواحد ،كتارة ترٚتة حرفية للمصطلح ، كاشتغاالتنا النقدية ،

استخداـ نفس ا١تصطلح ُب أغراض شىت ،كلقد تفاقم األمر مع استمرار كتزايد كتَتة استَتاد ا١تصطلحات كاالنعطاؼ إٔب توظيفها 
كىكذا اغتدت أزمة ا١تصطلح ُب تصعيد مستمر ُب الساحة . لبلنتباه ُب ا١تقاالت كآّبلت كالكتب كسول ذلكبشكل ملفت 

باعتبار أف ىذا الواقع أمسى ظاىرة  كمنتجة كاقعا مرضيا من جهة ثانية ، مكرسة فوضى اصطبلحية من جهة ، الثقافية العربية ،
 )القراء)ل الدرس النقدم العريب ككذا على مستول القراء، ك٩تص بالذكر ىنا تكرس التهجُت ا٠تطايب كا٠تلط ا١تعرُب على مستو 

رأ الذين ال يستنكفوف ُب ٦تارساهتم القراءاتية عن ترديد ا١تصطلحات ترديدا آليا خاليا من الوعي، الذم يستكنو أغوار ا١تنبت كيستق
 .األبعاد كا١ترامي كما إٔب ذلك

، نلفى جانبا "مصطلح ا٢ترمنيوطيقا"اليت تطرح العديد من األسئلة ُب ىذا ا١تضمار -اٟتصرعلى سبيل ا١تثاؿ ال  –كمن ا١تفاىيم 
منها يتعلق با١تصطلح ُب حد ذاتو ُب ثقافتو ا١تصدر، كجانبا أخر يتعلق بتوظيفو الذم يأخذ مفاىيم متنوعة من حقل معرُب إٔب 

فسَت، كيرل آخركف بأنو ٣تموع قواعد التأكيل أك التفسَت حيث يوظفو البعض مقابل التأكيل،كٯتوضعو البعض مقابل الت أخر ،
الغ، كىذا الزخم ا١تفاىيمي ال يثَت الغرابة فقط بل  ...كما ٧تد كذلك من يعتربه نظرية الفهم أكاإلدراؾ  كليس ا١تدلوالف بعينهما،

 : لعل أ٫تها كأبرزىا السؤاؿ اورم التإب كثَت التساؤالت ،
 ؟ ؟  "كيف لمصطلح واحد أن يستخدم في استعماالت واشتغاالت شتى"                       

االصطبلح "أم بناءا على ىذا التساؤؿ ا١تشركع ارتأينا أف ٩تصص كرقة نتناكؿ فيها بالدراسة كالتحليل  من ىنا،     
كرقة الترـك اإلحاطة  كٔب ،ىامشا عن األصل كاإلرىاصات األ -كلو ُب عجالة-ُب حيز دائرتو ا١تعرفية، كنفرد لو"ا٢تَتمنيوطيقي

باألسئلة اٞتوىرية اليت يطرحها ا١تفهـو ا٢ترمنيوطيقي بُت القدٙب ك اٟتديث، كال التفصيل ُب ا١تخاضات النظرية اليت اعًتتو، بقدر ما 
ذاف ترعرع ُب ككذا ا١تناخاف الفلسفي كالفكرم الل هتدؼ إٔب ٤تاكلة رصد ا١تصطلح ُب كنف األرضية اليت انطلق منها أكؿ األمر ،
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بغية الوقوؼ ُب البداية على ماىيتة ُب األصل مع ا١تستخدمُت األكائل،ٍب معرفة الحقا كيف اكتسب ىذا ا١تصطلح  أحضاهنما ،
حق ا١تواطنة ُب اٟتقل األديب من زاكية؟ كأىم األطر ا١ترجعية اليت جعلت منو مفهوما رنانا يوظف ُب آّاؿ النقدم بًتٚتتو اٟترفية 

 ة أخرل؟؟ من زاكي
إف مصطلح ا٢ترمنيوطيقا الذم شاع كذاع ُب ْتوث كدراسات ا١تهتمُت ٔتجاالت التلقي بصفة عامة، كالباحثُت ُب نظرية التلقي     

كالتأكيل ا١تفتوح بصفة خاصة، ىو مصطلح قدٙب ،٘تت ترٚتتو كغَته من كثَت ا١تصطلحات األجنبية ترٚتة حرفية ،أك باألحرل ىو 
كيرل الكثَت من الباحثُت أف لو  علم التأكيل أك فن التأكيل ، -1654الذم تبلور منذ العاـ – ُب مفهومو مصطلح معرب ،يعٍت

 اليت خضعت ٢تا أشعار ىومر ُب القرف السادس قبل ا١تيبلد ، (allégorie) جذكره ضاربة ُب األعماؽ ٘تتد إٔب التأكيبلت الرمزية
من طرؼ ا١تهتمُت بتأكيل النصوص الدينية  أكؿ ما استعمل ُب البيت البلىوٌب ،كلكن مع ذلك يظل الثابت أف ا١تصطلح استعمل 

لئلشارة إٔب اآلليات كالطرائق القراءاتية ا١تشركعة ُب دراسة النص ا١تقدس ،اليت ينبغي أف يلتـز  اإل٧تيل كالتوراة ، -الكتب ا١تقدسة-
بنية االضطبلع  وسط البلىوٌب تأسس اصطبلح ا٢ترمنيوطيقا ،كٔتعٌت من ا١تعا٘ب انطبلقا من ال. ّٔا كل مؤكؿ ُب ىذا النطاؽ

أم شركحات  ، (exégèses)بتكوين القواعد اليت ٖتكم القراءة ا١تشركعة للنص ا١تقدس ،ككذلك حواشي ك تفسَتات ا١تعا٘ب"
 .  قعي كالركحيمن حيث اٞتانبُت الوا (1)"كتفسَتات ا١تعا٘ب ا١توجودة ُب النص كٖتديد كجوه تطبيقها عمليا ُب اٟتياة

نكاد ال ٧تد اختبلؼ بينهم حوؿ  كعند العودة إٔب مباحث النقاد كا١تفكرين الغربيُت الذين تدارسوا ا١تفهـو ا٢ترمنيوطيقي،     
بيد أف ما ال اتفاؽ حولو يكمن ُب  توظيف ا١تصطلح من حيث  حيث يتفق ٚتيعهم على ا١تشار إليو ، منبت كمنشأ ا١تصطلح ،

 . أيضا ُب زخم كتباين الرؤل النظرية اليت تناكلتو ا١تاىية ،كيكمن
ٗتتلف عن  التفسَت الذم يشَت إليو "ا٢ترمنيوطيقا انطبلقا من مدلوؿ ا١تنشأ   -بتقدير حامد أبو زيد -فعلى ا١تستول األكؿ 

ا يشَت ا١تصطلح األكؿ بينم ،على اعتبار أف ىذا األخَت يشَت إٔب التفسَت نفسو ُب  تفاصيلو التطبيقية ،(exégèses)ا١تصطلح
 . كيعد ىذا من اإلشكاالت اليت تطرح على صعيد اإلجراء ُب النقدين الغريب كالعريب ١تفردة ا٢ترمنيوطيقا ،(2)"إٔب نظرية التفسَت

 .   فإننا نلفى زخم من الرؤل كالتنظَتات ا١تتباينة حوؿ مسألة ا٢ترمنيوطيقا   أما على ا١تستول الثا٘ب ،
 (3)"فن امتبلؾ الشركط الضركرية للفهم:"ر ماخر بأهنافلقد عرفها شيل -
 "ذات أصوؿ دينية أملتها اٟتاجة إٔب تأكيل النصوص الدينية:"كذىب جورج غوسدركؼ إٔب اعتبارىا -
على أهنا منحى معرُب ينهض بتحليل كتأكيل أشكاؿ الكتابة ُب العلـو :"كبرؤية أخرل قدـ فيلهيلم ديلتام ا٢ترمنيوطيقا -

 (4)"ا٢ترمنيوطيقا هتدؼ إٔب تأسيس نظرية عامة لئلدراؾ كالفهم"،معتربا أف "يةاإلنسان
تنهض بعملية الكشف كبتقنيات خاصة عن ا١تعٌت األصلي "بأهنا  )كإف طور مفهومو الحقا(":ىانز جورج غادمَت"بينما اعتربىا  -

 (5)"األدب اإلنسا٘ب كالتوراة: ُب كبل التقليدين
فإننا نعثر على فريق أخر حاكؿ كصلها  من الباحثُت ربط ا٢ترمنيوطيقا بالتفسَت أك التأكيل أك الفهم ، كإذا كاف ىذا الفريق    

أك يقيم  يقيم ا٢ترمنيوطيقا على أساس فلسفي ،""مارتن ىيدغر"كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ،أننا نلفى  ّتوانب أخرل ،
زيد كبل العبارتُت صحيح طا١تا أف الفلسفة ىي فهم الوجود كأف الفهم ىو  كحسب حامد أبو (6)"الفلسفة على أساس ىرمنيوطيقي

 .     أساس الفلسفة كجوىر الوجود ُب نفس الوقت
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كعموما ليست ىذه ا١تفاىيم اليت رصدناىا إال غيض من فيض األكجو كاآلراء ا١تتشعبة، اليت تدارست سؤاؿ ا٢ترمنيوطيقا،كطبعا    
كلذلك سنكتفي بتسليط الضوء على أبرز األعبلـ  األكائل الذين ٕتاذبوا  سعانا للحديث عن ٚتيعهم ،ال ا١تقاـ كال حيز الورقة ي

 . ا١تفهـو على مراحل متبلحقة، لنتعرؼ ُب آخر ا١تطاؼ على أطوار ا١تخاض  ا٢ترمنيوطيقي كما انتهى إليو
 

 :"مقاربة إيبستيمولوجية"الهرمنيوطيقا-
أك التأكيلية، أك نظرية التأكيل، كأف "علم التأكيل "كالنقاد إٔب أف ا٢ترمنيوطيقا ىي يذىب الغالب األعم من ا١تًتٚتُت 
الذم معناه الًتٚتة، أك نقل داللة أك تفسَت شيء (Hermeneuein)  ػػيعرب عنو با١تنبت األكؿ للمصطلح يونا٘ب خالص، كاف 

 . ستبياف من لغة إٔب أخرل ُب سياؽ تشفَتم معُت، بغاية الفهم كاالستيضاح كاال
يشَت إٔب تفسَت اإلشارات "كبصفة شاملة    (Herméneutique)اصطبلح  -فيما بعد -كمن ىذا ا١تنطلق أصبح 

كشاع ّٔذا ا١تفهـو ُب مباحث كدراسات  ،(7)"النصية، باعتبارىا عناصر رمزية معربة عن النص كعن اٟتضارة اليت نشأ أك ظهر فيها 
 . وا ُب حقل القراءة كالتلقي األديبالفبلسفة كركاد النقد، الذين اشتغل

ىو إلو ( اإللو)أم  (Hermes)نلفى األساطَت اليونانية تكشف أف ،( ا٢ترمنيوطيقا)كلدل االرتداد إٔب أصل ا١تفردة 
كتب تفسَت رسائل اآل٢تة للبشر، ك٬ترم االعتقاد أنو نظَت ىذه العبلقة، ارتبط ا١تنشأ األكؿ للهرمنيوطيقا كحقل معرُب  بتأكيل ال

أف الصورة األكٔب اليت ٘تظهرت عليها  كتشَت الدراسات الغربية ُب ىذا ا١تضمار ،. ا١تقدسة، كمن ٍب ٗتندؽ ُب مضمار فقو اللغة
ككاف ينهض ٔتا يعرؼ بالقراءة آّازية اليت كجهت  ا٢ترمنيوطيقا كنشاط يضطلع بتفسَت النصوص كشرحها كاف مع الركاقية ،

جهود اليونانُت ُب فهم ا١تبلحم )ة ا١تتقدمة من التاريخ إٔب فهم ا١تعٌت ا١تستتَت ُب األساطَت ا٢تومَتسية اىتماماهتا ُب ىذه ا١ترحل
متقصدة البحث عن النية ا١تبيتة للمؤلفُت كا١تقاصد اليت يضمركهنا ُب ثنايا ابدعاهتم غَت مكًتثة باٞتانبُت القواعدم  ،( ا٢تومَتية 

 (8).كالببلغي ُب النصوص
إف ا١تصطلح كإف ظهر أكؿ األمر باليوناف فإنو تلقى الرعاية كاالحتضاف بالكنيسة، ذلك أف   اٞتدؿ الذم كمن ٍب ،ف

احتدـ بُت الكاثوليك كالربكتستانت حوؿ تفسَت الكتاب ا١تقدس، كما نتج عنو من نقاش مستفيض خلص بكل طرؼ إٔب كضع 
أكيل، كشكل ىذا العمل ُب حقيقة األمر اللبنات األكٔب اليت انطلقت معايَت كطرائق نظرية إجرائية بغية ضبط إكاليات الفهم كالت

كباتساع رقعة البحث عن تأكيل ناجع للكتب ا١تقدسة، انربل أ٪توذجاف اثناف للقياـ ّٔذا األمر ٫تا  ،(9) .منها ا٢ترمنيوطيقا
تعاطيهما مع الكتاب ا١تقدس ُب تاريخ الثقافة اللذاف أفضى  ،(ىرمنيوطيقا عهد اإلصبلح)ك( ا٢ترمنيوطيقا البلىوتية آلباء الكنيسة)

كلكن ظلت مرتبطة بفكرة الكتاب،اليت تفًتض مفهوما الىوتيا ،مؤداه أف العمل  -الهرمنيوطيقا-األكربية إٔب بلورة رؤيا للتأكيل  
بواقعة )ا عناية عٌت أٯت كلقد كاف ٢تذا ا١تفهـو طابع نفسي للتأكيل الذم يتضمن كحده معناه ، تسيطر عليو سلطة مبدعو ،

 ،ىي الرسالة ا١تبلغة-د البلىوتيُتباعتقا-اليت ٖتضى لديها الواقعة بشرؼ الواقعة الكبلمية بامتياز ،كىذه الواقعة الكبلمية  ،(الكلمة
  (10).افاليت ىي بشارة الرسل ،كيتحقق معٌت الواقعة األصيلة أماـ ذاتو ُب الواقعة اٟتاضرة اليت ٪تارسها على أنفسنا ُب فعل اإلٯت

ٓب تكن لتفضي إٔب نتيجة، ألهنا ٓب تعد أسلوبا يرشد ٦تارسة الناقد أك البلىوٌب، "-حسب غادامَت-غَت أف ىذه اٞتهود 
أك فنا لعملية الفهم كشركطها ُب ٖتليل النصوص، " علما"كمن ٍب كاف البد من نقل ا١تصطلح من دائرة االستخداـ البلىوٌب ليكوف 

 (11)".األكلوية ُب ىذا (friedrich Schleiermacher)ر ماخر كيعود إٔب فريدريش شيل
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كعلى ىذا النحو من نافل القوؿ أف ا٢ترمنيوطيقا ٓب تتضح معا١تها من زكايا ا١تاىية كا٠تصوصية، إال بعد خركجها من 
، فبلسفة كمفكرين، أدٔب كبل منهم بدلوه  فضاء البلىوت إٔب فضاء التأكيل، كبالضبط ُب الفًتة اليت ٕتاذّٔا من حيث ا١تفهـو

 .كساىم كل كاحد بقسطو ُب بلورة ٣تاؿ اشتغا٢تا برؤيتو ا٠تاصة، كٯتكن تصنيف ىؤالء على النحو التإب
 

 : )1768-1834(f, Schleiermacher) (فريديريش شيلرماخر -1
اؽ النصوص الدينية يصنف ىذا ا١تفكر من ضمن األكائل الذين سعوا إٔب تأسيس ميداف معرُب للتأكيل، يشتغل خارج نط

الدائرة "كغَت ٤تتكر من طرؼ الكنيسة، كألنو كاف يدرؾ أف ٖتقيق ىذا يعٍت تقدٙب اإلضافة  اصطنع اصطبلحا جديدا، ٝتاه 
كقصد ّٔا أف البعض فيما ينتمي إليو، ال يدرؾ على حقيقتو ا١تفهومية بوعي  ،(hermeneutique circle)"ا٢ترمنيوطيقية

 .ُب شكل عبلقة ديالكيتيكية( أم الكل)، كالشأف إياه ينطبق على ىذا األخَت تاـ، إال ُب إطار الكل
أف معٌت ا١تفردة يتشكل تبعا للًتكيب اٞتملي الذم تنتمي إليو، كاليت ىي منو جزء من كل، كبعبلقة جدلية  :كمن ذلك

 .ائرة ما يؤثثها من كلماتاألمر ذاتو ينطلي على اٞتملة، اليت ال يكمن استيعأّا بأم حاؿ من األحواؿ إال ُب د
 -أك دينامية ىذا التعالق-تصورا مؤداه بأف الفهم ىو نتاج التعالق العضوم، ( فريديريش شيلرماخر)بناءا على ىذا أقاـ 

 .  اليت على منوا٢تا فقط يتحدد  إدراؾ األشياء كاستلهامها ،( الدائرة ا٢ترمنيوطيقية)،أم بداخل ( البعض كالكل)الكامن مابُت 
قد تركت ىذه الرؤية انطباعا حسنا ككجدت ٢تا صدل ُب أكساط اٟتقوؿ ا١تعرفية اليت كانت ْتاجة إٔب قيم إجرائية كل

ٓتصوص التأكيل أناء القرف التاسع عشر، فسادت كنظرية تأكيل جديدة ُب ٤تيط ا١تفكرين، ككاف ىذا حافزا آخر لفريديريش شيلر 
ائرهتا، كذلك باالنتقاؿ من االضطبلع باألعماؿ األدبية كاستنطاؽ مضامينها، إٔب ماخر دفعو إٔب االرتقاء ٔتباحثة كتوسيع د

االضطبلع بتدارس الفعل الذم ٯتثل بؤرة تفتق التأكيبلت أك مركز إشعاعها، كبعبارة أكَب، التحوؿ من إيبلء العناية كاالحتفاؿ 
اط التأكيلي نفسو، أم ا١تركز الذم يشرؼ على بث الذم يسقط عليو التطبيق إٔب الًتكيز على مركز النش( ا١توضوع)بعنصر 

بناءن عليو انتقل شلَت  ،(12)ا١تعارؼ التأكيلية، كانتهى بو ىذا إٔب اعتبار أف الفهم على عبلقة عضوية كظيفية مع التأكيل ال حدكد ٢تا
 :ا٢ترمنيوطيقافأصبحت تشتمل على شكلُت من  قاـ فيها بتفعيل حيز اشتغاؿ نظريتو ، ماخر إٔب مرحلة جديدة ،

مستول )ٮتتص باستقراء الداللة األساسية للكلمات ( ىرمنيوطيقا ٨توية)ىوتأكيل ٨توم صرؼ :الشكل األول -
 (. سيمنطيقي

، يتخطى حدكد اللغة إٔب استكناه ذاتية ا١تؤلف، كىذا الشكل ذك (ىرمنيوطيقا ٚتالية)تأكيل ٚتإب  :الشكل الثاني -
 .فعل ا٢ترمنيوطيقي عند شيلرماخرطابع تكهٍت، كيأٌب ُب صميم ال

كلكن ما عيب على ىذا الطرح، ىو الكيفية اليت يستقيم ّٔا على مستول االشتغاؿ، أك ٔتعٌت آخرإذا كاف اإلجراء األكؿ 
إدراكا  معقوال فاف الثا٘ب ٭تمل ُب طياتو مبالغة ما بعدىا مبالغة، ففي زعم ىذا ا١تفكر أنو بوسع ا٢ترمنيوطيقا ّٔذا التصور، أف ٖتقق

شامبل عن أم كاتب ينتمي إٔب ا١تاضي العميق أكثر من كعي ىذا الكاتب لذاتو، كالسبب ُب ذلك حسبو، ىو أنو ٯتكن موضعة 
ىذا الكاتب ٖتت ٣تهر سياؽ تارٮتي أنصع كأظهر من الذم كاف متوافرا ُب العهد ا٠تإب،كنتيجة ٢تذه ا١تغاالة بقدر ما استقطبت 

 . األمر بقدر ما جعلت الكثَتين ينفضوف من حو٢تا فيما بعد ىذه النظرية األنظار أكؿ
 :  )wilhelmdilthey) 1833-1911فيلهيلم ديلتاي -2
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منذ البدء سعى ديلتام إٔب موضعة ا٢ترمنيوطيقا ُب الدائرة الفلسفية، كلكي يصيب ا٢تدؼ على أكمل كجو، ذىب 
ين ا١تعرفية، فصنف حقل العلـو اإلنسانية على حدل، كحقل العلـو مستثمرا أفكار شيلر ماخر ا٢ترمنيوطيقية إٔب ٖتديد ا١تياد

، كأٟتق ُب ىذا ا١تضمار الفهم باٟتقل األكؿ كالتفسَت بالثا٘ب، معتربا أف العلـو اإلنسانية ٔتختلف صنوفها (13)الطبيعية على حدل
ذم ٯتثل طريق العبور لديها إٔب إدراؾ أشكاؿ ، ال(التأكيل)تعتمد على الفعل ا٢ترمنيوطيقي ألف دينامية اشتغا٢تا تدكر ُب فلك 

التعبَت اإلنسانية، حيث يقتضي فهم اإلنساف فهم ٣تمل اٟتركات كالصيغ ا١تعرب عنها ثقافيا، كمن ذلك أساليب التعامل كالتواصل 
على كاىل النصوص،  ككذا الطرائق الفنية، كسول ذلك، أم كل ما يدخل ٖتت مظلة الثقافة التارٮتية اإلنسانية، ال فقط  ما يقع

 . أك ما تضمره ُب ثناياىا
كبتقديره ،الباحث ُب العلـو اإلنسانية يعد جزء ال يتجزأ من ْتثو فما ينجزه عن اآلخرين من الدراسات، يعنيو كغَته، ُب 

 .  حُت يقتضي فهم اإلنساف ُب البحث العلمي ُب ا١تيداف الطبيعي التواجد اإلنسا٘ب بالضركرة 
اعترب ديلتام، أف إكاليات الفهم تنبٍت ُب ضوء كلوج الذات الباحثة إٔب أغوار الذات ا١تبدعة، عرب فعل  على ىذا األساس

كالذم يعٍت ".ا١توضوعي  العقل"أصطلح عليو بػإسقاط األكٔب ُب كعي الثانية ا١تبدعة أك ا١تنتجة، كيتسٌت ذلك باستقباؿ كاستقراء ما 
ة الثقافية بطريقة، يعتمد أسلوب التلقي فيها، االنطبلؽ من ىذه اٟتقائق كمعطيات استقباؿ أشكاؿ كصيغ التعبَتات اإلنساني

، كّٔذه العملية يتقمص الفعل ا٢ترمنيوطيقي النمط القراءاٌب (14) (ا١تؤلف)لصاحب اإلنتاج " ا٠تربات ا١تعاشة"لينتهي عند  تفسَتية ،
 .اإلبداع األديب، كينصرؼ إٔب الظاىرة ا٠ترباتية للمنتج ذاتوالذم يضطلع بو علم النفس التأملي، الذم ال يكتفي ٔتا يقدمو 

كلكن لكوف االفًتاض دائما شيء كاإلجراء شيء آخر ،خصوصا إذا تعلق األمر بتطبيق صعب ا١تناؿ، يتمثل ُب ٕتسيد   
        ح إدراكو،لشخص ا١تبدع بصفة خاصة كٕتربة العقل ا١توضوعي بصفة عامة على شكل موضوع حىت يتا  "التجربة الذاتية "

أك العكس إدراؾ ذكاتنا من خبللو،كشف ديلتام، بأف فكرة الصيغ التعبَتية ٔتا تنطوم عليو من أساليب فنية، ك٦تارسات 
على ما  -اجتماعية كسلوكات كأعماؿ أدبية كسول ذلك، ىي الكفيل بتحقيق الغرض، ففي افًتاضاتو أف ىذه الصيغ ا١تعرب ّٔا 

إٔب " التجربة اٞتوانية ا١تعاشة"التجربة ا١توضوعية، كىي اليت تفسح أمامها منافذ ا٠تركج من عآب الذاتية أم  ىي اليت تسم -ذكرناه 
 .العآب الربا٘ب ا١توضوعي، الذم يتيح سبل ا١تسا٫تة كاال٩تراط فيو

من ( ا١تنتجُت ككل)للمبدعُت أك " التجارب اٞتوانية "كُب ىذا الشأف أكد ديلتام أٯتا تأكيد، أف ٚتلة ما تسفر عنو 
تعابَت ليس با١ترة نتاجا عفويا، أك ٣ترد اسًتساؿ عابر أك عاطفي أك شيء من ىذا القبيل، كإ٪تا ٕتسيم موضوعي 

(objectification) للخطوط كاألبعاد  ا١تتشرذية، كا١تتباينة للتجارب إياىا، ُب صور ملتئمة األجزاء . 
تجربة ىو الذم ٯتنح العلـو اإلنسانية كاالجتماعية غطاء ا١توضوعية كينأل كمنطق ىذا التجسيم أك التمثيل ا١توضوعي لل

ُب حقيقتو ال ٭تمل ُب ثناياه  فقط اٞتانب الذاٌب اٞتوا٘ب للمبدع، أك يكتفي  "التعبَت ا١توضوعي"ّٔا عن الذاتية، على اعتبار أف 
، تنزاح ّٔذا اٞتانب -لى ما سبقت اإلشارة إليو ع -ببث ىذا، بل على النقيض من ذلك كلو، فطبيعة تشاكل الذات ا١توضوعي 

، كىو ما معناه ٕتسيد (الكتابة األدبية)عن ا٠تانة الذاتية، كوهنا تتبلور ُب  كنف قناة موضوعية ىي اللغة ُب مواضع التعبَت األديب 
 .(15)تعبَتم النشغاالت عامة أك ٕتربة حياة أك ما شابو ذلك

ديلتام، كيبحث ٢تا عن أجرأة ناجعة ُب خضم مشركعو، ىي أف ىناؾ تعالقا عضويا  إف الفكرة اليت أراد أف يسوؽ ٢تا
بصورة كاضحة يقتضي القياـ بفعلُت متتابعُت " اإلنساف ا١تبدع"، كعليو بنظره فإف استيعاب "الفهم كالتأكيل"كاٖتادا كطيدا مابُت 

 كمتوازيُت ُب إطار نشاط متناسق
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 تأكيل األفعاؿ: أحد٫تا -
 تأكيل الكتابة اإلبداعية  :كاألخر -

الفهم اٞتيد للمؤلف أكثر :  "ىو -يقوؿ ديلتام مكررا عبارة شيلر ماخر الشهَتة  -ألف ا١تسعى ا١تتوخى من ا٢ترمنيوطيقا
 ،(17) (Divination)أهنا تنطوم على عنصر ال يقاس بقاعدة ىو التكهن  -يضيف-كمنطق ذلك (16)"٦تا يفهم نفسو 

عطيات النصية، تستطيع ا٢ترمنيوطيقا أف ٖتقق طفرة نوعية، كإحداث فضاء إيبستيمولوجي كنظرم عاـ استنادا عليو كعلى ا١ت
، الذم يتحقق عرب مضمار "التجربة اٞتوانية"إلكاليات الفهم كمقتضياهتا كمتطلباهتا، كذلك من خبلؿ كعي جزئيات كعناصر 

، تأكيل الكتابات اإلبداعية، ىذه األخَتة اليت تناـ على ٪تاذ  ج فريدة، كحية ألشكاؿ ٕتارب كحيواة داخلية، كيكوف ّٔذا ا١تفهـو
ا١تراد أٝتى من بلوغ تأكيل نصوصي إٔب استلهاـ، حيثيات حيواة، كاستنطاؽ ٕتارب موجودة ّٔا، ًب رصدىا كالتقاطها ك٘تثلها ُب 

 (18).غةًتكة ىي اللٌ نسخة أخرل،  أخرجتها من الدائرة الذاتية إٔب الدائرة ا٠تارجية ا١توضوعية، قناة مش
 : )1900-2002( (hans Gorg Gadamer)الهرمنيو طيقا وتنظيرات ىانس جورج جادامير-3

، من أبرز أعبلـ االٕتاه ا٢ترمنيوطيقي (hansgorggadamer) "ىانز جورج جادامَت"يعد ا١تفكر كالناقد األديب 
كتفرد . تتعامل ّٔا النصوص، كطرائق إعادة إنتاج ا١تعٌت كبناءه  الذم عٌت أفراده بقضايا التأكيل، كالفهم، كتدارس الكيفيات اليت

عمن سواه، ألنو سعى منذ البدء إٔب تدارؾ نقائص سابقيو من خبلؿ مراجعة الفجوات اليت تركوىا، فقدـ أعماال مثَتة  "جادامَت "
كلقد ساعده  .ص منهم ركاد ٚتالية التلقيى األخفتحت نافذة على عوآب التأكيل ٓب تغلق إٔب يومنا ىذا، أفاد منها الكثَت كعل

 . على ذلك استفادتو من قطبُت ىامُت من أقطاب الفكر القراءاٌب، الذم انصبت اىتماماتو على الظاىرة األدبية
أحد٫تا ٭تسب على االٕتاه ا٢ترمنيوطيقي ىو ديلتام كاآلخر ٭تسب على االٕتاه الفينومينولوجي كىو أستاذه  ىيدجر، 

حد مصادر فلسفتو، الذم استلهم منو الكثَت، كلذا نعثر عليو  يتقاطع معو ُب نظريتو ا١تركزية، كبالتحديد ُب مسألة، فاألكؿ شكل أ
أم بإسقاط اإلنساف لذاتو داخل كعي  اآلخر  ،(19)اليت تنص، على أف فهم اآلخر يتعُت تبعا لفهمنا" معرفة األنا ُب األنت"

 .  بةا١تبدع، كمن ٍب الشعور بانعكاس التجر 
( ىيدجر)، فتأثر بطركحاتو بالغ األثر، كخاصة فيما يتعلق بالتعديبلت اليت كاف أجراىا "جادامَت"كالثا٘ب تتلمذ على يده 

، تلك التعديبلت اليت طرحت مسألة القارئ كالتأكيل، على طاكلة النقاش الفلسفي، كٕتسدت ُب "ىوسرؿ"على أفكار أستاذه 
 .ضالتو  كمبتغاة فقاـ بأجرأهتما على العمل األديب "ادامَت ج"فكرتُت أساسيتُت، كجد فيهما 

، أف ا١تنوط ٔتوضوع البحث الفلسفي ىو "ىوسرؿ"تتمثل الفكرة األكٔب ُب إشكالية ا١توضوعية اليت كانت تعٍت مع 
الظاىرة داللة خالصة كوف داللة ا١توضوع تتشكل حاؿ ما تصبح    اإلحاطة ٔتا يوجد بداخل الوعي ال اسوسات ا٠تارجية ا١تادية،

كىذا ا١تفهـو ٕتاكزه ىيدجر بعد أف كجده ال يستقيم إجرائيا، كأسس  .ي ىو اٟتقيقة بعينهاُب الوعي، أم أف ما يًتاءل أماـ الوع
ال  -أم با١تعٌت الشخصي  -تفكَت تارٮتي داخلي "مكانو قاعدة بديلة مؤداىا، أف التفكَت اإلنسا٘ب ال ٮتلو البتة من موقف ألنو 

 (20)."التاريخ ا٠تارجي 

فًتتبط بتحليل الطبيعة التارٮتية لعمليات الفهم األديب، حيث "أما الفكرة الثانية اليت كجدت ٢تا صدل عند جادامَت، 
يرل ىيدجر أف الفهم ىو الطابع األصيل لوجود اٟتياة اإلنسانية ذاهتا، كأف اإلنساف ُب إطار إعادتو التفكَت ُب مسألة الوجود 

 (21)".أف ينتقد احتكار العلم ١تعرفة اٟتقيقة استطاع 



 العدد السادس عشر                                   حولية دولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

اجلزائر – 2البليدة  –جامعة لونيسي علي                                    -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 

 
314 

كشكلت ىذه األفكار كا١تعارؼ، حجر األساس الذم انطلق منو جادامَت، باعثا نفسا جديدا ُب ا٢ترمنيوطيقا الفلسفية 
(philosophies  hermeneutique) إذ زيادة على إكالييت التأكيل كالفهم، أضاؼ عامل اٟتوار، لتصبح العملية ،

 (.التفسَت كالفهم كاٟتوار : )وطيقية تعتمد على ثبلثة عناصر أساسية، تتعالق مع بعضها البعض تعالقا جدليا كثيقا ىي ا٢ترمني
ككشف ُب ىذا ا١تقاـ، بأف كل عنصر من آّموعة، يستلـز اآلخر دياليكتيكيا كيف ما كانت األحواؿ، فإذا مثلت 

ىو "ذلك أف التفسَت . خَت أيضا ال سبيل لو إٔب ا١تبتغى إال عن طريق الفهم كاٟتوارا٢ترمنيوطيقا منهجا يتوخى التأكيل، فإف ىذا األ
٤تاكلة من االغًتاب نستشعرىا إزاء موضوع ما لكونو غَت مفهـو بالنسبة لنا، كبالتإب ال نشعر بنوع من األلفة كالتواصل 

كلكن الفهم بدكره ال ٯتكن أف يكوف فهما حقا إال من  كىذا يعٍت أف التفسَت يتطلب دائما الفهم كينطوم عليو بالضركرة،...معو
خبلؿ حوار، فالفهم ال ٯتكن أف يتحقق من خبلؿ نزعة منهجية ٖتاكؿ فيها الذات االستحواذ على ا١توضوع كإخضاعو  لقواعد 

فاؽ، أم إٔب شيء مشًتؾ ، كإ٪تا عرب مساءلة ا١توضوع أك األنا من قبل الذات، بدينامية حوارية تتوسم الوصوؿ إٔب ات(22)"منهجية
 .  (23)نشعر معو باأللفة

كتطالعنا ىذه ا١ترامي بأف جادامَت ٓب ٮترج عن التصورات ا١تعرفية ألستاذه ىيدجر، كعلى األقل ُب ا١تبدأ ا٢ترمنيوطيقي 
ظرية اليت يعتمدىا الذم يرجح كفة العمل األديب على القصدية ا١تنوطة ٔتنتجو ُب باب االىتمامات التفسَتية، كدليل ذلك أف الن

 .تنطلق من مواطن اغًتاب شعورية لتنتهي عند مواطن تواءـ أك توافق شعورية 
أما عن الكيفية اإلجرائية، أك السبيل إٔب تأكيل عمل تراثي ينتمي إٔب سياؽ سوسيو ثقاُب معُت كآخر تارٮتي، ٔتنطق 

فيجيب مهندس التأكيل   -١توركثات الفنية، كأشكاؿ التثاقفكينسحب ىذا على باقي ا -حداثي يتيح أطر لتلقيو كالتواصل ٔتعيتو 
 ٞتمهوره األكؿ، الذم عايش فًتة خركجو ( عن عمل ما)بأف ْتث الفعل ا٢ترمنيوطيقي، ليس من اىتماماتو، تصيد معٌت : األكؿ

بناه ا٢ترمنيوطيقا ىو ُب أك ١تنتجو، بل ينصب على كشف مضامينو كمبلبساتو للجمهور ا١تعاصر، كىذا ألف طبيعة الفهم الذم تت
 fusion des) حقيقتو ٙترة حوار فعاؿ يتم بُت طرفُت أساسيُت ٫تا الراىن اآل٘ب، كالعهد ا١تاضي ٟتظة انصهار األفاؽ  

horizons) خارج زمانية الكائن اليت تسمح ( التأكيل)كبالتإب ( للفهم)ٖتقق "أم أنو يستحيل أف ٭تدث   ،(24) .بينهما
اٟتاضر باألفق ا١تاضي، فتعطي للحاضر بعدا يتجاكز ا١تباشرة اآلنية كيصلها با١تاضي، ك٘تنح ا١تاضي قيمة حضورية باندماج األفق 

 (25)".راىنة ٕتعلها قابلة للفهم
، باعتباره يقدـ خبلصة "فعل فهم الذات"كبالتإب فنتاج انصهار األفاؽ ىو الفهم ا٢ترمنيوطيقي ا١تتوخى ،الذم ٬تسد 

 . عاصر، كُب نفس الوقت خبلصة عن ما يستلهمو من ا١تاضي العتيقعن تارٮتنا ا١ت
العمل األديب ال ٮترج إٔب العآب بوصفو حزمة منجزة مكتملة التصنيف ٔتعٌت، فا١تعٌت يعتمد على ا١توقف التارٮتي ١تن " إفٌ 

ر، كأف ٤تاكالتنا لفهم عمل من كما أف كل تفسَت ألدب ا١تاضي ينبع من حوار بُت ا١تاضي كاٟتاض...يقـو بتفسَت ىذا العمل 
، كعلى ما ٯتكن بطريقة عكسية أف (26)"األعماؿ األدبية، إ٪تا تعتمد على األسئلة اليت يسمح لنا مناخنا الثقاُب ا٠تاص بتوجيهها
 .تستنطقو من أسئلة أخرل كاف النص إياه يريد اإلجابة عنها ُب حواره ا١تميز ٔتعية التاريخ

، ىو إخضاع الزمن الغابر ١تعايَت الفهم -ٔتنطق جادامر-ه القضايا اليت يثَتىا فعل التأكيل كإذا فإف الواجب أماـ ىذ
ا٠تاصة بالذات، مادامت ىذه الذات  كراىنها ال يقطعاف حبل  الصلة با١تاضي، كماداـ أيضا فهم ا١تاضي ىو اآلخر ال يتحقق إال 

 .ُب ضوء اٟتقائق اٞتزئية ا١توجودة ُب اٟتاضر اآل٘ب 
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    ظور جادامَت، فإف الرىاف معقود على النظرية ا٢ترمنيوطيقة ُب ىذا الصدد، حىت كإف بدت إشكالية إدراؾ ا١تاضيكٔتن
 أفٌ  -بتقديره  -كمرد ذلك . أك إحراز فكرة ذات صلة بالتاريخ من الناحية اإلجرائية على درجة من التعقيد كالصعوبة ٔتا كاف

طة تقاطع اندماج األفق اٟتاضر باألفق ا١تاضي، كىو االندماج أك االنصهار الذم ٯتنح ا٢ترمنيوطيقا تطرح مسألة الفهم، ُب نق
للحاضر مساحة للتحرؾ، تتخطى القصدية الراىنية كتربط التواصل مع ا١تاضي، فاسحة ٢تذا األخَت مكانة للتواجد ُب اٟتاضر 

 (27).يتلقفها الفهم للتو كٯتسك ّٔا

 ":وفرضية األفق التاريخي"جادامير  -
اٟتقيقة "توج جادامَت فرضياتو حوؿ أّتديات التأكيل بصفة عامة، كتفسَت األعماؿ األدبية بصفة خاصة ُب كتابو 

، كاعًتؼ ُب ىذا الشأف، بأف ٢تذا "األفق التارٮتي"بطرح اصطبلح إجرائي ٘تثل ُب  (vérité et Méthode)، "كا١تنهج
، كلكن ٔتعيتو أصبح لو مفهوما آخر  فحواه، "ىيدجر"ك"ىوسلر"كل من   االصطبلح جذكر ُب الفلسفة األ١تانية كبالذات عند

كبرنامج اشتغالو تفسَت التاريخ بغية ٖتقيق الفهم، عن طريق  ،( 28)"مساحة الرؤية اليت تتضمن كل ما ٯتكن النظر إليو من موقع ما"
لنظر، عمبل بالقاعدة الثابتة، من أف القارئ يستحيل أف كجهات ا ٕتسَت ا٢توة بُت الزمن الغابر كالعهد اآل٘ب، ككذا مقاربة ا١تعا٘ب ك
 . ينتزع ذاتو من ا١تعارؼ اٞتاىزة كاٟتقائق ا١تستقرة ُب ٤تيطو الثقاُب

التاريخ، ٔتا تنطوم عليو من  سٌجبلتنافذة التأكيل على  –القدٙب اٞتديد   –كلقد فتح جادامر ّٔذا ا١تصطلح النظرم 
كذلك ألنو ال ٯتكن أف تقرأ  .اليت برأيو المناص من األخذ ّٔا إذا ما توخينا فهما شامبل ككامبلأفكار سابقة، كإدراكات كخربات، 

النصوص القدٯتة إال ُب سياؽ األفق الذم تتكوف فيو رؤيتنا، كأيضا األفق ا١توازم التارٮتي  الذم أنتجت ُب حقبو الزمنية ىذه 
 .األعماؿ كأحتضن قراءهتا

ستاذه ىيدجر، بتوجهو عكس ا١تنهجية العلمية، كربطو فعل الفهم با١تواقف ا١تنصرمة كىكذا اقتفى جادامَت خطى أ
، كالتمايزات ا١تستقرة ُب اٟتقل الثقاُب كما إٔب ذلك، كىي القيم اليت تلغي إجرائيا ثبات التفسَتات األكٔب (29)كا١تنجز التارٮتي

ء عمليات التداكؿ التأكيلية ا١تختلفة اليت تطرقها على مر العصور، للنصوص أك كما٢تا  أك هنائيتها، باعتبار أف ىذه النصوص، أثنا
بالًتاث ذاتو الذم يتجسد بشكل "تلتصق التصاقا كثيقا  -باعتقاد جادامَت -تكتسب تارٮتا من ا١تعا٘ب، ٦تا ٬تعل إمكانات الفهم 

 حاؿ  ٕتاكز النص الذم نتقصد تأكيلو كفق ىذا فإنو ُب ك ،( 30)"أساسي ُب األعماؿ الفنية كا١تؤسسات كاللغة على ٨تو خاص
فإف مشاكل خطَتة تربز فيما يتعلق بفهم العمل على ٨تو أصيل إذ يبقى غريبا عنا، كيقًتف "الًتاث الذم يؤسس أعمالنا كخرباتنا، 

 (31)".ليبالكثَت منهما على ٨تو س( كاللذين نتمثل)ىذا الفهم األصيل شرطيا بتمثلنا للًتاث كالثقافة اللذين يكتنفاننا 
كعلى ىذا األساس، فإف الفعل الذم ينبغي أف تنهض بو القراءة ُب ظل ا٢ترمنيوطيقا ىو مهمة ٕتسَت الفجوة بُت األصالة 
كا١تعاصرة، ككصل الًتاث باٟتداثة، حىت يتسٌت الوقوؼ على معا٘ب األعماؿ األدبية  ككيفيات ٖتو٢تا عرب التاريخ، كبا١تقابل اإلمساؾ 

 .كيلية كطرائق اشتغا٢تا، كمن ٍب موضعة قابلية للفهمبا١تعايَت التأ
ك١تا كاف ىذا الفعل، فعبل إجرائيا بالدرجة األكٔب، ٮتضع ُب افًتاضات جادامر األساسية لثبلث كحدات متبلزمة ىي 

بغرض ا١تعٌت، أقر ّٔذا ا٠تصوص بأف العبلمة كُب معظم األحواؿ تظل منعزلة، ال تستطيع أف تفي  ،"الفهم كالتفسَت كالتطبيق"
كلذلك يتطلب األمر فعالية الذات ا١تدركة أك العقل الواعي بإ٭تاءات كإحاالت العبلمة، ألف ىذه األخَتة ُب تفاصيلها الدقيقة ٣ترد 

 . أداة ٖتيل على مرجعية معينة يشتغل عليها العقل، ٔتسعى إدراكها كاستلهامها 
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تعد ا٠تيط  -ٔتنطقو–كذلك ٖتيل على الكينونة، فإهنا  ثل الًتاث، ككوهنا  كتأسيا ّٔذا، ككوف اللغة ٖتتل مرتبة الريادة ُب ٘ت
 .ا١تؤثث لنسيج الفهم، كا١تيكانيـز ا١توجو لعمليات اإلدراؾ

كبشكل عاـ  فإنو كبالرغم من األشواط اٞتبارة ،اليت قطعتها أطركحات جادامر ُب صياغة أبعاد  نظرية للعملية التأكيلية   
نظرا القتصارىا على اإلعادة كاإلثراء كعدـ إتياهنا باٞتديد ،كلقد ٠تص ذلك ركبرت  ن قبل البعض ناقصة ،،إال أهنا اعتربت م

 : ىولب ُب قولو
طرحت ا٢ترمنيوطيقا ال من أجل تقدٙب منهج جديد أفضل، بل من أجل ا١تنهجية كعبلقتها "بأهنا إفًتاضات 

بًتقيع ا١تسائل النظرية، أك بعبارة  أمشل  يدخل ُب نطاؽ نقد النقد كيعمل  ، أم انربت كإتاه معرُب تقوٯتي، يضطلع(32)"باٟتقيقة
على خرؽ اٟتدكد ا١تنهجية اليت تصطنعها النظريات اليت تدعي القطعية كالنهائية، كاٟتقيقة ا١توضوعية كاحتكار ا١تعرفة، كىذا االٕتاه 

 (33)".أفق االىتماـ ادكد للمنهجية العلمية النظرية[ ٕتاكز] ٤تاكلة للوصل بُت الفلسفة كالعلم عن طريق: "بوصف ىولب 
ا١تعآب األرضية  -كٔتا ال ٮتتلف عليو اثناف -كلكن مع ىذا كذاؾ ال يسعنا إال القوؿ بأف جادامَت ىو من رسم كحدد  

 ."ت ياكسىانس ركبَت "األ١تانية كعلى األخص ( كونستانس ) للفكر ا٢ترمنيوطيقي، اليت انطلقت منها فيما بعد مدرسة 
 
 

 :الخاتمة
يتمدد كيتقلص  -إف استقاـ التعبَت -لعل أىم تصور يطالعنا بو مفهـو ا٢ترمنيوطيقا ُب شكلو العاـ،أنو مفهـو زئبقي 

حسب التوظيف كاالستخداـ ،كيعود ىذا ُب األساس للتجاذبات اليت طالتو على مراحل متتابعة من طرؼ عديد الفبلسفة 
،كبأكثر توضيح ٯتكن إ٬تاز ٥تاضات  "واحدية المصطلح وتعدد المفاىيم"ها حقيقة جوىرية،ىيكا١تفكرين،كاليت كاف نتاج

 : التاليةا١تفهـو ا٢ترمنيوطيقي ُب النقاط األساسية 
تفسَت النص إف ا٢ترمنيوطيقا نبتت ُب أحضاف البلىوت كسط دائرة مغلقة ،كلقد كاف اىتمامها مقتصرا على :أوال

كعلم  ذلك إٔب فضاءات أرحب كأكثر اتساعا مشلت ٥تتلف اٟتقوؿ ا١تعرفية للعلـو اإلنسانية كالتاريخ ،، كلكن انتقلت بعد ا١تقدس
 .كما إٔب ذلك... كاألنًتبولوجيا، كفلسفة اٞتماؿ، كالنقد األديب، كالفلكلور االجتماع ،

لفهم الذات لذاهتا ٔتاىي عليو ُب إف غاية ا٢ترمنيوطيقا كفق الرؤل الغربية اٟتديثة ،تتجو صوب إحراز إمكانية  :ثانيا  
الوجود، كلذلك اعترب بوؿ ريكور تأكيل الرمزية بأنو اليستقيم ىرمنيوطيقيا إالٔتوضعتو كجزء اليتجزأ من فهم الذات 

 .لذاهتا،كمن فهم الوجود ،أم أنو اليعٍت شيئا بعيدا عن العمل الذم يتوخى امتبلؾ ا١تعٌت
ىو باختصار نظرية التأكيل ك٦تارستو ،فانو الحدكد تؤطر ىذا ا١تصطلح سول البحث إذا كاف مصطلح ا٢ترمنيوطيقا  :ثالثا

عن ا١تعٌت كاٟتاجة إٔب توضيحو كتفسَته ،كما ال تقتصر ا٢ترمنيوطيقا على التأكيل األديب ،كال توجد مدرسة ىرمنيوطيقية 
  تأكيلي لو صفاتو كقواعده ا٠تاصة ، كال يوجد ما ٯتكن أف يطلق عليو صفة ا٢ترمنيوطيقية،كالىي كذلك منهج معينة ،

 .أك نظرية منضمة
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الذم يعٌت بتقصي السلوؾ كاألقواؿ "تأٌب ا٢ترمنيوطيقا ُب ا١تخاضات الفلسفية االجتماعية مرادفة للتخصص ،: رابعا
اية كا١تؤسسات اإلنسانية كتأكيلها على أهنا أمور غائبة بالضركرة ،كمن ىنا أخذت ا٢ترمنيوطيقا منحى البحث عن غ

 (.  ىيدغر/االنطولوجية)الوجود اإلنسا٘ب ُب الفلسفة الوجودية 
كمن ا١تبلحظات كذلك اليت تواجهنا ّٔا، ٤تطات تشكل ا١تفهـو ا٢ترمنيوطيقي، ىي ذلك االحتفاؿ البالغ بفعل الفهم 

إلبداعات بنفس الطريقة كميكانيزمات ىذا األخَت، كالبحث ا١تستمر عن أفق من شأنو أف يتشاكل كفرع علمي ليحتضن الفكر كا
 . اليت ٖتتضن ّٔا ا١تعارؼ العلمية األخرل اإلنساف، كأف يتحرل ىذا الفرع قدر اإلمكاف ا١توضوعية ُب استقراءاتو كتفسَتاتو
 . ك٢تذا نلفى أنو كبالرغم من أف ا٢تدؼ ا١تنشود كاف نفسو، تعددت الرؤل كتفرعت بُت الباحثُت كالركاد األكائل 

، كلتجاكز ىذه ا١تتاىات "فن تفادم السقوط ُب متاىات الفهم "إٔب اعتبار ماىية ا٢ترمنيوطيقا،بأهنا  فذىب شيلرماخر -
 .أّب على ضركرة نقل االىتماـ إٔب القطب ا١تركزم ا١تعرُب لعملية التأكيل نفسو، كأقر أيضا بأف الفهم كظيفة ال متناىية للتأكيل 

تقنية منهجية، ينبغي أف  (comprehension)و، فقدر أف الفهم بينما ديلتام كإف ٓب يبتعد كثَتا عن سابق -
 .                                                                   تستثمر ُب حقوؿ العلـو اإلنسانية برمتها كآلية تواصل بُت الذات كاآلخر، كىذا ٔتقصدية إطبلع كل طرؼ على فحول اآلخر 

ٓب يتواف كثَتا ُب أطركحاتو، كتوجو مباشرة، إٔب بيت القصيد "فيلهم فوف ٫تبولت "ر ىو ُب حُت  ٧تد مفكر آخ -
بإقحاـ اللغة كإشكاالهتا ا١تتعددة  ُب عوآب الفكر ا٢ترمنيوطيقي، كأكد ُب السياؽ إياه، بأف للغة دكر أساسي كفعاؿ ُب رسم كبلورة 

 .رؤيا اإلنساف للعآب  إزاء ما ٭توطو
لدل الوقوؼ كقفة ٘تعن على ما جاشت بو  قر٭تة ىؤالء، ٓتصوص القضايا اٞتدلية للفهم كالتفسَت، كبُت ىذا كذاؾ، ك 

، حازت على مكانو ىامة، ُب "أنتو٘ب كَتيب"٧تد أف ا٢ترمنيوطيقا ُب هناية القرف التاسع عشر، كباعًتاؼ عديد النقاد، كعلى رأسهم 
ًتاثية، ككذا العلـو اإلنسانية برمتها، كاستمر الوضع على ىذه اٟتاؿ لفًتة طويلة، أ١تانيا كنظرية فلسفية  تضطلع باألعماؿ األدبية ال

كلكن ُب مطلع القرف العشرين بدأ التململ يتسرب إٔب ا١تشركع، بسبب ٚتلة من الشوائب، يأٌب ُب مقدمتها  مقاالت ديلتام 
زعة السيكولوجية، أك الركمنسية ا١تفرطة، إذ عقدت بشأف مزاعم اكتشاؼ ذات ا١تؤلف، كاليت أدرجها بعض ا١تنظرين ُب خانة الن

ىذه ا١تزاعم بشكل ما مساعي ا١تشركع كدفعت البلحقُت فيما بعد ٦تن جنحوا إٔب مواصلة البحث ُب مسار النهج ا٢ترمنيوطيقي 
لو، كذلك بإفساح اٟتيز إٔب تركيز مباحثهم على النص كفعالية القراءة، كٖتجيم سلطة ا١تؤلف  كإشكالية ا١تقصدية  ا١تتوخاة من قب

األكفر ٠تربات القارئ الذاتية بدال من ذاتية ا١تؤلف، كلكن ىم اآلخرين سقطوا ُب مبالغة ما بعدىا مبالغة، زاعمُت أف إمكانية تلقي 
 .اإلبداع األديب كتأكيلو، تتأتى حىت ُب حاالت جهل صاحبو

ا القرف التاسع عشر، إشكالية النزكع التارٮتي ا١تفرط كمن اإلشكاليات األخرل أيضا اليت أكخذ عليها ركاد ىرمنيوطيق
 .،كإشكالية تبٍت  القواعد الذاتية

فمفادىا أف القارئ ُب اشتغاالتو التأكيلية يفتقر إٔب ا١توضوعية، نتيجة خضوعو للمواقف  (Historicism)فأما األكٔب
 .التارٮتية

كالتوجيهات الذاتية،كىذه األشياء كأخرل، من النقاط اليت كأما الثانية فهي عملو ٖتت كطأة القواعد العلمية ا٠تاصة 
شكلت مطبات عثور للمشركع الفلسفي أكؿ األمر، كجعلت البعض يرل ُب الفكر الفينومينولوجي ا١تنهج األقرب إٔب التأكيل، 

 .كعلى األخص ُب مسألة ا١توضوعية، حيث تًتكز مساعي ىذا ا١تنهج على ا١تعطى ككعي الظاىرة مباشرة
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 لمنطلقات التربوية لتحقيق الجودة في التعليم قبل الجامعي في المملكة العربية السعوديةا
 من وجهة نظر مدراء المدارس الثانوية بمحافظات صبيا التعليمية 

 
 عبد اهلل بن محمد نهاري: األستاذ

 إدارة التربية والتعليم بمحافظات صبيا
 جازان ، المملكة العربية السعودية

 
  : الملخص

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على أسباب كدكافع ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية  
ككذلك الكشف عن اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف ربقيق اعبودة كأخَتان التحقق من كجود فركؽ ذات داللة إحصائية حوؿ اؼبنطلقات 

كمن أجل ربقيق أىداؼ . قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية تعزل ؼبتغَتات الدراسة الًتبوية لتحقيق اعبودة يف التعليم
من مدراء اؼبدارس ( كاحد كأربعُت فردان ) 41كقد مت تطبيق استبانة على  الدراسة ؛ قاـ الباحث باستخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي

 . لسعوديةالثانوية يف ؿبافظات صبيا التعليمية باؼبملكة العربية ا
 :كلقد توصلت الدراسة إذل النتائج اآلتية

جاءت أبرز أسباب كدكافع ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية أف تطبيق اعبودة يتيح  .1
كالقيادات  الفرصة للنقاش كاغبوار اؼبثمر البناء كيسهم يف التغلب على اػبوؼ كالًتدد، كتزايد اىتماـ كاضعي السياسات

كأقل درجاتو كانت اإلطالع على خربات كبرامج بعض الدكؿ اؼبتقدمة . التعليمية العليا كبو التبٍت بقوة لنشر ثقافة اعبودة
 .يف ؾباؿ تطبيق اعبودة

عدـ توفر تدريب شامل كمالئم جاءت أبرز معوقات ربقيق اعبودة يف التعليم قبل عبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية  .2
ضعف  كأقل درجاتو كانت. قلة توافر حوافز كافية للمعلمُت، ك علمُت لتطبيق معايَت إدارة اعبودة داخل اؼبدارسللم

 .العالقات اإلنسانية بُت الطالب كاؼبعلمُت
 -اؼبؤىل)عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة البحث طبقان الختالؼ متغَتات الدراسة  .3

 .ؿباكر الدراسةحوؿ ( ت التدريبيةالدكرا -اػبربة
 .كأكصت الدراسة بضركرة تعزيز التوجو كبو لتحقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية

 
 

 
 .التعليم قبل اعبامعي -اعبودة –اؼبنطلقات الًتبوية    :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
Educational bases to achieve quality in pre-university education in the Kingdom of Saudi 

Arabia from the perspectives of high school principals in educational Sabia Province 
Abdullah Bin Mohamed Nahary 

The present study aimed to identify the causes and motives of achieving quality in pre-
university education in the Kingdom of Saudi Arabia, as well as the obstacles that hinder the 
achievement of quality and finally,  investigating the existence of statistically significant 
differences about the educational bases to achieve quality in pre-university education in Saudi 
Arabia due to the variables of the study. In order to achieve the objectives of the study; the 
researcher used a descriptive analytical method, and implemented a questionnaire on (41) 
secondary schools principals in educational Sabia Province, the Kingdom of Saudi Arabia. 
The most important results of the study were as follows:  
1. The most prominent reasons and motivations for achieving quality in pre university 
education in Kingdom of Saudi Arabia were: Application of quality enhanced the opportunity 
for constructive discussion and dialogue and contributed to overcoming fear and hesitation, 
increasing interest from policy makers in adopting the idea of quality culture spreading. The 
least degrees were in the dimensions related to awareness of experiences and programs of some 
developed countries in the field of quality application. 
2. The most prominent obstacles that challenged the application of pre university 
education were: Unavailability of comprehensive training programs suitable for teachers that 
could help them in implementing quality standards in schools and lack of enough motivation 
for teachers. The least degrees were  in the dimensions related to weakness of human relations  
between teachers and students.  
3. There weren't any statistically significant differences in the responses of the study sample 
related to the study variables (qualification – experience – training courses) regarding the 
dimensions of the study.  
The study recommended the necessity of enhancing the orientation towards achieving quality 
in pre university education in the Kingdom of Saudi Arabia. 
Key words: educational bases - quality - pre-university education. 
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 :مقدمة
ألساليب كنظريات تربوية  شهد التعليم يف السنوات األخَتة طفرة كبَتة يف استخداـ أحدث األساليب اغبديثة، كتبنِّيو  

نقلت التعليم خطوة ىائلة كبو االىتماـ بالبناء اؼبتكامل للطالب باعتباره اؼبستفيد األساسي من العملية التعليمية، كاعتماد أسس 
 .كمعايَت اعبودة يف التعليم العاـ

ك األمر مرتبط بشكل أك بأخر كعند اغبديث عن تطوير التعليم ما قبل اعبامعي فإنو ينبغي األخذ يف االعتبار أف ذل
بضماف إدارة كربقيق اعبودة يف كافة اؼبؤسسات ما قبل اعبامعية دبا يضمن مستول من اعباىزية كاالستعداد من جانب األفراد على 

 (. 1.)مواجهة متطلبات سوؽ العمل التنافسية كمتطلبات اجملتمع اغبديث عن طريق إتقاف كافة اؼبهارات اؼبرتبطة بذلك األمر
كتعرب اعبودة الشاملة عن صبيع األنشطة لإلدارات كأقسامها اؼبختلفة اليت تديرىا سياسة اعبودة كاليت تشمل األىداؼ 

  2".كاؼبسئوليات اليت يتم تنفيذىا بواسطة  التخطيط للجودة كاؼبراقبة كتوكيد اعبودة كالتحسُت ، كىي عناصر نظاـ إدارة اعبودة
يت حققتها نظم إدارة اعبودة الشاملة يف اؼبنشآت الصناعية يف كل من الياباف كالواليات كقد أدت النتائج االهبابية ال

  3.اؼبتحدة كأكربا الغربية إذل تشجيع مؤسسات تقدمي اػبدمة على األخذ هبا كوسيلة إلدارة كربسُت جودة اػبدمات اليت يتم تقديبها
اؼبستول التعليمي بدأت العديد من الدكؿ على مستول كمع ظهور العديد من اؼبشكالت يف األنظمة التعليمية على 

كبدأ , العادل تتجو إذل تفعيل بعض اآلليات يف السياؽ التعليمي من بينها االعتماد على نظم ضماف اعبودة كاالعتماد األكاديبي
مؤسسات التعليم ما قبل  كضع عدد من اؼبعايَت لتحديد مستول اعبودة اليت ينبغي أف يسَت عليها العمل سواء أف كاف ذلك داخل

 4.اعبامعي أـ على مستول البيئات اعبامعية
كالتعليم منظومة ال تعمل دبعزؿ عن باقي اؼبنظومات اجملتمعية كبالتارل فإف مدارس التعليم العاـ دل يعد دكرىا االقتصار 

علها تسهم يف تربية التالميذ كإمدادىم على العملية التعليمية، بل تعدل ذلك حيث أصبحت ؾبتمعان صغَتان ؽبا من اؼبقومات ما هب
باػبربات كاؼبهارات لتحقيق النمو اؼبتكامل للشخصية الناضجة الواعية كاؼبتميزة ، خاصة كأننا نعيش عصر التميز كاإلبداع ، 

هم كاؼبهن كاغبرؼ مطالبة بإعداد التالميذ للحياة يف اجملتمع من خالؿ التعرؼ على ؾباالت العمل كاإلنتاج يف بيئت"كبالتارل فهي 
السائدة كمتطلبات اإلعداد ؼبمارسة العمل يف ىذه األعماؿ سواء من ناحية اؼبهارات أك االستعدادات الشخصية كالطبيعية أك من 

 . 5ناحية اإلعداد العلمي كالتدريبات العلمية

                                                           
1  - ISSA, Cristina Floreta. (2012). Modern approaches in the pre-university educational institutions. Proceedings of 

the 6th international management conferencek "approaches in organisational management" 15-16 
November 2012, Bucharest, Romania: 419 

 30-1( 2)17، ؾبلة مكتبة اؼبلك فهد الوطنية دارة الجودة الشاملة دراسة نظرية ونموذج مقترح لها في مكتبة الملك فهد الوطنيةإ( 2011)الراشد،ؿبمد بن عبد العزيز  - 2
 16 -7( 4)، ؾبلة الباحث، جامعة قاصدم مرباح، اعبزائر ع في المؤسسات الخدمية (TQM) إدارة الجودة الشاملة, ( 2011)ابن عيشاكم، أضبد  - 3

4  - Eid, Mahmoud Omar Ahmed. (2013). Using the Cost- Effectiveness Analysis to Analyze Quality of Education 
and Accreditation for Some Basic Education Schools. PhD. Thesis. Fayoum University. 

،  ، اجمللة العلمية"ميدانية -ليليةدراسة رب" بعض متطلبات الجودة بمدارس التعليم األساسيدور مجالس األمناء واآلباء والمعلمين في تحقيق ، (2007)ؿبمود، نصر ؿبمد  - 5
 429 -334ص( 2) 23كلية الًتبية ، جامعة أسيوط، 
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عصر )طلقوف على ىذا العصر كقد حظيت اعبودة جبانبو كبَتو من اىتماـ العادل اليـو إذل اغبد الذم جعل اؼبفكرين ي
، فقد أصبحت اعبودة أىم األساليب لتحسُت نوعية التعليم يف العصر اغبارل، فهي دل تعد ترفان ترنو إليو اؼبؤسسات ( اعبودة

 1.الًتبوية ، بل أصبحت ضركرة ملحة كدليالن على بقاء اؼبؤسسة التعليمية
اعبديدة الذم تولد ؼبسايرة اؼبتغَتات الدكلية كاحمللية، كؿباكلة التكيف فاعبودة تعد إحدل الركائز األساسية لنموذج اإلدارة 

معها، فأصبح اجملتمع العاؼبي ينظر إذل اعبودة الشاملة كاإلصالح الًتبوم باعتبارنبا كجهُت لعملة كاحدة، حبيث يبكن القوؿ إف 
  2.اعبودة الشاملة ىي التحدم اغبقيقي الذم ستواجهو األمم يف العقود القادمة

 :إشكالية البحث وأسئلتها
سبثل اعبودة ىدؼ تربويان مهّمان عبميع األنظمة الًتبوية، كذلك أف اعبودة كنظاـ أثبت جدارتو للتطبيق يف اجملاؿ التعليمي، 

لق من هبدؼ الوصوؿ دبخرجات التعليم إذل أعلى مستوياهتا إال أف ربقيق اعبودة يقتضي توفَت عدد من اؼبتطلبات اؼبهمة كاليت تنط
 .أسس كمبادئ تربوية تدفع الدكؿ إذل العمل على ربقيق اعبودة يف التعليم

إال أف ربقيق اعبودة يواجو العديد من اؼبشكالت كالصعوبات اليت أظهرهتا العديد من الدراسات، فقد أكدت دراسة 
ؼبملكة كأكدت على أف كثيقة سياسة إذل كجود بعض أكجو القصور يف تطبيق إدارة اعبودة يف التعليم با ( 2007،54)العصيمي 

التعليم يف اؼبملكة العربية السعودية إذل كضع تنبؤات كرؤل تربوية مستقبلية سواء عن الظركؼ أـ السلوكيات، كعلى ربديد معايَت 
عليم كربليلها لقياس أداء العاملُت يف التعليم ككضع معايَت لقياس اعبودة أثناء العمليات ، ككضع آليات عبمع اؼبعلومات عن الت

 ". باستمرار بغرض ذبنب األخطاء قبل حدكثها
على ضركرة كضع معايَت كاضحة كمعركفة للجميع لنتائج التعليم الذم نطمح ( 172،  2007)ككذلك يؤكد العنزم 

 ".ملو يف كل مرحلة من اؼبراحل التعليمية كمقارنتها باؼبعايَت العاؼبية ككضع معايَت لقياس األداء الوظيفي للمعل
المنطلقات التربوية لتحقيق الجودة في  ما ىي: كمن خالؿ ما تقدـ تتضح مشكلة الدراسة يف السؤاؿ الرئيسي التارل

 :كيتفرع منو األسئلة التالية التعليم قبل الجامعي في المملكة العربية السعودية ؟
 بية السعودية؟ ما ىي أسباب كدكافع ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العر  -1
 ما ىي اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية  -2
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية حوؿ اؼبنطلقات الًتبوية لتحقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية  -3

 . السعودية تعزل ؼبتغَتات الدراسة؟
 :اف الدراسةأىد

 التعرؼ على أسباب كدكافع ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية -1
 الكشف عن اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية -2

                                                           
الة ماجستَت، كلية الًتبية، ، رستصور مقترح لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية بمحافظات غزة(. 2005)منصور، نعمة عبد الرءكؼ عبد اؽبادم  - 1

 24ص, اعبامعة اإلسالمية، غزة 
 27:ؾبلة جامعة دمشق ع. أنموذج مقترح لتطوير إدارة المؤسسة التعليمية في األردن في ضوء فلسفة إدارة الجودة الشاملة( 2011)العساؼ ، ليلى؛ كالصرايرة ، خالد  - 2

 590ص
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لتحقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة  التحقق من كجود فركؽ ذات داللة إحصائية حوؿ اؼبنطلقات الًتبوية -3
 .العربية السعودية تعزل ؼبتغَتات الدراسة

 : أىمية الدراسة 
تعد اعبودة الشاملة من اؼبداخل اؼبهمة للحصوؿ على مستول  عاؿو من التعليم يويف بطموحات الوطن كاؼبواطن يف نفس 

 : انبُت التاليُتالوقت، كتستمد الدراسة اغبالية أنبيتها يف اعب
 :أوال الجانب النظري

 .حيث تتناكؿ الدراسة منطلقات ربقيق اعبودة كهدؼ من األىداؼ اؼبهمة للتعليم قبل اعبامعي موضحة أسسها النظرية -
قد تساعد ىذه الدراسة يف أف تكوف قاعدة ينطلق منها باحثوف آخركف للكشف عن اؼبزيد من اغبقائق اؼبعرفية اليت هتتم  -

 . اؿ يف ظل ندرة الدراسات عن اؼبوضوع اغبارل على حد علم الباحثهبذا اجمل
 .تستعرض الدراسة بعض الدراسات اغبديثة اليت سبثل األساس النظرم ؼبوضوع الدراسة -

 :الجانب التطبيقي
تِّم على اؼبسئولُت ازباذ خطوات جاد - ة يف سبيل تتناكؿ الدراسة اعبودة كهدؼ تربوم موضحةن منطلقاتو الًتبوية اليت ربح

 .ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي
 .تضع الدراسة الطرؽ كالوسائل العلمية اليت يبكن من خالؽبا ربقيق اعبودة يف التعليم قبل  اعبامعي -

 : الدراسة حدود
 :التالية اغبدكد إطار تتم ىذه الدراسة يف

قات الًتبوية لتحقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف تقتصر الدراسة اغبالية على التعرؼ على اؼبنطل: اغبدكد اؼبوضوعية -
 .اؼبملكة العربية السعودية من كجهة نظر مدراء اؼبدارس الثانوية ؿبافظات صبيا التعليمية

, الدائر, العيدايب , يث الر , الدرب , بيش , صبيا )يقتصر تطبيق الدراسة اؼبيدانية على عدة ؿبافظات : اغبدكد اؼبكانية -
 . باؼبملكة العربية السعودية( فيفاء

يقتصػػػر تطبيػػػق الدراسػػػة اؼبيدانيػػػة علػػػى مػػػدراء اؼبػػػدارس الثانويػػػة اغبكوميػػػة النهاريػػػة العامػػػة للبنػػػُت التابعػػػة  : اغبػػػدكد البشػػػرية -
 . حملافظات صبيا التعليمية باؼبملكة العربية السعودية

 .ىػ1435-ىػ1434 :الزمنية اغبدكد -
 

 :مصطلحات الدراسة
األسػػػس كاألسػػباب كالطػػػرؽ الًتبويػػة لتحقيػػػق اعبػػودة يف التعلػػػيم قبػػػل "يعػػرؼ الباحػػػث اؼبنطلقػػات الًتبويػػػة بأ ػػا : بوياااةالمنطلقااات التر 

 .اعبامعي
اندماج كمسانبة كل فرد يعمل باؼبنظمة يف اؼبراقبة كالتطوير كالتحسػُت اؼبسػتمر لكيفيػة أداء العمػل مػن أجػل الوفػاء بتوقعػات : الجودة

  1."العميل ؼبستول اعبودة
                                                           

 2ص,(مرجع سابق)ة الجودة الشاملة دراسة نظرية ونموذج مقترح لها في مكتبة الملك فهد الوطنية إدار ( 2011)الراشد، ؿبمد بن عبد العزيز  - 1
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كيقصػػد هبػػػا يف الدراسػػػة اغباليػػػة التحسػػػُت اؼبسػػػتمر يف أداء العمػػػل داخػػػل مػػػدارس التعلػػػيم قبػػػل اعبػػػامعي كفقػػػا ؼبعػػػايَت ؿبػػػددة ؿبليػػػة 
 . كعاؼبية

كيشمل اؼبرحلة ( سنة 18)إذل ( سنوات 7)ىو التعليم النظامي الذم يغطي الفًتة العمرية للطالب من : التعليم قبل الجامعي
توسطة كالثانوية ، كتشَت إليو منظمة اليونسكو على أنو يبثل اؼبستويُت األكؿ كالثاين من النظاـ التعليمي كيف اؼبملكة االبتدائية كاؼب

العربية السعودية يتكوف التعليم قبل اعبامعي من ثالث مراحل دراسية سبثل يف ؾبموعها سلم التعليم العاـ كىي اؼبرحلة االبتدائية 
 1.حلة الثانويةكاؼبرحلة اؼبتوسطة كاؼبر 
 :الدراسات السابقة

قد قاـ الباحث دبراجعة عامة للدراسات السابقة، كانتقاء ؾبموعة من الدراسات ذات العالقة دبوضوع الدراسة، ؽبذا  
 .سوؼ يتم عرض الدراسات السابقة اليت ارتبطت دبوضوع الدراسة اغبالية بصورة مباشرة

 الدراسات العربية: أوال
درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس من ( "2011)بده ىدفت دراسة أبو ع

إذل التعرؼ على درجة تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف مدارس ؿبافظة نابلس التعليمية من كجهة نظر " وجهة نظر المديرين فيها
يف ( التخصص، كسنوات اػبربة يف اإلدارة، كالسلطة اؼبشرفةاعبنس، كاؼبؤىل الدراسي، ك )اؼبديرين فيها، كالتعرؼ على أثر متغَتات 

من ( مائة كاثنُت كثالثُت فردان )132تطبيق معايَت إدارة اعبودة الشاملة يف مدارس ؿبافظة نابلس، كقد اشتملت عينة الدراسة على 
على اؼبنهج الوصفي التحليلي كمنهج  اؼبديرين كاؼبديرات يف ؿبافظة نابلس، كمت اختيارىم بطريقة عشوائية، كقد اعتمدت الباحثة

للدراسة، كاستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، كقد توصلت الدراسة إذل العديد من النتائج أنبها كجود درجة تطبيق متوسطة 
فركؽ ذات ؼبعايَت إدارة اعبودة الشاملة يف مدارس ؿبافظة نابلس من كجهة نظر اؼبديرين كاؼبديرات يف صبيع اجملاالت، كعدـ كجود 

يف درجة تطبيق معايَت إدارة اعبودة الشاملة يف مدارس ؿبافظة نابلس من كجهة نظر ( 0.05)داللة إحصائية عند مستول الداللة 
يف درجة تطبيق ( 0.05)اؼبديرين كاؼبديرات فيها تعزل ؼبتغَت اعبنس، كعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة 

دة الشاملة يف مدارس ؿبافظة نابلس من كجهة نظر اؼبديرين كاؼبديرات فيها تعزل ؼبتغَت اؼبؤىل العلمي، كعدـ معايَت إدارة اعبو 
يف درجة تطبيق معايَت إدارة اعبودة الشاملة يف مدارس ؿبافظة ( 0.05)كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة 

 .سنوات 5زل ؼبتغَت سنوات اػبربة، كلصاحل فئة اػبربة أقل من نابلس من كجهة نظر اؼبديرين كاؼبديرات فيها تع
أثر تطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية في تنمية قدرات التفكير "بعمل دراسة بعنوان ( 2008)وقام الطاىر 

معرفة  هتدؼ إذل" االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول المتوسط بمدينة سيهات بالمنطقة الشرقية
( االختبارات القصَتة –اؼبشاريع التعليمية الصغَتة  –األنشطة )أثر تطبيقات آليات برنامج اعبودة التعليمية اؼبعتمد من إديكسل 

من طالب ( طبسُت طالبان )50يف تنمية قدرات التفكَت االبتكارم كزيادة التحصيل الدراسي، كقد اشتملت عينة الدراسة على 
مت تقسيمهم إذل ؾبموعتُت ( بنُت)اؼبدارس اؼبتوسطة التابعة إلدارة الًتبية كالتعليم يف اؼبنطقة الشرقية الصف األكؿ من إحدل 

شبانية عشر نشاطا )18إحدانبا ذبريبية كاألخرل ضابطة، كقد استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب كمنهج للدراسة كاعتمد على 

                                                           
، كلية الًتبية ، جامعة اؼبلك إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة( ىػ1425)العتييب، فهد بن عباس  - 1

    8ص, سعود، الرياض
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كأدكات للدارسة، كقد توصلت الدراسة للعديد من (اختبارات قصَتة   طبسة)5، ك(مشركعُت تعليميُت صغَتين) 2، ك(تعليميا
يف درجات اختبار التفكَت االبتكارم للمجموعتُت التجريبية كالضابطة ( 0.01)النتائج أنبها كجود فركؽ ذات داللة عند مستول 

بُت درجات طالب اجملموعتُت ( 0.01)يف التطبيق البعدم لصاحل اجملموعة التجريبية، ككجود فركؽ ذات داللة عند مستول 
يف ( 0.01)التجريبية كالضابطة يف التحصيل الدراسي يف أعماؿ الفصل الدراسي الثاين، ككجود فركؽ ذات داللة عند مستول 

 .درجات اختبار التفكَت االبتكارم للمجموعة التجريبية للتطبيق القبلي كالبعدم لصاحل التطبيق البعدم
مدى تقبل المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في التعليم دراسة ميدانية بمحافظة ( "2007)أما دراسة الورثان 

فقد ىدفت إذل التعرؼ على مدل تقبل اؼبعلمُت ؼبعايَت اعبودة الشاملة يف التعليم دبحافظة اإلحساء، كالعوامل اليت " اإلحساء
اؼبعوقات اليت ربد من تقبلهم ؽبذه اؼبعايَت، كاؼبقًتحات اليت تشجعهم على تقبل معايَت اعبودة الشاملة يف التعليم، كالتعرؼ على 

على اختالؼ اؼبراحل الدراسية ( شبامبائة كستة كشبانُت معلمان )886تفعل تقبلهم للمعايَت، كقد اشتملت عينة الدراسة على 
نسية سعودم كغَت سعودم كالتخصصات العلمية كاختالؼ سنوات اػبربة كنوعية اؼبؤىالت تربوية كغَت تربوية كاختالؼ اعب

دبدارس الًتبية كالتعليم دبحافظة اإلحساء، كقد استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبسحي كمنهج للدراسة، كاعتمد على االستبانة  
كأداة للدراسة كقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أنبها حظيت صبيع معايَت اعبودة الشاملة يف التعليم باؼبعلم على تقبل 

رجة كبَتة من قبل اؼبعلمُت بإدارة الًتبية كالتعليم دبحافظة اإلحساء، كقد حصل معيار توفَت اؼبناخ التعليمي اؼبالئم كالتقيد بو بد
كاغبفاظ عليو على أعلى درجات التقبل بالنسبة لبقية معايَت اعبودة الشاملة يف التعليم، كعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت 

ؼبعايَت اعبودة الشاملة يف التعليم يف صبيع متغَتات الدراسة، ما عدا متغَت اعبنسية فقد كجدت فركؽ ذات داللة تقبل اؼبعلمُت 
 .إحصائية لصاحل اؼبعلمُت غَت السعوديُت

متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في اإلدارة المدرسية بمرحلة "دراسة بعنوان ( 2007)وقدمت آل مداوي 
هتدؼ إذل التعرؼ على متطلبات تطبيق " للمملكة العربية السعودية في ضوء الفكر اإلداري المعاصرالتعليم الثانوي العام 

اعبودة الشاملة يف اإلدارة اؼبدرسية دبرحلة التعليم الثانوم العاـ باؼبملكة العربية السعودية يف ضوء الفكر اإلدارم اؼبعاصر، كقد 
للمرحلة الثانوية دبدينة ( كاثنُت كشبانُت ككيل كككيلة مدرسة)82، ك (مديرة مدرسةثالثُت مديران ك ) 30اشتملت عينة الدراسة على 

أهبا يف منطقة عسَت التابعة لوزارة الًتبية كالتعليم، كقد استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، كاعتمدت 
أنو من أىم اؼبتطلبات األساسية اليت تساعد : النتائج أنبهاعلى االستبانة كأداة للدراسة، كقد توصلت الدراسة إذل العديد من 

 اإلدارة اؼبدرسية دبرحلة التعليم الثانوم العاـ باؼبملكة العربية السعودية على تطبيق اعبودة الشاملة ىي نشر ثقافة اعبودة الشاملة،
فرؽ العمل، كالتدريب اؼبستمر، تقومي أداء اؼبعلمُت، كمراقبة تطبيق اعبودة الشاملة، كالقيادة الفعالة، كالتطوير التنظيمي، كتشكيل 

كاالتصاؿ الفعاؿ، كزبطيط اعبودة، كمن اؼبعوقات اليت تعيق تطبيق متطلبات اعبودة الشاملة يف اإلدارة اؼبدرسية عدـ كضوح رسالة 
، كعدـ كجود فركؽ ذات داللة اعبودة الشاملة لدل القيادات العليا، كاالفتقار إذل كجود فرؽ عمل تسعى لتحقيق أىداؼ اعبودة

إحصائية بُت استجابات أفراد العينة حوؿ معوقات تطبيق اعبودة الشاملة يف اإلدارة اؼبدرسية للمرحلة الثانوية كفقان ؼبتغَتات 
 .عربية السعوديةالدراسة، كتقدمي آلية لتطبيق متطلبات اعبودة الشاملة يف اإلدارة اؼبدرسية دبرحلة التعليم الثانوم العاـ باؼبملكة ال

تصور مقترح لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية ( "2005)كذلك ىدفت دراسة منصور 
إذل إلقاء الضوء على فلسفة إدارة اعبودة الشاملة،كربديد مبادئ إدارة اعبودة الشاملة اليت يبكن تطبيقها " بمحافظات غزة
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اإلدارم، كمعرفة مدل تبٍت مديرم اؼبدارس لفلسفة إدارة اعبودة الشاملة، كمعرفة االذباىات كاالستفادة منها يف تطوير النظاـ 
العاؼبية يف إدارة اعبودة الشاملة يف اجملاؿ الًتبوم، كالتوصل إذل كضع تصور مستقبلي لتوظيف مبادئ إدارة اعبودة الشاملة لالرتقاء 

مدير كمديرة للمدارس الثانوية اغبكومية التابعة لوزارة الًتبية ( 102)مائة كاثنُت باإلدارة اؼبدرسية، كقد اشتملت عينة الدراسة على 
، كقد استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، (2004 - 2003)كالتعليم دبحافظات غزة للعاـ الدراسي 

تائج أنبها أف اإلدارة اؼبدرسية ال تسعى إذل توظيف كاعتمدت على االستبانة كأداة للدراسة، كقد توصلت الدراسة للعديد من الن
األدكات اإلحصائية بشكل مستمر يف عملية ازباذ القرارات، كأف ىناؾ مشكلة إدارية ضخمة تتمثل يف اإلدارة، كالنتيجة األساسية 

ة، كاؼبهارات اإلدارية، ، ك أف اؼبشكلة تكمن يف نقص اعبودة اإلدارية كاليت تشمل اؼبعرفة اإلداريJURANتتناسب مع قاعدة 
 .كالسلوؾ اإلدارم

 الدراسات األجنبية: ثانياً 
تطور مقياس االعتمادية لجودة :"دراسة بعنوان( Bandele & Ajayi, 2013)أجرى  بانديل  وأجايي 

يف اؼبرحلة هتدؼ ىذه الدراسة إذل قياس كل من مؤشرات االعتمادية عبودة التعليم " التعليم في المدارس الثانوية النيجيرية
الثانوية بنيجَتيا، قياس كمعرفة من ىو اؼبسئوؿ عن جودة التعليم يف اؼبراحل كما ىي العوامل اؼبسئولة عن ذلك، باإلضافة إذل قياس 
اػبصائص اؼبتعلقة باؼبقاييس النفسية ؽبذا اؼبقياس، كذلك من خالؿ تطور مقياس االعتمادية كاؼبسائلة اػباص جبودة التعليم يف 

س الثانوية النيجَتية، كىذا البحث يتألف من جزئيُت فقد مت إجراء الدراسة الوصفية على مرحلتُت، كتكونت عينة اؼبرحلة اؼبدار 
ألف ) 1500من اؼبشاركُت، بينما تألفت عينة الدراسة الرئيسية من ( ألف فرد) 1000األكذل كىي اؼبرحلة الوصفية من 

 300حثاف على اؼبنهج الوصفي، حيث قاـ الباحث بتطبيق اؼبقياس الذم يتألف من من اؼبشاركُت، كاعتمد البا( كطبسمائة فرد
عنصر على اؼبشاركُت عينة الدراسة، كقد توصلت ىذه الدراسة إذل عدد من النتائج من أنبها أف السمات اػباصة بالنسخة النهائية 

اؼبقبولة، كقد بلغ معامل ارتباط الدقة اػباص باؼبقياس اؼبعدة من مقاس االعتمادية كاؼبسائلة كانت ضمن حدكد الدقة كاؼبصداقية 
، كأف اؼبقياس جيد كمعتمد 0.933ك  0.874، بينما بلغت معامالت اؼبصداقية على مقياس كركنباخ ألفا حيث بلغ  0.420

اؼبقياس إذل االكبياز للجنس كدقيق كأنو متوافق مع مؤشرات قياس اؼبسائلة كاالعتمادية يف اؼبدارس الثانوية النيجَتية، كال يبيل ىذا 
كالنوع ما بُت اؼبشاركُت من ـبتلف الفئات، كيبكن تطبيق ىذا اؼبقياس بشكل فعاؿ يف اؼبدارس الريفية كاغبضرية على حدو سواء من 

 .أجل اغبصوؿ على مقاييس اؼبسائلة اؼبطلوبة
: ة الريفية في زيمبابويجودة تعليم المدارس الثانوي:"دراسة بعنوان( Shadreck, 2012)وقدم شادريك 
هتدؼ إذل استقصاء بعض التحديات اليت يواجهها اؼبعلموف كالعملية التعليمية يف اؼبناطق الريفية " التحديات واإلصالحات

بزيببابوم باإلضافة إذل ربديد االسًتاتيجيات اليت يبكن تطبيقها لتحسُت ظركؼ العمل بالنسبة للمعلمُت باإلضافة إذل ظركؼ 
من مديرم اؼبدارس  20معلمان ك 80من اؼبشاركُت يتألفوف من  100يف اؼبناطق الريفية، كقد تكونت عينة الدراسة من التدريس 

كاعتمد الباحث على اؼبنهج الوصفي، حيث قاـ باستخداـ االستبيانات كاؼبقابالت . يف إحدل اؼبدارس الثانوية الريفية بزيببابوم
استبانة على اؼبعلمُت كأحخرل على مديرم اؼبدارس، باإلضافة إذل إعداد ؾبموعة ؿبورية من  الشخصية مع اجملموعة احملورية، كطبق

اؼبعلمُت كأخرل من مديرم اؼبدارس حيث كاف اؽبدؼ من ىذه اجملموعات ىو االستفسار عن اؼبوضوعات كالتوجهات األساسية 
أنبها أف تأثر جودة التعليم بشكل سليب بسبب فقر البيئة يف بيانات االستبيانات، كتوصلت ىذه الدراسة إذل عدد من النتائج من 
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التعليمية اليت يعمل خالؽبا اؼبعلموف، كأنو من الصعب بالنسبة للعديد من اؼبدارس الريفية العمل على توظيف كتعيُت معلمُت ذكم 
تقدمي حوافز للمعلمُت مقارنة مع  خربة مهنية ككفاءة، كتعاين اؼبدارس الريفية من نقص التمويل كالدعم اؼبارل الذم يهدؼ إذل

نظرائهم يف اؼبناطق اغبضرية فبا يؤدم إذل فشلهم يف جذب اؼبعلمُت للتدريس يف اؼبدارس الريفية، كعادة ما تكوف فرص التطوير 
يف اؼبناطق  كالتنمية اؼبهنية اؼبتاحة للمعلمُت يف اؼبناطق الريفية ؿبدكدة، كأف ىناؾ عوامل أخرل أثرت سلبيا على جودة التعليم

 .الريفية مثل أجور اؼبعلمُت الضعيفة كنقص اؼبوارد اؼبناسبة كسوء اؼبباين كاؼبرافق التعليمية
المعايير المسئولة عن انحدار جودة :"بعمل دراسة بعنوان ( Ojedokun, 2012)كما قام أوجيدوكن 

ت اؼبتعلقة بالعوامل اليت تعمل على زيادة معايَت جودة هتدؼ ىذه الدراسة إذل اإلجابة عن التساؤال" التعليم الثانوي في نيجيريا
التعليم الثانوم، كمعرفة ماىية مؤشرات جودة التعليم الثانوم، كجودة نتائج التعليم الثانوم يف نيجَتيا يف الوقت اغبارل، ربديد 

ئقي، حيث قاـ بعرض موضوعات البحث اؼبسئولُت عن اكبدار جودة التعليم الثانوم يف نيجَتيا، كاعتمد الباحث على اؼبنهج الوثا
بأسلوب كثائقي، كقد توصلت ىذه الدراسة إذل عدد من النتائج من أنبها أف من العوامل اليت تزيد من معايَت جودة التعليم ىي 

تعليمية اؼبخططات الدراسية اليت يتفاعل معها الطالب ربت رعاية اؼبعلم، حيث أف ىذه اؼبناىج توفر صياغة كتطبيق اؼبقًتحات ال
على اؼبستول اؼبنطقي كمستول التطبيق الفعلي كمستول النتائج، كضركرة توفَت التمويل اغبكومي كاؼبنح اؼبتاحة للتعليم الثانوم 

اىج لتلبية متطلباتو، كتوفَت اؼبعلمُت اؼبؤىلُت للتعامل مع طالب اؼبراحل الثانوية، كضركرة االىتماـ بالبنية التحتية اؼبادية لدعم اؼبن
لتعليمية كالنشاطات اؼبنهجية، كاالىتماـ بتقدمي كتطوير القياسات الوظيفية اػباصة بضبط جودة التعليم لضماف أفضل عمل لنظاـ ا

التعليم، كأنو من اؼبؤشرات اليت تعمل على ربديد قباح جودة النظاـ التعليمي ىي نتائج اؼبرحلة النهائية من التعليم اؼبدرسي أك 
رات، حيث أف ىذه النتائج ىي ما يساىم يف ازباذ القرارات كالتقييمات العامة اؼبتعلقة دبدل قباح النظاـ تقييم الربامج كالدك 

التعليمي الثانوم، كأنو من العوامل اليت حددىا الباحث باعتبارىا مسئولة عن ربديد قباح أك فشل التعليم الثانوم ىي كل من 
ت التخطيط كالتنفيذ، كبعض العوامل األخرل اؼبتمثلة يف تغَتات السياسة التعليمية اؼبناىج األكاديبية كاؼبوظفُت كاؼبوارد كخدما

 .كسوء إدارة خدمات اؼبوارد كاؼبواقف السلبية للطالب ذباه التعليم
تقييم األدوار اإلشرافية لمديري المدارس لتأكيد :" دراسة بعنوان( Ayeni, 2011)وكذلك أجرى أيني 

كهتدؼ ىذه الدراسة إذل ربديد طبيعة األدكار اإلشرافية ؼبديرم اؼبدارس " ة بوالية أوندو في نيجيرياالجودة في المدارس الثانوي
كالفاعلية اؼبتوقعة من إشراؼ اؼبديرين على اؼبهمات التعليمية للمعلمُت، كما قامت ىذه الدراسة بتقصي العوائق اليت يواجهها 

نة يف عملية التعليم كالتعلم، كما تطرقت الدراسة إذل استغالؿ أدكار مديرم اؼبدراء من حيث أداء الواجبات اإلشرافية اؼبتضم
 540من مديرم اؼبدارس ك( ستُت فردان ) 60كتكونت عينة الدراسة من ، اؼبدارس يف تعزيز جودة التعليم يف اؼبدارس الثانوية

دارس الثانوية يف كالية أكندك بنيجَتيا، كاعتمد من اؼب( مدرسة) 60من اؼبعلمُت فبن مت انتقائهم من ( كطبسمائة كأربعُت فردان )
مقياس : الباحث اؼبنهج الوصفي عبمع بيانات كمعلومات البحث، حيث قد قاـ الباحث بتطبيق ثالثة من أدكات البحث كىي

 كدليل مناقشة اجملموعة احملورية للمعلمُت( IGP)، كدليل اؼبقابالت للمديرين (PSRS)التصنيف اإلشرايف للمديرين 
(PSRS) كقد توصلت ىذه الدراسة إذل عدد من النتائج من أنبها أف معظم اؼبديرين يعملوف على منح االىتماـ الالـز ؼبراقبة ،

حضور اؼبعلمُت كإعدادىم للمالحظات التعليمية كمالئمة يوميات التدريس اؼبتعلقة باؼبهمات التعليمية مثل توفَت اؼبواد التعليمية 
كمراجعة النشاطات مع اؼبسانبُت، كأف ىناؾ عددان من اؼبعوقات اليت تواجو اؼبديرين يف مهمات اغبكم كاؼبراجع كالتقييمات 
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اؼبؤسسي مثل تلك اؼبتعلقة دبدخالت اؼبوارد كتوصيل اؼبناىج كتعلم الطالب للتعاكف الفعاؿ اؼبطلوب كالعالقات اؼبتبادلة الداعمة 
 .عنيُت اؼبرتبطُت بالبيئة التعليميةاؼبوجهة اؽبدؼ ما بُت اؼبدرسة كاؼبسانبُت اؼب

تأثير التعليم االبتدائي والثانوي على جودة :"دراسة بعنوان( Michaelowa, 2007)كما قدم ميشايلوا 
هتدؼ ىذه الدراسة إذل توفَت حملة عامة عن العالقة ما بُت اؼبستويات اؼبختلفة للتعليم، باإلضافة إذل تقدمي ربليل " التعليم العالي

عن الركابط ما بُت التعليم االبتدائي كالثانوم من جانب كالتعليم العارل من اعبانب اآلخر، كما قامت الدراسة بفحص  مبدئي
األدلة التجريبية اؼبتاحة ؼبثل ىذه الركابط من خالؿ الرسـو البيانية اؼبوضحة للعالقات ذات اؼبتغَتين باإلضافة إذل ربليل االكبدار 

د الباحث منهج اؼبقارنات ما بُت التحليالت اؼبتعددة التغَتات كالتحليالت ثنائية اؼبتغَتات، كمقارنة متعدد اؼبتغَتات، كاعتم
األكضاع داخل الدكلة باألكضاع العاؼبية، مع استخداـ العديد من الرسومات البيانية التوضيحية، كذلك هبدؼ مقارنة النتائج 

لعارل من حيث نسب االلتحاؽ كاعبودة التعليمية اؼبتمثلة يف مستول إقباز الطالب التعليمية يف اؼبراحل الثانوية كمراحل التعليم ا
 كالتصنيفات اعبامعية كبراءات االخًتاع كالباحثُت، كربليل تأثَت ىذا التباين على التعليم الثانوم كنتائج التعليم العارل، كقد توصلت

األدلة التجريبية على اجملادالت النظرية اؼبتعلقة بأف جودة التعليم العارل ىذه الدراسة إذل ؿباكلة تقدمي مؤلف تعليم يهدؼ إذل توفَت 
تتطلب كوف الطالب على أساس سليم يف اؼبراحل السابقة للتعليم العارل، كما أثبت البحث أنو من أجل التوصل لتحسُت نتائج 

لتعليم العارل باإلضافة إذل ربسُت أكجو القصور يف التعليم العارل فإف السياسة التعليمية هبب أف تشتمل على الًتكيز على قطاع ا
 .اؼبستويات التعليمية السابقة للتعليم العارل

جودة التعليم الثانوي ومتطلبات سوق ( :"Ghailani & Khan, 2004)وىدفت دراسة غايليني وخان 
ؿباكلة الكشف عن أفضل البحٌت اؼبرغوب هبا إذل تقييم التحديات اليت يواجهها نظاـ التعليم الثانوم، كما أ ا هتدؼ إذل " العمل

كاألنظمة كاؼبناىج للوصوؿ إذل تعليم أفضل كزيادة للمعرفة من أجل تلبية متطلبات القطاع اػباص من العمالة، كقد استخدـ 
دد الدكر الذم الباحثاف اؼبنهج الوثائقي، حيث عرض الباحثاف مقًتحا لنموذج يعمل على تعزيز فاعلية برامج التعليم الثانوم كوب

يقـو بو ـبتلف اؼبسانبُت يف العملية التعليمية من حيث ربديد الفجوة يف اؼبهارات كاؼبعارؼ، كما أنو يفًتض تقييم البنية اغبالية 
للمدارس الثانوية كيؤكد على تعزيز ؾباالت ؿبددة كدعمها من أجل الوصوؿ للنتائج اؼبرغوب هبا، كما أف ىذا النموذج يتطرؽ إذل 

ركة اؼبعلومات كاؼبنهجيات الًتبوية كاػبربات ما بُت األطراؼ اؼبعنية لتحسُت جودة التعليم الثانوية، كقد توصلت ىذه الدراسة مشا
التعليم الشامل أك االنتقائي، كنوعية : إذل عدد من النتائج من أنبها يواجو نظاـ التعليم الثانوم ثالث معضالت رئيسية كىي

ائي، كالنتائج التعليمية السلوكية أك اإلدراكية، كينبغي أف يقدـ التعلم الثانوم اؼبعارؼ اؼبتعلقة بتوفَت اؼبهارات التعليم العاـ أك االنتق
 .كالكفاءات باإلضافة إذل اؼبعارؼ التعليمية فبا يبكن اػبرهبُت من امتالؾ القدرة على العمل

 التعليق على الدراسات السابقة
 :قة خرج الباحث بالنقاط التاليةمن خالل استعراض الدراسات الساب

دل يتح للباحث اغبصوؿ على دراسات تستهدؼ بشكل رئيسي اؼبنطلقات الًتبوية لتحقيق اعبودة يف التعليم قبل -1
صبيا التعليمية، كىو ما يبيز  دبحافظاتاعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية من كجهة نظر مدراء اؼبدارس الثانوية 

 . يؤكد اغباجة إذل إجراء مزيد من الدراسات السابقة يف اؼبوضوع اغبارلالدراسة اغبالية ك 
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تنوّع تلك الدراسات من حيث الشكل كاؼبضموف كأسلوب اؼبعاعبة يعطي إشارة قوية بأنبية اؼبنطلقات الًتبوية -2
 .لتحقيق اعبودة يف التعليم ما قبل اعبامعي

: ناكؿ منطلقات ربقيق اعبودة يف التعليم ما قبل اعبامعي، مثلمعظم الدراسات السابقة اليت استعرضها الباحث تت-3
، (2005)، كدراسة منصور (2007)، كدراسة الورثاف (2011)، كدراسة أبو عبده (2007)دراسة آؿ مداكم 

، كدراسة (Shadreck, 2012)، كدراسة شادريك (Bandele & Ajayi, 2013)كدراسة بانديل  كأجايي 
 .Ghailani & Khan, 2004)غايليٍت كخاف 

اىتمت بعض الدراسات بتناكؿ أثر تطبيق نظاـ اعبودة على اؼبخرجات التعليمية، كاألدكار اؼبتطلبة لتوظيف نظم -4
 ,Ayeni)، أيٍت (Ojedokun, 2012)،  كدراسة أكجيدككن (2008)دراسة الطاىر : اعبودة بصورة فعالة، مثل

 (.Michaelowa, 2007)، كدراسة ميشايلوا (2011
تتنوع تلك الدراسات يف أىدافها إال أف ؾبملها يتناكؿ موضوع اؼبنطلقات الًتبوية الالزمة لتحقيق اعبودة يف التعليم -5

 .قبل اعبامعي بشكل عاـ كىو ما يتفق مع الدراسة اغبالية
  .معظم تلك الدراسات زبتلف يف اجملاؿ اؼبكاين كؾبتمع البحث للتطبيق كما زبتلف يف اجملاؿ الزمٍت-6
دراسة أبو عبده : تشاهبت معظم الدراسات اغبالية يف عينتها من حيث تناكؽبا لفئة اؼبدراء بشكل عاـ، مثل-7
، (Shadreck, 2012)، كدراسة شادريك (2005)، كدراسة منصور (2007)، كدراسة آؿ مداكم (2011)

 (.Ayeni, 2011)كدراسة أيٍت 
اليت ربددت عينتها يف الفئة الطالبية، (  2008)دراسة الطاىر : لاختلفت بعض الدراسات السابقة يف عينتها، مث-8

 .اليت ربددت عينتها يف فئة اؼبعلمُت(  2007)كدراسة الورثاف 
اتفقت الدراسات السابقة يف استخدامها للمنهج الوصفي، كغلب عليها االعتماد على االستبانة، كأداة من أدكات -9

 . البحث
الية من الدراسات السابقة يف إثراء اإلطار النظرم للدراسة اغبالية من خالؿ االستفادة كقد استفادت الدراسة اغب-10

كبناء أداة , من األحطحر النظرية كأدبيات ىذه الدراسات، كاإلفادة من بعض اؼبراجع اليت استندت إليها ىذه الدراسات 
 .الدراسة كربديد إجراءاهتا اؼبنهجية

 :منهج الدراسة
كىبتص اؼبنهج الوصفي : "اؼ الدراسة؛ سوؼ يقـو الباحث باستخداـ اؼبنهج الوصفي التحليليمن أجل ربقيق أىد

جبمع البيانات كاغبقائق كتصنيفها كتبويبها؛ باإلضافة إذل ربليلها التحليل الكايف الدقيق اؼبتعمق؛ بل يتضمن أيضا قدران من التفسَت 
صنيف كالتفسَت؛ هبدؼ استخراج االستنتاجات ذات الداللة، مث الوصوؿ إذل ؽبذه النتائج؛ لذلك يتم استخداـ أساليب القياس كالت

 .1"تعميمات بشأف الظاىرة موضوع الدراسة
 
 

                                                           
 87ص.اإلسكندرية, مكتبة اإلشعاع  1ط  –,  أسس ومبادئ البحث العلمي, ( 2002)فاطمة عوض كمَتفت علي خفاجة , صابر  - 1
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 : مجتمع الدراسة وعينتها
يتكػوف ؾبتمػػع الدراسػة مػػن صبيػػع مػدراء اؼبػػدارس الثانويػػة اغبكوميػة النهاريػػة العامػة للبنػػُت التابعػػة حملافظػات صػػبيا التعليميػػة 

كقػد مت , حُت التوزيػع ( إحدل كطبسُت مدرسة)51ىػ، كالبالغ عددىا  1434/1435لعربية السعودية، للعاـ الدراسي باؼبملكة ا
حيػػث  كزع الباحػػث االسػػتبانة علػػى صبيػػع أفػػراد اجملتمػػع إال أنػػو اسػػتعاد فقػػط , تطبيػػق أداة الدراسػػة علػػى صبيػػع مػػدراء تلػػك اؼبػػدارس

 من إصبارل عدد االستبانات اؼبوزعة%( 80)أم دبعدؿ يفوؽ  ( سُت استبانةإحدل كطب)51من ( إحدل كأربعُت استبانة)41
 : أداة الدراسة

بعد اإلطالع على األدبيات كالدراسات السابقة ذات الصلة دبوضوع الدراسة؛ قاـ الباحث بتصميم استبانة موجهة 
كاستخدـ الباحث مقياس ليكرت اؼبتدرج ذا  .السعوديةؼبدراء اؼبدارس الثانوية التابعة حملافظات صبيا التعليمية باؼبملكة العربية 

( 4)متوسطة،  ( 3)صغَتة ، ( 2)صغَتة جدا ، ( 1: )اؼبختلفة كيأخذ ىذا اؼبقياس الشكل التارل( البنود)النقاط اػبامس لقياس 
 : كبَتة جدا، كقد تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية على النحو التارل( 5)كبَتة، 

 (.اؼبؤىل الدراسي، سنوات اػبربة، عدد الدكرات التدريبية)معلومات عامة عن اؼبستجينب كاليت سبثلت يف  :القسم األول
موزعة ( تسع كطبسُت عبارة) 59كسبثل يف ؿباكر كعبارات االستبانة حيث تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من  :القسم الثاني

 :على ؿبورين
ق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية كىو مكوف من أسباب كدكافع ربقي: احملور األكؿ -

 (.شباف كعشرين عبارة)28
 31معوقات ربقيق اعبودة يف التعليم اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية كىو مكوف من : احملور الثاين -

 (.إحدل كثالثُت عبارة)
    ::أداة الدراسة وثباتهاأداة الدراسة وثباتها  صدق

حث من أجل التحقق من صدقها على ؾبموعة من احملكمُت، كما مت استخداـ معامل ارتباط بَتسوف مت عرض أداة الب
(Person Correlation Coefficient) ؛ ؼبعرفة الصدؽ الداخلي لألداة، كذلك سيتم حساب الثبات باستخداـ

 (.Alpha Coronpach)معامل ألفا كركنباخ 
 :صدق المحكمين

 .الستبانة قاـ الباحث بتحكيمها لدل ؾبموعة من األساتذة اؼبختصُت كاػبرباءيف سبيل البحث غبساب صدؽ ا
كقد طلب الباحث من السادة احملكمُت إبداء آرائهم حوؿ األداة بالنسبة لعباراهتا، كمدل انتمائها للمحاكر اليت أدرجت 

ا كضعت من أجلو، كإمكاف تعديل أك ربتها كالتأكد من سالمتها اللغوية، كدرجة كضوح صياغتها، كمدل مالئمتها لقياس م
 .حذؼ أك إضافة بعض العبارات

كبناء على ذلك فقد حصل الباحث على ؾبموعة قّيمة من اؼبالحظات، كاليت على ضوئها قاـ بتعديل بعض عبارات 
حوؿ الفقرات اليت  االستبانة، كاستبعاد العبارات غَت اؼبناسبة، كذلك من خالؿ قياـ الباحث بإجراء مقارنة بُت آراء احملكمُت

 .أثَتت حوؽبا بعض اؼبالحظات، كمت األخذ باآلراء األكثر اتفاقان كبو اؼبفردات، سواء من حيث اغبذؼ، أك التعديل
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 :صدق االتساق الداخلي
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخلي مدل اتساؽ كل فقرة من فقرات االستبانة مع اجملاؿ الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة، كقد  

لباحث حبساب االتساؽ الداخلي لالستبانة، كذلك من خالؿ حساب معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات قاـ ا
 :ؾباالت االستبانة كالدرجة الكلية للمجاؿ نفسو، كذلك على النحو الذم يوضحو اعبدكؿ التارل

 (1)الجدول رقم 
 .لكلية لالستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة ا

 الدرجة الكلية احملور الثاين احملور األكؿ 

 احملور األكؿ
Correlation 1.000 -.115 .616 

Sig. (2-tailed) . .476 .000 
N 41 41 41 

 احملور الثاين
Correlation -.115 1.000 .712 

Sig. (2-tailed) .476 . .000 
N 41 41 41 

 الدرجة الكلية
Correlation .616 .712 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 
N 41 41 41 

 0.01االرتباط داؿ عند مستول معنوية 
أف قيم معامل االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور األكؿ موجبة كدالة إحصائينا عند ( 2)يتضح من اعبدكؿ رقم 

 .متع بدرجة صدؽ جيدة يبكن االعتماد عليها يف إجراء الدراسةفأقل فبا يشَت أف عبارات االستبانة تت 0.01مستول الداللة 
 :ثبات االستبانة

 Cranach's Alpha ربقق الباحث من ثبات استبانو الدراسة من خالؿ طريقة معامل ألفا كركنباخ 
Coefficient    ( 2)كما ىو مبُت يف اعبدكؿ رقم 

 (2)جدول رقم 
 كرونباخحساب ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا  

 معامل ألفا كركنباخ عدد الفقرات احملور
 7919. 28 احملور األكؿ
 7264. 31 احملور الثاين
 9100. 59 اجملموع

من خالؿ اعبدكؿ السابق يتضح سبتع االستبانة دبعامل ثبات عارل حيث بلغ معامل ألفا كركمباخ عبميع 
باحث الستخداـ أداة الدراسة، كأداة عبمع اؼبعلومات لإلجابة عن ، كىي نسبة مرتفعة كمناسبة فبا يطمئن ال(9100.)احملاكر

 .أسئلة الدراسة، كالوثوؽ بنتائج تطبيقها
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كأ ا صاغبة للتطبيق على عينة ، يف صورهتا النهائية كبذلك يكوف الباحث قد تأكد من صدؽ كثبات استبانة الدراسة
 .نة كصالحيتها عبمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسةالدراسة األساسية، فبا هبعلو على ثقة تامة بصحة االستبا

 :األساليب اإلحصائية
للوصوؿ إذل إجابة على تساؤالت الدراسة كربليل البيانات اليت مت ذبميعها، مت ترميز كإدخاؿ البيانات بواسطة اغباسب 

 استخداـ األساليب اإلحصائية الوصفية كاالستداللية ، مث(SPSS)اآلرل باستخداـ برنامج اغبزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
 :اؼبناسبة كذلك على النحو التارل

 .معامل االرتباط ؼبعرفة الصدؽ الداخلي لفقرات االستبانة .1
 .لقياس ثبات االستبانة( ألفا كركمباخ)طريقة  .2
 .حساب التكرارات كالنسب اؼبئوية إلجابات أفراد العينة .3
 .بات أفراد العينةحساب اؼبتوسط اغبسايب إلجا .4
االكبراؼ اؼبعيارم ، لقياس مدل اكبراؼ استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغَتات الدراسة كلكل  .5

 .ؿبور من احملاكر الرئيسة عن متوسطها اغبسايب 
 . للتحقق من الفركؽ اإلحصائية( One-away-Anova)اختبار أنوفا  .6

 إجراءات تصحيح أداة الدراسة
 : ت اػبطوات اآلتية يف تصحيح أداة الدراسةأحعتمد

فقرة موزعة على ثالثة ؿباكر كلإلجابة عن تساؤالت الدراسة فقد اعتمدت ( 59)تكونت ىذه األداة بصورهتا النهائية من 
صغَتة )فئات  كجرل تقسيم الدرجة إذل ثالث( التوافر)اؼبتوسطات اغبسابية إلجابات أفراد العينة لتكوف مؤشران على درجة اؼبوافقة 

 : كاعتمادان على اؼبعادلة أدناه، مت حساب الفئة على النحو التارل( جدا، صغَتة، متوسطة، كبَتة، كبَتة جدا
 
                 =       =1.33 
 

 : كبذلك تكوف الدرجات الثالث على النحو التارل
 . درجة منخفضة يعد مؤشران على( 2.33)كأقل من ( 1)اؼبتوسط اغبسايب الذم يقع بُت  -
 . يعد مؤشران على درجة متوسطة( 3.67)كأقل من ( 2.34)اؼبتوسط اغبسايب الذم يقع بُت  -
 .يعد مؤشران على درجة مرتفعة( 5)ك( 3.68)اؼبتوسط اغبسايب الذم يقع بُت  -

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
أسباب كدكافع ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي ما  كينص على النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها: أوالً 

كاػباص بالتكرارات، كاؼبتوسطات ( 3)تناكؿ الباحث اعبدكؿ رقم كلإلجابة عن ىذا السؤاؿ  يف اؼبملكة العربية السعودية ؟ 
راد العيّنة لعبارات احملور األكؿ يف اغبسابية، كاالكبرافات اؼبعيارية التكرارات، كاؼبتوسطات اغبسابية، كالنسب اؼبئوية الستجابات أف

 "أسباب كدكافع ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية : " الدراسة ينص على

5-1  

 3 

 

الحد األدنى –الحد األعمى لمبدائل   

درجاتعدد ال  
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االنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد  و والخاص بالتكرارات، والمتوسطات الحسابية،( 3)جدول رقم 
 أسباب ودوافع تحقيق الجودة في التعليم قبل الجامعي في المملكة العربية السعودية العيّنة لعبارات

 العبارات
 االستجابػػػػة

اؼبتوس
 ط

االكبرا
ؼ 
 اؼبعيارم

 أكافق بشدة أكافق أكافق إذل حد ما أرفض أرفض بشدة الًتتيب
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

1 
لسياسات تزايد اىتماـ كاضعي ا

كالقيادات التعليمية العليا كبو التبٍت 
 بقوة لنشر ثقافة اعبودة

 الثانية 83. 3.90 22.0 9 51.2 21 24.4 10 0.0 0.0 2.4 1

2 
تنمية القدرات للعاملُت دبجاؿ التعليم 
قبل اعبامعي بصورة سبكنهم من إدارة 

 التغيَت
3 7.3 4 9.8 18 43.9 11 26.8 5 12.2 3.27 1.05 

ة اغبادي
 كعشركف

إهباد زبصصات علمية كمعرفية  3
السابعة  1.06 2.98 4.9 2 26.8 11 41.5 17 14.6 6 12.2 5 جديدة كدقيقة على الساحة التعليمية

 كعشركف

ربقيق أىداؼ التحسُت كالتطوير  4
 اؼبستقبلي يف التعليم قبل اعبامعي

الرابعة  84. 3.12 7.3 3 14.6 6 65.9 27 7.3 3 4.9 2
 كعشركف

5 
تقييم األداء اؼبستمر للمعلمُت 

كالقيادات اؼبدرسية كتفعيل مهاراهتم 
 كذلك باستخداـ التكنولوجيا اغبديثة

 العشركف 1.00 3.27 12.2 5 24.4 10 46.3 19 12.2 5 4.9 2

كضع خطط كإسًتاتيجيات على  6
ة اػبامس 1.06 3.34 17.1 7 22.0 9 43.9 18 12.2 5 4.9 2 اؼبدل الطويل كالقصَت

 عشر

7 
التحوؿ من التعليم التقليدم إذل التعلم 

 اػبالؽ كاإلبداعي
2 4.9 3 7.3 18 43.9 14 34.1 4 9.8 3.37 .94 

الثانية 
 عشر

اإلطالع على خربات كبرامج بعض  8
 الدكؿ اؼبتقدمة يف ؾباؿ تطبيق اعبودة

8 19.5 2 4.9 16 39.0 13 31.7 2 4.9 2.98 1.17  

عملية الًتبوية ظهور مفاىيم جديدة لل 9
السادسة  81. 3.29 4.9 2 36.6 15 41.5 17 17.1 7 0.0 0.0 مثل التنافسية

 عشر

10 
التغَتات اليت أحدثتها الثورة 

كالتكنولوجية كتداعيات ذلك على 
 النظم التعليمية

 الثالثة 79. 3.85 22.0 9 43.9 18 31.7 13 2.4 1 0.0 0.0

11 
ة كأقل ربقيق النتائج اؼبتوقعة بأقل تكلف
 1.05 3.29 14.6 6 22.0 9 48.8 20 7.3 3 7.3 3 جهد كيف أقصر كقت فبكن

التاسعة 
 عشر

12 
ربقيق حاجات كرغبات الطالب 
كتضافر اعبهود األكاديبية كاإلدارية 

 لتحقيق النمو اؼبتكامل
2 4.9 8 19.5 16 39.0 13 31.7 2 4.9 3.12 .95 

اػبامسة 
 كعشركف

13 

اية خَت من الًتكيز على مبدأ الوق
العالج يف العملية الًتبوية من خالؿ 
ذبنب األخطاء كاالكبرافات بدال من 

 معاعبتها

 العاشرة 86. 3.37 14.6 6 17.1 7 58.5 24 9.8 4 0.0 0.0

كوف اعبودة تعٍت جودة اؼبدخالت  14
 السادسة 1.00 3.49 12.2 5 43.9 18 29.3 12 9.8 4 4.9 2 كالعمليات كاؼبخرجات
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15 
ق اعبودة يتيح الفرصة للنقاش تطبي

كاغبوار اؼبثمر البناء كيسهم يف التغلب 
 على اػبوؼ كالًتدد

 األكذل 91. 3.98 26.8 11 53.7 22 12.2 5 4.9 2 2.4 1

مشولية إدارة اعبودة الشاملة عبميع  16
 اػبامسة 1.10 3.54 19.5 8 34.1 14 34.1 14 4.9 2 7.3 3 أطراؼ العملية الًتبوية

17 
قييم اؼبستمر للجهود اؼببذكلة الت

كالتعرؼ على جوانب القصور 
 كمعاعبتها

 السابعة 1.07 3.44 22.0 9 17.1 7 48.8 20 7.3 3 4.9 2

18 
إهباد تكامل اعبهود اؼبالية كالبشرية 
اؼبتاحة يف اؼبدرسة كبو ربقيق اؽبدؼ 

 األساسي ؽبا
 التاسعة 95. 3.39 9.8 4 39.0 16 34.1 14 14.6 6 2.4 1

تطوير النظاـ اإلدارم يف اؼبؤسسات  19
السابعة  87. 3.29 4.9 2 39.0 16 39.0 16 14.6 6 2.4 1 التعليمية دبعايَت ركح العصور كمتطلباتو

 عشر

 1.12 3.27 12.2 5 31.7 13 36.6 15 9.8 4 9.8 4 اغبد من البَتكقراطية اإلدارية 20
الثانية 
 كعشركف

واحي تطوير كفاءة اؼبدرسُت من الن 21
 العملية كاإلنسانية

 الرابعة 87. 3.56 14.6 6 36.6 15 39.0 16 9.8 4 0.0 0.0

توفَت مناخ تنظيمي يرضى عنو صبيع  22
الثامنة  93. 3.29 9.8 4 26.8 11 51.2 21 7.3 3 4.9 2 العاملُت

 عشر

23 
الوفاء دبتطلبات الطلبة كأكلياء أمورىم 

 89. 3.37 9.8 4 31.7 13 46.3 19 9.8 4 2.4 1 كاجملتمع احمللي
اغبادية 
 عشر

ضماف اؼبشاركة الفعالة من قبل صبيع  24
 العاملُت يف اؼبؤسسة التعليمية

 الثامنة 89. 3.41 7.3 3 41.5 17 41.5 17 4.9 2 4.9 2

 94. 3.34 9.8 4 31.7 13 46.3 19 7.3 3 4.9 2 ضماف جودة اػبدمات التعليمية 25
الرابعة 
 عشر

26 
 إهباد نظاـ موثق لضماف اؼبساعدة إذل

األداء يف حالة تغيب أحد األفراد 
 العاملُت

3 7.3 6 14.6 18 43.9 10 24.4 4 9.8 3.15 1.04 
الثالثة 
 كعشركف

27 
ربسُت صورة اؼبؤسسة التعليمية لدل 
اعبميع بالتزامها بنظاـ اعبودة يف 

 خدماهتا
3 7.3 3 7.3 14 34.1 18 43.9 3 7.3 3.37 .99 

الثالثة 
 رعش

28 
اؼبسا عدة على زبفيض اؽبدر  يف 
 1.07 3.10 4.9 2 36.6 15 31.7 13 17.1 7 9.8 4 موارد اؼبؤسسة التعليمية كإمكانياهتا

السادسة 
 كعشركف

  62. 3.36 اؼبتوسط العاـ للمحور

أسباب كدكافع " ػ أف اؼبتوسطات اغبسابية الستجابات أفراد العيّنة ذباه العبارات اػباصة ب( 3)يتضح من اعبدكؿ رقم 
عبميع استجابات أفراد ( 2.98)ك( 3.98)، تراكحت بُت "ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية 

العيّنة، كىذا يعٍت أف توفر مفردات ىذا احملور متحققة بنسب متفاكتة، كيبكن تصنيف ىذا اعبزء من عبارات االستبانة تنازليان على 
 :و التارلالنح
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  تطبيق اعبودة يتيح الفرصة للنقاش كاغبوار اؼبثمر البناء كيسهم يف التغلب على اػبوؼ كالًتدد، ( 15)جاءت العبارة رقم
 (.  91.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.98)دبتوسط حسايب بلغ ( األكذل)يف اؼبرتبة 

  تعليمية العليا كبو التبٍت بقوة لنشر ثقافة اعبودة، يف تزايد اىتماـ كاضعي السياسات كالقيادات ال( 1)جاءت العبارة رقم
 (.   83.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.90)دبتوسط حسايب بلغ ( الثانية)اؼبرتبة 

  التغَتات اليت أحدثتها الثورة كالتكنولوجية كتداعيات ذلك على النظم التعليمية، يف اؼبرتبة ( 10)جاءت العبارة رقم
 (.  79.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.85) بلغ دبتوسط حسايب( الثالثة)

  دبتوسط حسايب بلغ ( الرابعة)تطوير كفاءة اؼبدرسُت من النواحي العملية كاإلنسانية، يف اؼبرتبة ( 21)جاءت العبارة رقم
 (.   87.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.56)

  دبتوسط حسايب ( اػبامسة)لعملية الًتبوية، يف اؼبرتبة مشولية إدارة اعبودة الشاملة عبميع أطراؼ ا( 16)جاءت العبارة رقم
 (.  1.10)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.54)بلغ 

  دبتوسط ( السادسة)كوف اعبودة تعٍت جودة اؼبدخالت كالعمليات كاؼبخرجات، يف اؼبرتبة ( 14)جاءت العبارة رقم
 (.  1.00)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.49)حسايب بلغ 

  ( السابعة)التقييم اؼبستمر للجهود اؼببذكلة كالتعرؼ على جوانب القصور كمعاعبتها، يف اؼبرتبة ( 17)قم جاءت العبارة ر
 (.   1.07)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.44)دبتوسط حسايب بلغ 

  دبتوسط ( منةالثا)ضماف اؼبشاركة الفعالة من قبل صبيع العاملُت يف اؼبؤسسة التعليمية، يف اؼبرتبة ( 24)جاءت العبارة رقم
 (.   89.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.41)حسايب بلغ 

  إهباد تكامل اعبهود اؼبالية كالبشرية اؼبتاحة يف اؼبدرسة كبو ربقيق اؽبدؼ األساسي ؽبا، يف ( 18)جاءت العبارة رقم
 (.  95.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.39)دبتوسط حسايب بلغ ( التاسعة)اؼبرتبة 

 الًتكيز على مبدأ الوقاية خَت من العالج يف العملية الًتبوية من خالؿ ذبنب األخطاء ( 13)م جاءت العبارة رق
 (.  86.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.37)دبتوسط حسايب بلغ ( العاشرة)كاالكبرافات بدال من معاعبتها، يف اؼبرتبة 

  دبتوسط حسايب ( اغبادية عشر)تمع احمللي، يف اؼبرتبة الوفاء دبتطلبات الطلبة كأكلياء أمورىم كاجمل( 23)جاءت العبارة رقم
 (.  89.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.37)بلغ 

  دبتوسط ( الثانية عشر)التحوؿ من التعليم التقليدم إذل التعلم اػبالؽ كاإلبداعي، يف اؼبرتبة ( 7)جاءت العبارة رقم
 (. 94.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.37)حسايب بلغ 

 ربسُت صورة اؼبؤسسة التعليمية لدل اعبميع بالتزامها بنظاـ اعبودة يف خدماهتا، يف اؼبرتبة ( 27)ارة رقم جاءت العب
 (.   99.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.37)دبتوسط حسايب بلغ ( الثالثة عشر)

  (3.34)بلغ  دبتوسط حسايب( الرابعة عشر)ضماف جودة اػبدمات التعليمية، يف اؼبرتبة ( 25)جاءت العبارة رقم ،
 (.  94.)كباكبراؼ معيارم بلغ 

  دبتوسط ( اػبامسة عشر)يقـو كضع خطط كإسًتاتيجيات على اؼبدل الطويل كالقصَت، يف اؼبرتبة ( 6)جاءت العبارة رقم
 (.  1.06)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.34)حسايب بلغ 
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  دبتوسط حسايب ( السادسة عشر)لتنافسية، يف اؼبرتبة ظهور مفاىيم جديدة للعملية الًتبوية مثل ا( 9)جاءت العبارة رقم
 (.  81.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.29)بلغ 

  السابعة )تطوير النظاـ اإلدارم يف اؼبؤسسات التعليمية دبعايَت ركح العصر كمتطلباتو، يف اؼبرتبة ( 19)جاءت العبارة رقم
 (.  87.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.29)دبتوسط حسايب بلغ ( عشر

  دبتوسط حسايب بلغ ( الثامنة عشر)توفَت مناخ تنظيمي يرضى عنو صبيع العاملُت، يف اؼبرتبة ( 22)جاءت العبارة رقم
 (.  93.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.29)

  ( التاسعة عشر)ربقيق النتائج اؼبتوقعة بأقل تكلفة كأقل جهد كيف أقصر كقت فبكن، يف اؼبرتبة ( 11)جاءت العبارة رقم
 (.   1.05)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.29)دبتوسط حسايب بلغ 

  تقييم األداء اؼبستمر للمعلمُت كالقيادات اؼبدرسية كتفعيل مهاراهتم كذلك باستخداـ التكنولوجيا ( 5)جاءت العبارة رقم
 (.  1.00)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.27)دبتوسط حسايب بلغ ( العشركف)اغبديثة، يف اؼبرتبة 

 تنمية القدرات للعاملُت دبجاؿ التعليم قبل اعبامعي بصورة سبكنهم من إدارة التغيَت، يف اؼبرتبة ( 2)اءت العبارة رقم ج
 (.  1.05)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.27)دبتوسط حسايب بلغ ( اغبادية كعشركف)

  (3.27)دبتوسط حسايب بلغ ( كعشركفالثانية )اغبد من البَتكقراطية اإلدارية، يف اؼبرتبة ( 20)جاءت العبارة رقم ،
 (. 1.12)كباكبراؼ معيارم بلغ 

  اؼبساعدة إذل إهباد نظاـ موثق لضماف األداء يف حالة تغيب أحد األفراد العاملُت، يف اؼبرتبة ( 26)جاءت العبارة رقم
 (.  1.04)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.15)دبتوسط حسايب بلغ ( الثالثة كعشركف)

 ( الرابعة كعشركف)ربقيق أىداؼ التحسُت كالتطوير اؼبستقبلي يف التعليم قبل اعبامعي، يف اؼبرتبة ( 4)رقم  جاءت العبارة
 (.   84.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.12)دبتوسط حسايب بلغ 

  امل، ربقيق حاجات كرغبات الطالب كتضافر اعبهود األكاديبية كاإلدارية لتحقيق النمو اؼبتك( 12)جاءت العبارة رقم
 (.  95.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.12)دبتوسط حسايب بلغ ( اػبامسة كعشركف)يف اؼبرتبة 

  السادسة )اؼبسا عدة على زبفيض اؽبدر  يف موارد اؼبؤسسة التعليمية كإمكانياهتا، يف اؼبرتبة ( 28)جاءت العبارة رقم
   (.1.07)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.10)دبتوسط حسايب بلغ ( كعشركف

  السابعة )إهباد زبصصات علمية كمعرفية جديدة كدقيقة على الساحة التعليمية، يف اؼبرتبة ( 3)جاءت العبارة رقم
 (.  1.06)، كباكبراؼ معيارم بلغ (2.98)دبتوسط حسايب بلغ ( كعشركف

  الثامنة )يف اؼبرتبة اإلطالع على خربات كبرامج بعض الدكؿ اؼبتقدمة يف ؾباؿ تطبيق اعبودة، ( 8)جاءت العبارة رقم
 (.  1.17)، كباكبراؼ معيارم بلغ (2.98)دبتوسط حسايب بلغ ( كعشركف

على درجة " أسباب كدكافع ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية " حصل احملور األكؿ 
رص مدارس التعليم قبل اعبامعي باؼبملكة إذل حد فبا يدؿ على ح( 3.36)حيث بلغ اؼبتوسط العاـ للمحور " متوسطة"استجابة 

ما على ربقيق جودة التعليم إليباف أغلب العاملُت باؼبدارس بفائدة جودة التعليم يف حياة الطالب خاصة، كفائدهتا للمجتمع بصفة 
، متكامل عامة حيث أف جودة التعليم سبد الطالب خبربات كمهارات تنمي من قدراهتم الشخصية كسبكنهم من تكوين  ؾبتمع كاعو
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حيث ذكرت أف  (  2007ؿبمود،)يستطيع تغيَت الوضع االجتماعي العاـ إذل األفضل؛ كىذا يتفق مع ما قد أشارت إليو دراسة
مدارس التعليم العاـ دل يعد دكرىا االقتصار على العملية التعليمية، بل تعدل ذلك حيث أصبحت ؾبتمعا صغَتا ؽبا من اؼبقومات 

 .هم يف تربية التالميذ، كإمدادىم باػبربات، كاؼبهارات لتحقيق النمو اؼبتكامل للشخصية الناضجة الواعية، كاؼبتميزةما هبعلها تس
كسبثلت أعلى اؼبتوسطات يف فقرات تطبيق اعبودة يتيح الفرصة للنقاش كاغبوار اؼبثمر البناء كيسهم يف التغلب على 

ت، كالقيادات التعليمية العليا كبو التبٍت بقوة لنشر ثقافة اعبودة حيث حصلت على تزايد اىتماـ كاضعي السياسا، ك اػبوؼ كالًتدد
بُت أفراد العينة؛ كيرجع ذلك إذل إيباف كل من اإلدارة اؼبدرسية ككافة القائمُت على العملية الًتبوية، ( مرتفعة)درجة استجابة 

م، كالوصوؿ دبخرجات التعليم إذل أعلى مستوياهتا؛ ذلك أف ربقيق كالتعليمية بأنبية ربقيق أعلى مستول فبكن من اعبودة يف التعلي
اعبودة أصبح ضركرة ىامة للحد من الكثَت من اؼبشكالت اليت تواجو العملية الًتبوية، من خالؿ كضع اؼبعايَت الالزمة لتحديد 

ذلك ما أشارت إليو العديد من مستول اعبودة اليت ينبغي أف يسَت عليها العمل داخل مؤسسات التعليم ما قبل اعبامعي، ك 
حيث ذكرت أنو هبب أف يعمل مسئولو إدارة التعليم على تبٍت ( Ghailani & Khan, 2004)الدراسات منها دراسة 

كتطبيق مبط اؼبشاركة عند العمل على نظاـ التعليم الثانوم من أجل إدراؾ أفضل لألىداؼ، كأف يتسم نظاـ التعليم باؼبركنة، 
اليت ذكرت أف العديد من الدكؿ على مستول العادل تتجو إذل تفعيل االعتماد على نظم ضماف اعبودة  (Eid, 2013)كدراسة 

 .كاالعتماد األكاديبي مع ظهور العديد من اؼبشكالت يف األنظمة التعليمية على اؼبستول التعليمي
ليمية، كاإلطالع على خربات بينما حصلت فقرات إهباد زبصصات علمية كمعرفية جديدة كدقيقة على الساحة التع

بُت أفراد العينة كيعزل ذلك إذل عدـ معرفة ( متوسطة)كبرامج بعض الدكؿ اؼبتقدمة يف ؾباؿ تطبيق اعبودة على درجة استجابة 
القائمُت على إدارة العملية التعليمية بشكل عاـ يف مدارس التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة إذل حد ما ألسباب كدكافع ربقيق 
اعبودة، كمدل أنبيتها على مستول الطالب الفردم، كاجملتمع بصورة عامة، كيرل الباحث ضركرة قياـ اإلدارة بوضع معايَت لقياس 
األداء الوظيفي للمعلم كاختيار اؼبعلم اؼبناسب لكافة التخصصات كعمل دكرات توعوية للمعلمُت تزيد من معرفتهم بأنبية ربقيق 

هم على اؼبزيد من التجارب العاؼبية الناجحة اليت تطبق معايَت اعبودة بشكل سليم، كىذا يتفق مع ما قد اعبودة يف التعليم كإطالع
حيث ذكرت ضركرة توفَت اؼبعلمُت اؼبؤىلُت للتعامل مع طالب اؼبرحلة الثانوية،  ( Ojedokun, 2012)أشارت إليو دراسة  

 تراىا اإلدارة يف صاحل العملية الًتبوية، كىذا يتفق مع ما أشارت إليو كما يرل الباحث ضركرة القياـ بوضع عدد من اؼبعايَت اليت
اليت أكدت على ضركرة كضع معايَت كاضحة، كمعركفة للجميع لنتائج التعليم الذم نطمح لو يف كل ( 2007العنزم،)دراسة 

 .ء الوظيفي للمعلممرحلة من اؼبراحل التعليمية، كمقارنتها باؼبعايَت العاؼبية ككضع معايَت لقياس األدا
معوقات ربقيق اعبودة يف التعليم ما : " كينص السؤاؿ الثاين على النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها: ثانياً 

كاػباص بالتكرارات، ( 4)تناكؿ الباحث اعبدكؿ رقم كلإلجابة عن ىذا السؤاؿ  قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية؟،
وسطات اغبسابية، كاالكبرافات اؼبعيارية التكرارات، كاؼبتوسطات اغبسابية، كالنسب اؼبئوية الستجابات أفراد العيّنة لعبارات كاؼبت

 " معوقات ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية: " احملور الثاين يف الدراسة ينص على
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رات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والخاص بالتكرا( 4)جدول رقم 
 الستجابات أفراد العيّنة لعبارات معوقات تحقيق الجودة في التعليم قبل الجامعي في المملكة العربية السعودية

 العبارات

 االستجابػػػػة

االكبراؼ  اؼبتوسط
 أكافق بشدة أكافق أكافق إذل حد ما أرفض أرفض بشدة الًتتيب اؼبعيارم

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

1 

عدـ مالئمة جودة اػبدمة 
التعليمية اؼبقدمة للطالب كمستول 

اػبدمة اليت تتفق مع رغباهتم 
 كتوقعاهتم

 العاشرة 97. 3.76 26.8 11 29.3 12 39.0 16 2.4 1 2.4 1

 1.06 3.02 7.3 3 26.8 11 34.1 14 24.4 10 7.3 3 عدـ انتظاـ الطالب يف اغبضور 2
التاسعة 
 كعشركف

ضعف العالقات اإلنسانية بُت  3
 الطالب كاؼبعلمُت

اغبادية  1.16 3.00 9.8 4 26.8 11 26.8 11 26.8 11 9.8 4
 كثالثوف

قلة كفاءة كفعالية نظاـ تقدمي  4
السادسة  95. 3.59 17.1 7 36.6 15 36.6 15 7.3 3 2.4 1 اػبدمات كرعاية الطالب

 عشر

البفاض دافعية الطالب كبو  5
 التعليم قبل اعبامعي

الثالثة  1.15 3.68 29.3 12 31.7 13 19.5 8 17.1 7 2.4 1
 عشر

6 
افتقار الطالب للمهارات اليت 
سبكنهم من التعامل مع األجهزة 

 اغبديثة كاؼبختربات العلمية
 الثالثة 96. 3.34 9.8 4 34.1 14 41.5 17 9.8 4 4.9 2

 كعشركف

7 
عدـ مالئمة أعداد ؼبعلمُت بالنسبة 

 1.02 3.61 22.0 9 31.7 13 34.1 14 9.8 4 2.4 1 لعدد الطالب
اػبامسة 
 عشر

ضعف الكفاءة األكاديبية لدل  8
الثامنة  1.04 3.02 4.9 2 26.8 11 46.3 19 9.8 4 12.2 5 اؼبعلمُت

 كعشركف

افتقار اؼبعلمُت للخربات الًتبوية  9
 الكافية

السادسة  1.03 3.27 9.8 4 34.1 14 34.1 14 17.1 7 4.9 2
 كعشركف

استخداـ اؼبعلمُت للوسائل  10
السابعة  1.14 3.59 24.4 10 31.7 13 26.8 11 12.2 5 4.9 2 التقليدية يف التدريس

 عشر

 الثانية 1.16 4.10 48.8 20 29.3 12 9.8 4 7.3 3 4.9 2 قلة توافر حوافز كافية للمعلمُت 11

قلة توافر التخصصات اؼبطلوبة  12
 لدل اؼبعلمُت

اػبامسة  1.01 3.29 9.8 4 31.7 13 43.9 18 7.3 3 7.3 3
 كعشركف

افتقار اؼبعلمُت للمعرفة الكافية  13
 دببادئ إدارة اعبودة الشاملة

 الرابعة 1.00 3.95 41.5 17 17.1 7 36.6 15 4.9 2 0.0 0.0

14 
عدـ إتباع اؼبعلمُت إلجراءات 

ملية كاضحة كؿبددة من أجل ع
 ربقيق معايَت اعبودة

 التاسعة 89. 3.76 22.0 9 39.0 16 31.7 13 7.3 3 0.0 0.0

15 
عدـ توفر تدريب شامل كمالئم 
للمعلمُت لتطبيق معايَت إدارة 

 اعبودة داخل الكليات
 األكذل 95. 4.17 51.2 21 17.1 7 29.3 12 2.4 1 0.0 0.0
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الثانية  1.16 3.37 12.2 5 43.9 18 22.0 9 12.2 5 9.8 4 تغيَت جديدمقاكمة اؼبعلمُت ألم  16
 كعشركف

17 
كجود اؼبدرسة يف بيئة تعج 

 الثالثوف 1.19 3.02 12.2 5 19.5 8 41.5 17 12.2 5 14.6 6 بالضوضاء

غياب عوامل األمن كالسالمة يف  18
 اؼبباين

ة اغبادي 1.22 3.39 19.5 8 34.1 14 19.5 8 19.5 8 7.3 3
 كعشركف

19 
قلة مراعاة شركط السالمة 
كاإلجراءات اؼبتبعة يف حالة 

 الطوارئ
 العشركف 1.20 3.39 22.0 9 24.4 10 31.7 13 14.6 6 7.3 3

افتقار اؼببٌت إذل مساحات كافية  20
 للطالب

الثامنة  1.31 3.54 29.3 12 26.8 11 22.0 9 12.2 5 9.8 4
 عشر

21 
ازدحاـ القاعات الدراسية 

 السابعة 1.11 3.85 34.1 14 31.7 13 24.4 10 4.9 2 4.9 2 لطالببا

ضعف الصيانة الدكرية ؼبرافق  22
 السادسة 1.09 3.90 36.6 15 31.7 13 19.5 8 9.8 4 2.4 1 اؼبدرسة

ضيق أماكن اؼبطالعة ؼبرتادم  23
الثانية  1.09 3.76 31.7 13 26.8 11 29.3 12 9.8 4 2.4 1 اؼبكتبة من الطلبة كالعاملُت

 عشر

ضعف توفر التهوية اؼبناسبة يف  24
 الصف الدراسي

السابعة  1.02 3.05 7.3 3 24.4 10 41.5 17 19.5 8 7.3 3
 كعشركف

ضعف كفاية اؼبختربات العلمية  25
التاسعة  1.16 3.51 24.4 10 26.8 11 29.3 12 14.6 6 4.9 2 ؼبمارسة التجارب العملية

 عشر

26 
كليات ألعداد عدـ كفاية مباين ال

 الطلبة اؼبتزايدة
0.0 0.0 4 9.8 14 34.1 11 26.8 12 29.3 3.76 .99 

اغبادية 
 عشر

قدـ بعض األجهزة كاؼبعدات  27
 اؼبستخدمة يف العملية التدريسية

 الثالثة 79. 3.98 26.8 11 46.3 19 24.4 10 2.4 1 0.0 0.0

28 
غياب اػبدمات عن اؼبنطقة اليت 

واء أكانت توجد دبها اؼبدرسة س
 طبية، اجتماعية، ثقافية، ترفيهية

 الثامنة 1.01 3.80 29.3 12 34.1 14 24.4 10 12.2 5 0.0 0.0

الطرؽ اؼبؤدية إذل اؼبدرسة غَت  29
الرابعة  1.20 3.34 19.5 8 24.4 10 36.6 15 9.8 4 9.8 4 مهيأة

 كعشركف

 1.20 3.66 31.7 13 24.4 10 26.8 11 12.2 5 4.9 2 دكرات اؼبياه غَت مالئمة 30
الرابعة 
 عشر

 اػبامسة 1.13 3.93 41.5 17 24.4 10 22.0 9 9.8 4 2.4 1 قلة الغرؼ اؼبخصصة للمعلمُت 31

  62. 3.56 اؼبتوسط العاـ للمحور

معوقات ربقيق  "أف اؼبتوسطات اغبسابية الستجابات أفراد العيّنة ذباه العبارات اػباصة بػ ( 4)يتضح من اعبدكؿ رقم 
عبميع استجابات أفراد العيّنة، ( 3.00)ك( 4.17)، تراكحت بُت "اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية قبل عبودة يف التعليم ا

كىذا يعٍت أف توفر مفردات ىذا احملور متحققة بنسب متفاكتة، كيبكن تصنيف ىذا اعبزء من عبارات االستبانة تنازليان على النحو 
 :التارل
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  عدـ توفر تدريب شامل كمالئم للمعلمُت لتطبيق معايَت إدارة اعبودة داخل الكليات، يف ( 15)قم جاءت العبارة ر
 (.  95.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (4.17)دبتوسط حسايب بلغ ( األكذل)اؼبرتبة 

  كباكبراؼ (4.10)دبتوسط حسايب بلغ ( الثانية)قلة توافر حوافز كافية للمعلمُت، يف اؼبرتبة ( 11)جاءت العبارة رقم ،
 (.   1.16)معيارم بلغ 

  دبتوسط ( الثالثة)ق دـ بعض األجهزة كاؼبعدات اؼبستخدمة يف العملية التدريسية، يف اؼبرتبة ( 27)جاءت العبارة رقم
 (.   79.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.98)حسايب بلغ 

  دبتوسط حسايب ( الرابعة)اعبودة الشاملة، يف اؼبرتبة  افتقار اؼبعلمُت للمعرفة الكافية دببادئ إدارة( 13)جاءت العبارة رقم
 (.  1.00)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.95)بلغ 

  كباكبراؼ (3.93)دبتوسط حسايب بلغ ( اػبامسة)قلة الغرؼ اؼبخصصة للمعلمُت، يف اؼبرتبة ( 31)جاءت العبارة رقم ،
 (.  1.13)معيارم بلغ 

  (3.90)دبتوسط حسايب بلغ ( السادسة)كرية ؼبرافق اؼبدرسة، يف اؼبرتبة ضعف الصيانة الد( 22)جاءت العبارة رقم ،
 (.  1.09)كباكبراؼ معيارم بلغ 

  (3.85)دبتوسط حسايب بلغ ( السابعة)ازدحاـ القاعات الدراسية بالطالب، يف اؼبرتبة ( 21)جاءت العبارة رقم ،
 (.   1.11)كباكبراؼ معيارم بلغ 

  اػبدمات عن اؼبنطقة اليت توجد هبا اؼبدرسة سواء أكانت طبية، اجتماعية، ثقافية، غياب ( 28)جاءت العبارة رقم
 (.  1.01)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.80)دبتوسط حسايب بلغ ( الثامنة)ترفيهية، يف اؼبرتبة 

  يف اؼبرتبة عدـ إتباع اؼبعلمُت إلجراءات عملية كاضحة كؿبددة من أجل ربقيق معايَت اعبودة( 14)جاءت العبارة رقم ،
 (.  89.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.76)دبتوسط حسايب بلغ ( التاسعة)

  عدـ مالئمة جودة اػبدمة التعليمية اؼبقدمة للطالب كمستول اػبدمة اليت تتفق مع رغباهتم ( 1)جاءت العبارة رقم
 (.  97.)غ ، كباكبراؼ معيارم بل(3.76)دبتوسط حسايب بلغ ( العاشرة)كتوقعاهتم، يف اؼبرتبة 

   دبتوسط حسايب ( اغبادية عشر)عدـ كفاية مباين الكليات ألعداد الطلبة اؼبتزايدة، يف اؼبرتبة ( 26)جاءت العبارة رقم
 (.  99.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.76)بلغ 

  دبتوسط ( نية عشرالثا)ضيق أماكن اؼبطالعة ؼبرتادم اؼبكتبة من الطلبة كالعاملُت، يف اؼبرتبة ( 23)جاءت العبارة رقم
 (.  1.09)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.76)حسايب بلغ 

  دبتوسط حسايب بلغ ( الثالثة عشر)البفاض دافعية الطالب كبو التعليم قبل اعبامعي، يف اؼبرتبة ( 5)جاءت العبارة رقم
 (.  1.15)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.68)

  كباكبراؼ (3.66)دبتوسط حسايب بلغ ( الرابعة عشر)، يف اؼبرتبة دكرات اؼبياه غَت مالئمة( 30)جاءت العبارة رقم ،
 (.  1.20)معيارم بلغ 

  دبتوسط حسايب ( اػبامسة عشر)عدـ مالئمة أعداد اؼبعلمُت بالنسبة لعدد الطالب، يف اؼبرتبة ( 7)جاءت العبارة رقم
 (.  1.02)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.61)بلغ 
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  دبتوسط ( السادسة عشر)فاءة كفعالية نظاـ تقدمي اػبدمات كرعاية الطالب، يف اؼبرتبة قلة ك( 4)جاءت العبارة رقم
 (.   95.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.59)حسايب بلغ 

  دبتوسط حسايب ( السابعة عشر)استخداـ اؼبعلمُت للوسائل التقليدية يف التدريس، يف اؼبرتبة ( 10)جاءت العبارة رقم
 (.  1.14)عيارم بلغ ، كباكبراؼ م(3.59)بلغ 

  دبتوسط حسايب بلغ ( الثامنة عشر)افتقار اؼببٌت إذل مساحات كافية للطالب، يف اؼبرتبة ( 20)جاءت العبارة رقم
 (. 1.31)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.54)

  دبتوسط ( شرالتاسعة ع)ضعف كفاية اؼبختربات العلمية ؼبمارسة التجارب العملية، يف اؼبرتبة ( 25)جاءت العبارة رقم
 (.  1.16)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.51)حسايب بلغ 

  دبتوسط ( العشركف)قلة مراعاة شركط السالمة كاإلجراءات اؼبتبعة يف حالة الطوارئ، يف اؼبرتبة ( 19)جاءت العبارة رقم
 (.  1.20)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.39)حسايب بلغ 

  دبتوسط حسايب بلغ ( اغبادية كعشركف)كالسالمة يف اؼبباين، يف اؼبرتبة غياب عوامل األمن ( 18)جاءت العبارة رقم
 (.  1.22)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.39)

  (3.37)دبتوسط حسايب بلغ ( الثانية كعشركف)مقاكمة اؼبعلمُت ألم تغيَت جديد، يف اؼبرتبة ( 16)جاءت العبارة رقم ،
 (.  1.16)كباكبراؼ معيارم بلغ 

 افتقار الطالب للمهارات اليت سبكنهم من التعامل مع األجهزة اغبديثة كاؼبختربات العلمية، يف ( 6)م جاءت العبارة رق
 (.  96.)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.34)دبتوسط حسايب بلغ ( الثالثة كعشركف)اؼبرتبة 

  دبتوسط حسايب بلغ ( كفالرابعة كعشر )الطرؽ اؼبؤدية إذل اؼبدرسة غَت مهيأة، يف اؼبرتبة ( 29)جاءت العبارة رقم
 (.  1.20)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.34)

  دبتوسط حسايب ( اػبامسة كعشركف)قلة توافر التخصصات اؼبطلوبة لدل اؼبعلمُت، يف اؼبرتبة ( 12)جاءت العبارة رقم
 (.  1.01)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.29)بلغ 

  دبتوسط حسايب بلغ ( السادسة كعشركف)وية الكافية، يف اؼبرتبة افتقار اؼبعلمُت للخربات الًتب( 9)جاءت العبارة رقم
 (.  1.03)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.27)

  دبتوسط حسايب ( السابعة كعشركف)ضعف توفر التهوية اؼبناسبة يف الصف الدراسي، يف اؼبرتبة ( 24)جاءت العبارة رقم
 (.   1.02)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.05)بلغ 

  دبتوسط حسايب بلغ ( الثامنة كعشركف)ضعف الكفاءة األكاديبية لدل اؼبعلمُت، يف اؼبرتبة ( 8)ة رقم جاءت العبار
 (.   1.04)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.02)

  (3.02)دبتوسط حسايب بلغ ( التاسعة كعشركف)عدـ انتظاـ الطالب يف اغبضور، يف اؼبرتبة ( 2)جاءت العبارة رقم ،
 (.  1.06)كباكبراؼ معيارم بلغ 

  (3.02)دبتوسط حسايب بلغ ( الثالثوف)كجود اؼبدرسة يف بيئة تعج بالضوضاء، يف اؼبرتبة ( 17)جاءت العبارة رقم ،
 (.   1.19)كباكبراؼ معيارم بلغ 
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  دبتوسط حسايب ( اغبادية كثالثوف)ضعف العالقات اإلنسانية بُت الطالب كاؼبعلمُت، يف اؼبرتبة ( 3)جاءت العبارة رقم
 (.  1.16)، كباكبراؼ معيارم بلغ (3.00)بلغ 

على درجة استجابة " معوقات ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية"حصل احملور الثاين 
امعي فبا يدؿ على كثرة اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف ربقيق مدارس التعليم قبل اعب( 3.56)حيث بلغ اؼبتوسط العاـ للمحور " مرتفعة"

يف اؼبملكة العربية السعودية اعبودة يف التعليم؛ كيرجع ذلك إذل كجود بعض أكجو القصور يف تطبيق إدارة اعبودة يف التعليم 
باؼبملكة، كعدـ اىتماـ اإلدارات اؼبعنية بوضع آليات شأ ا أف ذبمع اؼبعلومات عن التعليم كالعمل عليها باستمرار لضماف عدـ 

حيث ذكرت أف ربقيق اعبودة يواجو العديد من ( 2007العصيمي )كىذا يتفق مع ما قد أشارت إليو دراسة  الوقوع يف األخطاء،
اؼبشاكل كالصعوبات من أنبها كجود قصور يف تطبيق إدارة اعبودة، ك عدـ ربديد معايَت لقياس أداء العاملُت يف التعليم، كعدـ 

 .كضع معايَت لقياس اعبودة أثناء العمليات
أعلى اؼبتوسطات يف فقرات عدـ توفر تدريب شامل كمالئم للمعلمُت لتطبيق معايَت إدارة اعبودة داخل كسبثلت 

الكليات، كقلة توافر حوافز كافية للمعلمُت، كق دـ بعض األجهزة كاؼبعدات اؼبستخدمة يف العملية التدريسية حيث حصلت على 
 عدـ اىتماـ اإلدارات اؼبعنية، كاؼبنوطُت بالعملية الًتبوية كالتعليمية بتحقيق بُت أفراد العينة كيرجع ذلك إذل( مرتفعة)درجة استجابة 

نظاـ اعبودة ردبا لعدـ رغبتهم يف التجديد اؼبستمر، كتطوير مستويات كفاءاهتم اؼبهنية، أك لعدـ قدرهتم على ربفيز اؼبعلمُت ماديان 
م إذل االذباه صوب اعبودة التعليمية، فبا يزيد من العقبات اليت ربوؿ كمعنويان إلخراج كافة قدراهتم العلمية كالتدريسية اليت تؤد

حيث ذكرت أف من أكثر ( Shadreck, 2012)بينهم كبُت ربقيق اعبودة يف التعليم، كىذا يتفق مع ما قد أشارت إليو دراسة 
ؼبباين، كاؼبرافق التعليمية، كأكصت بدفع العوامل سلبية على جودة التعليم ضعف األجور للمعلمُت، كنقص اؼبوارد اؼبناسبة، كسوء ا

عالكات شهرية للمعلمُت، كتوفَت اؼبنح للمعلمُت الراغبُت يف ربصيل اؼبزيد من التعليم كتقدمي اؼبزيد من برامج التنمية اؼبهنية 
 .للمعلمُت

كاؼبعلمُت على بينما حصلت فقرات كجود اؼبدرسة يف بيئة تعج بالضوضاء، كضعف العالقات اإلنسانية بُت الطالب 
بُت أفراد العينة كردبا يعزل ذلك إذل عدـ قدرة اإلدارة اؼبدرسية إذل حد ما بتوفَت كافة متطلبات ربقيق ( متوسطة)درجة استجابة 

اعبودة التعليمية، كعدـ اىتمامها بشكل نسيب بتوفَت بيئة صفية مناسبة لتحقيق أكرب قدر فبكن من التحصيل الدراسي بالنسبة 
كعدـ قدرة اؼبعلمُت إذل حد ما يف كسب ثقة الطالب، كسبثيل القدكة اغبسنة بالنسبة يعمل على زيادة الفجوة بينهم للطالب، 

على اؼبستول اإلنساين، كاالجتماعي، كبالتارل يؤثر سلبان على سَت العملية التعليمية؛ كوبوؿ دكف ربقيق اعبودة، كيرل الباحث 
أكرب بالعمل على اغبد من القصور يف العملية التعليمية يف التعليم قبل اعبامعي باؼبملكة، من  ضركرة اىتماـ اإلدارات اؼبعنية بشكل

خالؿ توفَت كافة متطلبات اعبودة خاصة أف معظم الدكؿ اؼبتقدمة ترل يف جودة التعليم األمل يف ربسُت الوضع اجملتمعي، كأ ا 
األخالقية، كاالجتماعية، كاإلنسانية، كىذا يتفق مع ما أشارت إليو أكذل خطوات اإلصالح على كافة اؼبستويات، التعليمية، ك 

اليت ذكرت أف السياسة التعليمية هبب أف تعمل على ربسُت أكجو ( Ayeni, 2011)العديد من الدراسات منها دراسة 
رت أف اعبودة الشاملة ىي حيث ذك( 2011العساؼ كالصرايرة،)القصور يف اؼبستويات التعليمية السابقة للتعليم العارل، كدراسة 

التحدم اغبقيقي الذم ستواجهو األمم يف العقود القادمة، ألف اجملتمع العاؼبي ينظر إذل اعبودة الشاملة كاإلصالح الًتبوم باعتبارنبا 
 .كجهُت لعملة كاحدة
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توجد فركؽ ذات داللة  ىل: "كينص السؤاؿ الثالث على النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها: ثالثاً 
اؼبؤىل )إحصائية حوؿ اؼبنطلقات الًتبوية لتحقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية تعزل ؼبتغَتات الدراسة 

 One Way") ربليل التباين األحادم"كلإلجابة عن ىذا السؤاؿ مت حساب اختبار  ؟ ( الدكرات التدريبية -اػبربة–
ANOVA ) كعدد , اؼبؤىل، كسنوات اػبربة)لتوضيح داللة الفركؽ يف إجابات مفردات عينة الدراسة طبقان ؼبتغَتات الدراسة

 :ككانت نتائج التحليل حوؿ ما يتضمنو ؿباكر الدراسة كما ىو موضح باعبداكؿ التالية( الدكرات التدريبية
 :الفروق باختالف متغير المؤىل  -أ  

 (5)اعبدكؿ رقم 
للفركؽ يف إجابات مفردات عينة الدراسة حوؿ ؿباكر الدراسة (  One Way ANOVA" ) ربليل التباين األحادم  "نتائج 

 طبقان ؼبتغَت اؼبؤىل  

 مجموع مربعات مصدر التباين المحور
درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

م أسباب كدكافع ربقيق اعبودة يف التعلي: احملور األكؿ
 قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية

 295. 1 295. بُت اجملموعات
.771 

 
.385 

 
 383. 39 14.922 داخل اجملموعات

  40 15.217 اجملموع

معوقات ربقيق اعبودة يف التعليم : احملور الثاين
 اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية

 195. 1 195. بُت اجملموعات
.494 

 
.486 

 395. 39 15.403 داخل اجملموعات 
  40 15.598 اجملموع

 الدرجة الكلية
 001. 1 001. بُت اجملموعات

.004 
 

.951 
 

 176. 39 6.853 داخل اجملموعات
  40 6.853 اجملموع

 استجابات فأقل يف 0.05يتضح من خالؿ النتائج اؼبوضحة أعاله عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 
اؼبنطلقػات الًتبويػة لتحقيػق اعبػودة يف التعلػيم قبػل اعبػامعي يف اؼبملكػة العربيػة أفراد عينة البحث طبقان الختالؼ متغَت اؼبؤىل حػوؿ 

 .السعودية من كجهة نظر مدراء اؼبدارس الثانوية دبحافظات صبيا التعليمية
 :الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة  -ب  

 (6)اعبدكؿ رقم 
للفركؽ يف إجابات مفردات عينة الدراسة حوؿ ؿباكر الدراسة (  One Way ANOVA" ) ربليل التباين األحادم " نتائج 

 طبقان ؼبتغَت سنوات اػبربة

 مجموع مربعات مصدر التباين المحور
درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

ودة يف التعليم أسباب كدكافع ربقيق اعب: احملور األكؿ
 قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية

 356. 142. 3 427. بُت اجملموعات
 

.785 
 400. 37 14.791 داخل اجملموعات 
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درجات  مجموع مربعات مصدر التباين المحور
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

  40 15.217 اجملموع

معوقات ربقيق اعبودة يف التعليم : احملور الثاين
 اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية

 025. 3 074. بُت اجملموعات
.058 

 
.981 

 420. 37 15.524 داخل اجملموعات 
  40 15.598 اجملموع

 الدرجة الكلية
 055. 3 164. بُت اجملموعات

.302 
 

.824 
 181. 37 6.690 داخل اجملموعات 

  40 6.853 اجملموع
فأقل يف استجابات  0.05ول يتضح من خالؿ النتائج اؼبوضحة أعاله عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مست

أفراد عينة البحث طبقان الختالؼ متغَت سنوات اػبربة حػوؿ اؼبنطلقػات الًتبويػة لتحقيػق اعبػودة يف التعلػيم قبػل اعبػامعي يف اؼبملكػة 
 .صبيا التعليميةدبحافظات العربية السعودية من كجهة نظر مدراء اؼبدارس الثانوية 

 :التدريبية  الفروق باختالف متغير الدورات -ج  
 (7)اعبدكؿ رقم 

للفركؽ يف إجابات مفردات عينة الدراسة حوؿ ؿباكر الدراسة (  One Way ANOVA" ) ربليل التباين األحادم " نتائج 
 الدورات التدريبيةطبقان ؼبتغَت 

درجات  مجموع مربعات مصدر التباين المحور
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

أسباب كدكافع ربقيق اعبودة يف التعليم : ر األكؿاحملو 
 قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية

 335. 2 670. بُت اجملموعات
.874 

 
.425 

 
 383. 38 14.548 داخل اجملموعات

  40 15.217 اجملموع

معوقات ربقيق اعبودة يف التعليم : احملور الثاين
 لسعوديةاعبامعي يف اؼبملكة العربية ا

 413. 2 825. بُت اجملموعات
1.061 
 

.356 
 

 389. 38 14.773 داخل اجملموعات
  40 15.598 اجملموع

 الدرجة الكلية
 081. 2 163. بُت اجملموعات

.462 
 

.633 
 

 176. 38 6.690 داخل اجملموعات
  40 6.853 اجملموع

فأقل يف استجابات  0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول  يتضح من خالؿ النتائج اؼبوضحة أعاله عدـ كجود
أفػػراد عينػػة البحػػث طبقػػان الخػػتالؼ متغػػَت الػػدكرات التدريبيػػة حػػوؿ اؼبنطلقػػات الًتبويػػة لتحقيػػق اعبػػودة يف التعلػػيم قبػػل اعبػػامعي يف 

 .ةاؼبملكة العربية السعودية من كجهة نظر مدراء اؼبدارس الثانوية دبحافظات صبيا التعليمي
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 المقترحات التوصيات و ملخص النتائج و

 .ملخص نتائج الدراسة : أوالً 
حصل احملور األكؿ أسباب كدكافع ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية على درجة مرتفعة  .1

اش كاغبوار اؼبثمر البناء كيسهم يف التغلب ككانت أبرز فقراتو تطبيق اعبودة يتيح الفرصة للنق( 3.36)حيث بلغ اؼبتوسط العاـ 
كأقل درجاتو  . على اػبوؼ كالًتدد، كتزايد اىتماـ كاضعي السياسات كالقيادات التعليمية العليا كبو التبٍت بقوة لنشر ثقافة اعبودة

 .كانت اإلطالع على خربات كبرامج بعض الدكؿ اؼبتقدمة يف ؾباؿ تطبيق اعبودة
ات ربقيق اعبودة يف التعليم اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية على درجة مرتفعة حيث بلغ حصل احملور الثاين معوق .2

، عدـ توفر تدريب شامل كمالئم للمعلمُت لتطبيق معايَت إدارة اعبودة داخل الكلياتككانت أبرز فقراتو ( 3.56)اؼبتوسط العاـ 
 .العالقات اإلنسانية بُت الطالب كاؼبعلمُت ضعف كأقل درجاتو كانت. قلة توافر حوافز كافية للمعلمُتك 
فأقل يف استجابات أفراد عينة البحث طبقان الختالؼ متغَت  0.05عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول  .3

اؼبدارس اؼبنطلقات الًتبوية لتحقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية من كجهة نظر مدراء اؼبؤىل حوؿ 
 .الثانوية دبحافظات صبيا التعليمية

فأقل يف استجابات أفراد عينة البحث طبقان الختالؼ متغَت  0.05عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول  .4
مدراء اؼبنطلقات الًتبوية لتحقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية من كجهة نظر سنوات اػبربة حوؿ 

 .اؼبدارس الثانوية دبحافظات صبيا التعليمية
فأقل يف استجابات أفراد عينة البحث طبقان الختالؼ متغَت  0.05عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول  .5

ن كجهة نظر اؼبنطلقات الًتبوية لتحقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية مالدكرات التدريبية حوؿ 
 .مدراء اؼبدارس الثانوية دبحافظات صبيا التعليمية

 :التوصيات: ثانياً 
 .تعزيز التوجو كبو ربقيق اعبودة يف التعليم قبل اعبامعي يف اؼبملكة العربية السعودية -
 .تغيَت سياسة التعيينات من خالؿ أساليب كمعايَت تضمن اختيار الشخص اؼبناسب للتعليم -
 . فادة من البحوث كاؼبشركعات اليت تتعلق بسبل تطبيق اعبودة يف مدارس التعليم قبل اعبامعيالتأكيد علي االست -
 . زبصيص ميزانية دبدارس التعليم قبل اعبامعي خاصة بتطوير العمل كتطبيق معايَت اعبودة -
عي يف ضوء معايَت ضركرة العمل على بناء ىيكل إدارم بأىداؼ ؿبددة يدعم مسَتة العمل يف مدارس التعليم قبل اعبام -

 . اعبودة
 . التأكيد على أنبية العدؿ كاؼبساكاة يف تعامل القيادات مع العاملُت يف مدارس التعليم قبل اعبامعي -
 . التأكيد على أنبية توفَت بيئة العمل اؼبناسبة ليتمكن العاملوف من تطوير أدائهم -
 . لعاملُت يف مدارس التعليم قبل اعبامعياقًتاح تدريب مشورل كبشكل متدرج مع الزمن عبميع القيادات كا -
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 -التقدـ الوظيفي)كضع نظاـ حوافز يبكن من خاللو تشجيع اؼببادرات الفردية كاعبماعية اليت تسهم يف تطوير العمل  -
 (اخل.. االعًتاؼ كالتقدير الرظبي -زيادة الدخل

 (اخل.. فأة اغبصوؿ على مؤىل أعلى كمكا)جائزة للتطور اؼبهٍت كالتعلم اؼبستمر لدل العاملُت / رصد مكافأة  -
 . إعطاء أنبية  كبَتة للحوافز اؼبادية كاؼبعنوية، ؼبا ؽبا من تأثَت يف زيادة فعالية أداء العاملُت -
 تشجيع قنوات االتصاؿ كالعالقات االجتماعية بُت كالقيادات كالعاملُت أنفسهم -
 .تطبيق معايَت اعبودة يف اؼبدارسمراجعة القوانُت كاألنظمة كالتعليمات اليت ربد أك تقيد من  -
 :المقترحات: ثالثاً 
إجراء مزيد من الدراسات حوؿ اؼبوضوع اغبارل يف ؿبافظات أخرل من اؼبملكة العربية السعودية يف مدارس اؼبرحلة قبل  -

 . اعبامعية
وم ككيفية تطبيق كربديد إجراء اؼبزيد من الدراسات اؼبستقبلية اليت تعمل على التعريف بنظاـ اعبودة يف التعليم الثان -

 .متطلباهتا
 .  تقدمي تصور مقًتح من قبل الباحثُت كاػبرباء الًتبويُت للتغلب على اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف ربقيق اعبودة يف التعليم -
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 استراتجيات تعليم التربية البيئية في المدارس االبتدائية الجزائرية ودورىا في نشر
 يذااالوعي البيئي لدى التالم

 (عرض لنماذج من الدراسات األكاديمية حول التربية البيئية في المدرسة الجزائرية )
 

 يلةاافض    احيارب   :األستاذة
 قسم علم االجتماع و الديموغرافيا

 إلنسانية والعلوم االجتماعيةكلية العلوم ا
  لونيسي علي  -2 البليدةجامعة 

 
 : ملخص 

النفسية كاالجتماعية عند حد تأكيد أنبية السنوات اؼببكرة كتأثَتىا على النمو العقلي كاؼبعريف، بل  دل تقف الدراسات        
كاسع على األطفاؿ يف تنشئة سلوكياهتم كأفكارىم  أكدت أنبية ربديات اؼبدرسة يف ىذا النمو ، باعتبارىا مؤسسة نظامية ؽبا تأثَت

ؼبا ؽبا من دكر ىاـ يف تنمية الوعي البيئي ... كفبارستهم كطبائعهم  على القيم الفاضلة اليت يريدىا اجملتمع ؽبم كمنها القيم البيئية 
كالتشجَت كضباية البيئة كما تزرع فيهم من دبا تبثو يف األطفاؿ من قيم بيئية كاجتماعية خصوصا يف ؾباؿ النظافة الشخصية كاؼبكانية 

 إقناع بالسلوكيات البيئية، من خالؿ القدكة البيئية كمناىجها الدراسية اؼبتعددة كأنشطتها اؼبتنوعة باعتبار ذلك أسلوبا كقائيا كسبيال
لكوارث الصحية اليت تنتج من أضرار كمشاكل التلوث دبختلف أنواعها كا للخفض من السلوكيات البيئية الضارة كما ينجم عنها 

 .عن التلوث البيئي 
كقد دلت العديد من الدراسات على أف اعبزائر من بُت الدكؿ اليت أعطت أنبية للًتبية البيئية يف التعليم االبتدائي كيتضح          

لبيئة يف اؼبواد الدراسية كإدراج ىذا من التعديالت كاإلصالحات اليت قامت هبا يف اؼبنظومة الًتبوية حيث مت دمج مواضيع متعلقة با
بعض األنشطة اؼبدرسية الالصفية لتدعيم ىذه اؼبواد ، فخصصت اغبقيبة البيئية للتالميذ كبرامج إنشاء النادم األخضر اؼبوجو 

كهتيئة اإلقليم كالبيئة عبميع الفئات اؼبتواجدين داخل اؼبدرسة كل ذلك يف إطار الًتبية البيئية اليت أقرهتا كل من كزرايت الًتبية الوطنية 
 .  دبشاركة مربُت كـبتصُت

كيف ىذا السياؽ قبد أنفسنا أماـ تساؤالت كباكؿ اإلجابة عليها يف إطار ىذا اؼبقاؿ باستعراض بعض الدراسات األكاديبية احمللية 
 :ؼبا توصلت إليو من نتائج حوؿ الًتبية البيئة يف اعبزائر مفادىا

فهـو الًتبية البيئة، التلوث البيئي، الوعي البيئي، اؼبدرسة االبتدائية، الوسائل التعليمية، األنشطة ماذا نقصد بكل من م -       
 الالصفية ؟ 

 ىل االستخداـ اؼبدرسة االبتدائية للمواد البيئية لو عالقة بتنمية الوعي البيئي لدل الطفل اعبزائرم ؟  -      
دبستول الًتبية البيئية لطفل يف اؼبدرسة اعبزائرية على اؼبستويُت الكمي ك الكيفي  ما ىو التصور االسًتاتيجي لالرتقاء -      

 للخفض من السلوكيات الضارة بالبيئية ؟
 



 عشر سادسالعدد ال                                          أكادميية حمّكمة متخّصصة حولية    الصوتيات

اجلزائر–لونيسي علي  –2 البليدة  جامعة                              -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 

 
350 

 :مقدمة 
النفسية كاالجتماعية عند حد تأكيد أنبية السنوات اؼببكرة كتأثَتىا على النمو العقلي كاؼبعريف، بل  دل تقف الدراسات       

يات اؼبدرسة يف ىذا النمو ، باعتبارىا مؤسسة نظامية ؽبا تأثَت كاسع على األطفاؿ يف تنشئة سلوكياهتم كأفكارىم أكدت أنبية ربد
ؼبا ؽبا من دكر ىاـ يف تنمية الوعي البيئي ... كفبارستهم كطبائعهم  على القيم الفاضلة اليت يريدىا اجملتمع ؽبم كمنها القيم البيئية 

يم بيئية كاجتماعية خصوصا يف ؾباؿ النظافة الشخصية كاؼبكانية كالتشجَت كضباية البيئة كما تزرع فيهم من دبا تبثو يف األطفاؿ من ق
 إقناع بالسلوكيات البيئية، من خالؿ القدكة البيئية كمناىجها الدراسية اؼبتعددة كأنشطتها اؼبتنوعة باعتبار ذلك أسلوبا كقائيا كسبيال

من أضرار كمشاكل التلوث دبختلف أنواعها كالكوارث الصحية اليت تنتج  يئية كما ينجم عنها للخفض من السلوكيات الضارة بالب
 .عن التلوث البيئي 

كقد دلت العديد من الدراسات على أف اعبزائر من بُت الدكؿ اليت أعطت أنبية للًتبية البيئية يف التعليم االبتدائي كيتضح         
 قامت هبا يف اؼبنظومة الًتبوية حيث مت دمج مواضيع متعلقة بالبيئة يف اؼبواد الدراسية كإدراج ىذا من التعديالت كاإلصالحات اليت

بعض األنشطة اؼبدرسية الالصفية لتدعيم ىذه اؼبواد ، فخصصت اغبقيبة البيئية للتالميذ كبرامج إنشاء النادم األخضر اؼبوجو 
ر الًتبية البيئية اليت أقرهتا كل من كزاريت الًتبية الوطنية كهتيئة اإلقليم كالبيئة عبميع الفئات اؼبتواجدين داخل اؼبدرسة كل ذلك يف إطا

 .  دبشاركة مربُت كـبتصُت
 كعلى ىذا األساس جاء ىذا اؼبقاؿ ؼبعرفة دكر إسًتاذبية تعليم الًتبية البيئية يف اؼبدارس لنشر الوعي البيئي لدل التالميذ ؟      

من طرؼ الدكلة لتدريس مادة الًتبية البيئية كافية لتحقيق الوعي البيئي لدل التالميذ ؟ كماىو التصور كىل اإلسًتاذبية اؼبوضوعة 
االسًتاذبي لالرتقاء دبستول تعليم الًتبية البيئية لطفل يف اؼبدرسة اعبزائرية على اؼبستويُت الكمي كالكيفي للخفض من السلوكيات 

 الضارة بالبيئة ؟  
 : لمفاىيم تحديد بعض ا:  أوال 

ىي ؾبموعة من اؼبهارات كاألساليب اؽبامة كالضركرية لعمل اؼبعلم يف حقل التدريس ، أك ىو  : مفهوم اإلستراتجية التعليمية  -1
كل ما يتعلق بأسلوب توصيل اؼبادة للتالميذ من قبل اؼبعلم لتحقيق ىدؼ ما كذلك يشمل الطرؽ كاألساليب ككل الوسائل 

   يتخذىا اؼبعلم لضبط الصف كلتقريب التالميذ من األفكار كاؼبفاىيم اؼببتغاة فبا تعمل على إثارة تفاعلهم اإليضاح التعليمية اليت
  . دافعيتهم الستقباؿ اؼبعلومات  ك
 :التربية البيئية  -1

، غَت أف جذكرىا الفكرية 1972يعترب مفهـو الًتبية البيئية مفهوما جديدا دل يتبلور إال بعد مؤسبر ستوكهودل يف السويد عاـ         
كيبكن أف نعرفها على أ ا عملية تربوية موجهة لكافة شرائح اجملتمع لتعديل سلوكهم كبو البيئة كتساعدىم على اكتساب . قديبة

الًتبية معلومات كقيم حوؽبا لفهم العالقات اؼبعقدة بُت اإلنساف كبيئيتو كؿباكلة إهباد حلوؿ ؼبشاكلها ، كبالتارل سنركز يف ق على 
  (1).البيئية اؼبوجهة للمدرسة االبتدائية كاليت تدخل يف إطار التعليم النظامي 

                                                           
، االسكندرية، مركز االسكندرية لمكتاب ، (دراسات في اعالم وثقافة وأدب وحقوق الطفل)اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ، الطفولة والمستقبل،  (1)

  15-14،ص 2225
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 :التلوث البيئي  -2
ىو أم تغَت يطرأ على أم من مكونات البيئة كاؼبوارد الطبيعية مثل اؼباء أك اؽبواء أك الًتبة فبا هبعلها غَت صاغبة          

كاف ىذا التلوث من جراء أفعاؿ اإلنساف كتصرفاتو مثل إلقاء اؼبخلفات دكف أم معاعبة   لالستخدامات احملددة ؽبا، كخصوصا إذا
   (1).يف اجملارم اؼبائية أك على الًتبة أك يف اؽبواء فبا يؤدم لتغيَت الصفات الطبيعية ؽبذه العناصر البيئية 

 : التوعية البيئية  -3
دؼ إليها بفكرة معينة أك رأم ما كازباذ منهج سلوكي معُت لتحقيق نتائج هت ما ىي إال نشر الوعي عند األطفاؿ إلقناعهم        

فالتوعية البيئية . ىات كاؼبواقف ذباه قضايا البيئية، من تزكيد الطفل باؼبعلومات البيئية الصحيحة أك يف تشكيل االذباضبلة التوعية
ألطفاؿ بأنبية اغبفاظ على البيئة ، كإدراؾ الواقع اجملتمعي تتضمن إدراؾ كجود مشكلة بيئية كذبنب أثارىا الضارة ككذلك إدراؾ ا

كترصبة ىذا اإلدراؾ إذل كاقع من السلوؾ الفعلي فبا يدفع األطفاؿ إذل التعاكف مع الغَت كاؼبشاركة يف ربمل اؼبسؤكلية لتحقيق تنمية 
 (2).بيئية متواصلة كاؼبسانبة يف عالج اؼبشاكل البيئية

  : الوسائل التعليمية  -4
كاؼبقصود هبا أدكات للتعلم اليت يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عملية التعليم لتوضيح اؼبعاين كاألفكار أك التدريب على          

اؼبهارات أك تعويد التالميذ على السلوكيات الصحيحة اليت تنمي اذباىاهتم كغرس القيم الثقافة البيئية اؼبرغوب فيها ، كاليت تعمل 
مواضيع الًتبية البيئية يف بيئي مثل الكتب اؼبدرسية كىي سبثل اؼبواد الدراسية كىذا حىت يتم معرفة ؿبتول ك على نشر الوعي ال

، كما إذا كانت ىذه اؼبواضيع مًتابطة يف صبيع اؼبواد كتعمل على توضيح عالقة اإلنساف بالبيئة كاؼبشاكل البيئية يف اعبزائر الكتب
   (3).الًتبية البيئية باإلضافة إذل دكرىا يف ربقيق أىداؼ

 :األنشطة الالصفية -5
مية كىي أنشطة اؼبتعلقة بالبيئة اليت أقرهتا كزارة الًتبية الوطنية دبشاركة كزارة هتيئة اإلقليم كالبيئة كىي ضركرية يف العملية التعلي        

م كتعمل على تنميتها كربسينها كتتيح ؽبم تساند ما جاء يف اؼبقررات الدراسية كتساعد التالميذ على اكتشاؼ قدراهتم كميوؽب
  (4).الفرصة لالتصاؿ بالبيئة كالتعامل معها لتحقيق مزيد من التفاعل كاالندماج

 المدرسة الجزائرية والتربية البيئية: ثانيا 
 :المدرسة مؤسسة تربوية تثقيفية  -1

فل يف دكر يقع عادة بُت مرحلة الطفولة األكذل اليت يقضيها تأيت أنبية اؼبدرسة من كو ا اغبلقة اؼبتوسطة اليت يبر فيها الط       
الطفل يف منزلو ، كمرحلة اكتماؿ مبوه ، اليت يضطلع فيها دبسئولياتو يف اجملتمع، كؽبذا كجب أف يكوف ىناؾ اتصاؿ كثيق جدا بُت 

كما تعد من أىم اؼبؤسسات اليت . طبيعيااغبلقات الثالث كىي اؼبنزؿ كاؼبدرسة كاجملتمع، حبيث يكوف ىذا االنتقاؿ متدرجا تدرجا 

                                                           
1)

 
12-9، ص  1984اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ، تموث البيئة مشكمة العصر ، القاهرة ، دار المعارف ، ( 

  

((2
 .24، ص  2223جمال الدين السيد عمي صالح ، االعالم البيئي بين النظرية والتطبيق ، االسكندرية ، مركز االسكندرية لمكتاب ،   
 32،ص    2227، 1"والمنهج، دار الفجر،عمان ، ابر عبد الحميد جابر، الوسائل التعميميةأحمد خيري كاظم وج( 3)
55، ص  1998ابراهيم بسيوني عميرة ،األنشطة العممية غير الصفية ونوادي العموم ، مكتب التربية العربي لدول الخميج ، الرياض ، (4)
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يعهد إليها اجملتمع دبهمة رعاية أبنائو كتنشئتهم كإكساهبم القيم كاالذباىات كأمباط السلوؾ البناءة إذل جانب إكساهبم اؼبعارؼ 
  (1)كاؼبهارات

خرل ، أال كىي تعليم الصغار لتمكُت كتقـو اؼبدرسة يف كل ؾبتمع بوظيفة ىامة تتأثر هبا دكف غَتىا من األكساط الًتبوية األ     
كترجع أنبية التعليم إذل أ ا سبثل . الًتبية من القياـ بعملية النقل الثقايف للمحافظة على الًتاث البشرم كالعمل على استمرار مبوه 

يف حل تلك اؼبشكالت الوسيلة األساسية للتحصيل اؼبعريف للطفل كللتثقيف الذايت كتنمية إحساسو دبشكالت ؾبتمعو ،كاؼبسانبة 
بشكل اهبايب كصادؽ ، كذلك باستخداـ األساليب العلمية اؼبتطورة ، كال سيما بعد انشغاؿ الوالدين عن القياـ دبهمة تثقيف 
الطفل الزدياد كتعقد أعباء اغبياة يف ؾبتمعنا اغبديث ، فبا يساعد على إكساب الطفل الثقة بنفسو كاالستقالؿ عن الكبار يف 

 (2).التحصيل
، تًتاكم فيو اؼبشاكل ... كنظرا ؼبا يتعرض لو من أزمات بيئية عديدة كالتلوث كالتصحر كالفيضانات كازدحاـ اؼبدف كالفقر       

البيئية بشكل يتطلب سرعة مالحقتها ، كلذلك صادقت اعبزائر باؼبؤسبرات الدكلية على ضركرة تطبيق الًتبية البيئية يف اؼبدارس 
الوعي البيئي بُت أفراد اجملتمع ، حيث باشرت كل من كزاريت الًتبية الوطنية ككزارة هتيئة اإلقليم كالبيئة إذل ذبسيد االبتدائية لنشر 

 برنامج بيئي مدرسي من أجل ضباية البيئة يف اعبزائر كربقيق التنمية اؼبستدامة، كاؼبسانبة يف ضباية البيئة العاؼبية فكاف من أكلويات
اء باؼبعلم كإعداده ليكوف قدكة كمثال يف ؾباؿ اؼبمارسات البيئية السليمة ، كالتأكيد على دكره الفعاؿ يف قباح ىذا الربنامج االعتن

ىذا ما . الًتبية البيئية كربقيق أىدافها كخصصت أدكات ككسائل تعليمية ككذا األنشطة الالصفية تساعد يف اقباز ىذه العملية
 (3).ىداؼ الًتبية البيئية يف اؼبدارس االبتدائية اعبزائريةسنعرضو يف العنصر اؼبوارل بعد توضيح أ

 .مساعدة اؼبتعلمُت على تكوين الوعي شامل بالبيئة كباؼبشكالت اليت هتددىا  -
تساىم يف إكساب اؼبتعلمُت خربات متنوعة حوؿ البيئة كمشكالهتا ، كربقيق فهم أساسي ؽبا أم أف يكتسب معارؼ  -

 .كالت كاألخطار اليت تتعرض ؽبا البيئة متنوعة عن بيئتو ، كوبدد اؼبش
مساعدهتم على تطوير قيم كأحاسيس إهبابية كبو بيئتهم كربفيزىم على اؼبشاركة الفعالة يف ضبايتها كترقيتها ، أم أف  -

 .يتشكل لدل اؼبتعلم كعي بيئي يسمح لو بًتشيد استغالؿ بيئتو بقدر اعبهود اؼببذكلة غبمايتها
تساب الكفاءات الالزمة للتعرؼ على اؼبشكالت البيئية اليت تؤىلهم الزباذ القرارات اؼبناسبة مساعدة اؼبتعلمُت على اك -

 .للحد من التعدم على البيئة كاقًتاح حلوؿ للمشكالت الراىنة يف حدكد إمكاناهتم 
  تزكيدىم باإلمكانات اليت تسمح ؽبم باؼبسانبة الفعالة على صبيع اؼبستويات يف حل اؼبشكالت البيئية  -
 :(الجزائر نموذج) مجاالت تأثير المدرسة في ممارسة التربية البيئية لألطفال  -2
  :إعداد المعلم وتكوينو في مجال التربية البيئية  -2-1

لقد تعددت الدراسات اليت أكدت على أنبية ك ضركرة إعداد اؼبعلم باعتباره حجر الزاكية كالعامل األساسي يف قباح          
مية إذا ما مت إعداده كتدريبو طبقا لألساليب الًتبوية اؼبعاصرة ، ليس فقط يف اعبانب العلمي كاؼبعريف ، كإمبا يف جانب العملية التعلي

قافة اؼبهارات اؼبهنية كالفنية اؼبتصلة بالعمل الًتبوم كيف ظل االذباىات الًتبوية اؼبعاصرة وبتاج اؼبعلم إذل أف يتزكد بقدر معُت من الث
                                                           

(1
 

 )
.5مجلة البٌئة، مدٌرٌة البٌئة ألم البواقً، الجزائر، صفة، التربٌة البٌئٌة فً الوسط المدرسً، فوزٌة زخرو

 

58 -56، ص  2222، القاهرة ،دار الكتاب الحديث، (أحمد عبد اهلل العمى، الطفل والتربية الثقافية ، رؤية مستقبمية لمقرن الحادي والعشرين (2)
 

 7-6، ص .  2224، 2المدرسي ، الجزائر ، ط النادي األخضر: وزارة التربية الوطنية ووزارة تهيئة االقميم والبيئة  (3)
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مكن من تثقيف تالميذه ،لذا قبد أف اؼبعلم ال وبتاج إذل استيعاب اؼبادة التثقيفية بقدر ما وبتاج إذل اكتساب اؼبهارة العامة لكي يت
كالقدرة على إثارة ميل الطفل كبو إكساب الرغبة يف التزكد اؼبعريف كإتقاف فبارسة أفضل الطرؽ لتوصيل مادتو ككيفية تكيفها لكي 

  (1).لة مبوهتتناسب مع عقلية الطفل كمرح
كلعل من أىم العوامل اليت تقرر مستول كفاءة اؼبعلم ىو التأىيل اؼبهٍت الذم توفره مؤسسات تعليمية يف إعداد اؼبعلمُت من        

خالؿ دكرات تكوينية ،لذا ينبغي أف يعد اؼبعلم إعدادا علميا كمهنيا خاصا يبكنو من فبارسة مهنتو بطريقة ذبعلو قادرا على نقل 
 .رفة إذل تالميذه متمكنا من تنمية مواىبهم كصقلها كتشجيعهم على البحثاؼبع

كعليو فاؼبعلم إذا يعد من العوامل األساسية يف قباح الًتبية البيئية كربقيقها ألىدافها ، كىذا يتطلب منو أف تتيح لو الفرص         
بل تكوف قائمة على الفهم كالوعي كاالقتناع الكايف حىت الكافية لدراسة الًتبية البيئية ، كأف ال تكوف ىذه الدراسة سطحية 

 يستطيع أف يكوف قدكة كمثال يف ؾباؿ اؼبمارسات البيئية السليمة ، لذا تعترب اغباجة إذل اؼبعلمُت األكفاء كإذل برامج فعالة لتدريبهم
كلكن ىل يتم . شًتكُت يف اؼبؤسبرات الوطنية كالعاؼبيةكاالرتفاع دبستواىم موضع اىتماـ كرعاية كل الباحثُت كاؼبهتمُت حبماية البيئة كاؼب

 .إعداد كتأطَت اؼبعلمُت بالتعليم االبتدائي يف مدارسنا  يف ؾباؿ الًتبية البيئية 
 135استنادا على دراسة ميدانية سبت دبدينة قسنطينة على عينة ضمت فئة معلمي السنة الرابعة ابتدائي موزعُت على        

الًتبية البيئية يف اؼبدارس االبتدائية من كجهة نظر اؼبعلمُت لسنة اعبامعية " يف إطار زبصص علم االجتماع بعنواف  مدرسة ابتدائية
كشفت نتائجها  أف أغلبية أفراد العينة دل يتلقوا تكوينا حوؿ الًتبية البيئية يف الربامج الدراسية ككانت نسبتهم    2009 -2008

اؼبعلم كربكمو يف ىذه اؼبواضيع كالوسائل اؼبخصصة ؽبا  كما توصلت نفس الدراسة أف نسبة فبا انعكس سلبا على أداء  94%
، من أفراد العينة أقركا أف ليست لديهم فكرة حوؿ أىداؼ الًتبية البيئية كليسوا على دراية دبختلف اسًتاذبيات الًتبية % 55.5

ة يف تدريس اؼبواضيع اؼبتعلقة بالًتبية البيئية كىذا بنسبة ، فبا هبدكف صعوب%89.5، ك%57.75البيئية بنسبة على التوارل 
 %54كقد أرجعوا السبب يف ذلك إذل نقص التكوين بنسبة . من اؼبعلمُت حسب ما توصلت إليو ىذه الدراسة 74.75%

ناقشة إذل نقص الوسائل التعليمية زد على ذلك أف اؼبؤسسة التعليمية دل تعوض غياب التكوين بعقد اجتماعات ؼب %39ك
 (2).%80مواضيع البيئة كتدعيم اؼبعلمُت حسب ما أكدتو الدراسة بنسبة 

كىذه نتيجة تتفق مع ما توصلت إليو دراسة أخرل لصاحل فاحل سبت على عينة من ؾبموعة تالميذ اؼبرحلة االبتدائية دبدارس كالية 
لى ضعف تكوين اؼبعلمُت فبا يشكل عائق كاليت أكدت نتائجها ع 2007 -2000الوادم ككذا معلمي نفس اؼبرحلة يف سنة

 (3) .لتقييم الكفاءة، كما أ م ال يبادركف بأنشطة خارج اؼبقرر كما كأف أقدمية اؼبعلم كجنسو ال ربدد مدل مبادراتو
 : المواد الدراسية والوسائل التعليمية في تحقيق أىداف التربية البيئية  -2-2
 : تربية البيئية الكتاب المدرسي وتحقيق أىداف ال -2-2-1

                                                           
63-62، ص مرجع سابقأحمد عبد اهلل العمي،  (1)

 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير بقسم  مدارس مدينة قسنطينة نموذجا –في المدارس االبتدائية من وجهة نظر المعممين  غربي عبمة، التربية البيئية ( (2
 151، ص  2229سنة عمم االجتماع بجامعة منتوري قسنطينة ،

3)
 

 )
 33س المرجع ، ص 
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يعترب الكتاب اؼبدرسي من الوسائل اؽبامة يف العملية الًتبوية فهو الوعاء الذم وبتوم اؼبادة التعليمية اليت ىي األداة اليت سبكن       
اؼبصادر  اؼبتعلمُت من بلوغ أىداؼ اؼبنهاج احملددة ككمرجع يستقي منو اؼبتعلم معارفو أكثر من غَته من اؼبصادر فضال عن أنو من

 (1) .اليت يبكن أف يستأنس هبا اؼبعلم يف إعداد مادة التعلم قبل عرضها على اؼبتعلمُت يف القسم
كقد تضمنت بعض الكتب اؼبدرسية يف ـبتلف مراحل التعليم االبتدائي مواضيع بيئية اليت تدؿ على إدراج الًتبية البيئية يف       

لوجيا كاعبغرافيا كاللغة ت اإلصالحات األخَتة ، مثل كتب اؼبدنية، كالًتبية العلمية، كالتكنو اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية كاليت رافق
 .  العربية
غَت أف اؼبواد الدراسية اؼبقررة ال تأخذ بعُت االعتبار الوضع البيئي باعبزائر يف اؼبدارس االبتدائية ، فحسب ما جاءت بو نتائج      

يف ؾباؿ الًتبية البيئية فقد تبُت أ ا مًتابطة ( اؼبواد الدراسية) يع اليت احتوت الكتب اؼبدرسية الدراسة السابقة فيما ىبص اؼبواض
،  % 93.25، ك % 87.50كتعمل على توضيح عالقة اإلنساف بالبيئة كنشر الوعي البيئي بُت اؼبتعلمُت بالنسب التالية 

  % 66.75كأف األنشطة اليت تضمنتها ال تطبق بنسبة لكن من حيث التوقيت اؼبخصص ؽبذه اؼبواضيع غَت كاؼ  % 79.25
  (2).كما أف تركيزىا األكرب كاف حوؿ مشكلة التلوث كدل تراعي اؼبشكالت البيئية األخرل يف اعبزائر

كىذه نتيجة بدكرىا تتوافق مع ما توصلت إليو نتائج دراسة صاحل فاحل حيث أكدت على أف مقرر البيئة غَت كاؼ يف اؼبرحلة 
  (3).دائية لتقييم كفاءة التلميذ يف نظر معلمهم ، كأف الربنامج ال عالقة لو بالواقع احمللي البيئي للتالميذاالبت
 : الوسائل التعليمية وتحقيق أىداف التربية البيئية -2-2-2

عن  جورج ىزو  أما عن الوسائل التعليمية اػباصة بالًتبية البيئية يف اؼبدارس االبتدائية فهي متنوعة حسب ما ذكره   
  (4) :الوسائل الًتبوية اليت تساىم يف توصيل كتسهيل موضوعات البيئة للمتعلم كىي

استحداث األفالـ اؼبتحركة كالتلفزيوف حيث تعد السينما كالتلفزيوف من أحدث الوسائل اليت تصور البيئة دبختلف  -1
 مكوناهتا

سة األعماؿ كاغبرؼ السائدة يف البيئة كتربية اغبيوانات كالطيور التعلم عن طريق العلم مثل إجراء التجارب الزراعية كفبار  -2
 .كاألظباؾ 

الصور التعليمية الثابتة كتشمل الصور الفوتوغرافية كاألفالـ الثابتة كالصور التعليمية ذات احملتول التعليمي الشامل  -3
 .لعناصر اؼبوضوع اؼبراد نقلو إذل اؼبتعلم 

 .رائط التارىبية كاعبغرافية كاللوحات التعليمية كالرسومات كاؼبلصقات الرسومات التعليمية كتتكوف من اػب -4
العينات كالنماذج كاجملسمات كتعترب أكثر الوسائل التعليمية ارتباطا حبقائق األشياء كالبديلة ؽبا حيث تشمل كاقع  -5

 . األشياء

                                                           
1)

 
)
 63-62أحمد عبد اهلل العمي، مرجع سابق، ص  

2)
 

)
 152غربي عبمة ، المرجع السابق ، ص  

3)
 

)
،  صالح الدين شروخ ، البيئة واالنسان والتموث في التعميم األساسي في الجزائر ، مشروع برنامج اجتماعي تربوي ، دراسة ميدانية في عنابة 

 33ص،  2222كتوراه دولة في عمم االجتماع التربوي ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، د
4)

 
)
.  1992،  122التربية البيئية والتموث البيئي ، مجمة التربية ، المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموم ، قطر ،ع : جورج هزو وأخرون  
  63ص 
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عيها لتحقيق أىداؼ الًتبية البيئية  ىذا ما هبعلنا نبحث كنظرا ألنبيتها اؼبساندة للكتب اؼبدرسية كالضركرية لدراسة البيئة كس      
. من خالؿ الدراسات اليت اعتمدنا عليها لتأكد من توفرىا يف اؼبدارس االبتدائية لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة منها يف اجملتمع اعبزائرم

دائية حسب ما أثبتتو بياناهتا اإلحصائية كما فقد أكدت نتائج الدراسة اؼبيدانية لعبلة غريب على أ ا غَت موفرة يف اؼبدارس االبت
كىذا كمؤشر يدؿ على دكر الوسائل معدـك نظرا  135مدرسة ابتدائية من ؾبموع  130ما يعادؿ  %96.15يؤكد ذلك نسبة 

 (1).لعدـ توفرىا كىذا ما يؤثر على تطبيق الًتبية البيئية
 :األنشطة الالصفية وتطبيقها في مجال التربية البيئية  -3

فبا يتعلمو التلميذ يكوف من خارج الفصل اؼبدرسي  ،بل خارج اؼبدرسة ذاهتا كىذا أمر  % 80لقد ثبت علميا أف حوارل         
يتفق مع الفكرة الًتبوية األساسية اليت تؤكد على أف عملية الًتبية ىي تربية من أجل اغبياة كمن مث كجب أف تكوف يف اغبياة 

  (2) .كفبارسة ؼبواقف حياتية
كمنو فإف أمر نشاط يف ؾباؿ الًتبية البيئية شأنو شأف النشاط الذم يطالب الًتبويوف دبمارسة داخل اؼبدرسة كخارجها سواء        

 .كجزء من اؼبنهاج اؼبدرسي ، أك كأنشطة مصاحبة للمنهاج 
ؿ إنشاء نوادم بيئية كسبكُت ىذه كيشكل ىذا اعبانب من األنشطة خاصة الالصفية العالمة اؼبميزة يف اؼبدارس من خال      

النوادم من الوسائل التنشيطية الستقطاب التالميذ خارج الوقت اؼبدرسي ، كيتمثل دكر اؼبدرسة يف توفَت الظركؼ كالوسائل 
بيئية اليت للتالميذ اؼبتطوعُت ضمن نشاط ىذه األندية للقياـ بأنشطة فكرية كيدكية فردية كصباعية تتكامل مع اؼبفاىيم كاؼبضامُت ال

  (3).تلقاىا عرب اؼبواد أك اؼبناىج الدراسية
كمن النوادم اليت برمج إنشاؤىا يف اؼبدارس االبتدائية على اؼبستول الوطٍت النادم األخضر كالذم يعترب فضاء بيئي تتجلى        

بوية البيئية ، فهو دبثابة الدعامة لألنشطة فيو قيم الًتبية البيئية ، إذ هبمع بُت أفراد ؽبم استعدادات كدكافع تسَت العملية الًت 
 (4).الالصفية

كقد كاف االىتماـ باألنشطة الالصفية اؼبتعلقة بالًتبية البيئية يف اؼبدارس االبتدائية باعبزائر من خالؿ اؼبشركع البيئي الذم       
ؼبتمثل يف الًتبية البيئية من أجل التنمية اؼبستدامة ، دبشاركة أشرفت عليو كل من كزاريت الًتبية الوطنية ككزارة التهيئة اإلقليم كالبيئة كا

ؾبموعة من اػبرباء يف ىذا اجملاؿ كبعض اؼبعلمُت ، كخصص فيو حقيبة بيئية اؼبوجهة لكل األطوار يف التعليم العاـ ، كاحتوت ىذه 
ككراسة لألكذل متوسط كأخر لتعليم الثانوم ،  اغبقيبة على كراسات للًتبية البيئية للصفُت األكؿ كالرابع من التعليم االبتدائي

كترافقها أدلة للمريب كدفاتر للنادم األخضر مرفقة بدليل ؼبنشط النادم ، ككذلك احتوت اغبقيبة على اؼبيثاؽ اؼبدرسي البيئي كجاء 
ماد على الدراسة السابقة نفسها باالعت.كلكن ىل يتم تطبيقها على مستول اؼبدارس االبتدائية باعبزائر.باللغتُت العربية كالفرنسية 

أم لطالبة عبلة غريب قد كشفت لنا أف األنشطة اؼبتعلقة بالًتبية البيئية النطبق يف اؼبدارس االبتدائية اعبزائرية حيث أشارت نسبة 
دارس اليت من اؼبعلمُت ليست لديهم فكرة عن اغبقيبة البيئية كما كشفت بياناهتا اإلحصائية أف نسبة كبَتة من اؼب % 92.25

اليت تنفي  % 96.25، ككذلك نسبة  % 89.75خضعت للدراسة اؼبيدانية دل تطبق ؿبتول الكراريس البيئية كىذا بنسبة 
                                                           

1)
 

)
 152ص عبمة غربي ، المرجع السابق ،  

(2)
 .222ص، 1999، 1األحمد حسين المقاني وفارعة حسين محمد ، التربية البيئية واجب ومسؤولية عالم الكتب،مصر ،ط 
3)

 
)
 59، ص2228،  2محمد عادل الهنتاتي، التجارب العربية في نشر الثقافة البيئية في المؤسسات التربوية واإلعالمية ،مجمة اإلذاعة ، د بمد ،ع  

(4)
 .33، ص 2224لعابد، مكانة النادي األخضر فً المدرسة، الملتقى الثالث للتربٌة البٌئٌة فً المسار الدراسً، جٌجل، لخضر ا 
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 % 96.25حصوؿ اؼبعلم على دليل اؼبريب اػباص بو كىذا ما يربز لنا أف اؼبؤسسات الًتبوية دل تتوفر على النادم األخضر بنسبة 
ـ استعماؿ دفاتر النادم األخضر اليت احتوت على أنشطة مهمة تساىم على اغبفاظ على البيئة كىذا باإلضافة إذل توصلها إذل عد

من أفراد عينة الدراسة كما أف معظم اؼبدارس االبتدائية دل تنظم خرجات ميدانية أك عمال بيئيا  % 96.25ما عربت عنو نسبة 
  (1).%94.75مع صبعيات بيئية بنسبة 

ائج اليت توصلت إليها الدراسات األكاديبية يف ؾباؿ تطبيق الًتبية البيئية على مستول اؼبدارس االبتدائية على ضوء النت       
باعبزائر اتضح باف الًتبية البيئية الزالت مهملة كال تكتسي أنبية بالغة ، كدل ربتل بعد مكانتها اليت يفًتض أف تكوف عليها، إذ أف 

الوسائل التعليمية الالزمة ، كاؼبعلم ال يتم إعداده كتكوينو حسب أىداؼ كإسًتاذبيات الًتبية اؼبدارس االبتدائية ال تتوفر على 
فواقع الًتبية يف اؼبدارس االبتدائية يتسم بعدـ .  البيئية، األمر الذم وبوؿ دكف تطبيق األنشطة اؼبدرسية كربقيق أىداؼ الًتبية البيئية

يؤكد على أف اؼبشركع البيئي اؼبشًتؾ بُت كزارة الًتبية ككزارة هتيئة اإلقليم كالبيئة اؼبتعلق  االنسجاـ بُت النظرم كالتطبيقي ، كىذا ما
بالًتبية البيئية من أجل التنمية اؼبستديبة كالذم خصص اغبقيبة البيئية كالنادم األخضر دل يطبق ، كما أف األنشطة اؼبدرسية ال 

عية داخل اؼبدرسة كخارجها كال ضبالت التشجَت أك رحالت تعليمية كغَتىا سبارس خاصة الالصفية منها كحمالت التنظيف التطو 
نتيجة عدـ كفاء ...من األعماؿ احملافظة على البيئة ، كىذا راجع لغياب تكوين اؼبعلمُت كعدـ توفَت الوسائل التعليمية الالزمة

لكو ا ال تقدـ تربية كظيفية يف ىذا اجملاؿ، أم هبا خلل اؼبدرسة األساسية ؼبطلب الًتبية البيئية اغباملة للبيئة كاؼبكافحة للتلوث 
كىذا ما يعرب عن النتيجة اليت مت توصل إليها من بُت نتائج .كظيفي كما سبت الربىنة على أنو البد من مشركع جديد للًتبية البيئية 

 اعبزائر ، مشركع برنامج اجتماعي البيئة كاإلنساف  كالتلوث يف التعليم األساسي يف" دراسة صالح الدين شركخ  ربت عنواف 
  (2). 2000تربوم ، دراسة ميدانية سبت دبنطقة عنابة لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف علم االجتماع الًتبوم سنة 

ة ؾبرد بل بقي.  كهبذا يبكن القوؿ أف االىتماـ بالًتبية البيئية يف اؼبدارس التعليمية باعبزائر أخذ شكال نظريا أكثر منو عمليا       
 .أفكار نظرية دل تعريف طريقها ؼبمارسات العملية 

التصور االستراتيجي لالرتقاء بمستوى التربية البيئية لطفل في المدرسة الجزائرية على المستويين الكمي والكيفي   -ثالثا 
  )*(:للخفض من السلوكيات البيئية الضارة 

الًتبية البيئية لتلميذ يف اعبزائر   ؾباؿ البيئة كصحة اجملتمع من خالؿ  اؼبدرسة كباعتمادنا على الدراسات العلمية األكاديبية يف     
 :    ما يلينقًتح 

 .الدعوة لعقد مؤسبر علمي دكرل عن ؾباالت تنمية القيم البيئية عند األطفاؿ كدكر كل مؤسسات التنشئة يف ذلك -
عليمية من أجل تنشئة األطفاؿ على القيم البيئية ضركرة تضافر كل اعبهود اإلعالمية يف الدكلة مع اؼبؤسسات الت -

كاعبمالية اليت تطمح إليها كخصوصا يف مرحلة التحوؿ االجتماعي الذم نعيشو يف اعبزائر بالتواكب مع العادل اؼبعاصر 
 .كعصر العوؼبة 

                                                           
1)

 
)
 .152عبمة غربي ، مرجع سابق ، ص  

2)
 

)
 32مرجع، ص نفس ال 

 . كتابة المقالتم بناء هذا التصور انطالقا من المراجع المعتمد عميها في :  مالحظة (*)
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لتوسيع قاعدة االستفادة العمل على نشر اإلصدارات البيئية كاعبمالية كاليت تتسم بالعمومية على ـبتلف أرجاء الوطن ،  -
 .هبا كدبا تتضمنو من قيم بيئية كصبالية ، من أجل توحيد اعبهود لنشر الوعي البيئي يف ؾبتمعانا اعبزائرم 

 .قياـ كزارة الًتبية كالتعليم بإصدار طبعات خاصة من ىذه اإلصدارات كالكتب ؼبكتباهتا اؼبدرسية بتكلفة ضئيلة للغاية  -
 .كاؼبطبوعات البيئية يف مهرجاف القراءة للجميع بسعر رمزم من خالؿ مكتبة األسرة  إعطاء أكلوية ىامة لكتب -
حىت تصدر بصورة أكثر صباال كتتضمن قيما ( رغم قلتها كندرهتا كعدـ كفايتها ) دعم  ؾبالت األطفاؿ اؼبوجودة حاليا  -

 .بيئية أكثر ، حبيث تصل للطفل بسعر رخيص كمناسب 
هات اؼبهتمة بالبيئة كاألطفاؿ يف اعبزائر إلصدار ؾبالت جديدة كمتنوعة للطفل اعبزائرم هتتم تشجيع كربفيز اؽبيئات كاعب -

 . بتنمية القيم اعبمالية كالبيئية للطفل تعرب بذلك عن شخصية اعبزائرية كاىتماماهتا اؼبختلفة كبيئتها اؼبتنوعة
مية االىتماـ البيئي عند األطفاؿ كإكساهبم القيم البيئية اىتماـ اؼبدرسة بًتبية البيئية لطفل ، بصفتها اؼبدخل الرئيسي لتن -

كاعبمالية يف اعبزائر كيف العادل اؼبعاصر ، كبصفتها اؼبنرب الرئيسي لتنمية الوعي البيئي كاؼبعرفة البيئية لألطفاؿ ، كذلك عن 
 : طريق 

اجملتمع ) بيئة اليت تعيش فيها اؼبدرسة إنشاء صباعة بيئية يف كل مدرسة تعمل على تنمية كذبميل بيئة اؼبدرسة أكال كال -
كاغبرص على تأكيد مظهرم النظاـ كالثقافة يف نفوس التالميذ كالقياـ برحالت صبالية ؼبناقشة مظاىر . ثانيا( احمللي 

 ...الطبيعة اعبمالية كخصوصا يف فصل الربيع 
نظافة يف اؼبلبس كاعبسم كاؼبكاف ، كمن إنشاء صباعات مدرسية الصحية اليت هتدؼ إذل التوعية باألمراض كفبارسة ال -

 ...خالؽبا يبكن تأكيد على نظافة اؼبدرسة يوميا 
العمل اعبماعي لتجميل البيئة بدءا باؼبدرسة كزرع األشجار كالتشجَت يف حدائق اؼبدرسة أك التوعية بالنظافة العامة  -

قياـ دببادرات للنظافة كالتجميل من خالؿ اؼبعسكرات بتحفيز أكلياء التالميذ على مشاركة أبنائهم يف ذبميل البيئة ، أك ال
 العمل اعبماعية 

االشًتاؾ الفردم كاعبماعي يف التخطيط العلمي لتحقيق البيئة اعبميلة من خالؿ التنظيم اعبمارل ؼبكونات البيئة احمللية  -
 . كاالستغالؿ األمثل ؼبا تضمو البيئة احمللية من مكونات صبالية 

طفاؿ حبيث تعد من أىم الوسائل اليت تساعد على تنمية االذباىات االهبابية لدل األطفاؿ كبو االىتماـ بقصص األ -
     البيئة خصوصا إذا ضبلت تلك القصص عناكين كاضحة موجزة جاذبة وببها األطفاؿ كأف تكوف مصحوبة بالصور 

يئة كاحملافظة عليها خالية من أم أشكاؿ تعمل على ترسيخ السلوكيات البناءة ذباه الب.أك رسومات تشد انتباه األطفاؿ 
 .التلوث البيئي كالتطلع إذل تدعيم البيئة باعبهود الفردية كاعبماعية من خالؿ غرس القيم اؼبرتبطة بالبيئة كاعبماؿ البيئي

اؼبعركفة نظرا ؼبا ربملو كلماهتم من قوة كمعربة يف نفس الوقت عن عناصر البيئية : االىتماـ بشعر األطفاؿ كأناشيد ىم  -
مثل النهر كالوادم كصباؿ كلوف مياه البحر كصفاؤىا كالشواطئ اعبميلة كصباؿ البيئة الزراعية بأشجارىا كحدائقها كصباؿ 

فهي تلقُت بذلك األطفاؿ اؼبعلومات البيئية بشكل جذاب كبسيط ، كو م يتناقلوف . الصحراء برماؽبا الذىبية كلبيلها
 . ا بسهولة أكرب لذا ينبغي أف ربمل القيم اليت تدعو للجماؿ كالقيم البيئية اؼبختلفةالشعر كاألناشيد بسهولة كوبفظو 
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تدعيم كربفيز األطفاؿ على  اؼبشاركة يف اؼبسابقات اؼبدرسية باعتبارىا كسيلة فعالة لتنمية اإلدراؾ كالوعي البيئي يف  -
تهم احمللية أك عناصر التلوث اؼبوجودة يف تلك البيئة نفوس األطفاؿ للتعبَت عن اؼبشكالت البيئية أك مواطن اعبماؿ يف بيئ

مثل مسابقات الرسم أك كتابة قصة أك شعر أك مقاؿ أك حبث أك موضوع اليت يعرب من خالؽبا األطفاؿ عما هبيش يف 
فاؿ كجدا م من تصورات كأفكار كقيم كمعاين كقدرات ـبتلفة يتم نشرىا لتدعيم التفاعل بُت اجملالت كقرائها من األط

 .      كحث األطفاؿ على اإلبداع يف اجملاالت البيئية اؼبختلفة 
 .زبصيص دكرات تكوينية للمعلمُت يف ؾباؿ الًتبية البيئية -
 زبصيص مادة مستقلة بذاهتا ربت اسم البيئة يف اؼبرحلة االبتدائية -
ها لتمكُت اؼبعلم كالتلميذ من تنمية تزكيد اؼبؤسسة بالوسائل اإليضاحية اغبديثة كاألنشطة اؼبدرسية خاصة الالصفية من -

 .قدراهتم كثقافتهم البيئية
 

 :   كيبكن ذبسيد ىذه االقًتاحات يف الشكل التارل
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 :  الخاتمة 

ل     لطفل بتربية البيئيةالتصور المقترح لالرتقاء     

 

 

 

 

 

 ل

 اؼبتغَتات اجملتمعية قيم اجملتمع
(8 – 6)السن   

(12 –9)السن   

وضع سياسة تربوية بيئية متكاملة للطفل 
 الجزائري

 األطراؼ اؼبعنية بتنفيذ التصور اؼبدرسة

اجمللس األعلى 
 لألمومة كالطفولة

 كزارة

 اإلعالـ

 كزارة 

 الثقافة

كزارة الًتبية 
 كالتعليم

التصااور المقتاارح أىااداف  

 إعداد اؼبعلم كتكوينو

 الوسائل التعليمية

 أىداف خااصة أىداف عااماة
كضع سياسة عامة لتنمية كبث القيم اجملتمعية كتعميق الًتبية البيئية يف  -

 :نفوس أطفالنا يف ـبتلف اؼبراحل العمرية يتم من خالؽبا
ربقيق التوازف بُت القيم الركحية كالقيم اؼبادية اليت بدأت تسود يف العصر  -أ

 .اغبديث
الطفل بقيم ؾبتمعو مع التأكيد على القيم البيئية الالزمة للتعامل تعريف  -ب

مع مستحدثات العصر دبا يساعده على ضباية بيئيتو كاحملافظة عليها كاالندماج 
 .فيها
إهباد نوع من التكامل بُت الًتبية البيئية لطفل كبُت ما هبب توفره من  -ج

يما ىبتص بإعداد كتكوين أساليب يف اؼبدارس االبتدائية لتحقيق أىدافها ف
اؼبعلمُت حسب أىداؼ كاسًتاذبيات الًتبية البيئية ، توفَت الوسائل التعليمية 
الالزمة مع تطبيق األنشطة اؼبدرسية خاصة الالصفية منها لتحقيق أىداؼ 

 .الًتبية البيئية
 

يف اعبزائر   االرتقاء دبستول الًتبية البيئية لطفل -
 .على مستويُت الكمي كالكيفي

 

 االحتياجات الًتبوية

 كزارة 
 هتيئة البيئة كاإلقليم

(الكتاب اؼبدرسي)اؼبواد الدراسية   

 

 األنشطة اؼبدرسية خاصة الالصفية

اعبمعيات 
 اؼبتخصصة يف البيئة

 وأساليب تطبيقها التصور المقترح لالرتقاء بالتربية البيئية لطفل الجزائري من خالل استراتجيات: يوضح ( 1)شكل رقم 

 

 . ستوى المدارس االبتدائية
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لبيئي كضباية البيئة كتعمل على توضيح إف للًتبية البيئية دكرا أساسيا يف فهم مشكالت البيئة كحلها إذ تساىم يف نشر الوعي ا    
لذا كانت اعبزائر من الدكؿ السباقة إذل االىتماـ دبواضيع البيئة كإدراجها يف صبيع مراحل التعليم بعد . عالقة اإلنساف بالبيئة 

ا من خالؿ تناكلنا اإلصالحات الًتبوية اليت قامت هبا كذلك من خالؿ مشاريع مدرسية بيئية ،إال أف النتائج اليت مت توصل إليه
كىذا مؤشر يدؿ على أف اعبهود الًتبوية دل .لعدة دراسات أكاديبية كشفت أف ىذه اؼبشاريع أخذت شكال نظريا أكثر من عمليا 

تصل إذل أىدافها اؼبرجوة إذ بقيت متجاىلة لبعض العوامل اؽبامة كإعداد كتأطَت اؼبعلمُت يف ؾباؿ الًتبية البيئية كتطبيق األنشطة 
 . فية كغَت الصفية ، كتوفَت الوسائل التعليمية الالزمة لتحقيق أىداؼ الًتبية البيئية الص
 
  

 

 : قائمة المراجع 
دراسات يف إعالـ كثقافة كأدب كحقوؽ الطفل ، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب ، ) إظباعيل عبد الفتاح عبد الكايف ، الطفولة كاؼبستقبل ، -1

2005  . 
 .    1984ل عبد الفتاح عبد الكايف ، تلوث البيئة مشكلة العصر ، القاىرة ، دار اؼبعارؼ ، إظباعي -2
 . 2003صباؿ الدين السيد علي صاحل ، اإلعالـ البيئي بُت النظرية كالتطبيق ، اإلسكندرية ، مركز اإلسكندرية للكتاب ،  -3
 .  1998دم العلـو ، مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج ، الرياض ، إبراىيم بسيوين عمَتة ،األنشطة العلمية غَت الصفية كنوا -4
 .  2007، 1"أضبد خَتم كاظم كجابر عبد اغبميد جابر، الوسائل التعليمية كاؼبنهج، دار الفجر،عماف ، -5
 . 2002،دار الكتاب اغبديث، ، القاىرة (أضبد عبد اهلل العلى، الطفل كالًتبية الثقافية ، رؤية مستقبلية للقرف اغبادم كالعشرين  -6
 . 2004، 2النادم األخضر اؼبدرسي ، اعبزائر ، ط: كزارة الًتبية الوطنية ككزارة هتيئة اإلقليم كالبيئة  -7
 . 1992،  102 الًتبية البيئية كالتلوث البيئي ، ؾبلة الًتبية ، اللجنة الوطنية القطرية للًتبية كالثقافة كالعلـو ، قطر ، ، ع: جورج ىزك كأخركف  -8
 .2008،  2ؿبمد عادؿ اؽبنتايت ، التجارب العربية يف نشر الثقافة البيئية يف اؼبؤسسات الًتبوية كاإلعالمية ،ؾبلة اإلذاعة ، د بلد ،ع  -9

 .1999، 1األضبد حسُت اللقاين كفارعة حسُت ؿبمد ، الًتبية البيئية كاجب كمسؤكلية عادل الكتب،مصر ،ط -10
 مدارس مدينة قسنطينة مبوذجا –يف اؼبدارس االبتدائية من كجهة نظر اؼبعلمُت  ،الًتبية البيئية غريب عبلة -11

 .    2009مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت بقسم علم االجتماع جبامعة منتورم قسنطينة، سنة        
عن ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بقسم علم النفس دكر اؼبؤسسات االجتماعية يف تعزيز الوعي بالسلوؾ البيئي اؼبذ: أؿبمد زردكمي  -12

 . 2007كعلـو الًتبية كاألرطفونيا جامعة اعبزائر ، سنة 
، دكتوراه صاحل الدين شركخ ، البيئة كاإلنساف كالتلوث يف التعليم األساسي يف اعبزائر ، مشركع برنامج اجتماعي تربوم، دراسة ميدانية يف عنابة  -13

   .  2000م االجتماع الًتبوم ، جامعة باجي ـبتار ، عنابة ، دكلة يف عل
 . 2004العابد ػبضر ، مكانة النادم األخضر يف اؼبدرسة ، اؼبلتقى الثالث للًتبية البيئية يف اؼبسار الدراسي ، جيجل ،  -15
 .  2005ألـ البواقي ، اعبزائر ، زخركفة فوزية ، الًتبية البيئية يف الوسط اؼبدرسي ، ؾبلة البيئة ، مديرية البيئة  -16
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 تهاومشكال على األنهار العربية  لمياه والسدود المقامةاواقع  
 

 العشاويصاباح  . د(: ة)األستاذ
- ب-أستاذة محاضرة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 -2-يدة ااااعة البلااجام 

 
Summary 
      The Rivers of Tigris and Euphrates are the leading suppliers of water after the River of Nile in the 
Middle East, and the Euphrates River is the largest river in Mesopotamia. With the exception of these 
rivers which are considered as the largest rivers, the rest of the rivers of the MiddleEast in general are 
all small rivers confined to  mountainous regions and despite the abundance of water in some of 
these rivers, it is not there problemsarise around only their development, and is located mostly 
within one country, nor located in multiple countries caused by the passage of international problems, 
economic and political. This encounter countries of the Mashreq and Maghreb problems resulting from 
the lack of water or increase its energy that could sink and destroy everything created by man of the 
cities and villages, and it was the primary factor in the confrontation is building dams. Where these dams 
turn the river turned into a facility essential for life and a factor of development and life. 
     And the construction of  dams on rivers didn't, especially for large dams in the questioning of its 
negative impact on the environment and the call to stop this activity is vital and important, and 
intimidation of its side effects.  
      Also It's not fair that countries accounting for upstream river water and assess it as many 
projects without taking into account the interests of the riparian States. 
For these reasons, the remaining dams on international rivers are a source of problems and disputes 
between countries that share the river.  
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 : ملخص
يعترب  را دجلة ك الفرات اؼبورد الرئيسي للمياه بعد  ر النيل يف منطقة الشرؽ األكسط، كيعد  ر الفرات أكرب  ر يف بالد ما      

 . بُت النهرين
تنحصر يف مناطق  كفيما عدا ىذه األ ار اليت تعترب أ اران كبَتة، فإف بقية أ ار منطقة الشرؽ األكسط عمومان كلها أ ار صغَتة     

األقاليم اعببلية ك رغم غزارة اؼبياه يف بعض ىذه األ ار، فإنو ليست ىناؾ مشكالت تثار حوؽبا سول تنميتها، ك يقع معظمها 
  .داخل قطر كاحد، كال تقع يف أقطار متعددة ينجم عن مركرىا مشكالت دكلية، اقتصادية سياسية

ؼبشاكل الناذبة عن نقص اؼباء أك زيادتو زيادة طاقية تغرؽ كل شيئ كتدمر كل ما ؽبذا كاجهت دكؿ من اؼبشرؽ كاؼبغرب ا     
أنشأه اإلنساف من مدف ك قرل، ككاف العامل األساسي يف اؼبواجهة ىو بناء السدكد، حيث ربوؿ النهر هبذه السدكد إذل مرفق 

 .أساسي للحياة كعامل من عوامل التنمية كاغبياة ك الرفاىية
إنشاء السدكد على األ ار خصوصان السدكد الكربل من التشكيك يف أثرىا السليب على البيئة ك الدعوة إذل كقف كدل ينجو      

 . ىذا النشاط اغبيوم اؽباـ، كالتخويف من آثاره اعبانبية
 .لدكؿ اؼبتشاطئةكليس من اإلنصاؼ أف تستأثر دكؿ اؼبنبع دبياه النهر كتقيم عليو ما تشاء من مشاريع دكف مراعاة مصاحل ا     

 .ؽبذه األسباب تبقى السدكد اؼبقامة على األ ار الدكلية تشكل مصدران للمشاكل كالنزاعات بُت الدكؿ اليت تتقاسم ؾبرل النهر
 

 :  مقدمة
، ففي ال شك يف أف أنبية اؼباء كعامل اسًتاتيجي صارت تتزايد يف العادل كلو، ك ينطبق ذلك أيضان على بلداف الوطن العريب      

حُت تبذؿ البلداف العربية حاليان جهودان للحد من الفجوة بُت ما ىو متاح من موارد مائية متناقصة كما ىو مطلوب للوفاء 
باالحتياجات اؼبائية اؼبتزايدة، فإف أمامها ربديات أخرل أشد قسوة تتمثل يف التوصل إذل كضع خطط ك برامج آمنة الستمرار 

 .ع العمل على احملافظة على البيئة اؼبعاصرة كقاعدة أساسية للنهوض هبا مستقبالن التنمية لألجياؿ القادمة م
 

كلن يكوف ىناؾ أمن غذائي أك زراعي أك صناعي عريب إالباؼباء، فاؼباء رىاف اسًتاتيجي مستقبلي ك قيمتو تزداد، كىي قيمة      
إنو ليس شبة بديل من اؼباء، كإذا كاف التكامل يف اجملاالت فريدة تتميز عن قيمة النفط مثالن، فإذ كاف ىناؾ بديل من النفط، ف

السياسية ك االقتصادية يبثل ىدفان عربيان مشًتكان فإف تصافر جهود ضباية البيئة ك تكاملها هبب أف يكوف إحدل أكلويات العمل 
د عريب قدرات اؼبستفيدين من موارد العريب ؼبواجهة ربديات اؼبستقبل القريب كبشكل عاـ، هبب أف تفرز السياسة اؼبائية ألم بل

اؼبياه يف اجملاالت اإلدارية ك الفنية كاؼبالية، كذلك لضماف مشاركتهم الفعالة يف تنفيذ اػبطة اؼبائية، باإلضافة إذل ضركرة ربقيق 
 [1].البيئية كالصحية العدالة يف التوزيع، ك توزيع اؼبوارد اؼبتاحة حصصان، كاالستخداـ الرشيد للمياه مع احملافظة على اعبوانب

 
ؽبذا كاجهت دكؿ من اؼبشرؽ كاؼبغرب اؼبشاكل الناذبة عن نقص اؼباء أك زيادتو زيادة طاقية تغرؽ كل شيئ كتدمر كل ما      

أنشأه اإلنساف من مدف ك قرل، ككاف العامل األساسي يف اؼبواجهة ىو بناء السدكد اليت تفًتض تدفق اؼباء فتحد من اندفاعو 
 .ربفظو من التدفق يف البحار اؼبدمر ك
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كانت ىذه السدكد يف كل موقع على سطح الكرة األرضية منفذان ك ـبرجان من اؼبآزؽ اليت حلت بالبشر كاستخداـ اؼباء الذم       
غبياة احتجزه السد يف الزراعة ك الصناعة، كربوؿ النهر هبذه السدكد إذل مرفق أساسي للحياة ك عامل أساسي من عوامل التنمية كا

 .ك الرفاىية
كبالرغم من الدكر الكبَت ؽبذه السدكد ك ما أسدتو للبشر من خدمات جليلة تبقى على مر الزماف، فقد شعر البشر يف      

السنوات األخَتة دبا ارتكبوه من أخطاء بالنسبة للنظاـ البيئي، سواء من تلويث اؼبصادر اؼبائية أك اؽبواء أك الًتبة كقد أّدل ىذا 
ر بالذنب كبو البيئة إذل مراجعة الكثَت من أنواع النشاط البشرم فيما يتصل بالبيئة من بعيد أك قريب، كدل ينجو إنشاء الشعو 

السدكد على األ ار خصوصان السدكد الكربل من التشكيك يف أثرىا على البيئة ك الدعوة إذل كقف ىذا النشاط اغبيوم اؽباـ على 
ك يغَت عن نظاـ بيئي مستقر، قد يؤدم إذل تغَتات قد ال يبكن متابعتها ك التنبؤ بآثارىا قبل أساس أف تدخل اإلنساف ليحّور أ

 . إنشاء مثل ىذه السدكد
ككلما كانت السدكد أك األ ار كبَتة، كلما زاد االعًتاض ك اػبوؼ ك التشكيك يف فائدهتا ك التخويف من آثارىا اعبانبية،      

 صيانة النظاـ البيئي دكف تدخل اإلنساف تدخالن ال تعرؼ نتائجو، بل ينبع أيضان من مصادر كىذا دل ينبع فقط من الرغبة يف
كتيارات فكرية كسياسية دكلية، كقد كجدت تيارات معارضة ؽبذه اإلنشاءات الكربل من النزاع من مصدرين أساسيُت أكؽبا إنشاء 

اكن ك اؼبصانع ك اؼبزراع، كىذا نشاط من حق الدكلة أف سبارسو ثانيها السدكد كما ينتج عنها من توليد الكهرباء ك توصيلها إذل اؼبس
 [2].التيار الذم يعترب ىذا النشاط من حق القطاع اػباص أف ينفرد بو

ؽبذه األسباب تبقى السدكد اؼبقامة على األ ار الدكلية تشكل مصدران للمشاكل كالنزاعات بُت الدكؿ اليت تتقاسم ؾبرل      
 .النهر
 : ما يدفعنا لطرح اإلشكالية التاليةكىذا 

 ىل تعترب السدكد الكربل اؼبقامة على األ ار العربية مواجهة مأمونة لنظاـ بيئي مستقر
 أـ أ ا تثَت النزاعات بُت الدكؿ النهرية ؟

 :لإلجابة على ىذه اإلشكالية ارتأينا الخطة التالية
 .مقدمة

 .النيل حالة الموارد المائية في حوض: المبحث األول
 .حالة حوض النيل كالصراع حولو:  اؼبطلب األكؿ
 .السدكد اؼبقامة على  ر النيل: اؼبطلب الثاين
 .اآلثار االهبابية كالسلبية ؽبذه السدكد: اؼبطلب الثالث

 .حالة حوضي دجلة والفرات: المبحث الثاني
 .السدكد اؼبقامة على  رم دجلة كالفرات: اؼبطلب األكؿ
 .أبعاد مشكلة اؼبياه يف حوضي دجلة كالفرات :اؼبطلب الثاين
 .اآلثار اإلهبابية كالسلبية ؽبذه السدكد: اؼبطلب الثالث

 .الخاتمة
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 المبحث األول
 حالة الموارد المائية في حوض النيل

كل متفاكت على الكرة تلعب اؼبياه دكران مهمان يف صياغة العالقات بُت الدكؿ يف التقارب ك الصراع، فاؼبياه موزعة جغرافيان بش      
 .األرضية، فضالن عن االحتياجات اؼبتزايدة ؽبا، كل ذلك يؤدم إذل نشأة النزاع على اؼبوارد اؼبائية اؼبتاحة

فمنطقة الشرؽ األكسط تعترب من أىم البؤر يف العادل اليت تعترب قضية اؼبياه فيها على قدر كبَت من األنبية كاغبدة، ك يرجع       
سباب أنبها اتساع الفجوة بُت التزايد اؼبطرد يف عدد السكاف ك ندرة اؼبوارد اؼبائية اؼبتاحة إضافة إذل غياب القدر ذلك إذل عدة أ

 .الكايف من التنسيق ك التعاكف بُت األطراؼ اؼبختلفة
تقع ( الفرات -دجلة  النيل)كلعل ما يزيد من أنبية ذلك التعاكف أف األ ار الثالثة الكربل اليت ذبرم يف الشرؽ األكسط      

 [3].مصاب مياىها يف البلداف العربية، بينما تتحكم بلداف أخرل مثل تركيا ك أكغندا ك أثيوبيا يف منابع تلك اؼبياه
إف عدـ تدبَت الكميات اؼبطلوبة من اؼباء ألغراض الزراعة ك الرم  ك احتياجات الغذاء، سوؼ يضع ضغوطان كبَتة لزيادة مياه       

اليت تستخدـ ؽبذه األغراض، كىذا سَتتب آثاران بيئية كخيمة تتطلب اتساع يف رقعة األراضي الزراعية، فبا سينتج عنو األمطار 
فقداف الكثَت من الغابات كاؼبناطق الربية كالتنوع اغبيوم على نطاؽ كاسع كىذا يرافقو زيادة يف الطلب على مياه الرم ك الصناعة 

 .كالزراعة
للمياه الصاغبة للشرب ك اليت ال توزع بشكل مناسب من ناحية اؼبكاف ك الزماف، ك القدرات على استخداـ كذلك بالنسبة   -   

اإلمدادات اؼبتوافرة من اؼبياه تعتمد جزئيان على حجم ك تكرار حدكث الفيضانات ك اعبفاؼ، ك ترل عبنة التغَت اؼبناخي بُت 
 .ن الفيضانات ك اعبفاؼ أكثر حدةاغبكومات أف ىناؾ احتماالت كبَتة يف أف تصبح كل م

 .كللحصوؿ على جزء أكرب من تساقط األمطار اعتمدت العديد من الدكؿ على إقامة السدكد
فالتمكُت من إقامة السدكد كاالستمرار بالقياـ يف دكر مهم يف بعض البالد النامية، إذا ما مت توجيو انتباه أكرب لالختيارات      

 300كل من اآلثار االجتماعية كالبيئية كاؼبشاركة يف عمليات صنع القرار، حيث يتم سنويان إضافة حوارل اؼبتعلقة بالتقسيم،ككذلك  
مًتان ك ذلك باالضافة إذل عدد السدكد اؼبوجودة حاليان ك اليت يصل عددىا  15من السدكد الكبَتة اليت يبلغ ارتفاعها إذل أكثر من 

 .سد 45000إذل 
باػبطوط العريضة اليت هبب مالحظتها عند بناء  2000عن السدكد، كاليت صدرت يف نوفمرب عاـ كتتعلق توصية اؼبفوضية  - 

                                          [4].السدكد ك كيفية التخطيط ؽبا ك تصميمها ك بنائها ك تشغيلها
 

 حوض النيل و الصراع حولو :المطلب األول
ار العادل، حيث هبتاز من أقصى منابعو إذل مصبو يف البحر األبيض اؼبتوسط عشرة دكؿ  رية يعترب  ر النيل من أطوؿ أ       

كصبيع ىذه الدكؿ تعتمدعلى ( السوداف كمصر -ارتَتيا -اثيوبيا -كينيا  -أكغندا تنزانيا -الكونغو الديبقراطية  -بورندم -ركندا)
اغبقيقي لنهر النيل ك أطوؿ ركافده فيتكوف من التقاء رافديو ركفوفو  ، ك يشكل  ر تاجَتا اؼبنبع2كم  6700مياىو، ك يبلغ طولو 

يف بوركندم ك نيافر ككبو ليصب يف حبَتة فيكتوريا حيث يعرؼ بنيل فيكتوريا ك يتجو صوب الشماؿ ذباه حبَتة كيوجا ك يغَت 
اؿ ك يدخل أراضي السوداف  حيث يعرؼ آلربت سابقان  مث يتجو كبو الشم(  موبوتو)اذباىو كبو الشماؿ فالغرب مث يدخل حبَتة 
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باسم حبر اعببل ك يرفده حبر الغزاؿ ك حبر اعببل ك  ر السوباؿ، ك يتصل بالنيل يف ؾبراه األكسط ك الشمارل يف السوداف بالنيل 
ينة رشيد األزرؽ ك  ر عطربة ك ركافدنبا مث يدخل النيل أراضي مصر عند كادم حلفا ليصب يف البحر األبيض اؼبتوسط عند مد

 [5].اؼبصرية
ىبتلف إيراد النيل من اؼبياه العذبة بُت عاـ ك آخر، ك ىذا التقلب كاف مصدران للمجاعات ك الكوارث اؼبركعة يف دكؿ حوض       

ؼ كإف كاف التخزين السنوم للمياه يف الفيضاف الستخدامها يف شهور اعبفا  ر النيل من منابعو االستوائية من اثيوبيا ك حىت مصر
 [6].يبكن أف هبدم يف مواجهة تذبذب إيراد  ر النيل من فصل آلخر على مدار العاـ

فإف تقلب اإليراد يبكن مواجهتو بالتخزين السنوم اؼبستمر لفائض اؼبياه يف السنوات الشحيحة اإليراد، كىذا التخزين اؼبستمر       
 .ىو ما اصطلح على تسميتو بالتخزين القرين

نت األمطار اليت هتطل على اعبباؿ ك الغابات عند منابع ىذا النهر ذبلب اؼبياه اؼبرتفعة ك الساقطة اليت كانت فطيلة ألف عاـ كا
 . تعرب الصحراء باذباه البحر ك يف بعض األحياف كانت تغَتات التدفق تسبب إما إثراء ك استقرار أك ؾباعة ك اضطرابان 

 الدكؿ، فاليـو ربصل دكؿ أعلى النهر على اؼبياه بكميات كبَتة، بينما دكؿ أدى كىذه التدفقات تؤثر أيضان يف العالقات بُت     
إذا بنت اثيوبيا سدكدىا اؼبقًتحة على النيل األزرؽ فسيحدث خلل باؼبيزاف اؼبائي ف النهر تعتمد اعتمادان كليان على تدفقات النهر،

ا أف ؽبا اغبق اؼبطلق يف التصرؼ دبياه النيل يف أراضيها دبا ىبدـ ترل اثيوبي .سنويان  3مليار ـ 22يف مصر ك سيبلغ عجزىا اؼبائي 
 .مصاغبها دكف التنسيق مع الدكؿ األخرل اؼبشاطئة ك دكف مراعاة ؼبا ؽبذه الدكؿ من حقوؽ فباثلة يف مياىو

ظر باتفاقيات مياه النيل،  لقد سانبت العديد من العوامل يف ارتفاع أصوات دكؿ حوض النيل، خاصة اثيوبيا اؼبطالبة بإعادة الن    
كما بدأت السوداف يف السنوات األخَتة بالتلويح بورقة اؼبياه كأداة ضغط سياسي، كما تأزمت األمور بينها ك بُت جارهتا مصر، 

عت كمع أف الدكؿ النيلية األخرل مثل أكغندا ك تنزانيا ك ركندا ك بورندم دل تبدم معارضتها العلنية ؽبذه االتفاقيات لكنها شر 
أحيانان منفردة ك أحيانان أخرل ؾبتمعة يف إقامة اؼبشاريع اػباصة هبا على النهر أك ركافده،كقد أقامت بعض دكؿ حوض  ر النيل 

 .سدكد ك مشاريع أخرل قد تؤثر بشكل مباشر أك غَت مباشر على كميات اؼبياه الواردة إذل مصر
لنهر آثاره الواضحة ؼبدة شباين سنوات متصلة على البفاض كمية اؼبياه اليت كقد كاف للجفاؼ الذم كقع يف اؼبنابع اإلثيوبية ل    

ك تعتمد مصر على  ر النيل اعتمادان مركزيان، ىذا ك تؤدم اؼبشاكل  1987-1986حىت  1980-1979تصل ؼبصر منذ عاـ 
الداخلية اؼبتزايدة يف سحب اؼباء الالـز الواقعة يف منبع النهر باستمرار إذل مشاكل مناظرة ؽبا يف مصبو، فبا يؤثر على اغباجات 

 [7].لتوليد الكهرباء عند خزاف أسواف
ؽبذا فإف مصر ستواجو أزمة مياه خاصة مع تزايد معدالت التلوث ك االستخداـ االستهالكي اؼبفرط كغَت الرشيد للمياه      

نيل، كألف مصر ك السوداف تعترباف اؼبستخدمُت الرئيسيُت اؼبتوافرة، كذلك فإف السوداف يواجو عجزان شديدان يف موارده اؼبائية من ال
ؼبياه النيل فإف العالقات بينهما دل تتعرض لالضطراب الشديد، ك على الرغم من ظهور بوادر توتر بُت الدكلتُت بشأف مشركع 

رب احملطات اؼبائية يف العادل ك أقبز ؿبطة كهرباء تعترب من أك 1969كانتهى عاـ  1960السد العارل الذم بدأ العمل بتنفيذه عاـ 
 .باإلضافة غبجزه كميات ضخمة من مياه النيل يف حبَتة ناصر

لكن ما أثارتو اثيوبيا، باعتبارىا الدكلة اليت تتمتع دبوقع متميز على النيل من اؼبشاكل ك االضطرابات باإلعالف عن خططها     
 [8].ك ربريض من اسرائيل بإقامة سد على النيل يف أراضيها، ك كاف ذلك بدافع سياسي
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كبالرغم من ضعف اؼبيزانيات اإلسرائيلية اؼبخصصة لدراسة مشاريع األ ار العمالقة فإف مراكز األحباث الغربية ك األمريكية     
 :بالذات غالبان ما تقـو عنها بالنيابة يف ىذا الدكر ك األمثلة على ذلك كثَتة منها

أقبزت الواليات اؼبتحدة األمريكية دراسة حوؿ مياه  1964-1958لواليات اؼبتحدة عاـ إباف اغبرب الباردة بُت مصر كا     
االثيوبية كإنتاج   -ألف ىكتار من األراضي القائمة على اغبدكد السودانية 400النيل قدمت إذل النظاـ االثيويب هبدؼ استصالح 

وبـر مصر ك السوداف على األقل من طبسة باليُت مًت  كمية ضخمة من الكهرباء لتحقيق مستلزمات ىذا اؼبشركع الذم إف ربقق
مكعب من اؼبياه، ك لوحت الواليات اؼبتحدة آنذاؾ ؼبصر باستخداـ سالح جديد ك خطَت، ألف منابع النيل األساسية تأيت من 

 .مرتفعات اثيوبيا ك بإمكاف النظاـ االثيويب لعب دكر ضده
النيل،كذلك بقيامها ببناء سدكد يف أثيوبيا رغم طبيعة األرض ال تسمح بقياـ كىذا ما دعم أطماع إسرائيل يف مياه حوض     

 سدكد عالية اإلرتفاع، ككذلك شرائها للمياه من اثيوبيا ك ؿباكلتها اؼبتكررة ؼبصر دبدىا من مياه النيل، أل ا سبتلك تقنيات عالية يف
 [9].ؾباؿ تكنولوجيا اؼبياه اليت ال يبلكها اآلخركف

كل ىذا توجو اثيوبيا انتقاداهتا إذل اػبطط اؼبصرية دبد مياه النيل إذل سيناء بدعول أف مصر تسيء استخداـ حقها يف كمع        
اؼبياه بتحويل جزء منها إذل سيناء كمد اسرائيل باؼبياه،يف حُت أف اثيوبيا تؤثر على كل من السوداف كمصر ك بقية دكؿ حوض 

 . النيل
سبت دراسة ثالثة مشركعات يف اثيوبيا بواسطة مكتب االستصالح  :قد سبثلت ترتيباهتا فيما يليفبالنسبة لدكؿ اغبوض ف     

مشركع  -مشركع سد فنشا ك يقاـ على أحد ركافد النيل األزرؽ -:األمريكي كالسوفيييت السابق كدبعونة فنية إسرائيلية من أنبها
مشركع سد فينشا على أحد ركافد  -مشركع حور الفاش - عطربةمشركع سينت على أحد ركافد  ر -الليربد على  ر السوباط 

مشركع سد الفاش ك يقع على -مشركع سينت على أحد ركافد  ر عطربة  -مشركع الليربد على  ر السوباط  -النيل األزرؽ 
زرؽ ألغراض الرم ك توليد عن برنامج إنشاء خزانُت للمياه على النيل األ 1996اغبدكد اإلثيوبية السودانية ك أعلنت اثيوبيا عاـ 

، كاليت تقضي بالتعاكف كاإلتفاؽ من أجل استخداـ مياه 1993الكهرباء، ـبالفة بذلك أحكاـ االتفاقية اليت أبرمتها مع مصر عاـ 
النيل على أساس قواعد ك مبادئ القانوف الدكرل كاإلمتناع عن أم فعل يؤدم إذل اإلضرار دبصاحل الطرؼ اآلخر، ك أف يلتزما 

 . التشاكر ك التعاكف يف اؼبشاريع ذات الفائدة اؼبشًتكة على  ر النيلب
كذبدر اإلشارة إذل أف اثيوبيا امتنعت عن التصويت على اتفاقية قانوف استخداـ اجملارم اؼبائية الدكلية يف األغراض غَت اؼبالحية      
كؿ اؼبنبع، بالرغم من أف الباب الثالث من االتفاقية ، أل ا من كجهة نظرىا ال ربقق التوازف بُت دكؿ اؼبصب ك د1997عاـ 

اؼبذكورة ك اؼبتعلق باإلجراءات اؼبزمع ازباذىا، تلق أعباء ثقيلة على الدكلة اليت تنوم القياـ دبشركعات على اجملرل اؼبائي يف 
 [10].إقليمها
٪ من اإليراد الكلي ؼبصر من 20دؿ سنويان أم ما يعا 3مليارات ـ 7فتلك اؼبشركعات سوؼ تؤثر على مصر دبقدار      

بُت مصر ك السوداف بشأف  1959ك عدـ االعًتاؼ باتفاقية  1902النهر،كىنا قبد أف اثيوبيا رباكؿ التنصل من اتفاقية 
االستفادة من مياه النيل ك ىذه اؼبشركعات على ؾبرل النيل لالستفادة من مياىو سيجعل مصر تعاين من نقص قريب يف مصادر 

مع التزايد السريع يف الطلب عليها، ك ذلك بسبب التزايد السكاين ك اغباجات اؼبتزايدة للزراعة ك الصناعة، أما دكؿ شرؽ  اؼبياه
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افريقيا ك ىي اثيوبيا كركندا ك بورندم ك زائَت فإف خططها اؼبستقبلية الستخداـ مياه النيل غَت معركفة على كجو اليقُت ك إف كاف 
  .ا من اؼبياه اعبوفية ك األمطار تفوؽ كثَتان احتياجاهتا اؼبائيةمن احملقق أف إمكانياهت

إف طبيعة  ر النيل قد حتمت على دكؿ النهر اإلشًتاؾ يف حوض  ر كاحد، ك نظرانألف النهر ك ركافده ك منابعو ؾبزءان بُت      
رل، فمثالن يصعب اإلتفاؽ مع اثيوبيا دكف ىذه الدكؿ يصبح من الصعب الوصوؿ إذل إتفاؽ ثنائي دكف أف يثَت حفيظة الدكؿ األخ

اإلتفاؽ على إقامة سد يف أكغندا أك مشركع يف زائَت دكف اإلتفاؽ مع حكومة السوداف مثالن أك غَتىا، كتشكل السوداف أكؿ دكلة 
تميز السوداف يأيت منها  ر النيل إذل مصر، حيث هبتمع النيل األزرؽ مع األبيض يف اػبرطـو ك يشكالف معان  ر النيل ك ي

بإمكانية عقده التفاقيات ثنائية دكف اإلخالؿ حبقوؽ دكؿ أخرل على أساس أف ما يتم االتفاؽ عليو يكوف قد عرب بالفعل بالدكؿ 
حوؿ تقسيم مياه النيل بسبب بناء مشركع سد خزاف  1959األخرل مثل اثيوبيا ك أكغندا، ك ىو ما دفع مصر إذل توقيع اتفاقية 

 [11]."السد العارل"اؼبعركؼ باسم 
أعلنت اثيوبيا يف  26/02/1956إف التوتر بشأف مياه النيل بُت اثيوبيا ك مصريعود إذل اػبمسينات من القرف العشرين ففي      

 ٪ من إيراد86أ ا سوؼ ربتفظ الستعماؽبا اػباص مستقبالن دبوارد النيل يف اإلقليم اإلثيويب ب ( إثيوبياف ىَتالد)جريدهتا الرظبية 
النهركاملة ك احتفاظها حبقها يف استعماؿ موارد اؼبياه النيلية لصاحل شعب اثيوبيا بغض النظر عن درجة اعتماد الدكؿ اؼبستفيدة 

 [12].األخرل من ىذه اؼبياه أك مدل سعيها كراءىا
 :كىذا التوتر ينتج عنو آثار عديدة كاآلثار االقتصادية     
أف تصبح اؼبياه سلعة تباع ك تشًتل مثلها مثل النفط سبامان، خاصة أف ىذا التوقع ستبقى تؤيده  من اؼبتوقع بالنسبة ألزمة اؼبياه -

 .من اؼبياه سنويان  3مليوف ـ 250حوارل ( كفق اتفاقية مع تركيا)من خالؿ شراء اسرائيل 
 .ائية لالستَتادأف تزداد األزمة الغذائية حّدةن ك خاصة يف بلداف العادل النامي اليت ال سبلك القدرة الشر -
أف التكنولوجيا اغبديثة سوؼ تسعى إذل تطوير النواحي الفنية ك التقنية يف ؾباؿ ربلية مياه البحر عبعلها أقل تكلفة سبامان كما  -

 .حدث يف ؾباؿ تطوير بدائل للطاقة ؼبواجهة النفط
 :كىناؾ اسًتاتيجية ؼبواجهة ىذه األزمة

تصادية يف تداخل مستمر، خاصة يف ظل عدـ كجود إطار قانوين كاضح يتيح لألطراؼ إف أبعاد األزمة السياسية ك االق    
اؼبتنازعة فرصة االحتكاـ ؼببادئ القانوف الدكرل، كمن مث ترتب على ذلك أف زادت خطورة ىذه األزمة، كمن مث فإف التعرض لكيفية 

 :مواجهتها ال بد أف يأخذ يف االعتبار عاملُت اساسيُت نبا
لعدمهما صراعية، دبعٌت أف :اتيجية اؼبواجهة تتوقف على طبيعة اؼبوقف احملتمل لألزمة كالذم يبكن حصره يف آخرينأف اسًت     

ىناؾ حربان بأدكاهتا اؼبختلفة حوؿ قطرة اؼبياه يف اؼبنطقة، كاآلخر ذم طبيعة تعاكنية دبعٌت إمكانية قياـ مشركعات مشًتكة ؼبواجهة 
 .كافة دكؿ اؼبنطقة بدرجات متفاكتة  اػبطر القائم كالذم ينسحب على

اغبرب : إف ؽبذه االسًتاتيجية عناصر ك ركائز أساسية سواء على اؼبستول الشعيب أك على مستول التعامل اعبماعي من خالؿ   
 [13].كالتعاكف
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ذر السادات الرئيس ففي اآلكنة األخَتة تزايدت ؽبجة اللجوء للحرب من كافة أطراؼ األزمة كعلى فًتات ـبتلفة كقد ح       
إذا أقدمت على أية إجراءات من شأ ا التأثَت على إيراد ك حصة مصر من اؼبياه بأف مصر  1977السابق ؼبصر أثيوبيا يف عاـ 

 .ستستخدـ ضدىا القوة العسكرية
كهبم ستكوف من أجل كيف إسرائيل عرّب أحد النواب كالذم كاف أحد أىم اعبنراالت يف اعبيش اإلسرائيلي أف أحد أىم حر        

 .اؼبياه، كال بد للعادل أف يتفهم بواقعية حاجات اسرائيل االسًتاتيجية للمياه حسب تصروباتو
كيتبلور اذباه اغبركب ىذا بوضوح من خالؿ مناقشات اللجنة الفرعية لشؤكف الشرؽ األكسط دبجلس النواب األمريكي      

حيث عربت عن قياـ حرب جديدة سببها التنافس على اؼبياه، فمع تناقص اؼبوارد ( ندرة اؼبياه يف منطقة الشرؽ األكسط)ؼبوضوع 
اؼبائية العذبة، فإف اغبرب ستكوف ىي األسلوب الوحيد الباقي بصورة سوؼ تؤدم إذل مزيد من التوتر ك ستصبح اغبرب ىي اؼبلجأ 

 .الوحيد للدكلة اليت تريد اغبصوؿ على اؼبياه
ف ىذا االذباه يقضي بأف تكوف ىناؾ رؤية مشًتكة باألخطار الناصبة عن أزمة اؼبياه يف اؼبنطقة، كبالتارل أما بالنسبة للتعاكف،فإ     

يتم مواجهتها جملهود صباعي، تكوف أبرز ظباتو اؼبشركعات اؼبشًتكة كيدعم ىذا اإلذباه كجود العديد من اؼبشركعات اؼبطركحة على 
 [14].الساحة
أثار ما أشيع عن احتماالت توصيل مياه النيل إذل إسرائيل عن  تر بشأف توصيل اؼبياه إلسرائيل، فقدكذلك األمر بالنسبة للتو       

حدكث مزيد من التوتر بُت مصر ك دكؿ حوض  ر النيل ك يف مقدمتها اثيوبيا، حيث أثارت احتجاجان على الشائعات اؼبنتشرة 
كإسرائيل، ك ذلك إلمداد إسرائيل بكميات من مياه النيل إذل شبو  بوجود مالحق سرية يف اتفاقية كامب ديفد اؼبوقعة بُت مصر

 :جزيرة سيناء كنفت مصر رظبيان ىذه الشائعات لالعتبارات التالية
إف اتفاقية مياه النيل اؼبوقعة بُت دكؿ اغبوض ال تسمح لدكلة من دكؿ اغبوض بأف تعطي لطرؼ ثالث أم كمية من اؼبياه إال       

غبوض،كىناؾ اثنتا عشرة معاىدة كقعت بُت كل دكؿ اغبوض، فإذا طلبت مصر أم توزيع جديد لن يكوف يف دبوافقة كل دكؿ ا
 .مصلحتها، ك تقدمي اؼبياه إلسرائيل يعٍت أ ا زائدة عن حاجتها، ك من مث يبكن أف تتجاكز ىذه الدكؿ ما تسحبو من مياه النهر

زايدان من ىذه الفكرة ك أعلنت اثيوبيا معارضتها للفكرة ك طلبت أخذ موافقة  كبالفعل فقد أبدت اثيوبيا ك السوداف قلقان مت     
إذل الدكؿ األعضاء يف اإلرباد اإلفريقي  1980كافة دكؿ حوض النيل قبل اإلقداـ على ذلك، كأعقبت ذلك برسالة يف مام 

ستشَت الدكؿ اؼبعينة، ك من مث فإف اثيوبيا تتهم فيها مصر دبحاكلة نقل مياه النيل إذل خارج حوض الصرؼ الدكرل للنهر دكف أف ت
 [15].ربتفظ لنفسها حبق استخداـ مياه النيل األزرؽ كما يركؽ ؽبا،كباؼبقابل فإ ا قامت ببناء سد عمالؽ

 
 السدود المقامة على نهر النيل: المطلب الثاني

وداف جانبان مهمان يف ىذه اؼبشركعات، ألف ىناؾ أطركحات ؼبشركعات مشًتكة بُت مصر ك أثيوبيا كالسوداف حيث سبثل الس     
إمكانية التوصل إذل إقامة اؼبشركعات لتنمية مياه النيل ك  ر عطربة إمكانيات كبَتة إذل جانب كجود أراضي شاسعة قابلة للزراعة 

       [16].على اغبدكد األثيوبية، كما أف ىناؾ احتماالت كبَتة لتوليد الكهرباء للدكلتُت
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يم على  ر النيل العديد من اؼبنشآت كالسدكد اليت تقـو بتخزين كتنظيم اؼبياه كقناطر الدلتا ك الصعيد ك خزاف أسواف لقد أق     
كمشركع قناة جوقبلي كسد جبل األكلياء الذم أنشئ على النيل األبيض كسد ستار الذم أنشئ على النيل األزرؽ، كسد أكين 

 [17].سد فينيشا أقيم على أحد ركافد النيل األزرؽ، مث السد العارل أنشئ عند ـبرج حبَتة فيكتوريا مث مشركع
يعد من أكرب مشركعات التخزين اؼبستمرعلى  ر النيل يف القرف العشرين ك ىو اؼبشركع الذم أخرج مصر من دائرة الذم       

ؼبياه خالؿ السنوات اليت كاف إيراد النهر التذبذب السنوم إليراد النيل على مدار العاـ ك من عاـ آلخر، إذ أنو ّسد ؼبصر نقص ا
  .يعاين نقصان شديدان، كيساعد مصر يف إنشاء العديد من اؼبشركعات الزراعية ك الصناعية ك احتياجات السكاف اؼبتعددة ك اؼبتزايدة

 
نطقة اؼبشركع حىت كذبدر اإلشارة إذل أف أم مشركع ينفذ من ىذه اؼبشركعات هبب أف وبقق مصلحة للمجتمع احمللي يف م     

يكوف ىناؾ حرص على اؼبشركع،كما ينبغي مراعاة االعتبارات البيئية إذل أقصى درجة فبكنة ك توزيع أعباء كل طرؼ منها قائمان 
 [18].على أسس عادلة ك إنسانية

ت الضعيفة ك القضاء على لقد استهدؼ بناء السد العارل تطبيق سياسة التخزين اؼبستمر ألعواـ متتالية لتعويض ايراد السنوا     
 22، ك قد حقق ىذا السد زيادة اإليرادات اؼبائية دبقدار 3مليار ـ 5الذبذبة اؼبفاجئة إليراد النيل الطبيعي كلو يف السنة يف حوارل 

 [19].3مليار ـ 7.5ك مصر  3مليار ـ 14.5ىبص السوداف منها  3مليار ـ
مشركعان للرم يقع بعضها على  40قائمة ب  1981 مؤسبر األمم اؼبتحدة عاـ أما بالنسبة للدكؿ األقل مبوان فقد كضعت يف     

حوض النيل األزرؽ ك اآلخر على حوض السوباط كمنها ما يقع على  ر عطربة معلنة أنو يف حاؿ عدـ كجود إتفاؽ مع الدكؿ 
نت اثيوبيا ك دبساعدة إسرائيلية من تنفيذ األخرل اؼبشاطئة فإ ا ربتفظ حبقها يف تنفيذ مشاريعها من جانب كاحد، ك بالفعل سبك

 [20]:عدة مشاريع مائية أنبها
بالقرب من اغبدكد  قماز -بنيشنقوؿ بوالية النيل األزرؽ قيد البناء يقع على إثيويب سد ىو :سد األلفية الكبير أك سد النهضة -

، سوؼ يصبح 2017عاـ   كعند اكتماؿ إنشاءه اؼبرتقب كيلومًتان،  40ك  20السودانية، على مسافة تًتاكح بُت -اإلثيوبية
مليار  4.7، كالعاشر عاؼبيان يف قائمة أكرب السدكد إنتاجان للكهرباء كتقدر تكلفة اإلقباز ب ة األفريقيةالقار  يف سد كهركمائيأكرب 

يف إثيوبيا، كيوجد قلق لدل  الطاقة الكهرمائية كىو كاحد من ثالثة سدكد تحشيد لغرض توليد دكالر أمريكي،
كحصة مصر منها،خاصة كأف الدكؿ اؼبتشاطئة على  ر النيل كمن بينها مصر   النيل خبصوص تأثَته على تدفق مياه مصريُت خرباء

كانت يف السابق مستعمرات لدكؿ أجنبية مث حصلت ىذه الدكؿ على استقالؽبا، كظهرت أكذل االتفاقيات لتقسيم مياه النيل 
-كنصَّت على عدـ إقامة أم مشركعات  كإثيوبيا كالسوداف ؼبصر بصفتها فبثلة بريطانيا كعقدت بُت أديس أبابا يف ـ 1902عاـ

اتفاقية  1929 كظهرت عاـ 1906، عاـكفرنسا ، مث اتفاقية بُت بريطانياك ر السوباط حبَتة تانا ، أكالنيل األزرؽ سواءه على
  .أخرل
النيل، كإف ؼبصر اغبق يف اإلعًتاض يف حالة إنشاء   من مياهكىذه االتفاقية تتضمن إقرار دكؿ اغبوض حبصة مصر اؼبكتسبة      

اليت كانت )ىذه الدكؿ مشركعات جديدة على النهر كركافده، كىذه اإلتفاقية كانت بُت مصر كبريطانيا
٪ من تدفق للسوداف 7.7لتنظيم استفادة مصر من حبَتة فيكتوريا،كمت زبصيص نسبة  كأكغندا كالسوداف كتنزانيا كينيا سبثل
 .٪ ؼبصر92.3ك
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تعارض إقامة ىذا السد الذم تعتقد أنو يقلل من كمية اؼبياه اليت ربصل عليها من ( اليت تقع على مصب النهر) فمصر     
 [21].كيتم سبويل السد من السندات اغبكومية ك التربعات اػباصة، كمن اؼبقرر أف يكتمل بناءه يف جويلية عاـالنيل،

 
 اآلثار اإليجابية والسلبية لهذه السدود: لمطلب الثالثا

بإنشاء السدكد اؼبقامة على  ر النيل سبت السيطرة على الفيضاف ك استخداـ اؼباء استخدامان رشيدان، كأمكن ضباية الًتبة       
 . تصاديةمن اإلقبراؼ ك انتشر استخداـ الكهرباء ك ربولت األراضي البور إذل مزارع خصبة ذات قيمة إق

 1987إذل  1979فأىم سد أقيم على  ر النيل يف مصر ىو السد العارل، لقد أنقذ مصر من اعبفاؼ خالؿ الفًتة من       
، كأمدىا بشكل ثابت باؼبياه الالزمة لرم األراضي الزراعية ك الوسع الكبَت 1988-1974كضباىا من الفيضانات العالية لألعواـ 

 [22].يف األراضي اعبيدة
كما ساىم يف اتساع رقعة األراضي الزراعية يف مصر ك ضمن إركائها طواؿ العاـ، ك حّوؿ نظاـ الرم اغبوضي القدمي إذل نظاـ       

الرم الدائم، فبا يضاعف إنتاجية ىذه األراضي من احملاصيل الزراعية اؼبختلفة، كذلك ساىم يف كقاية البالد من أخطار الفيضانات 
مليار كيلو كاط ساعي  10حة النهرية يف النيل ك ترعو الرئيسية ك توليد طاقة كهربائية تقدر ب ك ربسُت أحواؿ اؼبال

سنويان،باإلضافة إذل ضبط مياه النهر ك التحكم يف منع انسياب مياىو إذل البحر كدفع مصر غبكومة السوداف تعويض عن األضرار 
 [23].يف السد العارلاليت تلحق باؼبمتلكات السودانية اغباضرة نتيجة التخزين 

فهناؾ فوائد كبَتة للسد حيث يقـو بتوليد الكهرباء اليت يتم إنتاجها بواسطة ؿبطة الطاقة : أما سد النهضة األثيوبي - 
 .السودافالدكؿ اجملاكرة دبا يف ذلك ك الكهركمائية من السد كسيتطلب  بناء خطوط نقل ضخمة لبيع الكهرباء ؼبصر

ككالنبا يقععلى بعد أكثر  اػبرطـو ك العاصمة السودانية أديس ابابا كستتكوف مراكز استهالؾ كفقد للطاقة مثل العاصمة اإلثيوبية
من شأ ا أف تأيت على رأس ؿبطات الكهرباء اليت من اؼبتوقع أف يتم بيعها  كم من السد، ىذه اؼببيعات الناذبة عن السد  400من 

 .3سد جيلجل جيب ، مثل إثيوبيا عن غَتىا من ؿبطات الطاقة الكهركمائية الكبَتة اليت ىي أيضان قيد اإلنشاء يف
،فمن ناحية إثيوبيا كم من داخل  40ىو  ر موظبي للغاية، فإف السد سيقلل من الفيضاف، دبا يف ذلك  النيل األزرؽ دبا أف     

سيقـو السد باغبد من الفيضانات كىو مفيد ألنو وبمي اؼبستوطنات من األضرار الناصبة عن الفيضانات، كلكن من ناحية أخرل، 
سبة الزراعة بسبب اكبسار الفيضانات يف كادم النهر للمصب، كبالتارل سيحـر فإف السد يبكن أف يكوف ضاران، إذا ستقل ن

اغبقوؿ من اؼباء،ك أيضان يبكن أف يكوف دبثابة جسر عرب  ر النيل األزرؽ، كليستكمل اعبسر الذم كاف ربت اإلنشاء يف عاـ 
 [24].من ؾبرل النهر 2009
قل سيتم إعادة توطينهم كنقلهم من منطقة اػبزاف كمنطقة اؼبصب شخصان على األ 5,110كىناؾ تقييم مستقل يقدر أف      

Down Stream كإعطائهم أكثر فبا كاف متوقعان يف التعويض على أف هبلب اؼبشركع شيئان من اؼبنافع ؽبم، كذلك من حيث ،
، كما سيأخذ يف األظباؾ  مصايدالتعليم كاػبدمات الصحية أك إمدادات الكهرباء، كما من اؼبتوقع أف يؤدم السد إذل تغيَت كبَت يف

 [25].باػبزاف الطمي اإلعتبار تدبَت بعض اؼبناطق ؼبكافحة تآكل اؼبنبع على األقل من أجل اغبد من النحر كترسب

فالتأثَت الدقيق للسد على دكؿ اؼبصب غَت معركؼ، فمصر زبشى من البفاض مؤقت من توافر اؼبياه نظران لفًتة ملء اػبزاف ك      
عادؿ التدفق السنوم البفاض دائم بسبب التبخر،لذا تطالب مصر بايقاؼ مشركع سد النهضة  ألف حجم اػبزاف يبلغ حوارل ما ي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%85%D9%8A
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كمن اؼبرجح أف تنتشر ىذه اػبسارة إذل دكؿ اؼبصب على مدل ( 2مليار مًت 65,5) على اغبدكد السودانية اؼبصرية  النيل لنهر
مليار مًت مكعب من اؼبياه سنويان، فبا سيتسبب يف خسارة 19إذل  11يحفقد من عدة سنوات،كأنو خالؿ ملء اػبزاف يبكن أف 
 [26]%. 40إذل %  25كأيضان ستؤثر على إمدادات الكهرباء يف مصر بنسبة  مليوين مزارع دخلهم خالؿ الفًتة من ملء اػبزاف

جم إذل البفاض مؤقت يف إنتاج الكهرباء من إنتاج الطاقة الكهركمائية كسحيًت % 25حىت أنو سيحدث البفاض مؤقت بنسبة      
إذا مت زبزين ، حبَتة ناصر ، كيبكن أف يؤدم السد أيضان إذل خفض دائم يف منسوب اؼبياه يف%3اإلصبارل اؼبصرم ؼبا ىو أقل من 
مليارات مًت مكعب سنويان، كلكن  10اغبارل ألكثر من  التبخر ، كىذا من شأنو تقليلإثيوبيا الفيضانات بدالن من ذلك يف

ميجاكات  100إلنتاج الطاقة الكهركمائية لتصل قيمة اػبسارة لػ أسواف يف السد العارل سيكوف من شأنو أيضان أف يقلل من قدرة
كبالتارل فإنو سيتم زيادة فًتة اغبياة ، بالطمي ـ، يف حُت أف السد سيحتفظ3بسبب البفاض مستول اؼبياه بالسد دبقدار 

، إف اآلثار دبصر سوافأ يف السد العارل ك - سد مركم ك كالسد سنار سد الركصَتص مثل - السوداف كاالستفادة من السدكد يف
النيل  اؼبفيدة كالضارة للسيطرة على الفيضانات ستؤثر على اعبزء السوداين من النيل األزرؽ، سبامان كما سيؤثر على اعبزء اإلثيويب من

  .ؼبصب السد األزرؽ
تصميم ك دراسات السد  من أجل لديها ـباكؼ جدية حوؿ اؼبشركع حبيث أنو طلبت الفحص كالتفتيش على  مصرلكن      

هتدئة اؼبخاكؼ، كلكن نفت إثيوبيا ىذا الطلب ما دل تتنازؿ مصرعن حق الفيتو على توزيع اؼبياه،كبعد لقاء بُت كزراء اؼبياه 
 من قبل معاىدة النيل مت التوقيع على ، صرحت السوداف بأ ا تؤيد بناء السد،ك2012يف مارس  إثيوبيا ك كالسوداف مصر من

، دل يوحقع من خالؿ مصر أك السوداف، نظران ألنو ينتهك كلكن اتفاؽ التعاكف اإلطارم 2010الدكؿ اؼبتشاطئة العليا يف عاـ 
اليت تعطي حقوؽ حصرية للسوداف ك مصر يف مياه النيل،كلكن توفر مبادرة حوض النيل إطار للحوار بُت  1959معاىدة 

 [27].دكؿ حوض النيل صبيع
                      

 المبحث الثاني
 حالة حوضي دجلة و الفرات

 
إف عدد األ ار اؼبستدامة يف الشرؽ األكسط ال يتجاكز طبسُت  ران، دبا يف ذلك ركافد النيل كدجلة كالفرات   كتتمثل األ ار      

األكسط يف  ر النيل أطوؿ األ ار العربية ك أغزرىا ك الفرات الذم ينبع من تركيا كيدخل سوريا فالعراؽ كيصب  الرئيسية يف الشرؽ
الدكؿ الثالث، ك  ر دجلة الذم ينبع من تركيا ك يدخل إذل العراؽ بعد أف يبر )يف اػبليج العريب، كما أنو يتلقى ركافده من 

 .يف العراؽ مساحة صغَتة يف سوريا كيلتقي بالفرات 
كيعترب  را دجلة ك الفرات اؼبورد الرئيسي للمياه بعد  ر النيل يف منطقة الشرؽ األكسط، كيعد  ر الفرات أكرب  ر يف بالد ما     

كم منها ألف كم يف تركيا حيث منبعو من ىضبة أرمينيا مشاؿ شرؽ تركيا، حيث يتشكل من مياه   2800بُت النهرين ك يبلغ طولو 
ر كالثلوج اليت هتطل فوؽ اعبباؿ الشاىقة كتعترب ىضبة أرمينيا امتدادان للهضبة شرؽ األناضوؿ كربتوم ىذه اؽبضبة على منابع األمطا

 .لنهرم الدجلة كالفرات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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كيلتقي النهراف يف حوض فلطية مشاؿ مدينة كيباف حبوارل عشرات الكيلومًتات ليكونا  ر الفرات الذم يتجو كبو اعبنوب       
 [28].ريب عند األناضوؿ حىت يصل إذل بلدة بَتة جيك ليدخل األراضي السورية عند مدينة طرابلسالغ
 

مث يتابع ؾبراه باذباه الشرؽ، فاعبنوب الغريب حىت يصل مدينة الرقة مث يصل إذل مدينة الرقة مث يصل إذل دير الزكر يف االذباه     
تجهان للجنوب الشرقي كيبر بعدة مدف عراقية إذل أف يصل ؼبدينة الفلوجة حيث اعبنويب الشرقي ليدخل بعدىا األراضي العراقية م

 .يقًتب من  ر الدجلة عند بغداد مث يتابع الفرات جريانو باذباه اعبنوب ليتفرع إذل فرعُت شرقي كغريب
ىند مدينة القرنة، حيث  كيتحد الفرعاف عند مدينة السماكة كيتابع جريانو حىت يصل باذباه الشرؽ ليلتقي بنهر الدجلة    

 [29].يشكالف شط العرب
أما  ر دجلة فينبع من اؼبرتفعات الواقعة يف جنوب شرؽ تركيا ك يرفده من الشرؽ بعد أف يدخل العراؽ طبسة ركافد رئيسية،      

أراضيو ك كثرة أمطارىا ك كاألجزاء الواقعة يف تركيا تغذم النهر بكميات من اؼبياه أكثر فبا يتناسب مع مساحتو، كذلك الرتفاع 
 [30].ثلوجها
كفيما عدا أ ار النيل ك دجلة كالفرات اليت تعترب أ اران كبَتة، فإف بقية أ ار منطقة الشرؽ األكسط عمومان كلها أ ار صغَتة      

 بعض ىذه األ ار، فإنو ليست تنحصر يف مناطق األقاليم اعببلية الشمالية يف تركيا ك إيراف ك يف جباؿ الشاـ ك رغم غزارة اؼبياه يف
، ك ال تقع يف أقطار متعددة (أم أ ار كطنية)ىناؾ شبة مشكالت تثار حوؽبا سول تنميتها، ك يقع معظمها داخل قطر كاحد، 

 [31].ينجم عن مركرىا مشكالت دكلية، اقتصادية، سياسية( كاأل ار الدكلية)

باأل ار، حيث ينبع من تركيا العديد من األ ار من أكربىا ك أشهرىا  رم دجلة  حيث هتتم تركيا حبكم طبيعتها العالية كثَتان      
 [32].3مليار ـ 31.8كالفرات 
كهتتم تركيا بنهر الفرات نظران لقدرهتا على استخداـ مياىو يف تنمية سهوؽبا اعبنوبية الشرقية احملاذية لشماؿ سوريا، ك هتدؼ       

مليار  1,7ائية يف اؼبنطقة إذل االستغالؿ األمثل ؼبواردىا اؼبائية ك زيادة الرقعة الزراعية لتصل إذلتركيا من خالؿ مشاريعها االرك 
جنوب شرؽ األناضوؿ لتوفَت احتياجاهتا الغذائية للسكاف ك لتصدير الفائض لتنمية مواردىا    GAPىكتار بإسباـ مشركع 

من اؼبياه سنويان،  3مليار ـ 93 حوض  ر الفرات يف تركيا أف زبزف حوارل االقتصادية، ك سبكُت السدكد اؼبنفذة، أك قيد التنفيذ يف
 .كىذا يعادؿ  ثالثة أضعاؼ إصبارل الواردات اؼبائية للنهر

فقط ك ستستهلك تركيا لرم  3مليار ـ 12,300كيف العراؽ 3مليار ـ 16,3أما حجم التخزين يف سوريا فتصل قدرتو إذل      
 .باؼبئة من إيراد النهر 50سنويان أم ما يعادؿ  3مليار ـ 15,7الفرات كمية من اؼبياه قدرىا أراضي مشاريعها يف حوض 

من اؼبياه كىذا ما يعادؿ كامل  3مليار ـ 19يبكن للسدكد اؼبنفذة أك قيد التنفيذ يف حوض  ر دجلة يف تركيا أف زبزف حوارل 
 [33].إيرادات النهر اؼبائية على اغبدكد السورية الًتكية

كبالرغم من بالغة ىذه األرقاـ إال أف كل التصروبات السورية تؤكد على كجود مشكلة مائية لديها،سببها ىو التهديد الًتكي      
على ؾبرل  ر الفرات لكن السبب الرئيسي للمشكلة يكمن يف سوء اإلدارة كالتخطيط كالتنسيق األمثل للموارد اؼبائية للنهرين 

اه كعدـ قدرة اؼبسؤكلُت على إنشاء خطط مستقبلية إلقامة مشركعات مائية ك تنموية لالستفادة من اؼبياه أكثر منها أزمة نقص اؼبي
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اؼبتاحة، كمن الغريب أف أم البفاض يف مستول  ر الفرات يؤدم إذل عطش مدينة حلب ثاين أكرب اؼبدف السورية رغم كجود 
 [34].ثالثة سدكد على النهر

لسوريا يبثل أنبية تفوؽ أنبيتو بالنسبة لكل من العراؽ ك تركيا بالرغم من أف  ر الفرات هبرم يف العراؽ فنهر الفرات بالنسبة      
 [35].ؼبسافة تفوت يف طوؽبا تلك اليت يقطعها يف سوريا ك تركيا

 
رؽ األكسط، لذلك لكن تركيا أدركت منذ كقت مبكر أف مستقبلها البعيد يقـو على تنمية دكرىا السياسي كمصاغبها مع الش     

كىو أكرب السدكد يف العادل لتحكم بذلك ( سد أتاتورؾ)استعدت ك بنت على سد الفرات كحده كاحد ك عشرين سدان أكربىا 
سيطرهتا على الفرات، كتتحكم يف جريانو خارج أراضيها كربقق قدر أكرب من اؽبيمنة االقليمية عرب اإلستخداـ الواعي لألداة 

 .اؼبائية
 

 السدود المقامة على نهري دجلة والفرات: ولالمطلب األ
 :أقيمت عدة سدكد على  ر دجلة يف سوريا أنبها

مشركع رم دجلة الكبَت ك ىو أىم مشركع على  ر دجلة يف سوريا يتألف من ؿبطة لضخ اؼبياه من  ر دجلة إذل قناة عُت      
 .سد يف سوريا ك يتألف من سدين، رئيسي ك ثانومديوار، مث ؿبطة اؼبالكية، كسد الباسل الذم يعترب ثالث أكرب 

 :كما أقيمت سدكد يف العراؽ على نفس النهر أنبها
أنشئ على  ر دجلة، سد دككاف أنشئ على الزاب الصغَت، سد ( سد صداـ) سد خبمة أنشئ على الزاب الكبَت، سد اؼبوصل 

أحد ركافد  ر دجلة، سد دبس أنشئ على  ر دياذل، سد  العظيم أنشئ على  ر العظيم، سد دربندم خاف أنشئ على  ر دياذل
ضبرين يقع على  ر دياذل، سد كولوس يقع على  ر جقاف أحد فركع  ر دياذل، سد سامراء أنشئ على  ر دجلة، سد الكوت 

 .أنشئ على  ر دجلة يف سوريا
  GAPالعديد من السدكد على  ر دجلة معظمها، تقع ضمن مشركع جنوب شرؽ األناضوؿ  ككذلك أقامت تركيا     

 :كتشمل
 .مشركع دجلة ك يضم سدم دجلة ك قرالقيزم -
 .مشركع سد ك ؿبطة باطماف يقع ىذا اؼبشركع على  ر باطماف أحد الركافد الرئيسية لنهر دجلة -
 .ؿبطة جرزاف مشركع سد ك ؿبطة باطماف سيلواف مث مشركع سد ك -
 .مشركع ك ؿبطة إيلي صو -

ميل من اغبدكد الًتكية مع  40كتنوم تركيا إقامة العديد من السدكد على  ر دجلة من بينها  را إيلزكغ الذم يقع على بعد      
مع سوريا كالعراؽ إذل سوريا ك العراؽ، ك سوؼ يؤدم استمرار تركيا يف بناء مشاريعها اؼبائية على  ر دجلة دكف التنسيق كالتشاكر 

اإلضرار دبصاحل ىاتُت الدكلتُت بسبب البفاض منسوب مياه  ر دجلة إذل النصف تقريبان، األمر الذم هبعل ضركرة التوصل إذل 
اتفاؽ  ائي ثالثي القتساـ مياه  ر دجلة بطريقة منصفة ك عادلة من أجل كضع حد لتحكم تركيا دبياه ىذا النهر ك اليت تدعي 
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كل مع  ر الفرات حوضان مائيان كاحدان  يف حُت أف  رم دجلة كالفرات  راف منفصالف لكل منمها حوضو اؼبائي اؼبستقل ك أنو يش
 .مساره اؼبنفصل عن اآلخر، كىذا ما يؤكده الواقع الفعلي ك الظركؼ اعبغرافية

 : أما اؼبشاريع اؼبنفذة على ؾبرل الفرات فهي     
 : يف العراؽ 

 . مشركع حبَتة اغببانية -سد الفلوجة  -سد اغبديثة  -سد الرمادم  -ة سد اؽبندي -
 [36].مشركع منخفض الثرثار -النواظم القاطعة الكبَتة  -

 : يف سوريا    
 سد تشرين -سد اغبسكة الشرقي ك الغريب  -سد البعث التنظيمي -سد الثورة  -
   32ق،صسامر ـبيمر ك خالد حجازم،مرجع ساب.سد حلبية ك زلبية - 

 : اؼبشاريع اؼبقامة يف تركيا    
 . سد قرة قايا -سد كيباف  -
 : مشركع الفرات األسفل ك يضم -
 . أنفاؽ أكرفو كىلفاف -سد أتاتورؾ  -سد قارقامن  -
 : مشركع  الفرات اغبدكدم ك يضم -
 . كاىنا  -أدميافأراياف مشركع  -غوكصو-مشركع أدمياف -مشركع سركج يازبكي  -سد قرقميش -سد بَتجيك  -
 .مشركع غازم عنتاب -
 [37].مشركع اعباب -

 :باإلضافة إذل ىذه السدكد، أقيمت مشاريع أخرل على  ر دجلة كالفرات معان أضخمها     
يعد ىذا اؼبشركع أحد اؼبشاريع اإلمبائية الضخمة يف ىضبة جنوب شرؽ األناضوؿ يف تركيا :  GAPمشركع التنمية الًتكي  

مشكلة اؼبياه، ك سبكينها من أف تلعب دكران سياسيان ك اقتصاديان أكرب يف منطقة الشرؽ األكسط،يهدؼ اؼبشركع إذل  أنشأتو غبل
التوسع الزراعي ك ربويل اؼبنطقة إذل إقليم منتج للحبوب كاػبضر ك الفواكو، لتلبية حاجة السكاف ك تصدير الفائض لتصبح تركيا 

إذل جانب إنتاج الطاقة الكهربائية من السدكد اؼبقامة، كاليت ستقاـ على النهرين  ( لشرؽ األكسطسلة غذاء ا)بعد إسباـ ىذا اؼبشركع 
 [38].مليار دكالر أمريكي 32ما يقارب  2002كقد أنفق على ىذا اؼبشركع حىت  اية 

ض دجلة، ك يشمل كل مشركعان منها سبعة يف حوض الفرات ك ستة يف حو  13حيث يعترب ىذا اؼبشركع متكامل ينقسم إذل      
سدان ك  32مشركع من ىذه اؼبشاريع على سد أك أكثر، إذل جانب العديد من اؼبنشآت ك قنوات الرم ك يتضمن اؼبشركع إقامة 

 [39].ؿبطة لتوليد الطاقة الكهربائية على  رم دجلة ك الفرات 19
 

 أبعاد مشكلة المياه في حوضي دجلة و الفرات : المطلب الثاني
مشكالت اؼبياه بالنسبة الدكؿ الواقعة  على ىذين اغبوضُت كمشكالت نتجت عن تزايد اإلحتياجات اؼبائية نتيجة  تبدك     

كن لنمو السكاف ك ما يتبعو من زيادة يف مشركعات التنمية اؼبائية كاػبدمات كالتصارع على اؼبوارد اؼبائية اؼبتاحة مستقبالن، ؽبذا ال يب
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ؼبنطقة ك خاصة يف نواحيها اؼبناخية ك اؼبائية، ك اليت تشكل أساسان التوزيع اعبغرايف ؼبوارد اؼبياه، ك ما ذباىل الظركؼ الطبيعية يف ا
يًتتب على ذلك من كفرة أك ندرة اؼبياه يف تلك اؼبنطقةعن غَتىا، ك ما يتبعو من ارتفاع يف قيمة اؼبياه يف حياة دكؿ اؼبنطقة ك 

إذا كانت ىذه اؼبياه ترد إليها عرب دكلة ؾباكرة تتحكم يف منابع اؼبياه فتًتكها سبر إليها خطورة تعرضها للنقص عند اغباجة، خاصة 
لنفسها لتنمية مشركعاهتا اؼبائية حىت تستطيع التفوؽ على جَتا ا، ( دكلة اؼبنبع)أك ربرمها منها بقدر ما تستأثر بو الدكلة األخرل 

 [40].ك حسب قوة الدكلة اليت سبكنها من إجراء ذلك
 

ك إنشاء سد أتاتورؾ   GAPكمن أبرز اؼبشاكل حوؿ اؼبياه،النزاع الذم قاـ بسبب مشركع تنمية جنوب شرؽ األناضوؿ      
اجتماع دكف أف يتم  16ك عقدت اللجنة ( العراؽ-سوريا-تركيا)على  ر الفرات، حيث شكلت عبنة فنية بُت األقطار الثالثة 

اـ مياه  ر الفرات كالسبب الرئيسي ىو معارضة تركيا لعقد معاىدات متعددة األطراؼ التوصل إذل أم إتفاؽ ثالثي حوؿ استخد
 .حوؿ ىذا اؼبوضوع

كأخَتان فإف العراؽ خبركجو من معادلة التوازف االقليمي للقول، قد أفسح اجملاؿ لًتكيا للمضي يف ـبططاهتا اؼبائية حىت آخر      
 [41].سوريان، كما يفتح اجملاؿ لًتكيا للمضي يف استخداـ  ر دجلة مدل، ك يصبح النزاع الفرايت نزاعان تركيان 

أما بالنسبة للعالقات السورية العراقية فكانت أكذل اإلحتكاكات، بسبب اؼبياه بُت سوريا كالعراؽ عندما شرعت سوريا يف        
لبفاض اؼبياه اليت اعتاد العراؽ على بدعم سوفيييت مارل كتكنولوجي حيث ترتب على ذلك ا 1976-1974بناء سد الطبقة عاـ 

 [42].25 %كصوؽبا من  ر الفرات إذل 

فكانت األزمة بُت العراؽ ك كسوريا، حيث قامت العراؽ بتهديد سوريا بتدمَت ىذا السد بالقنابل كدل تنتهي األزمة إال بقرار        
 . سورم بتدفق كميات إضافية من اؼبياه ذباه العراؽ

مشركعان،  13الؼ الرئيسي حوؿ مشركع جنوب شرؽ األناضوؿ ك سد أتاتورؾ يف تركيا ك الذم يتشعب إذل كيبدك أف اػب     
يف ( ىاقباجيد -قرافايا)سبعة منها يف حوض  ر الفرات ك الستة الباقية يف حوض  ر دجلة، كقد مت االنتهاء من تشييد سدم 

 .يتم االنتهاء من سد أتاتورؾ سدكد أخرل يف حُت 4حوض الفرات، بينما يستمر العمل يف 
كىذا اؼبشركع يهدؼ لتزكيد اؼبناطق اغبدكدية يف تركيا بالطاقة ك مصادر الرم عبعلها نقطة ذبميع للحبوب ك الفواكو ك      

 .اػبضار لدكؿ الشرؽ األكسط
ى  ر الفرات ألغراض ككذلك طرح اؼبشركع مشاكل بعيدة اؼبدل يف منطقة خرجت من أسوأ جفاؼ كتعتمد بشكل كبَت عل     

الرم لتخفيف فاتورة استَتاد اؼبواد الغذائية، فسوريا زبطط لرم مائة ألف ىكتار من األراضي اعبديدة باإلضافة إذل الطلب الزائد 
اد من اؼباء ربتاجها سوريا ؼبواجهة النقص اغب 3مليوف ـ 15على مياه النهر كاإلستنزاؼ السريع للمياه اعبوفية، فإف ىناؾ حاجة لػ

               2000يف اؼبواد بدأ من عاـ 
 . %90كفبا يزيد األمر صعوبة أ ا تعتمد على مياه  ر الفرات بنسبة      
أما العراؽ فالوضع أسوء حاالن أل ا تقع يف  اية ؾبرل  ر الفرات فالفًتة اليت يتم فيها تعبئة حبَتة أتاتورؾ،فإف توليد الطاقة  -

يف حُت أف طبسة ماليُت مزارع عراقي يف الشماؿ الغريب % 40شاريع اؼبقامة على النهر قد تنخفض بنسبة الكهربائية من اؼب
 .سيعانوف من النقص يف إمدادات اؼبياه، كسيتأثر كذلك إنتاج القمح كاألرز
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فبا يضاعف من مشاكل فإنشاء سد  أتاتورؾ سيكوف لو مضاعفات حادة على كمية اؼبياه ك نوعيتها اليت تصل إذل العراؽ ك      
فبا ىبفف تدفق اؼبياه إذل العراؽ بشكل  ( الطبقة )العراؽ إمكانية قياـ سوريا باحتجاز معظم ما تبقى من مياه النهرخلف سد 

 [43].كبَت
جلة كتدعي تركيا بأف ما سبرره من مياه إذل سوريا ك العراؽ ىو تضحية منها ك ليس كاجبان عليها، كتنادم باعتبار حوضي د      

كالفرات حوضان كاحدان، ك إمكانية نقل مياه  ر دجلة إذل  ر الفرات من خالؿ مشركع منخفض الثرثار يف العراؽ، كإزاء اؼبوقف 
الًتكي تذىب كل من سوريا ك العراؽ، إنطالقان من االتفاقيات اؼبتعددة السابقة اليت أبرمتها مع تركيا كمن قواعد العرؼ الدكرل ك 

 .التحكيم الدكليُت كما أقره الفقو الدكرل أحكاـ القضاء ك
، فإ ا تتمسك بالصفة الدكلية 1997كأخَتان من إتفاقية قانوف إستخداـ اجملارم اؼبائية الدكلية يف األغراض غَت اؼبالحية عاـ      

كرل ك قاعدة عدـ التسبب بضرر لنهر الفرات كما تقضي بو اإلتفاقية من قاعدة اإلستخداـ العادؿ ك اؼبنصف ؼبياه اجملرل اؼبائي الد
 [44].ذم شأف لدكؿ اجملرل األدى

فًتكيا دل تلتـز بتطبيق أم من اإلتفاقيات اليت أبرمتها مع الدكؿ اؼبشاطئة، مدعية أف الفرات ليس  ران دكليان لكي تطبق عليو       
اؼبياه اغبدكدية، فلها اغبق يف فبارسة السيادة اؼبطلقة القواعد الدكلية، بل أنو ؾبرد  ر عابر للحدكد، كأف اؼبياه الدكلية ىي فقط 

على ذلك اعبزء من ؾبرل الفرات الذم هبرم يف أراضيها، ك بالتارل تقيم عليو ما تشاء من اؼبشاريع اؼبائية، دبا ىبدـ مصاغبها، دكف 
لذم يلحق مصاغبها بسبب اؼبشاريع مراعاة ما لسوريا ك العراؽ من حقوؽ طبيعية مشركعة يف مياىو، ك دكف اإلكًتاث بالضرر ا

 [45].الضخمة اليت تنشئها تركيا دكف التنسيق ك التشاكر مع ىاتُت الدكلتُت اؼبشًتكُت معها يف ىذا اجملرل اؼبائي الدكرل
 

 اآلثار السلبية واإليجابية لهذه السدود: المطلب الثالث
الفرات من خالؿ سلسلة السدكد كالقنوات اليت سبكنها من التحكم هتدؼ ىذه اؼبشاريع إذل السيطرة سبامان على مياه دجلة ك      

 [46].يف كميات اؼبياه اليت يتم صرفها إذل اعبزء األسفل من النهرين
 .لتحقيق استقرار اجتماعي ك مبو اقتصادم يساىم يف بلوغ أىداؼ التنمية الوطنية لًتكيا    

  :ؽبا آثار مباشرة على مشكلة اؼبياه تتمثل يف فاؼبشاريع الًتكية السورية اؼبقامة على  ر الفرات
من إصبارل اؼبوارد اؼبائية لنهر الفرات، كتبعان لذلك ينخفض الوارد اؼبائي  3مليار ـ 26تستهلك اؼبشاريع الًتكية السورية حوارل  -

 .من معدؿ الوارد اؼبائي الواصل إذل العراؽ من ميل الفرات % 25بنسبة تعادؿ 
ياه ك تلوثها، حيث تزداد ملوحتها بسبب نقص اؼبورد اؼبائي يف النهر من جهة، ك استعماالت اؼبياه من دكؿ تردم نوعية اؼب -

من  675كم ك سوريا 442كم يف كل من تركيا   117من جهة أخرل، كما يصب فيو من على طوؿ ( تركيا)أعلى اجملرل 
 [47].ا ذات طبيعة جبسيةـبلفات الصناعة ك غَتىا، فاألراضي اليت يبر هبا النهر يف سوري

كال شك أف زيادة ملوحة اؼبياه ك تلوثها سوؼ يؤثر سلبان على أغراض استخداماهتا اؼبتعددة، سواءن للشرب أك للزراعة أك       
 [48].الصناعة أك الكهرباء، كما سًتتفع تكاليف إعداد اؼبياه ك جعلها صاغبة لألغراض السابقة

بية ؽبذا اؼبشركع على العالقات الثنائية مع سوريا ك العراؽ باعتبارنبا دكليت اجملرل األكسط ك كذلك انعكست العواقب السل      
اؼبصب، فأدت إذل تفاقم التوترات اإلقليمية ك احمللية بشكل خطَت، حيث تضم ىذه اؼبنطقة األكراد كعرب لواء اسكندركف، ك 
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ؽبذه اؼبنطقة عرب تنميتها هبدؼ إرساء البنية التحتية للزراعة اغبضرية ك  تنظر تركيا ؽبذا اؼبشركع كأداة لتحقيق اإلستقرار السياسي
الريفية، ككذلك قطاعات التصنيع ك التعليم ك اؼبواصالت ك الصحة كاإلسكاف ك السياحة ك غَتىا، لرفع مستول الدخل لسكاف 

 [49].منطقة األناضوؿ اعبنوبية الشرقية اليت تعد من اؼبناطق الًتكية اؼبتطورة
 1990بينما عواقب ىذا اؼبشركع على سوريا ك العراؽ، عندما فهتح سد أتاتورؾ ك عقب اإلنتهاء من ملئ اؼبرحلة األكذل عاـ      

ساعة ىبط منسوب النهر يف سوريا دبقدار مًت كبعد  24تبينت على الفور عواقب ذلك على اعبزء السفلي من النهرين، فبعد مركر 
٪ من احملصوؿ نتيجة النقطاع 15راعية من جراء ذلك، ك ربمل العراؽ خسارة مباشرة تقدر حبوارل أسبوعُت تأثرت احملاصيل الز 

تدفق اؼبياه،أما سوريا فقد عانت الكثَت من جراء ملء ىذا السد ك تكبدت الكثَت من اػبسائر كالبفاض التصريف السنوم 
 .٪ تقريبان 40للفرات بنسبة 

، إال أف سوريا ال تزاؿ 1991لتنظيم صرؼ اؼبياه ك سد تشرين الكهركمائي عاـ ( البعث)كبالرغم من قياـ سوريا ببناء سد     
تواجو مصاعب صبة يف التزكد باؼباء ك الكهرباء، أما العراؽ فيعاين من شدة ملوحة الًتبة اؼبرتفعة الذم يبكن أف يلحق الضرر 

َت كميات معقولة من اؼبياه النقية كالبفاض إيراد النهر ك اغباجة بأراضي مابُت النهرين اػبصبة،باإلضافة لعدـ التحكم باؼبياه لتوف
 . اؼباسة للرم من ماء الفرات

األمر الذم يفاقم تعرض احملاصيل الزراعية للهالؾ عند عبوء السلطات الًتكية إذل قطع تدفق مياه النهر ؼبلء خزاف سد أتاتورؾ      
ًتة الصيف،ك سيعود بالطبع اعبزء األكرب من اؼبياه اليت تستخدمها تركيا إذل ؾبرل دكف أف يتوافر قدر إضايف من مياه األمطار يف ف

النهر ك لكنها ستكوف ؿبملة بكميات أكرب من األمالح ك ـبتلف اؼبنتجات الكيماكية من ـبصبات ك مبيدات للحشرات ك 
 .األعشاب الطفيلية

فرات لسد حاجاهتا فإف العراؽ ستواجو كضعان أصعب اللبفاض كم كدبا أف سوريا ستّحوؿ كميات متزايدة نسبيان من مياه ال    
مياه الفرات ك دجلة ك ارتفاع نسبة اؼبلوحة فيها ك رداءة نوعيتها فيصبح نصيب بالد مابُت النهرين مهد الزراعة منذ القدـ ماءن 

 [50].شحيحان ك مزيدان من األمالح ك التلوث
دات دل تتمكن سوريا ك العراؽ من اغبيلولة دكف مواصلة العمل على تنفيذ مشركع كرغم الشكاكل ك اإلحتجاجات ك التهدي     
 :اب الًتكي، بل إ ما دل يتوصال إذل إتفاؽ أك معاىدة لتقاسم مياه النهرين كذلك لعدة اعتباراتڄاؿ
 .غياب قانوف دكرل يبوؿ تقاسم اؼبوارد اؼبائية اؼبشًتكة ك إدارهتا -1
 .يا ك العراؽافتقاد التنسيق بُت سور -2
اغبرب بُت العراؽ ك إيراف اليت فرضت على العراؽ إقامة عالقات طيبة مع تركيا، فبا حاؿ دكف الرد بفاعلية ضد السياسة اؼبائية -3

 .اليت تنتجها تركيا
 ؽبا من عدـ قدرة سوريا الوقوؼ منفردة ضد تركيا إال أف سوريا نفذت مشركعات الرم الًتكية عن طريق التشدد يف مطلوبُت -4

 :تركيا ك نبا
 . استعادة لواء إسكندركف -
تقاسم مياه الفرات، كىكذا قبدأف النزاعات حوؿ اؼبوارد اؼبائية تتحوؿ إذل كسائل ضغط لدل بعض الدكؿ إزاء جَتا ا اؼبشًتكُت  -

 [51].معها يف األ ار
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  : الخاتمة
على اؼبستول اإلقليمي كاإلقتصادم،حيث تكوف فيها قطرة اؼباء ىي احملرؾ إف أزمة اؼبياه ىي صراع اؼبستقبل يدعمها تطورات      

الرئيسي نظران للتغَتات اؼبناخية  اليت يشهدىا العادل حاليان،كالذم يتجو إذل التصحر كاعبفاؼ خاصة منطقة الشرؽ األكسط،فال بد 
 .أف يدؽ ناقوس اػبطر كيطالب باغبرص على قطرة اؼبياه

ية تعيش آماالن حقيقة يف النهوض بأكضاعها كاسًتجاع دكرىا التارىبي ك قد سعت كال تزاؿ جاىدة للًتكيج عن فاؼبنطقة العرب     
 . عقيدة الفكر اؼبائي اعبديد ك اليت ستنجم عنها عواقب كخيمة

ب أف تستفيد منو فئات اجملتمع  أما ندرة اؼبياه يف اؼبنطقة العربية ترجع إذل أف اؼباء سلعة اقتصادية ك موردنا صباعيان بامتياز هب     
 .كلها كىي كباقي اؼبوارد األخرل

ا كمع ازدياد اغباجة للمياه فإف دكؿ اؼبنبع غالبان ما تستأثر دبياه النهر اليت تكوف ميدانان للنزاع  أل ا تتداخل مع اغبدكد ك منبعه    
 . من خارج الدكؿ العربية

اإلعًتاؼ حبق كل دكلة مشاطئة بأف ربصل على حصة منصفة كمعقولة من اؼبياه، كأف  إف تقاسم مياه األ ار العربية يستوجب     
تتوسع يف الزراعة اؼبركية لتحقق األمن الغذائي لشعبها، كليس من اإلنصاؼ أف تستأثردكؿ اؼبنبع دبياه النهركتقيم عليو ما تشاء من 

  .مشاريع دكف مراعاة مصاحل الدكؿ اليت تتقاسم معها مياه اجملرل
 : كنتيجة لذلك توصلنا إذل اإلقًتاحات التالية    
كضع برنامج عمل من أجل البيئة، ك التفكَت يف إنشاء ؿبكمة مائية عربية تكوف مهمتها األساسية اسًتداد اغبقوؽ اؼبائية  -1

 .كفق قواعد القانوف الدكرل العربية ك البحث عن مدل كجود االسًتاتيجيا اؼبائية، ك فض اؼبنازعات البيئية بُت الدكؿ اؼبتشاطئة
اإلىتماـ بقطاع اؼبياه ك تسليحو بسياسة مائية رشيدة، يبكن أف ىبففا الضغوط عن اؼبوارد اؼبائية النادرة، من خالؿ خفض  -2 

خداـ عدد اؼبشاريع اؼبائية اعبديدة ك خاصة السدكد، ك أحجامها عن طريق إدارة الطلب، كازباذ إجراءات فعالة غبفظ اؼباء، ك است
 . اؼبائية احملدكدة اؼبتاحة للوطن العريب الوسائل التقنية كاالقتصادية الفعالة غبماية اؼبوارد

إدخاؿ عملية التقييم البيئي ك رباليل التكاليف ك الفوائد ك دراسة اعبدكل يف مشاريع تنمية ك تطوير مصادر اؼبياه، ك ترشيد  -3
 . غراض األخرلاستخداـ اؼبياه يف الزراعة ك الصناعة ك األ

 . تفعيل التعاكف العريب لصد صبيع احملاكالت اؽبادفة إذل كقف تدفق اؼبياه إذل البلداف العربية -4
تشكيل ىيئة من اؼبختصُت بالشأف اؼبائي لعقد اجتماعات دكرية تكوف مهمتها األساسية تعزيز التعاكف بُت العرب ك األتراؾ  -5

 . بشأف مياه  رم دجلة ك الفرات
حث الدكؿ النيلية على االنضماـ ؼبعاىدة صباعية،من أجل التغلب على مشاكل اؼبياه كما ينجم عنها من مشاكل  -6

أخرل،بإنشاء ىيئة دكلية دائمة تضم يف عضويتها فبثلُت عن دكؿ حوض النيل، تتمتع باختصاصات شاملة يف ؾباؿ إدارة النهر 
 . تعاكف يف ؾباالت أخرلكتطويره ك التعاكف يف ؾباؿ اؼبياه، ألنو نواة لل

كبديل عن استعماؿ السدكد ك التقليل اؼبفقود من اؼباء بالبحر من اؼبنظور ( خزانات الصخور) إعادة شحن الصخور باؼبياه  -7
 .كىذا البديل هبرم استخدامو يف السعودية االقتصادم،
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اف لو أف يستغٍت عن النفط، فإنو ال يستطيع اإلستغناء الصراع على قطرة اؼبياه سبس اؼبواطن العادم يف ضركرات حياتو، فإذا ك  -8
 .عن اؼبياه، ألف اؼباء يصبح ذىبان يف يد من وبسن استخدامو فال بد من اغبرص عليو ك عدـ تركو عرضة للعبث
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 النزاع الجزائري الفرنسي حول أرشيف الحقبة االستعمارية
 

 زازي اامع يونس :  األستاذ
 نيةإنساعلوم اجتماعية و  قسم

 2جامعة البليدة        
 
 

 :ملخص
 
ك إمبػا اسػتمرت اؼبخلفػات كعلػى  1962مشكل االستعمار الفرنسي للجزائػر دل ينتػو بانتهػاء التواجػد العسػكرم يف اعبزائػر سػنة    

ص أكثػػر مػػن صػػعيد حيػػث امتػػدت إذل فػػًتة مػػا بعػػد االسػػتقالؿ كمػػن بػػُت أىػػم ىػػذه اؼبشػػاكل هتريػػب فرنسػػا لألرشػػيف اعبزائػػرم اػبػػا
 .تاريخ إعالف االستقالؿ  1962أم من بداية االحتالؿ إذل  1830بالفًتة اؼبمتدة من 

رغم احملاكالت العديدة السًتجاع أرشيف مرحلة االستعمار ك ما قبل ذلك، فاف الدكلػة الفرنسػية تتهػرب مػن االسػتجابة ؽبػذا       
لقانونيػة ك تػارة أخػرل بػدكاعي اؼبصػلحة الوطنيػة ك األمػن تػارة متحججػة بالػدكاعي ا ، الطلػب ربػت حجػج متعػددة ك بطػرؽ ملتويػة

 .القومي
التنكػر ؽبػذا اؼبطلػب الشػرعي ىػػو مػا يػدفعنا إذل طػرح التسػػاؤؿ حػوؿ السػبب الرئيسػي كراء االمتنػػاع عػن تسػليم اعبزائػر أرشػػيفها      

لة التشميع عن ىذا األرشيف حسب القوانُت اػباص بالفًتة االستعمارية  رغم مركر نصف قرف كىي الفًتة القانونية اليت تسمح بإزا
كميػة كتوعيػة األرشػيف اؼبرحػل ك أنبيتػو ،  , الدكلية كىو ما رباكؿ ىذه اؼبقالػة اإلجابػة عنػو مػن خػالؿ التطػرؽ إذل مفهػـو األرشػيف

 .ية  السًتجاعو كما سنتعرؼ علي نوعية الكمية القليلة اؼبسًتجعة ك ـبتلف اإلجراءات اليت ازبذهتا الدكلة ك اؼبؤسسات اؼبعن
 ،السياسية ،االقتصادية  ،كيف األخَت سنركز ؾبهوداتنا على رصد  اآلثار اؼبًتتبة عن ىذا التهريب بالنسبة لذاكرة االجتماعية       

 .كالثقافية
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 :مقدمة
لذم جزء قد تطورت بفقدىا يعترب األرشيف ىو اؼبزاد اؼبستقبلي يف حياة األمم كالشعوب غَت أف شعوب العادل الثالث كا      

للعديد من مصادر تارىبها بسبب ما نكبت بو من تسلط كتدمَت من قول أجنبية، كاعبزائر أحد تلكم الدكؿ اليت فقدت الكثَت 
سنة، ككانت أخر األعماؿ  132الوثائقية، بدءا من مرحلة التوطُت كالتسلط كاستباحة كل ما ىو موجود خالؿ " أرشيفاهتا " من 

 (.إذل فرنسا ) مت هبا اإلدارة االستعمارية ىو هتريب كأخذ كل ما ىو أرشيف الذم يعرب عن مرحلة تواجدىا اليت قا
اؼبتعلق باألراضي كالعقارات كالبنايات، الصناعة، الفالحة كحىت كـبططات قنوات ) سبثلت ىذه العملية يف أخذ كل ما ىو أرشيف 

 (. اؼبياه كتصريف اؼبياه 
 OAS) .)خاصة مرحلة ما فبل االستغالؿ من طرؼ اؼبنظمة العسكرية اػباصة ) الكثَت منها  كما مت إتالؼ كحرؽ

  حرؽ ـبطوطات اؼبكتبة اؼبركزية باعبزائر بالعاصمة،: مثال* 
 ..فضاعت الكثَت من اؼبلفات كالوثائق من األماكن اليت يوجد فيها ىذا األرشيف اؼبهرب      

 :تعريف كلمة األرشيف -1
 :مة أرشيف ؽبا ثالثة معاينكل       

 .الوثيقة اليت تكتبها أثناء نشاط ما، حيث ربتفظ عليها للرجوع إليها يوما ما، يف حالة البحث عن اغبجة -1
 .اليت ذبمع، تنظم كربافظ على الوثائق: اؼبصاحل كاؼبؤسسات -2
  .اؼبقرات أك اؼبكاتب اليت ربفظ فيها ىذه الوثائق-3
 :أنواع األرشيف -2
 األرشيف العاـ كاألرشيف اػباص: الناحية القانونية يوجد نوعاف من  
األرشيف العمومي ىي الوثائق اؼبنتجة من طرؼ السلطات العمومية كاؼبؤسسات اؼبكلفة دبهاـ اؼبصاحل العامة : األرشيف العام -1
 مؤسسات عامة، قنصليات، كزارات) 
عاـ، فهي الوثائق العائلية، الوثائق الشخصية أرشف الشركات،  ىي كل الوثائق اليت ليس ؽبا طابع: األرشيف الخاص -2

  (.يف حالة االطالع عليها ) اعبمعيات، ذبمع كربفظ كتبقى دائما ربت شركط أصحاهبا 
 بداية االىتمام باألرشيف الجزائري -3

أسس  1908ر األمر اؼبؤرخ يف أفريل بإصدا trnnnejبدأت اإلدارة الفرنسية باالىتماـ باألرشيف أثناء اغباكم العاـ جينار      
 :مبادئ حفظ كتنظيم األرشيف كالذم ينص على

 .ربفظ كثائق اعبزائريُت أك الوثائق اؼبتعلقة باعبزائر لدل مصاحل أرشيف اغباكم العاـ -
 :بداية ترحيل األرشيف 3.1
ن فرنسا، كخاصة بعد عملية ضرب كحرؽ بعد أف جاءت تعليمة م 1961يعود تاريخ ترحيل أرشيف اعبزائر إذل شهر مارس       

 أرشيف اعبزائر يف العاصمة كحرؽ مكتبة اعبامعة اؼبركزية
اعبيش، الشرطة، العدالة، كملفات النشاطات : سبثل ىذا األمر أكال بتصوير كل الوثائق كربويل كل اؼبلفات خاصة ملفات

 .يدكانت ىذه العملية ـبططة كفبنهجة بشكل ج. االقتصادية كاالجتماعية
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 مراكز تواجد األرشيف الجزائري المرحل 3.2
 .يوجد األرشيف اعبزائرم اؼبرحل باؼبراكز الفرنسية التالية      

  Aix- en- provence مركز اكس برفنس -1
 .األرشيف الوطٍت الفرنسي -2
 Châteaux de vincennes أرشيف اعبيش الفرنسي قصر فانساف  -3
 أرشيف قصر  العدالة -4
 :لة الجزائر استرجاع أرشيفها بعد االستقاللمحاو  -4
 :من فرنسا اسًتجاع أرشيفها، حيث أرجعت بعض الكميات يف السنوات اؼباضية 1963طلبت دكلة اعبزائر منذ سنة  
 .سجل 450ؾبموعة من : 1967 -
 .سجل 153ؾبموعة من : 1975 -
 .سجل 183ؾبموعة من : 1981 -

      
جواف  16كذلك بتاريخ )( ة يف اؼبرحلة اليت اعتلى فيها الرئيس فرنسوا مثَتاف الرئاسة بفرنسا  توقفت العملي 1981كمنذ سنة  

ك مند دلك الوقت بقيت الشخصيات الوطنية كاؼبؤرخوف . أين منع فيها أية مناقشة حوؿ موضوع األرشيف اعبزائرم 1982
 .يطالبوف باسًتجاع دلك األرشيف

 تسلمت اعبزائر بعض اػبرائط 2003بعد زلزاؿ منطقة بومرداس لسنة  
 .تسلمت اإلذاعة الوطنية جزءا من األرشيف السمعي البصرم من اإلذاعة الفرنسية: 2003

خرائط األلغاـ اؼبزركعة يف اغبدكد ك بعض األشرطة السمعية ) قامت اإلدارة الفرنسية بتسليم أرشيف  2004يف سنة 
 (.أرشيف اإلذاعة ) البصرية 

 
 :ترجعاألرشيف المس 4.1
 :األرشيف السمعي البصري      

ساعة من  102كثيقة ما يعادؿ  1862كسبثل ىذا يف  1962-1959سلمت فرنسا للجزائر أرشيف اإلذاعة للفًتة  2007 -
 .الربامج تشمل ىذه الوثائق صور

 .لنهائيات كأس مشاؿ إفريقيا -
 .1946رحالت إذل مكة اؼبكرمة -
 .1958صور زيارة الرئيس ديغوؿ يف  -
 .صور عن عملية اإلجالء من اعبزائر -

 :ما بقي من األرشيف
 (.العاصمة، قسنطينة ككىراف) يوجد جزء من األرشيف الغَت مرحل اػباص جبيش كجبهة التحرير دبصاحل األرشيف اعبهوية       
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 أمثلة عن المجازر  -5
 .(غبوار جريدة الشركؽ مع اإلستاد عبد الكرمي جباجة ارجع) أمثلة عن التجاكزات اليت أظهرهتا كثائق من ىذا األرشيف       

 :1اؼبثاؿ* 
نسمة بعد سقوطها كاف ىذا نتيجة اجملازر اليت  15.000نسمة البفض إذل  30.000كاف عدد السكاف مدينة قسنطينة        

 .حدثت
 :2اؼبثاؿ * 

 .ة مقيدة يف ؿبضر من األرشيف، ىذه اغبادث1945جواف  24حادثة إعداـ السجناء دبدينة قاؼبة بتاريخ       
مث اعدموا يف الشارع بسبب أ م كانوا 1945مام  8حيث قاـ مدير السجن بإخراج سجناء جزائريُت اثر مظاىرات       

  .فهده اجملازر موثقة يف ؿباضر للسلطات الفرنسية أنداؾ. يرددكف أناشيد كطنية
 
 :نوعية األرشيف المرحل -6

) يريات أرشيف العاصمة، كىراف، كقسنطينة ينص فيو أنو مت أخذ كل األرشيف بدكف استثناء كحسب التقرير األكرل ؼبد -
اليت تظم األرشيف التارىبي للدكلة اعبزائرية  Z، خاصة يف سلسة (شؤكف إدارة، سياسي، ثقايف، اقتصادم، اجتماعي

 (.قبل دخوؿ االستعمار الفرنسي 19ك 18خالؿ القرف 
 بالمراكز الفرنسية ترتيب األرشيف المرحل 6.1

 :الوثائق حسب المجموعات
  ( ARCHIVES NATIONALES)  األرشيف الوطٍت -1

 اجملموعة  -
-  -série  A    : 1855أرشيف ما قبل . 
- série B   : االمتيازات يف إفريقيا 
- série C  : األرشيف االسباين خالؿ قرفXII  
- série D   : ـبتلف الوثائق 
- série E   :مة اؼبراسالت العا 
- série F   :ك القرارات اؼبراسيم 
- série G  : اؼبوظفُت ك اإلدارة العامة 
- série H  :شؤكف اؼبسلمُت ك الصحراء 
- série I.J.K   : شؤكف عرب العاصمة ، كىراف ك قسنطينة 
- série M   : أمالؾ اعبزائريُت 
- série N   :األشغاؿ العمومية 
- série R   : الشؤكف العسكرية 
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- série  T  :دالة الع 
- série W   : اػبرائط ك اؼبخططات 
- série X   :les dons et les réceptions   
- série Z   : أرشيف العرب ك األتراؾ 

 )ىذه الوثائق كانت ؿبفوظة لدل مصاحل األرشيف الرظبي، اغباكم العاـ للجزائر ك مقرات الدكائر ك البلديات 
préfectures et mairies ) 

  Archives locales األرشيف احمللي -2
- B  série  : أرشيفات الديواف(Cabinet   ) 
- série C   : اؼبوظفُت 
- série d   :Médaille D'Honneur  
- série E   : االنتخابات 
- série F   :الشرطة ك األمن بصفة عامة 
- série G  :  السكاف ك اغبالة اؼبدنية 
- série H  : الزراعة ،التجارة ، الصناعة ك التموين 
- série I : شؤكف اؼبسلمُت 
- série k  : االدارة ك احملاسبة يف احملافظات 
- série  L :  : االدارة ك احملاسبة يف البلديات 
- série M   : االستعمار 
- série N  : أمالؾ اعبزائريُت 
- série P   : األمالؾ 
- série O   : الشؤكف العسكرية 
- série S   :  التعليم العاـ للفنوف كالعلـو 
- série T   : العدالة 

série U     -  : الدين 
- série X  :السجوف ك مراكز إعادة الًتبية 

 
 األرشيف اإلداري الغير مرتب و الغير مؤرخ -3

Archives Administratives Non Classées Ni Datées 
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 النزاع حول األرشيف -7
 .إف النزاعات بُت الدكؿ حوؿ األرشيف قضية معركفة يف كل زماف كمكاف

 كبعض األرشيف يف اؼبختصُت هتم لكنها ك اعبميع أنظار تستقطب ال ي قضية متواترة يف الساحة الدكلية أكثر فبا نتصوره،كى 

 . اعبماعية ذاكرتو يشكل الذم أرشيفو اجل من برمتو شعب ثورة إذل تؤدم استثنائية أكضاعا ىناؾ إف غَت.اؼبؤرخُت ك الدبلوماسيُت
 يدـك الدكؿ بُت القائمة النزاعات فض إف جباكم ؿبمد السيد ذكر إذ. الدكؿ بُت األرشيف قضية إذل طرقتت اليت احملاضرة ؿبور  ذالكم

 تراب يصبح إف بعد تربز القضية الف دكلية دبعاىدات األزمات ىذه حل يتم ما كعادة. قرف بعد قرنا يتواتر دل إف عقودا ك عقودا أحيانا

 ،أخرل دكؿ كموت دكؿ ظهور) العادل يشهد ،حيث أخرل دكلة سيادة ربت كاف إف بعد يدجد كطنية سيادة ربت ما ترايب جزء أك ما
 (عديدة انشقاقات ك كاالنفصاؿ التوحيد حالة أيضا ،كيشهد ترايب توسيع من أحيانا تستفيد كقد ترابية ذبزئة إذل بعضها تتعرض كما
 (الدكؿ بتعاقب) خاص فصل اؼبفاىيم ىذه بُت كمن الدكلية العالقات صعيد على قانونية مفاىيم هبمع اليـو العادل أصبح كعليو

 . (فينا مؤسبر قانوف) األرشيف مصَت على كانعكاسو
 :التالية اػبصائص حسب األرشيف تصنيف يتم
 .اإلدارم أك السياسي أك الدبلوماسي األرشيف :النوع -
 .عمومي أك سرم :الخاصية -
 .قماشي كرؽ من كأ ملفوؼ كرؽ من أك جلد أك كرؽ من :المادة -
 
 .حقيقي كجود ؽبا ليس سراب، أك أشباح دكلة إذف فهي أرشيف، بدكف دكلة تأسيس يبكن ال) 

 (.الشعوب ذاكرة تعيش حىت القصول بالعناية كإحاطتو األرشيف على اغبفاظ اعبميع على يتحتم لذلك
 ملكا يصبح الذم األرشيف ترحيل إذل أدت اليت ؼبدمرةا اغبركب يف سبثلت ك صفوه عكرت ىزات إذل تعرض اإلنساين التاريخ إف غَت) 

  (.كمشتتا جزءا الوثائقي الرصيد يبقى ك اؼبهزـك أك للهاـز
 اليت للدكؿ كاالقتصادم السياسي ك الثقايف للتاريخ بالنسبة األرشيف أنبية تأكيد على قراراهتا يف مرارا اليونسكو منظمة عكفت لذلك

 إرجاع إذل الوصل قصد األرشيف حوؿ بالنزاعات اؼبعنية الدكؿ بُت ثنائية اتفاقات إبراـ قًتحتكا األجنبية السيطرة ربت عاشت

 كقامت االكبياز عدـ كمنظمة اؼبتحدة األمم كمنظمة القضية بنفس أخرل عاؼبية منظمات اىتمت كقد.األصلية لبلدا ا الوثائق

 .الصدد ىذا يف بإجراءات
 قامت إذ اعبزائر استقالؿ تاريخ إذل يعودا الذم كفرنسا اعبزائر بُت الوثائقي النزاع ؼبوضوع مطوال مدققا عرضا احملاضر خصص كقد

 :قسمُت إذل فرنسا يف حاليا احملفوظ األرشيف كينقسم . اعبزائر سلطاهتا غادرت عندما كاسع بًتحيل حينها الفرنسية اإلدارة
 .الفرنسي االستعمار مرحلة قبل اؼبنتجة الوثائق -        
 .  الفرنسي االستعمار خالؿ اؼبنتجة الوثائق -        
 حبسابات اػباصة السجالت بعض باسًتجاع ، احملاضر قوؿ حسب  ، 1966 سنة الدكلتُت بُت اؼبفاكضات ظبحت كقد

 يف مت كما (سبايناال الرصيد) من عبزء اؼبدققة األفالـ بعض إذل باإلضافة (العثماين الرصيد) كثائق من جزءا تشكل كاليت االنكشاريُت
 ك كالفرنسية اعبزائرية السلطات بُت 23/12/1966 بتاريخ مكاتبات تبادؿ بعد العثمانية باللغة دفًت 450 اسًتجاع الشأف ىذا
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 جسكار الفرنسي الرئيس زيارة ظبحت اخرل جهة من ك جهة من ىذا . 1830 سنة قبل باعبزائر اإلدارية باغبياة الدفاتر ىذه تتعلق

 الطرؼ خالؽبا سبكن ك شخصيا جباكم السيد فيها شارؾ األرشيف مشكل حوؿ اؼبفاكضات بإجراء ، 1974 سنة اعبزائر إذل دستاف

 (.العريب الرصيد) التارىبي لألرشيف علبة 153 اسًتجاع من اعبزائرم
 (SERIE.A-D) (ث -أ) 1830 سنة قبل اؼبنتجة الوثائق -        
 (SERIE.E – Y) (ىػ – ج) 1830 ةسن بعد اؼبنتجة الوثائق -        
 (SERIE.Z) (سلسليت) كالعربية الًتكية الوثائق -        

 رحل ،حينما فرنسا كبو 1962 سنة للًتحيل خضعت أ ا ذلك طويل عناء بعد اسًتجاعها مت ىامة مدنية سجالت أيضا ىناؾ ك

 فيها قيدت اليت اؼبدنية السجالت من اعبزائريوف حـر السبب ذاكؽب  ، األصلي كطنهم إذل باعبزائر كلدكا الذين الفرنسيوف اؼبواطنوف

 شنت حينما 1962ك 1960 سنيت بُت منها كبَتا جزءا أحرقت السرم اعبيش منظمة اف العلم مع الفرنسيُت ملفات مع ملفاهتم

 اليت السجالت من تبقى ما فرنسا رحلت كقد ، اؼبركزية كاػبزائن  ، اؼبصادرات كاؼبراكز الفنادؽ خالؽبا كدمرت أحرقت كاسعة ضبلة

 . االستقالؿ غداة اغبريق من قبت
 

 (.كاؼبساحات باؼبياه خاصة) كتقنية إدارية سجالت بينها من ذكر بعد، تسًتجع دل كثائق ىناؾ توجد الوثائق باقية
 باإلمرباطورية كاؼبرتبطة ريةكاالستعما السياسية الوثائق ىناؾ ، ذلك إذل باإلضافة موظفُت طرؼ من االستقالؿ عند ترحيلها كمت

 . االستعمارية
 احملتل للًتاب تابعا األرشيف ليصبح يثَتىا اليت كاالعتبارات الوثائقي االنتماء) مفهـو تفسَت مشكلة بطرح احملاضر قاـ العرض ىذا بعد

 (.عليو كاحملافظة كصيانتو جبمعو اؼبستعمر قاـ حُت يف
 يرل (قديبا اؼبستعمرة الدكلة بُت لالزمة يعرض الذم األرشيف بسبب دكلتُت بُت اؼبتبادلة العالقات تعكَت ينبغي ال ذلك على عالكة

  .سياسية ك انتهازية مسائل ؾبرد االعتبارات ىذه ؾبمل إف احملاضر
 الثاين النوع أما احملتل البلد داخل اؼبستعمرة القوة سياسة يف األكؿ النوع يتمثل ، نوعُت إذل االستعمارم السياسي األرشيف كينقسم

 البلد خاصة ك الوثائق هبذه يهتماف كاؼبستقل اؼبستعمر) البلداف إف يرل لذلك ، اؼبستعمرة الدكلة سبارسها اليت اػبارجية بالسياسة خاص

 يهز عنيف كأحيانا كمتعب شاؽ نزاع األرشيف حوؿ فالنزاع أخرل بلداف مع اغبدكد حوؿ نزاعات لو كانت إذا سيما ال اؼبستقل

 (.األطوار متشعبة صعبة قضية يعد لذلك الدكلية العالقات مسار
 قوانُت لوضع شخصيا احملاضر فيها شارؾ كاليت ،1983 فريل ا 08 يـو فينا معاىدة جاءت األرشيف، حوؿ األزمة ؽبذه كزبفيفا

 الدكؿ فرضتها اليت الشركط تلب دل الثالث العادل بلداف ألف تنفيذ بأم ربظ دل كلكنها ...الدكرل التشريع مبادئ على قائمة دقيقة

 . عديدة تنازالت يف اؼبتمثلة ك سابقا ؽبا اؼبستعمرة
 النزاع لقضية توضيحا 1944 سنة الوحدة فك بعد األرشيف حوؿ كايرلندا الدمبارؾ بُت قاـ الذم النزاع جباكم السيد ذكر ، اػبتاـ يف

 تضمن حىت منها البد الوقت نفس يف كلكنها سياسية ألزمات اناأحي تؤدم كصعبة شائكة قضية يزاؿ كال كاف الذم األرشيف حوؿ

  . أرشيفها كاسًتجاع صبع بعد اعبماعية ذاكرهتا على احملافظة اؼبعنية الدكؿ
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 :خاتمة 
بالرغم من أف أرشيف اغبقبة االستعمارية يبثل توثيقا شاىدا على مرحلة تارىبية مهمة إال أف قيمة أكرب من ذلك فهي سبثل       

كاؼبستقبل بالنسبة للذاكرة التارىبية للمجتمع اعبزائرم كما انو مادة خاـ للبحث العلمي  حلقات التواصل بُت اؼباضي كاغباضر
إلهباد تفسَت ؼبختلف األحداث اليت عرفتها اعبزائر كىو يف نفس الوقت دليل عمل ؼبختلف اؼبصاحل اإلدارية االقتصادية كاألمنية 

طات عمرانية كعقارية كؿبدد للمواقع اليت زرعت فيها القنابل اؼبضادة لألشخاص اليت كضعت على فهذا األرشيف يتضمن ـبط
 .حدكد كىي أيضا تؤرخ لألشخاص كاعبماعات

كنظرا ؽبذه األنبية نرل من الواجب على السلطات اؼبعنية بذؿ من اؼبزيد اعبهود إلقناع فرنسا بإرجاع حق اعبزائريُت يف       
 .توظيف كل الوسائل اؼبمكنة للحصوؿ على ىذا األرشيفتارىبهم كذلك ب

 
 

 :قائمة المراجع
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 ممارسة التجارة بين اإلطالق والتقييد
 جزائريأحكام الشريعة اإلسالمية والقانون ال دراسة مقارنة بين 

 
 الدكتور قاشي عالل: األستاذ                                                                

 كلية الحقوق 
 02جامعة البليدة       

 
 : مقدمة 
إّف التجارة تعّد من دعائم االقتصاد ألّم دكلة كسبثل جانبا من جوانب النشاط اإلنساين باعتبارىا كسيلة لكسب  

، كؿبورا تدكر عليو األنشطة اإلقتصادية إذ أّف التجارة ترتبط بالزراعة كبالصناعة إذ بالتجارة يتم تسويق اؼبنتجات الزراعية، األمواؿ
 كيتم تصريف اؼبواد الصناعية بالتجارة، كبواسطة التجارة تنتظم حياة األفراد ألّف الفرد ال يبكنو أف وبقق كل رغباتو إاّل بدخولو عادل

كلكن اؼبعامالت التجارية إذا مّت فبارستها بنزاىة كشرؼ . يت ربتم عليو شراء ما وبتاجو من اؼبواد كبيع ما يكوف يف غٌت عنوالتجارة ال
مع مراعاة ما تقتضيو قيود اؼبصلحة العامة تؤدم إذل ازدىار البلد كتنميتو، أما إذا دل تتم ىذه اؼبعامالت التجارية على الوجو 

ؼبعامالت دبختلف العيوب كأصبحت كسيلة للحصوؿ على أكرب ربح كبأّم طريقة كانت ، ككانت الغاية اؼبطلوب، كتلوثت ىذه ا
 . تربر الوسيلة من غش كاحتكار فإّف ذلك السلوؾ ينعكس سلبا على الفرد كعلى البلد الذم يعيش فيو ىذا الفرد

يف ؾباؿ العالقات الدكلية كتلعب التجارة كحجمها  كإذا كانت التجارة ربقق فائدة للفرد داخل دكلتو، فإّف ؽبا أثرا كبَتا 
الدكر الكبَت يف ؾباؿ السياسة العاؼبية إذ هبا يتم ربط العالقات كهبا تقطع العالقات فبا يعٍت بأّ ا تؤدم إذل ربقيق التنمية 

 . اإلقتصادية
ها كاسعا مّت ضبطها دبختلف التوجيهات كإذا كانت حاجة الناس إذل التجارة بارزة كدعا إليها اإلسالـ كؾباؿ االكبراؼ في 

كالقيود اليت ربكم مسَتهتا كتزيل عنها الشوائب اليت تلحقها لتؤدم دكرىا بدكف تعسف من قبل األفراد، كدل يقف اؼبشرع اعبزائرم 
لبية بل تدخل اؼبشرع موقفا سلبيا من فبارسة األعماؿ التجارية اليت قوامها السرعة كاالئتماف كما رتبو الواقع العملي من نتائج س

بنصوص ربدد الشركط اؼبتعلقة دبمارسة األنشطة التجارية، كنصوص ربدد القواعد اؼبطبقة على اؼبمارسات التجارية، كقواعد تتعلق 
باؼبنافسة لكي يضمن فبارسة ذبارية نزيهة على الرغم من أف الواقع العملي مازاؿ يفرز آثارا سلبية كخبمة خبصوص زيادة األسعار 

لتلقائية، االحتكارات الفردية اؼبتكررة، مزاكلة التجارة بدكف شركط القيد يف السجل التجارم، إبراـ ككالة ؼبمارسة نشاط ذبارم ا
باسم صاحب السجل لشخص آخر، التهرب الضرييب، عدـ التصريح الصحيح كالدقيق للمداخيل، هتريب السلع كبو اػبارج، 

اخل، على أمل أف تتغَت ذىنية التجار كأخالقياهتم لتحقيق النفع للبالد كالعباد خصوصا كأّف ...اإلذبار يف اؼبواد اؼبمنوعة قانونا
أما اإلشكالية اؼبطركحة . فينبغي إحكاـ الرقابة على النشاط التجارم أكثر فبا مضى( داخلية كأجنبية)االستثمارات مفتوحة للجميع

ضع إذل صبلة من القيود سواء ضمن أحكاـ الشريعة اإلسالمية أك يف ىل سبارس التجارة بصفة مطلقة أـ زب:فتتمثل فيما يلي 
 :القانوف اعبزائرم ؟ كتتفرع عن ىذه اإلشكالية التساؤالت التالية 

 كما دليل مشركعيتو يف الشريعة كالقانوف ؟, ك ما أنواعو ,ما اؼبقصود بالعمل التجارم -
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 يف الشريعة اإلسالمية ك القانوف اعبزائرم ؟ما ىي الضوابط اليت دبقتضاىا يبارس العمل التجارم -
 ككيف تؤثر التجارة على ـبتلف جوانب التنمية االقتصادية؟, ما ىي القيود العامة اليت تفرض على فبارسة العمل التجارم -
نيوية كمن شبة كانت دراسيت ىذه اليت أردت أف تكوف دراسة يف الشريعة اإلسالمية اليت سبثل ـبتلف جوانب اغبياة الد 

كاألخركية دبا تكفلو من حقوؽ للجميع كدبا تدفع من األضرار عن الغَت كربقق التوازف االجتماعي كما تفرض من إخراج للفرائض 
 اؼبالية من أمواؿ التجارة كالقانوف اعبزائرم خبصوص حرية التجارة كـبتلف القيود كالضوابط اليت ينبغي مراعاهتا ؼبا للتجارة من أنبية

متبعُت منهجا كصفيا ك مقارنا لضبط ىذه اغبرية اؼبمنوحة لألفراد، . تنمية اقتصادية على الصعيد الداخلي كالدكرليف ربقيق 
 . معتمدين على مراجع يف الفقو اإلسالمي كمراجع قانونية كـبتلف النصوص اليت تتعلق باؼبوضوع

 
 مدلول التجارة في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي: المبحث األول

إّف التجارة كنشاط ؽبا مفاىيم ـبتلفة، كبالرجوع إذل القانوف الركماين الذم يعّد اؼبصدر األساسي للقانوف الفرنسي قبد  
فالتجارة ؽبا مفهـو اقتصادم . أّف للتجارة مدلوؿ كاسع حبيث مشلت كافة النشاطات اليت يقـو هبا الفرد دبناسبة استعمالو ألموالو

ك الثركات كتوزيعها أما إنتاجها فال يدخل ضمن مفهـو التجارة دبفهومها االقتصادم، كؽبا مفهـو قانوين كنعٍت بو تداكؿ األمواؿ أ
كنعٍت بو تداكؿ الثركات كتوزيعها كعمليات اإلنتاج كالتحويل اليت يقـو هبا الصناعيوف ككل العمليات اؼبالية اليت تقـو هبا البنوؾ 

ستثناء عمليات اإلنتاج الفالحي كاغبريف كاإلنتاج الفكرم كاؼبهن اغبرة اليت ظلت تارىبيا كعمليات النقل كالتأمُت على البضائع با
كيتحتم علينا أف نسلط الضوء . كاجتماعيا خارج نطاؽ القانوف التجارم رغم تشابو اإلنتاج الفالحي تارىبيا مع اإلنتاج الصناعي

 . ا أشارت إليو القوانُت الوضعية هبذا اػبصوصعلى التعاريف اليت حظيت هبا التجارة يف الفقو اإلسالمي كم
 

 تعريف التجارة لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية: المطلب األول 
لقد عرفت التجارة من قبل كثَت من العلماء كإف اختلفت ىذه التعاريف إاّل أ ا ظلت متفقة يف اؼبعٌت كاربدت يف  

 . 1(صناعة التاجر، كىو الذم يبيع كيشًتم للربح:)فها الزـبشرم بأّ ااألساسيات اليت ذبعل العمل من األعماؿ التجارية فعر 
تقليب اؼباؿ :) ، كيف مغٍت احملتاج عرفت التجارة بأّ ا2(التصرؼ بالبيع كالشراء لتحصيل الربح:) كعرفها الشيخ الدردير بأّ ا

ؿباكلة الكسب بتنمية اؼباؿ بشراء السلع بالرخص ، كقد عرّب ابن خلدكف يف مقدمتو عن التجارة بأّ ا 3(باؼبعاكضة لغرض الربح
: كلذلك قاؿ بعض الشيوخ من التجار ؼبن طلب الكشف عن حقيقة التجارة...كذلك القدر النامي يسمى رحبا....كبيعها بالغالء

 . 4(اشًت الرخيص كبع الغارل، كقد حصلت التجارة:) أنا أعلمها لك يف كلمتُت
ىي عبارة عن التصرؼ يف رأس اؼباؿ بالبيع كالشراء كاألخذ كالعطاء، طلبا للربح كالزيادة يف :) بقولوكقد عرؼ أحد احملدثُت التجارة 

 . 5(رأس اؼباؿ
                                                           

 . 3/68، 1/191ـبشرم، تفسَت الكشاؼ، الز  - 1
 1909،3/517الشيخ الدردير، الشرح الكبَتمطبوع مع حاشية الدسوقي ، الطبعة االكذل ، مطبعة السادة ،  - 2
 1958،1/397ؿبمد الشربيٍت اػبطيب ،مغٍت احملتاج اذل معرفة الفاظ اؼبنهاج،مطبعة مصطفى اغبليب ، - 3
األكرب، اؼبؤسسة الوطنية قدمة ابن خلدكف، كتاب العرب ك ديواف اؼببتدأ ك اػبرب يف اياـ العرب كالعجم كالرببر كمن عاصرىم من ذكم السلطاف عبد الرضباف  بن خلدكف،  م - 4

 3/915، 1984، اعبزائر ،للكتاب 
 . 15، بدكف تاريخ نشر  ، ص69االعلى للشؤكف االسالمية ، العددعبد الغٍت الراجحي، التجارة يف ضوء القرآف كالسنة، سلسلة كتب اسالمية  ،يصدرىا اجمللس : الدكتور - 5
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من خالؿ بعض ىذه التعاريف اؼبذكورة يتبُّت لنا أّف ىناؾ اتفاؽ على اعتبار العمل ذباريا مىت توافرت فيو الشركط  
 : التالية

 ع؛ أف يكوف ىناؾ شراء من أجل البي -
 القصد من كراء الشراء كالبيع ىو ربقيق الربح؛  -

لكن الفقهاء اؼبسلمُت دل يشًتطوا حىت يكوف العمل ذباريا أف يتم التعامل على اؼبنقوؿ بل يكوف العمل ذباريا حىت كلو مّت على 
الوضعية اليت كانت تعترب العمل خبالؼ بعض القوانُت . العقار مىت مّت شراء ىذا العقار بقصد البيع كربقيق الربح من كراء ذلك

ذباريا مىت كرد على اؼبنقوؿ كزبرج العقارات من دائرة األعماؿ التجارية مىت مّت شراؤىا بقصد بيعها بتحقيق ربح كلكن اؼبشرع 
القانوف  اعبزائرم يف اؼبادة الثانية من القانوف التجارم اغبارل قد ساير التطّور االقتصادم اغبديث كأدخل العقارات ضمن نطاؽ

اؼبتعلق بالنشاط  01/03/1993اؼبؤرخ يف  93/03ككذلك ما نصت عليو اؼبادة اػبامسة من اؼبرسـو التشريعي رقم . التجارم
زبضع كذلك ألحكاـ ىذا اؼبرسـو التشريعي نشاطات الًتقية العقارية اليت تقـو هبا الشركات اؼبدنية :) العقارم إذ قضت بأنّو
 (. لنشاطات ليس الغرض منها توفَت اغباجات اػباصة ألعضاء تلك الشركاتالعقارية إذا كانت ىذه ا

ما يبكن استخالصو أّف الفقو اإلسالمي كانت لو نظرة كاضحة كدقيقة عند ربديده ؼبفهـو التجارة يف الفكر اإلقتصادم  
 . كالقانوين اغبديث
ط اقتصادم قوامها الثقة كاألمانة كاإللتزاـ بأحكاـ القانوف إّف التجارة نشا: العمل التجاري في القانون الوضعي: المطلب الثاني

 -التجارم الذم يعّد من فركع القانوف اػباص إذ يشكل ؾبموعة من القواعد القانونية اؼبنظمة لوجو من أكجو النشاط اإلنساين
األخرل نّص اؼبشرع اعبزائرم كعلى غرار التشريعات . كاليت تطبق على طائفة معينة من االشخاص ىم التجار -النشاط التجارم

 : على األعماؿ التجارية كاليت يبكن تقسيمها إذل ثالثة أنواع
أعماؿ ذبارية منفردة، كأعماؿ ذبارية يف شكل : ويمكن تصنيفها إلى( بحسب الموضوع) أعمال تجارية بطبيعتها: الفرع األول

ة ىي اليت تعترب ذبارية حىت كلو كقعت مرة كاحدة من أشخاص مقاكالت، أعماؿ ذبارية حبرية، فبخصوص األعماؿ التجارية اؼبنفرد
( 14، 13، 2، 1)من القانوف التجارم يف فقراهتا 02يكتسبوف صفة التاجر أك ال يكتسبوف ىذه الصفة كىذا ما جاء يف اؼبادة 

ات التوسط يف شراء كبيع الشراء ألجل البيع، العمليات اؼبصرفية كعمليات الصرؼ كالسمسرة أك اػباصة بالعمولة، عملي: كىي
من القانوف التجارم يف  02العقارات أك احملالت التجارية أك القيم اؼبنقولة، أما اليت تتم يف شكل مقاكالت نصت عليها اؼبادة 

يف حُت  الفقرة الثالثة حىت الفقرة الثانية عشر كقد استخدـ اؼبشرع اعبزائرم مصطلح مقاكلة كاعتربىا من األعماؿ التجارية بطبيعتها
أّف اؼبراد ىو أف تتم ىذه األعماؿ يف شكل مقاكلة أم اشًتاط التكرار، كالتنظيم اؼبسبق سبييزا عن األعماؿ التجارية اؼبنفردة، أما 
خبصوص األعماؿ التجارية البحرية فاؼبشرع اعبزائرم قد اعتربىا أعماال ذبارية حبسب موضوعها كنص عليها يف اؼبادة الثانية من 

 . 201حىت  15التجارم يف الفقرات من القانوف 
فتظل ىذه األعماؿ التجارية بغض النظر عن صفة القائم هبا كبغض النظر عن : أعمال تجارية بحسب الشكل: الفرع الثاني

من القانوف التجارم كىي ؿبددة على سبيل اغبصر كزبص  03موضوعها إذ دبجرد أف تفرغ يف األشكاؿ احملددة حسب اؼبادة 

                                                           
 80،ص2004فتاؾ علي ، مبسوط القانوف التجارم اعبزائرم يف مقدمة القانوف التجارم ، نظرية االعماؿ التجارية  ، ابن حلدكف للنشر كالتوزيع ،: الدكتور - 1
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بُت كل األشخاص، الشركات التجارية، ككاالت كمكاتب األعماؿ مهما كاف ىدفها، العمليات ( الكمبيالة) بالسفتجة التعامل
 . اؼبتعلقة باحملل التجارم، العقود اؼبتعلقة بالتجارة البحرية كاعبوية

ؼبا أّف القائم هبا يكتسب صفة التاجر اليت تعترب يف حقيقة األمر عمال مدنيا كلكن طا: األعمال التجارية بالتبعية: الفرع الثالث
ككانت ضركرية ؼبهنتو التجارية كحاجات ؿبلو التجارم ففي ىذه اغبالة يأخذ الفرع حكم األصل فاؼبهنة تؤثر يف ىذه األعماؿ 

تم استعماؽبا كتكسبها صفتها فمثال لو اشًتل تاجر لوحة فنية لتزيُت ؿبلو التجارم فنقوؿ أّف شراء اللوحة عمل مدين كلكن طاؼبا ي
كمنطقيا أف تضفى الصفة التجارية لكل عمل يقـو بو التاجر غباجات ذبارية . لتزيُت ىذا احملل فنقوؿ بأّف العمل ىو ذبارم بالتبعية

كما . من أجل توحيد القواعد القانونية اليت ىبضع ؽبا العمل األصلي كالتابع حسب اؼببدأ القائل بأّف الفرع يتبع االصل يف اغبكم
من القانوف التجارم اعبزائرم، كىناؾ شركط هبب توافرىا يف األعماؿ  04ىذه األعماؿ تقـو على أساس قانوين ىو اؼبادة  أفّ 

التجارية بالتبعية منو أف يكوف القائم بالعمل تتوافر فيو صفة التاجر كأف يكوف ىناؾ ارتباط بُت العمل كاغبرفة التجارية أم أّف 
اّل ألعماؿ التاجر اليت تتعلق بتجارتو، كامتّد نطاؽ ىذه النظرية إذل كل اإللتزامات التعاقدية كغَت الصفة التجارية ال تثبت إ

 . 1 (الدفع غَت اؼبستحق، الفضالة، اإلثراء بال سبب) التعاقدية كاإللتزامات الناشئة عن شبو العقد
اعبزائرم صراحة ضمن نصوص القانوف التجارم أما  يضيفها الفقو كدل ينص عليها اؼبشرع: أعمال تجارية مختلطة: الفرع الرابع

إذا كاف العقد ذباريا بالنسبة إذل أحد طرفيو فال تسرم :) اؼبشرع اؼبصرم فقد نّص يف قانوف التجارة يف اؼبادة الثالثة منو على أنّو
أحكاـ القانوف اؼبدين ما دل أحكاـ القانوف التجارم إاّل على التزامات ىذا الطرؼ كحده، كتسرم على التزامات الطرؼ اآلخر 

، فاغبل ؼبثل ىذه اغبالة يف التشريع اعبزائرم يبكن حبثو فقهيا يف ظل غياب نص قانوين كىذا سباشيا مع قواعد (ينص على غَت ذلك
 . 2اإلنصاؼ كمقتضيات اغبياة التجارية

شريفة ؽبا أنبيتها يف اغبياة اإلنسانية لذا تعّد التجارة مهنة : دليل مشروعية التجارة ودعوة اإلسالم إليها: المطلب الثالث
فإذا قضيت الصالة فانتشركا يف :)أباحها اإلسالـ بل دعا إليها كحّث اؼبسلمُت على اإلكتساب عن طريق التجارة يقوؿ اهلل تعاذل

كإذا حللتم فاصطادكا :)كقولو تعاذل( ىذا أمر إباحة:)، قاؿ القرطيب رضبو اهلل عن تفسَت ىذه اآلية3(االرض كابتغوا من فضل اهلل
كقد أباح اإلسالـ التجارة كاعتربت ليس أكال (. أم إذا فرغتم من الصالة فانتشركا يف االرض للتجارة كالتصرؼ يف حوائجكم

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إاّل أف تكوف ذبارة عن تراض :)ألمواؿ الناس بالباطل، يقوؿ اهلل تعاذل
إذ اؼبوذل عّزكجّل ينهانا عن تعاطي األسباب احملرمة يف اكتساب األمواؿ، لكن اؼبتاجرة اؼبشركعة اليت قوامها الًتاضي بُت . 4(منكم

ليس عليكم جناح أف تبتغوا فضال :) كما يستدؿ على إباحة التجارة من قولو تعاذل. اؼبتعاقدين هبوز فعلها كاكتساب األمواؿ هبا
 : لفخر الرازم كجو اإلستدالؿ هبذه اآلية فقاؿ قد ذكر اؼبفسركف يف تفسَت اآلية كجهُتفقد ذكر ا. 5(من ربكم

                                                           
 30،ص2003عبزائرم االعماؿ التجارية ،التاجر،الشركات التجارية ،دار اؼبعرفة  ،عمورة عمار  ،الوجيز يف القانوف التجارم ا: الدكتور  - 1
 193/194، ص1999دار النهضة العربية ،( نظرية االعماؿ التجارية ،التاجر ،اؼبلكية التجارية )فايز نعيم رضواف ،مبادئ القانوف التجارم :الدكتور  - 2
 . 10سورة اعبمعة، اآلية  - 3
 . 29، اآليةسورة النساء - 4
 . 198سورة البقرة، اآلية - 5
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األكؿ ما ركاه عطاء ابن مسعود كابن الزبَت : األكؿ أّف اؼبراد بابتغاء الفضل يف اآلية ىو التجارة كيدّؿ على صحة ىذا التفسَت أمراف
كالثاين الركايات اؼبذكورة يف سبب النزكؿ إذ تتفق كلها على إحًتاز الناس من ، (أف تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم اغبج)أّ ما قرآ

 . التجارة يف موسم اغبج فنزلت ىذه اآلية
ىو ابتغاء اإلنساف حاؿ كونو حاجا أعماال تكوف موجبة الستحقاؽ فضل ( أف تبتغوا فضال من ربكم:)الثاين اؼبراد من قولو تعاذل

: ركل البخارم عن ابن عباس قاؿ: كيقوؿ ابن كثَت يف تفسَت اآلية. ّف الوجهُت مراداف من ىذه اآليةكقد ذكر الفخر الرازم أ. اهلل
( ليس عليكم جناح أف تبتغوا فضال من ربكم:)كانت عكاظ كؾبنة كذك اجملاز أسواقا يف اعباىلية فتأشبوا أف يتجركا يف اؼبوسم فنزلت

نوا يتقوف البيوع كالتجارة يف موسم اغبج كيقولوف أّ ا أياـ ذكر فأنزؿ اهلل كا: كعن ؾباىد عن ابن عباس قاؿ. يف مواسم اغبج
فإذا كانت اآلية ذبيز التجارة يف موسم اغبج كىو كقت تؤدل فيو الفريضة (. ليس عليكم جناح أف تبتغوا فضال من ربكم:)قولو

 أّف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم تاجر يف ماؿ فمن باب أكذل أف تكوف التجارة جائزة يف بقية األياـ األخرل، كنشَت ىنا إذل
السّيدة خدهبة رضي اهلل عنها قبل البعثة كذلك حينما بلغها عن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ما بلغها من صدؽ حديثو كعظم 

وافق على ذلك أمانتو ككـر أخالقو فبعثت إليو كعرضت عليو أف يتاجر يف ماؽبا كتعطيو أفضل ما كانت تعطي غَته من التجار ف
كما أّف كثَتا . 1فباع سلعتو اليت خرج هبا كاشًتل ما كاف يريد شراؤه مث رجع إذل مكة فباعت خدهبة ما جاء بو بأضعف أك قريبا

إّف اهلل سبحانو :)كقد قاؿ السرخسي مستدال على مشركعية التجارة. من الصحابة من اشتغل بالتجارة ككانت ؽبم أمواال طائلة
اؿ سببا إلقامة مصاحل العباد يف الدنيا، كشرع طريق التجارة، ألّف ما وبتاج إليو أحد ال يوجد مباحا يف كل موضع، كتعاذل جعل اؼب

كآخركف يضربوف يف االرض يبتغوف من فضل :) ، كقد قاؿ اهلل عّز كجلّ 2(كيف األخذ على سبيل التغالب فساد كاهلل ال وبب الفساد
علم أف سيكوف منكم :) كيف آية أخرل يقوؿ اؼبوذل عّز كجلّ . اهلل يف اؼبكاسب كاؼبتاجرةأم مسافركف يبتغوف من فضل  3(اهلل

، فهذه اآلية أعطت (مرضى كآخركف يضربوف يف األرض يبتغوف من فضل اهلل، كآخركف يقاتلوف يف سبيل اهلل فاقرؤكا ما تيسر منو
اد كىو أعظم العبادات كيف ذلك دعوة ؼبباشرة العمل للضرب يف األرض كاإلبتغاء من فضل اهلل بالتجارة كالعمل حكم اعبه

:) ، كيف ركاية(بيع مربكر كعمل الرجل بيده:) كالتكسب بالتجارة، كقد سئل النيّب عليو الصالة كالسالـ عن أفضل الكسب فقاؿ
ؽبا من فضل عظيم كأ ا ، بل إّف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يدعو إذل العمل بالتجارة ؼبا 4(عمل الرجل بّيده ككل بيع مربكر

، كفبا يدعوا إذل التجارة 5(عليكم بالتجارة فإّف فيها تسعة أعشار الرزؽ:) أكسع أبواب الرزؽ فقد قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
التاجر الصدكؽ األمُت مع النبيُت :) التجارة أّف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم جعل التاجر الصدكؽ يف منزلة عالية حيث قاؿ

 . 6( كالشهداءكالصديقُت
 
 
 

                                                           
 . 1/171ابن ىشاـ، السَتة النبوية ربقيق طو عبد الرؤكؼ سعد،نشر مكتبة الكليات االزىرية،  - 1
 . 12/108مشس االئمة السرخسي، اؼببسوط، الطبعة الثانية، دار اؼبعرفة للطباعة كالنشر ، بَتكت ،بدكف تاريح نشر ،   - 2
 . 20، اآليةسورة اؼبزمل - 3
 . 1/3ركاه أضبد كالبزاز كاؼبنذرم يف الًتغيب كالًتىيب،  - 4
 . 2/64، 1939ركاه اإلماـ ابو حامد  الغزارل ، إحياء علـو الدين، مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اغبليب، - 5
 . 3/28ركاه الًتمذم كحسنو اؼبنذرم يف الًتغيب كالًتىيب،  - 6
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 ضوابط ممارسة العمل التجاري في ظل أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: المبحث الثاني
طاؼبا أّف التجارة مهنة دعاّ إليها اإلسالـ كأكلتها التشريعات الوضعية باالىتماـ كالتنظيم فينبغي على كل من يبارس ىذه  

حىت يبكن أف تكوف ىذه اؼبهنة ال تشوهبا الشوائب اليت علقت بالتجارة يف العهود  اؼبهنة أف يلتـز ببعض األسس كالتوجيهات
الغابرة كحىت ال تكوف قاصرة على فئة دكف األخرل، إذ سبارس يف غياب اعبشع كعدـ اإلحتكار كانتفاء الغش كالربا، فمثال اليهود 

اس على التجارة كاإلحًتاؼ يف اؼبسائل اؼبالية للحصوؿ على أبتلو بالسعار اؼبارل كالتجارم يف كل زماف كمكاف ككانوا أحرص الن
كالتالعب باألسواؽ كاألسعار كالتعامل بالربا الفاحش يف كل اؼبستويات فردية كصباعية كدكلية فما كاف منهم إاّل اإلفساد ...الذىب

ؼبالية إف دل يتخلص منهم قبل أف يتكمنوا من يف كل مكاف ينزلوف فيو حبيلهم الشيطانية كأصابوه باػبراب كالدمار كأصابوه باؽبزات ا
 . 1القضاء عليو، كما فعلت هبم أؼبانيا يف عهد ىتلر

كاعبدير بالذكر أّف اإلسالـ جاء وبمل عدة توجيهات كضوابط يف ؾباؿ اؼبعامالت كخصوصا يف اؼبعامالت التجارية، كما أّف 
 . يود خبصوص فبارسة األنشطة التجاريةالتشريعات الوضعية تضمنت أحكامها العديد من الضوابط كالق

إّف اإلسالـ دين متكامل ال يعتَته النقص صاحل لكل زماف : الضوابط اإلسالمية في المعامالت التجارية: المطلب األول
ية التجارة كمكاف ما ترؾ تنظيم أّم مسألة لألىواء البشرية اؼببالغة لألنانية بل صقل النفوس كالعقوؿ كبُت كل األحكاـ اؼبتصلة حبر 

حىت توجو الوجهة السليمة سواء من حيث إبراـ العقود أك كقت فبارستها أك على ماذا ترد كمن حيث تعيُت اؼببيع تعينا كافيا تنتفي 
 . معو اعبهالة كال يقع اؼبشًتم يف غلط

كاؼبشًتم، إذ اإلسالـ يهتم بأف إّف التجارة تقـو على مبدأ الًتاضي الذم يسود بُت البائع  :بخصوص إبرام الصفقة :الفرع األول
يكوف التعاقد بُت األفراد عن طريق إرادة حرة تنتج كافة اآلثار، إذ العقد لغة ىو الربط كىو صبع طريف حبلُت ككبونبا كشّد أحدنبا 

رتباط باآلخر حىت يتصال كيصبحا كقطعة كاحدة، كالعقدة ىي اؼبوصل الذم يبسكهما كيوثقهما أما العقد يف اإلصطالح فهو ا
من مرشد اغبَتاف ؼبعرفة أحواؿ اإلنساف يف مذىب أيب  262إهباب بقبوؿ على كجو مشركع يثبت أثره يف ؿبلو، كقد نصت اؼبادة 

العقد عبارة عن ارتباط اإلهباب الصادر من أحد اؼبتعاقدين بقبوؿ آخر على كجو يثبت أثره يف اؼبعقود :)حنيفة النعماف على أف
يف فإّف العقد ينتج عن إرادتُت متطابقتُت ال إرادة كاحدة، كالعقد من حيث أنّو يقـو على إرادة يدخل ، كحسب ىذا التعر (عليو

 .يف عمـو التصرؼ الشرعي
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم :) كالقرآف الكرمي عند إباحتو للتجارة ذكر فيها كصف الًتاضي فقاؿ اهلل تعاذل

، فالًتاضي اؼبقصود مناطو حرية اإلختيار من طرؼ البائع كاؼبشًتم إذ يتفقاف على 2(ذبارة عن تراض منكم بالباطل، إاّل أف تكوف
تقدير الثمن دكف أف يكوف أحدنبا مضطر كأف يكوف البائع أك اؼبشًتم مكرىا، كمن شبة تفقد التجارة أىم عناصرىا كىو حرية 

 . 3األكؿ ال يعتمد الرضا كالتجارة قوامها عدـ اإلضطرار التبادؿ، كمن شبة كاف اإلحتكار نقيضا للتجارة ألفّ 
كيتم التعبَت عن الرضا بإهباب كقبوؿ من طريف العقد دكف تزييف لإلرادة أك إكراه كقد أكصى الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم الذم 

صوص ذكر العلماء بأّف يف ىذا كيف ىذا اػب. 4(ال خديعة) ال خالبة: شكا لو بأنو ىبدع يف اؼبعامالت بقوؿ عند بيعو كشرائو

                                                           
 . 8جحي، اؼبرجع السابق، صعبد الغٍت الرا: الدكتور - 1
 . 29سورة النساء، اآلية - 2
 . 193ؿبمد أبو زىرة، تنظيم اإلسالـ للمجتمع، دار الفكر العريب، بدكف سنة نشر، ص: اإلماـ - 3
 5/182اريخ نشر ،ركاه اػبمسة كصححو الًتمذم، نيل األكطارمنتقى االخبار ، للشوكاين، نشر مكتبة الدعوة االسالمية ،شباب االزىر ،بدكف ت - 4
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اغبديث يكوف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم قد لقنو ىذا القوؿ ليتكلم بو عند البيع، فيطّلع بو صاحبو على أنّو ليس من ذكم 
 . 1البصائر يف معرفة السلع كمقادير القيمة، كيرل لو ما يرل لنفسو كإذا ظهر غنب رّد الثمن كاسًتّد اؼببيع

ا يكوف قد كفل ضباية إلرادة ضعيف العقل كأعطاه فرصة لكي يبضي العقد أـ ال؟ فإذا أبرمو كاف دبوجب رضاه إذ اإلسالـ هبذ
الكامل ككانت إرادتو غَت اؼبشوبة بأّم عيب كاف، كمن جهة ثانية كفل اإلسالـ رعاية تامة ؼبوضوع رضا اؼبتعاقدين كذلك باشًتاط 

 . 2تعاقدين فكاف خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار اجمللسأىلية التكليف كأفسح اجملاؿ للخيار بُت اؼب
فاإلسالـ يشًتط ربقق الرضا يف كل عملية ذبارية لكي تطيب النفوس دبا تأخذ كما تدفع كيف ىذا يقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو 

 (. ال وبل ماؿ امرئ إالّ بطيب نفس منو:) كسلم
حرـّ بعض األشياء اليت ال يبكن التعامل فيها دبقابل أك بدكنو كمنها  إّف اإلسالـ قد :بخصوص محل العقد: الفرع الثاني

إّف :) اػبمور، اػبنازير، األصناـ ككل ما جاء الشرع بتحريبو، عن جابر رضي اهلل عنو أنّو ظبع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
رأيت شحـو اؼبيتة فإنّو يطلى هبا السفن كيدىن هبا اعبلود اهلل حرـّ بيع اػبمور كاؼبيتة كاػبنزير كاالصناـ، فقيل يا رسوؿ اهلل، أ

قاتل اهلل اليهود، إّف اهلل ؼبا حرّـ : ال، ىو حراـ، مث قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عند ذلك: كيستصح هبا الناس؟ فقاؿ
ؼبا تنطوم عليو من غرر مثل بيع  ، كما أّف الشريعة  ت عن التعامل يف بعض األشياء3(شحومها صبلوه، مث باعوه فأكلوا شبنو

، كبيع الطَت يف 4(ال تشًتكا السمك يف اؼباء فإنّو غرر:) السمك يف اؼباء، فعن ابن مسعود أّف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
عة ىذه البيوع من اؽبواء كبيع ما ال يقدر على تسليمو كبيع اللنب يف الضرع كاغبمل يف البطن، كبيع اؼبعدـك كاجملهوؿ فحرمت الشري

 . أجل القضاء على كل طريق يفسد معامالت الناس حىت يكوف اؼببيع معلوما
: كاألبعد من ذلك أّف اإلسالـ قد حـر األشياء اؼبباحة خصوصا إذا علم بائعها أّف مشًتيها يستعملها فيما حرمو اهلل فمثال

د أمن اؼبسلمُت ككذلك ال هبوز بيع العنب ؼبن يصنع بو طبرا، السالح كالعنب حالؿ كلكن ال هبوز بيع السالح للعدك الذم يهدّ 
فإذا كانت ىذه التوجيهات قد دعت إليها الشريعة اإلسالمية كحثت على اجتناهبا فإّف كاقعنا . فكل ما يؤدم إذل اغبراـ فهو حراـ

ذل استَتاد اػبمور كيرل بأّف عدـ اؼبعاصر يشهد عكس ذلك سباما كىذا تبديال ألحكاـ القرآف عن مواضعو إذ ىناؾ من يدعوا إ
 . قبوؿ انضماـ اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ىو منعها الستَتاد اػبمور

كقد  ى اإلسالـ عن بعض اؼبعامالت اليت تنجر عنها مفاسد ؼبا تنطوم عليو من غرر كجهالة كبالتارل حصوؿ منازعات  
 : رر كىيبُت اؼبتعاقدين كقد  ى اإلسالـ عن بيوع الغ

 كوبتوم على عدة تأكيالت: بيع اغبصاة -
 أف يقوؿ البائع بعتك ىذه األثواب ما كقعت عليها اغبصاة اليت أرميها؛ : أكؽبا
 أف هبعال نفس الرمي باغبصاة بيعا، فيقوؿ إذا رميت ىذا الثوب باغبصاة فهو مبيع منك بكذا؛ : ثانيها
 . أف أرمي هبذه اغبصاةأف يقوؿ بعتك على أّنك باػبيار إذل : ثالثها

                                                           
 . 5/262نيل األكطار للشوكاين، نفس اؼبرجع،  - 1
 . 157،ص 1980فتحي عبد الكرمي، النظاـ اإلقتصادم يف اإلسالـ مبادؤه كاىدافو ، الطبعة الثانية ،مكتبة كىبة ،: أضبد السعاؿ، الدكتور: الدكتور - 2
 . 5/141 ركاه اعبماعة، نيل األكطار، الشوكاين، اؼبرجع السابق ، - 3
 . 5/147ركا ق اإلماـ أضبد كالشوكاين يف نيل األكطار، نفس اؼبرجع  - 4
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 . 1( ى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن بيع اغبصاة كعن بيع الغرر: )فمثل ىذا البيع ؿبـر ؼبا ركم عن ايب ىريرة قاؿ
، كقد  ى النيّب صلى اهلل عليو كسلم عن ىذا النوع من البيع 2كىو بيع شيء دكف مشاىدتو فمىت ؼبسو كقع البيع: بيع اؼبالمسة -

ؼبس الرجل ثوب اآلخر بيده بالليل أك : كاؼبالمسة...  ى عن اؼبالمسة:) غبديث الذم أكرده أبو سعيد عن رسوؿ اهلل أنّويف ا
 . 3(بالنهار كال يقبلو

كقد فّسر الشافعي ىذا البيع بأّف البائع يقدـ ثوبا مطلوبا للمشًتم فيلمسو فيقوؿ البائع لو بعتك إياه بكذا اشًتط أف وبل ؼبسك 
 . ـ نظرؾ كال خيار لك عند الرؤيةمقا
البيع كرد . 4ىو أف ينبذ الرجل إذل الرجل بثوبو، كينبذ اآلخر بثوبو كيكوف ذلك بيعهما من غَت نظر كال تراضي: بيع اؼبنابذة -

إذل الرجل قبل  ى عن اؼبنابذة كىي طرح الرجل ثوبو بالبيع : النهي عنو حبديث ركاه أبو سعيد أّف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 . أف يقبلو أك ينظر إليو

كقد ذىب البعض من الفقهاء إذل اعتبار بيع اؼبالمسة كبيع اؼبنابذة من أنواع القمار كعلة النهي عن ىذين البيعُت ىو  
 . اعبهالة كالغرر
جار للتحايل على اغبراـ قد إّف ـبتلف الطرؽ اليت يبكن أف يلجأ إليها األفراد الت :بخصوص التحايل على الحرام: الفرع الثالث

 ى عنها اإلسالـ، فقد  ى الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلك فيما ركاه عنو عبد اهلل بن عمر، فقد قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو 
 إذا تبايعتم بالعينة، كأخذمت أذناب البقر كرضيتم بالزرع كتركتم اعبهاد سلّط اهلل عليكم ذال ال ينزعو حىت ترجعوا إذل:) كسلم
 . 5(دينكم
 . ىي أف يبيع التاجر سلعتو بثمن إذل أجل مث يشًتيها من اؼبشًتم بأقل من ذلك الثمن -بكسر العُت كسكوف الياء -كالعينة

من اؼبعلـو أّف العينة عند من يستعملها يسميها بيعا، كقد : كقد بُّت ابن قيم اعبوزية عملية التحايل على اغبراـ يف بيع العينة فقاؿ 
كىنا يكوف للنية . لى الربا الصريح قبل العقد مث غَت اظبها إذل اؼبعاملة كصورهتا إذل التبايع كىذا حيلة كخديعة هلل عّز كجلّ اتفقا ع

 . كما أكثر اغبيل اليت يلجأ إليها األفراد يف زماننا ىذا ربايال على اغبراـ كالقرض الذم يكوف بُت األفراد بفائدة. دخل يف اؼبعاملة
إّف البائع ىو الذم يعلم العيوب الظاىرة كاػبفية يف سلعتو فإذا  :بخصوص العلم الكافي في المبيع وإظهار عيوبو: عالفرع الراب

تصرؼ فيها فيقع عليو كاجب بأف يظهر كل العيوب اليت تشوب سلعتو كال يكتم منها شيئا فقد قاؿ الرسوؿ صلى هلل عليو 
ال وبل المرئ يبيع سلعة يعلم أّف هبا :) ، كقد قاؿ عقبة ابن عامر6(يب إاّل بيّنو لوال وبل ؼبسلم باع من أخيو بيعا فيو ع:) كسلم

أما لو أخفى البائع شيئا من عيوب السلعة  يكوف غاشا كالغش ؿبـر كقد ترؾ النصح الواجب يف اؼبعاملة كلكن (. داء إاّل أخربه
 .الواقع العملي يثبت عكس ما تقرره الشريعة

                                                           
 . 3/1153أخرجو مسلم يف صحيحو،  - 1
 . 4/205اريخ نشر ،  اؼبدكنة الكربل لإلماـ مالك،ركاية سحنوف عن ابن القاسم عن االماـ مالك ابن انس ، الطبعة االكذل ، مطبعة السعادة بالقاىرة ، بدكف ت - 2
 . 262/ 5، 1959ابن حجر العسقالين، فتح البارم بشرح صحيح البخارم  ،مطبعة مصطفى اغبليب ، - 3
 . 5/262ابن حجر العسقالين، فتح البارم، نفس اؼبرجع ،  - 4
 . 5/206ركاه أضبد كأبو داّكد كاللفظ لو، راجع نيل األكطار الشوكاين،  - 5
 . 2/755ركاه ابن ماجة يف سننو،  - 6
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إّف القانوف التجارم كالقواعد العامة توجب احًتاـ بعض : ابط القانونية عند الممارسات التجاريةالضو : المطلب الثاني
من قبل البائعُت يف مواجهة اؼبشًتيُت أك اؼبستهلكُت استجابة لرغبة ىؤالء كحىت يكوف اؼبنتوج يطابق  -التزامات-الشركط

ـ الصفقة بناء على إرادة الطرفُت كأف ال تكوف ىناؾ منافسة غَت اؼبواصفات القانونية كحىت يتم إعالـ اؼبشًتم باألسعار كترب 
 . مشركعة خبصوص فبارسة األنشطة التجارية اليت تعترب السرعة كاإلئتماف قوامها

اؼبؤرخ يف  04/02من القانوف رقم  4لقد نصت اؼبادة: بخصوص اإلعالم باألسعار وشروط البيع: ع األولالفر
يتوذل كجوبا إعالـ الزبائن بأسعار كتعريفات السلع :)عد اؼبطبقة على اؼبمارسات التجارية على أنّواحملّدد للقوا 2004يونيو23

هبب أف يكوف إعالـ اؼبستهلك بأسعار كتعريفات :) من نفس القانوف على أنّو 05، كما نصت اؼبادة (كاػبدمات كبشركط البيع
، فاؼبستهلك من حقو أف يعلم ...(بأية كسيلة أخرل مناسبة السلع كاػبدمات عن طريق كضع عالمات أك كسم أك معلقات أك

بالسعر أك اؼببلغ اإلصبارل الذم يدفعو قبل أف يقتٍت منتوجا أك خدمة كالوسيلة اليت تسمح بإعالـ ىذه اؼبنتوجات كاػبدمات هبذه 
ستهلك أيضا العلم بشركط األسعار تتم عن طريق كضع عالمات أك ملصقات أك أية كسيلة أخرل، ضف إذل ذلك أّف من حق اؼب

البيع أك تقدمي اػبدمات فلو مّت البيع بالتقسيط فيجب على اؼبستهلك أف يعلم بالسعر اإلصبارل كقيمة كل قسط كآجاؿ الدفع كدبا 
تُت فااللتزامات الواردة ىي التزامات بعمل يتم تنفيذىا عينا ىدفها ربقيق نتيجة كقد نصت اؼباد. 1يبكنو االستفادة من التخفيض

من ىذا القانوف يعاقب  7ك6ك 4على أف عدـ اإلعالـ باألسعار كالتعريفات ـبالفة ألحكاـ اؼبواد  04/02من قانوف  32ك 31
 9ك8دج، كأنّو يف حالة عدـ اإلعالـ بشركط البيع يعّد ذلك ـبالفة ألحكاـ اؼبادتُت  100000دج إذل 5000عليو بغرامة من 

 . دج 100000دج إذل  10000مة من من ىذا القانوف كيعاقب عليو بغرا
إّف بعض مظاىر استغالؿ النفوذ حديثا ىو سيطرة : بخصوص النهي عن استغالل النفوذ للوصول إلى الربح: الفرع الثاني

بعض الشركات كأصحاب رؤكس االمواؿ على اغبكم حبيث يتم سن قوانُت زبدـ ىذه الشركات كتقـو باستغالؿ الشعب، كقد 
يبنع على أّم عوف اقتصادم أف يبارس نفوذ على أم عوف اقتصادم :) السابق على أنّو 04/02ن القانوف م 18نصت اؼبادة 

آخر أك وبصل منو على أسعار أك آجاؿ دفع أك شركط بيع أك كيفيات بيع أك على شراء سبييزم ال يربره مقابل حقيقي يتالءـ مع 
اعترب القانوف أّف ىذا االستغالؿ فبنوع بقصد سبلك شيء أك اغبصوؿ على ربح  ، كإفّ (ما تقتضيو اؼبعامالت التجارية النزيهة الشريفة

أك منفعة من كراء ذلك فقد سبق اإلسالـ كأف قرر ىذا اؼببدأ يف كل اؼبيادين كيف ؾباؿ التجارة خصوصا إذ كرد عن النيّب صلى اهلل 
النيّب صلى اهلل عليو كسلم رجال يف األزد يقاؿ لو ابن  استعمل:) عليو كسلم يف اغبديث الذم ركاه عنو أيب ضبيد الساعدم فقاؿ

فقاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على اؼبنرب، فحمد اهلل : ىذا لكم كىذا أىدم إرّل قاؿ: اللتببة على الصدقة، فلما قدـ قاؿ
قوؿ ىذا لكم كىذا أىدم إرّل ،أفال أما بعد فإين استعمل الرجل منكم على العمل فبا كالين اهلل، فيأيت في: كأثٌت عليو، مث قاؿ

جلس يف بيت أبيو أك بيت أمو، حىت ينظر أيهدل لو أـ ال؟ كالذم نفس ؿبمد بيده ال يناؿ أحد منكم شيئا إاّل جاء بو يـو 
لهم ىل ال: القيامة وبملو على عنقو، بعَتا لو رغاء، أك بقرة ؽبا خوار، أك شاة تبعر، مث رفع يديو حىت رأينا عفريت إبطو، يقوؿ

 . 2(بلغت
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كقد ذكر ابن خلدكف يف مقدمتو خبصوص عدـ استغالؿ النفوذ عندما تطرؽ إذل ذبارة السلطاف كبُّت أ ا مضرة بالرعايا  
... فإّف الرعايا متكافئوف يف اليسار متقاربوف...مضايقة الفالحُت كالتجار يف شراء اغبيواف كالبضائع:) كقاؿ إّف من ىذه األضرار

السلطاف يف ذلك كمالو أعظم كثَتا منهم فال يكاد أحد منهم أف وبصل على غرضو، كقد ينتهي اغباؿ هبؤالء  كإذا رافقهم
اؼبنسلخُت للتجارة كالفالحة يف األمراء كاؼبتغلبُت يف البلداف أ م يتعرضوف لشراء الغالت كالسلع من أرباهبا الواردين على بلدىم 

الرعايا دبا يفرضوف من الثمن، كىذا أشّد من االكذل -عو ا يف كقتها ؼبن ربت أيديهم من كيفرضوف لذلك من الثمن ما يشاؤكف كيبي
أّف كل منتج أك تاجر أك حريف أك مقدـ خدمات أيّا كانت صفتو  -، كمن ىنا اعترب اؼبشرع اعبزائرم1(كأقرب إذل فساد الرعية

الغاية اليت تأسس من أجلها يريد أف يبارس نفوذا على عوف القانونية يبارس نشاطو يف اإلطار اؼبهٍت العادم أك بقصد ربقيق 
 . اقتصادم آخر فبارسة ذبارية غَت نزيهة ؼبا تنطوم عليو من ىذا النفوذ

األصل أّف التجارة تقـو على مبدأ الًتاضي بُت األفراد الذين تتوافر فيهم األىلية القانونية  :بخصوص إبرام العقد: الفرع الثالث
سنة مع ترشيد مزاكرل التجارة كىذا حسب اؼبادة  18سنة كاستثناء ينبغي توافر سن  19من القانوف اؼبدين  40 كىي حسب اؼبادة

من القانوف التجارم، كما زبضع األىلية العامة لألجنيب لقانوف الدكلة اليت ينتمي إليها جبنسيتو كاؼبالحظة يف الصدد أف اؼبشرع  5
ىلية التجارية يف ؾباؿ التنازع الدكرل على الرغم من أّف اؼبشرع الفرنسي أضاؼ فقرة ثانية اعبزائرم دل يأت حبكم خاص خبصوص األ
زبضع أىلية التاجر فرنسيا كاف أك أجنبيا لقانوف البلد الذم يتخذ فيو مقر نشاطو :)...إذل اؼبادة األكذل من قانوف التجارة نصها

الذم نعٍت بو استخداـ طرؽ احتيالية ربمل الطرؼ ( التدليس)ب اإلرادة ، كينبغي أف يكوف رضا الطرفُت غَت مشوبا بعيو (التجارم
من القانوف اؼبدين باعتبارىا من عيوب اإلرادة ذبعل العقد  87ك 86اآلخر على التعاقد كقد نّص عليها اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

 . قابال لإلبطاؿ ؼبصلحة من كقع يف تدليس
آمرتُت بأّف منعت اؼبمارسة التجارية الرامية إذل اتالؼ الوثائق التجارية كاحملاسبية  04/02ف من قانو  25، 24كقد جاءت اؼبادتُت 

كإخفائها أك تزكيرىا قصد إخفاء الشركط اغبقيقية للمعاملة التجارية، أك ربرير فواتَت كنبية أك مزيفة أك دفع أك استالـ فوارؽ ـبفية 
   صفة غَت شرعية أك حيازة ـبزكف من منتوجات خارج موضوع ذبارهتم الشرعية للقيمةأك حيازة منتوجات مستوردة أك مصنوعة ب

ككل فبارسة ذبارية تدليسية يعاقب عليها ( اإلحتكار)أك حيازة ـبزكف من اؼبنتوجات هبدؼ ربفيز اإلرتفاع غَت اؼبربر لألسعار
فإّف اؼبشرع اعبزائرم منع اؼبمارسات ، كمن جهة أخرل كضباية للمستهلك 10000000دج إذل  300000القانوف بغرامة من 

التعاقدية التعسفية، كىي كل بند أك شرط دبفرده أك مشًتكا مع بند كاحد أك عدة بنود أك شركط أخرل من شأنو اإلخالؿ الظاىر 
بائع خصوصا بالتوازف بُت حقوؽ ككاجبات أطراؼ العقد كمن شبة اعترب ىذه البنود أك الشركط تعسفية يف العقود بُت اؼبستهلك كال

التفرد بتغيَت آجاؿ تسليم اؼبنتوج أك آجاؿ تنفيذ اػبدمة، فرض التزامات حينية ك ائية على اؼبستهلك يف : اليت سبنح البائع 2البنود
      كل شخص طبيعي أك معنوم يقتٍت سلعا قدمت للبيع ) العقود يف حُت أنو يتعاقد بشركط وبققها مىت أراد، إلزاـ اؼبستهلك

بتنفيذ التزاماتو دكف أف يلـز نفسو هبا، أك رفض حق اؼبستهلك يف فسخ ( يد من خدمات عرضت كؾبردة كل طابع مهٍتأك يستف
العقد إذا أخّل ىو بالتزاـ يف ذمتو، أك هتديد اؼبستهلك بقطع العالقة التعاقدية عند عدـ خضوع اؼبستهلك لشركط ذبارية جديدة 

                                                           
 . 2/672ابن خلدكف يف مقدمتو،  اؼبرجع السابق،  - 1
 ،الرجع السابق  04/02من القانوف  29اؼبادة  - 2
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 تقابلها حقوؽ كالتزامات فباثلة معًتؼ هبا للمستهلك، فمىت مّت إبراـ العقد بطريقة غَت متكافئة، أك أخذ حقوؽ كالتزامات ال
 . دج 5000000إذل  50000اإلذعاف كقد تضمن شركطا تعسفية يعاقب عليها القانوف بغرامة من 

اؼبشركعات كإزدىارىا  األصل أّف اؼبنافسة أمر مرغوب فيو إذ تؤدم إذل تقدـ :بخصوص المنافسة غير المشروعة:  الفرع الرابع
كينتج عن اؼبنافسة اإلبتكار كالقدرة على ربقيق نتائج أفضل، إذ البأس يف أف يتبارل التجار كاؼبنتجوف لسلعة يف خدمة العمالء 
كىذا يؤدم إذل إجتذاب أكرب عدد من الزبائن فطاؼبا أّف اؼبنافسة سبت يف إطارىا فال يبكن أف تكوف عمال غَت مشركع كلو ترتب 

ليها زيادة عمالء ؿبل  كانوا تابعُت حملل آخر، أما لو اكبرفت عن الوجهة السليمة فإّ ا ال تصبح عمال مباحا ألنّو يعّد خطرا ع
على نشاط اآلخرين كلذلك يكوف للمضركر أف هبرب اؼبتعدم على الكّف عن العمل زيادة عن تعويض الضرر اغباصل عن طريق 

هر أنبية ىذه الدعول يف ظل األنظمة اليت تكرّس مبدأ حرية التجارة بصفة مطلقة إذ أّف التاجر دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعة كتظ
 . يهدؼ إذل ربقيق أكرب قدر من الكسب، أما الدكؿ ذات اإلقتصاد اؼبوجو فإّ ا تضع قيودا على حرية التجارة ينبغي اإللتزاـ هبا

قياـ بنشاط معُت إما دبقتضى نص قانوين كإما باإلتفاؽ بُت اؼبتعاقدين كلكن نفرؽ بُت اؼبنافسة اؼبمنوعة اليت تعٍت حظر ال 
كاؼبنافسة غَت اؼبشركعة اليت ال سبنع فبارسة النشاط إمبا يتم فيها استخداـ أساليب غَت سليمة من أجل إجتذاب العمالء، كمن قبيل 

ىالت علمية، فلو حصل مباشرة ىذا العمل دكف اغبصوؿ اؼبنافسة اؼبمنوعة أنّو ال هبوز فتح صيدلية إالّ إذا توافرت يف الشخص مؤ 
 92/285اؼبرسـو التنفيذم رقم ) على الدرجة العلمية اؼبطلوبة يكوف قد خالف القانوف كعّد عملو من قبيل اؼبنافسة اؼبمنوعة

اؼبؤرخ  03/03مر رقم ، كقد نّص األ(اؼبتعلق برخصة استغالؿ مؤسسة إلنتاج اؼبواد الصيدالنية كتوزيعها 06/07/92اؼبؤرخ يف 
، كرتب على ذلك غرامة مالية ،  12، 11، 10، 7، 6اؼبتعلق  باؼبنافسة على اؼبنافسة اؼبمنوعة يف اؼبواد  2003يوليو  19يف 

 23إذل  14نّص على اؼبمارسات التجارية غَت الشرعية كعلى فبارسة األسعار غَت الشرعية يف اؼبواد من  04/02كما أّف القانوف 
ا أّف الدكلة قد تتدخل دبوجب قوانُت خاصة سبنع هبا اؼبنافسة ضباية للمستهلكُت كما ىو اغباؿ بالنسبة للنصوص اليت كم. منو

تشًتط كزنا معينا كمواصفات معينة للسلع كتشًتط كضع مواد معينة بنسبة معينة يف السلع كاؼبنتجات، كال يقتصر ؾباؿ اؼبنافسة 
يها القانوف إمّبا تشمل اغبظر الذم ينظمو اإلتفاؽ كأف يتضمن عقد بيع احملل التجارم على اؼبمنوعة على األحواؿ اليت ينص عل
 . منع البائع من إنشاء ؿبل ذبارم فباثل

أما اؼبنافسة غَت اؼبشركعة فهي اغبالة اليت نكوف فيها أماـ شخصُت يبارساف نشاطا فباثال أك على األقل متشاهبا كمسألة تقدير 
شركعة مًتككة للقضاء إذ اؼبشرع دل يضع قواعد خاصة لتنظيم اؼبسؤكلية عن أعماؿ اؼبنافسة غَت اؼبشركعة كقد رّد اؼبنافسة غَت اؼب

القضاء ىذه اؼبسؤكلية إذل القواعد العامة يف اؼبسؤكلية التقصَتية على اعتبار أّف العمل غَت اؼبشركع يكوف خطأ يلـز من ارتكبو 
نب من الفقو دل يوافق القضاء يف إرجاع اؼبنافسة غَت اؼبشركعة إذل قواعد اؼبسؤكلية التقصَتية بالتعويض عن الضرر الناتج، لكن جا

كاعتربكا أّف اؼبسؤكلية عن اؼبنافسة غَت اؼبشركعة اعبزاء الناتج عنها من قبيل اعبزاء عن التعسف يف استعماؿ اغبق فالتاجر حّر يف 
دائرة اغبدكد اؼبشركعة أّما يف حالة اكبراؼ التاجر عن السبيل يكوف قد تعسف يف  القياـ بأعماؿ اؼبنافسة طاؼبا أنّو دل ىبرج عن

 . 1استعماؿ حقو
كذىب جانب من الفقو إذل القوؿ زيادة على ما قيل بأّف اؼبسؤكلية التقصَتية آثارا ال تستوعب آثار اؼبسؤكلية عن أعماؿ  

اذ إجراءات الزمة للكف عن أعماؿ اؼبنافسة يف اؼبستقبل إذ ؽبا كظيفة اؼبنافسة غَت اؼبشركعة اليت هتدؼ زيادة إذل التعويض بازب

                                                           
 . 139، ص1974علي حسن يونس، احملل التجارم، دار الفكر العريب، : الدكتور - 1



 عشر سادسالعدد ال                                          أكادميية حمّكمة متخّصصة حولية    الصوتيات

اجلزائر–لونيسي علي  –2 البليدة  جامعة                              -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 

 
400 

كقائية مستقبال، كمهما اختلفت اآلراء الفقهية فإّف القضاء اؼبصرم يؤسس دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعة على أحكاـ اؼبسؤكلية 
كذلك بوجود ) أعماؿ اؼبنافسة غَت اؼبشركعةالتقصَتية كحىت يبكن فبارسة دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعة ينبغي أف يوجد عمل من 

كىذه األعماؿ قد تاخذ عدة صور كاإلعتداء على اإلسم التجارم ( نشاطُت متماثلُت موجودين بالفعل يقصد أحدنبا ربقيق الربح
اذبة عنو كاإلشاعة بازباذ احملل اؼبنافس اظبا ذباريا مشاهبا السم ؿبل آخر، أك االعتداء على ظبعة التاجر اؼبنافس كنشر بيانات ك

    عنو بأنّو يريد التوقف عن نشاطو التجارم ألنّو مفلس حىت ينصرؼ عنو العمالء، أك ربريض العماؿ كتشجيعهم على اإلضراب
أك إغراء عماؿ اؼبتجر اؼبنافس بالعمل عنده أك إغراء أحد عماؿ اؼبتجر اؼبنافس باؼباؿ لكي يطلع على أسرار لصاحل التاجر 

ينتج ضرر ماديا أك أدبيا للتاجر اؼبنافس كسواء كاف الضرر حاال أك مستقبال، ككجود عالقة سببية بُت اػبطأ كالضرر  اؼبنافس، كأف
باعتبار أّف ىذه اؼبسؤكلية ؽبا نفس شركط اؼبسؤكلية التقصَتية كيًتتب عن ىذه اؼبسؤكلية اغبّد من األعماؿ غَت اؼبشركعة كجرب 

نسي كاؼبصرم ىذه اؼبسؤكلية تؤسس كفقا لقواعد اؼبسؤكلية التقصَتية كاؼبنصوص عليها يف الضرر اغباصل، فحسب القضاء الفر 
من  05من القانوف اؼبدين اعبزائرم كإف كاف جانب من الفقو اؼبصرم أراد أف يؤسس ىذه اؼبسؤكلية على أحكاـ اؼبادة  124اؼبادة 

 . اؼبدين اعبزائرم كىذا اجتهاد قضائي مكّرس يف عدة قضايامكرر من القانوف  124القانوف اؼبدين اؼبصرم اؼبقابلة للمادة 
 
 

 قيود واردة على التجارة تحقيقا للمصلحة العامة: المبحث الثالث
إذا كانت الشريعة اإلسالمية قد ظبحت دبمارسة التجارة كحددت ضوابط كتوجيهات ؽبذه العملية فشأ ا كشأف أم  

إذا انطول على مضرة إذ الشريعة كقفت موقفا تراعي حقوؽ الغَت كعدـ اإلضرار حق يف اإلسالـ يطلب لتحقيق مصلحة كيدفع 
هبم على اعتبار أّف بعض التجار قد تسّوؿ ؽبم أنفسهم احتكار السلعة، أك رفع شبنها طاؼبا كاف الناس يف حاجة ماسة إليها كما أّف 

األغنياء كهبب آداء ىذه اغبقوؽ كما أّف بعض القوانُت ىذا اؼباؿ ال ىبلص لصاحبو فقط إذ جعل اهلل حقوقا للفقراء يف أمواؿ 
 . الوضعية أصبحت تتدخل يف ربديد أسعار بعض السلع كربـر ـبتلف اإلحتكارات ربقيقا غبماية اؼبستهلك

إّف فكرة التسعَت ترتبط بآفة اإلحتكار أل ما : التسعير الجبري في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي: المطلب األول
إذ هبرب اؼبالك على البيع بالسعر احملدد ال دبا . خالف يف الكثَت من الصور كيشكالف قيودا على حرية تصرؼ اؼبالك يف مالويتدا

كتعّد مسألة التسعَت من القضايا اليت نالت اىتماـ الباحثُت هبا يف ؾباؿ الدراسات الفقهية قديبا كحديثا كىي حبق . تشتهيو نفسو
كدل تغفل التشريعات مثل ىذه . ا مشكلة اجتماعية متجددة التصاؽبا دبختلف حاجات الناس اليوميةتستحق ىذا اإلىتماـ أل ّ 

القضية اليت تتعلق دبصاحل اجملتمع فتدخلت كحّددت آليات دبوجبها يتم فرض أسعار على سلع كخدمات، كنتج عن ذلك انتهاج 
  .سياسة التسعَت ؼبا ؽبذه األخَتة من دكر يف ضباية اؼبستهلك

التسعَت الذم يقـو عليو الثمن كصبعو أسعار كقد سعركا كمسعركا دبعٌت كاحد : فقد قاؿ فيو ابن منظور: ك يقصد بالتسعَت يف اللغة 
    ىو أف يأمر السلطاف أك نوابو:) ، أما يف اإلصطالح فقد عرفو الشيخ الشوكاين رضبو اهلل1كالتسعَت التقدير... اتفقوا على سعر
أما . 2ن أمور اؼبسلمُت أمر أىل السوؽ أال يبيعوا إاّل بسعر كذا فيمنعوف من الزيادة عليو أك النقصاف ؼبصلحةأك كل من كذل م

                                                           
 . 30لساف العرب ،صباؿ الدين  البن منظور،دار صادر  ، بَتكت ،بدكف تاريخ نشر   اعبزء السادس، ، ص - 1
 . 248نيل األكطار للشوكاين، اعبزء اػبامس، اؼبرجع السابق  ، ص - 2
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إجبار أرباب السلع أك اؼبنافع الفائضة عن حاجاهتم على بيعها بثمن أك أجر معُت دبوجب :) الدكتور فتحي الدريٍت فقد عرّفو بأنّو
 . 1(شرعي، عند شدة حاجة الناس أك البالد إليهاأمر يصدره موظف عاـ ـبتص بالوجو ال

    ىو تدخل من اغباكم مباشرة أك بطريقة غَت مباشرة من أجل إجبار أصحاب السلع : كيبكن أف نقوؿ بأّف التسعَت 
لب على ىذه أك اؼبنافع الزائدة عن اغباجة على بيعها بثمن أك أجر ؿبددين عن طريق أمر صادر منو أك فبن يبثلو عندما يزداد الط

 . السلع أك اؼبنافع من قبل الناس
كقد قّسم الفقهاء ىذا التسعَت إذل تسعَت أجور األشخاص كأف هبرب كرل األمر أىل الصناعة على ما وبتاج إليو الناس  

كن ؽبذا األخَت ، فإنّو يقدر أجرة اؼبثل فال يستطيع اؼبستعمل انقاص أجرة الصانع كال يب(الفالحة، اغبياكة، البناية)من صناعتهم
إذا احتاج الناس إذل سالح للجهاد فعلى أىل : ) -رضبو اهلل -اؼبطالبة بأكثر، كتسعَت أمواؿ كيقوؿ فيو شيخ اإلسالـ ابن تيمية

، 2(السالح أف يبيعوه بعوض اؼبثل كال يبكنوف من أف وببسوا السالح حىت يتسلط العدك أك يبذؿ ؽبم من األمواؿ ما ىبتاركف 
ع العقارات يرل فقهاء اإلسالـ أّف تسعَتىا جائز إذا كاف ىذا التسعَت دفعا للضرر اغباصل بالناس ألّنو إذا جاز تسعَت كتسعَت مناف

 . منافع األبداف جاز تسعَت منافع األعياف من باب أكذل
م من حديث تباينت آراء الفقهاء هبذا اػبصوص حسب ما فهم كل منه :موقف فقهاء اإلسالم من التسعير: الفرع األول

إّف اهلل ىو : )الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حوؿ التسعَت عندما غال السعر يف عهده كسألوه كقالوا يا رسوؿ اهلل لو سعّرت فقاؿ
، لذلك ىناؾ من 3(القابض الباسط الرازؽ اؼبسّعر، كإين ألرجو أف ألقى اهلل كال يطلبٍت أحد دبظلمة ظلمتها إياه يف دـ كال ماؿ

، كىناؾ من ذىب إذل إباحتو عند الضركرةفهم أنّو ؿب  . ـر
كقد جاء .  يعترب أّف التسعَت مظلمة كلذا يذىب إذل ربريبو كىذا ما ذىب إليو اإلماـ مالك كمن كافقو من أصحابو: الفريق األكؿ

سعَت حراـ يف كل الت:) -رضبو اهلل-كقاؿ اإلماـ النوكم( ال ينبغي للسلطاف أف يسّعر على الناس) يف كتب أصحاب ىذا الرأم
ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم :) كاستدؿ ىذا الفريق بالقرآف كالسنة النبوية، فمن القرآف قولو تعاذل( كقت على الصحيح

، ككجو الداللة من ىذه اآلية عدـ جواز التسعَت اعبربم ألّف فيو انتفاء 4(بينكم بالباطل إاّل أف تكوف ذبارة عن تراض منكم
أما من السنة النبوية فهو اغبديث السابق الذم أكردناه، كقد ماؿ الشوكاين إذل ىذا . ي عند جرب البائع بسعر ال يرضاهللًتاض

االذباه  إذ يعترب أّف الناس تتسلط على أمواؽبا كأّف التسعَت حجر عليهم كما على اإلماـ إاّل رعاية مصلحة الناس دكف مصلحة 
 . 5حة البائع بل عليهما أف هبتهدا يف ربقيق مصاغبهمااؼبشًتم برخص الثمن كإىدار مصل

اغبقيقة ما ذىب إليو اإلماـ الشوكاين يف ىذا اػبصوص ىو األصل كلكن ىناؾ قواعد تتضمنها الشريعة اإلسالمية تقدـ  
الظادل سواء كقع على  فيها اؼبصلحة العامة على اػباصة كإزالة الضرر األشد بالضرر األخف كأّف الشريعة اإلسالمية ترمي إذل منع

 . التاجر أك على اؼبستهلك، لذلك كجد فريق ثاين يذىب إذل إجازة التسعَت يف أحواؿ غَت عادية

                                                           
البشرل الشورهبي ، التسعَت يف االسالـ ،دراسة تاصيلية لقضية :الدكتور . 171فتحي الدريٍت، ؿباضرات يف اإلحتكار كالتسعَت اعبربم لطلبة جامعة دمشق، ص: دكتورال - 1

                                                                                     101،ص 1973التسعَت يف الفقو االسالمي كاشارات مقارنة بالقانوف اؼبصرم  ،
 . 35إبن تيمية، اغبسبة كمسؤكلية اغبكومات اإلسالمية، بدكف  تاريخ نشر، ص - 2
 . 3/272ركاه أبو داكد يف البيوع،  - 3
 . 29سورة النساء، اآلية  - 4
 . 5/248الشوكاين، نيل األكطار،  اؼبرجع السابق ، - 5
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إعترب أّف التسعَت يف أحواؿ غَت عادية عند اغباجة كذكركا أّف من التسعَت ما ىو ظلم كمنو ما ىو عدؿ فيكوف ظلما : الفريق الثاين
ق على البيع بثمن ال يرضونو، أك منهم فبا أباح ؽبم كيكوف عدال عند إكراىهم على ما هبب عليهم عندما يكوف فيو إكراه بغَت ح

من اؼبعاكضة بثمن اؼبثل كمنعهم فبا وبـر عليهم من أخذ الزيادة على عوض اؼبثل، كقد تبٌت ىذا االذباه بعض الشافعية كيذىب ابن 
 . جةتيمية كابن قيم اعبوزية إذل جواز التسعَت عند اغبا

من عرض أدلة الفريقُت نالحظ بأنو ال تعارض بينهما على الرغم من أّف الفريق الثاين أضاؼ حالة كىي أّف التسعَت : الرأم الراجح
التسعَت قيد على سلطة التصرؼ يف اؼبلكية للمصلحة العامة كىذه االخَتة ىي مناط ( اغباجة)إجراء مؤقت يزكؿ بزكاؿ أسبابو

 . 1احملدثُت إذل جواز التسعَتكيذىب معظم . التشريع
إّف الدكلة دبا ؽبا من سلطات كامتيازات تستطيع أف ربّدد شبنا رظبيا للسلع  :التسعير في القانون الجزائري:  الفرع الثاني

رباكؿ كاػبدمات ال هبوز للبائع أف يتعداه، كيكوف ىذا التسعَت اعبربم إما نتيجة العرض كالطلب فتتدخل الدكلة ؼبراقبة السعر ك 
احملافظة عليو ربقيقا للمصلحة العامة، أك تتدخل بطريقة غَت مباشرة بغرض حّد معُت على األسعار ضباية للمستهلكُت من الغالء 
حىت يكوف ىناؾ نوعا من التوازف بُت حرية األفراد كمصاحل اعبماعة كتقف كل التشريعات الوضعية إذل جانب الطرؼ الضعيف يف 

، من 112، 111، 110ربقق ضبايتو من الشركط التعسفية كما يف عقود اإلذعاف كىذا حسب اؼبواد العالقات التعاقدية ك 
 . القانوف اؼبدين كيف بعض القوانُت اػباصة أيضا

يعترب التسعَت اعبربم من أىم القيود الواردة على حرية اؼبالك يف التصرؼ يف ملكو كذلك باغبّد من حريتو يف بيع ما يبلك بالسعر  
كالتسعَت اعبربم يتخذ صورتُت أكالنبا ربديد شبن البيع بطريق مباشر، كثانيهما . يريده كىذا هبدؼ ضباية اؼبصلحة العامة الذم

ربديد شبن البيع بطريق غَت مباشر، كيتم التسعَت اعبربم بطريقتُت تسعَت مركزم كتسعَت عن طريق أجهزة ال مركزية كقد نّص قانوف 
تتدخل يف ربديد كمراقبة قواعد تكوين :) اؼبتعلق باألسعار يف اؼبادة الرابعة منو على أنّو 1989يوليو 05اؼبؤرخ يف  89/12

األسعار، السلطات اؼبسؤكلة يف ؾباؿ التخطيط اؼبركزم، السلطة اؼبكلفة بتحضَت النصوص التنظيمية اػباصة باألسعار، السلطة 
 ...(. ر على مراقبة كاحًتاـ االسعارالقضائية، كل اؽبيئات أك اؽبياكل اؼبكلفة قانونا بالسه

اؼبتضمن كيفيات ربديد  أسعار بعض السلع  1996يناير  15اؼبؤرخ يف  96/31كما أّف اؼبرسـو التنفيذم رقم  
أك حدكد الربح القصول لبعض  السلع كاػبدمات /يبكن ربديد أسعار ك:)كاػبدمات اإلسًتاتيجة نّص يف مادتو الثانية على أنّو

:) اؼبتعلق باؼبنافسة تنص على أنّو 03/03، كما أّف اؼبادة اػبامسة من االمر رقم (ية دبرسـو بعد استشارة ؾبلس اؼبنافسةاالسًتاتيج
 . 2(تقنُت أسعار السلع كاػبدمات اليت تعتربىا الدكلة ذات طابع اسًتاتيجي، دبوجب مرسـو بعد أخذ رأم ؾبلس اؼبنافسة

ؼبواد الغذائية الذم يشًتطو اؼبشرع؟ األكيد ىو ضباية اؼبستهلك كضماف حسن توزيع اآلف ماىو دكر التسعَت اعبربم يف ا 
اؼبواد الضركرية على األفراد لذا صدرت العديد من القوانُت اليت ربقق ضباية للمستهلك كمّت إشراؾ مصاحل البلدية كالوالية من أجل 

 89/02مّت إنشاء اجمللس الوطٍت غبماية اؼبستهلك دبوجب قانوف  حفظ الصحة على نظافة اؼبواد اإلستهالكية اؼبعركضة للبيع، كما

                                                           
، 76عبد الكرمي زيداف، القيود الواردة على اؼبلكية للمصلحة العامة يف الشريعة اإلسالمية، ص: ، الدكتور314الـ العبادم، اؼبلكية يف الشريعة اإلسالمية، صعبد الس: الدكتور - 1

الشُت ؿبمد يونس الغايايت، : ، الدكتور74ؼبستهلك، صرمضاف علي السّيد الشرنباصي، ضباية ا: ، الدكتور434عبد اهلل بن عبد العزيز اؼبصلح، قيود اؼبلكية اػباصة، ص: الدكتور
 . 65البشرل الشورهبي، التسعَت يف اإلسالـ، اؼبرجع السابق، ص: ، الدكتور701القيود الواردة على اؼبلكية يف الشريعة كالقانوف، ص

ككذا اؼبرسـو التنفيذم رقم .  4بعض السلع اإلسًتاتيجية، اعبريدة الرظبية العدداؼبتعلق بكيفيات ربديد أسعار  96يناير  15اؼبؤرخ يف  96/31أنظر اؼبرسـو التنفيذم رقم  - 2
 . اؼبتعلق بتحديد األسعار 96/43
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اؼبتضمن تكوين اجمللس كاختصاصاتو الذم  1992يوليو  6اؼبؤرخ يف  92/272اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك كاؼبرسـو التنفيذم رقم 
قدمة للمستهلك ككذا اؼبنتجات، كما أّف يؤدم دكرا استشاريا يف اؼبسائل اؼبتصلة بالوقاية من اؼبخاطر اليت قد ربملها اػبدمات اؼب

ىذه اغبماية قد امتدت إذل اعبمعيات اليت تؤدم دكرا كقائيا كإعالميا خبصوص ضباية اؼبستهلك كما أّف ؽبذه اعبمعيات اغبق يف 
عبمعيات ال إذ أّف عمل ىذه ا -النقد العاـ لبعض مباذج اإلنتاج أك بعض اػبدمات اليت هتدد صحة اؼبستهلك -الدعاية اؼبضادة

 . 1يوصف بأنّو عمل غَت مشركع إذ ال كجود للمنافسة غَت اؼبشركعة
إّف مسألة إحكاـ الرقابة على االسعار وبقق مصاحل اقتصادية كربل للدكلة ككذا مصاحل لألفراد بتوفَت اؼبواد الضركرية  

 . قانونا لألفراد كلذا يتعُت على البائع احًتاـ األسعار كإالّ تعرض للعقوبات اؼبفركضة
السابق ذكره بأّف البائع يتوذل كجوبا إعالـ الزبائن بأسعار كتعريفات السلع كاػبدمات  04/02كقد بُّت القانوف رقم  

كبكل شركط البيع عن طريق كضع عالمات أك كسم أك معلقات أك أية كسيلة مناسبة كتكوف األسعار كالتعريفات بصورة مرئية 
فقو إذل القوؿ بأّف اإلعالف عن األسعار يبكن أف يتم عن طريق الصحف اليومية كاإلذاعات كقد توسع جانب من ال. كمقركءة

احمللية، كيعّد اإلمتناع عن بياف السعر كنوع السلعة من اعبرائم السلبية اليت تقع بازباذ سلوؾ سليب فال يشًتط لتمامها ربقيق 
على ذبار التجزئة كعلى أصحاب ؿبالت الوجبات كاؼبشركبات ملقى  -اإلعالف عن األسعار -النتيجة كما أّف ىذا اإللتزاـ

للجمهور، كعلى أصحاب الغرؼ يف الفنادؽ اؼبعدة إليواء اعبمهور كعلى أصحاب سيارات األجرة، كال يهمنا يف ىذه اغبالة من  
 04/02قانوف من  31فيجب اإللتزاـ باإلعالف عن االسعار، كقد نصت اؼبادة  -صاحبو أـ شخص آخر-كاف مسَتا للمحل 

 . دج 100000دج إذل  5000، بغرامة من 7، 6، 4على أنّو فعل معاقب عليو إذا خالف مقتضيات اؼبواد 
 04/02من القانوف  17قبد يف ىذا اػبصوص البيع اؼبشركط الذم نصت عليو اؼبادة : أىم أنواع اؼبخالفات خبصوص التسعَت -

خرل إذل جانب اليت يوّد شرائها كيعاقب القانوف على ىذا الفعل الذم يعترب فبارسة كيعاقب البائع إذا ألـز اؼبشًتم بشراء سلعة أ
دج، كما أّف الصورة الثانية قبدىا تتمثل يف البيع بأزيد من السعر احملّدد 300000دج إذل  100000غَت شرعية بغرامة من 

العامة تالقي إرادتُت كتطابقهما صراحة أك ينعقد البيع  دل وبّدد معٌت عقد البيع الذم يقصد بو يف القواعد 04/02كقبد أّف قانوف 
ضمنا، كما أّف البائع إذا عرض سلعتو كعليها سعرا أكثر فبا وبّدده القانوف كإقًتف ىذا القبوؿ بإهباب اؼبشًتم يكوف العقد قد 

بُت البيع كالعرض للبيع إذ أّف تشريع انعقد على أساس السعر اؼبشار إليو كىنا تقـو جريبة العرض للبيع، كقبد أّف اؼبشرع قد سول 
التسعَت اعبربم ىو سبكُت أفراد اعبمهور من اغبصوؿ  على سلع بأسعارىا، كال شك أّف عرض السلعة بأكثر من سعرىا احملدد 

لقانوف من ا 15هبعل األفراد وبجموف عن شرائها، األمر الذم ينايف مراد اؼبشرع من التسعَت اعبربم كىذا ما نصت عليو اؼبادة 
04/02 . 
تلك ىي الغاية اليت يهدؼ اؼبشرع من كرائها عندما نّص على نظاـ األسعار اؼبقننة اليت زبضع ؽبا السلع كاػبدمات من  

 . أجل فبارسة ذباريةمشركعة كربقيق ضباية للمستهلك كفتح ؾباؿ اؼبنافسة
اف على سلطة اؼبالك من أجل ضبط حركة التجارة إّف التسعَت اعبربم كعدـ اإلحتكار قيد: عدم اإلحتكار: المطلب الثاني

كربقيق العدؿ يف التعامل كتوفَت ـبتلف حاجات األفراد كقد ربط فقهاء الشريعة اإلسالمية بُت التسعَت كاإلحتكار ألّف ىذا األخَت 

                                                           
 . 63 -62، ص1999، 02، رقم37موالك خبتة، اغبماية اعبنائية للمستهلك يف التشريع اعبزائرم، اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية كاإلقتصادية كالسياسية، اعبزء : أنظر الدكتورة - 1
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إذ يبنع كثَت من الناس من  1يبثل ظلما عندما يؤدم إذل احتباس الثركات كاألشياء كاؼبنافع كاؼبغاالة يف رفع أسعارىا يعّد ظلما
 . الوصوؿ إذل ىذه اغباجات بسبب غالئها

 . احتباس الشيء لغالئو كاغبكرة بضم اغباء فيكوف اظبا من اإلحتكار: لغة :تعريف اإلحتكار: الفرع األول
ار على الطعاـ كاختلفوا قبد ىناؾ اختالؼ بُت الفقهاء يف ربديد ىذا اؼبعٌت إذ أّف البعض يقصر اإلحتك: أما يف اصطالح الفقهاء

 . حىت يف ربديد ىذا الطعاـ كمنهم من قرف اإلحتكار احملظور ؼبدة كقع اختالؼ خبصوصها
 . 2(كل ما أضر الناس حبسو فهو احتكار كإف كاف ذىبا أك فضة:) فذىب أبو يوسف إذل أّف اإلحتكار

حبس ما وبتاج الناس إليو بقصد ارتفاع :) وأما أغلب الفقهاء احملدثُت إقتداء بأيب يوسف فيعرفوف اإلحتكار بأنّ  
 .3(السعر

حبس ما وبتاج إليو :) كعرفو الدكتور فتحي الدريٍت يف احملاضرات اليت ألقاىا على طلبة كلية الشريعة جبامعة دمشق بأنّو 
 (. إليومن ماؿ أك منفعة أك عمل كاإلمتناع عن بيعو بسبب قلتو، أك انعداـ كجوده مع حاجة الناس أك اغبيواف 

أما اإلحتكار يف اصطالح اإلقتصاديُت فهو أف يفرد اؼبشرع احملتكر بعرض السلعة اليت ال بديل قريب ؽبا كىو احتكار  
 . تاـ

لقد اتفق فقهاء اإلسالـ على أّف اإلحتكار حراـ كالكسب بواسطتو ال وبل لصاحبو  :حكم االسالم في اإلحتكار: الفرع الثاني
كمن يرد فيو بإغباد بظلم :) ـ، كاألدلة على ربرمي اإلحتكار كثَتة نورد البعض منها فمن القرآف قولو تعاذلألنّو ظلم كصاحبو مذمو 

 . ، ككجو الداللة على ربرمي ذلك أّف الظلم منهي عنو كاإلحتكار ظلم فمن باب أكذل أف يكوف حراما4(نذقو من عذاب أليم
من احتكر على اؼبسلمُت طعامهم :) ، كقولو صلى اهلل عليو كسلم5(اّل خاطئال وبتكر إ:) أما السنة قولو صلى اهلل عليو كسلم

(. من احتكر الطعاـ أربعُت ليلة فقد برئ من اهلل كبرئ اهلل منو:) ، كقولو صلى اهلل عليو كسلم أيضا6(ضربو اهلل باعبذاـ كاإلفالس
 .  قوت آدمي أك اغبيوافكىناؾ أحاديث كثَتة دالة على ربرمي اإلحتكار جبميع صوره دكف تفرقة بُت

كلئن اتفقت كلمة األخيار كدّؿ على ذلك كالـ سّيد األنبياء على أّف اإلحتكار حراـ كظلم كصاحبو مذمـو إاّل أّف  
كاقعنا يشهد خالؼ ذلك إذ يتبارل التجار يف اإلحتكار ككأنّو كسيلة مباحة للكسب فَتفعوف األسعار ككأف هبم حققوا رحبا أمبا 

دنيا كإبتعاد عن شريعة الرضبن كسواء مارس ىذا اإلحتكار اػبواص أك األشخاص اؼبعنوية العامة إذ قبدىم يتفننوف يف ىو حطاـ ال
زيادة السعر ككأّف ىذا الرزؽ أك اؼباؿ من صنعهم كال يدركف أ م مستخلفوف يف األرض فقط كلذا عمت كطمت ىذه الظاىرة 

سّد رمقهم كقضاء أمورىم كنتجت أمراض إجتماعية كظواىر سلبية أدت إذل اكبالؿ  كنتج عنها حرماف العديد من األفراد من عدـ
كتفكك اجملتمع فال كازع يردع كال ضمَت يؤنب نبهم اؼباؿ بأية كسيلة هبمع كيكدس ككأنّو غاية كليس كسيلة فقط كإف كانت 

نية كالتجارية كاعبنائية كاإلدارية، إاّل أننا يف التشريعات الوضعية قد حاربت اإلحتكار دبوجب نصوص قانونية تنظم اؼبسائل اؼبد
                                                           

، : االستاذ - 1 عبد اهلل ناصح :الدكتور . 77، جامعة القاىرة، ص1986ىاشم حسن يس، مدل سلطة كرل األمر يف التدخل يف اؼبلكية اػباصة، رسالة ماجستَت، كلية دار العلـو
 46/47، ص2001علواف ،التكافل االجتماعي يف االسالـ ، دار السالـ ،

 . 5/129ترتيب الشرائع ، عالء الدين الكسائي، بدكف تاريخ نشر  اعبزء  بدائع الصنائع يف - 2
 . 75، ص1980يوسف قاسم، التعامل التجارم يف ميزاف الشريعة، الطبعة األكذل، دار النهضة العربية، : الدكتور - 3
 . 25سورة اغبج، اآلية - 4
  .ركاه مسلم كأضبد كأبو داكد كالًتمذم عن معمر بن عبد اهلل - 5
 . ركاه ابن ماجة كاغباكم - 6
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 اعبزائر ال قبد نصا تشريعيا حاظبا يتناكؿ موضوع اإلحتكار كوبّدد ـبتلف الوسائل ؼبقاكمتو كذبريبو إالّ بعض القواعد اؼبتعلقة حبماية
ذا اؼبوضع أما قانوف العقوبات فقد الطرؼ الضعيف من الشركط التعسفية يف عقود اإلذعاف كاليت سبق كأف أشرنا إليها يف غَت ى

اؼبؤرخ يف  96/31منو على ذبرمي اإلحتكار كالتالعب باألسعار كما أشار إليو اؼبرسـو التنفيذم رقم  173، 172نصت اؼبادتاف 
 . اؼبتضمن كيفيات ربديد أسعار بعض السلع كاػبدمات اإلسًتاتيجية 15/10/96
قتصاد اغبر إصالح ىذه التشريعات كتطويرىا إذا اقتضى األمر لتتناسب مع ىذا كقد حاف األكاف كاعبزائر تنتهج نظاـ اإل 

التوجو اعبديد كال تقتصر عملية مقاكمة اإلحتكار من الناحية التشريعية بل هبب اغبّد من اإلحتكارات الفردية عن طريق فرض 
يعٍت خركج الدكلة من النشاط اإلقتصادم بل  أسعار عادية للمنتجات، فرض ضرائب كرسـو إنتاج إذ أّف نظاـ اقتصاد السوؽ ال

يقع على الدكلة أف تضع القيود على االستثمارات يف قطاعات اإلستثمار كتراقب كتشدد يف توجيو ىذا اإلستثمار حىت ال وبتكر 
تضيات اؼبصلحة األجانب ميادين اإلنتاج كمن شبة وبكموف السيطرة يف ربديد األسعار اليت تدر عليهم بالربح الفاحش بل أّف مق
 . العامة ىي اليت تدعو إذل منع االحتكار كالقضاء عليو على اعتبار أّف االحتكار نشاط ذبارم مفتعل غَت عادم

إّف الفكر االقتصادم يعرؼ نوعُت من  :االحتكار في ظل النظام االقتصادي الرأسمالي وآثاره السلبية: الفرع الثالث
ر مؤسسة كاحدة على السلعة يف أسواقها، كاحتكار القلة كىو قياـ عدد قليل من االحتكار، احتكار كامل كدبوجبو تسيط

كازدادت حدة االحتكار بسبب انتشار الصناعات اؼبتطور القائمة على التكنولوجيا اغبديثة كاالشًتاؾ القائم . اؼبؤسسات بذلك
ر االحتكار، كمن صّور اؼبنشآت االحتكارية يف بُت أصحاب ىذه الصناعات كبُت اؼبصارؼ اؼبالية القائم على الربا كتنوعت صو 

   الًتست الذم يعٍت انضماـ عدة مشركعات يف إدارة كاحدة كيقصد بالًتست كل مشركع ذبارم: الدكؿ الرأظبالية ما يسمى ب
      أك صناعي يستطيع دبوجب قوتو أف يستأثر بالسوؽ سواء كانت ىذه القوة نتيجة اندماج عدة مشركعات يف بعضها البعض
أك ظهور مشركع كبَت استفاد من اإلنتاج كسبلك السوؽ كمن آثار الًتست أ ا تقـو برفع االسعار ألّ ا تتحكم يف السوؽ أك أ ا 

، 1880كقد نشأت الًتست يف الواليات اؼبتحدة األمريكية عاـ . تقـو خبفض األسعار إذل حّد تستطيع أف تقضي على خصومها
ة اإلحتكار تلحق أضرارا ـبتلفة باجملتمع من جانبو اإلقتصادم كاإلجتماعي فمن اعبانب اإلقتصادم كفبا ال شك فيو أّف ظاىر 

يؤدم اإلحتكار إذل قتل ركح اؼبنافسة اليت تؤدم إذل اإلتقاف يف اإلنتاج، أما مصلحة احملتكر فتتعارض مع مصلحة اؼبستهلك، كما 
يفعل احملتكر الذم يعمد إذل إبقاء بعض اؼبواد معطلة أك يقـو بإىالؾ جزء من أنو يسّد أبواب الفرص أماـ اآلخرين لالسًتزاؽ كما 

أما من اعبانب اإلجتماعي ...منتجاتو حىت ال تؤدم الزيادة يف العرض إذل البفاض الثمن كما أنّو يهدر اغبرية التجارية كالصناعية
حة اعبماعة كىذا احملتكر عضو فاسد يف اعبماعة فينبغي معاعبتو فإّف اإلحتكار تًتسم فيو معادل األنانية اؼبدمرة اليت ال تراعي مصل

كإاّل زاد الفساد تفشيا، كنظرا ػبطورة ىذا اإلحتكار عمدت بعض الدكؿ إذل سن قوانُت كفيلة دبنعو أك باغبّد منو كما ىو كضع 
 . 1890الواليات اؼبتحدة األمريكية عاـ 

كلف -إّف اإلسالـ أكجب فرائض مالية يف أمواؿ التاجر : من أموال التجارةضرورة إخراج الفرائض المالية : المطلب الثالث
لذا ذىب صبهور العلماء إذل القوؿ بوجوب الزكاة يف قيمة عركض التجارة كالعشور الذم يدفعو التاجر  -التاجر بآدائها كالقياـ هبا

 . من أموالو
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 العركض اليت يراد هبا التجارة الزكاة مىت حاؿ اغبوؿ عليها أصبع أىل العلم على أّف يف :زكاة عروض التجارة: الفرع األول
نزلت يف : ، قاؿ ؾباىد1(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم:) كاألصل يف كجوب الزكاة يف أمواؿ التجارة قولو تعاذل

ليو كسلم يأمرنا أف لبرج الزكاة فبا نعّده كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل ع: ، كقد ركل ظبرة بن جندب قاؿ2التجارة بتيسَته إياىا ؽبم
يف اإلبل صدقتها كيف الغنم : ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: ، كما ركم عن أيب ذر رضي اهلل عنو أنّو قاؿ3للبيع

كر فقهاء الشريعة أّف يقاؿ للثياب اؼبعّدة للبيع عن البزازين كعلى السالح كقد ذ  -بفتح الباء -، كالبز4(صدقتها، كيف البز صدقتو
 : العركض ال تصَت للتجارة إالّ بشرطُت نبا

 . النية دل يصر للتجارة1أف ينوم عند سبلكو أنّو للتجارة فإذا انتفت : أف يكوف فبلوكا بالبيع كقبوؿ اؽببة كالوصية، كالثاين: األكؿ 
كاة الواجبة يف أمواؿ التجارة ىو عشر كتزكى أمواؿ التجارة إذا بلغ النصاب فيها كحاؿ اغبوؿ عليها كمقدار الز  

 . كتعّد من الواجبات اليت يلتـز التاجر بإخراجها كال ؾباؿ غبريتو يف آدائها أك عدـ آدائها ألّ ا كاجب ديٍت5قيمتها
من  يقصد بو لغة اعبزء من عشرة أجزاء، أما اصطالحا الضريبة اليت تفرض على أمواؿ التجارة الصادرة :الفرع الثاني العشور

 . البالد اإلسالمية كالواردة إليها، كىناؾ من يعرفها بأّ ا الرسـو اعبمركية اؼبفركضة على السلع يدفعها التاجر األجنيب
إذا دل يكن فيو تعد على ( العشر)كمّت كضع نظاـ العشر يف اإلسالـ من طرؼ اػبليفة الثاين عمر بن اػبطاب كيتم أخذىا 

ن أمواؿ التاجر اشًتط الفقهاء عدة شركط يف ماؿ التاجر الذم يعرب اغبدكد اإلسالمية كىذه الناس، كحىت يتم أخذ العشور م
 :الشركط

 أف يكوف اؼباؿ معّدا للتجارة؛  -
 أف يبلغ اؼباؿ نصابا كنصابو ليس ؿبل اتفاؽ بُت الفقهاء كلكن قوؿ عمر بن اػبطاب فيو ربديد لذلك؛  -
 خالؿ نفس العاـ؛ أالّ يكوف اؼباؿ قد أدل نفس الضريبة  -
 أف تكوف العشور من اؼباؿ اغبالؿ؛  -
كإّف سبيل ما أخذ من اؼبسلمُت من العشور ىو الصدقة كبذلك يكوف اإلسالـ قد كضع نظاما متكامال ؼبا   

 .يسمى اليـو بالرسـو اعبمركية كسبق األنظمة الوضعية يف كضع مبادئ ىذه الرسـو
تساىم يف النمو  -سواء كانت الداخلية أك اػبارجية-إّف التجارة : لتنمية اإلقتصاديةتأثير التجارة على ا: المطلب الرابع 

اإلقتصادم إذ تعمل على تنشيط الطلب بتدفق سلع جديدة يف األسواؽ اليت تناؿ إعجاب اؼبستهلك فيعمل على مضاعفة عملو 
استهالكية جديدة، لذا يذىب الفكر اإلقتصادم  كالتبادؿ التجارم يساىم يف خلق أفكار جديدة كأمباط. لكي يقتٍت ىذه السلع

، كقد اعترب اإلسالـ 6اغبديث إذل ربط التجارة الدكلية خصوصا بالتنمية اليت تعٍت إعمار األرض كىي حق من حقوؽ اإلنساف
اؼبشركعة يف العمل التنمية من اغبقوؽ كحث اإلنساف على اإلسهامات الفعالة يف التنمية إذ دعاه إذل استثمار كافة عناصر اإلنتاج 

                                                           
 . 267سورة البقرة، اآلية  - 1
 . 1/320تفسَت ابن كثَت،  - 2
 . 2/622ركاه أبو داكد كالبيهقي، اؼبغٍت  - 3
 . 2/622ركاه الدار قطٍت كاغباكم بإسنادين صحيحن على شرط الشيخُت، ؿبمد الشربيٍت اػبطيب  ،اؼبغٍت،اؼبرجع السابق    - 4
 .  2/623ؼبرجع السابق  ،اؼبغٍت ،ا- 5
 . كما بعدىا 42، 1991، السنة األكذل، 1عبد الغٍت ؿبمود، ضوابط اغبق يف التنمية يف الشريعة اإلسالمية، ؾبلة اؼبعامالت اإلسالمية، مركز صاحل كامل، العدد: الدكتور - 6
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إعالف اغبق يف  14/12/1986الصادر بتاريخ  41/128كقد أقرت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف قرارىا . كرأس اؼباؿ
اغبق يف التنمية حقا من حقوؽ اإلنساف غَت قابل للتصرؼ كدبوجبو وبق لكل إنساف كعبميع الشعوب اؼبشاركة كاإلسهاـ :) التنمية

قتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية كالتمتع هبذه التنمية اليت يبكن فيها إعماؿ صبيع حقوؽ اإلنساف كاغبريات يف ربقيق تنمية ا
 . 1(األساسية إعماال تاما

فالتنمية اإلقتصادية ىي إنتاج أكثر من السلع كجبودة أحسن فلو ربقق ىذا اؽبدؼ عندئذ تتمكن الدكؿ من تصدير  
دم أجنيب تستثمر من جديد يف بناء اؼبرافق العامة كتوسيعها ككل ىذا يصب يف ربقيق تنمية ىذه السلع كربقق رأس ماؿ نق

 : اقتصادية كلكن ىذه التنمية ينبغي أف رباط بضوابط من أجل رسم كتصّور صحيح ؽبذه التنمية كىذه الضوابط ىي
 ينبغي أف يكوف مصدر ىذا اؼباؿ مشركعا؛  -
 انا عن اإلسراؼ؛ البعد عن اإلسراؼ ألّف اهلل ينه -
 عدـ اكتناز اؼباؿ كحبسو عن التداكؿ؛  -
 اإلعًتاؼ باؼبلكية العامة كاػباصة؛  -
 اإللتزاـ بأكلويات التنمية؛  -
استوص بالتجار كذكم :) كىا ىو اإلماـ علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو يرسل كتابو إذل كاليو على مصر كيقوؿ لو فيو 

قيم منهم كاؼبضطرب دبالو، كاؼبرتفق ببدنو، فإّ م مواد اؼبنافع، كأسباب اؼبرافق، كجالهبا من اؼبباعد الصناعات كأكص هبم خَتا، اؼب
، فاإلماـ يف ىذا اعبزء من كتابو 2(كاؼبطارح، يف برؾ كحبرؾ، كسهلك ك جبلك، كحيث ال يلتئم الناس ؼبواضعها كال هبًتئوف عليها

حىت ال ينحرفوا كيلحقوا أضرارا بالناس إذ يوجب من كاليو مراقبتنهم كالضرب على  يطلب العناية بالتجار ؼبا ؽبم من دكر أساسي
أيديهم إذا ما حادك عن جادة الطريق كيف ذلك اىتماـ منو بتنظيم التجارة رغبة حبصوؿ فوائدىا كتوضيحا لدكرىا الفعاؿ يف 

 : ه الكتاب ىياقتصاد الدكلة كقد حّدد اإلماـ علي رضي اهلل عنو لواليو عدة أمور يف ىذ
 تطبيق فكرة الثمن العادؿ؛  -
 عناية الدكلة أك كرل األمر بشؤكف التجارة؛  -
 منع التجار من اإلحتكار؛  -
 إرشاد الناس إذل السماحة يف البيع كالشراء؛  -
 معاقبة كل من يلحق أضرار بالناس؛  -
عاهتا عند فبارسة التجارة اليت تقف مع الصناعة كبذلك تتحقق تنمية للمجتمع من خالؿ الضوابط كالقيود اليت هبب مرا 

 . كالزراعة يف مستول كاحد
 
 
 

                                                           
 . 83، ص1996ة للنشر كالتوزيع، كماؿ الدين اؼبرسي، دكر الزكاة يف تنمية اجملتمع، الدار اؼبصري: الدكتور - 1
 99،ص1964شرح  ج البالغة، البن أيب اغبديد، دار إحياء الكتب العربية ، - 2
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      :الخاتمة
إّف حرية التجارة دعا إليها اإلسالـ كجعلها من كسائل الكسب اغبالؿ كاالسًتزاؽ فرسم ؽبا حدكدىا، كقيدىا بضوابط 

جارية بفرضهم التسعَت اعبربم كعدـ االحتكار حىت ال يضار كتوجيهات كتوصل فقهاء اإلسالـ إذل كضع قيود على اؼبعاملة الت
 . أفراد اجملتمع من أجل ربقيق تنمية اقتصادية كاجتماعية

أعماؿ ذبارية بطبيعتها، ) كقد قننت ـبتلف الدكؿ تشريعات خبصوص فبارسة األعماؿ التجارية على اختالؼ أنواعها 
كحّددت شركط اكتساب صفة التاجر من أىلية، قيد يف ( ة، أعماؿ ـبتلطةأعماؿ ذبارية حبسب الشكل، أعماؿ ذبارية بالتبعي

السجل التجارم، فبارسة األعماؿ التجارية كآثار اكتساب ىذه الصفة اليت ال تقتصر على الشخص الطبيعي بل تشمل الشخص 
ربّدد القواعد  2004وانُت يف اؼبعنوم، كاؼبشرع اعبزائرم قد نّص يف القانوف التجارم على ىذه األعماؿ التجارية كصدرت ق

 اؼبطبقة على فبارسة التجارة كالقواعد اؼبتعلقة بشركط فبارسة األنشطة التجارية، كإف كاف اؼبشرع يسمح باؼبنافسة اؼبشركعة إالّ أنو ال
التسعَت عن طريق أجهزة يبيح اؼبنافسة غَت اؼبشركعة كاؼبنافسة اؼبمنوعة حىت ال يتأذل الغَت من ذلك، كاؼبشرع اعبزائرم أيضا وبّدد 

مركزية كأخرل ؿبلية كيعاقب على االحتكار كوبمي الطرؼ الضعيف يف عقود اإلذعاف كيعترب اؼبؤسس الدستورم أّف حرية التجارة 
مكفولة كمضمونة سواء كانت داخلية كدكلية كلكن من جهة أخرل نقوؿ بأنّو هبب على اؼبشرع اعبزائرم أف وبكم السيطرة على 

وجب نصوص قانونية حاظبة كرادعة لالحتكار خصوصا ككبن يف ظل اقتصاد السوؽ كدخوؿ استثمارات أجنبية كخشية التجارة دب
من احتكارىا للسلع كالتحكم يف األسعار ينبغي مراقبة ذلك بإحكاـ من أجل ربقيق ضباية كاملة لإلنتاج الوطٍت كضباية اؼبنتوجات 

ك كمن جهة أخرل هبب أف تكوف فبارسة التجارة تتسم بقواعد الشرؼ كالثقة كالنزاىة األجنبية من التقليد حىت ال يضار اؼبستهل
إذ ال استغالؿ كال غّش كال جشع كال تدليس كأف تكوف بالًتاضي كهبب فرض رقابة على اؼبواد اؼبستوردة كإخضاعها للضرائب 

 . كالتحقق من سالمتها كصالحيتها ضمانا لألفراد الذين يشًتكف ىذه السلع
بذلك تكوف التجارة من جهة تتسم باإلطالؽ كمن جهة أخرل تتسم بالتقييد إذ أّف اؼبعامالت هبب أف ال تلحق ضررا بالغَت ك 

كىذا ما حرصت عليو الشريعة اإلسالمية كتبنتو التشريعات الوضعية لتحقيق االستقرار لدل أفراد اجملتمع الواحد كنقًتح إحكاـ 
      . تجارة ضباية للمستهلكالرقابة اؼبشّددة على فبارسة ال

 :من خالؿ ىذه الدراسة توصلنا إذل النتائج التالية 
،حيث دعا الناس اذل العمل هبا كجعلها إف اإلسالـ قد اىتم بالتجارة باعتبارىا من جوانب النشاط االقتصادم -   

 طريق للكسب الواسع ،كلكن قيدىا بضوابط تكوف نافعة للفرد ك للمجتمع 
ء اإلسالـ جعلواالعمل التجارم يشمل التعامل يف اؼبنقوالت كالعقارات كىذا خبالؼ القوانُت الوضعية اليت  إف فقها-  

 كانت ذبعل العمل التجارم مقتصرا على اؼبنقوالت فقط دكف تقدمي مربرات لذلك
ضي كالصدؽ إف اؼبعامالت التجارية ينبغي أف تتصف بالتوجيهات اإلسالمية إذ أف التجارة تؤسس على الًتا- 

كالتسامح كالثقة كالتناصح ،الف العمل التجارم ينبغي أال ىبالف مقاصد الشريعة اإلسالمية يف ؾباؿ العبادة كينبغي عدـ 
االذبار فيما حرمو اهلل،أم أف يكوف ؿبل التجارة ال ىبالف النظاـ العاـ كاآلداب العامة كمن شبة ال خداع يف سعر السلعة 

 صوؿ إذل الربحكال استغالؿ للنفوذ للو 
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إف حرية التجارة اؼبنصوص عليها دستورا ك قانونا مثلها مثل باقي اغبقوؽ األخرل هبب إف ربقق مصاحل الفرد  -  
كاعبماعة،كلكن إذا أغبقت أضرارا هبب دفعها ك بذلك تدخلت الشريعة اإلسالمية كالقوانُت الوضعية كقررت صبلة من 

حـر االحتكار كالقانوف منعو نظرا ؼبا يًتتب عليو من أثار اقتصادية كاجتماعية  القيود على فبارسة التجارة ،فاإلسالـ
 كخيمة كبالتارل هبب على كرل األمر منعو كالضرب على كل من تسوؿ لو نفسو القياـ بذلك 

ر أف هبعل أسعارا لبعض السلع إذا دعت اغباجة إذل ذلك كأف يعمد التجا(رئيس الدكلة) إف من حق كرل األمر  -  
 إذل رفع أسعار سلعهم دكف مربر 

كىو ضريبة يؤديها التاجر )إف اإلسالـ فرض على ماؿ التجارة بعض الفرائض اؼبالية كزكاة عركض التجارة كالعشور  -  
كما إف القوانُت الوضعية تفرض الضرائب ( على أمواؿ ذبارتو حُت خركجو أك دخولو هبا إذل ارض الدكلة اإلسالمية 

إف التجارة إذا قامت على الركائز كالدعائم اليت ذكرهتا سابقا فهذا هبعلها  -التجارة يف إطارىا القانوين   على من يبارس 
 عنصرا ىاما من عناصر ربقيق التنمية االقتصادية 

كعلى  إف القوانُت الوضعية ك منها اعبزائرم يريد أف هبعل فبارسة األعماؿ التجارية تقـو على مبدأ اؼبنافسة اؼبشركعة -  
 النزاىة كالصدؽ كالشرؼ كعدـ االحتكارات كعدـ استغالؿ النفوذ ك ىذا  مقصد مشركع ينبغي تثمينو  

 :أما االقًتاحات اليت يبكن توجيهها أيضا فتتمثل فيما يلي 
 يانو اجملتمع كهتدد ك بأفرادضركرة إحكاـ الرقابة على اؼبواد اؼبستوردة ألنو قد تصلنا مواد متنوعة تلحق األذل -  
ضركرة التصريح اغبقيقي باؼبواد اؼبستوردة كاف تكوف ىذه األخَتة غَت موجودة يف اعبزائر أصال حىت ال  دـ الكياف - 

 إذلاالقتصادم للدكلة خاصة كاف بعض من أرباب العمل يريدكف القضاء النهائي على من ينافسهم يف السوؽ فيعمدكف 
 ُت كاالستحواذ عليهم مث يعمدكف يف األخَت إذل رفع األسعار  بيع السلع باػبسارة من اجل إغراؽ اؼبنتج

ضركرة دفع الضرائب من طرؼ كل تاجر كاف يكوف ىذا األخَت مقيد يف السجل التجارم من اجل القضاء على -  
 ( السوؽ السوداء)التجارة اؼبوازية

   ضركرة فرض تكوين كتأىيل خاص ؼبمارسي التجارة الف ىذه األخَتة علم كفن-  
 ضركرة تقييد التجارة بضوابط شرعية كقانونية هبب احًتامها كيف حالة اإلخالؿ بذلك يبنع التاجر من التجارة  ائيا  -  
ضركرة تشديد الرقابة على الفضاءات التجارية كخاصة يف اؼبناسبات أين يلجا التجار إذل رفع األسعار حبجج -  

 كمربرات كاىية  
 ألمناء الصادقوف كمنحهم جوائز ربفيزية سبييزا ؽبم لكي يكونوا قدكة لغَتىم من التجار  ضركرة تشجيع التجار ا -  
 ضركرة إحكاـ الرقابة على حركة رؤكس األمواؿ خاصة بالنسبة للتجار األجانب  -  
 

 
 
  



 عشر سادسالعدد ال                                          أكادميية حمّكمة متخّصصة حولية    الصوتيات

اجلزائر–لونيسي علي  –2 البليدة  جامعة                              -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 

 
410 

 :  قائمة المصادر والمراجع
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 مبدأ االختصاص باالختصاص في ظل اتفاقية واشنطن 
 لتسوية منازعات االستثمار األجنبي

 
 ناد اابوم ىاجااارة   :األستاذة

 مستغانمجامعة 
 :تلخيص

ات االستثمار األجنيب، اليت تثور بُت الدكؿ اؼبتعاقدة ك رعايا الدكؿ اػباصة بتسوية منازع 1965تعمل اتفاقية كاشنطن لسنة 
األخرل اؼبتعاقدة يف االتفاقية، على توفَت تسوية ناجعة ك فعالة ؽبذه اؼبنازعات، ك ربقيقا ؽبذا  الغرض قبدىا قد تبنت مبدأ 

تحكيم التجارم الدكرل، حيث يبنح ىيئة االختصاص باالختصاص، الذم يعد من أىم اؼببادئ القانونية ك أدقها يف ميداف ال
 .التحكيم سلطة الفصل يف اختصاصها، دكف االكًتاث بالدفوع اؼبقدمة من قبل أطراؼ النزاع يف ىذا اػبصوص

 :الكلمات المفتاحية
 .1965اتفاقية كاشنطن لسنة _ التحكيم التجارم الدكرل _ ىيئة التحكيم _ مبدأ االختصاص باالختصاص 

Résumé : 
Fonctionne la Convention de Washington de 1965 pour le règlement des différends, les investissements 
étrangers, qui surgissent entre les États contractants et les ressortissants des autres pays contractants à la 
Convention, pour assurer un règlement efficace et efficiente de ces litiges, et à cet effet nous trouver ont 
adopté le principe de la compétence de la juridiction, qui est l'un des principes juridiques les plus 
importants et le plus précis dans le domaine de l'arbitrage commercial international, où le tribunal arbitral 
a accordé le pouvoir de statuer sur leur compétence, sans se soucier des défenses proposées par les parties 
au conflit à cet égard. 
Les mots clé : 
Le principe de la compétence de la juridiction    _ Tribunal arbitral _ l'arbitrage commercial international 
_ Convention de Washington de 1965. 
Summary: 
Does the Washington Convention 1965 for the settlement of disputes, foreign investment, which arise 
between Contracting States and nationals of other Contracting States to the Convention country, to 
ensure effective and efficient settlement of such disputes, and to this end we find adopted the principle of 
jurisdiction of the court, which is one of the most important legal principles and most accurate in the 
field of international commercial arbitration, the arbitral tribunal has given the power to rule on its 
jurisdiction , regardless of the defenses offered by the parties to the conflict in this regard. 
 
            Key words:  
The principle of jurisdiction to jurisdiction   _ Arbitral tribunal _ the International Commercial 
Arbitration     _ Washington Convention of 1965. 
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 :مقدمة
مبدأ االختصاص باالختصاص، يعد  من أىم اؼببادئ ك أدقها يف األنظمة القانونية، سواء الوطنية أك الدكلية، كأنبية ىذا 

قوؿ أف فعالية ىذا األخَت تستمد أساسا من مبدأ االختصاص اؼببدأ تربز أكثر إذا ما تعلق بالتحكيم التجارم الدكرل، بل يبكن ال
ربرص على  1965ك دبا أف اتفاقية كاشنطن لسنة . باالختصاص، أم اختصاص ىيئة التحكيم يف الفصل يف مدل اختصاصها

لديها، فهذا اؼببدأ توفَت تسوية فعالة ؼبنازعات االستثمار األجنبية جعلها تتبٌت مبدأ االختصاص باالختصاص ضمن نظاـ التحكيم 
ك مواطٍت الدكؿ األخرل األعضاء فيها،   يتالئم مع منازعات االستثمار األجنيب اليت تثور بُت الدكؿ األعضاء يف اتفاقية كاشنطن

ك اليت تتميز بالتعقيد لكو ا تنشأ بُت طرفُت ذك نظامُت قانونُت ـبتلفُت، الدكلة من جهة ك اؼبستثمر األجنيب ك من اعبهة 
خرل، إضافة إلخالؼ أىداؼ ك أغراض كل كاحد منهما، فالدكلة تسعى لتحقيق خططها التنموية ك اؼبستثمر يعمل على األ

ك اؼبستثمرين  فتبٍت اتفاقية كاشنطن ؼببدأ االختصاص باالختصاص، جعلها تكتسب ثقة الدكؿ . ربقيق أقصى ربح فبكن
التحكيم لدل اؼبركز، فهذا األخَت أضحى منربا يستقطب منازعات  األجانب، فالعديد من اتفاقيات االستثمار تنص على شرط

 .االستثمار األجنيب
 

 :ك اإلشكاؿ اؼبطركح
 ما ىو مبدأ االختصاص باالختصاص، ما ىي أىميتو؟ و إلى أي مدى تختص ىيئة تحكيم  المركز بالفصل في اختصاصها؟

تصاص باالختصاص يف ظل اتفاقية كاشنطن، من خالؿ التعرؼ على سنعمل يف ىذه الورقة البحثية على ؿباكلة التطرؽ ؼببدأ االخ
مفهومو ك مربراتو، ككذا تقيمو، ىذا يف احملور األكؿ، أما يف احملور الثاين فسنتناكؿ مبدأ االختصاص باالختصاص يف إطار اتفاقية 

 .االختصاص باالختصاص كاشنطن مع اإلشارة لبعض األحكاـ الصادرة عن اؼبركز الدكرل،  اليت تشَت لتطبيق مبدأ
 :المحور األول

 مفهوم مبدأ االختصاص باالختصاص
مبدأ االختصاص باالختصاص لو أنبية بالغة يف نطاؽ التحكيم التجارم الدكرل، الذم يعد من أفضل الوسائل اؼبتاحة غبل 

ل يف ىذا احملور على التعرؼ على معٌت ، سنعم1اؼبنازعات الناشئة عن العالقات التجارية العابرة للحدكد الوطنية للدكؿ اؼبختلفة
 .مبدأ االختصاص باالختصاص ك مربراتو ك أساسو، ك كذلك اهبابياتو ك سلبياتو

 معنى مبدأ االختصاص باالختصاص و تأكيده: أوال
يبثل مبدأ االختصاص باالختصاص، اختصاص ؿبكمة التحكم بتحديد مدل اختصاصها بالفصل يف النزاع، ك ىو أحد اآلثار 

، فعلى غرار األمر بالنسبة للقضاء الوطٍت، فإف أكؿ مسألة إجرائية يلـز ىيئة التحكيم 2الهبابية اليت تًتتب على اتفاؽ التحكيما

                                                           
ونية، اجمللد رقم للعلـو االقتصادية ك القان فؤاد ديب، تنفيذ أحكاـ التحكيم الدكرل، بُت البطالف ك الكساء يف االتفاقيات الدكلية ك التشريعات العربية اغبديثة، ؾبلة جامعة دمشق  1

 .57، ص2011، عدد ثالث، سنة 27
 .80حسُت أضبد اعبندم ، مرجع سابق،  ص  2
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البث فيها،ىي التأكد من ثبوت اختصاصها بالفصل يف النزاع اؼبرـب خبصوصو اتفاؽ التحكيم، فهذا اؼببدأ يعد من أىم اؼببادئ 
 القانونية ك أدقها، حيث 

 .  1يساعد على االقتصاد يف الوقت ك اإلجراءات
ك يبيل التوجو اغبديث يف التحكيم إذل إعطاء ىيئة التحكيم نفسها سلطة الفصل بالدفع بعدـ االختصاص، حىت ك لو كاف الدفع 

ال هبوز التحكيم بشأ ا  مبنيا على بطالف اتفاؽ التحكيم أك كاف موضوع االتفاؽ ـبالفا للنظاـ العاـ، أك كاف النزاع يتعلق دبسألة
( ب)برفع دعول ربكيمية ضد الشخص( أ) قاـ الشخص: ك لتوضيح أكثر نعرض اؼبثاؿ التارل.    أصال، أك غَت ذلك من الدفوع

( أ)، فيشَت ( أ) على الدعول ك يقدـ يف الوقت ذاتو دعول متقابلة ضد الشخص( ب) استنادا التفاؽ ربكيم مرـب بينهما، فَتد
      على الدعول بعدـ كجود اتفاؽ ربكيم ( ب) التحكيم الدفع بعدـ اختصاصها بنظر الدعول اؼبتقابلة، أك يرد    أماـ ىيئة 

أك بطالنو ك بالتارل عدـ اختصاص ىيئة التحكيم بنظر النزاع، يف ىذه اغبالة زبتص ىيئة التحكيم بالرد على ىذا الدفع سواء 
إف الفكرة األساسية اليت يقـو عليها اؼببدأ، ىي أنو ليس ىناؾ . أ االختصاص باالختصاص، ك ىذا تطبيقا ؼببد2بالقبوؿ أك بالرفض

ك من . مربر للتشكيك سلفا باحملكمُت بأ م غَت قادرين على التوصل إذل قرار يكوف بنفس الوقت عادال    ك حاميا للمجتمع
... مثل اؼبنافسة، ، استثمارات اؼبلكية الفكرية: نظاـ العاـىذه الفلسفة أجيز التحكيم يف مواضيع كانت ؿبظورة عليو لتعلقها بال

 . 3كغَتىا 
ك نشَت إذل أنو إذا حدث ك طرح نفس النزاع على اؽبيئات القضائية، فإف ىيئة التحكيم ال تتوقف عن إجراءاهتا، لتًتؾ الفرصة 

بث يف اختصاص ىيئة التحكيم قبل أف تقـو للقضاء الوطٍت حيت يفصل يف ثبوت اختصاصها من عدمو، ألف القضاء ال هبوز لو ال
ىي بنفسها بالفصل يف اختصاصها، ىذا تطبيقا ؼببدأ االختصاص باالختصاص، لكن ىذا ال يبنع من قياـ قضاء الدكلة بالبحث 
يف مسألة اختصاص ىيئة التحكيم يف كقت الحق عند الطعن أمامو بطالف حكم التحكيم أك طلب رفض تنفيذه لصدكره من 

 .4ربكيم غَت ـبتصةىيئة 
مبدأ االختصاص باالختصاص معًتؼ بو يف اغلب القوانُت الوطنية ك الدكلية اػباصة بالتحكيم، فنجد اتفاقية جنيف لسنة 

مع التحفظ لجهة المراقبة القضائية الالحقة " : ك اليت تدعى باالتفاقية األكربية للتحكيم التجارم الدكرل تنص    على  1961
و ىو لو الحق . القانون القاضي، فإنو يقتضي على المحكم المطعون بصالحياتو أال يتخلى عن القضيةالمحددة بموجب 

باتخاذ القرار المناسب بصدد تلك الصالحية، كذلك بصدد وجود وصحة اتفاقية التحكيم أو العقد الذي تشكل االتفاقية 
 5."جزءا منو

                                                           
 .ك ما بعدىا 292ػػػ ص 2006سالمة أضبد عبد الكرمي،  التحكيم يف اؼبعامالت الداخلية ك الدكلية،  الطبعة األكذل ، دار النهضة العربية، القاىرة ػػ سنة   1
 .289، ص  2010كيم يف القوانُت العربية ػ، اعبزء األكؿ ، دار الثقافة للنشر ، األردف ، سنة ضبزة أضبد حداد، التح  2
 .250ػػػ ص 2008عبد اغبميد األحدب ػػػ موسوعة التحكيم ، التحكيم الدكرل، الكتاب الثاين ػػػػ منشورات اغبليب اغبقوقية ػػػ بَتكت ػػ سنة /د 3

 .299، 289ضبزة أضبد حداد،  مرجع سابق، ص  4
 .اػباصة بالتحكيم التجارم الدكرل 1961من اتفاقية جنيف لسنة  5/3اؼبادة   5
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يف فقرهتا األكذل  16نص صراحة يف اؼبادة  1985نة األمم اؼبتحدة لسنة كذلك القانوف النموذجي للتحكيم التجارم الدكرل للج
    يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم ": على

 1."أو بصحتو
صلي أك انعدامو ال ينفي اختصاص احملكم إذا فإف اإلدعاء ببطالف العقد األ ICCأما كفقا لقواعد ربكيم غرفة التجارة الدكلية 

       قدر صحة اتفاؽ التحكيم، ك يظل احملكم ـبتصا بنظر النزاع ك الفصل يف ادعاءات ك طلبات الطرفُت حىت يف حالة انعداـ
ا أم قواعد غرفة ما دل يتفق على خالؼ ذلك، ىذا ما نصت عليو الفقرة الرابعة من اؼبادة السادسة من قواعدى 2أك بطالف العقد،
 .التجارة الدكلية

اؼبتعلقة باالعًتاؼ بقرارات التحكيم األجنبية ك تنفيذىا، فنجدىا دل تنص على مبدأ  1958ك نشَت إذل أف اتفاقية نيويورؾ لسنة 
 .االختصاص باالختصاص

هتا األكذل من قانوف يف فقر  1044أما اؼبشرع اعبزائرم فيأخذ ىو األخر دببدأ االختصاص باالختصاص حيث تنص اؼبادة
و يجب إثارة الدفع بعدم . تفصل محكمة التحكيم في االختصاص الخاص بها" : اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية على

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اعبديد  1466كذلك قبد اؼبشرع الفرنسي يف اؼبادة  3."االختصاص قبل أي دفاع في الموضوع
 4من قانوف التحكيم لسلطنة عماف 22/1أ من قانوف التحكيم األردين ك اؼبشرع العماين يف  اؼبادة /21كاؼبشرع األردين يف اؼبادة 

 .ينصوف على األخذ دببدأ االختصاص باالختصاص
 

 تأكيد مبدأ االختصاص باالختصاص و تقييمو: ثانيا
 التحكيم ىو سرعة اإلجراءات ك بتارل مبدأ االختصاص باالختصاص لو عدة مربرات، فكما نعلم أف أحد أىم أسباب اللجوء إذل

سرعة البت يف النزاع ك لو مرحليا، فلو أعطينا الصالحية يف البت بالدفع بعدـ االختصاص للقضاء ألدل ذلك يف كثَت من 
إطالة  األحياف إذل سلب التحكيم ىذه اؼبيزة األساسية فيو، فبا يفقده أحد أسباب اللجوء لو، ذلك أف طريف النزاع قد يرغبوف يف

النزاع  لسبب أك ألخر،    ك ما عليهم يف ىذه اغبالة إال التقدـ بطلب  للمحكمة اؼبختصة، يثار فيو الدفع بعدـ اختصاص ىيئة 
التحكيم، ك ما قد يًتتب على ذلك من كقف إلجراءات التحكيم من كقت ألخر ك بتارل تعطيل الفصل يف النزاع لوقت طويل قد 

األفضل إعطاء ىيئة التحكيم صالحية الفصل بالدفع باختصاصها، ك ىذه القاعدة تعترب من القواعد  ال تعرؼ  ايتو، لذلك من
 . 5اؼبقبولة يف التحكيم، بل أصبحت من القواعد اؼبسيطرة فيو ك النص على غَت ذلك يعترب الشاذ يف إطار التحكيم

رل ىي اؼبختصة إذا أثَت دفع بعدـ االختصاص من قبل أحد ك ىذا نفسو ينطبق على التوفيق، فلجنة التوفيق يف إطار اؼبركز الدك 
 .أطراؼ النزاع بنظر يف ىذا الدفع ك تقرر فيما إذا تعتربه مسألة شكلية أـ يعد ضمن موضوع النزاع

                                                           
ملود معمرم  تيزم كزك، اعبزائر ، حدادف طاىر،  دكر القاضي الوطٍت يف ؾباؿ التحكيم التجارم الدكرل،  مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت، فرع قانوف التنمية الوطنية، جامعة   1

 .29،  ص2012
 .ك ما بعدىا 88سُت أضبد اعبندم،  مرجع سابق،  صح  2
 .2008فيفرم  23اؼبؤرخ يف  09_ 08من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية الصادر دبوجب القانوف رقم  1044/1اؼبادة   3
 .30حدادف طاىر،ػ مرجع سابق،  ص   4
 .280سالمة أضبد عبد الكرمي،  مرجع سابق، ص   5
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قد يفهم البعض أف مبدأ االختصاص باالختصاص، على أنو يبنح احملكم لوحده سلطة الفصل يف مدل اختصاصو بنظر النزاع 
ر غَت منطقي ك غَت مقبوؿ، حيث ال يهدؼ ىذا اؼببدأ إذل ترؾ الرقابة على اختصاص احملكم لو فقط، ك لكنو ىبضعها كىذا أم

لرقابة القضاء الوطٍت عند كجود دعول إلبطاؿ أك تنفيذ حكم التحكيم، كلتوضيح أكثر نقوؿ أنو وبدث أحيانا أف يتقدـ أحد 
لب للفصل يف نزاع أبـر بشأنو اتفاؽ ربكيم، ك ىنا يثار التساؤؿ عما إذا كاف هبوز أطراؼ اتفاؽ التحكيم إذل القضاء الوطٍت، بط

" : من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية اعبزائرم قبدىا تنص على1045بالرجوع لنص اؼبادة   1.للقضاء الفصل يف ىذا النزاع؟
التحكيمية قائمة أو إذا تبين لو وجود اتفاقية يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة 

ك يشاطره اؼبشرع اؼبصرم يف ىذا من خالؿ نصو على أنو هبب على احملكمة اليت . 2"تحكيم على أن تثار من أحد أطراف النزاع
أم طلب أك دفاع  يرفع إليها نزاع، يوجد بشأنو اتفاؽ ربكيم أف ربكم بعدـ قبوؿ الدعول إذا دفع اؼبدعي عليو بذلك قبل إبدائو

ك ال وبوؿ رفع الدعول اؼبشار إليها يف الفقرة السابقة دكف البدء يف إجراءات التحكيم أك االستمرار فيها أك إصدار . يف الدعول
كما ينص قانوف اؼبرافعات الفرنسي على إلزاـ احملكمة باغبكم بعدـ االختصاص بنظر نزاع اتصلت بو ؿبكمة . 3حكم التحكيم
تضى اتفاؽ ربكيم، أما إذا دل تكن احملكمة قد اتصلت بالنزاع، فال وبكم القضاء بعدـ االختصاص إذا تبُت لو التحكيم دبق

بوضوح بطالف اتفاؽ التحكيم ك يلـز يف صبيع األحواؿ سبسك أحد األطراؼ باتفاؽ التحكيم، فالقضاء ال وبكم تلقائيا بعدـ 
 . اختصاصو

فمبدأ . ص باالختصاص ىو أثر ؼببدأ استقالؿ اتفاؽ التحكيم عن العقد األصليك يرل جانب من الفقو أف مبدأ االختصا
استقالؿ التحكيم عن االتفاؽ األصلي أك إنكاره، لو أنبيتو بالغة يف العالقات الدكلية اػباصة، فعند التسليم بو يكوف للمحكم 

شأ عنو النزاع، أما يف حالة عدـ التسليم بو اختصاص الفصل يف اختصاصو، حىت ك لو مت فسخ أك إبطاؿ العقد األصلي الذم ن
 .4فيبطل شرط التحكيم نتيجة لفسخ أك بطالف العقد األصلي

ك نشَت إذل أف مبدأ استقالؿ اتفاؽ التحكيم عن العقد األصلي، أم العقد الذم نشأ عنو  النزاع، يؤيده أغلب الفقهاء ك تأخذ بو 
و ضركرة ك ظبة تتعلق بنظاـ التحكيم ال يبكن فصلها عنو أل ا تضمن فعاليتو، أغلب التشريعات اػباصة بالتحكيم، ك من جهة فه

ك بتارل تكوف للمحكم سلطة ربديد اختصاصو بنظر النزاع ك ذلك عالكة على سلطة الفصل يف أية دفوع تتعلق هبذا االختصاص، 
ك يرل جانب أخر من الفقو أف مبدأ استقالؿ دبا يف ذلك الدفوع اؼببنية على عدـ كجود اتفاؽ التحكيم أك بطالنو أك سقوطو، 

اتفاؽ التحكيم عن العقد األصلي ال يقدـ أساسا كافيا لتقرير سلطة احملكم يف الفصل يف اختصاصو ك ذلك على أساس أنو يف 
ن ك يرل ىذا اعبانب م. حالة بطالف اتفاؽ التحكيم، فإف سلطة احملكم ستنعدـ، حيث يفقد احملكم أساس كجوده ك سلطاتو

الفقو أف منح احملكم سلطة الفصل يف اختصاصو بالنزاع، إمبا ىو أثر للطبيعة القضائية ؼبهمتو كذلك على أساس أف احملكم قاض 
كبتارل فلو سلطة التأكد من حدكد اختصاصو ك سلطة الفصل يف الدفوع اػباصة بذلك، ككفقا ؽبذا االذباه يلتـز احملكم بتحديد 

 .5تب على إغفاؿ ذلك تعريض حكمو لإلبطاؿاختصاصو بدايتا ألنو قد يًت 

                                                           
 .86،  مرجع سابق،  ص حسُت أضبد اعبندم  1
 .2008فيفرم سنة  23اؼبؤرخ يف  09_ 08من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية اعبزائرم، الصادر دبوجب القانوف رقم  1045اؼبادة   2
 .86حسُت أضبد اعبندم،  مرجع سابق،  ص   3
 .75،  ص 1984ب األكؿ ، دار النهضة العربية ػػػػ القاىرة، سنة سامية راشد، التحكيم يف العالقات الدكلية اػباصة، اتفاؽ التحكيم، الكتا  4
 .85حسُت أضبد اعبندم،  مرجع سابق،  ص   5
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فحسب رأم الدكتور حسُت اعبندم يف كتابو النظاـ القانوين لتسوية منازعات االستثمار األجنبية على ضوء اتفاقية كاشنطن 
 ك الذم نسانده الرأم، يرل أف اعتبار الطبيعة القضائية ؼبهمة احملكم ىي أساس سلطتو يف الفصل يف 1965اؼبوقعة عاـ 

اختصاصو بنظر النزاع، حيث يلتـز بتحديد اختصاصو بداءة، ك ما يقتضيو ذلك من سلطة الفصل يف الدفوع اؼبتعلقة هبذا 
االختصاص، دبا يف ذلك الدفوع اؼببنية على عدـ كجود اتفاؽ التحكيم أك سقوطو أك بطالنو أك خركج موضوع النزاع عن نطاؽ 

 . اتفاؽ التحكيم
الختصاص باالختصاص يف كثَت من األحياف ىبلط بينو ك بُت قاعدة استقالؿ الشرط التحكيم بالنسبة إذل ك نشَت إذل أف مبدأ ا

العقد األساسي ك لكن يف كاقع األمر فإف القاعدتاف منفصلتاف فمبدأ االختصاص باالختصاص هبيز حملكمة التحكيم متابعة 
اع ك موضع طعن، ليس ألسباب تتعلق ببطالف العقد األساسي، مهمتها حىت ك لو كاف كجود أك صحة العقد التحكيمي موقع نز 

فاستقاللية الشرط التحكيمي عن العقد األساسي ذبيز للمحكم الذم يستمد اختصاصو من الشرط التحكيمي أف يتابع مهمتو 
و موضع طعن، فالبد ىنا كلكنو غَت قادر على تربير متابعة السَت بالدعول ك اعتبار نفسو ـبتصا إذا كاف الشرط التحكيمي ذاتو ى

   من نص قانوين يعطيو ىذه السلطة ك ىذا االختصاص،  ك البد أف يكوف ىذا النص التشريعي يف القانوف التحكيمي اؼبطبق، 
فهنا تظهر أنبية مبدأ . 1أك على األقل قانوف ربكيم مكاف إجراء التحكيم أك يف نظاـ اؼبركز التحكيمي اؼبطبق على التحكيم

 .لنظر باالختصاص، حيث هبيز للمحكم متابعة السَت بالدعول رغم الطعن بالشرط التحكيمي ذاتواالختصاص ل
إف مبدأ االختصاص باالختصاص هبيز للمحكمُت الفصل يف اختصاصهم، فهو يبنع شل التحكيم بوضع االتفاؽ التحكيمي 

 .ىذه ىي اهبابيات مبدأ االختصاص باالختصاصموضع طعن، ك بالتارل قطع الطريق على اؼبناكرات اؽبادفة إذل شل التحكيم، 
أما خبصوص سلبياتو  فتتمثل يف أنو، دبوجب ىذا اؼببدأ يكوف احملكمُت ملزمُت بالفصل أكال ك بادئ ذم بدئ باختصاصهم، 

نع على األمر الذم يبنع احملكمُت من النظر يف أمور تتعلق بصميم النزاع، ك يكوف ؽبا أثر حاسم أحيانا على االختصاص ك يب
احملكمُت النظر يف ىذه األمور قبل البث يف اختصاصهم، من ىنا فإف قاعدة االختصاص بالنظر باالختصاص ىي قاعدة أكلية، 

 .2فاحملكموف ملزموف بأف يتصدكا ؼبوضوع االختصاص أكال ك قبل كل شيئ ك ذلك ربت رقابة القضاء
 

 :المحور الثاني
 قية واشنطنمبدأ االختصاص باالختصاص و أحكام اتفا

اتفاقية كاشنطن تأخذ دببدأ االختصاص باالختصاص، ألنو يتماشى ك منازعات االستثمار اليت تتصف بتعقيدىا ك صعوبة خلق 
 .التوازف بُت طرفيها، حيث قبدىا تنص عليو سواء تعلق األمر بالتوفيق أك التحكيم

 مبدأ االختصاص باالختصاص في اتفاقية واشنطن: أوال
لجنة التوفيق " كاشنطن دببدأ االختصاص باالختصاص سواء تعلق األمر بالنسبة للتوفيق، حيث قبدىا تنص  على تأخذ اتفاقية

محكومة باختصاصها، و إذا أثير دفع بعدم االختصاص من قبل أحد األطراف، يقوم على اإلدعاء بعدم دخول النزاع في 

                                                           
 .ك ما بعدىا 249عبد اغبميد األحدب،  مرجع سابق، ص / د  1
 .250عبد اغبميد األحدب، مرجع سابق، ص   2
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لتوفيق، فإن اللجنة تقوم بفحصو و عليها أن تقرر ما إذا  نطاق اختصاص المركز أو من أجل أي سبب أخر يتعلق بلجنة ا
 . 1"كان يجب أن يعامل باعتباره مسألة شكلية أو أن فحصو يجب أن يلحق بفحص النقاط الموضوعية

" : أما خبصوص التحكيم يف إطار اؼبركز، قبد كذلك اتفاقية كاشنطن تأخذ دببدأ االختصاص باالختصاص، حيث تنص على
مة باختصاصها، و إذا أثير دفع بعدم االختصاص من قبل أحد األطراف يقوم على اإلدعاء بعدم دخول المحكمة محكو 

النزاع في نطاق اختصاص المركز أو من أجل أي سبب أخر يتعلق بلجنة التحكيم، فإن اللجنة تقوم بفحصو و عليها أن 
  .2"ب أن يلحق بفحص النقاط الموضوعيةتقرر ما إذا كان يجب أن يعامل باعتباره مسألة شكلية أو أن فحصو يج

يظهر لنا من خالؿ نص ىذه اؼبادة أف اتفاقية كاشنطن قد أعطت عبنة التحكيم اػباصة باؼبركز سلطة الفصل يف اختصاصها 
 .3خبصوص النزاعات اليت تعرض عليها، فهي اغبكم يف ىذا

اعًتاض على تسوية النزاع لدل اؼبركز مستندين يف ذلك على ك نشَت إذل أنو يف حالة ما إذا تقدـ أحد أطراؼ النزاع للمحكمة ب
   أف النزاع بُت دكلتُت أك بُت دكلة ك أحد مواطنيها، أك على أساس عدـ كجود اتفاؽ بُت األطراؼ على تسوية النزاع لدل اؼبركز،

ال يتعلق باالستثمار، أم دل ينشئ االدعاء بأف النزاع : أك أف النزاع ىبرج من نطاؽ اختصاص اؼبركز نظرا لطبيعتو، مثاؿ ذلك
مباشرة عن استثمار، كذلك قد يقـو أحد األطراؼ باالعًتاض على اختصاص احملكمة بالنظر يف النزاع ك ذلك على أساس اتفاؽ 
  األطراؼ على ؿباكلة تسوية النزاع كديا قبل عرضو على ربكيم اؼبركز، أك االتفاؽ على تسويتو بطرؽ التقاضي الوطنية، أك أم

أساس أخر يعتمده األطراؼ، فإف ؿبكمة ربكيم اؼبركز ىي اؼبختصة يف الفصل يف اختصاصها من عدمو، فهي اليت تقرر فيما إذا  
 .كانت ستتعامل مع ىذا االعًتاض كمسألة أكلية أك سوؼ تضمو إذل موضوع النزاع

ألطراؼ ك تسجيلو كفقا لنصوص اتفاقية كاشنطن، ك نشَت إذل أف قبوؿ األمُت العاـ للمركز لطلب التحكيم الذم تقدـ بو أحد ا
ال يبثل أم التزاـ على ؿبكمة التحكيم بقبوؿ الفصل يف النزاع، حيث أ ا ىي اغبكم يف اختصاصها ك ال يبثل تسجيل طلب أم 

 .4قيد عليها يف قبوؿ أك رفض نظر النزاع إذا تبُت ؽبا أنو ىبرج عن نطاؽ اختصاصها كفقا لنصوص اتفاقية كاشنطن
 تطبيقات مبدأ االختصاص باالختصاص في األحكام الصادرة عن المركز: ثانيا

 يعد التحكيم كسيلة شائعة يف العصر اغبديث لتسوية منازعات الستثمار اليت تنشأ بُت الدكؿ  
قانونية غَت  ، حيث أصبح قبلة يقصدىا أصحاب رؤكس األمواؿ ك االستثمارات الضخمة ىركبا من تطبيق أنظمة5ك األفراد       

تفضلو األطراؼ اؼبتنازعة خاصة، إذا كاف ربت مظلة اؼبركز الدكرل ك فيما يلي سنتطرؽ لبعض القضايا اليت فصل فيها  6مستساغة
 .اؼبركز، ك اليت تشَت لتطبيق مبدأ االختصاص باالختصاص

 
 

                                                           
 .من اتفاقية كاشنطن 32اؼبادة   1
 .نمن اتفاقية كاشنط 41اؼبادة   2

3  Broches (A) Arbitration in investment disputs, Oceana publication, New York, 1975 , p296 
 .92حسُت أضبد اعبندم، مرجع سابق، ص  4
 25، ص1985، سنة 41مفيد شهاب، التحكيم التجارم الدكرل يف العادل العريب، اجمللة اؼبصرية للقانوف الدكرل، عدد رقم   5
 .2، ص2009أضبد الطشي، مبدأ االختصاص باالختصاص يف ؾباؿ التحكيم، دار النهضة العربية، الطبعة األكذل، سنة أنور علي   6
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 مع حكومة السنغال SOABIنزاع شركة / أ
ك حكومة  Société Ouest Africaine des Betons Industriels (SOABI)قاـ ىذا النزاع بُت شركة 

السنغاؿ، ك ىو يتعلق باتفاؽ األطراؼ على إنشاء ك حدات سكنية دبدينة داكار بالسنغاؿ، مع االتفاؽ على اختصاص اؼبركز 
 .1الدكرل لتسوية منازعات االستثمار من أجل تسوية أية نزاعات تنشأ بينهما كفقا لنصوص اتفاقية كاشنطن

ثناء تنفيذ ىذا االتفاؽ، كقع نزاع بُت األطراؼ فبا استدعى عرضو على اؼبركز، لكن حكومة السنغاؿ اعًتضت على اختصاص أ
ال تعترب مواطن تابع لدكلة متعاقدة أخرل، بل ىي ربمل جنسية دكلة  SOABIؿبكمة ربكيم اؼبركز، ذلك على أساس أف شركة 

أما ؿبكمة التحكيم فكاف موقفها مغايرا، فلقد رفضت االعًتاض . قدة يف اتفاقية كاشنطنبنما، ك ىذه األخَتة ال تعترب دكلة متعا
رغم أ ا ال ربمل جنسية دكلة متعاقدة، إال أ ا زبضع يف نفس  SOABIاؼبقدـ من قبل اغبكومة السنغالية، ك رأت أف شركة  

ك بتارل حكمت ؿبكمة التحكيم باختصاصها رغم . ذاالوقت إلدارة أجنبية تابعة لدكلة أخرل متعاقدة ك ىي دكلة بلجيكا فه
فظاىر األمر أف ؿبكمة ربكيم غَت ـبتصة بالفصل يف .  رفض اغبكومة السنغالية، ك ىذا تطبيقا ؼببدأ االختصاص باالختصاص

فدكلة . متعاقدة أخرل ىذا النزاع، ألنو ينتفي فيو شرط حىت يبكنها الفصل فيو، ك اؼبتمثل يف أف يكوف اؼبستثمر األجنيب تابع لدكلة
بنما كما نعلم دل تكن متعاقدة يف اتفاقية كاشنطن، لكن ؿبكمة التحكيم دل تصدر حكمها بناءا على نظرة خاطفة ؽبذا النزاع، 

ك تبُت ؽبا أف شركة . بل قامت بفحصو بشكل دقيقة مستندتا على مبدأ االختصاص باالختصاص. كالظركؼ احمليطة بو فقط
SOABI مل جنسية دكلة بنما، إال أ ا خاضعة إلدارة أجنبية تابعة لدكلة أخرل متعاقدة ك ىي دكلة بلجيكا، رغم أ ا رب

 كبالتارل ؿبكمة التحكيم 
 .2ىي ـبتصة بنظر ىذا النزاع

 حكومة زائير AMTنزاع شركة / ب
 American Manufacturingقبد تطبيقا أخر ؼببدأ االختصاص باالختصاص يف حكم ؿبكمة التحكيم يف نزاع شركة 

trading, inc (AMT) يتعلق ىذا النزاع دبطالبة شركة . مع حكومة زائَتAMT  بالتعويض من حكومة زائَت على أساس
ـبالفة اغبكومة اللتزاماهتا يف اتفاقية تشجيع ك ضباية االستثمار اؼبوقعة بُت الواليات اؼبتحدة األمريكية ك زائَت، من خالؿ قياـ 

بتقدمي طلب ربكيم إذل اؼبركز الدكرل  AMTالستيالء على فبتلكاهتا ك تدمَت بقيتها، فنتيجة ؽبذا قامت شركة قواهتا اؼبسلحة با
 .لتسوية نزاعها مع حكومة زائَت

كقد اعًتضت حكومة زائَت على اختصاص ؿبكمة ربكيم اؼبركز، مستندة على أساس أنو إذا كانت الشركة اؼبدعية تتمتع باعبنسية 
كنها االستفادة من ضباية االتفاقية الثنائية لتشجيع االستثمار اؼبربمة بينها ك بُت الواليات اؼبتحدة األمريكية، إال أنو األمريكية ك يب

ىي شريكا فقط يف االستثمار اؼبقاـ يف دكلة زائَت  AMTال يوجد أم استثمار باظبها يف زائَت، ك عالكة على ذلك فإف شركة 
مل جنسية زائَت ك بتارل ال تستفيد من ضباية االتفاقيات الثنائية لتشجيع االستثمار اؼبشار ك اليت رب SINZAمن جانب شركة 

 .3إليها

                                                           
 .143حفيظة السيد حداد، العقود اؼبربمة بُت الدكؿ ك األشخاص األجنبية، مرجع سابق، ص   1
 .ك ما بعدىا 96حسُت أضبد اعبندم،  مرجع سابق، ص   2
 

 .ك ما بعدىا 109،  مرجع سابق، ص حسُت أضبد اعبندم  3
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ك كذلك من بُت االعًتاضات اليت استندت عليها حكومة زائَت، ىي أف النزاع اؼبعركض ىو  قائم بُت دكلة طرؼ يف اتفاقية 
ك ليست مواطن تابع لدكلة أخرل متعاقدة ك بالتارل فمحكمة  ك ىي مواطن تابع ؽبذه الدكلة SINZAكاشنطن ك بُت شركة 

ربكيم اؼبركز ال زبتص بالنظر يف ىذا النزاع،   ك أضافت حكومة زائَت لتربير موقفها أف الشركة اؼبدعية قد خالفت نصوص اتفاقية 
تسوية اؼبنازعات بُت األطراؼ عن طريق تشجيع االستثمار اؼبربمة بينها ك بُت الواليات اؼبتحدة األمريكية ك خاصة فيما يتعلق ب

كاستنادا . اؼبفاكضات، مث من خالؿ الطرؽ الدبلوماسية عند فشل ىذه اؼبفاكضات ك ىذا طبقا لنص اؼبادة الثامنة من ىذه االتفاقية
قبل حكومة ؼببدأ االختصاص باالختصاص تفحصت ؿبكمة ربكيم اؼبركز النزاع اؼبعركض أمامها ك كذلك االعًتاضات اؼبقدمة من 

 .زائَت، ك انتهت إذل رفض ىذه االعًتاضات ك حكمت باختصاصها بنظر النزاع
فبالنسبة لطبيعة النزاع فلقد تبُت حملكمة ربكيم اؼبركز أنو نزاع قانوين ك ناشئ مباشرة عن استثمارػ  ك فيما ىبص االعًتاضات اليت 

، SINZAتعد شريكا يف شركة  AMTاعًتفت بأف شركة  قدمتها حكومة زائَت، فلقد تبُت للمحكمة أف ىذا األخَتة قد
 AMTك نتيجة ألف شركة . باؼبائة من قيمة أسهم الشركة 94تبلغ  SINZAلكنها أغفلت أف نسبة مشاركتها يف شركة 

فإ ا سبلك اغبق برفع دعول باظبها ضد حكومة  SINZAربمل جنسية الواليات اؼبتحدة األمريكية ك سبلك معظم أسهم شركة 
ك فيما ىبص . من ىذه االتفاقية 25/2ائَت باعتبارىا مواطن تابع لدكلة أخرل طرؼ يف اتفاقية كاشنطن ك ىذا طبقا لنص اؼبادة ز 

من اتفاقية تشجيع االستثمار اؼبوقعة بينها  8موافقة حكومة زائَت على اختصاص اؼبركز بنظر النزاع، فلقد مت النص عليها يف اؼبادة 
أما فيما يتعلق دبخالفة الشركة لنصوص اتفاقية االستثمار الثنائية اؼبربمة بُت زائَت ك الواليات .حدة األمريكيةك بُت الواليات اؼبت

اؼبتحدة األمريكية، من خالؿ عدـ ؿباكلة تسوية النزاع عن طريق اؼبفاكضات بُت األطراؼ مث بالطرؽ الدبلوماسية، فلقد تبُت 
امنة ىو ؿبل اؼبخالفة كفقا إلدعاء اغبكومة، فهو يتعلق بتسوية اؼبنازعات بُت األطراؼ بشأف حملكمة ربكيم اؼبركز أف نص اؼبادة الث

 .  1تفسَت أك تطبيق ىذه االتفاقية ك ليس بشأف اغبقوؽ ؿبل النزاع اليت مت عرضها على احملكمة
 

 
 :خاتمة

تحكيم التجارم الدكرل، فهو يبنح ىيئة التحكيم صفوة القوؿ أف مبدأ االختصاص باالختصاص، يعد من اؼببادئ اؽبامة اؼبتعلقة بال
سلطة الفصل يف اختصاصها، ك لقد أخذت اتفاقية كاشنطن هبذا اؼببدأ ربقيقا لتسوية فعالة ؼبنازعات االستثمار األجنيب اليت 

ر باالعًتاضات تعرض على اؼبركز الدكرل، فهيئة ربكيم اؼبركز ىي من يفصل يف اختصاصها من عدمو، ك عملية التحكيم ال تتأث
إعطاء فرصة الطعن يف اختصاص ىيئة ربكيم اؼبركز أماـ اليت يبكن أف يقدمها األطراؼ خبصوص عدـ اختصاصها، كما أف 

فتقرير مبدأ االختصاص . سوؼ يتعارض مع اؼبيزة اليت يتمتع هبا التحكيم من السرعة ك الفاعلية يف حسم اؼبنازعات القضاء،
 .الطريق بوجو الطرؼ الذم وبمل سوء النية كالذم يهدؼ إذل تعطيل إجراءات التحكيم باالختصاص ك األخذ بو يقطع

 
 

                                                           
 .ك ما بعدىا 111حسُت أضبد اعبندم،  مرجع سابق، ص   1
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Comprendre l’implicite du discours 
pour le traduire 

 
dr. SAHRAOUI   Sid ali 

Dépt de Francais  
Université de Blida 2 

Résumé : 
Notre réflexion est didactique, nous pensons que des équipes pluridisciplinaires, formées de 
traductologues et de cogniticiens, peuvent apporter un soutien non négligeable, aux 
apprenants et aux enseignants de traduction. 
Les sciences cognitives étudient les processus mentaux caractérisant les activités humaines, elles 
postulent que la traduction est une forme de communication bilingue et  la considèrent 
comme une série de processus mentaux de compréhension  et de reformulation du sens entre 
deux langues. La connaissance des processus mentaux, mis en oeuvre  durant la traduction, 
permet aux didacticiens de proposer des méthodes d’enseignement/apprentissage performantes, 
visant le développement des aptitudes cognitives des apprenants en traduction.   
Nous développerons quelques résultats de recherches axées sur des processus cognitifs tels que 
la compréhension et la production des inférences. Ces avancées théoriques offrent aux 
didacticiens de la traduction des outils pour la formation d’apprenants- traducteurs plus 
performants. 
Mots-clefs : 
didactique, traduction, compréhension, expression, analyse du discours, inférences. 
 
Comprendre l’implicite du discours pour le traduire 
Lors du colloque de 2003, j’avais rappelé que l’acte de traduire consiste d’abord, à comprendre 
un texte puis, en une deuxième étape à le ré-exprimer dans une autre langue. J’avais souligné 
la complexité des opérations de compréhension et d’expression. Dans les limites de la 
communication et des contraintes de la thématique du colloque de cette année-là, je n’avais 
abordé que la problématique de la compréhension comme compétence de communication et 
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plus précisement les définitions et les modèles sémasiologique (ascendant) et onomasiologique 
(descendant). J’avais rappelé aussi, que cette compétence impliquait des savoirs, des savoir-faire 
et des stratégies. J’avais enfin, conclu sur la nécessité de faire figurer, dans tous les cursus de 
traduction, des modules de comprehension.  
Je reviens avec le même plaisir cette fois, pour approfondir la même problématique et mettre 
en relief l’apport des sciences cognitives, au servive de la compréhension et de la traduction. A 
la suite de Carton (1995) et Bianco (2003), je rappelle que pour dépasser l’explicite, le 
traducteur doit s’entraìner à produire des inférences pour comprendre le discours avant de le 
traduire. 
1. Les analyses du discours  
La traductologie, ne peut pas s’intéresser à la langue en dehors des discours et l’importance des 
facteurs culturels, sociaux, collectifs et individuels dans la compréhension et l’expression sont 
importants. 
Linguistes, sémioticiens, cogniticiens… analysent les discours et s’intéressent à la 
compréhension des textes qui est aussi, le point de départ de l’acte de traduire ; cette 
compréhension est différente de celle qu’on pratique pour rechercher une information, par 
exemple ; car l’objectif n’est pas le même. Les analyses du discours sont considérées comme 
des outils nécessaires à l’apprenant-traducteur ;  elles sont utiles aussi, comme instruments  
conceptuels  au service des traductologues.  

2. Les approches cognitives  
Les sciences cognitives s'intéressent à la traduction comme un processus mental  de 
compréhension et d’expression. Leurs méthodes d'investigation sont nombreuses, nous 
citerons celle de « la réflexion  à  voix haute », qui contrairement aux approches béhavioristes, 
permet de comprendre ce qui se passe dans la « boìte noire » du traducteur. Ces sciences 
s’intéressent au cerveau pour étudier le processus mental et cognitif qui permet notamment, de 
traduire. 
2.1. Compréhension écrite : modèles 
Les modèles de référence de Kintsch et Van Dijk (1983) ; Kintsch, (1998) sont actuellement, 
les plus cités dans le domaine de la compréhension écrite. Cette dernière passe par  
l’élaboration d’une représentation mentale cohérente, réalisée grâce aux liens tissés entre les 
éléments du texte et les connaissances antérieures du traducteur. Le processus de 
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compréhension est décrit par Kintsch (1998), comme un « modèle de construction et 
d’intégration » de sens.  
- Le résultat du processus de construction est un ensemble de propositions contenant les 
micro-propositions (dérivées du texte), des macro-propositions et les inférences associées aux 
différentes propositions.  
- Le processus d’intégration exclut les éléments inappropriés à une représentation mentale 
structurée. Il est réalisé chaque fois qu’un nouveau réseau est élaboré.  
Kintsch, (1998) qui s’est interrogé sur la construction de cette représentation mentale, explique 
que lorsqu’un mot est lu, tous les sens possibles sont construits, de manière désordonnée, 
répétitive, et parfois contradictoire. Par la suite, le mot subit un processus d’intégration qui va 
rapidement supprimer les éléments non pertinents. Ainsi, une représentation mentale 
conforme au contexte est élaborée. 
Ces deux processus sont effectués à l’aide des différentes connaissances du traducteur (lexique, 
syntaxe, relations spatiales et connaissances du monde…). La représentation du discours est 
étudiée selon plusieurs stades : la microstructure, la macrostructure, la base de texte et le 
modèle de situation. Des inférences de liaison sont nécessaires lorsque la base de texte est 
incohérente. 
2.1.1. La base de texte et le modèle de situation 
La base de texte est composée des propositions directement dérivées du texte tandis que le 
modèle de situation englobe la base de texte et les connaissances antérieures. Plusieurs règles 
administrent ces processus : 
- Règles de construction des propositions : Le traducteur élabore une représentation mentale 
du texte en intégrant les microstructures qui, une fois regroupées, donnent une 
macrostructure; ces deux éléments constituent la base du texte (regroupement des propositions 
explicites du texte). À cette base de texte sont ajoutées les connaissances antérieures du lecteur, 
(sur la thématique du texte, sur le domaine de référence…), constituant ainsi une 
représentation mentale, appelée modèle de situation. 
Un réseau de propositions doté de ses propres règles d’interconnexion, se forme. Selon leur 
type, les liens les plus forts seront plus activés que les autres pour former la représentation 
mentale. 
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Des règles d’activation de connaissances régissent le réseau. Les éléments disponibles en 
mémoire de travail activent des items voisins dans la base des connaissances (en mémoire à long 
terme) avec une probabilité d’activation proportionnelle à la puissance de leur lien. Une fois 
les informations présentes en mémoire à long terme activées, elles sont récupérées plus 
facilement. 
2.1.2. La mémoire de travail en traduction 
Il est plus approprié de parler au pluriel quant il s'agit de « mémoire », et de s'interroger sur la 
manière de faire circuler les connaissances de la mémoire à court terme à la mémoire à long 
terme.  
En tant que système de traitement, la mémoire, comprend trois phases : 

- L'encodage est le processus par lequel l’information d’entrée est enregistrée, perçue et 
transformée en un format approprié pour la représentation en mémoire ;  

- La consolidation est la conservation en mémoire à long terme des représentations ;  
- La récupération est l'ensemble des processus de récupération qui permettent la réactualisation 
des connaissances mnésiques. 
Alimentée par les données du texte balayé par les yeux, la mémoire de travail appréhende du 
sens pour palier sa faible capacité de stockage. Cette limite lui interdit, en effet, de retenir 
toutes les formes du texte codé par le scripteur, selon un système de signes spécifique. Le texte 
étant porteur d’un sens virtuel activé par la lecture, on ne peut donc parler de compréhension 
sans mémoire. Gremmo, (1980), attribue à cette mémoire de travail : un rîle important 
pendant le processus de lecture. Elle stocke pour un laps de temps assez court un volume limité 
d’informations neuves et permet au cerveau de décider s’il est utile ou non de l’intégrer ... Elle 
permet pendant la lecture la construction progressive du sens... le bon traducteur lit vite donc 
surcharge moins sa mémoire à court terme. La faible capacité de stockage ainsi que le caractère 
transitoire, ou relais, entre l’œil et la mémoire à long terme font de cette mémoire de travail un 
maillon fragile dans le processus de lecture des « mauvais traducteurs ». Ces derniers perdent le 
sens d’une phrase dès que celle-ci est un peu trop longue ; d’où retours incessants en arrière et 
ralentissement du rythme de lecture. Ils peuvent continuer à lire mais l’effort est si intense 
qu’ils ne comprennent pas le sens, au terme de leurs lectures.  
Pour contourner la polysémie du signifiant, la mémoire fait appel au contexte pour choisir le 
signifié exact. Une suite de mots non liés a moins de chances d’être comprise qu’une autre, où 
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les mêmes mots seraient mis en relation. Quand deux signifiés sont représentés par un même 
signifiant c’est le contexte qui permet de choisir.  
Selon Lieury (1996) il y’a plusieurs mémoires spécialisées : 
-La mémoire sensorielle ; 
-La mémoire abstraite ; 
-La mémoire imagée ; 
-La mémoire lexicale ; 
-La mémoire sémantique ; 
- La mémoire épisodique ;  
- La mémoire déclarative ; 
- La mémoire procédurale ;  
- Les mémoires perceptives… 
La mémoire de travail et ses diverses composantes sont fortement liées à l’acte traductionnel. 
Selon Baddeley, (1992 et 2000), l’essentiel de l’acte traductionnel a lieu dans la mémoire de 
travail (MDT) ou mémoire à court terme (MCT). Ce processus complexe implique 
l’élaboration d’une représentation mentale qui servira de base à la reformulation du sens. Le 
fonctionnement spécifique de la MDT, lors de l’opération traduisante, est intéressant à étudier 
afin d’améliorer la formation des traducteurs. Elle est définie comme : 
 « Un système de capacité limitée, qui permet le stockage temporaire et la manipulation des 
informations qui sont nécessaires pour la réalisation des tâches cognitives complexes, telles que 
la compréhension, l’apprentissage et le raisonnement » Baddeley (1992).  
Ce « système » serait composé de quatre éléments : L’administrateur central, la boucle 
phonologique, le calepin visuo-spatial et le buffer épisodique. 

- L’administrateur central contrîle l’attention, supervise et coordonne les fonctions de 
trois autres sous-systèmes ; 

- La boucle phonologique, responsable du stockage et du traitement des informations 
provenant du langage (informations verbales et auditives) ;  

- Le calepin visuo-spatial qui stocke et manipule les images mentales ;  
- Le buffer épisodique, conçu comme un lieu de stockage à capacité limitée et capable de 

recevoir des informations provenant de sources diverses ; il permet aussi,  l’interaction 
de la mémoire de travail avec la mémoire à long terme.  
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Ce système à trois sous-composantes, coordonné par l’administrateur central, serait impliqué, 
d’après Baddeley, dans la réalisation des tâches cognitives complexes comme la traduction.  

- La lecture implique le traitement des informations visuelles et verbales, (le calepin 
visuo-spatial et la boucle phonologique sont en action) ;  

- la compréhension nécessite l’interaction entre mémoire à court et à long terme et la 
formation des images mentales, (le buffer épisodique et le calepin visuo spatial 
interviennent) ; 

- la réexpression implique le traitement des informations visuelles et verbales (grâce au 
calepin visuo-spatial et /ou de la boucle phonologique).  

2.1.2. Compréhension et inférences  
Inférer du sens c’est prélever toutes sortes d’indices du contexte et utiliser ses propres 
connaissances pour deviner ou compenser ce qu'on ne comprend pas Selon Bailly (1998), 
l'inférence est une opération mentale de haut niveau mise en œuvre dans le processus de 
compréhension. Il s'agit d'une opération de raisonnement logique par laquelle, à partir d'un 
fait, d'une proposition..., on tire une conséquence. C'est une démarche de type ascendant (de 
bas en haut, sémasiologique ou bottom-up). Le processus d'inférence permet de construire une 
information à partir d'un contexte qui ne l'offre pas. L'inférence permet aussi, de compenser le 
sens d'un énoncé mal compris. 
Selon Fayol, (2008), « Les inférences sont des interprétations qui ne sont pas littéralement 
accessibles, des mises en relation qui ne sont pas explicites. C'est le lecteur qui les introduit 
dans l'interprétation des mises en relation qui ne sont pas immédiatement accessibles [...] la 
signification n'est pas donnée par le texte dont elle serait simplement extraite, elle est construite 
par le lecteur et varie donc autant en fonction de la base de connaissances et des stratégies du 
lecteur-compreneur qu'en fonction de l'information apportée. » 
Les apprenants-traducteurs savent localiser les informations exprimées dans le texte de manière 
explicite, ils savent les relever pour réaliser les activités de compréhension. Ils éprouvent 
cependant de grandes difficultés lorsque les informations nécessaires à l’accès au sens son 
implicites; ils ne savent pas inférer.  
Selon Giasson, (2000), l'inférence est une démarche logique de déduction consistant à 
expliciter des informations évoquées ou supposée connue, à partir d’indices linguistiques 
repérés dans le texte.  



 عشر سادسالعدد ال                                         أكادميية حمّكمة متخّصصة حولية    الصوتيات

اجلزائر –لونيسي علي - 2البليدة   جامعة                            -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 

 
7 

Exemple a : « Pour éviter la grippe il est nécessaire de ne pas boire dans le même verre que la 
sœur déjà grippée » 
Le lecteur « expert » comprendra d’abord que cette maladie est contagieuse, même si ce terme 
n’a jamais été exprimé, dans l’énoncé. Il saura ensuite qu’il faudra  respecter toute une liste de 
mesures et pas seulement le verre contaminé, pour ne pas attraper la grippe. 
Exemple b : Dans l’énoncé « la grippe est une maladie contagieuse » il n’est pas dit 
explicitement qu’il faut porter un masque, se laver les mains à plusieurs reprises, ne pas utiliser 
les mêmes ustensiles de cuisine que le malade… Toutes ces informations sont présentes 
implicitement dans l’énoncé, mais l’apprenant doit  faire l’effort de les inférer. 
Pour enseigner explicitement l'inférence :  
1-l’enseignant imagine des problèmes de compréhension à résoudre par cette opération 
logique (inférence).  
2- Il en résoudra d’abord, quelques uns devant les apprenants, en raisonnant explicitement, à 
voix haute et en mettant en relief, localisant, relevant, les indices.  
3- Dans une deuxième étape, il les aidera seulement à mettre en relief les indices et leur 
demandera d’inférer à leur tour.  
4- Lors de la dernière étape, l’apprenant essayera de réaliser seul  la mise en relief des indices, 
l'inférence et la justification. 
Les inférences sont généralement regroupées, deux par deux, en cinq catégories : 
1-  Temps / Lieu (à quel instant,  journée, semaine, mois, année, se passe l'action et où se passe 
t elle?)  
Exemple c : « Lorsqu’il pleut et que la température descend, une épidémie saisonnière peut 
toucher 5 à 15 % de la population »  
Durant quelle saison la grippe touche-t-elle le plus de personnes ? (hiver) 
Exemple d : « Les salles sont propres, les draps des malades et les blouses des infirmières sont 
d’un blanc immaculé. » 
Dans cet énoncé, où sommes-nous ? (Hîpital) 
2 -  Action / agent (quels sont les événements ? Qui les provoque?)  
Exemple e : « La maladie se propage d’une personne malade à une personne saine. » 
Dans cet énoncé quel est le phénomène décrit ? Qui est l’agent de transmission ? (Contagion – 
virus) 



 عشر سادسالعدد ال                                         أكادميية حمّكمة متخّصصة حولية    الصوتيات

اجلزائر –لونيسي علي - 2البليدة   جامعة                            -الصوتيات– خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 

 
8 

3 -   Catégorie / Objet (A quoi sert tel objet ?dans quelle catégorie peut-on classer les objets 
inventoriés? Sous quel terme générique peut on les classer)  
Exemple f : « Ces produits obtenus en laboratoire rendent la douleur plus supportable » 
Dans cet énoncé,  quel est l’objet dont on parle ? Dans quel catégorie peut-on le classer ? 
(Antalgiques – médicaments) 
4 -  Cause/effet (quelle est la cause de l'action, quelle conséquence aura-t-elle ?)  
Exemple g : « L’enfant atteint a rapidement été mis en quarantaine » 
Pourquoi l’enfant a t il été isolé ? Où a-t-il été transporté ? (maladie – hîpital) 
5 -  Problème / solution (quel est le problème et comment le résoudre ?) 
Exemple h : « le médecin a prescrit une solution à instiller sous forme de gouttes auriculaires »  
Dans cet énoncé, de quoi souffre le malade ? (otite – anti-inflammatoire).  
Le recours aux connaissances dont le lecteur a besoin pour comprendre le texte est désigné par 
la production des inférences. Kintsch, (1998) établit une distinction entre l’inférence 
proprement dite et le processus de récupération des informations dans la mémoire à long 
terme. Le premier type est un processus de résolution de problème qui consiste à tirer des 
conclusions à partir de prémisses. Le deuxième type de processus sert à remplir les blancs du 
texte à l’aide de connaissances antérieures. Il fait aussi, la distinction entre l’inférence 
automatique (inconsciente) et l’inférence contrîlée (consciente). Le contexte et les 
connaissances encyclopédiques constituent  les sources des inférences produites par les lecteurs.  
Pour former un modèle de situation, le lecteur applique des règles de construction des 
inférences du type :  
Si A implique B et 
si B implique C  
Alors A implique C. 
Les propositions construites avec ces règles sont interconnectées en réseau. L’activation finale 
est formée des propositions du texte, des inférences et des connaissances antérieures du lecteur. 
Pour traduire un texte ou un discours, le traducteur commence donc par le comprendre  c'est 
à dire   construire une  représentation  mentale (modèle mental ou modèle de situation)  
intégrée  et  cohérente  de  la  situation  décrite ou racontée dans ce texte ou dans ce discours.  
F. Carton, (1995) est catégorique : « L’essentiel pour l’apprentissage de la compréhension reste 
de s’entraìner à inférer à partir des éléments reconnus dans le texte. »  
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Pour M. Bianco,  (2003), « comprendre, c’est aller au-delà de  l’explicite, c’est pouvoir 
effectuer  les  inférences nécessaires à  la compréhension des relations (de  référence,  de  
causalité,  de  situations  spatio-temporelles…)  existant  entre  les phrases  d’un  texte».  Pour  
cette  auteure  la  compréhension  se  définit surtout  par  la  compréhension  des  inférences.  
La  compréhension  implique  donc la  construction d'un modèle de situation  intégrant  les  
informations  implicites  qui  ne  figurent  pas  dans  le  texte  et  que  le traducteur doit  inférer 
car dans un  texte,  tout n’est pas dit,  il y a de  l'implicite. Les  inférences sont  les opérations 
qui permettent de rendre explicite l'implicite. « Une inférence est le recours à des 
connaissances non explicitement évoquées par et dans le texte, mais  que  le  lecteur  doit  
retrouver  dans  sa  mémoire  ou  déduire  pour  établir  la continuité dans  l’interprétation de  
la  signification du  texte. »  Fayol, M., & Gaonac’h, D. (2003).  
Il existe plusieurs types d’inférences :   

- 1) Les  inférences nécessaires ;  
- 2) Les  inférences optionnelles ; 
- 3) Les  inférences  logiques ; 
- 4) Les  inférences  pragmatiques ;  
- 5) Les inférences rétrogrades ; 
- 6) Les inférences antérogrades ; 

2.1.3. Application sur le discours médical   
(Annexe 1 : Les maladies virales contagieuses ; La Grippe : Site interministériel de prévention 
des risques et de gestion des crises. grippeaviaire.gouv.fr 

1) Les  inférences nécessaires : sont   indispensables  pour comprendre un  texte.  
Exemple : comprendre que la grippe est causée par un virus. Sans virus (cause) point de grippe 
(conséquence) 

2) Les  inférences optionnelles, ne  sont pas indispensables, elles viennent enrichir la  
compréhension.   
Exemple : La grippe n’est pas grave sauf lorsqu’elle s’accompagne de complications. La 
connaissance des complications de la grippe enrichit la représentation  mais  ne la bloque pas.  
Chacun se fait ses propres représentations.  

3) Les  inférences  logiques  sont le fruit du raisonnement logique.   
Exemple : « Une seule complication de la grippe peut la rendre dangereuse.  Cela  implique 
que  l'addition des complications est encore plus dangereuse. 
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4) Les  inférences  pragmatiques  permettent  de  faire  des  déductions.  
Exemple : Eviter les complications pour prévenir la grippe.  Cette assertion produit une 
inférence probable, mais  non  certaine.  Les complications surviennent souvent après la grippe 
mais peuvent ne pas survenir du tout. 

5) Les inférences rétrogrades / antérogrades relient  la partie du texte déjà lue et analysée avec 
l'information en cours de traitement ou bien permettent d’anticiper la suite du texte.  
Exemple : « L’asthme peut compliquer une grippe », on peut relier cette phrase à une autre du 
début du texte, qui vantait les mérites du vaccin antigrippal ou bien anticiper que les 
asthmatiques craignent les grippes et se font vacciner chaque année, à titre préventif. 
a) Les notes de vocabulaire 
Pour traduire le site du gouvernement français sur les dangers de la pandémie, qui menace le 
monde entier, l’apprenant-traducteur qui fait appel à un dictionnaire généraliste aura toujours 
des zones d’ombre. Si ses connaissances antérieures ne sont pas suffisantes, les définitions ou 
notes de vocabulaire relevées dans le « Petit Larousse illustré » ne l’aideront pas à combler les 
lacunes ou troués sémantiques du site Internet.  
Exemples des définitions du « Petit Larousse illustré » 
Grippe 
Nom donné à diverses affections saisonnières contagieuses d’origine virale et s’accompagnant 
de fièvre ainsi que cathare nasal ou bronchique. 
Contagion 
Transmission d’une maladie par le contact médiat ou immédiat. 
Epidémie 
Atteinte simultanée d’un grand nombre d’individus d’un pays ou d’une région par une maladie 
particulière, comme la grippe, le choléra, la fièvre typhoíde… 
Pandémie 
Extension d’une maladie contagieuse sur une zone géographique très étendue. 
 Virus 
Organisme de très petite taille, ne contenant qu’un seul acide nucléique et ne pouvant se 
développer qu’à l’intérieur d’une cellule vivante.  
Prévention 
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Ensemble des mesures prises en vue d’éviter les accidents de la route (prévention routière), les 
accidents du travail ou les maladies professionnelles (prévention des accidents du travail, 
médecine du travail), le développement des épidémies ou l’aggravation des états sanitaires 
individuel (médecine préventive) 
 Aviaire 
Adjectif relatif aux oiseaux.  
b) Les notes inférentielles 
Avec des notes inférentielles l’aide est plus conséquente pour l’apprenant-traducteur qui ne 
possède pas encore, de solides connaissances antérieures sur le domaine de référence des 
sciences médicales. 
http://grippeaviaire.gouv.fr   
Pendant les épidémies de grippe aviaire, le gouvernement français a mis en ligne un site 
interministériel de prévention des risques et de gestion des crises. (Annexe 1)     
L’infection virale 
La grippe est une infection d’origine virale. Le virus influenza est à l’origine des grippes, il en 
existe plusieurs types (A, B, C), contenant chacun de multiples sous types (en fonction de la 
nature de l’hémagglutinine H et de la neuraminidase N à la surface des virus), ces derniers 
comprenant également chacun plusieurs souches virales. 
Le virus de la grippe 
La grippe est une infection virale, respiratoire aiguë, contagieuse. Le virus de la grippe touche 
le système respiratoire et se transmet rapidement de personne à personne. Des épidémies 
saisonnières touchent 5 à 15 % de la population. Le délai d’incubation est de un à sept jours et 
les signes cliniques durent cinq à dix jours. Le malade est contagieux 24 à 48 heures avant 
l’apparition des signes cliniques et le demeure pendant la période symptomatique de la 
maladie. L’excrétion  maximale du virus par le malade est contemporaine du grand frisson 
fébrile inaugural. Dans les cas de grippe aviaire, la contagion par le virus se transmet d’une 
espèce d’oiseau à un être humain. Des millions de personnes peuvent être touchés. 
La pandémie grippale 
Il s’agit d’une épidémie qui  touche rapidement plusieurs régions, pays, continents. La 
pandémie frappe lorsqu’un nouveau sous-type de virus, résultant d’une modification 
génétique,  apparait. Face à cette modification,  l’immunité de la population est faible ou nulle. 
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Il peut en résulter un nombre important de cas graves ou de décès. 
L’influenza aviaire 
Cette infection touche toutes les espèces d’oiseaux Elle est provoquée par un virus de la famille 
des Orthomyxoviridae qui comprend plusieurs genres (ou types) dont Influenza virus A. 
Celui-ci est divisé en sous types parmi lesquels le sous-type H5N1, qui comprend lui-même 
plusieurs souches au pouvoir pathogène variable. En se modifiant une souche « normale » peut 
devenir "hautement pathogène", pour provoquer une maladie contagieuse et mortelle. On 
parle de grippe aviaire lorsqu’un humain est infecté par une souche de virus influenza aviaire 
hautement pathogène (A (H5N1), A (H7N7), etc.). 
La grippe aviaire 
La grippe aviaire à l’origine des pandémies. L’Influenza aviaire est une infection due à un virus, 
elle peut toucher presque toutes les espèces d’oiseaux, elle est habituellement silencieuse. En se 
modifiant la souche peut devenir "hautement pathogène", et fortement contagieuse et entraìner 
une mortalité élevée surtout chez les poulets et les dindes. De manière exceptionnelle, elle 
peut être à l’origine de contaminations humaines. 
Allergies 
Il est généralement recommandé d'éviter l'allergène responsable, ce qui est souvent difficile. Il 
est parfois facile d’éviter d’entrer en  contact avec des oiseaux à plumes ou des animaux 
responsables de l’allergie, mais Il n’est pratiquement pas possible d’éviter le contact avec l’air 
contenant les poussières, les pollens… à l’origine de l’allergie. 
L’arbre bronchique 
L’ensemble des ramifications dessine l’arbre bronchique. Les bronches sont des conduits 
permettant le passage de l’air entre la trachée et les poumons. La trachée se divise en deux 
grosses bronches, vers les poumons où elles se divisent en branches de plus en plus petites. Ces 
petites branches, ou bronchioles, font partie du tissu pulmonaire, elles s’ouvrent sur les alvéoles 
(sacs microscopiques remplis d’air et tapissés de vaisseaux sanguins). Les bronchopathies 
chroniques obstructives (BCO) sont des maladies des bronches (diminution de leur diamètre. 
L’évolution de ces maladies (bronchite chronique, asthme, emphysème.) entraìne l’insuffisance 
respiratoire. 
Les antibiotiques 
Les antibiotiques sont sans effet sur de nombreuses infections. Les antibiotiques sont des 
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médicaments ayant la propriété d’éliminer  les bactéries ou d’empêcher leur prolifération. Les 
antibiotiques sont donc, prescrits dans le traitement des infections provoquées par des bactéries 
pathogènes. 
Toutes les infections parasitaires, virales ainsi que les mycoses nécessitent d’autres traitements, à 
base de médicaments antiparasitaires, antiviraux et antifongiques car les antibiotiques ne sont 
pas efficaces contre ces infections. 
2.2. Le modèle de Hayes et Flower (1980) 
Une fois que le texte est compris, il est traduit dans une autre langue. La psychologie cognitive 
peut apporter là aussi, ses connaissances car  la phase de  re-expression exige des stratégies 
rédactionnelles et communicationnelles spécifiques. Les approches cognitives, formulent 
l’hypothèse que les problèmes de traduction dépendent de l’élaboration de la représentation 
mentale et de la mobilisation de charge cognitive allouée à l’acte de traduire. Les cogniticiens 
Hayes et Flower (1980, 1986) ont proposé un modèle de l’expression écrite, en trois étapes : 
 1/ Planification : définition des objectifs, production des idées, organisation. 
2/ Mise en texte : production du texte, formation des phrases, choix du lexique, liaison 
syntaxiques. 
3/ Révision : relectures, correction. 
-Lors de la première étape les scripteurs définissent leurs objectifs, planifient, préparent ce 
qu’ils veulent dire. Ils rassemblent leurs idées et les organisent. Ils décident de s’adresser à des 
étudiants ou à des sportifs, dans une revue scientifique ou bien un magazine de football, par 
exemple. 
-Lors de la mise en Texte, les scripteurs rédigent, produisent de l’écrit. Ils sélectionnent leurs 
mots et les structures syntaxiques adéquates (en fonction des objectifs tracés). 
-Lors de la dernière étape, celle de la révision, les scripteurs se relisent et décident ou non de 
changer un terme, son orthographe, une tournure syntaxique, la structure d’une phrase, d’un 
paragraphe… Ils évaluent enfin, leur texte final.  
Pour conclure 
Les sciences cognitives s’intéressent désormais à la mystérieuse « boìte noire » ; leurs 
hypothèses sont les suivantes : si on arrivait à connaìtre le fonctionnement du cerveau des 
traducteurs, on comprendrait le caractère cognitif de l’acte de traduction et on élaborerait des 
cursus spécifiques à leur formation.  
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L’étude des processus cognitifs constitue un défi important pour les spécialistes en didactique 
de la traduction ; la connaissance de ces processus peut constituer le fondement de nouvelles 
méthodes d’enseignement qui viseront le développement des aptitudes cognitives des 
traducteurs en vue d’améliorer leurs performances qualitatives et quantitatives.  
Nous rappellerons que notre réflexion est didactique car nous pensons que des équipes 
pluridisciplinaires, formées de traductologues et de cogniticiens, peuvent apporter un soutien 
non négligeable, aux apprenants et aux enseignants de traduction. Nous avons proposé 
quelques pistes pour orienter la réflexion sur les apports des sciences cognitives à la traduction 
et à la traductologie. Ces sciences peuvent en effet,  aider les enseignants à mieux appréhender 
la charge cognitive mobilisée lors de l’opération de  traduction. Les spécialistes de la traduction 
gagneraient à étudier la psychologie cognitive pour intégrer à leurs recherches ainsi qu’à leur 
enseignement, la dimension cognitive. La connaissance des qualités cognitives des apprenants 
en traduction leur permettrait de mieux les comprendre et ainsi d’organiser un enseignement 
plus personnalisé, cet apport peut porter sur deux axes : celui du développement des aptitudes 
cognitives des apprentis traducteurs et celui de leur prise de conscience de la dimension 
métacognitive du processus traductionnel.  
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ANNEXE 1 :  
Grippe saisonnière 
La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, d’origine virale (virus influenza), 
dont il existe plusieurs types (A, B, C), contenant chacun de multiples sous types (en fonction 
de la nature de l’hémagglutinine H et de la neuraminidase N à la surface des virus), ces derniers 
comprenant également chacun plusieurs souches virales. Des épidémies saisonnières 
surviennent chaque année, avec une circulation d’une ou plusieurs souches contre lesquelles la 
population possède une certaine immunité, acquise par la vaccination ou une circulation 
passée récente. Une épidémie saisonnière hivernale peut toucher 5 à 15 % de la population. Le 
délai d’incubation est de un à sept jours et les signes cliniques durent cinq à dix jours. Le 
malade est contagieux 24 à 48 heures avant l’apparition des signes cliniques et le demeure 
pendant la période symptomatique de la maladie. L’excrétion maximale du virus par le malade 
est contemporaine du grand frisson fébrile inaugural. 
 
Influenza-aviaire 
Il s’agit également d’une infection due à un virus de la famille des Orthomyxoviridae qui 
comprend plusieurs genres (ou types) dont Influenza virus A. Celui-ci est divisé en sous types 
parmi lesquels le sous-type H5N1, qui comprend lui-même plusieurs souches au pouvoir 
pathogène variable. Cette infection peut toucher presque toutes les espèces d’oiseaux, sauvages 
ou domestiques. Elle est habituellement silencieuse, les oiseaux infectés ne montrant aucun 
symptîme ou présentant uniquement des symptîmes frustes. Dans ce cas la souche du virus est 
dite "faiblement pathogène". Cependant les souches faiblement pathogènes peuvent se modifier 
et circuler plus rapidement à l’intérieur des troupeaux ou entre les troupeaux de volailles, en 
particulier si les barrières sanitaires entre élevages sont insuffisantes En se modifiant ainsi, une 
souche peut devenir "hautement pathogène", provoquer une maladie fortement contagieuse et 
entraìner une mortalité élevée surtout chez les poulets et les dindes. De manière 
exceptionnelle, elle peut être à l’origine de contaminations humaines.  
 
 
Grippeaviaire 
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On parle de grippe aviaire lorsqu’un humain est infecté par une souche de virus influenza 
aviaire hautement pathogène (A (H5N1), A (H7N7), etc.).  
La-pandémie-grippale 
Une pandémie grippale est une épidémie caractérisée par sa diffusion  rapide et 
géographiquement très étendue (plusieurs continents ou monde), à l’occasion de l’apparition 
d’un nouveau sous-type de virus résultant d’une modification génétique. Le virus possédant 
des caractéristiques nouvelles, l’immunité de la population est faible ou nulle. Il peut en 
résulter un nombre important de cas graves ou de décès. L’apparition d’une pandémie peut 
résulter d’échanges entre souches animales et humaines en évolution permanente ou de 
mutations progressives d’un virus animal.  
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