
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 لونسي عمي - 2البميـدة   جامـعة

  الّمـغات و كمية اآلداب  

 غة العربية وآدابهاالمّ مخبر 
 
 

 

 
 

 مة متخصصة تصدرمحكّ دولية حولية أكاديمية 
 الّمغة العربية و آدابهاعن مخبر 
 الجزائر - 2البمـيدة جامعة 

 
    

 

 2027 جوان –عشر  التاسع دالعد

 2002-2772:  رقم اإليداع
7227   - 2222  :ISSN 



 الصوتيــــات
 

2 

2

  

 

  

     

 2

2

2

2

2

2                          

2

2

 

2

2

2

2

2

2

 

  

2 –

 Email Directeur Labo: Dr.saciamar@yahoo.fr   Email Revue:  labo11phonetique@gmail.com     

blida2.dz/llal-www.univ:    abo langue Arabe et Littérature et L Site Université de Blida 2  

Fax :  213 25 25 01 04 - -09           Tél Mob :   213 7 72 93 06 59                        

mailto:Dr.saciamar@yahoo.fr%20%20%20Email%20Revue:%20%20labo11phonetique@gmail.com
http://www.univ-blida2.dz/llal






 شرع تاسعالفــــهرس العدد     
4                                                                 ساسي                   عمار أ.د            االفتتاحية

 الصفحة املقالعنوان  األستاذ

 9 بوزريعة-قصيدة نوفمرب دلفدي زكريا أمنوذجا –الّنصفونولوجية األصوات الّلغويّة وأثرها على داللّية  د. شفيقة            العلوي 

 18 بومرداس - دراسة خمتربية -التنوعات الصوتية للنون الساكنة مع حروف اإلدغام زالقي       أ.د رضا      

 35 األردن  -التغريات الرتكيبية للصوامت األسنانية  }ث ، ذ ، ظ {  غوامنة    د. حسني مصطفى  

 حاج هّّن        د. حممد     
 د. مجيلة             روقاب 

 -"معجم علم األصوات" حملمد علي اخلويل منوذجاً  -جهود العرب احملدثني يف صناعة ادلعاجم الصوتية
 الشلف

48 

حريزي          د. فايزة          68             2البليدة  -ادلنهج الّلغوي عند ابن جّّن من خالل كتابه ) اخلصائص واحملتسب (  

 82 الشلف   –التداخل و التضارب يف ادلصطلح البالغي  سعدي      د. أمحد             

 93 األردن -" مذ، منذ" دراسة حنوية صوتية داللية  د. زهري حممد           العرود

 100 الشلف – قراءة يف ادلصطلح و ادلفهوم و ادلظاهر –التعدد الّلغوي  د. عمر                بوقمرة

 109 جباية-قتصاديواقع ادلصطلحات االقتصادية يف ظل االقرتاض اللغويدراسة حتليلية لالقرتاض اللغوي للمصطلح اال  بن خمتاريهشام             أ.

 119 2البليدة-ادلصطلح العلمي بني الكتاب التعليمي و ادلعجم العلمي النتخصص أ. خدجية              حوبان

 133 2البليدة -*النص القرآينباالنسجام يف  ادلصطلح بني الدال وادلدلول وعالقته يـاد             شعيبأ.  ز 

 139 2البليدة -ساين العريب احلديث من مشكلة التعدد إىل دواعي التوحيدادلصطلح اللّ  داية          بن ناصرأ. 

 146 ادلدية -صطلح العلمي يف العلوم اللسانيةدور الرتمجة يف صياغة ادل حسناويفايزة              د.

 155 2البليدة  –أمهية ادلعجم يف إلثراء لغة الطفل  بن صافية      أ. تنهينان         

 166 2البليدة-ادلصطلح النحوي يف الرتاث العريب بني النشأة واالستعمال رافـع     رضا          أ. 

 177 األدرن   -للمرادي (توضيح ادلقاصد وادلسالك) ت العرب يف أبنية األفعال وصيغها دراسة يف كتاب دور لغا قابور   د. حسن بن إبراهيم

 196  معسكر                                 -ة احلديثةة اخلليليّ مفهوم حتليل اخلطاب يف النظريّ  بن شرقي       د. عتايب         

 207                                                   2البليدة  -بني التعليم والتقعيد العريب وحالنّ  عمارة         د. يسمينة      

 218 الشلف -البيان و التبيني أمنوذجا  –الّلسانيات االجتماعية لدى اجلاحظ  مداين   د. أمحد              

 231  يف كتابه دالئل اإلعجازادلنحىن الوظيفي عند اجلرجاين أ. حممد                بـوادي

 243 2البليدة  – احمليط الّلغوي واكتساب الطّفل لّلغة العربّية الفصحى قويدر جلول      د. زوليخة        

 251 2اجلزائر  -يف وضع األدلة الوظيفية إسهامات اجمللس األعلى للغة العربية  د. جويدة              معبود

 د. علي حممد          ادلومّن
 د. مرمي                عناقة

 األردن -تداخل األجناس األدبية يف األدب القصصي األردين " قلب ادلدينة " 
259 

 272 1اجلزائر  –ادلرجعيات األسطورية يف لغة االستعمال اليومية و يف ادلصطلحات العلمية  ليلى                  دعدي . أ

 286 مخيس مليانة      -بنية الزمن يف رواية "الرماد الذي غسل ادلاء" لعز الدين جالوجي مهدان *                 ليلى .د

 مقدادي    أ. موفق رياض      
 العمرو          حممد حممود أ. 

  األردن                                    –الشرق  نزار قباين بني الغرب و
 295 

العمر                 د. بالل  
عبد ادلطلب                 د. فؤاد  

 األردن-جامعة جرش –األشياء تتداعى""آليات التفكيك والسيطرة يف رواية تشينوا أتشييب 
311 

 325  -جهود العلماء يف تنظري فّن ادلوشحات األندلسية ابن سناء ادللك أمنوذجا بوزواوي     أ. حممد         

 341                                                                 ادلدية -م 7894-م 7981دراسة سوسيولوجية لشخصية اللة زينب القيادية ودورها احلضاري يف اجملتمع اذلاملي قامسي احلسّن      عواطف       . أ

 953 ادلملكة السعودية – ) مجع وحتقيق ودراسة ( اجلَبَّانِ  لشَّاِمِل يف اللُّغَِة البْنِ مَا حَِفظَهُ البـَيـْهَِقيُّ ِمنْ ِكتَاِب ا د. خلف اهلل           القرشي



 

العلوم اإلنسانية                   
 381 2البليدة  –دور اإلعالم اجلديد يف تكوين عالقات الصداقة بني الشباب يف اجلزائر  أ. رزيقة          *    عثمان

 390 2البليدة  –الشخص ادلعاق بني ثقافة التعنيف و ثقافة التمكني العنف ادلمارس ضد  د. أنيسة              عالن

 398 2البليدة  –دراسة ميدانية لدى عّينة من األطفال –عالقة إساءة معاملة األطفال بفقدان األمن النفسي  ساسي أ. رميساء       *     

 د.لطيفة            طبال 
 أ.مسري             خواص 

 2البليدة -األسباب و العوامل ادلؤدية الحنراف الشباب
406 

  الّلغات األجنبية 
Lamia          Ali Guechi  Le Rôle De La Communication Gestuelle Dans Le Développement Des Compétences Des 

Jeunes Apprenants : (Cas Des Elèves Extrascolaires En Algérie).-Constantine 
7 

HAMDAD          * Chanez Rôle Du Texte Littéraire Dans L’enseignement Des Langues- Blida 2 
22 

BENGHABRIT       * 

              Mohammed Tewfik 

Pour Une Méthodologie De L’enseignement/Apprentissage Du Français Destiné Aux 

Etudiants Des Facultés Scientifiques Et Techniques - Tlemcen 
93 

Dr BOURKAIB  

               SACI  Naoual 

Construction De La Temporalité Dans Les Ecrits D’élèves En Français Langue Etrangère : 

Quels Savoirs Référentiels Et Quelles Connaissances Procédurales ?- Blida 2 
44 



 عشر تاسعالعدد ال                                                ميية دولية حمّكمة متخّصصة حولية أكاد   الصوتياث

الجزائر ––لونيسي علي - 2جامعت البليدة                                      خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن  
 

 

~ 9 ~ 
 

 فونولوجية األصوات الّلغويّة وأثرها على داللّية الّنص  
 قصيدة نوفمبر لمفدي زكريا أنموذجا –

The Phonology  of Language Voices and its Impact on the semantic text–

November'spoem by MoufdiZakaria as a model. 

 

  شفيقة العلوي الدكتورة
 سانية لـو الصوتية كالل  أستاذة التعليم العايل يف الع

 ادلدرسة لألساتذة بوزريعة اجلزائر
 الملخـص:
ال لغة كسيلة الش عوب للت واصل كالت عبَت عن األفكار. كىذا ال يتم  بواسطة الوحدات ادلعجمي ة ادلستقلة فقط، بل عن طريق     

 األصوات الل غوي ة ادلؤلفة ذلا .
ثة أف  اخلصائص الفيزيولوجي ة / الن طقي ة ك األكوسيتكي ة تؤث ر يف الن ص كتزيده كضوحا، كتُبُت عن لقد أثبتت الد راسات الل ساني ة احلدي   

 أفكاره.
إف  العالقة بُت الص وت ك ادلعٌت شغلت اىتماـ العلماء منذ القدًن، فقد خاض فيها ابن جٍت، مث  توالت الد راسات اليت تستكشف    

 ا يف بياف مقصدي ة ادلتكلم .للحرؼ ك دكرى ةالقيمة الفونولوجي  
 الص وامت كادلعٌت -كظيفة الص وائت -قيمة الفوناـ -ادلعٌت ك الص وت -الل غة      الكلمات المفاتيح: 

Résumé :  

    La langue est le moyen idéal que les nations utilisent pour se communiquer et refléter les idées et 

les sentiments. Cela ne se fait pas uniquement par ses unités lexicales mais aussi grâce aux unités 

phonétiques qui se suivent et se rassemblent pour former les mots, et le texte. 

   Ce pendant, les études linguistiques récentes ont démontré le rôle des traits pertinents du phonème 

et ses caractéristiques physiologiques, articulatoires et acoustiques qui jouent un grand rôle dans 

l’éclaircissement et l’induction du sens. 

  La relation entre le sens et le phonème n’est pas récente,  elle revient à ibn jini ( 4 éme siècle 

higerie). Ce dernier s’est intéressé à  la valeur du phonème ainsi  qu’à son rôle dans l’éblouissement 

du sens, et depuis, les études linguistiques se poursuivent pour confirmer ce but. 

Les mots clés :     La langue- le sens et le phonème- la valeur phonétique- le rôle des voyelles- les 

consonnes et le sens. 

Abstract:  

   Language is a way for people to communicate and express ideas, and this is done not only by the 

independent lexicon units, but through the linguistic voices that are composed of them. 

   Recent linguistic studies or researches  have shown that physiological, auditory, and acoustic 

characteristics affect the text, make it clearer, and reveal its ideas. 

   The relationship between sound and meaning has occupied the attention of scientists since ancient 

times, in which Ibn Jinnifought, and then studies that explored the phonological value of the letter 

and its role in the statement of the speaker's intent. 

 

Keywords:  Language,meaning and sound, the value of the phoneme, the function of Arabic 

consonants, Arabic vowels and meaning. 
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 مقدمة:
فالل غة أصوات  )الل غة مَتاث ال شعوب، كأداهتا الطي عة للت واصل كنقل اخلربات كالت عبَت عن اخلواجل منذ بداية احلياة اإلنساني ة  إف    

ا  (1)( يعرب  هبا كل قـو عن أغراضهم أذىاف اجلماعة الل غوي ة ػلق ق الت واصل بينهم ك يكسبها نظاـ من الر موز الص وتي ة االصطالحي ة يف  )إّن 
 .( 3)(قدرة ذىني ة مكتسبة ؽلث لها نسق يتكو ف من رموز اعتباطي ة منطوقة يتواصل هبا أفراد رلتمع ما )إّن ا ( 2)(الفرد مساعا من اجلماعة

 القيمة الّصوتّية في الّلغة:   -1
وتي ة تسهم يف الكشف عن ادلعاين ك إبراز الد الالت ادلتباينة للخطاب، سواء أكانت إف  الل غة كظاىرة إنساني ة ذات طبيعة ص    

فمن  )نفسية تعكسي مشاعر ادلتكل م، فرحو، حزنو، صحتو، أك سقمو؛ أك كانت اجتماعي ة تصن ف الن اطقُت إىل بيئات اجتماعي ة. 
ؿ ارتفاع الص وت بدداء جهورم  يف بع  البيئات......كمن درجة الص وت اإلنساين  ؽلكنك الت مييز بُت لغات طبقات اجتماعي ة من خال
  .( 4)(الص وت ؽلكنك الت مييز بُت الذ كر كاألنثى كالطفل ك الش اب ك الش يخ اذلـر

ا الر موز اليت امتلكها  -إذنا  -فاألصوات الل غوي ة       الفرد بفطرتو الغريزي ة سبيل الفرد ك اجلماعة الل ساني ة لتبليغ األفكار كاألحاسيس. إّن 
،ك راح يسوؽ منها كلمات ك مجل كخطابات متنو عة تعكس ادلعاين ادلتباينة ، ك تساعد على الت فكَت ك الت فاىم ك الت واصل
(5). 

ىػ(، إذ ذىب إىل أف  464لقد شغلت العالقة بُت الص وت ك ادلعٌت اىتماـ العلماء منذ زمن بعيد؛ فقد خاض فيها ابن جٍت)ت    
إف  كثَتا من ىذه الل غة ك جدتو  )ألصوات يف الطبيعة ىي ادلصدر األكؿ الذم استقى منو اإلنساف الل فظ للد اللة على ادلعٌت إذ يقوؿ ا

مضاىيا بدجراس حركفو أصوات األفعاؿ اليت ُعرب  هبا عنها. فجعلوا الص وت األقول للفعل األقول ، كالص وت األضعف للفعل 
انكب  العلماء على دراسة العملي ة الص وتي ة اإلنساني ة ككصف اجلهاز العضوم  الن طقي  الذم ؽلك ن اإلنساف من  ك لذلك  .(6)(األضعف

ربقيق غايتو التو اصلي ة الكالمي ة. كتعد دت ادلدارس كاالذباىات .   كا نربل العلماء أيضا يدافعوف عن نظري ة احلرؼ، ك يبحثوف عن 
 يف بياف ادلعٌت. كقيمتو الص وتي ة (7)فضيلتو
، كعند مجع ادلعاين اجلزئي ة لألصوات الل غوي ة ينجلي الوصف الد قيق الذم    فكل  صوت لغوم  ضمن الوحدة الل غوي ة يدؿ  على معٌت معُت 

حبث فيو ابن  ربملو الكلمة حبسب طريقة نظمها كينكشف معناىا، ك بتوايل العملي ة ينجلي ادلعٌت العاـ للن ص. ك ىذا باب عظيم الش دف،
 ( .8)جٍت تصاقَب األلفاظ ك تقارَب داللتها لتصاقب ادلعاين

 فمعٌت كلمة ذىب ناتج عن اجتماع معٌت ك حداهتا الص وتي ة على الن حو اآليت:
 سم.: حرؼ لثوم  أسناين  يربز فيو طرؼ الل ساف خارج الفم . كالذ ىب معدف أصفر المع يربؽ. كىو صورة مجالي ة تشع  من اجلالذال -

؛ كذلذا ادلوضع الن طقي  تناسب ك تشابو مع الذىب الذم يستخرج من عمق األرض  (من أقصى احللق): حرؼ حلقي  عميق الهاء -
 بعمليات حفر منجمي ة متتالي ة كعظيمة ، تؤك د على قو تو كمعدف نفيس ، كعلى تكاليف استخراجو الكبَتة.

الص وت ، كال يُرل بريُق الذ ىب ماداـ مكنوزا يف األرض. كحُت انفجار اذلواء من  تنغلق فيو الش فتاف، فال يسمع : حرؼ شفوم  الباء -
الفم  فجدة ؼلرج مدكي ا ك ُيسَمع ال صوت قوي ا، ككذلك ىو حاؿ الذ ىب الن فيس الذم يُعد  ثركة عند مالكيو ؛ تغدؽ عليهم القوة 

تي ة اجلزئي ة حلركفها، حيث انضم  بعضها إىل بع  يف انسجاـ لغوم  سيق من ادلعاين الص و  -إذنا-كاجلاه ك ال سلطاف.  فمعٌت الكلمة
 كات ساؽ نصي، فتشاركت لتعطي الوصف الد قيق للمعٌت.

إف  للحرؼ قيمة لغوي ة فونولوجي ة، تتعاكف فيو الص وامت كالصوائت من أجل إبراز مقصدي ة ادلرسل ك داللي ة الن ص ك كظائفو ك طرؽ 
 ( .9)تشكيلو
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 : -نوفمبر -فونولوجّية لعنوان القصيدةالداللة ال -2
تعد  كلمة نوفمرب بناء صرفي ا امسي ا معر فا يدؿ  على الث بات     

فشهر نوفمرب من األشهر الش مسي ة اليت يعرفها العامل بدسره ، كالش عب (  ؛  41)
من افتكاؾ حريتو. لقد ناضل من أجلها ك ضحى ألجلها  (ىذا الش عب )اجلزائرم  خباصة الرتباطو بثورتو اجمليدة، الثورة احلمراء اليت مك نت 

 بكل  نفيس، ماؿ، ركح ك شرؼ ك.........
عن سواعده، ك طرد عنو شبح   -رجاال، نساء ك أطفاال -مش ر الش عب   -لعظمة الث ورة الن وفمربي ة -يف ىذا الش هر العظيم

د د كالش ك ، كتقد ـ بثبات ضلو ادلس . كىنا تتظافر (أم احلرية)ليناؿ منو فيناؿ مبتغاه اإلنساين  العادؿ  (فرنسا)تدمر اخلوؼ، ك قصم ظهر الًت 
 لتصو ر لنا شريط القو ة، كىو يتحرؾ يف اذباه أفقي  طالبا احلر ية. (نوفمرب)ادلعاين ال صوتي ة اجلزئي ة حلركؼ كلمة 

، كإف  شهر نوفمرب ىو شهر القو ة اليت جهر هبا الش عب ليقاـك فرنسا ؛ إف  الن وف ك ادليم حرفاف نطعي اف فموي اف، رلهوراف، غني اف، كبيني اف
. كبغن ة احلرؼ تغٌت  العامل بدسره هبذه الث ورة  كرد دىا الت اريخ اإلنساين  كدغنية إنساني ة تتكر ر يف األمساع كما  (أم القوة)ضم ها بُت أحضانو 

 بالر اء اجملهورة. تتك رر ضربات طرؼ الل ساف على سقف الفم عند الن طق
يتسر ب فيهما اذلواء من األنف عند انغالؽ ادلخرج الفموم ، فتتول د الغن ة اليت تضفي على الكلمة معٌت ( 42)إف  ادليم ك الن وف حرفاف

 الش موخ كاألنفة، ك تؤك دعلا يف نفس القارئ.
 الوظيفة الّداللّية للّصوائت: -3
؛ فالش عب اجلزائرم  (الثو رة-القو ة )يالحظ أّن ا بنيت على القاعدة الت الزمي ة  -ينظر ادللحق -ءكبالعودة إىل قصيدة نوفمرب دلفدم زكريا  

تو طالبا الذم تدمل  ك عاىن كثَتا ربت أسوار االستدمار كتكب د جراح القيود اليت كب لتو، ثار ضد ىذا الواقع الكليم، ك انربل  مدافعا عن حري  
بلو متيقنا بدن و سَتتدم رداء احلري ة، ك سيكح ل أفقو بنور مشسها العسجدم  ؛ لذلك نرل الش اعر يبٍت حق و يف العيش الكرًن، حادلا 

ادلذي ل بدلف مطلقة لي نة، تعد  من أكثر األصوات كضوحا يف علم األصوات الوظيفي ، سهلة الن طق  (نا)قصيدتو على ادلقطع القصَت ادلفتوح 
ل إىل االقتصاد يف اجلهد العضوم  للن اطقال ذبهد الل ساف، ك متيل كل  ادلي

(43). 
الن اتج عن إطالؽ اذلواء ك  (ألف ادلد)كما أف  لطوؿ الص ائت ( ؛ 44)بسهولة ال لفظ ككضوح أصواتو -بال مراء  -إف  جودة الن ص عليقة     

/القارئ. فالش اعر يغل ب الص ائت الط ويل الفتحة الدا ؿ  تشب عو بالط اقة العضوي ة األكوستيكي ة دكرا يف كضوح الن ص كقربو الز ماين من الس امع
داخل   (انتصاب الل ساف ادلنفتح )على االنبساط كاالستقرار الذم يريح الن فس كما سًتيح الث ورة الن وفمربي ة ىذا الش عب، الذم انتصب

اره كسيحارب ادلستدمر ثابتا، فاربا صدره، منبسطة سريرتُو  الفم حبركة أفقي ة ثابتة ال تعرؼ الت غَت  ك االنكسار. ك سيستقر الش عب على قر 
 كانبساط ىذا الل ساف.

ك إف كانت يف علم كظائف األصوات أكثر كضوحا من ال صامت الس اكن،  (الض م ة ك الكسرة ادلمدكدتُت)إف  الص وائت الط ويلة األخرل 
  -ينظر أدناه -إال أف  نسبة تواترىا يف الن ص متفاكتة

 ألنواع األصوات ونسبة شيوعها 1مجدول رق
 الصوائت بنوعيها 

 (الطويل و القصير)
 العدد
467 

 النسبة المئوية
54,54 

 48,45 457 الصوامت
 411 324 المجموع
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 يبين نسبة تواتر الّصوائت بنوعيها القصير و الطويل 2جدول رقم 
 النسبة العدد 

 الصائت
 الطويل

 81,46 48 الفتحة
 48,37 44 الكسرة
 15,14 3 الضمة 

 الصائت 
 القصير

 64,14 64 الفتحة

  415  مجموع الصائت القصير
  467  مجموع الصوائت بأنواعها

ك سبب ، (% 81,46)أك طويل  (% 64,14)إن نا نكاد صلـز على أف  قصيدة نوفمرب، بُنيت على الفتحة كصائت قصَت 
ملها ىذا الص ائت ؛ فالفتحة صوت يتمي ز بطوؿ زمانو الن طقي، ك سهولة نطقو فيزيولوجي ا ، ذلك ىو الد اللة الص وتي ة ك الن صي ة اليت ػل

ركي ا لقصائدىم (نا)لذلك غلمع الش عراء على اختيار ادلقطع القصَت ادلفتوح 
(45). 

. كالش عب  (46) (أم داخل احلنجرة الدا خل)إف  الفتحة صائت ينفتح فيو الفم، انفتاحا كلي ا ليسمح خبركج اذلواء بعد أف كاف زلجوزا يف 
ختيار، انتصب كأيقن بالث ورة، فشد  إليها الر حاؿ . ك انفجر فاربا صدره، ال ؼلشى حربا، ال دمارا كال موتا. إن و ثابت، مستقر  على ىذا اال

 ال ينحرؼ عنو حىت يرل مشس احلري ة  تلسعو أشعُتها العسجدي ة.
، فيدؿ  على الظ لمة الن اذبة عن االنغالؽ العضوم  الفيزيولوجي  للفم بسبب  (47)" ..ُصلبنا.....-جُلج " يف مثل (بالض م)ك أم ا الص ائت 

الت قارب الش ديد للش فتُت، فال غلد اذلواء ادلتسر ب بقو ة من احلنجرة منفذا سول فتحة ضيقة ؼلرج منها . ك كذلك ىو حاؿ الش عب 
غرؽ البالد يف برؾ من الد ماء ك الظ الـ الد امس، كرغم ذلك  ػلاكؿ االنفالت  بال ىوادة  كال اجلزائرم  ؛ لقد سطا عليو االستدمار كأ

يستطيع .  كما يؤك د ىذا ادلعٌت داللية الكسرة يف مثل :)دمانا ، اخلالص....(، فهي صائت قوم  كاضح مساعا، ينخف  فيو الل ساف، ك 
 جراء جربكت فرنسا الط اغي ة  .كما انكسر الش عب من   (األسفل) ينكسر ضلو القاع

إف  ىذه الص ورة احلرك ية اليائسة ال تلبث ك أف تعاكد االنتصاب ك االستقرار على خيار الثورة، ك ينعكس ذلك صوتي ا من خالؿ 
  أك (يناـرلر)تعاقب الص ائت الكسرة مث  الفتحة 

 .(مانا د )
كلذلك يكوف انكسار الص ائت   -الريب -دمار كشتات فاحلرب. (اات  َشتَ اخَلاَلص، )أك الص ائت الكسرة مث  توايل عد ة فتحات

الفم بعد باطلفاض من الل ساف مث ، يلوح أفق احلري ة بتوايل الفتحة أك الفتحات كامتدادىا يف األفق زمني ا، منبئة عن انفراج األزمات بانفراج 
 الغلق.
 الّصوامت و عوامل القّوة في الّنص: -4

اء يف أف  الص وت اجملهور متمي ز عن ادلهموس . فهو سهل الن طق، ال غلهد اجلهاز الن طقي ، كال يربك القو ة ال خالؼ بُت العلم   
 الس امعة لوضوحو يف األذف كجالء خصائصو األكوستيكي ة..
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 )ضلي خبالؼ ادلهموسإف  اجلهر ك الش دة ك الت فخيم صفات تكسب الص امت عظمة، فال ػلتاج ادلتكل م إىل بذؿ مزيد من اجلهد الع   
كإىل طاقة ىوائي ة أكرب شل ا تتطلب و نظائرىا اجملهورة. فاألحرؼ ( . 48)(فهو ػلتاج إىل جهد أقول من الذم يستدعيو نطق الص وامت اجملهورة

تتعب ادلتكلم  ك ذبهد جهازه الت نفسي؛ فلذلك باتت قليلة الش يوع يف الكالـ -إذنا-ادلهموسة
صلد أف   -نوفمرب-قصيدة ك بالعودة إىل  ( .49)

 ينظر اجلدكؿ أدناه: -حرفا مهموسا 56حرفا رلهورا يف مقابل  428البناء الن صي  ذلا يتكو ف من 
 ألنواع الّصوامت المجهورة والمهموسة 3جدول رقم 

 النسبة العدد المهموس النسبة العدد المجهور
 4,84 44 ت 85 34 ف
 4,4 41 س 41 46 ـ
 3,96 9 ؼ 22,5 9 ج
 2,64 6 ص 42,5 47 ؿ
 4,76 4 ح 41 4 أ
 4,76 4 ث 2,5 4 ذ
    5,15 2 ؽ

   ادلهموس 66,8 467 الصوائت
  44 رلموع ادلهموس  251 رلموع اجملهور

بنوعيها تتوز ع بشكل متناسق يكسب الن ص تشكيال صوتي ا يتناغم بُت حد ين علا،  –ىوأف  ىذه الص وامت   -ىاىنا -إف  ادلالحظ    
ة لقوة ك ال ضعف، قو ة الث ورة الن وفمربي ة ك قو ة شعبها الذم انتف ، كمسح عنو أمساؿ اخلذالف ك االستكانة كالش ك يف بزكغ فجر احلري  ا

  –ال زلالة  –احلمراء  . كأم ا الض عف فتعكسو اّنزامي ة ادلستدمر الغاشم الذم سينكسر 
 أماـ  بركاف الد ماء اليت ذبتاح ك ل شرب من أرض اجلزائر العميقة .

إف  الن ص مقي د بقرائن صوتي ة تعكس مجيعها القو ة بدظلاطها ادلختلفة ؛ فكل  أبيات ادلقطوعة الش عرية يتصدر ىا حرؼ صامت رلهور 
 ك ينتهي دبثلو.   (ف، ك، ج، ب...... )

زمة الش عري    ة    :       َشَغلنا الورل ك مألنا الدناك ُيستثٌت من ذلك الال 
 بشعرُ  كالصَّالة                                                     
 َتَسابيُحو من َحنايا اجلزائر                                                    

 حيث يبدأ البيت حبرفُت مهموسُت علا:       
 (   21)ش ]+ علس+ تفش[       
 ( 24)ت ]+ علس+ شدة+نفث[       
بالت فشي  الدا ؿ على االنتشار ،كانتشار  -إف  ىذين الص امتُت ال يلبثاف كأف ينزعا عنهما صفة الض عف الفونولوجي ة، ليكتسبا القوة      

 الث ورة الن وفمربي ة يف كل  أصقاع البالد اجلزائري ة  .
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انتصارات الش عب  -على التوايل -الن فث انتشارا، فتعظم قوة احلركؼ، كؼلبو ضعفها، ك تعظم  ك بشد ة حرؼ الت اء الذم يزيدىا -
 اجلزائرم  . فيهاف الظ امل الغاشم، ك يتقزـ  أفقو.

 تناوب الّصوامت البصريّة العميقة:  -5
 إذا تدملنا القصيدة من جديد صلد تناغما كاضحا بُت ادلعٌت الن صي  كالصويت   حلركفها.    
ا .(سبحنا على جلج من دمانا.....)في ف تقـو هبا  عملي ة حركي ة (أم الس باحة)يظهر أثر الس باحة ك كظيفتي و يف ىذا الن ص الش عرم  إّن 

 .فمتوارية يف جل ة البحر (األرجل)ك ىي تُرل بالعُت اجملردة ؛ أم ا األطراؼ السفلى . (اليد كالر أس)األطراؼ العليا 
حركة الش فتُت ، كعلا تنغلقاف ك تنطبقاف  -أثناء نطقهما –صوات الل غوي ة ؛ فال سُت كالباء حرفاف فموي اف ترل العُت ك يستمر  تناغم األ

على بعضهما مث  تنفرجاف فجدة. ك ترل أيضا حركة األسناف العلوي ة ادللتصقة بالس فلى ؛ ما يسمح بتسريب ىواء صفَتم  كدن و إنذار. 
رؼ احلاء احللقي  الباطٍت  العميق حب (سبحنا)كتنتهي الكلمة 

(22). 
 أثر البناء المقطعّي في داللّية الّنص:  -6
إف  الفونيمات ترمي بداللتها الفونولوجي ة على الوحدات ادلعجمي ة ؛ فُيحدث ىذا ذبانسا بُت الد اؿ الص ويت ك مدلولو ، يؤث ر على     

ناغمي ة ترىف حس  القارئ عرب الز ماف كادلكاف، .كتشد ه للموضوع كللر سالة ادلقصدي ة البناء الن صي  ك يكسبو إػلاءات مجالي ة ك إيقاعات ت
إرادة منشئ  .كتؤك د مقبولي ة الن ص ك أفكاره. كغالبا ما يتم  ذلك من ذاتي ة األصوات الل غو ية كخصائصها الفيزيولوجي ة كالفيزيائي ة ، كليس من

 الن ص.
 مؤثر ا على اذليكل الت نظيمي  لو.  -أدناه 4قطع القصَت ادلفتوح ينظر اجلدكؿ يف ىذا الن ص الش عرم  يط رد ادل

 ألنواع مقاطع الّروّي: -4جدول رقم 
 العدد نوع المقطع

 7 القصير المفتوح
 2 المقطع المغلق

 9 العدد اإلجمالي 
كإف  سبب اط راده ىو سهولة نطقو ك ادلوسيقي ة اليت يضفيها على الن ص      

(23 ). 

كعادلي  اذلدؼ.  (ك تُلهم ثورتُنا الَعادلُت..)إف  انفتاح ىذا الن وع من ادلقاطع لينبئ بامتداد الث ورة اجلزائري ة كانتشارىا ، كربو ذلا لدرس إنساين     
حاـ الكلي  للش عب ك للفم من أجل إخراج اذلواء مع استواء الل ساف ك انتصابو داخل الفم لدليل على االلت -أيضا -كإف  االنفتاح الت اـ

اد القوم  ألفراده من أجل طرد ادلستدمر من أرض اجلزائر.  االرب 
...الة ] صامت+ صائت طويل+  ةكبعد ادلنحٌت ادلوسيقي ادلتصاعد، تنخف  درجة العلو  ال صويت  مع ادلقطعُت الص وتيُت ادلغلقُت: كالصال

  4صامت[ ادلقطع 
 قطع الثالث اجلزائر...ئر] صامت+ صائت+ صامت[ ادل

ما يتلو ناف من جديد ، (اجلزائر)، كبيني ة الراء  ( ةكال صال)رغم ضعف الص فات الفونولوجي ة ذلذين ادلقطعُت بسب علس الت اء  إال  أّن 
ا تتك رر بالقو ة الن امجة عن ش دة الت اء الس اكنة من جهة كاضلراؼ الراء اليت تتكر ر فيها ضربات طرؼ الل ساف على احلنك األعلى ،كم
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يضفي زيادات  ،(انفتاح متواتر/ كانغالؽ قليل )تسابيح الث ورة الن وفمربي ة منتشرة بعيدا ، فيقول الصوت مسعيا  .  إف  ىذا الت زاحم ادلقطعي  
 داللي ة تقر ب الن ص من ادللتقي، كربملو بدحلانو ادلتباينة إىل أبعد ادلدل.

 الطّباق و الّتناسب الّصوتّي: -7
الد اليل ، كيصع د من الت وت ر الش عورم  ك الت قابل إف  ال      ط باؽ تضاد لغوم  ػلمل معٌت ادلخالفة كالض دي ة. كيسمح بتشويش انتظاـ اخلط  
ادلعنوم  
(24 ). 
 كدينوين  ك الد اليل .صورة ضدي ة حركي ة مؤثرة؛ تصو ر تالـز ال نار كالن ور ك ارباد ىدفهما رغم تباينهما ال (كثرنا نفجر نارا كنورا )إف  يف مثل

 اشتعاؿ ك فناء....... -احًتاؽ -فالن ار: دمار -
 ك حياة...... -صبح -ك الن ور: ظالؿ -

نف ية لقد تساكل ىذاف الض داف يف أرض الث ورة اجلزائري ة، كخالفا هبوي تهما اجلديدة ادلنطق العقلي،  كغدا َعلَمُت شاسلُت مشوخ الن وف األ   
صبُت ثابتُت، ثبوت ألف الل ُت ادلمدكدة. .إف  ىذا البناء الت قابلي  الض دم  ربو ؿ بفعل الث ورة الن وفمربي ة إىل داللة ترادفي ة منت، (نارا .... نورا)

 أفقي ة ادلعٌت.
كيب ، كأخَتا نؤك د على أف  داللة الن ص ال غلب أف ُتستقى من داللة كحداتو ادلعجمي ة / الل غوي ة ككيفية توايل نظمها داخل الًت  
ادلعٌت ينجلي  من  -حبق   -كتدثَت الت قدًن كالت دخَت كاالستفهاـ كاإلخبار كالوصف كالت خييل يف بناء ال نص. بل إن و من الض ركرم القوؿ إف  

يقاعات نغمي ة موسيقي ة، ىندسة البناء الص ويت، كمن الد الالت الفونولوجي ة اليت ربملها كحداتو الص وتي ة الل غوي ة اليت تؤل ف إػلاءات مجالي ة كإ
ة للن ص تربز ادلعٌت كتقو م مقصدي ة الن ص ؛ كتؤك د أىدافو. لذلك كاف البد  أف تتج و الد راسات األدبي ة احلديثة ضلو ربليل البنية الص وتي  

 ألجل الكشف عن أسراره الد اللي ة ك إذكاء قيمو ادلوضوعي ة...  
 الهوامش: 

 .34، ص4، ج3الن جار، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، ط ابن جٍت: اخلصائص: ربقيق علي -4
2- F. Des Saussure  : cours de linguistique générale p 150. 

 .213، ص 4994يد: الل غة ك احلياة ك الطبيعة البشري ة، جامعة الكويت حلمي أمحد الس    -3
 .48، ص 2114لقاىرة زلمد داكد: العربية ك علم الل غة احلديث، دار غريب للنشر ا -4
 462، ص 4992دارالفكر العريب القاىرة ، (مقدمة إىل القارئ العريب)زلمود الس عراف: علم اللغة  -5

 .419، ص 4997/ 3ك أيضا: كماؿ بشر: علم ال لغة االجتماعي: دار غريب للنشر القاىرة ط 
 .65، ص 4ابن جٍت : اخلصائص، ج  -6
اتي ة مصطلح كضعو الرضي االسًتاباذم يف شرحو  -7 لشافية ابن احلاجب .كقد قصد بو ما يعرؼ يف علم األصوات الوظيفي  بالقيمة الص وتي ة أكالس مة الذ 
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 َير جلَّ جاللك فيـــنـاُنوفم -
 َسبحان عمى ُلجج من دَمانـا  -
 َو ُثرنا ُنفّجر نارا و ُنـورًا -
 و ُنمهم ثورتُنا مبتغانــا -
 جمعنا لحرب الخالص َشتَاتًــا -
فوف و قانا -  َو َلوال التَحاُم الصُّ

 

 أَلسَت الذي بثَّ فينا اليَّقينـا -
 و لمنَّصر ُرحنا نُسوق السَّفينا -
 و نصنع من ُصمبنا الثاَّئرينــا  -
 َفُتمهم ثورُتنا العالميــنَ  -
 َسَمكنا به المنهج المستبينــا -
 لكنُّا سماسرةً ُمجرمينـــا -

 

 شاعر مفدي زكريـــاءدة نوفمـبر لمّ قصـــي

 إليـاذة  الجزائـر مـن ديـوان:

 َشَغمنا الورى و مألنا الدُّنى

ــالة  بشعر ُنرّتُمه كالصَّ

 ائرَتَسابيُحه من َحَناَيا الجز 

 77، ص 1987من ديوان مفدي زكرياء إلياذة الجزائر المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر 
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 التنوعات الصوتية للنون الساكنة مع حروف اإلدغام
 – دراسة مختبرية -

Phonetic variations of the consonant « noon assakina » assimilated to 
other consonants Acoustic laboratory study 

 
 أ.د رضا زالقي 

 بومرداس  -جامعة امحمد بوقرة 
 
 

 ملخص:
ل حورل اوو  "ة داام"وو مد ا ووم ختوون نو وس ا ةوورن ا فوو رةف ووول  تنوو ا وو"رب  را ووم  ة ر وو  ا  وو"ب يتمحور  ورووورع  ووقا ا  وو 

ا  دو ء ب  ش"ح را تفصول  وول  يوريجم ريورميل  رق و  ضصود روول ييفورما ا ب  وقا ا او ب ب ولولان ا  مو  ا صورت ا ودي  ا وق    ور  
ا  نملف ا الزوف ا م  كف  مضف ا رنو رنراب ا تحنل   ضصد   للا  قه اجليفرم  ةظريا روةيفج  ررس ئ  ر  ةل ت  ررف"  نا حثجم األجيفلة 

رإث"ائيف  مبو  جود ب ا احو  ا صورت ب اصو"ا  ا  وو"  راةسوتف مة وول ق و  رنو  فلمو  تودم ا صور ل ت  -و  أوكل ق  -ا  دميف ر  رمييف  
 ا  "بلف ا ديثف.  

 ا د اسف ا فللي ئلف  ا تحنل  ا  لفي. ا ةرن ا ف رةف  اام" م  الكلمات المفاتيح:   
 

Abstract 
This article examines the phenomenon of « assimilation » of « noon assakina » to the other 
consonants. 
This phenomenon had been studied by Ancient Arab Linguists. It was explained and detailed by 
Language Scientists and Scholars of Tajweed in order to assess the Ancient linguists’ work in the 
light of modern phonetic studies. 
Phonetic studies were developed in matters of theory, methods, means and techniques. They 
have provided the researchers with the necessary scientific devices to ensure an accurate 
description and a right analysis. 
The aim of this paperis to assess all ancient efforts in this field, correct – if possible- and enrich 
them by including an update of nowadays phonetic research and take advantage of all past 
studies in order to promote the modern Arabic phonetics. 
Key words : noon assakina, assimilation, physical study, spectral analysis. 
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 مدخل:
رت ا وق  يويم  ا تا ا  "ب ا  دو ء بد اسف ا  "ة نر لف ش ئ ف ب ا نيف ر ي ا  "ة اام" م  را م حتدث بفاب ا تج ر  ا ص

ب رثووري ووول األحلوو ن إم إم"وو م ب ووب ا وو"رب ب ب ووب رزرال نووف ف  األنوونلف اةيفوو  بف وو   ووقا اام"وو م  رأرثوو" ا وو"رب ا"وووف   م"وو م 
ح"ب ا ةرن  خ نف إقا ر ن ب ح ل ا فكرن  ر قا و  أمى إم اة تم م ب  ا تم و  خ ن   ة سلم  ول ضا  انم ء ا تجريد ا قيل أف"مرا 

 ب ب  مسره د ب ب أحك م ا ةرن ا ف رةفد بلةرا ب  تنو ا تحرةت ا صر لف ا م   "أ انى  قا ا ص وس ب ا فل ض ت ا صر لف ا ختنفف.   
 أسلف  انى و  سوا،  جو ءت  وقه ا ر ضوف ا  نملوف  ت و"ح إشوك ةت حورل امو  ا  ودو ء  وقا  فكلوو رو ن ووةيفجيفا ب و  جلوف 

فف ا وف؟ رإم أ  ودى رف را ب رنو ن وس ا ةورن رنوف  مضل و ؟ رإم أ  حود ر اوس اتو ئجيفا ا  نملوف وفأ ف اام" م رو  ش رنيف  بص
 حرل ح ةت إم" و  ا ختنفف وتراف ف ول راضل األماء ا نير  ول جيفف؟ رول و  يظيف"ه ا ترنلو ا خترب  ا دي  ول جيفف أخ"ى؟

و  ا  "ب ا  ودو ء حورل رنوو نو وس ا ةورن رحو ةت إم" وو     ب ست "اض و  ضد -بدايف–ر  ج بف انى  قه األسئنف  ضمة  
امدا  إم ا  م  ا ختورب  ا فلليو ئي ب سوت م ل  فوجلالت نور لف  وا ب ا ةو ف جم ب  فصوحى دو ررن األماءات ا  " الوف  و ةت اام"و م  

، ول مضف و  رن  ا  دو ء إ ل   ر ال ن و  راست م ل جيف ز ا تحنل  ا قبقيب را  لفي ةستخالص ا ال ا ت ا الزوف  نرنو  رق    نتح 
 ف فا رنف  ب  قا اجل اب  رإث"اء ا اح  ا صرت حرل ا رورع.       

 وصف حرف النون عند القدماء. أوال:
 مخرج حرف النون -1

ا وق  دودث  بد اسوف  و  ج ا و"رب رنوف ف  رق و  بتحديود ا روول -ا مة–ياتدئ ا نيريرن ا  "ب ا  دو ء م اس فا ا صر لف 
ا "ب فل  ول اجليف ز ا ة  ي    ي رورن برنو  تنو ا  منل ت ا فللير رجلف ا م  ص حب ا ، حو"ب وو   رمو  أيوا ي روورن بتصوةلو 

 األنرات إم يمرا ت حبفب    جيف  ري" ارن ا خ  ج  انى  قا األس س.
ا وق  نول بصودم -رل اخلنلو  ب حتديود  و"ج حو"ب ا ةورن ر    اخلنل  رسلاري  ول أرائ  ول  ة رل    ج ا "رب رنوف ف   ي و

أ  خت"ج ول ا ق ، أر ا قر ،  ر ر ف"ب ا نف ن را ق  ت"ج وة  أيض  ا "اء را الم   1«َقَ  ّلف را ةُّرن را الَّم را "ّاء   »م است  ب  قا ا اح :
  2.« راحد حلَّل ب را ةرن را الم ا "اء   »ييرِّد ق   ب ورول  خ" ض ئال: 

رضد حدم سلاري   قا ا خ"ج ب ا  ة دف"ب ا نف ند رأو ب  فصلالت أخ"ى  ت ن، هبقا ا خ"ج بتحديده  نمرول ا ق  ينت ي 
  3.« رول ف"ب ا نف ن بلة  ربجم و  فري، ا ثة ي   "ج ا ةرن »و   ف"ب ا نف ن ر ر د و  فري، ا ثة ي د إق ي رل: 

رقروو"   4«ا ةوورن  وو"ج ا ثة يوو  فريوو، ووو  ربووجم بلةوو  ا نفوو ن فوو"ب رووول »سوولاري  اففوويف :   ووقا ا خوو"ج ب اوو  ة رجوو ء حتديوود ابوول جووي
  5.« ا فو رةف أ  اخلفلفوف ري و ل اخلفلوف ا ةورن  و"ج اخلل شلا رول » "ج   ةرن أخ"ى مس    داخلفلفد ر ي خت"ج ول اجمل"ى األافي ي رل:  

ريود   انوى أن ا ةورن ا فو رةف إيو   وي وول األاوو  »ا خو"ج األافوي ب ر و :  رم  بجمَّ اخلنو  ا وق  دودث اةود ا ة و، بو  ةرن اةود ااو اض
راخلل شلا أا   ر أوفكس بأاف    ا  س هب   رجدف   تنوف  رأوو  ا ةورن ا تح"روف فمول حو"رب ا فوا رمو  ضودوة  إة أن فليفو  ب وب ا يةوف 

   6.«ول األاو
وول فو"ب ا نفو ن بلةو  ربوجم وو  فوري ا ثة يو  أسوف  ا والم  - نةورن -خو"ج ا   شو"ا »رحدم ابل اجلل    "ج ا ةرن رم  ف و  سولاري   ي ورل: 

 7.« ضنلالا 
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را ةورن وياخلوف ا والم   و"ب ا خو"ججم رةنو"اب ا والم  »ربجمَّ وكي بل أيب ف  ب ا  لفي ض"ب  "ج ا الم ول  "ج ا ةرن ض ئال: 
ر وي وترسو ف ا  ورة  رفليفو  إقا سوكةس "ةوف »: تح"روف ي ورل ب حديثو  اةيفمو رم  أا  ولل بجم ا ةرن ا ف رةف را ةرن ا  8.« إم  "ج ا ةرن

 9.«  "ج ا تح"رف ول اخلل شلا  فق   مم  يليد ب ضرف   راخلفلفف وةيف   "جيف  ول اخلل شلا ول "ري خت"ج
 :صفات حرف النون عند القدماء -2

جيف" ب   رل إقا  فل ب  نر   فيفر جيفري » لغة: الجهر وهوةرن: ش ك ا ةرن ول يمرا ت أخ"ى ب ب ب ا صف ت  رول أب"ز نف ت ا 
 10.«رأجيف"... رجيف" بكالو  رنر   رما ئ   جييف" جيف"ا رجيف  ا

ح"ب أشال اةاتم م ب وروو    روةول ا وةفن أن جيو"  و و  حو  »رداجليف"د ول وص نح ت سلاري   ر ر ا ق  ض ل ب   "يو اجمليفر : 
رضد  ال ا كثري سلاري  ب  قا ا ت "يو فش ع اةد ا  نم ء شلرا  راوريا  رأالودت  11«ده ح ل اجمليفر ةية ضي اةاتم م رجي"  ا صرت  فيف

را و"رب اجمليفور ة  وي رو  ا و"رب اودا ا يفمرسوف ا وم  اا  ا   مرن   دي  فليفو  أر  اودي  مم  ج نو  مسوف  وقا ا صو ن   رمو   ور   "يوو  و 
 لغتتة:ال ويعنتتي  تتي االستتتفا رووول نووف ف   ووومل ا وو"رب ا ووم  تفووا بصووفف اجليفوو". مج ر و  ب ااوو  ة د فحثوو  شووخن سووكسد فوو  ةرن ووول

  12.«ا فَّف  را فُّف  را ّففرل را ّفف ل را فُّف  ف ب  ضا افلب ا  نر... را ففنى ا لب ا  نل »
 الء نفت ن وت  بنت ن  فك   نت اري ال اةستف ل  رم  أن اةستف ل راةست 13ج ء ب فقيب ا نيف أن اخلنل  أفن، وص ن  داةختف ضد

حو"ب  ولن ووول حو"رب اةسوت الء ا ووم مج وس ب ااو  ة: دخوون ووير ضو د  وور ب  ضو"ر ة وول حوو"رب اةسوتف ل  رانوى  ووقا فو  ةرن ووول 
 14.«ا فت  ا لب اا"الي  رب ب وةفت  أ  راسل وتفت » لغة: ومن صفاتها االنفتاح وهو ا "رب ا م  تملل بصفف اةستف ل.

فأوو  »ر ور ي ورل ب بلو ن ا و"رب ا ةفتحوف: 15«ت ح قر"ه سولاري  ب رت بو  ري يوقر"ه أحود ضانو   فيفور ا راوول  وقا ا صو ن وص ن  اةاف»
ا  ا ووف ف  صوو م را ضوو م را  وو ء را ظوو ء  را ةفتحووف روو  ووو  سوورى ق وو  ووول ا وو"رب  ألاوو  ة   اوو،  شوويء وووةيفل  فوو ا   "ف وو  إم ا ةوو  

نفف اافا ي  فك  ح"ب و ا،  ر ب  ض"ر ة "وري وةفوت   فةفوتةتن وول ضورل سولاري  ا فو ب، أن حو"ب رنفف اةافت ح    ب  16.«األانى
وول أ وا ا  و يري ا فللير رجلوف ا وم ضفوا ر وي  ومتن صتفاتها التوستب نبتين الوتدة والرختاوة ا ةرن ول ا و"رب ا وم  تملول بصوفف اةافتو ح.

ت ح ب ا خ"ج ا صرتد فلكرن ا "ب شديدا إقا ر ن ا خ"ج وةين   دت و   ريكرن األنرات انى أس سيف  و ل   دودى اةاف ا  دو ءا  "ب 
ة ميكوول أن  تصوووو بصووفف ا شوودة رة بصووفف ا "خووو رة   ب خوورا إقا روو ن ا خوو"ج وةفتحوو  افوووال   رضوود ةحظوورا أن  ةوو ك يمراوووف ووول ا وو"ر 

ا "رب ا وم ي  وتا فليفو  نوفف ا شودة رمو  ي  وتا فليفو   ير  17«بجم ا شدة   را "خ رة  » ففمر   دوترس فد ردبلةلفد ررنفيف  سلاري  بو:
ا  وجم را والم را ةورن را ولا »نفف ا "خ رة رإي  ر اس جتتمل فليف  ا صفت ن ب  ةظ" إم بدايوف ا و، ا و"ب ري يتو   ر وقه ا و"رب اةوده  وي: 

ربووجّم ا ووربم رلفلووف حوودرث  ووقه ا صووفف  19«ت حوو"ب شووديد جوو"ى فلوو  ا صوور »راوو"َّب ا وو"ب ا ووق  يتصووو هبووقه ا فوومف ضوو ئال: 18« ءرا وو"ا
ر قه ا "رب ا م    ض بجم ا "خرة را شديدة  ي شديدة ب األن  رإي  جي"  فليف  ا ةَوَفن ةست  اتيف  بصرت » :راألن  ب ق   ض ئال

  20.«و  ج ر    ول ا "خرة ر   جم را ةرن ررح"رب ا د را نجم ا م جي"  فليف  ا صرت  نلةيف 
األَاوو رضلو  ا ي ةَّوف َأن جيو"   نَفوا ي ةَّف نرت ب اخلَْلش رم رضل  نرت فلو   و"خلاحن نوَر اخلل شولا  كورن وول اوَ  »:لغة الغّنة وهي  رول نف ف

َ"لَّ يَوَيلُّ ر ر   ا كالم ا ي ةَّف َأن ي ْشَ"َب ا "ب  نرَت اخللشرم راخل ةَّف َأشد وةيف  را  خلا حقب: ا ربم  ا كالم  ب ا نَّيف ِة ر ي أَض  ول اخل ةَّف
وصو ن  ا يةوف وول وصو نح ت سولاري    21.« أََ"ولُّ تو"ج نور   وول َخْلشورو ... أ"ولُّ رضلو  اأَلَ"ولُّ ا وق  تو"ج رالوو  وول خل شولم  راوي

 ر ي ول أ ا ا صف ت ا م  تملل هب  22.« جي"  و   ا صرت ألن ق   ا صرت "ةف -ي ي ا ةرن را لا-روةيف  ح"ب شديد » ا ق  ض ل:
 رضد أف ض ا  "ب ا  دو ء ب ا دي  اةيف  را تفصل  ب رنفيف . 23« ا ةرن أشد ا "رب " ةَّفا  »ض ل اخلنل : ا ةرن  

 النون الساكنة مع حروف اإلدغام :ثانيا
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 تعريف اإلدغام -1
إم ب فة   شم ...را د"مف م"ا ا يل  األ ض يد"ميف  رأم"ميف  إقا "شليف  رضيف"   را د"ا رف" األاو  »ج ء ب ا نف ن:  اإلدغام لغة:

  24.« را د"ا ول أ ران اخلل  أن يض"ب رجيف    رجح فن  إم ا فرام    ف   نرن س ئ" جفده
اانووا أن ا وو"اء ب اضشوو ّ" راسوواكّ"  وو   اءان أم"مووس راحوودة ب األخوو"ى را تشووديد االوووف »راام"وو م ووول وصوو نح ت اخلنلوو  ا ووق  ضوو ل: 

 ا ص ن  أ"نب ول ج ء ب ده ول ا  نم ء. ر ا   ب است م ل  قا 25« اام" م
  ر وور بوو ب راسوول سووةد س وةوو  26را ةوورع ا ووق  سةد سوو  يةتمووي إم ا ةوورع ا  وو م ا  وو"رب بدإم"وو م ا ت وو  بجمد ااتموو ما انووى   فوولا سوولاري 

 إم" م ا ةرن ا ف رةف فلم  ب د   ول ح"رب اام" م.
ونرند فإي    فا إم ضفمجم: األرل ح"رب اام" م بيةف  ي اجملمراف ب رنمف فإقا انمة  أن ح"رب اام" م  ي ا م مج س ب رنمف دي" 

م ديةمرد ر ر و  ي "ب أيض  بداام" م ا ة ضند رمسي هبقا اةسا بفاب ب  ء ا يةف ح ل اام" م ا ث ين: ح"ف  اام" م بيري "ةف ر   ا ال
ةف ب  قه ا   وف إم أحود ا و"فجم ا فو ب جم رة يا وى أ  أثو"  يةتيفو  ب  وقه را "اء ف ام" م اةد   ي "ب بدا ت مد إق  تحرل ا ةرن ا ف ر

 ا   ف.  
 حروف اإلدغام -2

ض ل ا    ي  يكرن إم" م ا ةرن ا ف رةف را تةريل اةد ا  دو ء ب ستف أح"ب يتف، انليف  أ"نايفا ر ي: ا ل ء را "اء را لا را الم را رار را ةرن 
رسووةةظ" ب  27« ووقا ا   لووب ضر وو  : يوو   ر   ىأحوو"ب ...جيم يفوو  انوو اام"وو م فلوو  سووتف ىا األرل : ا تفوو، انووا  فوو » ب ا وود  ا ةثووري :

حتديوود ا  وو"ب ا  وودو ء  خوو  ج  ووقه ا وو"رب رووودى ض"هبوو  أر ب وود   ووول  وو"ج ا ةوورن  لتفوو  ب وود ق وو  و "فووف سوواب اام"وو م ررلفلووف حدرثوو  
  ء.ر ففري ق   فللير رجل  ول وةظر  ا  "ب ا  دو

 الياء:
  28.« را ل ء را رار راأل و را ملة  رائلف ب َحلِّل راحد أليَّ  ة يت ّن، هب  شيء »ي رل اخلنل  ب حتديد  "ج ا ل ء: 

  ر فووملف درسوور  29« ووول رسوور ا نفوو ن بلةوو  ربووجم رسوور ا ةوو  األانووى » أووو  سوولاري  ف وود ج وو   وو"ج ا لوو ء ووول  وو"ج اجلوولا را شووجم :
 34راخلفوووو جي 33را  وووو"في 32را ووووداين 31روكووووي 30 يف  سوووولاري  اسووووت منيف  ا كثووووري ووووول ا  نموووو ء ب ووووده وووووةيفا: ابوووول جوووويا نفوووو ند ا ووووم رووووو

  35را ل ش" .
فمخوو"ج ا لووو ء إقن ض"يووب وووول  وو"ج ا ةووورن فيفوور ضانووو  ب نلوو   را نفووو ن ي" فوول ب رنليفمووو  نوور األانوووى ووول اافووو"اج خفلووو ب ا فوووا را فووو"ي ب 

 ول ا ة  األانى بلةم  ا ةرن ول ف"ف  ول دو  فري، ا ثة ي د. "جيفم  أن ا ل ء ول رسر ا نف ن 
 الواو:ر الميم

را ادأ  36«را ف ء را ا ء را لا َشَفريّف ألن وادأ   ول ا َشَفف »جي   أ"نب ا  "ب ا  دو ء ا لا را رار ول  "ج راحد ادا اخلنل  ا ق  ض ل:
 ف وا دا بق   ا رار ال  قا ا خ"ج. اةده ي ي ا خ"ج  رضد ج   ا خ"ج ا شفر   "رب ثالث

رمم  بجم ا شفتجم  "ج  »أو  سلاري  ف د ج   ا خ"ج ا شفر   نا ء را لا را رار  فأو ب ا رار رأب د ا ف ء    ف  بق   اخلنل  ض ل سلاري :
  38رضد راف   ابل جي. 37« ا ا ء را لا را رار

خت"ج ول ا شفتجم  ألا  ولول بوجم اوراجم وول ا ورار: ا ورار ا ديوف ر وي وول ا "رو ت ا  رينوف رر ن ابل اجلل   األرث" مضف ب رنو ا رار ا م 
 نوورار "ووري ا ديووف  را اوو ء را وولا ر ووقه  -خوو"ج ا فوو مس اشوو"ا  » ر لفووس ووول ا وو"رب ا صووح ح  ر"ووري ا ديووف ر ووي حوو"ب نووحل   ي وورل:

     39.« وة  ر ر ا شفت نل   : ا شفيفلف را شفريف افاف إم ا رول ا ق  خت"ج  األح"ب ي 
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ريوأت  و"ج  وقيل ا و"فجم ب ود  و"ج ا ةورن  ردودث حو"ب ا ولا اةودو   ة او، ا شوفت ن انوى ب ضويفم  ري ينَو، بوق   اجملو"ى ا ورائي ا فمور  
  لخ"ج ا راء را صرت ول اخلل شلا فلتشك  نرت ا يةف ا ق   ر ول أب"ز نف ت ا لا. 

 ب ن ب شك  مائ"  ر كةيفم  ة  ة ا  ن رم   ر ا  ل ول ا لا ربوق   يا وى ا خو"ج ا فمور  وفترحو  أو  اةد ا ، ا رار فإن ا شفتجم   
 افال  ريفم  بق    نيفراء ب خل"رج.

 الراءو  الالم
ألنَّ َوْاوَدأَ   وول َق َو، را و"ّاء  را والَّم را ةُّورن َقَ  لّوف  »خت"ج ا الم را "اء اةد ا  دو ء ول  و"ج ا ةورن اففو  وول اختالفو ت ففلفوف ي ورل اخلنلو : 

 رق ، ا نف ن ف"ف . 40«ا نِّف ن 
  41.« ول  "ج ا ةرن "ري أا  أَْمَخ   ب ايف" ا نف ن ضنلال ةن"اف  إم ا الم »ري رل سلارب  ب حتديد  "ج ا "اء: 

األانوى  ةيف  ربوجم وو  ينليفو  وول ا ةو رول ح فف ا نف ن ول أما    إم وةتيفى ف"ب ا نف ن ول بل »ري رل ابل جي ب حتديد  "ج ا الم: 
  42.« مم  فري، ا ض ح  را ة ب را "ب الف را ثةلف  "ج ا الم

فموول خووالل ووو  سووا، االحوو  أن  ووقيل ا وو"فجم ت"جوو ن ووول  وو"ج ا ةوورن ووول اختالفوو ت ب رلفلووف حوودرثيفم   فالةموو  توو"ج  ووراء ا ةوورن ووول 
 ا "اء مم  بجم ف"ب ا نف ن رأنرل ا ثة ي  اةدو  يات د ف"ب ا نف ن اةيف  و"  دا. اخلل شلا ت"ج  راء ا الم ول ج اي ا فا رت"ج  راء 

مد ربفاب شدة اض اب  "ج ا الم را "اء ول  "ج ا ةرن يكرن إم" م ا ةرن ا ف رةف اةد   أرورب رأبوجم ر وق   مسو ه ا  ودو ء دب ام"و م ا تو 
 "فجم   دَ"ا فليفم  بشوك  رنوي رة يا وى وو  يودل انليفو  وول ا صوف ت  والب ب أر ا ك و  ألن ا ةرن ا ف رةف اةد ا ت  ئيف  بأحد  قيل ا

 اام" م ا ة ضن.    
 النون الساكنة مع حروف اإلدغام  -3

اام" م ول أرث" ا ظرا " ا صر لف شلرا  ب ا ني ت ا وف رب ا  "بلف خ نوف ريتفواب اام"و م ب  يوريات نور لف اديودة اةود ا ت و ء ب وب 
م  تم ثوو  ب ا صوووف ت أر  ت ووو  ب ب ا خوو  ج إم م جوووف  يوووري ا صوورت ي ئلووو  امووو  روو ن انلووو   ر ووور ي وورم أس سووو  إم أسوووا ب األنوورات ا ووو

فللير رجلف  أ يف  ولرل اااف ن ا  ال لوف إم ا تلفوري ب ا ة و، ربوقل أضو  جيفود اضوني ب ق و   رضود  ةو رل ا  و"ب ا  ودو ء  وقا ا روورع 
 ر كةة  ب  قا ا اح  سةتة رل وة  إم" و  خ ن  يت ن، ب  ةرن ا ف رةف.بكثري ول ا تفصل  را تحنل  

 ق   ررلفلف وشدما راحدا ح"ف   ر صلري  ا "فجم خنر ال اا  ة فيفر اام" م رأو  »ي رل ابل اجلل   ب حتنلن  ر ففريه  ظ  "ة اام" م  
 رجوب ووثالن حصو  رإقا  ووثالن حلةئق حص  وثن   صرّي  فإقا ل ف يد"ا ا ق  ا "ب نر ة انى ح"ف  إم" و  ي"ام ا ق  ا "ب يصري أن

 ر ور  كم  ي ش"رف  ألن نحل  بإم" م اام" م ق   فنلن ا د"ا ا "ب ا رت ول ا س بإب  ء ان ج ء فإن إمج ال  حكم  اام" م
 43.«أشا  ب اخف ء

ن ا وو"ب اْ م وود"ا رحتوورل نوور   رنلووف إم نوورت ا وو"ب فيفوور ي وو"  أن ا وو"فجم ا وود"مجم يصووريان ح"فوو  راحوودا ري"روول انووى زرال روو  خصوو ئ
تَوَنو فل  رم  سلأت ب ا تفصل  فلم  ب د.  ا ث ين رإن ب ي شيء ول خص ئن ا "ب األرل فنلن ق   بإم" م ر ر أو"   
فومجم حبفوب ب و ء رضد ا ف، امورم ا  ودو ء انوى أن حو"رب اام"و م سوتف رمو  سوا، ا وقر" ر وا ي فومرن اام"و م ب ا ةورن ا فو رةف إم ض

نف ت ا "ب ا د"ا أر زرا   فإن ب لس ر ن اام" م ا ضص  ألن األنو  فلو  لا ك وو  ن أن تتفوي ا و"ب ا ود"ا رنلوف رروق    ولرل و و  
 نف    أو  إقا زال ا "ب ررق   نوف    رو ن اام"و م رو وال  رب ح  وف ا ةورن ا فو رةف يكورن زرال ا صوف ت أر ب  ا و  وت ن و  بوأب"ز نوفف

  قا ا "ب ر ي ا يةف.  
 اإلدغام الناقص  -
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 وكويِّ ﴿ :ضر و  نور ا و"ب ب وب ر وي ا يةوف  ا  ء ا تشديد وفتكم  "ري إم" و ن  يرولل ب ح"رب » د"ا ا ةرن ا ف رةف إم" و  ا ضص  
األ ب وف ا لو ء را ورار را ولا يكورن اام"و م ا ضصو  إقن وول  وقه ا و"رب  44« ﴾  مو يَّ  فمول﴿ ﴾  ءوَّ  ول﴿ ﴾ ايرَّ  ول﴿ ﴾  مفاِّ  ول﴿ ﴾

 را ةرن رخ نلت  األس سلف أن ا ةرن ة  د"ا إم" و    و  فلم  ب د   ول ا "رب رق   بفاب ب  ء "ةف ا ةرن ب  قا اام" م.
 اام"و م فحفول ليفمو ف ا نوقيل را نوجم ا ود أشايفس فليف  ا م ا يةف أن را ل ء ا رار رب  س رل راألرل ا ثنجم اجتم ع ا ةرن ب اام" م رانف»

  45.« اام" م فحفل هبقا فت   ب  ا يةف ب اةش اك ا لا ب اام" م رانف ا ش هبف  قه
 د"ا ا ةرن ا ف رةف ب ا رار را ل ء حفوب ابول اجلول   بفواب ولو  ااافو ن إم حت"يو  ا و"ب بودل  فوكلة  رألن ا ةورن سو رةف احت جوس 

م" ويفو  ب ا ولا فل ورم إم أن ا ولا حو"ب أ"ول رو  ةرن دت وو  فتمو ثال ب إيفيفم  ا كاوري ب  "رو ت  أوو  إم ح"رف فأم"مس ب ا ل ء را ورار  شوا
  قه ا صفف فحدث اام" م.

"ري أن ا  دو ء افرا حدرث  قا اام" م اةدو  جتتمل ا ةرن ا ف رةف ول أحود ح"رفو  ب رنموف راحودة بفواب  يوري بةلوف ا كنموف إقا حودث 
  ووئال ﴾ انرَ ةوْ ِنوو﴿  ر ﴾  لَواوْ م  ﴿  نوور رنموف ب اجتم وو  إقا را لو ء ا وورار ب ا فو رةف ا ةوورن إم"و م جيوورز رة»بوول اجلول  :  وقا اام"وو م ي ورل ا

  46.«ن  نميَّ ل  رن  اننرَّ ل         نر األن  وض او يشا 
ا ل ء أج ز انم ء ا تجريد ا   تجم فإن ش ء ر كرن ا يةف ورجرمة ب امج ع اةد إم" م ا ةرن ا ف رةف ول اففيف  أر ول ا لا ر كل ول ا رار ر 

را يةوف  ظيفو" اةود إم"و م ا ةورن ا فو رةف را تةوريل ب ا ةورن را ولا رة  ود"ا  ر ظيفو" أيضو   »ا    ئ أايف"   رإن ش ء أخف  و   ي ورل وكوي: 
  47.«اةد إم" م ا ةرن را تةريل ب ا ل ء را رار رجيرز أن  د"ا فال  ظيف" 

اجلووول   ب ل ضووو ل ابوووف أخووو"ى  ت نووو، ب  يةوووف ا ا ضلوووف اةووود إم"ووو م ا ةووورن ا فووو رةف ب ا ووولا أ كووورن  نةووورن أم  نمووولا ؟ رضووود اووو ضم ا  ووودو ء وفوووأ 
را ةرن ب ا لا      ي "ةتيفم  أر "ةت ؟ فق ب ابل رلف ن روراف ره  راختنو أ   األماء ب ا يةف ا م  ظيف" ول إم" م ا تةريل »ا تميفلد:

ب   نب  رن    "جيف  ول  "ج ا لا  ف  يةف  داين ر"ريه إم أي  "ةف ا لا. رب  أضرل  ألن ا ةرن ضد زال  فظيف ا ةرن. رق ب ا  إم أي  "ةف
  ».48 
 اإلدغام الكامل -

ا  فا ا ث ين ول اام" م ي و"ب دب  ك وو د أر دا تو مد رسواب رراو  رو وال أن ا ةورن ا فو رةف ة  ظيفو" نوفتيف  اةود  وقا اام"و م ر وي ا يةوف 
 ا والم  و"ج وول را تةوريل ا ةورن  و"ج ضو"ب ق و  رانوف﴾  يَّ  لرَوو﴾ ﴿ بكا َّ  لوِ ﴿ نر "ةف بال ر وال إم" و  را "اء ا الم ب»رن ق   ريك
 األرل ا و"ب  فو  ق و ب اام"و م حو، ألن ا يةوف رق اوس ا خو  ج  ت و  ب رحفول اام"و م فوتمكل ا نفو ن فو"ب ح"رب ول أليل را "اء
  49.«ا ث ين بنف  ر صلريه بكنلت 

رساب ادم ايفر  "ةف ا ةرن ا ف رةف رم  حدث ول ح"رب اام" م ا ة ضن ض "ب   "ج ا الم را "اء ول  "ج ا ةرن ح  أن  "جيفم  يك م 
  يكرن وت  ب   ول  "ج ا ةرن  الب ا رار را ل ء را لا را م    جيفو  أب ود اول  و"ج ا ةورن ر وقا  ور أنو  اام"و م را وق   ولرل اةوده رو

 خص ئن ا "ب ا د"ا رة  ا ى إة نف ت ا "ب ا د"ا فل   رب ح  تة   قه  لرل نف ت ا ةرن ر ا ى نف ت ا الم را "اء.    
ف رح"ف  "ري أن  ة ك ول ض ل با  ء ا يةف اةد إم" م ا ةرن ا ف رةف ب ا الم را "اء ر كةيفا ضنل  ر ة ك ول ا   "َّاء ول فص  بجم ا ةرن ا ف رة

را "اء فنا يد"ميف  فليفم  ألسا ب نريف ر "فل ا نان ا ق  ضد ددث اةد اام" م ريكرن ق   بفكتف خفلفف اةد اةاتيف ء ول ا ، ا الم 
ن  َووولْ ل   ووولْ  ا ةوورن بالوو ن﴾  اي   َ  س ووولْ  رضلوو ﴿ ا نووا ضوو"اءة فأووو  »ا ةوورن ا فوو رةف ر كوول ابوول جووي اات وود  ووقه ا  "ي ووف ب ا  وو"اءة ضوو ئال: 

 رو ن فوإن   ك روول  أيوس وول نور ا و"اء ب إم" ويفو  رجورب  ب  رضّوو ة ا فو رةف ا ةورن أن رق و  األمسو ع ب ِو لوو "اباااو ب فم لب
 : َاِدىّ  ضرل إم   "ى أة  أيض  و"ويّ  فيري خربه ول ا اتدأ اافص ل انى ب    َلةاَّ  ود"مف "ري  نحلحف ا ةرن انى ررضو ق   ا  كب

 َخفري ي ض م أن ول انل  قا *** ول أم َا"ّيل ا ةرن أيس َّ  َول
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  50.« سالن   ن  مم  ر"ريهن   اَّي   ولل  إم" م انى اجلم اف إمج ع  قا ول يريكف د أيسد  اء ب دولد ارن بإم" م
 الوصف الفيزيائي لصور النون المدغمة عند الناطقين بالفصحى. :ثالثا

 .     [n]الوصف الفيزيائي لصوت حرف النون -1
َهلراألفل ب ا مث   كنمف   سا ا قبقب ت افج  ول را م  كرن فليف  ا ةرن وفارضف حب"رف ا فتحف أن ا دة ا لوةلف ا م  [manhal] َمنتْ

ثو   راالحوو  أن قبوقبتيف   تكورن وول مر  وةوتظا   "ياوو  ر كورن قات شودة وةخفضوف افووال   070.0يوتا فليفو  إزو ز نو وس ا ةوورن   ود  بوو 
  أووو  ا "سووا ا  لفووي  ووقا ا صوو وس فتكوورن براالوو  أضوو  رووورح  ووول بووراين dB 777. ب ف   وود   ووقه ا شوودة بووو ضل سوو  إم شوودة ا فتحووف ا فوو

بلةم  ختتفي ا ا الوف ا ث الوف ا وم  F3ر  F1ا "ر ت  فص  بلةيف  وف ح ت خ  لف ول أ   "مم ر ر ب ا  ل ف ة يتكرن إة ول ب التجم    
 .د Antiformantكرن وك ن ا ا الف ا ث الف   "يا  راحد مم  يفمى دمبض مات ا اراين ميث   را "    اجم ا تجريو ا فمر   ري

ول أج  ا ، ا صراوس األافلف يكرن »  رل ب ق   دإو"يسد والةف أث" اايالي ا تجريو ا فمر  ول ح"ب ا ةرن ب زرال ا ا الف ا ث الف: 
برووورح رة يكراوو ن إة و"ا اوو  راحوودا يتصوو"ب وثوو  و"اوو ن أااووريبن...إق أن  اا"ووالي ا فموور    ووو  ل وولن ا "اوو ن ا ن ووي را فموور  وةفصوونجم

ا تجوو ريو األافلووف ة  ن ووب مر  و"شووح ت  الةلووف  بوو  انووى ا  كوون ووول ق وو   ن ووب مر  ا "شووح ت ا ة زاووف   شوو"فف را ووم يكوورن  أثري وو  
 " ل ريةتن ال ق   أن يثاس أوو م ا ث اوجم  2000-000بجم  وتمثال ب ا تح لا ا تن  ئي   "يا   ك  ا اراين ا م  كرن  را "اف  حمصر ة

 nأر  mاألافلجم ا اراين األشد "نظف راألشد حدة ف ر ول  ن  ا م  دو"    قه ا ض مات ا "الةلف األافلف ر قا ا فاب سوراء ب  ةفواف  وو 
ووول جيفووف -را ووم  F3"ووالي ا فموور  ا ك ووو   را ا الووف ضنلنووف ااووو  ب قات ا توورا " ا ووةخفب جوودا  ا وو     F1ة  ثاووس إة ا ا الووف األرم 

"  ا  و   كرن وضو افف  ا و   ت  لودات فللي ئلوف  وأت وول ا توأالو. إن إوو  ب ا شو"ير ا  و"يب  نتورا "ات ا ترسو ف  وي ا وم دتوة   -أخ"ى
  51.«ر ي خ نلف أافلتيف  ا فللي ئلف -و  "ة -ا ص وس األافي  قه ا ةيملف

اش  د ب ح  ف ا صرائس ا  و   الةلوف لبورانن انوى حمور  ا و مم يفصو  بلةيفو  » ف"ي بجم ا صراوس األافلف را "ر ت: ري رل ا ي ود  والة  ا
وف ح ت أض  شدة  ظيف" فليف  خ رط امرميف دتث   و"مم ا و"ضل تجم ا صور لتجم أوو  ب ح  وف األنورات األافلوف فوإن  سورم ا  لوو  اوجم ا  و  

  52.« و  ول أ   "ممات الةلف يفص  بلةيف  وف حف خ  لف دت
ا فو ب ف  منهتل ب رنموف د F1ر ق   فنل اأخق ب  قه ا د اسوف إة ا  ولا اخل نوف ب  او التجم األرم را ث  ثوف حلو   انوا ضلموف ا ا الوف األرم 

407 Hz نفتحف ا فو ب ف  و   بلةمو  ر ي ا ا الف ا مثنف  ن"اجم ا ن ي ب ا ةرن را م يكرن   را "   وةخفض  ضل س  إم  را " ا ا الف األرم  
 ر كرن  قه ا ا الف ب وفترى ا ا الف ا ث  ثف  نفتحف ا ف ب ف      "يا . F3 2.20 Hz انا ضلمف ا ا الف ا ث  ثف

رميكووول أن االحووو  وووول خوووالل ا تحنلووو  ا  لفوووي أيضووو  أن ا ةووورن ييفووور ة حلووو  يووودل انوووى ق ووو  بلووو ن ا ةيموووف ا ةج"يوووف راةوووده يانوووا ا تووورا " 
 .912794Hzحده األضصى حل    د  ضلمت  ا  صرى  بو  األس سي

 النون الساكنة مع حروف اإلدغام عند الناطقين بالفصحى. -3
سةتة رل ب  قا ا اح  ح  ف اام" م بجم ا ةرن ا ف رةف ر تنو ا "رب ا م ااترب و  ا  ودو ء دحو"رب إم"و مد رق و  وول وةظور  فلليو ئي 

 ال اام" م رو "فف خص ئص  ا فللي ئلف ررقا والحم  ا فلير رجلف براس ف ا تحنل  ا  لفي.رفلفي بي"ض م اسف ا صرت ا ة  ن 

 [n_y] النون الساكنة مع الياء -
اد س اام" م بجم ا ةرن ا ف رةف را ل ء ا م  نليف  رأرل و  افجن   ر ا دة ا لوةلف ا م   لمْن َيستطيع ول خالل ا تحنل  ا  لفي  ن ا  ة د

ثو   وقه ا ودة ا كنلووف ميكول أن يلول فليفو  بروورح ف  ووجم أس سولتجم وةفصونتجم إحودا    نةوورن  07970ماء ا و"فجم حلو    ود  بووو يفوتي"ضيف  أ
ثو  رمو  انحو   وقا اةافصو ل أيضو  ب ا تحنلو   07074ثو  بلةمو    ود  فو ة ا لو ء بوو  070.9راألخ"ى  نل ء    ود  ا فو ة ا لوةلوف  نةورن بوو 
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ر وي وةخفضوف ضل سو  إم اظريفو  ب ا "روف ا فو ب ف راألوو"   F1  44.Hzةرن وكراف ول ب التجم ضلمف ا ا الوف األرما  لفي حلس  ظيف" ا 
 .  2910Hzا م   د  بو  F3رق   ب  ةفاف  نا الف ا ث  ثف

: F2حجم  كرن ضلمف ا ا الف ا ث الوف ر ر و" فل ال ضلمف ب الف ا ةرن ب  410Hzبو  F1رأو  ا اراين ب  ةفاف  نل ء فل د   را " ا ا الف األرم
99..Hz  ر ي "ري ورجرمة ب ا ةرن أو  ا ا الف ا ث  ثفF3  2.4فل د   را "   بو.Hz  ر ر ووةخفب ضل سو  إم اظوريه ب ا ا الوف ا ث  ثوف

 .974dB.ب ا ةرن  كرن بلةم   470dB. نةرن. رم  ميكل أن افج  أن ا شدة  تنفف بجم ا ةرن را ل ء فيفي ب ا ل ء أانى إق   د  بو 
ر ر يك م يكرن وفت "ا خالل ا ف  جم و   ا ةرالوف را ل ئلوف روتمو ش وول ا تورا " األس سوي  "روف ا فتحوف  9.779Hzيانا ا ترا " األس سي 

 ا ف ب ف. 

 [n_n] النون الساكنة مع النون -
ث  راةد ا ةظ" ب ا قبقبف خالل  07974ا ةرن و   ي د  بو  افج  أن زول أماء ن وم  مْن نَاحية اةدو  اد س ا تحنل  ا  لفي   ا  ة د

 وقه ا فو ة االحو  أيو  فو ة وتج افوف قبووقبل  رفلفلو  ر وي حتمو  خصو ئن نو وس ا ةورن ف وور وول "وري اا   او ت أر  يوريات فورال  ووقه 
 ا ف ة أر  ي ب ا  ة أخ"ى  فلو ا ةرن ول وض افف ب ا دة ا لوةلف   "يا  .

ر وي ب وفوترى اظريفو  ب ا "روف ا فو ب ف لا كفو"ةن   "ياو   أوو   4.9Hzبوو  F1ول ب التجم   د  ضلمف ا ا الوف األرم يتشك   قا ا  لو
ر ي وةخفضف اول وفوترى اظريفو  ب ا كفو"ة ا فو ب ف بلةمو  يكورن وترسور ا شودة ب  2.99Hzفل د   را "   حبرايل  F2ا ا الف ا ث الف 
 . Hz.274. قا ا  لو 
ر ر وةخفب ال  را " ا ضمف ا ف ب ف  لةخفب ب ود ق و   Hz.91970ف ا ترا " األس سي  ة  و" ف ف شلئ  و  ر انا ا  لمف ر كرن ضلم

 اةد  خ" ا ة ، ب  ةرن ا ض افف.  
 [n_m]النون الساكنة مع الميم  -

افوج  أن ا فو ة ا لوةلوف اخل نوف بإزو ز  ع ذلك لكْن مَ ول خالل م اسف ا تحنل  ا  لفي    ف اام" م بجم ا ةرن ا ف رةف را لا ب اا  ة د
ث  ر ي ف ة وتج افف قبقبل  رفلفل  أيض  حل  ة االح  فليف  أ   يريات راوحف ب شك  ا رجف  .0790 قيل ا ص وتجم و     د  بو 

 را  لو ر ي حتم  خص ئن ن وس ا لا ول وض افف ا دة ا لوةلف   "يا .
ر ي ب وفترى اظريف  ب ا كف"ة  409Hzبو  F1األس سلتجم ا شكنتجم  قا ا  لو فت د  ضلمف ا ا الف األرمأو  ا  لا اخل نف ب  ا التجم 

ر ي وةخفضف ال ضلمف ا ا الف ا ث  ثف ب ا كف"ة ا ف ب ف. ر  د  ضلمف  2020Hzفت د  بو  F3ا ف ب ف   "يا    أو  ضلمف  را " ا ا الف ا ث  ثف
 .0799Hz.ا متدة حبرايل ا شدة ا صر لف  قه ا لا 

 ر ر أض  ب نل  وة  ب ا "رف ا ف ب ف ا كف"ة. 97.799Hzريكرن ا ترا " األس سي  ة  ب ف ة اام" م و د ا ب   لمف 
 [n_w]النون الساكنة مع الواو  -

  وف اام"و م بوجم ا ةورن را لو ء حلو  افت لل أن االح    "يا  و  ةحظةو ه ب  ةفواف   مْن ِوجهة ول خالل م اسف ا تحنل  ا  لفي  ن ا  ة د
ثوو      فووا  ووقه ا فوو ة إم ضفوومجم: األرل خوو ص بوو  ةرن  .0792ميكوول أن يلوول برووورح ف  ووجم  ووقا ا  لووو ا توورزع انووى فوو ة زوةلووف ضوود    

كراو ت ا  لفلوف ا ةورع ثو  . رمو  يظيفو" ب ا تحنلو  اراو ن وول ا  070.9ثو  أوو  ا ثو ين فيفور خو ص بو  رار ري ود  بوو  07009ري د  زوة  بوو 
ر ور ا وق  يرافو، اظريفو  ب  441Hzا  لموف  F1األرل  ر ا ق  يتشك  ول ا ا التجم ا نتجم ختص ن ا ةورن حلو  يانوا  ورا " ا ا الوف األرم

 ر ي وةخفضف بشك  ونحرظ ضل س  إم ث  ثف ا كف"ة ا ف ب ف. 2400Hzفيفي  F3نرت ا كف"ة ا ف ب ف  أو  ضلمف ا ا الف ا ث  ثف 
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ر ي أانى ول وثلنتيف  ب ا ةرن ر ا ى ث بتف   "ياو  إم ي يوف نورت ا ورار  أوو   Hz.41رأو  ا اراين ب  ةفاف  نرار فت د  ضلمف ا ا الف األرم 
ب ي يووف ا صوورت رانووى ا  كوون ووول ق وو   اوودأ ا ا الووف  9002Hzب ا ادايووف  تووةخفب إم  9.04Hzفتكوورن ضلمتيفوو   F2ا ا الووف ا ث الووف 

ب ي يف ا صرت  ر ي أانى بشك  ونحرظ ول ا ا الف  4007Hz   لمام ا  ف ا  ح   انا ا  لمف  Hz.2.9و" ف ف حرايل  F3ا ث  ثف
 ا ث  ثف  نةرن.

.  4792dB.بلةموو  ب ا ةوورن  كوورن  dB..7..رب  ةفوواف  نشوودة ميكوول أن االحوو  أيوو  ب ا وورار أانووى ووول ا ةوورن حلوو    وود  فلوو  بووو 
مموو ثال   "ياوو   نتوورا " األس سووي  نكفوو"ة ا فوو ب ف روفووت "ا   "ياوو   999720Hz  ةفوواف  وو  جم ا ف  ووجم ا تموو يل جم ريكوورن ا توورا " األس سووي ب

 خالل ا "حنتجم.
 [n_l] النون الساكنة مع الالم -

ة ا لوةلوف ا وم يتورزع فليفو  رافج  ب ا ادايف أن ا فو  مْن َلم  اد س إم" م ا ةرن ا ف رةف ول ا الم ول خالل ا تحنل  ا  لفي ا مث    ا  ة د
بفواب ايفور  ا ا الوف ا ث الوف –ث  ر ي ف ة وتج افف قبقبل  رفلفل  رة حتمو  إة اخلصو ئن ا  لفلوف  صورت ا والم  07947ا  لو   د  بو 

 ول ودة زوةلف أررب. -ا م ختتفي ول ا ةرن
ر ي وةخفضف ب  ةظ" إم وثلنتيف  ب ا فتحف  409Hzحبرايل  F1رأو  ا كرا ت ا  لفلف فيفي اا  ة ال بران ثالث   د  ضلمف ا ا الف األرم

فت ود   F3ر ي و" ف ف بشك  ففلو ال ب الف ا فتحف ا ف ب ف  أو  ا ا الف ا ث  ثف 9.99Hzف د     F2ا ف ب ف  أو  ضلمف ا ا الف ا ث الف 
 . dB..47.ا صر لف  ة  و د ة حبرايل  ر ي وض "بف و  بجم ا  ف ع راخنف ض ر كرن ا شدة Hz..42ضلمتيف  ا ترس ف حبرايل 

ب ي يف ا الم ر ر أانى وة  ب ا فتحف  9.9720Hzريكرن ا ترا " األس سي ب ف ة اام" م ب  قه ا   ف اةد ا  لمف ا  صرى و د ا بو 
 .Hz.9.070ا ف ب ف إق يأخق ب اة  ف ع شلئ  فشل  واتدئ  ول ا  لمف 

 [n_r]النون الساكنة مع الراء  -
ح  ووف إم"وو م ا ةوورن ا فوو رةف ب ا وو"اء إق يتوورزع ا  لووو انووى فوو ة زوةلووف   وود  حبوورايل  متتْن رَأ  اوود س ووول خووالل ا تحنلوو  ا  لفووي   اوو  ة د

 ث  ر ي ف ة وتج افف قبقبل  رفلفل  أيض  رحتم  خص ئن نرت ا "اء. 07949
ر ووي وةخفضووف امرووو  اوول األرم ب ا فتحووف  029Hz ا حبوورايل و وود F1رأووو  ا اووراين األس سوولف  ووقا ا  لووو فلكوورن ا توورا " اةوود أرة وو  

 9220Hzا وم ي ود  وترسور ضلمتيفو  بوو  F2ا ف ب ف  رم   كورن وضو "بف وو  بوجم ا  فو ع راخنفو ض  راألوو" روق   ب  ةفواف  نا الوف ا ث الوف 
أيضو  وو  بوجم ا  فو ع راخنفو ض. رافوج   ر وي وضو "بف 2000Hzفمترسر ف لمتيفو   F3را م  ادأ و" ف ف    ةخفب  أو  ا ا الف ا ث  ثف 

 ر ي وةخفضف و   اف ب   ةت ا ف ب ف. dB.174.أانى شدة نر لف  ب ا "اء ر  د  حبرايل 
ر ي وةخفضف ضل س  إم س ب يف  ريادأ ب اة  ف ع ب ا ةيف يف.  991700Hzأو  ب  ةفاف   لمف ا ترا " األس سي ب ف ة اام" م  قه فيفي 

 ن.00ص  4 ضا ل أاظ" اجلدرل 
 مقارنات. :رابعا
 بين مختلف حاالت اإلدغام -1

 اففن ميكل أن االح  اةد ا    اف بجم األزوةف ا ختنفف ا م يفتي"ضيف  اام" م ب ر  ح  وف أن  وقه ا ودة وت   بوف رفرينوف زوةلو  ل  "ياو  وضو
 ا صر لف  كرن وةخفضف امرو .ر ر و  يدل انى است "ا  أاض ء ا ة ، فرال  قه ا ف ة  رم  أن ضلا ا شدة 

 رأ ا و  ميكل أن افجن  أن  ة ك ثالث ح ةت  تنفف ول اام" م ب  قه اجملمراف ا د رسف:
 عند التقاء النون الساكنة مع الياء أو الواو -
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رح خص ئن ا ةرن وةفصنف االح  أن  ة ك دت يلا ب اخلص ئن ا  لفلف بجم ر  ول ا ةرن ا ف رةف را رار أر ا ل ء  فلمكل أن االح  برو
اوول خصوو ئن ا وورار أر ا لوو ء فنوولن  ةوو ك جتوو ان ب ا  لووو ووول أر وو  إم أخوو"ه  رموو  ميكوول أن نوودم ا وودة ا ووم يةجوول فليفوو  روو  ووول ا ةوورن 

 خصو ئن ا ف رةف را ل ء أر ا رار فنوا دودث  ةو ك إم"و م بو     ا  و"رب ألن اام"و م ي وي فللي ئلو  حتورل اخلصو ئن ا  لفلوف  صو وتجم إم
 ن وس راحد. رانى  قا ف د ااف"مت ر  ول ا ةرن ا ف رةف ب ا   تجم  ص ئصيف  ا  لفلف راألو" رق   ب  ةفاف  نل ء أر ا رار.

 عند التقاء النون الساكنة مع الميم أو مع النون المتحركة -

دتثوو  ا صوو وتجم ا وود"مجم  فووال االحوو  أ  اخووتالب ب ب  ووقه ا   ووف افووج  جتوو ان اخلصوو ئن ا  لفلووف ردت ثنيفوو  فوورال ا فوو ة ا لوةلووف ا ووم 
ن ا شك  ا   م  ن لو ول بدايت  رح  ي يت  را ق  يأخق ا للة ا   وف  نصراوس األافلف  حبل  أا  يتكرن ول ب التجم ة أرث"  كورن    و 

ا ةرن ا تح"رف أا  ا  اخلص ئن ا  لفلف  نةورن وول ا ا الت ن أخفب ب ح  ف إم" م ا ةرن ول ا لا  رم  افتةتن أن إم" م ا ةرن ا ف رةف ب 
 فو ة زوةلوف وضو افف  شوري إم اسوت "ا  أاضو ء ا ة و، فورال  وقه ا فو ة  بلةمو  إم"و م ا ةورن ا فو رةف ب ا ولا أا  او  خصو ئن ا ولا وول فوو ة

إم خصو ئن ا و"ب ا وق  أم"موس زوةلف وض افف أيض . فة رل أن اام" م  ة  حدث بشوك  ر وو  إق حتر وس خصو ئن ا ةورن ا فو رةف 
 فل .

 عند التقاء النون الساكنة مع الالم أو الراء -

رموو  ةحظةوو  ب ا   ووف ا فوو ب ف ميكوول أن افووج   ةوو  أيضوو  ا تجوو ان ب اخلصوو ئن ا  لفلووف  نحوو"فجم ا وود"مجم فوورال فوو ة األماء  رأ ووا ووو  
االحو  أن ا  لفوجم ا ةو جتجم ب ا و  تجم يتكراو ن وول ثوالث بوران دمو  االحظ   ة   ر ا يل ب ا ت م خلص ئن داألافلوفد  صورت ا ةورن إق 

 األرل خص ئن نرت ا الم بلةم  دم  ا ث ين خص ئن نرت ا "اء .
رم   كورن ا ودة ا لوةلوف وضو افف ر وي  شوري إم اسوت "ا  أاضو ء ا ة و، فورال ا ودة وول ثاو ت افوي ب حجوا ا تجو ريو ا ن وي را فمور  

  دل انل  است  وف ا اراين   "يا  ب ف ة اام" م.را شفر  رق   و  
ن افتةتن إقن أن ا ت  ء ا ةرن ا ف رةف ول ا "اء ييم  إم زرال ر  خص ئن  قه ا ةرن ا م دو  حمنيفو  ا و"اء رروق   األوو" اةود ا ت و ء ا ةور 

 ا ف رةف ول ا الم. إق  يلب خص ئصيف  رة  ا ى إة خص ئن ا الم.
 مدغمة بين وصف القدماء والمحدثينالنون الساكنة ال  -2

ب د ا رنو ا فللي ئي  نةرن ا ف رةف ررق    تنو أنرات اام" م   م اسف ح  ف اام" م ول ر  ح"ب  اةت   اآلن إم ا    اف بجم  قا 
 :  ا رنو ا دي  ا  تمد انى األس  لب ا  نملف ا ديثف ربجم رنو ا  دو ء راضل ب ا فا ن والحظتجم أس سلتجم

  ي أن ا  "ب ا  دو ء ي يصفرا ا "رب إة رنف  فللير رجل  ر ش"دل  ف ر األولى:
اةد رنفيفا  ظ  "ة اام" م بجم ا ةرن ا ف رةف رح"رب اام" م ا ختنفف ااتمدرا انى األماء ا  " ين "  ا  بلةم  ااتمدا  نل انى  الثانية:

 األماء ا تدارل ب ا  "بلف ا فصحى ا لرم.
 ين الوصف القديم للنون والوصف الحديث:ب -

ن مب  أن ا  "ب ا  دو ء رنفرا ا "رب فللير رجل  ف ر أ  ول ا حلف ا خ  ج را صف ت بلةم  ر اس م استة  فللي ئلف حبتف  فإاة  سرب ا    
 بجم رنفيفا  نح"رب ا د رسف رو   دل انل  ا   ل ت ا فللي ئلف ول أب  م فللير رجلف.

ا  وودو ء راودثجم حوورل  و"ج ا ةوورن فيفوي ختو"ج اةوود ا مجل و  ووول فو"ب ا نفوو ن ربوجم وو  فريوو، ا ثة يو   ري الَحوو  مضوف ا  وو"ب ة خوالب بوجم 
ا  دو ء ب ا رنو ول خالل  ف"ي يفا بجم ا ةرن ا تح"رف ربجم ا ةرن ا ف رةف ا م ادر   ح"ف  و لف  رق و  وو   ور ورجورم ب  ف و   فمول 
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 أن ا ةوورن ا فوو رةف  لفووس سوورى و"حنووف اات   لووف بووجم ا صوورت ا فوو ب، را صوورت ا الحوو، حوو  رنووفس بووأن وكرا فوو  ا د اسووف ا فللي ئلووف  َواَوووجمَّ 
 ا  لفلف وليفف  فم   ي إة أقي ل ا صرت ا ف ب، رو دو ت ا صرت ا الح،.

دي   رق و  وو  سوجنة ه ب رضد رنو ا  "ب ا  دو ء ا ةرن بصفف اجليف" ر قا نحل  دت و  رإن اختنو   "يفيفا  نجيف" ال ا ت "يوو ا و
 ا تحنل  ا  لفي  نةرن ا ق  ياجم أن ا ةرن ييفر ة بفاب  راجد بل ن ا ةيمف ا ةج"يف ب ر  ح ةف  ا د رسف .

رم  رنفس ا ةرن ب ةستف ل ر ور ي وي رريو  و"ض وف را  ضلو، وود ا تفخولا فوال ميكول  نةورن أن  كورن وفخموف ألن ا تفخولا وو" ار أس سو  
ريووو ا فموور  ررووو لف ا نفوو ن  رب ح  ووف ا ةوورن يكوورن  ووأثري ا تجريووو ا فموور  سوونال  فووال يوو ك أ  ونموو  ب ا تحنلوو  ا  لفووي  حبجووا ا تج

 را كالم افف  ميكل أن ي  ل ال نفف اةافت ح ا م  ض م نفف اافا ي.
  ف بجم ا   تجم  فمل جيفف ا شودة زود ررنو ا  "ب ا  دو ء ا ةرن بأي  ح"ب وترسر بجم ا شدة را "خ رة ر ر رنو مضل، ف  ترسر ح

أن ا خ"ج ا صرت  نةرن يةين، اايالض    و  اةد ا ، ا ةرن  روول جيفوف ا "خو رة زود أن ا وراء يتفو"ب بفالسوف وول ا خو"ج األافوي فوال  وي 
ميكول أن اود   انوى ق و   شديدة ر ة ي  خرة فأافب رنو     ر أي  وترس ف بوجم ا شودة را "خو رة ر وقه او  "ة فللير رجلوف حبتوف رة

 فلفل  مب  يكفي.
رأ ا نفف يةفايف  ا  "ب  نةرن  ي نفف ا يةف ر ي ق   ا صرت ا ق  ت"ج ول اخللشرم أر األاو رضد ض ورا بت "يو ا يةف بشك  مضلو،  

رق و  وو  أروده ابول  53« ةَّوفا ا ةورن أشود ا و"رب "   »: رم  حدمرا  "جيف   رضد ب"ع اخلنل     رنو ا ةرن بأي  أشد "ةف ول ا لا    ض ل
ر  نيفوا رنوفرا ا ةورن هبوقا ا رنوو بةو ء  54.«ح"ب أ"ل  ن  ب ا يةف ول ا لا   "بو  وول اخللشورم را ةرن»اجلل   ربجم ساا  أيض  ض ئال: 

 ا ةورن أانوى وول انى حفيفا ا فم ي ا " و ا ق   يرده ا تج"بف ا فللي ئلف ا ديثف ف ةودو  ا و  ن بوجم فلوو ا ولا را ةورن االحو  أن بوراين
روو  براين ا لا فيفي أانى  را "ا  را ترا " ا   يل    ضرة أمس ع أانى وول ا وةخفب ر ور وو  يفوا األنورات ب  ودة ممو  جي و  ا يةوف ب ا ةورن أ

 رأجنى وةيف  ب ا لا.
ى حدة  رضد ج نرا  نةرن ا ف رةف رم    "ي ا  "ب ا  دو ء بشك  ورسل روفص     ي    ح"ب ا ةرن ول  يريات ررنفرا ر الِّ وةيف  ان

 أ بل ح ةت دأحك مد ب اتا   و  ينح يف  ول ح"رب  ر كةة  سرب ا"رل انى ح  ف اام" م ف ر ب اتا      ي ا تة ر ف ب  قه ا د اسف.
 د"مف ب ب ضيف  رضرة  قا االح  بدايف أن ا  "ب ا  دو ء م سرا اام" م ب  تفصل  ب مئجم بت "يف    والةجم أاراا  حبفب فال ف ا "رب ا

اام" م  ر ر امو  وةيفجوي وضوارط ريصوةفرن إم"و م ا ةورن ا فو رةف فلمو  ب ود   وول حو"رب بأاو  دإم"و م ا ت و  بجمد ألن حو"رب اام"و م 
  قه تتنو  "جيف  ال  "ج ا ةرن ر كل  لن بشك  راري ف  ةرن و   بف  قه ا "رب ول ا حلف ا خ"ج.

ر ور ا وق  ة  وإدغتام تتامر ور اام"و م ا وق   ا وى فلو  نوفف ا ةورن ر وي ا يةوف   إدغتام نتاقصضفومره إم ضفومجم: رب  ةفاف   م"و م ف ود 
  ا ى فل  ا يةف  يكرن األرل ول ح"رب ا ل ء را رار را ةرن را لا  بلةم  ا ث ين يكرن ول ا الم را "اء.

  يتف، ول و   ر حمدم ب ا  ص" ا دي  بشك  ا م  رر اس  ا رم    "ي ا  "ب ا  دو ء إم رنو ح"رب اام" م رحتديد    جيف  مب
والحظ ت مضل ف روفلدة ب ا رنو وةيف  أيا ف"ضرا ربشك  راو  بجم ا ل ء را رار ا ديتجم ربجم ح  ف رريم  ن وتجم  ر ر  رنلو مضل، 

ف ا  لفلف بشوك  راوو  فو  ف"ي بوجم ا لو ء را ورار رحو"ب  رننرا إ ل  براس ف حفيفا ا " و رمضتيفا ا    لف  رق   و  ميكل أن  الة  ا د اس
ود ربجم رريم  "ري وديتجم لنراوسن يكمل ب ررن ا ا الف ا ث الف فليفم  ح ل رريم  وديتجم وفت "ة امرو  مم  يدل انى ثا ت ا تجريو 

ا ا الف ا ث الف فليفم  وتيرية بجم ا  ف ع راخنف ض  ا فمر  ب  قه ا   ف رادم  يريه مم  جي نيفم  ح"رتجم  ر كل ب ح ل رريم  ن وتجم  كرن
 ر ر و  يشري إم  يلري امل، ددث ب ا تجريو ا فمر  أثة ء ا ة ، هبقيل ا ص وتجم.
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ررنو ا  "ب ا  دو ء  و"ج رو م وول ا والم را و"اء بدضوف  رمو  أيوا  رنونرا إم أن  و"ج  وقيل ا صو وتجم أضو"ب إم  و"ج ا ةورن  را فو"ي بوجم 
ا صراوس اةد ا  لن ب  كاري فالةم  ت"ج  راء ا ةرن ول األاو ت"ج  وراء ا والم وول ا فوا بإا ضوف جلئلوف وول جو اي ا نفو ن رب  ةفواف  قه 

  ن"اء  كرن ااا ضف ول ف"ب ا نف ن.
 النون الساكنة مع حروف اإلدغام  -

را رلفلوف حدرثو ..  رخالنوف وفيفورويفا  ظو  "ة اام"و م أن ا"َّب ا  "ب ا  ودو ء اام"و م بشوك  جلود روفصِّو   كو  ح ة و   رمو  أيوا بلةو
ا "ب ا د"ا يف د نف    اةد إم" و  ريتحرل إم نف ت ا "ب ا د"ا فل   رب  ةفاف ام" م ا ةورن ا فو رةف فلمو  ب ود   ي فِّوا ا  ودو ء 

 وي  -رمو  اوّدم   أ"نوايفا-رب اام" م ا ة ضن ر   اام" م ا ة ضن راام" م ا ت م  رح"  -رم  سا، ا  رل-اام" م إم ضفمجم رارييل 
 وى ا ةرن را لا را ل ء را "اء حجم  فا يف  ا ةرن ا ف رةف  رانف ا ت  ب  ةو ضن أن نوف ت ا ةورن ا فو رةف ة  ولرل رنلوف حو ل  وقا اام"و م فلا

جم رب  ةفاف  نملا اةش اك ب ا يةف  رب  ةفاف فليف  شيء ول ا يةف  ربلةرا انف اام" م ول ر  ح  ف  ف  ةفاف  نةرن  كرن ا  نف اجتم ع ا ثن
 نلو ء را وورار ا صو فيفم  بوو  نجم إوو فف إم ضوو"ب  "جيفمو  ووول  و"ج ا ةوورن. وول ااشوو  ة  ةو  إم أن رنووفيفا  وقا إيوو   ور رنووو   "ي وف ضوو"اءة 

 ا  "ان ررلفلف جتريده رأماءه "  ا .
ا د اسف   أرلد رجرم اام" م  نةرن ا ف رةف ول ر  ول ا لا را ةرن را الم را "اء ر كة   رمم  يو تَّف، انل  بجم و  ض    ا  دو ء ربجم و  ب  قه

ه إم يةتفي ول ا ل ء را رار حبفب و  يتكنا ب  ا ة ف رن ب   "بلف ا فصحى ب أي وة   قه ب جللائ" ررثري ول األض    ا  "بلوف  ر ولن  وقا وو"م
ل ر ارا يصفرن ا ة ، ا  " ين رم  سا، ا  رل ب او فف إم احتم ل و  يكرن ضد حدث خ أ ا  "ب ا  دو ء ب ا تشخلن را رنو  ر ك

  .ول  يري ب ا ة ، ب    جم ا   تجم إقا و  اف وة  أن ا  "ب ا  دو ء ر ارا يد"مرن ا ةرن ا ف رةف ول  قيل ا "فجم ب رالويفا ا   م
اجلول   ل ض ل ابوح ل إم" م ا ةرن ا ف رةف ول ا لا أ ي "ةف ا ةرن أم "ةف ا لا؟  رول مضتيفا ب ا رنو أيا ا ضشرا ح  ا يةف ا م  كرن 

را ةوورن ب ا وولا   وو   ووي "ةتيفموو  أر "ةتوو ؟ فووق ب ابوول رلفوو ن  راختنووو أ وو  األماء ب ا يةووف ا ووم  ظيفوو" ووول إم"وو م ا تةووريل »ب ا تميفلوود:
ب   نوب  رنو    "جيفمو  وول  و"ج  ف ا لا. رب  أضرل  ألن ا ةرن ضود زال  فظيفو ا ةرن. رق ب ا داين ر"ريه إم أي  "ة روراف ره إم أي  "ةف

 55.«ا لا  ف  يةف   
ر ج  ابل اجلل   أن ا يةف  ي  نملا رضد أن ب بق   راد ا  ل ف ألا  اةد ا ةظو" ب ا "سوا ا  لفوي ا مثو   وقه ا   وف وول اام"و م زود 

  نةرن مم  يدل انى أن ا يةف  نملا.  أن اخلص ئن ا  لفلف ا ظ  "ة   رم  نملا ة
  يتحدث ا  دو ء ال اام" م ا ك و  أر ا ت م رمسوره هبوقا اةسوا  يلو ب حو"ب ا ةورن رنوف    رنلوف ر ور حو، اام"و م  رمو  يو"ى ا  و"ب  

"ج ا ةورن فلا وس بوق   ا يةوف ا  دو ء. رساب  قا ا ةرع ول اام" م ض"ب  "ج ا ةرن ول  "ج ا الم را "اء ا نوقيل ي ودان أضو"ب ا خو  ج  خو
ا الزوووف  نةوورن حوو ل  ووقا اام"وو م ر وور ووو  انلوو  ا وو ل ب ا ة وو، ا وودي  ب ا ةموو قج ا ختوو  ة إق  اووجم اخلصوو ئن ا  لفلووف  ووقه ا   ووف ووول 

 م ر ر ا لول ا ض او اام" م زرال ر  والو  ا ةرن ب ا   تجم رة  ا ى إة اخلص ئن ا  لفلف  "ب ا الم را "اء ول و  يدل انى اام"
 ب ا   تجم ررق   ب ا  ةت ا ف ب ف. 

 س ولْ  رضل ﴿رول  فت فا ا دضل ف ب ا رورع اات  م ابل جي   "اءة حفن ال ا نا را م ة  د"ا فليف  ا ةرن ا ف رةف ول ا "اء ب اآليف 
 مه  ووقا األماء أاوو  ة رجوو  يوورب   ووقا ا فووكس أر  وو"ك  ووقا إق يفووكس ا  وو  ئ سووكتف خفلفووف بووجم ا ةوورن ا فوو رةف را وو"اء رسوواب اات وو ﴾ اي   َ 

 اام" م.
أن ا  "ب ا  دو ء اوت زرا ب  دضف ب ا رنو را تفصول  ب شو"ح ا و ةت ا ختنفوف مبو  اسوت  ارا وول جيفود رو "فوف  -مم  سا،-رميكل ا  رل 

 ا  وو"يب رأثوو"اه وةووق ا  وودن مبوو  ي يكوول وت حوو  أي ويفوو  رق و  بتووقرضيفا  نحوو"رب رحدسوويفا ررووقا جتوو  هبا ا  ديوودة ر وور ووو  أ"وو  ا ود س ا صوورت
  نكثري ول ا ني ت انى ضنف ا رس ئ  ا  لةف  ا ب  قا ا ا ب ول ا  م .
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 :مالحق
 جدو : النون الساكنة مع حروف اإلدغام  ي العربية الفصحى

 
 

 dBالودة  Hzالتواتر الزمن االدغام
التواتر األساسي 

Hz 

 ا ل ء -ا ةرن

 ن نةر  070.9
  نل ء  07074
 يمرع 07907

 الياء النون

  نةرن 974.

  نل ء 470.
9.7790 

 

 .F1 :44ا ا الف 
-- 
: 4Fا ا الف 

2910 

 F1 :410ا ا الف 
: F2ا ا الف 

99.. 
: F3ا ا الف 

2.4. 

 07974 ا ةرن-ا ةرن 

 F1 :4.9ا ا الف 
--- 

 F3 :2.99ا ا الف 

.274. 91970. 

 .0790 ا لا -ا ةرن 

 F1 :409لف ا ا ا
--- 

 F3 :2020ا ا الف 

.0799 97.799 

 ا رار-ا ةرن  

  نةرن 07009
  نرار 070.9
 يمرع .0792

 الواو النون

  نةرن 479.

  نرار .7..
999720 

 F1 :441ا ا الف 
-- 
: F3ا ا الف 

2400 

 

 .F1 :41ا ا الف 
: F2ا ا الف 
9.04-9002 
: F3ا ا الف 
2.9. 4007 

 0.947 ا الم-ا ةرن  
 F1 :409ا ا الف 
 F2 :9.99ا ا الف 
 ..F3 :42ا ا الف 

.47.. 9.9720 

 07949 ا "اء -ا ةرن 
 F1 :029ا ا الف 
 F2  :9220ا ا الف 
 F3 :2000ا ا الف 

.174. 991720 
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َهل ]1الوكل رقم  [manhal: التحليل الطيفي لكلمة َمنتْ

 

 
 [n_nالساكنة والنون ] : التحليل الطيفي لإلدغام بين النون 2الوكل رقم 

 
 

 
 [n_m] : التحليل الطيفي لإلدغام بين النون الساكنة والميم3الوكل رقم
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 [n_w] : التحليل الطيفي لإلدغام بين النون الساكنة والواو4الوكل رقم

 
 [n_l] : التحليل الطيفي لإلدغام بين النون الساكنة والالم5الوكل رقم 

 
 

 
 [n_r] لطيفي لإلدغام بين النون الساكنة والراء: التحليل ا6الوكل رقم
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 التغّيرات التركيبية للصوامت األسنانية ) ث ، ذ ،ظ (
Structural changes to Soamt Dental (t ,t* , d) 

 د. حسين مصطفى غوانمة
 أستاذ مشارؾ يف اللغة والنحو

 األردف  -جامعة العلـو اإلسبلمية العادلية
/ قسم اللغة العربية  كلية اآلداب والعلـو

 : الملخص
حث بالصوامت األسنانية ) ث ، ذ ، ظ ( ، حيث قّدـ قراءة متأنية عن ىذه األصوات من شىت نواحيها؛ ادلخرج وِسم الب            

والصفات وىيئة النطق والتحوالت الصوتية ، مبيًنا نقاط التبلقي واالفًتاؽ بينها، وقد أظهر أف ىذه األصوات وفق ما درس من تبدالهتا 
اء اللغة ادلتقدمُت واحملدثُت يف أغلب صورىا ، وقد أكد البحث ذلك من خبلؿ التحوالت النطقية الصوتية تتفق يف موضع نطقها عند علم

ذلا يف الفصحى والعامية بصورتيها ادلطلقة وادلقيدة، وذلك بتحوؿ الصوت إىل آخر دوف قيد ، أو ٖتولو ٔتجاورتو لصوت ثاف يف سياقات 
 صوتية معينة .

 ًتكيبية ، الصوامت األسنانية ، ادلخرج ، الصوت اللغوي .: التغَّتات ال الكلمات المفتاحية
Abstract:  
     Marking search Balsoamt Dental (t ,t* , d), where he presented a careful reading of all these sounds 
from various aspects; director, attributes and body pronunciation and audio transitions, indicating 
convergence and divergence between them points, showed that these votes as he studied voice 
Tbdladtha consistent in the position pronounced when applicants and modern linguists in most of its 
forms, has confirmed search through her grave accent shifts in the classical and vernacular absolute and 
unrestricted Besortaha, so the transformation of sound to another without restriction, or 
transformation Bmgeorth to the voice of a second in a particular sound contexts. 
Keywords: structural changes, the dental consonants, the director, the sound of language. 
 

 تمهيد:
ٖتدث القدماء واحملدثوف عن مفهـو احلرؼ والصوت قدؽلاً، مع تفريق سيبويو بُت أصوؿ احلروؼ وأنواعها، فلم يكن يفرؽ بُت        

لصوت؛ ىو األثر السمعي الذي ٖتدثو ٘توجات ناشئو من اصطبلحي) احلرؼ( و)الصوت( على ضلو ما فّرؽ علم اللغة احلديث بينهما. فا
 اىتزاز جسم ما.

وأما احلرؼ؛ فهو ما ال يدؿ على معٌت يف نفسو وإظلا يدؿ على معٌت يف غَته مثل: )من( و)إىل( وادلراد أف احلرؼ ليس لو معٌت       
 (1مستقل وال مفهـو خارجي ْتيث إذا نطق بو وحده إنو ال يفهم منو معٌت.)

حظيت دراسة الصوت اللغوي أو الصوامت اللغوية بأعلية بالغة عند كثَت من األمم السابقة؛ بقدر من التأمل والنظر، ويكفي أف       
نعلم أف ىذا النظروإف كاف بسيطاً، يسَتًا يف بعض أبعاده، قد أدى إىل إصلازات ىائلة يف تاريخ البشرية. وىذا دليل على أعلية تلك 

 ( 2الدراسات.)
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فقد قاـ بعض علماء اللغة بوصف تلك الصوامت وصفاً دقيقاً، من حيث ادلخارج واذليئات ادلختلفة للصامت الواحد. فقد فعل اذلنود      
يف  ذلك يف القرف الرابع قبل ادليبلد. وكاف بانيٍت من علمائهم البارزين، أما العرب ومنهم سيبويو وابن سينا وغَتىم فقد حازوا قصب السبق

األصوات اللغوية خصوصًا علماء القراءات القرآنية، حيث وصفوا ىيئات النطق ادلختلفة من جهر، وعلس، واستعبلء، وإطباؽ،  دراسة
 (3وترقيق، وشدة، ورخاوة، وتوسط ... وغَت ذلك.)

 أواًل: الصامت األوؿ )الثاء(.
 *ٖتديد موضع نطق الثاء بُت القدماء واحملدثُت:

( وتبعو يف ذلك  4طق حرؼ الثاء فقاؿ:" وشلا بُت طرؼ اللساف وأطراؼ الثنايا سلرج الظاء، والذاؿ، والثاء")حدد سيبويو موضع ن        
(...وغَتىم ، وكذلك ذكر عنو 8(، والقرطيب)7(، ومكي بن أيب طالب)6(، واالسًتباذي)5كثَت من علماء اللغة من ضلو ابن السراج)
( كما ذكر عنو أبو بشر عمرو بن عثماف قائبًل:"إف حروؼ الظاء 9"أحد حروؼ النفث".)إماـ العربية أبو الفتح عثماف بن جٍت بأنو:

( وعلى ىذا النهج كاف ٖتديد موضع نطق 10والثاء والذاؿ، ُىّن من أطراؼ اللساف وأطراؼ الثنايا، وىن أخواٌت، وىن من حيز واحد".)
 صامت الثاء عند قدماء العرب. 

موضع نطقو، فقاؿ كماؿ بشر إنو:"يوضع طرؼ اللساف حاؿ النطق هبذا الصوت بُت أطراؼ الثنايا العليا أما احملدثوف فقد حددوا        
والسفلى بصورة تسمح ٔترور اذلواء من خبلؿ منفذ ضيق فيحدث االحتكاؾ، مع عدـ السماح للهواء بادلرور من األنف ومع عدـ تذبذب 

فقاؿ إنو:" يتم نطقو بوضع طرؼ اللساف بُت أطراؼ الثنايا العليا والسفلى بصورة  ( كما ذكر عنو مناؼ ادلوسوي11األوتار الصوتية". )
رخوة تسمح للهواء بادلرور من منفذ ضيق فيسبب احتكاكًا يف ذلك ادلوضع، كما يرتفع الطبق فيلتصق باحلائط اخللفي للحق كي يسد 

(  وعليو فبإمكاننا أف نقوؿ إّف 13ف مع أطراؼ الثنايا العليا".)( ، ووصفو سليماف فّياض بأنو" من طرؼ اللسا12مسد اجملرى األنفي".)
 القدماء واحملدثُت قد اتفقوا على أّف سلرج حرؼ الثاء ىو من طرؼ اللساف وأطراؼ الثنايا العليا والسفلى.

 صورة توضيحية عن موضع سلرج صوت الثاء: -
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 :نالسمة النطقية لصوت الثاء بين القدماء والمحدثي-

 قاـ العلماء القدماء بوصف األصوات من حيث السمة النطقية أي من خبلؿ اجلهر واذلمس فوصفوا صوت الثاء.       
    (، وتبعو يف ذلك ابن جٍت 14فقاؿ عنو سيبويو:"إنو صوت رخو مهموس".)
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 السمة النطقية لو.( وىكذا كاف وصف القدماء لصوت الثاء من حيث اذلمس والرخاوة أي 15حيث وصفو "بادلهموس".)
أما احملدثوف، فقد وصفوه بصفات مشاهبة دلا قد ذكره القدماء، حيث ذكر سليماف فياض بأنو:"صوت مهموس      

(، فقد أٚتعوا ٚتيعهم على 19(،  وعصاـ نور الدين)18(، وعمار البوالصة)17( وتبعو يف ذلك مناؼ ادلوسوي)16رخو".)
 أنو صوت )رخو ومهموس(. 

 امت الثاين )الذاؿ(.ثانياً: الص
 *ٖتديد موضع نطق الذاؿ بُت القدماء واحملدثُت:

(، وتبعو يف ذلك عدد 20قاـ سيبويو بتحديد موضع نطق صوت الذاؿ، فقاؿ:" شلا بُت طرؼ اللساف وأطراؼ الثنايا")       
تقدمُت مثل ابن السرّاج وابن جٍت والقرطيب... وغَتىم. 

ُ
 من علماء اللغة ادل

احملدثوف، فقد حددوا موضع نطقو حيث ذكر عنو سليماف فّياض قائبًل:بأّف سلرجو"من بُت طرؼ اللساف وأطراؼ  أما       
( وقاـ  مناؼ ادلوسوي بذكر سلرج نطق حرؼ الذاؿ بّدقة فقاؿ:"ىو التقاء طرؼ اللساف ْتافة األسناف مع 21الثنايا العليا".)

واء من اجملرى الضيق فيحصل احلفيف بسبب احتكاؾ اذلواء وارتفاع احلنك السماح للهواء باخلروج من بينها، أي خروج اذل
األعلى ليسد اجملرى األنفي، مع عدـ تقعر اللساف، فالصوت مرقق باإلضافة إىل اىتزاز الوترين الصوتيُت، فهو صوت 

 (22رلهور".)
 (23أما  كماؿ بشر فوصف سلرجو بقولو:"فالذاؿ إذف صوت شلا بُت األسناف".)      

 صورة توضيحية  دلخرج صوت الذاؿ:-
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السمة النطقية لصوت الذال بين القدماء والمحدثين:-
    (. 24جعل القدماء وعلى رأسهم سيبويو صوت الذاؿ من األصوات الرخوة اجملهورة) 

أف األوتار الصوتية تتذبذب يف حاؿ  كما قاؿ عنو كماؿ بشر من احملدثُت بأنو :"ىو النظَت اجملهور للثاء، فبل فرؽ بينهما إال
 (25النطق بالذاؿ، فالذاؿ إذف صوت شلا بُت األسناف احتكاكي رلهور".)
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(، وتبعو يف ذلك 26وقاؿ أيضًا عنو مناؼ ادلوسوي بأنو:" ىو النظَت اجملهور للثاء، أي أنو صوت رخو رلهور مرقق")     
 (28صاـ نور الدين قاـ بتصنيفو ضمن األصوات اجملهورة. )( كما أّف ع27سليماف فّياض بأنو صوت رلهور رخٌو.)

 ثالثاً: الصامت الثالث)الظاء(.
 *ٖتديد موقع نطق صوت الظاء بُت القدماء واحملدثُت:

قاـ العلماء القدماء بتحديد سلرج موضع نطق صوت الظاء، فقاؿ سيبويو:"إّف الظاء والثاء والذاؿ من طرؼ اللساف وأطراؼ         
( وتبعو عدد من العلماء كما سبق وذكرنا ذلك يف حريف الثاء والذاؿ، فهذا ما اتفق عليو العلماء القدماء يف ٖتديد موقع 29ا".)الثناي

 النطق لصوت الظاء.
دلخارج، أما احملدثوف، فقاموا بتحديد موقع صوت الظاء ومنهم عمار البوالصة حيث قاؿ:"إّف اجملموعة الكربى من األصوات ادلتقاربة ا      

وىي مكونة من الذاؿ والثاء والظاء،ووجو الشبو بُت كل ىذه األصوات ىو أّف سلارجها تكاد تنحصر بُت أوؿ اللساف وطرفو، والثنايا 
 (.31(، وقاؿ عنو سليماف فيّاض بأنو صوت رلهور رخو مطبق)30العليا")

أسناين، وتتم عملية نطقو من خبلؿ التقاء طرؼ اللساف  كما قاـ مناؼ ادلوسوي بوصفو بدقو فقاؿ:"بأّف حرؼ الظاء ىو صوت      
ْتافة األسناف مع السماح للهواء باخلروج من بينهما ومن خبلؿ خروج اذلواء من اجملرى الضيق بسبب احتكاؾ اذلواء ٔتا يسمى باحلفيف، 

و كماؿ بشر بأنو "صوت شلا بُت (. ووصف32فَتتفع مؤخر اللساف ضلو احلنك األعلى مع رجوعو بإتاه احلائط اخللفي للحلق")
 (33األسناف".)

 صورة توضيحية دلوضع نطق صوت الظاء:
 
 
 
 

 
 

 السمة النطقية لصوت الظاء بين القدماء والمحدثين:-
(، ويقوؿ سيبويو يف صفة الظاء االحتكاكي:"ولوال اإلطباؽ 34إّف السمة النطقية حلرؼ الظاء ىي أنو :"من األصوات اجملهورة")      

(،وذكره عمار البوالصة بأنو من األصوات 36(، وقاـ  عصاـ نور الدين بتصنيفو ضمن األصوات اجملهورة وادلطبقة)35ارت الظاء ذااًل")لص
(،وقاـ  مناؼ ادلوسوي بوصفو بأنو صوت أسناين رخو، ورلهور 39(، وسليماف فَياض)38(، وقاؿ ذلك كماؿ بشر)37الرخوة اجملهورة)

 (40ؽ.)ومفخم، ويتسم باإلطبا
بعد أف ذكرنا كيفية خروج أصوات الثاء والذاؿ والظاء، وقمنا بذكر موضع أو طريقة نطق تلك احلروؼ، و السمات النطقية ذلا ، فيمكننا 
أف نقّسم تلك األصوات إىل رلموعتُت من حيث السمات، فإما تنتمي تلك األصوات إىل رلموعة أصوات اجلهر واذلمس عند احملدثُت، 

 شدة والرخاوة عند القدماء، ورلموعة أصوات اإلطباؽ، ألّف صوت الظاء يعدونو صوتا من األصوات ادلطبقة.يقابلها ال
أما اجلهر واذلمس عند القدماء، فقد عرفهما سيبويو قائبًل :أما الصوت ادلهموس فهو"حرؼ أضعف االعتماد عليو يف موضعو حىت        

 (41فرددت احلرؼ مع جري النفس، ولو أردت ذلك يف اجملهور مل تقدر عليو".) جرى النفس معو، وأنت تعرؼ ذلك إذا اعتربت
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كما يعرّفو إبراىيم أنيس وىو من احملدثُت بأنو:"الصوت الذي ال يهتز معو الوتراف الصوتياف، وال يسمع ذلما رنُت حُت النطق بو،        
األذف، ولكن ادلراد هبمس الصوت ىو صمت الوترين الصوتيُت معو،  وليس معٌت ىذا أّف ليس للنفس معو ذبذبات مطلقاً، وإال مل تدركو

س رغم أّف اذلواء أثناء اندفاعو من احللق أو الفم ػلدث ذبذبات ػلملها اذلواء اخلارجي إىل حاسة السمع فيدركها ادلرء من أجل ىذا،واذلم
 عكس اجلهر يف االصطبلح الصويت.

ندما تكوف األوتار الصوتية متقاربة أو منتظمة، حيث يكوف ىناؾ شلر ضَيق جداً بينهما وجرياف أما اجلهر فقد ُعّرؼ بأنو:"ػلدث ع       
 (42اذلواء يؤدي إىل اىتزاز األوتار الصوتية".)

وعلى ذلك قاـ سيبويو بتقسيم احلرؼ إىل قسمُت وعلا ادلهموس واجملهور وقاـ بذكر حرؼ الثاء بأنو حرؼ مهموس أما حرؼ الذاؿ        
ظاء فهما من احلروؼ اجملهورة، مث قاـ بتوزيع احلروؼ أو األصوات إىل الشديدة أو الرخوة وذكر أف كبًل من حروؼ الثاء والذاؿ والظاء وال

 (43ىي من احلروؼ الرخوة. )
ور نظَته الثاء إذ ال يوجد فرؽ بُت الذاؿ والثاء إال يف أف الثاء مهموس ال يتحرؾ معو الوتراف الصوتياف، فالذاؿ إًذا صوت رله  

( ، وىنالك حروؼ ما بُت الشدة والرخاوة وفيهما يقوؿ سيبويو :" الشديد ىو الذي ؽلنع الصوت أف غلري فيو،أما الرخو ىو 44ادلهموس)
 (45الذي أجريت فيو الصوت إف شئت".)

كب(، فجعل ادلفرد مقابل الشديد، وادلركب واستبدؿ ابن سينا مصطلح كبًل من )الشديد والرخو( ٔتصطلحُت آخرين علا )ادلفرد وادلر        
مقابل الرخو، وعرفهما قائبًل:" احلروؼ بعضها مفردة، وحدوثها من حبسات للصوت أو اذلواء الفاعل للصوت، يتلوىا اإلطبلؽ دفعة، 

ا يف اآلف الفاصل بُت وبعضها مركبة، وحدوثها عن احلبسات غَت التامة، لكن تتبع إطبلقات، وىذه مفردة تشًتؾ يف أف وجودىا وحدوثه
زماف احلبس وزماف اإلطبلؽ. وذلك ألف زماف احلبس التاـ ال ؽلكن أف ػلدث فيو صوت حادث عن اذلواء ، وزماف اإلطبلؽ ليس يسمع 

 (46فيو شيء من ىذه احلروؼ ألهنا ال ٘تتد البتو،وإظلا ىي مع إزالة احلبس فقط".)
اإلطباؽ ىو: العملية النطقية اليت تؤدي إىل حدوث التفخيم يف األصوات، حىت إف القدماء  وأما بالنسبة لئلطباؽ، فنرى بأّف مفهـو      

( كما أف ادلرعشي يفاضل فيما بينها فجعل الظاء 4كالقرطيب من ذىب إىل أّف التفخيم واإلطباؽ واالستعبلء نظراء من واد واحد،)
قائبًل:"ومنها ادلطبقة وادلنتفخة، فأما ادلطبقة: الصاد، والضاد،  ( أما سيبويو عّرؼ اإلطباؽ47،)-أي أضعف حروؼ اإلطباؽ-أضعفها

( 50( وابن جٍت،)49( وتبع علماء العربية القدماء وعلماء التجويد سيبويو يف تعريفو ىذا، ومنهم : ابن السراّج،)48والطاء، والظاء"،)
 ( .51وابن يعيش.)

ّف ما جاء بو سيبويو ومن تبعو يتفق اتفاقًا تامًا مع وجهة النظر احلديثة يف (أ53( و مسَت استيتية)52ويرى كل من ٘تاـ حساف،)       
قد العملية النطقية احلركية لئلطباؽ والتفخيم الناتج عن اإلطباؽ. أما فيما أورده  ٘تاـ حساف يف مبلحظاتو حوؿ تعريف سيبويو لئلطباؽ، ف

 خلصها يف النقاط اآلتية:
 ظ.احلروؼ ادلطبقة وىي: ص، ض، ط، -1
 أّف اإلطباؽ يتم برفع اللساف إىل احلنك األعلى. -2
 أّف اإلطباؽ ػلصر الصوت من حيث األثر السمعي. -3
أّف اللساف حُت يرتفع إىل األعلى يكوف ذلذه احلروؼ موضعاف من اللساف أحدعلا موضع ادلخرج وىو طرؼ اللساف،  -4

 (54نك.)وثانيهما موضع التفخيم وىو مؤخر اللساف ادلرتفع إىل احل
 وعليو، فيمكنا أف نلخص صفات كل من الثاء، الذاؿ، والظاء بالنظر إليها من ثبلث زوايا وىي:



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 
 

~ 40 ~ 
 

 أواًل: كيفية خروج اذلواء يف أثناء النطق.
 ثانياً: اىتزاز األوتار الصوتية أو عدـ اىتزازىا عند النطق بالصوت وىو ما يعرؼ باجلهر واذلمس.

 (55اطلفاضها يف أثناء النطق بالصوت، وىو ما يعرؼ باإلطباؽ.) ثالثاً: ارتفاع مؤخرة اللساف أو
 التغَتات الًتكيبية لؤلصوات اللغوية ومنها أصوات الثاء، والذاؿ، والظاء: -

ا تتأثر األصوات اللغوية بعضها ببعض عند ٕتاورىا يف الكلمة الواحدة، أو يف كلمتُت متجاورتُت، وذلك ألّف اللغات ٘تيل بطبيعته        
سواء  -إىل االنسجاـ الصويت، واللغة العربية مل تبتعد عن ىذه الظاىرة، ففيها إذا التقى صوتاف من سلرج واحد، أو من سلرجُت متقاربُت

حاوؿ كل واحٍد منهما أف غلذب اآلخر  -على سبيل ادلثاؿ-أحدعلا رلهورًا واآلخر مهموساً  -أكاف ذلك يف كلمة واحدة أـ كلمتُت
يتماثل معو يف صفاتو كلها أو يف بعضها، فيمنح أحد الصوتُت لآلخر شيئًا من خصائصو، أو كل خصائصو لآلخر،  ناحيتو، وغلعلو

ليحدث التجانس الصويت، أو التقارب الصويت، فيتماثبلف، ويدغماف إدغامًا متماثبًل أو متجانساً، أو متقاربًا وذلك ْتسب األصوات 
 (56ادلتجاورة.)

تأثر نإتًا عن نطق اللغة العربية القومية اليت تسمى يف االصطبلح اللغوي باللغة ادلشًتكة، ومن أمثلتها اللغة وقد يكوف ىذا ال      
الفصحى يف اجملتمع العريب، فإذا ما أرشد ىؤالء ادلتعلموف إىل أصوات ىذه اللغة سهل عليهم إجادة نطقها، وحسن آدائها واستطاعوا 

 دات.بالتدريج أف يتخلصوا من تلك العا
 وعليو، فبإمكاننا أف نستنتج خاصيتُت من أسباب تأثر احلروؼ العربية ببعضها، وعلا:     

أواًل: التقريب بُت عادات النطق احمللية ادلختلفة، وتذويب الفروؽ بينها بقدر الطاقة، وذلك يدؿ على أّف ىناؾ نوعًا من التقارب بُت 
 عة سواء أكانت من النواحي االجتماعية أو االقتصادية والثقافية.طبقات األمة الواحدة يف رلاالت احلياة ادلتنو 

ثانياً:ٗتليص اللغة ادلشًتكة من اآلثار الصوتية ذات الطابع احمللي الضيق وٓتاصة يف عهود القوميات وفًتات النهضات، حيث توجب 
 ( 57ة الواحدة.)عليهم ظروؼ العمل على تكوف لغة قومية مشًتكة تصلح للتفاىم العاـ بُت أبناء األم

ونستنتج من ذلك كلو أّف ىذا التأثر والتقارب الصويت مهما كانت أسبابو أو دوافعو، فقد قسمو علماء األصوات اللغوية  حسب         
 تأثر األصوات ادلتجاورة بعضها ببعض كاآليت:

 لغتُت الفرنسية والعربية.أواًل: التأثر الرجعي، وفيو يتأثر الصوت األوؿ بالثاين، وىذا كثَت الشيوع يف ال
 (58ثانياً: التأثر التقدمي، وفيو يتأثر الصوت الثاين باألوؿ، وىو الشائع يف اللغة اإلصلليزية والعربية أيضاً.)

 أوالً: التغيرات الصوتية أو التحوالت النطقية لصوت الثاء:
 *إبدال الثاء بتاٍء.

س ٔتهموس، شلا أدى إىل سهولة التأثر بينهما، فتتأثر الثاء يف)افتعل( بالتاء بعدىا عبلقة صوت الثاء مع التاء ىي عبلقة صوت مهمو       
ػػػػ اتأر، فقاؿ فتقلب )تاء( ضلو: اثًتد ػػػػػػ اتّرد، وىو ُمًّتد، قاؿ سيبويو: والقياس مًّتد، ألف أصل اإلدغاـ أف يدغم األوؿ يف اآلخر ومنو اثتأر

 لبيد بن ربيعة:
 قّة خلقاً            بعد ادلمات فإين كنت اتّئروالتّيب إف تعر مٍت رِ 

 ومثلو اثتٌت ػػػػػػػػػػػ اّتٌت يف قوؿ اآلخر:
 (59بدا بأيب مث اّتٌت ببٍت أيب وثلث باألدنُت ثقف ادلخالب.)

 فحرؼ الثاء،ال يكوف إال أصبًل،فاًء وعيناً والما، فالفاء ضلو ٙتر، والعُت ضلو جثل، والبلـ ضلو ْتث.     
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أف الثاء إذا وقعت فاء يف )افتعل( وما تصرؼ منو قلبت تاء، وأدغمت يف تاء افتعل بعدىا، وذلك قوذلم يف افتعل من اثًتد: اثّرد، و      
لبوىا وىو مًّتد ، فقلبت الثاء إىل التاء ألّف الثاء أخت الثاء يف اذلمس، فلما ٕتاورتا يف ادلخارج أرادوا أف يكوف العمل من وجو واحد، فق

 ٌت. وأدغموىا يف التاء بعدىا ليكوف الصوت نوعاً واحداً، ومثل ذلك قوذلم يف )افتعل( من الثّأر ػػػػػػػػ اتّأر، ويف )افتعل( من ثٌت: اتّ تاء، 
 ومن ذلك قوؿ الشاعر لبيد:

 (60و النّيُب إف تعر مٍت رمًة خلقاً           بعد ادلمات فإين كنت أتِّئُر.)
 (61ء يف اللغة العامية على ضلو: اتنُت، بدؿ اثنُت، وتبلتو بدؿ ثبلثة، أكًت بدؿ أكثر، وتعلب بداًل من ثعلب.)تتطور الثاء إىل التا      

 أما يف اللغة اليهودية فتقلب الثاء إىل تاء كما قاؿ السموأؿ:
 يَنَفُع الطّيب القليل من الرزِؽ                وال ينفُع الكثَت اخلبيتُ 

 دالً من الثاء وىذا تأكيد على قلب لغة اليهود تاًء بدؿ الثاء ،أي: قلبوا  الثاء إىل نظَته الرخو وىو التاء. ذُكرت ىنا بالتاء ب   
 ودليل آخرعلى نطق الثاء تاء باليهودية ىو ما عزتو األصمعيات إىل السموأؿ من قولو:    

 وأتتٍت األنباء أين إذا ما                مّت أو رـّ أعظمي مبعوتُ 
 (62ىنا السموأؿ كلمة مبعوت بالتاء وىي األصل أف تنطق بالثاء على ضلو مبعوث.) ذكر

 أدى انتقاؿ اللغة من السالفُت إىل البلحقُت إىل تغَت الثاء تاًء ككلمة ثوب، وثلج، وثعباف، وثلث، تتحوؿ إىل: توب، تلج، تعباف، تلت،
 (63إذا أقاـ بو( وكذاؾ تنطق وثن ويثن وثنا ووثونا أيضاً. ) -او وتوناً وقد جاء مثل ىذا عن العرب من قوذلم:) وتن بادلكاف ينت وتن

 *إبدال الثاء بطاٍء.
تكوف الثاء ٔتنزلة الطاء من التاء وذلك قولك: احَفّذلَك فتدغم، وتدُع اإلطباؽ. وإف شئت أذىبتو. وتقوؿ:احفثالك. وإف شئت         

 (64طاء مع التاء.)أذىبت اإلطباؽ. وإذىابو مع الثاء كإذىابو من ال
 *إبدال الثاء سيناً.

(، و)ُسريا( أي )ثُريا(، و)التُػرَاس( بداًل من 65تقلب الثاء سينًا وخاصة باللغة العامية ،كما يف كلمة )َسوَرة ( بداًل من ثَورَة)         
 (66)الًُتاث(، و)السقافة( أي )الثقافة(، و)كوسر( بدالً من)كوثر(، و)الَبحس( بدالً من )البحث(.)

 * إبدال الثاء بفاٍء.
تقاؿ أحد الصوتُت إىل إّف حرؼ الثاء صوت أسناين بينما الفاء صوت شفوي أسناين، ويبلحظ أّف بُت احلرفُت عبلقة تسمح بان       

 اآلخر، فالفاء رخو مهموس، والثاء كذلك، وعلا متقارباف من حيث الصفة ومن حيث ادلخرج بأّف كبلعلا أسناين.
 يُقاؿ إّف )اجلدث( وىو القرب بلغة أىل احلجاز أي ينطق بالثاء، و)اجلدؼ( لبٍت ٘تيم وىنا مّت نطقها بالفاء، كما ؽليل ابن جٍت إىل أفّ       

ثاء ىي األصل، حيُث قاؿ:) أال ترى الثاء أذىب يف التصريف من الفاء( واستدّؿ على قولو من القرآف الكرمي فقاؿ تعاىل:" فإذا ىم من ال
 األجداث" .

اء . فعلى ىذا تكوف الثاء ىي األصل، أي الث(61)وقولو تعاىل أيضاً:" من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها"  سورة البقرة         
( وباللغة اآل ( باللغة العربية )شـو رمية ٖتولت إىل الفاء يف لغة ٘تيم إذ إّف األصل يف كلمة )فومها( ىي الثاء، ونؤكد ذلك بأّف كلمة )ثـو
نا يف )توما( أي الشُت والتاء ناشئتُت عن الثاء. وىنا يؤكد ابن جٍت أّف الفـو بالفاء ىي احلنطة والثاء ىنا ىي األصل يف ذلك. وإذا تأمل

 (67قراءات القرآف الكرمي، حيُث أهنا كتبت يف مصحف ابن مسعود"وثومها" بالثاء، وقرأت بالثاء عند علقمة وابن عباس.)
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وال نشك بأّف اإلبداؿ بُت الثاء والفاء قدمي عند العرب؛ حيُث وردت بعض من األمثلة تشَت إىل أّف ٘تيمًا تقوؿ:) تلثمُت( على        
)تلفمُت(، نقل ىذا صاحب ادلصباح عن ابن السكيت، وإّف بعض اللغويُت فرؽ يف ادلعٌت بُت اللفاـ واللثاـ ؛ فاللثاـ  الفم وغَتىم يقوؿ

 ٘تيم، على األنف ، واللفاـ على األرنبة، رٔتا كانت ىنا صيغة الفاء ىي األصل لسهولة انتقاؿ الفاء إىل الثاء، فأبدلت الفاء ثاًء يف لغة بٍت
م أليق؛ فهي تتسم بالبداوة وتكوف واضحة للسمع أكثر من الفاء، كما ُأكَِّد على ما قيل قوؿ النابغة ؽلدح النعماف ويعتذر حيُث الثاء لتمي

 لو:
 (69( وىذه إشارة لبياف األصل والفرع على كثرة االستعماؿ.)68" ال تقذفٍت بركن وال كفاء لو * * * وإف تأثفك األعذاء بالرفد")

 صوتية أو التحوالت النطقية لصوت الذال:ثانياً: التغيرات ال
 * إبدال الذال داالً.

 شلا يسوغ اإلبداؿ بُت الذاؿ والداؿ ىي انتقاؿ الذاؿ إىل الوراء قليبًل فيصادؼ الداؿ فتتغَت صفة الذاؿ من الرخاوة إىل الشّدة فتصَت      
 دااًل.

  عدوفة".مثاؿ على ذلك: قوؿ أيب عمرو الشيباين فقاؿ:"ما ذقت عدوفاً وال
 قاؿ: كنت عند يزيد بن مزيد فأنشدتو بيت قيس بن زىَت:

 ورلنّباًت ما يذقن عدوفًة                يقذَفّن بادلهراِت واألمهارِ 
 ( 70ويف ىذا البيت مت نطق كلمة)عدوفة( بالداؿ، فقاؿ: قاؿ يل يزيد: إظلا ىي عذوفة بالذاؿ.)

عن أيب الطّيب فقاؿ:)ذبرُت الكتاب ( من أذبر، ذبرًا إذا كتبتو وقاؿ اليزيدي دبرتو ، دبراً وكذلك تتحوؿ الذاؿ إىل دااًل كما جاء     
 بالداؿ.
وحديثًا تطور ىذا الصوت يف اللغة العامية، بنقل صوت الذاؿ إىل داؿ ككلمة:) دىب( بداًل من )ذىب(، و)الديب( بداًل من        

، و)دكر( أي  -أي األذف-ذبح ذبيحة(، و)دايبو( أي )ذايبو(، و)داين( بداًل من)ذاين((، وقوذلم ) دبح دبيحة( بداًل من )71)الذيب()
)ذكر( خاصة باللغة ادلصرية، وكل ىذه التغَتات يف اللغة العامية جاءت من باب السهولة اللفظية، فنحن ننقل الذاؿ إىل الوراء قليبلً 

 (72فتصبح داالً وىذا من باب السهولة.)
 .*إبدال الذال زاياً 

من التنوعات النطقية حلرؼ الذاؿ ىو أف يقلب زاياً، خصوصًا يف اللهجات اآلرمية قدؽلاً، ولكن شيوع ىذه الظاىرة على األغلب ىو 
حديثًا أي باللغة العامية احلديثة ،إما ادلصرية أو السورية كقوذلم: )كزالك( أي ) كذلك(، و)مزىب( أي )مذىب(، و)َزَىَب( بداًل من 

)كزا مرة( بدؿ من )كذا مرة(، و)زات مرة(أي )ذات مرة(، و)التنفيزية( بداًل من )التنفيذية(، و)زوء(أي )ذوؽ(، و)بزلت )َذَىَب(، و
 (73جهداً( بداًلمن )بذلت جهداً(.)

 *إبدال الذال ثاء والعكس.
ا سلرج أسناين لثوي فتتبدؿ الذاؿ تتبدؿ الثاء ذااًل فصوت الثاء مهموس وصوت الذاؿ رلهور ولكنهما غلتمعاف من حيث ادلخرج فكبلعل

 ثاًء مثل قوذلم: جذوت وجثوت.
 كقوؿ أيب علي:

 إذا شئت َغنَّتٍت دىاقُت قريٍة             وَصنَّاجٌة ٕتذو على كل َمنِسمِ 
 ذكرت ىنا كلمة ٕتذو بالذاؿ بدال من الثاء.
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 اث، وقوؿ تأبط شراً:وكذلك قوذلم: تَػَلعثَم بدالً من تَلعذـَ ، وقوذلم َحذحاذ بدالً من َحثح
َـّ خشِف بذي َشّث وطبّاؽِ   كأظلا حثحثوا ُحصاً َقوادُمو            أـ أ

 (74ىنا كلمة حثحثوا أي أسرعوا وقوذلم حثحاث إذا كاف سريعاً.)
 (75وتنطق الذاؿ ثاء يف بعض األمثلة الكويتية مثل قوذلم:" ذياب مِلبَِّسو ثياب" و"ثومو ماكولو مذمومة".)

 التغيرات الصوتية أو التحوالت النطقية لصوت الظاء: ثالثاً: 
 *إبدال الظاء بطاٍء.

عظٍم،  يقوؿ ابن جٍت إّف حرؼ الظاء يكوف أصبًل ال بداًل وال زائداً، فإذا كاف أصبًل وقع فاء وعينًا والماً. فالفاء ضلو ظُلٍم، والعُت ضلو   
 والبلـ ضلو حفٍظ.

النَّبط أي اللغة النبطية، فهي تقلب طاء حيُث أهنم قالوا: )ناطور( بداًل من )ناظور(، و)الرُبطُلَّة( بدالً وذكر أّف الظاء ال توجد يف كبلـ    
 من) الرُبظُلَّة(، ففي قوؿ أٛتد بن ػلِت:

ينا إذا َىبَّت علينا              و٘تؤل وجو ناِطرِكم ُغبارا  تُػَعذَّ
 وقوذلم أيضاً ُمسَتِطر وإظلا ىم ُمستَنِظر.

 ذكرت يف شعر ادلتنيب:كما 
 نامت نواطَت مصر عن ثَعالبها          فقد َبِشمَن وما تَفٌت العناقيد

 فادلتنيب ذكرىا بالطاء.
 مث أنشدىا ابن األعرايب قائبلً:

 ٔتاِلحِ ’ ، وأين ال أَِعيج’وَشفَّ فؤادي أف للعذِب ناظراً         ٛتاه
 (76فذكرىا ابن األعرايب بالظاء بناظراً.) 

 فكلمة ناظر، إما تنطق بالطاء كما ذكرىا ادلتنيب أو بالظاء كما ذكرىا ابن األعرايب، واألصح أف تنطق بالظاء.    
ذلك ويف إبداذلما  تتأثر الظاء بإرجاء اللساف إىل الوراء قليبًل لتصبح طاءا، فتتأثر الظاء فيما بعدىا بالكلمات لتصبح طاءاً بالنطًق، و     

 (77طَّلم، ومظطعن ػػػ مطّعن ويقارف سيبويو بُت مطّعن ومطّلم، فيقوؿ بأّف األصل باإلدغاـ بأف يتبع األوؿ اآلخر.)على ضلو: اظطلم ػػ ا
 *إبدال الظاء ذااًل.   

تتبدؿ الظاء ذااًل كقوؿ أيب علي ، عن أيب بكر ،عن بعض أصحاب يعقوب، يقاؿ:) تركتو *َوقيذًا ووقيظاً(، وىنا األصح أف          
الظاء بداًل من الذاؿ، ولكنها ذكرت يف القرآف الكرمي فقاؿ تعاىل:)وادلوقوذة( بالذاؿ، ولقوذلم: وقذه  يقذه، ومل يسمع ابن جٍت تكوف 

 ( 78وقظُو، والموقوظة، فالذاؿ ىي األعم يف االستعماؿ، فلذلك قضى أهنا األصل، وإظلا الظاء ىي األصل .)
 *إبدال الظاء بالضاد.

مح التبادؿ والتطابق بُت الضاد والظاء يف ادلصاحف القدؽلة ادلندثرة، كمصحف ابن مسعود، وأيب بن كعب، وابن ؽلكن أف نل       
" العباس...وغَتىم، كما أّف فواصل القرآف الكرمي هتدينا إىل التشابو بُت صويت الضاد والظاء، وذلك يف آيتُت متتاليتُت من قولو تعاىل:

 (.51) فصلت ( و "وإذا مّسو الشر فذو دعاٍء عريض" 50ت ولنذيقنهم من عذاب غليظ" )فصل
وقد تكوف صيغة الضاد ىي األصل وتطّورت عنها الضاد ألّف الصوت الرخو يتطّور إىل نظَته الشديد، فبنو ٘تيم أو التميمية ٘تيل إىل       

وف أىل احلجاز ينطقوف بالظاء وأىل البادية بالضاد، األصوات الشديدة وبنو احلجاز أو احلجازية ٘تيل إىل األصوات الرخوة، فالذين غلاور 
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ن ويظهر أّف الضاد اليت وصفت يف كتب القدماء قد مّرت بأطوار تارؼلية حىت وصلت إىل ما ىي عليو يف ذلجاتنا احلديثة، وال يزاؿ كثَتاً م
وخاصة يف العراؽ واألردف تنطق الضاد بالظاء كقوذلم :) الببلد العربية تنطق الضاد كالظاء، ففي اللغة العربية الضاد ظاء، ويف وقتنا احلايل 

 ( 79عريظ(بدالً من )عريض(..... وغَتىا .)
 * الوقيذ من الرجاؿ: أي شديد ادلرض الذي قد أشرؼ على ادلوت.

الرخو مثل: )ِضل(  وقد تنطق بالعكس يف لغاتنا احلديثة أو العامية ، فنقـو بنطق الظاء ضاداً، أي يتطّور الصوت من الشديد إىل      
 بداًل من )ظل(، و)ضابط( أي)ظابط(.

وال شّك يف أّف بعض العرب حافظ على نطق الظاء ظاء كما يف اللهجات اخلليجية مثل قوذلم يف بعض من األمثلة الشعبية      
و)ظُامل( من الظلم... وغَتىا من  عندىم:"ظُلٍم بالّسوِيّة عدؿ بالرِّعية"، ويف نطقهم بعض الكلمات مثل:  ) الظهر(أي وقت الظهَتة ،

 (80األلفاظ العامية عندىم.)
 *إبدال الظاء بالزاي المفخمة.

(، وسوريا، 81من التنوعات الصوتية لصوت الظاء ىو أف يقلب زايًا مفخمة، وىذا ىو النطق ادلعتاد يف اللهجات العامية ٔتصر)        
مفخمة كقوذلم: )ْتافز( بداًل من )ْتافظ(، و)الِنزاـ ( بداًل من )النظاـ(، و)الوزيفة(  ولُبناف، فهم على األغلب يقوموف بنطق الظاء زاياً 
 (82بداًل من ) الوظيفة(، و)زابط( بدالً من )ظابط(.)

بدالو إىل فبإمكاننا أف نستنتج أّف التطّور اللغوي ػلدث تلقائياً، دوف شعور أو وعي اإلنساف، فإذا كاف الصوت ثقيبًل بالنطق قاـ بإ        
 نظَته من األصوات أو إرجاع اللساف من خبلؿ النطق إىل الوراء قليبًل، فينتقل الصوت إىل صوت آخر.

فهذا التّطور غَت فردي بل ىو ٚتاعي، ويسَت ببطء وتّدرج شديدين، فتّطور األصوات ال ػلدث فجأة بُت يـو وليلة، وإظلا يظهر أثره        
ر التّطور الصويت يقتصر أثرىا على بيئة معينة، وال نكاد نعثر على تطور صويت ْتق ّتميع الُلغات بعد أجياؿ، ولكن بعض من ظواى

 (83اإلنسانية، كما أنو زلدود بزماف معُت؛ أي عملو قد يتوقف بعد فًتة من الزمن، وتعتاد عليو البشرية.)
 

       إما مطلقة أو مقيدة.وؽلكننا أيضاً أف نقّسم التطورات الصوتية بشكل عاـ إىل نوعُت،       
 فادلطلقة: ىي التطورات اليت ٖتدث من التحوؿ يف النظاـ الصويت للغة، ْتيُث يتحوؿ الصوت اللغوي إىل صوت آخر يف اللغة.

ها أما ادلقيّدة، فهي التطورات اليت ٖتصل لؤلصوات بفعل ٕتاورىا يف سياقات صوتية معينة، وىي مشروطة بعوامل صوتية. ووصف        
ابن جٍت بأهنا عملية من عمليات اإلدغاـ األصغر ووصفها بأهنا عملية تقريب صوت من صوت وأطلق عليها مرة ثانية بأهنا لفظ 
التجنيس، وذلك حيث قاؿ:"أهنم أرادوا ٕتنيس الصوت، وأف يكوف العمل من وجو بتقريب حرؼ من حرؼ" وأطلق على ىذه الظاىرة 

 (84صيل التشاكل والفرار من نفرة اخلبلؼ.)أيضاً التشاكل بُت األصوات لتح
 *الخاتمة:

تكمن أعلية البحث يف معرفة  مواضع نطق صامت الثاء والذاؿ والظاء، ومعرفة أقواؿ ادلتقدمُت واحملدثُت عن تلك ادلواضع، وصفات      
هر، إضافة إىل بياف أعلية تلك األصوات تلك احلروؼ، حيُث كانت تسمى عند ادلتقدمُت بالشدة والرخاوة، وعند احملدثُت باذلمس واجل

باختبلؼ أصواهتا يف مواضع النطق إف كاف من خبلؿ إدغامها أو إبداذلا ْترؼ نظَت ذلا، من خبلؿ ٖتوالهتا الصوتية بيانًا ذليئات نطق 
 العرب ذلا . 

 المصادر والمراجع:
 .2004أثر القوانُت الصوتية يف بناء الكلمة، فوزي الشايب، األردف،   -
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 جهود العرب المحدثين في صناعة المعاجم الصوتية
 -"معجم علم األصوات" لمحمد علي الخولي نموذجا   -

 -مقاربة وصفية نقدية -
The efforts of  Modernists Arabs In phonetics lexicography 

- dictionary of phonetics" of Muhammad Ali Alkhuli  as model- 
-Descriptive critical approach -    

 حاج هّني محمدد. 
 د. روقاب جميلة

 الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي
 :ملخص
يهدف ىذا اؼبقال إىل إبراز جهود العرب احملدثُت يف ؾبال صناعة اؼبعاجم الصوتية؛ من خالل تقدمي مقاربة وصفية ربليلية  
، وبيان أقسامو، ورصد اآلليات اؼبتبعة ؽبذا اؼبؤّلف توصيف إعطاء"معجم علم األصوات" حملمد علي اػبويل، وذلك ب نموذجنقدية ل

من طرف مؤلّفو يف وضع اؼبصطلح الصويت، وبعدىا يتم االنتقال لدراسة رصيد اؼبعجم يف ضوء أسس الصناعة اؼبعجمية اغبديثة؛ من 
مصطلحاتو، وكشف أشكال اإلحالة خالل ربديد مصادره، وتعيُت ؾباالتو اؼبفاىيمية، وتوضيح طريقة ترتيبو، وكشف أمناط تعريف 

 بغية االرتقاء باؼبعاجم الصوتية العربية. فيو؛ بغرض توضيح جوانب النجاح، ومواطن القصور فيو،
 ويسعى البحث إىل اإلجابة على ثالث إشكاليات أساسية ىي: 

الصناعة اؼبعجمية اغبديثة؟ فيم تتجلى جهود ؿبمد على اػبويل يف ؾبال وضع اؼبصطلح الصويت؟ وىل يستجيب مصّنفو ألسس  -
 وكيف ديكن استثماره يف صناعة معجم صويت عريب موّحد؟

 ؿبمد علي اػبويل. -معجم علم األصوات -صناعة اؼبعاجم -العرب احملدثُت -اؼبعاجم الصوتية الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
 This article aims to showing the Arabs modernists efforts In phonetics lexicography field; by 
offering Descriptive analytical critical approach in "dictionary of phonetics" Written by 
Muhammad Ali Alkhuli, through giving describe to this classification, then designation its 
divisions, and monitoring  the mechanisms followed by the author to create the phonetic term, 
next we are going to study this lexicon according to the bases of modern lexicography, by 
identifying its sources, and specification their conceptual fields, and clarify the ranking method, 
then detecting the type of definition, next  we revealed the referral forms in this lexicon, in order 
to appreciate their achievements and to reveal their shortcomings in order to raise the Arabic 
phonetic dictionary level.  
  This research seeks to answer three basic problems: What are the efforts of 
Mohammed Ali Al-Khuli in the field of phonetic terminology? Does his work respond to the 
bases of modern lexicography? How can it be invested in the manufacture of a unified Arabic 
phonetic dictionary? 
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keywords: Dictionaries of phonetics - modernist Arabs  -  lexicography - phonetic dictionary- 
Muhammad Ali Alkhuli. 

 :مقدمة
يعد اؼبستوى الصويت أحد اؼبستويات اؽبامة يف التحليل اللساين، وتتطلب دراستو إؼباًما واسعًا باؼبصطلحات الصوتية  

ستهان هبا يف حبث اؼبسائل الصوتية؛ سواء من خالل رصد ـبارج األصوات، ومفاىيمها، ولقد بذل العلماء العرب القدماء جهوداً ال ي
أو ضبط أىم صفاهتا، ولكن مع التطور العلمي والتكنولوجي يف العصر اغبديث استحدثت العديد من اآلالت واألجهزة اليت ساعدت 

سعت منظومتو االصطالحية، اتاألساسية، و  الباحثُت على ولوج عوامل خفية يف البحث الصويت، فتشعبت ميادينو، واتضحت مفاىيمو
 اليت ُرصدت يف معاجم متخّصصة.

ويف ىذا السياق يأيت ىذا البحث لَتصد جهود العرب احملدثُت يف ؾبال البحث الصويت، ويربز إسهاماهتم يف سبيل صناعة  
كبتهم ؼبستجدات الدرس اللساين معجم صويت عريب، مع توضيح مدى استفادهتم من إقبازات الًتاث اللغوي، وربديد درجة موا 

اغبديث؛ على اختالف مدارسو، وتعدد رواده، وتباين مشاربو؛ وذلك من خالل دراسة تطبيقية ؼبصّنف "معجم علم األصوات" حملمد 
 علي اػبويل. 

 اهتمام العرب المحدثين بالمصطلح الصوتي: -1
سواء من خالل اعبهود اعبماعية، أو اعبهود الفردية؛ ومن  لقد اجتهد اللغويون العرب احملدثون يف حبث اؼبسائل الصوتية؛ 

اعبهود اعبماعية يربز دور ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة يف وضع اؼبصطلح اللغوي؛ والسيما اؼبصطلح الصويت، ويتجلى ذلك يف اىتمام 
، 2لفصائل اللغوية وتشّعباهتا اؼبختلفة، كما اىتم اجملمع أيضا بقضية ا1عبنة اللهجات بدراسة مصطلحات يف علمي األصوات واللغة

 .3ولقد أصدر اجملمع ما أقرّه من مصطلحات لغوية وصوتية يف عدة أعداد من ؾبلتو الدورية
أّما جهود األفراد يف ؾبال وضع اؼبصطلح الصويت فقد تعددت فيها احملاوالت، وتّنوعت بشأهنا االجتهادات، سواًء يف  

ة، بل وحىت يف الكتابات اللسانية العربية بعامة؛ طاؼبا أّن اؼببحث الصويت ىو أحد مستويات الكتابات الصوتية، عربية كانت  أم مًتصبم
عريب( يف كتابو "دراسة  -التحليل اللساين؛ ففي ؾبال الكتابات الصوتية وضع أضبد ـبتار عمر مسرًدا صوتيًا ثنائي اللغة )إقبليزي

( مصطلًحا، وؼبّا ترجم صاحل القرمادي كتاب "دروس يف علم األصوات العربية" 561الصوت اللغوي" ضّم طبسمائة وواحداً وستُت )
مصطلحاً، كما وضع ؿبمد حلمي ىليل معجم  280عريب( احتوى -)فرنسي م، أردفو بفهرس للمصطلحات1966لكانتينو عام 

 . 4عريب( -اؼبصطلحات الصوتية يف كتاب الصوتيات "ؼباؼبربج" )إقبليزي
تباً صوتيًة عديدًة احتوت الكثَت من اؼبصطلحات الصوتية قام بتأليفها كّتاب عرب مثل: "األصوات اللغوية" كما أّن ىناك ك 

م، و"علم اللغة العام، القسم الثاين األصوات"، لكمال بشر، 1968م و"أصوات اللغة" لعبد الرضبن أيّوب، 1961إلبراىيم أنيس، 
ية اليت تضمنت رصيدًا مصطلحيًّا صوتيًا ثرياً، ومن بينها: اؼبصطلحات اللغوية اغبديثة م، باإلضافة إىل اؼبعاجم اللسانية العرب1970

،  ومعجم 5م1977عريب(، لشاين عبد الرسول،  -م، ومعجم علوم اللغة )إقبليزي1977يف اللغة العربية، حملمد رشاد اغبمزاوي، 
جم اؼبصطلحات اللغوية والصوتية ػبليل إبراىيم ضبّاش، ، ومع6م1982عريب( حملمد علي اػبويل، -علم اللغة النظري )إقبليزي

م، وقاموس 1983عريب( حملمد حسن باكال وآخرون، -إقبليزي/إقبليزي-م، ومعجم مصطلحات علم اللغة اغبديث)عريب1982
يف عدة ؾباّلت م، ىذا ناىيك عن اؼبقاالت الصوتية اؼبتفرّقة اليت ُنشرت 1984عريب(، -فرنسي وفرنسي -اللسانيات للمسدي )عريب

عربية؛ ومن ذلك: حولّيات اعبامعة التونسية، ودورية "اللسانيات" باعبزائر، وؾبلة "اللسان العريب" اليت يصدرىا مكتب تنسيق التعريب 
 الصادرة عن ـبرب الصوتيات العربية اغبديثة جبامعة البليدة. 7وؾبلة الصوتياتبالرباط، 
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لغوية، اليت تتضمن مصطلحات صوتّية ملحمقة بالكتب اللسانية على غرار:"علم اللغة ىذا باإلضافة إىل قوائم اؼبصطلحات ال 
م، و"اؼبنهج الصويت 1978م، و"مدخل إىل علم اللغة"، حملمود فهمي حجازي، 1962مقدمة للقارئ العريب"، حملمود السعران، 

وؾبلة الفكر العريب: األلسنية أحدث العلوم اإلنسانية،  م،1980للبنية العربية: رؤية جديدة يف الصرف العريب"، لشاىُت عبد الصبور، 
م، كما أّن ىناك كتباً لسانيًة عديدًة ضمت يف ثناياىا فصواًل صوتية مستقلة، 1979والسيما العددان الثامن والتاسع، السنة األوىل، 

 نذكر منها على سبيل اؼبثال ال اغبصر: 
 م.1966ؿباضرات يف علم اللغة، عبد الرضبن أيوب،  -
 م.1972األلسنية العربية، رديون طّحان،  -
 م.1969الوجيز يف فقو اللغة، ؿبمد األنطاكي،  -
 م.1973معناىا ومبناىا، سبام حسان،  -اللغة العربية -
 بطاقة فنية لمعجم علم األصوات: –2

، يقع يف حدود 1982عام ىو معجم أحادي اللغة )عريب(، من تأليف ؿبمد علي اػبويل، أصدرتو مكتبة لبنان، بَتوت،  
 مصطلحاً صوتياً، تضمن اؼبعجم طبسة أقسام ىي: 864صفحة، ويضم بُت دفتيو  193

 تقع يف صفحتُت. مقدمة: -أ
يورد اػبويل  مصطلحًا صوتياً، 864تضم  ( صفحة،175تتوزع ماّدتو على مائة وطبس وسبعُت ) ي(:، -المعجم: )أ -ب

 من ذلك:اؼبصطلح الصويت، مث يردفو بتعريفو، و 
 علم األصوات"

فرع من علم اللغة يبحث يف نطق األصوات اللغوية وانتقاؽبا وإدراكها. ويدعوه البعض الصوتيات أو علم الصوتيات. وعلم  
األصوات ذاتو لو فروع عديدة، مثل علم األصوات البحت، وعلم األصوات التجرييب، وعلم األصوات الوصفي، وعلم األصوات 

صوات العام، وعلم األصوات اػباص، وعلم األصوات اؼبعياري، وعلم األصوات القططععية، وعلم األصوات التارخيي، وعلم األ
الفموعقططععية، وعلم األصوات النطقي، وعلم األصوات الفيزيائي، وعلم األصوات السمعي، وعلم األصوات اؼبقارن، وعلم األصوات 

 .8الوظيفي"
 ية.ملحق الفونيمات القطعية للغة العرب -ج
 ملحق الفونيمات القطعية للغة اإلنجليزية. -د
 أجنبية وعربية. قائمة المراجع: -ه
 :وليآليات وضع المصطلح الصوتي في معجم الخ -3

ويل، يفرض اإلشارة إىل أصول الرصيد اؼبصطلحي اؼبوظَّف، وىذا آليات وضع اؼبصطلح الصويت يف معجم اػب إّن اغبديث عن 
أصناف ىي: الًتاث، والتوليد بنوعيو اللفظي، كاالشتقاق والنحت، أو اؼبعنوي مثلما ىو اغبال يف اجملاز، األخَت ينقسم إىل أربعة 

 والًتصبة، واالقًتاض. 
ويتجلى يف اؼبصطلحات اللغوية األصيلة، واليت تربز بوضوح يف اؼبستوى الصويت؛ والذي تعود بداياتو األوىل إىل مقدمة   التراث: -أ

؛ فلقد أفضت 9يل بن أضبد الفراىيدي، والذي أرسى منظومة اصطالحية زبلو خلّوًا تاّمًا من أّي مصطلح دخيلكتاب "العُت" للخل
، ال يزال معظمها مستعمالً لليوم، 10( مصطلحاً صوتيّاً يف ثنايا مقدمة "العُت"170الدراسة اإلحصائية إىل رصد زىاء مائة وسبعُت )
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ومن صبلة اؼبصطلحات الصوتية الًتاثية اؼبدرجة يف اؼبعجم ، ّد، وغَتىا من اؼبصطلحاتومن ذلك: أسلة اللسان، حيز، الذالقة، م
 .11إدغام، إعالل، الذلق، الكالم، لثة، لسان، ؽباةنورد: 

ىو"أخذ صيغة من أخرى مع إبقائهما معٌت، وماّدة أصلية وىيئة تركيب ؽبا ليدّل بالثانية على معٌت األصل بزيادة  االشتقاق: -ب
؛ فاالشتقاق يتخذ ثنائية اعبذر والصيغة لتشكيل مفردات ـبتلفة اؼبباين مرتبطة اؼبعاين؛ ألّن الفروع اؼبوّلدة متصلة باألصل 12مفيدة"

، ولقد استغل اػبويل االشتقاق 13اللغوي القائم على القياس، وبذلك يصبح اؼبشتّق اعبديد جارياً على وزن من األوزان العربية القددية
 اؼبصطلحات الصوتية، وديكن توضيح ذلك من خالل ىذه الصيغ الصرفية: لتوليد العديد من

 المصطلحات الصوتية المشتقة صيغة
 إبدال، إجهار، إدغام، إطباق، إطالة، إعالل، إعاقة، إغالق، إقحام، إمهاز، إمهاس. إفعال

 وز، مهموس.ؾبهور، ؿببوس، مدوَّر، مغوَّر، ُمطبمق، مشفَّو، مضعَّف، مقدَّم، مهم اسم المفعول
 تأخَت، تشفيو، تغوير، تنبَت، تنغيم، توزيع، تقدمي، تضييق، ترقيق، ترخيم، تدوير، ربييد، ربليق، ربقيق، ذبويف. تفعيل

وىكذا يتضح أّن االشتقاق يسمح بتوليد العديد من اؼبصطلحات الصوتية اغبديثة؛ من خالل استغالل األوزان الصرفية  
لوضع أظباء األجهزة الصوتية، كبو: مطرسام األطياف، مطرسام الذبذبات، مطنظار  )مطفعال(م اآللة اؼبتعددة؛ ومن ذلك توظيف اس

 ؛ عوض االقًتاض من اللغات األعجمية.14اغبنجرة
، 15ومعناه عند أىل االختصاص "ىو ما استعمل فيما مل يكن موضوعا لو يف اصطالح بو التخاطب وال يف غَته" المجاز: -ج

فظ من استعمالو للداللة على اؼبعٌت اللغوي إىل الداللة على اؼبفهوم االصطالحي يف ؾبال ؿبدد، ومن اؼبصطلحات فاجملاز ينقل الل
 .16الصوتية اؼبوضوعة عن طريق اجملاز يف اؼبعجم، نورد: راوية، سلسلة، مزمار

، ويعود استعمال النحت إىل 17واؼبعٌت" ىو "أخذ كلمة من كلمتُت فأكثر مع تناسٍب بُت اؼبأخوذ واؼبأخوذ منو يف اللفظ النحت: -د
، ولقد استغل احملدثون آلية النحت لوضع اؼبصطلحات العلمية 18اػبليل بن أضبد الفراىيدي يف كتابو العُت، فقد وضحو بعّدة أمثلة

ة على ظرف اعبديدة، ولقد سار اػبويل يف هنجهم؛ إذ قبد معجمو الصويت حافاًل باؼبصطلحات اؼبنحوتة، والسيما تلك اؼبشتمل
 مكان، أو لفظة ثنائي أو ثالثي، وىذه النماذج تربز ذلك:

 .19منحوتات مشتملة على )بُت(: بيأسناين، بيصائيت، بيصاميت -
 .20منحوتات تضم )قبل(: قبصائيت، قبصاميت، قبطبقي، قبغاري، قبفاصلي -
 .21منحوتات تبتدئ بكلمة )ثنائي(: ثنحرف، ثنصوت، ثنصائيت، ثنصاميت -
 .22ات أوؽبا كلمة )ثالثي(: ثلحرف، ثلصائت، ثلصامتمنحوت -
، كما يقصد هبا "بيان 23ويرى الكفوي يف كلياتو أّن مفهومها ىو" إبدال لفظة بأخرى تقوم مقامها، خبالف التفسَت" الترجمة: -ه

سيما وأهّنا صادرة عن اؼبدارس ، ولقد استغلت آلية الًتصبة لنقل اؼبفاىيم الصوتية اغبديثة إىل اللغة العربية، ال24لغة بلغة أخرى"
ة الواردة يف ىذا اؼبصّنف، نذكر:  اللسانية الغربية بلغات أعجمية متعددة، إقبليزية، وفرنسية، ومن بُت اؼبصطلحات الصوتية اؼبًتصبم

بور، فباثلة، توافق الصوائت، رمز صويت، ظبة متغَّتة، علم األصوات، عنقود صويت، فاصل، كتابة صوتية، متعدد األصوات، مقطع من
 .25نربة، النظام الصويت، وظيفة تقابلية

ويعرفو أىل االختصاص على أنّو "ترصبة العناصر اؼبكونة ؼبصطلح أورويب مركب إىل اللغة العربية وتكوين تركيب عريب  التركيب: -و
 عُت من اؼبركبّات، ىي:، واؼبتصفح ؼبعجم علم األصوات ديكنو إجياد نو 26من أكثر من كلمة يؤدي معٌت اؼبصطلح األورويب"
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ويعتمد تأليفها على عناصر لغويّة عربية وأخرى أجنبية مثل: قانون بارثولوما، قانون دارمستًت، قانون  المركبات المؤّشبة: -1
 .27غعرم
 وتنقسم إىل قسمُت، مها: اؼبركب االظبي واؼبركب الفعلي.المركبات األصيلة:  -2
 عدة مناذج، من ضمنها:ويأخذ ىذا اؼبصّنف  المركب االسمي: -أ

 وىو نوعان: المركب اإلضافي: -
 .28: كبو: إبدال الصوائت، ارتفاع اللسان، أعضاء الكالم، عتبة السمع، مرسام الذبذبات، منط التنغيمبسيط -
 . 29، مثل: علم األصوات التجرييب، علم عيوب النطق، مبدأ اعبهد األقّل، نظام التوكيد النغميمرّكب -
 .30: ومن مناذجو: احتكاك حنجري، أطلس لغوي، تنافر صويت، كتابة صوتية، فباثلة رجعيةاني الوصفيالمركب البي -

وىو قليل وإن وجد، فهو يعرّب عن حدث يقع يف الزمن اغباضر، ال اؼباضي وال اؼبستقبل، ومن أمثلتو يف ىذا  المرّكب الفعلي: -ب
 .31اؼبعجم: يشفًّو، يقطِّع، ينرب، ينفس الصوت

يطلق الدخيل على اللفظة اليت مل زبضع ؼبقاييس العربية وبنائها وجرسها، سواء أكانت قددية أم حديثة، ولقد اقًتض  يل:الدخ -ز
، تونيمع، غعرافيمع، اػبويل عدة مصطلحات صوتية غربية من لغاهتا األصلية، مثلما يتضح يف ىذه النماذج: ألوغعراف  ررونع ، ألوكع ألوفونع

، مورفيمع فونيمع، كرونيمع، كايع   .32ن، كيموغرافع
وتتعلق معظم اؼبصطلحات الصوتية اؼبقًتمضة يف اؼبعجم بالوحدات الصوتية األساسية، مثلما يتجلى يف: ألوفون، فونيم،  

 مورفيم، تونيم، غرافيم، أو أظباء األجهزة واآلالت اؼبستخدمة يف البحث الصويت، كبو: كيموغراف.
 المعجمية الحديثة: معجم الخولي في ضوء أسس الصناعة -4
 المصادر:  -أ

( باللغة اإلقبليزية، والباقي 18( مصدراً، منها شبانية عشر )24)اعتمد اػبويل يف صبع مداخل معجمو على أربع وعشرين  
وعدة  باللغة العربية، ولقد تنوعت ىذه اؼبصّنفات، فإىل جانب اعتماده على مؤلفاتو الشخصية، استعان كذلك دبعاجم لسانية غربية، 

 كتب ودراسات صوتية ولسانية.
 ومن خالل ربليل قائمة اؼبصادر واؼبراجع اؼبلحمقة باؼبعجم يتبُّت أهّنا تضم معجمُت لسانيُت غربيُت مها:  

- Dictionary of linguistics, pie. M and Gaynor, 1969. 
- Dictionary of language and Linguistics, Hartmann, R.R.K and Stork, F.C, 1972. 

 أما اؼبصادر الصوتية األجنبية األخرى فتمثلت يف ستة كتب ىي: 
- Studies in Phonetics and Linguistics, Abercrombie, 1971. 

-Acoustic Phonetics, Fry, D.B, 1976. 
- A course in phonetics, Ladefoged, P, 1975. 

- Elements of Acoustic phonetics, Ladefoged, P, 1962. 
- Phonetics: principles and practices, Singh, S, 1976. 

- An English phonetics course, Chirstophersen, P, 1956. 
 يف حُت كانت بقية اؼبصادر صوتية، ولسانية، اثنان منها من وضع صاحب اؼبعجم، ويتعّلق األمر بـ: 

- English as a foreign language, 1976. 
- Programmed TEFL Methodology, 1979. 
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 وستة منها سبثل مصادر البحث الصويت واللساين العريب آنذاك، وىي كالتايل:   
 .1961األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس،  -
 .1977دراسات يف علم أصوات العربية، عبده داود،  -
 م.1976دراسة الصوت اللغوي، أضبد ـبتار عمر،  -
 .1969ة، كمال بشر، دراسات يف علم اللغ -
 م.1967علم اللغة، علي عبد الواحد وايف،  -
 م. 1971ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية والفنية اليت أقّرىا اجملمع،  -

 أما شبانية مصادر األجنبية األخرى فهي زبص الدرس اللساين عموماً، كبو: 
 -Linguistics and your language, Hall, R.A, 1960. 

- An intoduction to Discriptive Linguistics, Galeason. H, A, 1961. 
-New Horizons in linguistics, Lyons, J, 1970. 

وفبا سلف يتجلى اعتماد اػبويل على اؼبصادر اإلقبليزية يف رصد مداخل معجمو الصويت؛ فقد قدرت نسبتها بثالثة أرباع  
%(؛ ويف ذلك داللة قوية على تطور مباحث  25راجع العربية فسجلت نسبة )(، أما اؼب% 75اؼبراجع اؼبعول عليها؛ أي يف حدود )

 ىذا العلم يف الغرب.
 المجاالت المفهومية: -ب

ة حقول ثالث(، والذي يتفرع إىل Phoneticsتناول اػبويل يف معجمو حقلُت مفهوميُت متباينُت؛ أوؽبما الصوتيات ) 
 ثانوية، ديكن توضيح بعض مصطلحاهتا فيما يلي:

 مجاالت الصوتيات
 بعض مصطلحاته  المجال الفرعي

 الشفة السفلى، الطبق، لثة، لسان، أعضاء الكالم، التجويف الفموي، الفك العلوي الفيزيولوجيةالصوتيات 
 شدة، طول الصوت، كيموغراف، إيقاع، جرس، حجم الصوت، سعة الذبذبة. الصوتيات الفيزيائية
 السمع، راوية،السامع، عتبة  الصوتيات السمعية

(؛ والذي يضم مصطلحات عديدة؛ من ذلك: التنغيم، توزيع تقابلي،  phonologyوثانيهما ؾبال الصوتيات الوظيفية ) 
 .33كتابة فونيمية، عالمة النرب، فونيم، فاصل، النرب، نغم

 الترتيب: -ج
تعريف؛ مبتدئًا دبصطلحات اؽبمزة، فالباء، نّسق ؿبمد علي اػبويل مداخل معجمو وفق الًتتيب األلفبائي، مع إمهال )ال( ال 

 ، وديكن توضيح أكرب األبواب من حيث عدد اؼبداخل يف اعبدول اؼبوايل:34فالتاء، وصوالً إىل الياء
 اؼبيم الصاد التاء اؽبمزة األبواب

 93 127 97 155 عدد المداخل
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و على اؼبصطلحات اؼببتدئة باؽبمزة واأللف معاً؛ ولعل ارتفاع مصطلحات حرف اؽبمزة دون غَته من األبواب؛ راجع الشتمال 
إذ جيد اؼبتصّفح للمعجم مصطلحات اؽبمزة من قبيل: األجبدية الصوتية الدولية، إبدال، إدغام، إطباق، أنفي، وغَتىا، جنباً إىل جنب 

 ، انفجاري.مع مصطلحات األلف، على شاكلة: احتكاك، احتمال سياقي، اختزال صويت، امتدادي، انسيايب، انفتاح
وجاء حرف الصاد يف اؼبرتبة الثانية لسبب بسيط يكمن يف كون ؾبال اؼبعجم ىو الصوتيات، فال غرابة أن يكون مصطلح  

)صوت( حييل علي ؾبموعة كبَتة من الصفات، واؼبخارج، ىذا من جهة، كما أّن ثنائية )صائت/ صامت( تشكل عصب ىذا اغبقل 
 ، ديكن توضيحها فيما يأيت:غزيرة د عن ىذا اغبرف ثروة مصطلحيةاؼبعريف من جهة أخرى، وىكذا يتول

 نماذج عن مصطلحاته عدد مداخله المصطلح األساسي
 صوت احتكاكي، صوت أسناين، صوت انزالقي، صوت حلقّي، صوت شديد. 60 صوت
 صائت أحادي، صائت أنفي، صائت حّر، صائت طويل، صائت ؿبايد. 42 صائت
 ، صامت جانيب، صامت فموي، صامت ؾبهور، صامت مضّعفصامت تكراري 22 صامت

أما سبب ارتفاع مواد حريف التاء واؼبيم على التوايل، فعائد بالدرجة األوىل إىل الصيغ الصرفية اغباملة للمصطلحات الصوتية؛  
،ـ و)ُمفاعملة( كما 37، أو بناًء على وزين )مطفعال(36تفاعل()، و35فهناك العديد من اؼبداخل ُمصاغة وفق صيغيت )تفعيل(

 .39، وفباثلة38يف:مغايرة
يعد التعريف يف اؼبعجم اؼبتخّصص مفتاح اؼبفهوم؛ فهو حيصر إطاره، وحيدد معاؼبو، ويقربو إىل اإلدراك من خالل إتاحة  التعريف: -د

خالل اعتماد خطة واضحة ، ويف ىذا السياق قبد لقد وّضح اػبويل منهجو يف إيراد تعريفات اؼبداخل اؼبعجمية ؼبصّنفو من تصّوره
 . 40شرح اؼبصطلح وفق داللتو يف ؾبال الصوتيات فقط، أي دون االلتفات إىل معناه يف العلوم اللغوية األخرىاؼبعامل سبثلت يف 

 وجيد اؼبتصفح ؼبعجم علم األصوات ثالثة أنواع من التعريف، ىي: اؼبصطلحي، واؼبنطقي، واإلحايل. 
( بأنّو: "وصف 1087مفهومو يف التوصية رقم ) 41(Isoختصرت اؼبنظمة العاؼبية للتقييس )والذي ا التعريف المصطلحي: -1

؛ أي أنّو يسعى إىل توضيح اؼبفهوم الذي يعرّب عنو اؼبصطلح، وليس بتوضيح اللفظ أو الشيء؛ من خالل اعتماد 42لفظي للمفهوم"
فهوم من جهة، وربديد موقع اؼبفهوم يف اغبقل اؼبفهومي وإعادهتا دعامتُت متكاملتُت تتمثالن أساساً يف ربديد اػبصائص اعبوىريّة للم

يف الشبكة اؼبفاىيمية لذلك اغبقل من جهة أخرى، وما دمنا بصدد دراسة معجم متخصص فإّن التعريف اؼبصطلحي ىو اؼبناسب 
 هبذه النماذج: لتوضيح مداخلو، ولكن ال يتسع اجملال إليراد كل التعريفات اؼبصطلحية الواردة فيو، إذ سنكتفي

: "نطق الصوت اؼبهموس على أنّو ؾبهور، حيدث ىذا بفعل تأثَت البيئة الصوتية، ومثال ذلك )ازتان( اليت تنطق )ازدان(، إذ إجهار
 تتحول التاء اؼبهموسة إىل دال ؾبهورة، ألّن /ز/ السابقة ؽبا ؾبهورة، ويقابل اإلجهار اإلمهاس، الذي ىو نطق اجملهور مهموسًا بتأثَت

 .43البيئة الصوتية"
صوائت بسيطة )أي غَت مركبة( وقصَتة )أي ليست طويلة(، وىي زبتلف عدداً ونوعًا من لغة ألخرى، إذ ىي الصوائت الرئيسية:"

، /aتسعة يف اإلقبليزية وثالثة يف العربية، والصوائت الرئيسية يف العربية ىي الفتحة والضمة والكسرة، وىي بالرموز الصوتية الدولية /
/u/ ،/i"44/ على التوايل. 

الفونيم األصلي الذي يتفرع إىل أشكال ؽبجية ـبتلفة، مثل /ث/ اليت تنطق /ث/ أو /ت/ أو /س/ يف ؽبجات الفونيم األم: "
 .45ـبتلفة"
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، ويتجّلى استخدامو 46ومن خصائص ىذا التعريف أنّو ينصب على ماىية الشيء، وليس على معٌت اللفظ التعريف المنطقي: -2
 تعريف اؼبصطلحات الدالة على األشياء؛ ومن ذلك: أظباء اآلالت واألجهزة اؼبستعملة يف البحث الصويت، على غرار: يف

: "جهاز حيول حركة بعض أعضاء النطق إىل حركات رأس ريشة تتحرك على شريط ورقي ملفوف حول أسطوانة تتحرك كيموْغراف
ضو النطق اؼبطلوب، فتنتقل االىتزازات إىل رأس الريشة اليت تتحرك راظبًة خطوطاً بسرعة ثابتة، وعند استعمال اعبهاز يوصل طرفو بع

 . 47على الشريط، مث جيري ربليل ىذه اػبطوط ربليالً صوتياً"
: "جهاز يعطي رظباً طيفياً لألصوات اللغوية، فبا يكشف الفروق بُت ىذه األصوات، كما يكشف عن التغَتات اليت ِمرَسام األطياف

 ".48ى الصوت بسبب تأثَت صوت ؾباور لوتطرأ عل
:"فبر يف جسم اإلنسان تتواجد فيو أو حولو أعضاء النطق، ويبدأ ىذا اؼبمر من الرئتُت مارًا بالقصبة اؽبوائية، مث الممر الصوتي

 .49اغبنجرة، مث اغبلق، وبعد اغبلق يتفرّع إىل فبر األنف وفبر الفم، وينتهي اؼبمر بالشفتُت"
ويتجّسد من خالل دمج "تعريفُت ؼبصطلحُت يف تعريف واحد ىو تعريف أحدمها؛ فيعّرف أحدمها إذن مع  الي:التعريف اإلح -3

 ، ومن أمثلة ىذا النمط يف ىذا اؼبعجم:50اآلخر، وُيكتفى يف اؼبصطلح اؼبعّرف باإلحالة بالتنبيو إىل أنّو قد ذكره مع اؼبصطلح اآلخر"
 .52"(51: "راجع )صوت متقلِّببفونيم متقلِّ  -
 .54("53ؽبجة فرعية: "راجع )ؽبجة ثانوية -
 .56("55مقطع مفتوح: "راجع )مقطع حر -

؛ وذلك ػبلق التناسق بُت 57، إن ُوجدتواؼبصطلحات اؼبقابلة لو كما يورد اػبويل أثناء التعريف اؼبصطلحات اؼبرادفة لو، 
 يف شبكاهتا اؼبفاىيمية، مثلما يتجلى يف ىذه مصطلحات: اؼبفاىيم اؼبتقاربة، بغية مساعدة القارئ على اإلؼبام باؼبفاىيم الصوتية 

 .58فاصل ىابط:"فاصل يصاحبو ىبوط يف النغمة ويتلوه سكون يدل على انتهاء القول... ويقابلو الفاصل الصاعد" -
 .59مقطع حر:"مقطع ينتهي بصائت، ويدعى أيضاً مقطعاً مفتوحاً... يقابلو مقطع مقيد أو مغلق" -
 .60:" أن يتغَت صوت ليماثل آخر جياوره سباماً... وتقابلها اؼبماثلة التباعدية"فباثلة ذباورية -
 .61نربة ختامية:"نربة تقع على اؼبقطع األخَت يف كلمة ما، وتقابلها النربة االستهاللية والنربة الوسطية" -
عاماًل حاظباً يف ربط شبكة اؼبفاىيم فيما بينها؛  ألّن ىذه األخَتة سبثل استغل اػبويل تقنية اإلحالة يف بناء مواد معجمو؛ اإلحالة: -ه

لذا حيرص اؼبعجمّي إىل عقد صالت بُت اؼبصطلحات اؼبندرجة ضمن فرع واحد؛ لكون الًتتيب األلفبائي كثَتًا ما يُعيق اتساق 
ُّت اػبويل طريقة استخدامو اؼبفاىيم وانتظامها، كما أّن توظيف ىذه التقنية من شأنو تقليل حجم اؼبعجم، وتسهيل استخدامو، ولقد ب

لنظام اإلحالة بقولو: "إذا كان مصطلح ما قد ُشرح سابقاً أو سيشرح الحقاً، فإّن اؼبصطلح اؼبرادف ال يشرح يف معظم اغباالت، بل 
 .62حيال القارئ إىل اؼبصطلح السابق أو الالحق عن طريق )راجع( متبوعًة باؼبصطلح اؼبراد الرجوع إليو"

أّن اإلحالة يف ىذا اؼبعجم قد تكون متأّخرًة؛ الرتباطها بتعريف اؼبصطلح السابق، وىنا ىي ذات فعالية وفبا سلف يتضح  
أكرب؛ ألهّنا تساعد القارئ على التمّكن من اؼبصطلح وضبط مفهومو، وىذا ما يسّهل ربط شبكة اؼبفاىيم اؼبتقاربة للمصطلحات 

 .65، نربة قوية64الوظيفي ، علم األصوات63الالحقة، ومن أمثلتها: صائت مفّخم
كما ديكن أن تكون اإلحالة متقّدمًة؛ فهي بذلك سابقة لتعريف اؼبصطلح، ولعل ىذا ما يوقع القارئ يف االضطراب، ألنّو  

، فاصل 67، فونيم ثانوي66ؾبرب على قراءة اؼبواد الالحقة لإلؼبام دبفهوم اؼبصطلح ؿبل البحث؛ وىذا ما يتجلى يف ىذه النماذج: صرير
 .68وحمفت
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 قيمة المعجم:  -5
 وتربز يف العناصر اآلتية: 

يعّد "معجم علم األصوات" حملمد علي اػبويل أّول معجم صويّت عريّب متخّصص يف ىذا اغبقل اؼبعريّف، وإن كانت قد  تاريخه: -أ
ة كانت أم مًتصبة، أو يف ظهرت قبلو عّدة دراسات وحبوث اىتمت دبباحث ىذا اغبقل اللغوي؛ سواء يف شكل مؤلَّفات مستقلة، عربي

( ؼباؼبربج السويدي، Phoneticsعريب( لكتاب الصوتيات ) -شكل مسارد مصطلحية،كمسرد اؼبصطلحات الصوتية )إقبليزي
وىو ثاين معجم متخصص  -70، بينما مل يظهر "معجم الصوتيات" لرشيد عبد الرضبن العبيدي69ترصبو إىل العربية ؿبمد حلمي ىليل

 م.2007إالّ يف حدود سنة  -يةيف الصوتيات العرب
وعلى العكس من ذلك عرفت الصوتيات يف الغرب اىتمامًا كبَتًا من قبل الدارسُت؛ ولعل ما يفسر ذلك ىو ىذا الكم  

 اؽبائل من اؼبعاجم اؼبتخّصصة اليت ُصّنفت يف ىذا اغبقل اللغوي، ومن ذلك على سبيل اؼبثال ال اغبصر:
-A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Crystal (D), Oxford, Blakwell, 1980. 

-A Grand Dictionary of Phonetics, Onishi (M), The Press Phonetics Society of Japan, 1981. 
فة إىل لقد بذل ؿبمد علي اػبويل جهودا جبارة يف ؾبال بناء اؼبعجم اللساين عموماً، واؼبعجم الصويت خصوصاً؛ فباإلضا مؤلِّفه: -ب

 ىذا اؼبعجم، كان قد وضع معجمُت لسانيُت آخرين، مها على التوايل:
عريب: وىو معجم ثنائي اللغة، صدر عن الدار نفسها، عام  -مع مسرد إقبليزيمعجم علم اللغة النظري )إنجليزي/عربي(  -

و وصرف وعلم داللة، يضم صفحة، اشتمل على ـبتلف فروع اللسانيات العامة؛ من صوتيات وكب 401، يقع يف كبو 1982
 مقاباًل عربياً، يذكر اؼبؤلف فيو اؼبصطلح اإلقبليزي ومقابلو العريب، مثّ يتبعو بتعريف موجز. 5367مدخاًل إقبليزياً، وقرابة  4616

م عريب: وىو معجم ثنائي اللغة، صدر عن الدار السابقة، عا -مع مسرد إقبليزي معجم علم اللغة التطبيقي)إنجليزي/عربي( -
مصطلحًا عربيّاً، يذكر اػبويل  2090مصطلحًا إقبليزياً، أّما مقابالهتا فهي  1839صفحة، تشتمل على  177م، يتضمن 1986

 اؼبصطلح اإلقبليزي ومقابلو )مقابالتو(العريب، مث يضع لو تعريفاً مناسباً. 
ريب(، وعدة مؤلفات لسانية، منها بينها: ع -وباإلضافة ؽبذين اؼبعجمُت اللسانيُت وضع اػبويل قاموس الًتبية) إقبليزي 

 -قواعد ربويلية للغة العربية -الًتاكيب الشائعة يف اللغة العربية -دراسات لغوية -دليل الطالب يف الًتبية العملية - اؼبهارات الدراسية
 األصوات اللغوية. -أساليب تدريس اللغة العربية

 كما ألف عدة كتب باللغة إقبليزية، منها: 
-English As a foreign Linguage 
-Programmed TEFL Methodology 
-Language teaching  
-Teaching English To Arab Students  .  
تتجلى من خالل ما يتضمنو اؼبعجم من مقدمة؛ ألّن ىذه األخَتة يف اؼبعجم دبثابة اؼبفتاح للخريطة، فال ديكن  وظيفيته: -ج

ستعمطل على مكوناهتا، والسيما يف حالة اؼبعاجم اؼبتخّصصة، وبالضبط ؾبال الصوتيات؛ ىذا العلم االستفادة منو ما مل يطلع اؼب
اؼبتشعب االختصاصات؛ إذ البّد للقارئ من االىتمام باؼبقدمة وإيالئها عناية فائقة طاؼبا "أهّنا تشمل على مفاتيح الشفرات والرموز 

غرضو من التأليف، وبُّت منهجية ترتيب اؼبصطلحات، وحّدد آليات التعريف ، ولقد ضّمن اػبويل مقدمة معجمو 71واالختصارات"
 والشرح والتمثيل، ووّضح الرموز اؼبستخدمة، وأشار إىل أشكال اإلحالة.
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 حسنات المعجم:  -6
 وديكن توضيحها يف ىذه اعبوانب: 

 األوائل الذين اعتمدوا اللغة العربية لغة اؼبدخل : يبدو أّن ؿبمد علي اػبويل من بُت اللسانيُتاعتماد اللغة العربية لغة مدخل -أ
والشرح معًا يف بناء اؼبعجم اللساين عموماً، والصويت خصوصاً، وىو بذلك خيالف العديد من اؼبعاجم اللسانية اؼبتخصصة اليت تتخذ 

؛ ويف ذلك يقول:"لقد وجدت 72طلحاتاللغات األعجمية لغة مدخل، إقبليزية أو فرنسية، وال تلجأ للغة العربية إاّل عند تعريف اؼبص
من اؼبناسب واؼبفيد أن أضع بُت يدي القارئ العرب مسرداً دبصطلحات علم األصوات باللغة العربية"، وال شك أّن إتباعو ىذا النهج 

نضج جهازه عائد بالدرجة األوىل إىل أصالة ىذا العلم عند العرب؛ وذلك الرتباطو الوثيق بعلم القراءات القرآنية من جهة، ول
 اؼبفاىيمي إىل حد كبَت من جهة أخرى، إذ مل تكن إضافات الغربيُت يف ىذا اجملال إال فيما وفرتو الوسائل التكنولوجية اغبديثة.  

تربز فعالية اؼبعجم يف التعريفات الدقيقة اليت دّعم هبا اػبويل مصّنفو يف سبيل تقريب اؼبفاىيم  تعريف المصطلحات الصوتية: -ب
ة للقارئ العريب، ـبالفاً بذلك للعديد من اؼبعاجم اللسانية العربية اليت أتت بعده، واليت افتقدت لعنصر التعريف، سواء أكانت الصوتي

م، أو صباعيًة كمعجم علم اللغة اغبديث لنخبة من اللغويُت العرب الذي 1984فرديًة كقاموس اللسانيات للمسدي الصادر سنة 
 م.1989عاجم الصادرة عن اؽبيئات؛ كاؼبعجم اؼبوّحد ؼبصطلحات اللسانيات يف طبعتو األوىل سنة م، بل وحىت اؼب1983ظهر سنة 

لقد ذيّل ؿبمد علي اػبويل معجمو الصويت دبلحقُت أساسيُت؛ من شأهنما مساعدة القارئ العريب على  المالحق: توظيف -ج
 ومن اؼبالحق اليت مت اللجوء إليها نذكر:ة اليت يسعى لتحقيقها، وذلك بتوضيح القضايا اؼبرتبطة بالغاي االستخدام األمثل للمعجم؛

فونيمًا عربياً، دبا فيها من صوامت وصوائت، مت تنظيمها يف جدول مع تبيان  34ويضم  ملحق الفونيمات القطعية للغة العربية: -
ضيحها دبثال يف كلمة، والنموذج اآليت يوضح نوعها، وطبيعتها من حيث اعبهر أو اؽبمس، وربديد ـبرجها، وإعطاء رمزىا الدويل، وتو 

 :73ذلك
 مثال )الصوت األول( رمزه الدويل ـبرجو ؾبهور أو مهموس نوعو الفونيم الرقم
 تال T أسناين مهموس انفجاري ت 1

 نور N لثوي ؾبهور أنفي ن 23
  I عاٍل أمامي ؾبهور صائت الكسرة 29

فونيمًا إقبليزياً، جرى تنسيقها على شاكلة الفونيمات العربية،  33ويشتمل على  :ملحق الفونيمات القطعية للغة اإلنجليزية -
 :74واعبدول اؼبوايل يبُت ذلك

 مثال ـبرجو مهموس أو ؾبهور نوعو الفونيم الرقم
1 P شفتاين مهموس انفجاري Pin 

23 R لثوي ؾبهور انزالقي rain 
30 A منخفض مركزي ؾبهور صائت Car 

وفبا الشك فيو أّن تبيان خصائص األصوات وفبيزاهتا، وتوضيح طريقة الكتابة وفق األجبدية الصوتية الدولية كفيل بتقريب  
 اؼبفاىيم الصوتية عند الشرح والتمثيل.
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فبكناً،  لقد حرص واضع اؼبعجم الصويت أن تكون معظم األمثلة من اللغة العربية، كلما كان ذلك استخدام األمثلة الوظيفية: -د
، ومن بُت اؼبصطلحات اليت احتاج اػبويل يف تعريفها إىل 75وإن تعذر األمر يتم اللجوء إىل اللغة اإلقبليزية أو سواىا من اللغات

 توظيف التمثيل بنماذج عربية نذكر:
طق /ط/ كأهّنا ترقيق:"االقتصاد يف اعبهد العضلي عند نطق صامت، مثل االنتقال من صوت مفّخم إىل نظَته اللثوي، مثل ن

 .76/ت/"
 .77مدّور: "صفة لصوت تصاحبو استدارة الشفتُت، ويدعى أيضاً مستديراً أو مضموماً، ومن أمثلتو /و/ والضمة يف العربية"

 أما استغالل األمثلة اإلقبليزية يف تعريف اؼبصطلحات فتتجلى يف ىذه العينات: 
 éxportاظرين كلمتُت تتقابالن يف الفونيمات القطعية وزبتلف يف اؼبعٌت، مثل تقابل النربات:"أن تقع نربتان ـبتلفتان يف موقعُت متن

 .78اليت تعٍت )يصّدر( وبُّت مثل ىذا التقابل أّن النربة فونيم مستقل يف اللغة اإلقبليزية"  export)صادرات( واليت تعٍت 
على   dogsوbook / يف z/ و/sم واحد، مثل /فونيم صريف:"فونيم يتبادل مع سواه من الفونيمات اليت تشكل ألومورفات فوني

 .79التوايل، إذ أن كال منهما ألومورف يف مورفيم اعبمع يف اللغة اإلقبليزية"
كما وّظف اػبويل أيضًا أمثلة من لغات أوربية أخرى، مثلما يظهر يف تعريف ثلصائت:"ثالثة حروف ؾبتمعة سبثل صوتاً  

 .80انية"يف اللغة األؼب schصامتاً واحداً، مثل 
لقد استخدم اػبويل اػبطُت اؼبائلُت / / للداللة على الفونيم، والقوسُت اؼبعقوفُت ] [ للداللة على األلوفون،  االستعانة بالرموز: -ه

 ومت توظيف رموز األجبدية العربية للداللة على األصوات اللغوية تسهياًل على القارئ العريب الذي قد ال يعرف الرموز الالتينية، ومت
، ومن ذلك تعريف ثنصائت بأنو:"حرفان صامتان 81االقتصار يف استخدام ىذه األخَتة على األصوات غَت اؼبوجودة يف اللغة العربية

 .82/ يف اللغة اإلقبليزية"š/اليت سبثل  sh/ وfاليت سبثل / ph/ و /cاليت سبثل chؾبتمعان ديثالن صوتاً صامتاً واحداً، مثل 
 المعجم:  نقائص -7

ى الرغم فبا سبيز بو معجم الصوتيات للخويل من جوانب إجيابية، إاّل أنو مل يسلم من الوقوع يف بعض اؽبنات، واليت ديكن وعل 
 تبياهنا يف:

فبا يصّعب البحث يف اؼبصّنف؛ إذ جيد الباحث نفسو مضطرًا لقراءة عدة صفحات من اؼبعجم للعثور على  غياب المسارد: -أ
 إيراد اؼبصطلحات مرتبة ترتيبا ألفبائياً يف مسرد خاّص تسهيالً  للبحث.البد من  مبتغاه، ولتفادي ذلك كان

ويظهر بوضوح يف دمج مواد اؽبمزة مع األلف يف الًتتيب اػبارجي؛ علماً أّن اػبويل قد وضع ىذا األخَت  عدم التقيد بالمنهج: -ب
األلف جنباً عبنب؛ إذ ترد اؼبصطلحات وفق ىذا النسق: األجبدية بعد الواو وقبل الياء، ولكن القارئ جيد مواد اؽبمزة مع مصطلحات 

الصوتية الدولية، أجبدية مثالية، أجبدية مقطعية، إبدال، إبدال الصوائت، إجهار، احتكاك، احتكاك حنجري، وىكذا، ولكن باؼبقابل 
؛ إذ يرد مصطلح )الصوائت األساسية( قبل قبده يف الًتتيب الداخلي يفصلهما؛ وىذه العينات توضح اختالالت اعتماد ىذا الًتتيب

، 86، و)ؽباة( تتبعها )الم مرقّقة(85، و)فونيم( يسبق )فاصل(84، ومصطلح )عادة صوتية( ُوضع بعد )عنقود صويت(83)صائت(
 وىكذا.

ام القارئ؛ تعاين اؼبعاجم اللسانية العربية من إشكال الًتادف؛ إذ يتضخم الرصيد اؼبصطلحي اللساين أم الترادف المصطلحي: -ج
فيتشتت ذىنو أمام تعدد اؼبصطلحات العربية للمفهوم اللساين الواحد؛ فبا خيلق عسرًا يف استيعاب اؼبفاىيم اللسانية، وىذه الظاىرة 

بإطالق أكثر  ، ومل ينج معجم اػبويل الصويت من ىذه اؼبشكلة؛ إذ قبده يقوم، ولكن بدرجات متفاوتةعامة يف كل اؼبعاجم اللسانية
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، )اغبنك األمامي، اغبنك 87طلح واحد على نفس اؼبفهوم الصويت؛ وىذا ما يتجّسد يف ىذه النماذج: )ألوفون، متغَت صويت(من مص
، )علم 90، )علم األصوات النظامي، علم األصوات الوظيفي، علم الفونيمات(89، )مرسام األطياف، مرسام الذبذبات(88الصلب(

 .91(م اؼبعملياألصوات التجرييب، علم األصوات اآليل، عل
معجم علم األصوات للخويل يعد ؿباولة جادة يف سبيل توحيد اؼبصطلح اللساين العريب عموما، وفبا سلف ديكن القول أّن   

وإن كانت ىناك العديد من احملاوالت اليت بذلت يف ىذا اؼبسعى، ولكّنها تبقى ناقصة؛ حبكم إقصاء جهود والصويت خصوصا، 
طة الصفر دائما، وغياب التنسيق والتعاون؛ وؽبذه األسباب كانت للمتخّصصُت العرب عّدة تصّورات تصبو اآلخرين، والعودة إىل نق

، فيما 94، وعزالدين البوشيخي93، وظبَت شريف إستيتية92لوضع معجم لسايّن شامل وموّحد؛ ولعل أبرزىا ؿباوالت: أضبد ـبتار عمر
 .95صويت عريب موّحداىتم عمار ساسي باقًتاح منهجية ؿبكمة  لبناء معجم 

 خاتمة:
وفبا سبق يتجلى اىتمام العرب احملدثُت باؼبصطلح الصويت؛ وما "معجم علم األصوات" حملمد علي اػبويل إاّل خَت دليل على  

يف سبكُت القارئ العريب من  -الذي ديثل مصدراً ىاماً للدرس الصويت اغبديث -ذلك، فقد ساىم ىذا األخَت هبذا اؼبصّنف اؼبتخّصص
اإلؼبام دبباحث ىذا العلم؛ من خالل رصد منظومتو اؼبصطلحية، وضبط مفاىيمو يف سياقاهتا اؼبعرفية، مع تعزيزىا بشروح وافية، وأمثلة 
مستوحاة من اللغة العربية غالباً؛ لتكوين معرفة متخّصصة تساعد الباحثُت العرب على ولوج عوامل البحث الصويت بكل سهولة ويسر، 

بداع يف شىت مباحثو، واليت ما فت  العلم اغبديث يكشف خباياىا باستمرار، ومن ذلك استثمار اؼبعطيات الصوتية يف والقدرة على اإل
 حياتنا اليومية، وما تطبيقات البصمة الصوتية يف عصرنا إال خَت دليل على ذلك.
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 .164، 155ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص:  -1 .35
 .152، د ط،  ص: 3اإليضاح يف علوم البالغة، اػبطيب القزويٍت، ربقيق: عماد بسيوين زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية، بَتوت، لبنان، ط: -1 .36
 .79، 75ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص: -1 .37
 .2ص:م، 1956االشتقاق، عبد اهلل أمُت، عبنة التأليف والًتصبة والنشر، القاىرة، د ط،  -1 .38
ُت واؼبيم من منها قولو:" أخذوا من كلمتُت متعاقبتُت كلمة واشتقوا فعاًل، ويتبُّت ذلك يف كلمة )عبشمي( بقولو: أخذوا العُت والباء من )عبد( والش -18 .39

م، 1981وإبراىيم السامرائي، بغداد، )مشس( وأسقطوا الدال والسُت، فبقي من الكلمتُت كلمة، ينظر: العُت، اػبليل بن أضبد الفراىيدي، ربقيق: مهدي ـبزومي 
 .43، ص:1ج:
 .24ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص:  -1 .40
 .133ينظر: اؼبصدر نفسو، ص: -1 .41
 .53-51ينظر: اؼبصدر نفسو، ص: -1 .42
 ,51ينظر: اؼبصدر نفسو، ص: -1 .43
، 2: عدنان درويش وؿبمد اؼبصري، مؤسسة الرسالة، القاىرة، ط:الكليات )معجم يف اؼبصطلحات والفروق اللغوية(، أبو البقاء الكفوي، ربقيق -1 .44

 .105، ص: 2م ج:1998-ىـ1419
، 1موسوعة كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ؿبمد علي التهانوي، ربقيق: رفيق العجم وآخرون، مكتبة لبنان ناشرون، بَتوت، لبنان، ط: -1 .45

 .77، ص:1م، ج:1996
 .182، 175، 169، 162، 161، 152، 137، 129، 118، 112، 81، 72، 49د علي اػبويل، ص:ينظر: معجم علم األصوات، ؿبم -1 .46
 .77األسس اللغوية لعلم اؼبصطلح، ؿبمود فهمي حجازي، ص:  .47
 .135ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص: -1 .48
 .176، 155، 111، 20، 9ينظر: اؼبصدر نفسو، صفحات:  -1 .49
 .174، 151، 116، 113فحات: ينظر: اؼبصدر نفسو، ص -1 .50
 .163، 138، 47، 19، 12ينظر: اؼبصدر نفسو، صفحات:  -1 .51
 .183ينظر: اؼبصدر نفسو، ص: -1 .52
 .165، 142، 141، 139، 126، 49،121، 22، 21ينظر: اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .53
 .175، 169، 129، 128، 126، 118، 48، 47ينظر: اؼبصدر نفسو، ص: -1 .54
 حرفاً؛ فهو ال يشتمل على مصطلحات ثالثة حروف، ىي: الضاد، الضاء، واأللف. 26يتضمن اؼبعجم مواد  -1 .55
صاغة وفق وزن )تفعيل( يف سياق اغبديث عن االشتقاق. -1 .56

ُ
 ديكن االطالع على اؼبصطلحات الصوتية اؼب

 .47، 44، 37، 35ػبويل، ص:مثلما يتضح يف: تبادل األصوات، ذباور، تقابل، تنافر صويت، ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد علي ا -1 .57
 وردت مصطلحات اسم اآللة يف سياق اغبديث عن االشتقاق. -1 .58
( مصطلحات، مثل: مغايرة ذباورية، مغايرة تقدمية، مغايرة رجعية، ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد 7ديثل رصيد اؼبصلحات اؼبشتملة عليها سبعة ) -1 .59

 .159-158علي اػبويل، ص:
( مصطلحاً، كبو: فباثلة تبادلية، فباثلة تامة، فباثلة جزئية، ينظر: اؼبصدر نفسو، 11طلحات الصوتية اؼبتضمنة ؽبا حبوايل أحد عشر )إذ يقدر رصيد اؼبص -1 .60
 .163-162ص:
 .6اؼبصدر نفسو، ص: -1 .61
ن العريب، اؼبنظمة العربية للًتبية ، اؼبنظمة العربية للمواصفات واؼبقاييس، اللسا1087(: التوصية Isoمؤسسة إيزو) -معجم مفردات علم اؼبصطلح -1 .62

 .206م، ص:1983، 22والثقافة والعلوم، العدد 
سط ومعهد ينظر: علم اؼبصطلح لطلبة العلوم الصحّية والطبّية، شارك يف إعداده: أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحّية، واؼبكتب اإلقليمي لشرق اؼبتو  -1 .63

 .123م، ص: 2005الدراسات اؼبصطلحّية، فاس، اؼبغرب، د ط، 
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 .10-9معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص: -1 .64
 .98اؼبصدر نفسو، ص: -1 .65
 .127اؼبصدر نفسو، ص: -1 .66
 .742م، ص:2008، 1أسسو النظرية وتطبيقاتو العملية، علي القاظبي، مكتبة لبنان ناشرون، بَتوت، لبنان، ط: -ينظر: علم اؼبصطلح -1 .67
 .142يل، ص:معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبو  -1 .68
                                .155اؼبصدر نفسو، ص: -1 .69
 .166اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .70
م، 1993، 1اؼبعجم العلمي العريب اؼبختص حىّت منتصف القرن اغبادي عشر اؽبجري، إبراىيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، لبنان، ط: -1 .71
  145ص:
[ z[ يف اللهجة القاىرية، ]ɡة طرق متباينة زبتلف من ؽبجة إىل أخرى ضمن اللغة الواحدة، مثال ذلك /ج/، ىي ]صوت متقّلب: "فونيم يلفظ بعد -1 .72

 .94[ يف اللهجة الفلسطينية"، معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص: Ĵ[ يف اللهجة الكويتية، ]yيف اللهجة اللبنانية، ]
 128اؼبصدر نفسو، ص: - 1 .73
جة فرعية تقع ضمن ؽبجة رئيسية ، مثل ؽبجة نابلس ضمن اللهجة الفلسطينية، أو ؽبجة دمشق ضمن اللهجة السورية، ويقابلها ؽبجة ؽبجة ثانوية: "ؽب -1 .74

 .146رئيسية"، اؼبصدر نفسو، ص:
 .147اؼبصدر نفسو، ص: -1 .75
يقابلو مقطع مقّيد أو مغلق، اؼبصدر نفسو، مقطع حر:"مقطع ينتهي بصائت، ويدعى أيضًا مقطعًا مفتوحاً، مثال ذلك اؼبقطع )نا( يف نادى  -1 .76
 .160ص:
 .161اؼبصدر نفسو، ص: -1 .77
 .6اؼبصدر نفسو، ص: -1 .78
 .131اؼبصدر نفسو، ص: -1 .79
 .160اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .80
 .162اؼبصدر نفسو، ص: -1 .81
 .171اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .82
 .6اؼبصدر نفسو، ص: -1 .83
 .103اؼبصدر نفسو، ص: -1 .84
 .116اؼبصدر نفسو، ص: -1 .85
 .172ؼبصدر نفسو، ص:ا -1 .86
 .87اؼبصدر نفسو، ص: -1 .87
 .128اؼبصدر نفسو، ص: -1 .88
 .130اؼبصدر نفسو، ص: -1 .89
( ؼباؼبربج، ؿبمد حلمي ىليل، اللسان العريب، مكتب تنسيق Phoneticsعريب( لكتاب الصوتيات: ) -ينظر: معجم اؼبصطلحات الصوتية )إقبليزي -1 .90

 .137-107م، ص:1983، 23والعلوم، العدد: التعريب، اؼبنظمة العربية للًتبية والثقافة
مصطلحاً، صدرت طبعتو األوىل عن مركز  293( صفحة، ويشتمل على 251وىو معجم أحادي اللغة )عريب(، يقع يف مائتُت وواحد وطبسُت ) -1 .91

 م.2007البحوث والدراسات اإلسالمية بالعراق، عام 
 .111م، ص:1998 -ه1418، 1، ط:صناعة اؼبعجم اغبديث، أضبد ـبتار عمر، عامل الكتب -1 .92
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م، ومعجم اؼبصطلحات 1985م، ومعجم اللسانية لبسام بركة، 1983ومن بينها: معجم مصطلحات علم اللغة اغبديث لنخبة من اللغويُت العرب،  -1 .93
م، 1997ة لسامي عياد حنا وآخرين، م، ومعجم اللسانيات اغبديث1995م، ومعجم اؼبصطلحات األلسنية ؼببارك مبارك، 1990اللغوية ؼبنَت رمزي بعلبكي، 

 م.2002واؼبعجم اؼبوّحد ؼبصطلحات اللسانيات يف طبعتو الثانية، 
 .185-184معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص:  -1 .94
 .187-186اؼبصدر نفسو، ص: -1 .95
 .6اؼبصدر نفسو، ص: -1 .96
 .39اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .97
 .155اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .98
 .46-45اؼبصدر نفسو، ص: -1 .99

 .128-127اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .100
 .51اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .101
 ,6اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .102
 .53اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .103
 .98اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .104
 118اؼبصدر نفسو، ص: -1 .105
 .129اؼبصدر نفسو، ص:  -1 .106
 .148اؼبصدر نفسو، ص: -1 .107
 .153، 22اؼبصدر نفسو، ص: -1 .108
 .62-61اؼبصدر نفسو، ص: -1 .109
 .155نفسو، ص:اؼبصدر  -1 .110
 .116، 115اؼبصدر نفسو، ص: -1 .111
 .115، 113، 112اؼبصدر نفسو، ص: -1 .112
م، 1989، أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب، 3اؼبصطلح األلسٍت العريب وضبط منهجيتو، أضبد ـبتار عمر، ؾبلة عامل الفكر، اجمللد العشرون، العدد  -1 .113
 .24-5ص:
 م.1992، 2، العدد 10تيو، ؾبلة أحباث الَتموك، إربك، اجمللد:كبو معجم لسايّن شامل موّحد، ظبَت شريف إستي -1 .114
معجم اؼبصطلحات اللسانية منوذجا، عز الدين البوشيخي، ؾبلة ؾبمع اللغة العربية  -كبو تصّور جديد لبناء اؼبعجم العلمي العريب اؼبختص -1 .115

 .1160-1137، ص: 4، ج 78بدمشق، اجمللد
ية الفهم إىل أداة الصناعة، عمار ساسي، جدارا للكتاب العاؼبي، عمان، وعامل الكتب اغبديث، إربد، من آل -اؼبصطلح يف اللسان العريب -1 .116

 .254 -225م، ص:2009 -ه1429، 1األردن، ط:
117.  

 

عدىا شرع اجملمع يف وضع معجم للصوتيات؛ بدأه منذ الدورة ( مصطلحاً مع مقابلها األجنيب، وب50فقد أقرت يف الدورة السابعة والعشرين كبو طبسُت ) -1
(، Aمصطلحاً، ويف الدورة اػبامسة والثالثُت أُكمل ما ينضوي ربت اغبرف) 87(، واليت بلغ ؾبموعها Aالثالثة والثالثُت بإقرار مصطلحات اغبرف الالتيٍت )

( مصطلحاً، ويف 56( واليت بلغت ستا وطبسُت )Cوالثالثُت ُأكملت مصطلحات اغبرف)(، ويف الدورة السابعة B ,C( مصطلحاً للحرفُت )60وأُتبع بستُت )
( مصطلحاً يف اغبرف 11(، ويف الدورة األربعُت مت إضافة أحد عشر )D( مصطلحاً تنتمي للحرف)29وعشرين ) الدورة التاسعة والثالثُت أقّر اجملمع تسعا

(D( ومعها سبعة وثالثُت ،)( مصطلحاً للحرف)37E). 
  .115-113(، شوقي ضيف، ص:1984-1934ينظر: ؾبمع اللغة العربية يف طبسُت عاًما ) -2
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، 1964، 6، م96-91، ص:1962، 4، م143-137، ص: 1962، 3ينظر: ؾبلة اجملمع، ؾبموعة اؼبصطلحات العلمية والفنية اليت أقّرىا اجملمع، م -3
، 143-127، ص: 1968، 10، م115-101، ص:1967، 9، م47-35، ص:1966، 8، م100-85، ص:1965، 7، م60-51ص:
، 20، م143-137، ص:1975، 17، م 219-203، ص: 1974، 16، م228-221، ص:1973، 15، م204-195، ص: 1971، 13م

  .142-139، ص1979، 21، م125-119، ص: 1978
  .137-107م، ص:1983، 23، العدد اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب، اؼبنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم -4
 .138-115م، ص:1977، 2، العدد 15ينظر: اؼبرجع نفسو، اجمللد  -5
 سيأيت التعريف بو يف ثنايا ىذا البحث. -6
العربية وآداهبا جامعة علي ىي ؾبلة دولية ؿبّكمة تعٌت بقضايا الصوتيات العربية، تابعة ؼبخرب الصوتيات العربية اغبديثة جبامعة سعد دحلب سابقا، ـبرب اللغة  -7

م، وتضمن أعمال اؼبلتقى الوطٍت "الصوتيات 2005( عدداً، وكان ظهور أول أعدادىا عام 17حالياً، صدرىا منها غبد اآلن ستة عشر ) 2البليدة  -لونيسي
دراسات الصوتية وقضايا اؼبعجمية العريب"، للتوسع ينظر: على أعمال اؼبلتقى اؼبغاريب "ال 2006من التارخيية إىل الوظيفية"، واشتمل العدد الثاين الصادر عام 

 http://univ-blida2.dz/llal اؼبوقع اإللكًتوين: 
 .112م، ص:1982، 1معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، مكتبة لبنان، بَتوت، ط: -8
  .66م، ص:2003-ىـ1424، 2دار الفكر، دمشق، ط: ينظر: أصالة علم األصوات عند اػبليل من خالل مقدمة كتاب العُت، أضبد ؿبمد قدور، -9

  . 81-69ينظر: اؼبرجع نفسو، ص: -10
 .148، 144، 143، 140، 69، 20، 14ينظر: معجم علم اللغة، ؿبمد علي اػبويل، ص: -11
، 1: م، ج1998-ه1418، 1لبنان، ط: اؼبزىر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي، ربقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بَتوت، -12
 .346ص: 
 .95م، ص: 1993، 1ينظر: األسس اللغوية يف علم اؼبصطلح، ؿبمود فهمي حجازي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، ط: -13
 .164، 155ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص:  -14
 .152، د ط،  ص: 3ويٍت، ربقيق: عماد بسيوين زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية، بَتوت، لبنان، ط:اإليضاح يف علوم البالغة، اػبطيب القز  -15
 .79، 75ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص: -16
 .2م، ص:1956االشتقاق، عبد اهلل أمُت، عبنة التأليف والًتصبة والنشر، القاىرة، د ط،  -17
متعاقبتُت كلمة واشتقوا فعاًل، ويتبُّت ذلك يف كلمة )عبشمي( بقولو: أخذوا العُت والباء من )عبد( والشُت واؼبيم من  منها قولو:" أخذوا من كلمتُت -18

ئي، بغداد، )مشس( وأسقطوا الدال والسُت، فبقي من الكلمتُت كلمة، ينظر: العُت، اػبليل بن أضبد الفراىيدي، ربقيق: مهدي ـبزومي وإبراىيم السامرا
 .43، ص:1م، ج:1981

 .24ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص:  -19
 .133ينظر: اؼبصدر نفسو، ص: -20
 .53-51ينظر: اؼبصدر نفسو، ص: -21
 ,51ينظر: اؼبصدر نفسو، ص: -22
، 2رسالة، القاىرة، ط:الكليات )معجم يف اؼبصطلحات والفروق اللغوية(، أبو البقاء الكفوي، ربقيق: عدنان درويش وؿبمد اؼبصري، مؤسسة ال -23

 .105، ص: 2م ج:1998-ىـ1419
م، 1996، 1موسوعة كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ؿبمد علي التهانوي، ربقيق: رفيق العجم وآخرون، مكتبة لبنان ناشرون، بَتوت، لبنان، ط: -24
 .77، ص:1ج:
 .182، 175، 169، 162، 161، 152، 137، 129، 118، 112، 81، 72، 49ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص: -25
 .77األسس اللغوية لعلم اؼبصطلح، ؿبمود فهمي حجازي، ص:  -26
 .135ينظر: معجم علم األصوات، ؿبمد علي اػبويل، ص: -27
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 المنهج اللغوي عند ابن جّني من خالل كتابيو ) الخصائص والمحتسب (
The linguistic approach of Ibn Jinni through his books (characteristics and calculated) 

 الدكتورة: فايزة حريزي 
 فرع اللغة العربية وأداهبا

 بومرداس -أ٤تمد بوقرة-جامعة 
 :ملخص

ق ُب األصول النحوية من خالل كتابو ا٠تصائص واحملتسب اليت اتضحت من خاللو النقاط العريضة للمنهج كان البن جٍّت السب     
النحوي والذي كان  فيو تأثر بعدة تيارات فكرية من الفكر االعتزايل وا١تنطقي والفلسفي وكان ُب ىذا منهج متميز من خالل ا١تزج بُت 

وتيارات الفكرية األخرى واتضح ذلك من خالل تطبيقات اليت كانت على توجيو الشاذ من أصالة ا١تنهج النحوي العريب خالص العروبة 
 القرآن الكرمي ُب كتابو احملتسب .

 غوي، ا١تنهج، ابن جٍت، احملتسب وا٠تصائص.ا١تنهج اللّ الكلمات المفتاحية: 
Summary : 

   He was the Son of taking the lead in grammatical assets through his properties and calculated that 
became apparent through the broad points of the curriculum grammar and where he was influenced 
by several intellectual currents of thought Alaatzala and logical and philosophical and it was in this 
curriculum distinguished by a combination of the authenticity of the Arab curriculum grammar pure 
Arabism and other intellectual currents and it turned out that through the applications that were on 

the abnormal direction of the Koran in injury. 
 مقدمة :

يعترب ابن جٍّت سيد العربية بال منازع ودليل ىذه السيادة كتابو ا٠تصائص الذي كان حوصلة ما نطق بو العرب وما جادت بو قرحيتو  
واتضحت من خاللو معامل ا١تنهج اللغوي الذي ٘تيز ٓتصوصية وكان كتاب احملتسب كدليل إضاُب على ىذا القول وعلى ىذا األساس 

؟ وما مكانة األصول النحويّة  احملتسببادر إىل الذىن ىنا كيف ٕتّلى ا١تنهج  الّلغوي عند ابن جٍّت ُب كتابيو ا٠تصائص و السؤال الذي يت
 كالّسماع والقياس واإلٚتاع ُب منهجو اللغوي؟  كانت اإلجابة عنو وفق ما يلي:

 :*التعريف بابن جّني
 .2النحّوي ، ا١توّصلي1ىو أبو الفتح عثمان بن جٍّت اسمو ونسبو: -1

:" قال يل أبو الفتوح ثابت بن ٤تمد اٞترجاين أبو بكر المصحفي، قال 3وكان جٍّت أبوه ٦تلوكا روميا لسليمان بن فهد االزدي ا١توصلي
رٛتو اهلل ، جٍّت والد عثمان رجل تركي جندي شيم الوجو وحسن الصورة ال علم عنده، وال فهم وأ٧تب بابنو عثمان، وكان عثمان أشقر 

 .4ر ُب صورتو بعض الًتكّية"اعو 
 اختلف ا١تؤرخون ُب السنة اليت ولد فيها ابن جٍّت فقيل أنّو: مولده: -2
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، وىذا مستبعد ألنّو مل يعمر طويال حسب ماروّي، وقيل إّن والدتو: كانت 6، وقيل قبل الثالث مئة5ولد با١توصل قبل الثالثُت وثالث مئة 
، وىذا بعيد أيضا، ألّن أبا الفتح صحب أبا علي 7ىج( 334وىل بنو البويو على بغداد سنة )ُب بدء العصر العباسي الثاين حُت است

 الفارسي أربعُت سنة. 
 نشأتو العلمّية: -2

اتفق ا١تؤرخون أّن) ابن جٍّت( نشأ با١توصل، وتلقى مبادئ التّعلم فيها وقد أخذ النحو عن أٛتد بن ٤تمد ا١توصلي الشافعي 
 ا١تعروف باألخفش.

 إىل جانب ىذا أخذ عن الكثَت من رواة الّلغة واألدب واستفاء منهم، ومن ىؤالء:      
تبو  أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن بن حيِت، وىو أحد قراء بغداد، كان عا١تا بالّلغة والشعر، فقد قرأ عليو ٣تالس ثعلب، وقد ورد اٝتو كثَتا ُب ك

 ٟتسن عن أٛتد بن حيِت".كـ )سر صناعة اإلعراب ( يقول فيو:" أخربنا ٤تمد بن ا
فاضل صالح ويذكر  ،8إىل االستفادة" ابن جٍّت من االصبهاين، وروى أيضا عنو وىو صاحب الكتاب خالد  علي النجاروذىب      

اين، ، كما روى عن أيب بكر ٤تمد ىارون الروي9أّن ابن جٍّت استفاد من أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن زياد أيب سهل القطان" السامرائي"
 .                                              10وكذلك أيب حاًب السجستاين، وروى كثَتا عن األعراب الذين مل تفسد لغتهم فقد اتبع ُب ذلك سلفو من اللغويُت

ثل ىذه الشصصية عظمتو ُب ٗترجيو ١ت األستاذ العظيم الذي  تظهر أبي على الفارسي ومن ىؤالء الذين كثر األخذ عنهم، وتعلق هبم
مسألة قلب الواو ألفا ُب  ُب اللغّوية ا١تلمة بعلوم العربّية ْتسها اللغوّي وابن جٍّت مل يكن يعرف أبا علي الفارسي قبل حادثة االعًتاض عليو

   11النحو، وقال لو مقولتو:" تزببت وأنت حصرم"

أربعُت سنة، ويصرح بذلك ابن االنباري فيقول:" لّزمو وصاحبو أربعُت ومن ىذه اٟتادثة ستبدأ مالزمة ابن ّجٍت ألستاذه اليت دامت      
 .12سنة"
 وىذه ا١تصاحبة مكنتو من التحّكم ُب أصول العربّية، ويتفوق فيها على أقرانو من طاليب اللغة.    

ت ُب التلميذ صفات حبّبتو إىل : "كانالسامرائي الدكتور فاضل صالحوىذه ا١تصاحبة قامت على مدى التوافق ا١توجود بينهما كما يقول 
 .13"شيصو وُب الشيخ صفات حّببتو إىل التلميذ دعتهما إىل التوافق ودوام األلفة الطويلة

وديكن القول أّن ىذا التوافق كما سنرى سوف ينعكس على منهج ابن جٍّت ُب تأليفو ويكون التلميذ تابعا ألستاذه حىت وإن كان     
 على ىذا باإلتباع الكلي ألّن لكل مؤلف خصوّصيتو ُب التأليف. بشكل نسيب، وال ديكن اٟتكم

 دراساتو:
اشتهر بدراساتو اللغويّة ا١تستفيضة حىت عرف عنو أنّو لغويا أكثر منو ٨تويا، والسيما ُب كتابّيو) ا٠تصائص( و)سر صناعة في الّلغة:  -1

 .14ضة تنم عن سعة إطالعو والرسوخ ُب ىذا الباباإلعراب(، وإّن ا١تتصفح ٢تما جيد دراساتو ُب الّلغة عميقة مستفي
، وتعرض لنظريّات  نشوء اللغة، وذكر أّن فريقا قال: أّّنا 15وتكلم ُب الّلغة وقال حّدىا: " أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم"     

 .17األكرب ُب الّلغة" ، وتكلم كذلك ُب االشتقاق16وحي وتوقيف من عند اهلل وذكر أّن شيصو أبا علي كان يذىب مذىبو
 األصوات: -2

كانت لو بصمات صوتّية قويّة وْتث غزير ُب دراسة األصوات ومن يتصفح بصورة واضحة كتاب) سر صناعة اإلعراب(، الذي 
ولقد  خصو لدراسة أحكام أصوات العربية، فهو كتاب صوٌب بامتياز، وتضمن مباحث صوتية متنوعة من ناحية العضويّة والناحية الوظيفّية

، فقسمها حسب مدارجها الصوتية تقسيما خيتلف عن تقسيم )العُت(، وذكر أّن التقسيم ا١تذكور 18تتبع ٥تارج اٟتروف ورتّبها ونظّمها
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، حىت قال بعد الكالم ُب ٥تارج اٟتروف: "وما عّلمت أّن أحدا من أصحابنا خاض ُب 19ُب)العُت( غَت دقيق، ودّرسها دراسة مستفيضة
 .20ا ا٠توض وال أشبعو ىذا اإلشباع ومن وجد قول قالو"ىذا الفن ىذ

فاضل ويضرب مثال رائعا ُب اختالف األجراس ُب اٟتروف ويشبهها باآلالت ا١توسيقية، فما توصل إليو ُب ٣تال الصوتيات يراه        
 .21"ال خيتلف عما أثبتو احملدثون" صالح السامرائي

 في التصريف: -3
جٍّت أّن التصريف وسيطة بُت النحو والّلغة يتجاذبانّو، واالشتقاق اقعد ُب الّلغة من التصريف، كما أّن  ذكر أبو الفتح عثمان بن

 .22التصريف أقرب إىل النحو من االشتقاق، وقد اشتهر ابن جٍّت بالتصريف اشتهارا بالغا
ن أعلم أىل األدب وقال ابن االنباري: "وأّما ، وكان م23درس النحو وعرف بو فكان يًتجم لو باسم ابن جٍّت النحوي في الّنحو: -4

: السامرائي فاضل صالح، ويرى 24أبو الفتح عثمان بن جٍّت النحوي فإنّو كان من أحذق أىل األدب وأعلمهم بعلم النحو والتصريف
 ، كما كانت لو دراسات ُب علوم أخرى.25"أنّو درس الّنحو وكتب فيو واشتهر بو وعرف بو"

 ثره:شعره وأسلوب ون-4
، 26الذي ديكن مالحظتو أّن "البن جٍّت شعر جيد إال أنّو كان مقال، ذكرت كتب الًتاجم أنّو كان يقول الشعر وجييد نظّمو"شعره:  -1

، وحىت صاحب الكامل يوافقو ُب 28، ويذكر ابن ا١توكل ويقول: "إّن لو شعرا باردا"27يذكر صاحب وفيات األعيان "أّن لو أشعارا حسنة"
 .29ىذا

 ومن أشعاره: 
 وَقدو َحَياَتَك ٦تَا َبَكْيَت            َخَشَيَت َعَلى َعَيٍِت الَواِحدةَ   
 30وَلواَل ٥َتَاَفة أَْن أَرَاَك             َلَما َكاَن ُِب نَظَرَِىا فَائَِدةُ    َ 

 آٍه  الوْرُد  جَيٍِْت  الْور              ُد َفْسَتْكَساُه ُحَلَتوُ   
 أَْنِفِو الَرحْيَا                 َن فَاْستَـْهَداُه زْىرَتُوُ َوَشَم بِ   
  31َوَذاَقْت رِيَقُو الَصْهَبا               ُء فَاْختَـَلَسْت ُفَكاَىَتو  

يلة، ديكن القول "أنّو كما كان البن جٍّت شعر حسن كان لو نثر يتميز بالسالسة والسهولة والفصاحة وكانت عباراتو ٚت أسلوبو ونثره:-2
، ولقد ٚتعت عباراتو بُت الوضوح واٞتمال فهي 32وأنت إذا قرأت ُب كتبو ترى عبارة سهلة عنده فصيحة وأسلوب سائغا وتعبَتا ٤تكما"

تكاد ٗتلو من الغريب والتعقد، مرتبط بعضها ببعض متسلسلة تسلسال منطقّيا وال ينتقل إىل موضوع جديد إال إذا أشبع موضوعو بيانا 
، ويقول صاحب ا١تعجم ُب حديثو عن ا١ترزوقي: "ىو يتفاصح ُب تصانيفو كابن جٍّت فهو إذن مشهور 33سو اطمئنانا"وامتألت نف

 .34بالتفاصح ُب أسلوبو، وأيضا ٦تن يأخذ عن أيب علي"
والعالء، والعظمة  واليت يقول فيها: "اٟتمد هلل فاطر السموات واألرض، ومالك اإلبرام والنقض، ذي العزة ومن نثره) خطبة نكاح (:-3

والكربياء، مبتدع ا٠تلق على غَت مثال، وا١تشهود  ْتقيقتو ُب كل حال"، وُب نفس ا١توضع  يقول: "واشهد شهادة ٗتضع لعلوىا السماوات 
اه وال الو وما أظلت، وتعجز عن ٛتلها األرضون وما أقلت، إنّو مالك يوم البعث وا١تعاد، القائم على كل شيء با١ترصاد وأّن ال معبود سو 

 .35إال ىو، وأنّ ٤تمدا صلى اهلل عليو وسلم، وجيل ويكرم عبده ا١تنتصب وحجتو على العجم والعرب"
 *بعض أصول النحويّة الحجاجّية عند ابن جّني:
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العرب متأثرين ُب  فبعض األصول النحويّة كالسماع والقياس واإلٚتاع من الوسائل ا١تنهجّية ُب البحث اللغوي واليّت استعان هبا النحاة     
ذلك بالفقهاء رغم التباين الواضح بُت العلمُت ومن ىؤالء النحاة ابن جٍّت فهو فاز بقصب السبق ُب التأليف ُب علم أصول الّنحو فهو 

 أعطاىا صيغة خاصة كما سيظهر ُب إيرادىا:
د منهج علم اٟتديث والقراءة مصدرا معرفيّا إضافيّا ، و٧ت36: السماع تأثر ٔتدرسة إقراء واٟتديث اليت كانت تعتمد على السماعالسماع-1

ُب ىذا  مكن من بلورة منهج السماع ُب العربّية، وبُّت ابن جٍّت أمهّية ما قّدمو القراء ُب ىذا اجملال بقولو: "لوال أّن القراء ال يستنبطون
ُتطوّع طباعهم ٢تذا الضرب منو."ويواصل قولو " فما ظّنك  الطريق، لذىب على كثَت منو، بل إذا كان منتحلو ىذا العلم وا١تًتٝتون بو، قلما

: "واستفاد ابن جٍّت من روافد الثقافة اإلسالمّية و٘تكن من توظيف رشيد حليم، ويقول أحد الدارسُت 37بالقراءة أو جشموا النظر فيو"
أّن  رشيد حليم، ويؤكد 38نظريّتو ُب السماع" بعض أدواهتا عند تأصيلو ١تنهج السماع ُب الّلغة، ومن ٙتة جيدر بنا أن نتحدث عن أسس

اقتناع ابن جٍّت ّتدوى ىذا ا١تنهج ومل يتعرض للقراء بالتعريض كما فعل بعض غالة البصريُت ا١تتقدمُت  وا١تتأخرين، فقد حاول تأسيس 
   39نظرة أخرى تقوم على تقبل القراءات حىت الشاذ منها

اول ٚتع مادة أخرى جديدة، فوّطد صالت العلّمية ببعض األفراد من الفصحاء والشعراء، ومن العوام ولقد اىتم ابن جٍّت با١تادة ا١تنقولة وح
ُب قولو:" االتصال عبده الراجحي ، وىذا ما يؤكده 40صغارا وكبارا ومثل ىذا البناء العلمي ال ينأى ُب جوىره عن مسالك البحث اللساين

الوصفي وقد كان أيضا أصال من أصول الّنحو العريب نتيجة لصيغة اٟتياة العربّية ولطبيعة  ا١تباشر بالواقع الّلغوي أصل من أصول الّنحو
ناول اٟتركة العلمّية اليت نشأت ُب منهج علم أساسو النقل والروايّة، وقد أدى ىذا االتصال إىل أن يكون ُب الّنحو العريب إتاه وصفي ُب ت

 .41الكثَت من ظواىر الّلغة
بقولو: "ركز ابن رشيد حليم  عل السماع احملطة األوىل واألخَتة بعده من أىم ا١تناىج ُب تأصيل العربّية، وىذا ما يؤكدهوابن جٍّت ج     

جٍّت على مسعى ىذا ا١تنهج، فحلل قواعده ورسم معا١تّو ودرس مصادره وأطلقو ُب ا١تادة اللغويّة، وعده أول منهج ألصول العربّية الذي 
 .42تنظَت والتعقيد" جيب االعتماد عليو ُب

ويقول ُب موضع أخر: "درس ابن جٍّت ُب كتابيو ا٠تصائص واحملتسب قواعد منهج السماع وتعرض ألىم أسسو وحاول بناء نظرة جديدة 
 .43تقوم على إعادة الّنظر ُب مقومات ا١تدونة اللغويّة"

قرآن الكرمي وقراءاتو اليّت أكد على صحتها العلماء، وعلى نصوص أّما مصادره ُب السماع كما أقرىا علماء العربّية، اعتماده على ال     
 .44األدب العريب شعره ونثره، وما ثبت من كالم العرب من اٞتاىلي إىل العصر العباسي

د وظفو ُب إّن ا١تتأمل ُب كتابيو ا٠تصائص واحملتسب يتبُت لو أّن ابن جٍّت استصدم منهج السماع ُب درس العربّية على نطاق واسع، فق    
يّة، توجيو القراءات القرآنّية عندما التمس لبعضها تصويبا يتالءم مع وجوه العربّية على ما رآه مناسبا من ٗتريج سليم ألصول ا١تادة اللغو 

متجاوزا ما سّنو ا١تتقدمون من شروط ٤تاوال أن خيلص ىذا ا١تنهج من رؤى البصريُت الضّيقة، حيث رأى أّن السماع يسهل بعض 
 .45ساليب، وجيعلها منقادة ُب االستعمالاأل
وابن جٍّت طبق آلّيات السماع وأخذ ٔتجاالتو، فقد كان أضبط البصريُت ُب أعمالو الستصراج القواعد من الظواىر الشائعة والشاذة،    

قواعد مثل القياس على السماع فقد أجاز أن يستعمل الناس على اختالف استعماالهتم حىت و١تّا كان قليلها ال ينطبق على ا١تشهور من ال
َشْهَر ا١تفرد، ككلمة )شي( وإجازة حذف اٟتال إذا ّدل عليو دليل وقال: فأّما ما أجزناه، من حذف ُب قولو تعاىل: "َفَمْن َشِهَد ِمْنُكْم ال

 47و ٗتفيفا.أي فمن شهده صحيحا بالغا فطريقو إّن ١تا ولت الداللة عليو من اإلٚتاع والسنة جاز حذف 46فـَْلَيُصُمو"
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االستعمال أو السماع من خاللو يتضح ا١توجود بالفعل ٢تذه الّلغة فإذا: "كان الشيء ال أصل يصوغو وال قياس حيتملو وال ٝتاع ورد      
بو وما كانت ىذه سبيلو وجب إطراحو والتوقف عن لغة من أورده" وكذلك "الشيء إذا اطرد ُب االستعمال وشذ عن القياس، فال بّد من 

 .48إتباع السمع الوارد فيو ُب نفسو ولكّنو ال يتصذ أصال يقاس عليو غَته"
وإذا ٝتع الشيء من فصيح ومل يسمع من غَته وجب قبولو، وىو إّما أخذ عمن سبق أو شيء ارٕتلو، لكن لو جاء عن ظنُت أو مّتهم    

 أو غَت فصيح مل يقبل.

 .49و )ا٠تصائص( ُب مواضع كثَتة وللسماع أسبقّية على القياس وقد أثبت ىذا ُب كتاب
، ٦تا يعٍت 50" وقد اعتمد ابن جٍّت ُب ْتثو اللغوي القياس والذي فائدتو: "اّنك ٖتمل ما مل تسمعو عنهم على ما ٝتعتالقياس: -2

األول والثاين إمكانّية استنباط شيء جديد ُب الّلغة مل يسمع قياسا على ما تكلمت بو العرب، وىو خيتلف عما قصده علماء القرنُت 
وا١تتمثل ُب األحكام العامة فما نقلتو كتب الًتاث أّن أوليات القياس كانت مع الفقهاء، وقد وصل ذروتو مع أيب حنيفة النعمان، الذي 

 .51تأثر بو اللغويون أديا تأثر وعلى أيديهم منا القياس وازدىر
صيل ولقد بلغ مع أيب الفتح مبلغا مل يبلغو أحد من قبل، كما يقال باعتبار والقياس من أىم الركائز اليت يستند إليها الفكر اإلسالمي األ

، 52ابن جٍّت كان أعلى علماء العربّية كعبا ُب ٚتيع عصورىا وأغوصهم عامة على أسرار العربّية وأ٧تحهم ُب االىتداء إىل نظريات العامة
 .54وبرع براعتو حىت عّد صاحب مدرسة القياس ، فهو اقتفى ُب ذلك أثر أستاذه53بذلك تبوأ ذروة القياس وفلسفتو

، وأقر هبا ابن جٍّت 55والقياس تدرج ُب مفهومو وا١تفهوم الذي ظهر مع أيب الفتح وأستاذه: "أّن ما قيس على كالم العرب فهو عريّب"    
عض األحيان اٟتدود اليّت وضعها أستاذه للقياس عند ا١تازين، وبالرغم من إتباعو وحسن اقتدائو بأستاذه وانتصاره ١تذىبو إال أنّو يتجاوز ُب ب

على فالشيخ ألزم نفسو بو، ومل يدفع أحد إليو، أّما التلميذ فتجده باإلضافة إىل اٗتاذه للقياس مذىبا خاصا بو، كان يدعو غَته إليو وحيث 
 .56أو ينتهك حرمة شرع"التوسيع فيو فيقول: "فاإلنسان أن يرٕتل من ا١تذاىب ما يدعو القياس إليو ما مل يلو بنص 

وُب موضع أخر من ا٠تصائص يقول: "بل تدفعو مفكرتو إىل الدعوة إىل األخذ ٔتا دّلك إليو القياس ومل تنطق بو العرب، وعدم طرحو بل    
ذا صح ، وقولو الصريح: "فإ57يقدمو لشاعر موحد أو ساجع فرٔتا احتجاجا إليو فاستصدماه ُب أشعارىم ٖتت باب الضرورة الشعرية"

عندك أّن العرب مل تنطق بقياسك أنت كنت على ما أٚتعوا عليو البتة، وأعددهتا كان قياسك أّدل إليو، لشاعر مولد أو لساجع أو لضرورة  
 .58ألنّو قياس على كالمهم"

كما بُّت ولإلشارة كان يقبل   وىذه األمهّية اليّت حضي هبا ىذا األصل) القياس( عند ابن جٍّت نابعة من إتباعو ١تذىب شيصو ُب القياس   
أن خيطئ ُب ٜتسُت مسألة من الرواية وال خيطئ ُب مسألة قياسّية واحدة كما سبق الذكر ُب القبل وذلك ألنّو انتزع ثلث ما وقع ألعالم 

من علل ىذا العلم  ا١تدرسة البصريّة ُب ذلك العصر وىو ما أثبتو ابن جٍّت ُب ا٠تصائص قائال: "حسب أّن أبا علي قد خطر لو و انتزع
 .59ثلث ما وقع ٞتميع أصحابنا"

، ورغم 60والقياس على اعتباريُت معنوي ولفظي وابن جٍّت يرى: "أّن القياس اللفظي إذا تأملتو مل ٕتده عاريا من اشتمال ا١تعٌت عليو"    
 أكثر من موضع ومن يتصفح ا٠تصائص يدرك ىذا إالّ ىذه األمهّية اليت أو٢ّتا ابن جٍّت للقياس وأّن أكثر الّلغة وضعت قياسا ويصرح هبذا ُب

نو أنّو يستدرك ىذا بقولو: "فلّما رأى القوم كثَتا من الّلغة مقيسا منقادا وٝتوه ٔتواٝتة وغنوا بذلك عن اإلطالة واإلسهاب فيما ينوب ع
قياسا، لكن ما أمكن ذلك فيو قلنا بو ونبهنا عليو،   االختصار واإلجياز" ويواصل قولو "معاذ اهلل أن ندعي إّن ٚتيع الّلغة تستدرك باألّدلة

 .61كما فعلو ٦تن ٨تن لو متّبعون، وعلى مثلو وأوضاعو حاذون"
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: ىو من األصول اليت تقوم عليها منهجّية البحث الّلغوي عند ابن جٍّت وىو ُب اٟتقيقة من مصادر التشريع الفقهّية كما ىو اإلجماع-3
ئل اليت يستعُت هبا الفقيو ُب إصدار حكمو، واإلٚتاع عند النحاة يعرف: "أن جيمع أىل العربّية أّن علة معروف ومتّداول وىو من الوسا

 .62اٟتكم كذا، كإٚتاعهم على أّن علة التقدير اٟتركات ُب ا١تقصور التعذر وُب ا١تنقوص االستعمال"
منها قولو: "والضمَت باإلٚتاع أبعد شيء عن الفعل من  وإذا تصفحت كتاب ا٠تصائص ٕتده يذكر لفظة )اإلٚتاع( ُب مواضع عديدة    

 .63حيث كان الفعل موغال ُب التفكَت واالسم متناه ُب التعريف"
وكذلك ىو اتفاق علماء الّنحو والصرف البصريُت والكوفيُت وغَتىم ا١تعتربين ا١تعتمدين ا١تشهور ٢تم باالجتهاد على مسألة أو حكم قوال 

اع العرب وإن وقف عليو  العرب عن الّلحن واإلقرار عليو كأن يبلغ النحاة كالم العريب فيسكتون عليو، وال جيوز فال يكتفي بالسكوت وإٚت
 ٥تالفة أو خرق اإلٚتاع ىو حجة إذا مل خيالف:

 ا١تنصوص، فإذا خالف قّدم ا١تنصوص، إن كان ٤تفوظا صحيحا، والصحيح أّن اإلٚتاع اقوي من النص فيقدم. -1
نصوص، وحيث كان اإلٚتاع اقوي من النص فهو من القياس أوىل ويعمل باجملمع علّيو عند تعارضو مع ا١تصتلف ا١تقيس على ا١ت -2

 .64فيو
ويدعم ىذا ابن جٍّت ُب)ا٠تصائص( فيقول: "وإمّنا يكون حجة إذا مل خيالف ا١تنصوص وال ا١تقيس على النصوص، واإلٚتاع ألنّو مل يرد     

جيتمعون على ا٠تطأ كما جاء النص ذلك ُب كل األمة، وإمّنا ىو علم منزوع من استقراء ىذه الّلغة  فكّل من ُب قرآن، وال سنة ألّّنم ال 
 .65خرق لو عن علة صحيحة وطريق ٢تجة، كان خليل نفسو وأبد عمره وفكره"

ثها، وتقدم نظّرىا إاّل بعد إمعان ويقول ُب موضع أخر: "إاّل أنّنا مع ذلك ال نسمح لو باإلقدام على ٥تالفة اٞتماعة اليت مال ْت    
، ويواصل القول عن ىذا ُب موضع أخر بقولو: "جيوز االحتجاج بإٚتاع الفريقُت وذلك كذكر أيب عباس حوار تقدمي خرب)ليس( 66وإتقان"

ىبا للبلدين، وجب تنفر عليها، فأحد ما حيتج لو عليو أن يقال لو: ىذا إجازة سيبويو، وكافة أصحابنّا أو الكوفيون أيضا، فكان ذلك مذ
 .67عن خالفو"

وقال كذلك: "ولعمري إّن ىذا ليس ٔتوضع قطع على ا٠تصم ألّن لإلنسان أن يرٕتل من ا١تذاىب ما يدعو إليو القياس، ما مل خيالف     
(: ) جحر ضب خربىذا، وقو٢تم ُب 69، وقال: "فّمما جاز خالف اإلٚتاع الواقع فيو منذ بدئ ىذا العّلم إىل أخر ىذا الوقت"68نصا"

 أنّو من الشاذ الذي ال حيمل عليو، وال جيوز رّد غَته إليو.
: فهو ٣ترور بإٚتاعهم، خالفوا فيو األصل، وكان حقو الرفع ألنّو صفة ٞتحر وأصل الصفة أن تكون تابعة للموصوف باإلٚتاع، وىذا خرب

 .70إمّنا وقع فيو اإلٚتاع على خالف اإلٚتاع 
 :و في منهج ابن جّني*أثر المنطق والفق

فابن جٍّت ُب تقعيده ألصول الّنحو "مل يستفد من سيبويو، ىذا ما جعلو رجال فريدا ُب عصره، بل أثر المنطق  في منهج ابن جنّي:  -1
استفاد ىو ومن جاء بعده ٦تن ألف ُب أصول الّنحو من علم الكالم وا١تنطق وأصول الفقو ومصطلح اٟتديث وىو ما يظهر من 

 ، ومن يتصفح كتاب)ا٠تصائص( و)احملتسب( يرى األثر واضح.71لحات ا١تستصدمة وا١تنهجّية ا١تتبعة ُب البحثا١تصط
كان للمنطق إحدى السمات األساسّية البارزة ُب منهج ابن جٍّت بوجو عام، وىي ٝتة كما   * أثر المنطق في قياس ابن جّني الّلغوي: 

معروفة ُب كتبو األخرى فهي ٘تثل ركنا جوىريا من أركان ثقافتو وطريقة معاٞتتو للقضايا يقول أحد الدارسُت "ليست جديدة عليو، بل 
مًتاصا للقراءة، ينظم  اللغويّة عموما، ولقد ساد ىذا ا١تنطق أسلوبو ُب توجيو الشواذ، واٗتذ مظاىر متعددة واستطاع أن يبٍت بو ىيكال 

      .72األحكام  واألقيسة واحملاكمات والتعليالت" 
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وما ديكن أن  يالحظو "الدارس ألثار ابن جٍّت، أنّو ا٧تذب ٨تو ا١تنطق األرسطي ٔتا أمّده من أدوات النظر والتفكَت، فانشغل بفكرة     
اهتا . وىو ٦تن "يؤمن بالرابطة ا١تنطقّية بُت صور الكلمة الواحدة واشتقاق73 األصول والفروع بغّية الوصول إىل تأصيل قواعد الّلغة العربّية"
 .           74فيقلبها على أوجهها ا١تصتلفة لتوكيد تشابو دالالت صورىا "

بقولو: "لقد قضت على ابن جٍّت نظرتو العقلّية ا١تنطقّية ا٠تالصة إىل الّلغة، أن يتصور االشتقاق على كل  زكي نجيب أحمد ويؤّكد ىذا  
ك الصور ا١تمكنة وما مل يسمع، فليس العربة ١تا استعملو العرب من ما ديكن ٗترجيو منطقيا من األصل، بغض النظر عما ٝتع من تل

 .75ا١تشتقات بل العربة ٔتا ديكن أن يستعملوه، ىذه ىي النظرة ا١تنطقية البحتة، فهو ينظر إىل الصور ا١تمكنة "
دا أّن الّلغة أصول ثابتة، وىي تلك وهبذا "استفاد ابن جٍّت من أسلوب ا١تناطقة وطريقة عملو ذلك عندما نظر إىل علم الّلغة مع      

ن ا١تولود ا١تعاين األوىل اليت تؤول إليها كل الصور ا١تمكنة ا١تستصرجة بطريقة آلّية وقد تكون بعيدة عن واقع الّلغة، وطرائق استعما٢تا أن يكو 
 أسباب متنوعة وأقرب للحقيقة العلمّية اللفظي غَت متجانس مع احمليط أو غَت ا١تستعمل، وقد علل إمهال بعض االستعماالت القياسّية إىل
 .   76اليت مفادىا أّن ىذه التصرجيات ا١تنطقّية ليست دائما مستمرة ُب ٚتيع مظاىر االستعمال اللغوي "

ٜتسة وىذا ما يؤكده من خالل قولو: "واعّلم أنّا ال ندعي أّن ىذا مستمر ُب ٚتيع الّلغة بل إذا كان ذلك ُب القسمة السدس ىذا أو      
 . 77متعذرا صعبا كان تطبيق ىذا وإحاطتو أصعب مذىب وأعز ملتمسا "

"من مظاىر تأثر ابن جٍّت بصناعة ا١تنطق ٖتريره األحكام بأسلوب عقلي كما ُب ٗترجيو لبعض ظواىر  رشيد حليمويرى األستاذ       
واعد ثابتة ومعامل ٤تددة  ٤تكما إياه ُب استنباط الّلغة، حيث بلغ إخضاعها ألحكام العقل شكل آخر وجعل القياس منهج مرسصا لق

، ٧تد حديثو عن:                                          78األصول، فعدت الصنعة وا١تنطق من أدوات عملو، ومن تلك الصور ا١تؤسسة على قواعد ا١تنطق "
يبينها من التشابو، فيعطي ا١تلحق حكم ا١تلحق بو، وىو يعتقد  : وىو عملية صورية ظاىريّة يتم فيها إٟتاق أمر بآخر ١تاالقياس الصناعي

 .79أساس ا١تشاهبة ا١تعنويّة وىي" الفاشّية ا١تستمرة ُب القياس ا١تعنوي" أنّو
ة : وىذا نوع آخر من أقيسو عند ابن جٍّت، ال يقوم على ٕتديد القواعد وإمّنا مداره االستشهاد ُب ربط الظواىر النحويّ القياس التحليلي

ا١تستقرأة، وأساس القياس تأمل اٟتدث اللغوي ليتمكن من النفاذ إىل ما ورائو من قوانُت وضوابط، وقد أسهب ُب ٖتليل أضربو وأطال ُب 
 .83، اٟتمل على أحسن األقبحُّت 82، ٛتل األصل على الفرع  81، منها ٛتل الفرع على األصل  80شرح أنواعو 

بط تطبيق القياس عنده با١تعاين اجملردة ومقابلتها بنظائرىا احملسوسة واستنتاج صيغ فرعّية من نظائرىا : "وىكذا ارترشيد حليمويقول       
، و٧تد إقرار ابن جٍّت بنفسو بصدق ّنجو  وقد نبو 84األصلّية حىت مّكن للمنهج العقلي معظم ا١تسائل ا١تتعلقة بالربىان ُب الّلغة والّنحو "

  .85قولو: "اعتقادي فيو أنّو من أسرف ما صنف ُب علم العرب وأذىبو ُب طريقة القياس والّنظر "على ذلك قي مقدمة )ا٠تصائص( ب
نقول "أّن علماء الّلغة وبتأثَت من األصوليُت أوجدوا ٢تم أصوال شبيهة هبذه اليّت يعتمّدىا األصوليون أثر الفقو في منهج ابن جّني: -2
ل الّنحو واضحة وتظهر ُب جوانب معيّنة وُب ا١تقابل ٧تد االختالف بينهما ُب جوانب معيّنة  ، ولذلك  فالعالقة بُت أصول الفقو وأصو 86"

بقولو: "ولكن ىناك بال شك اختالف ُب طبيعة العلمُت ومنهجهما، فالفقو وأصولو إمّنا جاء ليعاٞتا ما   احمد سليمان ياقوتكما يشَت 
م من مشكالت جديدة ُب تعاملهم االجتماعي، وليس كذلك الّنحو الذي ىو تقنُت يالقيو ا١تسلمُت، ُب حياهتم اليومّية وما قد يعًتضه

، وقد أظهر ابن جٍّت مقدرتو اللغويّة والعلمّية 87لكالم العرب، حىت ال حييد العريّب ُب كالمو عن الّنحو اّلذي سار عليو السابقون"
 .  88وا١تنهجّية ُب موازنتو بُت علل الّنحو والفقو والكالم 

 الذي تناول أصول النحو بتأثر بأصول الفقو وخاصة )القياس ( الذي يبدو التأثر واضح كما سنوضحو. وىو
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يبدو ىذا التأثر واضح ُب منهج القياس عند ابن جٍّت الذي أخذ فيو ووظفو ُب ابن جّني اللغوي بالقياس الفقهي:  تأثر القياس -
إىل ىذا بقولو:  محمد خير الدين الحلواني  عمل هبا األصوليون وأشار األستاذ أعمالو، فقد وظف بعض القواعد وأسس ا١تنهجّية اليّت 

سار أيضا من اٞتزء إىل اٞتزء  وهبذا يشبو بعض اقيسة فقهاء  "ومن طبيعة القياس النحوي أنّو سار من الكل إىل اٞتزء وقياس الفقهي
  . 89ا١تسلمُت " 

م تبٌت على فكرٌب اإلطراء والشذوذ ومها ركيزتا القياس الّلغوي، ومل تسلم ا١تعرفة منهما، فقد : "أّن كثَتا من العلو رشيد حليمويرى األستاذ 
وىذا ما يؤكده الزجاج بقولو: "الشيء يكون لو أصل يلزمو و٨تو يطرد فيو  ، 90يكون النحو قد استمد ىذين األصلُت من الثقافة الدينّية " 

  .91ال يكون ذلك ناقضا للباب وذلك موجود ُب سائر العلوم، حىت ُب علوم الديانات "ٍب يعًتض بعضو علة ٗترجو عن ٚتهور بابو، ف

 *كتاب الخصائص:
: يعّد كتاب ا٠تصائص من أشهر الكتب اليت ألفها أبو الفتح ابن جٍّت على اإلطالق، وىو كتاب ُب أصول الّنحو وقد كان الموضوع-1

ىج( كتابا ُب  319هبذه السعة والشمول ولقد ألف قبلو أبو بكر بن السراج سنة)  لو فيو باع طويل، وبعد كبَت وىو أول من ألف فيو
، كتابا فيو شيء من 92ىج(  210أصول الّنحو،كما صنف قبلو أبو اٟتسن األخفش سعيد ابن مسعدة)األخفش األوسط( ا١تتوَب) سنة 

ا عّلمت بذلك أنّنا نبئنا عنو فيو، وكفيناه حلقة التعب بو، وكافأناه ا١تقاييس فقال عنو أبو الفتح عثمان بن جٍّت: "إذا أنت قرنتو بكتابنا ىذ
 على لطيف ما وأالناه من علومو ا١تسوقة إلينا، ا١تقيضة ماء البشر والبشاشة علينا، حىت دعا ذلك أقواما نزر من معرفة حقائق ىذا العلم

جاتو وعللو وسًتى ذلك مشروحا ُب الفصول بإذن اهلل حظوظهم، وتأخرت عن إدراكو أقدامهم إىل الطعن عليو، والقبح ُب احتجا
 .93تعاىل"

، وكتابو ىذا كان ُب أصول 94وكان ابن جٍّت معظما لكتابو ىذا) ا٠تصائص( العتقاده فيو: "أنّو من أشرف ما صنف ُب عّلم العربّية" 
حسبو: "فلم يلمم فيو ٔتا ٨تن عليو إالّ حرفا أو حرفُت ُب الّنحو واستوَب فيو ما يتطلبو علم أصول الّنحو، وإّن من كان قبلو أمثال أيب بكر 

 .95أولو، وقد تعلق عليو وسنقول ُب معناه"
وكتاب ا٠تصائص مل حيمل ُب طياتو موضوعا واحدا، وإمّنا ٚتع فيو جل مباحث علم العربّية، فهو يضم عدة كتب ُب كتاب واحد، وىو 

اليت أ٘تها، والعلل ا١تسببة ٢تا فهو بعيدا عما ألفو الناس من رفع الفاعل ونصب ا١تفعول بو وحد ْتث ٙتُت ُب أسرار الّلغة العربّية والقوانُت 
عاين االسم. ويقول ابن جٍّت ُب ىذا الشأن: "ألّن ىذا األمر قد فرع فيو، أكثر الكتب ا١تصنفة فيو منو وإمّنا ىذا الكتاب مٍت على إثارة ا١ت

 .96رت أحكامها ُب اال٨تاء واٟتواشي"وتقدير حال األوضاع وا١تبادئ، وكيف س
 .97ويصرح ُب موضع أخر ٔتوضوع الكتاب فيقول: "مقام القول على أوائل األصول ىذا الكالم، وكيف بدئ وإالم حيي"

: وتأليفو لكتاب ا٠تصائص ُب أصول الّنحو قد سبقو كتاب صغَت وىو ا١تبهج ومن خاللو أنبأ وُب تعرضو ١تسألة وُب معرضها قال      
 .98"ىذا ا١توضوع حيتاج إىل تفكر، سنقول فيو إن شاء اهلل ُب الكتاب الذي نتقصى فيو أصول الّلغة العربّية على طريقة أيب بكر"

 وا١توضوع الذي يقصد القول فيو وعلى طريقة أيب بكر ىو موضوع أصول الّنحو العربّية، واليت فصل فيها من خالل ا٠تصائص.   
صول ىذه الّلغة الشريفة، وكيفّية مواقع لغة العرب، ويتعرض فيو بشرح والتحليل والتفسَت بعض ا١تسائل اليت وىذا الكتاب ضمّنو أ  

 .100، وىو الكتاب الذي قّدمو لبهاء الدولة ا١تلك ُب بغداد9مّدحها ُب ا١تصنف أو سر الصناعة عرب الدليل ا١تقنع واٟتجة الواضحة
 ُب تصنيف ىذا الكتاب ىل ىو كتاب ُب ٨تو، مثل ما يذىب الدارسون أو كتاب ُب ولكن االختالف الذي وقع بُت الدارسُت  

أصول الّنحو، وىو رأي اآلخرين أو ىو كتاب ُب فقو الّلغة العربّية وذلك ألنّو ليس من سهل على الدارس أّن يصّنف أي مؤلف عريّب 
فيها التصصص،بل مل تكن عرفت التصصص بعد، فالسمة الغالبة  ظهر ُب ىذه الفًتة ا١تتقّدمة من عمر الدرس العريّب، اليت مل يشتهر
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على ما يظهر من مؤلفات خالل ىذه الفًتة ىي تعدد العلوم وا١تعارف فيها وىذا أحد الدارسُت يرى أّن ا٠تصائص ُب الّنحو قائال: 
أيضا موقفهم من كتاب سيبويو، وىو "وإن حاول ابن جٍّت ُب ا٠تصائص أن يسَت ُب ىذا الطريق، لكان النحاة وقفوا عند ٤تاولتو 

 .101موقف االنبهار... فبقّيت كتب الّنحو على وجو اإلٚتال ٕتارب تعليمّية"
وتعلق الدكتورة فوزية سرير عبد اهلل: "وىو ُب رأيّو ٥تالف كما جيمع عليو الدارسون، ويبدوا أّن األمر قد اختلط على ىذا الدارس   

فالكتاب ليس ُب ٨تو العربّية وإمّنا ىو من أوفق مؤلفات )ابن جٍّت( اليت أصل فيها لّلغة، ىذا  حىت حكم على ا٠تصائص ىذا اٟتكم،
ما يؤّكده ىذا الدارس بقولو: "فا٠تصائص ْتث فيها وارء الّنحو يستهدف الوصول إىل األصل العميق لتناسق أحكام الّنحو العريب مع 

 .102ائح ا١تشتغلُت بو، والسيما النحاة، إىل ٤تاولة كشف أسراره و سرب أغوارهبعضها بعضا على ىيئة نظام فائق الدقة، يستنَت قر 
لقد ٚتع أبو الفتح ُب كتابو مادة خصبة من علوم العربّية، فهو إىل جانب ما كان فيو من علوم الّنحو، والصرف نلمح فيو مادة     

، منها ما يدخل ُب ْتوث فقو الّلغة و٢تجاهتا، ومنها ما ىو متعلق لغويّة غزيرة، إذ كان فيو ثروة من أحكام بالغّية وصرفّية وداللّية
بالدراسات اللسانّية ُب العصر اٟتديث، إذ ىو يعترب موسوعة لغويّة لذلك مل ديكن موجها لعموم الطالب العلم، وإمّنا ىو موجو 

ر من ا١تتكلمُت والفقهاء وا١تتفلسفُت والنحاة، ٔتفهوم الباحثُت على اختالف اىتماماهتم، يقول ابن جٍّت: "حيث يساىم فيو ذوا النظ
والكتاب وا١تتأدبُت، والتأمل لو والبحث عن مستودعو، فقد وجب أن خياطب كل إنسان منهم، ٔتا يعتاده ويأنس بو ليكون لو نصَت 

 .103منو، وحصة فيو
طالعو، ومشولّية ثقافتو، وإحاطتو ومن ىذه العبارة نكتشف أيضا جانب مهما من شصصّية صاحب ا٠تصائص أاّل وىو سعة ا   

بعلوم عصره، فأمامنا ٜتس اختصاصات بارزة ذكرىا صاحب ا٠تصائص وىي: علم الكالم والفلسفة والّنحو واألدب، جيد كل طالب 
ل، وىو على ٢تا ُب ىذا الكتاب بغيتو ومراده وإّن ابن جٍّت يظهر ُب ىذا الكتاب عميق التفكَت، دقيق ا١تالحظة، كثَت التحليل والتعلي

 .     104دقتو ُب البحث، وإغراقو ُب التعليل والتحليل، سائع األسلوب
تتكون النسصة األصلّية للصصائص من ألف ورقة، من تأليف أبو الفتح عثمان ابن جٍّت كما سبق الذكر وىو يتكون من ثالث      

 أجزاء.
و، ويبدوا أّن أبا الفتح قد استفاد كثَتا من العلوم اليت كانت : ذكر من ذي قبل أّن موضوع ىذا الكتاب ىو أصول الّنحالمنهج-2

منتشرة ُب عصره مثل عّلم الكالم، وا١تنطق، وأصول الفقو، مصطلح اٟتديث، ومن يقرأ كتابو)ا٠تصائص( جيد ىذا األثر واضحا فيو، وقد 
 صرح ابن جٍّت ُب أكثر من مرة بأنّو قد وضعو على مذىب أصول الكالم والفقو.

ل فاضل صاحل السامرائي: "وإّن لو ٣تهود كبَت ُب تثبيت أصول الّنحو وتدعيمها إن مل يكن لو اٞتهد األكرب ُب ذلك وقد ألف ُب ويقو 
ىذا الشأن كتاب )ا٠تصائص( على الطريقة الفقهاء وا١تتكّلمُت وىذا القول يبُّت أّن منهج ابن جٍّت ُب ا٠تصائص كان وفق منهج علماء 

  .105ىو بنفسو ُب أكثر من موضع هبذا الفقو والكالم صرح
 كتاب المحتسب)الموضوع والمنهج (*
: ٧تد القراءات ضربان ما اجتمع عليو أكثر قراء األمصار وىو ما أودعو أبو بكر بن ٣تاىد كتابو )السبعة(، وضرب ثان الموضوع-1

، ١تا أثارتو من معاين التنكَت والرفض ٞتزء من القراءات تتصل ٕتاوز ذلك فسماه أىل زمانو شاذا، ومل يعجب ابن جٍّت هبذا التسمّية األخَتة
كتابو بالنيّب ُب رأيّو بأوثق األسانيد، وبوجوه العربّية بأفضل األسباب، فرأى أن يضع فيها كتابا مستقال حيتج ٢تا فيو ويدافع عنها، فصنف  

 .106)احملتسب ُب تبيُت شواذ القراءات واإليضاح عنها(
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ن بن جٍّت مل يرد من تأليفو ىذا الطعن كل ما تواضع عليو اٞتماعة ُب األمصار أو إعادة االعتبار إىل ىذه الشواذ، فيجيز وأبو الفتح عثما
القراءة هبا ويقول ُب ذلك: "ولسنا نقول ذلك فسحا ٓتالف القراء اجملتمع ُب أىل األمصار على قراءهتم، أو تسويقا للعدول عما أقرتو 

ضنا منو أن نرى وجو القوة ما يسمى اآلن شاذا، وأنّو ضاربا ُب صحة الرواية ّترانو، آخذ من العربّية مهّلة ميدانّية الثقات عنهم، ولكن غر 
يتسع ُب لئال يرى مدى أّن العدول عنو إمّنا ىو عض منو أو هتمو لو... إاّل أنّنا وإن مل تقرأ بو ُب التالوة ٥تافة االنتشار فيو، ونتابع من 

 .107ء روايّة ودرايّة نعتقد قوة ىذا ا١تسمى شاذا"القراءة كإجرا
على ىذا بقولو: "على أّن أبا الفتح يسلم بذاتو بأّن القراءات اجملتمع عليها ىي األظهر إعرابا وقياسا  محمد أحمد الصغير ويعلق األستاذ

ىذا على جهود من سبقوه منهم ابن ٣تاىد  ، واعتمد ُب كتابو108بشكل عام، ولكّنو ال يرضى أن تكون الشواذ موضع اهتام واستهجان"
 .109ابن جٍّت اعتمد اعتمادا كبَتا على جهود ابن ٣تاىد ُب توجيو الشواذ"محمود محمد أحمد الصغير " ويقول ُب ذلك الدكتور

 أولوه طرفا من القول وما انفرد بو ُب تأليفو ىذا يتضح بقولو ىذا: "فأّما من مّضى من أصحابنا فلم يضعوا للحجاج كتابا فيو، وال     
قصورا عليو أو عليو، وإمّنا ذكروه، مرويا مسلما ٣تموعا أو متفرقا، ورٔتا اعتزموا اٟترف منو فقالوا القول ا١تقنع فيو، وأّما أن يفردوا لو كتابا م

 .110يتجردوا لالنتصار لو ويوضحوا أسراره وعللو فال نعلمو
حتجاج ىو قولو: "بل وجد التوجو إليو، والتشاغل بعّلمو وبسط القول على غامضو ومشكلو، وما يؤكد أّن كتابو)احملتسب( ىذا ُب اال   

 .111وأكثر ما خيرج فيو بإذن اهلل وأذىبو ُب طريق الصنعة الصرحية السيما إذا كان مشوبا باأللفاظ السمحة الصرحية"
حول فن)احملتسب (على إخراج اآليات اليت  رشيد حليمما يؤكده  واآليات القرآنّية اليت وظفها ابن جٍّت ُب احملتسب منتقاة وىذا      

، ويقول كذلك: " فكتب احملتسب ليوجو بعض 112ىج( وأيب علي وغَتىم 250ىج( وأيب حاًب )ت324حلّلها العلماء كابن ٣تاىد )ت
ّلو ُب إهبام الناس بركاكتو وضعف قواعده، القراءات السبعّية والشاذة مربزا ضبابّية ا١تصطلح األخَت، منبها على ما ُب ىذا الوصف من ع

، وىذا ما ًب ثبتو عند ابن جٍّت بقولو: "إنّو نازع بالثقة إىل قرائو ٤تفوف بالروايّة ونقلو أو كثَتا 113مظهرا رغبتو ُب جعلو مادة صاٟتة للدرس"
 .114منو مساوي ُب الفصاحة للمجتمع عليو"

ُب أواخر عمره، بعد أن علت بو السن طوى مراحل الشباب واختار من القراءات الشاذة اليت يرى أّن ابن جٍّت  أبو الفضل إبراىيم و٧تد
وقد احتج ٢تا ما كان لو وجو يطمئن إليو ُب الّلغة وأصول الّنحو وشواىد الشعر،أّما ماعدا ذلك ُب القراءات فقد رّدىا وضعف القراءة هبا، 

ثوبة منو واٝتاه كتاب)احملتسب( لّيدل باٝتو على الغرض الذي يريده بو ال على ا١توضوع الذي رمى بتأليفو القرىب إىل اهلل عز وجل وابتغاء ا١ت
 .115يريده عليو كما يقول ٤تققو الكتاب

: منهج احملتسب كمنهج اٟتجة ال يكاد خيالفو إال ٔتقدار ما تقتضيو طبيعة االحتجاج لقراءة اٞتماعة والقراءة الشاذة، فأبو المنهج -2 
عرض القراءة ويذكر من قرأ هبا ٍب يرجع ُب أمرىا إىل الّلغة يلتمس ٢تا شاىدا فَتويو ُب قصد أو إٚتال، أو تفصيل وافتتان على الفتح ي

حسب ما يقتضيو ا١تقام، ويتطلبو الكشف عن وجو الرأي ُب القراءة وىو اٞتملة أخذ هبا واطمئنان إليها ورٔتا وقع ُب نفسك من كثر ما 
واستصرج من لطائفها أنّو يؤثرىا وحيكم ٢تا على قراءة اٞتماعة ،كما ُب االحتجاج لقراءة اٟتسن"ِاْىِدنَا ِصرَاطَا عّدد من خصائصها 

 .116ُمْسَتِقيَما"
 .117وإن ىو مل جيد للقراءة وجها يسكن إليو، إّما لشذوذه ُب الّلغة، وإّما ٟتاجة ُب االحتجاج إىل ضرب من التكّلف واالعتساف

ويقول ليس عجيبا وال منكورا إن يتشابو الكتابان ُب ا١تنهج على ىذا الّنحو، فموضوعها واحد وصاحب اٟتجة أستاذ ويواصل قولو 
لصاحب)احملتسب( ووحدة ا١توضوع تستدعي تشاهبا ُب عالج مسائلو ولألستاذ ُب تلميذ تأثَت. وللتلميذ ُب أستاذه القدوة، ويواصل قولو: 

ٟتجة معرضا حافال، يزخر بكثَت من الشواىد والتوجيهات، وألوان من اآلراء والبحوث اللغويّة  والصوتّية "و٢تذا كان احملتسب كما كانت ا
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، وليس ىذا بكثَت على 118اليّت تدل على الغزارة والتمكن أو على الشمول واإلحاطة ودقة ا١تالحظة، وبراعة القياس وصحة االستنباط"
ُب كل ما عرفنا لو من كتب، ٍب ىو بعد ىذا قد ألف) احملتسب (ُب أخر حياتو كما سبق بعد أن، أيب الفتح وىو ٦تا يتعاظمو، فذلك رأيّو 

 .119استفاضت ٕتاربو، واستحصدت مّلكاتو، وبلغت معارفو غاية ما قدر ٢تا من نضج واكتمال"
ّي بو وجفا عنو كثَت من العلماء، وىذا ما فصالل إجراء مقارنة بُت) اٟتجة( و) احملتسب (تبُّت أنّو قد أغمضو وأطال االحتجاج فيو حىت ع

استدركو ابن جٍّت على أستاذه وكان يؤاخذه على ىذا الغموض واإلطالة، وأقر بذلك ُب أكثر من موضع ُب كتابو) احملتسب ( فيقول ىنا: 
تاذه ويبتعد كل االبتعاد عن الغموض ولذلك ال يكثر ُب كتابو)احملتسب ( من الشواىد مثل أس 120"عّي بو القراء وبغا عنو كثَت من العلماء"

ُفُع نـَْفًسا ِإديَانـَُها"  .121ويعرض الشواىد والتوجيهات ُب صورهتا ا١تبسطة فمثال يقول ُب االحتجاج لقراءة "الَ تـَنـْ
كرار وأكثر ىذه والشواىد على ذلك كثَتة لكن الطريق اليت ٨تن عليها ٥تتصرة قليلة وقصَتة، و٧تد شواىده غزيرة ولكن يكثر فيها الت    

من  الشواىد ا١تكررة من الشعر رغم أّن ا١تقام يتطلب االستشهاد هبا و٧تد القليل من حديث الرسول، وطريقة اإلجراء ٘تاثل الطريقة ا١تعتمدة
ولدين من اسطرا أو حسب ما يقتضيو االستشهاد، والشعر ا١تستشهد بو من الطبقات األربعة حىت ا١ت طرف علماء الّلغة، إّما أحيانا أو
 أجل إيضاح معٌت أو إيصال فكرة.

وهبذا كان ابن جٍّت واحد من الذين احتجوا للقراءات الشاذة، كان يسلك سبيلهم وحيتج للقراءات بقراءة حفص وبالقراءات األخرى       
ي الشكلّية واآلثار الثقافّية اليّت وبالشعر واألمثال ولغات العرب وأقوا٢تم ولكن ما دييزه ىو استغاللو للقياس واعتماده على بعض النواح

 نضجت ُب عهده.
 واستطاع أبو الفتح أن يؤلف بُت ىذه األساليب اللغويّة ٚتيعا وبُت وجوه الشواذ، كما استطاع أن ديزج الشواذ بأقّيستو مزجا ٤تببا، حىت  

 بدت فيو مواد )احملتسب( وحدة لغويّة منسجمة يقوى بعضها بعضا.
 : خاتمة 

ٍّت منهج لغوي خاص من خالل كتاب ا٠تصائص واحملتسب ُب تبيُت وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ْتيث كان فيو نوع كان البن ج
 من ا١تزج بُت األصول النحوية والطرق االستداللية اليت ٘تد بصلة إىل تيارات فكرية أخرى من فقو ومنطق وغَتىا ْتيث الحظنا أّن القياس

خالصا ْتيث ربطو بالقياس الفقهي وا١تنطقي وكذلك السماع واإلٚتاع إضافة إىل ربطهم ىذه الطرق  قي احتجاجو مل يكن لغويا
 االستداللية با١تنطق من باب الشرح والتوضيح وسببها الرئيسي ا١توسوعية الفكرية اليت كان يتمتع هبا ابن جٍّت .  

 : قائمة المصادر والمراجع
 . 8، ص: 1، ج 3/1993، تح : حسن ا٢تنداوي ، دار العلم ، دمشق : طعة اإلعراب سر صناأبو الفتح عثمان بن جٍت ،   1-
  132، ص :2، تح : ٤تمد أبو الفضل ابراىيم ، ا١تكتبة العصرية ، بَتوت : ج ، بغية الوعاةجالل الدين السيوطي   2-

 . 1585، ص : 4، ج1993) دط( /، تح : احسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت :معجم االدباءياقوت اٟتموي، -3
 . 22ا١تصدر نفسو نفسو ، ص :   -4
 .1586ص  4،ج1993، تح : احسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت : ) د، ط( / معجم األدباءياقوت اٟتموي ،  -5
تح: ٤تمود االرناؤوط، دار  ذىب في اخبار من ذىب،شذرات، الاالمام شهاب الدين ايب الفالح عبد اٞتٍت بن اٛتد بن ٤تمد العكري ا٠تبلي الدمشقي،   -6

 .141، ص 3ه( ج  1408 –م  1988، )1ابن الكثَت، دمشق، بَتوت، ط 
 23السامرائي،ابن جٍت النحوّي،ا١ترجع السابق،ص:-7
  10،ص:1،جالخصائصابن جٍت ،-8
 . 29، ا١ترجع السابق ، ص: ابن جّني النحويفاضل صاحل السامرائي،   -9

 . 15، )مقدمة احملقق ٤تمد علي النجار( ، ا١تصدر السابق، ص : لخصائص ٍّت ، اابن ج -10
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ضارب التداخل  ت  في المصطلح البالغي وال
Overlap and inconsistencies In the term rhetorical 

 
 أحمد سعدي   كتورد ال                                                                                

 غات       كلية اآلداب واللّ                                                                                
 جامعة حسيبة بن بوعلي ػ الشلف 

 
 ملخص:

ث إن مراجعة الًتاث البالغي العريب،وإعادة قراءتو على ضوء ما جّد يف الدراسات اللسانية احلديثة،تؤكد مبا ال يدع رلاال للشك أن الًتا
كثَتا من ادلصطلحات البالغية يف علوم لسانية وغَت لسانية أخرى   البالغي ينهب ويسلب قطعة قطعة ومصطلحا مصطلحا.وقد وجدنا

متقاربة ومتضاربة يف نفس الوقت.وكأن ىذه العلوم ىي الوريث الشرعي للبالغة العربية اليت مّهشت وأعلن عن قدمها وشيخوختها.وحىت 
ات وادلفاىيم.كما صلد أن بعضا منها قد جتاوزه الزمن داخل البالغة العربية نفسها قدديا وحديثا صلد ىذا التداخل والتضارب يف ادلصطلح

 ولكنو مازال مستحضرا رغم أن العلم يبطلو،والذوق يرفضو.
 

  كلمات مفتاحية:
البالغة،الفصاحة،صناعة ادلصطلح البالغي،تداولية ادلصطلح البالغي،ادلفاىيم البالغية،البالغة القددية،البالغة اجلديدة،التفكَت 

  بالغة،نقد البالغة.البالغي،قواعد ال
 

  Abstract: 
A review of the Arab rhetorical heritage, and re-read in the light of what's grandfather in modern linguistic 
studies, confirms beyond any reasonable doubt that the rhetorical heritage plunder and take away piece by 
piece and codeword Mstalha.oukd We found a lot of rhetorical terms in the linguistic and other non-
linguistic sciences converging and conflicting at the same time .okon this science is the rightful heir of Arab 
rhetoric that has marginalized and announced presented and Hejochtha.ouhty into Arabic rhetoric itself, 
past and present, we find this overlap and inconsistency in terminology and Mufahim.kma we find that 
some of them may be outdated but still formulations that despite the fact that science nullifies, the taste is 
rejected. 

 
Key words: 
 Rhetoric , eloquence , rhetorical term industry , the term deliberative rhetoric , rhetorical concepts , the 
old rhetoric , the new rhetoric , rhetorical thinking , rules of rhe 
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 مقدمة:

وضوعية،والضبط واإلحكام يف ادلصطلحات وادلفاىيم،فإن البالغة العربية تشكو من التداخل والتضارب إذا كانت العلوم تتسم بالدقة وادل 
فيهما.ويعرب بعض ىذا عن مرحلة متقدمة من مراحل نشأة البالغة العربية وتطورىا.ويعترب عبد القاىر اجلرجاين أّول ناقد للبالغة 

رماد،وحربا على ورق.مل يُعبأ ومل يعمل بو،رغم مكانة غبد القاىر اجلرجاين  العربية،لكن نقده ما زال كصرخة يف واد،وكنفخة يف
البالغية.وسوف نتطرق إىل بعض مالمح ىذا التداخل والتضارب داخل البالغة العربية نفسها وخارجها.وسوف نناقشها لبيان األخطاء 

 غي العريب احلديث.والنقائص والنقائض  اليت مل نزل نصر على بقائها وتداوذلا يف الدرس البال
 البالغة من المثاؿ إلى التمثاؿ:   .  1

أصبحت بالغتنا دتثاال حجريا ال يتحّرك وال حيّرك،قابعا يف متاحف ادلوروث اللساين العريب القدمي،فاقدا للصالحية،مفتقدا 
ية التي صنفوىا كاف يشوبها والذي حدث أف التلحيصات البالغ " لالستعمال،مفتقرا إىل رصيد جديد من ادلصطلحات وادلفاىيم

الغموض.فكثرت عليها الشروح والحواشي أو التقريرات.حتى أصبحت دراساتهم في خدمة كتب البالغة،ال في خدمة 
واجتمع عليها يف آن واحد  (1)" البالغة.ولهذا،أصبحت القواعد البالغية ال تربي ذوقا،وال ترىف حسا.فقد أصابها الجمود.

تجميد.إن أصالة الًتاث البالغي العريب ال تعٍت إطالقا شيخوختو وقدمو،كما ال تعٍت قداستو وعصمتو.وال تتناىف مع علتان،مها التمجيد وال
مقتضيات احلداثة ومتطلبات التجديد،دلواصلة التطور ومواكبة العصر.وضلن ـ لؤلسف ـ ضلمل أفكارا سلبية مسبقة،وتصورات خاطئة عن 

ام الذي ال أساس لو من الصحة.من ذلك مثال ادعاء أن السكاكي ىو الذي قتل البالغة العربية،أو البالغة،،تصل أحيانا إىل حد االهت
مّجدىا،ألن كتابو "مفتاح العلوم" عكف عليو اخللف شرحا وحشوا وتلخيصا وتدريسا،وحفظا وتكرارا وترديدا وترتيال. وىذه ـ لعمري ـ قضية 

ارخيية واالجتماعية اليت أدت إىل جتميد البالغة العربية بعد دتجيدىا،وأفضت إىل إزاحتها حتتاج إىل حبث علمي موضوعي لبيان األسباب الت
 عن رلال البحث والتطبيق وهتميشها وهتشيشها وحتييدىا.          

ىُت واألمثلة.وىذا ينبغي االعًتاف بوجود كثَت من القش القدمي البايل يف الًتاث البالغي العريب يف ادلصطلحات وادلفاىيم والشواىد والربا
يثقل البالغة ويتعارض مع حقيقتها العلمية.وينجّر عن ذلك تعدد ادلصطلحات دلفهوم واحد،أو اشًتاك عدة مفاىيم يف مصطلح بالغي 

ائل أنو ما واحد،أو اضطراب ادلفاىيم وتناقضها وعدم كفايتها ادلعرفية.فهل يعقل أن نبقى الدىر كلو نردد  ادلفهوم القدمي للتشبيو البليغ الق
غَت  يذكر فيو ادلشبو وادلشبو بو وكأهنما شيء واحد ؟ىل تكون البالغة هبذه الطريقة ادليكانيكية ادلعيارية ؟ فقد يكون ىذا التشبيو البليغ

ببالغتها قبل بليغ،وقد تكون الكناية غَت بليغة،أو االستعارة،أو التشبيو،أو احملسنات،أو غَتىا من ادلصطلحات البالغية اليت ضلكم مسبقا 
                    تذّوقها و النظر إىل كيفية استعماذلا يف اخلطاب ومدى موافقتها دلقتضى احلال ومالءمتها للسياق.                                

ا على تفكَتنا البالغي واألمثلة على اضطراب ادلصطلحات وفوضى ادلفاىيم كثَتة جدا يف الًتاث البالغي العريب،وما زالت معيارا مهيمن
د دراسة وتدريسا،ومل نعًتف بعَد السكاكي بأي علم عريب من أعالم التنظَت البالغي رغم وفرهتم وكثرهتم وقدرهتم قدديا وحديثا على التولي

،ألننا ال نرى األشياء واإلبداع واالبتكار والتخريج واإلنتاج.ليس اجلمود يف موروثنا البالغي ولكنو يف تفكَتنا ودرسنا التقليدي للبالغة
بعيوننا،ولكننا نراىا ونفرض على غَتنا رؤيتها بعيون السلف،ولسان حالنا يقول:"قف حيث أبوك وقف".وىذه بالغة األجداد،فأين بالغة 

                                   األوالد واألحفاد ؟وإىل مىت نبقى ننسب العلم إىل غَتنا ووفاضنا منو خال ؟                                           
ربية كما أن البالغة العربية اليوم،ىي بالغة العربية،مل تتفتح على البالغات األخرى بادلفهوم اللساين الواسع،واعتبارىا ليست من علوم الع

فاىيم ما ديؤل ادلعاجم والقواميس،ولكننا فحسب،بل ىي من العلوم اإلنسانية اليت يعرفها العامل كلو.دتلك البالغة العربية من ادلصطلحات وادل
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نلمس قلة وضعف التأليف ادلعجمي ادلتخصص يف البالغة بادلقارنة مع القواميس ادلتخصصة يف مصطلحات النحو أو مصطلحات 
 اللسانيات أو حتليل اخلطاب.           

الغَتة ـ من قبل العلوم اللسانية ادلتفرعة عنها أو اجملاورة ذلا كعلم وقد أصبحت البالغة العربية القددية اليوم يغار عليها ـ من اإلغارة ال من 
 الداللة والسيميائية واألسلوبية ولسانيات النص،والشعرية،وغَتىا من العلوم اللسانية احلديثة اليت تسطو على مصطلحات البالغة العربية

والنحل والتداخل.إن البالغة العربية اليوم قد أصبحت كاحملجور  القددية ومفاىيمها،بإعطائها صيغة أخرى أو صبغة بديلة إلخفاء السطو
عليو دينع من التصرف يف أمالكو،ويتصرف فيها غَته كما يشاء.و اإلطار ادلعريف للبالغة العربية يعد بإمكانات واسعة للتفكَت 

م البالغية باعتبار البالغة العربية من العلوم اللسانية والنقد،واألخذ والرد،واجلزر وادلد.كما يفتح آفاقا للبحث يف رلال ادلصطلحات وادلفاىي
العامة وليست من علوم اللسان العريب فقط.وذلك كلو من أجل حتديث وجتديد ادلعرفة  البالغية العربية،وحتيينها،يف ادلضمون 

ب أو آلخر،نتج عنو ضعف تعليمية اللغة وادلنهج،وادلصطلح وادلفهوم،والنظر والتطبيق.ألن األثر الذي تركو تغييب البالغة وهتميشها لسب
 ،وقلة اإلبداع والتلقي،وفساد الذوق.

وقد يكون التداخل بُت العلوم وادلعارف أحيانا إجيابيا،يدل على تداوذلا من أطراف سلتلفة التخصص.وىذا النوع من التداخل اإلجيايب ىو 
ات الغربية بكل فروعها مل ينشئها اللسانيون،وقد تداخلت يف مسة من مسات الفعل احلضاري.ويرى الدكتور منذر عياشي أن اللساني

إف الدرس اللساني بكل اتجاىاتو لم يكن ىو المؤسس لفاعلية البحث إنشائها وتأسيسها أطراف من خارجها.ويؤكد ىذا بقولو:" 
نموه وتطوره.وقد كاف ىذا فيو.كما لم يكن ىو المؤسس للتوجو العلمي المستند إليو.فهذه كلها جاءتو من خارجو،وساعدت على 

سببا لتداخل اإليديولوجي فيو باإلبيستيمولوجي.وإننا نعزو ىذا األمر إلى العامل الحضاري الذي كّوف العقل العلمي الغربي.فقد 
خ دّعم ىذا العامل مركزية الشخص.ولذا،جاءت العلـو تكريسا لو وتعزيزا لمثالو.فكاف ىذا الحدث فريدا،إف لم نقل شاذا في تاري

الحضارات اإلنسانية.ولما كاف األمر كذلك،فقد صار ىذا األمر عالمة لحضارة،وفرقا جوىريا تختلف بو ومن أجلو طرؽ البحث 
 ومن بينها احلضارة العربية اإلسالمية يف وقتها الراىن. ( 2)" بين حضارة الغرب والحضارات األخرى.

هبذا التداخل والتكاثر ادلعريف اإلجيايب.فلم تكن شأنا يهتم بو األدباء واللغويون  وقد كانت العربية يف رلدىا وأيام عزىا الغابر متلفعة
 والنقاد، وادلناطقة، واألصوليون، وحدىم،بل كانت الشغل الشاغل لطوائف وفئات ختصصية متعددة،نظرا وتطبيقا،فقد اىتم هبا ادلفسرون،

ما مجدت البالغة اليت كانت مثاال،أصبحت دتثاال بُت أيدي األدباء واللغويُت وبعد وادلربون، والتعليميون. والوعاظ، واحلكماء، واحلكام،
                      وحدىم.وتركتها الطوائف والتخصصات العلمية األخرى ظنا منها أن اذلم البالغي ليس من شأهنا،وأنو شأن أديب زلض.                      

 .صناعة المصطلح البالغي:2 
صناعة ادلصطلحات تتوقف العلوم والفنون واآلداب،ويتنازل سقف اللغة عند أرضية االتصال النفعي الوظيفي الذي ال يرقى  عندما تتوقف

ونقده إىل درجة اللغة اإلبداعية.ويتم جتديد أو توليد ادلصطلح البالغي يف ظل عمليتُت إجرائيتُت اثنتُت مها دراسة ادلصطلح البالغي القدمي 
 وىذان النشاطان تفتقدمها البالغة العربية احلديثة. يد مصطلحات ومفاىيم بالغية جديدة.وتول نقدا بناء،

استطاع البالغيون العرب القدامى التسامي إىل بالغة القرآن الكرمي ادلعجزة،وبالغة احلديث النبوي الشريف غَت .النقد البالغي:2.2
 والنظر والتفكَت، .وقد تعاملوا مع ىذه البالغات تعامال عقالنيا،بالوصف والتفسَت،ادلعجزة،وبالغة اإلبداع األديب الشعري والنثري الصناعية

وكانوا يقلّبون ادلصطلحات وادلفاىيم واآلراء ادلتباينة وادلتضاربة على وجوىها  واألخذ والرد. والوضع واالصطالح، والنقاش واجلدل،
 .وال يقبلون شيئا منها على عواىنو وعالتو.ادلختلفة.وال يسكتون عن شيء منها مهما كان سخيفا أو تافها
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إف إنتاجو البالغي يمتاز بالخاصيتين المتعارضتين يقول الدكتور طو عبد الرمحن مشيدا مبنهج عبد القاىر اجلرجاين البالغي:" 
ورة،وفي دفع أساليب التاليتين:أوالىما،أنو إنتاج جدالي،لم يأؿ عبد القاىر الجرجاني جهدا في االعتراض على مقوالت بيانية مشه

أنو إنتاج  بديعية سائدة عن أسالفو من نقاد البالغة.وخير دليل على ذلك كثرة دوراف العبارات الجدلية على لسانو...والثانية،
واستحق بذلك أف يعتبر مؤّسس علم البالغة  فقد توّلى عبد القاىر إنشاء مقوالت وأدوات للنقد البالغي،لم يسبق إليها. تأسيسي،

 ولّما اجتمع لهذا اإلنتاج وصف الجداؿ ووصف التأسيس،فقد جاء مشتمال على مباديء تزاوج بين مقتضى النقد للقديم، ربي.الع
( وىذا ىو ميزان 3" )ومقتضى البناء للجديد.وكل صياغة لهذه المباديء يجب أف تتوّخى حفظ ىذا التردد بين الطرفين.

ادلعرفة عند علماء السلف.فقد كانوا يقلبون ادلسائل  البالغية قبل قبوذلا،كما يقلبون السلعة قبل العدل،وميزان العقل،يف التعامل مع العلم و 
 شرائها،ألهنم يدركون ما يأخذون وما يًتكون.

ة ادلتواترة إن ادلستوى النقدي الذي بلغتو البالغة العربية قدديا ىو الذي طّورىا وحّررىا من القعود والقيود واجلمود بفضل ىذه اجلهود العقلي
تطلب  وادلتضافرة.ىذا ادلستوى الذي بلغتو البالغة العربية القددية مل ترق إىل عشر معشاره البالغة العربية احلديثة السطحية اجملتزئة اليت

ليو بالبند التسليم واالعتقاد،وترفض التحليل واالنتقاد.ألن التفكَت البالغي قد توقف،وباب االجتهاد البالغي قد أغلق وُُشّع وكتب ع
 العريض:"شلنوع الدخول".

وحيق لنا أن نتساءل ضلن اليوم أيضا عن مدى انسجام االجتهادات اللسانية عند الباحثُت العرب مع الدرس اللغوي العريب وأن نقول أيضا 
إف االجتهاد العلمي السديد يقتضي ممن يمارسو،أف يكوف ملما بأصوؿ الموضوع الذي يتصّدى مع القائل:" 

بفروعو،وطبيعتو،وخصائصو،ومصطلحاتو،وتاريخ تطوره،وجهود رجالو،ومذاىبهم فيو.وىذا ما نفتقده في كثير من الزمالء لو،و 
الكراـ،الذين وضعوا أنفسهم في منصة المجتهدين،فكاف منهم ما يدؿ على القصور والوىم واالختالؿ.لقد نقلوا أصوؿ اللسانيات 

( وىذا كلو 4" )د.فدخلت عليهم أحكاـ سطحية مشحونة بالضعف والخطإ واالنحراؼ.األعجمية فبل أف يحوزوا واجبات االجتها
من باب التكاسل،والتطاول على العلوم وادلعرفة من غَت حتصيل وال اقتدار.ويف رلال البالغة قد مسعنا مرارا عن وجود بالغيُت غَت 

ُت البالغة مكرىُت متكلفُت،غَت قادرين على تطبيقها يف كالمهم بلغاء،شلن يتعاطون تعليم البالغة وال يفهموهنا،ويرددون قواعد وقوان
 وكتابتهم وسلوكهم.

د وحىت يف اجملال األكادديي،ما زالت البحوث والدراسات البالغية قددية يف ادلوضوع وادلنهج،ترفض نقد الًتاث أو نقضو،وتنحو منحى التقلي
ض شروطها الصارمة على البحوث والدراسات اجلامعية ومنها جدة ادلوضوع والًتديد الذي ال يأيت جبديد.ومنهجية البحث العلمي تفر 

وجودتو،ولو طبقنا ىذين الشرطُت وحدمها حلصلنا على دراسات وحبوث جامعية يف البالغة تتسم بطابع االجتهاد.إن االجتهاد البالغي 
 أن البالغي العريب احلديث،وقل االىتمام بو.عند القدماء مل يتواصل،ومل يوصل،ومل يتصل مبثلو عند احملدثُت.ولذلك،ضمر الش

قددية،نستطيع أن نقول عنها إن الدىر قد أكل عليها بعض ادلصطلحات :.توليد المصطلح البالغي وتوسيع مفهومو2.2
لبالغة وشرب.وإضافة إىل عامل القدم والِبلى،فإن ىذه ادلصطلحات زلدودة:يف العدد،وادلفهوم،والتداول،واالشتغال.وىكذا،ال تعطي ا

حُّت فاعليتها،وال تغّطي كل احتياجاهتا التنموية إىل مزيد من التوليد ادلعجمي،والتوليد الداليل،مثل أي كائن حي ينمو ويتطور،ويتحّضر،ويت
.بل ليستيقظ من نومو،ويكون يف يومو.لكن البالغة العربية نامت وما منت،يف غياب البوادر الدالة على نوايا تتعلق بتوظيفها وتنميتها

بالعكس،توجد أوضاع رامية إىل رميها،وهتشيشها،وهتميشها.كما توجد إشاعات عن نعيها ونعتها مبا ال يليق من األوصاف،مثل االدعاء 
الذي يتهم السكاكي بقتل البالغة،وأن األسلوبية قد قضت أيضا على البالغة،إىل غَت ذلك من العبارات اليت ترمي كلها إىل تقزمي 

 ا على أهنا قددية،ال تتماشى مع روح العصر ومتطلباتو اللسانية وادلعرفية.البالغة،وتقدديه
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ون وقد كّرس ىذه ادلعاين مجود الدرس البالغي واكتفاؤه ببعض اجلهود التعليمية ادلتقطعة ىنا وىناك،ودتجيد ادلصطلحات البالغية القددية،د
ب التطبيقي.باإلضافة إىل عدم االغًتاف بالبالغة الغربية،ورفض تصور واضح وصحيح دلفاىيمها من اجلانب النظري،وناىيك عن اجلان

 االغًتاف منها،واّدعاء أهنا ليست ببالغة رغم وصوذلا إىل ما توصلت إليو. 
االجًتار ادلتكرر و  وقد الحظ كثَت من الباحثُت برودة ادلصطلح البالغي العريب احلديث،والصدأ الذي يأكل كثَتا منو،رغم الصدى والدوران 

ذلك الموروث المتعدد الجهات فيما يخص  على األلسنة واألقالم،بواسطة التقليد والًتديد،ودورانو دورانا ملوال منذ قرون.وبالفعل إن "
مباحث البالغة،وكيف تشابكت عناصر مختلفة أتيح لها أف تسهم عن قصد أو عن سواه،في تقنين النظر الفني،وما كاف لذلك من 

.وقد يرى بعض منا،أف ىذه الدراسة قد تصدـ القاريء،حين نجادؿ في مسّلمات قد اكتسبت ىذه الصفة خطورة ما زلنا نعانيها
من طوؿ التكرار،ومن دوراف ملوؿ ينقلها بو جيل إلى جيل.ولكن ال بأس،فسوؼ نتحّمل ما يقاؿ بكل صبر.فذلك أفضل من أف 

(   إن تقنيات البالغة العربية احلديثة،ما زالت يف معظمها 5" )تذؿ.ننضّم إلى قافلة االسترخاء حوؿ ما قيل،واالكتفاء بترديد ما اب
 قددية،مل تتطّور،وقد تطّورت دنيا الناس وحياهتم،يف كل شيء. 

بل وادلصطلحات يف البالغة العربية احلديثة صارت معيارية،وأصبحت كادلواد القانونية اليت حتمل مفاىيم زلددة ذات اجتاه أفقي زلدد،وال تق
ل واالختالف.وكأن التفكَت اللساين العريب احلديث قد أذىلتو البالغة القددية،حىت صار يقف أمامها عاجزا عن توليد معجمي التأوي

التوليد الداللي إبداع لدالالت معجمية،وتراكيب داللية جديدة.أي أنو يرتبط بظهور معنى  وداليل جديدين يتعلقان بالبالغة.  إن "
دة بالنسبة لوحدة معجمية موجودة أصال في معجم اللغة،فيسمح لها ذلك بالظهور في سياقات جديدة جديد،أو قيمة داللية جدي

( ولكن الًتديد والتقليد مل يسمحا هبذا التجاوز بالتوسع والتوليد،والذىاب إىل بعيد،يف ألفاظ البالغة العربية 6" )لم تتحقق فيها من قبل.
 ونعيد. ومعانيها اليت ما زلنا إىل اليوم نكررىا

 .التداخل الداخلي:3
   من يقرأ كتب البالغة جيدىا مشحونة بالتداخل والتضارب الداخلي يف ادلصطلحات وادلفاىيم،وسنقف عند بعضو. 

إذا كانت الفلسفة ادلسماة قدديا أم العلوم،قد مسحت راضية مرضية باستقالل ىذه العلوم عنها دلا بلغت سن .علـو البالغة:2.3
يصيبها أي ضرر أو نقصان من جراء ذلك.وكذلك،إذا كان أبو الفنون،وىو ادلسرح،قد مسح باستقالل الفنون كلها الرشد،دون أن 

عنو.وصار يف العصر احلديث كل علم قائما بذاتو،وكل فن قائما بذاتو.بل بالعكس،فإن ذلك قد أفادىا كثَتا يف ختفيف العبء عنها،ويف 
أكثر فأكثر.وكذلك قد نشأت من القرأن الكرمي علوم كثَتة مسيت بعلوم القرآن قد استقل أكثرىا  رؤية ىذه العلوم تتوسع وتتعّزز وتتأىل

وصار علما قائما بذاتو،ماعدا بعض العلوم وثيقة الصلة وشديدة االرتباط بالقرآن الكرمي كالناسخ وادلنسوخ والتفسَت وغَتمها من علوم 
 أن تستقل عنو كما استقل ادلعجم والنحو والبالغة. القرآن الكرمي اليت ال ديكن منهجيا وال معرفيا

 إذا كان األمر كذلك،فإننا صلد البالغة  حتتل أراضي ثالثة علوم ىي علم ادلعاين،وعلم البيان،وعلم البديع.وىي ثالثة علوم يتضمنها علم
عاين والبيان والبديع،ألهنا كلها مندرجة يف واحد،وال صلد ىذا سوى يف البالغة العربية.فإما أن حتذف كلمة وصفة علم وال تضاف إىل ادل

علم واحد ىو علم البالغة،وتعترب كلها عناصر أو مستويات أو مباحث لعلم البالغة.وإما أن تستقل بعض ىذه العلوم خاصة علم ادلعاين 
لة وغَت مًتابطة.ونسبة علم ادلعاين إىل وعلم البيان.البد من إعادة التصنيف يف البالغة العربية حىت تكون علما واحدا ال ثالثة علوم متداخ

 النحو أقرب من نسبتو إىل البالغة،وىذه النسبة قد أكدىا عبد القاىر اجلرجاين يف نظريتو ادلسماة "معاين النحو" أي نظرية علم ادلعاين
يعد جهد لنحو،ونسبتو إليو بقولو"النحوية،    أو علم ادلعاين النحوي.وقد أشار أيضا الدكتور دتام حسان إىل صلة علم ادلعاين بعلم ا

البالغيين في علم المعاني في طابعو العاـ دراسة تنظيرية ال تطبيقية.وىي تبدو أقرب إلى الدراسة اللغوية منها إلى النقد 
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لنحو األدبي،وأقرب إلى النحو منها إلى أي فرع آخر من فروع الدراسات اللغوية أو العربية عموما.وإذا نسبنا ىذا الجهد إلى ا
فإف خير ما نصفو بو أنو من نوع النحو اإلجرائي،وذلك في مقابل النحو التقعيدي الذي جاء بو النحاة.فالبالغيوف يحددوف 

ولكنو أيضا نشاط متكامل،ولو نسب علم ادلعاين إىل علم النحو  (7) إجراءات،والنحاة يحددوف قواعد.ونشاط كليهما نشاط نظري."
بالغة،ولعل تربير نسبة علم ادلعاين إىل علم البالغة عند القدامى اعتباره مهزة وصل بُت النحو والبالغة،فعلم لكان أنسب من نسبتو إىل ال

 ادلعاين يعترب من جهة تكملة للنحو،ومن جهة أخرى مقدمة للبالغة. 
دال على العلم الذي يدرس  :يف اللسانيات احلديثة ال يوجد تداخل بُت الفصاحة والبالغة.فالبالغة مصطلح.البالغة والفصاحة2.3

قوانُت الفصاحة وقواعدىا وطرق التعبَت اجلميل الفصيح.والفصاحة ىي الكالم اجلميل ادلؤثر،فالفصيح ىو البليغ.أما يف ادلوروث البالغي 
سبة إىل ادلصطلح العريب فكال ادلعنيُت يعرب عنو مبصطلح البالغة؛ويفرقون بُت من ديارس بالغة التعبَت،وبالغة التنظَت العلمي بالن

عينو،فيطلقون على األول مصطلح البليغ،وعلى الثاين مصطلح البالغي.فيقال بليغ دلن تكلم بكالم بليغ حسن،وبالغي للمتخصص يف 
علم البالغة.ولذلك قيل:رب بالغي غَت بليغ.والفرق واضح بُت التصور العريب والتصور الغريب للبالغة والفصاحة،نوضحو أكثر بواسطة 

 ل التايل:اجلدو 
 

احلديثة إىل جعل الفصاحة صفة للكالم البليغ،وليست علما من علوم البالغة،فيقال بليغ أو فصيح وادلعٌت واحد،وليس  وتتجو اللسانيات 
تجمع بين مفهـو البالغة والفصاحة...ونود أف تتسع النظرة لدرس البالغة  " كما ىو احلال يف التصور البالغي العريب.وىذه الوجهة

غة ومدلوؿ فصاحة.وال ندعي ما يخالف طبيعة األشياء وطبيعة العمل الفني.فليكن مفهـو ومقهومها،فال نفصل بين مدلوؿ بال
البالغة،ىو دراسة األساليب الفنية في األجناس األدبية المختلفة،ووسيلة الفناف في خلقو األدبي لها على حسب خصائصها 

وصلد يف الًتاث البالغي العريب  (8) "يكوف من الممكن تداخل البالغة والنقد.وإنو لعمل ضروري.المستكنة في طبيعتها.وقد 
 صطلحات متداخلة ومتضاربة مع مصطلح البالغة يف أحيان كثَتة منها الفصاحة،البيان،البديع.م

غة اليت تعٍت العلم الذي يتناول ىذه الظاىرة يف اللسانيات الغربية ال يوجد ىذا التداخل بُت الفصاحة اليت تعٍت الكالم البليغ،والبال
حيح اللسانية يف التعبَت بالوصف والتحليل..أما يف التصور العريب،فإإننا عندما نطلق مصطلح بالغة،ضلتاج إىل قرينة ما لتحديد ادلفهوم الص

 ،أم ادلقصود هبا تكوين البالغي؟ذلا.وجيب فك ىذا التداخل والتضارب يف تعليمية مادة البالغة،ىل ادلقصود هبا تكوين البليغ
 
لقد استخدم مصطلح البيان دائما كرديف ووصيف دلصطلح البالغة يف التصور البالغي العريب.ومها فيو حيمالن .البالغة والبياف:3.3 

البياف اسم جامع ولو:" مفهوما واحدا داال على البالغة مبعنييها.وقد رسخ اجلاحظ ىذه العالقة بُت البالغة والبيان يف تعريفو للبيان بق
لكل شيء كشف لك قناع المعنى،وىتك الحجب دوف الضمير،حتى يفضي السامع إلى حقيقتو،ويهجم على محصولو.كائنا ما  

والبيان يكون بالدليل اللغوي وبأدلة أخرى غَت لغوية كما ذكر (  9) "كاف ذلك البياف،ومن أي جنس كاف ذلك الدليل.
 طلح البيان على الدليل اللغوي فقط شعره ونثره.وارتبط لذلك مبفهوم البالغة ارتباطا وثيقا ولصيقا.اجلاحظ.ولكن،غلب استخدام مص

 المصطلح التصور الغربي التصور العربي

 لبالغةا علم فقط  Rhétorique علم وكالم
مرتبة أقل من البالغة وشرط فيها.تعٍت رلرد االستعمال السليم 

                                أي الكالم الفصيح وعلم النحو.للغة.
Eloquence   الفصاحة كالم بليغ 
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والبياف في عرؼ الكالـ أعم من كل واحد من الفصاحة والبالغة.ألف كل واحد منهما من مادتو،وداخل يقول الدكتور بدوي طبانو:" 
 (10)" الفصاحة والبالغة وغيرىما،ولم يوضع علم للفصاحة وال علم للبالغة.في حقيقتو.ولذلك فلنا علم البياف،وتكلمنا فيو عن 

 ويف ىذا الكالم دليل واضح على التداخل الداخلي والتضارب يف مصطلحات البالغة العربية ومفاىيمها.
لبيان ولكن مبفهوم آخر مغاير وإضافة إىل جعل علم البيان أعم من علم البالغة،فإننا صلد يف البالغة نفسها علما آخر يسمى أيضا علم ا

دتاما للمفهوم األول السابق.وعلم البيان ىذا،ىو جزء من علوم البالغة،فكيف أصبح الكل جزءا ؟ وىل نعترب اليوم علم البيان أعم وأوسع 
رب بسهولة وذلك بإطالق من البالغة ألهنا داخلة فيو؟ أم نعتربه جزءا من البالغة وىو داخل فيها ؟ وكان باإلمكان اخلروج من ىذا التضا

 مصطلح آخر على علم البيان الذي ىو أحد علوم البالغة الثالثة ونسميو الصور البالغية بدال من علم البيان أو الصور البيانية.
 .التداخل الخارجي:4
اشًتاكها فيها.وصارت البالغة تفرعت وترعرعت علوم اللغة يف اللسانيات احلديثة،وتداخلت فيما بينها،بسبب اجملاورة وعالقتها باللغة و  

 رى.خحتيل إىل علوم أخرى،وحتيل علوم أخرى إليها.وسوف نذكر بعض التداخل والتضارب بُت البالغة والعلوم األ
ظهرت األسلوبية كفرع جديد من فروع اللسانيات التطبيقية بداية من الربع األخَت من القرن العشرين.وقد اّدعى .البالغة واألسلوبية: 2.4

أن البالغة قد عجزت أو ماتت،وان بداية األسلوبية ىي هناية للبالغة  صارىا حينا أهنا بديلة عن البالغة،وحينا آخر أهنا وريثة ذلا.مبعٌتأن
 ونعي ذلا.

لكن اإلعالن عن موت البالغة منذ ما يقرب من مخسُت عاما خلت،مل يًتك الساحة خالية من البالغة،ومل يزدىا اإلعالن الكاذب عن 
وهتا والنعي ادلدعى عليها إال حضورا وسطوعا وبروزا.ولكن لدينا اليوم تداخل وتضارب معرفيان شديدان بُت البالغة واألسلوبية،إىل حد م

تقيم البالغة واألسلوبية منذ زمن عالقات وطيدة.تتقلص األسلوبية أحيانا حتى ال تعدو أف جيعل إحدامها تتماىى يف األخرى،حيث " 
" نموذج التواصل البالغي،وتنفصل أحيانا عن ىذا النموذج،وتتسع،حتى لتكاد تمثل البالغة كلها باعتبارىا مختزلة.تكوف جزءا من 

العلمان وتداخال حىت تالشت معامل التفريق بينهما،وبدأنا نسأل يف حَتة ىل األسلوبية ىي البالغة اجلديدة؟  ن وقد تقارب ىذا( 11)
 عن دراستو يف يوم ما. ايا البالغة ومباحثها،ومل تتنازل ومل تتخل  وقد كان األسلوب منذ القدمي من قض

هتتم البالغة مبوضوع الداللة اىتماما كبَتا يف بايب ادلعاين والبيان.ومل تكن قضية الداللة يف البالغة نسيا .البالغة وعلم الداللة:2.4
على القضايا وادلسائل الداللية،وادلباحث ادلتصلة بادلعٌت.وقد وجد  منسيا.وقد ظهر علم الداللة كفرع من فروع اللسانيات احلديثة ليستحوذ

علم الداللة احلديث نفسو يتوّكأ على البالغة،ويتداخل معها،ويسلبها كثَتا من مصطلحاهتا ومفاىيمها.وقد وقعت شبهة السطو واالنتحال 
العالقة باستمرار في أبحاث الداللة والبياف عند  لكن التعمق في التحليل يزيل ىذه الشبهة على علم الداللة يف حق البالغة "

العرب.وبالفعل حاوؿ المناطقة واألصوليوف والبالغيوف في كل كتبهم أف يعيّنوا نوعية الداللة بالنسبة لكل من المطابقة والتضّمن 
 ( 12)" لمصطلحات.وااللتزاـ،سواء كانت وضعية أو عقلية.لكنهم لم يصلوا إلى تطابق...يجعلهم يتخلوف عن ازدواجية ا

واالزدواجية يف ادلصطلح البالغي جتعل مفهومو موّزعا يف علوم سلتلفة،ومتضاربا خاصة يف موضوع الداللة وادلعٌت الذي تعاجلو كل علوم 
 اللغة.

ت البديعية ادلعنوية.ويسمي ومن أىم القضايا البالغية اليت يتناوذلا علم الداللة قضية الداللة يف االستعمال اجملازي والصور البيانية واحملسنا
إف المجاز بإيجاز عملية لغوية تعمل على إنتاج بنيات لغوية من نوع  علم الداللة ىذا النوع مبعٌت ادلعٌت.فمثال يف علم الداللة "

ي،وليس معّين.وىي البنيات المسماة موّلدة.ويتخّكم في إنتاجها ما ىو تصّوري.ولذلك،فإف بناءىا يتم على مستوى التمثيل الذىن
على مستوى ما يربط بين األشياء المتطابقة مجازيا في العالم الخارجي غير اللغوي.وعلى النظرية اللغوية أف ترصد كيفية إبداع 
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وقد كان اجملاز يف البالغة  ( 13)" ىذه الدالالت الجديدة الموّلدة.وتحّدد المباديء الداللية التي تسمح بقياـ تأويل داللي لها.
 و الغموض والتضارب،فهو نوعان أحدمها ال يدخل يف التصورات.العربية يشوب

يف  وقد أثار اجملاز جدال كبَتا يف البالغة العربية،بُت قابل ورافض،خاصة ما تعلق منو بالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف،ألن اجملاز
ة اللغوية ومل يتعدىا ليدخل يف دائرة اجلدل والكالم والعقيدة التصور البالغي ىو عكس احلقيقة.ولو دار البحث والنقاش يف اجملاز يف الدائر 

فالحقيقة بهذا المفهـو نقيض المجاز الذي ىو استعماؿ اللفظ في غير ما وضع لو في أصل االستعماؿ.أي  لشفى وكفى "
قة ثابتا كما ىو حتى المخالفة واالنحراؼ باللفظ عن أصل وضعو.لذلك ناؿ المجاز عناية أكبر من الحقيقة.وبقي مفهـو الحقي

عصرنا ىذا،من دوف أف يمسو تغيير،أو يصحبو تطّور.ألنو ثابت بثبات أصل االستعماؿ،لذلك قّلت عناية البالغيين بو.وانصرفوا 
والداللة احلقيقية على ادلعٌت تسمى ادلطابقة،والداللة اجملازية تسمى ( 14)"إلى المجاز:يقّسموف،ويفّرعوف،ويفّسروف،ويؤّولوف فيو.

لتضمن أو االلتزام يف علم الداللة احلديث.فادلفاىيم واحدة ىي ىي يف البالغة وعلم الداللة وادلصطلح سلتلف نسبيا.ولسنا ندري دلاذا ا
يف وقع االتفاق العام واإلمجاع السكويت بُت البالغيُت القدامى على أن اجملاز ىو دائما أبلغ من احلقيقة،وكأن احلقيقة ليست من البالغة 

 ولو ربطوا استعماذلما بالسياق وادلقام ومقتضى احلال،لوجدوا أن احلقيقة تكون أحيانا أبلغ من اجملاز،قلكل منهما مقام وسياقشيء.
 .وبالغة

 .البالغة العامة الجديدة:5
امة اجلديدة.لقد ظهرت لقد آن األوان للبالغة العربية أن تتوسع و تتفتح على كل بالغة يف العامل ؛ لتساىم يف إنشاء وبناء البالغة الع

ا اللسانيات العامة،والنحو العام،وحق للبالغة العامة أن تظهر ىي األخرى،لتستمد عناصرىا من التفكَت البالغي العادلي القدمي واحلديث،مب
 يف ذلك التفكَت البالغي العريب.

ا كان مستواه،يعطينا رؤية جزئية عن القضايا البالغية إن التوقف عند حدود التفكَت البالغي العريب،أوالغريب،أو أي تفكَت بالغي آخر،مهم
و،ليكون ال تغٍت فتيال عن التوسع فيها والرؤية الشمولية ذلا.ويتحتم علينا الرجوع إىل موروثنا البالغي ومراجعة ما فيو من نفيس وزىيد،وحتيين

وارد،خاصة وأن البالغة العصرية اجلديدة  تشهد رواجا  مناسبا لروح العصر الذي نعيش فيو بتغيَت الشواىد وتعديل القواعد وتقريب الش
ليس مفاجئا،إذف،أف يصبح مصطلح بالغة اليـو يستعمل في اللسانيات الحديثة،ونظرية كبَتا يف العامل اليوم.وصحيح أنو " 

ولتحقيق ( 15)" ى.األدب،بمعاف جديدة تعكس منظورا حاليا،أكثر منو تقليديا.أو بمعاف تقترف بشكل فضفاض بمعاف تقليدية أخر 
ىذا الغرض،يتوجب االطالع على كل ادلصطلحات وادلفاىيم اليت توصلت إليها البالغة العادلية يف الغرب والشرق،ويف اجلهات األربع من 

 العامل،لتحديد زلل البالغة العربية من اإلعراب يف البناء البالغي العادلي اجلديد.
يف إطار اجلهود الرامية إىل التالقي والتالقح بُت ثقافات وآداب وعلوم األمم ادلتحضرة يف  وما تقوم بو ادلنظمة العربية للًتمجة يصب

إىل العامل.خاصة إذا كانت الًتمجة اليت حتمل ىذا البعد احلضاري اإلنساين ذات اجتاىُت اثنُت ال غٌت بأحدمها عن اآلخر:من اللغة العربية 
 العربية. اللغات األخرى،ومن اللغات األخرى إىل اللغة

يف  ينبغي االنعتاق من أْسر بالغة العربية وأسرارىا،إىل فضاء البالغة العربية العادلية الرحب؛كما ينبغي اخلروج من أسر البالغة العربية
باختالؼ  اختلفت الصورة العامة للدراسات البالغيةعصورىا اجمليدة القددية،وتكوين تصور جديد للبالغة العربية العادلية ادلعاصرة،فقد "

 وينبغي لذلك أن ختتلف الصورة العامة للدراسات البالغية العربية يف ىذا العصر عما كانت عليو يف العصور الغابرة. (16)"  العصور.
يبدو أف عودة البالغة،وازدىار وىذا أحد معاين جتديد البالغة،وأحد معاين البالغة اجلديدة،أو البالغة العامة،أو البالغة ادلعاصرة.و "

النظريات اللسانية للتأويل تشهد،بصرؼ النظر عن تأثيرات الموضة،على تطور عاـ في صالح تصّور بالغي تأويلي يعاد بناؤه 
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ويف إعادة بناء البالغة العربية من جديد،لدينا كثَت من القضايا اليت كانت هتتم هبا البالغة العربية قدديا جيب اليوم ( 17)." أخيرا
ىا،أو تركها يف سياقها الثقايف التارخيي للعصر القدمي الذي أنبتها وأنتجها ورآىا تناسبو.فالبالغة ذلا يف كل عصر ىدمها،أو نقضها،أو نقد

كانت البالغة العربية مشغولة بنوع من المصالحة بين المتكلم ذوق،وذلا يف كل عصر شوق،وسوق،وذلا يف كل عصر شغل.فقد " 
ستعماؿ اللغة استعماال ناجحا.وكانت مشغولة بفن الظرؼ الذي يشارؾ في إدراؾ والمخاطب.وكانت مشغولة بتحقيق المآرب،وا

النجاح.كانت البالغة العربية تهتم باللغة الىتمامها بهذه المصالحة،أو تحقيق مآرب الحياة التي تناؿ من خالؿ البراعة في القوؿ 
كانت مهيمنة على الظرؼ،والمآرب،والتوفيق.كانت   واألداء.وبعبارة أخرى،لم تكن اللغة في نظر البالغة خالصة لنفسها.وال

أبحاث اللغة في خدمة الشعور بالترؼ.ىذه الخدمة التي ال تنفصل عن الملهاة         أو التسلية.كانت أبحاث اللغة في شكل 
الطبقة الوحيدة          وىذه الطبقة ليست ىي( 18) ."بالغة تخدـ أحيانا على األقل عواطف الطبقة الخاصة،أو عواطف البطالة والفراغ

 يف اجملتمعات اإلنسانية اليت حتتاج إىل دلسات البالغة الناعمة.فلكل طبقة يف اجملتمعات اإلنسانية بالغتها اخلاصة،ولكل نوع من انواع
احلياة  منة اخلطاب بالغتو اخلاصة.ونتيجة الىتمام البالغة العربية بالنخبة واألدب فقط،بقيت جوانب كثَتة معتمة مظلمة ورلهول

 االجتماعية يف الدرس البالغي العريب القدمي.فانظر كم ترك األول لآلخر.
لقضايا إن البالغة ادلتداولة اليوم،يف األوساط العربية،العلمية،والتعليمية،بالغة سلتزلة،وملخصة،وسلتصرة.قد أمهلت فيها كثَت من اجلوانب وا

د ىيمنت عليها بالغة النص األديب الشعري والنثري.فرغم نشأة البالغة العربية ملتحمة بالنص البالغية اذلامة اليت تسع احلياة اإلنسانية.وق
وارتبطت القرآين ادلعجز،إال اهنا سرعان ما تناست ىذه البالغة الرفيعة وتنازلت عنها،ومل تواصل مواكبتها للنص القرآين عرب العصور ادلتعاقبة،

وذلذا،فإن قاريء البالغة العربية يف وضعها الراىن،ليخرج بنتيجة مفادىا أن البالغة العربية مشغولة بالنص األديب وحده ومل تلتفت إىل غَته.
بقضايا األدب،ومنشغلة عن فضايا العلم،واحلياة،واإلنسان.والواقع،أن البالغة ىي أرحب وأُشل وأوسع أفقا من ذلك كلو.فهي بالغة اللغة 

 غة اإلنسان ادلتعلم ادلتخلق ادلتحضر مهما كانت لغتو وسنو وجنسو وجنسيتو.                                                   احلية يف كل مستوياهتا واستعماالهتا،وبال
 زال تعٍت البالغة اجلديدة يف التنظَت اللساين الغريب احلديث الثورة على البالغة القددية،اليت حتمل ثروة مصطلحية ومفاىيمية ال ديكن

فإف البالغة الجديدة...تتطّلع إلى إعادة إدخاؿ ء عنها.بل إن البالغة اجلديدة تعٍت عودة البالغة القددية بشكل جديد.وكذلك "االستغنا
السلطة القضائية للعقل في ميداف التقدير،واآلراء،والمعتقدات...ويمكن تعريفها بأنها نظرية عامة للمحاججة بكل أشكالها 

ية،والجمالية،والفلسفية(.ولتكن بالغة تطبَّق على نموذج من نماذج الجلسات التي ُتدِخل إلى جانب )الشرعية،والسياسية،واألخالق
نصرا يحّدد قيمة المحاججة.وعلى مقدار مالمستها لقضايا العقل العملي،ولنظرية عفعالية الخطاب،نوعيَة الحضور بوصفها 

النتماء...فإنها ستلتقي موضوعات مألوفة لدى الباحثين في العلـو الفعل،وتعلقها بمسائل مفاوضة البعد بين الذوات،واإلقناع،وا
)" االجتماعية.

xix)   فسوف خترج البالغة من جديد،من قوقعتها األدبية،كما خيرج ادلارد من القمقم،لتمارس طاقتها وفعاليتها التعبَتية يف كل أنواع
والعلوم  والعلوم اإلدارية، السياسية، والعلوم وم االجتماعية،اخلطاب األديب فحسب.وسوف تدخل البالغة يف العليف اخلطاب،وليس 

فالتداخل ادلصطلحي وادلفاىيمي بُت البالغة احلديثة والعلوم  وكل العلوم اليت تستعمل فيها اللغة والعقل. والعلوم اإلنسانية، النفسية،
 اجلديدة ىي بالغة اخلطاب.         األخرى تداخل ضروري وختمي إلحياء ىذه العلوم وتداوذلا.وىكذا فإن البالغة 

هتتم بتحسُت اخلطابات من الناحية اإلنسانية والرمسية واالجتماعية وحتديد  تداولية. تفعيلية، تطبيقية، عملية، وىي إذن بالغة وظيفية،
نق الشكلي ادلناسب على كل مستوى ومنوذج منتج اخلطاب ومتلقيو والعالقة بينهما.وىي بالغة عامة ترمي إىل إرضاء الناس،وإضفاء الرو 

                                           نوع من أنواع اخلطاب.والبالغة العربية مرشحة للعودة من جديد،بشكل وظيفي جديد،كبالغة جديدة،مثل البالغة يف الغرب.                 
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 خاتمة: 
مفر منها ، نتيجة للتطور ادلعريف و التكنولوجي يف العامل الذي صار يشبو القرية  أصبح التداخل ادلعريف و الثقايف يف عصرنا احلايل حتمية ال

الصغَتة .و البد من التحكم يف ىذا التداخل و إدارتو و حسن تسيَته حىت يكون إجيابيا .و ضلتاج اليوم يف اجملال البالغي إىل قراءات 
النقدية ادلتبصرة ىي اليت تسمح لنا بإبداء رأينا بصراحة و موضوعية يف كل جديدة للبالغة القددية كما يقول روالن بارت ىذه القراءات 

 و الًتديد الببغائي. القضايا البالغية ادلوروثة و اخلروج من التقليد األعمى 
ض علينا يف كما أن البالغة كغَتىا من العلوم و ادلعارف ليست حكرا على العرب دون غَتىم من األمم ، فقد أثبت األمر الواقع الذي فر 

 الوقت الراىن أن الغرب أبلغ مّنا ،عندما وضعوا البالغة يف أولويات برامج تعليمهم يف كل أطواره و ختصصاتو و جّددوا بالغتهم القددية
و احلياة  لتوافق أذواقهم و طموحاهتم .و قد عرفوا القيم اليت دتنحها البالغة للعقل و اللسان و السلوك و الشخصية اإلنسانية 

 رمتها،فألزموا هبا أنفسهم و اعتربوىا من أخالقهم و أسلوهبم يف احلياة .ب
جتميد إن إعادة قراءة بالغتنا القددية قراءة موضوعية،و قراءة احملاصيل البالغية لدى األمم ادلتحضرة جيعل العقل العريب ادلعاصر يتخلى عن 

لبالغة و األدب و هتميشهما .إن التضارب الواقع يف ادلفاىيم البالغية ىو البالغة العربية ودتجيدىا يف نفس الوقت ، و يكف عن تسفيو ا
 نتيجة الًتاكم ادلعريف غَت ادلدروس،و الفهم اجلزئي ادلنقوص لقضايا البالغة و مبادئها .

 المصادر والمراجع:

 .5115ة األوىل،،دار رلدالوي،عّمان،األردن،الطبعالمصطلح النقدي في كتب اإلعجاز القرآنيإبراىيم احلمداين، (1)
 .5117منذر عياشي،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،ادلغرب،الطبعة الثانية  رمجة،تالقاموس الموسوعي الجديد لعلـو اللسافباالشًتاك(،)وزوالد ديكرو أ (5)
 .1981دار الثقافة،بَتوت،لبنان،علم البياف،دراسة تاريخية فنية في أصوؿ البالغة العربية،بدوي طبانة،  (3)
 .5116،عامل الكتب،القاىرة،مصر،الطبعة األوىل مقاالت في اللغة واألدبدتام حسان،  (4)
 .5111،تح درويش جويدي،ادلكتبة العصرية،بَتوت،لبنان،الطبعة الثانية البياف والتبييناجلاحظ،  (5)
 .1988،دار ادلعارف،اإلسكندرية،مصر،الطبعة الثانية فلسفة البالغة بين التقنية والتطوررجاء عيد،  (6)
 . 1998،ادلركز الثقايف العريب،بَتوت،لبنان،الطبعة األوىل  اللساف والميزاف أو التكوثر العقليطو عبد الرمحن،  (7)
 .1977،دار قباء،القاىرة،مصر،الطبعة األوىل منهج البحث البالغيعائشة حسن فريد،  (8)
   .5111الطبعة األوىل ،دار توبقال،الدار البيضاء،ادلغرب،المدخل إلى الداللة الحديثةعبد اجمليد جحفة، (9)
 .5114،دار الطليعة،بَتوت،لبنان،الطبعة الثالثة علم الداللة عند العربعادل فاخوري،  (11)
 .5114،دار ادللتقى،حلب،سوريا،الطبعة األوىل إشكاليات في البحث والنقد النحويينفخر الدين قباوة، (11)
شورات ادلنظمة العربية للًتمجة،مركز دراسات الوحدة العربية،بَتوت،لبنان،الطبعة األوىل ،تر صاحل ادلاجري،مر الطيب البكوش،منقاموس علـو اللغةفرانك نوفو، (15)

5115. 
 .5114،تر خالد األشهب،منشورات ادلنظمة العربية للًتمجة،مركز دراسات الوحدة العربية،بَتوت،لبنان،الطبعة األوىل معجم األسلوبياتكايت ويلز، (13)
 .1987،دار توبقال،الدار البيضاء،ادلغرب،الطبعة األوىل غة والمعجمالتوليد الداللي في البالزلمد غاليم، (14)
 .1995،دار سعاد الصباح،الكويت،الطبعة األوىل اللغة والبالغة والميالد الجديدمصطفى ناصف، (15)
 .1999،تر زلمد العمري،إفريقيا الشرق،الدار البيشاء،ادلغرب،البالغة واألسلوبيةىنري بليث، (16)

 
 
 
 
 



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 راجلزائ ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 
 

~ 92 ~ 
 

 الهوامش:

 

 

  .771،ص7755،دار قباء،القاىرة،مصر،الطبعة األوىل منهج البحث البالغيعائشة حسن فريد،( 1)
 .775،ص1005،مركز اإلمناء احلضاري،حلب،سوريا،الطبعة الثانية ( اللسانيات والداللة2)
 .503،ص 7776قايف العريب،بَتوت،لبنان،الطبعة األوىل ،ادلركز الث( اللساف والميزاف أو التكوثر العقلي3)
   .752،ص 1002،دار ادللتقى،حلب،سوريا،الطبعة األوىل إشكاليات في البحث والنقد النحويينفخر الدين قباوة،( 4)
  .5،ص7766،دار ادلعارف،االسكندرية،مصر،الطبعة الثانية،فلسفة البالغة بين التقنية والتطور،( رجاء عيد،5)
  .3ص     ،7765ر توبقال،الدار البيضاء،ادلغرب،الطبعة األوىل   .،داالتوليد الداللي في البالغة والمعجمزلمد غاليم،( 6)
  .741ً،ص1،ج1004،عامل الكتب،القاىرة،مصر،الطبعة األوىل ( مقاالت في اللغة واألدب7)
 .11،مرجع سابق،ص فلسفة البالغة بين التقنية والتطوررجاء عيد، ( 8)
  .34ص7،ج1000تح دروسش جويدي،ادلكتبة العصرية،بَتوت،لبنان،الطبعة الثانية ( البياف والتبيين،9)
 .15،ص7767دراسة تارخيية فنية يف أصول البالغة العربية،دار الثقافة،بَتوت،لبنان،علم البياف، ( 10)
  .77.ص 7777ضاء،ادلغرب،،تر زلمد العمري،إفريقيا الشرق،الدار البيالبالغة واألسلوبيةىنري بليث،( 11)
  .45،ص1002،دار الطليعة،بَتوت،لبنان،الطبعة الثالثة علم الداللة عند العربعادل فاخوري،( 12)
  .770،ص1000،دار توبقال،الدار البيضاء،ادلغرب،الطبعة األوىل المدخل إلى الداللة الحديثةعبد اجمليد جحفة،( 13)
  .773،ص1073،دار رلدالوي،عمان،األردن،الطبعة األوىل تب اإلعجاز القرآنيالمصطلح النقدي في كإبراىيم احلمداين،( 14)
  .377،ص1072،تر خالد األشهب،منشورات ادلنظمة العربية للًتمجة،مركز دراسات الوحدة العربية،بَتوت،لبنان،الطبعة األوىل معجم األسلوبياتكايت وايلز،( 15)
 .723،ص7771دار سعاد الصباح،الكويت،الطبعة األوىل يد،اللغة والبالغة والميالد الجدمصطفى ناصف، ( 16)
،تر صاحل ادلاجري،مر الطيب البكوش،منشورات ادلنظمة العربية للًتمجة،مركز دراسات الوحدة العربية،بَتوت،لبنان،الطبعة األوىل قاموس علـو اللغةفرانك نوفو،( 17)

  .776،ص1071
   .35،مرجع سابق،صداللغة والبالغة والميالد الجديمصطفى ناصف،( 18)
(xix )،)تر منذر عياشي،ادلركز الثقايف العريب،                                                                            القاموس الموسوعي الجديد لعلـو اللسافأوزوالد ديكرو )باالشتنراك،

 .745،ص1005الدار  البيضاء،ادلغرب،الطبعة الثانية 



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

~ 100 ~ 
 

 -قراءة في المصطلح والمفهوم والمظاهر – غويالتعدد الل  
   Multilingualism - Reading in the term, concept and Appearances.           

                                                      
 الدكتور: عمر بوقمرة.                                

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.                                                                        
 

 الملخص: 
يعٌت ىذا البحث بدراسة مصطلح " التعدد اللغوي" بعده مصطلحا عاما حلقل داليل جملموعة من ادلصطلحات ادلرتبطة بو،   

ف إىل تتبع وعرض ادلفاىيم االصطالحية اليت خلعها الباحثون عليها، مث دراستها كالتفرد اللغوي، واالزدواج اللغوي، والثنائية اللغوية، ويهد
وحتليلها ونقدىا، ، وقد سلكت فيو ادلنهج الوصفي التحليلي النقدي؛ ألخلص يف األخَت إىل رلموعة من النتائج أمهها4 أن التعدد اللغوي 

 جيري عليو احلكم بالسلب واإلجياب حبسب ادلآالت. 
  لمفتاحية:الكلمات ا 
 الثنائية اللغوية، التفرد اللغوي. اللغة، التعدد اللغوي، االزدواج اللغوي، 

 
Abstract: 
 This research is concerned  to  study the term "multilingualism" as a general term for a 
semantic field contains some terms  associated with it, unilingualism , diaglossia, and 
bilingualism. This research aims to chase and exhibit the terminological concepts 
bestowed by the researchers .Then studied, analyzed and critiqued it. This research 
adopts a descriptive analytical critical approach, it has arrived at some conclusions the 
most important: that multilingualism is according to implications , for this reason we 
cannot judge it without its results. 
Keywords: 
 language, multilingualism, diaglossia, bilingualism, unilingualism.  

 مقدمة:
غة وسيلة للتواصل بُت أفراد اجملتمع الواحد حبكم امتالكهم ذلا، فهي مؤسسة اجتماعية لسانية ذلا سلطاهنا على الناطقُت هبا، اللّ  

 وحياهتا استعماذلا وموهتا –فهي ادلرآة العاكسة لصورىم الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغَتىا. واللغة كائن حي 
يعًتيها ما يعًتيو من سنن التغَت، تقوى وتتوىج تارة، وتضعف وختبو تارة أخرى، وعوامل ذلك كثَتة منها4 القوة العسكرية  -إمهاذلا

والسياسية واالقتصادية، وأقوى ىذه العوامل عامل القوة العلمية الذي تتمتع هبا بعض الدول الغربية؛ ويكفي داللة على ذلك تلك 
توردىا بأمساء لغة منتجيها ومصطلحاهتم، حىت إذا جرت تلك ادلصطلحات على األلسن، وسار هبا الركبان جاء ادلقابل ادلنتجات اليت نس

العريب متأخرا، فال يكاد يستعمل وإن استعمل احتاج إىل ادلصطلح األجنيب ليعرب عن نفسو، وتلك مفارقة عجيبة، وىنا ينبغي أن نؤكد 
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اجلانب التقٍت، بل تشمل أيضا اجلانب النظري يف العلوم اإلنسانية وغَتىا، كالتقدم يف مناىج البحث أن القوة العلمية ال تقتصر على 
التقٍت، والنظريات احلديثة، كالنظريات اللسانية، واالجتماعية، والتارخيية، واالقتصادية، والفلسفية؛ اليت كان ذلا األثر البالغ على اجلانب 

ختلفة4 السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، الذي عجل باالحتكاك ورفع حدتو، ونوّع مظاىره، من ومع بروز العودلة مبيادينها ادل
 1خالل وسائلو التقنية احلديثة؛ اليت اختصرت الزمان وادلكان.

ر الحقا مصطلح ونتيجة ذلذا الصراع اللغوي وبفعل التأثر صار األفراد واجملتمعات يقبلون على تعلم اللغات األجنبية، ليظه 
"ويصبح قضية مركزية تشغل اىتمام كثَت من الباحثُت يف ختصصات سلتلفة، كاللسانيات، واللسانيات االجتماعية،  التعدد اللغوي

 وتعليمية اللغات... دلا خيلفو من إجيابية وسلبية؛ فقد يكون وسيلة دلواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهده العصر، وقد يكون لو
 2ثار سلبية دتس اذلوية الوطنية والثقافية، ودتتد للتأثَت يف ادلناىج الدراسية ومستويات تعليمها اللغوية".آ

 للغة بين التوحد والتعدد: -1
 قبل ضبط مصطلح التعدد اللغوي وجتلياتو البد من تأكيد ما يلي4 
صل أن تكون لو لغة واحدة، وىي ما يسمى باللغة األم  األصل يف الكائن اللغوي ىو التوحد والتفرد اللغوي، أي أن األ  أوال: 

اليت يكتسبها األطفال؛ فحُت "يبلغون هناية السنة األوىل يأخذون يف زلاكاة األصوات والكلمات اليت يسمعوهنا من حوذلم، وينطقون  
ن كلمتُت أو ثالثا، فيما يعرف كلماهتم األوىل، وتزداد ىذه الكلمات حيث يبلغون سنة ونصفا، بل تًتكب ىذه الكلمات يف مجل م

مية؛ بل باجلمل الربقية، مث يزداد اإليقاع شيئا فشيئا حىت إذا بلغوا الثالثة استطاعوا أن يفهموا قدرا ىائال من اللغة، وتزداد قدرهتم الكال
ه القدرة فيتشربون الًتاكيب يصبحون مصدر صداع لثرثرهتم وحديثهم الذي ال ينقطع، وحُت خيطون إىل ادلدرسة خطواهتم األوىل تقوى ىذ

 4، وتتكرر عملييت السماع واالستعمال إىل أن تصَت تلك اللغة ملكة وصفة راسخة لدى الطفل على حد وصف ابن خلدون.3ادلعقدة"
صاد يتجسّرىا يف قضاء حوائجو االجتماعية ادلختلفة، مكتفيا هبا ما دام أن احلاجة ال تضطره إىل غَتىا، مرتكزا على مبدأ االقت 

؛ بل ويتعصب ذلا؛ ألهنا مكِّون 5"فالًت ثاويل" 4 "وضع لغوي غَت اقتصادي وال وظيفي" اللغوي، ورلافيا دلبدأ التعدد ألنو على حد تعبَت
أساس من ىويتو، فمنها وهبا تعلم وتشرب ثقافة قومو بكل ما حتملو ىذه الثقافة من عقائد وعادات وسلوكيات وغَتىا، ولذلك جيد 

 ثوابت األمم وىوياهتا4 اللغة والدين كعاملُت أساسيُت يتواتر ذكرمها يف دساتَت الدول وقوانينها. ادلتأمل يف
وينبغي أن نشَت ىنا أيضا إىل أن ىذا التقابل الثنائي بُت التوحد والتعدد الذي يعًتي مستعمل اللغة يعًتي أيضا اللغة نفسها،  

إىل لغات وذلجات، وثانيهما ضلو التوحد والتفرد، ويرى بعض اللغويُت أن االجتاه األول ويتنازعها ميالن4 أحدمها ضلو التشظي والتقسيم 
ليت أقوى من الثاين وىو نتيجة طبيعية لعملية التطور اللغوي، ودليل ىذا الفريق واقع كثَت من اللغات اليت انقسمت على نفسها كالالتينية ا

تشظت عنها ذلجات كثَتة وسلتلفة لدرجة أن ادلشرقي قد ال يفهم لغة ادلغريب  خرجت من رمحها لغات أوروبية كثَتة، وحىت العربية
 والعكس.
أما الفريق الثاين ومنهم "يسربسن" فَتى أنو ال ينبغي إغفال عوامل التوحد اللغوي، وىي يف نظره أقوى من عوامل التعدد    

ستقبل، فعدد اللغات اآلن وإن كان أكثر منو يف العصور والتقسيم، وىي كذلك يف احلاضر على وجو اخلصوص، وستكون كذلك يف ادل
يف عصرنا ادلزدحم  –كتفجر اللغات األوروبية من الالتينية   -ادلاضية، إال أن عدد ادلتكلمُت بلغة من اللغات ادلتفجرة عن لغة عامة 

 6بالسكان أكثر أضعافا مضاعفة من رلموع مستعملي تلك اللغة العامة.
 ائية القسر:ثنائية القصد وثن -2

التعدد اللغوي ظاىرة عامة "ليس مقصورا على مناطق سلصوصة، وال ىو مسة من مسات العامل الثالث على وجو التجديد، أو من  
كال مسات البلدان النامية، اليت نتصورىا بداىة موزعة بُت ذلجاهتا ولغاهتا احمللية ولغاتنا، فالتعددية اللغوية قدر مشًتك، وإن ظهرت بأش
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، وىو ظاىرة صلمت عنها مشكالت عديدة يف سلتلف دول العامل حيث تتثاقف لغتان أو أكثر تستعملها رلموعات 7لفة يف كل حال"سلت
 من ادلواطنُت.

وال  8وقد استدعى ذلك سعي كثَت من حكومات البلدان ادلعنية إلجياد احللول ادلناسبة لتلك األضرار النامجة عن ىذا التعدد. 
عدد سليب يف كل األحوال وال خَت فيو وجيب استئصالو، فنحن نعيش زمن التعدد والتثاقف اللسانيُت، بسبب ما تتيحو يعٍت ىذا أن الت

الوسائل التكنولوجية ادلدفوعة بتيار العودلة، فالناس يف مواجهة اللغات يف ملبسهم ومأكلهم ومشرهبم بل يف كل شؤوهنم، فنحن نعيش يف 
ما علينا إال تقبل الواقع والتعامل معو مبنهج نفعي يقلل ادلفاسد ويدرأىا، ويكثر ادلنافع وجيلبها، إن التعدد عامل متعدد ومتقارب اللغات ف

اللساين الذي ندفعو ونرفضو ىو ذلك الوضع الذي حيدث القطيعة بُت اللسان الرمسي واللسان الذي يتكلم بو رلموع الناس، أو ذلك 
ية وطوائف دينية تتصارع فيما بينها "ومن ىنا يربز الصراع بُت األلسن القومية واأللسن األجنبية، ومن التعدد الذي جيعل اجملتمع أقليات عرق

َهْيِمن عليها، وزلاولة جعلها غَت قادرة على مواكبة العصر وادلّد احلضاري والتكنولوجي والعلمي... كم
ُ
ا ىنا يظهر ختلف ىذه األلسن ادل

  9من التخلف يف طريق تعليمها أو تدريسها".ديكن ذلذه األلسن أن تعاين الكثَت 
لقد اتضح مبا ال يدع رلاال للشك أننا لسنا أعداء للتعدد اللغوي الذي ختتاره األمة أو الفرد طواعية وعن وعي بضرورة التثاقف  

 –وقد ثبت عن زيد بن ثابت  مع اآلخر يف حدود ما تسمح بو اخلطوط احلمراء للهوية الثقافية؛ مبا حتتويو من دين ولسان واجتماع، كيف
أنو قال4 دلا قدم النيب صلى اهلل عليو وسلم ادلدينة، أيت يب إليو فقال يل 4" تعلم كتاب اليهود فإين ال آمنهم على كتابنا"،  -رضي اهلل عنو

ويروى عنو أيضا أنو قال4  ، 10، وأقرأ كتبو إليهم"-صلى اهلل عليو وسلم -قال 4 فما مّر يب مخس عشرة حىت  تعلمتو، فكنت أكتب للنيب 
بعد أن حكم حبسن سند ىذا  -رمحو اهلل–قال الشيخ االلباين  11أن أتعلم السريانية". -صلى اهلل عليو وسلم  –أمرين رسول اهلل 

ا احلديث4 "وىذا احلديث يف معٌت احلديث  ادلتداول على األلسنة " من تعلم لغة قوم أمن من مكرىم"، ولكن ال أعلم لو أصال هبذ
 12اللفظ، وال ذكره أحد شلن ألف يف ىذه األحاديث ادلشتهرة على األلسن، فكأنو إمنا اشتهر يف األزمنة ادلتأخرة".

ومازال مؤلفو كتب السَت والًتاجم القدماء واحملدثون على حد سواء ينوىون بتمكن أعالمهم من لغة أخرى، أو عدة لغات  
اطلع على السَت الذاتية ألساتذة اجلامعات فقلِّ من ال يشَت إال دتكنو أو بعض دتكنو من لغة إضافة إىل اللغة األم، وىذا أمر ظاىر دلن 

ثانية، بل صار التفرد اللغوي ُسبَّة وعارا يلحق األستاذ اجلامعي جيب عليو التخلص منو بالتعليم ادلكثف، وقد رأينا أن بعض اجلامعات 
يزية إضافة إىل اللغة العربية حىت يف ختصص اللغة العربية وآداهبا. "إن تعلم لغة ثانية على اخلليجية تشًتط يف التوظيف إتقان اللغة اإلصلل

ء العموم دينح رؤية ادلتعلم أفقا جديدا ضلو "اآلخر" واحلياة عامة، كما أنو ينحِّي حاجزا حائال دون التفاىم ادلتبادل، ويكفكف من غلوا
فوق، الذي يظن أنو "مستغن" بلغتو، فيفضي بو طغيان الزىو ادلرحلي ذلك إىل رؤية لغوية التعصب األحادي النظرة حىت لدى "اآلخر" ادلت

 13مغلقة زلدودة، مث يدور بو وبلغتو الزمن فيأسى لذلك بعد فوات األوان".
فضي إن التعدد اللغوي الذي منجُّو ونقف يف  وجهو ىو ذلك الذي يتجاوز حدود االكتساب ادلعريف إىل مثاقفات أخرى، قد ت 

تنفق فيو إىل تبٍت ثقافة اآلخر وما يستتبع ذلك من آثار على وحدة اجملتمع اللغوية والثقافية وحىت الدينية، ويف أقل األحوال يكون ترفا لغويا 
 مقدرات األمة من جهد ومال ووقت، وعلى حساب اللغة األم اليت ينبغي أن تكون يف قمة سلم األولويات.

 ي:ضبط مصطلح التعدد اللغو  -3
( يف األدبيات اللسانية عموما، واللسانيات االجتماعية PURILINGUISMEإن مصطلح "التعدد اللغوي" )  

وتعليمات اللغة خصوصا، يشَت إىل وضعيات تواصلية سلتلفة، ختتلف فيها اللغة ادلستعملة حبسب ادلقامات االجتماعية، واألىداف 
على حد تعبَت بعض الباحثُت، وذلك  14اجملتمع اإلنساين ادلعاصر الذي صار "قرية كونية"والغايات التواصلية ادلرجوة، وىو مسة من مسات 

حيدث بسبب التطور اذلائل يف اجملاالت التقنية واإلنسانية على حد سواء؛ شلا يسّر التواصل بُت اجملتمعات اللغوية ادلختلفة، ويف حال كهذه 
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بالوكالة عن احلضارات، وبعبارة أبسط صراع حضاري أداتو اللغة، لتبسط لغة  االحتكاك اللغوي ليتحول يف الغالب إىل صراع لغوي
سيطرهتا على ىذه القرية علميا وتقنيا، وىنا تزداد حدة التعدد اللغوي ليتحول إىل قضية مركزية تشغل بال الدول قبل األفراد؛  15األقوياء

التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العصر، وقد تكون لو آثار سلبية ألنو ظاىرة متعدية ادلنافع وادلضار، فقد يكون "وسيلة دلواكبة 
  16دتس اذلوية الوطنية والثقافية، ودتتد للتأثَت يف ادلناىج الدراسية ومستويات تعليمها اللغوي".

 فما هو التعدد اللغوي في االصطالح؟ 
 MULTIقابل العريب للفظ األجنيب"لقد عرفو الباحث ادلغريب زلمد األوزاعي فقال4 "التعدد اللغوي ادل 

LINGUISME  وىو يصدق على الوضعية اللسانية ادلتميزة بتعايش لغات وطنية متباينة يف بلد واحد، إما على سبيل التساوي إذا "
إذا تواجدت لغات  كانت مجيعها لغات عادلة كاألدلانية والفرنسية واإليطالية يف اجلمهورية الفدرالية السويسرية، وإما على سبيل التفاضل

 17.عادلة كالعربية جبانب لغات عامية، مثل اذلوسا، والغورمانشة، والسوناي زارما، والتماشيق، والفولفولدة، والتوبو، يف مجهورية النيجر"
انية، فالتعدد اللغوي ىو توظيف لغات سلتلفة يف رلتمع واحد كما ىو احلال يف الفيدرالية السويسرية حيث تستعمل اللغات4 األدل 

قية والفرنسية، واإليطالية، على سبيل التساوي، وكما ىو احلال يف الفيدرالية الكندية حيث الفرنسية يف مقاطعة "كوبيك"، واالصلليزية يف ب
لبالد؛ ما ادلقاطعات، وكذلك األمر بالنسبة للفيدرالية البلجيكية اليت كانت بعد استقالذلا عن فرنسا تفرض اللغة الفرنسية كلغة رمسية يف ا

أدى إىل حرمان أبناء اللغة "الفلمنكية" من الوظائف احلكومية؛ بل وصعوبة تواصلهم مع ادلوظفُت الذي ال يعرفون غَت الفرنسية؛ ما أدى 
ذلك إىل قيام ثورة الفلمنكيُت، وبعد صراع طويل حتولت بلجيكا إىل شللكة فيدرالية على أساس حدود إقليمية زلددة لغويا، وصارت 

  18لمنكية تتمتع بادلزايا اليت تتمتع هبا الفرنسية على حّد سواء.الف
تصنعها اللغة العربية جبانب األمازيغية اليت يسعى  -على حد تعبَت زلمد ادلغراوي–ويف اجلزائر وادلغرب ىناك تعددية تفاضلية  

. وىنا جيب أن نشَت إىل أن 19ة والتعليم مثل العربية دتاماأىلها "الرببر" إىل االعًتاف هبا كلغة رمسية إىل جانب العربية لتكون لغة اإلدار 
التعددية حتضر يف مستويُت مها4 ادلستوى االجتماعي، وادلستوى الرمسي، فالتعدد اللغوي االجتماعي ىو الذي ينشأ حبكم االحتكاك 

 احلاصل بسبب اذلجرة، أو االستعمار أو التخوم، وبقية العالقات االجتماعية.
ولئن كانت العربية ىي اللغة الرمسية الوحيدة يف اجلزائر من حيث  20اللغوي الرمسي فتفرضو الدولة وتقننو يف دستورىا.أما التعدد  

 الدستور والقانون؛ فإن اللغة الفرنسية قد فرضت على اإلدارة حبكم االستعمار.
 مظاهر التعدد اللغوي: -4

 ن مظاىره ومها4إن مصطلح التعدد اللغوي يقتضي منا الوقوف عند مظهرين م 
م من 9393( مل يظهر مصطلح االزدواج اللغوي يف عامل اللسانيات إال عام  (DIAGLOSSIEأ ( االزدواج اللغوي: 

(، ولئن كان ىذا WORDيف مقال لو يف رللة ) ChARLES FERGUSONقبل اللساين األمريكي شارل فرغيسون 
ى الثنائية اللغوية؛ فإنو قد اكتسب عند "فرغيسون" معٌت خاصا؛ فقد ( ال يعٍت سو DIAGLOSSIAادلصطلح يف اللغة اإلغريقية )

( CREOLE) 21مثل ذلذه الظاىرة بأربع لغات وىي4 اللغة العربية، واللغة اليونانية، واللغة األدلانية ادلستعملة يف سويسرا، واللغة اذلجُت
ال مستعملي لغتُت سلتلفتُت ببعضهم، علما أن كل طرف ادلستعملة يف ىاييت، واللغة اذلجُت ىي لغة ذات طابع خاص تنشأ من اتص

(،  تأخذ تراكيبها من إحدى اللغتُت، ومفرداهتا من PIDGINمنهما ال يستعمل لغة اآلخر، ويف حال كهذه تتولد لغة مبسطة)
 22ييت.ثانيهما، واللغة اذلجُت ادلستعملة يف ىاييت نشأت من اتصال اللغة الفرنسية باللغة احمللية يف جزيرة ىا

وقد الحظ فرغيسون أن ىذه األشكال اللغوية األربعة كلها على نوعُت أو مستويُت بديلُت؛ "ينتميان إىل أصل جيٍت واحد4   
أحدمها راق واآلخر وضيع )كالعربية الفصحى والعاميات(... تقيم االزدواجية اللغوية اليت يتحدث عنها فرغيسون مقابلة بُت ضربُت 
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ة تُرفع منزلة أحدمها "فيعترب ادلعيار"، ويكتب بو األدب ادلعًتف بو، ولكن ال تتحدث بو إال األقلية، وحُتُط منزلة بديلُت من ضروب اللغ
، وإىل النوعيات احمللية HIGH VARIETYويشَت إىل النوعية ادلعيارية بالنوعية العالية  23اآلخر، ولكن تتحدث بو األكثرية".

  LOW VARIETY.24العامية بالنوعية اذلابطة 
وعلى أثر فرغيسون جرى الباحثون "وإن كان ابن خلدون منذ القرن الثامن قد صرح هبذا التباين بُت اللسان ادلضري )وىو عنده  

 نظَت الفصحى(، ولغات أىل األمصار )وىي عبارة عن اللهجات احملكية(، ولكنو اكتفى بتحليلو الوصفي، ومل يتجاوزه إىل ادلقارنة الوظيفية
 25يف الطبقي، كما صنع فرجسون فيما بعد".أو التصن

فاالزدواجية حسب رأي فرغيسون ىي حالة للغة واحدة ذلا مستويان4 مستوى عال تستعمل يف ادلناسبات الرمسية وادلؤسسات  
و احلال بُت اللغة كما ى  26التعليمية، والنصوص ادلكتوبة غالبا، ومستوى آخر وصفو باذلابط تستعمل يف احلديث يف احلياة اليومية العادية.

 العربية الفصحى وسائر العاميات ادلنتشرة يف العامل العريب.
(، ألنو ال حيظى BILINGUISMEبداءة جيب أن نعًتف بصعوبة حتديد مصطلح الثنائية اللغوية) ب ( الثنائية اللغوية: 

، والسبب أنو مصطلح وافد إلينا بواسطة الًتمجة ادلرىونة بظروف تارخيية استعمارية ىو باتفاق مفهومي زلدد عند الباحثُت العرب احملدثُت
غة أدبية وقرينو االزدواجية اللغوية، "فعند ادلغاربة يطلق على استخدام فرد أو مجاعة دلستويُت لغويُت يف بيئة لغوية واحدة، أو التنافس بُت ل

غوي، أما عند ادلشارقة يطلق على استعمال لغتُت سلتلفتُت يف آن واحد عند فرد أو مجاعة، مكتوبة، ولغة عامية شائعة يف االستعمال الل
، وقد ورد يف معجم اللسانيات احلديثة أن الثنائية اللغوية "ىي ظاىرة لغوية تعٍت استعمال الفرد أو 27أي بُت اللغة اذلدف ولغة أجنبية"

 28حد".اجملتمع يف منطقة معينة للغتُت سلتلفتُت يف آن وا
فادلغاربة حبكم االستعمار الفرنسي ودتكنهم من اللغة الفرنسية ترمجوا ادلصطلح وأعطوه ادلفهوم الفرنسي، وادلشارقة حبكم دتكنهم  

لى  من اللغة اإلصلليزية وتأثرىم هبا ترمجوا ادلصطلح وأعطوه ادلفهوم اإلصلليزي، وقد بُت إبراىيم كايد زلمود أثر االختالف يف الًتمجة ع
تابات الباحثُت العرب احملدثُت فقال4" فمن ترمجهما عن الفرنسية خالف من ترمجهما عن اللغات األوروبية  األخرى، كما أن كثرة ك

الدراسات وتشعبها يف ىذا اجملال زاد من سوء الفهم، وعدم وضوح الرؤية عند علمائنا، فنجد تارة من يستعمل مصطلح 
(DIAGLOSSIA ويقصد بو الثنائية، و )( يستخدمBILINGUALISM ،ويريد يو االزدواجية، ومن يعمل عكس ذلك )

 29ظهر ىذا يف الكتابات اليت تناولت ىذه الظواىر اللغوية".
ومجلة األمر أن العالقة الداللية بُت ىذين ادلصطلحُت مضطربة، فتارة تًتادف، وتارة تتخالف، وقد وقفت على ما أشار إليو  

( يعطي ادلقابل العريب DIAGLOSSIEاب يف استعماذلما يف البحوث العربية، فنجد تارة مصطلح )إبراىيم كايد زلمود من اضطر 
( يعطي تارة ادلقابل العريب االزدواجية، وتارة الثنائية BILINGUISMEاالزدواجية، وتارة الثنائية، وكذلك احلال بالنسبة دلصطلح )

لحا "االزدواجية" و"الثنائية" ادلواقع بوضع أحدمها موضع اآلخر من قبل الباحثُت، بادلفهومُت الفرنسي واالصلليزي، " وىكذا يتبادل  مصط
. ويبدو أن السبب الرئيس يف ىذا التداخل بُت ىذين 30فادلصطلح مل يكتسب دقة التحديد، ومل يستقر على أي من ادلفهومُت"

 31.ادلصطلحُت ىو محلهما للداللة ادلعجمية نفسها4" سلوك لغوي مثٌت أو مضاعف"
 فيشمان يوسع داللة ازدواجية فرغيسون: -5

( فنشر مقاال يف إحدى JOSHUA FISHMANجاء لساين أمريكي آخر يدعى جوشوا فيشمان ) 9391يف عام 
 BILINGUALISMاجلرائد بعنوان "الثنائية اللغوية مع االزدواجية أو من دوهنا، واالزدواجية اللغوية مع الثنائية أو من دوهنا"4

WITH OND WITHOUT DIAGLOSSIA) DIAGLOSSIA WITH OND WITHOUT 
BILINGUALISM فزاد األمر غموضا وتعقيدا باقًتاحاتو اليت قدمها انطالقا من الثنائية اليت رمسها فرغيسون، حيث أقام مقابلة ،
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من اللغات شلا حصره يف باب  بُت مصطلحي الثنائية اللغوية واالزدواجية اللغوية؛ بأن حّد األول بأنو قدرة الفرد على استخدام عدد
اللسانيات النفسية،  وحد الثاين بأنو استخدام عدد من اللغات يف رلتمع ما شلا حصره يف باب اللسانيات االجتماعية، ويف ىذه 

ا راق، االقًتاحات نقد وتعديل ضمنيان لتصور فرغيسون، فإذا كان فرغيسون يرى بأن االزدواجية تقيم مقابلة بُت ضربُت بديلُت أحدمه
واآلخر وضيع، ينتميان إىل أصل جيٍت واحد فإن فيشمان يرى بأنو ليس من الضروري أن تكون بينهما عالقة جينية، بل يكفي وجود 

  32اختالف وظيفي بُت لغتُت مهما كانت درجة االختالف.
هُت لعملة واحدة ال فرق بينهما وبناء على ما سبق ديكن القول4 إن فيشمان وّسع داللة مصطلح االزدواجية اللغوية وصار وج 

إال من جهة االستعمال، فما كان استعماال فرديا أطلق عليو مصطلح الثنائية اللغوية، وما كان استعماال مجاعيا أطلق مصطلح االزدواجية 
ة إىل تداخل العلوم اللغوية، واألول من مباحث اللسانيات النفسية، والثاين من مباحث اللسانيات االجتماعية، ويف ذلك إشارة صرحي

 وتشاركها يف دراسة ىذه الظاىرة اليت مل تعد حكرا على علم أو ختصص بعينو، وانعكاساتو على ضبط ادلصطلح وحتديده.
أشرنا آنفا إىل ذلك التداخل الداليل بُت الثنائية اللغوية واالزدواجية اللغوية واألسباب ادلفضية  الثنائية اللغوية في االصطالح:  

وىي أسباب لغوية، وتارخيية، وعلمية، وغَتىا، وىو اختالف مل يعد كافيا أن نربره بتلك ادلقولة  الشائعة "ال مّشاحة يف االصطالح" إليو، 
لعامل يف زمن علم ادلصطلح، واجملامع اللغوية، ومكاتب التعريب والتنسيق، والتثاقف ادلعريف  بُت اجلماعات اللغوية ادلختلفة،  بعد أن صار ا

ة صغَتة، سريعة التدفق ادلصطلحي الذي يرفض ىذه ادلقولة، ويدعو إىل توحيد ادلصطلح، وسأحاول حتت ىذا العنوان حشد بعض قري
 التعريفات االصطالحية دلصطلح الثنائية اللغوية4

بقولو4 "الوضع اللغوي لفرد ما أو مجاعة بشرية معينة تتقن لغتُت، دون أن تكون  (MAROUZEAUعرفها ماروزو) -1
 ، فهذا التعريف يشًتط عدم التفاضل بُت اللغتُت يف االستعمال عند األفراد.33فرادىا قدرة كالمية شليزة يف لغة أكثر من اللغة األخرى"أل
يف معجمو ادلتخصص بقولو4 "ىي احلالة اللغوية اليت يوظف فيها ادلتكلمون ( DUBOIS JEANوعرفها ديبوا جون ) -2

  34بيئة اللغوية والظروف االجتماعية".لغتُت سلتلفتُت بالتناوب، حسب ال
 .35ثنائي اللغة بأنو4 "ذلك الفرد الذي ديتلك عدة لغات تكون مكتسبة كلها كلغات أم " (DUCROTوعرف ديكرو ) - 3
ثنائي  (WILLIAM F.MACKYماكي )-(، ووليم فMIGUEL SUGUONوعرف ميجل سجوان ) - 4

جة متكافئة مع لغتو األصلية، ويستطيع أن يستعمل كال من اللغتُت بالتأثَت وادلستوى نفسو اللغة بأنو 4"الشخص الذي يتقن لغة ثانية وبدر 
 36يف كل الظروف".

 إن ادلتأمل ذلذه التعريفات يالحظ ما يلي4 
أو التعريف األول )دلاروزو( والتعريف الرابع )لسيجوان ومكاي( يشًتطان يف ثنائي اللغة التكافؤ يف درجة اإلتقان دون زيادة - 

نتيجة نقصان، وىذا أمر يصعب قياسو وإثباتو أوال، ونادر الوقوع ثانيا، "إذ ال يعود باإلمكان اعتبار ثنائي اللغة سوى األفراد الذين ولدوا 
أم زواج بُت شخصُت ينتميان إىل رلتمعُت لغويُت سلتلفُت، والذين يكتسبون بالتايل، وبشكل طبيعي لغتُت )لغة األب ولغة األم( كلغتُت، 

 37وديلكون من جراء ذلك كفاية لغوية يف اللغتُت"
وىذا ما صرح بو التعريف الثالث )لديكرو( مشًتطا يف ثنائي اللغة أن تكون لغاتو كلها مكتسبة كلغات أم، وىنا حيق لنا أن  

سر بل متعذر، وحىت الذين تساءل4 وىل الطفل الذي يكتسب أكثر من لغة كلغة أم تكون كفاءتو فيها متساوية؟ أظن أن إثبات ذلك متع
ولدوا نتيجة زواج شخصُت سلتلفي اللغة فال أظن أن االكتساب يكون بالدرجة نفسها، فغالبا ما تكون لغة األم أسبق إىل اللسان من لغة 

ميشال زكريا األب، وحينها ترجح عليها كفاءهتا، مث إين أذىب أبعد من ذلك فأطعن يف ىذه الزجية اجلنسية اللغوية ادلفًتضة من قبل 
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ون فأقول4 إن ىذين الزوجُت اللذين اختلفت لغاهتا مب اتفقا وتواصال؟ اجلواب بإحدى اللغتُت )لغة األب، أو لغة األم( وعليو فغالبا ما تك
 اللغة ادلستعملة ىي اللغة األكثر دتكنا من لسان الطفل.

ي القدرة على استعمال لغتُت سلتلفتُت بالتناوب حبسب بقي التعريف الثاين )جلون ديبوا(  ويرى بأن الثنائية اللغوية ى - 
السياقات اللغوية واالجتماعية، دون اشًتاط التكافؤ يف الكفاءة، وىو أوسع من التعريفات السابقة بسبب إمهال ىذا القيد، ومن ىذا 

حكم يف اللغة الثنائية بسهولة ( حُت عرف الثنائية 4"بأهنا قدرة الفرد يف التBLOUM FIELDالتعريف يقًتب تعريف بلومفيلد )
مشاهبة للتحكم يف استعمال اللغة األم" فعبارة بسهولة مشاهبة توحي بالتنازل عن قيد التساوي الذي بُنيت عليو اجملموعة األوىل من 

 التعريفات، وحىت فيشمان حُت تعرض للثنائية جعلها ثالث مراتب وىي4 
غتُت سلتلفتُت، أو التمكن منها بالدرجة نفسها، وىذه ادلرتبة يصعب حتصيلها، يستثٌت ادلرتبة األوىل4 وىي القدرة على اتقان ل - 

 من ذلك الذين اكتسبوا لغتُت يف آن واحد.
 ادلرتبة الثانية4 وىي القدرة على الدخول يف حوارات وزلادثات طويلة نسبيا تدور حول شؤون احلياة اليومية. - 
ول يف حوار أو مناقشة يف أي لغة، وىو مستوى ينزل إىل اللغة ادلبسطة، ومل حيدد شكل ىذه ادلرتبة الثالثة4 القدرة على الدخ - 

 38ادلناقشة وما تقتضيو من تراكيب ومفردات، بل إهنا جتعل من يعرفون بعض ادلفردات والًتاكيب يف مرتبة من يتحدث تلك اللغة بطالقة.
يشًتط اإلتقان ادلتساوي "إذ العادة أن يتقن إحدى اللغتُت على ضلو أفضل  ويبدو أن ادلرتبة الثانية ىي األقرب للواقع، ألنو ال 

من األخرى، فقد يكون قادرا على القراءة والكتابة بإحدى اللغتُت فحسب، وقد يستخدم إحدامها يف مواقف واألخرى يف مواقف أخرى،  
 39كأن يستخدم إحدامها ألغراض اتصالية زلدد واألخرى ألغراض أخرى...".

أن استعمال بعض الكلمات، وحىت الًتاكيب للغة ثانية ال يشفع لصاحبها بأن يوصف بأنو ثنائي اللغة، فهذه االسباب  كما 
 رلتمعة جتعلنا نؤثر الداللة ادلوسعة دلصطلح الثنائية.

 خاتمة: -6
ت عبارة " ال مشاّحة يف عملية ضبط ادلصطلحات وبناء احلدود الداللية بينها، مل يعد ترفا علميا ديكن االستغناء عنو حت - 

االصطالح"، فكلما تداخلت مفاىيم ادلصطلحات شاب سوء الفهم عملية التواصل ادلعريف، وازداد ادلتلقي حَتة، ومن ادلرسل نفورا، ويف 
 ذلك تضييع للجهد وادلال والوقت، ولذلك صار توحيد ادلصطلح مهّا يشغل كل الباحثُت يف كل ادليادين.

وي ظاىرة عامة يف كل اللغات واجملتمعات، وبدرجات متفاوتة، وال ديكن مناصبتها العداء جملرد أهنا ظاىرة، ظاىرة التعدد اللغ -
بل جيب التفريق بُت التعدد اللغوي ادلدروس واالختياري؛ الذي خيدم األىداف اإلسًتاتيجية لألمة، وبُت التعدد اللغوي العشوائي أو 

 مة الثقافية والدينية، ولذلك غالبا ما يفضي إىل صراعات عرقية.القسري، الذي يكون على حساب ىوية األ
تتمظهر ظاىرة التعدد اللغوي يف مظهرين مها4 االزدواج اللغوي، والثنائية اللغوية، وبُت ىذين ادلصطلحُت تداخل داليل لدرجة  - 

يهم وحدىم، بل ضبابية الداللة بدأت حُت الًتادف عند بعض الباحثُت العرب احملدثُت، و جيب االعًتاف بأن ذلك ليس مقصورا عل
خالف فيشمان فرغيسون وجهة نظره. ولكن ذلك ال جيعلنا نستسلم بل علينا البحث عن ادلميزات الداللية لكل مصطلح، فرب حامِل 

 فقو إىل من ىو أفقو منو. 
 
 
 
 



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

~ 107 ~ 
 

 الهوامش:
 

-9ىـ، قسم علم اللغة والدراسات السامية الشرقية، كلية دار العلوم، جامعة القاىرة، ص9241وي، حبث مقدم دلؤدتر علم اللغة الثالث الصراع اللغ 4إبراىيم  علي الدبيان  1
9. 
، 03ي وزو، اجلزائر، العدد مظاىر التعدد اللغوي يف اجلزائر وانعكاساتو على تعليمية اللغة العربية ، رللة ادلمارسات اللغوية،  تيز  4باديس ذلوديل، ونور اذلدى حسٍت  2

 .939م،  ص4392
م، 9332ط، -وت ، لبنان، دينظر4 دوغالس براون4 أسس تعلم اللغة وتعليمها ، ترمجة4 عبده الراجحي، علي علي أمحد شعبان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بَت   3
 .09ص
 .903م، ص4332والنشر والتوزيع، بَتوت، لبنان، الطبعة األوىل، ادلقدمة ، دار الفكر للطباعة   4ينظر4 عبد الرمحن بن خلدون  4
 .909م، ص4331اللغة العربية يف العصر احلديث قيم الثبوت وقوى التحول، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  4هناد ادلوسى  5
 .919-913م، ص9390الثانية مزيدة ومنقحة االسكندرية، اللغة واجملتمع رأي ومنهج ، الطبعة  4ينظر4 زلمود السعران  6
 .11م، ص4332حرب اللغات والسياسة اللغوية، ترمجة4 حسن محزة، مراجعة4 سالم بزي محزة، ادلنظمة العربية للًتمجة، بَتوت، لبنان، الطبعة األوىل،  4لويس كالفي   7
 .09م، ص9330ية اجتماعية نفيسة مع مقارنة تراثية ، دار العلم للماليُت، بَتوت، لبنان، الطبعة  األوىل، قضايا ألسنية تطبيقية،  دراسات لغو  4ينظر4 ميشال زكريا  8

 .92م، ص4331اللسان العريب وإشكالية التلقي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيت النهضة، بَتوت، لبنان، الطبعة األوىل،  4حافظ إمساعيل علوي وآخرون  99
 .9199، رقم9يف سننو، وقال حديث حسن صحيح، كتاب االستئذان ، باب ما جاء يف تعلم السريانية، اجلزء رواه الًتمذي  10
 ريانية.رواه الًتمذي يف سننو، كتاب االستئذان، باب ما جاء يف تعليم السُ   11
 . 099ض، اجلزء األول، صسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ، مكتبة ادلعارف، الريا 4زلمد ناصر الدين األلباين   12
 .999اللغة يف العصر احلديث قيم الثبوت وقوى التحول ، ص 4هناد ادلوسى   13
 .99للغة يف العصر احلديث قيم الثبوت وقوى التحول، صا 4هناد ادلوسى  14

حُت كان أىلها أقوياء سادت العامل وطبعت األعاجم بسمتها فألف هبا وال أقول اللغة القوية؛ ألن قوة اللغة من قوة أىلها، وىذا الذي تشكوه اللغة العربية، ودليل ذلك   15 
 سيبويو، ونفطويو، الفَتوزآبادي، واخلوارزمي، والبَتوين، وابن سيناء، والفارايب، والبخاري، والنسائي، وغَتىم كثر.

 .939ة ، نور اذلدى حسيٍت، صمظاىر التعدد اللغوي يف اجلزائر  وانعكاساتو على تعليمية اللغة العربي 4باديس ذلوديل  16
م، 4334، 9التعدد اللغوي وانعكاساتو على النسيج االجتماعي ، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، منشوارت كلية اآلداب بالرباط، الطبعة  4زلمد األوزاغي  17
 .99ص
  .992-990م، ص4333علم اللغة االجتماعي ، مكتبة اآلداب، القاىرة،  4ينظر4 زلمد حسن عبد العزيز 18

لك عنصرية، وينبغي حذف عبارة وأنا أكتب ىذه الورقة صدر مرسوم يرسم اللغة األمازيغية كلغة  رمسية وطنية ثانية، ومع ذلك مسعت يف بعض القنوات من الرببر يزعم أن ذ  19
ة التقف عند حدود احلقوق الثقافية، بل تأخذ طابعا سياسيا عنصريا مقيتا عند "ثانية" ألن ذلك يشعر بالطبقية اللغوية ومن مث االجتماعية؛ وذلك دليل قوي على أن القضي

 بعضهم.
 .939ينظر4 مظاىر التعدد اللغوي يف اجلزائر وانعكاساتو على تعليمية اللغة العربية، باديس ذلوديل، نور اذلدى حسٍت، ص  20
 .93-92م، ص9339، فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثنا النشر، الطبعة األوىل، ازدواجية اللغة، النظرية والتطبيق  4ينظر4 إبراىيم صاحل الفالي  21
 .92م،ص9339إبراىيم صاحل الفالي ازدواجية اللغة النظرية والتطبيق، فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، الطبعة األوىل، ينظر4  22
 .13حرب اللغات والسياسات اللغوية، ص 4لويس جان كالفي 23
 .404علم اللغة االجتماعي ، ص 4ينظر4 زلمد حسن عبد العزيز  24
 .901اللغة يف العصر احلديث قيم الثبوت وقى التحول، ص 4هناد ادلوسى  25
 .39-33م، ص9333علم اللغة االجتماعي ، ترمجة ، عامل الكتاب، القاىرة،  4ينظر4 ىدسن  26
ة يف األداء اللغوي لدى الطالب اجلامعي، مقال ضمن كتاب 4 ضعف اللغة العربية يف اجلامعات اجلزائرية )جامعة تيزي وزوأ أثر الثنائية واالزدواجية اللغوي 4جربوين صليحة  27

 .29-23م، ص4333منوذجا(، دار ىومة، اجلزائر، 
 .90م، ص9331معجم اللسانيات احلديثة، مكتبة لبنان،  4سامي عباد وآخرون  28
لد الثالث، العدد الفصحى بُت االزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية ، اجمللة العلمية جلامعة ادللك فيصل، العلوم اإلنسانية واإلدارية، السعودية، اجملالعربية  4إبراىيم كايد زلمود  29

 .93م،  ص4334األول،  مارس، 



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

~ 108 ~ 
 

 
على نفسية العرب" لشويب، واألخرى "االزدواج اللغوي لفرجسون"4 عبد الرمحن بن زلمد االزدواج اللغوي يف اللغة العربية ومعو مقالتان مًتمجتان4 إحدامها "أثر اللغة العربية   30

 .99،ص9291القعود، فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، 
 .23والثنائية اللغوية، ص العربية الفصحى بُت االزدواجية اللغوية   4إبراىيم كايد زلمود  31
 .23-13للغات والسياسة اللغوية ، صحرب ا 4ينظر4 لويس جان كالفي  32

33 MAROUSEAU IN RENZO TITONE ,LE BLINGUISME, PRECOCE, CHARLES LES 
DESSART ,BRUXELLES, 1974,P12 . 
34 DUBOIS JEAN ET AL , DICTIONNAIRE DE LINGUISTIQUE, LAROUSSE, PARIS,1973,P26 . 

 .09قضايا ألسنية تطبيقية ، ص 4ينظر4 ميشال زكريا  35
 .9م، ص9332ماكي، ترمجة إبراىيم بن زلمد القعيد، زلمد عاطف رلاىد، السعودية، عمادة شؤون ادلكتبات، –التعليم وثنائية اللغة، وليم ف  4ميجل سجوان  36
 .01قضايا ألسنية تطبيقية ، ص 44 ميشال زكريا  37
 20ازدواجية اللغة، النظرية والتطبيق، ص 4ينظر4 إبراىيم صاحل الفالي  38
 .409علم اللغة االجتماعي ، ص 4زلمد حسن عبد العزيز  39



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 
 

~ 109 ~ 
 

 واقع المصطلحات االقتصادية في ظل االقتراض اللغوي
 قتصاديدراسة تحليلية لالقتراض اللغوي للمصطلح اال

The reality of economicterms in languageborrowing 

An analyticalstudy of the linguisticborrowing of the economicterm 

 
  بن مختارياألستاذ:   هشام  

 غات و المصطلحاتيةيمية اللّ تخصص ترجمة:تعل 
 أستاذ مساعد "أ"، جامعة بجاية. 

 ملخص:

طصلحااتااقاتصطصاية ااعربية اااة اوازجااربة اااة اعرصد ااح اةطصلحااتاأنبية اعصهية اادحة ااعرب اواعلح اواعصهية، اواعصلحة اادلإن
ةرنننباتااقاتصطصننناية ااع اعةننن او ننن ااحننن اادلبصاننناتاةنننجا انننةاازجدحننن ااعنننساعننن لااحننن اةة هننن اةنننااأوااحننن ا ة ننن ااتصطصننناية اأوا ننن ااحننن اادل

ادلربوضننن  او ننننعااةنننناانرننن اادللصطصنننن ااا ننننعاااعننننالااعيانننلاواعصلطصننننألا ننننيلاادحةننن ااتنننن ا ااع حدنننن اياعح نننن اا نبيةننن اينننن ونااعص نننن ا ةينننناا
ااعح نن ااعربيةنن اااعهنن اودبلصطصننباتاياعنن  اوةننجا ننعااادلبلحنن،اضلنناولااا ننعثااع تا نن ااعياننلاواعصاننبيااننجايوتااقاتنن ا ااعح ننيياةننجاواى

ادلة هاتااقاتصطصاية اازجااربة ااع نىىاوةنجاانملاةناا ني،انلنبحااعصهناؤلااعصنا :اةناا نياواتنااادلطصنلحااتااقاتصطصناية ااا ن ااقاتن ا ا
ا؟اقاتصطصاياااعح يي؟اوكةفامي جاعبدة ا

  ااعح يي.ادلطصلحح اادلطصلححااقاتصطصايي اادلة هاتااقاتصطصاية  ااقات ااالكلمات المفتاحية:

Abstract : 

The terms of the arabeconomic institutions in general and algeria in particularrely on foreignterms 

to facilitate the process ofsupply ,demand, marketing, and to reduce the size of the sentence 

thatindicate an institution or economicentity or even on the economicindicators and the products on 

display.In thiscontext, wetry to research and investigate the role ofborrowinglanguages in and from 

the arabiclanguage in the economics.So,: whatis the reality and the importance of the use of 

languageborrowing in economics ? howcanthe economictermsbedevelopedthrough the use of 

languageborrowing ? 

keywords : term, economicterm, economic institutions, languageborrowing, 
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 :تقديــــم
اعصلّيتاا ةةااوتتّةيااوةلةا ااةرىاااجاتيهتااوعأث  اااعف بياواحلضاتي ا ماااااا اوضبوتةّا اعلادلااكانااقاتصطصاياوقااةاالاااةماأ ا ةّا

اتيةااوةةثبااااتجا  وي ا ااعثلا ةا.عين ايوع ااظدألادتث ا ضاتةاتار ةااإقااوكانااتصطصاي ا  اواعح ية اواااطصبااعريدل ايش اأر اذلا
ااقاتصطصاييا اادلّ  اةجا عا ااعح   اعهحة اومل انيا ألااحلةاة  اادلالاوا ادالااحألاكّ  ااامل اأثب اأةيحانحةّا اوغ  ا  اواقانصدااة  واعهةا ة 

 . ظيبتاةطصلحااتاةث ا"ااقاتصطصايااعح ييا"اوا"ااتصطصايةاتااعح  ا"ااعساأاعتاةفا ةديااةجاةبل،ااقاتصطصاياوةفييةهااعرامّا

اا ابى ااوع جاكان اااياتألااعرحيم اكدا اوي ةيّة  اطيةرّة  ااعّح  ااااقاتصطصاي ا اناة ان  ا صدّة   اونصةا  اةفبوضا ااااعّح   عأث ااقاتصطصاي
وةاااعح  ااقاتصطصاية اأواع  ااقاتصطصاياإقااع ّةفااعّح  ااعراّة اةااأر الاواطصارصاا. ادلطصلحااتاةفاعةحااعرحيماوااّاناتايقاعصياااع تةل 

وعأيتااع مج ايااصيات اانهبااةرب ةااوثلا ةااي ااعشريباوع اهتااادلصرّ ية اعص ّد ا عثااعرمت ااعيثةل اي اا.اقاتصطصايياادلصلطصصااخللاب
ا. ل اأةيحاعحّ مج ااقاتصطصاية اواعصااتة اوادلاعة ايوتا اا اااعحديايقاتااعّصااتة اي ااعّ ولاوادلة هات.اعّح  اواقاتصطصاي

دل نةااقاتصطصايياونييثااااعردحة ااقاتصطصاية اةجاادلفاوضاتااعصااتةّ اإ اةةاغ ااعرليياوادلرا  اتاي ااعّ ول اوكعااااو ب اااااااا
اإلرياتاواعصهية،اوغ  ااةجاادلراةمتااقاتصطصاية اواعصااتة  اكدااحتبساكىةاتااعشبكاتاةصر يةاازجبهةاتاواإلياتاتااقاتصطصاية ااا

هةاعح مج ااا ة حياااعصبظةدألاواإلياتي او عثايقار اواضا ااحألاة ان ااع مج اااااملااقاتصطصاياوعباةألاعأث  ا ااع ولااحألااونييات
ةااو ةح او  عااع ينااعح  اأّوقااأياةاعياة اي اادلبصجاوادلهصيحكا ص ينانياةصيااوأ حيهبااااةمازليتةااااعهية،اادلبصيجاوع ينااع مج اثان

ا.يجاااتجااحل وياإ اأ ياقان ة ةةرىاهبااادلبص

اواع فاءةاااااا اادليبة  ايبوح ااعصاحأل اون ااحةه ا اوتانينّةا اوأامتةّا اةيبةّا اواعصااةا ااقاتصطصايّي اعحد نة احت ةّا اادلرلةاتاعش   ا عث إن
أثبااعص يةجااعبظبياواعصليةلألاااعضبوتة  اذعكاأناةة انااع مج ااقاتصطصاية اوادلاعة اقااخيحياةجااإلر اقاتاواعرلياتاو ا بااةظيبانحةا

ةجاا.عحد نةاشلااجيرحهاتايتاااحألااقات احاوإجيايااحلحيلااآلنة اعحطصرابااعساعر  اادحهاااعبمج اادلطصلححااقاتصطصايياةجاوإ ااعربية 
 ااادلصيايل او يازلاوع اأن اذعكاناءاحبثباا عاا يلانارة اةيد ااااع مج ااقاتصطصاية اوإر اعة ا يبتانصةا اا ص اكااعح اتاوعأث ا

احدة اعبة اواتاا ا بةااقات ا ااعح يياعحدطصلححااقاتصطصايياةجاوإ ااعربية ادلااةلب هاةجاحت ةاتانظبة اوعليةلة اون ااحألاادل نةا
ا:وعأيتا عثااع تا  اةبعي اااثمثازلاوتاترةهّة ا ألا.اإلدلاماهبا

ا:احت ة اادلفا ةةالمحور األول

ابقااقات ا ااعح يي:اطالمحور الثاني

ا:ايوا اااقات ا ااعح ييالمحور الثالث

ا:اع  ااقاتصطصايا)ادلفييماواخلطصارص(المحور الرابع

ا:ااقات ا ااعح يياعحدطصححااقاتصطصايياةجاواىااعح  ااعربية .المحور الخامس
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 أوال: تحديد المفاهيم
ا. ه اادلطصلححااااعح  اةشص،ٌّاةجااعفر ا)ةحح(؛او ياض لغة::ا.المصطلح1

اقاةلمح:ااياتٌةااجااعِّفاقاتيمااح اعهندة ااعشنألءايا نٍةاةنااةبلن ا" :(ادباديا اةجااعصربةفات816ابَّ هاازجبناينا)وفي االصطالح: 
 .اجاةيضرهاا ول

 .:اإاباجااعحَّفظاةجاةرًًناع يياإىاآاب؛ادلبا ي ايةبيدااالصطالح
 .ادلرًن اوتة :ااقاةلمحاإاباجااعشألءااجاةرًًناع يياإىاةرًًناآاب؛اعيةاناادلبايوتة :ااقاةلمحااعِّفاقاطارف ااح اوضاااعحفظايإزاءا 

اي اتيماةرةب   .(1)وتة :ااقاةلمح:اعفٌظاةر َّ
اقاةلمح:ا" يااعِّفاقااعليمااح اوضاااعشألء اوتة :اإانباجااعشنألءاانجاادلرنًنااعح نيياإىاةرنًًناآانباعيةناناه(1994وابَّ هااع فييا)

 .(2)ادلباي
 يااعربفااخلاص؛او ياِاياتةااجااعِّفاقاتيمااح اعهدة ارألءايا ٍةاير انلحهااجاةيضياهاا ول؛ادلبا ي ا" ه(:1158واب هااعصيانييا)

 .(3)يةبيدا؛اكاعرديماواخلطصيص اأوادلشاتكصيدااااأةٍب اأواةشاهبصيدااااوةف اأواغ  ا
 .المصطلح االقتصادي:2

صطصاية  اأيا نألاةطصنلحااتاعصن اولاااادلة هناتااعصااتةن اواقاتصطصناية  اوكحينااذاتاةفينيمايالا ياك اةطصلححاأواةفييماذوايقاع اات
انننجااعصهنننية،ااعرنننب ااعلحننن اأوا ننن اأدننناءاادلبصانننات اوصلننن  ااانننايةاةربو ننن اابننن اادللصطصننن ااا نننعاااعنننال او بننناكايرننن اادلطصنننحااتا

امم.اقاتصطصاية اأةياتاةربو  ااب اااة ااعباساعص اوذلااااو ار ااإلا
 .مفهوم االقتراض اللغوي: 3

إنااعح نناتاةأاننعايرضننيااةننجايرنن اا نناعظبوفااعننساعلننبأااا ةنناةاا ةننةاعننةييا صدننااإىااقاعطصننالاواقاعطصننالاواقا ص نناكااعح ننيياوياننيلاا
كحدننننننننننناتان ةننننننننننن ةاإىاع ننننننننننن اةنننننننننننجاغ  ننننننننننناااوتننننننننننن ااةنننننننننننلححااحدننننننننننناءااعح ننننننننننن ااحننننننننننن ا نننننننننننعثااعظنننننننننننا بةاا اننننننننننن ةايننننننننننناقات ا ااعح نننننننننننييا

 e"BorrowingLanguag(4)ا

واقات ا اع  ا ياةطص تاات  اةل  اات اضا.اوات ضُتاةبهاأياأاْعُتاةبهااعلبو اوأتبوضهاأياأالناثاتبضناً.اوةلنالاأتبضنهاادلنالاأوا
ا.(5)غ َثااواعلب اةااعرلةهاغ كاةجاةالاأواضليثااح اأناةبيثاإعةك

 ننن اإىاأانننبى اوتننن اا نننصرد اأ ننن ااعح ننناتاعفنننظااقاتننن ا اأةننناااعصربةنننفااقاةنننلم ألاعنننها نننياإيانننالاأواا نننصراتةاأعفنننا اأواغ  نننااةنننجاع
"Borrowing"اواعبل اواقا صراتةا"Emprunt"اواإلياالا"Innovationاوأطحلياااح اا عفا اادلل ض ااعساأضا ي ااإىاع صيةا"
"LoanWordsا.(6)ل ض اا عفا اادلربي "اوأةاااعرببا ل اأطحلياااح اادحة انل اا عفا اوا صراتهتااعفظااعصربة اواح اا عفا اادل
 .الترجمة:4

مِجانااعصنُّْبمُجاُناواعصنَّْبمَجاناادلفهِّباعحهان؛ااع مجاناياعضةاواعفصحا يااععياةُنصَنْبِنةااع مماَأياةبلحهاة جاع ن اإىاع ن اُأانبى اةطص تاعبنة ااع َّ
اِنةاةلال:اعبنةاكمةهاإذاايّةبهاوأوضاه اوةلال:اعبنةاكمماغ ا َمـا ِمـْن َعْدـِد ِ ال  واااحلن ةل:))(7)ث:اإذاااّىاابهايحهناٍناآانبوازجداااع َّ

َنُه تـُْرُجَمان   َنُه َوبـَيـْ ا(8)((.اَسُيَكلُِّمُه اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة لَْيَس بـَيـْ
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ألاةنننجااعفرننن اعرنننلااعبلننن اةنننجاع ننن اإىاأانننبى او ننناTranslationأةننناااااعح ننن ااإلصلحةاةننن  ا لننن اأرننناتا)ةرانننةاأكهنننفيتي(اإىاأناعفظننن ا
Translateاواععياةرل:انل اةجاع  اإىاأابى اةاااحلفا ااح اادلرًن اكدااةرل:ا هباوربحاي حداتاأابىااانفسااعح  .ا

ا(9) ألااعصري ااجاةرًناكمماااع   اي مٍماآاباةجاع ٍ اأابى اةاااعي اءاجبدةااةرانةهاوةلاة ث.اكدااعرصىا
 .التسويق:5

:ايأنهاادحة اختلةطاوعبفةعااعصطصيتااع حألاعصهر اوعبوةجا1995 ل ااب صهانفساازجدرة ا ةبة ة اعحصهية،ااامااعصربةفااحل ةلاعحصهية،
ا.ا(10)وعيزةااا   اتاواعهحااواخل ةاتاخلح،اادحة ااعصيايلااعساعشياا اناتاا  باياوادلبشآت

    طرق االقتراض اللغويثانيا: 
ا ألا اة :.ات اض1 اكدا ااع حد  ااعربية ااعُلصَنَبُ  اات ضصيا ااعس ا ةبدا اكحد  اةثال اعبمج . اأو اع ة  اأو اعر ة  اأي ايون اع صيا ا
 .(11)اعساات ضصياااعح  ااإلن ونةهة اةجاكحد ا"ةمة"ااعربية Sholatااإلصلحةاة  اوةث اكحد اCinemaاةج
ٌل:.ات ا ا2 ااعطصبااعحصهية اأواعاُةَر ِّ اأواةةااهنا ااعساعُلصَنَبُ ااع حد اوةر لانلليا اتَاَياْت اادلل ض .اةثالاذعكاكحد  من ةاجااااعح  

 .(12)اإلصلحةاة اtelevisionااإلصلحةاة ااواعصحفازاادلرص ع اةجاRadarاات ضصياااعربية اةج
اةثالااُةَياَّج:.ات ا ا3 اادلطص ت. ا ياااع   اادلل ض اوةيل اازجاءااآلاباكدا اإىااعح   ا ة نةاناءاةبيا ذعكاَةْينةةاعُلصَنَبُ ااع حد 

 ا ةلادتتاعبمج اازجاءاا ولاةجااع حد اةجااإلصلحةاة اإىااعربية ااMorphemeاوَةْب ةةاادلأايذةاةجاPhonemeاادلأايذةاةج
 .(13)ويلألاازجاءااعثايناكداا يااااإلصلحةاة 

اادلل ض 4 اادلطص تاإىااعح   اعُلصَنَبُ ااع حد ااجاطبة،اعبمجصيااةجاع   عبمج ا ب ة اإىاكحد اوطبة  اوةثالاااا اأي(14).ات ا اُةصَنْبَنة:
ااإلصلحةاة  ااع حد  ااعمعةبة اexpressionذعك ااع حد  اةج ااع حد ااexpressioاةأايذة اأةا اةل ض . اكحد  اعععك  يأل

ااقاةلم ألااausdruckاا دلانة  ااعصري  اوةث  اة نة اات ا  ا يأل اذلا اةلايل  اقاعةبة  اكحد  اةج  دأايذة
 .(15) يياعبمج اةل ض اةجااعصري ااقاةلم ألااعربيباعطَصيََّ اابتاًااbermandikeringatااإلن ونةهأل

اثالثا: دوافع االقتراض اللغوي
اقات ا ااعح ييا ا بةاع ية اةرب   اعرّ اإ  ىاو ار اعبدة ااعثبوةااعح ية  ا اعح اتاعصيايلااعصأث ا ةداايةبيا اوةهصر ايرضياا

 ّ ا انصهاةجاادلفبياتاواعصري اتااعساعريزث اواعساعطصيحا ةدااير اناءااةجاعحكااعح ات.اوقاَغْبَوااايأعفا ااعير ااآلاباوأ اعةيهااا
ا.(16)أنا عاااع ا اا يااعهي ااعشارااااك اات ا اع يي او ياأةباةبلي،ااح ااعح اتامجةرااااأغح ااحلاقات

 المفهوم والخصائص() رابعا: لغة االقتصاد
 :أ.المصطلح المتخصص

ةب تجاادلطصلححاادلصلطصصاضدجاع  ااقااصطصاصااعساعصدةاااجااعّح  ااعراّة اي تن اااعةن اةنجااع تّن اوأ نحيبااحدنألاةيارنب اوتين اااااااا
أناطلني ااااطصنارصاادلطصننلححاادلصلطصنص اننيتياأ ننّةااعّصرناتةفادلفينيماع نن ااقااصطصناصااأوااعح ن اادلصلطصطصنن اأواع ن اا غنبا ااخلاةنن  ا

اادلفييمانفهه.اوكّحيااةطصلحااتاعرلأل
 :عربّ يااا"كبةهص ايوتةيا"اي يهناا

« Une langue servant à véhiculer des connaissances spécialisées »
(17)  
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ا"اع  ا اةح ادلراتفاةصلطّصطص ا"ا)عبمجصبا(.اأي:
ااعيا  اميةا ةااجاغ  ة.اوناءاعربةفيااةيناااويتةلا يأنانرحتاع  ااقااصطصاصاو ةح اعياة ااحدألاوةرباايتة،اي اأ  ااقااصطصاص

 او نياينععكا(18)كدااةرب ياا"اّداتا ا أل"ااااةةعفها"اادلطصلححااااعّحهانااعربيّبايأهناا"اأةياتادلفبيةا  كة ااا ل اعفار ةا"ااااااا
يننيماوا نن اااةرصى ننااوةنن تنيااضنندجااعح نن ااعراةنن اةننجا ةننلااطصننارصاةفبياهتنناااعبايةنن اواعطصننب ة اعاحتدنن ايقاقاتايتةلنن اعصرننىااحنن اةف

ا.ةة اناختطصصايتة،
 :أّةااعربةف"ايةاتاعيتاا" ااّععيااطصصاذلااةةّعفااياعغاا مهّة ادلااناءا ةهاةجاحتحة ااحدألاةفطّص  ةي يةااينننناااااا

 « Les langues spécialisées »ةليل:أيا"اع اتااعصلطّصصا" احبةلاا
«  La notion de langue spécialisée est plus pragmatique : c’est une langue naturelle 

considérée en tant que vecteur de connaissances spécialisées »
19)ا
 

ا.ةرصىاةفييماع  ااقااصطصاصاأكثبايباغداعة ااحبةلاأهنااع  اطيةرة ااحتد اةراتفاةصلطصطص ا"ا)عبمجصبا(ا"اا:أي
اوةع  ا"يويياا"اإ اأهنا:

«  un sous-système linguistique tel qu’il rassemble les spécificités linguistiques d’un 

domaine particulier. »
(20
 

اعبمجصبا(.)"ا ألانظاماع ييانارأّلاةشد اادلدّةااتااعّح ية ادلة اناختطصصاةاا"اأي:
  عاعهننصيغاخبطصننارصاوةّصضننحاشلّنناا نني،اةننجاعرنناتةفاعح نن ااقااصطصنناصاأهنننااع نن اااةنن اااأةننحيااةننجا ةننلاةننفاهتاااعبايةّنن اواعطصننب ةّاااااااا

االاباادلة اناادلرباااّععياعيّ فا ةهاو عااةااةةّك ثا"اعيتاا"اإذاةع  اإ اأهنا:
«  Une langue en situation d’emploi professionnel (une « langue de spécialité », 

comme dit l’école de Prague).C’est la langue elle-même (comme système autonome) 

mais au service d’une fonction majeure : la transmission des connaissances. »
(21)
 

 نألااعح ن ااا نّ اذاهتناا)كبظناماةهنصلّ (اوع بينااعنةّيياو ةفن اا" ألاع ن اعهنصرد اعلبةّناا)ع ن ااعصلطّصنص(اكدنااعهندةيااة ت ن اينباق.ا:أي
اأ ا ة ااانل اادلراتفا"ا)عبمجصبا(.

"نم ظااح اا ت اثمث اأنياعاةجااعهداتااعسااعّصهةا:وتةي"ايشألءاةجااعصفطصة ااطصارصااعح  اادلصلطصطص ا صليلوعيضّحا"اكبةهص اي
هبااع  ااقااصطصاص. يعثاا ا ةات اعصهةايا صل اما"ةفبياتاة حل ا" ....اوت اعصهةاع  ااقااصطصاصاأةضاابا"ةةاغاتاااة "اهبا ا

 ااعلانينةن اختصحنفاانجاعبكةييناااااعح ن ااعرايةن  ...ومي جاأناعصهنةاع ن ااقااصطصناصاكنععكابا عثا اع ااعرل اةثم عبكة اازجدح ااااعح ن
"ةفا ةةا"اعهصرطصألااح ااعفية. عثا اع اكصابا يلااقاع  ونةات ةثم ا ةلاازجدن اتطصن ةاوواضنا ايشن  ااناماوقااحتدن ااع اكةن ا

ا.(22)اعرايّي"ااعلاتئ ةيااأيااطصيةة اعطص ما
ة ادلااوتياةجاعراتةفاعح  اادلصلطصطص  اعم ظاأناااةماةش كااجيدريااوع وتاكّ اا   اتاواعلّبو اتا يعهاأقااو ياوي تا  احتحةحاااااا

اادلطصلححاااة اوادلطصلححاادلصلطصصااحألاونهااخلطصيص إذاجيدااأ  ااقااصطصاصااحألايوتثااحمليتياااحت ة اطيةر ااعح  اادلصلطصطص .
دلصلطّصنصانينّ اااةنااةنأيتاةفينيما"ادلطصنلحح"اعا"ادلصلطصنصا" اأةناا"اةطصنلحح"ا اناءاعربةفننهاااوعيةناناةفينيماواطصنارصاادلطصنلححاااااا

 :كدااةحألاا 2012تاةيسا"قاتوسا"ا
«  Un mot considéré dans sa valeur de désignation, en partic. Dans un vocabulaire 

spécialisé »
(23)  
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اعبمجصبا(.)اة  اوياخلطصيصااا ل اادلطصلحااتاادلصلطصطص ا""ا ألاكحد اعلاساأمهةصيااي تن ااعّصر :اأيااااا
"ادلطصلحااتا ألاةفاعةحااعرحيمااحألا  اعري ااخلنياتزةألاوةضةفا"احألااعلادأل"اإ ا عاااعصربةفااعح يياعربةفاااةلم ّةاا  اةليل:ا

ا:كاآليتا اأةاا"ختطّصص"ا ااءاعربةفهاااتاةيسا"اقاتوسا"(24)وت اتة اإنا يةاادلطصلحااتانطصفااعرحة"
«  Limité à une spécialité »

(25)  

اأي:"زلّ يايصلطصصاةرّ ا"ا)عبمجصبا(.ا
ويععكاة يناادلطصلححاادلصلطّصصاأ اساع  ااقااصطصاصاو ياةلّةساوةضييطاوأ ا ااونييثاعهية ااعّصياة اي اأ  ااقااصطصاصاااااا

ا   وأةيحاعااةناااحن اادلن نةاضنيطاةطصنلحااتارلنالاختطصطصنهااعيا  اوقااة عاةفييةهارلالاعحّصأوة او ،اةرايع اةطصلححاوا  ادلفييماوا
ا:عص يناعبمجصهايتةل اوعفألاياع ب اوة ينااح ايتاة ايأمهة اادلطصلححاادلصلطّصصاويوتثااانل اادلفييماوذعكاةجاأن 

 عبظةةاادلرب  ااار  اعطصبةفاةفا ةدألاع ّ ا بعاةجااعفبوعااعرحدّة .-
  .ونل اادلراتفاوادلياتاتااعص بيعينةا-
 وعبات ااعح اتاعحدرحيةاتااعرحدة اواعصلبة .ا-
ا.(26)وختاةجاوا صلباجاادلرحيةاتااعرحدة اواعصلبة ا-

 ب. الّلغة االقتصاديّة:
عرننّ ااعح نن ااقاتصطصنناية اع نن اةصلطصطصنن ايأ ننحيهبااوعباكةييننااوةطصننلحااهتاااع تةلنن ااعننسادتّةا نناااننجاينناتألاع نناتااعصلطصننصاا اننبى اإهنننااع نن ااا

لاوا ادال اااملااقاتصطصناياواعنعيا نيارلدنيعااعبشناطاتااعنساعلنيماهبناااعن ولاأواادلة هناتااعيطبةن اوادلصرن يةاازجبهنةاتاالاباااملاادلا
 :ةجاإنصاجاإىاعهية،اوةيقااإ اادلهصيحكاو يااديةا

«  La science qui étudie la manière dont les gens répondent à leurs besoins, leurs 

désirs et leurs gout »
(27)  

اوتغياهتةاوأذواتيةا"ا)عبمجصبا(.اا اناهتة"ااعرحةااععياة تسااع ةفة ااعساةهّ اهباااعباسا:أياا
ا عاااعرحةااععياعصرّ يا ةهاأر الااعصري اوطبقاةةاغ اادلرحية ااقاتصطصاية اةجاعلاتةبااعيبيكاوادلبظداتااقاتصطصناية ااعيطبةن اواع وعةن اااااا

ةنن اوةلنناقاتاةننافة اوع حنن ااحةننهاع نن اا تتنناماواعيةاننناتاواعصاحننةمتاوةصدةنناايأ ننحيباةيارننباويتةنن، اواا ننعاا اويتا نناتاوأحبنناثاأكايمي
اادلبظيت اةل ما"ا بة ةبةكا ييبتا"اعربةفاايتةلااعح  ااقاتصطصايايليعه:

« La langues économique et financière  est en même temps une langue vivante, dotée 

d’une personnalité  à  part entière, et une langue très technique »
(28)
 

 "ياإلضا  اإ اكينااعح  ااقاتصطصاية اوادلاعة اع  ا ة  ا يألاذاتااطصيةّة اةصفّبية"ا)عبمجصبا(.ا:أي
أر الااعصري اابيا شلااةبصجااو يايععكاةطصفيااياعح  ااحلة ااعساعياك اااملااقاتصطصاياوةااةلبأااحةهاةجان ة او با اع  ،اااادلرحية اوااا

كداا ارماةجاادلطصلحااتاادلهصا ث .اوياعبغةاةجاكيناع  ااقاتصطصايار ة ةااعصلبة اوعصلح ا يدااادةلااويتةلااع قاقاتاةطصنلحااهتا ا
ية اادحةن ااعصياةن اوادلاةااوا راايبظبةاتااقاتصطصاياوعليةلاعنه إقااأننهاةينن ااع ثن اةنجاأرن الااعصيهنةطااعرحدنألاعحدرحيةن ااقاتصطصناية اعصهن

ي امجييتاادللصطص اوااةن ااعبناساةنجاغن اادللصطصن  او نيااعن وتااعنعياعضنلحااينهااعطصناا  ااقاتصطصناية ااحنألاوننهااخلطصنيصاإضنا  اإ ا
اادلبظداتااحل يةة اوغ ااحل يةة او  اادلبظداتااقاتصطصاية ااع وعة اااإطاتانشبانصارجاأاداذلااوعلاتةب ا.

ااقاتصطصاياوشلةااهتاا ةدااةأيت:اومي جا طصبااطصارصاع  ا
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 ع  ار ة ةااعصلطصصاواعصلبة . -
 ع  ااعيةاناتاوا تتام. -
 ع  اعهصرد ااع ث اةجااقااصطصاتات. -
 ع  ا ةياااع ث اةجاادلهصا ثاتااعساةفبضياااعريدل ااقاتصطصاية . -
اع  اعشي اعيهةلاااحدةااعصضدجااعصياة اةااغ اادللصطص . -

 لغوي للمصطلح االقتصادي نماذج من االقتراض الخامسا: 
نرننب اااازجنن وع اأ ننفحه ايرضننااةننجااعبدنناذجادلطصننلحااتاةبصلنناة ا بننيتياااازجنن ولاا ولاةفننا ةةاادلطصننلحااتاااع صيننااا ةنن  اأةنناا

عكاأّناعير اازج ولااعثاين ا لطّصطصباثاع تا  احتحةحة اذلعثاادلل ضات.ونش اإ اأنباااا عثااع تا  اتكاناااحألااقات ا ااعح ييا لط وذ
اادلطصلحااتاادلبصلاةاةرايقاتاأابياةص اوع اةجاغ ااقات ا .

 مفاهيم المصطلحات محّل الدراسة:أ.
Définition Terme      

L’Euro est le nom retenu au sommet européen de Madrid 

(15 et 16 décembre) pour désigner la monnaie 

européenne.
(29)  

Euro      

 دينار ااعيطبة اع ث اةجااع ولااعربية اااعردح 
Constructeur français d’automobiles   dont le siège 

principal est à Paris (France). 
(30) 

Peugeot 

Une des principales banques françaises  et une des plus 

anciennes.
(31) 

Société 

Générale 

Fonds Monétaire internationale (F.M .I) est un organisme 

financier .Ila pour but de promouvoir la coopération 

monétaire internationale.
(32) 

F.M .I 

Forum des Chefs d’Entreprise (F.C.E), est une association 

économique créée en 2000 par un groupe des chefs 

d’entreprise.
(33) 

F .C .E 

une institution financière qui, au sein d’un système bancaire 

hiérarchisé, conduit la politique monétaire .
(34) 

Banque 

centrale 
Institution ou est organisé le marché des valeurs 

mobilières.
ا(35)

BOURSE 

Désigne l’ensemble des techniques d’organisation du 

processus décisionnel  dans l’entreprise .
ا(36)

Management 

اعاةايةاااأرةاءاسلطصية  اوااعاةايةااحألااعّ ةجاةلاي اا ن اةلحلااوا يانيا :اتياااعفض اوا
ا(37)تياااعبهة  .

 ربا

اةرادلها اوةهصد  اةا  ارلصدا اا ااعباس اي  اادلراةمت امجةا اةشد  ااععي اادلطصبا ااعبظام نرل
ا(38)ةر ااإل مةة .ا  ا ة اةجااعشبا

 الّصيرفة اإلسالمية
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 ب المقترضات االقتصادية المستعملةوأنواعها:
 نوع االقتراض     االقتراض في اللغة المستقدلة  المصطلح في اللغة األصل

Euro  اات ا اةييتاكاة - اليورو  -االورو
اإنياتيا-

اات ا اةييتاكاة ا- Dinar دينار
اإنياتي-

Peugeot ا ا اةييتاكاة ات- بيجو
اإنياتيا-

Société Générale اات ا اةييتاكاة - سوسيتي جنرال
اإنياتيا-

F.M .I اات ا اةييتاكاة اعحدطصلححاادللصطصب- االفامي
اااصةاتيا-

F .C .E اات ا اةييتاكاة اعحدطصلححاادللصطصب- فسيواأل
اااصةاتي-

Banque centrale اات ا انارأل- بنك مركزي
اااصةاتيا-

BOURSE اات ا اةييتاةااعر ة ا بورصة
اااصةاتي-

Management اات ا اةييتاكاة - مناجمنت
اااصةاتيا-

اات ا اةييتاكاة - Riba ربا
اانياتيا-

اات ا انارأل- Banquing islamique الّصيرفة اإلسالمية
ا_إنياتي

ا
اخاتمة:

تطصيتاادلفبيات اوةة اأةاابااعح  اادلل ض اإىااع فااعصري يايوا اااقات ا ااعح يياةبيا:ا  ا ان ااعح  اادلل ض اإىاع لة ا
اواعصفاابايح  اأابى او  ا ان ااعح  اادلل ض اإىاعي  اةفييماةرايناادلفبيات او  ا ان ااعح  اادلل ض اإىاةطصلحااتاةرةب .

اعهي اااادلراةمتااعصااتة  اومي جا يةاادلرًنا نهاةيةااااعصراة اقااي اةبيا ا اقات ا ااعح يياعحدطصلححااقاتصطصايياأةيحاضبوتة
ةجااملا عاااقات ا  اوااير اا  ةاناقااةهصلةااادللصصااا عاااعالاع  ااع حد اإىاع  اأابىألهناأةياتاكحد اعهيةلة اوذلاا

اعأث أكثباةجاع   ااوعبمجصيااإىااعح  ااعربية .
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اةجااملاةاا ي،انهصبصجاةااةحأل:
ااعح ييا ا بةا صدة اقااي اةبيااااة ااااعالااقاتصطصايي.اقات ا ا-
اادلطصلحااتااقاتصطصاية ااعرادلة اادلل ض اع يناذاتايقاع اتية اأ هجاةجاعبمجصيااإىاع  اأابى.ا-
اال.قااي اةجااعهرألاإلنشاءاةرانةاااة ايادلطصحااتااقاتصطصاية اادلل ض اةجاع اتاأابى اعةهصفة اةبياااعيا ث ااا عاااع-
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 المصطلح العلمّي بين الكتاب الّتعليمي والمعجم العلمّي المتخّصص

 –دراسة وصفّية تحليلّية لبعض المصطلحات -
Scientific term between the Educational book and specializedscientific dictionary – 

descriptiveanalyticalstudy of some terms- 

 
 األستاذة: خديجة حوبان 

 لونيسي علي 2معة البليدة جا  
 الملّخص:
ّّ لي  اعنّالت ن  للاؿ اعتتلب اعّتعيلي  ؼبلةة اععيـم اقلإاؼب ىذاسنتعّرض يف            ىل ربيل  ررصب  عع  اؼبطليالت اععييّل  اع ي زب

اععيي  اعذي يعّد ؿبمرًا أسلسلًل يف اععييل  ليلو علعّنظر إ ىل أنبّل  اؼبطليح  نلاعلالعل  )اعسن  األو ىل ن  اعّتعيل  اعثلنمي( وقد وقع التللر 
 .اعّتعيليل 

ىم اغبديث ل  واقع اعتتلب اعّتعيلي  واؼبعج  اععيي  اؼبتخّطّ عطف  للّن  وربيل  ررصب  عع   ؼباقلؿا اإّف اؽبدؼ ن  ىذ        
عيتااّقق ن  ندى نللعاق  اعّتسيل   ،ّ عطف  للّص اؼبطليالت اعمارةة يف اعتتلب اعّتعيلي  ناقلرن  علعّّتصبلت اؼبمجمةة يف اؼبعج  اؼبتخطّ 

 وررجلح اعّّتصب  األكثر نلاءن  ن  جه  ألرى. ،عييفهـم ىذا ن  جه 
 : اؼبطليح اععيي  ػ اعتتلب اعّتعيلي  ػ اؼبعج  اععيي  اؼبتخّطّ ػ اعّّتصب الكلمات المفتاحّية 

Abstract: 

This article is an attempt to analyze translation of some scientific terms belongs to botanic science through 

the Educational book for natural sciences (first year of secondary education), this selection was signed by the 

optional Given the importance of scientific term, which is a central part in the Educational process. 

The aim of this article is to discuss the reality of the Educational book and the specialized scientific 

dictionary in one hand, and to analyze translation of some terms contained in the Educational book 

comparing to those in the specific scientific dictionary in the other hand. Also confirm whether the label is 

identical to the concept and choose the most suitable translation. 

Key words:  Scientific term -Educational book- specific scientific dictionary- Translation. 

 
 :مقدمةـ  

إّف اؼبعرف  ى  أص  اغبضلرة و اعتيي  ى  نطدر اؼبعرف ،وكّ  رلّمر وبدث يف اجملتيع رعتسو اعّيغ  اؼبستعيي  فلو، ون  اؼبعيـم أّف        
زاؿ أىّ  نتّمف ؼبطدر اؼبعرف ، وقد أةرؾ اععرب ذعك ننذ عداي  اغبضلرة اإسلانل  فسلرلما إ ىل رأعلف اعتتب الراعتتب واؼبعلج  كلنت و 

اععييل  اؼبتخّطط  يف ليـم اعلالعل  واغبللة نمضملًل ؽبذه اعّدراس  ن  و  أحد اعتتب اعتعيليل الّترؼبعلج ، والتالرا ؽبذه االنبّل  وصنلل  ا
نعجيٌن لييلٌن نتخّططٌن إعاقلء نظرة ليى واقع ىذه اؼبطليالت ألذوقد اررأيت  لػبلّص  ععي  اعنّالت،للاؿ ربيل  عع  اؼبطليالر

ىذاف اؼبعجيلف نبل: " اؼبعج  اؼبمّحد عييطليالت اععييل  يف نراح   ،عطنلل  اؼبطليحنين إثلرة عع  اعاقضليل اؼبتعّياق  فلهيل ؿبلوع  
، ونعج  -نعج  نطليالت لي  اعنّالت-اعتعيل  اععلـ  " ةيماف اؼبلامللت اعبلنعل ، اعبزائر، اؼبنظي  اععرعل  عيّتعل  واعثاقلف  واععيـم

 ء"عتيلؿ اعدي  اغبّنلوي وىم اجتهلة فرةي.نطليالت لي  األحلل"
واقع اؼبطليح اععيي  يف  نل ىم :كلآليت  سلؤالت وى تّ اعااث أف أةيل جبيي  ن  اؼبلاحظلت ن  للاؿ طرح عع  اع يف ىذا سأحلوؿ

 يا ؟؟ؼبسأع  اعتمحلد اؼبطل التالرمجد يطليال ؟؟ ى  عيلي  نلةرو اؼبعيلي ؟ ن  أي  يستاق  اعتتلب اعتّ اعتتلب اعتّ 
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و صنلل  اؼبطليح عييلء يف ؾبلؿ اعفضلا ل  ذعك فإّف اؽبدؼ ن  طرح ىذه األسئي  ىم:نعرف  ندى االحتتلـ إ ىل اؼبعليًن اع ّي وضعهل 
اؼبطليالت وندى نسليرة اؼبعج  اععيي  اؼبتخّطّ ؼبل  ةقّ  ن  للاؿ نتلئج اعّدراس  اغبت  ليى ندى وسلت ّ  اؼبتخّطط ، اؼبعلج 

 ر.يتليّاو اععط
 ألّّنل ن  األنمر اع ي رعٌن ليى فه  اؼباقطمة.  ،وسنالوؿ اآلف أف نرّكز ليى اعبمانب اعنظري  أّوال

إّف قضّل  اؼبطليح اععيي  رأيت يف ناقّدن  اعاقضليل اع ي هبدر االىتيلـ هبل ك  رستجلب اعّيغ  غبلجلت اععي  يف ـبتيف الجزء النظري:.١
فرض ليّ  اإؼبلـ عتثًن ن  اؼبسلئ  ليى أنيّن سأحلوؿ االلتطلر قدر اإنتلف عذعك سأربدث ل  ر ؼباقلؿاجمللالت، وععّ  طالع  ىذه ا

اؼبطليح اععيي  ضينلًّل لند اغبديث ل  اؼبستميلت اعّيغمي  ؼبدال  اؼبعج  اؼبتخّطّ. أّنل اآلف فأرى أنّو ن  اعضروري اغبديث ل  
 اعتتلب اعّتعيلي  اؼبتخّطّ.

 متخصص:الكتاب الّتعليمي ال.1
 . تعريفه:1.1

نعتربه ن  اعمسلئ  اؼبسللدة ،كيل  عيل  واعتعيّ ععّ  ن  اؼبسي  عو أّف اعتتلب اعتعيلي  يعترب يف ناقدن  اعمسلئ  األسلسل  علعنسا  ععييل  اعتّ 
لف اؼبطليا ،فلا ريب يف أّف ودبل أّف اعطّنلل  اؼبطليال   ذبع  اؼبدّون  اعّنطل  جمىر اعتأع ،اع ي رسه  يف اعّتويج عييطليالت ورداوؽبل

ييلذ ليى استعيلؿ اؼبعج  اؼبتخّطّ، عتّ از وىم ؿبفّ ،عيلي  يعترب جزءا ن  ىذه اؼبدّون  اع ي الّتنل ننهل اؼبطليالت اععييل اعتتلب اعتّ 
ؼباسل  واعاقلعي  ألي عيلي  ون  علنهل أنّو :"ؾبيمل  ننهجل  ن  اؼبعلللت اؼبنتاقلة اؼبطنف  واةت رعريفلت اعتتلب اعتّ ىذا وقد رعدّ 

فإّف  ليلوو 1ويظهر أّف اعتتلب اؼبدرس  ىم اعمللء اعذي يشتي  ليى اؼبعيمنلت اؼبختلرة و اؼبعرف  اؼبنظي  اع ي يستعييهل اؼبتعّييمف ".، رعيّ 
تتلب اعتعيلي  ، ىذا ن  جه ، ون  جه  ألرى فإف اعاعتتلب اعّتعيلي  ىم وسلي  عناق  اؼبعيمنلت اع ّي رتنلسب نع نستمى اعتلانلذ

 .اؼبتخطّ ياقدـ نعلرؼ نتخطط  يف ؾبلؿ ن  ؾبلالت اععي  حبلث رشغ  اؼبطليالت نطلال ال يستهلف عو يف اععييل  اعتعيليل 
 وظائفه:  2.1 

أةوات رنظل   عيتتلب اعّتعيلي  وظلئف نتعّياق  علؼبعّي  وألرى نتعّياق  علؼبتعّي ، فهم ياقـم عمظلئف اعّتتمي  علعّنسا  عييعّييٌن، ويبناه 
 2أحس  عيّنشلطلت اع ي ياقمنمف هبل، أّنل علعّنسا  عييتعّييٌن فهم يسّه  رعّييلهت  يف نلّةة نعلّن  ويُنّي  قدراهت  وكفلءاهت .

 ودبل أّف اعتتب اعّتعيليّل  رتّضي  نطليالت لييل  ربتلج إ ىل رعريف وجب ليلنل اعّيجمء إ ىل اؼبعج  اععيي  اؼبتخّطّ.     
 م العلمي المتخّصص: المعج.2
 تعريفه: .21

 : هُبيع اعّدارسمف ليى أّف اؼبعلج  اؼبتخّطط  ى : "اع ي رتنلوؿ اؼبفرةات اػبلّص  دبجلؿ نعٌن ن  ؾبلالت اؼبعرف ،أو ععي  ن  اععيـم نث
ليالت اع ي ياقـم ليلهل لي  ن  فهذا اعّنمع ن  اؼبعلج  وبلوؿ إحطلء اؼبط3و غًننبل ن  اععيـم اعتخططّل  ".أاؽبندس ، اعّلب،اعّتعل ، 

.  اععيـم
 أهمية المعجم المتخّصص: .2.2

عدور  إّف اؼبعج  اؼبتخّطّ ـبزوف نفهمن  ال غىن لنو وذعك أنّو ياقّلد اؼبطليح ووبّدة قسيلرو يف نللةي  اؼبعرف  ذات اعّطي ، كيل أنّو ياقـم
يمضع ػبدن  غرض نعيمنموبتمي ليى عغتٌن فأكثر وفلو اعّتعريف اعماضح  صب  وإثراءاعّيغ  غًن أّف اؼبعج  اؼبفلد ىم اعذيأسلس  يف اعّتّ 

يف اعذي يعٌن ليى إةراؾ اؼبفهـم نع احتمائو ليى رسـم ايضلحل  ونسلرة يف اعّيغ  أو اعّيغلت اؼبستعيي  كيدل  عو فبّل يبت  ن  اعّتنلوؿ 
 4أكثر ن  اذبله.
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 لل  اؼبعج  اؼبتخّطّ؟؟؟عتّ  اعسؤاؿ اؼبلروح يف ىذا اعّطدة نلى  قمالد صن
 . قواعد صناعة المعجم المتخّصص:3.2

رضّ  صنلل  اؼبعج  للّن  شاّقٌن ـبتيفٌن " إّف األسس اع ي ياقـم ليلهل اؼبعج  اؼبتخّطّ ى  نفسهل اع ي ياقـم ليلهل اؼبعج  ليمنل حلث 
هجل  اععييل  و األىداؼ اؼبرجمة ن  وضع اؼبعج  ، أّنل و نتتلنيٌن : يتطف أّوؽبيل عللعع نظري، ويتيّث  يف التللر األسس اعنظري  واؼبن

و اعثلاث  أقبلز اؼبعج  اععيي  اؼبختّ اعثنلئ  إاعشق اعثلين فهم ذو طلعع ليي  و يشي  اػبلمات اعّتلالاقل  اع ي يبت  اراللهل ن  أج  
وى  رتعّيق جبيع اؼبلّةة اؼبطليال  و ردوينهل ن   ىذا و قد وضعت ننظي  اإيزو اعّدوعل  قمالد أسلسل  عطنلل  اؼبعج  اؼبخت5ّاعّيغ ".

 6 ىل اؼبلاحق .إحلث اعّترلب و اعّتعريف علإضلف  
 جمع الماّدة في المعجم المتخّصص:1.3.2

يتّ  صبع اؼبطليالت ن  اؼبدّونلت اع ي ؽبل صي  دبمضمع اؼبعج  نالشرة كلعاقمائ  اؼبطليال  أ. مصادر الجمع في المعجم المتخّصص:
لج  اؼبتخّطط  واعانمؾ اؼبطليال  كيل قد رتمف ىذه اؼبدّونلت ننشمرات وثلئاقل  كلعّتمصللت واؼبماصفلت واألةعّ  اعطلةرة ل  واؼبع

ألّف 8ليى أنّو يفض  أّف رستند نلةرو إ ىل اعّسللؽ "فلععربة عتيّيس حللة اؼبطليح يف لّض  اعّنطمص " 7ىلئلت اعتاقللس اعّدوعل  واعاقلري .
تيد ن  قمائ  يف عغلت أجنال  للرجل ل  اعّسللؽ ون  غًن رعريف إف ىم إال نسخ وسبري  عغمي فاسب يف أغيب اعظ  عذا اؼبعج  "اؼبس

."  9فإنّأفض  اعسا  حطر اؼبطليح واستخراجو ن  سللقو يف اعّنطمص ذات اعطي  حلّل نلعضلً مث ردقلاقو وسبالطو فتجميده لند اعّيزـو
 :لمعجم المتخّصصب المستويات الّلغوية لمداخل ا

أسلس اؼبدال  يف اؼبعج  اؼبتخّطّ ى  اؼبطليالت اععييّل  وى : " ؾبيمل  ن  اعتييلت مّت االرّفلؽ ليى استعيلؽبل ن  صبلع  إفّ 
 وليلهفإنّلؼبطليالت 10اعالحثٌن عتاقـم عمظلف  ذبسلد نتلئج اعااث ووضعهل يف قلعب عغمي يضي  رماصلا فّعلال عٌن ـبتيف اؼبستعييٌن".

 اععييّل  ى  اع ي رسّه  اعتماص  عٌن اؼبتخّططٌن.
اؼبمّعد ويُرالى يف صبع اؼبلةة اؼبطليال  اؼبستميلت اعّيغمي  عييطليح اععييّ  فلؼبطليالت زبتيف عغميّل يف نطلةرىل فثّي  األثل  واؼبشتّق و 

، فثّي  اؼبطليح اؼبفرة واؼبركب واعبيي  اؼبطليال  واؼبليمب واؼبعّرب واعّدلل  واؼبنامت واؼبّتج  حرفلّلً ل  عغ  أجنال .وىبتيف كذعتّتكلال
د دبنهج ؿبّدة يف التللر اؼبطليالت اععرعل  نايّن ليى ردرج يف االلتللر واعّّتصب  إ ىل اععرعل  ن  اعّيجن  اع ي رعّد اؼبعج  فرةاً أو عبن  اعتاقلّ 

ج  ذعك حّدةت اؼبؤّسسلت اؼبطليال  اعّدوعل  واععرعل  ننلىج التللر ن  أ 11ر وجمة اؼباقلعلات اععرعل  عييطليالت األجنال .لند رعذّ 
ندوة رمحلد ننهجللت وضع اؼبطليالت  "اؼبطليالت وررصبتهل ون  ذعك اعّندوة اع ي نّظيهل نتتب رنسلق اعّتعريب علعرّعلط ععنماف

 12وفاقل ؼبليي : رلالاقهلورتضي  ننهجل  يفّتض  "اععييّل  اعبديدة
 ننلسا  أو نشلرك  أو نشلهب  عٌن ندعمؿ اؼبطليح اعّيغمي وندعمعو االصللاح  وال يشّتط يف اؼبطليح أف يستملب ك ّ . ضرورة وجمة 1

 نعنله اععيي .
ّّ . وضع نطليح واحد عييفهـم اععيي  اعماحد ذي اؼبضيمف اعماحد يف اغباق  اعماحد ورفضل  اعيّ 2  فظ اؼبشّتؾ.ليى اعيّ  فظ اؼبخت
ّّ ورفضل  اعيّ الت عييطليح اعماحد يف اغباق  اعماحد الة اعدّ ب رعدّ ذبنّ  .3  فظ اؼبشّتؾ.ليى اعيّ  فظ اؼبخت
. استاقراء اعّّتاث اععريب وإحللؤه وللص  نل استعي  ننو أو استاقّر ن  نطليالت لييل  لرعل  صلغب  علاستعيلؿ اغبديث ونل ورة فلو 4

 ن  أعفلظ نعرّع .
 .يالت اععييل .نسليرة اؼبنهج اعّدويل يف التللر اؼبطل5
واشتاقلؽ  .استخداـ اعمسلئ  اعّيغمي  يف رمعلد اؼبطليالت اععييل  اعبديدة علألفضيل  طااقل عيّترلب اعتليل:اعّّتاث فلعّتمعلد )ؼبل فلو ن  ؾبلز6
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 .ورعريب وكبت(
 . رفضل  اعتييلت اععرعل  اعفطلا  اؼبتماررة ليى اعتييلت اؼبعرّع . 7
 لند االقتضلء عشرط أف رتمف نشّتك  عٌن ؽبجلت لرعل  لديدة وأف يشلر إ ىل للنلتهل عأف رمضع عٌن .ذبّنب اعتييلت اععلنّل  إالّ 8

 قمسٌن نثلا. 
 .رفضل  اعتييلت اعبزع  اعماضا  وذبنب اعّنلفر واحملظمر ن  األعفلظ. 9

 .رفضل  اعتي  اع ي رسيح علالشتاقلؽ ليى اعتيي  اع ي ال رسيح عو.10
 ةة ألّّنل رسللد ليى رسهل  االشتاقلؽ واعنسا  واإضلف  واعتثنل  واعبيع. .رفضل  اعتيي  اؼبفر 11
 .رفضل  اعتيي  اعّدقلاق  ليى اعتيي  اععلّن  أو اؼباهي  ونراللة ارّفلؽ اؼبطليح اععريب نع اؼبدعمؿ اععيي  عييطليح األجنيب ةوف راقلد12

 علعّدالع  اعيفظل  عييطليح األجنيب.
 و اعاقريا  ن  اعّّتاةؼ رفّض  اعّيفظ  اع ي يُمح  جذرىل علؼبفهـم األصي  عطف  أوضح..يف حلع  اؼبّتاةفلت أ13
 .رفض  اعتيي  اعشلئع  ليى اعتيي  اعّنلةرة أو اعغريا  إال إذا اعتاس نعىن اؼبطليح اععيي  علؼبعىن اعشلئع اؼبتداوؿ عتيك اعتيي .14
وانتاقلء اعيفظ اععيي  اعذي  ،غ  ربديد اعّدالع  اععييل  اعّدقلاق  عتّ  واحدة ننهل.لند وجمة أعفلظ نّتاةف  أو نتاقلرع  يف ندعمؽبل ينا15

ووبس  لند انتاقلء نطليالت ن  ىذا اعّنمع أف ذبيع كّ  األعفلظ ذات اؼبعلين اعاقريا  أو اؼبتشلهب  اعّدالع  ورعلجل كّيهل ؾبيمل   ،ياقلعيهل
 واحدة.

 الةئ؟؟؟ عاقد اقبّرل  لدـ االعتزاـ هبذه اؼبالةئ:ويااقى اعسؤاؿ احملًّن أي  االعتزاـ هبذه اؼب
قبيلزي إهبلة ناقلع  لريب ؼبطليح فرنس  أو إالتيلة اعّّتصب  اغبرفل  عدؿ ررصب  اؼبفلىل  وقد نتج ل  ذعك يف أحللف كثًنة اعتعسف يف .1

 فبّل أفرز نطليالت لرعل  رفتاقر إ ىل اعّدق  اؼبفهمنّل  اع ي يتلّياهل اؼبطليح.
اعتعريب مل يت  نمّفاقل  جمء إ ىل اعّتعريب واستعيلؿ اؼبطليالت األجنال  اؼبعرّع  نع وجمة ناقلعلات لرعل  وظهر يف ىذا اعسللؽ أفّ اعيّ  .2

 يف غلعب األحللف، حلث ظهرت نطليالت غريا  ال رستسلغهل اععرعل .
 لدـ االىتيلـ علعشت  واعراز اغبركلت يف اؼبطليالت اععرعل ..3
 لللء يف ررصب  عع  اؼبطليالت.أكّ  ىذا أّةى إ ىل  13األص  اغباقلاق  عييطليح " لدـ اعااث ل ".4

أّف  عّلنت:" اعالحث جمرج نطري أّف اعّدراسلت اعّيسلنل  اؼبتعّياق  ععي  اعّدالع  ولي  اؼبفرةات ىأّنل علعّنسا  ؼبسأع  اعّتمحلد اؼبطليا  فًن 
فرةات اععلّن ، وأّّنل قد رطلب كذعك اؼبطليالت اععييل ... إذف ن  اؼبستال  أف نعتيد ظلىرة رعّدة اؼبعلين عيتيي  اعماحدة شلئع  يف اؼب

عتّ  كيي  أجنال  ررصب  واحدة يف صبلع االلتطلصلت اععييل ... وعت  يطعب يف اعماقع ذبلى  وجمة ررصبلت ـبتيف  عييطليح األجنيب 
اعّيغ  اؼبتخّطط  ربّت  وجمة للاق  أحلةيّ  ذات ندعمؿ نطليا   . وناقمؿ يف ىذا اعّطدة أّف"14اعماحد يف االلتطلص اعماحد "

 عت  اعّسؤاؿ اؼبلروح أي  يتي  اؼبشت ؟؟ إنّو نشت  ررصب  اؼبطليالت. 15واحد".
 ص:صّ ختتدوين المادة المصطلحية في المعجم الم .2.3.2

 ص:ـصّ خـتأ. ترتيب مداخل المعجم الم
 .الّترتيب األلفبائي:١
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عفالئ  أكثر طرائق اعّّترلب اؼبعجي  شلمللً يف اععطر اغبديث عسهمعتو عذعك قبد جّ  اؼبعلج  رتّاعو ليى أنّو ن  اعّضروري يعّداعّّترلب األ 
كيل هبب 16" أف يزّوة اؼبعج  اعذي يّتاع اؽبجلئل  األجنال  يف رررلاو عفهرس علؽبجلئل  اععرعّل  وىذا أّوؿ ناقّمنلت اؼبعج  اؼبتخّطّ "

 17  رتليل حروؼ اؽبجلء يف األعفالء]و[ نراللة رررلب نعٌّن عياركلت لندنل رتمف اؼبّلةة اؼباقّدن  علعّتشتل  اعّتلـ" ."احّتاـ كلفلّ 
 . الّترتيب المفاهيمي:٢
سلس يّتجُو اؼبعج  اؼبطليا  اعغريب اعلـم كبم اعّّترلب ليى أسلس اؼبفلىل  واععلاقلت اعاقلئي  علنهل وىم نل يُعرؼ علعّّترلب ليى أ" 

نلل  اؼبعج  اغباقمؿ اعّدالعل  واعلّريف يف األنر أمّبل يُعّده اعغرعّلمف أسيمعًل جديداً يف صنلل  اؼبعج  قبد أنّو ن  أقدـ األسلعلب يف رلريخ ص
ضمللت ؿبمراً اععريب إذ أّف أقدـ اؼبعلج  اععرعّل  كلنت نتخّطط  وارّاعت اعّترلب اؼبمضمل  وعاقد نثّيت اعّرسلئ  اؼبتخّطط  ونعلج  اؼبم 

ىتيلـ علعّّتاث اؼبعجي  اؼبتخّطّ جع  ىذا اعّنمع ن  اعّترلب غًن نعتيد عشت  كاًن يف االليى أّف قّي   18ىلّنًل يف اؼبعلج  اععرعّل "
 اؼبعلج  اؼبتخّطط .

 ب.تعريف المداخل المعجمية في المعجم المتخّصص:
لتلاؼ اؼبعّرؼ عو اعذي قد يتمف قلرئلً للةيلًّ أو رييلذًا يف اعثّلنمي  أو طلعالً هبب أف يتمف اعّتعريف" استهدافلل إذ ىبتيف يف ةقّتو عل

و" وبس  اعّرجمع الستالن  اعّتعريف إ ىل أكثر ن  عغ  وأيضلً نماكا  اعتلّمر 19و أستلذا علحثل أو للؼبل نتفاقهل أو نّتصبل نناّقال" أجلنعلًّل 
يستجّد كيل يستاّب إرفلؽ اعّتعلريف علعمسلئ  اإيضلحل  واألنثي  وعت  رتّ  اعفلئدة ن  اععيي  واعتاقين وإللةة اعّنظر فلهل يف ضمء نل 

 20اعّتعريف يتاّت  ليمُّه ن  اؼبطليالت اعغلنض  غًن اؼبعرّف  ن  قا  وغًن اؼبستأنس هبل وإال انتفى نفعو واعغرض ننو".
وسلي  عيتّياقٌن فلتعٌّن ليى اؼبعجي  أف" ياقدـ اؼبدال  اؼبطليال   وإذا كلف اؽبدؼ ن  اؼبعج  اؼبتخّطّ ىم استعيلؿ اعّيغ  اععرعّل 

ّ  يعي  نطامع  علعّتعلريف اععييل  وأف ال يتتف  علعّطلغ  اؼبتّاع  يف اؼبعلج  اع ي رستمجب اعتيّت  اؼبتسلوي ن  اعّيغلت اعمارةة فلهل واعت
ن  قمانلس نتخّطط  راقّدـ ثلاثّل  أو ثنلئل  راقّدـ عياقلرئ شروحل ونعيمنلت أّف ىذه اػبلصّل  قّييل رتمّفر يف نستعيي  اؼبعلج  وعنل أنثي  

ـّ اعذي قلـ عو األنًن نطلفى اعشهليب يف اعّزرال  كيل كبل  ليى اعاقلنمس اعّزرال  اعذي ياقّدـ اعّتعلري ف يف نمسملل  ونشًن إ ىل اععي  اؽبل
يشي  اعالحثٌن واؼبّتصبٌن واألسلرذة واعللاب وسلئر اؼبهتيٌن علؼبلداف اععيي  اؼبعين و إذا كلف اؼبعج  " 21اعّيغتٌن نعلً اععرعّل  واعفرنسّل " 

في  األنسب أف لبتلر حلاًّ وسلًل عٌن اؼبعج  اعّيغمي واؼبعج  اؼبمسمل  فنجيع عذعك عٌن سرل  استخداـ األوؿ واعفلئدة اععييّل  
 فإّف اعّتعريف اؼبطليا  ىم األنسب عييعلج  اؼبتخطط . ونهيل يت  ن  أنر22واعتعيليّل  اع ي يتيّتع هبل اعثّلين".

 مالحق المعجم المتخّصص: 3.3.2
ّ ونعرّفلت جمىريّ  رضّيلألةوات اؼبتّيي  عييعج  وى : اؼباقّدن  واعفهلرس طّ خترُعّد نلاحق اؼبعج  أحداألجزاء األسلسّل  عييعج  اؼب
ي  ليى عللنلت وـبتطرات ورنمز وأظبلءوأللاـ فبّل يتعّيق دبنت اؼبعج  وأيّ  صمرة واعتشلّفلت واألعفالئّل  واعبداوؿ واعّيمحلت اع ي رشت

 23إيضلحل . وربتّ  ناقّدن  اؼبعج  أنبّل  قطمى عٌن ريك اؼبلاحق يتعٌّن وجمةىل يف عداي  اؼبعج  عيّتعريف عػ: 
 : ى  اؼبعج  نمّجو عيلّيا  اؼباتدئٌن يف اعتخّطّ؟؟ أـ . اؽبدؼ ن  رأعلفلؼبعج  وةواللو اعّيذي  يمّضالف اعبيهمر اعذي يمّجو عو اؼبعج1

ٌن اعتخّطّ علعّيغ  اقإ ىل رلانلذ اؼبرحي  اعثلنميّ ؟؟ أنإ ىل طيا  اؼبرحي  اعبلنعل ؟؟ علإضلف إ ىل رعلٌن األىداؼ اؼباقطمةة: ى  اؽبدؼ ىم ري
 اععرعل ؟؟ ى  ىم رعريب نضلنٌن ونعيمنلت نياّقن  علعّيغ  األجنال .

 اؼبستعيي  يف اؼبعج . .اؼبطلةر2
 .نمضمع اؼبعج  ورفريعلرو ونفلىليو اعرّئلسل  علإضلف  ا ىل لدة اؼبطليالت.3
 .اؼبنهج اعذي ارّاعو اؼبؤعف يف رأعلف اؼبعج .4
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 قماس واعفماص  ونل إ ىل ذعك.أل.اعلّرائق اؼبستعيي  يف استعيلؿ رنمز اعتدوي  ا5
 ج  وعللف ندى االستفلةة ننهل..اؼبلاحق اع ي أةرجهل اؼبؤعف يف ّنلي  اؼبع6
 . الجزء التطبيقي: ٢
 وصف عام للمدّونة )الكتاب الّتعليمي(.1

: نمّجو عليا  اعسن  األو ىل ليي  ن  اعّتعيل  اعثلنمي رطدره وزارة اعّّتعل  اعمطنل  ألده ؾبيمل  ن  اعالحثٌن يف . كتاب العلوم الطبيعّية1.1
نفتش اعّتعل  اعمطنل ، عياقلس  ةييي ، ؿبيد ليلف ، فلطي  ع  غلن ، قرنل  لراس: أسلرذة ىذا االلتطلص وى : اعسعلد عيمذينلت: 

 اعتعيل  اعثلنمي.
لسته  اؼبؤعفمف اعتتلب دباقّدن  راٌّن ػ2017ػػ 2016صدر ىذا اعتتلب ل  اعديماف اعمطين عييلامللت اؼبدرسل  عييمس  اعّدراس 

  اعثلنمي اعذي أقرّرو وزارة اعّّتعل  اعمطنل . وىذا إف ةّؿ ليى ش ء فإمّبل يدّؿ ليى أنّو ذبب عأّنّتأعلف ىذا اعتتلب يف إطلرإصلاح اعّتعيل
 اععنلي  اعدائي  علعتتلب اعّتعيلي  وأف يعّدؿ علنتظلـ علألذ علعّتلمرات اع ي ربدث يف ؾبلعو.

وأّنّو "أةاة لي  24تعلن  عو يف وضعللت اعّتعي  اؼبختيف "وقد عٌّن اؼبؤعفمف عأنّلعتتلب "يعتيد ناقلرع  ربّفز اعّتييلذ ليى استعيلعو واالس
حاقلاقل  ألنّو يرافق اعتييلذ للاؿ أةائو عينشلطلت اؼبختيف  ةال  اعاقس ، أثنلء اغبطّ اععييل  واعّتكلال  ووبتمي ليى وثلئق ونمضالت 

  ناقّتح، كيل يبت  عيتييلذ أف يستعييو للرج نتنمل  وىلةف  رعترب كدللن  ؼبيلرس  اعّنشلطلت ويتضّي  ةعل  إقبلز عتّ  نشلط ليي
 كّ  ىذا ن  أج  رنيل  قدرات اؼبتعّي  25اعثلنمي  عياقللـ دبزيد ن  اعنشلطلت قطد رعزيز نتتسالرو ورمسلعهل واكتسلب ثاقلف  لييل  نتلن ".
وحدة نشلطلًأو لّدة نشلطلت رعييل  ونل  ووبتمي ىذا اعتتلب ليى أرعع  ؾبلالت رعيليّل  ويدنج كّ  ؾبلؿ لّدة وحدات رعييّل  ردنج ك ّ 

أثلر انتالىنل يف اعتتلب ىم إةراج نفرةات لييل  نع كّ  نشلط يف آلر اعطفا  وى  " ررن  إ ىل رعريف اؼبتعّي  علؼبطليالت اععييّل  
 26اعبديدة اعمارةة يف اعّنشلط ورزّوةه عثروة عغمي  لييّل ".

اعتتلب ليى واحد ولشري  نرجعًل كيُّهل علعفرنسل ، وقد اقتطر اؼبؤعفمف ليى نرجع واحد علععرعّل .  أّنل علعّنسا  عاقلئي  اؼبراجع فاقد التيد
وىذا اعذي جعيين أرعط عٌن اعتتلب اعّتعيلي  واؼبعلج  اؼبتخّطط ، فياقد استعي  اعتتلب نراجع علألجنال  دبل فلهل اؼبعج  اععيي  

   اععييل ؟؟؟؟ اؼبتخّطّ فه  عدينل نعلج  نتخّطط  يف اؼبللةي
 وخبطمص اؼبطليالت فاقد أةرجهل اؼبؤعّفمف علعّيغ  اععرعل  نرفاق  علؼبطليالت األجناّل  نع اعتعريف.

 .ونهيل يت  ن  أنر فلألكلد ىم أّف اؼبطليالت لنطر نه  يف اععييل  اعّتعيليل  ألّّنل يف حاقلاقتهل نّ لييّ  نتّثف
 ؟اععيي  اؼبتخطّ فيلذا ل  اؼبعج   ؟؟ىذا ل  اعتتلب اعتعيلي 

سناقـم عدراس  وصفّل  ربيليّل  ؼبعج  نطليالت لي  األحللء عتيلؿ اعّدي  اغبنلوي ؼبعرف  نل إذا كلف اؼبعج  عإلجلع  ل  ىذا اعسؤاؿ 
 يف  علعّشروط اععلّن  واؼبتداوع  يف اعّطنلل  اؼبطلياّل .

 معجم مصطلحات علم األحياء لكمال الّدين الحناوي: .2
قبيلزي( أعّفو كيلؿ اعّدي  اغبنلوي، وراجعو: ىشلـ كيلؿ اعدي  اغبنلوي، طاع سن  إي  نتخّطّ ثنلئ  اعّيغ  )لريب/ ىم نعج  لي

إنّأّوؿ نل ييفت انتالىنل يف ىذا اؼبعج  ىم اعّسن  اع ي طاع فلهل ، و ىذا إّف ةّؿ ليى ش ء فإمبل ـ علؼبتتا  األكلةيبل ، اعتميت.1990
 .  اععرعل  ؽبذا اعنمع ن  اؼبعلج  يدّؿ ليى افتاقلر اؼبتتا
 أ. مقدمة المعجم: 

ض فلهل إ ىل ساق اععرب يف ؾبلؿ اععيـم اعّنظري  اعّتلالاقل  وكلف عرّ راستهّ  اؼبؤّعف نعجيو دباقدن  جلءت يف حدوة صفا  ونطف، وقد 
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عرعل  إ ىل اعلاّرلنل  فناقيما ليـم اؼبدنل  اإسلانل  اع ي صب  ن  اعأّف األن  اعغرعل  ألذت ل  اععرب يف األندعس وغًنىل وكلف أّّن  اىتيما علعّتّ 
   27 ظّيت أكثر ن  طبس  قروف رعتيد يف نلةهتل اععييل  ليى اعتتب اععرعل .

و ألذ فلغبضلرة اإنسلنل  ليى حّد قمع ،وأف نفهيهل حّق فهيهل ،وقد ناو اؼبؤعّفإ ىل أنّنل حبلج  إ ىل أف نناق  ل  اععلمل ليمنو وراقنللرو        
عتلسًن  ناّلنل أّف أةارنل عيّناق  ى  اعّيغ  اععييّل  ونؤّكدا عأنّلعّيغ  وسلي  عيّتفلى  ورالةؿ األفتلر واعتعاًن لنهل وأّف اؼبعلج  وسلي  ،ولللء

 .اعتفلى  واعناق  ن  عغ  إ ىل ألرى
ل ربميو ن  نطليالت لييّل  وفنل  ضروري  عيالحث اؼبعلج  اؼبتخّطط  ليى وجو اعّتاديد وكلف أّّنل دب ىذا وقد أشلر اؼبؤعفإ ىل أنبّل 

 28واؼبّتج  اعذي يريد أف يناق  ليلا لييّلل إ ىل اعّيغ  اععرعل .
 : ب. الغرض من تأليفه ونوع مستعمليه

ذا اؼبعج  ن  عٌن اعاقمالد األسلسّل  يف اعّطنلل  اؼبعجيّل  اعغرض ن  رأعلف اؼبعج  وقد أشلر اؼبؤّعف إ ىل ذعك عاقمعو: " واعغرض ن  ى
اعذي عٌن يديك ىم وضع اغبطلي  اؼبتلّسرة ن  نطليالت لي  األحللء واع ي صبعت ن  ـبتيف اؼبطلةر ربت يد اعنلطاقٌن 

ة . ويادو ن  اؼبفلد ىنل اإشلر 29علععرعّل واعرّاغاٌن يف ةراس  لي  األحللء علعّيغ  اإقبيلزي  أو ررصب  عع  نمضمللرو ن  اإقبيلزيّ  إ ىل اععرعّل "
عنلصر إ ىل أّف اؼبشلرق  ينلياقمف ن  اإقبيلزيّ  يف اعّّتصب  ليى لتس اؼبغلرع  اعذي  ينلياقمف ن  اعفرنسل .وقد ليت اؼباقّدن  ن  ذكر عع  اع

ب اعّضروري  واعّساب يف لدـ ذكرىل ىم أّف نؤّعف اؼبعج  مل يُدرجهل يف نعجيو نث  اؼبلاحق واعّرنمز. وقد اكتفى عفهرس عيياتميلت نررّ 
 ليى حروؼ اؽبجلء اإقبيلزيّ  يف آلر اؼبعج .

ىذا وقد أغبق اؼبعج  دبجيمل  ن  اعطمر اإيضلحل  ليى أّّنل مل رشغ  حّلزا كاًنا ن  اؼبعج  وى  يف حاقلاقتهل لالرة ل  أشتلؿ 
 رمضلال  علس إالّ.

 : منهجّية الجمع في المعجم/ 2
 :أ.مصادر المعجم

اؼبؤّعف" وقد التيدت يف صبع اؼبطليالت والتللرىل ورامياهل ليى نطلةر أرعع   عٌّن راجع اؼبعتيدة يف سللؽ اغبديث ل  اؼبطلةر واؼب 
 ) أي اع ي ذكرىل يف اؼباقدن ( ذكر اؼبطلةر اعّسلعاق إللةة شبّ ،عت  اعذي ييفت االنتاله ىم إةراجو عاقلئي  اؼبراجع ععد اؼباقّدن  30أسلسل "

 ع سّت  نراجع علععرعّل  وشبلنل  علإقبيلزيّ .نراجع ألرى علتمف ؾبيمع اؼبراج  ضلفإو 
 ب.المستويات الّلغوية في المعجم:

عاقد أشلر اؼبؤّعف إ ىل أنّو التلر اؼبطليالت األكثر شلملًل عاقمعو:" ونطليالت لي  األحللء اؼبتداوع  يف ةوائر اؼبشتغيٌن عو وعفرولو 
ععد ألّّنل نطليالت جديدة، وقد حلوعنل يف ىذا اؼبعج  التللر أكثر  اؼبختيف  قد استاقّر ععضهل يف االستخداـ وععضهل مل يستاقرّ 

وليى اعّرغ  ن  إشلرة اؼبؤّعف إ ىل أنّو التلر اؼبطليالت األكثر شلملل إاّل أنّو مل يشر إ ىل األسس اع ي  31اؼبطليالت استاقراراً ورداواًل "
 سلر ليلهل يف وضع اؼباقلعلات اععرعل  عييطليالت األجنال .

ّّ لييّ  اعّنالت وقد أ شلر اؼبؤّعف إ ىل للاق  اؼبلّةة اؼبطليال  دبمضمع اؼبعج  عاقمعو: "ونعظ  اؼبطليالت اعمارةة يف ىذا اؼبعج  زب
وىذا ةعل  ليى  32واغبلماف ونبل اعفرللف اعرّئلسللف يف لي  األحللء وإف حمى إ ىل جلنب ذعك نطليالت يف لي  اعمراث  واعتطنلف"

 طليالت اع ي ؽبل صي  دبمضمع اؼبعج ، وىم نل ربرص ليلو اؼبنظي  اعّدوعل  عيّتاقللس.حرصو ليى انتاقلء اؼب
وخبطمص اؼبعج  صرّح اؼبؤعف عأّف نعجيو ىم أّوؿ نعج  يض ُّ نطليالت لي  األحللء عفرولو اعرّئلسل ، ويف ذعك ياقمؿ: "وىذا فليل 

الت وحلماف ووراث  ورطنلف يف نعج  واحد شلن ، وقد قطدنل ن  ىذا ألي  أّوؿ ذبيلع ؼبطليالت لي  األحللء عفرولو اعرّئلسل  ن  ن
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اؼبعج  أف يتمف عتّ  نفهـم ليي  أو فيّن يف لي  األحللء نطليح واحد ناقامؿ يف صبلع األقللر اععرعل  ونعيمؿ عو يف ـبتيف ىذه 
، فاقد 33األقللر".  عبأ إ ىل ذكر أكثر ن  ناقلع  لريب عييطليح عت  يف اغباقلاق  مل يتاقّلد اؼبؤّعف عذكر نطليح واحد عتّ  نفهـم

 اإقبيلزي أحللنلً وىذا ـبلعف عألسس اّع ي اعتـز دبراللهتل.
 منهجية الوضع في المعجم: .3

: عاقد رُرّات اؼبطليالت رررلالًأعفالئلًل ويف ذعك ياقمؿ اؼبؤّعف:" وقد أورةت اؼبطليالت نررّا  رررلالًأعفالئلًل حبلث يسه  أ. الّترتيب
أي أّف عغ  اؼبدال  ى    ليى أنّو رّرب اؼبطليالت ليى أحرؼ اؽبجلء اإقبيلزي 34ف ل  اؼبطليح ونعنله ةوف أّي اررالؾ"اعتش

 اإقبيلزي .
ف مل يتاقّلد اؼبؤّعف عشروط اعّتعريف اؼبطليا ، وقد جلءت اعّتعريفلت نتفلور  يف اعلّمؿ واعاقطر، كيل أّف اؼبؤعّ  ب. الّتعريف في المعجم:

 اقتطر ليى ذكر اؼباقلع  اععريب ةوف رعريف يف كثًن ن  اؼبدال .
مل يعط نؤّعف اؼبعج  أنبّل  ؽبذا اعّنمع ن  اعّتعريف ليى اعّرغ  ن  أّف اعّتعريف اؼبطليا  جمىره نطليالت  ج. الّتعريف باإلحالة:

 ربتلج إ ىل رعريف.
تخّطّ يف حلج  إ ىل نماكا  اؼبستجّدات واؼبفلىل  اغبديث  ىذا ن  جه ، ون  ن  للاؿ نل ساق يتاٌّن عنل عأّف اؼبعج  اععيي  اععريب اؼب

 جه  ألرى يناغ  نراللة األسس اع ي وضعهل لييلء اؼبطليح وننظّي  اإيزو اعّدوعل .
 نات من مصطلحات علم النباتعيّ و تحليل  دراسة

 نروراً علػبلمات اعتّلعل :  دوننكّمنت اؼب،  عغلي اه تااقلق ىذو ع عع  نطليالت لي  اعنّالتوربيل  نتلّرؽ اآلف إ ىل ةراس   
 .ن  اعتتلب اعّتعيلي  . ُقيت جبرة عع  اؼبطليالت1 
 . وضع اؼباقلع  األجنيب ؽبل.2 
 . حبثُت ل  اؼباقلعلات اععرعل  ؽبل يف اؼبعجيٌن اععييّلٌن اؼبتخّططٌن.3

 نّتاع اؼبراح  اعّتلعل : لتطلياىذه اؼبوعدراس  
 .رعريفلً ةقلاقلً علعّيغتٌن اععرعّل  واعفرنسّل  طليالت.رعريف اؼب1 
 .ربيل  اعتعريف اععيي  إةراؾ نفهـم اؼبطليالت.2
 .عييفهـم اععيي ّ  لتتااّقق ن  ندى نللعاق  اعّتسيل.اع3
 ، واقّتاح اعادي  اؼبنلسب يف حلع  لدـ وجمةه.األكثر نلاءن  اقلع ح اؼبلرج.ر4
 .اؼبطليح ااّقق ن  اعتمّص  إ ىل رمحلد تّ .اع5
 

 :LA GERMINATIONنتاش.اإ1

قلع  اعتتلب اعّتعيلي  ىذا اؼبطليح علؼبطليح اععريّب إنتلش،وىم نطليح نشتق ن  اعفع  أنتش، مثّ  أسند إعلو اعّتاديد اعتّليل: "ىم 
كثر فهم ععلد ل  اعاقلرئ اعذي هتّيو . ويادو عأّف ىذا اعتعريف وبتلج إ ىل رمضلح أ35انتاقلؿ اعاذرة ن  اغبللة اعاللئ  إ ىل اغبللة اعنشلل  "

 انتاقلؿ اعاذرة ن  اغبللة اعاللئ  إ ىل اعنشلل . فه  نرحي اعّسيلت اعّتعريفل  اعتلفل  ن  أج  
يف لي  "إنالت" وىم نطليح نشتّق ن  اعفع  أنات مثّ يعرفو كلعّتليل: "وعلالطلاع ليى اؼبعج  اؼبمّحد قبد عأنّو ياقلع  اؼبطليح األجنيب عػ 

و ؿبمر اعفياق  أالت لمةة اعازرة أو اعامغ إ ىل اعّنيمويعرؼ ذعك لييلًّل ن  سبّزؽ غلاؼ اعازرة اػبلرج ، أو سبّزؽ حجلب اعامغمعروز اعبذير، اعنّ 
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ة ن  عييطليح ليى اعّرغ  ن  اقتضلعو فاقد عٌّن اعظماىر اع ي رنتج لندنل رنتاق  اعاذر  لواضا نفهمنل. إّف ىذا اعّتعريف ياقّدـ 36أو اعاقشرة"
 .عاّت لاغبللة اعاللئ  إ ىل اغبللة اعّنشلل .وعلعنسا  ؼبعج  "نطليالت لي  األحللء " في  نعثر ليى اؼبطليا

 يمرة اعتعريف اعتليل عييطليح:"HACHETTE"وؼبزيد ن  اعتمضلح قبد نعج 

"n.f Bot ensemble des phénomènes qui se produisent quand la plantule passe de vie ralentie à la vie active et 

qui aboutissent à la formation de la jeune plante ".
73

 

الت. وىذا يعين أّف اإنتلش ىم ؾبيمل  ظماىر رنتج لندنل رنتاق  اعاذرة ن  اغبللة اعاللئ  إ ىل اغبللة اعنشلل  واع ي رؤّةي إ ىل رتّمف اعنّ 
 يلت اعّتعريفل  اعلاّزن  أيضل ألنّو مل ياٌّن اعظماىر اع ي ربدث عياذرة.واؼبلاحظ ليى ىذا اعّتعريف أنّو يفتاقر إ ىل اعسّ 

"إنتلش" و" إنالت" ليى اؼبعىن اعّيغمي لندنل انتاقلا إ ىل اجمللؿ االصللاح  ُيستاس  اعّرجمع  نطليحوعيّتعرؼ ليى ندى ةّق  وؿبلفظ  
اعاللض اعذي يظهر يف أص  اعظفر. واعنّتش: اعّنتف  إ ىل اؼبعج  اعّيغمي حلث جلء يف عسلف اععرب الع  ننظمر: " اعّنتُش:

عّيايمكبمه.واؼبنتلش: اؼبناقلش... ونتشُت اعّش ء علؼبنتلش أي استخَرجتو، وأنتش اعّنالت، وذعك حٌن ىُبرج رءوسو ن  األرض قا  أف 
: اعتّ  فضرب نَػَتَشُو يف األرض ععدنل يادو يُػْعرِ   38“.ننو أّوؿ نل ينات ن  أسف  وفمؽ َؽ، ونَػَتُشُو: نل يادو ننو،وأنتش اغببُّ

 .إّف ىذه اعّسللقلت االستعيلعّل  ؼبلّةة نَػَتَشيستّي  ن  نعىن نركزيّمىم إلراج ش ء ن  ش ء آلر
ه وأجلز أّنل اإنالت: "اعننْاُت: اعّنالت.اعيّلث: كّ  نل أنات اهلل يف األرض، فهم نات... والتلر ععضهيأنات دبعىن نات، وأنتره األصيعّ ، 
ُلُروج أعم لالدة واحتّج عاقمؿ زىًن: حّّت إذا أنات اعااق ، أي نات ...ونات وأنات نث  قمؽب  َنلََرت اعّسيلء وأَْنلَرت.... واعّتنالت أّوؿ 

كّ    واعظّلىر ن  للاؿ نل ساق أّف نلةة نات ردّؿ ليى39اعّنالت.واعتّنالت أيًضل: نل نات ليى األرض ن  اعنّالت ن  ةّؽ اعّشجر وكالره".
 حي .نل يناتو اهلل يف األرض كيلّ أف اعتّنالت اّعذي يدّؿ ليى لروج اعنّالت مل وبّدة علعّضاط اعّظماىر اع ي ربدث عياذرة أثنلء ىذه اؼبر 

ليح "إنالت" ألنّو واستنلةاً إ ىل اعّتعلريف اّع ي أورةنلىل يتاٌّن عنل عأّف نطليح "إنتلش" اؼبمجمة يف اعّّتاث اععريب ىم األقرب إ ىل اعّدق  ن  نط
م يطف اؼبرحي  اع ي ينتاق  فلهل اعّنالت ن  اغبللة اعاللئ  إ ىل اغبللة اعّنشلل  حلث ىبرج رؤوسو ن  األرض قا  أف يعرؽ أّنل اإنالت فه

ـّ مل وبّدة علعّتفطل  اؼبيّلزات اع ي رتمف ليلهل اعاذرة يف ريك اؼبرحي .    نطليح لل
اؼبطلياّ  فلؼبلاحظ لدـ وجمة ارّفلؽ يف رسيل  اؼبفهـم اعماحد عٌن اعتتلب اعّتعيلي  واؼبعج  اؼبمّحد يف حٌن أّنل علعّنسا  ؼبسأع  اعّتمحلد 

 انعدـ اؼبطليح يف نعج  نطليالت لي  األحللء، ىذا وقد وّفق اعتتلب اعّتعيلي  يف التللر اؼباقلع .
 :LE DÉVELOPPEMENT.الّتنامي2

 40رنلن " ولرّفو كيل يي :" ىم اعّنيم نع ازّبلذ شت  نعٌّن لند اعنّالت ". "عػ  قلع  اعتتلب اعّتعيلي  ىذا اؼبطليح
 ليى أنّو مل يعرفو. 41لييل  اعّتتمي ، اعّنيم، اعّتلّمر." "وقد ررج  نعج  "نطليالت لي  األحللء " اؼبطليااػ 

 42نطليح "مبّم"*"croissance"والتلر" اؼبعج  اؼبمّحد" ؼباقلعي  نطليح
 يمرة اعتعريف اعتليل عييطليح:"HACHETTE"اعتمضلح قبد نعج   وؼبزيد ن 

«Biol.accroissement naturel d’un organisme vivant par l’acquisitionde nouvelles fonctions de nouveaux 

organes (distinct de la croissance). Développent d’un bourgeon ». 
37

 

 ن  للاؿ اكتسلب وظلئف جديدةوألضلء جديدة.دبعىن: مبّم طالع  عتلئ  حّ  
وعيّتعرؼ ليى ندى ؿبلفظ  اؼبطليح ليى نعنله اعّيغمي لندنل انتاق  إ ىل اجمللؿ االصللاح  العد أف نّتعرؼ ليى فامى اعّيفظ عغميّلً 

دّبل قلعم ينيم مبّماً... واألشللء كّيهل ليى وجو حلث جلء يف عسلف اععرب:"مبى. اعننَيلء: اعزّيلةة. مبَى يني  مبًلل ومُبلًّل ومبلًء: زاة وكثر، ور 
إّف ىذه 44األرض نلـ وصلنت: فلعّنلن  نث  اعنّالت واعّشجر وكبمه، واعّطلنت كلغبجرواعبا  وكبمه ...ورَنّيىلعّش ء رنّيًلل:اررفع ".

 اعّسللقلت االستعيلعل ردّؿ يف ؾبييهل ليى اعزيّلةة واالررفلع.
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، فف  ىذه اؼبرحي  يزةاة ؼبلةة مبى يتاٌن عنل عأّف اؼبعىن االصللاح  عيتّنلن  ال ينفط  كيّل  ل  اؼبعلين اعّيغمي  ورأسلسًل ليى نل ساق ذكره
فهل عتنلسب مكلّ ؼبلةة مبى علاحتفظ علعّدالع  اعّيغمي  اجديد لستادث نطلياي  يّف واضع اؼبطلياذا ةعل  ليى أحج  اعنّالت ويررفع، وى

فتأّف واضع اؼبطليح أراة أف ياٌّن  اجديدنفهمنل نُريد أف نّنمه عش ء آلر وىم أّف حرؼ اعزّيلةة اعّتلءقد أضلؼ  عيى أنّنلطليانفهـم اؼب
، عنل عأّف مبم اعنّالت يتمف ردرهبللًّ نع اكتسلعو عمظلئف جديدة وألضلء جديدةوليلو فإنّنل نفّض  نطليح رنلن  عدال ن  لييل  اعّتتمي 

 اعّنيم، اعّتلمر.
 لعّنسا  ؼبسأع  اعّتمحلد اؼبطلياّ  فلؼبلاحظ لدـ وجمة ارّفلؽ يف رسيل  اؼبفهـم اعماحد عٌن اعتتلب اعّتعيلي  واؼبعجيٌن اؼبتخّططٌن،أّنل ع

 ىذا وقد وّفق اعتتلب اعّتعيلي  يف التللر اؼباقلع .
 :LA MORPHOGENÈSE.الّتشّكل3

ىم نطليايشتّق ن  اعفع  رشّت ، ولّرؼ ليى اعّنام يف اعتتلب اعّتعيلي  عػ "رشّت " و MORPHOGENÈSEقمع  نطليح
إّف ىذا اعّتعريف ليى اعّرغ  ن  وضمحو يستيـز أف  45اعّتليل:" طرياق  عبيع اعّنسج يف ألضلء ـبتيف  رُعل  عتّ  نالت شتيو اػبلص". 

   يف اعّتعريف اؼبطليا .و" األلضلء" وىنل رربز أنبّل  اإحلع *رتمف عدى اؼبتياّق  نتتسالت قايل  ل  نطليح "اعّنسج"

يف اؼبعجيٌن اؼبتخّططٌن إاّل أّنين مل ألثر ليلو. وسنالوؿ اعمقمؼ ليى ةالع اؼبطليح ن  morphogenèseوقد حبثت ل  نطليح
 اعذي يعرّفو كلعتليل:  "HACHETTEللاؿ نعج  "

« n.fBiol ensemble des processus qui déterminent la structure des tissus et des organes d'un être vivant au 

cours de sa croissance ; leur étude ».
34

 

 ويراة هبذا اؼبطليح ؾبيمل  اععييللت اع ي ربدة شت  أنسج  وألضلء اعتلئ  اغب  أثنلء مبمه.
  وأصيهل نGenèseورعين يف اعلمنلنل  شت  ون   Morphoيتتمف ن   morphogenèseوذبدر اإشلرة إ ىل أّف نطليح 
 47اعلمنلنل  ورعين نللاة، رشت .

طليح سأحلوؿ اعرّعط عٌن اؼبعىن اعّيغمي واالصللاح  ؼب اععييل  استثيلر اؼبعىن اعّيغمي يف وضع اؼبطليالت فّض ودبل أنو يُ 
ةالعتو ى فليل يي  ل  ، وليلو سنتارّ انتاقلعو إعىلجمللؿ اععيي قا   لهنعرفتو اعّيغمي  ؼبعناؼبطليح يستللعلستثيلر لعبلى  ؼبفهـم اعّتشتيف
حلث جلء يف عسلف اععرب الع  ننظمر يف نلّةة )ش ؾ ؿ( "اعّشتُ ، علعفتح: اعّشْاُو واؼبثُ ، وشتُ  اعّش ء: صمررو احملسمس   اعّيغمي 

َ ... ورَشّت  اعشن ء: رطمنَر، وشتنَيو: صمنره".  ا نل وبدث فعلا عيّنات ؟وليلو فإّف نلةة رشّت  رعين ألذ شت  نعٌّن، فه  ىذ48واؼبتمنبن
حلفظ اؼبطليح ليى ةالعتو اعّيغمي   اجمللؿ اععيي  فه إ ىل  استعيلعو انتاق مل ياق عفظ رشّت  ناقتطراً يف االستعيلؿ ليى ةالعتو اعّيغمي  ع  
 للاؿ رحيتو ن  اؼبعج  اعّغمي إ ىل اؼبعج  اععيي  اؼبتخّطّ ؟؟؟ 

عنل عأّف نطليح رشّت  نطدر اعفع  رشّت  وضع ل  طريق االشتاقلؽ يتاٌن MORPHOGENÈSEن  للاؿ رعريفنل ؼبطليح 
وىم اؼبطليح األنسب ألّف لييل  اعتشّت  ى  اع ي رعللنل شت  اعمرق ، اعّسلؽ، اعبذور... أي أّف ىذه اععييل  ى  اع ي رطّمر شت  

 األلضلء.
اؼبعجيٌن اؼبتخّططٌن. ىذا وقد وفق اعتتلب اعتعيلي  يف  أّنل علعّنسا  ؼبسأع  اعّتمحلد اؼبطليا  فلؼبلاحظ لدـ وجمة اؼبطليح يف 

 التللر اؼباقلع .
 LE MÉRISTÈME : .المرستيم4

قمع  ىذا اؼبطليح يف اعتتلب اعّتعيلي  علؼبطليح اؼبعّرب نرستل  مث ُحّدة كلعتّليل:")اعنسلج األقسمن ( كيي  يمنلنل  رعين راقّس  
 اكتفى نؤعّفم اؼبعج  عذكر نراةؼ اعتيي . ويظهر عأّف ىذا اؼبطليح مل يعرؼ فياقد49".
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نشلل  يف االناقسلـ مث يتاّمؿ  *وقدورة اؼبطليح يف اؼبعج  اؼبمحد نعرّعل كلعّتليل "ِنرستل " مّث لرؼ عأنّو:"اعّنسلج اعذي يتتّمف ن  للايل
ن   وإ ىل أّف اعّتعريب جلء ليى اؼبستمى اعطميت،  وقد جلء اؼبطليح نشّتلا كلعتليل "ِنرِستل " وننّمه ىنل50إ ىل األنسج  اؼبختيف  اعالعغ ". 

 أنّو ال وبي  نفهـم اؼبطليح.سياللهت
أّنل نعج  نطليالت لي  األحللء فاقد قلع  اؼبطليح عػ"نسلج إنشلئ " ولرّفو عأنّو:"يتتمف ن  للايل نشل  االناقسلـ يف اعنّالرلت ينيم 

 51فلهل اعّنسلج كيل وبدث يف مبّم اعفروع واعسلاقلف"
 يعرّفو ليى اعّنام اآليت:"HACHETTEنعج "قبد زيد ن  اعتمضلح ؼبو 

 « n.m Bot tissu végétal formé de cellules se divisant rapidement qui constitue la zone de croissance des 

plantes .ETY.duGr ,meristos,  « partagé » » .
25

 

   عسرل  واع ي رتّمف ننلاق  مبّماعّنالت.ويريدوف عو نسلج ناليت يتشّت  ن  للايل رناقس
فإنو يفّض  اؼبطليح اؼبرّكب " نسلج إنشلئ  " عييطليح اعطنلل  اؼبطليال  رناين ليى استلالء واحدة ن  اػبطلئّ اؼبفهمنّل   ودبل أفّ 

، . ونشأ ينشأ نشئلً و نشمءاً ونشلًء أنشأه اهلل: لياقو " حلث جلء يف عسلف اععرب : عداًل ن  اؼبطليح اؼبعّرب اعذي ال يدّؿ ليى اؼبفهـم
 53."و نشأًة ونشلءًة : حل ،وأنشأ اهلل اػبيق،أي اعتدألياقه  

إفّ اؼبعىن اعّيغمي ؼبلةة نشأ ينلاق إ ىل حّد ععلد ليى نفهـم اؼبطليح فهم يدؿ ليى اػبيق ، و ىذا اعّنسلج لالرة ل  للايل رنشئ عفع  
 يل جديدة ل  طريق االناقسلـ . االناقسلـ للايل جديدة أي أف ىنلؾ ليق ػبلا

ّّ نسأع  اعّتمحلد اؼبطليا  قبد عأّف اعتتلب اعّتعيلي  راىّن اؼبطليح اعذي ورة يف اؼبعج  اؼبمّحد واعسّاب يف ذعك أّف اؼبط ليح وفليل ىب
 اقلع  .اؼبلر لالتوّفق يف جلء نعرّعل، أّنل نعج  نطليالت لي  األحللء فاقد 

 : CHROMOSOMES LES الصبغيات .5
اعطاغللت " مث لرفو كيل يي :"اعطاغ  ىم عنل  نيتف  نمجمةة يف نمى اػبلايل حاقلاقّل  اعّنماة ربي  اؼبلّةة "ررج  اعتتلب اعّتعيلي  اؼبطليااػ 

 54اعمراثل  ورتمف نرئل  أثنلء نراح  االناقسلنمزبتف  يف ّنليتو عتتاّمؿ إ ىل كرونلرٌن".

( وجسليلت صاغّل وقمع  اؼبطليح يف اؼبعج  اؼبمّحد عػ ص  .ليى أنّو مل يعرّفو 55اغ  )كرونمسـم
 24صاغّللت""كرونمسمنلت "و"أّنلنعج  "نطليالت لي  األحللء" فاقد قلع  اؼبطليح عػ 

 كلعتليل:" HACHETTE "  ىذا وقد ورة رعريف اؼبطليح يف نعج 
« n.m.biol.chacun des bâtonnets apparaissant dans le noyau de la cellule au moment de la division (mitose ou 

méiose) et résultant de la segmentation et de la condensation du réseau de chromatine. »
57 

ويريدوف عو كّ  قضلب يظهر يف نماة اػبيّل  أثنلء االناقسلـ )نلتمز ]اناقسلنفتلي [، نلمز ]اناقسلـ ننّطف[( اعذي ينتج ل  راقسل  ورتثلف 
 ت  اعترونلرٌن.شا

 .couleur-corpsنألمذ ل  اعلمنلنل  ويعين    Chromosomeونشًن يف ىذا اعّطدة إ ىل أّف نطليح
ون  أج  اعتأّكد ن  صّا  اؼباقلع  اععريب نااث ل  نعىن َصَاغ يف عسلف اععرب حلث جلء فلو: " صاغ. اعّطاغ واعّطالغ: نل يطلاغ عو 

ل صاغلً: ةىنهل وغيسهل، وكّ  نل ُغيس فاقد ُصاغ واعبيع صالٌغ... وياقلؿ: صاغت اعّنلق  نشلفرىل يف ن  اإةاـ.... وصاغ اعّياقي  يطاُػُغه
ث: اؼبلء إذا غيستهل... قلؿ األزىري: وظّبت اعّنطلرى غيسه  أوالةى  يف اؼبلء َصاغًل عغيسه  إيّلى  فلو. واعطناغ: اعَغيس...ويف اغبدي

اغ يف كلاـ اععرب اعتغلًن، وننو صاغ اعثمب إذا غًن عمنو وأزي  ل  حلعو إ ىل حلؿ سماة أو ضبرة فلطاغ يف اعّنلر صاغ  أي يغيس...واعط
 58أو صفرة ".
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،واؼبركب جسليلت صاغّل ،   ن  للاؿ نل ساق يتاٌّن عنل عأّف نطليح اعّطاغللت ىم اؼبطليح اؼبنلسب ناقلرن  علؼبطليح اؼبعّرب كرونمسـم
ى  جسليلت ؾبهري  قلعي  عيّطاغ، حلث يتّ  صاغهل أي    اػبطلئّ اؼبفهمنّل  عييطليح، فلعطاغللتألنّو يناين ليى استلالء واحدة ن

 يف حٌن أّف اؼبطليح اؼبعّرب ال وبي  نفهمنو.ريمينهل يف اؼبخترب ن  أج  اؼبلاحظ 
نطليالت لي  األحللء يف  وعلعّنسا  ؼبسأع  اعّتمحلد اؼبطلياّ  قبد عأّف اعتتلب اعّتعيلي  يّتفق نع اؼبعج  اؼبمّحدونعج 

 نطليح"صاغّللت"وىبتيف نعهيل يف اؼبطليح اؼبعّرب واؼبركب،ىذا وقد ُوّفق اعتتلب اعّتعيلي  يف التللر اؼباقلع .
 :LIBER LE.الّلحاء 6

قمع  اؼبطليح يف . و 59اعتلن  يف اعّنالرلت"  *يف اعتتلب اعّتعيلي  وُلّرؼ عأنّو: " نسلج نلق  عيّنسغ "غبلءػ "ع liberُقمع  نطليح 
 60غبلء" أيضلً ولّرؼ كلعّتليل: " طااق  عٌن اعاقشرة واػبشب يف سلؽ اعنّالرلت اعمللئل  وجذرىل"."اؼبعج  اؼبمّحد عػ 

 46وعلعّنسا ؼبعج  نطليالت لي  األحللءفهم اآللر التلر نطليح غبلء. 
  وؼبزيد ن  اعتمضلح نيجأ إ ىل اؼبعج  اعفرنس  حلث لرؼ اؼبطليح كلعتليل:

« n.m Bot. tissu conducteur de la sève élaborée, qui constitue la face interne de l'écorce ».
45

 

 دبعىن: نسلج نلق  عيّنسغ اعتلن  اعذي يتّمف اعماجه  اعداليل  عياقشرة. 
 " لّرؼ اؼبطليح كلآليّت:la rousse"ليى أّف نعج  

« n.m(Mot lat. Désignant la partie vivante de l'écorce). Bot. Tissu végétal assurant la conduction de la sève 

élaborée, et se trouvant dans la partie profonde des racines, des tiges et de l’écorce du tronc ».
63 

اٌّن عنل عأّف ىذا اعّنسلج يتماجد يف اعبزء نطليح الرلين ويعين اعبزء اغبّ  ن  اعاقشرة كيل يتliberن  للاؿ نل ساق يتاٌّن عنل أّف نطليح 
 اععيلق ن  اعبذور، وىم اعذي ياقـم عناق  اعنسغ اعتلن  .

 وعيّتأّكد ن  ةقّ  اؼباقلع  اععريب حبثت ل  نعىن غبلء يف نعج  عسلف اععرب فمجدت نل يي : " غَبل: اعّشجرة ييامىل غبماً: قشرىل... ويف
لت  شرار لياقو فلعتامك  كيل ييتاى اعاقضلب، ىم ن  غبمت اعشجرة إذا ألذت غبلءىل، وىم اغبديث: فإذا فعيت  ذعك سّيط اهلل لي

 64اعّنماة" قشرىل...وغبلء كّ  شجرة قشرىل، فبدوة، واعبيع أغبل  وغُبلٌّمغب ٌّ... اع  اعستلت: ياقلؿ عيّتيرة إّّنل عتثًنة اعّيالء، وىم نل كسل 
ـّ يدّؿ ليى اعاقشرة عطف  للّن  وىم وبتلج إ ىل لنطر زبطلّ عتللا ورأسلسل ليى نل ساق يتاٌّن عنل عأّف ن    طليح غبلء ىم نطليح لل

 يااقى اؼبطليح للّنلً وأقّتح اؼبطليح اؼبرّكب " اعّيالء اغبّ " رباقلاقلً عيّدق اؼبفهمنل  اع ي يتلّياهل اؼبطليح.
 ليليع اؼبعجيٌن اؼبتخّططٌن يف رسيل  اؼبفهـم اعماحد.أّنل علعّنسا  ؼبسأع  اعتمحلد اؼبطليا  فلؼبلاحظ ارّفلؽ اعتتلب اعّتعي

 خاتمة:     
ن  راقدمي نظرة حمؿ واقع اؼبطليح اععيي  يف  اؼبطليالت سبّتننلإ ىل اعاقمؿ عأّف ىذه اععلّن  احملدوةة ن   ىلعّدراس لبيّ يف للسب  ىذ

 عيلي  ليى أسلس أّّنأحد اعمسلئ  اؼبرّوج  عتداوؿ اؼبطليالت.اعتتلب اعتّ 
عراز اعتتلب اعّتعيلي  يستاق  جزءا ن  نلّةرو اؼبطليال  ن  اؼبعج  اععيي  اؼبتخّطّ فاقد اررأينل اغبديث ل  واقع ىذا األلًنإ ل أفّ ودب

 .يلي أنبّلتو يف رنظل  وإيطلؿ اؼبعلرؼ اععييل  اػبلّص  دبجلؿ ن  ؾبلالت اؼبعرف ، كّ  ىذا يف إطلر رعط اؼبعجيل  واعّّتصب  علحمللط اعّتع
إف اؽبدؼ ن  إجراء اؼباقلرن  عٌن اؼبطليالت ىم نعرف  نل إذا كلنت اؼبطليالت اع ي ورة ذكرىل يف اعتتلب اعّتعيلي  نفسهل ورةت يف 

كثر اؼبعجيٌن اؼبتخّططٌن فتاٌّن عنل عأّف اؼبعج  اععيي  اععريب اؼبتخّطّ يف حلج  اعلـم إ ىل وقف  نتأنّل  عتاقلل  نسلره وراقميبو علطاح أ
 . أنّنل مل نعثر ليى عع  اؼبطليالت ورعريفلهتل يف اؼبعجيٌن أي أنّو حبلج  إ ىل ربلٌن ليى ذعك عل نع نتليالت اععي  واعّدعل ذبلو 
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ضبمع  اؼبطليح يراللة نن العدّ  اعدق رتمفر فلهل لييل  مظبماً إ ىل صنلل  نطليالت ىفمارن   اقلعلاتاؼبعع  تفلةي نل الّتى عو 
ضرورة اععمةة إ ىل رراثنل اعّيغمّي ونطلةره عيّتناقلب لريب،نع اعّتأكلد ليىولدـ اعّيجمء إ ىل اعّتعريب نع وجمة ناقلع  ، األجنيب يف لييل  اعّتصب

 .ل  اؼبطليح اععريب األصل  واعّدقلق
 الهوامش

 .196، اععدة اعتلسع، ص 2014يللل ، جلنع  اعماةي،   اعتتلب اؼبدرس  يف اععييل  اعّتعمي ، ؾبي  اعدراسلت واعاامث االجت. حسلف اعبللايل،عمحلدي فمزي: أنبلّ 1
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"النص القرآنيباالنسجام في  المصطلح بين الدال والمدلول وعالقته"  

« The Term Between The Signifier And The Signified And Its 
 Relationship to Harmony in The Quranic Text » 

 ألستاذ:شـعيب زيــادا                                                                                      
 لونيسي علي 2البليدة جامعة 

 
 ملخص:
بياف كجوب فهم اللغة العربية للوصوؿ إىل فهم النص القرآين لبلوغ فهم مراد اهلل سبحانو زلاكلة تلخصت ىذه الدراسة يف  

دلصطلح لبياف النقاط عند ادلفسرين بنيت دراسة داللة ا،كما لعودة إىل اللساف العريب الفصيحبافكت كتعاىل، ككم من شبهات كالتباسات 
جل كعال،مع تبياف التماسك كاالتساؽ كاالنسجاـ داخل النص القرآين باختالؼ ادلستويات الصوتية كالًتكبية همهم لكالـ الشارع كف

 كاجلمالية، كىذا يعد كمحاكلة جادة إلبراز الوحدة النسقية.
 

 االنسجاـ. -اؿ كادلدلوؿالد -ادلصطلح -الداللة -النص   الكلمات المفتاحية:
Abstract : 
     This study is summarized in an attempt to demonstrate that the Arabic language must be 
understood in order to reach an understanding of the Quranic text in order to reach an understanding 
of the purpose of God Almighty, and how many suspicions and contradictions have come to return to 
the Arabic language, as well as the study of the meaning of the term to explain the points of the 
interpreters and their understanding of the words of the street, Cohesion, consistency and harmony 
within the text of the Qoran different levels of vocal, compositional and aesthetic, and this is a serious 
attempt to highlight the unity of consistency. 
 
Key Words: Text – Significance - The term - Signifier And The Signified – Harmony 
 

َا َيسمْرنَاُه بِِلَساِنَك لِتَُبشَِّر بِِو اْلُمتمِقَُت َكتُػْنِذَر  « من أركاف كحدة أمتنا العربية اإلسالمية لقولو تعاىل: اأساسي االلغة العربية ركن تعد  فَِإَّنم
ا َا َيسمْرنَاهُ ، فقد جاء يف تفسَت ابن كثَت ]1»ابِِو قَػْومنا ُلدًّ [: أم يا زلمد كىو اللساف العريب ادلبُت الفصيح اِنكَ بِِلسَ [ يعٍت القرآف، ]فَِإَّنم
 الكامل.

جعل  الذم على مر العصور كاحلضارات، ك باىتماـ ما جعل ادلعاجم العربية حتضى كىو فللغة العربية أمهية كبَتة كوهنا لغة القرآف 
 .ك أحباثهممن علماء اللغة يتناكلوهنا يف دراساهتم  اكثَت 

عرب، كلعدـ قدرهتم على لالسهل ادلمتنع النسجاـ ترابط ألفاظو كتراكيبو، ليكوف ذلك حتديا لفالنص القرآين عد ككصف ب
 .أضحت خادمة لكل عصر ألفاظو عن معاف تعرباإلتياف مبثلو، إذ 

 2فالقرآف الكرمي رسالة احلياة كأمشل ما تكوف احلياة كأعمق ما تكوف احلياة، كأظهر ما تكوف احلياة.
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ذلا كقع كبَت على قريش العرب، فمصدؽ كمكذب، فقريش اليت عدت ذلجتها  جيدلقرآف الكرمي كنصوصو يات اإف ادلتأمل آلف
 كعابىي السائدة يف مجيع مناحي احلياة العربية، االقتصادية كاالجتماعية، كالسياسية كالدينية، كجدت يف القرآف الكرمي ما سفو أحالمها 

سيوطي صنف ألفاظ القرآف الكرمي قائال عنها بأهنا: "ىي لب كالـ العرب، زبدتو، اللدين بُت شرفائها، فها ىو جالؿ ا لكساك ، آذلتها 
 3هم، كإليها مفزع حذاؽ الشعراء كالبلغاء يف نظمهم".مِ كَ حِ ك ككاسطتو، ككرائمو، كعليها اعتماد الفقهاء كاحلكماء يف أحكامها، 

 في معنى الداللة:
لوجدناىا قد اشتقت من لفظة: دّؿ كما صيغ منو يف معاجم اللغة ، أللفينا داللتو ح الداللة يف اللغة كاالصطاللو تتبعنا معٌت 

د تبتعد عن اجملاؿ الذم رمسو القرآف الكرمي، فيورد ابن منظور قولو حوؿ معاين لفظ دّؿ فيقوؿ: "الدليل ما يستدؿ بو، كالدليل الداؿ، كق
 ها كالفتح أعلى كأنشد أبو عبيد:دلّو على الطريق يدلو داللة بفتح الداؿ أك كسرىا أك ضم

 4كالدليل كالدليلي الذم يّدلك  تإين أمرؤ بالطرؽ ذك دالال
إف ابن منظور رسم اإلطار ادلعجمي للفظ "دّؿ" زلددا ادلعٌت احلقيقي الذم ينحصر يف داللة اإلرشاد أك العلم بالطريق الذم 

دي  شلا يعٍت أف الداللة تستوحي معناىا من أساليب اخلطاب اللغوم احلور صور للداللة ال خيتلف عن التصيدؿ الناس كيهديهم، كىذا الت
ة: القدمي، كإىل ادلعٌت ذاتو أشار الفَتكز آبادم زلددا الوضع اللغوم للفظ "دّؿ" فيقوؿ: كالدالة ما دّؿ بو على محيمك، كدلّو عليو دالل

 سدده إليو كقد دّلت تدّؿ كالداؿ كاذلادم".
ة األجالء حسبنا يف ىذا القوؿ أف نذكر اإلماـ أيب القاسم احلسُت بن زلمد ادلعركؼ بالراغب األصفهاين لقد شهد أئمة العربي

 ثل ذركة ما كصل إليو اخلطاب اللغوم من فصاحة اللغة كجودة التعبَت كالداللة.دتالقرآف الكرمي ق ( أف ألفاظ  502)ت 
 تلك األحباث اليت اضطلع اها اللغويوف القدامى من اذلنود كاليوناف إف اجلهود اللغوية يف الًتاث العريب ألسالفنا الباحثُت

كالالتينيُت علماء العصر الوسيط كعصر النهضة األكركبية، فتحت كلها نافذة كبَتة للدرس اللغوم احلدي  كأرست قواعد ىامة يف البح  
ل ىذا الًتاكم اللغوم ادلعريف يف َّنط علمي يستند إىل مناىج أللسٍت كالداليل، استفاد منها علماء اللغة احملدثوف حبي  سعوا إىل تشكيا

باقًتاح حوؿ مصطلح  M. Brealكأصوؿ كمعايَت، كيف الربع األخَت من القرف التاسع عشر تقّدـ العامل الفرنسي ميشاؿ برياؿ 
 .5ادلعاين" السيمانتيك إىل ساحة اللغة العلمية قائال: "فإننا نطلق عليها اسم سيمانتيك للداللة على علم

كما دمنا نتحدث يف دراستنا عن النص القرآين فالبد لنا أف نربط الداللة بالقرآف الكرمي، فلقد أكرد التنزيل احملكم صيغة دّؿ 
لذات سواء أكاف ذلك مبختلف مشتقاهتا يف مواضع كثَتة تشًتؾ يف إبراز اإلطار اللغوم ذلذه الصيغة كىي تعٍت اإلشارة إىل الشيء أك ا

 ا كيًتتب على ذلك كجود طرفُت: طرؼ داؿ كطرؼ مدلوؿ.دا أـ حسجتري
يف احلكاية اليت كردت يف سورة األعراؼ عن غواية الشيطاف آلدـ  الكرمي لوجدناهح الداللة بالقرآف لمصط كلو أردنا أف نربط

 .22آلية سورة األعراؼ ا »فَداّلمها بغركر فلما ذاقا الشجرة بدت ذلما سوآهتما« كزكجتو، قاؿ تعاىل:
فدللهما يقاؿ بػ أدىل دلوه: أرسلهما، كدالىا: أخرجها، كقيل دللهما: من الدالة كىي اجلرأة، أم ككما جاء يف قاموس ادلعاين 

جرّأمها على ادلعصية فخرجا من اجلنة، فإشارة الشيطاف داؿ كادلفهـو الذم استقر يف ذىن آدـ كزكجتو كسلكا كفقو ىو ادلدلوؿ أك زلتول 
 .6، فبالرمز كمدلولو دتت العملية اإلبالغية   الشيطاف من جهد آدـ كزكجو، من جهة ثانيةاإلشارة

فمثل ىذه اآليات كثَتة يف القرآف كىي تشَت بشكل بارز إىل الفعل الداليل ادلرتكز على كجود باث حيمل رسالة ذات داللة، 
 لسانيات احلديثة.الاليت تنشده  البالغيةكمتقبل يتلقى الرسالة كيستوعبها كىذا ىو جوىر العملية 
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أمل تر إىل ربك كيف مّد « كتربز أكثر العالقة الرمزية بُت الداؿ كادلدلوؿ قطيب الفعل الداليل، يف قولو تعاىل من سورة الفرقاف:
 .45سورة الفرقاف اآلية » الظل كلو شاء جلعلو ساكنا مث جعلنا الشمس عليو دليال

مس تدؿ على كجود الظل، فهي شبيهة بعالقة النار بالدخاف الذم يورده علما كالداللة مثاال للداللة فلوال الشمس ما عرؼ الّظل، فالش
 الطبيعية اليت تربط الداؿ مبدلولو.

 .نضع مفهوما للنصنا أف البد لفإذا أدركنا مفهـو الداللة كمدل حضورىا يف النص القرآين، كاف 
 في مفهوم النص:

اب احمليط يف اللغة بأنو: "رفعك الشيء، كنص احلدي ، كنصصت ناقيت: إذا رفعتها يف السَت كادلاشطة فقد جاء تعريف النص يف كت   
تنص العركس فتقعدىا على منصة، كنصصت الشيء: حركتو، كنصصت الرجل إذا استقصيت مسألتو عن الشيء، كنص كل شيء منتهاه، 

 7كيف احلدي  إذا بلغ النساء نص احلقائق".

ساف العرب البن منظور:" نص الشيء رفعو كأظهره،كفالف نص أم استقصى مسألتهعن الشيء،حىت استخرج ما كما جاء يف ل   
 .8عنده،كنص احلدي  ينصو نصا،إذا رفعو،كنص كل شيء منتهاه"

لنص يكمن أما يف الصطالح،تعددت مفاىيم النص بتعدد التوجهات ادلعرفية كالنظرية ادلختلفة،كعليو فإف االختالؼ حوؿ ماىية ا    
 أساسا يف اختالؼ التصور كالغاية من الدراسة،فحدكد النص كنظريتو كمفهومو يتجسد كيتبلور كفق تلك ادلنطلقات العديدة.

 .9"تضفي كسائل عدة التماسك على النص، كختتلف الوسائل ادلستخدمة، بل كطرؽ استخدامها اختالفا كبَتا  "  يقوؿ الرسوف:
 و نصا أدبيا، بل البد أف يكوف منسجما متماسكا.إذ ليس كلما يكتب يصدؽ علي 

اجتهت عناية الباحثُت يف رلاؿ الداللة كفقو اللغة حنو دراسة النص بوصفو كحدة كاحدة. فدرسوا العناصر اليت من شأهنا أف تقـو ىذه 
 .بنصالوحدة كجتعلها أمرا شلكنا ليتسٌت ذلم التفريق بُت ما ىو نص كما ىو ليس 

زلمد بن زلمد الرعيٍت ادلكٌت باحلطاب يف تعريف النص قائال: "ما تأكيلو تنزيلو أم يفهم معناه مبجرد نزكلو كال  كقد قاؿ الكاتب 
زكلو كال يتوقف فهمو حيتاج لتأكيلو، فلو ضربنا على سبيل ادلثاؿ ىي قولو تعاىل يف سورة البقرة: "فصياـ ثالثة أياـ"، فإنو يفهم معناه مبجرد ن

 .10"على تأكيلو
لنص يف اللسانيات ادلعاصرة، كبُت تراثنا العريب اإلسالمي، فادلعاصركف ابُت مصطلح  تباين كاضحالذم البد من معرفتو ىو أف ىناؾ ك 

 . 11رلموعة من األحداث الكالمية ذات معٌت كغرض، تبدأ كجودىا من مرسل للحدث اللغوم، كتنتهي مبتلق لو"« يعرفونو بأنو:
أك ما يعرؼ  بوجو خاص، عن لسانيات النص نتحدث اللسانيات ادلعاصرة  بوجو عاـ ،كاف جدير بنا أف  فإذا حتدثنا عن النص يف  

بعلم لغة النص كالذم يعد ظهوره كنشأتو إىل علـو سابقة لو كلسانيات اجلملة كاألسلوبية، كالنقطة اليت حتسب على لسانيات النص كوهنا 
.  تعد نقطة ارتكاز لعدة علـو

 Linguistique لسانيات النصيعتمد عليها ف من ضبط اجملاؿ الذم يدكر فيو، كادلفاىيم العاملة اليت فالبد لكل حب  
Textuelle عدب ارتبطت ، أف نذكر يف ىذا ادلقاـ اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين يف نظرية النظم كمؤلفاتو: ككتاب كىا حنن يد من العلـو

َتة كالنحو، كعلم ادلعاين كعلم البياف كالتفسَت كداللة األلفاظ كادلعجمية كادلنطق، كألف مع بُت علـو كثااجلدالئل اإلعجاز كالذم يعد 
ىدؼ صريح كمباشر يدعو إىل حتقيق خدمة الذين غمركا ىذا ادليداف حبثا بينهما يف تناغم عجيب، ككاف ىدفو حسب دراسات الباحثُت 

سجاـ بُت عباراتو فظاىرة االنسجاـ عند عبد القاىر كانت جلية، ككاضحة فقد كاف تعبَته عنها النص القرآين كبياف إعجازه كالًتابط كاالن
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"كاعلم أف مثل كاضع الكالـ مثل من  بالعقد الواحد كائتالؼ الكلمات كاجلمل كحجرات ذلك العقد، ككذلك يعرب عنها أيضا بقولو:
 .12َت قطعة كاحدة"يأخذ قطعا من الذىب أك الفضة، فيذيب بعضها يف بعض حىت تص

 قد عدمىادرجة التداخل كاالنصهار كىذه  الذم رفع ذركتو إىلكىنا ديكن استخالص مفهـو النص عند عبد القاىر اجلرجاين  
 الباحثوف أقول تعبَت عن الًتابط كاالنسجاـ.

من جهة أخرل ، كىو نزكلو متفرقا  نجيموشلا الشك فيو أف القرآف الكرمي كعلى الرغم من اختالؼ موضوعاتو كمضامينو من جهة، كت      
بعضو بعضا. فال ترل فيو  بعض، كيؤيد زسجمة أديا انسجاـ. يأخذ بعضو حبجنو يعد كحدة كاحدة منأكلسنوات ليست بالقليلة، إال 

كالتناسق، فكيف إذا  . كما ذلك إال لوحدة جهة الصدكر ادلقدسة. إذ أف صنعة األديب تتطلب منو ذلك الفن كالرصانة اكال تعارض اختالفا
اهلل تعاىل، ملهم اإلنساف تلك ادلوىبة اليت إذا ما كجدت عند أحد من البشر أشَت لو بالبناف كاإلبداع، كينقل  من عند ىوىذا الكالـ كاف 

اين منتظمة ببعض حىت تكوف كالكلمة الواحدة، متسقة ادلع القرآف بعضا ات) ارتباط آيالزركشي عن القاضي أيب بكر بن الغريب القوؿ:
 .13ادلباين (

  ادلوىل تبارؾ كتعاىلأف كىذا التناسق كاالنسجاـ بُت النصوص ادلباركة الشريفة على اختالؼ موضوعاهتا كتنوع متعلقاهتا إَّنا يدؿ على 
كركعة مجلو  جعل الرعيل األكؿ لؤلدب العريب يشهدكف بسحر عباراتو، منو تعاىل اىتماما ةالنص الصادر  اتجبماليكالمو ادلعجز مليء 

،فوقفوا عاجزين أمامو . حىت صار ىذا الفن ىو ادلعجز الذم حتدل بو اهلل تعاىل البشر على اختالؼ مذاىبهم كمشاراهم على أف يؤتوا 
 مبثلو .

 .88َكَلْو َكاَف بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َظِهَتان {اإلسراء }ُقل لمِئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َكاجلِْنُّ َعَلى أَف يَْأتُواْ مبِْثِل َىػَذا اْلُقْرآِف الَ يَْأتُوَف مبِْثِلوِ 
 

 أك بعشر سور:
ـْ يَػُقوُلوَف افْػتَػرَاُه ُقْل َفْأتُواْ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّْثِلِو ُمْفتَػرَيَاٍت َكاْدُعواْ َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدكِف ال  13ّلِو ِإف ُكنُتْم َصاِدِقَُت { ىود}َأ

 بل بسورة كاحدة :
 .23اْ ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلِو َكاْدُعواْ ُشَهَداءُكم مِّن ُدكِف الّلِو ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقَُت { البقرة} فَْأُتو 

ـْ يَػُقوُلوَف افْػتَػرَاُه ُقْل َفْأتُواْ ِبُسوَرٍة مِّْثِلِو َكاْدُعواْ َمِن اْسَتطَْعُتم مِّن ُدكِف الّلِو ِإف ُكنُتْم َصا  .38ِدِقَُت {يونس}َأ
 كاحد فقط:أك حدي  

 34} فَػْلَيْأُتوا حِبَِديٍ  مِّْثِلِو ِإف َكانُوا َصاِدِقَُت { الطور
 كقد تكفل بدراسة ىذا اإلعجاز القرآين عدد كبَت من العلماء كيف سلتلف العصور. كألفوا فيو عشرات بل مئات الكتب كاجمللدات.     
و اهلل تعاىل . كأكد أف ىذا الكم اذلائل من العبارات كاجلمل كاألخبار كما كدؿ ىذا التناسق كاالنسجاـ على كحدة ادلصدر كالذم ى     

 لو كانت من غَت عند اهلل لوجدكا فيو اختالفا" كبَتا. فقاؿ جل كعال:
 .82}أََفالَ يَػَتَدبػمُركَف اْلُقْرآَف َكَلْو َكاَف ِمْن ِعنِد َغَْتِ الّلِو َلَوَجُدكاْ ِفيِو اْخِتالَفان َكِثَتان {النساء

إف اخلطاب القرآين باعتباره نصا أم خطابا لغويا، يهدؼ إىل سلاطبة كل الناس ، كحامل اخلطاب ىو الرسوؿ الكرمي، كىكذا فإف مرسل   
بية ، اخلطاب ىو اهلل، كادلرسل إليهم ىم الناس مجيعا ، كالرسالة ىي القرآف الكرمي، كأخَتا فإف األداة اليت صيغ اها اخلطاب ىي اللغة العر 

 .القناة اليت مر عربىا اخلطاب إىل العادلُت فهو الرسوؿأما 
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لو أردنا التعمق يف النص القرآين القتضى منا التزكد مبجموعة من األدكات ادلعرفية حىت نتمكن من مقاربة النص / اخلطاب القرآين من     
بالقرآف الكرمي، كعلـو القرآف، كالتفسَت، كالدراسات  جهة االتساؽ كاالنسجاـ، كمعٌت ذلك أنو البد من االستناد إىل العلـو اليت تربطنا

  ...كغَتىااإلعجازية، كمن الكتب النحوية كالبالغية، كمن نظرية النظم 
 مظاىر االنسجاـ كاالتساؽ يف النص القرآين من نواحي عديدة منها الصوتية كالصرفية فالًتكيبية.كما أنو البد من حصر    

قيق توازنات صوتية يف مواقف تعبَتية معينة، مع حتقيق مبدأ اقتصاد اجملهود ، كالتأثَت يف ادلتلقي برباعة فنجد االنسجاـ الصويت يفرض حت
 كركعة اجلرس ادلوسيقي الذم يتحقق باألصل كما يطرأ عليو من عوارض دتشيا مع ادلوقف كادلقاـ، رغبة كرىبة ، كبيانا كىداية.

 لتحقيق االتساؽ كاالنسجاـ بُت مكوناتو، ليجعل من القرآف الكرمي منظومة متكاملة، ال كما استخدـ البياف القرآين ادلكوف الصريف  
 ديكن فهم إحدل جزئياتو إال يف إطاره الكلي ، ك شلا جتدر اإلشارة إليو كجود عالقة تكامل بُت الصيغة كالسياؽ كادلقاـ يف الداللة على

لتناسب السياؽ كادلقاـ، كحتقق اإلجياز، كمجالية العرض، فضال عن الربط احملكم بُت  زمن الفعل. كما أف الصيغ مت اختيارىا بدقة متناىية
 .مكونات اخلطاب القرآين

ة إف ادلدخل لتدبر القرآف الكرمي ىو البنية الًتكيبية، فالقرآف الكرمي حيتمل من ادلعاين بقدر ما حيتمل من ادلباين، كلذلك اجتهت عناي  
بات ادلمكنة لآليات القرآنية، ألهنم بصنيعهم ذلك يقيدكف ادلعاين ادلطلقة للقرآف الكرمي بطريقة علمية كموضوعية ادلفسرين إىل حتديد اإلعرا

. كيشكل ادلستول الًتكييب عامال مهما من عوامل دتاسك اخلطاب القرآين، فالعالقات الًتكبية ىي كشائج شكلية ناظمة لكل مكونات 
انيو من جهة أخرل، باعتبار ادلعٌت األساس يكمن يف البنية الًتكيػبػية العميقة، اليت ديكن الوصوؿ إليها اخلطاب القرآين من جهة، كزلددة مع

عن طريق دراسة البنية السطحية كما طرأ عليها من حتويالت، حي  االنتقاؿ من ادلستول الوصفي إىل ادلستول التأكيلي، بغية فهم اخلطاب 
سجامو. كقد استعمل ادلفسركف ىذه التقنية منذ التفاسَت األكىل لتحديد مراد اهلل تعاىل من اخلطاب القرآين، كاكتشاؼ آليات اتساقو كان

 .القرآين من جهة، كإلدراؾ مظاىر اإلعجاز يف الػقرآف الكرمي من جهة أخرل
 كيف مقايل ىذا خلصت إىل عدة نتائج كمالحظات مجعتها يف نقاط أدرجتها فيمايلي:

اللغة، أم كل ما يتعلق اها بصفتها نظاـ عالمات لغوية تستخدـ كوسيلة اتصاؿ  ، يعٍت أنو يعكس حبّد ذاتو مالؾعينة النصف اعتبار إ -
،كىذا ما اليت ندرسها، فالعينة منها، عندما تكوف زلل الدراسة تسمى نصان  ان كانت اللغة اليت تنتمي إليها ادلادة اللغويةبُت ادلتكلمُت اها؛ فأي
  لقرآنية بوجو أخص.ينطبق على النصوص ا

 كذلك مبحاكلة تطبيق الركابط كاألدكات دلعاجلة النصوص كاملة. كما يعد النص كحدة لغوية كربل باعتباره شلثال شرعيا للغة،  -
كما البد لنا أف نبدم بعض الوضوح بالنسبة للمصطلحات اليت ُلّمح إليها كمصطلح االتساؽ،فقد كرد يف طّيات الكتب كقد ذكر   -

 رجاين مصطلح االتساؽ صراحة كعٍت بو النظم.ذلك اجل
 كما تعدُّ قضايا اللغوية كاالتساؽ كاالنسجاـ صلب اىتماـ ميداف لسانيات النص.  -
 يبعد عن النصوص ضعف التأليف ك النسج. فهو كما حُتسب لالتساؽ نقطة كونو حيفظ للنص نصيتو،-
فهو كالـ اهلل  كدنيا.ريعة، كأخالقا كسلوكا، كمنهجا كتصورا، كعلما كمعرفة، كدينا أخَتا فالقرآف الكرمي منهج رباين متكامل، عقيدة كش    

 .كىو نسيج كحده علما،تعاىل الذم أحاط بكل شيء 
 .كاتساقهاكذلك ىو ما حاكلنا رصده كتتبعو يف سعي حثي  لفهم الظواىر اللغوية القرآنية فهما جيدا، مع احملافظة على انسجاـ العبارات  
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 المراجع: ئمةاق
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 ساني العربي الحديث من مشكلة التعدد إلى دواعي التوحيدالمصطلح الل  
The Arab modern linguistic terminology from the diversity issue to 

unity causes 
 بن ناصر داية

 علي ي لونيس 2البليدة  جامعة
 الملخص

 االضطرابساين العريب اغبديث وواقعو الذي يشهد اللوتوليده، وباألخص وضع اؼبصطلح  يتناول البحث أمهية وضع اؼبصطلح
النظريات واؼبناىج اللسانية اغبديثة اليت جاءت جبهاز مفاىيمي جديد خيتلف عن  باختالفوعدم االستقرار، وأىم اؼبشاكل اليت يعانيها، 

 داخلها دالليا. الثقافة اللغوية العربية، فبا أدى إىل تعدد اؼبصطلحات اؼبقابلة للمفهوم الواحد وتضارهبا وت
اؼبصطلح  استقرارعرض البحث ؼبشكلة أساسية من مشكالت اؼبصطلح اللساين وىو التعدد، ومدى تأثَته السليب على تلذا ي

اللساين وثباتو، وضرورة الدعوة إىل توحيد ىذه اؼبصطلحات ونشرىا، فيقًتح البحث يف ختامو خطة عمل يراىا مناسبة لدفع اللغة العربية 
 م وؼبواجهة ىذه اؼبعضلة إما على مستوى الوضع أو التوحيد، ألن توحيد اؼبصطلح ىو توحيد ألمة بأكملها. كبو األما

 الكلمات المفتاحية
 اؼبصطلح اللساين، اؼبفهوم، الوضع اللغوي، االستعمال اللغوي، التعدد، التوحيد، التنميط.  

The Abstract 
The present research tackles the importance of terminology posing and its variations especially in the 
case of the modern Arabic Linguistic terminology, which undergoes disturbance and instability and 
the different problems it is facing concerning differences in theories and methods. These methods 
brought a new terminological system, which is inappropriate to the Arabic cultural language. This, led 
to the diversification of terminology as opposed to the “one concept”approachand its disruption as 

regards the meanin 
Thus, this research points out one of the most crucial issues which is plurality or diversification and 
low it affects negatively the stability and affirmation of the linguistic terminology, whence the urgent 
necessity to unify these terminologies and publish them. 
This work suggests in the end a suitable strategy to enable the Arabic language to move forward and 
face this issue as regards either, the posing or the unification because unifying terminology means 
unifying the whole nation. 
Key words 
Linguistic terminology, concept, language posing, language usage, diversification, unification, 
standardization. 
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 مقدمة
ربقق ؽبا   م اليتافو، فاؼبصطلحات ىي مفاتيح العلو هتتم دراسة أي علم من العلوم االىتمام دبصطلحاتو ؼبعرفة موضوعو وؾباالتو وأىد   

ىائال  . واللسانيات حبداثتها عرفت زطباوثبات رصيدىا اؼبصطلحي اكتمالىو وتكاملها ونضجها، فمن مظاىر تقدم العلوم  استقالليتها
ئق ربليلها، لذا تعد دراسة اؼبصطلح اومناىجها وطر  واالذباىاتمن اؼبصطلحات، وتعددت بتعدد النظريات اللسانية واختالف اؼببادئ 

شهد التعدد والتباين وعدم   علم اؼبصطلح وال سيما أنويف اللساين من أىم القضايا اليت شغلت بال اللسانيُت واؼبًتصبُت واؼبتخصصُت
 االستقرار.

 فهوم المصطلح اللسانيم .1
اؼبصطلح اللساين مرتبط حبقل علمي حديث وىو اللسانيات، الذي ديثل الدراسة اؼبوضوعية للسان البشري، فالدراسة اللغوية 

وىذا العلم مل يظهر إال بعد تلك الثورة اليت عرفتها الدراسات اللغوية  تقوم على الوصف ومعاينة الوقائع بعيدا عن األحكام اؼبعيارية،
ألقى ؾبموعة من الدروس  ، الذي(Ferdinand de Saussure)د دي سويسر نالتارخيية واؼبقارنة على يد العامل السويسري فردينا

ذا ما أدى إىل ظهور مفاىيم خاصة هبذه بباريس وحدد فيها موضوع ىذا العلم، وى 1911و 1906حول اللسانيات على طلبتو بُت 
  عن ىذه اؼبفاىيم اؼبوضوعية.ربالدراسات اغبديثة )الوصفية(، فتوجب وضع مصطلحات دقيقة تع

والعلمية،  باؼبوضوعيةعن معاين وأفكار لسانية، فهو يتسم  للتعبَت نيو اللسانإذن، فاؼبصطلح اللساين، ىو اؼبصطلح الذي يتداولو 
طلحات العلمية األخرى، فهو هبذا اؼبنظور ديكن "أن يكون مظلة حبثية تضم ربت جناحيها أعماال علمية تبحث يف فهو كغَته من اؼبص

 ، باعتباره مصطلحا ـبصصا دبيدان علمي وىو اللسانيات.(1)اؼبصطلحات اللسانية ال يف اؼبصطلح بعامة"
 واقع المصطلح اللساني العربي .2

يتجو إىل الًتصبة والتعريب بدال من وضع وتوليد مصطلحات من صميم اللغة العربية  -يومال–إن واقع اؼبصطلح اللساين العريب 
وذلك باالعتماد على آليات ووسائل الوضع اؼبختلفة، ىذا ما أدى إىل عفوية اؼبصطلح اللساين واضطرابو وعدم استقراره، وكذا عدم 

طلحي، فبهذا يفتقد اؼبصطلح أىم خصائص االصطالح اليت ذبعلو تناسقو بسبب عدم وجود منهجية عمل موحدة تؤطر فيها العمل اؼبص
مصطلحا دبعناه الدقيق، وىي ضرورة بنائو على االتفاق والتوحيد وعدم التعدد وأن ديتاز بالدقة والوضوح وعدم اللبس والغموض، وذلك 

وية ومكتب تنسيق التعريب، واؼبتمثلة يف االبتعاد عن بالرغم من كل اعبهود اليت بذلتها اؼبؤسسات اللغوية يف العامل العريب كاجملامع اللغ
 العفوية بوضع أصول ضابطة وقرارات علمية مطبقة يف صوغ اؼبصطلح وتوحيده.

وكما يعود سبب قصور اؼبصطلح اللساين وتذبذبو، باعتبار أن البضاعة غريبة مستوردة، فاللسانيات اغبديثة بكل مناىجها 
، حيث أن "لكل منها يف الغالب مصطلحاهتا اليت تعكس مفاىيمها اػباصة النابعة عن نظرياهتا اللغوية، ومستوياهتا ومدارسها أصلها غريب

، دبعٌت ألن اؼبصطلح يف اللسانيات العربية لو ظبة (2)بل قبد يف إطار اؼبدرسة الواحد تنوعا يف اؼبصطلحات وفقا لالجتهادات بكل واحد"
كرية لكل باحث، لذلك تسعى معظم الدراسات اللغوية العربية إىل نقل ىذه اؼبعرفة اللسانية بكل التعدد واالختالف باختالف اؼبنابع الف

مصطلحاهتا، "وما دمنا مستهلكُت للعلم ال منتجُت لو، وما دام أفقنا اؼبعريف مازال ؿبدودا وال يرتقي إىل ؾباراة كل جديد على ساحة 
لن نقوى على نقلو من الغموض اؼبفضي إىل التعقيد، ومامل نفهم اؼبعٌت فهما صائبا، فالبحث، يظل كنو تلك اؼبفاىيم غائما وشوبو كثَت 

وتسميتو دبصطلحات عربية دقيقة، وتنحسر كنتيجة منطقية ؽبذا الوضع اؼبهزوز دائرة اؼبوضوعية لتفسح اجملال واسعا أمام ،  بدقة إىل لغتنا
من مرجع فكري، وأدوات معرفية تناسب التخصص الذي ينتمي إليو كل باحث، فبا الذاتية والتخمُت والتصورات اػباصة كل دبا توفر لديو 
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ساىم يف تفاقم إشكالية تعدد اؼبصطلحات الدالة على اؼبفهوم نفسو أو باؼبقابل استعمال مصطلح واحد للداللة على أكثر من 
 .(3)مفهوم"

طبيعة العلم يف حد ذاتو وحداثة اللسانيات دبفاىيمها فوضعية اؼبصطلح اللساين يف الوطن العريب جد معقدة، وذلك يعود إىل 
الذباىات االعريب القدمي أو فقو اللغة وباإلضافة إىل تداخل ىذا العلم بشىت اؼبعارف والعلوم وكذا اختالف  النحو اعبديدة اليت زبتلف عن

 تطلق منها.الفكرية اليت ينطلق منها كل باحث يف ترصبتو للمصطلح اللساين واللغة اؼبصدر اليت ي
 مشكالت المصطلح اللساني العربي .3

تشهد اللسانيات اغبديثة تعددا يف اذباىاهتا واختالفا يف منهاجها الختالف طبيعة ىذا العلم وسبيزه عن باقي العلوم الطبيعية 
–ة النشأة، "واغبق أن اللسانيات األخرى، وىذا ليس فقط بالنسبة للثقافة العربية، بل وحىت يف الثقافة الغربية باعتباره من العلوم اغبديث

تتصل بوضع شبرات الدرس األجنيب يف متناول الباحثُت العرب من حيث اللغة  تعاين أساسا ما تعانيو العلوم اؼبقًتضة من مشكالت -اليوم
ستمرا دون انقطاع وبابتداع واألسلوب والطرق اؼبنهجية، ودبتابعة التطور العلمي السريع حىت يبقى االتصال بُت الدرسُت العريب واألجنيب م

، ودبا أن اؼبصطلحات ىي مفاتيح العلوم، فإن نشأة العلوم (4)اؼبصطلحات اؼبوافقة للعلم من جهة واؼبستمدة من اللغة من جهة أخرى"
لذلك فإنو من صطلحاهتا وثباهتا ووصفها وتعبَتىا بدقة عن اؼبفاىيم، و دبوتطورىا واكتماؽبا وإبداع مفاىيمها ووضوحها مرتبط باألساس 

، ووضع اؼبصطلحات اؼبالئمة للمفاىيم اؼبراد ربديد داللتها الصعب أن يتطور البحث العلمي يف اللسانيات، إذا مل يسبقو تطوير يف وسائلو
 .وديكن النظر إىل مشكالت اؼبصطلح اللساين من وجهتُت، األوىل عامة واألخرى خاصة

 العامةالوجهة  .1.3
تداولة يف الكتب والدوريات واؼبؤسسات اللسانية وتداخلها فبا يعرقل مسار عمل الباحثُت العرب تتمثل يف كثرة اؼبصطلحات اؼب

يف  يف اختيارىم للمصطلحات اؼبناسبة اؼبقابلة للمفاىيم اؼبراد نقلها، وإغفال الًتاث العلمي العريب إذ غالبا ما يستخدم اؼبصطلح الًتاثي
اث، وعجعل القارئ يًتدد يف فهم اؼبصطلح بُت الداللة القددية والداللة اعبديدة، ففي ىذه مقابل مفهوم جديد خيتلف عن مفهومو يف الًت 

ع اغبالة من اؼبستحسن ترك اؼبفهوم القدمي دبصطلحو الًتاثي ووضع للمفهوم اعبديد مصطلحا مناسبا دبا تتيحو اللغة العربية من وسائل الوض
الًتصبة، ىكذا حىت ال حيدث غموض ولبس وخلط يف اؼبفاىيم لدى القارئ العريب، وكذا اؼبختلفة كاالشتقاق واجملاز والتعريب والنحت و 

ربكم الوضع الفردي وىذا ما يؤدي إىل عدم االتفاق على منهجية ؿبددة عند وضع اؼبصطلح وما ينجم عنو ىو التعدد والتباين، باإلضافة 
امع اللغوية عرب اقطار الوطن العريب وعدم االلتزام خبطة واحدة أو اسًتاتيجية ؼبا سبق، غياب التنسيق بُت اؽبيئات واؼبؤسسات العلمية واجمل

 يف وضع اؼبصطلحات، ىذا ما أدى إىل عدم توحيدىا وإىل تعددىا.
 ة الخاصةالوجه.  2.3

 فتخص اؼبصطلح اللساين واؼبتمثلة يف: 
 التعدد . أ

واالضطراب والفوضى اؼبصطلحية اليت تعاين منها  ضو مغيعترب من أكرب اؼبشكالت اليت تؤدي إىل حاالت كثَتة من اللبس وال
الساحة العربية "فهو ظاىرة غَت صحيحة ظهرت دبحاولة ىدم مصطلحات حديثة مستنفرة، مل تكن شبة ضرورة إلعادة النظر يف ىذه 

 .(5)الباحثُت" داؼبصطلحات األساسية اليت كانت استقرت عن
 والتعدد ديكن أن يظهر على نوعُت:
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 مصطلحات للمفهوم الواحدتعدد ال 
وتباين اؼبنهجيات اؼبتبعة يف وضع  اختالفكثَتا ما قبد "للمفهوم الواحد أكثر من مقابل، ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل 

ث اؼبصطلحات يف الوطن العريب، من ذلك اؼبناىج اؼبعتمدة من قبل اجملامع اللغوية واالربادات العلمية العربية، فبعضها يرجع إىل الًتا
، فهناك من ينادي باألصالة يف البحث وذلك بالعودة إىل الًتاث (6)"النحتاألصيل أو االشتقاق وبعضها اآلخر يفضل االقًتاض أو 

 العريب القدمي واالعتماد على االشتقاق يف وضع اؼبصطلحات، أما فريق آخر فينادي بالتعريب أي باقتباس اؼبصطلحات بلفظها وحبرفها.
، (Linguistique)تعدد اؼبصطلحات العربية الدالة على مفهوم واحد، ىو تعدد اؼبصطلحات الدالة على ومن األمثلة على 

 واليت أحصاىا عبد السالم اؼبسدي يف ثالثة وعشرين مصطلحا "الالنغويستيك، فقو اللغة، علم اللغة، علم اللغة اغبديث، علم اللغة العام،
علم اللغات، علم اللغات العام، علوم اللغة، علم اللسان، علم اللسان البشري، علم اللسانة، علم اللغة العام اغبديث، علم فقو اللغة، 

الدراسات اللغوية اغبديثة، الدراسات اللغوية اؼبعاصرة، النظر اللغوي اغبديث، علم اللغويات اغبديث، اللغويات اعبديدة، اللغويات، 
 .(7)ة، األلسنيات، اللسانيات"ياأللسن

لبحث الصويت مصطلحات عدة، كعلم األصوات، الصوتيات، علم الصوت...وغَتىا، وعلى البحث لى اعكما أطلقت 
 اؼبعجمي، علم اؼبعاجم، معجميات، اؼبعجمية وغَتىا.

فنجد مفهوما واحدا عرب عنو بأكثر من مصطلح، وىذا ما يعرقل عمل الباحث أو القارئ العريب، وعجعل العمل اؼبصطلحي 
 والغموض. العريب يشوبو النقص

 تعدد المفاهيم للمصطلح الواحد 
إذا كان تعدد اؼبصطلحات للمفهوم الواحد يعترب من بُت إشكاالت البحث اؼبصطلحي العريب، فإن تعدد اؼبفاىيم للمصطلح 

 الواحد، يعترب أيضا من بُت اإلشكاالت اليت تقلل درجة الوضوح واليت تؤدي إىل حاالت كثَتة من اللبس والغموض.
سلم بو مقابلة عدة مفاىيم بعدة مصطلحات ـبتلفة، وال يصح وضع مصطلح واحد لعدة مفاىيم، ولكي يتضح األمر من اؼبف

(، وتقابل أيضا ينأي )اقًتا (Associative)نقدم مثال على ذلك "استخدام مصطلح )سياق(، حيث يقابلو بعض اللغويون دبصطلح 
 .(8)وىذا ىو الصحيح" (Contextual)دبصطلح أي )تركييب( وتقابل أيضا  (Syntagnaticمصطلح)ب 

 
 ضعف داللة المصطلح ونقص الدقة العلمية: . ب

من شروط فإن البحث يف داللة اؼبصطلح ىي أىم ما يهم الباحث، لذلك ينبغي أن تكون ؿبدودة ومضبوطة ضبطا دقيقا، 
ضطراب يف الداللة، أثناء ترصبة اؼبصطلح األجنيب، وضع اؼبصطلحات، الدقة والوضوح، ولكن اؼبصطلح اللساين العريب يعاين الضعف واال

 "فيلجأ إىل التعبَت عن اؼبصطلح جبملة أو أكثر بدل أن يضع لو كلمة واحدة أو تركيبا إضافيا أو وصفيا أو كبو ذلك، والنتيجة اليت يفضي
و باللفظ العريب أو اؼبعرب، ومن أمثلة إليها ىذا اؼبسلك ىي اإلبقاء على وجود اؼبصطلح األجنيب أساسا وترسيخو بدل االستغناء عن

نطاق اللغة والعلم، ما وضع بإزاء  العبارات الشارحة اليت تفسر داللة اؼبصطلح األجنيب، وال هتتم بوضع اؼبقابل العريب ذي الداللة احملددة يف
دراسة اللغة يف حالة تطور  (Diachronie)(: دراسة اللغة يف حالة استقرار وSynchronieاؼبصطلحات التالية وىي: )

(acoustique"دراسة اؼبوجات اللغوية الصوتية )(9) ،فتضارب ىذه اؼبصطلحات وتداخلها دالليا، يعرقل مسار تعلمها وربصيلها ،
بسبب عدم دقتها ووضوحها، فيجد اؼبتعلم نفسو أمام صبل لغوية غَت واضحة يصعب استيعاهبا، فلذلك يشًتط يف وضع اؼبصطلحات 

 ة والوضوح تفاديا للبس والغموض.الدق
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 دواعي توحيد المصطلح اللساني في البحث العلمي الحديث .4
 مفهوم توحيد المصطلحات

ىو اتفاق اؼبتخصصُت يف وضع مصطلح بعينو دون غَته للداللة على مفهوم معُت يف ؾبال علمي ؿبدد داخل لغة واحدة، 
صطلحات ووجود أكثر من مصطلح ؼبفهوم واحد أو تعدد اؼبفاىيم ؼبصطلح وجاءت دواعي توحيد اؼبصطلحات إىل إشكالية تعدد اؼب

واء  واحد، وىذه اؼبعضلة تعود إىل كثرة اؼبصطلحات األجنبية الوافدة إىل اللغة العربية من علوم شىت واختالف اعبهات الواضعة يف ترصبتها س
 كانت فردية أم صباعية.

ة توحيد اؼبصطلحات، بالرغم و امع اللغوية واؽبيئات واؼبؤسسات العلمية يف ضر وللحد من ىذه اؼبعضلة، اجتهدت العديد من اجمل
من أن ؿباوالهتا كانت بطيئة باؼبقارنة مع سرعة التقدم التكنولوجي والكم اؽبائل من اؼبصطلحات الوافدة من لغات أجنبية عدة ومن علوم 

 ـبتلفة إىل اللغة العربية.
، الدور األساسي يف تنسيق اؼبصطلح العريب وتوحيده ويف 1969أنشئ يف الرباط سنة  فلقد كان ؼبكتب تنسيق التعريب الذي

( وىي مرحلة التصور، واػبطة الثانية 1983-1969: اػبطة األوىل )(10)وضع خطة واضحة اؼبعامل يف إعداد اؼبعاجم اؼبوحدة، وىي
( 2000-1990اػبطة الثالثة )ؼبهٍت واعبامعي والعايل، و ( مرحلة إعداد معاجم يف موضوعات التعليم العام والتقٍت وا1984-1989)

عداد معاجم يف اؼبصطلحات العلمية إ( مرحلة 2010-2000عداد معاجم يف موضوعات علمية ـبتلفة، واػبطة الرابعة )ة إمرحل
 األساسية جململ اؼبعارف اإلنسانية.

ن 1971، قبد مؤسبر ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة سنة ومن اؼبؤسبرات اليت انعقدت يف سبيل توحيد منهجيات البحث اؼبصطلحي
 :(11)وكان موضوعو "توحيد اؼبصطلحات العلمية العربية"، وتتلخص ىذه اؼببادئ يف

   ؛كل زبصص علمي وتقٍت علمي على حدةتوحيد مصطلحات 
  ؛العربية كي ال يتم النقل عشوائياربديد اؼبصطلحات اؼبراد نقلها إىل 
 ؛خدمة يف البالد العربية اؼبختلفةية لأللفاظ األجنبية اؼبستصبع اؼبقابالت العرب 
  التنسيق بُت جهود اؼبشتغلُت باؼبصطلحات واستثمار اؼبؤسبرات يف مناقشة أعماؽبم وإثرائها للتوصل إىل نتائج تفيد يف القضاء على

 مشكلة التعدد اؼبصطلحي تدرعجيا.
را لبطئ حركة اجملامع اللغوية وغياب الوحدة يف تنسيق اؼبصطلحات وألن مسالة وضع اؼبصطلحات ليست باألمر اؽبُت، ونظ

سس معينة متفق عليها مسبقا من طرف اللجان اؼبختصة إما على اؼبستوى أن توحيد اؼبصطلحات يتطلب تطبيق مبادئ و وإقرارىا، أل
ار ىذه التجربة، إذ الحظ مصطفة الشهايب الوطٍت أو على اؼبستوى القومي، لتضمن وحدة اؼبنهجية، ىذا ما دفع باألفراد إىل خوض غم

، أن الشعور بضرورة توحيد اؼبصطلحات العلمية، أصبح يف البالد العربية شعورا عاما، (12)يف حبثو "توحيد اؼبصطلحات يف البالد العربية"
ت العلمية داٌء من أدواء لغتنا واآلراء متضاربة يف الوسائل اليت عجب التوسل هبا لبلوغ ىذه الغاية، وكما يرى أن اختالف اؼبصطلحا

الضادية، ويرجع االضطراب يف توحيد اؼبصطلح إىل اػبالف القائم يف شأن الطرق العلمية يف نقلو، وذلك بقولو: "لقد كثر اؼبتصدون 
الضهور، وثالث  لوضع اؼبصطلحات العلمية بلساتا، فهذا يعمل تلبية ؽبوى يف نفسو وتعشقا ؽبذه اللغة، وثان يعمل مدفوعا بالغرور وحب

 .(13)للتجارة وما فيها من كسب للمال، ورابع تلبية لرغبات دول أجنبية تريد بث نفوذىا بطريق الثقافة، وىلم جرا"
 :(14)أما الباحث "ؿبمد راشد اغبمزاوي"، فقد اعتمد على طبسة طرق أساسية يف توحيده للمصطلح، واؼبتمثلة كاآليت

 ؛ة اؼبتعلقة باؼبوضوع اؼبطروقساسياعتماد اؼبصادر واؼبراجع األ 
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 ؛االعًتاف والوعي دببدأ الًتصبة، وأن ترصبة اؼبصطلح الواحد دبًتادفات أمر وارد البد من تسجيلو واالقتناع بو 
 استقراء اؼبًتصبات اؼبتعلقة دبيدان معُت من ميادين العلوم والتكنولوجيا. وىذا يقتضي تقصي شامل وعميق عبميع و  جرد

 ؛ئة عن اؼبفهوم األصلي واحمليط بواجدة، كتابة واستعمالو، وذلك ؼبعرفة اؼبفاىيم الناشاؼبصطلحات اؼبتو 
 ؛(15)استخراج اؼبصطلحات اؼبًتادفة اليت ؽبا صلة باؼبفهوم األصلي، وذلك باالعتماد على اعبذاذات 
 ومقاييسو.  (16)نميطإخضاع اؼبصطلحات اؼبًتادفة اؼبنتقاة إن وجدت مع مصادرىا، ومراجعها اؼبضبوطة ؼببادئ الت 

يف حُت أكد "عبد الرضبن اغباج صاحل" على أن توحيد اؼبصطلحات العربية يتم بتوحيد منهجيات البحث والوضع، فاللغة وضع 
واستعمال، لذلك البد على واضعي اؼبصطلحات االىتمام ليس فحسب بطرق الوضع بل كذلك بكيفية استعمال تلك اللغة اليت زبضع 

وحاجاهتم  اىتماماهتمت خاصة: "فاللغوي الذي ال يهتم بذلك فمثلو كمثل الصانع يضع للناس أدوات دون أن يراعي لقوانُت وكيفيا
، فيمكن التغلب على (17)اغبقيقية ودون أن يلتفت إىل ما يناسبهم من تلك األدوات وما سبيل إليو طباعهم ويستخفونو ويستحسنونو"

حات وتداوؽبا وتعليمها يف البحث العلمي اعبامعي، وأن ال تبقى رىينة رفوف اؼبكاتب، ألن اؼبصطل استعمالمشكلة التوحيد يف حالة 
وال ديكن أن يتحقق ذلك إال بالتعاون مع اؽبيئات واؼبؤسسات العلمية على مستوى الوطن العريب  واالستعمالحياة اؼبصطلح بالكتب 

 حسب ما تتيحو اللغة العربية من خصائص.  على منهجية عمل واحدة ومبادئ وأساليب متفق عليها واالتفاق
 خاتمة

، وكل ىذا ال يأيت واستمراريتهاإن اللغة العربية اليوم لغة ربتضر ما مل توفر ؽبا الشروط واإلمكانات اؼبناسبة اليت تضمن ؽبا بقاءىا 
يف اجملاالت والبحوث العلمية  استعمالمن عدم بل بتظافر جهود العاملُت على تطورىا وأن ال تبقى لغة رىينة رفوف اؼبكتبات بل لغة 

 واحملافل الدولية. 
فكل احملاوالت اليت جاءت يف ؾبال توحيد اؼبصطلحات سواءا كانت فردية أو صباعية مل تصل إىل النتائج اؼبوجودة ومل ربقق 

 احد. أىدافها بل زادت من تعقيد البحث اؼبصطلحي العريب بإزاء تعدد اؼبًتادفات اؼبقابلة للمفهوم الو 
 لذلك للحد من مشكلة التعدد والسعي كبو التوحيد، نقًتح بعض اغبلول عساىا تكون السبيل كبو حل ىذه اؼبعضلة:

  تشجيع وربفيز اإلبداع والتأليف العلمي العريب ودعمو، حىت نؤسس لغة عربية علمية دببادئها ونظرياهتا ومناىجها اػباصة اؼببنية
 على مصطلحات عربية أصيلة؛ 

  تدعيم اؼبشاريع اللغوية يف الوطن العريب الساعية إىل ترقية اللغة العربية وتنميتها كمشروع الذخَتة العربية، الذي يرأسو ة ضرور
باغباسوب يعزز القدرة  "عبد الرضبان اغباج صاحل"، والذي يهدف إىل إنشاء بنوك ومعاجم إلكًتونية للغة العربية، وألن ربط اللغة الدكتور

العصور وىذا ما يساعد يف وضع اؼبصطلحات، وكما يسهل  ستعملت عرباؼبعطيات وزبزينها يف ذاكرتو وحصر األلفاظ اليت على معاعبة ا
 ؛صة باللغة العربية قدديا وحديثاعلى الدراسات والبحوث واؼبقاالت اػبا االطالعمسافة البحث لدى الباحث واللغوي وسبكنو من 

 ؛عريب مصطلحات علمية عربية موحدةلطالب التعريب التعليم اعبامعي، حىت يتلقى ا 
  عن األعمال الفردية اليت يتعصب فيها كل باحث ؼبذىبو ولرأيو،  واالبتعادتظافر اعبهود اعبماعية لدى اؼبؤسسات والندوات العلمية

 ؛تسعى إىل توحيد اؼبصطلح اللساين وذلك من أجل الوصول إىل منهجية عمل
 ؛بيقية يف إنتاج اؼبصطلح اللساينمبنية على مبادئ وأسس تط بوطةضرصد منهجية علمية دقيقة وم 
  ؛موحدة يف وضع اؼبصطلح وتوليدهتكوين عبان ـبتصة، تقوم بإتباع سياسة لغوية 
 ؛لم اؼبصطلح واللسانيات والًتصبةتعزيز التعاون بُت اؼبتخصصُت يف ع 
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 ؛، إذ لكل لغة فبيزاهتا اػباصة والصريف والًتكييب والداليلها الصويتئمراعاة خصوصية اللغة العربية وما يضمن ؽبا اغبفاظ على بنا 
  ؛جم العريب يف ترصبتو للمصطلحاتالعناية بالًتصبة وأساليبها وتقنياهتا ورسم خطة موحدة تبُت اؼبسار الذي يسَت عليو اؼبًت 
   كذلك مرحلية حسب تأليف وإعداد معاجم علمية متخصصة دببادئ مصطلحية ومعجمية حديثة، وأن تكون ىذه اؼبعاجم

 .خاصة بالنسبة للمعاجم اؼبدرسية الفئات واألعمار اؼبتعلمة،
ويف األخَت، نأمل أن ربظى ىذه اغبلول اؼبقًتحة االىتمام والدراسة، ألنو يستحيل الوصول إىل وضع مصطلحات علمية موحدة 

سياسة لغوية شاملة وزبطيط علمي يضع ضمن اىتماماتو واغبد من تعددىا وعدم استقرارىا، مامل تتوصل الدراسات اللغوية العربية إىل 
 توحيد اللسان العريب يف مستوى نظرياتو ومصطلحاتو. 

فوحدة اؼبصطلح توحيد للغة العربية وبقائها على وتَتة واحدة وضمان استمراريتها وذبددىا، لذلك ال بد من عدم التهاون هبذه 
 القضية والدعوة إىل تطبيقها. 
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 .384، ص2007، اؼبؤسسة الوطنية للفنون اؼبطبعية، اعبزائر، )د.ط(، 1عبد الرضبن اغباج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ج .17
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 "دور الترجمة في صياغة المصطلح العلمي في العلوم اللسانية"
The Role of Translation in the Formulation of Scientific  

Terminology in Linguistic Sciences 

 

 الدكتورة : فايزة حسناوي                                                                 

 –المديــــة  -جامعة د .  يحي  فارس                                                        
 
 

:  يتناول  البحث  إشكالية الًتمجة ودورىا  يف صياغة   ادلصطلح العلمي يف العلوم اللسانية ، غَت معترب الًتمجة  رلرد  استبدال  الملخص
للتعبَت للتعبَت عن ادلعٌت يف غَت لغتو ، سواء على صعيد الفهم  ، وآليات صياغتو  أللفاظ بُت لغيت ادلصدر واذلدف  ، و لكن وسيلة عبور

                        أو على مستوى تدريسو . ومفاتيح  ىذا العبور ىي ادلصطلحات .                                                                     
 .الفهم   -آليات الصياغة   -البحث اللساين   -ادلصطلح العلمي    -ة :    الًتمج المفتاحية  الكلمات

Abstract : 

   The present study tackles the topic of translation and its role in formulating scientific terms in the 

field of linguistic sciences. Translation is not the substitution of words between the source and the 

target languages, but rather a means of transition , to re-express meaning in another language , 

either at the level of understanding , and the mechanisms of meaning’s constitution , or at the level 

of its teaching . The keys of this interlingual communication is “scientific terms” . 

Keywords:  translation , scientific terminology , linguistic research. 
 

 ةمقدم
للًتمجة دور عظيم وحيوي، ال غٌت عنو يف التواصل بُت بٍت اإلنسان، السيما يف نقل ادلعارف والعلوم وتبادل ادلعلومات 

 والثقافات بُت األمم والشعوب.
 حول  العادل وتزداد أعلية الًتمجة اليوم، نتيجة التقدم التكنولوجي، واالنفجار ادلعريف اذلائل، وتطور وسائل االتصال واإلعالم اليت

أخذ شلن سبقها وشلن عاصرىا، ومن مث فهي تستفيد وتفيد بواسطة الًتمجة اليت تمة أن أإذل شبو قرية صغَتة، لذلك كان من الالزم على كل 
أضح  جسر تواصل تعرب الثقافات من خاللو إذل باقي اجملتمعات من حوذلا من دون تأشَتة عبور، ىكذا تبٍت الًتمجة جسورا بُت 

اجتماعيا، فالًتمجة ىي البوابة أو  ماعات البشرية ادلختلفة، فتيسر التواصل والتفاعل بينها، سواء أكان ىذا التفاعل اقتصاديا أو ثقافيااجل
 .(1)أو يقتحم اآلخر الذات"        اليت تعرب منها الذات إذل اآلخر 

قد بقي  الًتمجة إذل عهد قريب يف العلوم اللسانية فالعلمي  ن احلقول ادلعرفية اليت تأثرت حبركة الًتمجة حقل ادلصطلحمومن مث ف
ىدف ادلًتجم ليس بالضرورة اكتشاف اجملهول، بل العبور إذل وسيلة تعبَت عن  وجها من وجوه الكتابة اللسانية اليت غرضها اإلفهام، إذ أن

وىذا  .(2)ومفاتيح ىذا العبور ىي ادلصطلحات، يسوادلعٌت يف غَت لغتو، سواءا على صعيد الفهم أو آليات صياغتو أو على مستوى تدر 
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يف  يعٍت أن الًتمجة تسعى دائما إذل ردم اذلوة بُت الذات واآلخر من خالل التعبَت عن ادلعاين اليت ختتلج يف الصدور، واألفكار اليت تدور
 األذىان، شلا تسمح يف توسيع أفق ادلعرفة وتطوير اللغة وتلقيح الثقافة.

 ًتمجة؟ وما مواصفات ومؤىالت ادلًتجم العلمي؟إذا فما ىي ال -
 وما ىو ادلصطلح؟ وما طبيعة العلم الذي يهتم بو؟ -
 وكيف ؽلكن لًتمجة ادلصطلح العلمي أن يسهم يف تطوير البحث اللساين عند العرب؟ -

 ىذه األسئلة وأخرى، ىي ما سأحاول اإلجابة عنها من خالل أوراق ىذا البحث.
 أوال: تعريف الترجمة

أبسط تعريف للًتمجة ىو: "أنو نشاط يتضمن نقل معاين من لغة ألخرى مع مراعاة الدقة واألسلوب، إذ ىناك معياران البد إن 
من مراعاهتما عند نقل نص من لغة ألخرى حىت يتم تسمية ذلك ترمجة، فالدقة تعٍت مراعاة احملتوى الدالرل أو زلتوى النص األصلي، أما 

 .(3)تقنيا" مجلو الدقيق الذي ػليط بالنص سواء أكان أدبيا أم علميا أاألسلوب فمعناه التقيد با
فالًتمجة إذن تعتمد على أساسيُت مهمُت: ادلعٌت واألسلوب وذلك حىت يضمن ادلًتجم سالمة ادلعٌت من جهة واللغة من جهة 

 أخرى، فال تكون الًتمجة بذلك خيانة للنص األصلي.
وطللص  (4)مقابلها العريب ادلوضوع من قبل" –وىو يف الغالب مصطلح علمي  –مة األجنبية وعرف  الًتمجة كاآليت: "إعطاء الكل

تلقي أو إذل ادلعاين اجلامعة بُت ىذين التعريفُت أن الًتمجة عملية توسط بُت لغتُت أو ثقافتُت تتمثل يف حتويل نص من لغة ادلصدر إذل لغة ادل
 اذلدف.

 : الترجمة الحرفية والترجمة بالمعنى .1
فيها تفسَت ادلفردات والعبارات وترمجتها  إذل لغة أخرى، ادلرحلة اليت ةالًتمجة ىي نقل األلفاظ واألفكار والًتاكيب يف نص ما بلغ

إذل مقابالهتا، وىي ادلرحلة األوذل اليت نعنيها حبكم أن مهمة ادلصطلحيُت تتعلق بادلفردات، الكلمة ال تفهم إال من السياق الذي ردت 
دد من قبل موضوع النص وأفكاره العامة، ذلك أن لكل كلمة معٌت معجميا لغويا وعدة معان استعمالية اصطالحية، وترمجة فيو، واحمل

 (الكلمة مبعناىا اللغوي ادلعجمي ىو ما يسمى )بالًتمجة احلرفية( وترمجتها مبعناىا االستعمارل االصطالحي ىوما يسمى )بالًتمجة بادلعٌت
(5). 
 : المترجم العلمي مواصفات ومؤهالت .2

ترمجة ادلصطلح اللساين وغلعلها ختتلف عن غَتىا من ادلصطلحات اليت يغلب عليها الطابع األديب، أن النص العلمي  إن ما ؽليز
يتطلب خلفية علمية عميقة، وال يقتصر على ادلعرفة اللغوية، بل وتذىب فيو الًتمجة إذل حدود ؽلكن أن نسميها حدود ما قبل وما بعد 

نص، فقد تتطلب ترمجة النص األديب ضرورة اإلدلام بثقافة اللغة ادلصدر والقدرة على الولوج إذل فكر ومشاعر ادلؤلف، وىذا أيضا لو ال
مكانة يف الًتمجة العلمية إال أن ىناك ضرورة أخرى البد وأن نذكرىا وىي ضرورة اإلدلام الكاف بالعلم والتخصص الذي تتم فيو الًتمجة 

ا فال عجب أن نرى أن غالبية من يربعون يف الًتمجة العلمية ىم أىل العلم ودارسيو، بل وىم األقدر على إخراج ترمجات عبقرية العلمية، لذ
 دقيقة إذا ما توفر لديهم معرفة لغوية ثنائية على األقل ومعرفة فنية بأساليب الًتمجة والصياغة.

غيت ادلصدر واذلدف، وال وضع مصطلحات من لغة ما مكان ما يقابلها من إن الًتمجة العلمية ليس  رلرد استبدال أللفاظ بُت ل
الًتمجة لغة أخرى، فحىت النصوص العلمية ال ختلو من تكوينات لغوية وأسلوبية ػلتاج ادلًتجم إذل معرفتها واإلدلام هبا، فواقع األمر أن عملية 

الثقافية وقاعدتو ىي ادلعرفة العلمية، وال ؽلكن للمًتجم أن يربع يف ترمجتو ما  أشبو مبثلث متساو األضالع ساقيو علا ادلعرفة اللغوية وادلعرفة
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العلمية دل تتحقق لديو ىذه الشروط ادلعرفية الثالثة سواء على مستوى اللغة أو الثقافة أو العلم. إن االختالف بُت الًتمجة األدبية والًتمجة 
النصوص العلمية وطبيعة عمل ودور وغاية ادلًتجم األديب وادلًتجم العلمي، فادلًتجم إظلا نتج عن االختالف بُت طبيعة النصوص األدبية و 

األديب يسعى إذل خلق تأثَت شعوري من خالل بيئة لغوية ذات صبغة مجالية، أما ادلًتجم العلمي فيسعى إذل نقل عقلي دلفاىيم رلردة من 
لي أما ادلًتجم العلمي فيهتم بًتتيب أفكار النص حىت وإن أدت الصياغة إذل العاطفة، وادلًتجم األديب يهتم مبحاكاة أسلوب ادلؤلف األص

 االبتعاد عن األسلوب اجلميل.
ونظرا ألن العلم الواحد قد تندرج حتتو رلاالت وختصصات متعددة، فقد ظهر ما ؽلكننا أن نسميو اللغة التخصصية اليت ختتلف 

م الواحد وفق ادلفاىيم اليت تعرب عنها يف كل ختصص، لذا فإن ادلًتجم العلمي من علم إذل علم ومن ختصص إذل ختصص يف نطاق العل
ادلتخصص البد وأن ؽلتلك مهارات خاصة ىي: احلصول على ادلعلومات وادلصادر ادلتخصصة، وحتديد ادلصطلحات التخصصية، 

ؼلفي ادلًتجم ذاتو ويتفادى الظهور كوسيط بُت  واالستنتاج ادلنطقي، التمييز بُت أنواع النصوص، وإذا كان  أمانة الًتمجة تقتضي أن
فادى صاحب النص ومتلقيو، فإن الًتمجة العلمية أسهل من الًتمجة األدبية يف حتقيق ىذا األمر، حيث يلتزم ادلًتجم بالدقة ادلتناىية اليت تت

 أي تصرف أو تدخل من ادلًتجم يف أسلوب وصياغة ومضمون النص األصلي.
 ه .خصائص المترجم وسمات

ىناك خصائص ومسات البد وأن ؽلتاز هبا من يقوم بعملية الًتمجة، واليت نؤكد على أهنا تتخطى بكثَت النقل اللفظي أو التعامل 
، وفيما اللغوي احملض ويأيت تعريف ادلًتجم كفاعل وقائم بعملية الًتمجة ويتطابق دوره مع التعريفات ادلختلفة اليت أوردناىا يف تعريف الًتمجة

 سنورد الصفات األساسية اليت ينبغي على ادلًتجم أن يتصف هبا وىي: يلي
 التمكن من لغيت ادلصدر واذلدف. .1
 اإلدلام بثقافة لغيت ادلصدر واذلدف. .2
 معرفة العلم الذي يتناولو النص األصلي. .3

ف فحسب، فلعل ىذا ىو أيسر إن إعداد ادلًتجم وتأىيلو ال يقوم على رفع القدرات اللغوية لديو سواء يف لغة ادلصدر ولغة اذلد
دلام األمور اليت يقتضيها خلق مًتجم ماىر، بل ؽلتد األمر إذل ضرورة معرفة جوىر الًتمجة وأسسها وأساليبها ونظرياهتا وأدواهتا، وكذلك اإل

ا تكون بأضالع ادلثلث مبختلف ادلعارف خاصة تلك اليت تتعلق بنوعية النصوص اليت يقوم بًتمجتها، فالركائز األساسية للًتمجة أشبو م
على التعبَت  حيث ؽلثل الضلع األؽلن دتام ادلعرفة باللغة ادلصدر والقدرة على التعبَت هبا وؽلثل الضلع األيسر دتام ادلعرفة باللغة اذلدف والقدرة

لطبيعة عمل ادلًتجم  هبا، أما قاعدة ادلثلث فهي معرفة أسس العلم أو الفن اخلاص بالنص األصلي .... ويتضح ذلك من وصف اجلاحظ
 يف قولو: )البد للًتمجان من أن يكون بيانو يف نفس الًتمجة يف وزن علمو يف نفس ادلعرفة، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة ادلنقولة

قادرا على أداء  (. ويذىب يف توضيحو ذلذا بقولو )إن ادلًتجم لن يكون124وادلنقول إليها حىت يكون منهما سواء وغاية()البيان والتبيُت 
ت األفكار األجنبية وتسليم معانيها واإلخبار عنها على حقها وصدقها إال إذا بلغ يف العلم مبعانيها واستعماالت تصاريف ألفاظها وتأويال

 ((.125سلارجها مبلغ ادلؤلف األصلي يف اللغة األجنبية()البيان والتبيُت 
ن يتم إسناد األمر إذل غَت أىلو، وأن يدخل إذل عادل الًتمجة من ال درىم وال إن من أىم ادلشكالت اليت تواجو صنعة الًتمجة أ

ك أيضا دينار لو سوى بعض إدلام بلغة أجنبية، واألمر ال يقتصر عند ذوي ادلعرفة السطحية والذين يفتقرون إذل ادلعرفة اللغوية الكافية بل ىنا
علم ذلم هبا على اإلطالق مكتفُت بقدرهتم على البحث يف ادلعاجم والقواميس من يعمدون إذل الًتمجة يف صنوف من العلوم والفنون ال 
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عن معٌت األلفاظ، فيقومون باستبدال األلفاظ يف اللغة األصل مبا يرادفها من اللغة اذلدف، فيكون الناتج نصا مشوىا يعكس جهل القائم 
 بالًتمجة.

 ية قد يتخذ ادلسار التارل:ووفقا دلا تقدم فإن سَت عملية الًتمجة يف النصوص العلم
 اإلطالع على النص وقراءتو ادلتعمقة. -
 حتديد األفكار واألسلوب واخللفية الثقافية. -
 استخالص وحتديد ادلفاىيم وادلصطلحات الواردة. -
 إغلاد ادلصطلحات والتعبَتات ادلكافئة يف اللغة اذلدف إن وجدت. -
 اذلدف ومقارنتها بنظَتاهتا يف اللغة ادلصدر. معرفة معاين ودالالت ادلصطلحات والتعبَتات يف اللغة -
 استخالص وحتديد ادلصطلحات والتعبَتات اليت ال يوجد ذلا مقابل يف اللغة ادلصدر )اللغة العربية(. -
 حتليل وفهم ادلصطلحات والتعبَتات اجلديدة وزلاولة إغلاد مقابالت ذلا يف اللغة العربية من خالل العمليات اللغوية. -
 عريفية تبُت مفهوم وداللة ونطاق استخدام كل تعبَت ومصطلح جديد.وضع مسارد ت -

 ثانيا: تعريف المصطلح
 تعريف لغة: .1

ىـ( مادة صلح: "الصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل على خالف  395جاء يف معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس )ت 
 .(6)دالفسا

الفساد، تقول صلح الشيء يصلح صلوحا، مثل: دخل يدخل  ىـ( قال: "صلح: الصالح ضد 444أما اجلوىري )ت حوارل 
دخوال، والصالح يكسر الصاد: ادلصاحلة، واالسم الصلح، وقد اصطلحا وتصاحلا واّصاحلا أيضا مشددة الصاد واإلصالح نقيض 

 .(7) الفساد...."
وصلوحا ...  صلح، صالحاىـ(: "صلح: الصالح ضد الفساد، صلح، يصلح، ي 711ويقول إبن منظور يف لسان العرب )ت: 

 .(8) والصلح: تصاحل القوم بينهم، والصلح: السلم وقد اصطلحوا وصاحلوا، واصلحوا، وتصاحلوا، واصاحلوا مشددة الصاد ...."
ىذا ما جاء يف بعض ادلعاجم العربية القدؽلة أما ادلعاجم احلديثة فقد تناول ادلعجم الوسيط مادة )صلح( حيث جاء فيو "صلح: 

وصلوحا: زال عنو الفساد". اصطلح القوم: زال ما بينهم من خالف وعلى األمر تعارفوا عليو واتفقوا، تصاحلوا: اصطلحوا .... صالحا 
  .(9) )اإلصطالح( مصدر اصطلح واتفاق طائفة على شيء سلصوص ولكل علم اصطالحاتو"
تورد لفظ ادلصطلح أو االصطالح مبعٌت االتفاق وما ؽلكن استخالصو من خالل عرض التعاريف اللغوية دلختلف ادلعاجم أهنا 

 والتفاىم...
ودل يثب  ورود لفظ )اصطالح( و)مصطلح( يف القرآن( الكرمي، لكن أثب  بعض الدارسُت، وجود لفظ االصطالح يف بعض 

 األحاديث النبوية واليت تتمثل يف اآليت:
ما اصطلح عليو زلمد بن عبد اهلل وسهيل بن عمرو"  "مث يصطلح الناس على رجل"، و"فلما اصطلحنا ضلن وأىل مكة" وىذا

  .(10)و"لقد اصطلح أىل البحَتة أن يتوجوه"
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وؽلكن التنويو إذل استخدام كلمة اصطالح عندما تكون  العلوم وتطورت يف بوتقة احلضارة العربية اإلسالمية، فقد أصبح   
اب التخصص الواحد لداللة على ادلفاىيم العلمية لذلك كلمة )اصطالح( تدل على الكلمات ادلتفق على استخدامها بُت أصح

فقد وظفو اجلاحظ يف البيان  .(11)التخصص، وكذلك كلمة )مصطلح(، وهبذا أصبح الفعل )اصطلح( يوظف للداللة على ىذا ادلعٌت"
لغة ضلو "اصطالح النحويُت"، والتبيُت، وجاء عند العرب فيما ومسوه بـ "مصطلح احلديث"، وكذلك أطلق على رلاالت البحث يف علوم ال

و"اصطالح اللغويُت" كما استخدم التهانوي كلمة اصطالح عنوانا دلعجمو مساه "كشاف اصطالحات الفنون" فكلمة اصطالح ىنا توحي 
 مبعٌت االنتقال من لغة عامة إذل لغة خاصة أي إيراد األلفاظ حسب التخصصات اليت تنسب إليها.

عرب عن كلمة مصطلح بكلمات تكاد تكون متفقة يف النطق واإلمالء، وعلى سبيل ادلثال ػلمل  أما يف اللغات األوروبية فقد
  .(12)يف القرنُت معان متعددة وىي: احلد الزماين، وادلكاين، والشرط وقد يعٍت األداة أو اجلملة (Terme)مفهوم ادلصطلح 

ستقر معناىا أو باألحرى استخدامها وحدد يف وضوح، وىو وعرف بعض الغربيُت ادلصطلح بأنو: "مفهوم مفرد أو عبارة مركبة ا
تعبَت خاص ضعيف يف داللتو ادلتخصصة، وواضح إذل أقصى درجة شلكنة، ولو ما يقابلو يف اللغات األخرى ويرد دائما يف سياق النظام 

  .(13)اخلاص مبصطلحات فرع زلدد فيتحقق بذلك وضوحو الضروري"
لغة العربية ال يطابق مفهوم ادلصطلح يف اللغات األوروبية من حيث االشتقاق وادلعٌت، لكنو ونالحظ أن مفهوم ادلصطلح يف ال

 يطابقو من حيث الوظيفة والداللة.
 تعريفه اصطالحا: .2

يعرف اجلرجاين ادلصطلح بقولو: "اإلصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعو األول، وإخراج 
لغوي إذل آخر، دلناسبة بينهما، وقيل: االصطالح إخراج الشيء من معٌت لغوي إذل معٌت آخر، لبيان ادلراد، وقيل  اللفظ من معٌت

  .(14)االصطالح لفظ بُت قوم معينُت"
ري بقولو: "ادلصطلحات ىي رلموعة األلفاظ اليت يصطلح هبا أىل علم من العلوم على متصوراهتم ويعرفو عبد السالم ادلص

ية الذىنية اخلاصة باحلقل ادلعريف الذي يشتغلون فيو، وينهضون بأعبائو، ويأمنهم الناس عليو، وال ػلق ألحد أن يتداوذلا مبجرد إضمار الن
ما ينشده من داللة ذلا وما حدده أىل ذلك االختصاص ذلا من مقاصد تطابقا  بأهنا مصطلحات يف ذلك الفن إال إذا طابق بُت

  .(15)تاما"
إذن فادلصطلح قبل كل شيء ىو لفظ لو يف السابق معٌت ما، وعندما أريد ذلذا اللفظ أن يصبح مصطلحا غَت معناه وبدل، 

 واللفظ ؼلص اللغة والكالم، أما ادلصطلح فيخص العلم والفن.
 :(Terminologie)مصطلح تعريف علم ال .3

إن دراسة علم ادلصطلح ىي واحدة من األفرع اذلامة يف حقل الدراسات اللسانية، ونظرا حلركة التطور ادلعريف اليت يشهدىا العادل 
عريف حاليا تزايد االىتمام بعلم ادلصطلح حىت ؽلكن للغة أن تواكب طوفان ادلصطلحات اليت تظهر باللغات ادلختلفة نتيجة للتطور ادل

وادلصطلح  (Concept)والعلمي ألىل ىذه اللغات، وىذا يتطلب بالضرورة ضبط ادلصطلحات، وىذا اوجد عالقة بُت ادلفهوم 
(Term) .خاصة وأن ادلفهوم ىو الذي يعمل على رسم الصورة الذىنية اليت من خالذلا يرتسم ادلعٌت 

 ادلختصون نذكر منها:ومن خالل ىذا ادلعٌت فقد عرف علم ادلصطلح بتعاريف ساقها 
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ما أورده على القامسي يف كتابو "علم ادلصطلح أسسو النظرية وتطبيقاتو العلمية" بقولو: "ىو العلم الذي يبحث يف العالقة بُت 
  .(16)ادلفاىيم العلمية واأللفاظ اللغوية اليت تعرب عنها"

آليت: "علم ادلصطلح الزمة ترافق العلوم وتصاحبها باعتبار كما نذكر ما جاء تعريفو يف القواميس الغربية ادلتخصصة على النحو ا
أن كل ختصص أو علم ػلتاج إذل رلموعة من ادلصطلحات الدقيقة الدالة على مفاىيمو، فحصر ىذه اإلصطالحات ومجعها يشكل 

لكل مدرسة لسانية مصطلحاهتا مصطلحية ىذا العلم، وإذا أخدنا اللسانيات كنموذج نالحظ أن ذلذا العلم اصطالحاتو اخلاصة، كما صلد 
  .(17)الدقيقة اليت تتميز هبا عن سائر ادلدارس اللسانية األخرى، فادلصطلحات إذا ظاىرة مالزمة للعلوم وال علم بدون مصطلح"

 ثالثا: إشكالية الترجمة العلمية وقضية التعدد في المصطلح اللساني
ة العلمية على وجو اخلصوص ما يتعلق بادلصطلح العلمي، فلسأسف إن من أىم ادلشكالت اليت تعًتض الًتمجة عامة والًتمج

 الشديد فإن ىناك حالة من التشرذم االصطالحي على ادلصطلح العلمي الواحد.
والعربية من اللغات احلية اليت تسعى جاىدة بعلمائها األجالء ورلامعها وىيئاهتا العلمية والثقافية الرمسية إذل استقطاب ادلعارف 

 ة وادلفاىيم العلمية والنظرية اليت تتضمنها.اجلديد
ومن ىذا ادلنظور "اىتم علماء العربية مبشكلة التسميات ادلتعددة للمفهوم الواحد يف رلال التعليم والتأليف العلمي، ولنا يف 

إشكالية التعددية اللفظية الدرس اللغوي ادلعاصر )اللسانيات( أفضل مثال على ذلك، فالباحثون واألساتذة والطلبة العرب يعانون من 
  .(18)للمفهوم الواحد، والذي يقابلو يف اللغة األجنبية مصطلح واحد وىي ظاىرة تشَت إذل الغموض وعدم الدقة يف ضبط ادلفاىيم"

 صور التعدد: .1
ورمبا كان من إن نظرة واحدة يف ادلصطلحات اللغوية العربية احلديثة تكشف عما يعاين منو ىذا العلم من تعدد يف مصطلحاتو، 

أول ما يعًتضنا من خالف عدم اتفاق العلماء على تسمية واحدة ذلذا العلم، إذ ػلصي عبد السالم ادلسدي أكثر من عشرين اصطالحا 
نذكر على سبيل ادلثال "الالنغويستيك واأللسنية، علم اللسان، واأللسنية واأللسنيات واللسنيات واللسانيات،  (Linguistique)للفظ 
توحي للدارس بأن االختالف بينها إظلا كان يف طريقة الصياغة وحسب، فجاء   .(19) للغة وفقو اللغة، وعلم اللغويات إخل...."علم ا

بعضها بإضافة العلم إليو، وتنوع  األخرى بُت النسب إذل اجلمع ومجع اجلمع، وىكذا لئن كان األمر كذلك يف ىذا ادلصطلح، فإن 
ع ادلصطلحات األخرى، فمثال قد ال يتوصل الدارس إذل معرفة أن مصطلحي )جتميد( و)تشديد( مقابالن الشأن ؼلتلف عند التعامل م

 Form)، وأن ادلصطلحُت )صيغة تردد( و)صيغة االستعانة( مقابالن للمصطلح األجنيب (Harining)للمصطلح األجنيب 
Hesitation) (20).  لمي عند قيامو بعملية الًتمجة ما يتعلق بوجود الكثَت من ادلفردات وىذا يربز أىم التحديات اليت تواجو ادلًتجم الع

ادلًتادفة وادلتشاهبة، "فلقد أصبح  ظاىرة الًتادف يف رلال ادلصطلحات اللسانية مرضا يف اللغة العربية غلر إذل ضياع الدقة يف اللغة 
بو العربية يف عصورىا الزاىية من دقة ودتحيص ال مثيل والتفكَت يؤدي ىذا بدوره إذل تداخل معاين األلفاظ، وىذا ينايف ما عرف  

  .(21)ذلما"
إن االجتهادات الفردية الغالبة على حركة الًتمجة إذل العربية قد خلق  نوعا من التعددية االصطالحية الناجتة عن رغبة الناقل يف 

 ًتمجة.ربط ادلصطلح اللغوي اجلديد بإمسو من خالل عملية شخصية أضرت حبركة النقل وال
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 اختالف طرق التعامل مع المصطلح: .2
يف ظل ما يعرفو الغرب من تطور حضاري، فهم ؽلطرون العادل يوميا وبوتَتة سريعة مبئات ادلصطلحات واأللفاظ اجلديدة وأمام 

دلعرفية ولن يتأتى ذلك ىذا الوضع جتد العربية نفسها رلربة على مواكبة ىذا الركب ومسايرة ىذا الزخم من ادلصطلحات يف شىت ادليادين ا
إال بقيام رجاالت ىذه اللغة بتوليد ادلصطلحات لتسمية ادلفاىيم اليت ترد عليهم من الغرب، متوسلُت طرائق صياغة ادلصطلح اللساين يف 

 لغتنا العربية كاالشتقاق، والنح ، واجملاز، والتعريب والًتمجة.
والثقافة فتزداد ثراء وقدرة على التعبَت، إال أن توافر ادلصطلحات هبذه شلا يستدعي توليد مصطلحات يف سلتلف ميادين ادلعرفة 

ن األعداد الالفتة لالنتباه دفع إذل ميالد ظاىرة مرضية دتثل  يف ىذا الكم اذلائل من ادلصطلحات ادلًتادفة وادلتفاوتة الداللة ولقد كا
ادلصطلح اللساين، فهذا يتوسل باالشتقاق والنح  واجملاز، وذلك  لإلسهامات الفردية كما قلنا سابقا النصيب األوفر يف تصاعد مشكلة
  .(22)بالدخيل وادلعرب وآخرا باالقًتاض الصويت أو إحياء ادلصطلح القدمي

 وفيما يلي نسرد ظلاذج حية عن ىذه الظاىرة:
- Morphéme(23)والصرفية، والصرفون : ادلورفيم، والوحدة الصرفية، والصرفية اجملردة، وادلروفيمية، والصيغ من والصرفيم.   
- Synchronie السينكروين، واألفقي والرأسي، واالستقرار وادلستقر، والثيات والثاب ، واآلنُت وادلنهج، وادلتزامن، وادلنهج :

 ادلتعاصر، ودراسة اللغة يف حالة استقرار، واآلنية.
- Diachronieارؼلي، والزمانية، والزماين، والتعاقيب.: الدياكروين، وادلتعاقب وادلتزامن، وادلنهج التطوري والت 

إن مثل ىذا التعدد يف ادلفاىيم الواردة للمصطلح الواحد ليسا مقصورا على اللغة العربية، وإظلا ىو ظاىرة شائعة يف اللغات 
 األخرى.

لى االستفادة شلا استطاع  األمم ىنا البد أن ننتبو إذل أمر بالغ األعلية، وىو أننا إذا ما أردنا أن ضلقق تطورا علميا عربيا يقوم ع
ية ال ادلتقدمة أن تصل إليو، فالبد لنا من االىتمام بقضية توحيد ادلصطلحات العلمية ادلًتمجة أو ادلعربة، مبا يضمن لنا انطالقة مأمونة قو 

دتثل حتديا وعقبة أمام حركة يعًتيها اجلدل واخلالف يف طرق الصياغة ونواجتها االصطالحية، إن قضية توحيد ادلصطلح العلمي العريب 
 الًتمجة العربية عامة والًتمجة العلمية خاصة.

 ىذا يدفعنا إذل احلديث عن شروط الواجب حتقيقها يف ادلصطلح واليت تتمثل يف:
 االتفاق بُت أىل العلم على داللة ادلصطلح على ادلعٌت ادلعرب عنو. -
 أن يكون ادلصطلح واحدا للتعبَت عن معٌت واحد زلدد. -
 ن يعرب عن داللة سلتلفة عن داللتو الشائعة قبل حتويلو إذل مصطلح.أ -
 أن يكون ىناك ارتباط بُت داللتو ادلعنوية واللغوية. -
 أن يتجنب استخدام مرادفات عربية متعددة للمصطلح األجنيب الواحد. -
موما وادلصطلح اللساين على وجو وشلا لف  انتباىي أن للنزاعات الذاتية والفردية األثر البالغ يف عدم توحيد ادلصطلح ع -

اخلصوص، وبقائو مًتاوحا بُت الدقة والغموض، بل إنو أصبح يشكل إشكاال قائما بذاتو يف الدرس اللساين احلديث وعلى مستوى ىذا 
ة، وال ؽلكن البحث فإن ما ؽلكن أن طللص إليو ىو أن إشكالية ادلصطلح اللساين وبقاء ترمجتو مًتاوحة بُت الدقة والغموض تبقى قائم

االىتداء إذل حلها، إال بتضافر اجلهود الفردية واجلماعية للوقوف على األسباب الكامنة يف خلقها، ووضع منهجية سليمة لًتمجة ادلصطلح 
 اللساين وتوحيده.
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 أهمية المعجم في إثراء لغة الطفل
The impoetance of dictionary for developpe the kid language 

 األستاذة: بن صافية تنهينان                                                                                 
 علي لونيسي -2جامعة البليدة                                                                                  

 الملخص:
اللغة مرآة تعكس ثقافة األمم كحضارهتا، كإف  اكتساهبا ضركرة حتمية تفرضها متطلبات التواصل اإلنساين كاالجتماعي.  إف     

. شل ا ال شك فيو أف  اكتساب اللغة يبدأ  كحبكم الفطرة فكل مولود مهيأ الستقباؿ اللغة كتقبلها فهي ملكة فطرية تنمو باالكتساب
منذ مرحلة الطفولة كىي من أىم ادلراحل اليت دير هبا اإلنساف؛ فالطفل يولد صفحة بيضاء تدكف التجربة فيو ما تشاء، كالتجربة 

 ال ربمل أم داللة اللغوية أكذل بادلمارسة. يبدأ اكتساب اللغة كتعلمها عند الطفل دبرحلة إصدار األصوات كالنطق باحلركؼ اليت
مفهومة، كىي دبثابة تدريب كاستعداد دلرحلة الكبلـ كالنطق باللغة. يستمر اكتساب اللغة مع تطور ألفاظها كبفعل ادلمارسة 
اللغوية، يسعى الطفل إذل إثراء حصيلتو اللغوية مستعينا بوسائل أمهها ادلعجم؛ حيث يشكل ىذا األخَت جزء أساسي من ادللكة 

 يث يضم  ألفاظها كيشرح داللتها كيظهر عبلمتها النحوية كصيغها الصرفية، كالضوابط اليت ربكمها. اللغوية، ح
حيظى ادلعجم بأمهية بالغة يف ترصبة لغة الطفل كإثراءىا؛ حيث ينمي مهارة القراءة كاالطبلع ك يؤثر اجيابينا يف مهارة التعبَت 

 كالتواصل.
 ة الطفل: ادلعجم، اللغة، لغالمفتاحية الكلمات

Abstract: 

The language mirror reflects the culture of nations and civilization. And its acquisition is an 

absolute necessity imposed by humain and social networking requirements. And by virtue of 

instinct each humain is born prepared to receive and accept the language, it is the queen of 

innate grow through acquisition. There is no doubt that language acquisition starts since 

childhood, one of the most important stages throughout the man. A child is born a white sheet 

of recorded escperience it whatever want, linguistic escperience is the first practice. 

Language acquisition and learning begins when the child starts to make sounds and 

pronounciation letters that do not carry and indication understood, serves as a training and 

ready to stage speech and pronounciation in language. Acquiring a language continue with 

developement of the words and by the linguistic practice, the child seeks to enrich the 

language with the assistance of several ways, the most important is the lexicon , where the 

letter is an essential part of the linguistic queen, and includes terms which explains the 

significance and shows the brand and grammatical formulations morphological and 

regulations that govern them. 

So, the lexicon enjoy a great importance in translating the language of child and enrich it. 

Where develops reading skills and learn the language, a positively affects the skills of 

expression and communication 

Words key: dictionary – language – kid language.    
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 توطئة:

وذلا كاشتقاقاهتا كداللتها، كما أنو ادلنبع الذم نستقي منو لنشفي غليلنا من اللغة. كإف  ادلعجم ديوانا للغة؛ حيث يضم مفرداهتا بأصيعترب   
 كاف التواصل ىو الوظيفة األساسية كاألكذل للغة فبل بد  من اكتساهبا كتعلمها حىت نستطيع ربقيق التواصل االجتماعي.

فيو منطقة مسؤكلة عن إنتاج اللغة كاكتساهبا، فالطفل الصغَت يولد  إف  اكتساب اللغة استعداد فطرم منذ حلظة الوالدة؛ فكل دماغ بشرم  
صفحة بيضاء مع مركر الوقت يكتسب اللغة اليت يتحدث هبا أفراد رلتمعو. كتكوين اللغة عند الطفل دير دبراحل بدايةن من مرحلة الصراخ  

دنأ على كسائل تساعده على ربقيق ذلك كعلى رأس ىذه كصوالن إذل مرحلة إنتاج الكلمات، مث يسعى إذل تطوير لغتو كإثراءىا اعتما
الوسائل صلد ادلعجم؛ فبحكم ادلمارسة اللغوية االجتماعية يصادؼ الطفل أشكاالن لغوية يستعسر عليو فهمها، فيلجأ إذل ادلعجم اللغوم 

 دلعرفة داللتها.
كونو يرتكز على ثبلثة عناصر أساسية: ادلعجم، اللغة، الطفل. كعليو فإف  موضوع "أمهية ادلعجم يف إثراء لغة الطفل" غاية األمهية، ل   

؛ مث إف  ادلعجمية فرع من فركع علم اللغة  فادلعجم زلل اىتماـ الدارسُت ألنو يتعلق باللغة، كعبلقة ادلعجم باللغة عبلقة تداخل كتبلـز
شد  عناية، كمساعدتو على تعلم أساسيات اللغة كمستول من مستوياهتا. أما الطفل فهو أغر مستخدـ للغة لذا يتطلب العناية بو أ

 كقواعدىا.
بناءن على أمهية ىذا ادلوضوع عمدنا إذل الوقوؼ عند تأثَت ادلعجم على لغة الطفل كالشركط اليت جيب توفرىا يف معجم الطفل، سعيا من ا   

 اللغوية اليت تعرقل فهم القارئ كمتعلم اللغة. إلثبات أمهية ادلعجم اللغوم كضركرة  إعادة بناءه على أسس متينة لتجاكز العقبات 
 أوًًل: ماهية المعجم وأهميته بشكل عام

 تعريف المعجم  -1
)ع ج م ( يف اللغة اإلهباـ كالغموض. كلقد جاء يف اللساف: " ادلعجم الذم ال يفصح كال يبُت  كبلمو، رجل أعجمي كأعجم:  مادة تفيدلغًة: 

يت البهيمة عجماء ألهنا ال تتكلم، كإذا قلت كتاب معجم فإف تعجيمو تنقيطو لكي تستبينن عجمتو إذا كاف يف لسانو عجمة، كفيو مس
كتتضح، كأعجم الكتاب كعجمو، أم نقطو كأعجمت الكتاب أزلت استعجامو على سبيل السلب؛ ألف صيغة )أفعل( األصل فيها 

حيث يقوؿ: " اعلم أف عجم كقعت يف كبلـ العرب لئلهباـ  . كلقد جاء بادلعٌت نفسو عند ابن جٍت،  1اإلثبات كقد تأيت للسلب"
كاإلخفاء، كضد البياف، كاعلم أف أعجمت كزنو أفعلت، كغالبا ما تأيت أفعلت للسلب كالنفي، أم أزلت عنو الشيء، فقولنا أعجمت 

 البياف كإزالة اإلهباـ كالغموض.. يتضح من خبلؿ التعريفُت أف ادلعجم لغة يأيت دبعٌت الوضوح ك 2الكتاب، أم أزلت عنو كاستعجامو
  اصطالحا:

كتاب يضم أكرب عدد شلكن من مفردات اللغة مصحوبة بشرح معناىا، كاشتقاقها كطريقة نطقها كشواىد تبُت مواضع استعماذلا،   ادلعجم  
عجم مرتبة حسب احلركؼ . إف اللغة ىي موضوع كمادة ادل3على أف تكوف مرتبة ترتيبا خاصا إما على حركؼ اذلجاء أك حسب موضوعاهتا

اذلجائية كاألجبدية، كقد تكوف مرتبة حسب ادلعاين كادلوضوعات. كلقد جاء يف ادلعجم اللساين جلوف ديبوا، إف ادلعجم مرجع تعليمي 
OUVRAGE DIDACTIQUE 4رلموعة من األلفاظ ادلستقلة بعضها عن بعض، كادلرتبة ترتيبا ألفبائيا أك ىجائيا أك موضوعيا يضم  .

ذف يدؿ ادلعجم اصطبلحا على كل كتاب حيمل بُت دفتيو مفردات من اللغة مقركنة بشرحها  كاشتقاقاهتا، ترتب مادتو حسب الًتتيب إ
 األجبدم أك ادلوضوعايت. كقد يكوف ادلعجم أحادم اللغة أك ثنائي اللغة أك متعدد اللغات.

استعمل بعض اللغويُت عندما حاكلوا صبع اللغة، كلمة قاموس بدال  كثَتا ما يقع اخللط بُت مصطلح ادلعجم كمصطلح القاموس؛ حيث  
من كلمة معجم. كيعٍت مصطلح القاموس عمق البحر أك كسطو أك معظمو، فقد حرص اللغويوف على إطبلؽ اسم البحر أك صفة من 
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لقاموس مرادفا لكلمة معجم، صفاتو على مؤلفاهتم؛ فقد أطلق الفَتكز آبادم على معجمو اسم قاموس احمليط، كىكذا صار لفظ ا
 . 5فاستعمل هبذا ادلعٌت كشاع ىذا االستعماؿ فصار يطلق القاموس على أم معجم

ق(، نتج 816إذف سبب إطبلؽ لفظة القاموس على ادلعجم بوصفهما مًتادفتُت يف اللغة مع شيوع قاموس احمليط للفَتكز آبادم )ت   
حد. ك يهتم بدراسة موضوعات ادلعجم علم يطلق عليو علم ادلعاجم كىو فرع من علم عن ذلك استعماؿ اللفظُت للداللة على معٌت كا

 اللغة. كيتضمن علم ادلعاجم علمُت:
، أم كل ما خيص 6كربليل طرؽ صبع ادلفردات كأنواعها كصيغها كداللتها استعدادا لعمل معجم بدراسة خيتصعلم المعاجم النظري: -

 ة سبهيدا لصناعة ادلعجم عمليا.ادلعجم من الناحية النظرية كالشكلي
 )فن صناعة ادلعاجم( التطبيقي المعاجم علم-

ىو التأليف احلقيقي كالواقعي للمعجم، يدرس ادلعجم من حيث الوضع كاجلمع كطرؽ ترتيب ادلفردات كاختيار ادلداخل،  كإعداد الصور 
 . 7دلعجم إذل صورتو النهائيةكالنماذج ادلصاحبة ذلا كغَت ذلك من العمليات الفنية، حىت يتم إخراج ا

يفهم من ىذه التعاريف أف علم ادلعاجم النظرم ىو التخطيط النظرم للشكل الذم سيكوف عليو ادلعجم، كاختيار الطرائق اليت ستبٌت   
جمي كاقعيا. كيدخل عليها ادلادة ادلعجمية كادلداخل، يف حُت خيتص فن صناعة ادلعاجم بتطبيق التخطيط النظرم عمليا، كذبسيد البناء ادلع

 ىذين العلمُت يف علم ادلعاجم الذم جيعل من ادلعجم موضوعو األساسي.
 إّف ادلعاجم باختبلؼ أنواعها كأىدافها تقّدـ عموما، رلموعة من اخلصوصيات حّددهتا ماريا تَتيزا كابرم كالتارل :

 الوثائق من مصادر متنوعة انتقاء منبع المعلومات: -أ"
 األكثر استعماال األشكاؿ قاء:معايير اًلنت -ب 
 أجبدم ترتيب المداخل: -ت 
النحوم/ التعريف األساسي/ ادلعاين الداللية احملّددة دبختلف االستعماالت أك دبسار تغَّت  الصنف معلومات ترافق كل مدخل: -ث 

 الداللة / أمثلة االستعماؿ
 للمعجم: الوظيفة األساسية -ج 
 ثقافة متوسطة ذم ناطق الجمهور المستهدف: -ح 
 8ادلستعمل" مهارات ربسُت وظائف المعجم التي يهدف إلى تحقيقها: -ع 
مصادر متنوعة كأساسية تشمل صبيع ادلادة احلّية من  من المعجم مادةكل معجم يتوفر على ىذه اخلصوصيات؛ حيث يتّم صبع كانتقاء   

صادر الثانوية مثل األخذ من ادلعاجم السابقة، مث يتّم إدراجها على نصوص كاقعية ) مفردات لغوية متداكلة فعبل ( ، كما قد تشمل ادل
عجمية اليت توضع ربتها بقية الوحدات األخرل سبثل األصل كاجلذر الّلغوم(، ترتب ترتيبا ادل الوحدة ىو فادلدخلمعجمية )  مداخلشكل 

حىت يفهم معناىا كداللتها كسيّاؽ استعماالهتا،  )الشرح( كذلك بإضافة معلومات أك أمثلة ؛ بالتعريفأجبديا، كيقًتف كل مدخل 
 كاختبلؼ داللتها من سيّاؽ آلخر.

حيّدد ادلعجم الّلغوم عامة اجلمهور ادلستهدؼ منو ألنو، لكل فئة أك مرحلة معجمها اخلاص، مع اإلشارة إذل األىداؼ اليت يسعى   
 ة قدراتو.ادلعجم إذل ربقيقها كتحسُت مهارات ادلستعمل كإثراء لغتو، كتنمي

 أهمية المعجم بشكل عام -2
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ادلعاجم ادلنبع األصيل كاألساسي بالنسبة لكل باحث يف الّلغة، الذم يسعى دائما للتواصل يف حياتو اليومية عن طريق الّلغة؛ ىذه  تعترب  
من االىتماـ بالّلغة كشرح معناىا كتريبها  الوسيلة الفّعالة اليت تليب حاجتنا للتعبَت عن أشياء سلتلفة كمتنوعة. فمن ىذا ادلنطلق كاف ال بدّ 

 يف معاجم لغوية تكوف دبثابة النور الذم يسَت إليو الباحث ليعرؼ أسرار الّلغة كمفاتيحها.
ككظيفتو من نوع آلخر، فلكل معجم فلسفة ربقق الغرض من كجوده. تقتصر الوظيفة األساسية للمعجم يف صيانة  زبتلف أمهية ادلعجم  

ؿ صبع مفرداهتا كشرح معانيها كصي  اشتقاقها كأصوذلا ككظائفها النحوية كالصرفية؛ حيث يضّم  ادلعجم أكرب عدد شلكن من الّلغة من خبل
مفردات الّلغة ساعينا إذل تقريب معانيها من القارئ بشىت الطرائق؛ حيث تتضّح ىذه ادلفردات الغامضة مع تسهيل مهمة الوصوؿ إليها 

، كما تضّم ادلعاجم ادلعلومات الصوتية ادلختلفة؛ كذلك ببياف طريقة نطق كتلفظ ادلداخل. ربظى طريقة 9طباعتماد ترتيب ىجائي بسي
تلفظ ادلفردات باىتماـ ادلؤلفُت لدرجة أهنم صنفوا بعض ادلعاجم ادلتخصصة حسب النطق،حيث تسجل الطرائق ادلتباينة لتلفظ كل كلمة 

، لذا تعّد ادلعلومات الصوتية من أىم الوظائف اليت يؤديها ادلعجم فتوفرىا فيو من 10خ تطورىامن غَت أف يتطرؽ إذل معاين الكلمة أك تاري
شأنو أف ديّد يّد العوف للقارئ كيأخذ بيده إذل الوصوؿ إذل ىجاء الكلمات، كتعريفو على كيفية كتابتها ماداـ استخراج قاعدهتا من كتب 

بقواعد الّلغة؛ كىذا ال حاجة لو بو إاّل إذا كاف باحثنا أك متخصصنا، أما إذا كاف إنساننا  اإلمبلء يتطلب منو أف يكوف على قدر من ادلعرفة
. باإلضافة إذل ادلعلومات الصوتية يقدـ ادلعجم ادلعلومات النحوية الصرفية للبنية الّلغوية ، فاجلانب 11عادينا فيكفيو فقط ما يقّدـ لو ادلعجم

اء أك األفعاؿ، كما يبُّت ادلستول الصريف صي  الكلمات كاشتقاقاهتا كيربط بُت ادلعٌت ادلعجمي النحوم يبُّت أقساـ إذا كانت من األمس
 للكلمة كمبناىا الصريف، لذلك فتحديد نوع الكلمة كصيغتها الصرفية أمرنا ضركرينا توفره يف ادلعجم. 

لمية كمصطلحات جديدة مثل ادلعاجم ادلوسوعية. كما للمعجم بعد تربوم تعليمي يتمثل يف تعليم اللغة كاكتساهبا، كتقدمي معارؼ ع  
حيقق ادلعجم الوظيفة االجتماعية كالثقافية، حيث حيوم رلموعة من ادلفردات كادلصطلحات اليت تعكس ادلستول الثقايف كاالجتماعي لفئة 

فئة مصطلحاهتا؛  اليت جاءت نتيجة معيّنة، مع تثبيت مستول التباين الثقايف بُت ادلستويات االجتماعية فلكل مستول معجمو كلكل 
 .12لتطور مستويات النضج الفكرم كاحلضارم للفئة ادلستعملة للمعجم ادلعُّت 

إّف كظائف ادلعجم كأمهيتو كثَتة أبرزىا، احلفاظ على الّلغة فادلعجم ديواف للغة يذكر أصوذلا كصيغها، كما حيوم ألفاظها الناذبة عن   
ات اجلديدة، كيعّلم ادلفردات الشائعة يف االستعماؿ. فمن أراد اكتساب لغة معيّنة ما عليو إال أف يرجع إذل التطور الدالرل كيستوعب ادلفرد

 معاصبها، ليدرؾ أساسياهتا كالضوابط اليت ربكمها، كإذا أردنا أف نتعّرؼ على ألفاظ العصور القددية يكفي أف نلجأ إذل ادلعاجم العربية
 يل كحكم كشواىد لغوية من النثر كاإلبداعات الشعرية.التقليدية كما ربويو من شعر أص

 ثانًيا: تكوين الّلغة لدى الطفل
ىو سللوؽ صغَت برمء حيتاج إذل عناية كتنشئة سليمة، كما حيتاج إذل تربية لغوية حىت يتمكن من ربقيق التواصل مع غَته  الطفل  

ء ىو ادلولود، كقد قاؿ ابن ىيثم: الصيب يدعى طفبلن حُت يسقط من بطن كالتفاعل اإلجيايب داخل اجملتمع. كالطفل ىو الصغَت من كل شي
 infans) (كىي كلمة مشتقة من الكلمة البلتينية  (enfant)، أّم مولود دل يبل  االحتبلـ كيقابلو يف الّلغة الفرنسية 13أمو إذل أف حيتلم

 .14اليت تعٍت من دل يتكلم بعد
اإلنساف؛ حيث سبثل الفًتة اليت يقضيها يف النمو كالًتقي حىت يبل  الرشد كيعتمد على نفسو يف إّف الطفولة ىي أىم مرحلة من مراحل   

الطفل يف ىذه ادلرحلة الكثَت من األشياء من بينها الّلغة اليت ىي أداة ليتواصل مع أفرا اجملتمع الذم ينتمي إليو،  ، كيتعلم15تدبَت شؤكنو
ا؛ فيبدأ بالتقليد كالتكرار، فيشرع يف تكوين معجم لغوم خاص بو. كتعّد الطفولة مرحلة طبيعية لذلك حياكؿ فهم طبيعة األشياء كمسمّياهت
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حيدث فيها تكوين الطفل عضوينا كنفسينا كاجتماعينا، كما تنمو يف ىذه ادلرحلة أعضاء جسمو كتنمو يف نفس الوقت كظائف ىذه 
 حىت يتم النضج كالتكامل لدل الطفل كتطور مهاراتو كقدراتو.. يتّم ىذا النمو بطريقة منتظمة خبطوات متتالية؛ 16األعضاء

 لقد كاف موضوع تكوين الّلغة كاكتساهبا زلل اىتماـ الكثَت من الباحثُت الّلغويُت، حيث اشتغلوا بتتبع مراحل النمو الّلغوم للطفل منذ  
ذم يرل أّف تتبع مراحل الّنمو الّلغوم عند الطفل ينبغي ال ( Farth )الوالدة إذل مرحلة اكتساب اللغة، كمن ىؤالء اللغويُت صلد فَتث 

 17أف تكوف مرتبطة بالتجارب اذلامة اليت سبّر هبا حياتو، كىذه التجارب كما يراىا فَتث ىي:
من ىذه  مرحلة كل إفّ مرحلة المهد، مرحلة الجلوس، مرحلة السير، مرحلة السير خارج المنزل، مرحلة الذهاب إلى المدرسة: 

 Jespersenذلا أثرىا يف اكتساب الطفل جانبنا من جوانب لغة اجملتمع الذم يعيش فيو. كما صلد الّلغوم الدامناركي جيسربسن  ادلراحل
 .18الذم اقًتح ثبلث مراحل لدراسة النمو الّلغوم عند الطفل : مرحلة الصّياح، مرحلة البأبأة، مرحلة الكبلـ

ين الّلغة لدل الطفل. إّف جّل الدراسات تكاد تتفق على أّف الطفل ديّر دبرحلتُت حىت تتكوف سبثل ىذه الدراسات زلاكالت لتتبع مراحل تكو 
 لديو الّلغة، تتمثل ىاتُت ادلرحلتُت يف:

 المرحلة ما قبل الّلغة-1
يبدأ منذ الوالدة الطفل؛ ىذه ادلرحلة ثبلث أطوار أساسية، ترتبط فيما بينها إلنتاج األصوات الّلغوية بدايةن من طور الصراخ الذم ن تتضمّ   

 حيث يطلق الوليد صرخة ادليبلد اليت تعرّب عن قدكمو إذل ىذا العادل. كقد تصدر ىذه الصرخة نتيجة اندفاع اذلواء إذل الرئتُت مع عملية
. كسبتد فًتة 19جيالشهيق األكرل يف حياة الوليد، مث تصبح األصوات كالصراخ بعد ذلك نتيجة انفعاؿ كتعبَت عن الضيق كاألدل الفسيولو 

الصراخ من مولد الطفل حىت األسبوع الثالث كقد سبتد حىت األسبوع السابع، كيصدر الطفل الصراخ بسبب حاالت انفعالية كاجلوع كاألدل، 
األـ  كاخلوؼ فهي عملية فطرية ال إرادية. كيتضمن أنواعنا من البكاء من أجل إشباع جوع الطفل أك شعوره باألدل أك الوحدة أك ابتعاد

. يؤدم الصراخ  دكرنا ىامنا يف تدريب عضبلت النطق  على إصدار األصوات كتأدية الكبلـ، فهو دبثابة تدريب للجهاز 20كحرمانو منها
النطقي كلؤلعضاء ادلسؤكلة عن إصدار األصوات الّلغوية. كما اف الصراخ يدّؿ على تواصل الطفل مع اآلخرين من أجل طلب ادلساعدة 

 األكلية، كديثل الّلغة اخلاصة بالطفل يف مراحلو األكذل. مث يأيت طور ادلناغاة امتدادنا دلرحلة الصراخ.  لتحقيق حاجاتو
ادلناغاة ىي أصوات زبرج نتيجة سركر كارتياح الرضيع، كتظهر يف الشهر الثالث أك منتصف الشهر الثاين من العمر كتستمر حىت هناية 

عامة متشاهبة عند صبيع األطفاؿ، فحىت األطفاؿ الصم يصدركف أصوات ادلناغاة كىذا يدؿ على ؛  كىي عبارة عن أصوات 21السنة األكذل
أهنا أصوات فطرية ال إرادية؛ تعرب عن حالة الطفل غالبا ما تكوف للتعبَت عن الفرح كاالرتياح السيما عند كجود األـ؛ كىي أصوات غَت 

نشاط عضلي خالص كبسيط مثل ربريك اليدين كالرجلُت، كقد جيد الطفل لذة يف دالة كتكوف أشّد مبلئمة ألغراض الكبلـ. كىي غالبا 
إصدار مثل ىذه األصوات. كإذا كاف الطفل ينطق أصواتو بغَت قصد فإنو يصل إذل كقت تقول فيو حاسة السمع عنده، كجيد متعة يف 

الطفل يف مساع أصوات متشاهبة دلا ينطق، تنطقها  مساع األصوات اليت خيرجها ىو بنفسو. مث ربدث خطوة بالغة األمهية عندما يأخذ
، كىنا يبدأ تأثر الطفل دبا يسمعو كمدل سباثل أصواتو مع أصوات اآلخرين، فيبدأ بتكرارىا كتقليدىا. كتتضّمن ادلناغاة إصدار 22األـ

األصوات اليت يسمعها؛ كىي زلاكلة  أصوات عشوائية ال معٌت ذلا نتيجة عن شعور الطفل بادلتعة كالفرح، كأحياننا أخرل تكرار كتقليد
. سبثل ادلناغاة التدريب 23الكتساب النظاـ الفونولوجي الذم يسمعو الطفل حىت يستعيد شيئنا فشيئنا األصوات اليت ال تنتمي إذل ىذا النظاـ

اغاة من النطق بعدد كبَت من األكرل للجهاز الصويت استعدادنا الستقباؿ كاكتساهبا، كىي أصوات فطر عليها. يتمكن الطفل يف طور ادلن
الفونيمات كاألصوات بدايةن من األصوات احللقية ادلتحركة نتيجة مركر اذلواء من ذبويف الفم، مث تظهر حركؼ كأصوات الشفة اليت تكوف 

ادلرحلة يكوف الطفل  ، كيف هناية ىذه24نتيجة لتمرين عضبلتو الشفوية قبل غَتىا، كصلد أف أكؿ األلفاظ اليت ينطقها الطفل ىي بابا، ماما
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لة قادرنا على التلفظ دبقاطع كبلمية، مث بتكرار األصوات اليت يسمعها كيقلدىا يطو ر قدرتو يف الكبلـ كيتعلم النطق بألفاظ ذات معٌت كدال
 مثل ألفاظ الكبار.

ع أك األدل، مث يعقبو طور ادلناغاة كىي؛ دير  الطفل بطور الصراخ كالصي اح خاصةن أثناء الوالدة كردكد أفعاؿ طبيعية عند الشعور باجلو   
رلموعة األصوات يسميها البعض الثرثرة أك مرحلة الصدل الصويت، كقوامها سلسلة طويلة من التمايزات الصوتية التجريبية يف صورة لعب 

ادلراكز العليا صاحلة للتوافق مع  يسهم يف التنظيم الصويت السمعي ألجهزة الطفل الكبلمية كعاداتو الل غوية، كتظهر ادلناغاة عندما تصبح
يقـو بتكرارىا بشكل ال إرادم. كيف الوقت نفسو يقـو بتقليد األصوات اليت 25العضبلت الل فظية كيصبح الطفل قادرنا على التلفظ دبقاطع

 .التقليديسمعها حولو السيما أف  األصوات اليت تنطق هبا أمو فيبدأ طور 
لل غوية دبحاكاة كتقليد كبلـ الكبار. يعترب التقليد مرحلة غَت لغوية ألف الطفل ينطق ألفاظنا عشوائية غَت الطفل يف ادلرحلة ما قبل ا يقـو  

 مفهومة، إال  أهنا أىم مرحلة يف تكي ف األصوات؛ حيث أف ادلولود األصم يعجز عن التكل م، بينما الطفل الطبيعي الس وم يتكلم أم  ل غة
ع الطفل لؤللفاظ كبتكرارىا يشكل مقاطع كبلمية تشبو إذل حد  كبَت السلوؾ الكبلمي للكبار. كيرل فالتقليد مقًتف بسم ا  26.يسمعها

ة بعض من علماء الل غة أف، فكرة التقليد يف مرحلة ما قبل الل غة ال تقـو على درجة كبَتة من التفكَت الواعي كذلك ألف؛ العضبلت الشفوي
طع أك الفونيمات ىي نفس العضبلت اليت درهبا يف الرضاعة يف ثدم أمو أك من زجاجة، كمن ادلستخدمة عادةن يف نطق الطفل لبعض ادلقا

مث أصبح ربكمو فيها أكرب كأقول، كما يرل بعضهم أيضنا أهنا زلاكلة الكتساب النظاـ الفونيمي للغة اليت يسمعها الطفل حىت يستبعد 
ا يعد  التقليد عامبلن ىامنا كأساسينا يف تكوين الل غة عند األطفاؿ رغم أنو يدخل . لذ27شيئنا فشيئنا األصوات اليت ال تنتمي إذل ىذا النظاـ

ا للمرحلة الل غوية.  ضمن ادلرحلة ما قبل الل غة إال  أنو سبهيدن
 الَلغوية المرحلة -2
يد األلفاظ كتكرارىا لتكوف دبثابة الل غة عند الطفل من خبلؿ الصراخ الذم يصدره كالصيحات اليت ينتجها تعبَتنا عن انفعاالتو، كتقلتنشأ   

ا لتكوين الل غة كاكتساهبا حيث سبثل بدايةن الطفل يف تقب ل الل غة كعا دل زلاكالت للتكل م. كتعد  مرحلة ما قبل النطق كالكبلـ مهمة جدن
 الكلمات.

ة فحسب، كىي يف البداية ال زباطب اآلخرين بأم  شكل من األشكاؿ؛ فتعٌت    تبدأ الل غة عند الطفل يف صورة صيحات كضوضاء معرب 
؛ حيث يشجع 28اجلماعة هبذه األسس الكبلمية غَت ادلشكلة، فتشكلها يف صورة لغة كربد د كظائفها؛ لتكوف كسيلة للمخالطة االجتماعية

عل م الل غة كاكتساهبا كدعمهم لو، فالد عم  االجتماعي يؤدم دكرنا ىامنا يف النمو الل غوم للطفل. ففي بداية مرحلة اجملتمع الطفل على ت
ا على منو اجلهازين الصويت  الل غة، يصدر الطفل أصواتنا متنوعة ما ىي إال  لعبة حركية زلبوبة بالنسبة لو، حيث تساعده بصورة كبَتة جدن

. لقد حد د الشهر 29ىذه الل عبة بالتدريج عند األطفاؿ الذين يتمتعوف باالستماع كبتعديل األصوات اليت يصدركهنا كالنفسي كيتحم س أداء
 العاشر من عمر الطفل لبداية مرحلة الل غة كالكبلـ، كغالبنا إف  أكؿ كلمة ينطق هبا الطفل ىي اسم شخص معركؼ أك شيء حيب و كغالبنا ما

فالل غة عند الطفل تبدأ من مرحلة ادلفردة الواحدة  كلقد 30ك مكرر كردبا كانت امسنا أك فعبلن  أك ظرفنا أك صفة تتألف من مقطع كاحد مفرد أ
مفردة يف  1540مفردة عند هناية السنة الثانية، ك 272أكد ت الدراسات أف الطفل يعرؼ ثبلث مفردات عند بلوغو السنة األكذل، ك

، كما 31السادسة ، كعند سن  السادسة من العمر يدخل طور الدراسة فتزداد حصيلتو الل غويةمفردة يف السنة  3562السنة الرابعة ك
يستعمل الطفل احلركات كاإلشارات عندما يعجزكف عن النطق لبعض ادلقاطع . يلجأ يف بداية ادلرحلة الل غوية إذل النطق بالكلمات  

مات يبدأ يف احملاكلة بتكوين صبلة لغوية غالبا ما تتكوف من لفظتُت. كمحاكلة أكذل للكبلـ. بعد زلاكلة الطفل النطق بعدد من الكل
كالكلمات ادلستعملة يف ىذه ادلرحلة ىي كلمات احملتول ) أمساء كأفعاؿ( ، أما الكلمات الوظيفية كأدكات التعريف كالتنكَت كحركؼ اجلر 
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ألكذل اليت تتضمن أمساء كأفعاؿ بسيطة، مث ينتقل إذل النطق باجلمل فهي مرحلة اجلملة ا 32كالنهايات النحوية، فإهنا منعدمة يف ىذه ادلرحلة
 33الناقصة مث اجلمل التامة. ديكن كضع مراحل النمو للكلمات كاجلمل على النحو التارل: 

ا منها صبلة.الجملة الكلمة -1  : تستعمل من ستة إذل اثٍت عشر شهرنا من عمر الطفل، حيث ينطق الطفل بكلمة كاحدة قاصدن
شهرنا كسبتاز بكثرة األمساء كندرة األدكات، كغالبنا ما تكوف صببلن ناقصة من حيث  37إذل 13من  :ة في مراحلها األولىالجمل -2

 ادلعٌت .
 مكونة من ثبلث أك أربع كلمات. :الجمل القصيرة -3
 ىي صبل تامة تتكوف من ست إذل شباف كلمات حُت يبل  الس ن الرابعة من عمره. :الجملة الكاملة -4

الطفل بعد ة مراحل حىت يتمكن من اكتساب الل غة ، ككل مرحلة ذلا أمهيتها كآثارىا على الطفل حيث؛ يبدأ بالنطق دبجموعة من دير   
رم الفونيمات مث مفردات مث صبل، كمع التفاعل اإلجيايب للطفل مع اآلخرين يوس ع معارفو الل غوية، السيما إذا تلقى الد عم كالتعزيز األس

 كاالجتماعي.
مومنا يتطور الس لوؾ الل غوم للطفل منذ حلظة الوالدة إذل مرحلة الكبلـ، كديكن إصباؿ ىذا التطو ر كالتارل:ع

34 
: تبدك منو األصوات األكذل كيستجيب للمناغاة كيتبلعب بصوتو تعبَتنا عن فرحو أك غضبو أك الشعور باألدل، أشهر ستة إلى الوًلدة من

 كحركفها. فهي مرحلة تعليمية ألصوات الل غة
: يقل د األصوات، يصو ت تعبَتنا عن معرفة ما من حولو، كما يصغي إذل الكلمات ادلألوفة كينطق شهًرا عشر اثني إلى أشهر ستة من

 ـ.بالكلمة الواحدة تعبَتنا عن معٌت صبلة، فهي مرحلة تعليمية اجلمل القصَتة كالبسيطة تشتمل على كلمات مألوفة يكثر استعماذلا يف الكبل
ة كيضع مفردات، كيقل د مقاطع ككلمات، ديتثل ألكامر بسيطة مثل افعل شهًرا عشر ثمانية إلى شهًرا عشر اثني من : يصدر أصواتنا معرب 

كال تفعل، ينطق بالكلمة الثانية فيتطور أسلوب النطق عنده، فهي مرحلة التعليم الل غوم بواسطة أسئلة قصَتة كبسيطة تتطلب أجوبة 
 .بسيطة من الطفل

: ينطق بأكثر من كلمتُت كيكو ف صبل كيسم ي األشياء كالصور بأمسائها، كما يستعمل شهًرا وعشرين أربعة إلى شهًرا عشر ثمانية من
الضمائر عندما يعرب  أك يشَت إذل األشخاص، فهي مرحلة الشركع يف التدريب على شلارسة التعبَت الشفهي كالكتايب بواسطة اإلنشاء 

 كاخلياؿ.
: يستعمل اجلمل كأشباه اجلمل كما ديي ز بُت احلركؼ، فهي مرحلة التمكن من االستعماؿ الل غوم شهًرا ثالثين إلى وعشرين ةأربع من

 بتلقائية كبأقل عدد شلكن من األخطاء.
إف  االرتقاء  إف  السلوؾ الل غوم عند الطفل يتطور بشكل مستمر السيما عندما خيضع للنظاـ االجتماعي كيذكب يف ركح اجلماعة، مث  

الل غوم للطفل أمهية خاصة يف اكتساب الطفل عضويتو يف اجملتمع الذم يعيش فيو؛ فالل غة تعينو يف تقدمي نفسو لآلخرين كيف إدراؾ كفهم 
ن اذباىات اآلخرين ضلوه عن طريق كبلمهم  عنو، كإف كانت ىناؾ عوامل أخرل غَت الل غة تلعب دكرىا يف ربديد عبلقة الطفل باآلخري

مثل إحساس الطفل بالرضا كحب اآلخرين لو، كمدل عبلقتو كتوافقو . إال  أف اكتساب الل غة يؤثر يف شخصية الطفل كيف منو ه 
، لذا من الضركرم إدخاؿ الطفل يف جو  التفاعل االجتماعي حىت يتواصل مع اآلخرين، ككذلك ربفيزه على تطوير سلوكو 35االجتماعي

 الل غة كيسعى دلواكبة التطور احلاصل يف ألفاظها.الل غوم السيما أنو ديارس 
إف  سعي الطفل الكتساب الل غة دليل على بداية الطفل يف أخذ مكانة كعضوية داخل اجملتمع كيتأثر باحمليطُت بو. كيشكل العامل   

القي م كالثقافة. فتظهر يف ثقافة األطفاؿ االجتماعي مصدرنا ىامنا للطفل يف إثراء حصيلتو الل غوية؛ فالتنشئة االجتماعية للطفل تغرس فيو 
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، الذين ينطبعوف بعادات 36ادلبلمح الكبَتة لثقافة اجملتمع يف العادةػ، فاجملتمع يورل أمهية كبَتة لقيمة معي نة تظهر عادةن يف ثقافة األطفاؿ
إذل جانب األسرة اليت ذلا الدكر األساسي يف تشكيل اجملتمع كقيمو فتتحقق الًتبية االجتماعية  اليت تؤثر بشكل مباشر يف الًتبية الل غوية. 

د معادل شخصية الطفل الل غوية كاالجتماعية؛ فالد عم كالتعزيز الذم يتلقاه الطفل من أسرتو يعترب حافزنا يساىم، يف اكتساب الطفل لقواع
 الل غة.

 يت تربط بينها، كدليل على منو قدراتو اإلدراكية كالتواصلية.إف  سعي الطفل ضلو اكتساب الل غة دليل على سبييزه لعادل األشياء كالعبلقة ال
 ثالثًا: أهمية المعجم في إثراء لغة الطفل

الطفل بكونو سريع التأثر كزلدكد اإلدراؾ كالل غة، فهو حباجة إذل الدعم كالتحفيز من األسرة كاحمليطُت بو، كما حيتاج إذل كسائل  يتمي ز  
كسي اؽ استعماذلا. قد يلجأ إذل قراءة قصص كمتابعة برامج التلفزيوف....إخل. إال  أنو يصادؼ يف الكثَت من تعينو على فهم مفردات الل غة 

األحياف ألفاظا غامضة تعرقلو يف الفهم كاالستيعاب، تستدعي منو الرجوع إذل ادلعجم اللنغوم الذم ديثل ديواف الل غة كحاكم ألفاظها 
 دلعجم بأمهية كبَتة يف اكتساب الل غة كإثراءىا.كقواعدىا. كمن ىذا ادلنطلق يتسم  ا

 تأثير المعجم على لغة الطفل-1
عجم الل غوم على احلصيلة الل غوية للطفل حيث؛ يقد ـ رلموعة من ادلعارؼ النحوية كالصرفية كادلعلومات الداللية كادلوسوعية يؤثر ادل

 للمفردات حيث:
الناحية الصوتية، فبذلك يدرؾ الطفل كيف ينطق ادلفردات الل غوية السيما يف التعبَت  ادلعجم كيفيات نطق الكلمة كيعاجلها منيبُت  -

 الشفهي، كينتج عن ذلك اكتسابو دلستول من مستويات الل غة أال  كىو ادلستول الصويت كقراءة الكلمات قراءة سليمة.
د أك بالصور، اليت توضح ادلعٌت كتقر بو إذل الذىن، فَتبط يقد ـ ادلعجم معٌت كداللة الكلمة كذلك بتعريفها كشرحها باألمثلة كالشواى-

الطفل بُت األشياء كمسمي اهتا، فيتمكن من التعر ؼ على اجلانب الدالرل لل غة كمعرفة استعماؿ الكلمة داخل السي اؽ الذم ترد فيو 
 كاختبلؼ ادلعٌت باختبلؼ السي اؽ.

 كلها كطريقة كتابتها، كأحواذلا النحوية كالصرفية من اشتقاؽ كترتيب كأكزاف.على بنية الكلمة كش -من خبلؿ ادلعجم–يتعرؼ الطفل -
 يقد ـ ادلعجم رلموعة من ادلعارؼ ادلوسوعية كالثقافية للتعر ؼ على حضارات العادل كالبلداف ادلختلفة، حيث تساىم ادلعاجم ادلوسوعية يف-

القي م الثقافية، فبذلك تتوسع معارفو الثقافية كاحلضارية ككذا تتوسع ثقافتو تنمية مهارات الطفل، اخليالية كاإلبداعية، كزرع حب البحث ك 
 الل غوية..

باإلضافة إذل كل ما يقد مو ادلعجم من معلومات ضلوية كداللية كموسوعية للكلمات، فإنو يساىم بشكل كبَت يف تنمية ادلهارات الل غوية 
ث؛ يكتسب الطفل ألفاظا جديدة يستعملها يف تعابَته ادلختلفة، كما حيبذ القراءة ألهنا للطفل، السيما مهارة الكتابة كالقراءة كالتعبَت حي

بالنسبة لو مصدر للمعارؼ الل غوية، فيحرص على شلارستها بشكل ستمر، السيما أف القراءة ىي السبيل للوصوؿ إذل جوىر الل غة باإلضافة 
 إثراء احلصيلة الل غوية. ينم ي ادلعجم الرصيد الل غوم لكونو يضم  عددنا كبَتنا من إذل ما ربويو من رصيد ثقايف كتارخيي، فتسهم مباشرةن يف

ليها على ادلفردات مقًتنة بشركحها كمعانيها، كللمعجم تأثَت فع اؿ يف منو حصيلة الناشئ الل غوية إذ؛           يتناكؿ مفردات الل غة كيرجع إ
فادلعجم  37لي، كمدل قدراتو الطبيعية كادلكتسبة كىذا   ما جيعلو أكثر تقببلن كاستيعابنا ذلا.شكل رلموعات تتبلءـ مع مستواه الزمٍت كالعق

 الل غوم غٍت بادلعلومات التارخيية كالعلمية كالدينية كما يضم مستويات إمبلئية كصوتية، صرفية، ضلوية كداللية، كثقافية. 
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 التي يجب مراعاتها في صناعة معجم الطفل األساسيات
الطفولة أىم مرحلة الكتساب الل غة كتعل مها ألف؛ الطفل يتمي ز بسرعة اإلدراؾ كالتأثر كزلدكد الثقافة الل غوية، كىو بصدد اكتساب ف  إ  

فك غة ك الل بنات األكذل للغة يواجو صعوبات ذبعلو ينفر منها أحيانا. إال  أنو يلجأ إذل ادلعاجم الل غوية أحيانا أخرل قصد اكتشاؼ قواعد الل  
شفراهتا لعلو جيد ضالتو يف ىذه ادلعاجم. من ادلبلحظ يف عصرنا احلديث أف ادلعاجم الل غوية ادلوجهة إذل فئة األطفاؿ تتمي ز بضخامة 

ها حجمها كغزارة مادهتا، كادللحوظ أف الناشئ الصغَت احملدكد الثقافة كاإلدراؾ جيد يف ادلعجم الضخم الكبَت، ادلتاىة ال حيمد الدخوؿ في
ليو من ل ينفر من القرب منها كإف دخلها فبل خيرج إال  ضجرنا متربمنا يائسنا إذ؛ ليس دبقدكره أف يعثر على ما حيتاج إليو كما يريد الوصوؿ إب

 من ىذا ادلنطلق البد  من مراعاة بعض األسس يف كضع الثقافة ادلعجمية للطفل كتتمثل ىذه األسس يف:38مفردات الل غة.
ادلعجم الل غوم حيتاج إذل زبطيط كدراسة ميدانية ذبريبية ربد د ادلعارؼ الل غوية للناشئُت كقدراهتم كحاجاهتم  صناعة إف  األسس العلمية: 

 اللغوية اليت تتناسب مع أعمارىم كلذلك؛ جيب القياـ باستقراء شامل للغة الناشئُت األساسية كالقياـ  ببحوث ذبريبية كدراسات ميدانية،
ات ىؤالء الناشئُت يف أعمارىم كمراحل تعليمهم ادلختلفة على فهم مدلوؿ ادلفردات اللغوية على تصور كاستيعاب هتدؼ إذل معرفة قدر 

كىذه اخلطوة من شأهنا  أف تقدـ تصورنا مبدئينا للطريقة اليت يسَت عليها إعداد معجم الطفل، مع ضركرة تضافر جهود الل غويُت 39معانيها،
النفس الل غوم كادلعريف كعلم نفس الطفل، حىت يتم ربديد ادلادة الل غوية اليت ستدرج يف ادلداخل ادلعجمية كالًتبويُت كأخصائيُت يف علم 

 كالشرح ادلناسب الذم يصاحب ادلداخل، حىت ال يتعارض مع النمو اللغوم كاإلدراكي للطفل.
دلفردات اللغوية كاستعماالهتا يف السي اؽ كالظركؼ حيرص على إعانة الناشئُت يف تعلم ا تعليمي ىدؼ اللغوم للمعجماألسس الَلغوية: 

اليت ربكم االستعماؿ اللغوم. إف  إعداد معجم خاص بالطفل يستدعي إعادة النظر يف ادلفردات الشائعة كادلتداكلة بُت األطفاؿ فلذلك، 
صيلة اللغوية كالثقافية للطفل. من ادلستحسن ينبغي أف تدرج يف ادلعجم الكلمات ادلستعملة فعبلن مع ربطها بسي اؽ استعماذلا حىت تنمي احل

إدراج الكلمة كأصوذلا االشتقاقية، حىت يتعر ؼ الطفل على أصل كجذكر الكلمات كيتفاعل مع تطورىا كمنوىا، كىي األنسب إذل عادلو 
أم، الًتكيز على احملسوسات مثل ادلليء باحلركة كاألسهل للنطق كاحلفظ ألهنا؛ أكثر فصاحة كأصالة مع احلرص على سبثيل الكلمة للواقع 

النباتات، احليوانات، األلعاب ألف الطفل يتعامل معها يف حياتو اليومية، حىت يتمكن الطفل من إدراؾ العبلقة القائمة  بُت األشياء 
 كمسمي اهتا ، أم يربط بُت الداؿ كادلدلوؿ كادلرجع كىذا ىو جوىر اللغة.

ادلوجهة للطفل، ألف الصور تقرب إذل ذىنو ادلفهـو كادلدلوؿ، كتساعده على التعبَت عن األشياء؛  من الضركرم إدراج الصور يف ادلعاجم  
فالصور من الوسائل التوضيحية كاإلحيائية ذلا دكر إجيايب يف ربط الكلمات دبرجعها، كما تقدـ تصورنا كامبل حوؿ الشيء ادلعرؼ كما 

لصور كاأللواف فهي من أىم الوسائل التوضيحية يف ادلعاجم دلا ذلا من دكر يف جذب يتأثر الطفل كثَتنا با40تساعد يف تعريف ادلداخل.
 االنتباه كالًتكيز كالتفاعل من قبل مستعمل ادلعجم، كالطفل حباجة إذل ىذا النوع من ادلعاجم ادلصورة حىت يتأثر هبا كيتمكن من اكتساب

 الثقافة ادلعجمية.
فسي للطفل أمر ضركرم  لنجاح ادلعجم يف ربقيق ىدفو التعليمي، فلكل فئة عمرية خصائصها اجلانب الن مراعاة إف  األسس النفسية: 

اهتا ادلعرفية. بناءن على ىذا ينبغي األخذ يف االعتبار، احلاجات النفسية للطفل كمراعاة مستواه العقلي كادلعريف كقدرات و النفسية كمس 
ائج كمعطيات علم نفس الطفل كعلم النفس اللغوم حىت يستثمر نتائج الدراسات يف االستيعابية، كيف ىذا السي اؽ يلجأ ادلعجمي إذل نت

 إعداد معجمو.
إف  اختيار ادلادة اللغوية يتم  على أساس ربديد اخلصائص النفسية للطفل كحاجاتو اللغوية، كعلى ادلعجمي ذبنب كإبعاد كل الكلمات   

 استعماؿ ادلعجم من جهة، كحىت ال ينحرؼ سلوكو النفسي كاألخبلقي من جهة أخرل. اليت تًتؾ انطباعنا سلبينا للطفل، حىت ال ينفر من
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الطفل يف زليط اجتماعي يشًتؾ  مع أفراده يف اللغة كالثقافة، كيتأثر هبؤالء األفراد كيتعلم منهم اللغة،  يعيش األسس اًلجتماعية الثقافية:
مث اجملتمع الذم ينم ي ادلعادلم اللغوية كالثقافية لشخصيتو. كمن ىذا ادلنطلق يعمد انطبلقا من أسرتو اليت ترسم ادلبلمح األكذل لشخصيتو، 

ادلعجمي إذل اإلحاطة بكل ىذه الظركؼ اليت ربيط بالطفل، كأف يعمل على ربط ادلفردات اللغوية بصيغها  النحوية كالصرفية ، كمن 
 االجتماعية للطفل.ادلفركض أف يضم ادلعجم مفردات لغوية تعكس السلوكات الثقافية ك 

فية على ادلعجمي أف يراعي يف اختياره للمادة اللغوية ما ىو متداكؿ كشائع، مع تضمُت ادلعلومات ادلوسوعية كالعلمية لتوسيع ادلدارؾ الثقا
عجم ادلوجو إذل للطفل، كاختيار األمثلة اليت تعكس الثقافات كاحلضارات اإلنسانية، كاليت ربث  على القي م األخبلقية مثل أف حيوم ادل

 الطفل جانبا من الثقافة اإلسبلمية حىت يتعر ؼ الطفل على دينو كالقي م اليت يدعو  إليها. 
 خاتمة

نقوؿ، إف  االىتماـ بإثراء كتطوير لغة الطفل ألمر جد  مهم، كإف  العناية بصناعة ادلعجم اخلاص بالطفل لضركرة ملحة ألف؛  كيف اخلتاـ  
ادلبلمح الثقافية للمجتمع، 41تقبل كإف  تعبَته بالل غة ىو ترصبة ألفكاره كعضويتو االجتماعية كما تظهر ثقافة الطفل الطفل ىو احلاضر كادلس

ى لذلك ينبغي دعم كتعزيز اكتساب الطفل للغة، كالعمل على انتقاء أصلع الوسائل إلثرائها دبا فيها ادلعجم الل غوم كأكؿ كسيلة كأمهها عل
 اإلطبلؽ.
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 المصطلح الىّحوي في التزاث العزبي بيه الىشأة واالستعمال

Gramatical Terminology in Heritage between Origination and Usage 

 

 األستاذ:    رافـع رضا
 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة الجزائر.
 

 الملخص العربي :
عريب بني النشأة واالستعمال، فاملطلع على الرتاث النحوي القدمي صمد تنوعا كبريا تتناول ىذه املداخلة املصطلح النحوي يف الرتاث ال        

يف استعمال بعض املصطلحات النحوية بني املدرستني البصرية والكوفية، فهناك مصطلحات كتب لبعضها االستمرارية واالستعمال حىت يف 
ت دفينة بني صفحات املؤلفات الرتاثية القدظمة ، والشك أن ىنااك العصر احلديث وبعضها استعمل مث ىجره النحاة فبقيت جمرد مصطلحا

 .تنوعا واختالفا يف ىذه املصطلحات من حيث الداللة أو الوظيفة وىذا التنوع راجع إىل اختالف منظور النحاة البصريني والكوفيني
 املصطلح النحوي، النشأة ، االستعمال    الكلمات المفتاحية:

 : باإلنجليزيةالملخص 
abstract 

     This research paper is entitled : the gramatic terminology in the arab heritage origination and 

usage. 

      I have attempted to examine how the gramatic terminology how it developed is he two schools 

el- basria and el-kofia.  

       I have them turned to high light the set of terminologies which were mostly used. Starting from 

the many literary works of el basria and the few ones of these terminologies remaired and are stiv 

used cohereas others were not used. 

Key words: Gramatic- Terminology- Origination -Heritage- Usage. 

 
 المصطلح النحوي في التراث بين النشأة واالستعمال. -

الرتاث العريب تاراث خا و وثاري وميادان خصاب مل تلاا دراساات علاوم الليباان العاريب الاا لقيات اىتماماا كباريا عناد علما ناا             
قتو بتقاومي الليباان وحفظاو مان الالال واللحان وا طاأ وقاد ارتابه يف بداياتاو باالعلوم قدظما وحديثا ولعل النحو العريب ىو أرىب ىذه العلوم لعال

اإلساااالمية و اااتذ عااان ىاااذا االىتماااام سااايل جاااارف مااان املؤلفاااات النحوياااة الرتاثياااة، وال شاااك أن لكااال خطاااب رجاالتاااو كماااا أن لكااال علاااو 
فيااو بألفاظااو فلكاال صااناعة ألفاااٌ  قااد حصاالت ه( فاا ن ا ااوأ يف أّي علااو يقتضاا  ا ااوأ 555)ت الجــاح  مصااطلحاتو، وعلااى رأي 

. والنحااو علااو كباااق  العلااوم لااو مصااطلحاتو ا اصااة بااو الااا دتياااه عاان عااريه والااا إن حضاارت حضاار معهااا املفهااوم الااد ال عليااو. (1)ألىلهااا
حاوي، لاذا ارتأيات أن ا هاا وا طالقا من كلمة املصطلح سأحاول يف ىذه الدراساة املقتضابة التطارىل إىل قضاية جوىرياة تتعلاط باملصاطلح الن

بعنوان:) املصطلح النحوي يف الرتاث العريب بني النشأة واالستعمال(، حمااوال تتباع بعاض املصاطلحات النحوياة وكياا اختلاا النحااة قادظما 
 يف وخع مصطلح هلا؟ ومل شاعت مصطلحات رموية وكتب هلا االستعمال حديثا ومصطلحات بقيت دفينة يف كتب الرتاث؟ 

وقاد ركاات يف عملاا  ىاذا علااى املصاطلحات الااا وخاعها رماااة البصارة والكوفااة، والاا كا اات مادار خااالف بيانهو، مركاااا علاى مااا           
 توافر من مؤلفات تراثية بصرية كثرية ومؤلفات كوفية قليلة. 
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رماوي كاويف يادرس ميباا ل النحاو  وإ و ليصعُب على الباحث أن يتلمس املصطلحات الكوفية، واليببب يعود إىل عدم وجاود كتاا        
دراسة مفصلة حىت تكثر فيو احلواش  شرحا وتعليقاا علياو كماا كاان الشاأن يف كتاا  سايبويو وعلاى الارعو مان وجاود أعاالم كباار سااشموا يف 

ه(،   507ت) الفـرا ه(، و 989)ت الكسائيبناء صرح املدرسة الكوفية إال أن الباحث يشعر هبذه القلة، ويف طليعتهو ىؤالء النحاة 
جودي رحل  ه(، فهذا الكيبا   يؤلا كتابا خمتصرا يف النحو للمبتد ني  ال مكا ة عند أىل األ دلس حني599) توأبو العباس ثعلب

الفراء والريّاش ، وروى عن الكيبا   كتابو، واستصحبو معو يف عودتو، عري أ ّو وىل  (، إىل املشرىل وروى ىناك عنهـ 198ت) بن عثمان
كتاا  صا ري وخمتصار يعطا  الفا ادة املرجاوة   ، وىاو علاى ماا يبادو(2) رطبة، فكان أّول مان أدخال كتاا  الكيباا   هلاذه الابالدوجهو شطر ق

  . (3)دون توسع يف القياس أو عمط يف األفكار فهو خري وسيلة تعليمية لقوم حديث  العهد بعلو النحو
و ش ء وبق  كتابو امليبمى ) معاين القرآن(  رباسا للنحو الكويف، تناول فيو بعض أما الفراء فقد ألا كتابو احلدود ومل يصل إلينا من       

 مشكالت القرآن الكرمي رمويا ول ويا، ولو أيضا كتا  املذكر واملؤ ث.
ولو  ( ه328أما ثعلب فُجل اىتمامو كان منصبا على الشرح والتعليط يف جمالس التدريس، ولو جمالس ثعلب، وأبو بكر بن األ باري )ت  

كتا  املذكر واملؤ ث، والشاك أن ىاذه القلاة يف التاأليا تعاود إىل طبيعاة ىاؤالء النحااة الاذين مل يكان هلاو تفكاري فليباف  مانظو يف دراساة 
ب وعريا الل ة والنحو مبعناه االصطالح  بل علب عليهو التنويع فهو يتناولون الروايات يف القراءات القرآ ية املتواترة والشااةة ومعااين القارآن

األلفاااا  و حلااان العاماااة والناااوادر األدبياااة ... فاااأعلبهو كاااا وا يقوماااون بتأدياااب أبنااااء ا لفااااء ف لاااب علااايهو طاااابع التااادريس أكثااار مااان طاااابع 
، ولعل ىذه الندرة يف الكتب الكوفية كا ت والزالت عا قا أمام دارس مصطلح النحو الكويف فالباحث يقا مذىوال منبهرا أمام (4)التأليا

حااىت عاادا العثااور علااى مصااطلح كااويف أماارا عيبااريا وصااعب املنااال، وال عااااء للباحااث سااوى العااودِة إىل كتااب النحااو الرتاثيااة الااا  ىااذه القلااة
تتحدث عن امليباا ل ا الفياة باني املدرساتني ويف مقادمتها كتاباان وشماا: )اإل صااف يف ميباا ل ا االف باني النحاويني البصاريني والكاوفيني( 

(، وكتاااااا  )التبياااااني عااااان ماااااذاىب النحاااااويني البصاااااريني والكاااااوفيني( أليب البقااااااء العكاااااربي ه577األ بااااااري)ت و)أسااااارار العربياااااة( البااااان 
 (، ولو أن مصطلحات ىذه الكتب كا ت يف أعلبها بصرية ال كوفية .ه616)ت

مصاطلح النحاو أوال مث  لذا فقد كان سبيل  يف ىذا البحث أن أرتب مصطلحاتو ترتيبا خاصا، أبدأ فيو من املصطلح األساس  وىو       
أتناول بقية املصطلحات، ا طالقا من كثرة االختالف فيها بني النحاة يف القادمي، وأشاري إىل قضاية مهماة وىا  أن الكثاري مان املصاطلحات 

ميباتعمال النحوية كا ت مشرتكة بني رماة البصرة والكوفة إال أن الكوفيني قد ييبتعريون مصطلحات بصرية مث يت لون عنهاا وبعضاها يبقاى 
 حىت عند النحاة الب داديني، أما يف األ دلس فكثري من املصطلحات مل تلط ت يريا ألّن النحو عندىو وصل مكتمال .

 ـــ المصطلح النحوي نشأته واستعماله:  
 :(Grammaire)ـــ مصطلح النحو 
اباو وماا مان شاك فا ن مصاطلح النحاو مل يظهار إىل علو النحو  شأ  شأة عربية خالية من الشوا ب مث أخذ ينمو ويتطور حىت اكتملات أبو  

 :اللحــــنالوجااااود دفعااااة واحاااادة وعلااااى ىااااذا ظمكاااان اقتفاااااء  شااااأتو يف كتااااب اليبااااري والاااارتاِجو فقااااد اسااااتعمل مبصااااطلحات عدياااادة منهااااا 
Solécisme)ا تتعلمااون (، ففيمااا روي عاان ا ليفااة عماار باان ا طااا  ااااا رخاا  ا" عنااو ااااا قولااو :ة تعلمااوا الفاارا ض واليباانة واللحاان كماا

( (Déclinaison اإلعراب. واستعمل أيضا مصطلح (5)القرآن، فُحدِّث يايد بن ىارون هبذا احلديث فقيل لو ما اللحن؟ فقال النحو
، ولعل سبب اقرتان اإلعرا  (6)فقد ةكر ابن األ باري رواية يقول فيها:ة اعلو أّن أول ما اختل من كالم العر  فأحوج إىل التعلو اإلعرا ة

لنحو ىو أن األول كان سببا يف ظهور الثاين فيبم  با و واستأثر اإلعرا  باىتماام العار  وأصابح ا اور الاذي يادور حولاو النحاو وعاريه با
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، ورمبا كان املؤدباون ييباتعملون كلماة رماو لتوخايح القاعادة باملثاال الصاحيح فتحاول ىاذا املعا  املعجما  إىل معا  (7)من الدراسات الل وية
، وىاذا ماا يظهار يف حاديث أيب األساود L'arabe)العربيـة  ، وأطلِاط علياو لفا  (8)وةلك من با  تيبمية الكل باساو ازااءاصطالحّ  

مع عل  بن أيب طالب كرم ا" وجهو حني قال لو: فيو تفكر يا أمري املؤمنني ؟ قال: إين  عت يف بلدكو ىذا حلنا، فأردت أن أخع كتابا 
، ولعاال مصااطلح  العربيااة (90)بااو عبياادة معماار باان املثاا  :ة أخااذ أبااو األسااود عاان علاا  باان أيب طالااب العربيااةة، وقااال أ(9)يف أصااول العربيااة

 والنحو قد سارا جنبا إىل جنب.
، وىو ما ظهر يف قول أيب األسود الدؤيل:ة ىاؤالء املاوايل قاد رعباوا يف اإلساالم فلاو علمنااىو الكاالم (Parole) الكالمواستعمل مبع   
 و يقصد أن يعلموىو طرىل اإل يبان العريب يف التعبري عن شىت أعراخو دون خطأ أو حلن. ، وى(99)ة

إال أن الشا ع ىو مصطلح النحاو فهاو أسابط ظهاورا مان ساابقيو وأكثار اساتعماال، ولعال يف حاديث علا  بان أيب طالاب ماع أيب األساود ماا 
العلماء آثروا على تيبمية ىذا العلو باسو النحو استبقاء لكلمة  فكأن (95)يرس  ىذا املصطلح حني قال لو: ما أحيبن النحو الذي رموت

 . (93)اإلمام واملناسبة بني املعنيني الل وي واالصطالح  جلية
ولو مصطلحات عديدة منها ) ا فض، الصفة، الظرف، ا ل( فازر مصطلح استعملو البصاريون، وأماا  :Préposition) ـــــ الجر  

جااار الشااا ء صماااره جااارا إةا :ة ابـــن دريـــد مصاااطلح ا فاااض، واملصاااطلحان عاااري متباعااادين يف الداللاااة الل وياااة، قاااالالكوفياااون فقاااد اساااتعملوا 
، أما ا فض فهو خد الرفع، وا فض وازر واحد وشما يف اإلعرا  مبنالاة الكيبار يف البنااء ، واالزمفااأ االرمطاام ، ومناو: ا" (94)ةسحبو

 . (95) طمفض من يشاء ويرفع من يشاءة
استعمال البصريني ملصطلح ازر مال و لوظيفتو النحوياة، ألن املعا  جار معااين األفعاال إىل األ ااء أي توصايلها إليهاا، وهلاذا أطلاط بعاض و 

 الزجـاجي، وماا يادعو ىاذا الارأي ماا عارب عناو (96)الكوفيني على حروف ازر اإلخاافة ألااا تضايا معااين األفعاال أي توصالها إىل األ ااء
  (97)ازر ف سما    بذلك ألن مع  ازر اإلخافة، وةلك ألن احلروف ازارة جتر ما قبلها فتوصلو إىل ما بعدىا...ة بقولو: أما

: ة ...فازوا  عن ىذا وعن النحاسوا تيبا  مصطلح  ازر إىل البصريني وا فض إىل الكوفيني ثابت يف كتب النحو، يقول أبو جعفر 
، ويقاااول ابااان (98)لااايس هلاااا معااا  إال يف األ ااااء وىاااو ا فاااض والبصاااريون القااادماء يقولاااون ازااارة رتياااع حاااروف ا فاااض أن ىاااذه احلاااروف

. فمان ىاذه األقاوال  يبتشاا أن (99)جين:ة...ىذه احلروف لايس هلاا معا  إال يف األ ااء...وىو ا فاض والبصاريون القادماء يقولاون ازارة
، فالكيبااا   ييباام  حااروف الصــفاتاس إىل الكيبااا   وىااو مصااطلح ازاار أقاادم ماان مصااطلح ا فااض، وىناااك مصااطلح آخاار  يباابو النحاا

. والشك أن البصريني استعملوا ازر والظرف، إال أن ازر كان (50)ا فض صفات، والفراء ييبميها حمال،  وبعض البصريني ييبمواا ظروفا
 أكثر شيوعا واستمرارا عندىو.

ازار مان منطلاط العمال ألااا جتار ماا بعادىا جرياا علاى قاوهلو حاروف النصاب وخالصة ىذا املصاطلح أ او شااع عناد البصاريني مبفهاوم       
 وحروف ازام. وشاع عند الكوفيني حبروف اإلخافة من منطلط معناىا ال عملها.  

و اه سيبويو املصدر، فقاال:ة ماا ينتصاب فياو املصادر علاى إخامار الفعال املارتوك ولكناو يف معا    (: ( Patient ـ المفعول المطلق 
وأطلط عليو أحيا ا املصدر ازامد ، فقال:ة با  مان املصاادر  (59)التعجب رمو كرما، ورمو سقيا لك لتبني من تعين، ومثل ويلك و وضمك

، (55)ينتصاب ب خاامار الفعاال املاارتوك إظهااره ولكنهااا مصااادر وخااعت موخاعا واحاادا ال تتصاارف يف الكااالم تصارف مااا ةكر ااا ماان املصااادرة
مصادَر  عت عن العر  بصورهتا الا  عرفها ال تتصرف أبدا إىل صيغ أخرى وةلك رمو سبحان ا" ومعاة ا"، و  ويعين بكالمو أن ىناك
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، والاذي يبادو يل أن املصادر مصاطلح أطلاط  (23)األمر  فيبو عند املربد فقال: ة ىذا با  ما جرى جمرى املصاادر ولايس مبتصارف مان فعال
صدرا منصوبا ومع منتصا القرن اليبادس اهلجاري بادأ النحااة ييبات دمون مصاطلح املفعاول املطلاط كثريا على املفعول املطلط أل و يكون م

 . (54)خاصة عند الاخمشري وأيب القاسو الاجاج  
إال  (55)ولو مصطلحات أخرى، كاملفعول لو، واملفعول ألجل وكذا املوقوع لو وىو خاص بيبيبويو:  (Causative) ــ المفعول ألجله

  (56)د البصريني ىو املفعول ألجلو وقيل ظهر عند اليبريايف. وأطلط عليو الفراء اسو التفيبريأن الشا ع عن
و اىااا ساايبويو أواخاار الكلااو ماان العربيااة وىاا  جتااري علااى ذتا يااة جمااار: علااى النصااب وازاار والرفااع وازااام : (Désinence)ـــــ الحرتــات

اإلعرا  وما يتبعها، وجتدر اإلشارة أن سيبويو اساتعملها يف البنااء بلفا  الوقاا ،و اىا ا وارزم  وجوه (57)والفتح والضو والكيبر والوقا
  (59)، إال أن ا ليل بن أزتد ىو أول من استعمل مصطلح اليبكون(58)أي اليبكون، فقال: ةىذا با  الوقا على آخر الكلمة

 يف اإلرىاصات األوىل لظهور النحو.وىذا املصطلح شا ع يف أمهات كتب النحو أل و مصطلح  ضذ  :(Sujet)ـــ الفاعل  
والنفاا  مصااطلح بصااري، وةكاار أبااو جعفاار النحاااس يف إعرابااو للقاارآن الكاارمي أن الكيبااا   اسااتعمل مصااطلح ال  :(Négation)ـــــ النفــي
ا ارب الواقاع  والترب ة مصطلح كويف خاال،، ومعا  الترب اة أن ال النافياة ختلا، الشا ء مان الشا ء فها  تاربيء ازانس وتناىاو عان (30)الترب ة

 ( 39)بعده وقد شاع استعمالو عند ابن األ باري يف كتابو املذكر واملؤ ث وعند ثعلب يف جماليبو 
وأطلاط علياو سايبويو مصاطلح امليباتقر أو املوخاع إةا كاان ظارف مكاان أماا ظارف : (Adverbe - circonstant)ــــ الرـر   

وحتاادث األزىااري يف معجمااو هتااذيب الل ااة عاان ىااذه  (35)ء أطلااط عليااو اسااو ا االالامااان فيبااماه احلااني، وعاارب عاان الظاارف بال ايااة . والفاارا
واساتعمل الكوفياون مصاطلح ا ال أو  (33)االختالفات وأثبات ىاذه املصاطلحات ألصاحاهبا فنيباب الظارف إىل ا ليال وا ال إىل الكيباا  

وأطلاط  (34)ياون   الظارف ا ال  ومانهو مان ييباميو الّصافة ةالصفة بكثرة وىو ما أثبتو ابن األ بااري، يف اإل صااف بقولاو:ة وييبامونك الكوف
مصطلح الوقت و األوقات وىو يريد بو ظرف الامان، فقال:ة واألوقات تضاف وال تضاف ، فتقول : زيٌد خار  اليوم عمراًة  ثعلبعليو 

(35). 
سااتعملو ساايبويو كثااريا يف كتابااو هبااذا املصااطلح واحلااال ماان أكثاار املصااطلحات اسااتعماال يف النحااو العااريب وقااد ا: Adverbe))ـــــ الحــال  

، وعارب عناو أيضاا (36)وتناولو بأ اء أخرى كأن يقربو من الصفة فقال: ة ىذا با  ما ينتصب فيو الصافة أل او حاال وقاع فياو األلاا والاالم
ألمر، فينتصب أل و مفعول بو وةلك  مبع  املفعول بو:ة ىذا با  ما ينتصب من األ اء الا لبيبت بصفة وال مصادر، أل و حال يقع فيو ا

، وكان ا ليل (38)كما استعملو مبصطلحات أخرى منها مصطلح املوقوع بو، ويف قلة با رب  (37)كقولك كلمتو فاه إىل يف ، وبايعتو يدا بيدة
اجااج  الاذي قاال: ة واملفعاول فياو بن أزتد ييبميو املفعول فيو، وتبعو من عري كثارة يف اساتعمالو رمااة متاأخرون عناو كااملربد والاخمشاري، وال

  (39)الظروف و األحوال رمو قولك جاء زيد ميبرعاة 
وأطلط عليها سيبويو مصطلح حروف اجملازاة فقال:ةىذا با  ما تكون فيو األ اء الا صمازى : (Conditionnel)ـــ أدوات الشرط   

مواخااع ماان كتابااو ييبااتعمل مصااطلح الشاارم فيقااول:ة وىاا  تاادخل للشاارم ، ووافقااو املااربد يف ىااذا املصااطلح عااري أن يف (40)هبااا مبنالااة الااذية
 وبعضو قر و بالشرم وازااء خاصة عند الب داديني . (49)ومع  الشرم وقوع الش ء لوقوع عريه ة

 : (jure)ـــ القسم 
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خاافة إىل ا لاوف باو وساقوِطها، باني اليماني والقيباو واحللاا، ودماا جااء يف كتاباو قولاو :ة ىاذا باا  حاروف اإل سـيبويهوتتعد تيبميتو عناد 
ويوافقو يف التيبمية املربد فقال:ةاعلو أن للقيبو أدواٍت توصل احللا إىل املقيبو  (45)فأكثرىا الواو مث الباء ، يدخالن على كل حملوف بوة

  (43)بوة 
لح شاااا ع يف كتاااب النحاااو، وىاااو مااان املصاااطلحات األصااايلة يف النحاااو العاااريب، و قاااول أصااايلة أل اااو مصاااط: (adiaphore)ــــــ التوتيـــد  

خاصاة يف الدراساات املعجمياة، والتوكياد يكاون اللفا  فياو لتقريار املعا  احلاصال قبلاو  ،(Affirmation)وييبتعمل أحيا ا مبع  التأكياد
... التوكياد  ، واستعمل ىذا املصطلح للداللة على التكرير كتكرير الكالم وتكرير االسو وتكرير األول بلفظو يقول ابن جين :ة(44)وتقويتو

،واستعمل ابن عصفور يف كتابو خرا ر الشعر املصطلحني معا (45)وىو على خربني تكرير األول بلفظو، وىو رمو قولك: ) قام زيد قام زيد(
ا أحيا ا التوكيد وتارة التأكياد، بقولاو:ة ... فاااد علاى الم ازار الماا أخارى للتأكيادة. ورافاط ىاذا املصاطلح مصاطلحات أخارى مل يكتاب هلا
االستمرار، منها مصطلح الصفة وىو من املصطلحات املبكرة يف الدرس النحوي، ويعد سيبويو أول مان اساتعملو، كماا اساتعمل مصاطلحا 

، وىاو فيماا يبادو مصاطلح مقارتن بعلاو (46)آخر يف ىذا الباا  وىاو النعات ومنهاا، مصاطلح التوكياد الصاناع : وىاو  وعاان لفظا  ومعناوي
وعمومااا فهااذا املصااطلح ياارتبه أوال يف مدلولااو علااى  ااوع ماان التوابااع وقااد يتجاااوز اسااتعمالو ألبااوا  أخاارى يف أبااوا  تفيبااري القاارآن وإعرابااو، 

لاا النحو منها احلال املؤكدة لصاحبها أو معموهلا أو ملضمون ازملة، والظرف املؤكاد والنعات املقطاوع للتوكياد، القيباو،  واحلاروف الاا ادة ا
 لفعل املاخ ، أما الشرطية التفصيلية، الم االبتداء واملاحلقة...تفيد التوكيد واقرتان قد با

وىاو الفعال الاذي يكتفا  بفاعلاو وال يتعاداه إىل  (verbe transitif – verbe intransitif)ــــ الفعـل الـالزم والمتعـدي  
مبصطلحات عديدة، منها الفعل امليبت ين املفعول بو، وىذا املصطلح الثنا   ىو ال الب على كتب النحو، عري أن القدامى اصطلحوا عليو 

مصطلح الفعل الواصل، يقول: ة... رعبت يف عمرو، وعجبت من حمماد، وعاري ةلاك مان األفعاال الواصالة  ابن جنيبفاعلو، ويطلط عليو 
جُمارى عاري الاالزم وإجاراء على أ و استعملو مبصطلح الفعل الالزم يف مقابل الفعل عري الالزم فقال: با  يف إجراء الالزم  (47)حبروف ازر ة

، يقول: ة با  ما تتعدى إليو غير المتعديلف  الفعل عري الواقع واستعمل الاجاج  مصطلح  الفارابي عري الالزم جمرى الالزم، واستعمل
الكوفيني فاأطلط الفاراء  أما عند (49)وقال ابن اليبراج:ة با  الفعل الذي ال يتعدى الفاعل إىل املفعولة (48)األفعال املتعدية وعري املتعديةة

مصطلح ةليس بواقعة أوةعري واقعة، على الالزم ومصطلح الواقع على املتعدي واملع  عنده لايس ببعياد ألن وقاوع الفعال علاى املفعاول ىاو 
 يف مع  التعدية إن مل يكن أبلغ منها. 

 : (Participe imperfectif)ـــ اسم الفاعل 
، وىاا  تيباامية شاااعت عنااد الفااراء يف معاااين (50)أمااا الكوفيااون فاصااطلحوا عليااو باسااو )الفعاال الاادا و(وىاذا املصااطلح شاااع عنااد البصااريني   

القارآن ويقصااد باو اسااو الفاعال إةا كااان عاامال وإن مل يكاان عاامال فهااو عناده اسااو فقاه ، ووافقهااو يف ىاذا  ثعلااب يف كتاباو جمااالس ثعلااب 
أم عري عامل. فقد  يبب إليو إعمال اسو الفاعل ماخيا. وتيبميتو بالدا و ليس ييبتعملو هبذا املصطلح أيضا سواء أكان عامال  لكسائيوا

 داللة على أ و فعل حمض بل يكون من قبيل املشاهبة حينما يعمل عمل الفعل .
وىاااو خاااص بالبصاااريني، وكثااريا مااا يعاااربون عنااو مبصااطلح املضااامر أو اإلخاامار، يقااول سااايبويو يف حديثااو عااان  :(Pronom)ـــــ اليــمير 

ومثل لو املربد بقولو:ة املضمر رمو اهلاء يف خربتو ومررت باو والكااف يف ، (59):ة ...وأما اإلخمار فنحو ىو وإياه وأ ت وأ ا ورمنةالضمري
أماا الكوفياون فيطلقاون علياو مصاطلح املكا   ، ووافقهو ابن جين يف كتاباو ا صاا ،،(55).ة ..خربتك ومررت بك والتاء يف قمُت وقمت
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وقاال الفاراء  (53)ه(  بقولو: ة وييبميو الكوفيون الكناية واملك  وال ضمتااج إىل حاد وال رساو ة745)ت أبو حيانما أثبتو ، وىو والكناية 
َوا ب  أت  فَ  ... ٱُّ يف إعرا  قولاو تعااىل: َ ة  ر  و  س  ، وىاو يقصاد باو (54)اهلااء كناياة عان القارآن   ،53كاآلياة  البقـرة سـورة َّ ...ًلَ ث  م   ه  م 

 ( 55)ى القرآن. وأشار الكن راوي يف تعريفو للضمري بقولو:ة وىو ما وخع ملتكلو أو خماطب أو عا ب سبط لفظا أو مع ةالضمري العا د عل
وقد تعددت تيبميتو عند سيبويو مابني النيبابة واإلخاافة، فقاال: ة ىاذا باا  اإلخاافة وىاو باا  : (Adjectivation)ـــ باب النسبة 

  (56)النيببة ة 
وأطلط عليها اسو املوصول احلريف ال ألاا أ اء موصولة بل ألااا حتتااج إىل ماا بعادىا كاحتيااج املوصاول إىل صالتو ـــ الحرو  المصدرية: 

(57)  
يف  Particule ىاو مصاطلح بصاري خاال،، خصاو البصاريون حباروف املعااين، أماا الكوفياون فييباتعملون مصاطلح األداةــــ الحـر : 

 .characterرف الدال على مع  عند البصريني وليس املقصود بو حروف البناء مقابل مصطلح احل
والشا ع يف االستعمال احلروف كحروف ازار والنصاب وحرفاا االساتفهام...، إال أن مهادي امل اوما  ياتلمس للكاوفيني أعاذارا يف تيبامية  

لاى أحاد حاروف املعااين وثا يهماا: أن األدوات عنادىو ىا  األداة أحدىا: امل ايرة بني لفا  يطلاط علاى أحاد حاروف اهلجااء ولفا  يطلاط ع
حااروف املعاااين )كهاال وباال...(، وىاا  حااروف أي: أدواٌت ُييبااتعان هبااا للتعبااري عاان االسااتفهام أو اإلخاارا  فقااوهلو أداة طمرجهااا عاان معاا  

ا بااو حاارف املعاا  ال حاارف البناااء أو ولكااّن البصااريني ملااا أطلقااوا لفاا  احلاارف يف أبااوا  النحااو قصاادو  (58)حاروف اهلجاااء أو حااروف املعاااين.
 اهلجاء. 

 (Attribut)وا ارب (sujet du verbe)وىا  األحارف الداخلاة علاى  املبتادأ : (Adverbes)ــــ األحـر  المشـببة بالفعـل
قولو:ة ىذا تيبتعمل مبصطلح إّن وأخواهتا أو األحرف املشبهة بالفعل، أحرف على وزن أفعل فه  من با  رتع القلة، وعرب عنها سيبويو ب

بااا  احلااروف ا ميبااة الااا تعماال فيمااا بعاادىا كعماال الفعاال فيمااا بعاادهة ويالحاا  أن ساايبويو قااد ركااا يف اصااطالحو علااى عااددىا وعملهااا 
 . (59)ومشاهبتها للفعل. ويقرت  منو اصطالح املربد فقال:ة ىذا با  األحرف ا ميبة املشبهة باألفعالة 

ساتعملو سايبويو مبصاطلح الفصال فقاال:ة إةا صاارت ىاذه احلاروف فصاال وىاذا موخاع وا :(inclusif pronom)ــــ ضـمير الفصـل 
، أما الكوفيون فييبمو و عمادا، وسبب ىذه التيبمية أل و يعتمد عليو (60)فصلها يف كالم العر ، فأجره كما أجروهة و اه النحاس فاصلة 

حاىت أن بعضاهو  اى  (69)ة أل و يدعو بو الكالم أي يقوى باو وضمفظاويف الفا دة، إة بو يتبني أن الثاين خرب ال تابع وبعضهو ييبميو دعام
ء  ون الوقاية عمادا ألاا تق  الفعل من الكيبر، وأثبت ىذا املصطلح ابن اليبراج فقال:ة وىذا البا  ييبميو الكوفيون العماد ، وقال الفارا

 النعت، ف ةا قلت زياد ىاو العاقال قطعات ىاو عان تاوىو النعاتة أدخلوا العماد ليفرقوا بني الفعل والنعت أل ك لو قلت زيد العاقل، ألشبو

، وتيبمية أىل البصرة لو فصال مصطلح يبدو قريبا حلقيقة اجمل ء بو، فهو اسو على ميبمى ألن الش ء ييبمى باسو معناه يف كثري من (65)
 ألفا  العربية .
تعماالااااا وباني خامري القصاة أو األمار أو احلاديث واجملهاول، وىاذا وتعددت مصطلحاتو بني خمري الشأن اااا وىو األكثر اســـ ضمير الشأن: 

فها   التعدد يقوم أساسا على مبدأ النوع أو ازنس، وىو ما أثبتو أبو حيان بقولو:ة إةا ةك رت اهلاء فهو كناية عن األمر والشأن وإن أ ثت 
هلا بااني رماااة البصاارة والكوفااة إىل أن ثباات اسااتعماهلا علااى وجتاادر اإلشااارة أن ىااذه املصااطلحات قااد تعاادد اسااتعما (63)كنايااة عاان القصااة ة
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 الشأن، فالبصريون األوا ل استعملوه مبع  احلديث واألمر خاصة عند سيبويو واملربد. أما الكوفيون فأطلقوا علياو مصاطلح اجملهاول، جااء يف
  (64) و مقدرا إىل أن يفيبرةشرح الكافية: وىذا الضمري ييبميو الكوفيون خمري اجملهول ألن ةلك الشأن جمهول لكو 

شاع استعمالو عند البصريني، واستعمل الكوفيون مصطلح النعت، أماا سايبويو فقاد كاان يناوع يف اساتعمالو باني : (Adjectif)ـــ الصفة 
، واألمار  فيباو الصفة وى  ال البة وبني النعت، فيقول: وإةا أردت بالكالم أن جتريو على االسو كما جتاري النعات مل صماا أن تادخل الفااءة

لَّ  ََا ُّٱ عنااد النحاااس فهااو ييبااتعمل املصااطلحني معااا، ففاا  توجيااو إعاارا  آدم يف قولااو تعاااىل: ُ  ه  ا ََم  َ   َم    اْس  لََّ ع  سااورة البقاارة ك  َّ و 
ا ، قاااال: ةفااا ن  كااارت آدم ولااايس بنعااات مل يصااارفو ا ليااال وسااايبويو، أماااا العكاااربي يف إعراباااو لالمياااة الشااانفرى فقاااد اساااتعملهم  39اآلياااة 
ه( يف كتابو رساالة اإلفصااح بابعض ماا جااء 568، وتابع بعض النحويني األ دليبيني مصطلح النعت كأيب احليبني بن الطراوة)ت (65)معا

 (66)من ا طأ يف اإليضاح
 : (Vocatif)ـــ الندا  
املنااادى واملااادعو و الااادعاء وىااا  والنااداء أكثااار املصاااطلحات اسااتعماال وتااارددا يف كتاااب النحاااة، وقاااد عااارب النحااااة يف ىااذا الباااا  مبصاااطلح  

  (67)مصطلحات كوفية
وتعددت فيو املصطلحات بني الرترتة والتفيبري والتبيني واملردود والتكرير، أما البصريون فاستعملوا مصطلح  :(Apposition)ـــ البدل 

مل الرترتااة، أّمااا الفااراء فاصااطلح عليااو الباادل وىااو الشااا ع يف عصاار ا، أمااا املصااطلحات اليبااابقة فهاا  كوفيااة حمضااة فااأبو العباااس ثعلااب اسااتع
فهو مل ييبتقر على مصطلح واحد وىذا يدل على ثراء الل ة عنده كما يدل إرىاصات  (68)بالتكرير وتارة باملردود وتارة بالرترتة وتارة الرترتة

 ح البدل. أوىل يف املصطلح عند الفراء ورعو تعدده إال أن ىذه املصطلحات مل تكتب هلا الشهرة مقار ة مبصطل
، وىو تل من تلوإن تعددت مصطلحات البدل ف ن بعض أ واعو قد تعددت مصطلحاهتا فاستعمل بعض النحاة، مصطلح بدل        

ا طالقا مان الداللاة املعجمياة للفا  الكال الاا ال تقاال إال فيماا  مطابق األكثر استعماال، واعرتأ ابن مالك على ىذه التيبمية و اه بدل
َا   ِ  ت  ألز ه   ُّ ااء ، قاال تعااىل:ينقيبو إىل أج َه  الَ ل م  ِ  م  ا َز ا  الىََّ اي  ِ ل ي َ   لت ر  َزا        بِّ  َن  ر  ور  بَذ   لَ  الىَُّاٌب أوزل ىَ   ِ  ِلَ  

ي  اْ ر     ّٰيد  م  الح   يز  العز   َا فَ  م  وا   و  َم  ا ف ي  السَّ    ، فلفا  ا" بادل مطاابط ال5 9ساورة إباراىيوك َّنت  ...هللا  الذي لً   م 
أماا ابان قايو  (69)موافـق مـن موافـقه( و ااه بادل 778بدل كل ألن لف  ا" ال يقبل التجايء، ووافقو يف ىذا الطرح  ااظر ازاي) )ت 

 ..ه(، فأطلط عليو مصطلح بدل املطابقة767ازوزية )ت
ط عليو ولو مصطلحات عديدة وأطل: ( le genre et le nombre .complément circonstanciel)ـــ التمييز 

ول: املاربد اساو التبيااني والتميياا، فقااال :ة ىاذا بااا  التبياني والتميياااة وأطلاط عليااو النحااس مصااطلح البياان  أمااا الفاراء فييبااميو التفيباري، فيقاا
  (70)واملفيبر يف أكثر الكالم  كرة كقولك خقت بو ةرعا، فقد جاء الذرع مفيبرا

 conjonction de)ة البصااااارة يكاااااون حباااااروف العطاااااا، والعطاااااا مااااان املصااااطلحات الاااااا اساااااتعملها رمااااااــــــــ العطـــــ : 
coordination)،  أما الكوفيون فالشا ع عنهو أاو يطلقون عليو مصاطلح النيباط coordination  فيقاول الفاراء يف معارأ ،
 بيت امريء القيس:

 قفا نبِك من ذترى حبيٍب ومنِزل   بسقط الّلوى بين الّدخول فَحومل       
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ه(  يباب 970ىا على ما قبلها . ويف احلقيقة مصطلح النيبط ارتبه بالكوفيني أكثر على أن ا ليل بان أزتاد )ت فالفاء  يبقت ما بعد 
 ه( أرجوزة يف حروف النيبط قال فيها: 980إليو خلا األزتر)ت

 فا يباط وصل بالااواو قولك كالو        وباال ومث وأو ولييبت تعقب    
  (79)وسبيلها رحب املااذاىب مشعب              الفاء  اسقة كذلك عناد ا         
الم االبتداء وى  مصطلح بصري خال، والكوفيون ينكرون ىذه التيبمية و وىا الم القيبو وعندىو أن الالم يف قوهلو: ـــ الم االبتدا  :  

ر القيباو اكتفااء باالالم فيهاا لايد أفضل من عمرو، ى  يف أصالها جاوا  قيباو مقادر والتقادير عنادىو، وا" لاياد أفضال مان عمارو، وأخام
  (75)وقد أورد ابن األ باري تيبمية الكوفيني يف امليبألة الثامنة وا ميبني من كتابو اإل صاف

 ـــ خاتمة البحث: 
 ما عة عن مفهومو احلقيق  فبعضها كا ت عفوية .    اااا لييبت كل مصطلحات النحو الا استقر عليها باستطاعتها أن تدل داللة جامعة 
 دد من النحاة.اااااااا كثري من ىذه املصطلحات مل يكتمل  ضجها إال بعد خماأ عيبري عند رموي واحد أو عند ع  
اااااا إن  املصاااطلح النحاااوي البصاااري ىاااو الاااذي ةاع صااايتو واشاااتهر باااني الّنحااااة حاااىت عصااار ا احلاخااار  أماااا املدرساااة الكوفياااة فااايمكن حصااار  

، ولعل ىذا راجع إىل قلة مصادر النحو الكويف الا كا ت يف معاين القرآن ت وعطا النيبط ها بالنععناملصطلحات النحوية الا اشتهرت 
 أما مؤلفات الكوفيني األوا ل من أمثال الرؤاس  واهلراء فقد عفا عنها الامن ومل  عد  يبمع عنها إال يف كتب اليبري والرتاِجو.

 الكتاااا  كا اات عناااد ا لياال وسااايبويو ماان خاااالل أول املؤلفااات النحوياااة وىااواااا إن  البدايااة احلقيقياااة للمصااطلح النحاااوي بصااورتو الناخاااجة   
ةكاره أن  جال  ىاذه املصاطلحات ىا   ودماا صمابليبيبويو، مث توافرت جهود النحاة من بعده حىت وصل املصاطلح النحاوي إىل ماا ىاو علياو. 

 وى  طبيعة كل علو يبدأ فيبياًل مث يقوى.إرىاصات أوىل ا قبل سيبويو فكا ت جمرد  فيبها الا قدمها سيبويو ورماة البصرة من بعده، أمّ 
 .عول املطلط والفعل الالزم..بعض املصطلحات تنوعت بني األحادية  كاحلال والتمييا والنعت ... والثنا ية كاملفااا 

لحات جعلها حيّاة باقياة إىل ااا الكثري من املصطلحات بدأت مشرتكة بني رماة البصرة والكوفة وال شك أن كثرة االستعمال يف بعض املصط
 زمننا وبعضها بق  دفينا يف كتب الرتاث العريب.

 (:(74 ، إنجليزي(73 ـــ ملحق للمصطلحات المستعملة  عربي، فرنسي
 .(Grammar) .  (Grammaire)اااا النحو ..........................
 .(Pronoun)  .(Pronom)ااا الضمري.........................

 (Terminologie ) . (Terminologie )علو املصطلحات............... ااا 
 .( imperfective Participle) .(Participe imperfectif)ااا اسو الفاعل........ 
 (Verbe transitif – Verbe intransitif ).ااا الفعل الالزم واملتعدي

 ( active verb –intransitive verb)           
 ./(Vocative) . (Vocatif )ااااااداء............................ااا الن

 (Adjective) . (Adjectif)اا الصفة ..........................
  . (Substitute ) ..………………………(Apposition)ااا الباااااادل

 (.(Solécisme)   .) Solecism ااا اللحن.......................... 
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 .Adverbe( .(Accusative of condition)....................... )ااا احلال...
   Adverb) ) ( circonstant -Adverbe) ااااا الظرف.....................

 /(Negation) .(Négation)ااا النااف ...........................
 ./(Subject - actif) .(Sujet - active)ااا الفاعل ......................... 

 (logical subject- subject of nominal sentence)  (Sujet logique) اااا املبتدأ...
 /(Predicate) . (Attribut) ااااا ا رب...........................

 …..( le genre et le nombre .complément circonstanciel)ااا التمييا 

 (Conjonction de Coordination )..ــــ حروف انعطف ................

    /. (Coordination- Syndesis- Coupling) 

 .…(Coordination) /(Coordination) ـــــ حرف اننسق...............

 (./ (Déclinaison) ………..…………. .)Déclination ــــ اإلعراب

 (Parole- Speech) ./ (Parole)ـــــ انكالو......................... 

 .(Annullers) /.(Adverbes)ـــ األحرف انمشبهة بانفعم.........

 .L'arabe( .(Arabe)ــــ انعربية........................ )

  (Causatif) / (Causative object) ــ انمفعىل ألجهه...............

 Préposition( /. (Preposition) ـــــ انجر.................. .......) 

 .(Jure ) . /(Oath )ـــــ انقسى..........................

 .(Emphasis - adiaphora) ./(adiaphore)ـــ انتىكيد........................  

 ./(Emphasis ) .(Affirmation)ــــ انتأكيد ......................... 

 .Patient ) …… .………./.) (Unrestricted object) ـــــ انمفعىل انمطهق

 .(Desinence)./ (Désinence)ـــ حركات اإلعراب................. 
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 األفعال وصيغها دور لغات العرب في أبنية
 دراسة في كتاب "توضيح المقاصد والمسالك" للمرادي

The role of the languages of the Arabs in the structures and formulas of the acts 

Study in teh book « clarifying the purposes and routes » of the Mardi 

 سن بن إبراهيم قابورح :إعداد الدكتور" 
 غة العربية كآدأّاأستاذ اللغويٌات ادلساعد بقسم اللٌ  

 ادلملكة العربية السعودية-كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ، جامعة جازاف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحثالملخص 
 كقد تركزت أىدافو فيما يأٌب:  اليت تعددت صيغها كمردىا اختالؼ اللغات، فعاؿمجعت ُب ىذا البحث األ

 إبراز عناية ادلرادٌم ّٔذا اجلانب من الدرس اللغومٌ  -
 . إبراز الصيغة كالبنية اليت كاف مرٌدىا إىل اختالؼ اللغات -
 الوقوؼ على ما أمكن من اللغات اليت أدت إىل تغيَت صورة الفعل. -

ٍب ،كصػيغها باألفعػاؿ، شلػا كػاف متصػالن لغػات القبالػلل اخػتالؼ ادلػرادم علػى أنػو مػن قبيػص نػما   -قدر اإلمكاف  –كقد استخرجت   
، كعارضنا أقواؿ نص ادلرادم مبينان موقفومصٌدرنا إياىا بفذكرت ُب أكؿ كل مسألة عنوانان مناسبان ذلا،  دراسة كصفية حتليلية،دراستها قمت ب

 ذكرىا ادلرادم دكف عزك زلاكالن نسبة كل لغة من اللغات اليت اللغوٌيُت، ذاكرنا رأيي ُب آخرىا، 
كقد آثرت استخداـ لفظة لغة دكف لفظ اللهجة جريان على سنن األقدمُت؛ فأىل اللغة القدماء يطلقوف لفظ لغة على ما يشمل اللغػة    

 كاللهجة كادلرادم منهم . 
 كقد كاجهتٌت بعض الصعوبات ُب سبيل ًإدتاـ ىذه الدراسة، كمنها:

 َت من كتب اللغة؛ لتشتت اللغات العربية فيها.  اقتضاء ىذه الدراسة مطالعة كث 
 . ندرة احلديث عن بعض اللغات، شلا جعلها مستعصية 

 كمع ذلك فقد قمت بعوف اهلل كتوفيقو بإعداد ىذه الدراسة، فإف كفقت فمن اهلل كحػده .
 ػ البنية ػ الصيغة، اإلمالة، الفتح . اللغة ػ اللهجة ػ الفعل ػ آّرد ػ ادلزيد ػ  القياس ػ السماع ػ القراءةكلمات مفتاحية:
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Abstract 

        In this research, I collected verbs which had multiple forms due to languages difference. The 

research aimed mainly at:  

-  Highlighting the attention of Almoradi in this aspect of linguistic lesson.  

-  Highlighting the formula and structure which was due to languages differences.  

- Recognizing as many languages as possible which led to the change of the verb form. 

        I extracted, as far as possible, what is mentioned by Almoradi as a difference in tribes 

languages concerning verbs and their forms. Then, I studied them in a descriptive analytical way. 

For each issue, I put a suitable title, saying at the beginning Almoradi text showing his opinion, 

mentioning linguistics opinions,  saying my own opinion at the end. Each language mentioned by 

almoradi was presented without attribution.  

         I preferred to use the term language rather than the term dialect in an imitation for the elders 

as old linguistics, including Almoradi, use the term language to include language and dialect.   

         I faced some difficulties in fulfilling this study, including:  

- This study required reading many language books due to the dispersion of Arabic languages in 

them.  

- The scarcity of talk about some languages. This resulted in making them intractable.  

         However , I managed to prepare this study with the help of Almighty Allah.  

Keywords: language – dialect – verb – abstract – measurement – listening – reading – structure – 

formula – deflection        

 
 اليت تعددت صيغها كمردىا اختالؼ اللغات، كقد تركزت أىدافو فيما يأٌب:  فعاؿىذا البحث مجعت فيو األ

 ػ مجع الصيغ اليت صرح ّٔا "ادلرادم" أهنا من قبل اختالؼ اللغاات كتعددىا. 
 ػ عزك الصور الصرفية إىل أصحأّا.

 ػ ادلوازنة بُت ما جاء ُب توضيح ادلقاصد كما كرد ُب غَته. 
كقد استخرجت كل ما نص عليو ادلرادم أنو من قبيل اختالؼ اللغات، ميتًَّبعان ُب دراسيت ادلنهج الوصفي التحليلي فذكرت ُب أكؿ كل 

ضعيفان مسألة عنوانان مناسبان ذلا، ٍب نص الكتاب. مردفان ذلك ٔتوقف من سبقوه كمن جاءكا بعده ميرجحان ما أراه راجحان، كميضعّْفان ما أراه 
 لبنا. غا

كمن ٍبَّ جاء ىذا البحث مشتمالن بعد ادلقدمة على توطئة خصصتها للحديث عن ادلستول الصرُب كأمهيتو ُب الدرس اللغوم. كمبحثُت، 
 مها:ادلبحث األكؿ: الفعل الثالثي آّرد، كادلبحث الثاين الفعل ادلاضي مع مضارعو، ٍب خادتة، اشتملت على أىم النتالج اليت دتخضت عن

 الدراسة، كأخَتنا ذكرت فهرس بأىم مصادر الدراسة.ىذه 
 كقد كاجهتٌت بعض الصعوبات ُب سبيل ًإدتاـ ىذه الدراسة، كمنها:

 اقتضاء ىذه الدراسة مطالعة كثَت من كتب اللغة؛ لتشتت اللغات العربية فيها.   -
 ندرة احلديث عن بعض اللهجات، شلا جعلها مستعصية . -

  كتوفيقو بإعداد ىذه الدراسة، فإف كفقت فمن اهلل كحػده .كمع ذلك فقد قمت بعوف اهلل
 اللغة ػ اللهجة ػ الفعل ػ آّرد ػ ادلزيد ػ  القياس ػ السماع ػ القراءة ػ البنية ػ الصيغة، اإلمالة، الفتح .كلمات مفتاحية: 
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 مقدمة

 أما بعد: احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعُت،    

ا أك غَت فقد نالت لغات العرب عناية كبَتة من ًقبىًل علماء اللغة كالنحو كالتصريف، فأشاركا إليها ُب بطوف كتبهم مىٍعزيكَّةن إىل الناطقُت ّٔ
دا ذلك كاضحان من معزكة ، كمن ٍبَّ أمجعتي أمرل على مجعها كدراستها عند عامل جليل شلن أكلو اللغة عنايتهم كىو اإلماـ ادلرادم ، كقد ب

 خالؿ كتابو "توضيح ادلقاصد كادلسالك" الذم مجع فيو كثَتان من لغات القبالل ، كما ضم بُت دفتيو الكثَت من ادلسالل اليت تتعلق بلغات
افة إىل ما العرب ُب ادلستويات الثالثة ، كما أنو ديثل مصدران مهمان من مصادر لغات العرب لكثَت من الباحثُت كالدارسُت، ىذا باإلض

ت فيو يتمتع بو من توثيقو اللغات ٔتا كرد ُب التنزيل كقراءاتو، كاحلديث النبوم الشريف، ككالـ العرب الفصحاء نظمان كنثران ، كمن ٍبَّ كثر 
 ُب أبنية لغات العرب، كلذلك آثرت اختيار دراستو كالتنقيب عن الظواىر اللهجية اخلاصة باألفعاؿ فكاف ىذا ادلوضوع:  دكر لغات العرب

 )دراسة ُب كتاب "توضيح ادلقاصد كادلسالك" للمرادم(األفعاؿ كصيغها 
 كقد تركزت أىدافو فيما يلي:  

 ػ مجع الصيغ اخلاصة باألفعاؿ اليت صرح ّٔا "ادلرادم" أهنا من قبل اختالؼ اللغات كتعددىا. 
 ػ عزك الصور الصرفية إىل أصحأّا.
 قاصد كما كرد ُب غَته. ػ ادلوازنة بُت ما جاء ُب توضيح ادل

كقد استخرجت كل ما خيص لغات القبالل من " توضيح ادلقاصد كادلسالك "كيتعلق باألفعاؿ ميتًَّبعان ُب دراستها ادلنهج التحليلي 
كمن جاءكا  فذكرت ُب أكؿ كل مسألة عنوانان مناسبان ذلا ، ٍب ذكرت نص ادلرادم مبينان موقفو من ادلسألة . مردفان ذلك ٔتوقف من سبقوه

 بعده ميرجحان ما أراه راجحان، زلاكالن نسبة كل لغة من اللغات اليت ذكرىا ادلرادم دكف عزك . 
كقد آثرت استخداـ لفظ لغة دكف لفظ اللهجة كىذا جريان على سنن األقدمُت؛ فأىل اللغة القدماء يطلقوف لفظ لغة على ما يشمل اللغة 

 كاللهجة كادلرادم منهم . 
 ىذا البحث مشتمالن بعد ادلقدمة ، توطئة كمبحثُت ، كخادتة ، كفهارس.قد جاء ك   

 * أما ادلقدمة فقد دار احلديث فيها حوؿ أمهية ادلوضوع، كمنهج البحث، كخطتو، كأىم الصعوبات.
 * كأما التوطئة: فخصصتها للحديث عن أمهية الدراسة البنوية كعالقتها بالدرس اللغوم.

 للحديث عن: الفعل الثالثي آّرد. كادلبحث الثاين للحديث عن:أما ادلبحث األكؿ فخصصت 
 الفعل ادلاضي مع مضارعو.

 على أىم النتالج اليت دتخضت عن ىذه الدراسة .  تشتملكا * اخلادتة ػ
 الفهارس الفنية ادلتنوعة ، كىى : *

 .الدراسة مصادر بأىم ػ فهرس 
 .ػ  فهرس ادلوضوعات 

 نا زلمد النبىّْاألمىّْ كعلى آلو كصحبو كسىلٍّْم عدد خلقو كزنة عرشو.ىذا ، كصىلّْ اللهم على سيد
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 :توطئة
يعد الصرؼ أحد مستويات البحث اللغوم اليت تتعاكف فيمابينها للنظر ُب اللغة كدراستها، كىو "علم بأصوؿ يعرؼ ّٔا أحواؿ    

ياغة أبنية الكلمة كأحواذلا، كما يعرض آلخرىا شلا ليس بإعراب كعرفو بعضهم بأنو: "علمه يعرؼ بو ص .(1أبنية الكلم اليت ليست بإعراب")
  .(2كال بناء" )

( 3كىذا العلم يعتمد ُب مساللو على نتالج البحث الصوٌب، كُب الوقت نفسو خيدـ النحو، كيسهم ُب توضيح مشكالتو كتفسَتىا )
ل العربية أًبَّ حاجة، كىم إليو أشٌد فاقة؛ ألنو ميزاف العربية، كبو كللمستول الصرُب أمهية ُب رلاؿ التحليل اللغوم إذ" حيتاج إليو مجيع أى

  .(4تعرؼ أصوؿ كالـ العرب من الزكالد الداخلة عليها، كال يوصل إىل معرفة االشتقاؽ إال بو")
عض األلفاظ كمن ادلعركؼ لدل علماء اللغة أف ىناؾ صيغنا صرفية كثَتة إال أف علماء الصرؼ حددكا للفعل صيغنا، لكن كجدت ب

أف أتناكؿ بعض الصيغ الفعلية  –إف شاء اهلل  –جاءت بصور نطقية متعددة تبعنا الختالؼ اللغات كتنوعها، لذا سأحاكؿ ُب ىذا البحث 
 اليت تفٌرعت عن غَتىا، ككاف سبب ذلك اختالؼ لغات العرب.
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 الثالثي المجردالمبحث األول: الفعل 
آّرد ثالثة أبنية ىي: فػىعىل ضلو: ضرب، كفىًعل ضلو: شرب، كفػىعيلى ضلو: ظرؼ كقد تأٌب صيغ مشًتكة  عدَّ الصرفيوف للماضي الثالثي

  :بُت بنالُت من ىذه األبنية أك متفرعة عن بعضها، كشلا كرد ُب توضيح ادلقاصد ما يأٌب
 ػ تفريع فىًعل إىل فػىعىل: 1

 كقد كرد ىذا التفريعي ُب لفظُت مها:  
 ػ طىًفقى 

 ( .5رادم: "كيقاؿ: طفق بكسر الفاء كفتحها، كطبق بالباء أيضنا" )قاؿ ادل
  :بٌُت ادلرادم ُب ىذا الٌنٌص أف ُب طفق ثالثى صور دكف التصريح بكوهنا لغات ىي

 األكىل: كسر العُت كىي لغة ُب القرآف كما أشار إىل ذلك  أبو حياف بقولو: " كطًفق بكسر الفاء كفتحها، كالكسر لغة ُب القرآف"
  :( كمنو قوؿ الشاعر8( كقولو: "فطىًفقى مىٍسحنا بالٌسوًؽ كاألىٍعناًؽ")7( كمنو قولو تعاىل: "كطىًفقا خيىًٍصفاًف عىلىٍيًهما ًمٍن كىرىًؽ اجلٍىنًَّة" )6)

 (9طىًفقى اخٍلىًلىُّ ًبقىٍسوىةو يػىٍلحىى الشًَّجى .:. كىنىًصيحىةي الالًَّحى اخٍلىًلىّْ عىنىاءي )
 ( .10األفصح، كاألشهر ) ىذه اللغة ىيك 
( بفتح الفاء قاؿ ابن ىشاـ: " كىي لغة 12( كّٔا قرأ أبو السماؿ" كطىفىقىا")11الثانية: فتح العُت، كقد كصفها اخلليل بأهنا لغة رديئة ) 

 ( .13حكاىا األخفش" )
هما كىي القرب ُب ادلخرج فضالن عن اشًتاكهما ُب  الثالثة: طًبق بالباء ادلكسورة بدالن من الفاء كىذا جالز ُب اللغة؛ لوجود عالقة صوتية بين

 كثَت من الصفات كاالستفاؿ كاالنفتاح كالذالقة كغَتىا.
كلكن ادلالحظ أف ىذه الركايات أمهل عزكىا، كالذم يبدك للباحث أف الفتح لغة لقبيلة بدكية كتميم بدليل قوؿ الرضي: " مجيع تفريعات  

رجح ىذا العزك ميل دتيم إىل اإلتباع احلركي فيقولوف: طفىق بفتح العُت إتباعنا حلركة الفاء كضرب من ( كالذم ي14فػىعىل ُب كالـ بٍت دتيم")
  .التجانس الصوٌب

كمن ادلعلـو أٌف القرآف نزؿ باللغة ادلصطفاة أما الكسر فهو لغة لقبيلة حضرية كاحلجاز بدليل قوؿ أيب حياف: "كالكسر لغة ُب ُب القرآف"
 .ادلسٌماة لغة قريش

 ػ كرىبى 
 ( .15قاؿ ادلرادم: " كادلشهور ُب كرب فتح الراء كقد حكي كسرىا" )   
ُب ىذا النص أشار ادلرادم إىل أف عُت كرب جيوز فيها كجهاف: الفتح كىو األشهر، كالكسر كىواألقل دكف تصريح بكوهنما من قبيل  

(، 16الشيخ خالد األزىرم) –أيضنا  –العرب، كقد أشار إىل ذلك اختالؼ اللغات، كلكٌن قولو: )حيكي( داؿّّ على كوهنا لغةن من لغات 
 ( دكف أف يعزكا ىذا األمر إىل اختالؼ اللغات.17كالسيوطي)

 ػ تفريع فػىعىل إىل فىًعل:   2
 كقد جاء ىذا ُب لفظ كاحد كىو عسى عند إسنادىا إىل ضمَت رفع .   

َت مرفوع دلتكلم، أك سلاطب أك غالبات كالفتح أكثر، كلذلك قاؿ: كانتقا قاؿ ادلرادم: " جيوز كسر سُت عسى كفتحها إذا اتصل ّٔا ضم
 (.18الفتح زيًكن، أم كاختيار الفتح عيًلم، كبالكسر قرأ نافع" )
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ُب ىذا النص أشار ادلرادم إىل أف سُت عسى إذا اتصل ّٔا ضمَت مرفوع جيوز فيها كجهاف دكف التصريح بأف ذلك مرده إىل اختالؼ   
  :مها ،اللغات

، كىو أكثر، كبو جاء القرآف الكرًن   .األكؿ: فتح السُت، فيقاؿ: عسىٍيتي
( كىذا الذم صرح بو ادلرادم ذكره كثَت من العلماء 20(: ) فهل عىًسيتيم ًإٍف تػىوىلىٍيتيم()19الثاين: كسر السُت، فيقاؿ: عًسيتي كبو قرأ نافع)

على أهنما لغتاف كاصفنا فتح السُت باللغة الفاشية، فقاؿ: " قرأ نافع (. ُب حُت نص مكي 21قاؿ اخلليل: " عسيت بالفتح كالكسر" )
بكسر السُت كفتحها الباقوف، كالكسر لغة ُب عسى إذا اتصل ٔتضمر خاصة" كالفتح ُب السُت ىي اللغة الفاشية كعليها أمجع 

( كقاؿ البغوم: " كىي اللغة الفصحى 24ل" )(. ككصفو أبو شامة بأنو" األص23( كذكر أبو زرعة أف الفتح: "أعرؼ اللغتُت")22القراء")
( ككصف الشوكاين قراءة الكسر بأهنا" ضعيفة. قاؿ أبو علي كجو الكسر قوؿ بعض العرب ىو عسو 25بدليل قولو تعاىل: "عىسىى رىبيكيم")

عسيت لغة أىل ( ككسر السُت من 26بذلك مثل: حرو كشجو كقد جاء فعىل كفًعل ُب ضلو: نًقم كنقىم، فكذلك عسىٍيت كعًسيت" )
( كغَته يقولوف: إف أىل احلجاز يكسركف سُت عسى مع ق 388( كقاؿ أبو حياف: "إف أبا بكر األدفوم ) ت 27احلجاز)

 (.29( كنقل أبو شامة أف الكسر لغة ىذيل)28ادلضمر")
 

كن ىو الياء، كالياء ىذه قريبة كبادلقارنة بُت الفتح كالكسر ُب عسيتم صلد أنو يرجع إىل عملية زمنية فمع الفتح يعقب السُت حرؼ سا 
ادلخرج من صوت الياء حاؿ كوهنا حرؼ مد أما مع الكسر فإف الياء تصَت صوت لُت طويل، كال شك أنو حيتاج إىل كم زمٍت أكرب من 

  الفتح كىذا يتناسب مع من يتأىن ُب كالمو كىم أىل احلضر.
 

ود االنسجاـ الصوٌب بُت الياء كالكسرة كثقل الياء إىل كوهنا صوت كمن ادلمكن القوؿ: إف الذم سوغ الكسر ىو أنو يؤدم إىل كج
ن لُت طويل حيتاج إىل مدة زمنية ُب نطقو أكثر من نظَتهتا. ككسر السُت مع ادلضمر يعٍت أف الياء ادلفتوح ما قبلها قد حتولت ُب لغتهم م

عضلي أقل، كذلك مظهر سهولة كتيسَت ُب الكلمة فضالن صوت لُت مركب يتطلب رلهودنا عضلينا أكرب إىل صوت لُت حيتاج إىل رلهود 
 عما حيققو من انسجاـ صوٌب. 

 ػ تفريع فىًعل إىل فػىٍعل كًفٍعل كًفًعل 3
 كقد كرد ىذا ُب لفظُت مها:       

 ػ نعم:  
تخفيف بعد اإلتباع قيل: كأفصحها نًٍعم قاؿ ادلرادم: "كُب نعم أربع لغات: نىًعم كىي األصل، كنػىٍعم بالتخفيف، كنًًعم باإلتباع، كنًٍعم بال    

( ٍب نػىٍعم ُب ادلرتبة الرابعة، كحكى بعضهم نعيم الرجل 30كىي لغة القرآف، ٍب نًًعم باإلتباع، كنًعىم كىي األصلية كقرئ ّٔا" فنعم ىي")
 (.31كذ فال يثبت لغة")كاستدؿ بو على االمسية؛ ألف فعيالن من أكزاف األمساء، كرد بأف ذلك من باب اإلشباع على سبيل الشذ

 ُب ىذا النص أشار ادلرادم إىل أف ُب نعم أربع لغات ميعىلّْالن ذلا دكف عزكىا ألصحأّا، كىي: 
، كمها األ : نىًعمى كبىًئسى صالف اللذاف األكىل: نًعمى على كزف فىًعل كىذا ىو األصل الذم عليو اللغة النموذجية قاؿ سيبويو: "كأصل نًٍعمى كبًٍئسى

 (32ُب الرداءة كالصالح, كال يكوف منهما فىًعل لغَت ىذا ادلعٌت") كيًضعىا
 فمن ىذا النص يتبٌُت أف سيبويو يعيٌد )نًعم( أصالن لػ)نًٍعم( كىذه اللغة مسعت ُب كل اسم أك فعل على كزف فًعل عُت كل منهما حرؼ حلق

 (.33در اللغوية )كىو ثالثي مثل: فخذ، كشهد، كقد كردت ىذه اللغة دكف عزك ُب كثَتمن ادلصا
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(، كالشيخ خالد 34إال أنا كجدنا أبا زيد يعزكىا إىل الكالبيُت حُت قاؿ: " كقاؿ الكالبيوف نًعمىك اهلل عيننا، أم أنعم اهلل بك عيننا") 
( 36ا ىي" )( كعليها جاءت قراءة بعضهم" فػىنىًعمَّ 35جعل ىذه اللغة منطوؽ احلجازيُت؛إذ قاؿ: "كالجييز احلجازيوف فيهما إال األصل" )

  :( كقوؿ طرفة38( بفتح النوف ككسر العُت )37")نًًعمَّا يىًعظيكيم بًوً كقولو تعاىل: "
ـه نىاًعلىهىا ** نىًعمى السَّاعيوفى ُب احلٍىىّْ الشُّطيٍر )  (39مىا أىقػىلٍَّت قىدى

ؿ العكربم: " فتح النوف على األصل، كإسكاف الثانية: فػىٍعل بفتح الفاء كإسكاف العُت ختفيفنا، كىذه اللغة نص عليها كثَت من العلماء قا
إىل األثقل منو، كىو الكسر ُب البناء ادلبٌت على اخلفة،  ( فسىكَّنوا العُت؛ كراىة االنتقاؿ من األخف كىو الفتح40العُت على التخفيف")

( كعليها جاءت قراءة 41ىل األخف منو)آّرد، فسىكَّنيوىا؛ ألف السكوف أخف من الفتح، فيكوف االنتقاؿ من الفتح إ كىو بناء الثالثى
  .(43( بفتح النوف كسكوف العُت)42ابن كثاب: " فػىنػىٍعمى عيقيَبى الدَّار")

( لكنو مل حيدد أناسنا بعينهم كما فعل كثَت غَته، كيبدك يل أهنا لغة قبيلة بدكية شلن دييلوف إىل 44كقد حكاىا سيبويو عن بعض العرب )
 كوف مراعاة للسرعة .التخلص من توايل احلركات بالس

(" 45الثالثة: نًًعمى على كزف ًفًعل بكسر الفاء كالعُت على اإلتباع؛ ألف اخلركج من الشىء إىل مثلو أخف من اخلركج إىل ما خيالفو)
الشُت من فكسرت الفاءاف فيهما من أجل حرؼ احللق كمها العُت ُب )نعم( كاذلمزة ُب )بئس( فصار نًًعم كبًًئس كما تقوؿ: ًشًهد فتكسر 

  .( فحدثت ىذه اللغة نتيجة لتحقيق االنسجاـ الصوٌب عن طريق اإلتباع الرجعي46أجل انكسار اذلاء")
( بكسر النوف إتباعنا لكسرة العُت، كقوؿ طرفة 48( كقولو: " نًًعما يعظكم بو")47كعلى ىذه اللغة جاء قولو تعاىل: " فىًنًعمَّا ىي" )

 ( .49كىي لغة ىػذيل) السابق ُب ركاية كسر النوف كالعُت،
خيفّْفىت الرابعة: نًٍعمى على كزف ًفٍعل بكسر الفاء كإسكاف العُت، فيقاؿ: نًٍعم، كىى اللغة الفاشية، ككيسرت النوف إتباعنا لكسرة العُت، ٍب 

 (.52( كقد كصفها ابن ىشاـ بأهنا أكثر استعماالن )51( أك لنقل كسرهتا إىل الفاء" )50العُت بالتسكُت )
حظ أف ىذه اللغات اليت أكردىا ادلرادم كغَته من العلماء جاءت دكف عزك كإف كاف الرضي قد عزا نًًعم إىل دتيم، كما عزا اخلليل  لكنو يال

( كما يالحظ أف ادلرادم رتب ىذه اللغات تبعنا 53كسر الفاء كإسكاف العُت ُب لفظة أخرل إىل سفلى مضر، كذلك ُب فخذ )
 يأٌب:لفصاحتها ككثرة استعماذلا كما 

ـى بعضهم)نػىٍعمى( بفتح 54نًٍعم كذكر أهنا لغة القرآف، تليها نًًعم، ٍب نًعىم ككصفها بأهنا األصلية، ٍب نػىٍعم، كعلى ىذا أكثر العلماء ) (، كقىدَّ
 (. 55فسكوف على )نىًعمى( بفتح فكسر ُب الفصاحة)

( .. ٍب 56ا أىل احلجاز فال يغَتكف البناء األصلى كال يفرعوف)كىذه اللغات مجيعها كانت جارية على ألسنة الناس ُب رلتمع بٌت دتيم. كأم
يذكر ادلرادم كجهنا خامسنا ُب نعم كىونعيم كأف العلماء اختلفوا ُب كونو لغة أكال ؟ فذىب بعضهم إىل أنو لغة حكيت عن بعض العرب 

 دكف حتديد، كذىب آخركف إىل أف نعيم ليس لغة كإمنا ىوعلى سبيل اإلشباع الشاذ.
 بئس ػ 2

قاؿ ادلرادم: " كأما بئس فنص كثَت على أف فيها اللغات األربع، كقاؿ بعضهم مل يسمع فيها إال لغتاف بيس بالتخفيف بعد اإلتباع،     
كبئس على األصل كاألخرياف بالقياس، كقاؿ ابن عصفور كاحملققوف: اذلمزة يبدلوف منها ياء فيقولوف: بيس كحكى األخفش كأبو علي: 

 (.57ح الباء كتسكُت الياء" )بػىٍيس بفت
 ُب ىذا النص ذكر ادلردام أف العلماء اختلفوا ُب بئس فذىب بعضهم إىل أف فيها أربع لغات ىي:   
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اء بًٍئس بكسر الباألكىل: بىًئس بفتح الباء ككسر اذلمزة، كالثانية: بػىٍئس بفتح الباء كإسكاف اذلمزة، كالثالثة بًًئس بكسر الباء كاذلمزة، كالرابعة: 
 كإسكاف اذلمزة، كىذه اللغات ىي اليت جاءت ُب نعم.

 كذىب آخركف إىل أف فيها لغتُت فقط مها:    
( كاللغتاف 58األكىل: بيس بالتخفيف كاإلتباع، كالثانية: بًٍئس على األصل، قاؿ أبو حياف: " ادلسموع إمنا ىو بًٍئسى باذلمز كتركو" ) 

  .(59األخرياف قيلتا بالقياس)
من األمساء كاألفعاؿ ثانيو حرؼ من  –بفتح فكسر  –ا: بىًئسى بفتح فكسر، بدليل أنو جيوز ُب كل ماكاف على كزف فىًعلى كاألصل فيه

  :أحرؼ احللق أربعة أكجو
 أحدىا: استعمالو على أصلو، فتقوؿ: فىًخذه، كقد ضىًحكى .

 الثاىن: إسكاف عينو ختفيفنا، فتقوؿ: فىٍخذه، كقد ضىٍحكى .
، كقد ًضًحكى .كالثالث: إتب  اع فالو عينو ُب الكسر، فتقوؿ: ًفًخذ ه

(   .(60كالرابع: كسر فالو كًإسكاف عينو؛ لنقل كسرهتا إىل الفاء، فتقوؿ: ًفٍخذه، كقد ًضٍحكى
ٍب أشار إىل قوؿ ابن عصفور كاحملققُت من جواز إبداؿ اذلمزة ياء فيقاؿ: بيس. كما أشار إىل قوؿ األخفش، كأيب علي من جواز 

 .الباء كقلب اذلمزة ياء كإسكاهنا، فيقاؿ: بػىٍيس، كىذا جيعلنا نقوؿ: إف ُب بئس ست لغات بدالن من أربعة فتح
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 المبحث الثاني الفعل الماضي مع مضارعه:
 ػ ما جاء من باب ضىرىب يٍضًرب كنىصىر يػىٍنصير: 

يقع فإف ماضيو كقع بالفتح فقياس مضارعو يفًعل  قاؿ ادلرادم: " فإف قلت قد جاء احلذؼ فيما عينو مفتوحة كيقىع كيسىع قلت: أما
بالكسر فعدؿ عن القياس ففتحت عينو ألجل حرؼ احللق، فكاف الكسر فيو مقدرنا فحذفت الواك منو لذلك، كأما يسع فماضيو كسع 

ًعل بالكسر ضلو: كمق بالكسر، فقياس مضارعو الفتح فيقاؿ: يوسىع لكنو دلا حذفت الواك منو دؿ ذلك على أنو كاف شلا جييء على يف
   :دًيقي..تنبيهات

األكؿ: فهم من قولو من كوعد أف حذؼ الواك مشركط بشركط: أكذلا: أف تكوف الياء مفتوحة؛ فال حتذؼ من ييوًعد مضارع أكعىد، كال من 
 ييوعىد مبنينا للمفعوؿ، إال ما شذ من قوذلم: )ييدىع(، ك)ييذىر( ُب لغة .

مكسورة فلو كانت مفتوحة ضلو: يىوجىل أك مضمومة ضلو: يػىٍوضيؤ مل حتذؼ الواك إال ما شذ من قولو جييد قاؿ كثانيها: أف تكوف عُت الفعل 
   :الشاعر

ػػٍربىةو .:. تىػدىعي الصَّوىاًدلى الى جيىيٍدفى غىًليػال )  (61لىػػٍو ًشٍئًت قىٍد نػىقىعى اٍلفيؤىادي ًبشى
 ( .62كىي لغة عامرية" )

ذؼ ُب أمثلة  أشار ادلرادم فيما سبق   ىل أنو إذا كاف الفعل ثالثيِّا كاكلَّ الفاء مفتوحى العُت ُب ادلاضي مكسورىا ُب ادلضارع، فإف فاءه حتي
كجيب ُب ادلصدر تعويض تاء التأنيث من  –بكسر الفاء كسكوف العُت  -ادلضارع األربعة، كَب األمر، كَب ادلصدر ادلبٌت على ًفٍعلىة 

 احملذكؼ.
 الواك من ادلضارع شرطُت مها: ٍب ذكر أف حلذؼ  

 أحدمها: أف تكوف الياء مفتوحة. كالثاىن: أف تكوف عُت الفعل مكسورة .
 ٍب قرر أف ُب حركة عُت ادلضارع بعد حذؼ فالو الواكية لغتُت مها:  

، ت ، أـ مكسورىا ضلو: كىًمقى ـي كسر العُت، سواء أكاف ادلاضي مفتوح العُت، ضلو: كىجىدى قي األكلػػى: التزا دي، كديًى بكسر العُت  -قوؿ فيهما:  جيًى
- (" مىن يػىٍعمىٍل سيوءنا جييٍزى (، كقولو: "63كىذه لغة أكثر العرب، كّٔا جاء القرآف الكرًن، كقولو عزَّ كجل: "كىالٌلوي يىًعديكيم مٍَّغًفرىةن مٍّْنوي كىفىٍضالن

ٍد لىوي ًمن ديكًف الٌلًو كىلًيِّا كىالى نىًصَتنا ةو (، كقولو: " 64)" بًًو كىالى جيًى " كىًقًهمي السَّيّْئىاًت كىمىن تىًق السَّيّْئىاًت (، كقولو: " 65")قيٍل ًإمنَّىا أىًعظيكيم ًبوىاًحدى
(66. ) 

دي كىذا ما صرح بو كثَت من الع ( 67لماء)الثانية: ضىمُّ عُت ادلضارع، كذكر أهنا لغة بٌت عامر، كقد نبو ادلرادم إىل أف ذلك خاصّّ بالفعل جيًى
( كىنا يتبادر لنا سؤاؿ ىل ىذه اللغة خاصة 69(؛ ألهنم كرىوا الضمة بعد الياء، كما كرىوا بعدىا الواك" )68كحكم األعلم عليو بالقلة)
 ّٔذا الفعل كحده، أك ال ؟ 

 
طلقها ُب (. ُب حُت ابن مالك أ70اجلمهور على أهنا سلتصة بالفعل جيىيدي فقط، كبنو عامر فيما عداه ينطقوف نطق سالر العرب )

 ( .71عُت مضارع ادلثاؿ الواكٌل  دكف تقييد، فيقولوف: كىلىدى يػىليدي )
 

كحكم عليو أبو حياف بعدـ الصحة، فقاؿ: "كجىٍعلي ابن مالك ذلك قانوننا كيلّْينا لغة لبٌت عامر ُب كلّْ ما فاؤه كاك من فػىعىلى ليس 
  .(72بصحيح" )
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فالقياس يقتضى النسج على منواؿ ابن مالك، إذ ادلعلـو لكل دارس أف استقراء  كالراجح إطالقو؛ فما داـ قد ثبت أف ذلك لغة 

ءكم علم العلماء لكالـ العرب كاف ناقصنا بدليل  قوؿ أىب عمرك بن العالء: "ما انتهى إليكم شلا قالت العرب إال أقلُّو، كلو جاءكم كافرنا جلا
 ( .73كشعر كثَت")

 
ذكور إىل لبيد بن ربيعة، منطلقُت من ذلك إىل القوؿ بأهنا لغة بٌت عامر؛ إذ لبيد عامرل، كالبيت ككثَت من العلماء قد نسبوا البيت ادل

 ( .74ليس ُب شعره، بل ُب شعر جرير، كىو دتيمىّّ، كقد نػىبَّوى على ذلك بعض العلماء)
 

، كيػيقىوّْيو قراءةي ابن عامر ُب ركاية (75فهذه اللغة ليست مقصورة على بٌت عامر بدليل قوؿ سيبويو: كقاؿ ناس من العرب كجد جييد")
( كالقراءة 77(. كىو عريب صريح حيىٍصيِبٌ، كحيىٍصيبي بطن من ًِحٍَت بن سىبىأ ابن يىٍشجيب بن يػىٍعريب بن قحطاف)76شاذة" جيىيٍد" بضم اجليم)

تج ّٔا ُب العربية .  الشاذة حيي
  :كجهافكقد حيًكمى على ىذه اللغة بالشذكذ تارة، كالضعف أخرل، كذلا 

أكذلما: أف يكوف األصل عندىم مكسور العُت، كىو: يػىٍوًجدي، فلما سقطت الواك لوقوعها بُت الياء كالكسرة ضىمُّوا اجليم على طريق 
 ( .79(، فضىٌم اجليم لغة شاذة غَت معتد ّٔا؛ لضعفها، كعدـ نظَتىا، كسلالفتها دلا عليو الكافة شلا ىو ٓتالؼ كضعها )78الشذكذ )

(، كاألصل: يػىٍوجيدي. كقد قػىرَّرى بعض ألمة اللغة 80أف يكوف ضىمُّ عُت ادلضارع أصليِّا، كحيًذفىت الواك؛ لثقل الكلمة بالضمة بعد الواك)الثاىن: 
ديهي كجودنا، كجيىيديهي بالضم لغة عامرية ال نظَت ذلا ُب باب ادلثاؿ)  (.81أنك تقوؿ: كىجىدى مطلوبىوي جيًى

 ػ تأنيث الفعل:  
 : رادم: " ٍب نبو على أنو قد كرد احلذؼ مع احلقيقي ادلتصل كمع ضمَت آّازم بقولوقاؿ ادل   

 كاحلذؼ قد يأٌب بال فصل كمع .:. ضمَت ذم آّاز ُب شعر كقع
أما احلذؼ مع احلقيقي ادلتصل فذكره سيبويو كحكى قاؿ فالنة، كذكر ادلصنف أنو لغة بعضهم كقاؿ بعضهم: ىو شاذ ال جيوز إال حيث 

 ع .مس
 : كأما احلذؼ مع ضمَت آّازم فقد كرد ُب الشعر كقولو

 (82) إبًقاذلاكال أىٍرضه أىبٍػقىلى 
 كقولو:  

يركءىةى  ضمنا  .:. قربنا ٔترك على الطريًق الواًضًح )
 (83ًإفَّ السَّماحىةى  كادل

 كقولو:   
 (84فإف احلوادث أكدل ّٔا )

 ( .85" )ىو من ضرالر الشعر خالفنا البن كيساف ُب القياس
 كقاؿ أيضنا: "إف البصريُت كالكسالي ذىبوا إىل فعليتهما )أم نعم كبئس( كاستدلوا بأكجو: 

أحدمها: اتصاؿ تاء التأنيث الساكنة ّٔما عند مجيع العرب. كالثاين: اتصاؿ ضمَت الرفع ّٔما ُب لغة قـو حكاىا الكسالي كاألخفش. 
 ( .86اضية" )كالثالث: بناؤمها على الفتح كسالر األفعاؿ ادل
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فيما سبق يذكر ادلرادم أنو إذا أسند الفعل إىل مؤنث حلقتو تاء تدؿ على كوف الفاعل مؤنثنا لكن إحلاؽ التاء بالفعل إما أف يكوف 

، أك كاف الفاعل مؤنثنا حقيقينا متصالن بالفعل. كالثاين إذا ك اف الفاعل كاجبنا، كإما أف يكوف جالزنا فاألكؿ إذا كاف الفاعل ضمَتنا متصالن
مؤنثا رلازينا، أك حقيقينا كفصل بينو كبُت الفعل بفاصل أك كاف الفاعل مجع تكسَت أك الفعل نعم أك بئس. لكنو كرد عن العرب ما خيالف 
ذلك حيث ذكر الفعل مع إسناده إىل مؤنث حقيقي كىو فالنة، كذكر أف ذلك لغة حكاىا سيبويو كنص عليها ادلصنف. كما نص على 

إذا أسند إىل ضمَت مستًت يعود على مؤنث رلازم جاز حذؼ التاء  كمٌثل لذلك بثالثة أمثلة ففي األكؿ مل يقل أبقلت؛ ألف أف الفعل 
تأنيث األرض ليس بتأنيث حقيقي، )أك أنو حذؼ تاء التأنيث؛ ألنو أراد بالضمَت ادلكاف فهو من احلمل على ادلعٌت(، ككذلك القوؿ ُب 

 ٍب ذكر أف النحاة كصفوا ىذا  بأنو من ضرالر الشعر، كاستثٌت منهم ابن كيساف الذم أجاز القياس عليو.. ادلثالُت الثاين كالثالث،
 

كأرل أنو ال ضركرة ُب مثل ىذا أيضنا؛ ألف الشاعر ُب استطاعتو أف يقوؿ: "كالأرض ابقلت ابقاذلا ْتذؼ اذلمزتُت، كال ينكسر البيت 
كرة فيها، كإمنا حذؼ التاء من الفعل؛ ألف تأنيث األرض ليس ْتقيقي كذلذا يقوؿ ابن كيساف" فدؿ ىذا على أف الصيغة ُب الشاىد ال ضر 

 إف ذلك جالز ُب النثر" كإذا جاز ُب النثر فال معٌت للقوؿ بالضركرة، كاحلق أف اللغويُت كغَتىم حيولوف ما يقف أماـ قوانينهم إىل باب
إذا جاءت ُب نثر، فقد مسع منهم حضر القاضي امرأة بسقوط عالمة التأنيث مع   الضركرة، كلكنها استعماالت كطرؽ للكالـ ال سيما

كوف تأنيث الفاعل حقيقينا، كقوذلم ُب كصف مكة: كأبقل ٍِحضيها كما أنث ادلذكر ُب قراءة احلسن" تلتقطو بعض السيارة" كقوذلم: ذىبت 
 (.88سيارة سيارة ُب ادلعٌت، كبعض األصابع أصبعا" )(، كيقوؿ ابن جٍت معلالن ذلك: "أنث دلا كاف بعض ال87بعض أصابعو" )

كالراجح أف جواز التذكَت كالتأنيث راجع إىل اختالؼ اللغات، قاؿ ابن القواس: " كأما ادلؤنث غَت احلقيقي بالوضع كاالصطالح خيتلف   
ُب اللغة عالمات تصحب االسم ( كقوؿ الدكتور عبده الراجحي: " كإذا كاف ىناؾ 89باختالؼ أكضاع اللهجات كالشمس كالعُت" )

. ٍب إف ىناؾ أمساء اختلفت ُب جنسها فهي مذكرة مؤنثة،  للداللة على تأنيثو كاذلاء..فإف ىناؾ أمساء مؤنثة دكف عالمات كالشمس مثالن
ؾ قبالل ( كقاؿ أيضنا: " أضف إىل ذلك أف ىنا90كأغلب الظن أف ىذا االختالؼ ُب اجلنس ُب اسم كاحد نتج عن اختالؼ اللهجات")

من ىذه آّموعة البادية نسب إليها تأنيث أمساء مذكرة، كمن ذلك" اذلدل" يؤنث كيذكر قاؿ أبو حاًب: اذلدل مذكر ُب مجيع اللهجات 
إال أف بعض بٍت أسد يؤنث. فموضوع اجلنس إذف ال ديكن تعليلو بالبداكة أك بالتحضر، لكن ىكذا كاف ادلنطق اخلاص للهجات على 

 (. 91اختالفها" )
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 ػ  تصحيح أفعل كاستفعل األجوفُت 
، كأغيمت السماء إغيامنا، كاستحوذ استحواذنا،      قاؿ ادلرادم: " قد كرد تصحيح إفعاؿ كاستفعاؿ كفركعهما ُب ألفاظ منها: أعوؿ إعواالن

ة يقاس عليها كحكى اجلوىرم أنو كاستغيل استغياالن كىذا عند مجهور النحويُت شاذ حيفظ كال يقاس عليو، كذىب أبو زيد إىل أف ذلك لغ
حكي عن العرب تصحيح أفعل كاستفعل تصحيحنا مطردنا ُب الباب كلو، كقاؿ اجلوىرم ُب موضع آخر: تصحيح ىذه األشياء لغة فصيحة 

تنوؽ استنواقنا ال فيما لو ثالثي ضلو: استقاـ" صحيحة، كذىب ُب التسهيل إىل مذىب ثالث كىو أف التصحيح مطرد فيما أمهل ثالثيو كاس
(92) 

ا ُب ىذا النص أشار ادلرادم إىل أف القياس ُب أفعل كاستفعل ادلعتل العُت أف يعل بأف تنقل حركة العُت إىل الفاء، ٍب تقلب ألفنا حتقيقن    
تفعل كمصدرمها كأف التصحيح فيو ثالثة أقواؿ: األكؿ: لالنسجاـ الصوٌب مع الفتحة ادلنقولة، ٍب ذكر أنو قد كرد السماع بتصحيح أفعل كاس

أف ما كرد فيو التصحيح من كلمات شاذ ال يقاس عليو. الثاين: أف التصحيح ُب مثل ىذه الكلمات لغة زلكية عن بعض العرب دكف 
ت من ىذه األفعاؿ أحدمها: ما مسع حتديد لقبيلة بعينها كمن ٍب جيوز القياس عليها. الثالث: أف التصحيح للتفريق بُت نوعُت من الكلما

تصحيحو عن العرب كلو ثالثي رلرد ضلو: أغيمت كثالثيو غامت فالتصحيح فيو ليس مطردنا. كاآلخر: ما مسع تصحيحو عن العرب كليس 
 (.93لو ثالثي رلرد ضلو استنوؽ فيجوز فيو التصحيح قياسنا كىذا ما نص عليو كثَت من علماء اللغة )

 
ف العلة ُب التصحيح اخلفة كالتنبيو على األصل فالذم سوغ تصحيح ىذه األلفاظ سكوف الفاء ُب أفعل كاستفعل، فكأف كالذم يبدك أ    

اللساف حُت ينطق ٔتثل ىذه الكلمات ينطق بكلمتُت فيسًتيح اللساف عند سكوف الفاء ٍب ال يلبث حىت يأخذ نشاطو ُب النطق ببقية 
نو كلمتاف ُب النطق األكىل أع كالثانية كاالن كالسكوف ييلجأ إليو رغبة ُب التخفيف كىذا التخفيف لن الكلمة فمثالن إعواالن مصدر أعوؿ كأ

يصل إىل التخفيف الذم تكوف عليو تلك الكلمات إذا أعلت فيو تصل الكلمة إىل اخلفة كاالنسجاـ ادلطلوبُت ُب الكالـ، كقد جاء القرآف 
( كالقياس استحاذ لكن استحوذ أيضنا 94ؿ كما ُب قولو تعاىل: " اٍستىٍحوىذى عىلىٍيًهمي الشٍَّيطىافي ")الكرًن ُب بعض آياتو بالتصحيح دكف اإلعال

 فيو اخلفة كالسهولة .
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 خادتة
( أفضل الصالة كأًب السالـ كعلى آلو كصحبو (احلمد هلل ُب البدء كاخلتاـ، كالصالة كالسالـ على خَت األناـ سيدنا زلمد 

 ى درّٔم إىل يـو الدين. الكرامومن سار عل
 كبعد

 فلقد قمت ّتمع ادلسالل ادلتعلقة ببنية الفعل ُب كتاب توضيح ادلقاصد كادلسالك للمرادم كاليت ترجع إىل اختالؼ اللغات.
 كأىم ما توصلت إليو من نتالج أكجزىا فيما يلي:  

 ت.اىتماـ اإلماـ ادلرادم باللغاات حيث كاف يشَت إىل ما ُب اللفظ من لغاػ 
يقتصرا ػ مل يتفق النطق العريب على انتهاج طريق اإلمالة فإف ىناؾ قبالل تًتسم طريق اإلمالة كبعضها يًتسم سبيل الفتح، فاإلمالة كالفتح مل 

 على قـو دكف آخرين فأىل احلجاز يفتحوف بعض ادلواضع كدييلوف بعضها اآلخر، ككذلك أىل صلد.
دكية كتميم؛دليل دتيم إىل اإلتباع احلركي فيقولوف: طفىق بفتح العُت اتباعان حلركة الفاء، أما الكسر فهو ػ أف فتح عُت الفعل لغة يعزل لقبيلة ب

 لغة لقبيلة حضرية كاحلجاز.
 ػأف جواز التذكَت كالتأنيث ُب الفعل راجع إىل اختالؼ اللغات

 .كرًن، أك كالـ العرب الفصحاء شعران أك نثران أٌف ادلرادمَّ كاف يعتمد عند تفضيلو لبعض اللغات على رليئها ُب القرآف الػ 
 ."  كُب اخلتاـ أسأؿ اهلل جل كعال التوفيق،" كما توفيقي ًإالَّ بًاهلًل عىلٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىإًليًو أينًيبي
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 ـ ثبت بأهم مصادر الدراسة ومراجعها
 ػ القرآف الكرًن.

 ـ.1978شامة الدمشقي، حتقيق الشيخ/ إبراىيم عطوة، طبعة مصطفى احللِب ٔتصر،  إبراز ادلعاين من حرز األماين ُب القراءات السبع. أبو -
 ـ.1984 -ىػ 1404ػ  ارتشاؼ الضرب من لساف العرب ألىب حياف األندلسى، حتقيق: د.مصطفى النماس، توزيع مكتبة اخلاصلى بالقاىرة، الطبعة األكىل، 

 ـ.1957 -ىػ 1377د ّٔجة البيطار، مطبوعات آّمع العلمىالعرىب بدمشق، أسرار العربية ألىب الربكات األنبارل، حتقيق: زلم -
 إصالح ادلنطق البن السكيت، حتقيق: أِحد شاكر، كعبد السالـ ىاركف، دار ادلعارؼ ٔتصر، الطبعة الرابعة ) بدكف تاريخ (. -
 ـ.1988بَتكت، الطبعة الثالثة، األصوؿ ُب النحو البن السراج، حتقيق: د. عبد احلسُت الفتلى، مؤسسة الرسالة،  -

 ـ. 2003ىػ ػ 1423ػ إضاءة األيٍدموس كرياضة الشَّموس من اصطالح صاحب القاموس للسجلماسي اذلاليل، دراسة كحتقيق: د. سيد أِحد الصاكم مطبعة العدكم، 
 اريخ(.إعراب القرآف ألىب جعفر النحاس، حتقيق: د. زىَت غازل زاىد، مطبعة العاىن، بغداد )بدكف ت -
 ـ.2001 -ىػ 1422االقًتاح ُب علم أصوؿ النحو للسيوطى، حتقيق: د. ِحدل عبد الفتاح مصطفى، اجلريسى للكمبيوتر كالطباعة، الطبعة الثالثة،  - 
كتبة العصرية، صيدا، بَتكت، سنة اإلنصاؼ ُب مسالل اخلالؼ ألىب الربكات األنبارل، كمعو كتاب: االنتصاؼ من اإلنصاؼ للشيخ زلمد زلِت الدين عبد احلميد، ادل -

 ـ.1987 -ىػ 1407
كتبة العصرية، صيدا، بَتكت، أكضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك البن ىشاـ األنصارل، كمعو كتاب: عدة السالك إىل حتقيق: أكضح ادلسالك، للشيخ/ زلمد زلِت الدين، ادل -

 ـ.1996 -ىػ 1417طبعة جديدة منقحة، 
 ـ.1992 -ىػ 1412تفسَت ألىب حياف األندلسى، طبعة جديدة بعناية الشيخ/ زىَت جعيد، دار الفكر سنة البحر احمليط ُب ال -
 ىػ.1407تاج اللغة كصحاح العربية للجوىرل، حتقيق: أِحد عبد الغفور عطار، دار العم للماليُت، بَتكت، الطبعة الرابعة، سنة  -
 ـ.1982 -ىػ 1402د مصطفى، جامعة أـ القرل، ادلملكة العربية السعودية، الطبعة األكىل التبصرة كالتذكرة للصيمرل، حتقيق: د. فتحى أِح -
 التبياف ُب إعراب القرآف ألىب البقاء العكربل، ادلكتبة التوفيقية بالقاىرة )بدكف تاريخ(. -
 ـ.1986 -ىػ1406كتاب العريب، بَتكت، لبناف، الطبعة األكىل ختليص الشواىد كتلخيص الفوالد البن ىشاـ األنصارم، حتقيق: د. عباس مصطفى الصاحلي، دار ال -
 ـ.1986 -ىػ1406تذكرة النحاة أليب حياف األندلسي، حتقيق: د. عفيف عبد الرِحن، مؤسسة الرسالة، بَتكت،الطبعة األكىل،  -
 -ىػ1420لرابع، حتقيق: د. حسن ىنداكم، دار القلم، دمشق، الطبعة األكىل ،التذييل كالتكميل ُب شرح كتاب التسهيل، أليب حياف، األجزاء: األكؿ، كالثاين، كالثالث، كا -

 ـ.2000
اف، الطبعة األكىل، التصريح ٔتضموف التوضيح للشيخ خالد األزىرم، حتقيق: زلمد باسل عيوف السود، منشورات زلمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبن -

 ـ.2000 -ىػ1421
 ـ.1983 -ىػ1403تسهيل الفوالد، اجلزآف األكؿ كالثاين، حتقيق: د. زلمد ادلفدم بساط، بَتكت، الطبعة األكىل،  ػ تعليق الفرالد على

 ـ. 1987التفكَت اللغوم بُت القدًن كاحلديث، أ. د. كماؿ بشر طبعة دار الثقافة العربية 
 ـ.1992 -ىػ1412دار احلديث، القاىرة، الطبعة الثانية،  تقريب النشر ُب القراءات العشر، البن اجلزرم، حتقيق/ إبراىيم عطوه عوض، -
 ـ.1981، 1980انية، التنبيو كاإليضاح عما كقع ُب الصحاح البن برل ادلصرل، حتقيق: أ / مصطفى حجازل كغَته، نشر رلمع اللغة العربية بالقاىرة، الطبعة الث -
 عم خفاجى كآخرين، الدار ادلصرية للتأليف كالًتمجة )بدكف تاريخ(.هتذيب اللغة ألىب منصور األزىرل، حتقيق: د. زلمد عبد ادلن -
 ـ.2001 -ىػ 1422، توضيح ادلقاصد كادلسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادل، حتقيق: د. عبد الرِحن على سليماف، دار الفكر العرىب بالقاىرة، الطبعة األكىل -
 ـ.1981ػ   ىػ1401ادلطوع، مطابع سجل العرب التوطئة ألىب على الشلوبُت، حتقيق: د. يوسف أِحد  -
 ـ.1996 -ىػ 1416التيسَت ُب القراءات السبع ألىب عمرك الداىن، عٌت بتصحيحو/ أكتويرتزؿ، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، الطبعة األكىل،  -
 ـ.1967 -ىػ 1386ت، الطبعة الثانية، اجلامع ألحكاـ القرآف للقرطَب، أعادت طبعة باألكفست دار إحياء الًتاث العرىب، بَتك  -
 حاشية اخلضرل على شرح ابن عقيل على األلفية، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابىاحللَب )بدكف تاريخ(. -
 حاشية الصباف على شرح األمشوىن، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع )بدكف تاريخ(. -
 ـ.1979ىػ ػ  1399سعيد األفغاىن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة حجة القراءات ألىب زرعة، حتقيق:  -
 ـ.1989خزانة األدب كلب لباب لساف العرب لعبد القادر البغدادل حتقيق/ عبد السالـ ىاركف، مكتبة اخلاصلى بالقاىرة، الطبعة الثالثة  -
 ـ.1986 -ىػ 1406ة للكتاب، الطبعة الثالثة اخلصالص البن جٌت، حتقيق: زلمد على النجار، اذليئة ادلصرية العام -
، دار البحوث العلمية،  -  ـ.1981الكويت، الطبعة األكىل الدرر اللوامع على مهع اذلوامع شرح مجع اجلوامع ُب العلـو العربية للشنقيطى، حتقيق: د. عبد العاؿ سامل مكـر
 ـ.1993 -ىػ 1414د. أِحد زلمد اخلراط، دار القلم، دمشق، الطبعة األكىل سنة الدر ادلصوف ُب علـو الكتاب ادلكنوف للسمُت احللَب، حتقيق:  -
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 ديواف جرير، حتقيق: نعماف طو أمُت، دار ادلعارؼ ٔتصر، الطبعة الثالثة )بدكف تاريخ(. -
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 ـ.1998 -ىػ 1419الطبعة األكىل 
 القاىرة. –بَتكت، كمكتبة ادلتنَب  –شرح ادلفصل البن يعيش، الناشر: عامل الكتب  -
 ـ.1990مكة ادلكرمة، الطبعة األكىل  شرح ادلفصل ادلوسـو بالتخمَت للخوارزمى، حتقيق: د. عبد الرِحن بن سليماف العثيمُت، جامعة أـ  القرل، -
ـ.1986 -ىػ 1406طبعة األكىل شفاء العليل ُب إيضاح التسهيل ألىب عبد اهلل السلسيلى، حتقيق: د. الشريف عبد اهلل على الربكاتى ادلكتبة الفيصلية، مكة ادلكرمة، ال -

  
 ـ.1985رالى، منشورات كزارة الثقافة كاإلعالـ، اجلمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر العُت للخليل بن أِحد، حتقيق: د. مهدل ادلخزكمى، د. إبراىيم السام -
 ـ.1993 -ىػ 1413فتح القدير اجلامع بُت فٌت الركاية كالدراية ُب علم التفسَت للشوكاىن، حتقيق: سيد إبراىيم، دار احلديث، القاىرة، الطبعة األكىل  -
 ـ.2003 -ىػ 1424بية ُب علم العربية البن زيد العاتكى، حتقيق: ىزاع سعد ادلرشد، الطبعة األكىل، الفضة ادلضية ُب شرح الشذرة الذى -
 ـ.1977 -ىػ 1397القاموس احمليط للفَتكزابادل، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  -
 ـ.1977الكتاب لسيبويو، حتقيق: عبد السالـ ىاركف، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية  -
 -ىػ 1414الطبعة األكىل الكتاب ادلوضح ُب كجوه القراءات كعللها البن أىب مرًن، حتقيق: د. عمر ِحداف الكبيسى، اجلماعة اخلَتية لتحفيظ القرآف الكرًن ّتدة،  -

 ـ.1993
 لساف العرب البن منظور، حتقيق: عبد اهلل على الكبَت كآخرين، دار ادلعارؼ ٔتصر. -

 بية ُب القراءات. أ. د. عبده الراجحي. دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية.ػ اللهجات العر 
مسماة بالدرر الكافية  رلموعة شركح الشافية من علمى الصرؼ كاخلط، كحتتول على: شرح اجلاربردل، كحاشية ابن مجاعة على ىذا الشرح، كحاشية أخرل للحسُت الركمى -

 -ىػ 1310عبد اهلل الشهَت بنقره كار، كادلناىج الكافية ُب شرح الشافية للشيخ زكريا األنصارل، طيبعت بدار الطباعة العامرة سنة  ُب حل شرح الشافية، كشرح الشافية لسيد
 ـ.1988كمكتبة ادلتنَب، القاىرة 

 ـ.1999 -ىػ 1420ألعلى للشئوف اإلسالمية بالقاىرة احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها البن جٌت حتقيق: / على النجدل ناصف  كأخرين، آّلس ا -
 سلتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديع البن خالويو، مكتبة ادلتنَب، القاىرة. -
 ادلخصص البن سيده، الناشر: دار الكتاب اإلسالمى، القاىرة. -
 ـ.1998 -ىػ 1419لس األعلى للشئوف اإلسالمية بالقاىرة، ادلذكر كادلؤنث ألىب بكر بن األنبارل، حتقيق: د. زلمد عبد اخلالق عضيمة، آّ -
 ـ.1989ادلذكر كادلؤنث للفراء، حتقيق: د. رمضاف عبد التواب، مكتبة دار الًتاث بالقاىرة، الطبعة الثانية،  -
 ـ.1996 -ىػ 1417ى، بالقاىرة، الطبعة الثانية ادلذكر كادلؤنث للمربد، حتقيق: الدكتور/ رمضاف عبد التواب، كالدكتور/ صالح الدين اذلادل مكتبة اخلاصل -
 ـ.1992 -ىػ 1412ادلزىر ُب علـو اللغة كأنواعها للسيوطى، حتقيق: زلمد أِحد جاد ادلوىل كآخرين، منشوراتادلكتبة العصرية، صيدا، بَتكت،  -
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ـ، كاجلزء 1980 -ىػ 1400ادلملكة العربية السعودية، الطبعة األكىل: اجلزء األكؿ،ادلساعد على تسهيل الفوالد البن عقيل، حتقيق: د. زلمد كامل بركات، جامعة أـ القرل،  -
 ـ.1984 -ىػ 1405ـ، كاجلزء الثالث كالرابع، 1982 -ىػ 1402الثاىن، 

 ـ.   1987ىػ ػ  408 ػ مستويات التحليل اللغوم دراسة نظرية كتطبيقية ُب سورة الفاحتة. أ. د . عبد ادلنعم عبداهلل، مطبعة السعادة، الطبعة األكىل
 مشكل إعراب القرآف دلكى بن أىب طالب، حتقيق: ياسُت زلمد السواس، دار ادلأموف للًتاث، دمشق.  -
 ادلصباح ادلنَت للفيومى، دار الفكر، بَتكت )بدكف تاريخ(. -
، عامل الكتب كمكتبة النهضة العربية، الطبعة -  ـ.1987 -ىػ 1407األكىل،  ادلعجم الكامل ُب ذلجات الفصحى. د. داكد سلـو

 ـ.1996ىػ ػ 1417ػ ادلعجم ادلفصل ُب شواىد اللغة العربية. د. إميل بديع يعقوب:دار الكتب العلمية، بَتكت: لبناف، الطبعة األكىل، 
 ـ.1985 -ىػ 1405ادلعجم الوسيط، رلمع اللغة العربية بالقاىرة، الطبعة الثالثة،  -
 البن ىشاـ، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الباىب احللَب.مغٌت اللبيب عن كتب األعاريب  -

 ػ ادلقاصد النحوية ُب شرح شواىد شركح األلفية للعيٍت، مطبوع مع خزانة األدب، دار صادر.
 ـ.1994 -ىػ 1415ادلقتضب للمربد، حتقيق: د. زلمد عبد اخلالق عضيمة، آّلس األعلى للشئوف اإلسالمية بالقاىرة،  -
 ـ.1972 -ىػ 1392ـ، كاجلزء الثاىن سنة 1971 -ىػ 1391دلقرب البن عصفور . حتقيق: أِحد عبد الستار اجلوارل، عبد اهلل اجلبورل، الطبعة األكىل: اجلزء األكؿ، ا -
 ـ.1979 -ىػ 1399ادلمتع ُب التصريف البن عصفور، حتقيق: د. فخر الدين قباكة، منشورات دار اآلفاؽ اجلديدة، بَتكت، الطبعة الرابعة  -
ىػ 1419ف، الطبعة األكىل، ادلنصف شرح تصريف ادلازىن البن جٌت، حتقيق: أ. زلمد عبد القادر أِحد عطا، منشورات زلمد على بيضوف، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبنا -
 ـ.1999 -

 الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع. ػ النشر ُب القراءات العشر البن اجلزرل، أشرؼ على تصحيحو. أ. على زلمد الضباع، دار
 ـ.1987 -ىػ 1407ىل النكت ُب تفسَت كتاب سيبويو لألعلم الشنتمرل، حتقيق: زىَت عبد احملسن سلطاف، منشورات معهد ادلخطوطات العربية بالكويت، الطبعة األك  -
 ـ.1967ة النوادر ُب اللغة ألىب زيد سعيد بن أكس، طبعة دار الكتاب العريب، الطبعة الثاني -
 ىدية العارفُت: أمساء ادلؤلفُت كآثار ادلصنفُت، إلمساعيل باشا البغدادل، دار إحياء الًتاث العرىب، بَتكت، لبناف، )بدكف تاريخ(. -
 مهع اذلوامع ُب شرح مجع اجلوامع للسيوطى. حتقيق: د. عبد احلميد ىنداكل، ادلكتبة التوفيقية بالقاىرة )بدكف تاريخ(. -

 ل اجلامعية:  ػ الػرسػال
ـ، حتت رقم 1980بية بالقاىرة سنة تعليق الفرالد على تسهيل الفوالد للدماميٌت، القسم الثاىن حتقيق: د. زلمد السعيد عبد اهلل أِحد، رسالة دكتوراه ُب كلية اللغة العر  -

1560/1561 . 
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 :الهوامش
 

 ىػ    1111، 1البن احلاجب، حتقيق: حسن العثماف، ادلكتبة ادلكية، ط ،6الشافية ُب علم التصريف  (1)
 ـ.   1321أ.د . كماؿ بشر : ، طبعة دار الثقافة العربية،  832التفكَت اللغوم بُت القدًن كاحلديث  (2)
 السابق  . (3)

 ـ  .1311ىػ ػ 1313، الطبعة األكىل 8إبراىيم مصطفى كآخر : أ. ادلنصف البن جٍت حتقيق  (4)
 . 1/183توضيح ادلقاصد : (5)

 .3/1888ارتشاؼ الضرب : (6)
 .181طو : (7)

 . 33ص : (8)
 . 1/311، كشفاء العليل : : خ ؿ م العرب كلساف، 1/333شرح التسهيل :  كىو بال نسبة ُب الببت من الكامل (9)
 . 1/163، كمهع اذلوامع : 133ينظر : الفضة ادلضية : (10)
 ط ؼ ؽ.العُت : (11)
 . 111، كالكامل ُب القراءات العشر للهذيل:21ينظر : سلتصر ُب شواذ القرآف : (12)
 . 812شرح شذكر الذىب : (13)
 .  1/13شرح الشافية : (14)
 . 1/162، كينظر مهع اذلوامع : 1/113توضيح ادلقاصد : (15)
 .1/611ينظر: التصريح  (16)
 .1/162ينظر: اذلمع  (17)
 . 1/188توضيح ادلقاصد : (18)
 .1/381، كالكٌشاؼ 1/813، تفسَت ابن زمنُت: 1/333ينظر: الكشف  (19)
 . 88سورة زلمد :  (20)

 . 61، كاجلامع الصغَت ُب النحو : 1/381، كأكضح ادلسالك : ( ع س ك)  8/833العُت : (21)

 . 1/333الكشف : (22)
 133حجة القراءات : (23)
 316إبراز ادلعاين : (24)
 . 1/616اجلاللُت : تفسَت  ك ، 8/833، كالنشر : 838/ 3، كاجلامع ألحكاـ القرآف : 1/838اد ادلسَت : ، كز 1/831تفسَت البغوم : (25)
 .1/831، كالكشاؼ : 1/381: إعراب القرآف للنحاس : -من قبل  –، كينظر 1/333فتح القدير : (26)
 .  131/ 1ينظر تفسَت البيضاكم : (27)
 . 811/ 8البحر احمليط: (28)
 . 361ادلعاين : ينظر إبراز (29)
 . 811البقرة : (30)
 . 3/333توضيح ادلقاصد : (31)

، كشػرح األمشػوين 861/ 8، كشرح اللمحة البدرية :  182/ 1، كشرح ادلفصل : 131، كأسرار العربية : 361، كينظر : ادلفصل : 8/113( الكتاب : 32)
 :3 /82 . 
كاجلامع ألحكاـ  131كأسرار العربية: 361كادلفصل :  1/111كاألصوؿ ُب النحو :  161/ 8كمعاين القرآف لألخفش :  131/ 1ينظر : الكتاب : (33)

 .  3/82كشرح األمشوين : , 8/188كادلساعد: 331/ 3، 81/ 8القرآف : 
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 313النوادر : (34)
 .8/16( التصريح 35)
 .811:  (البقرة36)
 . 12:  (النساء37)
 .1/111, كاإلحتاؼ 32, كتقريب النشر/1/182: رح ادلفصل, كش6/686, كمفاتيح الغيب: 1/181( ينظر: اإلنصاؼ 38)
، 3/81، كلسػاف العػرب ف ع ـ، كمهػع اذلوامػع : 1/128، كاللبػاب : 1/188، ، كاإلنصػاؼ : 1/113كالكتػاب : ، 12ُب ديوانػو :  ( البيت من الرمػل39)

 .83، 3/2، كادلعجم ادلفصل : 8/882، كاخلصالص : 8/113، كبال نسبة ُب ادلقتضب: 1/188، كاالنتصاؼ من اإلنصاؼ : 3/316كخزانة األدب : 
 . 361، كادلفصل : 131كينظر : أسرار العربية :  1/123اللباب : (40)
 .1/18( ينظر : شرح الرضى على الشافية 41)
 .81:  (الرعد.42)
 .1/833 ، كشرح الرضى على الكافية :1/183، كشرح ادلفصل: 1/183، كاإلنصاؼ : 1/316( ينظر : احملتسب: 43)
 .1/116( الكتاب: 44)
 .1/182( ينظر : شرح ادلفصل : 45)
 .3/86:  كمهع اذلوامع ،3/11:  كارتشاؼ الضرب ،3/6كشرح التسهيل  كينظر:، 1/111األصوؿ ُب النحو : (46)
 .811:  (البقرة47)
 12:  (النساء48)
 .1/111حتاؼ : كاإل 8/618, كادلمتع : 6/686, كمفاتيح الغيب : 1/113( ينظر : الكتاب : 49)
 .8/188، كادلساعد : 1/183شرح ادلفصل : ك  ،36/  6توضيح ادلقاصد : ( ينظر : 50)
 . 3/82، كشرح األمشوين : 1/128كاللباب : . 1/186:  كاإلنصاؼ، 131أسرار العربية : (51)
 .8/861شرح اللمحة البدرية ُب علم العربية : (52)
 ؼ خ ذ  . 1/811ينظر العُت : (53)
 .3/81، كمهع اذلوامع : 1/618: شرح مجل الزجاجى البن عصفور : ( ينظر 54)
 .3/82( ينظر : حاشية الصباف : 55)
 . 118، كاختالؼ اللهجات العربية على ادلستويُت النحوم كالصرُب للباحث: أِحد عيد : 8/16، كالتصريح : 1/13( ينظر : شرح الرضى على الشافية 56)
 . 8/333( توضيح ادلقاصد : 57)
 . 1/618شرح مجل الزجاجى ::، ك 3/11ارتشاؼ الضرب :  (58)
 .8/188، كادلساعد : 36/  6( ينظر : توضيح ادلقاصد : 59)
 .3/6، كشرح التسهيل : 1/182، كشرح ادلفصل : 138، أسرار العربية : 311, 1/316( ينظر : احملتسب : 60)
،  61/ 13كشرح ادلفصل :  ، 8/63، كالصحاح : كج د، كالتنبيو كاإليضاح : 123  كادلنصف:، 13رير ُب ديوانو :  ا/ كىو  جل البيت من الكامل (61)

، كبال نسبة ُب 221/ 3كشرح األمشوين :  ،1/811:  كمغٌت اللبيب، 1/131كاللساف : ف ؽ ع، كادلقاصد النحوية  ،1/138:  كشرح الرضى على الشافية
 . 6/111، كادلعجم ادلفصل : 8/66وامع : ، كمهع اذل8/128كادلقرب :  ،8/136:  سر صناعة اإلعراب

 . 36:  31/  6توضيح ادلقاصد : (62)
 .862:  (البقرة63)
 . 183:  اءس(الن64)
 . 16:  (سبأ65)
 . 3:  (غافر66)
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، 8/131، كادلسػػػاعد : 1/13كج د، كارتشػػػاؼ الضػػػرب :  ، كاللسػػػاف، كادلصػػػباح ادلنػػػَت1/138( ينظػػػر : الصػػػحاح : كجػػػد، كشػػػرح الرضػػػى علػػػى الشػػػافية 67)
، كشػػػػػرح األمشػػػػػوىن : 8/33، كادلزىػػػػػر : 8/118، كالتصػػػػػريح : 1/168، كبصػػػػػالر ذكل التمييػػػػػز : 3/1131،1136، 8/211:  ، كشػػػػػفاء العليػػػػػل1/122
 . 138، كإضاءة األيٍدموس كرياضة الشَّموس من اصطالح صاحب القاموس للسجلماسي اذلاليل : . 13، كشرح شواىد الشافية : 1/311
 .8/1311:  َت كتاب سيبويو( النكت ُب تفس68)
 .13/61( شرح ادلفصل : 69)
، كشػرح الرضػى 13/63، كشػرح ادلفصػل :  8/1311، كالنكػت ُب تفسػَت كتػاب سػيبويو : 8/136، كسر صناعة اإلعراب : 1/13( ينظر : الكتاب : 70)

، كشػػرح 1/311، كشػػرح األمشػػوىن : 1/168كل التمييػػز : ، كبصػػالر ذ1/13كجػػد، كارتشػػاؼ الضػػرب : :  ، كاللسػػاف، كادلصػػباح ادلنػػَت1/138علػػى الشػػافية : 
 .11، 13:  شواىد الشافية

 . 11، كشرح شواىد الشافية : 8/211، كشفاء العليل : 8/131، كادلساعد : 116، 3/111( ينظر : شرح التسهيل : 71)
 .8/131كادلساعد : ، 1/13( ارتشاؼ الضرب : 72)
 .8/111( ادلزىر : 73)
 .11، كاللساف : ك ج د، كشرح شواىد الشافية : 8/63كاإليضاح البن برل :  ( ينظر : التنبيو74)
 .    8/33، كادلزىر : 363، كأدب الكاتب : 1/13( ينظر : الكتاب: 75)
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 ة الحديثةة الخليلي  مفهوم تحليل الخطاب في النظري  
The Concept Of Discourse In New Khalilaine Theory 

   
 الدكتور :  عتايب  بن شرقي         

 لونيسي علي - 2جامعة البليدة 
 مستخلص :

اطا  ددمة للععل الجرصبي   إننو شبة نظرية لسانّية إذا كان الّلسانيون الغربيون قد اجتهدوا يف وضع الّنظريات اليت ُعنيت بتحليل اخل     
 9191ظهرت بوادرىا األوىل سنة اليت  ظرية اخلليلية احلديثةالنّ عربية قدؽلة حديثة حاولت إهم حيثيات عملية اخلاطا  والّتخاطب وىي 

الّلسانية العربية القدؽلة و متمكن من الّلسانيّات وىو  عاِِل مشهور غليد قراءة الّنصوص عبد الرضبن احلاج صاحل  اجلزائريّ  سانّ من طرف اللّ 
رإقة   يسعى وتالمذتو األصيل أي من إكر اخلليل بن أضبد العراىيدي و شيودو من الجراث العريبّ و نظريتو مستمدة   الغربية احلديثة  

يات احلديثة واستخدام أحدث  الوسائل واألجهزة سانباستغالل ما توصلت إليو اللّ  من منظور علميّ  اث العريبّ إىل إعادة قراءة الجرّ  مريديو
 . ةكنولوجيّ التّ 

عند الدكتور عبد الرضبن احلاج و عالقتهما بالوضع واالستعمال  خاطبالتّ  معهوم اخلاطا  وإذن سنقف من دالل ىذا البحث على    
خاطب يف نظرية الوضع و اخلاطا  والتّ "تابو األدًن من دالل أحباثو داصة كوذلك   اخلليلية احلديثة نظريةلصاحل باعتباره ادلؤسس الععلي ل

 -" ؛ مث سنعصل القول يف دورة التخاطب عند العلماء العر  و الدور الذي يلعبو كل عنصر إيها    لنقارن يف األدًن االستعمال العربية
     بٌن النظريات الّلسانية الغربية ونظرية العلماء العر  يف ربليل اخلاطا .  -ولو بنغلاز

 الكلمات المفاتيح  
 .عند العر   التخاطبدورة    التخاطب  اخلاطا      الوضع   االستعمال النظرية اخلليلية احلديثة  

 
Abstract : 
 

The Algerian linguist Abderrahmane El hadj Salah has tried to understand the merits of the 

process of discourse and communication through the analysis of the concept of pragmatics and the 

terminology related to it. He adopted a scientific method to study the works of Sibawayh, el Jurjani 

and others. 

This study has the following objectives: 

Confirm that elements of pragmatics exist in the books belonging to the ancient heritage.  

Define the concept of the term pragmatics and shed the light on its relationship with discourse 

analysis in the contemporary western linguistics and in the ancient Arabic linguistic course. 

 

Key Words:  
 Abderrahmane El Hadj Salah, pragmatics, discourse analysis, the role of communication  
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 :    مقدمة
و نظرياهتا       النظرية و ادلنهجية من اللسانيات العامة دبختلف إروعها  أطره معاىيمو و الكثًن من مناطلقاتو وربليل اخلاطا  استمد    

باعتباره وحدة لغوية ذباوزت  اخلاطا الستعمال الععلي للغة من قبل الناطقٌن هبا يتخذ من رلال واسع يعىن بدراسة او ىو زبصص ذو 
اجلملة موضوعا لو و غايتو ىي ربليلو وإك شعرتو .إاّل أن مصاطلح "داطا " ال يزال مبهًما ػلمل كثًنا من ادلدلوالت ادلتباينة يف 

ليل اخلاطا  من جهة و التعاعالت اليت حدثت بٌن سلتلف العلوم اللسانية و االستعمال و السبب يعود إىل كثرة ادلدارس اليت ُعنيت بتح
 عًن اللسانية من جهة أدرى   وسنورد إيما يلي بعض مدلوالتو .

من دالل كتابو  "إرديناند دي سوسور"كما ىو معلوم إنن أول من مّيز بٌن ثنائية اللغة و الكالم ىو اللسان السويسري ادلشهور     
اللسانيات العامة   إنذا كانت اللغة عنده و عند أتباعو من البنويٌن ىي الشكل االجتماعي الذي غُلسد اللسان باعتباره  زلاضرات يف

نظاما ذىنيا من العالمات ذبسيدا داصا ضمن ما تواضعت عليو اجلماعة البشرية إنن الكالم ىو اإلصلاز الععلي ادللموس الذي غُلسد 
 دا إرديا و الكالم دبعهومو ىذا ػلمل نعس معهوم اخلاطا  .نظام اللغة االجتماعي ذبسي

من ادلعلوم كذلك أن الدراسة اللسانية قد مّرت دبراحَل إذ ذباوزت دراسة الدال و أصبحت هتتم بدراسة اجلملة   إهاىنا أصبح      
إىل مرَسل أليو   و ىذا ما وضحو اللسان اخلاطا  يدل على ما تدل عليو اجلملة   بل أصبح ػلمل مدلول الرسالة ادلنقولة من مرِسٍل 

ادلعزوف "بنعيست " حينما صرح أن اخلاطا  يستدعي وجود رسالة شعهية أو مكتوبة منقولة  بٌن قاطيب دورة التخاطب بواساطة دعامة 
 معينة . 

َرز إيها الكيعية اليت شبكة معقدة من العالقات االجتماعية و  السياسية والثو دالصة القول يف ىذا الشأن أن اخلاطا  ىو     قاإية اليت تُ ب ْ
 ينتج إيها الكالم كخاطا  يناطوي على اذليمنة و ادلخاطر يف الوقت نعسو  كما أوضح ذلك ادلعكر العرنسي ميشال إوكو .

عن النظريات يف ظل احتدام وجهات النظر للخاطا  و ربليلو عند اللسانيٌن الغربيٌن برزت للوجود نظرية عربية ال تقل أعلية و قيمة     
لغربية الغربية ىي النظرية اخلليلية احلديثة  اليت استمدت مبادئها  من العكر العريب القدمي و حاولت أن تقارن بينو و بٌن سلتلف النظريات ا

   و السؤال الذي ياطرح نعسو ىنا ىو : 
على غرض ادلتكلم ؟ ىل تّدلنا عباراهتم على ذلك  ىل اىتم العلماء العر  بادلخاطب و ادلخاطب وأحوال اخلاطا  و كيعية االستدالل هبا

ا ؟ و ىل إهُم اخلاطا  عندىم يقتصر على معرإة ادلعىن الوضعي لأللعاظ ادلركبة لو ؟  أّم أنو شبّة دالئل أدرى تساعد على إهمو  ؟  ىذا م
 سُتحاول ىذه الورقة البحثية اإلجابة عنو .

 التعريف بالنظرية الخليلة الحديثة :  -10
من طرف اللسان اجلزائري عبد الرضبن احلاج   1979ظهرت بوادرىا األوىل سنة  نظرية لسانية عربية ؛ىي النظرية اخلليلية احلديثة  إن

 عتت باخلليليةاستمدت مبادئها من الجراث العريب األصيل أي من إكر اخلليل بن أضبد العراىيدي و شيودو و تالمذتو لذلك نُ  و صاحل  
أصحا  ىذه النظرية إىل إعادة قراءة الجراث العريب األصيل من منظور علمي باستغالل ما توصلت إليو اللسانيات احلديثة  يسعىتغليبا . 

   صعت باحلديثة إهي إذن علزة وصل بٌن الجراث واحلداثة. استخدام أحدث الوسائل واألجهزة التكنولوجية لذلك و و
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 الح :التعريف بالل ساني عبد الرحمن الحاج ص - 10
ال نريد يف ىذا ادلقام أن ناطيل يف احلديث عن ىذا العاِل اجلزائري الذي بلغ صيتو العادلية و أصبحت كتبو ماطلوبة بكثرة دلا ربملو من 
حبوث قّيمة و أإكار علمية أصيلة و أصبح معروإا يف األوساط العلمية بصاحب النظرية اخلليلية احلديثة و صاحب مشروع الذدًنة اللغوية 

 لعربية الدويل    بل سنقتصر على تعريعو كما ورد يف الصعحات األوىل من كتبو .ا
م . درس يف مصر و يف بوردو . ربصل على التربيز من باريس و دكتوراه  1927ولد الدكتور عبد الرضبن احلاج صاحل دبدينة وىران سنة 

و جامعة اجلزائر بعد  1962م إىل سنة  1961معة الرباط سنة كان أستاذا جبا  –الّسربون  –الدولة يف اللسانيات من جامعة باريس 
عليقة رئيسا ذلك وصار مديرا دلعهد العلوم اللسانية باجلزائر مث مديرا دلركز البحوث العلمية لجرقية اللغة العربية و عينو الرئيس عبد العزيز بوت

ة : دمشق و بغداد ز عمان و القاىرة .و يشرف على مشروع م و ىو عضو يف اجملامع اآلتي 2000للمجمع اجلزائري للغة العربية سنة
 .1الذدًنة العريب الدويل 

 مفهوم الخطاب والتخاطب في النظرية اللغوية العربية  
سنبدأ حديثنا عن نظرة علماء اللغة العربية للخاطا  و حيثياتو و ادلصاطلحات اليت تدور يف إلكو باحلديث عن ادلدونة العربية و الكيعية 

  صبعت هبا و الشروط اليت وضعها العلماء ذلا ح ى يتبٌن لنا علمية ومنهجهم الذي انعردوا بو يف التحري و التحقيق.اليت
 المدونة العربية وطريقة جمعها 

ضلو و بالعة  القرآن الكرمي ىو كتا  اهلل ادلعجز اخلالد و ىو دستور ادلسلمٌن و منبع كل العلوم الشرعية و اللغوية من إقو وتعسًن و       
وقّمة   إقوانٌن اللغة العربية اُستنباطت من النص القرآن الذي ال يأتيو الباطل ال من بٌن يديو و ال من دلعو  كما أنو ؽلثل ذروة العصاحة 

ن استنباط البيان . إالنحاة األوائل وضعوا نصب أعينهم ددمة كتا  اهلل بالوقوف على معناه ومعرإة إعرابو   إغاية العلماء العر  م
 القواعد النحوية و الصرإية و الصوتية ىي صيانة اللسان من اخلاطأ يف تالوة كالم اهلل عّز و جّل . 

ية بعد أن مّت للعلماء العر  نقط القرآن الكرمي بدأت تظهر مالمح النحو العريب باعتباره رلموعة من القوانٌن اليت زبضع ذلا اللغة العرب
ع بعض النحاة يف صبع كالم العر  و اشجرطوا أن يكون مأدوذا عن العصحاء شلّن ِل تتغًن لغتهم   و العصيحة   يف ىذا الوقت شر 

الكالم العريب اجملموع عن ىؤالء العصحاء  على ضربٌن كما أوضحو األستاذ عبد الرضبن احلاج صاحل :  "كالم مسموع من إم العريب 
.إليس كل ما ىو موجود يف الوضع ؼلرج بالضرورة إىل االستعمال  لذلك 2 العصيح كما ورد و ضر  آدر مسوه األصل يف الكالم "

 للكالم أصالن : أصل يف الوضع و أصل يف االستعمال.
إن الداللة على ادلعان ال تقتصر على اللعظ يف ظاىره إحسب بل تتعداىا إىل األحوال و الظروف ادلصاحبة للحدث الكالمي   و قد 

ألحوال و ِل يقتصروا يف ربليلهم للخاطا  على النص ادلسموع إقط .و قبل الولوج يف ادلعاىيم ادلتعلقة بتحليل اىتم النحاة العر  هبذه ا
اخلاطا  يف النظرية اللسانية العربية و دورة التخاطب عند العلماء العر  و مكوناهتا غلدر بنا أن نتحدث عن مصاطلحٌن مهمٌن يشكالن 

 التصورات اللسانية علا الوضع و االستعمال . القاعدة اليت بُنيت عليها العديد من
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 مفهوم الوضع و االستعمال -أ 
أدرج العلماء العر  نظرية لسانية متماسكة األجزاء  متكاملة البناء بُنيت على مبدأ أن اللغة نظام متجانس من العالمات ادلتواضع    

تغًنات أثناء االستعمال  الععلي للغة   ىذا الذي جعلهم يدرسوهنا  عليها العر  العصحاء   و لكنهم الحظوا أن ىذا التواضع قد يصيبو
 من جانبٌن :   -الّلغة  –

غراض األول باعتبارىا نظام متجانس من األبنية يف ادلستوى اإلإرادي و الجركييب   و الثان باعتبارىا وسيلة تبلي غ و تواصل و تعبًن عن األ 
يها من حيث ىي كيان ذىين تواضعت عليو اجلماعة البشرية ادلتجانسة إهي من ىذه احليثية  رلموعة اليت يريدىا ادلتكلم أي أهنم نظروا إل

اقع من القوانٌن الذىنية ادلضبوطة اليت يوظعها ادلتكلم العصيح دون شعور منو   أما اجلانب الثان من اللغة إهو من حيث استعماالهتا يف و 
ذلك شاع يف كتب النحاة بعد القرن الرابع اذلجري خباصة مصاطلحان مهمان علا االستعمال الذي اخلاطا  والتغًنات اليت تاطرأ عليها    وب

 يقابلو مصاطلح الوضع .
 مفهوم الوضع في اللسانيات العربية  -ب 

دلتقدمٌن يعترب كتا  سيبويو أقدم وأنضج كتا  يف النحو العريب الحتوائو على معاتيح ىذا العلم   إصاحبو ىو الوريث الشرعي لعلم ا
آن داصة اخلليل بن أضبد العراىيدي و الكتا  ىو زبدة أإكار علماء ُكثر زاد ىا سيبويو  ربليال علميا وتبويبا منهجيا إعّد كتابو بذلك قر 

 النحو .
عىن ادلكان استعمل سيبويو لعظة وضع بصيغيت الععل و ادلصدر ادليمي ادلشتقٌن من ادلادة وضع/ يضع و ىو يف الغالب األعم يستعملو دب

إمن ىذا الكالم يتضح أن معىن وضع "ىو إثبات  3ومن ذلك قولو : "الشعر وضع للغناء و الجرًل" و قولو "الكالم الذي ِل يوضع للغناء"
  4شيء لشيء أو نعي ىذا اإلثبات "

وال نريد –ىي من وضع واضع حكيم  إن ادلتمعن يف عبارات سيبويو اليت ذُكر إيها لعظة وضع و مشتقاهتا يدرك أنو يؤمن أن ألعاظ اللغة
  إمعىن الوضع عنده ىو زبصيص لعظ معٌن دلعىن معٌن من طرف  -ىنا أن طلوض يف قضية نشأة اللغة و ما دار حوذلا من دالف 

 صباعة لغوية معينة .
دالصة القول أن النحاة ىذا   و قد ذكر النحاة أإعال أدرى تقجر  يف داللتها من الععل وضع كجعل و دلق و عمل و صًّن لو   و  

و أول  5وعلى رأسهم سيبويو استعملوا الععل وضع دبعناه األصلي "و ىو زبصيص الشيء للشيء يناطبق على زبصيص اللعظ للمعىن"
 ضلوي استعمل مصدر الععل وضع  ىو ابن السراج و كان يعين بالوضع النظام العام الذي زبضع لو اللغة أي قوانينها العامة .

و يف ذلك يقول سيبويو : "ألنك إظلا  6ل النحاة الععل وضع دبعىن آدر و ىو" جعل الكالم على صورة معينة و تركيب معٌن"كما استعم
  إالوضع ىاىنا  ىو الوضع النحوي دبعىن الاطريقة اليت يُرتب هبا ادلتكلم ألعاظو و ىنا   7تسأذلم على ما وضع عليو ادلتكلم كالمو  "

 معهوم ادلوضع الذي ىو موقع اعتباري يف الجركيب والذي بو تعسر الكثًن من ادلعان النحوية .يتدادل معهوم الوضع مع 
كما وظف بعض النحاة مصاطلح الوضع بصيغة اجلمع إقالوا أوضاع اللغة يف مقابل أوضاع النحو و مقصودىم بأوضاع اللغة دالئلها  أما 

 اة. أوضاع النحو إهي تلك األلعاظ اليت كان يستعملها النح
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وأول ضلوي عّرف الوضع اللغوي ىو الرضي اإلسجربادي حينما صرح أن "ادلقصود بوضع اللعظ جعلو أوال دلعىن من ادلعان مع قصد أن 
 .8يصًن متواطأ عليو بٌن قوم "

 إالوضع اللغوي عند الرضي ىو زبصيص لعظ معٌن دلعين معٌن مع اتعاق اجلماعة اللغوية على ذلك التخصيص.  
ديث عن الوضع يقودنا للحديث عن ثنائية الكالم و األصل إيو أو ما مساه بعض النحاة بالوضع يف مقابل الكالم  إادلنظرون إن احل 

األوائل لعلوم العربية مّيزوا بٌن الكالم ادلستعمل بالععل و األصل الذي غلب أن يكون عليو   ذلك أن ادلتكلم يضاطر أن ػلذف ويستبدل 
دم و يؤدر لدواع تعرضها أحوال التخاطب كمنزلة ادلخاطب و مكانتو االجتماعية و ثقاإتو و يف ذلك يقول إمام وحدة مكان األدرى ويق

 . 9النحاة: "اعلم أهنم ػلذإون ويعوضون ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصلو يف الكالم أن يستعمل   ح ى يصًن ساقاطا " 
كما ِل يعىن بتحديد كثًن من ادلصاطلحات والسبب يف ذلك يرجع   –الكالم ربديدا دقيقا  ذبدر اإلشارة أن سيبويو ِل يُعىن بتحديد معهوم

بل استعملو  يف أغلب األحيان دبعىن اخلاطا  بدليل أنو كان ُكلما ذكر لعظة   -برأينا إىل أن كتابو ىو كتا  تنظًن وليس كتا  تعليم 
 كالم ذكر معها ادلخاطب و ادلخاطب .

 مفهوم الكالم
ائية اللغة و الكالم إكر اللسانيٌن منذ القدمي و ادتلعت األراء إيهما إذ يعترب مصاطلح الكالم من ادلصاطلحات ادلعاتيح يف شغلت ثن 

الدرس اللسان عموما و النحوي دصوصا   و ىو يرتبط جبملة من ادلعاىيم النحوية اليت ىي عماد تعسًن الكثًن من الظواىر اللغوية 
ا مصاطلح الكالم ىو الذي سيحدد لنا العديد من ادلعاىيم القريبة منو و سجُرسم من دالل تعريعو احلدود بينو و إضبط ادلعان اليت ػلمله

 بٌن ادلصاطلحات القريبة منو.
اعتىن النحاة العر  بتعسًن الكالم و ظواىرِه و ضروبِو يف أول كتا  وصل إلينا و ىو كتا  سيبويو . إكثًنا ما صلد النحاة العر  

 ن لعظة كالم يف ربليالهتم و استدالالهتم وسنقف على مقصودىم منو إيما يلي : يستعملو 
 ػلمل مصاطلح الكالم يف الدرس النحوي العريب القدمي ثالثة دالالت أساسية. 

عبًن عن إنذا نظرنا إليو من حيث كونُو مصدر و كاسم جنس  إنننا صلده ػلمل معىن يقجر  من معىن اللسان أي ىو طريقة كل قوم يف الت
. كما ترددت عبارة النحاة 10مقاصدىم  و يف ذلك يقول سيبويو "ِل تقع يف كالمهم إال معرإة على حد ما كانت يف كالم العجم "

كل   ادلشهورة يف كتبهم "ىذا من كالم العر " وغًنىا من العبارات ادلشاهبة ذلا إالظاىر من عباراهتم أن الكالم ىو الكيعية اليت ينعرد هبا
 . 11 التعبًن أو ىو "الاطريقة اخلاصة بقوم يف الكالم" قوم يف

أما ادلدلول الثان  للكالم إهو اخلاطا  ويرى الدكتور عبد الرضبن احلاج صاحل أن ىذا ادلعىن ىو األكثر استعماال  من طرف النحاة  
 .12ويقصدون باخلاطا  "الكالم احلاصل بالععل بٌن ادلتخاطبٌن" 

كل لعظ مستقل بنعسو معيد دلعناه ضلو : زيد أدوك وقام زلمد »إنستنتجو من قول ابن جين حينما عرإو بأنو :  أما ادلعين الثالث للكالم 
إمقصوده بالكالم ىاىنا ىو ما تكون من أصوات تامة لتعيد معىن  و  13»و ضر  سعيد و يف الدار أبوك وصو و مو و أف  و أواه 
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ملة ادلعيدة إيما بعد وىي كل وحدة مستقلة مستغنية عن غًنىا عند سيبويو أي كل سُياطلق على ىذا ادلعىن الذي قصده ابن جين اجل
 وحدة داطابية ػلسن السكوت عليها . 

ىذا عن ادلدلوالت اليت ػلملها مصاطلح كالم وسنتحدث اآلن عن شروط سالمتو اليت استنباطها النحاة العر  بعد االستقراء ادلنتظم للنص 
صياغة اللعظية للكلم و للكالم  أي بنية الكلمة وىي مستقلة عن الجراكيب و ىو رلال يعىن بدراستو علم القرآن و ىي شروط تتعلق بال

الصرف و كذا القوانٌن العامة اليت ؼلضع ذلا الجركيب  وىو ميدان علم النحو  ىذا من جهة  وترجع سالمتو من جهة ثانية  إىل  الظواىر 
لصوت و األساس الذي اعتمده النحاة يف ذلك  ىو السماع عن العر  العصحاء  أي "ما مسع الناطقية و ىو ميدان يهتم بدراستو علم ا

  و ىنا يربز مصاطلحان  مهّمان علا السماع والقياس أو النقل يف  14من كالمهم وثبت يف استعماذلم و ما كان على قياس كالمهم "
 مقابل العقل ولكن ادلقام ال يسمح باحلديث عنها .

مة الكالم اللغوي نردف إنقول : إن الكلم العريب ؼلضع ألوزان معينة و ىذه األوزان ذلا دالالهتا أي أن لكل وزن معىن و عن شروط سال
 معٌن و عليو إنن توليد كلمة جديدة ػلتم النظر يف الوزن اليت ستخضع لو ألن الوزن لو داللتو رغم أنو مثال رلرد ليس إالّ .

 ة  :مفهوم الخطاب في النظرية العربي
يعتقد كثًن من الباحثٌن أن ربليل اخلاطا  ىو ميدان حديث النشأة يف الدرس اللسان العريب   و احلقيقة غًن ذلك إذ أن علماء        

سنحاول اآلن الوقوف على ادلعان اليت ػلملها اللغة العربية من ضلويٌن و بالغيٌن و أصوليٌن قد اىتموا بتحليل اخلاطا  و إّك ِشعرتو   و 
 عظ اخلاطا  عند بعضهم .ل

ب إذا كانت اللغة أصوات يعرّب هبا كل قوم عن أغراضهم أي أن الوظيعة األساسية ذلا ىي التبليغ والتواصل إ           " إن وظيعة التخاط 
  15األساسية ىي اإلعالم و البيان ادلتبادل"

ال شك أن اإلنسان  اجتماعي باطبعو  زلتاج إىل غًنه   و ال سبيل إىل إهم ما ؼلتلج يف نعوس اآلدرين إاّل بالتخاطب الذي يعرإو 
 .16اجلاحظ بأنو : "البيان الذي جعلو اهلل تعاىل سببا إيما بينهم ومعربا عن حقائق حاجاهتم وِل يرض ذلم من البيان لصنف واحد "

 إاطره اهلل عليها يلجأ إىل الكالم للتعبًن عن أغراضو يقول الزجاجي : "إن اهلل عّز و جّل إظلا جعل الكالم ليعرّب بو إاإلنسان بعاطرتو اليت
. إاخلاطا  إذن ىو "الكالم 17العباد عما ىجس يف نعوسهم و داطب بو بعضهم دبا يف ضمائرىم شلا ال يوقف عليو بنشارة و ال إؽلاء "

 .  18ٌن"احلاصل بالععل بٌن ادلتخاطب
يقول األستاذ عبد الرضبن احلاج صاحل "إاخلاطا  ادلبلِّغ ىو كل ىذه األدلة اليت تتددل يف وقت واحد كما قلنا أو يف أوقات متقاربة 

 . 19لتكوِّن اخلاطا  و ليس ىو اللعظ ادلسموع منو وحده"
  ضيق . تبٌن شلا سبق أن لعظة كالم ربمل معان كثًنة بينما لعظة اخلاطا  إلها رلال داليل 

 و ادلالحظ على ادلنظّرين للعلوم العربية أهنم ِل يقتصروا يف عملية تأويلهم  للخاطا  على اللعظ وحده بل  اعتمدوا على صبلة من األدلة
 ادلصاحبة لو   و سنعصل القول يف ذلك أثناء حديثنا عن أنواع القرائن اليت ؽلكننا من دالذلا إهم ادلعىن الذي يريده ادلخاطب.
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 تمام العلماء العرب بمكونات التخاطب و دورها :اه
اىتم النحاة العر  حبيثيات عملية التخاطب و ِل يقتصروا يف تعسًناهتم على معرإة داللة األلعاظ إقط   بل نظروا إىل كل العوامل    

كان زيد حليما  و كان حليما »ار ادلصاحبة لو و القرائن ادلساعدة على إهم معناه   و يف ىذا يقول سيبويو متحدثا عن شروط اإلدب
" إقد ابتدأت دبا ىو معروف عنده إنظلا ينتظر اخلرب   إنذا قلت "حليما " إقد أعلمتو مثل ما علمت ...." وقال يف  20زيٌد. "كان زيد ٌ

ثبت أن النحاة كانوا إهذه األمثلة وغًنىا ت 21موضع آدر "حذإوا يف ىذه األشياء استغناًء دبا يرون من احلال  و دبا جرى من الذكر "
 يولون ادلتكلم و ادلخاطب أعلية كبًنة يف تعسًن الكالم ومعرإة الغرض من اخلاطا  

 لذلك إعملية إنتاج اخلاطا  يف نظر العلماء العر  تتددل إيها  عناصر دارجة عن اللعظ ادلناطوق وىي صبلة  "األدلة اليت تقجرن هبا عملية
و ال يقتصرون يف تعسًناهتم للكالم على طريقة صياغتو إقط بل ينظرون يف دور كل من ادلخاطب و إسيبويو و أتباع  22التلعظ بالكالم "

  23ادلتكلم "و بصعة داصة إىل كيعية حصول التعاىم بينهما ال باالعتماد إقط على ما يدل عليو الكالم بلعظو وحده "
القتصار على كالمو ادلناطوق و السبب يف ذلك أن كثًنا من األلعاظ و عليو ال ؽلكن البتة إهم الغرض احلقيقي الذي يريده ادلتكلم  با  

ى ضبّالة أوجو إكثًن من األلعاظ يف أي لغة كانت ذلا حقل واسع من ادلدلوالت وبالتايل ال ؽلكن إهمهم )األلعاظ ( إاّل بالعودة أدلة أدر 
هبا ادلخاطب يف تأويل اخلاطا  حينما يوظف ادلعلومات ادلخزنة غًن ملعوظة   و من صبلة ىذه األدلة داللة احلال  و الكيعية اليت يستدل 

 يف ذاكرتو .             
 لغة . ىذا   و قد اىتم النحاة العر   هبذه الدالئل غًن اللعظية يف ربليالهتم و استدالالهتم  حينما كانوا يتناولون اجلانب ادلستعمل من ال

بًن على كل ما ؼلص اخلاطا  و من األلعاظ األكثر تداوال  الكالم و ادلتكلم وادلخاطب و استعمل النحاة العر  رلموعة من األلعاظ للتع
 قد  سبق و أن ربدثنا عن معهوم الكالم إما مقصودىم من ادلتكلم و ادلخاطب ؟

صلاز اخلاطا  إن النصوص اليت وردت إيها لعظيت ادلتكلم و ادلخاطب تبٌن أن ادلتكلم ال ؼلرج عن كونو ذلك الشخص الذي يقوم بن 
 إيوجهو للمخاطب يف ظروف معينة . أما ادلخاطب إهو كل من يقوم بعملية إهم و تأويل الكالم ادلوجو إليو من ادلخاَطب  .

 دورة التخاطب عند العرب
للسانيات   واللغة اللسانيات ىي الدراسة العلمية ادلوضوعية للغة البشرية ادلعتمدة على منهج معٌن يف دراسة اللغة اليت ىي موضوع ا     

 باعتبارىا أداة تبليغ و تواصل بٌن الشعو  ال ُتدرس إاّل من دالل التخاطب احلاصل بينهم .
و لقد اعتىن اللسانيون احملدثون دبا مسي بدورة التخاطب و وظائف اللغة   و الدراسة اليت القت رواجا كبًنا يف الغر  ىي دراسة    

كبسون . ؽلكننا اعتبار دورة التخاطب عالقة قائمة بٌن مرسل و مرسل إليو يستغالن نظاما مشجركا اللسان الروسي ادلعروف رومان جا 
  و بينهما يف تأدية رسالة معية بواساطة قناة ناقلة   و مُسيت دورة التخاطب بالدورة ألن ادلرِسل ؽلكن أن يتحول إىل مرَسل إليو و العكس 

ة يف دراساهتم   ويف ذلك يقول القاضي عبد اجلبار : "ادلخاطبة معاعلة و ال تستعمل إاّل بٌن ىذا  الذي أشار إليو علماء اللغة العربي
إالتخاطب ىو عملية تعاعل بٌن متكلم و  24متخاطبٌن يصح كل واحد منهما أن ؼلاطب ابتداًء و أن غليب صاحَبو عن داطابو "

 مستقبل  و علا قاطبا عملية التواصل .
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وا ألإعال ادلصاحبة للتخاطب و القرائن الدالة عليو و ادلساعدة على إهمو كل ذلك إهمو العلماء العر   إن احلديث عن دورة التخاطب
بعمق   إدورة التخاطب عندىم ىي عبارة عن شبكة من الدالئل ادلنسجمة و ادلتناسقة  و ليس  إقط ادلخاطب و ادلخاطب والوضع 

 ادلشجرك بينهما.
 الذي يريد أن يوصلو للمَخاطب أو للمَخاطبٌن .ٍ  ادلخاِطب وىو ادلنتج للخاطا  – 01
ادلَخاَطب و ىو القاطب ادلقبل على ادلخاِطب باالستماع و ادلعسر للخاطا  ادلوجو لو   و ؽلكنو أن يتحول من متلق للخاطا  إىل – 02

عن حيثيات اخلاطا  ادلوجو لو   منتج لو   ومن شروطو أن يشجرك مع ادلتكلم يف الوضع اللغوي ادلستعمل و أن تكون لو معلومات سابقة
 تساعده يف إهمو . 

 الوضع دبعىن اللغة اليت يشجرك إيها قاطيب دورة التخاطب – 03
 والرسم التايل يبٌن دورة التخاطب عند العر  و العناصر ادلشكلة ذلا .

 
 اللغة )اصاطالح التخاطب(      

 ػلمل عليو اللعظ                                                يستعم  ل                                             
 )و هو لفظ التخاطبدورة             

 و مكتوب(       مسموع 

 
 بالرجوع إىل                  بالرجوع إىل                                                                                           

                            
  -دورة التخاطب عند العر   -

 قرائن التخاطب     
ليست عملية التخاطب ىي الكالم ادلوجو من مرسل إىل مرسل إليو عرب دعامة مادية ناقلة لو بأعلى مردود وبأقل تشويش إحسب      

  بدقة ماِل تُعرف ادلعاطيات احملياطة بو و اخللعيات ادلالبسة لو و الدالئل ادلساعدة على بل من الصعوبة دبكان إهم ادلغزى ادلراد من اخلاطا
 إّك ِشعرتو   و من صبلة ىذه الدالئل نذكر : 

داللة احلال : تعترب ىذه القرينة من أىم مكونات التخاطب إذ أهنا ىي الوسيلة الوحيدة اليت ندرك من دالذلا مقصود ادلتكلم  –01  
حالة اتساعو يف الكالم و احلال ىي اذليئة اليت ىي عليها كل من ادلتكلم و ادلخاَطب أو احملدث عنو وحده أو معهما أي  كل داصة يف 

 ما ؽلكن  مشاىدتو  حباسة العٌن أو إدراكو بالعقل عند تبادل عملية التخاطب بينهما    و قد استعمل النحاة العر  كثًنا من القرائن  يف
 للنصوص  و من ذلك تعسًن سيبويو لبيت الشاعر أيب دؤاد .                                                                   التحليل اللغوي 

 أكّل امريء ربسبٌن امرأً         وناٍر توقد بالليل ناراً 
 .25طب  "بقولو : "إاستغنيت عن تثنية كل لذكر أياه يف أول الكالم و لقلة التباسو على ادلخا 

 المتكـــــــــلم

 المخــــــاطب

 المتكـــــــــلم

 المخــــــاطب

 المتكـــــــــلم

 المخــــــاطب

 المتكـــــــــلم

 المخــــــاطب

داللة الحال و غيرها تقدم الذكر 

 وعلم المخـــــــــــــــاطب
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 وؽلكن حصر القرائن اليت يُعرف هبا مقصود ادلتكلم يف اآليت : 
 ما يرى ادلخاطب من احلال  وقد سبق لنا تعريعها - 1»

 ما جرى من الذكر أو ما كان قبل ذلك من الكالم و ىو الكالم الدي يسبق اخلا  ادلراد ربليلو. - 2
مات ادلخزّنة يف ذىن ادلخاطب والذي يوظعها أثناء عملية التحليلي والعهو و أثناء أي كل ما يتعلق بادلعلو  26علم ادلخاَطب السابق" - 3

 عملية الجركيب و اإلنتاج .
و يضاف إىل ىده القرائن قرائن أدرى كعلم ادلخاطب و ىو يتمثل يف ملكتو اللسانية ادلكتسبة بالتجربة أي صبلة ادلعارف اليت ؽلتلكها 

كالم و معرإة موقع كل كلمة  يف الجركيب   ىذه ادلعارف يوظعها ليس يف إنتاج الكالم إقط بل يف إهمو  ادلتحدث و ادلتعلقة باطرق نظم ال
 كذلك حينما يصبح متلقيا لو  إمعرإتة دلواضع احلذف و اإلضمار و التقدمي و التأدًن و اإلغلاز واإلطنا  من شأهنا أن تزيد يف مردودية 

 عملية التواصل .
العر  قد اعتنوا بعنصر مهّم يف دراساهتم و ربليالهتم للخاطا  وأّولوه عناية كبًنة نظرا لدوره البارز يف إهم اخلاطا   و ادلالحظ أن العلماء

منزلة ادلخاطب يف اجملتمع الضيق »و ىو عنصر ادلقام   وقد ُعرإوا بقوذلم لكل مقام مقال   حيث إن ادلتكلم يراعى أثناء إنتاجو للكالم 
 . 27منو و الواسع "

قد أإاض العلماء العر  يف احلديث عن ادلقام و من ذلك قول اجلاحظ "ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار ادلعان ويوازن بينها وبٌن أقدار  و
إادلقام إذن ػلتم  28ادلستمعٌن وبٌن أقدار احلاالت إيجعل لكل طبقة من ذلك كالما ولكل حالة من ذلك مقاما...ولكل مقام مقال "

 يتخًن األلعاظ ادلناسبة لاطبيعة ادلتحدث معو و منزلتو االجتماعية وثقاإتو و كل ما ػليط بشخصيتو .  على ادلتحدث أن 
تقدم واجلدير بالذكر أن ىذه القرائن ادلتكونة من ادلعارف ادلختزنة اليت يوظعها ادلتكلم يف عملية إنتاج وإهم الكالم و كذا داللة احلال و    

شبكة من القنوات  الداللية تتددل كل واحدة منها يف وقت واحد وتقجرن بعضها ببعض »ام تشكل رلتمعة الذكر باإلضاإة إىل عنصر ادلق
    29مع الكالم ادللعوظ لتبليغ الغرض ألنو الدليل األويل األصلي "

إقط ادلخاِطب و   ودالصة القول أن دورة التخاطب عند العلماء العر  ىي عبارة عن شبكة من الدالئل ادلنسجمة و ادلتناسقة  وليس
 ادلخاَطب و الوضع ادلشجرك بينهما و أن معرإة ىذه القرائن و الدور الذي تلعبو يف عملية التواصل  يتُم عن طريق العقل . 

نصل إىل داسبتو  إنقول : إن العلماء  –أيها القاريء الكرمي  –بعد ىذا العرض الذي حاولنا أن طلتصر إيو قدر اإلمكان ىا ضلن       
اىتموا اىتماما كبًنا بتحليل اخلاطا  و العناصر ادلشكلة لو و الدالئل ادلساعدة على إّك ِشعرتو   والدلي ل على ذلك كث رة عر  قد ال

العبارات اليت استعملوا إيها ألعاظ تدور يف إلكو كادلتكلم و ادلخاَطب و الوضع و االستعمال و الكالم وادلتحدث لو و غًن ذلك    و  
التخاطب اليت ربدثنا عنها و معرإة  ادلقام الذي  قرائنيف ذلك ىو العهم الدقيق دلقصود ادلتكلم و ال يكون ذلك إالّ دبعرإة  كانت غايتهم

 أُنتج إيو اخلاطا  و من صبلة النتائج اليت استخلصناىا من ىذا البحث نذكر مايلي :
ة استعماذلا يف التخاطب   إاللغة عندىم نظام متجانس من القوانٌن واليت إن العلماء العر  ميزوا سبييزا حامسا بٌن اللغة  و بٌن كيعي - 01

 يصيبها تغًنات يف معرداهتا و تراكيبها أثناء االستعمال .  
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يُعترب العلماء العر  ىم أول من ميزوا بٌن اللغة كوضع و اللغة كاستعمال إاللغة عندىم ىي نظام متجانس من األدلة   أي أهنا  - 02
البىن اخلاضعة لقوانٌن مضبوطة يف كل ادلستويات و األداة ادلنهجية اليت استعملوىا الكتشاف ىذا التجانس بٌن ىذه الُبىن  ىي  رلموعة من

 القياس للوصول ليس للصعات الذاتية لكل وحدة لغوية كما ىو احلال عند الغربيٌن بل الكتشاف التشابو من حيث البناء .
 -دو سوسور        -لغة كنظام و اللغة كاستعمال تعود جذوره يف الدراسات الغربية  إىل اللسان الشهًن إن التمييز الصارم بٌن ال - 03

عتنوا حٌن ميّز بٌن اللغة و الكالم و تعاطن للعوارق ادلوجودة بينهما إالّ أنو أقصى الكالم من الدراسة اللسانية عكس العلماء العر  الذين ا
 و و الكالم الذي ىو استعمال للغة يف واقع اخلاطا  .باللغة كنظام ذىين متواضع علي

إن استعمال اللغة ؼلضع للجماعة أي رلموعة األإراد الناطقٌن هبا و ىنا يربز معهوم اللغة ك   نظام من األدلة ادلتواضع عليو و  - 04
 االستعمال احلقيقي ذلا الذي يظهر القوانٌن العامة اليت زبضع ذلا.

كثر من معىن شلا ػلتم على زللل اخلاطا  أن ينظر يف أشياء أدرى غًن اللعظ  و ىذا ما إعلو ادلّنظرون لعلوم اللغة إن اللعظ ػلمل أ - 05
العربية إذ أن إهم اخلاطا  عندىم  ال يقتصر على الداللة الوضعية لأللعاظ بل يتعداه إىل إهم داللة احلال و داللة علم ادلخاطب 

 باإلضاإة إىل الدالئل العقلية .
إذا كان للوضع قوانٌن ربكمو إنن للتخاطب قوانٌن داصة بو وقرائن تعٌن على إهمو كأحوال ادلتكلم و ادلخاطب وىي قوانٌن  – 06

 مستقلة سباما عن قوانٌن اللغة .
 إن التخاطب عند علماء اللغة العربية ىو تعاعل بٌن متكلم و سلاَطب يف زمن معٌن و مكان معٌن . – 07
لعلماء العر  تدلنا أهنم إهموا جيدا سًن عملية التخاطب و شروطها و الدور الذي يلعبو كل مكون من مكوناهتا إن عبارات ا –08

إهؤالء العلماء أدركوا أن ادلتلقي يشارك بععالية يف التخاطب ألنو سيتبادل الدور مع ادلخاطب كما أنو سيستعمل معلوماتو ادلخزنة يف 
 ذاكرتو لعهم مراد ادلتكلم  .
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بين التعليم والتقعيد العربي النحو  
The Arabic grammar between instruction and normative 

 
 األستاذة: يسمينة عمارة
 كلية اآلداب واللغات

 -علي لونيسي –2جامعة البليدة  
 :ملخصال

واشإادددت،  ،اشقاع،اشي بندددحيددد هذ  دددحا اشكاددد  إتددد اشنح امن دددال اشإادددت عدددع اشنيقدددنط إا اشن ينددد   دددع   يددد  ا  ددد قاات اشإاتيدددح   
س ف امدأعدا ا  حقدح اشنامندح يف امن دال اشإادت عدع اشنيقدنط إا اشن إدٌن،  واشديت اامدس بدككاً  ،األوا ش نام اشإادتحقح اشيت ظه ت يف ا   واإل  اب،
اعد  اشن يند  إا ظهدته واشقهجدح، ف دان اشقادع اش دكر اشد  نل يف اشنيقدنط واشن يند  ب دكر ف دا  األش دإح، وأ ى  اش نداذ واشنيقند   تنضمع

 ج ال بٌن اشإااة واشيقماء.
 .اشقاع،  اشنيقنط،   اشن ين ،  اشنيقن     الكلمات المفتاحية:  

 

Abstract: 

  This research has reviewed problematic of transfergrammarfrom instructiontonormative, 

caused methodthe grammar terms, syntax,solecism, and Arab,desinence, with appeared in first of 

stage. 

    But in second stage the terms are: analogy, dialect, andjustification, and thesolecismwas Principe 

cause of beginning ofinstruction and normative, and the normativewasfactorwhichled to discussion 

between grammarians and scientists. 

Key words:  

  Solecism, Instruction, Normative, Justification. 
 

ش دد  عدد  اشإاددت اشيدد ب ي احدد  ب ددن ح يف تكقددته ، حددض أبتابددو ح تددب مااددجح  فيددح واحدد ة، بدد  جدداءت اشتاحدد ة تقددتى األ دد ى،  
 ،جلهت  اكًنة، شي   عع ا ف  يع ويإشأ شي ة أبكاب زن مها اشتاقع االجنما ي أي عدع اشفد   وامنمدع فاشإات ظا  ة اجنما نح ت تن وف اً 

 .وثن اً باشقغح، فهت يك أ باشقغح ويإنهي باشقغح، وتينرب ظا  ة اش  ابح شقغح احمل ك األباذ شألبكاب ا ؤ يح إا مشأتوفاشإات ع تكط اهتكا اً 
 إاك مت ان عع اشإات اشفين واشيقمي فاألول:" جزء عع اشقغح و إ   أبابي عع  إاص  ت تيإها اقغح عهحبح وهاقنح، و ت ي ا  

أعا اشناين:" فن    بو ابنإكاط قتا   اشإ   اش دان  بإداًء قد  هابدح اشقغدح، ، 1 وجت   امهت  اشي  "ي تن ف  يا وإن اان يف األباذ يف
 2"وفهط أباشنكها وإ هاك أب اه   ق األ اء فنها مث ت ج   ح  اش تا   ش هابنها.

  فدع انإ بدح أبدك  عدع انإ بدح ي دك  اشإادت اشيقمدي فداألول أبداذ وو دنط وتف دًن، واشنداين ت كند  وأ اء فإجد اشإات اشفدين إااً 
ت وجت   كنيي عإح وال ة اشقغح ااشيقمنح، شحشب فإن اشإات عتجت  يف ا  اشقغات واشإات اشيقمي يك أ  إ عا يإهي اشإات اشفين، فتجت  اشإ

 شإات عع اشنيقط إا اشن ين ؟.ف نف امن   ا ،اشي بنح  فُن نإكط عإها مث ي ك  قامتن ي ك   قنها فهت عإها وإشنهافمع االبنإكاط إا اشنيقنط
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 مرحلةتعليم النحو: -1
 مصطلح اللحن: - أ

واشإادت، إا تيندرب  دح  ا  د قاات اش اندزة  ،واشي بندح ،جاءت ا  د قاات اشإاتيدح باشند هج وأول عدا ظهد  عإهدا ع د ق  اشقادع
مدو قددال" أ  هوي  دع  مدد  بدع ا  دداب عددع ا  د قاات اشدديت أ ق دس  قددد اشإادت وقدد اشقادع ييدد ، و األبابدنح شنأبددنل قتا د  اشقغددح اشي بندح

 3".تيقمتا اشف ا ض واش إح واشقاع اما تنيقمتن اش  آن
 إ  اشي ب، ف امتا يإف ون عإدو فأ دحت  دح   حاان اال نمام باشقاع عإح اشك ايات األوا شإشأة اشإات، ألمو ظا  ة غًن ع ناك

ح، وأصك  اشإااة ينيجكتن عع ابنيمال اشإاذ نا، وب أ اشقاع يأ ح ا ف  ة تأ ح  ابيها االص الحي وب أت ت    يف اش هابات اشإاتي
ا  أواإل  اب واشقغح واشغإاء واشف إح  ”عيإا  اشإاتي ويُي ف بو اش تاب عع ا  أ، بي عا اان شو بنح عيان عنضمإح يف شفظح واح ة  ي:

 دح  األ دًنة ع دنيمقح  قدد أندع أش دإح اشإداذ وشن دس اميدىن فاحن   اشقاع يف ا يىن اشإاتي ألمو عنضدمع يف اشقغدح اشي بندح، و 4واشني يض
اشغإاء ألن  إاك فئح  اصح بو،ي ى ابع األمكاهي أن اش قمات تي ف عيامنها باألاد ا  فن دتل:" اشقادع حد ف عدع األاد ا ، ي دال شق  دأ 

ْددع واش ددتاب َلددع. فأعددا اددتن اشقْاددع  قددد عيددىن ا  ددأ فددال زنندداج فنددو إا تددا  ، وأعددا اتمددو   قددد عيددىن اش ددتاب فشددا    قددتل ا   ددز َلح
 7ا  أ يف اش الم شنارتزوا" :أي؛قال أبت  كن ة:" قتل  م : تيقمتا " اشقاع"وق ،6"5"ڦٹٹپ  پ   پ    پٻ  ٻڦ :وج 

يف امنمدع اشيد ب ب دتهة ه نكدح، فُيد ف با  دأ يف اش دالم،  ظهد  ت  ى اشإااة شقاع فااهبت  حماهبح ت ي ة، ألن  حا ا  د ق 
،  8يط اشن اؤل واشنيجر عع بح يان     ا ف  ة، فنإكو شو ا اصح عع اشإاذ، ف ال  م  بدع  كد  اشيزيز:"أادا  أاحد ذ  إ ا ايدس اشقادع"ف

واشيد ب ت د ب ا يدد بٌن وتندإ ل اشقاإدٌن  ، ال أ  اب:" انف ي تن ا  دأ يف اش دالم ع نا دًإا واش دتاب ع ن دمًاافاما تإكو شو اشياعح 
 9".وتكي  ط

شقاع ظا  ة ف  يح حت ث  ون إها ة عع صاحكها، وال هقابح عع امنمع أو عع اجلما ح اشقغتيدح، وش دع حدٌن رند ي  قدد األش دع ا
ت ة  إ  اش ك ح ا ن فح ا يتل  قنها يف امنمع شن دع أن ي دتن ندا أثد  وصد ى اكدًنيع، با نكاه دا اش ك دح اشديت ييند   دا، فظدا  ة اشقادع عتجد

نجح ا نالط اشي ب باألعط األ  ى  ع   ي  اشنجاهة بفن  أبتاق   بنح  إ  األجامر، أو باشنكا ل اش قع و اصح اشك ته قك  اإلبالم، من
ش ددا ة اشيدد ب عندد  اشيكندد  اش ددا عتن عددع اَلكشددح   عددح أبددنا   إاددافح إا عكدد أ امدداوهة إعددا شق  ددر أو شقيمدد  وإعددا  كندد اً  ،واألواين واشنتابدد 

ي ددتل أبدتب   اشزبندد ي:"وح تدزل اشيدد ب تإ د   قددد بدجنإها، يف صدد ه اإلبدالم وعااددي جا قننهددا  ويف  ددحا اش د   اشيد ب ا دد يغ وغًن دا،
واجنميدس فندو األش دإح ا نف قدح واشقغدات ا  نقفدح  ،حض أظه  ا  اإلبالم  قد با   األ يان، ف    اشإداذ فندو أفتاجدا، وأقكقدتا إشندو إهبداال

قُنهاففشا اشف ا  يف اشقغح اشي بنح و   10".ابنكان عإو األ  اب اشحي  ت حح
 إ عا مزل اشتحي  قد بن ما حمم  صقد ا   قنو وبقط، واعن ت اش  تى اإلبالعنح و    األ اجط إا اإلبدالم، بد أ اشقادع 
يإشد  فا نق دس األش دع فضديف اشإ د  ي دداهج اَلد وف األصدقنح، وابني دد  قدد بيضدهط م  هددا، وااد  األصدميي  دع  ن دد بدع  مدد  
ف ال:" ان  اشإفل اشحي اان بو أ هاو يتعا و ت يف اش تق فتقع، و اه اشإاذ حتشدو ي تشدتن: ع د وع، ع د وع. ني فكدٌن قداهئ وعيدتا عدع 

ف مع أح  اجلمدع  ،اجلاّن، فقما أفاق عع غشننو مظ  إا از حاعهط ف ال: عا يل أهااط تن أائتن  قد ت أاؤاط  قد اي جإحني. اف م يتا
 11". حا ين قط بانإ يح و ت ي تل: إن جإنو

إن   م عي فح األ اجط با ف  ات اشي بنح، أ ى  ط إا امن ا ا إا اشقغح انإ يح مما ي  ب اشقاع إا اشقغدح األم وييند  ع داه ا،  
بدتاء يف اشدكال   ،اما اان الت اع اش قيح اجلغ افنح أث  يف اشب فك أت ا الع  اإلبالعنح تظه  يف اشكال  ا فنتحح عع ع داج  وعي د  ات

فتقددع احن دداك بددٌن اجلإ ددٌن اشيدد ب واألجإددل وتكقددته  اعدد  اشيالقددات االجنما نددح واألبدد يح، إاددافح إا  ،اشفاهبددنح أو اشرتانددح أوانإ يددح...اخ
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،وويف  دحا وعدح  تل  إ   ا  أة األجإكنح يف حناة اشف   اشي ب، فظه ت  تا   عز وجح اجلإ نح مما به  وفن  اش  ي  أعدا اشقادع  ون ع ا
أ  ي إيل فن  عتا زيا  محاه وحغ، ف ال شزيا : أ  وا شإا ذناه و غ " :يف م   اَلاء  اًء، واشيٌن ياًء ف ال ل أبت اَل عت  اش   دنن  ب

 12قال زيا : اشناين ت  عع األول" -ي ي   ًناً -قال: أي تيء ت تل ويقب؟. قال: أ  وا إشنإا إي اً 
اش ددد اءات اش  آمندددح، مدددحا  اش وايدددح اشددديت بددداقها صددداحر مز دددحاألشكاب  قدددد ش دددان ا قنفدددح  مددد  بدددع  امدددا ت ددد ب اشقادددع أيضددداً إا

فأق أ  ا  اب، وعفا  ا أن أ  ابناً ق م إا ا  يإح يف  الفح  م  ف ال:" عع ي   ين تنئاً مما أمزل  قد اش بتل حمم  صقد ا   قنو وبقط، 
ب  د  اشّدالم ش بدتشو اشنامندح ف دال األ د اب: إن ي دع ا  ،13ڦڦڦڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ هج  ف دال:

 قنو،  ب يئاً عع هبتشو، فأما ب يء، أو أب أ عإو، فكقغ  م  ع اشح اشب األ  اب، ف  ا  ف ال: يا أعًن ا ؤعإٌن إين ق عس ا  يإح وقل اش  ح
، فأصك  ا  واح  ي  أ ح ر نجنو أو ح ر عدا ي دمع عدع سداشل 14 ان "ف ال  م :" شنل   حا يا أ  اب،  ف  أ ا شو بتجهها اش

 حق ات اش هوذ.
و ع وقتع اشقاع يف اشقغح احمل ندح، فاأل كداه اندًنة جد اً  إدو، واشقغدح احمل ندح اامدس عي بدح والبدنما يف   د  اشإدل صدقد ا   قندو 

 د( ناهون اش تدن  ييندحه  دع َلدع وقدع عإدو 207نح، ف   قال اشف اء)ا قفاء اش ات يع وق  اامس تن ا   يف بيض اشظتا   اإل  ابو وبقط  
يف حض تو:" إن  كاع أ   اشك و اإل  اب، و كاع أ   اَلضد  اشّقادع،  قدد أن اشقادع يف اشقغدح احمل ندح بد أ ققدناًل، مث عدا شكد  أن تتبديس 

حظ و دددت عدددع اش ددد عاء اشدددحيع أ هادددتا   ددد  ا قنددد   ا  تدددو، وفنمدددا هوي شإدددا عدددع ا كددداه اشّقادددع عدددا ي  دددع بدددحشب، وعيظمدددو عإ دددتل  دددع اجلدددا
فمما هوي عع َلع اشتشن  بع  ك  ا قب أمو قال شغالعو:" يا غالم ه  اشف بان اش ا ان  ع ا ن ان"  قد حٌن ظقس شغح اشك اة ،15وبنكتيو"

 16".بقنمح عع اشّقاع، نحا اان   ف اشإااة اش يي وهاء االبنإكاط
 د(، حنىظه  يف اش وشح األعتيح فأصك  اش  آن   اح شحشب، اما أن 4 غايح اش  ن اش ابع شقهج ة)ب نس اشقغح  اشنح عع اشقاع إا

 ا ندزاز اشيدد ب باشقغددح وانتيددح اشي بنددح اشدديت يُيدد ف  ددا اشيدد ب، أ ى  ددط إا اشنف ددًن يف حدد   ددحا ا شدد  ، وأصددك  ا ددتف عإددو وااددااً عددع أن
ح ر اشقغح األصدقنح وال يك دد عإهدا إال ااهدا، و اصدح حدٌن اعنزجدتا باأل داجط و دط شد يهط  ين  ب إا شغنهط فنا ث ف ا اً يف األش ع فن

 شغاهتط ا اصح  ط.
 ح  األبكاب جيقس اشإااة اشي ب يكانتن  ع حقتل بد ييح ندح  اشظدا  ة، فيمقدتا  قدد هصد  اشظدتا   اشقغتيدح وت يند  اش تا د  

واشني ندر  ي دتل اجلداحظ:" مث ا قدط أن أقدك  اشقادع، َلدع أصدااب اشن يدًن دحا اش د    ويفاشإاتيح، اشيت اامس أبابدا شدربوز  قدط اشإادت، 
 17".وب  ب ساعع األبتاق ،واشنش ي  واشنم نط واجلت  ة واشنف نط، وأقك  عع اشب، َلع األ اهير اشإازشٌن  قد   ق اش ا قح

، فتقفددتا  ددازعٌن  قددد مكددح  ددح  أمف ددهطيدد ب عددع اشقاددع وعددع ساش ددو، وعددع قا قنددو عددع األ دداجط أو عددع اش اشيدد ب تإفدد أصددكاس 
 :أي ؛فامربى نا أ   اشقغح واشإات و مقتا باشنياون بٌن اش  فٌن ،اشظا  ة، وابن  اجها عع امنمع حض ال تضيف عع  نكنهط وعع هفينهط

 . ةاألول ي تم جبمع ا ا ة، واشناين باشن  ف فنها، ألج  ابنإكاط قتا   ت تن نط اشقغح عع  ح  اشظا 
 مصطلح العربية: - ب

بي  ظهته ع  ق  اشقاع يف اشتبط اشقغتي، ابن  د باشض وهة ظهته ع د ق  اشي بندح وعيإدا  اشقغدح اشي بندح اش دقمنح ا اشندح عدع  
 د("أ ح أبت األبت   ع  قدي 210مث اهت د وأصك  ي ق   قد ا كا ئ األوشنحشقإات ف ال أبت  كن ة عيم  بع ا نىن اشنْنمي)ت، ا    أ

 19"." حا باب  قط عا اش قط عع اشي بنح:جن   حا ا   ق  يف اناب بنكتيو إا ي تلو 18أب  اشر اشي بنح"بع 
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ع إا  اامتا  ا ما يإ اتن باشي بنح، ياان اش قف زن  أبإاء ط  قد أ ح اشي بنح ألهنا حت ط ا ي تل، احشب في  ا قفاء اش ات 
" إاا أبد ك أن تيظدط يف  ددٌن عحدْع ُاْإدسح  يف  نإددو :فن ددتل  تدربعح قدتٌل يف فضدد  تيقدط اشي بندحألهندا ثند   ددابع ا د وءة اشظدا  ة واشف إددح، وألب

صغًنا"، ويحْ ُغ  يف  نإب  ظنًما، فنيقط اشي بنح، فإهنا ُُت يب  قد ا إ   وُت يإب عع اش ق ان"
20 

 :مصطلح النحو -ج
نإكط عدع اشقغدح اشي بندح مف دها ف دان ألب األبدت   وه بي  ظهته ع  ق  اشي بنح أ ى باشض وهة  ظهته ع  ق  اشإات، فهدت ع د
:" بقغإدا أن أبدا األبدت  اشدد ويل أمدو ي دتل ابددع عإظدتهو 21"يف اشدب إا قدال:"أم   دحا اشإادت أي اق د  ، واشإاددت اش  د  ف دمي شدحشب اشإادت

 22".واع وجت  اشي بنح وقال شقإاذ ُأحْنت حنت  ف مي حنتاً 
 دد( فدأبت األبدت  اشد ويل  ددت أول عدع بداه يف  دحا اش  يد  وش إدو ح ي ددمو 2ين شقهجد ة )بد أ ع د ق  اشإادت يإنشد  يف اش د ن اشنددا

إ  اب اش الم اشي ب واشإات: اش    ::اشإاتأن ، ب  اان ي نيم  عيإا ا ابط"أم   حا اشإات" أي أبقب  حا اش  ي ، وي  ف اشق انحنتاً 
ْاددس اددالم ا وت مددع فا دد ة تيقددط اشإاددت ابددنيماشو  إدد  23شيدد ب يف ت حدد فو عددع إ دد اب غددًن "واش  يدد ... وحنددت اشي بنددح عإددو، إدنددا  ددت امنادداء ح

 ُع اشف   عع م   اشقغح م ً ا صانًاا  قد تااقح عا م   اشي ب عع صتاب، واحشب اشن قط ب الم اشي ب ب القح وقد اءة   شنُ ا اَلاجح، ام
 اناب ا   ز وج ، إاافح إا عي فح أ كاه اشإل صقد ا   قنو وبقط.

 مصطلح اإلعراب: -د
 24ه( أمدو قدال: اإل د اب حقدي اشق دان فدال ثإيدتا أش دإن ط حقنهدا"179األول أمو" هوي  دع امدل بدع عاشدب)ت شإل  ايفهتعان

 25".و حا ي تن ق  اهتكط  بإ  اب اش  ّآن اش  مي، واشناين أمو ييىن اشإات حن  جاء يف ش ان اشي ب أن " اشإات إ  اب اش الم اشي ب
اة أن اإل دد اب بددو  العددات ف ددال بيضددهط:" أش دداب اإل دد اب أهبيددح: هفددع وم ددر وجدد  وجددزم وأش دداب اشكإدداء اددط وفددن  هأى اشإادد

ويددد ى اشزجدداجي أن:"ا ددن قط باش قمدددح ا ضددمتعح ي فدددع حإ ددح األبددف  إا األ قدددد، ورنمددع بددٌن تدددفننو وا ددن قط باش قمدددح ،26وا دد  ووقددف"
...وإعا اجلد  فإدندا ادي و قدد، فنكدٌن إا اشإداظ  إشندو اأمدو قد  م دكو إلبامدح احد ذنا  دع صداحكا إ تبح يفن  فا  فنكٌن حإ ح األبف  عدع األ

وأعدا اجلدزم فاصدقو اش  دع ي دال جزعدس اششديء وجحعندو ...ف دان ، بحشب الخنفاض اَلإب األبف   ع اشإ    بو وعنقو إا إح ى اجلهندٌن
 27".عيىن اجلزع  ع اَل اح  ع اش قمح  حا أصقو

ح اات اشكإاء ف ال:" و ي ُت ييقد مثامنح ساهي:  قد اشإ ر واجل  واش فع واجلزم واشفن  و كتيو بٌن اَل اات اإل  ابنح وق  ف ق بن 
واشضط واش    واشتقف، و ح  اماهي اشنمامنح رنميهع يف اشقفظ أهبيح أا ب: فام ر واشفن  يف اشقفدظ اد ٌب واحد ، واجلد  واش  د  فندو 

 28".شضط واجلزم واشتقفا ب واح ، واحشب اش فع وا
وم  هددا  قددد األبدداذ اش ددان ، و ددت عتجددت  يف اشقغددح اشي بنددح، واشي بنددح ُت ددان   دد م ت ُقمهددا جندد اً  :أي ؛إن اشقاددع  ددت ا  ددأ يف اشي بنددح

، اشقاع أوج  باشإات اشحي أتن  عإها وزنمها، ف   جاء ش  ع اشقاع ومحايح اشي بنح، إاا فهي حق ح  ا  يح عنتاصقح بٌن ا   قاات اشنالثح
اشي بنح، واشي بنح أوج ت اشإات، واشإات زناهب اشقاع وزنمي اشي بنح، إان فاشي بندح  دي ا  د ق  اشدحي امكند  عإدو  اشقادع واشإادت، و  دحا 

 ال أهندا بداذنس يف وال ة ع حقدح ج يد ة  ديإ امدس ع حقدح تيقدنط اشإادت فدرتة ق دًنة، فجن  أن اشقاع  ت اش ر األبداذ يف تيقدنط اشإادت، 
 ع حقح اشن ين  اشإاتي وع  قااتو.
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 :مرحلة التقعيد النحوي -2
با   يف قنام  ح  ا  حقح   ة  تاع  عهمح باذنس يف تكقته اشإات وواع قتامنإو، حن  مت  واع اش اا ز اشياعدح شقإادت ام القداً عدع 

 اشقكإح األوا شو، ف ان شقإات انان اقي ي تمو عع ا  اششتا ر.
 القياس: -أ

يف أصتل اشف و عإهج يينم   قنو اشف نو يف واع اش تامٌن، اشيت ت ا   اشف    قد أ اء مشا و إال اجنما ي واالقن ا ي اش ناذ   
جن  عنال "ا م " اشحيُ يح ر     اإلم ان فنو أح ام  اصح وت داذ  قنهدا يف اد   ،واش يين  ا   امنمع حب ط قتامٌن ت ا   يف اشب

امن  عا اتنتهوا يف ح  ا م  وأ ح وافنو ب أي  قد قال : إاا ت ب   -وق  ظا ا اتنتهوا -صاه ا قفاء  ي تل اششافيي:"و زعان وع ان، 
قدنل  قدد ا مد  اد  عدا يأ دح اشي د  إا اندالك ويغ دي أو زنجدر ، 29وإاا  حى افدرتى فاد   حد  ا فدرتى" -وإاا ب  ى  حى -ب  

 30"ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٺڦ :ا اشفنإح واشإزاع اما جاء يف قتشو تياا إو اش تاب عن  ا   هات، أعا اشنيقن  فا م  تؤ ي إ
أ دددح اش نددداذ يأ دددح سددد ا   إددد  اشإاددداة اشيددد ب، با نكددداه  اشتبدددنقح األبابدددنح يف اشن ينددد  اشإادددتي وادددان  كددد  ا  بدددع أب إبدددااق 

بيج اشإات، وع  اش ناذ، وت ح اشيق ، وادان عدا اًل إا اَلض عي عع األوا   اشحيع ابن  عتا اش ناذ وق  قال  إو اشزبن ي:"  ت أول عع 
 31".اش ناذ يف اشإات

، 32ي ال ق س اشإي  باشإي  إاا ق هتو وبتينو، و ت  كاهة  ع ه  اششيء إا مظًن " : وق    فو اجل جاين ب تشو:" كاهة  ع اشن  ي
مو  قط ي اينل ع نإك ح أ ي تل ابع األمكاهي  ع اشإات:"و ط، اش ناذ  ت مح  االم اشي ب غًن ا أشتف  قد عا وه  ووص  إشنإا عع شغاهتو 

تظه  اشيالقح اجل شنح بٌن اشإات ايقط واش ناذ امإهج، فاشإااة ابنيمقتا اش ناذ يف األوزان ف ابتا ا  عا  ت و 33عع ابن  اء االم اشي ب"
شاهاح: تضاهب، وت ل أيضا  قد اشنظا   باششيء عن   قد: وزن)فياشح( فهت ح فح حنت: ُتاهة، ِحنااح، احشب صنغح "تفا  "ت ل  قد ا 

 إن أصتل اشف و أ  س شقإات اشي ب اش ابع اشي قي، اشحي يينم   قد االبن الل واشكا .وعإو فُتا  ، تفا  ، 
 

 اللهجة: -ب
هجدح  دي جدزء عدع سمت ح عع اش فات اشقغتيدح تإنمدي إا بنئدح حاصح،ويشدرتك يف  دح  اش دفات أندع أفد ا   دح  اشكنئح،وبنئدح اشق

بنئح أوبع وأمش  تضط   ة نجات، ش   عإها   ا  ها،وش إها تشرتك أنياً يف سمت ح عع اشظتا   اشقغتيح اشيت تن   ات ال أف ا   ح  
اشكنئدات بيضدهط بدكيض، وفهدط عدا قدد  يد وه بندإهط عدع حد ي  فهمدداً ينتقدف  قدد قد ه اش اب دح اشديت تدد بط بدٌن  دح  اشقهجدات، وتقدب اشكنئددح 

 34شاعقح اشيت تنأشف عع   ة نجات  ي اشيت اص ق   قد ت مننها باشقغح."اش
 مأ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح  قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكن  ا ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال ال اَل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددىن وا قاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو: 
ي ددتل اش ددنت ي:" ا نددىن  ددت عددا  ل  قددد اثإددٌن بزيددا ة يف آ دد   صددا  شقنج يدد   إهددا، و  ددف عنقددو  قنددو، فإمددو ي فددع بدداألشف ويإ ددر ورندد  

ن(، وشزوم األشف يف األحتال اشنالثح شغح عي وفح  زيس ش إامح وبين حاهث بع اير وبدين اشيإدرب وبدين انُجدْنط وب دتن باشناء، حنت )قال هجال
ْنط وذن ان وفدحزحاهة وُ ْحهة، وُح ّج  قنها قتشو تياا:  35چ  وئ  وئ  وئچ  عع هبنيح وب   بع وا   وزبن و ح

شكهو، وشن س ينإاة ح ن دح شف د  تد ط اشننإندح... عإهدا ادال واقندا بشد ط مث اا  اش نت ي أمو" يقا  با نىن يف اإل  اب أشفاظ ت
، وت تل هأيس اقنهما، فإن أانفا إا عضم  أج يا بداألشف يف 36چ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ      ڻچ أن يضافا إا عضم ، حنت قتشو تياا:

ا عع ا ضم  يف اإل  اب باَل فٌن، و زا ا اشف اء إا اإامح، األحتال اقها،  ح   ي اشقغح ا شهتهة، وبيض اشي ب رن يهما عع اشظا   س اذن
 37وبيضهط رن يهما عيهما باألشف ع ق اً."
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وااددد  اش دددنت ي أيضددداً" عدددع اشيدددد ب عدددع رنيددد  اإل ددد اب يف ا نددددىن  قدددد اشإدددتن إجددد اء شدددو سدددد ى ا فددد  ، ح دددد اششدددنكاين:  ددددحاِن 
 ثن  ثالث قتا   حنتيح با  ة ت وه بٌن اش كا   اشي بنح و ي:  ، وخنقل اش تل أن يف إ  اب ا نىن ثالث نجات38 قنالُن"

اشقهجح األوا و ي األان  تنت اً وتي بدو بداَل وف، وثنقهدا اش كا د  اشنمنمندح واَلجازيح،واشقهجدح اشنامندح تي بدو بداألشف هفيداً وم دكاً 
اَل ف األ دًن عدع ا فد  ، فهدحا يكدٌن االمنشداه اشتابدع شقهجدح يف  وج اً، واشناشنح نجح تي بو باَل اات  قد اشإتن، وقن  اَل اات ا   هة  قد

اشدديت اجلزيد ة اشي بندح، وابدنيمقها  د   اكدًن عدع اشي ب،و دحا ي دتن اشنإدتع اشقهجدي بدٌن قكا د  اشيد ب يف إ د اب ا ندىن، وباشندايل تإدتع اش تا د  
 حت مو، و  حا ي تن شقهجات  وه فيال يف ت ين  اش تا   وت إنإها.

 :علةال -ج
 ع َّهت اشيقح اشإاتيح عإح ظهته ا بنالث ع اح  و ي  قد اشإات اآليت:

ييّ  أبا دا اشّشد  ي  كد  ا  بدع إبدا  اَلضد عي وتإنهدي   دح  ا  حقدح  و ي ع حقح اشإشأة شقيقح اشإاتيح " وشن ع أن المرحلة األولى:-1
قمح اشنيقن  يف اشإات يف  ح  ا  حقح، و اثنو عياً، إا ابن اع  - ون ُتّتز اكًن  -با قن   بع أمح  اشف ا ن ي، اشحي شن ع أن ي ق   قنو

ممندزات  دح  ا  حقدح أّن" اشيقدح يف  دح  اشفدرتة ثند  ع حقدح اش دهتشح  ، وعدع أ دط39أن بنإكط عع  ق  اشإات ح ي دن نع أحدٌ  وح بدنك  إشندو"
واشتاتح، و  م اشن قف، واات وشن ة ق زنح اش ا    ا، بين ة  دع اشفق دفح، وق يكدح عدع هوح اشقغدح، وحّ دها ا   دف اشدحي يإفد  عدع اش دك   

 40واشن  ."
غتيدددح حنددد  يكاددد  أواًل: يف تف دددًن األبدددكاب اش اعإدددح وهاء حددد وث وقدد  تدددأث  اشنيقنددد  اشإادددتي يف  دددح  ا  حقدددح يددد شتيّل ا دددا ة اشق

شإااة عع اشظتا   اشقغتيح ا ؤ يح إا ت ين  اش تا   اشإاتيح، وثامناً: اشكا  وهاء األغ اض اشنامتيح اشإاُتح  ع  حا اشكا  و ت عا ي نفن   ا
 41عنيح مف نح وا إنح."

، وق  ان  يف  ح  42ا قن  وتإنهي باشزجاج، حن  ثن   ح  ا  حقح إا أوا   اش  ن اش ابع": وتك أ  ح  ا  حقح بنالعنح المرحلة الثانية-2
امدا اامدس   43اشفرتة اشنأشنف يف اشيقح اشإاتيح، ف   ظه  اناب اشزجداجي اإليضداح يف  قد  اشإادت، وانداب ا  دا ل البدع جدين، وغًنذندا"

:" واحشب ُانُدُر حممد  بدع اَل دع همحدو ا ، إدندا يإندزع عدع أصداا ا عإهدا اشيقد ، اش قح قتيح بٌن  ق  اشف و واشإات ويضنف ابع جين قا الً 
وعدع أ دط   دا ل اشيقدح يف  دح  ا  حقدح، أنَّ اشنيقند  اشإادتي، أصدك   44ألهنط رن وهنا عإنتهة يف أثإاء االعو فُنجمع بيضها إا بيدض.."

 45تف ًناً صتتناً، أو  الشناً." -ا  -نحيضط اشظتا   اجلز نح يف إ اه اقّي، عن  تف ًن اَل اح اإل  اب
: تينرب  ح  ا  حقح عدع أ دط ع احد  اشنيقند  اشإادتي حند  حد ث تغندًن يف عدإهج اشنيقند ، و القندو باشن يند  اشإادتي، المرحلة الثالثة-3

ين  قدد م داق وابدع يف  دح  اشفدرتة، ف   أثد  االت دال بن افدات األعدط اال د ى غدًن اشي بندح تدأثًناً اكدًناً، وات د  اشف د  اشيد ب بداشف   اإلم دا
و  تصاً  دع   يد  اشرتأدح، ألن األعد  اشدحي عّ دع ندط عحدزج ث دافنهط واشديت عدع ادمإها عدإهج اشنيقند  اشإادتي، وعدع  دالل  دحا االعندزاج 

ش ددا  عإددو، مث عزجددو باشن افددات األ دد ى، وقددف  قمدداء اشي بنددح عددع  ددح  اشيقددتم ا رتأددح عتقفدداً ي ددتم  قددد حتقندد  اشف دد ، وعإاقشددنو شننضدد  ا
، وعع أ ط   ا ل اشنيقن  يف  ح  ا  حقدح، 46باشف   اشي ب واالهت اء بو، ومكح ا شتش، واشحي ال ت كقو اشن افح اشي بنح، واشف ع او و"

ف انح تينم  اشف ض  أهنا ال تن ن  با تجت  باشظتا   اشقغتيح؛ أي: أهنا ال ت ف  إ  تف ًن ظتا   شغتيح عي وفح باشفي  ب  تني ا ا إا  ق 
 47اشي قي مث يتاع نا اشنيقن "

تاشيقمي، فدداهت د اشي دد  اشيدد ب إا ا ي فنددبظهددته اإلبددالم از ا  ا نمددام اشإدداذ بدداشيقتم اششدد  نح واش يإنددح، واانظددس ح اددح اشإشدداط  
ا، وقد  بدا    قدد اشدب اش د آن اش د مي يدا اشنف ًن يف ا  ا   األان  تي ن اً، فتجهتا ا نماعهط إا عي فح  قتم اَلضاهات األ د ى وتاهسنهد
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زنتي عع ق ل شألمكناء واألعط اشغاب ة، مما با    قد ت ته ث افدح اشفد   ا  دقط، فأصدك  يإظد  إا األتدناء مظد ة ت داؤل يكاد  فنهدا  دع 
 .إجابح ش ؤال قا ط ح يي ف أبكابو بي 

 ددي أواعدد   48ڦ ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہڦ :  قتشددو تيددااامددا جدداءت فنددو م ددتت ابددنتجكس ابددنيمال اش ندداذ اشي قددي واشدد يين عندد  
أصدك   اشنيقند  يف  صد ه اإلبدالم حدض اشي د  اشيكابدي فاش محع حت  اشيك   قد اشنأعد  يف اش دتن، شقتصدتل إا وح امندح وقد هة ا  تياا،

دهدط اشيمند  شِ  دع اشن دته واشف  قدد اش قدح واشنمنندز، حبنداً  ين ته حن  صاه اشي   اشي ب يإات عإاد آ   عشدنمالً  ا جداء يف اش د آن اش د مي مح
عدع جهددح، وعددع جهدح اشدد فاع  إددو فكد أت بدداش  اءات اشدديت يإيد م فنهددا اجلامددر اشي قدي وح تيدد ف اشنيقندد  قدط، ففددي  ددح  اشفدرتة اامددس اشيقددتم 

اآليات اشيت ت ل  قد   د( ق  اان س عإهج  قط أصتل اشف و و قط اش الم، اما اان اش  آن ا ن ان ا  ر شتجت  اش نًن عع2 د،ق1)ق
 49ڦی  یی  ی    ىئ    ىئ  ىئڦ حنت قتشو تياا: يف اشنف ًن وأ مال اشي  

ي ددتل اشزجدداجي :"قددال قا دد  قدد  اادد ت إن األفيددال  كدداهة  ددع ح اددات اشفددا قٌن، واَل اددح ال تك ددد وقنددٌن وأصددااب ط اشك دد يتن 
 ف ع اشإااة اش  اعد شقيق  اشإاتيح وح  و ا يف ثالثح أمتاع:توق 50يينكتن  قد اش تفنٌن اش تل باشفي  اش ا ط نح  اشيقح مف ها"

اشيقح اشنيقنمح: فهدي اشديت ينتصد   دا إا تيقدط ادالم اشيد ب، ألمدا ح ال ي دمع حندع وال غًنمدا اد  االعهدا عإهدا شفظدا، وإدندا ايإدا بيضدإا -1
 مو فا  ، واشفا   ي فع باشفي  اشحي أتغ  بو.عن  قام زي : يااا هفع زي ؟. باشضمح، و ااا هفع؟. أل، 51"ف  إا  قنو مظًن 

اشيقح اش نابنح:" فإن ي ال  ع قال م كس هي ا بأن يف قتشو: إن زي  قا ط. وح وجر أن تإ ر إن االبط؟. فاجلتاب يف اشب أن ي تل -2
 52ألهنا وأ تاهتا ااه س اشفي  ا ني ي إا عفيتل فامقس  قنو  فأ مقس إ ماشو يا ااه نو" 

ح اجل شنح:" ف   عا يين  بدو يف بداب إن بيد   دحا عند  أنُ ي دال: فمدع أي وجهدس تدا س  دح  اَلد وف األفيدال؟. وبدأي األفيدال اشيق-3
اشديت   ا إداظ ات اشإاتيدح وعع أ ط54و ح  اشيقح  ي اشيت ت تن وبنقح شال نكاه واشنإاظ  بٌن اشيقماء"، 53"تكهنمت ا؟.أبا  اانو أم ا  ن ك 

حند  امن د  فنهدا اش  دا ي  قندو يف حضدد ة  اش  دا ي" ا  دأشح اشزمكتهيدح" بددٌن بدنكتيو و  ند ان اشإادتي وأتده  ا عإداظ ةحااد ة يف ا  اامدس
  ۉڦ و ن د بع  م  اشن في" إا بأشو  ف ال شو اش  دا ي: " اندف ت د أ  دحا اَلد ف  ا قنفح  اهون اش تن ، وحتض ما  إا عإاظ ة اش  ا ي

ف ال شددو  ن ددد بددع  مدد : ح ْح ت  أ ددا ي تيددي ويقيددر، فنكددس اشندداء أو "،ااا ؟ قددال ي تحددْع  ويقيكنتبددفعدد 55ڦ   ائ      ى  ى  ې  ې  ې  ې
 56تشًن إشنها؟. ف ال شو اش  ا ي: إدنا  ي عع هتْيُس ال عع ه كس، ف ال شو  ن د بع  م  ص قس يا أبا اَل ع"

س إا  كد  ا  بدع أب إبدااق اَلضد عي ف قدس شدو:  واحشب عإاظ ة يتمل عع  ك  ا  بع أب إبا ، إا قال أبت  كن ة " عضن
" ف ال : فإاا ب حقح اشك   وفن  اش اء، ف مس عع  إ   إا أب  م و ف ال: عع أيع شدب؟ ف قدس عدع  إد   57انف  ت  أ:"فإاا ب ق اشك  " 

اء، ف دال أبدت  مد و وأيدع يد ا  بدو، ي دال  ك  ا  بع إبااق اَلض ّعي بأشنو انف  ت  أ " فإاا ب ق اشك د  ف دال: فدإاا بد ق اشك د  بفدن  اشد  
وعنقو عا ح ثإا حمم  بع أب بين   ع ابع اشّ وعي...ف ال أح ذنا  ،بدح حقس اش ماء وب ق اشإكس وب قس األهض  فأعا اشك   فرِبق احا ايإا

نمدا  وش دع أقدتل بحقد  اشك د ... وقد  تكد ل ب حق اشك   وقال األ   بدح حق: ق ع  قنهما أ  اب عع بنين فزاهة ف أال  ف ال ال أقتل تنئا ممدا قق
 58".اشي ب عع اش اء يف انًن عع االعهط فن تشتن: عناع هتن  وشنن 

اامس ا إاظ ات ا ن ان ا  ر اشحي يظه  فنو  قماء اشإات ق هاهتط اشإاتيح واشف  يح، حن  اان  حا اجل ال بٌن حناة اشك  ة   
 قنا ا  هبنٌن، وق  أوه  ابع األمكاهي  حا ا الف يف انابو " اإلم اف يف ع ا   ا الف".واش تفح مما أ ى إا ظهته هوح اشني ر يف ا

إن  ًن عع أتاه إا أن اشيق  ظا  ة  كنينح  إ  اإلم ان،  ت ا قن  عع أمح  اشف ا ن ي حٌن بئ   ع اشيق  اشيت يين   ا يف 
: إن اشي ب م  دس  قدد بدجننها وادنا ها، و  فدس عتاقدع االعهدا، قدام اشإات:"أ ع اشي ب أ ح ا أم ا رت ها عع مف و؟، أجاب با قنو
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يف   تنا  ققو، وإن ح يإ   اشب  إها وا نققس أما يا  إ ي أمو  قح  ا  ققنو، فإن أاع أصكس اشيقح فهدت اشدحي اشنم دس... فدإن بدإ  
 59شغًني  قح  ا  ققنو عع اشإات أشن   مما اا تو با يقتل فقنأت  ا"

نيقن  جت   اش هذ اشإاتي  إ  اشي ب، ويينرب عع األصتل األوا شقإات اشي ب، اما أن اشنيقن  ب أ ين ته ويإضج تنئا فشنئا عإح شنن  اش
اشيقح اشإاتيح  قح  كنيح مننجح شقيمقنح االبن  ا نح اشديت ت دتم  قدد ا دا ة اشقغتيدح حند " ادان اجلد ال بدٌن ا  دقمتن فأن قام بو ابع إبااق،

واشنهت  قتياً جً ا حتل قضنح أي اش يامح أح ع؟.فامربى نط ا ينزشح وقاعتا باش فاع  ع اإلبالم، فن دقاتا بدإفل اش دالح اشدحي  واشإ اهى
ت ق  بو   مهط و ت اشفق دفح، فدأقكقتا  قنهدا  اهبدٌن بأف اه دا أ دحيع، فأ دحوا ا إ د  اشنتمداين و سدت  يف حججهدط وبد ا نإهط، و  دحا 

ح وا إ دد  اشنتمدداين تكقددته فدد ق  اصددح باشف ددو وفدد ق  اصددح بدداشإات، واامددس ا  هبددح اشك دد يح تن ددط بدداالشنزام بأح ددام مددنج  ددع   ددتل اشفق ددف
 إد عا بدا  وا  قدد   دتل اَل مدح األجإكندح ، فدأ ى تدأثًن  قدط اش دالم يف اشقغدح إا امن دال  60اشي   حدض ُادي حنداة اشك د ة بأ د  ا إ د "

و دت اش دابع اشيقمدي  فاشنزم اشيقماء  ع اشكا   ع اش كر اشدحي أ ى إا اشإننجدح و دت عدا ي دمد باشنيقند ، اشإات عع اشنيقنط إا اشن ين ،
 .اشفق في حن  مت فنو ت ين  اش تا   وت إنإها

 خاتمة:
 بنإس اش هابح اشإنا ج اآلتنح:

 ثنزت ا  حقح األوا شقإات بربوز ع  قاات تي  اشقكإح األبابنح ش ناعو،  -1
 ر اش  نل يف ب ايح تيقنط اشإات، ب كر   تل األ اجط إا اإلبالم به  عع امنشاه  ح  اشظا  ة.اشقاع  ت اش ك -2
 ظهته ع  ق  اشقاع أ ى باشض وهة إا  ظهته ع  ق  اشي بنح اشحي ييين اشي بنح ا اشنح واش قنمح عع ا  أ. -3
 شقتقتف  قد ح اات اش فع واشإ ر وا فض. ع  ق  اشي بنح اان اش كر يف ظهته ع  ق  اشإات، وبي  ا جاء ع  ق  اإل  اب -4
ثنددزت ا  حقددح األوا شقنيقددنط بددأهبع ع دد قاات و ددي: اشقاددع أوجدد  اشي بنددح، واشي بنددح أوجدد ت اشإاددت، واشإاددت زندداهب اشقاددع وزنمددي  -5

 اشي بنح، وبي  ا يأيت اإل  اب شنكٌن اشقاع، وي تن عنضمإا يف اشي بنح، وي تن ييىن اشإات.
نامنح بيتاع   اعح بدا  ت  قدد اشن يند  و دي اش نداذ واشيقدح، امدا مشقدس ا إداظ ات اشإاتيدح بدٌن اشإاداة،وثنزت بياعد  ثنزت ا  حقح اش -6

 اشقهجح واشيقح اشقنان اامس نما  وه فيال يف اشن ين  اشإاتي.
قاداح يإ  دتن اشقغدح باش دقن ح، أعدا يك د اشقاع اشياعد  األبداذ يف امن دال اشإادت عدع اشنيقدنط إا اش يند ، ألن اشإاداة هأوا أن اشيد ب األ -7

 اال اجط فال ينتف  فنهط  حا اشش ط،  إ  ح أ هاتا أن اشن ين  شق تا    ت اشحي زنفظ اشقغح، وي ا   األجامر  قد تيقمها.
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 -البيان والتبيين أنموذجا  - اللسانيات االجتماعية لدى الجاحظ
Aljahid’s social linguistics -Albayan Wa tabyine as a model- 

 
 األستاد: د / أحمد مداني                               

 قسم األدب العربي .أستاذ محاضر)ب( 
 )الجزائر( -شمفال –كمية اآلداب والفنون جامعة حسيبة بن بوعمي 

 الممخص: 
ىذا البحث يدخل ضمن دراسة فرع من فروع المسانيات وىو سوسيولجية المغة ، أوما اصطمح عميو بالمسانيات االجتماعية أوعمم االجتماع 

ت الجارية عمى ألسنة األفراد البيان والتبيــــين "، نجد الجاحظ درس ظواىر المغة كالميجات بأنواعيا، والمكنا المغوي، وباستقراء ماجاء في كتاب "
راسات في المجتمع، وعالقة الفصحى بالميجات، والتفاوت االجتماعي، وعالقتو بالمغة، مما يؤكد أن تفكيره المساني كان يحمل البذور األولى لمد

مسان البشري، كما أن تحميالتو والموضوعي ل السوسيولسانية، وأن كتبو مشحونة بمسائل لسانية كثيرة ومختمفة، كميا تيتم بالتحميل العممي
 المغوية أقمت نظريات مشحونة بمادة عممية لغوية غنية، تشترك مع تمك التي توصل إلييا المتخصصون في المسانيات االجتماعية الحديثة.

 الكممات المفتاحية: 

 الميجات.  -المسان البشري - سوسيولسانية -البيان والتبيين -عمم االجتماع المغوي -المسانيات االجتماعية  -المسانيات 

 
Abstract: 

This research enter in a study of a branch from linguistics branches, which is the language sociology, or 

what it reconciled as the sociological linguistics or the science of linguistic sociology, and in induction what 

came in the book of “the statement and dignifying”, we find that “Al Jahidh” is studying the linguistics 

phenomena like accents and it’s type, the relationship between  the classical Arab and its accents,  the social 

dispanty and his relationship with language, which  confirm that he was on knowing with sociolinguistics 

studying, and the object if scientific analysis of the human talk and also his linguistic analysis have many 

fraught theories with that theories whom get reached by specialized scientists in modern social linguistics. 
Keywords: 

Linguistics -  sociolinguistic - the sociological linguistics -  the science of linguistic sociology - albayan 

wa tabyine -  human talk 

Résumé : 

Cette recherche se situe dans la branche d’étude de la linguistique de la sociologie du langage, ou la 

linguistique sociale, Extrapolant ce qui est venu dans le livre « El-Bayan Watabyine », on trouve « El-

Djahid » à étudié les phénomènes linguistique tels que les types de dialectes et la relation de la langue 

classique avec les dialectes et les classes sociales et sa relation avec la langue, ce qui confirme qu’il était au 

courant de l’étude et l’analyse sociolinguistique et scientifique et objective du langage humain, et cette 

analyse à contenue des théories linguistiques riche en informations qui sont conjoint avec la découverte des 

spécialistes de linguistique sociale. 

Mots clés : 

Linguistique - sociolinguistique- Science sociale de la langue- Le langage humain- « Al bayan wa 

tabyine ». 

 

 تقديم: 

ه( بعبقرية استطاع بيا أن يكتب في عموم شتى، السيما المغوية منيا، حتى وصف بأنو " نسيج وحده في 159/255تميز الجاحظ )
، ىذه المعرفة الموسوعية، أدت 1جميع العموم، عمم الكالم واألخبار والفتيا والعربية وتأويل القرآن وأيام العرب، مع ما فيو من الفصاحة "

ق، المتمثل في رصد الظواىر المغوية ضمن الواقع االجتماعي، منطمقا بيإلى أن ينقل معارفو المسانية من حيز التنظير إلى نطاق التط بالجاحظ
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( F .De Saussure()1857/1973من الحقيقة المسانية، وىي اجتماعية المغة التي قال بيا المسانيون المحدثون، أمثال فرديناند دوسوسير)

ر ماتوصموا إليو وتوصل إليو، كأنو يخرج من مشكاة واحدة، وىكذا توجو الجاحظ إلى الدراسة العممية في استقراء المغات الرسمية ،وغيره، وصا
ل والميجات المحمية، إذ لم يقتصرعمى دراسة لغة واحدة ، بل تجاوزىا إلى دراسة لغات أخرى في إطارىا االجتماعي، ويظير ذلك باقتحامو مجا

بين المسان العربي وغيره من األلسنة التي تعمميا واحتك بيا في عصره، فقد كان عميما بالمسان الفارسي، يظير ذلك في ترجمتو المقارنة ، 
من ىذه لعبارات فارسية إلى العربية في كتاب "البخالء"، كما أنو كان  ذا معرفة بمغة اليونان عن طريق الترجمة، وبعموميم التي نبغوا فييا، و 

ق.م( كان متفوقا فيو، حتى لقبو بصاحب المنطق، وذلك في أبواب كثيرة  Aristote)()384/322مم المنطق الذي تبين لو أن أرسطوالعموم ع
ين من  كتاب الحيوان، إضافة إلى أنو اطمع عمى ليجات األجناس األخرى، كالمغة الحبشية ولغة السند والنبط وغيرىا من المغات، ومن ىنا يتب

لمنيج المسانيات الحديثة التي تدرس جميع المغات والميجات ، متوخية ما كان مشتركا بينيا من الخصائص المسانية، لذا فإن  أن منيجو مقارب
لمسانيات  (André Martinet) (1908/1999) ، يختمف كثيرا عن تعريف "أندري مارتيني" الباحث ال يجد مفيوم عمم المغة لدى الجاحظ

بقولو إنيا: "العمم الذي ( Jean Dubois) (1920/2015أوما أشار إليو جون دي بوا ) ،2والموضوعية لمسان البشري"بأنيا " الدراسة العممية 
 . 3يدرس المغة اإلنسانية دراسة عممية، تقوم عمى الوصف ومعاينة الوقائع ، بعيدا عن النزعة التعميمية واألحكام المعيارية"

استنطاق لغة النص القرآني، باعتبارىا بدفعو إلى أن يسمك مسمك قانون التدرج الذي بدأه  إن منيج الجاحظ العممي في دراسة المغة،
ندا المثل األعمى لمبيان العالي، ثم يتنزل من ىذا الخطاب المثالي إلى أنواع الخطاب البشري الجاري عمى ألسنة المتكممين في المجتمع، مست

عية في اختالف األلسنة وتغيرىا، وقد جعل من كتابو "البيان والتبيين" مصدرا ليذه الدراسة في دراستو إلى تأثيرات البيئة والظروف االجتما
ل االجتماعية لمغة، إذ ركز عمى الحدث الكالمي، باعتباره أداء اليرتكز عمى الجانب النظري فقط، بل عمى جانب الممارسة الفعمية لمغة داخ

 . 4، فيما خال بعض اآلراء النظرية التي تدور حول مفيوم المغة، والكالم والبيان والبالغة"المجتمع، "طبقا لقانون عام، وىو لكل مقام مقال

لمنيج الجاحظ ، ومنظوره المساني لمغة، خاصة الجانب الذي يشمل دراستيا في اإلطار االجتماعي، فإن  استنادا إلى ما سبق من توضيح
الظواىر المغوية و الميجية، ضمن إطار المسانيات االجتماعية، وقد طرحت من  ىذا البحث، يسعى إلى أن يرصد منيجية الجاحظ في تحميل

 أجل ذلك ، اإلشكال اآلتي:

 ماىي األسس النظرية والتطبيقية التي تمظيرت فييا النظرية المسانية االجتماعية، في تفسير المغة عند الجاحظ؟ -
 في ىذا السياق، سيعالج ىذا البحث العناصر اآلتية:

 الجتماعي لمغة عند الجاحظ.المنظور ا -1

 المسانيات االجتماعية وميادينيا التطبيقية في فكر الجاحظ.  -2

 الميجات وعالقتيا بمغة المجتمع. -3

 

 المنظور االجتماعي لمغة عند الجاحظ : - 1

 في االستفيام اآلتي: الريب أن ما اليختمف فيو باحثان، ىوأن معظم الدراسات التحميمية لمغة قديما وحديثا، انطمقت من إشكال تمظير

 ماىي المغة؟

انطالقا من ىذا الطرح، فإن الباحث يجد نفسو أمام أعداد كثيرة من البحوث  المسانية ، كل منيا ييتم بتعريف المغة، ويحاول معرفة 
ن نشير إلى أىم تعريفات الخصائص المغوية التي تختص بيا المغات اإلنسانية، وقبل الحديث عن المنظور المساني لمغة عند الجاحظ ، يجب أ

نيا  المسانيين في العصر الحديث، حتى تتبين تمك السمات المشتركة، بينيا وبين فكرة الجاحظ تجاه المغة، و لنبدأ بقول دوسوسير عن المغة بأ
« Tout langue est un Système particulier de signes linguistiques»نظام من العالمات المسانيات ، ونص العبارة األصمي 

5
  ،

، 6(: " إن لغة ما ،ىي أداة االتصال وفق التجربة اإلنسانية التي يختمف استعماليا في كل مجتمع"André martinetوبقول أندري مارتيني )
ة معرفا المغة قائال: "في أحضان المجتمع تكونت المغة، وجدت المغ ( Joseph Vendryes)( 1809/1893ويضيف العالم المساني فندريس)

 .7يوم أحس الناس بالحاجة إلى التفاىم فيما  بينيم، فالمغة ىي الواقع االجتماعي بمعناه األوفى، تنتج من االحتكاك االجتماعي"
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عند "دوسوسير" تركز عمى الجانب العالماتي لمغة، وتمك العالمة يبدو أنيا موجودة في  إذا تصفح الباحث ىذه التعريفات، يجدىا
قوة، كما يجدىا أيضا تركز في التعريفين اآلخرين عمى عنصرىام، وىو اجتماعية المغة، من حيث إنيا تجربة إنسانية المجتمع المساني بال

اجتماعية، تتولد عن االحتكاك االجتماعي، وىكذا فإن المغة في كل صورىا اجتماعية، مرتبطة بالحدث التواصمي في المجتمع، فال لغة من 
غة، " إن وجود المغة يشترط وجود مجتمع، وىنا يتضح العنصر االجتماعي لمغة، فميس ىناك نظام لغوي دون مجتمع، والمجتمع من دون ل

نما ىي وسيمة لمتواصل بين أفراد الجماعة  يمكن أن يوجد منفصال عن جماعة إنسانية تستخدمو وتتعامل بو، فالمغة ليست ىدفا في ذاتيا، وا 
عند جل عمماء المسان البشري تتميز بخاصية ضرورية، تؤثر في تكوينيا وتطورىا أال وىي الخاصية ، ومن ثم يمكن القول إن المغة 8اإلنسانية"

 االجتماعية. 

عندما نقارن ىذا المنظور االجتماعي الحديث لمغة بمنظورىا القديم ، نجده ال يبعد عمى ما أثبتو الجاحظ في مؤلفاتو، إذ وضع المغة 
ر ليا في نظره وظيفتان، وظيفة اجتماعية، ووظيفة تواصمية، وىذه الوظيفة ال تستطيع االنفكاك عن في إطار التواصل االجتماعي،حيث يصي

الوظيفة االجتماعية، ألن التواصل المغوي إنما يكون في المجتمع،  وىاتان الوظيفتان بنى عمييما الجاحظ نظرتو إلى المغة، عندما فسر 
يم واإلفيام، بين السامع والقائل المذين ىما طرفا التواصل المغوي االجتماعي، ومن أجميما كانت مصطمح البيان  الذي أشار فيو إلى ثنائية الف

المغة، ولتوضيح ذلك يقول الجاحظ : "البيان اسم جامع لكل شيئ، كشف قناع المعنى و ىتك الحجاب دون الضمير ، حتى يفضي السامع إلى 
بيان، ومن أي جنس كان الدليل، ألن مدار األمر والغاية التي إلييا يجري القائل والسامع، حقيقتو وييجم عمى محصولو ، كائنا ما كان ذلك ال

. بيذا القول فإن الجاحظ يضع مصطمح 9إنما ىو الفيم واإلفيام، فبأي شيء بمغت اإلفيام ووأضحت المعنى، فذلك ىو البيان في ذلك الموضع"
وبأي أداة تواصمية يؤدي المتكمم )الباث( غرض مقصوده إلى السامع)المستقبل(، يكون اإلفيام  البيان مقترنا بعممية التواصل ووسائميا المتنوعة،

 وىو إيصال  المعنى المراد إبالغو.       

بيذه النظرة العميقة أدرك الجاحظ أن الوظيفة االجتماعية لمغةىي في المقام األول، وىذه الوظيفة مرتبطة بالتواصل بين إفيام خاص 
، يجمع كل طرق (Terme Collectif)يم مقصور عمى المتمقي، "ومعنى ىذا أن مصطمح البيان عند الجاحظ ،ىو مصطمح جامع بالباث وف

، ويزيد  الجاحظ اجتماعية المغة توضيحا، وينقميا من معناىا العام، المتمثل في التواصل بين  10االتصال ووسائل التبميغ في المجتمع"
عناىا الخاص بالمتكممين كاألفراد، وذلك بتحميمو ألصناف الدالالت الموجودة بين أبناء المجتمع المغوي، وتمك المخاطبين في المجتمع، إلى م

لفظ  الدال الت نابعة  من ىذا المجتمع، ومتواطؤ عمييا من قبل أفراده، لذا يقول الجاحظ مبينا ذلك :"وجميع أصناف الدالالت عمى المعاني من
 .11تنقص والتزيد، أوليا المفظ ثم اإلشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة"وغير لفظ، خمسة أشياء، ال

ىذه الدالالت، يمكن أن توصف بأنيا مستويات لمغة التخاطب، الموجودة بالضرورة في المجتمع المساني، فالمفظ ىو المغة المنطوقة 
الخط ىو المغة المكتوبة، والنصبة ىي الدالة عمى لسان الحال دون لسان المقال، واإلشارة ىي لغة العالمات )السيمياء(، والعقد لغة الحساب، و 

جتماعي، وىما ضروريان لوجود اومن خالل ىذه الدالالت يتواصل المتكممون في المجتمع، وبيذا يكون لمغة وجيان، وجو تواصمي وآخر 
يقولون "إن اإلنسان لغة، ويمزم عن ىذه المقولة، أن المغة من كيان  المجتمعات اإلنسانية، وىذا الرأي من قبل الجاحظ، دفع بعض المسانيين

. من خالل ىذا القول ، نستطبع القول بأن وجود اإلنسانية معمق بوجود الغة، بل لو قيل إن  كائنا ما ال 12اإلنسان، فال إنسانية بدون لغة"
 يستطيع أن يحيا إال بالمغة، لكان ىذا اإلنسان.        

التحميل المساني العميق الذي بمغو فكر الجاحظ، خاصة في المباحث التي تتعمق بماىية المغة ووظفائيا، فإنو يكون قد أشار إلى  من خالل ىذا
بع وجوب االىتمام بدراسة المغة في إطارىا االجتماعي، وكأنو يحث كل عالم  في المغة ، أن اليغفل ىذا الفرع من الدراسة المغوية الذي يتت

ىر المسانية خالل التواصل المغوي لممجتمع المساني الواحد، والريب أن ىذا النوع من البحوث المسانية ىو ماصار يعرف بعد عصر تطور المظا
ذا كانت ىذه الوظائف المغوية المتنوعة التي تدور في إطار  -السيما في العصر الحديث-الجاحظ  بمصطمح المسانيات االجتماعية ، وا 

توصل إلييا الجاحظ منذ العصر العباسي، فإننا نجد بعض المسانيين المحدثين يتبناىا ويدعو إلى ضرورة توجيو  التواصل االجتماعي قد
س الدراسات إلييا ، وذلك حين عرف  المسانيات االجتماعية، وحدد وظيفتيا بأنيا: " تدرس المغة باعتبارىا تتحقق في المجتمع، أي أنيا تدر 

ذن البد أن يكون ىناك موقف الظاىرة المغوية حين يكون ىنا ك تفاعل لغوي، أي البد أن يكون ىناك متكمم ومستمع أو متكممون ومستمعون، وا 
ذا تمعنا في ىذا القول، فإننا نجده يمح 13لغوي، يحدث فيو الكالم، وتتوزع فيو األدوار والوظائف وفق قواعد متعارف عمييا داخل المجتمع" .وا 
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ناصر المفعمة لمحدث المساني ، وكميا مستنبطة من تمك العالقات التي تكون بين أفراد المجتمع، باعتبارىم عمى حقائق لسانية، تدور حول الع
 األطراف الممثمة لظاىرة التواصل المغوي، الذي مجالو بالدرجة األولى المحيط االجتماعي.  

ه(، حين عرف المغة بقولو: "أما حدىا 392جني)ت لعل ىذه النظرة لمغة من قبل الجاحظ، أيده فييا عالم لغوي جاء بعده، وىو ابن 
، فقولو: "القوم" لفظ دال عمى المجتمع المغوي الذي يتداول أفراده لسانا ما، ومن ثم فإن 14فإنيا أصوات ، يعبر بيا كل قوم عن أغراضيم"

ض واحد وىو اجتماعية المغة ، كما أن كممة قوم، عدول ابن جني عن التعبير بمفظ فرد أو إنسان، إلى التعبير بكممة "قوم" ، ليس إال لتبيان غر 
"من الواضح أن كممة القوم تعني  (2010-1937)ىي الكممة التي كانت متداولة في عصره لمداللة عمى المجتمع ، يقول عبده الراجحي

نما كان العرب يستعممون "القوم"،  لمداللة عمى  المجتمع، وبخاصة أن لفظة المجتمع، لم تكن مستعممة في ىذا المعنى الذي تعنيو اآلن، وا 
 .15المجتمع، كما نفيمو في العصر الحديث"

وىوعالم من عمماء القرن الثامن  -ىذا المفيوم االجتماعي لمغة  لدى ابن جني، نجد  لو سندا عند ابن خمدون حين عرف المغة 
ا يقول ابن خمدون عن المغة: "ىي عبارة المتكمم عن مقصوده، مما يدل عمى أن اجتماعية المغة يجمع عمييا المغويون باتفاق، وفي ىذ -اليجري

 .16وتمك العبارة فعل لساني، فال بد أن تصير ممكة متقررة في العضو الفاعل ليا وىو المسان، وىي في كل أمة، بحسب اصطالحاتيم..."

عية المغة، ال سيما أنو اعتمد عمى من خالل عبارة "وىي في كل أمة، بحسب اصطالحاتيم" ، ندرك أن ابن خمدون لم ييمل اجتما
ررون أن المنيج االجتماعي في تفسير الظواىر المغوية وغير المغوية، وىذا تحميل يشترك فيو المسانيون القدامى مع المسانين المحدثين ،الذين يق

مرتبطة بالمجتمع، وامتدت ىذه الفكرة المغة ال تعدو أن تكون استجابة ضرورية لالتصال بين الناس، ومن أجل ىذا كان الجاحظ يدرس المغة 
بين  إلى المسانيات الحديثة التي أدى تالحميا مع عمم االجتماع، إلى توليد عمم  يعرف بعمم االجتماع المغوي ،الذي يحاول الكشف عن العالقة

ن ىذا القول ندرك أن درا سة  المغويين القدامى  ، وم 17المغة والحياة االجتماعية، وبين أثر تمك الحياة االجتماعية في الظواىر المغوية المختمفة"
حيث إنيم أدركوا أن الدراسة النظرية لمغة  ناقصة من حيث النتائج، إن لم تكن معززة  لمغة  لم تكن إال وىي مقترنة بالبيئة التي أنتجتيا،

 بالجانب التطبيقي  والميداني.
ثة، نجده قد قال بيذه الخاصية المغوية التي أجمع عمييا كل الباحثين إن الجاحظ عمى بعد العيد بينو وبين نظرية المغة الحدي 

"إن وظيفة المغة ليست مجرد وسيمة ( حول وظيفة اللغة : Malinowski)(1884/1942المسانيين، ومن أمثمة ذلك ما قالو "مالينوفسكي") 
ي المنتظم، ىي جزء من السموك االنساني، إنيا ضرب من عمل، ىم أو التواصل، بل وظيفة المغة ىي أنيا حمقة في سمسمة النشاط اإلنسانالمتف

وليست أداة عاكسة  لمفكر، واستعمال المغة عمى ىذه الصورة ليس قاصرا عمى الجماعات البدائية، بل إنو ليالحظ في أرقى الجماعات تحدث 
ية، تتمظير في العالقة التواصمية التي يظير فييا ، وبما أن المغة حاضرة في كل مجتمع لساني، فال بد ليا من مظاىر تطبيقية إجرائ18ا"

الذي يعرفيا  (Fish man()6291/9162) االستعمال المغوي، وىذا االستعمال ىو موضوع المسانيات االجتماعية، كما ذىب إلى ذلك "فيشمان"
، وىذا الرأي يضع المغة مع 19ي لمسموك"بأنيا: "عمم يبحث في التفاعل بين جانبي السموك االنساني، استعمال المغة والتنظيم االجتماع

ي المسانيات االجتماعية في مجال واحد ، حيث يمكن القول :إن المغة سموك اجتماعي، وعمم المغة االجتماعي أوالمسانيات االجتماعية ، ما ى
 إال معيارعممي يدرس بو ىذا السموك.      

 المسانيات االجتماعية وتطبيقاتها في فكر الجاحظ : -2

ن نريد أن نممس حقيقة المسانيات االجتماعية من الناحية التطبيقية لمغة، نجدىا تبحث في دراسة األنماط المغوية المنتشرة، والبارزة حي
آخر،  في المجتمع المساني الواحد، كما نممسيا في تمك القوانين االجتماعية التي تحكميا، فيي " تحاول تحديد الييمنة المغوية لنمط لغوي عمى

، وتمك القوانين االجتماعية تمثل 20ما تحاول اكتشاف القوانين أو المعايير االجتماعية التي تحدد المواقف المسانية ، ضمن الجماعة المغوية"ك
 الضوابط التي يستعين بيا عالم المغة في استقراء الثوابت والمتغيرات داخل المغة ووفق متطمبات الفئة االجتماعية .    

ماعية ضمن المؤثرات التي تتأثر بيا المغة في جانبيا التطبيقي ، أما دراسة المغة دون ىذه تل القوانين و المعايير االجألجل ىذا ، تدخ
و المؤثرات، فيمكن تصنيفو في الجانب النظري، فاألول يوجب عمى الباحث االحتكاك بالعينة االجتماعية المراد دراسة مادتيا،أما الثاني في

وية دراسة وصفية ، وأمام ىذه الحقيقة المسانية ، فإن الجاحظ  لم يكن بمعزل عن عالقة المغة بمظيرىا التطبيقي في المجتمع دراسة المادة المغ
 ، وىذا المظير التطبيقي يمكن إيجازه في العناصر اآلتية :
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 ( : l’évènement  Verbal)الحدث الكالمي في المجتمع  -أ 

ء، واختالطو بطبقات المجتمع العباسي بمختمف شرائحو، واطالعو عمى الميادين الثقافية والدينية، مع إن كثرة اختالف الجاحظ إلى العمما
تصور أحوال ىذه الفئات،   طول الخبرة بشؤون عصره، كون لديو نظرة عممية حول لغة الفئات االجتماعية المتعددة ، بدليل أن لو كتبا ورسائل

خالء"، كتاب "القحطانية والعدنانية" ، كتاب "المعممين" ، كتاب"الجواري"، كتاب "العرب والموالي"... إلخ ، و أساليبيم في الكالم منيا كتاب "الب
وىذا العدد من المؤلفات الذي ىو عمى سبيل التمثيل ال الحصر، لبرىان قوي عمى أن الجاحظ وعى العالقة بين ىذه الطبقات االجتماعية  

 ميم كما صدر منيم، حتى ولوكان فيو خطأ أو لحن، وىو ما يصطمح عميو في المسانيات، بالحدث الكالميوبنيتيا المغوية، إذ كان يحكي كال

نما قصدا منو في إيراد الكالم ، (، Speech Eventالذي يعني باللغة اإلنجليزية ) وليس ىذا جيال منو بمواطن الصواب والخطأ في الكالم، وا 
المسانيات االجتماعية، التي ترى رواية العبارة وفق ما صدرعن المتكمم دون تبديل أوتصرف، وفي ذلك وفق ما تقتضيو القواعد التي تنادي بيا 

، حين خاطب كمبا ىجم عميو: "إن كنت سبع، فاذىب مع السباع، وعميك ىـ( 185و ىـ160)النظام إبراىيم بن سياريقول محاكيا ما قالو شيخو 
ن كنت بييمة فاسكت عن  . 21ا سكوت البيائم"بالبراري والغياض، وا 

نالحظ أن الجاحظ أورد المحن في كممة "سبع" كما ىو دون إعرابو، إذ أنو ال يجوز لو  التصرف فيو بتعديمو بالتنوين عمى أنو خبر كان 
"والتنكر عمي  منصوب ، وذلك حتى يسجل الظاىرة المغوية كما وردت في الواقع االجتماعي ، لذا يخاطب القارئ قائال حين يروي ىذه العبارة :

ن كنت سبع، "ولم أقل سبعا" "  .22قولي وحكايتي عنو، بقول ممحون من قولي: "وا 

من خالل ىذاه العبارة التي  تبين طريقة الجاحظ الخاصة في حكاية كالم غيره ، يظير أن الجاحظ يتفق مع منيج المسانيات االجتماعية 
تني بالمتكمم والمغة التي يستعمميا، والمتكمم إليو، وزمن التكمم، وما ينتيي إليو الكالم، الذي يرى ضرورة المحافظة عمى مانطق بو المتكمم، ويع

 ومن ىنا يتقيد الجاحظ بأمانة نقل العبارة، وفق عادة المتكمم المغوية في إنشائو وتركيبو لمكالم.
 

 التغير المغوي االجتماعي:  -ب 

لطارئة عمى لسان مجتمعو، إلى حقيقة تؤمن بيا المسانيات االجتماعية الحديثة تنبو الجاحظ من خالل تحميمو لالختالفات الميجية ا
الذي تتحكم فيو دواع تاريخية تعاقبية، ليا عالقة بالمجتمع  (Développement du langage)ويراعييا عمماؤىا، وىي التطور المغوي 

ساير مرونتو المغوية، " ذلك ألن المغة في تراكميا التاريخي، في وظروفو الداخمية، مما يؤدي إلى ظيور تعبيرات تمثل الواقع الجديد، وت
، ومن بين 23تطوراتيا المتعاقبة، في ميميا ألسموب معين لمتعبيرعن الجماليات المفظية، إنما  تعكس واقع ذلك المجتمع وخصائصو الذاتية"

الناس، واختمفت صور ألفاظيم، ومخارج كالميم، ومقادير  أسباب تغير وتطور لغة المجتمع، التعبيرعن حاجاتو، يقول الجاحظ " كثر كالم
أصواتيم في المين والشدة، وفي المد والقطع، كثرة حاجاتيم، ولكثرة حاجاتيم، كثرت خواطرىم وتصاريف ألفاظيم، واتسعت عمى قدر اتساع 

يقية، من التغير المغوي الطارئ عمى استعماالت ، إن ىذا الرأي  يفتح مجاال  لتنظير لساني يعرض لنا فيو الجاحظ  نماذج تطب 24معرفتيم"
ق المغة في المجتمع العباسي ، ذلك المجتمع الذي استحدث فيو الناس ألفاظا، ذات دالالت مناسبة لمواقع االجتماعي آنذاك،  وفي ىذا السيا

ة )دقيق يطبخ بالسمن والمبن( أو بجوذابة يقول الجاحظ في إحدى قصص البخالء: " إذا مد أحدكم يده إلى الماء فاستسقى، وقد أتيتم ببيط
، يتبين من ىذا النص، أن التغير المغوي من 25)طعام من األرز والمحم( ... قال: وأتانا بأرزة، فنثروا عمييا لبكة )قطعة من ثريد( ..."

قدميا يبدو بطيئا في بعض األحايين، الخصائص الضرورية لمغة، اليمكن إغفالو، ألن " المغة ليست ساكنة بحال من األحوال، بالرغم من أن ت
 .26فاألصوات و التراكيب وصيغ الكممات ومعانييا، معرضة كميا لمتغيير والتطور" 

 الطبقات المغوية )الخاصة والعامة(: -ج 

(، Les classes sociales) تمتقي أبحاث الجاحظ في ىذا الباب، ببحوث عمماء المسانيات االجتماعية ودرساتيم لطبقات المجتمع 
ويقصدون بذلك طبقات الناس من حيث استعمال المغة الواحدة، جودة ورداءة، وقوة وضعفا، وبما أن الجاحظ فقو ىذه الحقيقة، فإنو يؤكدىا 

، تحتاج إلى مزيد من البسط  -من قبل الجاحظ -، وىذه الرؤية العميقة لمغة 27قائال: "وكالم الناس في طبقات، كما أن الناس أنفسيم طبقات"
 والتفصيل، ومن أجل توضيح فكرتو ىذه، أنزليا إلى الميدان التطبيقي، فرصد لنا أربع طبقات لمغة ومستعممييا، وىي:

 لغة الكتاب العزير: -أ 
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عربية القرآن ،ىي أعمى مستويات البيان الذي شعر العرب قديما أنو الغاية التي يتنافسون من أجل الوصول إلييا، فمما سمعوا القرآن 
أنو يمثل ىذه الغاية التي يحاولون بموغيا، وفي ىذا يقول الجاحظ عن القرآن ولغتو اإلعجازية: " قد خالف جميع الكالم الموزون  وجدوا

، وبيذا 28والمنثور، وىو منثور غير مقفى، عمى مخارج األشعار واألسجاع، وكيف صار نظمو من أعظم البرىان، وتأليفو من أكبر الحجج "
 حظ  يصنف مراتب الكالم ، مبتدئا من أعمى درجة النظم المعجز، إلى ما ىو دونو من مستويات الكالم .     القول ، شرع الجا

 لغة طبقة األعراب: –ب 

يعتبر الجاحظ بنظرتو السوسيولوجية لمغة األعراب،أن أىميا أحسن الناس إجادة لالستعمال المغوي، بمختمف مستوياتو الصوتية، والداللية 
نما صار الجاحظ إلى ىذه النتيجة، باالحتكام إلى البيئة والمكان الجغرافي الذي لم تختمط ألسنة أفراده بمكنة األعاجم، وىذا المكان والتركيبية،  وا 

ت، المساعد عمى جودة لغة األعراب،ىو بيئة شبو الجزيرة العربية، وقد عمل ذلك قائال: "ألن تمك المغة إنما انقادت واستوت، واطردت وتكامم
، بعد ذلك ينفي الجاحظ عن لغة ىذه الطبقة، السمبيات القادحة في جماليات التعبير لدييم،  29الخصال التي اجتمعت ليا في تمك الجزيرة "ب

ولم أجد في خطب السمف الطيب، واألعراب األقحاح ، ويثبت اإليجابيات الدالة عمى عمو بيانيم، وفي ذلك يقول منزىا لغتيم عن كل نقص : "
ومن  ألفاظا مسخوطة، وال معاني مدخولة، والطبعا رديئا، والقوال مستكرىا، وأكثرمانجد ذلك في خطب المولدين، وفي خطب البمديين المتكمفين ،

، ومن ىذا القول ندرك أن الجاحظ  30ير والتفكير"أىل الصنعة المتأدبين، سواء كان منيم عمى جية االرتجال واالقتضاب، أومن نتاج التحب
لى رتب ة اليعدل بكالم األعراب ومن شابييم في األساليب أي طبقة أخرى ، أما الخصائص التي ترفع لغتيم إلى رتبة أىل الفصاحة والبيان، وا 

ذ في األسماع، وال أشد اتصاال بالعقول السميمة، أعمى الطبقات المغوية، فيقول: " وأنا أقول، ليس في األرض كالم ىو أمتع وال آنق ، وال أل
، ولعل في ىذا القول ما يؤكد أن لغة البدو من 31والأفتق لمسان، وال أجود تقويما لمسان، من طول استماع حديث األعراب العقالء الفصحاء"

يان العالي، الذي يجب أن يحتذى من قبل أىل شبو الجزيرة العربية، كانت في عصر الجاحظ ىي النموذج الذي يمثل المغة الرفيعة و الب
مغة المتأدبين والمنشئين لمكالم المنظوم أو المنثور، وألجل ىذا كانوا يحبون سماعو، ويسارعون إلى مشافية أصحابو ، وربما شد لو عمماء ال

 الرحال ابتغاء جمعو و تدوينو.    

 لغة الطبقة العالمة:  -ج

بيا طبقة أرباب القمم وأصحاب البيان، أو مايسمون عادة بالطبقة العالمة، وىم عنده طبقة مجزأة  يثبت الجاحظ لغة ىذه الطبقة، قاصدا
 إلى طبقات عديدة ومتنوعة، ىي:

طبقة الشعراء والكتاب وطبقة الفقياء والخطباء ومن استن بسننيم، فيؤالء ليم لغتيم، المتفردة بخصائص مميزة، وفي ىذا يقول موضحا لغة  -
: " ولكل قوم ألفاظ ، حظيت عندىم ، وكذلك كل بميغ في األرض، وصاحب كالم منثور، وكل شاعر في األرض ، وصاحب كالم  ىذه الطبقة

، ومن ىنا بتضح أن الجاحظ كان خبيرا بأسرار إنشاء الكالم،  32موزون ، فالبد أن يكون قد ليج وألف ألفاظا بأعيانيا ، ليد يرىا في كالمو"
ناء أساليبيم ، وأن لكل واحد منيم طرائق معينة في حبك الكالم ، ومن ثم فإنو تمكن من إدراك ىذه الخبايا الدقيقة ، في وأساليب البمغاء في ب

معرفة صيغ الفصحاء في تشكيل الجمل واختيار األلفاظ ، فال شك أن لو باعا طويال، و دارية بكالم الفصحاء ، كل ذلك لم يكن ليحيط بو 
 كو بمختمف الشرائح االجتماعية التي كانت سائدة في بيئتو وعصره .  عمما، لوال كثرة احتكا

 لغة طبقة المعتزلة: -د  

يعد الجاحظ لغتيم متميزة، لكونيا مرتبطة بأفكار عقدية وكالمية، وال يضع لغتيم في مستوى واحد، بل يعتبر لغتيم ذات مستويين، مستوى  
النظام شيخ الجاحظ وغيره ، ومستوى خاص بعوام ىذه الفرقة، حيث يصنف لغة  بن سيار ىيميتعمق بصفوة رجاالت المعتزلة وعممائيم، كإبرا

الفريقين فوق لغة سائرعوام المجتمع، و في نظر الجاحظ أنيم ال يتكممون بأي كالم، بل كالميم في غاية الفصاحة من حيث جودة التركيب، 
ن كان غريبا وعمق المعنى، ألن ليم ذوقا لغويا، وحسا أدبيا يميزون ب و بين جيد الكالم ورديئو،  وفي ىذا يقول: "...وأشكاال من ىذا الكالم، وا 

، وفي ىذا تعميل من قبل الجاحظ   33مرفوضا من أىل ممتنا ودعوتنا، وكذلك ىو عند عوامنا وجميورنا، وال يستعممو إال الخواص والمتكممون"
صداره في حقيا ىذه ا ألحكام ، إذ بين أن ليم استعماالت لغوية خالصة ليم من دون الناس، بسبب أن ليم في حكمو عمى لغة ىذه الفرقة، وا 

طية معرفة واسعة بعمم الكالم،ىذا العمم الذي مكنيم من التفنن في صياغة األساليب، وتطعيميا بآرائيم الفكرية،ولعل ىذه األحكام ليس اعتبا
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يتعمق بثقافة ىذه الطبقة ، ال سيما أن الجاحظ كان ينتمي إلييا ، وكانت لو فرقة بعيدة عن كل تعميل ، بل ىي مبنية عمى عمم راسخ بكل ما 
 معتزلية عرفت بالجاحظية. 

 لغة طبقة العوام:   – ه

لغة طبقة العوام عند الجاحظ موجودة ، لكنو ال يعتبرىا جديرة بالذكر، لكونو ال يضع اعتبارا ، إال ألربعة أنواع  من عوام األجناس 
لتي تستحق ألسنتيا الدراسة ، وىي العرب والفرس واليند والروم ، وفي الوقت نفسو يضع كل ىذه الطبقات، دون طبقة عوام المعتزلة البشرية ا

ذا سمعتموني أذكر العوام، فإني لست أعني الفالحين والحشوة والصناع والباعة، ولست أعني األكراد في الجبال، وسكان الجزائ ر في قائال:  "وا 
نما األمم المذكورة مع جميع الناس أربع،  البحار، ولست أعني من األمم البيروالطميان، ومثل قوقان وجيالن، ومثل الزنج وأشباه الزنج ، وا 

، فوق األمم العرب وفارس واليند والروم ، والباقون ىمج وأشباه اليمج ، وأما العوام من أىل ممتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخالقنا، فالطبقة التي
، وعند إمعان الفكر في ىذا القول، يتبين أن لمجاحظ مفاىيم 34ولم يبمغوا منزلة الخاصة منا ،عمى أن الخاصة تتفاضل في طبقات أيضا" 

ومصطمحات ينفرد بيا عن سائر عمماء المغة، فمصطمح العوام عنده لو داللة خاصة،إذ ال يقصد بو جميع فئات الناس، كما ىو سائد عند 
مقصور عمى فئة معينة،ىي فئةعوام المعتزلة وبعض الطوائف األخرى، ولعل السبب الذي جعل الجاحظ  يصدر ىذا الحكم،ىو غيره، بل ىو 

 أنو ينظر إلى طبقات المجتمع بمنظور لساني، حيث يكون االعتبار لمطبقة التي ليا حظ من البيان الرفيع أومن المغة الراقية، والتي يكون
وحقيقا بالدراسة والتأمل،أما بقية الفئات االجتماعية األخرى ، فميست حرية بأن ييتم الجاحظ بيا، ألن كالميا اليممك كالميا جديرا باالعتناء 

 من الخصائص األسموبية، مايؤىمو ألن يكون محط نظره ، ومن ثم فإنو يضرب عنو صفحا وال يقيم لو وزنا.                        

 :لغة طبقة الفرق والطوائف  - و

أولى الجاحظ اىتماما في دراستو لمغة السائدة في المجتمع العباسي الذي ظيرت فيو فرق اجتماعية، شكمت لنفسيا طبقات متباينة، ومن  
: ثم تنوعت أساليبيا في التعبيرعن حاجاتيا، فأفرزت لغة خاصة بيا، ومن ذلك طائفة البخالء الذين وصفيم بالمسجديين، و في ذلك يقول عنيم

، ومن ذلك أيضا طائفة المصوص والشطار الذين 35أصحابنا من المسجديين: اجتمع ناس في المسجد، من أصحاب الجمع والمنع..." " قال
 -حفظك اهلل-أفرد ليم كتابا خاصا، يبدو أنو ضاع مع صروف الزمن ونكبات الدىر، وقد أشار إليو بقولو في مقدمة كتاب "البخالء" : "ذكرت 

،  واىتمام 36تصنيف حيل لصوص النيار، وتفصيل حيل سراق الميل، وأنك سددت بو كل خمل وحصنت بو كل عورة..."أنك قرأت كتابي في 
خرى الجاحظ بمغةىذه الطبقة دون غيرىا، يدل عمى أنو يخالطيم ويجمس إلييم، بدليل أنو أورد عبارة " أصحابنا من المسجديين "، أما الثمة األ

بالشطار والمصوص، فإنو كان يتمقف أخبارىم من الرواة ، كما أن حرص الجاحظ عمى إيراد أحاديث طبقة من المجتمع  والتي عرفت عنده 
البخالء ، إنما ينطمق من منيجو المغوي الذي يتتبع  كل طبقة اجتماعية، ليا لغة حري بيا أن تكون موضع اىتمام من قبل الباحث المغوي، 

إلى لغة طبقة أخرى ، يدل عمى وقوفو عمى حقيقة لسانية ، ىي انتقال دالالت المغة من حال إلى إضافة إلى أن انتقال الجاحظ من لغة طبقة 
حال ، وفي ىذا دليل عمى أن المغة عنده  يعترييا التغير من طبقة إلى أخرى، وىذا التطور الداللي استجابة لخدمة مصالح تمك الفئة 

، وىذه حقيقة لسانية أخرى، وىي 37أداة اتصال تتكيف مع حاجات أولئك الذين يستعممونيا"االجتماعية التي تمارسيا، و باعتبار المغة أيضا " 
 أن المغة في عموميا تتميز بالحركة و عدم االستقرار، وفي الوقت نفسو تبتعد عن السكون والثبوت الدائم.

أخبره مستعمال ألفاظا من صميم مينتو، ومن أمثمة ىذا النوع من االستعمال المغوي،أن الجاحظ سأل بائع شراب عن وصف معركة، ف
قال: " لقيناىم في مقدار صحن بيت الشراب، فما كان يقدرمايصفي الرجل، دنا حتى تركناىم في أضيق من رطبمة)وعاء يسع رطال من 

كل طبقة تستعمل ، ومن ىذه القصة التي يستدل بيا الجاحظ ، يمكن القول إن 38الشراب(، فمو رميت تفاحة ماوقعت إال عمى أنف سكران"
لغتيا الخاصة وفق مااعتادت عميو من عادات أومين اجتماعية، واعتيادىا عمى ألفاظ وتراكيب مخصوصة، تنم عمى أن المغة مرتبطة 
 بالمجتمع، وأن ىذا االرتباط يقترن في الغالب بحاجات الفئة االجتماعية، وأن الحاجة االجتماعية عامل من عوامل التطور المغوي، السيما

 .         الداللي منو، سواء أكانت داللة أللفاظ رفيعة، متعمقة بمغة أىل البيان، أم داللة ليا صمة بألفاظ وضيعة، مالزمة لمغة السوقة والعوام

 المهجات وعال قتها بمغة المجتمع : - 3

ليو الباحث المغوي عند االحتكام إلى لغة المجتمع الرسمية في عصر ومجتمع الجاحظ ىي العربية الفصحى، وىي المرجع الذي يؤول إ
، فإن الباحث  يجد أن الجاحظ عن طريق ( Langue Standard)الدليل، وأما مااصطمح عميو في سوسيولوجية المغة، بالمغة الفصحى 



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 
 

~ 225 ~ 
 

ن كانت ىي النمدوذج الذي يحتذى بو في االستعمال، قد يعتري يا بعض الدخيل المغوي االستقراء   االجتماعي لمغة،استنتج  أن ىذه المغة، وا 
والميجي من خارجيا، ولتوضيح ىذا الجانب يصرح الجاحظ موضحا ىذه الحقيقة : " إن أىل األمصار يتكممون عمى لغة النازلة فييم من 

 .39العرب، ولذلك تجد االختالف، في ألفاظ أىل الكوفة والبصرة والشام ومصر"

ن االختالف في األلفاظ يولد ليجات، لذا يدرسيا دراسة ميدانية ويتتبع األلفاظ من خالل ىذا القول، يمكن القول إن الجاحظ يدرك أ
 المتداولة بين المتكممين، فيالحظ أن ىناك تباينا بينيما، مما يضطره إلى تقسيم الميجات إلى قسمين، ليجات إقميمية وليجات اجتماعية.

 

 (:Dialectes Régionaux)المهجات اإلقميمية:  -أ 

ظ حوليا دراسة شاممة عامة، حيث رصد الميجات العربية في إقميميا الكبير، وىو شبو الجزيرة العربية، وأشار إلى حيزىا أقام الجاح
، ومن أقوالو في ذلك، مأورده عن  (Phonétique)الجغرافي الذي تنتشر فيو، موضحا بعض سماتيا الصوتية أو الجانب الفونيتيكي منيا 

: "ويقال دجاجة بيوض في دجاج بيض وبيض، بإسكان موضع العين من الفعل، من لغة سفمى مضر، وضم بعض الميجات المحمية قائال 
، وبيذا فالجاحظ يدرك أن التغير الميجي من الناحية الصوتية، ال سيما 40موضع العين من نظيره من الفعل مع الفاء ، من لغة أىل الحجاز"

 ة الطبيعية ومالبساتيا الجغرافية واالجتماعية. النطقية منو، يخضع أيضا في معظم األحيان لمبيئ

 (:Dialectes Sociaux)المهجات االجتماعية:  -ب 

ىذا النوع من الميجات ىو الذي استحوذ عمى معظم الدراسات السوسيولوجية لمغة لدى الجاحظ ، فقد درس ليجة األعاجم الناطقين 
ا يؤكد نظرة الجاحظ العميقة لمغة، إذ يتناص موقفو ىذا مع المسانيات االجتماعية، بالعربية، وليجة المولدين، وليجات اجتماعية أخرى، مم

 باعتبارىا ذلك " العمم الذي يتخذ من المغة موضوعا لو، والمغة التي يدرسيا إنما ىي تتحقق في أشكال لغات كثيرة، وليجات متعددة، وصور
ن المغة ال يمكن أن تدرس و تحمل إال في مناخيا الذي تكونت وتطورت فيو، ،  ىذا القول ينص عمى أ41مختمفة من صور الكالم اإلنساني"

كما أنو ينص عمى أن من رام تحميل المسائل المغوية في أي لغة، وعبر مستوياتيا المختمفة،  فيجب عميو مراعاة ليجات تمك المغة، ألن 
ن المغات اإلنسانية، السيما أن المسانيات المعاصرة أضحت تمح عمى الميجات ماىي إال مظير من المظاىر المسانية التي تتجسد فيو أي لغة م

 التوجو بالبحوث، إلى الميجات الموجودة في مجتمعاتيا، باعتبارىا من مكونات التركيبة االجتماعية لذلك المجتمع.

 لهجة األعاجم: -

ب الخمص مع األعاجم بشكل كبير، وىذا ىي أول ليجة اجتماعية،الحظيا الجاحظ بوضوح في ذلك المجتمع الذي اختمط فيو العر 
االختالط العربي بالجنس األعجمي، ولد ليجة مزدوجة من المغة الفصحى والمفردات األعجمية، ومن ذلك مارواه الجاحظ عن قصص أحد 

وازىا، وشريكاتنا من تجارالدواب مع الحجاج بن يوسف الذي قال لو " أتبيع الدواب المعيبة من جند السمطان، قال التاجر: وشركتنا في ى
مداينيا، وكما تجيئ نكون، فقال لو الحجاج: ما تقول: ويمك، فقال لو بعض من كان اعتاد سماع الخطأ، وكالم األعاجم بالعربية حتى صار 

 .42يفيم مثل ذلك، يقول: "شركاؤنا باألىواز والمدائن يبعثون إلينا بيذه الدواب، فنحن نبيعيا عمى وجييا"

 :لهجة المولدين  -

انتبو الجاحظ إلى أن المولدين في عصره، كانت ليم ليجة ينمازون بيا في المجتمع، متأثرين في ذلك باألعاجم، السيما عمى المستوى 
يين،   الصوتي )الفونيتيكي(، وربما كان من ىؤالء المولدين بعض الشعراء الذين ليم شعر جيد المعاني رقيق األلفاظ ،أحرز ثناء كبيرا من المغو 

ان الجاحظ أحد أولئك الذين أثنوا عميو، ومع ذلك تسربت إلى شعرىم لكنة الفرس واألحباش، فصاروا ينطقون حروف العربية بغير مخارجيا، وك
دون مراعاة المخارج التي اعتادتياالعرب بسميقتيا، ومن ذلك مارواه الجاحظ : " أن الشاعر سحيم عبد بني الحسحاس الذي كان تؤثر فيو 

 أنشد عمر بن الخطاب قائال: الحبشية، 

 َكَفى الشَّْيُب َواإِلْساَلُم ِلْمَمْرِء َناِىًيا  ُعَمْيَرَة َوِدْع ِإْن َتَجَيْزَت َغاِزًيا                             

أنو أخفق  ، فيذا الشاعرعمى عمو كعبو في الصياغة المغوية، إال43فقال عمر: لو قدمت اإلسالم عمى الشيب ألجزتك، فقال ماسعرت"
في إخراج بعض الحروف من مخارجيا، وذلك أنو نطق الشين سينا، وقد ساق الجاحظ عن كالم المولدين نماذج كثيرة، في كتاب "البيان 

تي والتبيين"، حيث عرف كيف يحمميا بمراعاة أصل المتكمم وساللتو البشرية، وىذا جانب من جوانب سوسيولوجية المغة في الدراسات الحديثة ال
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" تأخذ بعين االعتبار حالة المتكمم، كمعطى اجتماعي من حيث أصمو الساللي ووظيفتو االجتماعية، ومستواه المعيشي الثقافي، وربط ىذه 
، ومن 44الحالة بنوع المغة التي يستعمميا، انطالقا من مجموع القواعد التي تضبطيا ، ألنيا دائما تحدد في زمان ومكان، وبيئة اجتماعية معينة"

نا نعمم أن ىناك معطيات، تؤثر كميا في التكوين المغوي لدى الشخص، وتمك المعطيات تتمثل في استعدادات وراثية، تعود إلى ساللتو ى
البشرية، أوعمل أو مينة  تعكس حالتو االجتماعية، وميما تنوعت العوامل المؤثرة في تكوين ليجة أوأخرى ، فإن الجاحظ يرد سبب ظيورىذه 

ألسنة األعاجم والمولدين، إلى أن ىناك تداخال لغويا بين المغة األم والمغة الثانية، مما يسبب تغيرا صوتيا، وفي ذلك يقول: "  الميجات عمى
 .45والمغتان إذا التقتا في المسان الواحد، أدخمت كل واحدة منيما الضيم عمى صاحبتيا"

نعتبرىا أحكاما بناىا عمى دراسة سوسيولوجية لالستعمال المغوي، ورصد  ىذه األحكام  المسانية التي توصل إلييا الجاحظ ، يمكن أن  
وي التغيرات الميجية المتعددة، وربطيا بأجناسيا البشرية، ومن ثم فإنو نظر إلى الميجات نظرة عممية، إذىي عنده " نمط من االستخدام المغ

 . 46داخل المغة الواحدة، وتشترك معيا في جممة من الخصائص العامة"

صفوة القول ، إن الجاحظ أقام دراستو السوسيولوجية لمغة عمى فكرة، مفادىا أن التحميل المغوي ال يكون حكرا عمى لغة ما، بل يتعداىا 
ذا كانت دراستو في كتاب "البيان والتبيين" أو غيره من الكتب، لم يرد فييا المصطمحات الحديثة المتداولة في  إلى لغات وليجات أخرى، وا 

ات السوسيولوجية الحديثة لمغة، فإن ذلك يعود إلى أنو كان ىو وأمثالو من عمماء التراث، يدركون أن أي دراسة لمغة ميما كان منيجيا الدراس
إذ  وغايتيا، فإنو الينبغي ليا أن تيمل الجانب السوسيولوجي )االجتماعي( لمغة، وىذا المنيج يقترب مما ذىب إليو بعض المسانيين في عصرنا،

" أنو يمكن االكتفاء بالمصطمح العام المشيور، عمم المغة أو عمم المغة العام دون نعتو باالجتماعي، عمى أن يتولى مسؤولية النظرة  يرى 
 .47االجتماعية لمغة في كل مرحمة"

 خاتمة البحث:

 من خالل ما ورد في ىذا البحث، يمكن استنتاج النتائج اآلتية:

حمل منذ وقت مبكر األصول األولى التي تتفق غالبا مع ما يسمى حديثا سوسيولوجية المغة،  التفكير المساني لدى الجاحظ ، قد -1
ليو عمم المغة االجتماعي الحديث.  حيث إن ماأقره الجاحظ في كتاب "البيان والتبيين" وسائر مؤلفاتو، قد أشارا 

عن مصطمحات تنتمي إلى الدراسة السوسيولوجية  أفكار الجاحظ المسانية في كتاب "البيان والتبيين"، تحمل حقائق لسانية تكني -2
 الحديثة لمغة، مما يجعل أي باحث يذىب إلى أن الجاحظ لم يفتقر إلى الفكرة العميقة، بقدر ما كان يفتقر إلى المصطمح.

ىذه المغة، كما أن  يتبين من خالل دراسة الجاحظ السوسيولوجية لمغة،أن المغة تؤثرعمى الفرد، حيث يرى الحياة االجتماعية من زاوية -3
المغة تؤثر في المجتمع، والمجتمع بدوره يؤثر فييا، بدليل أن ألفاظا وتراكيب طرأ عمييا التغيير في الجانب الصوتي والتركيبي لعوامل 

 اجتماعية، مما يفسر ظيورعبارات قديمة وأخرى جديدة.

غيرات صوتية، ومن ثم فالمغة التبقى عمى حاليا، إذ يعترييا الضرورة االجتماعية عند الجاحظ  تفرض عمى المغة كممات دخيمة، أو ت -4
 التطور الصوتي الذي ينتج عنو تطور داللي.

المغة ليا ارتباط وثيق بالميجات، مما دفع الجاحظ إلى االىتمام بالميجات داخل المجتمع، وتمك سمة يتناص فييا التفكير المساني  -5
ة، التي تيتم بالميجات وعالقتيا مع المغة األصمية، ألنو ربما صارت ىذه الميجات بعد مدد طويمة لدى الجاحظ مع المسانيات االجتماعية الحديث

من الزمن لغات رسمية، كما حدث لمغات األوروبية التي انبثقت من الالتينية ، ثم انفصمت عنيا لعوامل عديدة ، في مقدمتيا العوامل 
 االجتماعية.

من ميادين البحث في إطار المسانيات االجتماعية، وأن أي دراسة لسانية لمغة تقصي العامل الدراسة السوسيولوجية لمغة، ميدان  -6
امل االجتماعي، فإنيا دراسة ال تسمم من نقائص، ألنيا لم تراع عامال أساسيا يعتبرأحد مقومات المغة، أال وىو العامل االجتماعي، وىذا الع

 د بعيد.  عرفو الجاحظ ومارسو في  بحوثو المسانبة منذ أم

البحث المساني إذا ارتبط بتحميل المؤثرات االجتماعية في المغة، فال ريب أنو يكون بحثا ذا نتائج ممموسة، تقترب كثيرا من الدقة  -7
 الموضوعية، وسبب ذلك أنو احتكم إلى الدراسة الميدانية المدعمة بأمثمة وشواىد لغوية مستمدة من الواقع المغوي االجتماعي ، لذا اتسمت

 دراسة الجاحظ المغوية بالطرح العممي المنطقي والموضوعي. 
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يمكن القول إن بحث الجاحظ في موضوع  الميجات المحمية في عصره، وتحميمو لمتفاوت المغوي بين طبقات المجتمع، يعتبرمن  -8
، ومن ثم يمكن استثماره في الدراسة  البحوث التي تطمع الباحث المساني عمى التباين المغوي والميجي، في فترة محددة من العصر العباسي

 التاريخية التي تبحث في دراسة الظواىر المغوية خالل أزمنة تاريخية متعاقبة، وبذلك يستطيع أي باحث الوقوف عمى أىم التطورات الطارئة
 .                                       عمى المغة في عصر الجاحظ، ويوازن بينيا وبين غيرىامن التطورات التي شيدتيا المغة في العصور الالحقة
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  المنحى الوظيفي عند الجرجاني في كتابه دالئل االعجاز

Fonctional Grammer according to Al djurdjani in his work delail elijez 

 االسم والّلقب: زلمد بوادي.              
 الشهادة: دكتوراه علـو + تأىيل

 
 
 

 ملّخص المقال:

 اللغوي الدرس بُت االنفصاـ إلحداث ظيفي يف الفكر العريب الّلساين، وتفادياهتدؼ ىذه الّدراسة إىل تقصي مالمح الّتفكَت الو 
 العريب خبايا الًتاث عن للكشف اللسانية النظريات أحدث موظفة واحلداثة الًتاث بُت الدراسة ىذه مجعت اللغوي الغريب، والدرس العريب

 وطرؽ دبستعمليو، اللغوي النشاط عالقة هتتم بدراسة اليت الوظيفي" النحو نظرية" ىنا ونقصد اإلبداعية، الكثيفة وطاقاتو وإمكاناتو
 اليت العوامل عن والبحث ،"اخلطاب" ضمنها ينجز اليت ادلختلفة ادلقامية والطبقات والسياقات بنجاح، الّلغوية العالمات استخداـ وكيفيات
ىو عبد القاىر اجلرجاين)ت أال و اللساين العريب  سالدر  ىذا وقد  وقع االختيار على رمز من رموز تواصلية ناجحة، منو رسالة ذبعل
(، من خالؿ كتابو "دالئل اإلعجاز" لنبُت أّف الكثَت من ادلقوالت اللسانية احلديثة اليت جاء ّٔا سوسَت وجاكبسوف وغَتمها ذلا يف 471

 الًتاث اللساين العريب ما دياثلها ويفوؽ. 
 لفكر اللساين، اخلطاب، الرسالة التواصلية، ادلقوالت اللسانية. :    ادلنحى الوظيفي، االكلمات المفاتيح

Abstract: 
Title: Fonctional Grammar according to Al Djurdjani in his work Delail Elijez. 
 This essay aims at studying the fonctional thinking features according to the arabic  linguistic view. In order 
not to separate arabic linguistic course from occidental one,  this study has combined patromony and modernity 
following the most modern linguistic theories to reveal what is disguised by the arabic patrimony, its big 
capabilities and creative abilities. I mean by that the fonctional theory of grammar which is concerned with the 
study  of the relation between linguistic activity and its users, and its manners to use linguistic signs successfully, 
its contexts and the different contextual  categories surrounding "the discourse". In addition to that, looking for 
the agents that make of it a successful message for communication . Abd Elkaher who is the arabic linguistic 
course symbol is chosen with his work Dalail El Ijez to make clear that a big number of linguistic says of 
Saussure and Jakobson...have equivalents in the arabic linguistic patrimony. 
Key words: fonctional grammar, linguistic view, discourse, message for communication, linguistic say. 
Résumé  : 

   L'intitulé de l'article : la direction fonctionnelle chez Eldjurdjani dans son ouvrage "Dalail el Ijez ". 
  La presente etude a pour objectif d'examiner les traits de la réflexion' fonctionnelle selon la pensée linguistique 
arabe. Pour ne pas séparer le cours linguistique arabe du cours linguistique occidental, cette étude a Jumelé 
patrimoine et modernité tout en faisant recours aux théories linguistiques les plus modernes visant à dévoiler ce 
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que cache le patrimione arabe, ainsi que ses firtes capacités et son pouvoir créatif. Pour cela, On entend "la 
théorie de la grammaire fonctionnelle" qui s'occupe de l'étude de la relation entre l'activité linguistique et ses 
usagers, et des manières et des façons d'utiliser les marques linguistiques avec succès, des contextes et les 
differentes couches contextuelles qui encadre" le discours", chercher les facteurs qui font de lui un message de 
communication réussi. Abd Elkaher Eldjurdjeni qui est un repère du cours linguistique arabe (471), a été choisi 
avec son ouvrage "Delail Elijez"pour montrer qu' un bon nombre d' énoncés linguistiques modernes avancés par 
. Entre autres, Saussure et Jakobson ont leurs équivalents dans le patrimione linguistique arabe. 
Les mots clés :direction fonctionnelle,pensée linguistique,discours, message de communication, énoncé 
linguistique. 

 
 تمهيد:                                                         أّوال: 

 خصائصها ورصد وصفها بفعالية يف يسهم العربية الّلغة يف بالوظيفة البنية الوظيفي القائم على أساس عالقة ادلبدأ استثمار إّف   
ادلنظور إليو يف رلموعو )ضلوه،  اللغوي العريب تراثنا يف ادلبدأ ذلذا جذور وجود إىل الدارسوف تفّطن  ولقد التواصلية، اخلطابية ظواىرىا وتفسَت

 الذي (، يف "دالئل اإلعجازھ 471القاىر اجلرجاين )ت عبد تعرضوا لو، الذين والبالغيُت الّنحاة فمن وبالغتو، وأصولو وتفسَته..(
 ." احلاؿ دلقتضى ويسميو: "مطابقة الكالـ ادلبدأ ىذا يراعي

 :وأهدافها وضوع الدراسةثانيا: م
 ىذا يف - أوىل ألنو الدالئل األوؿ من القسم يف حصرهتا و الدراسة، زلور ليكوف اخًتتو آّاؿ، ىذا يف اجلرجاين قدمو دلا ونظرا

 تتعرض دبا وصلتها يفة،والوظ البنية بُت العالقة أغلبها يف سبثل ىي و بالغتو، عليو بٌت الذي األساس ألنّو ادلعاين، لعلم كبَتة عناية - اجلزء
 علم تركيز اجلرجاين على الًتاكيب، إفّ  مسات بتتبع خيتص الذي ادلعاين بعلم مسي ما ربت يدخل الذي قولو ىو يف وذلك اجلملة، لو

 و دلفيد،ا الكالـ تراكيب على اجلانب ىذا يف يركز ألنو الباحثُت العرب، عند حاليا التداولية اللسانيات اىتماـ مصدر جعلو ادلعاين،
 .ادلعاصرة التداولية إليو تسعى ما بالضبط وىذا من الرديء، اجليد لتمييز احلاؿ، دبقتضى طابقتو
 :أمهها التساؤالت، مجلة من عن ذبيب أف الدراسة ىذه حاولت

 بالوظيفة البنية عالقة تتجلى فيم -؟  اللغوي العريب الًتاث يف الوظيفي ادلنحى مالمح تتجلى  فيم -؟  ىي مبادئها ما الوظيفية وما -
 ؟  اجلرجاين عند
 ؟ الدالئل  يف ادلتجلية  الوظيفية اخلصائص أىم ىي ما -

 ذبعل اليت -الدالئل للجرجاين خالؿ من - العربية الوظيفية خصائص على ىو زلاولة الوقوؼ الدراسة ترومو ىذه الذي واذلدؼ
وحىت تبلغ الدراسة غايتها ارتأيت تناوؿ العناصر اآلتية: سبهيد،  .نفسو الوقت يف عنها وسلتلفة الغربية ادلعاصرة، للوظيفية مشأّة منها

  الوظيفية ادلاىية والوظائف، الوظيفية العربية ) النحاة والبالغيُت(، مناذج من علم ادلعاين يف كتاب الدالئل، خاسبة. 
 ثالثا: الوظيفية الماهية والمبادئ:

سس تقـو عليها، إذ ال تتّم إاّل بواسطتها، وال تُعرؼ إاّل من خالذلا. كما تكوف ذلا إرىاصات سبثّل ادلعلـو أنّو لكّل نظريّة مبادئ وأ
نّية يف سبّيزىا اخللفّية ادلعرفّية اّليت تنطلق منها. فكذلك األمر بالّنسبة لنظريّة الّنحو الوظيفّي إذ ال زبتلف عّما سواىا من الّنظريّات الّلسا

 رىاصات تُفردىا عن باقي الّنظريّات احلاضرة يف ميداف علم الّلغة.بأعالـ ومبادئ وأسس وإ
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حىّت ال ذُبحف نظريّة الّنحو الوظيفّي حّقها يف ىذا البحث، كاف أوىل مباحث ىذه الّدراسة الّتطّرؽ إىل ادلفهـو اّلذي المفاهيم: : -1
 يقـو عليو مشروع الّنظريّة الوظيفّية، أال وىو مفهـو الوظيفة.

 ة:لغ -1-1
تأيت مادة ]َوَظَف[ يف الّلغة العربّية بصيغ عّدة: الفعل، اسم الفاعل، اسم ادلفعوؿ، الّصفة، ادلصدر...من قبيل: المعاجم العربّية:  -أ

 َوَظَف، موظَّف، َوظيفة، َوظيفّي، تَػْوِظيف...، فكاف من الصَّْيغ وادلعاين احلاضرة يف ادلعاجم الّلغويّة العربّية، اآليت ذكره:
َزَمها إيّْاه، َوَظَف: فَوَظَف فالُف فالنا إذا تَبعو، وَوَظَف البعََت إذا أصاب َوظيَفُو، و َقصَّر قيَده، وَوَظَف الّشيَء على نفِسو، أْي أَلْ      

 وَوَظَف على الصَّيب كّل يـو حفظ آيات من كتاب اهلل عّز وجّل، أْي َعُتَّ لو آيات حلفظها.
 ِظَفة، وُوُظف: وىو ما فوؽ الّرسغ إىل مفصل الّساؽ )من اخليل واإلبل(.الَوِظيف: مجعو أَوْ        

، ومن آّاز:   1.الَوِظيَفة: ما يُقدَّر من طعاـ أو رِْزؽ، والَوظيفة أيضا: الَعْهد والشَّرط، وادلنصب واخِلدمة ادلعيَّنة، ومجعها َوظاِئف، وُوُظف
نيا وظائف، أي نُػَوب وُدَوؿ، قاؿ:  للدُّ

 2أَبْػَقْت لََنا َوقعات الدَّْىِر مكرمة      َما َىبَّْت الرّْيُح َوالدُّنْيا ذلا ُوُظف(.                        
 القواميس األجنبّية: -ب-1-1-1
ىذه مع الّتمثيل ذلا. فجاءت  -موضوع البحث–وأّما القواميس األجنبّية، فهي األخرى أسهبت يف ذكر صيغ ومعاين ادلاّدة الّلغويّة      

 3ادلادة يف معجم أكسفورد للحديث على ثالثة أوجو: امسًا، وفعاًل، وصفًة.
 ؛أْي القياـ بعمل ما.Towork ; to be in work، جاء دبعٌت واحد:functionفالفعل      
 ، وىو ما احتمل معنيُت:functionواالسم      
عٌت الغاية أو اذلدؼ، أو واجب خا  لشخص دب ؛ The purpose or special duty of a person or thing: األّول

 أو شيء.
 ؛ أي حدث اجتماعي مهّم.An important social event: الثّاني
 ؛ وىي األخرى ربمل معنيُت:functionalوالّصفة      
ة، فهو ؛ دبعٌت عملّي، وتطبيقّي، ونافع يساعد على حّل مشكلة عمليّ Pratical and usefulratherthan attractive:األّول

 إذف وظيفيّّ.
 ؛دبعٌت شّغاؿ وُمسَتعَمل.Working ; beingused: الثّاني
بُت اإلمسّية،  fonctionالفرنسي، اّلذي لوحظ فيو ىو اآلخر تعّدد صيغة  Le Robertوكذلك األمر بالّنسبة لقاموس        

 والفعلّية، والّصفة.
ة والعمل. فوظيفة الّشخص، ما جيب عليو إصلازه يف عملو. ووظيفة الّشيء، عمل ، إما أف تدّؿ على الوظيفfonctionففي اإلمسّية       

وظَّف. fonctionnaireأو نشاط خاّ . أو أف تدّؿ على اسم الفاعل 
ُ
 ادل

 ، دبعٌت وظيفّي.fonctionnelوالّصفة      
 4، القياـ بوظيفة ما.fonctionnerوالفعل      
َف[ يف ادلعاجم الّلغويّة العربّية واألجنبّية، إاّل أّّنا تتّفق يف بعض من تلك ادلعاين، كادلنصب رغم تعّدد صيغ ومعاين مادة ]َوظَ      

 واخلدمة...ويبقى الفيصل يف اعتماد معٌت دوف غَته ىو الّسياؽ.
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الصطالحّي فإّف من ادلالحظ أّف مادة ]َوَظَف[ محلت ُصَورًا ومعاف عدة يف جانبها الّلغوّي، حىّت يف جانبها ااصطالحا:  -1-2
 ]الَوِظيفة[ ربمل أكثر من معٌت واحد.

الوظيفة كعالقة، حبيث يرد مصطلح الَوظيفة دااًل على العالقة القائمة بُت مكّونُت، أو مكّونات يف ادلرّكب االمسّي أو اجلملة، فهي      
 5إذف رابط بنيوّي قائم بُت مكّونات اجلملة أو مكّونات ادلرّكب.

كوف الوظيفة، ىي ادلعٌت احملّصل من استخداـ األلفاظ، أو الّصورة الكالمّية يف اجلملة ادلكتوبة أو ادلنطوقة، على ادلستوى فيمكن أف ت     
 الّتحليلّي أو الًّتكييّب، وىي يف الّلغة العربّية قسماف: وظائف صرفّية، ووظائف ضلويّة.

 من الّصيغ آّرّدة دلباين الّتقسيم. فالوظائف الّصرفّية، ىي ادلعاين الّصرفّية ادلستفادة     
وأّما الوظائف الّنحويّة، فهي ادلعاين الّنحويّة، وىي بدورىا قسماف: وظائف ضلويّة عاّمة مستفادة من اجلمل واألساليب بشكل عاـ       

 6، وادلفعولّية، واحلالّية...(.)كاخلرب واالنشاء، اإلثبات والّنفي، الطلب، الّتعّجب...( ووظائف ضلويّة خاّصة )كوظيفة الفاعلّية
 وأّما الوظائف يف الّنحو الوظيفّي، فهي ثالث: تركيبّية، وداللّية، وتداولّية. وقد تستعمل الوظيفة دبفهـو العالقة للّداللة على تلك      

جل ربقيقو، فالّدور إذف خيّص الّلغة والوظيفة كدور، ويقصد بو الغرض اّلذي تسّخر الكائنات البشريّة الّلغات الطبيعّية من أ  7الوظائف.
 8بوصفها نسًقا كامالً.

ولعّل ادلقصود بكلمة الوظيفة يف أبسط معانيها، أف تكوف مرادفة لكلمة استعماؿ. فاحلديث عن وظائف الّلغة مثال، يعٍت الطّريقة       
 اّليت يستعمل ّٔا النّاس الّلغة لينجزوا ّٔا أىدافا وأغراضا كثَتة ومتباينة.

حاز اىتماـ الكثَت من الباحثُت، إذ صلد عددا من الّتصنيفات ادلألوفة لتلك الوظائف، ولعّل ما يهّم  –أي وظائف الّلغة  –وىو موضوع 
 وما ىي يف ىذا الّسياؽ، ىو الّتصنيف القائل بالوظيفة الّتواصلّية لّلغة. فهاتو األخَتة كانت من أىّم مبادئ الوظيفّية، فماىي الوظيفّية؟، 

 9مبادئها"
(، وأعماؿ مدرسة براغ، وذبّسدت يف األعماؿ اّليت انتجت الفونولوجيا )سوسيرنظريّة لسانّية، انبثقت من أفكار  الوظيفيّة)       
دبعزؿ  ، ومدرستو يف فرنسا. فالوظيفّية )أو الّلسانيّات الوظيفّية( ترفض دراسة الّلغة كنسق صورّي، ديكن أف يدرس الّلغة يف ذاهتا،مارتيني

 10عن وظيفتها ادلركزيّة، وىي التّبليغ(.
وعلى أساس ىذا ادلبدأ، اّلذي ُيضاؼ إليو مبدأ تبعّية البنية للوظيفة، ديكن الّتفريق بُت نظريات وظيفّية، وأخرى غَت وظيفّية. وليس        

اعد ذبريديّة تدرس الظّواىر الّلغويّة دوف تعّيُت، ال الّتفريق بُت نظريات وظيفّية، وأخرى صوريّة، ذلك أّف الصوريّة، واّليت تعٍت وضع قو 
 11تناقض الوظيفّية، بل إّف كّل األضلاء صوريّة وال عيب يف أف جيمع الّنموذج الّلغوّي الواحد بُت الصوريّة والوظيفّية.

ادئ العاّمة، تقامستها معظم االذّباىات ترتكز الوظيفّية، مثل غَتىا من الّنظريّات الّلغويّة، على مجلة من األسس وادلب: في المبادئ: -2
اّليت تنطوي ربت ىذه الّنظريّة فحملت صبغة االذّباه الوظيفّي. فكاف أّوؿ ما يتّم التطّرؽ إليو يف ىذا ادلبحث، ىو عرض تلك ادلبادئ 

ردت يف الفكر الّلغوّي العريّب مؤاسرًة ادلبادئ ادلنهجّية الوظيفّية العاّمة يف مجلة من الّنقاط ادلوجزة، ليتّم بعد ذلك الّتفصيل يف تلك اّليت و 
 ادلنهجّية الوظيفّية ادلعتمدة يف الّدرس الّلسايّن الوظيفّي ادلعاصر. وديكن حصر مبادئ الوظيفية يف الآليت:

فة التواصل، واليت ، وظيفة اللغات الطبيعية األساسية ىي وظي12الّلغة أداة مسّخرة لتحقيق وظيفة الّتواصل داخل آّتمعات البشريّة. -
 تتفرع منها وظائف أخرى: تعبَتية وإقناعية وغَتىا، وتقـو مقاربة اللغة على أساس أّّنا أداة للتواصل بُت أفراد آّتمع الواحد، وبُت

يف إطارىا آّتمعات البشرية ككل. ويفهم من ىذا ادلبدئ أّف النحو الوظيفي يسعى إىل أف يكوف نظرية لسانية توصف اللغات الطبيعية 
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دبختلف األىداؼ التواصلية  -زلددة جزئيا على األقل-من وجهة نظر وظيفية، أي من الوجهة النظرية اليت تعترب اخلصائص البنيوية للغات 
 اليت تسعى اللغات إىل ربقيقها.

ع إىل اخلصائص الوظيفّية. بل إّّنا تذىب عالقة البنية الّلغويّة بالوظيفة عالقة تبعّية، إذ ال ديكن وصف اخلصائص البنيويّة، دوف الرجو   -
، يرتكز ىذا 13إىل أبعد من ذلك، حبيث ترى الّنظريّة الوظيفّية بأسبقّية الوظيفة على البنية، وأسبقّية ادلستوى الّتداويّل على نظَته الًّتكييّب.

أمناط خطابية على زلوري التزامن والتكّور، دبعٌت أّف  ادلبدأ على أّف الوظيفة تتحكم يف بنية اللغة عامة، وبنية ما ديكن أف ينتج داخلها من
 النحو الوظيفي نظرية يف الًتكيب والداللة منظورا إليها من وجهة نظر تدلولية.

واعد القالقدرة الّلغويّة قدرة تواصلّية، ال تنقسم إىل قدرتُت متمايّزتُت )ضلويّة وتداولّية(، وإمّنا ىي نسق واحد من القواعد البنيويّة، و  -
، فالقدرة التواصلية ىي موضوع الدرس اللساين، وتشمل كّل ادلعارؼ اللغوية واخلطابية وغَتىا، اليت سبّكن من إنتاج أي 14الّتداولّية ادلًتابطة.

 خطاب وفهمو وربويلو إّما ترمجة أو تفسَتا، أو تأويال، أو شرحا.
الّسامع عن طريق االكتساب، واّليت سبّكنو من إنتاج وتأويل -رفة اّليت خيتزّنا ادلتكّلمو)ادلقصود بالقدرة الّلغويّة )يف مقابل اإلصلاز(، ادلع    

 15عدد غَت متناه من العبارات السليمة(.
 وظيفّية، ذبمع بُت بنيات معيّنة، وما تسّخره ىذه البنيات لتأديَة أغراض-الكليّات الّلغويّة، عند الّلغوّيُت الوظيفّيُت، كليات بنيويّة-      

)يفطر الطفل، باعتباره كائنا بشريِّا، -، 16تواصلّية. والكلّيات الّلغويّة، ىي تلك اخلصائص اّليت تتقامسها الّلغات الطبيعّية على اختالفها.
 17ينمو فيها(.على رلموعة من ادلبادئ العاّمة )الكلّيات الّلغويّة(، سبّكنو دبعونة زليطو من اكتساب لغة معيّنة، لغة العشَتة الّلغويّة اّليت 

 ، جيب أف يسعى الوصف اللغوي الطامح إىل ربقيق ثالث كفايات رئيسة، ىي:18لّسعي إىل ربقيق ثالثة أنواع من الكفايات:ا-      
ىا الكفاية الّتداولّية: وىي ما يربط بُت خصائص العبارات الّلغويّة، وكيفية استعماذلا يف سياؽ ومقاـ خاّصُت. إذ يتّم على مستوا•       

 19الّتعامل مع العبارات الّلغويّة على أّّنا وسائل يستخدمها ادلتكّلم إلبالغ معٌت معُّت، يف إطار سياؽ وموقف معّينُت.
 الفهم، إذ تنقسم الّنماذج الّنفسّية إىل مناذج االنتاج اّليت ربدد كيفية بناء العبارات/الكفاية الّنفسّية: وىي اّليت تعكس ثنائية: االنتاج•      

 20الّلغويّة ونطقها، ومناذج فهم ربّدد كيفية ربليل العبارات وتأويلها.
الكفاية الّنمطّية: فالّدراسات الّنمطّية ترـو وصف خصائص أكثر عدد من الّلغات وإرجاعها إىل أمناط معيّنة على أساس معايَت •      
تتمّيز خبصائص ومقّومات سبّيزىا عن غَتىا من ادلنظومات  وىو أمر يصعب ربقيقو بل قد يستحيل، ومرّد ذلك أّف كّل لغة 21معيّنة.
 الّلغويّة.

 علم المعاني في الدالئل: منشواهد عن الوظيفيّة  رابعا:    
ادلتعلقة  ادلعاين من مجلة يقتضي احلديث عن عّدة مباحث لتفصيلعلم المعاني، إّف احلديث عن الوظيفّية يف ىذا العلم ادلسّمى       
يأيت يف  .القدماء العرب شلارسات اللغويُت يف الوظيفي للتصور أفضل فهم على الوقوؼ رجاء بالوظيفة، البنية عالقة مبدأ اـ،الع بادلبدأ

مقّدمة ىذه ادلباحث: الّتقدًن والّتأخَت، واحلذؼ، والوصل والفصل... وسنكتفي يف ىذا ادلقاـ دببحثي التقدًن والتأخَت واحلذؼ، لتجلي 
 الوظيفية فيهما.

 التقديم والّتأخير: -1      
فًّت لك يستفتح اجلرجايّن القوؿ يف باب الّتقدًن والّتأخَت بأنّو: )باب كثَت الفوائد، جّم احملاسن، واسع الّتصّرؼ، بعيد الغاية، ال يزاؿ ي     

جد سبب أف راقك ولطف عن بديعة، ويفضي بك إىل لطيفة، وال تزاؿ ترى شعرا يروقك مسمعو، ويلطف لديك موقعو، مّث تنظر فت
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، إّف اجلرجايّن دبفهومو ىذا للّتقدًن والّتأخَت، يُرجع الفضل يف لطائف 22عندؾ، أف قّدـ فيو شيء، وحوّْؿ اللفظ من مكاف إىل مكاف.(
 معاين الكالـ وبدائعها، إىل ربويل لفظها من مكاف إىل مكاف؛ ذلك أّف ادلعٌت اقتضى تقدًن ما قدّْـ، وتأخَت ما أخّْر. 

 مثّ فّرؽ بُت نوعُت من الّتقدًن:     
 : تقدًن على نّية الّتأخَت؛ وىو تقدًن ال يتغَّت فيو حكم ادلقّدـ الّنحوّي، مثالو:األّول     
 تقدًن اخلرب على ادلبتدأ: منطلُق زيُد؛ فػ)زيُد( مبتدأ وإف أخّْرت رتبتو، و)منطلُق( خرب وإف قدّْمت رتبتو.-
 ل: ضرب عمرَا زيُد؛ فػ)زيد( فاعل وإف تأّخرت رتبتو، و)عمرا( مفعوؿ وإف تقّدمت رتبتو عن الفاعل.تقدًن ادلفعوؿ على الفاع-

 وىذا بدوره يدخل ضمن الّنظرة الوظيفّية للعبارة الّلغويّة، إذ أّف كّل مكّوف من مكّونات اجلملة أو العبارة يأخذ وظيفتو بالّنظر إىل         
 يها ال حبسب موقعو من اجلملة فقط.ادلعٌت أو الوظيفة اّليت يؤدّ 

 : تقدًن ال على نّية الّتأخَت؛ وىو اّلذي ينتقل فيو حكم ادلقّدـ الّنحوّي إىل حكم آخر، ويتغَّت بابو وإعرابو، مثالو:الثّاني       
مىت أخّْر كاف خربا ومل حيافظ على بابو (؛ فمىت قدّْـ )زيد( كاف مبتدأ، و زيدُ ادلنطلُق( و)ادلنطلُق  زيدُ الّتساوي بُت امسُت يف الّتعريف: )-

 وإعرابو. و األمر نفسو بالّنسبة لػ)ادلنطلُق(.
 )ضربُت زيدا(، و)زيُد ضربُتو(؛ فػ)زيد( األوىل جاءت منصوبة على ادلفعولّية، أّما وإف قدّْمت ورفعت فهي مرفوعة على االبتداء، فتغَتّ -

 23بتقدديها بأّا وإعرأّا.
عبد القاىر االكتفاء بالقوؿ إّف الّتقدًن للعناية واالىتماـ، ألّف مثل ىذا فيو من اختزاؿ الفكرة وإغماضها، واجلرجايّن من اخلطأ عند       
يرفض أف زُبتصر داللة الّتقدًن ىذا االختصار، اّلذي يبهم ادلعٌت ويغمضو، فالبّد من تبّيُت وجو العناية، وال بّد من  -يف ىذا ادلقاـ-

ت البنية، واألمر نفسو يف صور الكالـ األخرى؛ إذ البّد من تبّيُت وجو الّتعظيم يف الّتنكَت، ووجو االختصا  يف البحث عن خصوصيا
، ومعرفة األغراض  الّتعريف...وال ديكن بأّي حاؿ من األحواؿ بياف وجو الّتعظيم، أو وجو االختصا ، دوف معرفة األغراض اّليت ُتـؤ

وإمّنا ىي وعي يقظ بسياؽ الكالـ، وجوىر ادلعٌت، ومعرفة دقيقة بتيّاره وجهات انصبابو، وحركتو، ونزوعو، وادلقاصد ليست باألمر اذلُّت، 
ودؾ وادلعٌت لو نزوع إىل الّلفظ، ولو أيضا رـو إىل حاؿ من أحواؿ الّلفظ دوف حاؿ آخر، حىّت إنّو ليطلب الّلفظ ويستدعيو، فادلعٌت إذف يق

اب ادلعٌت مع أّنك غَت مستطيع إاّل أف تدخل ادلعٌت من باب الّلفظ، ألنّو لواله ما عرفنا شيئا. فهذا حاؿ إىل الّلفظ، وتدخل الّلفظ من ب
 24مبدأ الّتعالق بُت الّلفظ وادلعٌت، واّلذي بُنيت عليو كّل أبواب كتاب الّدالئل.

د، بل البّد من استنباط قانوف عاـ خيضع لو الّتقدًن ومن اخلطأ أيضا عند عبد القاىر، تقسيم الّتقدًن والّتأخَت إىل مفيد وغَت مفي     
، إذ يعرض 25والّتأخَت يف مجيع الكالـ، يقوؿ اجلرجايّن: )وىذه مسائل ال يستطيع أحد أف ديتنع من الّتفرقة بُت تقدًن ما قدّْـ وترؾ تقدديو(

القائمة على مبدأ الّتعالق بُت الّلفظ وادلعٌت، والبحث عن األسرار اجلرجايّن يف فصل الّتقدًن والّتأخَت مجلة من ادلسائل ادلتعّلقة ّٔذا الباب، و 
وألّف ذكرىا يطوؿ شرحو، سُيعرض  -كما سبق الّتفصيل يف ذلك-والعلل الكامنة وراء ذلك، دوف االكتفاء بالقوؿ إنّو للعناية واالىتماـ 

 لبعض منها موجزة يف الّنماذج اآلتّية:
، واالستفهاـ عن وجوده يقتضي بنية أو لفظا غَت البنية اّليت يكوف الغرض منها االستفهاـ عن الفاعل أو إّف الشّك يف الفعل نفسو-       

ن الشّك من ىو، أو الًتّدد فيو. فمىت كاف الغرض االستفهاـ عن الفعل، كاف ىو األوىل بالّتقدًن )أفعلَت؟(، ومىت كاف الغرض االستفهاـ ع
عن الفعل )أأنت فعلَت؟(، فادلعٌت والقصد ىو اّلذي حيّدد البنية اّليت يظهر ّٔا وخيرج فيها على شكل الفاعل، كاف ىو األوىل بالّتقدًن 

 26صورة لفظّية.
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 األمر نفسو يف مسألة الّتقدًن و الّتأخَت يف الّنفي، فمىت أردّت أف تنفَي عنك فعال مل يثبت أنّو مفعوؿ، كاف األوىل بك تقدًن الفعل-      
(، كنت نفيت عنك ضربو، ومل جيب أف يكوف قد ُضِرب، بل جيوز أف يكوف َضرَبَو غَتؾ، وأف ال يكوف قد ُضِرب أصال. )ما ضربُت زيدا

 ومىت أردّت أف تنفَي عنك فعال ثبت أنّو مفعوؿ، كاف األوىل بك تقدًن الفاعل، يف مثل )ما أنا ضربُت زيدا(، فادلعٌت أو القصد منو أفّ 
 27ْف تنفَي كونك الضارب لو.زيدا مضروب حتما، والقصد أ

؛ إذ يؤّكد بقولو 28يقوؿ اجلرجايّن: )واعلم أّف اّلذي باف لك يف االستفهاـ والّنفي، من ادلعٌت يف الّتقدًن، قائم مثلو يف اخلرب ادلثبت.(-      
ثبت، ال زبتلف عن سابقتها يف الّنفي واالستفهاـ. فمىت كاف القص

ُ
د إىل الفاعل، فإنّو يقتضي ذلك تقدًن ىذا على أّف القاعدة يف اخلرب ادل

 يف ىذا القصد ينقسم قسمُت: -عنده–الفاعل وبناء الفعل عليو )أنا فعلُت(، وادلعٌت 
: أف يكوف الفعل فعال قد أردّت أف تنّص فيو على واحد فتجعلو لو، وتزعم أنّو فاعلو دوف واحد آخر، فهو إذف َقْصُر الفعل األّول     

 ر )أنا كتبت يف معٌت فالف(.على الفاعل دوف آخ
: أف ال يكوف القصد إىل الفاعل على ىذا ادلعٌت، ولكن على أّنك أردّت أف ربّقق على الّسامع أنّو قد فعل، وسبنعو من الشّك؛ الثّاني     

لفاعل قد فعل، فتبدأ بذكر فهو إذف ليس كالقسم األّوؿ اّلذي يقصر الفعل على الفاعل دوف آخر، وإمّنا ىو للّتحقيق على الّسامع بأّف ا
 29الفاعل لكي تباعده بذلك من الشُّبهة، وسبنعو من االنكار، يف مثل: )ىو يعطي اجلزيل(.

 واجلرجايّن يف حديثو عن تقدًن احملّدث عنو وأسرار ذلك كالتّنبيو والّتحقيق، فإنّو ال ينكر فضل سابقيو يف التعّرؼ على ذلك، كسيبويو     
كما يذكر أّف تقدًن ذكر احملّدث عنو يكثر يف الّضماف والوعد )أنا أعطيك(، كما يكثر كذلك يف ادلدح )أنت ذبود ،  30مثال يف الكتاب.

 31حُت ال جيود النّاس(. فمعرض ادلدح يقتضي تقدًن احملّدث عنو )ادلمدوح(.
ـ ذكر احملّدث عنو، فتقوؿ )قد خرج(، وال حاجة للقوؿ ينّبو اجلرجايّن أنّو حُت يكوف الفعل شلّا ال يشّك فيو و ال ينكر، فإنّو ال يقدَّ      

)ىو قد خرج(، فأنت زبرب عن رجل من عادتو أف خيرج يف كّل غداة، وىو ليس بشيء يشّك فيو الّسامع، وىو شلّا يساير أيضا مبدأ 
 ّّ 32ستدعي للشّك فإنّو مل حيتج إىل تقدديو.الّتعالق بُت البنية وادلقاـ، فمقاـ الّشّك يستدعي تقدًن احملّدث عنو، أّما وإف كاف شيئا ال ي

نيع مّث ينّبو عبد القاىر إىل أّف تقدًن احملّدث عنو يف اخلرب ادلنفّي ال خيتلف عن تقدديو يف اخلرب ادلثبت، فيقوؿ: )واعلم أّف ىذا الص      
 33يقتضي يف الفعل ادلنفّي ما اقتضاه يف ادلثبت...(.

ل الّتقدًن والّتأخَت اخلا  بالّنكرة: )إذا قلَت: "أجاءؾ َرجل؟"، فأنت تريد أف تسألو ىل كاف رليء من كما يقوؿ اجلرجايّن يف فص-      
، ففي كلتا 34واحد من الّرجاؿ إليو، فإف قّدمت االسم فقلت: "أ َرجل جاءؾ؟"، فأنت تسألو عن جنس من جاءه، أ َرجل ىو أـ امرأة؟(

تخبار عن عدد الرّْجاؿ، إف كاف واحدا أو أكثر، ويف الثّانية االستخبار عن جنس اجلائي إف  احلالتُت آّيء حاصل، لكن يف األوىل االس
)لكّل  كاف رجال أـ امرأة. ومقاـ اخلطاب يقتضي أّي البنيتُت أصّح وأصدؽ يف الّداللة من غَتىا، ويبقى الّدوراف يف فلك ادلقولة الّتداولّية

 مقاـ مقاؿ(.
إىل أّف الّتقدًن أيّا كاف البّد من أف يكوف ذا داللة، وىو يف ىذا ادلذىب  -من الوظيفّيُت ادلعاصرين-توّكل يف مقابل ذلك، يذىب ادل      

 يتبع اجلرجايّن اّلذي يعترب من اخلطأ تقسيم الّتقدًن إىل )مفيد( و)غَت مفيد(، على أّف الّتقدًن وعدمو ليسا مستويُت عنده، وىو مذىب
 35قدًن و الّتأخَت، الّداللة اّليت تتحّكم يف ادلقّدـ وادلؤّخر.يدّؿ على أّف الغاية من التّ 
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 التحليل عند الوظيفّيين المعاصرين )المتوّكل( الّتحليل عند الجرجانيّ 

 قتل اخلارجيَّ زيُد )تقدًن ادلفعوؿ(.-         
قد يكوف من أغراض النّاّس يف فعل ما أف يقع      

قعو، كمثل ما يعلم من بإنساف بعينو، وال يبالوف من أو 
حاذلم يف حاؿ )اخلارجّي( خيرج فيعيث ويفسد، وال يبالوف 
من كاف القتل منو، وال يعنيهم منو شيء. فإذا قُِتَل، وأراد 
مريد االخبار بذلك، فإنّو يقدّْـ ذكر )اخلارجّي(، فيقوؿ: 
)قتل اخلارجيَّ زيُد(، وال يقوؿ: )قتل زيُد اخلارجيَّ(، ألنّو 

س للنّاّس يف أف يعلموا أّف القاتل لو )زيد( يعلم أف لي
جدوى وفائدة، فيعنيهم ذكره ويهّمهم ويتّصل دبسّرهتم، 
ويعلم من حاذلم أّف اّلذي ىم متوقّْعوف لو ومتطلّْعوف إليو 
مىت يكوف وقوع القتل باخلارجّي ادلفسد، واّّنم قد ُكُفوا 

 36شرَّه وزبّلصوا منو.
 
 
 
 
 

فاعلو يف العربّية مكوّْف من قد يفصل بُت الفعل، و     
مكوّْنات اجلملة، كادلفعوؿ بو ذي الوظيفة الًّتكيبيَّة كما 

 زيُد. اخلارجيَّ يف مجلة: قتَل 
 ربتمل ثالثة اقًتاحات، يسّميها ادلتوّكل كاآليت:    

االقًتاح األّوؿ: اقًتاح )سيموف ديك(، يسّميو ادلتوّكل 
فاعل ضمَت مستًت، )فرضّية الذيل(، اقًتاح يكمن يف أّف ال

أو الاّلصق يف )قتل(، على أّف ادلفعوؿ بو )اخلارجيَّ(، وأّف 
 )زيُد( ذيل )بدؿ من الضمَت الاّلصق(.

االقًتاح الثّاين: اقًتاح )الفاسي الفهرّي(، يسّميو ادلتوّكل 
)فرضّية اخلفق(، وىو اقًتاح ال خيتلف عّما يف الّنحو 

 .الغريّب إالّ يف استعماؿ مصطلح اخلفق
االقًتاح الثّالث: اقًتاح اجلرجايّن، ويسّميو ادلتوّكل )فرضّية 
احملور(، يكمن يف أف ادلقدَّـ )اخلارجيَّ( ىو ما يهّم 
ادلخاطب أمره، فيحمل ىذا ادلكّوف الوظيفة الّتداولّية 
احملور، وىي الفرضّية اّليت يدافع عنها ادلتوكّْل ويتبّناىا، 

والثّانّية، وتقوًن   ويذىب إىل عرض الفرضيتُت األوىل
 37كلتيهما.
 

 ضربُتو. عبُداهلل/ عبَداهللضربُت -   
تقدًن ذكر احملّدث عنو )عبد اهلل( يفيد التنبيو لو، ففي 
األوىل منصوب على أنّو مفعوؿ، ويف الثانّية مرفوع 
باالبتداء. ويف اجلملة اّليت قدّْـ فيها احملّدث عنو ورُفع 

 38باالبتداء فإنّو نُػبّْو لو.

ضربُت: زلموؿ )عمل(، الضمَت ادلستًت )أنا(: منّفذ، عبَد 
 اهلل: متقّبل.

يف حُت زبتلف وظيفة )عبُد اهلل( يف اجلملة الثانّية، لتصبح 
 وظيفة تداولّية خارجّية )مبتدأ(.
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 الحذف: -2
األمر، شبيو بالّسحر، فإّنك ترى بو ترؾ  يفتتح اجلرجايّن القوؿ يف باب احلذؼ بأنّو: )باب دقيق ادلسلك، لطيف ادلأخذ، عجيب      

، وال أظّنٍت 39الذّكر أفصح من الذّكر، والّصمت عن اإلفادة أَْزيَد لإلفادة، وذبُدَؾ أنطق ما تكوف إذا مل تنطق، وأمتَّ ما تكوف إذا مل تنب(
اب دقيق ادلسلك، لطيف ادلأخذ، عجيب أجد تعريفا شافيّا كافيّا للحذؼ مثل قوؿ اجلرجايّن ىذا، اّلذي يذىب فيو إىل أّف احلذؼ ب

مثل تلك اّليت فّصل -األمر، شبيو بالّسحر، مّث يفصّْل يف أمره؛ إذ معلـو أّف األصل يف الكالـ أف يُذَكر، لكن حيدث يف مقامات معيّنة 
 أف يصبح حذؼ الكالـ أبلغ منو إذا ذُِكر. -فيها اجلرجاينّ 

رجايّن من مواضع حذؼ ادلبتدأ، ومنها )القطع واالستئناؼ(، يقوؿ: )يبدأوف بذكر الرَُّجل، ومن أمثلة تلك ادلقامات، ما ذكره اجل      
، يف 40ويقدّْموف بعض أمره، مّث يدعوف الكالـ األّوؿ، ويستأنفوف كالما آخر. وإذا فعلوا ذلك، أتوا يف أكثر األمر خبرب من غَت مبتدأ.(

 مثل:
 دا.وَعِلمُت أىن يػـو ذا***كػ منازُؿ كعبا وّن
قوـُ إذا لَبسوا احَلديػ***َد تنمِّروا حلقا وقػّدا.

41 
يبدو أّف احلذؼ وقع يف مقطع جديد من مقاطع ادلعٌت، فقد ذكر يف البيت األّوؿ قبيليَتْ )كعب( و)ّند( من غَت إشارة إىل ما ىم      

االستئناؼ على احلذؼ لقّوة الّداللة عليو، وألنّو مناسب  عليو من العّدة والقّوة، مّث استأنف حديثا آخر من ادلعٌت فذكر عّدهتم، وبٌت ىذا
ى لقّوة االنفعاؿ ّٔذا اجلزء من ادلعٌت، فاإلحساس بالفروسّية يعظم حُت تكوف ادلالقاة مع عدوّْ موفور العّدة عظيم االقتدار، وحُت يقو 

 42ىناؾ ما يدعو إىل الّنص على شيء معُتّْ وإبرازه. الّتأثَت بادلعٌت، ويعظم االحساس بو يكوف ادلقاـ مقاـ إجياز وتلميح ماداـ ليس
ولذلك يذىب اجلرجايّن إىل أنّو ما من اسم أو فعل ذبده قد ُحِذؼ، مثّ أصيب موضُعو، وُحذؼ يف احلاؿ ينبغي أف حيذؼ فيها، إالّ       

ض ادلقامات تقتضي وتوجب اإلضمار بدؿ وأنت ذبد حذفو ىناؾ أحسن من ذكره، وترى إضماره يف الّنفس أوىل وآنس من الّنطق بو. فبع
 43اإلظهار، ألّف يف ذلك من الّداللة القدر األكرب من اإلحياء أكثر منو يف حالة اإلظهار.

وبعد حديث اجلرجايّن عن حذؼ ادلبتدأ، فإنّو يتطّرؽ إىل حذؼ ادلفعوؿ بو، وينّبو يف مقّدمة ذلك أّف حاؿ الفعل مع ادلفعوؿ اّلذي      
، حالو مع الفاعل؛ ففي القوؿ: )ضرب زيُد(، إسناد الفعل إىل الفاعل، والغرض إثبات الضرب فعال لفاعلو )زيد(، ويف القوؿ: يتعّدى إليو

 )ضرب زيُد عمرَا(، الغرض إثبات التباس الّضرب الواقع من األّوؿ بالثّاين ووقوعو عليو، والفعل ىنا عمل الرّفع يف الفاعل والّنصب يف
 44من الضارب، ومن ادلضروب، أو على حدّْ تعبَت الوظيفّيُت ادلعاصرين للّتفريق بُت ادلنّفذ وادلتقّبل. ادلفعوؿ، لُيعَلم

وكما حُيذؼ ادلبتدأ ألغراض تقتضي اإلضمار، كذلك األمر بالّنسبة للمفعوؿ، اّلذي حُيذؼ ىو اآلخر ألغراض تستدعي ذلك، إالّ        
، من 45فيقوؿ اجلرجايّن يف ذلك: )فاعلم أّف أغراض الّناّس زبتلف يف ذكر األفعاؿ ادلتعّديّة(أّف حذفو خيتلف باختالؼ أغراض النّاس، 

 تلك األغراض ثالثة:
فهم يذكروّنا تارة ومرادىم أف يقتصروا على إثبات ادلعاين اّليت اشتقت منها للفاعلُت، من غَت أف يتعّرضوا لذكر ادلفعولُت. فإذا  -1      

الفعل ادلتعّدي مثال، يف أّنك ال ترى لو مفعوال ال لفظا وال تقديرا، يف مثل: )فالف حيلُّ ويعِقد(، ادلعٌت يف ذلك كاف األمر كذلك، كاف 
على إثبات ادلعٌت يف نفسو للّشيء على اإلطالؽ وعلى اجلملة، من غَت أف يتعّرض حلديث ادلفعوؿ، حىت كأّنك قلت: )صار إليو احلّل 

 46حّل وعقد(.والعقد، وصار حبيث يكوف منو 
، إاّل أنّو حيذؼ من الّلفظ لدليل احلاؿ عليو، وىو قسماف: -2      : جلّي ال صنعة األّولأف يكوف للفعل مفعوؿ مقصود قصده معلـو

 فيو، مثل: )أصغيُت إليو(، وىم يريدوف )أذين(.



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 
 

~ 239 ~ 
 

م مكانو، إّما جَبْري ذكر، أو دليل حاؿ، إالّ خفّي تدخلو الّصنعة، كأف تذكر الفعل ويف نفسك لو مفعوؿ سلصو  قد ُعلِ الثّاني:      
أّنك تنسيو نفسك وزُبفيو، وتوىم أّنك مل تذكر ذلك الفعل إاّل ألف تثبت نفس معناه من غَت أف تعّديو إىل شيء، أو تعرض فيو دلفعوؿ، 

 يف مثل:
 47شْجُو ُحّساده وغيظ عداه***أف يَرى ُمبصر َوَيسَمع َواع.

 48َنو، ويسمع واع أخباَره وأوصافو.ادلعٌت: أف يرى مبصر زلاس
يعرض اجلرجايّن نوعا آخر من اإلضمار واحلذؼ، يسّمى )اإلضمار على شريطة الّتفسَت(، مثالو: )أكرمٍت وأكرمُت عبَد اهلل(، -3      

  -يف رأي اجلرجاينّ –وع اّلذي يكثر تريد: )أكرمٍت عبُد اهلل وأكرمُت عبَد اهلل(، مّث تركت ذكره يف األّوؿ استغناء بذكره يف الثّاين، وىو النّ 
 يف كالـ الفحوؿ، يف مثل:

 49لو شئَت مل تفسد مساحة حامت***كرما، ومل هتدـ مآثر خالد.
األصل: )لو شئت أاّل تفسد مساحة حامت مل تفسدىا(، مّث ُحذؼ ذلك من األّوؿ استغناء بداللتو يف الثّاين عليو. والّرجوع إىل مثل       

شئت أاّل تفسد مساحة حامت مل تفسدىا(، يصَت إىل كالـ غّث، وإىل شيء ديّجو الّسمع وتعافو الّنفس، وذلك أْف يف  ىذا القوؿ: )لو
فعوؿ يف البياف إذا ورد بعد االّٔاـ وبعد الّتحريك لو أبدا لطفا ونُبال ال يكوف إذا مل يتقّدـ ما حيرّْؾ. وىذا من األسرار الكامنة حلذؼ ادل

 50الّنفس.
وىو أيضا من األمور اّليت فّصل فيها  51ؼ ادلفعوؿ ليس بليغا يف كلّْ مقاـ، وإمّنا حيدث أف يكوف ذكره أحسن من حذفو.حذ     

 اجلرجايّن يف ىذا ادلبحث مع الّتمثيل.
 كّية التبليغ.وظاىرة احلذؼ يف نظرية الّنحو الوظيفّي، تعّد ظاىرة طبيعّية يفرضها السياؽ أو ادلقاـ فرضا، ألّّنا منتوج حر        

 خامسا: خاتمة: 
يف ختاـ ىذا العمل ادلتواضع، ادلتعّلق دبوضوع "ادلنحى الوظيفّي يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاىر اجلرجايّن"، أسّجل  مجلة 

 اآليت:من النّتائج اّليت خلص إليها، واّليت غّطت مساحة البحث يف بعديو الّنظرّي والّتطبيقّي،  أمجلها موجزة مرتّبة يف 
الًّتاث الّلغوّي العريّب مرحلة مهّمة من مراحل تطّور الّدرس الّلسايّن العريّب احلديث، ال ديكن بأّي حاؿ من األحواؿ إقصاؤىا أو -      

 هتميشها، ومن مثّ كاف ذبديده ضرورة واقعّية. ويكوف بذلك الّدرس الّلغوّي ادلعاصر امتدادا للّدرس الّلغوي الًّتاثّي.
الّتأسيس لعلم )الًّتاث والّتجديد( شريطة اإلدياف والوعي باستقاللّية الًّتاث. فالًّتاث ورغم إمكانية مقاربتو وذبديده ليتماشى -      

 والّدرس الّلغوّي ادلعاصر إالّ أنّو يبقى منظومة لغويّة مستقّلة ومتكاملة.
ئ، يبقى أمّهها وأكثرىا إجرائّية، مبدأ الّتعالق بُت الوظيفة والبنية، وتبعّية البنية الّنظريّة الوظيفّية ادلعاصرة تتأّسس على مجلة من ادلباد-      

الفكر للوظيفة، وبذلك فإّف االذّباىات الّلغويّة اّليت تراعي ىذا ادلبدأ ربمل صبغة االذّباه الوظيفّي. وإّف ىذا ادلبدأ يلمح لو حضور يف 
 الّلغوي العريّب.

 وسيلة فاعتربوىا بوظيفتها، اللغة ربطوا ماىية بل فحسب، آّردة القواعد من نظاـ أّّنا اللغة من يفهموا مل امىالقد العرب اللغويُت أفّ  -
 .ادلتخاطبُت بُت اتصاؿ

 الءمةم األكثر ادلنهج أفّ  يف عمومهم، يعتقدوف، كانوا العربية الّلغوية النظرية أئمة أفّ  دبعٌت وظيفة، كانت الًتاثية اللغوية الدراسة أفّ  -
 .أخرى جهة من أغراضو و اخلطاب مالبسات وبُت جهة، من اخلطاب وصيغتو شكل بُت الربط يراعي الذي ادلنهج ىو اللغة لدراسة
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، يفّي بامتيازتنّبو رائد الّنحو الوظيفّي يف الوطن العريّب، الّلسايّن أمحد ادلتوّكل، إىل أّف الّنحو اّلذي ينادي بو اجلرجايّن وأتباعو، ضلو وظ-
وضع ألولئك باعتبار استجابتو للمبدأ األكثر واقعّية وإجرائّية يف الّنظريّة الوظيفّية ادلعاصرة، وادلذكور سلفا. فاجلرجايّن تصدى يف أكثر من م
غٌت عن أحدمها،  اّلذين أولوا العناية  واالىتماـ بالّلفظ، بل إنّو يذىب إىل أكثر من ذلك حبيث يدعو إىل الّتعالق بُت الّلفظ وادلعٌت وأف ال

 وىي فكرة أساسّية يقـو عليها الكتاب وتتأّسس عليها كّل مباحثو.
التنّبو إىل ضرورة البحث يف خصوصيات البنية أثناء ربليل الظّواىر الّلغويّة، لبياف أسباب ورود مقاؿ دوف غَته، وعدـ االكتفاء -           

األسباب والدوافع وراء ذلك. وىو األمر اّلذي نّبو إليو اجلرجايّن، وعاب على اّلذين بالقوؿ )لكّل مقاـ مقاؿ( وكفى، بل البّد من بياف 
ية، يكتفوف بالقوؿ إّف ىذا الّتقدًن والّتأخَت للعناية واالىتماـ، أو ىذا احلذؼ أبلغ من الذّكر...بل البّد من البحث عن خصوصيات كّل بن

اذلدؼ وراء الّلغة، واّلذي يتمّثل يف الوظيفة الّتواصلّية )اإلبالغّية( إحدى بنود الّنظريّة  مع بياف أّف كّل بنية من البٌت الّلغوية ذبري إىل
 الوظيفّية الًتاثّية وادلعاصرة.
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 المحيط الّلغوي واكتساب الطّفل لّلغة العربّية الفصحى
 

 الدّكتورة زليخة قويدر جلول
 2جامعة البليدة 

 
 ملّخص:

ابتداء من األسرة باعتبارها أّول ما يتأثّر به الطّفل، مثّ مؤسسات  يعرض هذا البحث تأثري احمليط الّلغوي يف اكتساب الطّفل لّلغة العربّية،   
الّروضة وادلدرسة القرآنية، وتأثري وسائل اإلعالم واالّتصال، وصوال يف األخري إىل ادلدرسة اليت تعّد عادلا جديدا بالّنسبة ما قبل ادلدرسة ك

 للطّفل، وادلكان اّلذي يتعّلم فيه الّلغة.
 الكلمات المفتاحية: 

 المحيط، اكتساب، الّلغة العربّية الفصحى
   

SUMMARY : 

        This research has reviewed problematic of how the ocean    linguistics 

has effected to acquirement preschool the Arabic language. 

First in his family, Next in establishment  preschool like nursery and Quran’s    

school and social media, Lastly the school is a new world of preschool when he 

learns language. 
Kay words:  

Arabic Language, Ocean, Acquirement. 
 

يعّد الطّفل أصغر عنصر يف ادلنظومة االجتماعّية، فهوو يتفاعول و يتوأثّر بالوسوط العوام الوّذي ػلويط بوه، ويت لّوّ هوذا التّوأثّر يف     
الّلغووة الوويت يسووتعملها الطّفوول العوورل عاّمووة والطّفوول ، و الووذي يكتسووبه قبوول إخولووه إىل ادلدرسووةعووّدة جوانوو  موون بينهووا رصوويدا الّلغوووي القبلوو  

ّصة يف حياته اليومّية ربوي الكثري من الّتداخالت بني ما هو فصيح وما هو عواّم  وموا هوو أجنوذ، إأ تتوأثّر  توأثّرا بليغوا بواحمليط اجلزائري خا
الّلغوي كالبيت والّشارع، لذلك سنحاول من خالل هذا البحث اإلجابة علّ الّسؤال اآليت9 كيف يوؤثّر احملويط الّلغووي يف اكتسواب الطّفول 

 بّية الفصحّ؟.لّلغة العر 
I. :المحيط األسري واالجتماعي 
ه وفيهوا تعّد األسرة اخللّية األوىل اليت يتكّون منها البنيان االجتماع ، والبيئوة الّلغويوة الويت يوتعّلم فيهوا الطّفول مبواإئ لغتوه وإرو  حياتو      

حوله، إال أّن هؤالء األشخاص ال يلعبون بالطّبع إورا من كّل األشخاص الذين يتكّلمون من  زليطه الّلفظ يبدأ تفاعله الّلغوي، و"يتشّكل 
لغتوه،  متساويا يف االكتساب فبعضوهم ال ػلتلّوون علوّ وجوه االحتموال إال خلفيوة ادلسورح الويت ال يتمّيزهوا الطّفول وال توؤثّر بالتّوا  علوّ انبنواء

ا، هم هؤالء اّلذين ال يتكّلمون فقط من حوول الطّفول، بول يكّلمونوه وشبّة ما يدعو لالعتقاإ بقّوة بأّن أفراإ احمليط اّلذين ؽلارسون تأثريا حامس
 1إشباع حاجياته" . أيضا وهم هؤالء اّلذين ال يكّلمونه فقط بل ػلتّلون أيضا موقعا رئيسّيا يف عادله عن طريق تأمينهم
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ال يشّكل إال أن بعضهم  اكتساب الطّفل لّلغة، أفراإ األسرة من أم وأب وإخوة هم األشخاص اّلذين ػلتّلون موقعا أساسّيا ومباشرا يفف    
مث بعود والإتوه  تتوطوّد العالقوة  حو  قبول أن يولوديوه إال خلفية ادلسرح أو قاعدة خلفّية، فلقد أّكدت األحباث أن األّم هو  أول مون يوؤثّر عل

يّووة الووّزمن أو موون ناحيّووة األعليّووة، فهوو  توودخل يف حوووار صووبح ذلووا الووّدور الوورّئيه، إأ أّلووا "ادلعّلمووة األوىل سووواء موون ناحيو  بينهووا وبووني مولوإهووا
، وبعوود ألووك ينضووّم إليهووا األب واإلخوووة وبوواق  2بسوويط مووع مولوإهووا اجلديوود... فتحوووص موون هووذا قصوو  الّسووبق يف الّلبيّووة الّلغويّووة للطّفوول"

ادلبّكرة علّ اعتبارها أّول نواة وصباعة أّولّية ومؤّسسة  "فدور األسرة  تربية الطفل وتنشئته تنشئة اجتماعّية سويّة يف مرحلة الطّفولة ،األقارب
اجتماعّية يعيش يف ظّلها، ومن خالذلا يكتس  العديد من اخلربات اّليت تشّكل األسا  للعديد من ادلفاهيم عن نفسه وعن اآلخرين وعن 

 3العامل من حوله".
لطّفل سرعان ما ؼلرج إىل الشارع وػلتوّك بأقرانوه ويتوأثّر ووم وقود ينقول لغوتهم، وؽلكنو  إاّل أّن تأثري العائلة زلّدإ وؽلتّد لفلة صمنّية زلّدإة، فا 

 أن أمّثل ذلذا الظّاهرة بقّصة عايشتها لطفل أماصيغ  من منطقة تيزي وصو، مل تعّلمه أّمه سوى الّلغة الفرنسية
 سورعان موا نقلهوا عنهوا، وبعود خروجوه للّشوارع احتوّك بأطفوال يتكّلموون  جّدته حبكم أّلا ال تتقن تلك الّلغة ال ربّدثه إالّ باألماصيغّية الويتمث

ر فيوتكّلم بالعربّية الّدارجة، مث مع مرور األيّام أصبح  يتكّلم مزغلا من كل تلك الّلغات، وأخربت  أّمه أنه يف بعض األحيان ؼلتلط عليه األم
ى الفرنسوّية أو األماصيغيّوة، وقود تغيو  عنوه كوّل الكّلموات فوال يعورر كيوف يعورّب معهم بالعربّية الّدارجة رغم أّلم يف البيت ال يستعملون سو 

 عن غايته هل بتلك الّلغة أم بأخرى فيمزج بينها كلها.
إن قّصووة هووذا الطّفوول قوود ال زبتلووف كثووريا عوون حووال الكثووري موون اجلزائوورّيني متعووّدإي الّلغووات الّووذين ؽللكووون رصوويدا لغويّووا متنّوعووا، إأ أّن     
ةف ال يفيووان وضووع الّلغوووي يف اجلزائوور يّتسووم بالّتعقيوود والّلكيوو ، شلّووا غلعوول مفهوووم الثّنائيووة والعربيّووة وعاميتهوواف و"االصإواجيّووة" وعربيّووة فرنسوويّ "ال

 4بوصف الوضع الّلغوي الّسائد علّ ضلو إقيق وموضوع ".
قته بأّمه مثّ أفراإ بيئته وصوال إىل خروجه إىل الّشوارع يوتعّلم الكثوري مون إن الطّفل اجلزائري يف تأثّرا باحمليط األسري؛ ابتداء من عالنه فوم    

لغته كالّروضة وادلس د، إون أن ننسوّ  يف تكّونهناك مؤّسسات أخرى تؤثّر بفعالّية و األلفاظ وادلفرإات اليت يعرّب وا عن غاياته ادلختلفة، 
 ول عرضه من خالل هذا الّدراسة.وسائل اإلعالم باختالفها السمعية وادلرئّية وهذا ما سنحا

I. :دور الّروضة في تعليم الطّفل لّلغة العربّية 
ويت ّلّ ألك مون خوالل مسواعلتها يف تنميوة غة العربّية، لّ لاتعّد رياض األطفال من بني أهّم ادلؤّسسات اليت تلع  إورا مهّما يف تعليم      

بادلعوارر وتنميوة   هم" تعمول علوّ ربقيوق اذلودر ادلعوريف الوذي يسوعّ إىل تزويود الّلغوية وتقنية التحّدث واالستماع حيث مهارات األطفال
أخّص باحلديث الّلغة اليت ، و وا كالّلع  والّنشاطات الثّقافّية ادلختلفة  وناألنشطة اّليت يقومعن طريق   ،5مهاراهتم الّلغويّة والعدإيّة والفنّية"

ة، إأ "أنّه يعيش واقعا مزريا فالّتخطيط الّلبوي يكاإ يكون منعدما وادلربّيات غري مؤّهالت لتأإية يسمعها الطّفل اجلزائري يف الّروضة اجلزائريّ 
، وتبنّي 7يؤّكد بعض الباحثني أّن "الّلغة اليت تتحّدث وا ادلربّيات ه  الّلغة الفرنسّية وليه العربّية"و، 6مهامهّن والقاعات مكتظّة باألطفال

عليهووا، فزيواإة علوّ قّلتهووا فإّلوا ال تووؤّإي وظيفتهوا اللبويّوة علووّ أكمول وجووه  ألطفوال يف منطقوة البووويرة ال ربسودآلخورين أّن "وضوعية ريوواض ا
، ويشووري الباحووث أاتووه إىل أّن ريوواض 8واسووتعمال الّله ووات احملليّووة يف الّتعاموول مووع األطفووال ال يسوواعدهم علووّ تعلّووم الّلغووة العربيّووة الفصووحّ"

يف اجلزائر تقوم بالوظيفة ادللقاة علّ عاتقها، إأ يقول9 "إّن مرحلة احلضانة والّروضة ه  أنسو  ادلراحول يف عمور  األطفال يف فرنسا خبالفها
م أّن الطّفول لتلقينوه الّلغوة وهوذا موا اسوتنت ناا أثنواء صيارتنوا لوبعض ريواض األطفوال بفرنسوا، حيوث وجودنا أطفواال يتكّلموون الّلغوة الفرنسوّية رغوو

 9ن الفرنسّية إالّ بعض الكلمات القليلة شلا يضطّر اآلباء واألّمهات إىل تعّلم بعض الكلمات للّتفاهم مع أبنائهم".أهاليهم ال يعرفون م
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ا ومن خالل ذبربيت الّشخصية مع أطفال  تعّوإت أّمهواهتم أخوذهم إىل الّروضوة، ال أنكور إورهوا يف تعلويم األطفوال لّلغوة العربيّوة، فكثوريا مو    
موووا فيهووا، ألجوود رصوويدا لغويّووا ثريّووا والكثووري موون احملفوظووات موون األناشوويد وتعلوويمهم القوورآن الكوور ، كمووا الحظووت أن هووؤالء سووألتهم عّمووا تعلّ 

 ؽلكون أيضوا األطفال قد اكتسبوا أيضا العديد من مفرإات الّلغة الفرنسّية، وهذا ما يؤّكد فكرة أّن ادلربّيات يتحّدثن بالّلغة الفرنسّية، ولكون ال
تعّد هذا ادلرحلة جّد هاّمة بالّنسبة للطّفل من حيث احلكم علّ كّل إور الرّياض يف اجلزائر، فقد ؼلتلف من منطقة إىل أخرى، إأ "أن نعّمم 

يبدأ بالّشعور بأنّه قاإر علوّ الّتواصول والّتفاعول موع اآلخورين ويصوبح دبقودورا الّنطوق دمول معّقودة، وموع إخولوه سوّن  إثراء تراثه الّلغوي، وفيها
  10لرّابعة يصبح كثري الكالم والثّرثرة، وكثري األسئلة من أجل الّتعلم واالستطالع دلا غلري من حوله."ا

تووأهيال سووليما لاللتحوواح بادلرحلووة االبتدائيّووة، وألووك حووّ  ال يشووعر باالنتقووال  الطّفوول إىل تأهيوول الّروضووة باعتبارهووا مؤّسسووة تربويّووة تسووعّو      
"فالّنمّو الّلغوي لطفل الّروضة ؽلتاص بأنّه أسرع حاالت الّنمو ادلختلفة، حيث تعّد هذا ادلرحلة مهّموة جوّدا يف سة، ادلفاجئ من البيت إىل ادلدر 

كواجلمع ادلساعدة علّ الّتوافق الّشخص  واالجتماع  والعقل  يف حياته، ويف صياإة كبرية يف عدإ ادلفرإات الويت ؽلتلكهوا، ومعرفوة قواعود الّلغوة  
 11رة علّ استخدام صبل كاملة، إضافة إىل قدرته علّ معرفة معاين األرقام".وادلفرإ، والقد

 شألا يف هذا شأن ادلساجد وسلتلف وسائل اإلعالم .هذا باختصار إور الّروضة يف تعليم الّلغة العربّية الفصحّ،    
II.  :دور المسجد في تعليم الطّفل لّلغة العربّية الفصحى 

الّدول العربّية بكثرة ادلساجد ادلنتشرة يف كّل ادلدن والقرى، فال نكاإ صلد قرية سكنّية إاّل وفيها مس دا للعباإة،  سبتاص اجلزائر كغريها من       
األطفوال  فهذا ادلراكز تساعد يف احلفاظ علّ الّلغة العربّية باعتبارهوا لغوة العبواإة ولغوة القورآن الكور  وإيننوا احلنيوف وقود أثبتوت الّت وارب أن

"حفو  القورآن الكور   لي ، إأ أنّ قون بادلساجد متفّوقون أكثر من غريهم يف الّلغوة، وهوذا الكتسواوم األلفواظ والعبوارات واألسواالذين يلتح
وريّة، ألك يف ادلراحل ادلبّكرة من حياة الطّفل مقّدمة أساسّية وضروريّة بل وقاعدة أساسّية لن اح الّتلميذ يف اكتساب ادلهارات اللغويّة الّضر 

ورغم هذا الّتأثري اإلغلال إاّل أّن بعض الّدراسوات الويت أجريوت يف     12ما يتعّلمه يف هذا ادلراحل ينطبع يف تشكيل شخصيته بكاملها" أنّ 
موون  %8.67 موثال صلوود "نسوبة البووويرة بعوض منوواطق الووطن أثبتووت أّن التحواح الطّفوول اجلزائوري بادلدرسووة القرآنيّووة قليول جووّدا، ففو  منطقووة

قووط يلتحقووون بادلودار  القرآنيّووة ويرجووع إىل عودم جديّووة القووائمني علوّ تسوويري ادلسوواجد، كموا أّن معظمهووا تبقووّ فارغوة طوووال اليوووم األطفوال ف
 13ماعدا الدقائق اليت تقام فيها الصلوات، وهذا راجع إىل عدم حرص األولياء علّ التحاح  أوالإهم بادلساجد.

ّية، ولووو اسووتغّلت هووذا اإلمكانيّووة بشووكل جيّوود لكانووت نتائ هووا يف تعلوويم الّلغووة العربيّووة كبوورية للمسوواجد إور أساسووّ  يف الووّدول اإلسووالم     
ة الفصوحّ جّدا، فال يوجد مكان يتعّلم الطّفل فيه الّلغة العربّية واآلإاب واألخالح خري منها، وهذا قد يساعد كثوريا يف انتشوار الّلغوة العربيّو

ة االجتماعية، واالهتمام به وبلغته له تأثري بليغ علّ مستقبل الّلغوة يف اتتموع كلّوه، وسونعرض هاهنوا باعتبار الطّفل أصغر عنصر يف ادلنظوم
 إور اإلأاعة والّتلفزيون يف تعليم الطّفل لّلغة العربّية.

III. دور وسائل اإلعالم في تعليم الطّفل لّلغة العربّية 
م الّلغة، وألك لقدرهتا علّ الوصول إىل كّل بيت، فال ؼللو بيوت مون تلفزيوون أو لقد أثبت الواقع أّن لوسائل اإلعالم إور كبري يف تعلي    

تهم مذياع خاّصة مع الّتطّور الّتكنولوج  الكبري الذي عّزص تواجدها ح  بني أيدي أغلبيّوة األطفوال، شلّوا يسواعد علوّ تنميوة معوارفهم وثقواف
 الّسمعّية والبصريّة ادلختلفة؟. غة اليت يكتسبها الطّفل من الوسائلورصيدهم الّلغوي وهذا ما يقوإنا للّتساؤل عن طبيعة اللّ 

 الّتلفزيون: -4.4
وفّعالة يف يعّد الّتلفزيون من أهّم الوسائل اإلعالمّية انتشارا يف كّل األسر اجلزائريّة، واألكثر تأثريا علّ ثقافة الطّفل، وهو وسيلة ناجعة      

فهو يشاهد "رلمل الربامج ابتداء من خروجه من ادلدرسة إىل أن يقرّر بنفسه أن ة كبرية علّ جل  انتباهه  إأ له قدر  تعليمه الّلغة الّسليمة،



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 
 

~ 246 ~ 
 

ز يف ينووام، بوول إّن كثووريا موونهم دلتووابعتهم يوميووا بوورامج الّسووهرة اخلاّصووة بالكبووار غلوودون أنفسووهم ... غووري قوواإرين علووّ اسووت ماع الووّذهن والّلكيوو
لذلك ال ينبغ  عدم ترك احلرّية للطّفول يف مشواهدة الوربامج الّتلفزيونيوة، بول ينبغو  تنظويم وقوت مشواهدته ، 14"ادلدرسة يف صباح اليوم التا 

وتوجيهووه ضلووو القنوووات ادلتحّدثووة بالّلغووة الفصووحّ، وهووذا مووا سيسوواعد بشووكل كبووري يف تطوووير مهاراتووه وتنظوويم فكوورا، وينبغوو  فوورض نوووع موون 
دلصّورة وادلذاعة للطّفل العرل الذي البّد أن يشعر أّن لغته الفصحّ لغة حياة سبار  يف كّل مكان، ال لغة الرّقابة "علّ ادلنتوجات الثّقافّية وا

لغوة الطّفول فموا هوو توأثري االنلنوت باعتبوارا  يفوإأا كان للّتلفزة هوذا التّوأثري البليوغ ، 15مقتصرة علّ بعض الّنا ... أو تذّكرا بقاعة الّدر "
ّتكنولوجيّووة، دلووا يووّفرا موون خوودمات هائلوة دلسووتخدميه خاّصوة يف رلووال البحووث والّتواصول عوون طريووق موا يسووّمّ دبواقووع مون أهووّم ادلسوت ّدات ال
 الّتواصل االجتماع ؟.

 اإلنترنت: -2.4
تواصل مع االنلنت من أهم ما توّصلت إليه البشريّة يف رلال ادلعلوماتّية، وهذا دلا يوّفرا للفرإ يف كل بقاع العامل من إمكانية البحث وال

يوتيووب وتوويل... حيوث شواع و  الفيه بووككويف ظّل هذا التقّدم العلم  والّتكنولوج  ظهرت مواقع الّتواصل االجتماع   سلتلف الشرائح، 
ة، وهنواك كوّم هائول مون اخلودمات األخورى الّويت توّفرهوا هوذا الوسويلاستخدامها يف اتتمعات العربّية بشكل كبري وخاّصة يف اآلونوة األخورية، 

 يفالّلغة العربّية وخاّصة  يفحّ  أصبحت غاية كّل باحث وكّل فرإ صغريا كان أم كبريا، وهذا ما جعلنا نتساءل عن تأثري الّشبكة العنكبوتية 
حبورور التينيّوة  اخلّط العرل، إأ ال ؼلفّ عّنا أّن ادلستخدم اجلزائري يتواصل يف الفيه بوك أو التويل أو غريا من ادلواقع بكتابة اخلّط العرل

، وحورر القوار يكتو  رقوم "7" حورر احلواء موثاًل يكتو  رقوم، 3‹ —ع أو كتابوة هوذا احلورر برمووص أخورى، كوأن يكتو  حورر العوني 
يكت  بأحرر التينّية ورموص وأرقام لُتشّكل لغة جديدة بدأت تفرض نفسوها يوميّواً  "...، فتحّولت الّلغة العربّية إىل مزيج من لف  عرل8"
 الّتواصل عرب الّشبكة العنكبوتّية. ءأثنا
فاستخدام لغة  كوسيلة اّتصال سريعة، ويعوإ ألك لطبيعة الّشبكة العنكبوتيةالّلغة العربية أمر ال مّفر منه،  يفتأثري هذا الّلغة اجلديدة إّن     

هتّدإ بشكل كبري مصريها يف احلياة اليوميّوة ذلوؤالء الشوباب، إأا  إأ، هاأخرى زبتلف عن الّلغة العربّية يضار إىل أهم الّتحّديات اّليت تواجه
احلضوارة ما سارعنا يف توجيه هذا الوسيلة الفّعالة خلدمتها ال ذلدمها، " فما نعرفه أّن الّلغة العربّية استطاعت مواكبة ومسايرة كوّل معطيوات 

ية عتيقوة مرنوة دبعانيهوا الواسوعة وتراكيبهوا ادلختلفوة وخبّطهوا أي األسوالي  اإلنسانّية ... فلن يع زهوا اآلن اسوتيعاب اجلديود ألّلوا لغوة حضوار 
علووّ الّتعبووري عوون أّي مسووتوى موون  ، كمووا أّن الّلغووة "الوويت تّتسووع موودلوالهتا للقوورآن وآياتووه وووذا االقتوودار الفووائق البووّد أن تكووون أقوودر16ادلتنّوعووة"

 17مستويات تقّدم اإلنسان عرب العصور".
ح أو حووّدين، إّمووا أن يسووتثمر خلدمووة الّلغووة أو يسووتخدم ضووّدها، لووذلك البووّد موون توسوويع حركووة الّلصبووة والّتعريوو  ووضووع فاالنلنووت سووال    

فأّموة بوال لغوة " ادلصطلحات الّتقنّية والعلمّية من أجل مواكبة العصر ومواجهة الوّزخم اذلائول مون ادلعلوموات واألفكوار ادلتفّ ورة يوموا بعود يووم،
 18ه  أّمة بال قل ".

 اإلذاعة: -3.4
قودرة اإلأاعة "وسيلة متميّوزة يف الّتعبوري بالّصووت، ولوذلك فهو  توؤثّر علوّ لغوة الطّفول عون طريوق الّسومع دلؤثراهتوا الّصووتية وادلوسويقّية وادل

اإلمكانووات الّتمثيليّووة، و"ؽلكوون لوسووائل اإلعووالم ادلسووموعة أن تووؤّإي إورا متميّووزا يف رلووال األإب، عوون طريووق الووّنص اجليّوود وحسوون اسووتغالل 
وألوك مون خوالل موا تعرضوه مون حصوص وأنشوطة خاّصوة ،  19اإلأاعّية وسط خيال الّتوهم اّلذي قد ال يتاح للطّفل اّلذي يشواهد الّتلفواص"

 .تلك ادلوّجهة لألطفال
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اليت ه  مزيج بني  سيحمل الكثري من ادلفرإات إخوله إىل ادلدرسةاجلزائري قبل  طّفللل الرصيد اللغوي ومن كل ما سبق طللص إىل أن    
دبحيطوه الكبوري الوذي يضوّم البيوت والّشوارع وادلدرسوة القرآنيّوة والّروضوة وموا يسومعه ويوراا  متوأثرا  الفرنسية والعامّية والعربّية والّله وات احملليّوة،

 نت.ويقرؤا من وسائل اإلعالم السمعية وادلرئية وادلقروءة دبا يف ألك االنل 
IV. في المدرسة: الطّفل 

ا ارتأينا يف هذا ادلقام تركيز احلديث علّ الّرصويد الّلغووي القبلو  للطّفول اجلزائوري، وألوك دلوا لالهتموام بادلكتسوبات الّلغويّوة وتوظيفهو لقد    
، ألّلوا دبثابوة كرةمن إور فّعال يف العملّية التعليمّية، خاّصة إأا ما تعّلق األمر بتعليم الّلغة، إأ أّن "مفرإات الّله ة وتراكيبها زلفوورة يف الوّذا 

، فالطّفول اجلزائورّي يودخل إىل 20الّلغة األوىل اليت يوتّم اسوتيعاوا مبّكورا وبالتّوا  ال زبتفو  حوّ  عنودما يوتعّلم الطّفول كيوف يفّكور بلغوة أخورى"
لفصوحّ، وقود يوظّوف ادلعلّوم ادلدرسة "موزّوإا بنسوق لغووّي خلويط9 عربيّوة إارجوة أو أماصيغيّوة... مثّ غلود يف ادلدرسوة لغوة جديودة وهو  العربيّوة ا

 21العامّية يف الّتدريه، وتراا يواجه االصإواجّية، شلّا قد يشّكل له عقدة يف ظلّوا الّلغوّي وادلعريّف والفكرّي".
قيووا    ادلتخّصصووون يف اللبيّوة والّتعلوويم العوورب إىل "ضوبط رلموعووة موون ادلفورإات والّلاكيوو  العربيّووة الفصويحة أو اجلاريووة علووّ ولقود سووعّ    

لعلميّوة واألساسوّية كالم العرب اليت ػلتاج إليها الّتلميذ يف مرحلة الّتعليم االبتدائ  والثّانوّي، حّ  يتسّّن له الّتعبوري عون ادلفواهيم احلضواريّة وا
 22اليت غل  أن يتعّلمها يف هذا ادلرحلة من الّتعليم".

اختيار ادلفرإات اليت ػلتاجها ادلوتعّلم بالّدرجوة األوىل، وهوو اهتموام بواحملتوى الوذي  وعلّ هذا األسا  فإّن تعليم الّلغة العربّية يعتمد علّ   
يف سوونة ينبغوو  تعليمووه لووه، "فقوود اقلحووت األمانووة العاّمووة جلامعووة الووّدول العربيّووة دلشووروع ادلفوورإات ادلدرسووية، وألووك يف مووؤسبر الّتعريوو  ادلنعقوود 

، وهذا ما سيساعد بشكل كبري يف إفع 23اوذلا بني تالميذ ادلرحلة األوىل من االبتدائ "وكان يرم  إىل حصر األلفاظ اليت يكثر تد 1851
ع اجلزائور ادلتعّلمني إىل استعمال الّلغة العربّية يف حياهتم اليومّية، إال أّن هذا القرار مل ػلو  بوأّي تنفيوذ "إىل أن حصول حواإث هوام يف اجتموا 

فقد اقلحت فيه طريقة كاملة يف كيفية إصلاصا وحّدإت أهدافه بالدّقة ادلطلوبة... وتقّرر تسميته  ،1856لوصراء الّلبّية للمغرب العرل لسنة 
، ونع  به هنا ادلفرإات اليت ػلتاجها الطّفل يف ادلدرسوة ويوظّفهوا أكثور مون غريهوا، وهودر هوذا الّرصويد 24دبشروع الّرصيد الّلغوي الوظيف "

من جهة وبني لغة الّتخاط  اليوم  من جهة أخرى، حبيث يستطيع الّتلميذ أن يعرّب عن كّل ما ؼلتلج هو"تثبيت الّصلة بني الّلغة وادلدرسة 
 25يف نفسه وعن متطّلبات العصر يف يسر وسهولة".

لغوة الّتواصول كما أّن االعتناء دبكتسبات الطّفل قبل إخوله للمدرسة تشّكل اخلطوة الويت يعوّول عليهوا يف تعليموه الّلغوة العربيّوة، إأ أّن "     
ألّن العاميّوة  أخورية   وثروة الطّفل الّلغويّة يف أغلبيتها فصويحة ،26العام بيننا لغة عربّية فصيحة ال يشووا إال الّتكسري يف زلاصيلها الّصوتية"

ة ثريّوة بوادلفرإات ، فالّله وة اجلزائريّو27وما هو نقّ  ونظيف فصاحة أكثر شلا هوو مشوّوا" %88للفصحّ، "والكم الفصيح فيها ال يقّل عن 
بعرضها حلاإثة صاإفتها يف إحدى ادلدار  اجلزائرية إأ تقول9"  خولة طالب اإلبراهيمي(الفصيحة واليت غلهلها الكثريون، وهذا ما تؤّكدا و

بأنّه من صوميم  بدعوى أنّه من العامّية علما "قنطرة"... وكان ألك علّ سبيل ادلثال حني عّلت معّلمة لتصّحح للّتلميذ استخدامه للف  
 28"."جسر"الفصحّ وطلبت منه استعمال كلمة 

أن  وضلن نوافقهم الرأي بذلك، إأ ال ؼلفّ علّ الكثري مّنا أّن الّله وة اجلزائريّوة ربووي الكثوري مون األلفواظ العربيّوة الفصويحة، وال ينبغو      
ادلدرسووة هوو  ادلؤّسسووة الّرمسيّووة الوويت اعتموودها اتتمووع وكفلهووا خّصيصووا نشووعر الطّفوول بقطيعووة بووني الّلغووة الوويت اكتسووبها والّلغووة الوويت سوويتعّلمها "ف

لووّتعّلم، لعمليّوة الّتنشوئة االجتماعيّووة وإعوداإ الووّنشء للحيواة، والّتفاعوول موع اتتمووع، ومواجهوة ربووّديات ادلسوتقبل موون خوالل عمليّووات الّتعلويم وا
وك وتعلويم الّتفكوري، وتودري  الوّنشء علوّ الطّورح واألسوالي  الويت تسواعدهم ونقل الّلاث الثّقايف من جيل إىل جيول، واكتسواب أظلواط الّسول

 29علّ تنمّية استعداإاهتم ومهاراهتم واستثمار طاقاهتم ادلختلفة إىل أقصّ ما ؽلكنها الوصول إليه".
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أّن الطّفول يودخل إىل ادلدرسوة كموا سوبق  حيث تقوم ادلدرسة يف كّل رلتمع بتعليم الّصوغار الكتابوة والقوراءة، وتعلويم الّلغوة بصوفة عاّموة إاّل    
ه ووات وأكرنووا مووزّوإا بأنسوواح لغويّووة متعووّدإة منهووا الّله ووة احملليّووة، إأ يوورى بعووض البوواحثني أنّووه "يتعوونّي علووّ ادلعّلمووة أن تكووون علووّ إرايووة بل

  30الت ّمعات العرقّية اليت ينتم  إليها األطفال حّ  يتسّّن ذلا الّتفاهم معهم".
 ،ل كّل ما سبق نتوّصل إىل أّن لظاهرة التعّدإ الّلغوي يف اتتمع اجلزائري تأثري كبري يف اكتساب الطّفل لّلغة العربّية الفصوحّومن خال     

ة أهوّم الووّروابط ادلتينوة الويّت توربط أفوراإ اجلماعوة الّلغويّوووهو  مون حلاجوة االّتصووال بوني النّوا  صبيعوا،  اسوت ابة ضوروريّةو  الّلغوة نشواط اجتمواع ّ ف
الفرنسوّية والعربيّوة والّله وات احملّليوة بواختالر منواطق الووطن، فقود  مونبعضها ببعض، فإأا نظرنا إىل اتتمع اجلزائري وجدناا يتكّلم خليطا 

ني؛ ولويه ذبد يف العائلة الواحدة، ادلعوّرب، وادلفورنه، وموزإوج الّلغوة ومون ال ػلسون ال الفصوحّ وال الّلغوة األجنبيّوة أو غلموع قلويال مون االثنو
ل دبقوودور أحوود أن يعطوو  نسووبة ادلتكّلمووني وووذا الّلغووة أو تلووك، ومهمووا يكوون موون أموور، فووإّن الّلغووة الفرنسووّية دبعيّووة ذل ووات زلليّووة كثوورية، تسوو ّ 

 حضورها بقّوة يف جزائر ما بعد االستقالل.
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 في وضع األدلة الوظيفية إسهامات المجلس األعلى للغة العربية 
The Higher Council for Arabic Language contributions to create 

functional guides 
 جويدة معبود    . أ
     2جامعة الجزائر                                                                                    

 الملخص:

 –يسعى اجمللس األعلى للغة العربية إىل استعمال اللغة العربية ونشرىا على نطاق واسع، ولتحقيق ذلك أعّد رلموعة من األدلة الوظيفية    
أحاول يف موجهة لقطاعات سلتلفة ىي حباجة إىل مقابالت عربية دلفاىيم عّّب عنها بلغة أجنبية لسنوات عديدة، وس -ثنائية أو ثالثية اللغة

   ىذه الدراسة التعريف هبذه األدلة ووصفها.                                                                                      

 الكلمات المفتاحية: 

 اجمللس األعلى للغة العربية، األدلة الوظيفية، استعمال اللغة العربية، نشر اللغة العربية.

Abstract : 

   The Higher Council for Arabic Language aims at using and wide spreading Arabic. For that 
purpose, it prepared a series of functional guides bilingual or three -language ones - destined to 
different sectors. these sectors need Arabic equivalents to concepts that have been expressed in foreign 
languages for years. This paper examines the definition and description of these guides. 

Keywords: 

The Higher Council for Arabic Language- functional guides   - Arabic usage- Spreading Arabic. 

 

 تمهيد:
إّن مهمة استعمال اللغة العربية ونشرىا على نطاق واسع ال تتكفل هبا جهة واحدة وإظّلا ىي مهمة مشرتكة بٌن العديد من ادلراكز    

 وادلؤسسات واذليئات العربية، ويعّد اجمللس األعلى للغة العربية يف اجلزائر إحدى اذليئات اليت تسعى جاىدة لتحقيق ذلك. ففي رلال نشر
ت وبٌن للغة العربية يف سلتلف اإلدارات العمومية، أعّد اجمللس األعلى للغة العربية أدلة وظيفية بغية تيسًن عملية التواصل بٌن ىذه اإلداراا

امل". كما ادلواطن. ويف رلال التأليف يف اللغة العربية والرتمجة إليها، وخاصة يف العلوم والتقنيات، أصدر اجمللس رلليت "اللغة العربية" و"مع
يف  أصدر "جائزة اللغة العربية"، وىي جائزة تقّدم كل سنتٌن، الغاية منها تشجيع الباحثٌن على التأليف باللغة العربية أو بالرتمجة إليها
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لها إىل خدمة سلتلف ميادين ادلعرفة. ويف رلال النشاط الثقايف عقد اجمللس العديد من األيام الدراسية والندوات وادلوائد ادلستديرة هتدف ك
 اللغة العربية والرقي هبا والتحسيس بقضاياىا والتحديات اليت تواجهها.

وسنركز يف ىذه الدراسة على األدلة الوظيفية، ألعليتها وحاجة اإلدارة اجلزائرية إليها ألّن اللغة العربية حرمت من االستعمال  فيها   
 ألسباب تارؼلية.

الفرتة االستعمارية لغة ميتة، استبعدت من سلتلف مرافق احلياة كاإلدارة واإلعالم،... فقد كانت اللغة  اعتّبت اللغة العربية الفصحى يف   
ا، إذ الفرنسية ىي اللغة ادلستعملة يف تلك ادلرافق، ورغم وجود العربية يف التعليم إىل جانب الفرنسية إال أّّنا كانت تدرس من خالل ذلجاهت

 . (1)والكتاتيب فقط اضلصرت الفصحى يف بعض الزوايا
أما بعد االستقالل فقد خطت اللغة العربية الفصحى خطوات كبًنة ، إذ اقتصر توظيفها يف ادلراحل األوىل على قطاعات زلدودة كوزاريت   

أكثر اللغة العدل والداخلية،... مث بدأت تنتشر شيئا فشيئا يف قطاعات أخرى، لكن بقيت ادلصاحل التقنية وادلالية واالقتصادية توظف 
 الفرنسية.

اجمللس " وقد اتبعت اجلزائر طريقة تدرغلية إلعادة العربية إىل مكانتها الطبيعية يف مرافق الدولة واجملتمع وذلك وفق اخلطوات التالية: أقر   
رية، وقد بقي ىذا البند ثابتا ( ،... )يف أحد بنوده( من الدستور أّن العربية ىي اللغة الوطنية والرمسية للجمهورية اجلزائ1963التأسيسي )

 1998صدر قانون تعميم وترقية اللغة العربية، ويف سنة  1991يف كل التعديالت اليت طرأت على القانون األساسي للبالد، ففي سنة 
استعمال  منو اليت نصت على إنشاء ىيئة استشارية حتت إشراف فخامة رئيس اجلمهورية، تتكفل مبتابعة عملية ترقية 23عدلت ادلادة 

 (2)   " اللغة العربية يف اإلدارة واحمليط
ن أنشئ اجمللس األعلى للغة العربية* الذي وضع برنارلا** الستخدام اللغة العربية يف اإلدارات اجلزائرية ومصاحلها، ولذلك كّون جلانا م   

نظرا حلاجة ىذه القطاعات إىل مقابالت  -ادلتخصصة اليت تعد مبثابة ادلعاجم –ادلختصٌن واخلّباء يسهرون على إعداد األدلة الوظيفية 
 عربية دلفاىيم ساد التعبًن عنها مبصطلحات فرنسية لسنوات عديدة وفيما يأيت وصف ذلذه األدلة:

 معجم المصطلحات اإلدارية: عربي/فرنسي، فرنسي/عربي:
نظم اجمللس ندوة وطنية تعاجل إشكالية توحيد ادلصطلح  ىو أول معجم أصدره اجمللس األعلى للغة العربية، وقد كانت فكرة وضعو بعدما  

، تلك الندوة اليت كانت من أىم توصياهتا إصدار دليل للمصطلح اإلداري ىدفو توحيد  1999اإلداري مبدينة عنابة خالل صيف 
 استعمالو  خدمة لإلدارة اجلزائرية.

ه ادلوافق ل 1420مجادى األوىل  25لك مرتاض رلموعة عمل   بتاريخ وبناء على ذلك نصب رئيس اجمللس األعلى للغة العربية عبد ادل  
 . (3)م مكّلفة بإعداد ىذا الدليل1999سبتمّب  6

وقد اعتمدت اجملموعة يف اختيار مداخل معجمها على عدد من ادلصادر وادلراجع دتثلت على وجو اخلصوص فيما قدمتو اإلدارات   
ل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، وادلديرية العامة للوظيف العمومي، ووزارة الفالحة والري، ووزارة مث -ادلركزية  وبعض اذليئات احلكومية 

 (4)من وثائق معربة تضمنت مصطلحات متداولة فيها  -الرتبية الوطنية، ووزارة الشباب والرياضة،..
من مصطلح واحد دلفهوم واحد ختتار اللجنة ادلصطلح األفصح  أما عن ادلنهجية ادلتبعة يف انتقاء ادلقابالت العربية فعند وجود أكثر  

واألخف استعماال واألكثر تداوال،  وعند وجود مصطلحٌن أحدعلا بسيط واآلخر مركب دلفهوم واحد، ؼلتار ادلصطلح البسيط لسهولة 
 (5)استعمالو،...  
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، لدعوهتم  2000مايو  9و 8ظم اجمللس يومٌن دراسيٌن بتاريخ وبغرض إشراك ادلختصٌن يف قطاعات اإلدارة اجلزائرية وادلمثلٌن عنها ن  
 للنظر يف ادلشروع األويل ذلذا ادلعجم، واالتفاق على ادلصطلحات األكثر دقة يف التعبًن عن ادلفاىيم اإلدارية، ليعاد طبع ادلشروع على

 (6)صورتو النهائية بعد إخضاعو لتصحيح أخًن من فوج مصغر سلتص  يف اللغة واإلدارة 
 ادلعجم ذو مدخلٌن عريب/ فرنسي وفرنسي/ عريب، تيسًنا الستعمالو، وقد رتب ترتيبا ألفبائيا.   

 دليل وظيفي في إدارة الموارد البشرية، دليل وظيفي في التسيير المالي والمحاسبة، دليل وظيفي في تسيير الوسائل العامة:
قبل مستعمليو، فّكر اجمللس األعلى للغة العربية يف إصدار دليل مكّون من بعد صدور معجم ادلصطلحات اإلدارية واستحسانو من     

والت أربعة أجزاء يشمل كل ما حتتاجو اإلدارة من ادلوارد البشرية واحملاسبة والوسائل العامة وادلكتبية مع مواكبة ما استجد من تطورات وحت
 يف ىذا القطاع.

لالقرتاحات اليت تقدم هبا شلثلو القطاعات الوزارية واذليئات الوطنية يف اليوم الدراسي الذي وقد كانت األدلة الثالثة األوىل استجابة    
، والغرض منها تعميم استعمال اللغة العربية يف اإلدارة فهي موجهة إىل األشخاص الذين يستعملون 2003سبتمّب  22نظمو اجمللس يف 

ستخدام ادلصطلحات العربية، فقد زّود كل دليل مبسرد عريب لتمكٌن مستعملو من معرفة اللغة الفرنسية يف ادلصاحل اإلدارية ليعتادوا على ا
 .(7)ادلقابل الفرنسي للمصطلح العريب الذي يبحث عنو

ائرية، ز " أما ادلادة األساسية  ادلعتمدة يف إثراء زلتوى األدلة فتكمن يف ادلصطلحات اإلدارية اليت وردت  يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجل   
  "ادلكرسة وادلستعملة يف اإلدارات وادلؤسسات العمومية، إىل جانب االستئناس مبختلف ادلعاجم اإلدارية احلديثة الصادرة يف العامل العريب

(8  ) 
إعداد ادلعاجم، " شاركت يف إعداد ىذه األدلة طلبة من األساتذة واإلطارات ادلشهود ذلا بالكفاءة يف ميدان التسيًن اإلداري وادلايل و     

مثلت سلتلف الوزارات واذليئات، منها األمانة العامة للحكومة ومصاحل رئيس احلكومة، والوظيف العمومي، ووزارة الداخلية واجلماعات 
  وكان صدورىا على النحو اآليت: (9) احمللية "

 : 2002دليل وظيفي في إدارة الموارد البشرية،عام  
لحا فرنسيا مع مقابالتو العربية، ومل يكتف واضعو ىذا الدليل بذكر ادلصطلحات البسيطة وإظّلا أوردوا مصط 2788بلغ عدد مصطلحاتو   

ت عددا من العبارات والرتاكيب اجلاىزة اليت تستعمل يف التحرير اإلداري، كما أتبع الدليل مبجموعة من ادلالحق تضم ظلاذج لصيغ ادلراسال
 من القرارات أو ادلقرارات،.. اإلدارية وأنواعها وظلاذج ظلطية لكل

 :2002دليل وظيفي في التسيير المالي والمحاسبة، عام  
مدخال مرتبا ترتيبا ألفبائيا يف اللغة الفرنسية وما يقابلها يف اللغة العربية، وقد تنوعت ىذه ادلداخل بٌن  3178احتوى ىذا الدليل على   

ل مبالحق ختص ظلاذج استمارات تتعلق بالعمليات ادلالية للبلديات، وبالصفقات مصطلحات بسيطة ومركبة وعبارات جاىزة، وختم الدلي
 العمومية وبعض اجلوانب ادلالية اخلاصة هبا،..

 :   2002دليل وظيفي في تسيير الوسائل العامة، عام 
 مدخال فرنسيا )مصطلحا أو عبارة ( موزعا على اجملاالت اآلتية:  5643يضم ىذا الدليل     

 مصطلحا 2026ات ادلتعلقة بصيانة ادلباين وعددىا ادلصطلح
 مصطلحا 2463ادلصطلحات ادلتعلقة بصيانة حظًنة السيارات وعددىا 

 مصطلحا 1154ادلصطلحات ادلتعلقة بالتأثيث واألدوات ادلكتبية وعددىا 
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ق لنماذج من الوثائق النمطية واالستمارات اليت وإضافة إىل الصور اليت ختص لوحات صيانة ادلباين واجملالٌن السابقٌن، زّود الدليل مبالح  
 تتعلق بتسيًن الوسائل العامة.

 :دليل وظيفي في المعلوميات
إن الدور الذي تلعبو التكنولوجيات احلديثة يف خدمة سلتلف اإلدارات وادلؤسسات ىو ما جعل اجمللس األعلى للغة العربية يبادر يف وضع   

 وتقدؽلو دلستعمليو هبدف معرفة ىذه ادلصطلحات والتعامل هبا بلغة عربية. دليل يهتم مبصطلحات ادلعلوماتية
" وقد ساىم يف إصلاز ىذا الدليل خّباء من عّدة ختصصات، ومن أساتذة جامعيٌن سلتصٌن يف ادلعجمية ويف ترمجة ادلصطلح ويف  

عض القطاعات احلكومية ويف مقدمتهم وزارة الّبيد تكنولوجيا ادلعلوميات، ومن إطارات سامية يف الدولة، ومن مسًنين متمرسٌن من ب
وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ... باإلضافة إىل األمانة العامة للحكومة وبعض ادلؤسسات ادلتخصصة مثل ادلدرسة العليا لإلعالم اآليل" 

(10) 
ت باللغتٌن اإلصلليزية والعربية، مع مسرد مصطلحا فرنسيا متبوعا مبقابال 2950أما فيما ؼلص منت الدليل فقد بلغت عدد مصطلحاتو  

ها للمصطلحات العربية دلعرفة مقابالهتا اإلصلليزية والفرنسية، وما ؽلّيز ىذا الدليل احتواؤه على صور دلكونات احلاسوب وملحقاتو مع شرح
الذايت بالعربية يف رلال ادلعلوميات، كما  باللغة العربية، وبعض اللوحات الوظيفية اليت ختص أنظمة التشغيل لتمكٌن ادلبتدئٌن من التكوين

 (11)ختم الدليل مبالحق ختص أمساء ميادين األنرتنت كأمساء ادليادين الرئيسية وأمساء ادليادين اجلغرافية الرئيسية،..

 دليل المحادثة الطبية عربي/فرنسي:
العالقة اليت تربط  ادلريض بالطبيب ىي عالقة مهمة جدا، ولنجاح عملية التواصل بينهما غلب على الطبيب أن يتحاور مع مريضو  إنّ   

باللغة اليت يفهمها لضمان سالمتو وصحتو وأمنو، وقصد تقريب الطبيب من مريضو وتوحيد ادلصطلح الطيب يف ادلؤسسات االستشفائية 
العربية دليال للمحادثة الطبية مبساعلة أطباء من سلتلف التخصصات وأساتذة جامعيٌن سلتصٌن يف اللسانيات  أعّد اجمللس األعلى للغة

وعلم ادلصطلح بوجو خاص وىو موجو " للعاملٌن يف احلقل الطيب من أطباء شلارسٌن وشلرضٌن ومدرسٌن وطلبة الطب وجلميع من يهتم هبذا 
 (12) لتعليم واإلعالم وغًنىا "اجملال مثل اإلدارة مبختلف مصاحلها وا

إن ىذا الدليل ػلتوي على ادلساءالت ادلعتاد إجراؤىا من قبل الطبيب مع مقابالهتا باللغة العربية  مقسمة وفق األجهزة واحلاالت   
لصادر عن منظمة الصحة ادلرضية، ومعجما ثالثي اللغة )فرنسي، إصلليزي، عريب( ، اعتمد يف مقابالتو العربية على ادلعجم الطيب ادلوحد ا

العادلية، باإلضافة إىل مسرد عريب يسهل على الطبيب معرفة ادلصطلحات الفرنسية واإلصلليزية للمقابالت العربية، وإىل جانب ذلك ختم 
 (13)اجلزائرية،... الدليل مبلحقات تضم رسوما للجهاز التنفسي وظلاذج من الشهادات والتقارير  الطبية وأمساء للمراكز االستشفائية اجلامعية

 إنجليزي:-فرنسي-معجم عربي دليل مدرسي في مصطلحات العلوم الفيزيائية،
ىو الدليل السابع يف سلسلة األدلة الوظيفية، ساىم يف وضعو رلموعة من الباحثٌن واخلّباء يف عّدة ختصصات، من أساتذة جامعيٌن  

 وقد اشتمل ىذا الدليل على مدخل ومنت( 14)ساتذة شلارسٌن يف قطاع الرتبيةسلتصٌن يف علوم اللغة وادلعجمية وادلصطلحية ...، ومن أ
  أوال: مدخل المعجم:

استهل ادلعجم مبقدمة مسيت ب "مدخل" أشًن فيها إىل اجلمهور ادلوجو إليو ىذا ادلعجم وىم  "أساتذة مرحليت التعليم ادلتوسط والثانوي    
تضمنت ادلقدمة األىداف من وضع ىذا ادلعجم وادلتمثلة يف " توحيد ادلصطلحات العلمية ، و (15)وتالميذىم ومؤلفو الكتب ادلدرسية" 

ت على مستوى مرحليت التعليم ادلتوسط والثانوي دتهيدا لتوحيدىا يف اجلامعة ...، ووضع أدلة سلتصة يف العلوم الفيزيائية تتفق مع مواصفا
دلبادئ ادلعتمدة يف اختيار ادلصطلحات العلمية، ومن ذلك " ضرورة وجود توافقات ، كما احتوت ادلقدمة على ا(16) ادلعاجم العلمية... "
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بٌن مدلول ادلصطلح اللغوي ومدلولو العلمي، وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي ادلضمون الواحد، تفضيل الكلمات العربية 
، (17)، تفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو الغريبة،..." على الكلمات ادلعربة، تفضيل الكلمة ادلفردة على الكلمة ادلركبة...

ة وتوجد ضمن ادلقدمة أيضا إشارة إىل مراحل إصلاز ىذا العمل وإىل قائمة ادلصادر وادلراجع ادلعتمدة يف جرد ادلصطلحات العلمية وادلتمثل
الفيزياء والكيمياء ...، والكتب ادلدرسية للعلوم الفيزيائية ...  يف "ادلعاجم اليت وضعها مكتب تنسيق التعريب بالرباط اخلاصة مبصطلحات

  (18) اليت تعكس ادلناىج اجلديدة ادلعتمدة يف اجلزائر يف مرحليت التعليم ادلتوسط والثانوي "
 فادلالحظ اشتمال مقدمة ادلعجم على ادلعلومات الضرورية اليت غلب أن تتوفر فيها***     

 ثانيا: متن المعجم:
قسم ادلعجم إىل جزأين، جزء خاص مبصطلحات الفيزياء وجزء خاص مبصطلحات الكيمياء، ػلتوي اجلزءان على مصطلحات علمية   

إصلليزي ليسهل  -متبوعة بأرقام ومرتبة ترتيبا ألفبائيا باللغة العربية وما يقابلها باللغة الفرنسية واإلصلليزية ، وقد زّود ادلعجم مبسرد فرنسي
بالت العربية، ورسومات توضيحية لبعض ادلداخل، وملحق خاص بأمساء بعض الفيزيائيٌن وأعماذلم وبعض الكيميائيٌن معرفة ادلقا

 وأعماذلم، وادلقادير ووحداهتا وبعض الرموز،...
لمية ادلختصة وجتدر اإلشارة إىل وجود تعريفات لبعض ادلداخل للحاجة إىل ذلك، فالتعريف يعد صفة أساسية من مواصفات ادلعاجم الع  

وخاصة وأّن ىذا ادلعجم موجو لقارئ ػلتاج معرفة مدلول مصطلحات علم من العلوم والتمكن منها ويف ىذا السياق يقول جواد حسين 
مساعنو: "ادلعجم ادلختص بصورة عامة ىو كتاب يتضمن رصيدا مصطلحيا دلوضوع ما، مرتبا ترتيبا معينا، ومصحوبا بالتعريفات الدقيقة 

ببعض الوسائل البيانية ادلرافقة )صور،..( اليت تساعد على توصيل ادلفهوم إىل ادلتلقي بأفضل صورة شلكنة  -ما أمكن -، ومعززاادلوجزة
"(19) 

 إنجليزي:-فرنسي-دليل مدرسي في علوم الطبيعة والحياة، معجم عربي
سي اخلاص مبصطلحات العلوم الفيزيائية، احتوى ىذا الدليل ىو الدليل الثامن يف سلسلة األدلة الوظيفية وضع بالتزامن مع الدليل ادلدر   

 على مقدمة ومنت، فادلقدمة ىي نفسها مقدمة دليل مصطلحات العلوم الفيزيائية.
مصطلحا مرقما، وقد أتبع مبسرد فرنسي، إصلليزي، بغرض  4842أما عن ادلنت فادلعجم ثالثي اللغة عريب/ فرنسي/ إصلليزي، يضم   

 ادلصطلحات العربية، وختم مبلحق لبعض علماء الطبيعة واحلياة. تسهيل البحث عن
فبعضها  -سواء تعلق األمر هبذا الدليل أم بدليل مصطلحات العلوم الفيزيائية -والالفت للنظر ىي الصور التوضيحية لبعض ادلداخل  

استخدام الصورة يف ادلعجم وقفا على التجميل  واضح ال ػلتاج  إىل تزويده بصورة توضيحية والبعض اآلخر ػلتاج إىل ذلك ف " مل يعد
وتشويق القارئ، بل أصبح وسيلة توصيلية ضرورية،... إذ البد أن ختضع إىل ضوابط حتكم استخدامها، فال يقدم ادلعجمي على استخدام 

ادلطلوب ... وبعبارة أدق، أاّل تصبح ادلثال الصوري إال إذا كان ضروريا وقادرا على التوضيح وزلّددا، ... وأاّل يتجاوز عدد الصور القدر 
 (20)الصورة غاية يف ذاهتا، بل وسيلة من وسائل توضيح ادلعىن" 

ساط تلك أىم األدلة الوظيفية اليت ساىم اجمللس األعلى للغة العربية يف وضعها لنشر اللغة العربية يف رلاالت سلتلفة والستعماذلا يف األو   
 تها بٌن اللغات الناقلة للعلوم والتقانة.العريضة من اجلمهور ، لتحتل مكان
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 ملخص : 
تعد  ظريةددأل ااس ددألس  اادمنددأل   ددل  أيدد   ايت ريةددألت  ايتدد  الدديت  حل  اادب ايتعدديت  الدد ةق  ب  ملددأل  تدد ا     ت ددألرب     دد          

ف  ايتف  ن  اادمنأل   اإلم اعنأل  ،   ل  حندق  ايتتادألظ   مدٌن  ايت دو    ان دل ن   ان دل ن   ايت دو   ال   دل  د ل ا د    مٌن  خمت 
ايتبألحق    ع ى  اادب  ايتعيت حل  ايتعصي  ال ةق   مبخت ف  أشوأليته  جي  يداا  ايتتادألظ   انمدًن  ح دأل   ا يفدًن  حل  ايت اده  ذاتده  ب 

  مأل  تص نف  ااظ ا   اادمنألال    تولل  ا يف رة حل  صع
ة  سدد   يدداا  ايتب ددق إني  اسددلٌن  :  ايت سدد   اا ل:     ةب ددق  حل  تدد ا    ااس ددألس  اادمنددأل مي ألريددأل  ايت رددي ،  يدد  ظريةددأل         

يت سد د  ت أل عدألت   يتنسه   يتن ة  يداا  ايتعصدي    د  ارتبيفده   م سد د  اادبال   تتد ا   ظريةدأل  ايتت دألي  دا ظريةدأل  ااس دألس  اادمندألب 
 ت ألموألت   نلأل  من للأل  ال  رمبأل  جن    ل  ة ف   ا  ص أل  يدا   ايتفييدنأل  أ   عوسدلأل  ال  ألاس دألس  تت ايتد    ت د ب   دل  مع دلأل  
 تت ألمك  يتتو ن  ظصأل  أ   ظص صأل  س ة ة  ،   ةربيل  ع ى  ياا   س د  ايتع ة    دل  ايت صد ي  احتدألر   نلدأل اتألىلدأل اني  أ   سد    
أدت  ةص ف هنأل  ،  أ    ألذا  ةيف   ن  ع نلأل   ل  ايتتسلنألت،  هلاا أ  ق ايتبعض يتفرأل ظص ي ع نلألب يتصع مأل حت ة  إني أ  س   أدت 
ت تلدد ال  ان  يددا   ايت صدد ي  مدديأ   ايت  ددألد  ت دد ب  ميفية ددأل  ب تددأل  ادد   تدد   مددألو    اادت   ت دد يه  ،   ادد   ت ددنف  إيتندده  اا ددي  

أل ية   ايت صأل  ايت صًنة   اااص صأل   ايت صأل  ايت صن ة   ايتي اةأل   ايتسًنة  ايتااتنأل  ا لأل  ظص ي  تتبألع    تت ألرب  حل  اآلن  اولأليلال  أل 
 ظفسه  ال
أ أل  ايت س   ايتمألين  حل  ياا  ايتب ق  :      رازت   نه  ع ى  اوألظب  ايتتيفبن     ي   اوزء  ااي  ،  ذيتدك  عدل   يةدق  درا دأل        
) ا ب  ان ة أل (  يت وألتب  يألش   غياةبأل  خيت ط   نه   ايت دعي  مدأليت مي ،   ايتسديفي    جإم اع   اا ب   نه  ايت عي   ل  ايت مي   أمن ذ ظص  

ايت ددعي   مأليتسدديد   ،   يدداا  ةعدد   تيفدد را   شيةبددأل  حل  شددو   ايت صددأل  ايت صددًنة     ددل هنأل ،  ب  ة ددف  يدداا  ع دد   األتددب  معن دده ،  مدد   
إني  منددألذج  ع ةدد ة   مدد   ظريةددأل  ااس ددألس  اادمنددأل االددألل  أمدد  مدد ان  أمدد   ايت عنلدد    غًنمددأل  ال   ايتوألتددب    جيدد    تعددأل  ةتعدد ا    

ايتوتألمأل  حل  ع م   يا  ا اع   يتألدب  أ   حل   ع م   يا  ح  د   ألص أل  مٌن  ااس ألس  اادمنأل  ،   ن   ي ألك  ح  دا  حت    ل  
ٌن   دددا  انبددد    دددل  اإلمددد ا   مأليتيفية دددأل  ايتدددد  ةيايدددأل   يددداا  مأليتتدددأليل  أدج  إني   بدة  أس دددألس  أدمندددأل  س ةددد ة  : ظميةدددأل   ب  اددد اظ  ألايتوتألمددد

    0ب  ة افه  ح    ب  حيوله  ظرألم   -ميأة    - شعيةأل  ،  ألإلم ا  
سدألء  ل دد ءا مأليت دعيةأل  م أليتدب شددو     ديد   ةعدرب  عددل   أليتسديد الودأل     حل   ول عددأل  )  ا دب  ان ة دأل (  حل  منددألذج  ع ةد ة ،       

 احملت ج  ايتسنأل     ايت ةين   ايت ا    ال  
 
 



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 
 

~ 260 ~ 
 

Abstract 

 

         The genres of the most important theories that have emerged in modern Arabic literature 

theory; there is a noticeable overlap and convergence between the various literary and creative arts, 

in terms of harmony between form and content and the content and form. Through informed 

researcher on Arab literature in the modern era in all its forms find this really exciting and 

dangerous at the same time homogeneous; and risk lies in the difficulty of rating literary genres .     

                          

                 This research is divided into two sections: Section I: looking at overlapping genres in a  

theory way, a theory is not the result of this age has been associated with the presence of literature. 

And interfere with the theory of intertextuality genres theory; the presence of intersections and 

overlaps between them. Perhaps we find it stands with this hypothesis or reversed. It breed and 

close to each other and intertwined to be text or a new texts and  to prove that, there are many texts 

seems to be puzzled to know which group it belong, or what they call it of the labels, and that some 

called the word texts of them; to the difficulty of determining to what genre it belongs. Because 

these texts upon opinion of critics approaching a banner way that may disturb the literary tybe and 

distorted, may add to the aesthetic effect alkhatrh and short story and the story of the poem and the 

novel and CV  whole texts diverge and converge at the same time.                                                      

              

               The second part in this research: it focusing on the practical side, a most important part, 

and that by studying creative text of the poem approached the prose. By the model (heart of the 

city) to the writer Hashem Gharaibeh which is mixed with poetry in prose, and the line of poetic 

narrative, and this is a sophisticated and experimentation in the short story form and content, does 

not stop at this particular writer, but also to many models represent the beauty of the theory of 

genres Abu Hamdan and Ahmed al-Naimi and others. The writer get pleasure with  writing without 

setting rules for literature or not to set limits comma between genres, there are no limits to limit the 

writing, nor laws to prevent the creator of creativity in such manner, and this consequently led to 

the birth of a new literary races: prose and poetry, Creativity - in my opinion there is no rule can 

control creativity.                                                                                                                                    

   

                 Narrative recital in the group (the heart of the city) and other models, came full of  

poetice template formality narrative expressing political, religious and traditional content.                 

                                                                                                    

 
 الدراسة : 

عصي،  ألو    اادت مل ةول الأل األن  ل اب ،  ل ألك اا اب مٌن ااس ألس اادمنأل  ةع  ت ا    ااس ألس  مسأل  أدب ياا ايت
 األيت صن ة  ايتي اةأل  ان أل أل  ان أليتأل  غًنيألال

 ت   ايت صأل ايت صًنة حل اظفتألحلأل ع ى ااس ألس  اادمنأل  : األيت صأل ايت صن ة،  ايت صأل ان أليتأل،  ايت صأل ايتي أليتأل،  ايت صدأل ايتي اةدأل، 
  ايت صأل ايتس س أل ايتد تأ يت مت  نأل ايتسن لألال ايت صأل انسيحنأل، 

إن اياءة أ  عل  أدت تص ر  ل ا ت  لأل عل   يفأل ايت   ،  ا  تزة   سألحأُل اب ت ف إني حٍ  ة تبك  ا ايتسلألت اولأليتنأل 
   ع دى انسدت ج يت    آ ي، اا ي ايتا  ةسبب حًنًة حل اإلسألمأل عل  ؤال ايتتسوٌن ايت  ع  حل ايت صال  اد  تزاةد ت م دو  ابدًن حل اد  ظد
 اولأليل إني درسأل ابًنة،  ص صألً، حل ايتع  ةل اا ًنةلال  ألاظ ا  تت ايت   تتغًن  ا  الي ذيتك حل ول عأٍل  ل ااعلأللال
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 اادب ةتع ق مألإلظسألن  النألة  ا  " تتغًن ايتتسلنألت اادمنأل،  تتب ل ااظ ا  أ  تت شى، أ  تتيف ر  ت  يتأل إني أظ ا  س ة ة  ب  
اادت   ف ةب ىال  ل ي أل،  ين إصياراً ع ى  بألتنأل ايت ص اادت،  فل  ألً، أ  ت وً ، أ   انفأل، ةغ    ل مألب ايتعبق،   ل  يتول ايت ص

مألب خمأليتفأل النألة،   ل مألب إ ياج اادب  ل حن ةأل  أل ي   عنش،  إد أليته ص نا انت ف، حنق مدي دة  انأليد   امدًٍن  دل غبدألر ايتدز ل 
،  اادب ي  امل النألة حل ا  ز ألن  ب ديول هلاا اادب أن ةر   ألمتألً يلل ظسق شو      ل ين  (1) ق " ايتا  يتل ةيسا ع ى اإل 

  اح ، ان النألة تت ف  تتيف ر،  اايتك اادب ةستانب يت ت  بت  ايتتغًنات ايتد حت ث حل اجملتلا تبعأل يتتأ ي اادةب مت ك ايتتغًناتال
 الجانب  النظري :
اف مددأن ايت صددأل ايت صددًنة   ددلن  ددل   دد ن ايتسدديد ايت صصدد ،  هلددأل شددو لأل ايتددا   تددألز مدده عددل غًنيددأل  ددل ايتف دد ن  ددل ايتبدد ةل  ابعدد  

اادمندأل، إب أن   " ايتومدًن  دل اتددألب ايت صدأل ايت صدًنة  انعألصديةل   يتعدد ن مأليتتايةدب،  مدايتك اسدي ا ادد ي الد اسز، مأليتب ندأل ايت صصدنأل،  رغدد  
 أل إني ال  اادىن  ل ايتتلأل ك، إذ م  ظه ةصبح ايتعل  غدًن صدألل يت  دياءة: يداا ايت دو  ذيتك،  ف  الألبت ايت ص ج ي ألك شو  مألإليأل

ال    ا  بحره أن معض ايت لدألذج ايت صصدنأل ااردظندأل اد    د ت شدو لأل ايت صصد  انعدي ف، حد  إن  (2)ي  ايت و  ان ألد نأل ةوتب ن" 
  س د معض ايتت ألمه  نلأل من للأل،  ياا اب ت ف أ س   تبألةل معض ايتوتألب أ    ا ع نلأل) ظص ي(،  مل ةسل يأل اصصألً  ا اإلشألرة إني

 ايتز اةأل ايتد ة ري  ل   هلأل اادةب،  تع د  يق ايتتعبًن اايتكال
 إذا األن اادةب ةيصُ  ال ادث حل النألة،  ةعرّب عل ا    حرأل  نلأل،  ين ياا ظألتجن  ل ا ن ايت اادا " ة  دأ عدل ايتتفألعد  مدٌن 

تايمأل ايت ا  نأل ايتااتنألالال مٌن اإلظسألن   ايتعألمل ايتا  حيت ةه ،  ين ذيتك جيسِّ  ح ن أل ايت  ر ايتا  ت عبده دادأل ان حردأل ال ادث ا ألرسنأل   ايت
حند   انلتلأل يت ج اادةب انب  ،  تزداد انلأُل ياا ايت  ر حل عل  ايتف دألن ا لدأل ادألن أدىن إني ايت دياءة  ايتتلندز حل إدرااده يداا ايت اادا،  ندق 

دا لألً ا  جيَ  شو ً ةستيفنا  عه أن جيسي   لله يتعصي    ااعه  أن ةص غللأل صنألغأل   نأل،  حل ياا ايتسبن ،  يتو  ةو ن أن ايتف ألن جيتل  
يدداا ايتف ددألن   نددألً، ب مُددّ  أن ةودد ن   نددألً يت ااعدده   عصددي ،  ب مُددّ  يتددايتك أن ةسددتخ م اندد اد اا يتنددأل ايتددد ة دد  لأل إيتندده ذيتددك ايتعصددي  ددل  دد ل 

دةب امل منتتده  ةسدتانب يت  دألةأل عصدي   أ تده،  ةب دى خم صدألً يتف ده  منتتده  إْن ت  عده يت ةدأل أ دأليتنُب ايتتعبدًنال ان ح  أن ،  ألا (3)ايت ااا" 
ي أليتك  ن " يت ج ايت صألصدٌن يت الدا مدٌن ااشدوألل ايتسديدةأل، ايت  ديدأل  ال ةمدأل،  إد دألل ع ألصدي ايتد اث حل ايت صد ي،  إ د أل  ااحد اث 

 ية  ياا ايتت اح مٌن اادب ا ديه  ح ةمه ةُ تج أظ اعألً أدمنأل س ة ة   تيف رةالايتتألرخينأل ع ى ان و ت انعألص
 ةؤا  ياا، ع ى أن اإلحسألس ايتفين  اح   للأل ا ت فه  تبألة ه  يق ايتتعبًن ع ه،   ل أميز ااّديتأل ايتد ظس الأل إل بألت ذيتك: 

ألء " سييم ا إ وألظنألهت  مٌن ايت عي  ايت صدأل  انسديحنأل مد   ايت  د  اادتال ا أل اادمألء ايتاةل ااتصي ا ع ى يت ٍن أدت  اح ،   اُ  امًناً  ل اادم
،   أحسب ذيتدك  (4)ي ألك أدمألء ب ت تصي   ن أل ايتتعبًن يت ةل  ع ى أداة  اح ة، م  ةتع ج  إني ايت غأل حن ألً  اني ا ط  ايت  ن حن ألً آ ي" 

 مأليتتدأليل ةبتودي أد ات   ندأل س ةد ة  ا ايتدب مل تودل   سد دة  دل ابد ال  ااظد ا  ةع د إني رغبأل انب   حل ايتتعبًن عدل رؤةتده اإلظسدألظنأل  ايتف ندأل، 
تفدد  اادمنددأل مل ت سدد   وتل ددأل الددأل يدد  اآلن، إمنددأل ت ددّو ه مفعدد  ايتتيفدد ر اإلظسددألين،  هلدداا  ددين ااظدد ا  اادمنددأل   ددي مبياحدد  امددًنة  ل لددأل  ددأل خي

    لأل  أل ة فتح حن  وألبت ال ر س ة ةال
تتص   نلأل من لأل، اتصألًب   ن ألً، حل  ست ةألت خمت فدأل،  مد  ايتع ألصدي انو ِّظدأل،  اام ندأل  ااظرلدأل ايت بيتندأل،  ذيتدك  ااظ ا  اادمنأل" 

ت ابتصألل، حل  رألييِ  ان ل  أل أ  ان لية، ب ة     ل شأن ت ك اآل ألر، إن مل ةُغّايأل مأل صب،  ةفتح اا ق أ أل لأل، نزةد   دل إ وألظدأل
 انت    أامي ا رة ع ى  ل  ايت ببت  ايتي  ز،  ياا دي ُح ايت ص ي حن ةيأًل  أمنألال،  ةو ن  (5)ايتتأ ة " 

 ع ى  ياا ،  ين ايتوتألمأل اإلم اعنأل يتنسه" ّويد تعبًن أدت أ  رصف إظ أل  ، م  ر  أل ي  ت ون  ة    إني اآل يةل  أل ةسألي  
إهنأل  س د إظسألين  مجأليل   عيحل حل آن  عألال  ألإلظسألن  ب ةستيفنا،  حل تو ةل  ل  س ة   ل اب ل  يت  نألة، أ  ع ى ااا ، يت تعأل    علأل،
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ن اادف   و   أل يت ةأل  ل ا رة أ  األم نأل يتإلم ا ، إب أن خييج ع ى ايت ااا ايتا  ي   نه  أن حيأل ل تغنًن ياا ايت ااا اظيف األً  ل ااحد ال  ا
،  ظ حدد   ددد ج ( 6)ظسدددألن ايتو ددف حل ادد  ةددد م عددل أشددنألء س ةددد ة" ظفسددلألال   ددل سلدددأل  ألظنددأل،  دد  حددد  د هلدداا اإلمدد ا ،  ألندددأل ةدد زم اإل

 ايتت ألمك ايتا  ةيمط مٌن ااظ ا  اادمنأل    ج   ألراأل ايتفوي اإلظسألين حل ياا اإلم ا  إم اعألً  ت  نألال
 ريةدأل  ي ألك  دل ايت  دألد  دل ة دًن إني صدع مأل ايتت د ث عدل ظريةدأل صد دة يت  صدأل ايتعيمندأل ايت صدًنة،  ذيتدك مسدبب ارتبدأل  ع ألصدي ايت

 ايتعيمنأل   صيف  ألهتأل  ايتف نأل مأليت ريةأل ان س دة يت ج ايتغديمنٌن،  ادايتك ب دت ف  ديق اتألمدأل ايت صدأل ايت صدًنة  ا دت ف ايتز اةدأل ايتدد ة ردي  دل
 ا ددت ف  (7)  هلددأل ايت ددألي،  يدداا مأليتتددأليل أدج إني  سدد د منددألذج اصصددنأل اصددًنة خمت فددأل مسددبب ايتدد ع  ايتفددين  ايتم ددألحل ا ددألي مودد  اددألي 

 انوددألن ايت دداةل ةوتددب ع للددأل،  يدداا ةزةدد   ددل صددع مأل صددنألغأل ظريةددأل  ألصددأل  صدد ِّدة يت  صددألالإن أّ  علدد  أدت ةددؤ ي علن ددألً حل  عدد  ايتز ددألن 
ايتوألتب حن  انألي  أ  ا ت ياف انست ب ،  ايت و  ايتفين يت  صأل ايت صًنة ي " اظعوألس إلح ج الألبت ايت فسدنأل ايتدد ع نلدأل انؤيتدف،  نّدأل  

ظأل ة دص شددنتألً  دل أسد  تسدد نأل اآل دي ،  ديوددل يت دأل أن ظ دف  انزةدد   دل ايتتعلدن  يت  دد ل مدأن ايت دو  ايتفددين هلداا ايت دد   ادألن يداا اا ددًن إظسدأل
 -اادت  ددأل يدد  إب اظعوددألس يت  ددألبت ايت فسددنأل ايتددد ع نلددأل مددين اإلظسددألنال   حل ايت  رددأل ايتددد ةددت   نلددأل تصدد ر اصددأل اصددًنة أ  اياءهتددأل ترلددي 

انلم دددددأل حل ابيتلدددددألم  ايتف ددددد ل  ايت دددددك،  عددددد م ايتصدددددرب،  ايت ادددددب،  ا ف دددددألن،  ايتتخنددددد   ايتددددداااية ايت ادددددأل ف ايت فسدددددنأل   -م يددددد ح شددددد ة  
،  أليت صأل ايت صًنة ت    الألبت ايت فسنأل (  1) اب ت سألن  اب تلاألن  ايتيغبأل  ا  ف  ر ح ايتت ألاض،  ايتييأل،  انتعأل،  ايتت     انفألسأة" 

 ت فألالايتد ديي  نلأل اإلظسألن، حل لرألت  ت ح أل  خم
 ايت صأل ايت صًنة تسًن  ا ايتز دألن،  ب ديودل أن ت فصد  ع ده، اهندأل تعدرب عدل لردألت تألرخيندأل حل ز دل  دأل،  ديودل   حردأل ع ا د  
أ دديت حل ايت صددأل ال ةمددأل،   ددل يددا  ايتع ا دد : ايتدد اث  صأل يتددأل ا ددتعألدة اندد ر ث ايت صصدد  حل ان أل ددألت،  اددايتك ع صددي ايت مجددأل  ابتصددألل 

أة أل اظفتألح ايت صأل ال ةمأل ع ى ايتص أل أل مبعىن أن ايت صأل  ل ص ألحل حل صد رته ال ةمدأل،  اد  أ دألدت ايت صدأل  دل ايتبنتدأل مألآلداب ايتغيمنأل ،   
 ال  (2)ايتص فنأل  تيف رت يتصفتلأل  ت ا  ه يا  ايتع ألصي  تونفه يتتلتّ  مأليت ااا ايتعيت  ااز ألت انخت فأل ايتد ديّي ىلأل 

اا دديج نددأل  نلددأل  ددل مسددألت د عتلددأل إني ايتتلددألزج  اب ددت   مددأليتف  ن اادمنددألال  حل  ايت صددأل ع ددى ااس ددألسةتبددٌن اظفتددألح  لددأل  ددبق، 
ايت اده الأليدي ةسدل  اسدي علد د ايت صدأل  ا دي ج ع ندأل يتت دنن  م ندأل س ةد ة، تود ن ادألدرة ع دى ا دتنعألب ااغدياث  ان دأل ٌن انسددت   أل، 

ظص ي دارت أ  ت  ر حل   ك ظص ةعترب  يازاً  حل ايت لألةأل تت    عه،  اإلحيألء ىلأل أ  ايتتعبًن ع لأل،  ياا ةؤا  أن " تبألدل ايت ص ي أش ء 
يدد   احدد ة  ددل  ددب  ذيتددك ايتتفوددك  ابظب ددألء: ادد  ظددص يدد  ت ددألي ،  ايت صدد ي اا دديج تدد اءج  ندده مبسددت ةألت  تفأل تددأل   مأشددوألٍل يتنسدده 

ٍص يتن  إب ظسدناألً س ةد اً  دل ا ت دلألدات  عصنأل ع ى ايتفل  ميفية أل أ  مأ يج إذ ظتعيف ع ى  ظص ي ايتم أل أل ايتسأليتفأل  الأليتنأل:  و  ظ
 ألم ألال  تعيث   زعأل  حل  ايت ص ايفا    ظألت، صنغ، منألذج إة ألعنأل،  ظبا  ل ايتو م ابستلألع الالالاخلال ان ايتو م   سد د ابد  ايتد ص 

ن ظصألً س ة اً خمت فألً حل ايت و   لأل ةؤا  ايتو م ايتسألمق أن ا  ايت ص ي انوت مأل ةُعألد ت زةعلأل حل ا  اتألمأل س ة ة،  تو ِّ  ،  (10) ح يته" 
  ان ل نال

ت دد ب  ددل ااظدد ا   - ي ظتلددأل  اظفتألحلددأل ع ددى ااظدد ا  اادمنددأل -إن يدداا ايتت زةددا او ةدد  يت  صدد ي جيعدد  ايت صددأل ايت صددًنة،   ودد 
ا ،  ع دى يداا  يظ دأل ظسدتيفنا تعيةدف اادمنأل اا يج األيت دعي  ان أليتدأل  ان أل دأل  انسديحنأل  ايتي اةدأل، حد  إظ دأل جند  تد ا ً  ابدًناً مدٌن يدا  ااظد  

تت ا  ،م رسألت  تفأل تأل  ا أظ ا  أدمنأل وأل رة   ديول هلاا  -ايت صأل ايت صًنة مأهنأل" ذيتك ايت    اادت انين، ايت ا ا ايت يفألق، انتع د ايت س  
أل اصدأل اصدًنة د ن  سد د تدأ ًن ابدًن ،   مل ةعدْ  مألإل ودألن اتألمد (11)الو  أن ة يفبق، ميفبنعأل الألل، ع ى امًن  ل أظ ا  اادب الد ةق" 
 حل امًن  ل ااحنألنال -ايتسيد–يت  عيةأل  نلأل، ، الأل أصب ه ايت صن ة ايت عيةأل تعتل  ع ى الو  
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 مل توددل ايت صددأل ايت صددًنة ااردظنددأل مبعددزل عددل  سددًنة ايتتيفدد ر ايت صصدد  حل ايتعددألمل ايتعدديت،   اابدده يدداا ايتتيفدد ر،  اشدده ايتوتددألب إني 
  ال ا أل،  انتبصي  حل اادب ايت صص  ااردين ةوت ف ذيتك د ن سل  ابًنالا  ث حل  غأل ية ايتتايةب 

  ددل ان حدد  الدد ر عدد د ابددًن  ددل ايت صألصددٌن ااردظنددٌن، لددل الددي حل أدىلدد  يدداا ان  ددى ايتتاددية ،  رلدديت ايت صددأل ايت صددًنة 
  مي  غًنيألال ت ا  أل  ا ااظ ا  اادمنأل اا يج، حل ايت عي  ايتي اةأل  ايتت يةي  انسيحنأل  اصن ة ايت

   دددددددددددددددددددل ايتوتدددددددددددددددددددألب ايتددددددددددددددددددداةل الدددددددددددددددددددي حل ظتدددددددددددددددددددألسل  ايت صصددددددددددددددددددد  يددددددددددددددددددداا ايتتددددددددددددددددددد ا  : يألشددددددددددددددددددد  غياةبدددددددددددددددددددأل  حل ول عدددددددددددددددددددأل
،  حت ةدد اً حل اصددأل) اولدد (    اصددأل)ع األ( أة ددألً  ، حنددق ا ددت ط اا دد  ب ايت ددعي  مأليت صصدد ،   ددل اجملل عددأل 1992) ا ددب ان ة ددأل(

،     ا تعل  ايت ألي اا   ب ايت عي  حل معض اصص يا  اجملل عأل،  يت وألتب ظفسه 1993ذاهتألال  ول عأل  )النألة عرب    ب ا زان(
 ح  يتنغ ب ع ى ايت ألرئ أظه ة يأ  اصن ة شعيةأل حل اصأل ) تفألحأل ان ح(   أل ية حل  اصأل ) ز ل ايت ح  ن(  ال

ةل(حل ول عدأل أ أل ة  ف يلية    ا  أظه تأ ي حل اتألمتده يت  صدأل مدأليتت يةي الدأل حل اصدأل)  ع   دألت عدل ا دنأل صدألمي  ايتيسد  ايتبد 
 ال1979)ايتعيمألت( 

  جنددددددددددددددددددد  مجدددددددددددددددددددألل أمددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددد ان، اددددددددددددددددددد  اتدددددددددددددددددددب ايت صدددددددددددددددددددأل  ايت صدددددددددددددددددددن ة ،  الدددددددددددددددددددأل حل اصدددددددددددددددددددأل  )ايتددددددددددددددددددديذاذ(،  اصدددددددددددددددددددأل
 ال1993)ح   عي ة مل ايت رد(  ل ول عأل)  وألن أ ألم ايتب ي(

ل عأل ) وألن   أت أل ل اصأل )اول (،  اصأل ) ع األ ( حل ول عأل )ا ب ان ة أل( يت  ألي يألش  غيامنأل ،  اصأل  )ايتيذاذ ( حل و
 أ  ايت صأل ايت صن ةال -أ ألم ايتب ي (   غًنيأل ،  ا لألذج ع ى ا ت   ايت صأل مألا   ب ايت عي 

 الجانب التطبيقي :  القصة القصيدة:       
 ة    ظز عأل شأل  اتألمأل ايت صأل ايت صن ة ، ةع  ياا 1992إن ايت ارس يت صص يألش  غياةبأل حل ول عأل )ا ب ان ة أل (ايتصألدرة عألم        

تيف را حل شو  ايت صأل ايت صدًنة ااردظندأل ،  ة يف دق  فلد م ايت صدأل ايت صدًنة  دل ايتزا ةدأل ايتدد ة ردي  دل   هلدأل انبد  ،  ايتتايةدب ب ة دف ع د   
 حٍ  حل ايتوتألمأل،  ب ةص ا ح  داً مٌن ااظ ا  اادمنأل، ان ايتوألتب جيُ  أن  تعأل ايتوتألمأل يت ةه ي  ايتوتألمأل د ن ان د أ  ح اسز ال

ةبأل أح  يؤبء، لل ُت ّو  هل  اليةأل اإلم اعنأل اتسألعألً حل ايتتايمأل    يألً حل ايتوتألمأل اإلم اعنأل ايت ألس أل  او ة ةال  ي   يألش  غيا 
األتددب ديددتح   ددل ايتدد اث ايتعدديت  تألرخيدده ايتيف ةدد   عألظندده  ر دد ز ،  ةعددرب عددل ا ددنأل اإلظسددألن م ددّ  ايتصدد ر  ااشددوأللالالال،  إذا اددألن ايت ددألي 

  غياةبأل ا  د   حل أعلألق ايت غأل  اتب م ألعيةأل ظألمعأل  ل حسه اإلظسألينب  ين شو  ايت صأل ايت صًنة يت ةه اد  اشده  ايتي ا    ايتوألتب يألش
 اشأليألً س ة ا" مل  ة اه أح ن  ل اب ال

، جند  ايت صددأل ايتدد تتخدا شدو  ايت صدن ة،   دأح  لأل مألعتبألريدأل  من ذسددأل داب  (12) حل اصدأل )اولد ( حل ول عدأل )ا دب ان ة دأل(  
ياا ايت و  ايت صص ،  اجملل عأل  نلأل ع دن غًن ا ن  اتا ياا ايت و  حن  اصأل: )م ًب  ل ان   أل(  )اول (  )سّ  (   )ع ادأل( ع ى 

  غًنيأل يلل يا  اجملل عأل ايتد   تخا معض  اصصلأل يت تلمن  ع ى ياا ان  ى ايتتاية ال
األ مأ د  ب ايتسديد،  ادأن ايت دألي حيود  حوألةدأل ميف لدأل مجد ن  أ ل  أل ظ  ره ي  أن ايت غأل سألءت لت تأل مأليتص ر ايت عيةأل،   سدو   

 أ  ق ع نه ا   )زرةق(،  ميف ته   أل  ل ايت  ق ايتبنضال 
يت دد  سددألءت ايتوتألمددأل حل يددا  ايت صددأل خمت فددأل عددل ايتوتألمددألت ايت صصددنأل ايتسددألم أل، إذ اشدده  ايت ددألي حل اتألمتدده يت  صددأل شددأل  ايت صددن ة  

سعنته ايت ألرمأل حل أعلألق ايت اث، يتنو ف  بنعأل ايتع  نأل ايتعيمنأل  ظ ازعلأل ايت فسنأل  ايتسنأل نأل ايت عيةأل،  عرب عل ان ل ن ايتسنأل    ايت ةين مبي 
ي   أل حينط ىلاا اول / اإلظسألن ،  ل أ يفألر  ا ارث  ألصأًل إذا حأل ل أن حُي  مأن رابته ايتيف ة أل    أل ه انيتفا ةعيفنألظده  زةد اً  دل ايتفخد

  اايتق  اإلحسألس مأليتااتال
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   يأ   يفعألً  ل ايت صأل، انع  ظأل مد )اول (: يت  بيتأل ع ى ذيتك   
 " يت الألل  بألعلألال
 يت ص ياء  زاسلألال
  يت  بن أل ا اظن لألال

 ي ر اول  )زرةق(  ع  ألً ين ه  نألة ايت يفناال
 أرغى  أزم ،  ظفخ  أل حل ر تنه  ل اليال

 يألج  ر  ،  أ  ه  ل ع أليتهال
 اظت ى )زرةق( ميةح ايتصبأل،    ىالال

 (13ال"  )*األد   أل  ل ايت  ق،  أمق 
مج ، ةعدنش حل ايتصد ياء، يتده  بعده ا دألي مده،  ةعدنش حل -حل ياا ان يفا ايت صص  ظ  ُ  أن ايت ألي ر   ص رة ر زةأل إلظسألن

 منتأٍل حيوللأل األظ ن ايتص ياء ايتعيمنألال
ل اهلندألج مل ايتفيد، ةب   غأليبألً  ل حنألة ايت لي،   د  ةسدتيفْا ايتصدرَب،  صدألح  ع  دألً عدل يدن ه  الدي   أْصدنب  أليتدأل  د-يتول اول 

   عُه  ل ايتيّ    ا تخ ام ايت  ة،   ابظت ألء م ّ ته   تّ تِه،  ألصيف ب ول عأل  ل إظألث ايت يفنا  اظفص  عل ايت يفنا ايتوبًنال
 لددأل ةُت اددف ع دد   حل يدداا ان يفددا ايت صصدد ، أن ايت ددألي اددألن ديوددل أن ةوتددب اصددته مأليتيفية ددأل ايتت  ن ةددأل انعلدد دة، يتوددل ايت صددأل 

، مل ةعدد  هلددأل  سددألرن  احدد  حل ايتوتألمددأل  أصددبَ ه ت ااددب تيفدد رات ايتعصددي  تتلدديد  ع ددى  ايت ددو   ايتت  ندد    حل  1970ااردظنددأل   ددا عددألم 
ايت دعي ب  ي ددأل ظتيفدديق إني ايتتيفدد ر  ايتتا ةد  حل ايت صددأل ايت صددًنة ااردظنددأل،  لد  م ندده ع ددى حألهلددألا أم أهندأل تيفدد رت يددلل اشأليددألت ايتتايةددب 

 انتع دةا!
 ةألت ال  ايت عي  يت ج ايتوألتب ا  تعل ه حل يا  انيح دأل  يت د  "شد يدت ظريةدأل ااس دألس ن  ستب مُّ   ل اإلشألرة ي أل إني أ

أ    ع ى ايتتلألةز مٌن أشوألل  أمنأل  ايتتعبًن )ايتوتألمأل(،   يعه يتايتك ح  داً  ألص أل  عي  ألال إب أن ايتوألتب، شألعياً األن أ  األصدألً أ  ر ا ندألً 
ق تتددد ا   اددد  ايت دددن   تتعدددألةش اددد  ااحأل دددن   ان اادددف  اا و دددأل، حندددق األتدددب  سددديحنألت، ب ةت نددد  مت دددك ايتف اصددد  حل عصددديظأل، حنددد

،  أصبح ايتوألتب ةعرب عل ا ألةأل    ي عألت عأل أل ميفألما شعي ، اظيف األ  ل اإلحسألس   (14) اب ت    ن  انيح أل،  اهلُا أل مستلأل " 
 لألعأل  ألشه حن  ايتفيداظنأل حل ع  ه    ألعي المألاظأل،    اا اإلظسألن ايتفيد يلل اجملل  ال إب أن ياا ايتفيد صألر ة نق  نألة او

إن ا ت   ااظ ا  اادمنأل حل ياا ايتعصي أصبح مسأًل مألرزة،  أليتوتألمألت اادمنأل ب ة س  من لأل ح  دن  ألص أل،  أدج ياا إني ال ر 
    نلأل ايتسيد ايت صص الشألظ  مٌن ااظ ا  اادمنأل،   ل ذيتك ا ت   ايت عي  مأليت مي    ا  ظص صألً د    نلأل ايت عي،  اصأل   د 

يت دد   ت صدده ايت صددأل ايت صددًنة  ددل ايت ندد د ايت  ديددأل،  اشلدده حندد  ا ددت   ايت مددي  مأليت ددعي ،  اددايتك ت صدده ايت صددن ة ايتت  ن ةددأل 
 انعي  أل  ل ال  د  ايت ن د حن  ايتعي ث  ايت أل نأل  ايت زن،  د   حل عل لأل ايت مي  أصب ه حل معض ااحنألن تعتل  ع ى ايتسيدال

ياةبأل حل يا  ايت صأل، ةي ُ  ص رة   رةأل يتد  زرةق / اول  اهلأل ج  انت ح ،  ي  إذ ةأيت مص رة ايتفديد ايت د   ايتدا   ايت ألي يألش  غ
اإلظسدألن،  يد  ة دأل م اد  اا يفدألر، مد   ة دَتلي مدٌن أ دياد ابن تده  أ تده،  ي دأل، -ب ةم نه حألدث  ب ة عفه  دألرق  وأظده ةي دُ  صد رًة يت فديد

 ألحه !  يتول إني     نستلي يااا! :ايتس يفأل ابح مج-حتأل ل ايت  يتأل
 "مل ت     ه مش  ايتص ياءال

 مل ة عفه ميد ايت ن ال
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 مل تف    ز اما ايتي   اّ ة اإلمصألرال
 مل ةتعبه دبل ايت  ق ايتبنضال

          ****** 
 شأل   رب زرةق حل ايتربار   ايت فألرال

  أل صنتُه  ايت احألت  ايت دةألنال
 الا تليت  يفألردة ايتعبن   ايتيعنألن يت ال 
  ألل ايتوّي  ايتفّي  ل  ي ألن ايت بن ألالالال

 : ا ب ان ة أل"ال22("ي15ا  ايتفي ألن د ن ايت  رة ع ى إعألدة اا  ر إني ظصألىلأل !" ال   )
ُة ح  حل ان يفا ايت صص  ايتسألمق إعيفألء ايتبع  ايت دعي   ةتلمد  ذيتدك حل اعتلدألد ايت دألي ع دى ايتف اصد  مدٌن اولد ، لدأل ةعدين   

، اياءة ايت ص اياءة شعيةأل  ت بأل تألال  ايت ص مج ن  يدةألن  وت مأل م و  ايت صن ة ايت عيةأل، لأل ةعين حت ًب حل ايتوتألمأل ايت صصدنأل،  ألولد  صدألمين
حل  مل ت     ه ايت ل  احملياأل،  مل ة عفه ايتربد ايت ألري  مل ةف    ايتي   ا ة اإلمصألر،  مل  ةم ه دبل ايت  ق ايتبنضالالاليتول إني     نسدتلي

 ص مها!يا  ايت  ة،  ايتس يفأل ت م
إظه  ؤال تصُعب اإلسألمأل ع نه، ان ايتفألرس انتفأل ي حل ذاته ،  ال ر ااظأل ايتيفألغنأل حل ظف   )زرةق(، أ     اإلحسألس ال ن   

 مأل يفي احملنق  مهال
اشه ايت ألي حن  ايتت  ق ايت ع ر  مأ   ب  يد ،  د ل اولد  انت ح دأل حد  تتفدأل    تصد  إني ظد    دل ايتت سدا  اإلحسدألس 

 ب اا يفألر،  ياا ة  د  إني إالألر ايتتعاب حل معض مج ه ايتسيدةأل  ي  تعاب ة  د حل ايت لألةأل إني ايت ع ر مأل  ف  الارالمألا ا
 ةُ    أن ايت ألي أصبح يت ةه حأليتألن  ل تفا ي ايت  ع  حل ايتوتألمأل،  أس  أن ايت  ع  ةعتل  ع ى ايت عي أامي  ل ايت ص مأليتيغ  

 ب إب أن هلأل  اا ايت عي ان ز ن  ةع د ذيتك يت تأ ًن انبألشي ع ى انت   ال ل أن اول   يدةأل  مل تول  سا عأل
  زج ايت ألي مٌن  صفِ  حأليتأٍل  ل حألبت اإلظسألن ايتعيت اني  ز إيتنه مد )زرةق(  حأليتأل ايتسخيةأل  ايتتلو  انّي ايتا  صدّ ر ايت دألي 

ه )زرةق( إب س  اً ص  اً خيتبئ  نه أح  ايتفي ألن،  نغأل   )زرةق(  نه ايت لألةألال  أل  عأل ُأحوله   أل األن ذيتك ال ار ايتصغًن ايتا  )ت ّبه( يت
حل ا لأل ايت ن   ة ا ان ق مٌن  خاةه يتنخصنهالال  جنح ياا اا   ب ايتدا  ةعتلد  ع دى انفألرادأل حل أن )زرةدق( ةعتدرب ظفسده ميفدً   ةفتخدي 

 أدت مه إني    ان ايتااايةالمس أل ه  رابته ايتيف ة أل يتوّل ايت لألةأل تو ن حٌن ةف   ذا رته     ان ايتاا رة 
إهندأل صد رة  ب ندألن ع دى ايت وتدأل انلتزسدأل مدأليتتلو   اامل،  يتد  األظده ايت صدأل  دل ايت دعي ا دأليتص ندأل ا دتيفأل  ايت دألي أن ةصد ر  ةي ددز 

 - ةصف حأليتأل )زرةق( الأل أراد:
 "ذات  سألء أ ّ   ل او   رأس حار

 األن )زرةق( ةعنش عن ألً غأل  ألً، ديّ    ار اس ل
 ن تت سسألن   ااعللأل حل ايتر مال ا ت ت ة ا

 ا توألن )زرةق( يت  ء ة  س مٌن األ لتنه ا  فنتٌن  ارال
 أ ا )ان ق(  وألظه م األ، ع     ت ى ايت أل لتٌنال

  اأة، الأل حت ث، ااح اث ا يفًنة عألدة، يز انألظه أمل سألرحال
 نا ميأ ه  سا حألرق،  صيخ
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 أل"ال: ا ب ان ة 23غألب لرأل عل ايت س د،  م  " ال "ي 
 ىلاا ة ل  ايت ألي اصته،   ا  أل  نلأل  ل  فألراأل   خيةأل  أملال  ةعّ ب م  يته: 

 "مل ةَدُعْ  ايتس ألم   داً شألخمألً، م  وّيد ا  أل ل    ن أل!
 صألر )زرةق(: )ذيت ب(، م  ا    ب ذاايةال

 أشألحه ايت  ق ايتبنض راألىلأل ايتيف ة أل،  ذر ه د عأل"ال
ايتسدديدةأل انت ح ددأل  ددا  ددأل  نلددأل  ددل ع ألصددي الياددأل   دديح يتتسددألؤبت امددًنة،  ايتي دد ز  يددا  ايت صددأل، عددربت م ددو لأل ايت ددعي   مج لددأل

يتدد ج  -ايتعدديت  ص صددألً  ددا ا تدد اد  ايتتددألرخي  حل علددق ااظددأل -انسددت حألة  ددل  بنعددأل ايتدد ص انخددت ط مأليت ددعي   ايت مددي ال عددل ا ددنأل اإلظسددألن
 ص  يا  ايت ّ ةالاألدرة ع ى   ب ياا ايتفخي    -ايتس يفأل  - ين ايت  يتأل    -اول )زرةق( 

يت   اعتل  ايت ألي ع ى ا ة ايت غأل   يح ايتع ة   دل ايت  دألةأل، مأ د  ب  ديد  شدعي  ةأ دا ايتيفدألما ايت دو    يت  صدن ة ايت دعيةأل، 
  ا  ظ ّ  مٌن  أل ي  شعي   ظمي ال

  ان يت   ة،   مدأللن  هن   ل  عٌن ايتتألرةخ ايتعيت ايت  ًن   أل ديم ه اول  )زرةق(،  ةعترب اول  يت ج ايتعيب  فن أل ايتص ياء  ي  ع
 يت صرب،  ايتت ل ،  ر ز يت عيت ع ى  سه ا ص يال

  اف يألش  غياةبأل ايت صدف حل اصدته،  ةُ  د  ذيتدك  دل ايتسديد انتد  ق ايتدا  ةدربز شدعيةأل ايت غدأل   د  ك اولد )زرةق(  ا تخدألر  
 م فسه،  ع م    ه  ل اا يفألر أ   يعلأل حل حسبألظهال

ايت صدأل  )اولد ( ةي دز إني اد  إظسدألن عديت ةيةد  أن ةود ن خمت فدألً  خيديج ع دى اولألعدأل    اف ايت  دألةأل ايت   ندأل  ايت   ندأل،   بيفد 
 انت ا تأل ا أليعألال

  ل ايت  ين ايت     إني ايتسنأل  ،  ل  ةعربِّ عل ا نأل  نأل نأل حل ايت رسأل اا ني  جن  ذيتدك مدأليتت لنح حن دألً  مأليتتصديةح حل أحندألن 
 أ يجال

 أل( يت وألتب يألش  غياةبأل،  يظ أل جن  ايت ألي  تأ ياً تأ ًناً  اي ألً م و  ايت صن ة،  إذا  أل أ أل اصأل )ع األ( حل ول عأل )ا ب ان ة
 حأل يت أل اياءة ايت صأل  يظ أل   ا  أظ أل ظ يأ اصن ة ظميةألال
  يتت    ان يفا اا ل  ل اصأل )ع األ( :

 "ع األ" " 
 ايتن م اا ل:
 امتس  هلأل  صع  إني ش تهال 
 الال اتسعه امتسأل تهال 
 ابمتسألمالال مألديتته  
 الال اش ج يتفأل  ن    ل داألهنأل ايتصغًنال 
 الال ا ت ح   ىلأل اولن ال 
 الال مألعته أشنألء ب حيتألسلأل  حألد لأل   ةً ال 
 الال شيمأل   األين ال ةال 
 الال مل ة   شنتألً،  يسأل يت زيأل  عألال 
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 الال أ سك ة يأل مياأل  صع  إني  سو هال 
 "ال 50" ا ب ان ة أل: ي الال د علأل مي ق يتت    األ ً  أن اا ي ب خينف  " ال  

 حل ياا ان يفا ايت صص  جن  أن ايت ألي، اتب ايت صأل ع ى شو  ايت صن ة ايت ميةأل،
 ددا  غنددألن ايتسدديد ع ددى ايت ددعي مددأليتيفبا،  إذا  ددأل حددأل ل ايت ددألرئ أن ةدد    حل علددق يددا  ايت صددأل،  يظدده  ددنا  أهنددأل  وت مددأل م غددأٍل  

ظساأل  ان م ،   ت  ايتع األ من للأل، إب أن ايتف  أ ا ديت ح يتبأل لأل،  حيألد لأل،  يدةأل، حتو  اصأل  ً  ةتع ق مفتألة  تبنا حل داألن يتبنا اا
  ديسك ة يأل مياأل مأليتغأل يتنست رسلأل إني   زيتهالال  يواا ح ثال

يت د  جنددح ايت ددألي حل  ديد ايت صددأل، إذ اددألم مت سدن  ايت صددأل إني ع ددية   دأل ا،  حل ادد    يفددا ةدي   أحدد ا ألً س ةدد ة،  دا أظدده شددأل ز 
 يت  صأل ايت صًنة،  يت  يأ ان يفا ايتمألين  اا ًن أة ألً: " ايتن م ايتسألما:ايت و  انعتألد 

 األن  زي اً  ي  ةفتح مألمه هلألال
 الال أعألد  أل اش ا ال
 الاليتعبأل ايت رق   ةً ال

 ايتن م ايتعألشي: 
                  ال                                  "1977، علألن    50ا ب ان ة أل: يرح   ياً، يتو لأل األظه تيابه  تبتس ! "  

مل جيددْ    دد أًل ابددًنة حل ا ددت راج ايتفتددألة إني   زيتدده، مدد  إهنددأل اعتددألدت ع ددى  اجملدد ء مبفيديددأل إيتندده، -الددأل ت  دد -إن ايتفدد   
  ع  يأل أعألد  أل اش ا  إيتنلأل،  مل تستلي يا  ايتع األ )ان ب يأل(،     رح  ايتف ،  ا ه ايتفتأل  تيابه ال

 ألن   وألن اتألمأل  يا  ايت صأل حل هنألةتلأل، لأل ةعين أن يألش  غيامنأل األن أ ل  ل  جل ياا ان لح  س ةي مأليتااي أن ايتوألتب أرّخ يتز 
 ايتتاية  حل اصصه، مث سألء  ل مع   اصألص ن  األصألت ا تفألد ا   ه، حنق الي ياا ان لح ع   ايتع ة    ل ال

 ، عل ايتسال،  ايتفيح،  ايت ألسال  (15)"  زّان  ب مُّ   ل اإلشألرة إني أن يت وألتب اتألمألً آ ي  ي   " النألة عرب    ب ا 
 مل ةوتب ع نه ول عأل اصصنأل،  يتع  ايت ارس ة  د  أظده   دنط مدٌن ايت صدأل  ايت صدأل ايت صدًنة سد اً  ايت صدأل ايت صدن ة،  ايت صدن ة 

ول عددأل "  وددألن أ ددألم ايت ميةددأل،  ايتسددًنة ايتااتنددألب  أليتوتددألب ديمدد  اددأليية تدد ا   ااظدد ا  م ددو  ب هال جندد  يدداا ان لددح )ايت صددأل ايت صددن ة( حل 
يت وألتددب مجددألل أمدد  مدد ان،  فدد  اصددأل )ايتدديذاذ(، جندد  أن ايتوألتددب مدد أ اصددته مب يفددا شددعي  مث سددألء ايتسدديد  ألغنددألً ع ددى ايت غددأل   (16)ايتب ددي" 

 ايت عيةأل  نلأل، يتول ايت ألرئ ة    تفألعً   اي ألً مٌن يتغأل ايت صأل  يتغأل ايت صن ة ايت ميةأل:
 "  ي  ان ُج ِشعُي ايتب يِ  

 ايتسلألءْ   ايتغنُ  شعيُ 
   لألذا 

 ُا لأل اتص  انألُء مبألءْ 
 "  ال35أس مْه ر ح ي ح  ابظيففألء! "  ال  "  وألن أ ألم ايتب ي: ي 

 حل ياا ان يفا ة    ايت ألرئ أظه ة يأ اصن ة شعيةأل، يتو ه جي  أظه أ ألم اصأل اصًنة   نتأل مأليتص ر ايت عيةأل انعربة  اايتفأل  ايتيان ألال
 ايت صن ة  يت  يأ  عألً ان يفا اآليت:  ة    أة ألً أن ايت صأل أ ات شو 

 "  الالال 
   يسه راا ألً   ق الصى،   ق ايتي  ،   ق انألءال



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 
 

~ 268 ~ 
 

  اظيفيحه   ق ان سأل اآلتنأل ا ا ،  ع ت  علأل إني ايتب يال
 األن  ألء ان سأل ةل يُ  الي ،
  األن  ألء ايتغنلأل ة غ غ ص ر ال

  نأل  ةألظعألالأ أل ر ح ،  ألظف ته ا نألً  ل إ ألر ايتص رة ايت عيةألالالالصألرت ح ن
 أ أل ي ،     تصألع  اشتنألا  إيتنلأل  أظأل مٌن ايتزراتٌن

  ا  م نه من للألالال   أل زيته ح  اآلنال
 إذ إظين ب أال أهنأل  أل زايته ت تريينال
   أل أال أهنأل ا  اظتريت يت  رألالالال

  ب أال أهنأل ا  أته أصً الال
 " ال 38-37أ أل  س ديأل،  نتعبينالال  "  ال  "   وألن أ ألم ايتب ي: ي

ن ايت ددألي ةوتددب ايت صددأل مأ دد  ب شددعي   عتلدد اً ع ددى علددق انعددألين  راددأل اايتفددأل ،  ابعتلددألد ع ددى ايتسدديد،  ادد  سددألءت  عردد  إ
 اصص اجملل عأل ع ى ياا ايت و  ايتتاية ال 

  يت أ ا أة ألً ان يفا اا ل  ل اصأل ))ح   عي ة مل ايت رد((  ل اجملل عأل ذاهتأل:
 "  أرحت  مٌن ايت  ب  ايت بض  

 ياب ايتسنف، أعت يت ايتعتن ألَ حأل ً  حل اِ 
   نلأل ايتزيية ايت حن ة ايتد ذم ه حل مي دة ايتفايْ 

 ظألشياً أح   ، حل  لب ايتيةح،
  (17) اعبألءٍة   صبألال  "  ال  

 أليت ددألرئ ب جيدد   ياددألً مددٌن ان يفددا ايتسددألمق  أ    يفددٍا حل اصددن ة ظميةددأل،  أليتوألتددب ةوتددب ايت صددأل مأ دد  ب شددعي  ب دده  
 أة ألال

 يترددددددددددددددددددددددددددددددأليية ع ددددددددددددددددددددددددددددد  ايتوألتددددددددددددددددددددددددددددددب مجدددددددددددددددددددددددددددددألل أمدددددددددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددددددد ان، حل ول عددددددددددددددددددددددددددددددأل  اددددددددددددددددددددددددددددد  تودددددددددددددددددددددددددددددديرت يدددددددددددددددددددددددددددددا  ا
، حل اصص )ت ب حل أرث ايتفيح(     )ا ف ايتتبألرةح حل ذاي   انفألتنح(   )ظأل اة  ألصأل ع ى ايت ألر  ايتعدألم(    (18)" ل وأل ايت ل  "  

 )ة م د ل ان ك ان ار مل  ألء ايتسلألء(ال
 ا: ا  م أ ايتوألتب اصأل: )ت ب حل أرث ايتفيح(، ىلاا ان يف

 "  ةصيخ اا بد حٌن ة يت  نال 
   (19)مأليتصي أل اا ني ةع   ن عل د  هل  إني النألةال

 ألال ةتألما ايتوألتب ايت صص ع ى ياا ايت    إذ ب ت   ان أل ا انوت مأل  ل  ي ح اب ت ف  ايتت ألرب مٌن شو  ايت صأل ايت صًنة  ايت صن ة ايت عية

  ى ايتتاية ،  إن اّ أل ظ    أظه اعتل  ع ى اول  ا ربةأل، يتو لأل  وت مأل  ي ألك األتب آ ي أحب أن أشًن إني تأ ي  حل ياا ان
 ع ى شو  ايت صن ةال

 ياا ايتوألتب ي  أم  ايت عنل  حل ول عأل  "  يف ة أ يج" ،  يت  يأ  عألً ان يفا ايتمأليتق  ل اصأل )اظ  ب(:
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 "      الصحف تكتب عن االنشقاق 
 ايتع أل ةل مألاصفي  اامي  اازرقال

 س ةتفوكالحزب ايت ّ 
 أع ألء مألرز ن ةع   ن اظ  ألال ال

 ي  ةستيفنا حزب ايت س ا ي ج  ل ااز أل ايتتألرخينألاال
 حزب ايت س إني أةلا!

  أل  صًن ااع ألء ايتاةل مل ة اع ا   بألت اظتسألىل  مع اال
 ي  ةست ن  ايتزعن  مع  الألد أل انأ أل ةألاال

   ف شخص  ةلز أراألن الزبال
 زب حل م اةأل ايت لألةألال  ف أة ة يت س  حألد ة ا ال

 ايت ح ة ايتعيمنأل اا ر منأل حل  يفي مع  حوألةأل ابظ  ألقال
 صأل بت انصأللأل سألرةأل ع ى ا م   ألقال
 أع ألء مألرز ن ةفوي ن مأليت  ألق مألن   ٌنال

 ابظ  ألق مٌن ايت ريةأل  ايتتيفبنقال
 ا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتخ م  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددألعأل )أ  ودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ( يت دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديب أع ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأل ك حل ايتت اندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده احملددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّ دال

 هنأل اوّاامأل ش ب ااع ألءالديألظألت )ايتص ألرة( مأيت ا 
الأل –" ال ل ان ح  أن ايتوألتب اعتل   47-46اازةألء اإلةيفأليتنأل   ن أل ظألس أل يت  فأل  ع ى اهلنبأل  " ال"  يف ة أ يج: ي

ع ى أ   ب ايتسيد انبألشي، يتو ده ة دًن إني أحد اث عصدفه  دزب  دأل مسدخيةأل  يةديةال  ت دك ااحد اث اد  تَعيفِّد  ايت حد ة ايتعيمندأل  -أشيت
  منألالالال ي  ي ألك  ح ة عيمنأل عيمنأل ح  تتعيف  ايت ح ة ايتعيمنأل اا ر منألا!اا ر 

مث ةت دد ث عددل معددض ايتصدد ألعألت ايتغيمنددأل ايتددد ةعتلدد  ع نلددأل ايتسنأل ددن ن حل ايت دديق يت ل أل رددأل ع ددى ينبددتل  األ ددتخ ام ان مدد  
ااع دددألء، أ  ا دددتخ ام  دددألعأل ظددد    اإلةيفأليتندددأل ان دددل رة، أ  ا دددت راج أع دددألء سددد د يت  دددزب ان وددد ب مدددأن  ةددد يل  ددد ء  سدددااب وددداب

 )أ  و ( يت  األ حل ييب ااع اء  ال
يت   احت ت يا  ايت صأل ع ى ايتسخيةأل انيةية  ل ايت يا ايتعيت ايتيايل،  ا تخ م ايتوألتب   يت بت ر زةأل ت ًن إني ذيتك،  اتب 

يف م مأليتعبددألرات ايتصددألد أل انعتلدد ة ع ددى ايت ددألي يدداا ان يفددا ع ددى شددو  ايت صددن ة ايت ددعيةأل، يتو دده اعتلدد  ع ددى انبألشددية حدد  إن ايت ددألرئ ةصدد
 انفألراألال

 ص صددألً حل اصددأل )  دد س   (20) ادد  الددي يدداا ان لددح ايتتاددية  يتدد ج ايتوألتبددأل  ددأل نأل عيفعدد   حل ول عددأل  "   دد س  أظمددى " 
 أ نبنأل(ال
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 الخاتمة  : 
  ددق ظ عددأل  شددو    نددأل س ةدد ا حل   معدد  ،   دد  يتعددب يألشدد  غياةبددأل مأليت غددأل، أيتفألاددألً  مجددً   األظدده شيمتدده ظأليدداأل، اهلدد ف   لددأل، 

ايت صددأل ايت صددًنة ااردظنددأل،  مل حيدد د انوددألن أ  ايتز ددألن  ااتصددي ع ددى عدد د صدد  د  ددل ايت خصددنألت،  سددألءت البوددأل ايتف نددأل    عددأًل  ا ةددأل ع ددى 
 ايتيغ   ل أن ايت ألي اشه حن  ايت عي   ايت  ع  حل اصتهال

 أحند  عدل ايتصد اب إذا ا ده: إن يألشد  غياةبدأل   مجدألل أمد  مد ان يت   أ ل  يألش  غياةبأل حل ايتتيف ر  ايتتايةب مود  ااتد ار  ب
  ل أ ا   ايتوتألب ايتاةل  و ا  ياا ان  ى ايتتاية  ال ا   حل ايت صأل ايت صًنة ااردظنأل ال 

دب  يتوددل ب مل ة ددف اا ددي ع دد  يدداا ب   دد  سددألء  ددل معدد مأل  اتددألب  األتبددألت  أليدد ا حل يدداا ان  ددى ايتتاددية  حدد  أصددبح اددأليية حل اا
 ايت صص  ااردن ال
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 لمصادر والمراجع  :ا
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، ال1998يت وتألب، ايت أليية   
مال1993: ) وألن أ ألم ايتب ي( )اصص(، دار أز  أل، علألن أبو حمدان ،  جمال    -  
مال1998: ل وأل ايت ل  )اصص(،     رات  زارة ايتم أل أل، علألن، أبو حمدان،  جمال   -  
،ال1998،  اهلنتأل انصيةأل ايتعأل أل يت وتألب، ايت أليية، 1990-1960ااظ ا  حل ايت صأل انصيةأل ايت صًنة: ت ا   دومة   ، خيري    -  
ال1967: درا ألت حل ايتي اةأل  ايت صأل ايت صًنة:   وتبأل ااجن   انصيةأل، ايت أليية، الشاروني ،  يوسف   -  
ال1992ااردن  -رم :  ا ب ان ة أل )اصص(،  دار ا  نأل يت   ي  ايتت زةا  ، إ غرايبة  ، هاشم   -  
مال1994: ))النألة عرب    ب ا زان((، عل ايتسال،  ايتفيح،  ايت ألس، دار ايتو   ، إرم ، غرايبة ،  هاشم   -  
م. 1995،  :  طقوس أنثى )قصص(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةالعطعوط  ، سامية  -  
ال 2001اادت :  احتألد ايتوتألب ايت ب ألظنٌن، مًن ت، يتب ألن : خمأل بألت/  ل ايت فأل اا يج  يت      فانوس ،  وجيه   -  
ااردن  ال -:   ا نأل ااةألم ايتستأل  ،  زارة ايتم أل أل، علألنمحمود  ، حسني   -  

 المجالت :

 -،  زارة ايتم أل أل133: و أل أ وألر، ايتع د ت انف ان ر ث ايتبألم   حل ايت صأل ايتعيمنأل ايت صًنة انعألصية:  إبراهيم ،  عبد اهلل  -
ال 1993علألن  
 ال2000،  زارة ايتم أل أل، علألن 142، و أل أ وألر، ايتع د  يفألب ال ا أل حل ظريةأل ايت صأل ايت صًنة: خضير ،  ضياء  -
 ، ال2002،  زارة ايتم أل أل، علألن81: ايت صأل ايت صًنة حل ااردن: اياءة مألظ را نأل، و أل أ وألر، ايتع دعبيد اهلل  ، محمد     -
ااردن،  -،  زارة  ايتم أل أل، علألن66، و أل علألن، ايتع دس أل  الالال فل م ايت صأل ايت صًنةايتت ا   اإل:  معتصم  ، محمد    -

 ، ال2000األظ ن أ ل، 
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 المرجعيات األسطورية في لغة االستعمال اليومية وفي المصطلحات العلمية
Mythological references in daily usage language and in scientific 

terms 
 األستاذة: دعدي ليلى 

 ــ 2جامعة الجزائر ــ 
 الملخص: 

قوسا ضاع معظمها و حفظ البعض يف ادلدونات اخلاصة بينما أنتجت اإلنسانية القددية رلموعة كبَتة جدا من األساطَت نصوصا و ط   
 .اإلنسان اجلديد إىلمنها  األخَتوصل البعض 

رلموعة من األلفاظ  لىىذا البحث نظرة ع ييلق , إذويف اللغة العلمية أيضا , اليومية للشعوب ادلعاصرة اتيتجلى ىذا يف كثَت من اللغ   
وال  ,ستدعي  فضوال شعبيايقد ال  ,جدا اوان صار مستهلك,  بعضها واضح , ت مرجعية أسطوريةذا وىي , اآلنو ادلصطلحات ادلتداولة 

 تساؤال علميا.
  .إليوالذي تنتمي الداليل رلموعات حسب احلقل  إىلادلصطلحات  واأللفاظ يصنف البحث ىذه 

. فقد اختذ شكلُت :احدمها عريق و شكل عميق وجذريحلياة ادلعاصرة وبىو متداول بغزارة يف ا لبعض ما األسطوريةادلرجعية  إىليشَت و 
 االخر جديد .

من ىذا  لؤلساطَتادلدروس شعرية التسرب ادلتعمد و  ىنقف عل أنو  ،لغزو ادليثولوجي العفوي من جهةنكتشف رتاليات ا أنفمن ادلفيد    
  .، أو زمنيةحضارية أوز لغوية حبواج انيعًتفالتسريب ال ىذا التسرب و  ىذا نأ.ذلك  أخرى جهةمن  اإلنساينالًتاث 

 ة:كلمات مفتاحي
أصل  -أسطورة    - ادلدونة األسطورية   -ادلرجعيات األسطورية  -عيات  مرج   -مرجعية       -علم األساطَت    -  أساطَت     

 روماين      -أصل التيٍت  - إغريقي
Abstract:  
Ancient humanity produced a very large collection Myth texts and rituals, most of which were lost, 
and some were preserved in private blogs, while some reached the last of them. 
This is reflected in many of the everyday language of contemporary peoples and in the scientific 
language as well. This research provides a look at a set of words and terms that are now being used, 
some of which are clear, and are very consuming and may not require popular curiosity or scientific 
questioning. 
The search classifies these terms and phrases into groups according to the field to which they belong 
The research refers to the mythical reference to some of what is proliferating in contemporary life and 
in a deep and radical way that seems to be not possible soon and perhaps never 
It took two forms: Ancient and Modern  
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It is useful to discover the aesthetics of the spontaneous mythological invasion on the one hand and to 
stand the poetic of deliberate and deliberate leakage of the Myths of this human heritage from another 
blaze. The leakage and leakage does not recognize linguistic or cultural barriers. 
Words key: 

Reference – references  - Mythical Blog - Greek origin - Original Latin - Romanian     
 Mythology -   Mythe - Myths 

 :مقدمة
ألرض. هبذه األساطَت طرحت العديد األوىل لئلنسانية يف طريق حياهتا وتاريخ وجودىا على كوكب ا االبداعية اخلطوة كانت األساطَت     

 من األسئلة والقضايا، وواجهت ظبلم جهلها البارد حيث حاولت أن تكسر رتابة الصمت ادلمل، والًتقب ادلزعج.
( نصوصا عجيبة من القص الشعري اخلالد، عاش زمنو سلطانا سيدا على عامل الناس، وحىت عندما Mythesفجاءت األساطَت )   

 كره ىا ىو اآلن يواصل مساره ضمن ثقافة وعلوم اإلنسانية ادلعاصرة.تراجعت معاقل عس
وشخصيات ميثولوجية غزت فضاء التلقي القدمي. واآلن ىاىي تلك  Herosتلك األساطَت كرست يف الزمن ادلاضي أبطاال    

عض األلفاظ األخرى اخلاصة مبجاذلا الشخصيات بأمساء أعبلمها تستمر يف تقدمي خدماهتا لؤلفق ادلعريف، فاكتسحت ىذه األمساء مع ب
( واإلستعمال التداويل يف القاموس اجلديد. فبتنا صلد الشيء الكثَت من آثار مرور القوافل األسطورية Termادليثولوجي عامل ادلصطلح )

 على حقول ادلعاجم والقواميس وادلناىل العامة وادلتخصصة.
طرح تساؤل على مدى توغل الّلفظ ـ ادلصطلح ـ اإلسم ادليثولوجي عرب لغاتنا ادلعاصرة عامة  حياول ىذا ادلقال أن يتتبع ىذه الظاىرة  عرب   

 وخاصة.
ازلنا وىذا دلزيد من تنوير أنفسنا ومعرفة بعض التفاصيل ادلتعلقة بالتسرب الدائم وادلستمر وغَت ادلنقطع للثقافة األسطورية ادلمتعة اليت م   

 لتدخل.نستفيد من خدماهتا، ونستدعيها ل
وىناك الكثَت من البحوث اليت تناولت األسئلة األسطورية وادلصطلحات وعبلقة النص األسطوري بغَته من رلاالت ادلعرفة واآلداب    

والعلوم. ولكن السؤال الذي أطرحو ىنا هبذه الطريقة قد حيمل الشيء اجلديد وبعض اإلختبلف. وعرب بعض العينات والنماذج ضلاول 
 ىذا العامل.اإلشارة إىل 

  أــ المفهوم العربي/ القرآني لألسطورة: 
تسع  يفر التنقيبات عن لفظ "األسطورة" يف مدونة الشعر اجلاىلي عن كم وافر من الشواىد، بيد أن استعمال القرآن الكرمي ذلا، فمل تس

وبشكل مألوف.خاصة وأهنا وردت بطريقة واحدة أثبتاجلزم مبعرفة العرب اليقينية ذلا قبل اإلسبلم  ،1آيات بينات، من تسع سور سلتلفات
 تشَت إىل أن العرب )أىل مكة ـ قريش (ىم الذين استعملوا ىذه الكلمة.

 إذن:2، جاء يف الذكر احلكيم )قالوا أساطَت األولُت(
 ــ العرب قالت، و استعملت.

  ـ أساطَت : مادة من القول مسطورة ومقيدة بالكتابة.
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لؤلوائل من األقوام. من أىلهم ىم العرب ومن غَتىم مثل الفرس القدماء عن أحداث وقعت قدديا  انتجهااطَت ىذه األس  إن  :األولُت ـ
  )أخبار أسفنديار ورستم (.

 و قريبا.سياقا دينيا زلضا . حىت يكون وجو الشب (أساطَت األولُت)جيعل  القرآنية،ــــ السياق الديٍت للسور 
 لألسطورة::المقابل األجنبي  Mythe Mythب 

 muthosإن أصل الكلمة ـ ادلصطلح واحد يف جل اللغات األوروبية احلديثة )الفرنسية، اإلصلليزية، اإلسبانية، األدلانية( وىو أصل إغريقي)
ع ظهور  فم 3( ــــ الذي يعٍت كلمة خترج من الفم، ورلرد كلمة أو حديث أو قصة أو رواية من دون النظر إىل كوهنا حقيقية أو غَت حقيقية.

ي كلمة )لوجوس( اليت تعٍت التعبَت الشفهي والكتابة النثرية مث الكتابة العقبلنية البلحقة، تقلص دور )ميثوس( إىل القصص اخليايل الشعر 
وقد زتل ىذا اخليال الشعري القصصي القدمي تراث األمم من عقائد وطقوس دينية جعلتو يتسم بطابع القداسة إىل جانب  4القدمي.

 احلكي والتفسَت فاألسطورة إذن حتمل ثبلث خصائص:خاصييت 
: خاصية احلكي، اليت تفرض استمرارية سردية من حيث الشكل، فهي تروي حدثًا جرى يف الزمن البدئي، ولذا فهي دتتاز باحليوية أوالً 

 5والنشاط وختتلف عن الرمزية واجملاز اللذين يتسمان بصفة الثبوت.
موضوعها عقيدة دينية، أو على األقل جيعل للكائنات وضعية مقدسة,فخاصية القدسية اليت تعتقد هبا خاصية األصل الديٍت, ف ثانيا:

 6 رتاعة ما، جتعل األسطورة ختتلف عن احلكاية الشعبية.
 7 لطة: خاصية التفسَت والشرح: فهي هتتم باألساليب وتتخيل علبلً للظواىر ادلعروفة، إهنا تعود إىل بدء اخلليفة ونشوء السثالثا
ومع تواصل استعمال مصطلحات: نبأ، خرب، قصص، يف الًتاث األديب العريب حىت اآلن، يبدو أهنا عادت إىل التواري عقب ذلك، ومل    

ستدعيت ومت اعتمادىا تررتة مثالية أىت عادت إليها الروح وتألقت حُت ح 8من أمناط القول الشعري أو السرديظف تسمية ألي منط و ت
ق عند حدود ادلقدس من تلك األساطَت اليت تروى مث طلب منها أن حيصر مفهومها ويضيّ  .( ذي األصل اإلغريقيmytheدلصطلح )

  عن األمم الغابرة.
إذ يرى خبَت ادليثولوجيا الشرقية )فراس السواح( أنو ال جيوز إطبلقا أن نطلق ادلصطلح على قصص خيالية، أو خرافية، غَت ذات أصل    

 .  9ديٍت
ظهرت ادليثولوجيا لتكون علما مؤسسا يعتٍت بدراسة األسطورة وبكل ما لو عبلقة هبا، وكيف تتداخل مع جل ادلعارف والعلوم وقد    

من  االنسانية األخرى، فنكتشف أن الثقافات اليت صنعها اإلنسان القدمي يف موقع ما ذلا تأثَت بالغ حىت أيامو ىذه يف حياتو ويف حياة غَته
وحىت األدبية  واالنثروبولوجيابينها الًتاث األسطوري بشكل واضح أظهرتو سلتلف الدراسات ادلثولوجية فيما لت األمم دوقد تباالشعوب، 

 )اآلداب ادلقارنة خاصة(.
ظواىر ومظاىر جتلي التوظيف األسطوري يف حياة اإلنسان قاطبة، حيث أبدعها اجلميع ليستهلكها  حداة العامة وتعد الثقافة اإلنساني   

يف  نُتاجلميع، وتبادلوىا بينهم دون استثناء فلم تنفرد هبا األمم الوثنية وإن غلبت عليها، فأىل الكتاب أيضا أنتجوا ما يشبو األساطَت )الت
 11.، وأسطورة ىبوط اإللو من السماء وموتو وبعثو وصعوده إىل السماء يف ادلسيحية10 اليهودية(

التأثر األسطوري وتعكسو يف شكل أمناط سلتلفة من اإلستعمال الدائم واألساس يف احلياة واستطاعت الثقافة أن دتتص بعض مظاىر    
العامة، وقد لعب علم ادلصطلح دوره مع بعض األلفاظ ذات األصل األسطوري ليصبها يف قوالب أخرى من التوظيف والتداول عن طريق 

 ( من مسمى إىل مسمى آخر.Translationنقل اجملال الداليل )
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 ل: مثا
 (. jeudi،يوم إىل )جوبيًت( و  ،جوبيًت( إىل اسم علم )كوكب، لوإسم العلم األسطوري من مدلول )( اtranslationمث انتقال ) لقد  
وىي ال ترى يف الكلم ادلتداول لديها والذي دخل معارتها لغة واصطبلحا  ،ج أي من األمم من توظيف أساطَت غَتىاوىكذا مل تتحرّ    

، إذ بتنا وأصبحنا على ذلكسبلخ. وليست اإلغريقية والبلتينية يف عبلقتهما باللغات األوروبية احلديثة إال خَت مثال ودليل أي نشاز أو ان
أمام الكلمة ادلراد شرحها أو  mytholأو  mythصلد يف الكثَت من ادلعاجم والقواميس وادلناىل رموزا للمختصرات وادلصطلحات مثل 

 sf: écho12( Myth)و أسطوري. مثل: ربة الصدى: تررتتها وىي ذات جذر أصل
 وديكن أن نبدأ مبا نراه حيمل شيئا من التسلسل ادلنطقي يف درجة كثافة النقل واالقتباس واالستعمال.   

  أسماء أيام االسبوع )الفرنسية ـ اإلنجليزية(
ي كان أول من فكر يف ترتيبها يف أسابيع وذلك حىت ال ىناك اعتقاد شائع أن مصدر التقومي األسبوعي ىو الشعب العراقي القدمي الذ   

بيد أن ذلك التفكَت وذلك التدبَت الذي أعقبو العمل التطبيقي بإصلاز رزنامة أسبوعية حتمل  13ختتفي ىذه األيام من دون أمساء أو ترتيب
ن، فحُت "عبد البابليون واآلشوريون الشمس اسم كل يوم على حدة، انطلق من الفكر األسطوري اخلبلق وادلبدع الذي صنعو أىل الرافدي

والقمر، وكذلك النجوم... الحظوا أن النجوم تدور بشكل منتظم وسرعان ما تعلموا أن دييزوا تلك اليت بدت مثبتة يف قبة السماء لتظهر  
وس... ادليزان، تلك اليت صارت عن تلك النجوم اليت بدت زاحفة فوق قبة السماء باجتاه الدب األكرب... الق 13كل ليلة يف ذات ادلكان"

تستحوذ على أكرب قدر من االىتمام معتقدين أن نوعا من السحر الغريب كامن يف خلق ىذه الظاىرة، مقتنعُت بأهنا سللوقات قوية تؤثر 
السيء، فادلريخ يف أقدار البشر، وأن مراقبتها دتكن من التنبؤ بادلستقبل، وأن بعضها جالب للحظ السعيد، وبعضها اآلخر جيلب احلظ 

يعٍت احلرب والزىرة يعٍت احلب، وقد خصصوا لكل من الكواكب اخلمسة اليت كانت معروفة لديهم يوما. وحبساب الشمس والقمر أصبح 
ا وبسرعة ـ كغَتىا من األفكار الرافدية العبقرية ـ انتشرت الفكرة حبمولته 14اجملموع سبعة، كان ىذا ىو مصدر أيامنا السبعة يف األسبوع 

 األسطورية لتتوغل عرب احلضارت مكانا وزمانا لًتسم تقليدا ثقافيا تارخييا وفلكيا وعلميا، مازال شاىدا إىل يومنا ىذا.
 ودخلت ادلعاجم الفرنسية واالصلليزية عرب عملية ضلت 15إذ صلد أن أيام األسبوع عند الرومان كانت تدل على الكواكب السبعة أيضا

Mot. Volisيوم. ( اإلسم مع لفظ 
  Samedi  و Sabbat 16زحل( قبل أن يسمى بالفرنسية. أو عند تدخل ادلسيحية: )ساتورن ـSaturnusـ السبت:  1

وساتورن ىو: رب روماين قدمي لئلنبات واحلصاد، حكم خبلل مرحلة العصر الذىيب، توحد مع كرونوس اإلغريقي، واستمر امسو يف     
 17كلمة ساتورداي أي: يوم ساتورن.

 أي يوم ساتورن.  Saturdayإلصلليزية احتفظ بامسوويف ا
 18يف الفرنسية حسب ادلسيحية، يوم الربDimancheسول ـ الشمس: قبل أن يسمى  Solـ األحد  2

وللعرب معبود باسم "مشس" ولكن ال أحد يقول أن "الشمس" قد أخذت امسها من اسم ىذا Sunday ويف اإلصلليزية: يوم الشمس   
 .19ادلعبود

 يف الفرنسية. Lundi )لونا: القمر(:  Lunaإلثنُتـ ا 3
 ( حيث مّت نقل ادلعٌت ادليثولوجي دون الّلفظ.Moon، أي يوم القمر )Monday ويف االصلليزية أيضا
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ومان، بيد يوم مارس وىو أكثر ادلعبودات الرومانية تأثَتا وقوة يف ادلعتقد واحلياة واألقدم يف تاريخ الر Mars :Mardiـ الثبلثاء ـ مارس  4
 أهنم جعلوه يتماىى يف )آرس( اإلغريقي. لينقل نشاطو من احلياة الزراعية واالجتماعية إىل احلرب واحلياة العسكرية، من أجل مدينة روما

 وشعبها.
فرنسية أي يوم تيو )تَت( كان يدعوه األصللوسكسون )تيو(، وقد توحد مع مارس ولذلك فإن الكلمة ال Teusdayوىو يف اإلصلليزية    

 20الثبلثاء تعٍت يوم )مارس( بينما يف األصللو سكسونية تصبح تيوزداي أي يوم )تيو(
: رب التجارة وحامي التجار، جيسد السبلم والرفاىية وىو النظَت الروماين ذلرمس Mercrediمَتكوري، Mercuy ـ األربعاء ـ 5   

 .اليوناين
بَت اآلذلة عند التوتونيُت )سكان جرمانيا الشمالية( حيث كان : ك Wedne يوم وودنWednesdayويف اإلصلليزية:    

اليت األصللوساكسون يسمون فوتان اإللو وودون أو وودان، وأخذوه إىل بريطانيا عندما غزوا اجلزيرة يف القرن اخلامس بعد ادليبلد، األساطَت 
أيت من األساطَت السكندنافية اليت تشمل على أودن. وكلمة حتيط بو غَت معروفة لضعف ادلصادر األدبية األدلانية. معرفتنا الوحيدة ت

 21الودنسداي )األربعاء( مأخوذة من امسو وودن.
وىو: ملك األرباب ورب النور وخالق الربق والعواصف يسمى أيضا جوف وىو النظَت الروماين Jeudiجوبيًت: Juppiterـ اخلميس  6

 االغريقي  22لزيوس 
، ىو رب السماء والرعد يف األساطَت السكندنافية، قيل أن أمو األرض. عبده بشكل Thorيوم ثور  Thursday  ويف اإلصلليزية   

خاص البحارة وادلزارعون كرب العواصف واألمطار، وعبده أيضا أولئك ادلهاجرون إىل أيسلندا، إنو عدو لدود للعماليق ولكل األبالسة 
سحرية ويف البانثيون السكندنايف يأيت ثور بعد أبيو "أودن". الثورسداي )اخلميس( مأخوذ الذين يهددون نظام العامل، أعظم مآثره ادلطرقة ال

  23من يوم ثور، ويعترب يوما مناسبا للزواج، ثور يقابلو الرب األدلاين "دونار"
  24احلب اإلغريقية: وىي ربة ىندية قددية للربيع واجلنائن، توحدت فيما بعد مع أفروديت ربة Vendrediفينوس Venus ـ اجلمعة: 7

. ربة اخلصب واحلب والزواج، وأخت فراي. Freyja، أو  Fveya، يف األساطَت السكندنافية فرايا أو فرجياFridayويف اإلصلليزية    
صنع األقزام ذلا عقدا سرقو لوكي فنشبت حرب بينو وبُت ىيندال، وعندما سرق ترمي مطقة ثور وطلب يد فرايا حىت يعيدىا أنقذىا من 

 25)اجلمعة( مشتق من امسها، وغالبا ما ختتلط بـ"فريغ" األدلانية. Fridayدلارد كل من لوكي وثور... وكلمة ا
 ـ أسماء األشهر الشمسية: 2

إىل أن السنة  الرومانية كانت تتألف من عشرة أشهر، وأن ادللك نوموس بومبيليوس أضاف إليها شهرين آخرين...  تشَت ادلصادر القددية 
  26 يبدأ يف األول من آذار وىو الشهر ادلكرس لئللو )مارس( والد )رومولوس( كان العام

"ومن جديد أطلقت أمساء اآلذلة على الشهرين األخَتين جانواري ـ يناير ادلكرس لئللو جانوس، وفيربوري فرباير ادلكرس لطقوس التطهَت    
طقس تطهَت روما ومواطنيها، وتقدم أضاحي التكفَت عن الذنوب لآلذلة ويف اخلاصة اليت عرفت بالبلتينية بامسو ففي هناية العام كان جيري 

 قبل ادليبلد نقل رأس السنة إىل األول من كانون الثاين، فأصبح التقومي هبذا الشكل: 153عام 
 الشهر ادلكرس لئللو جانوس. ـ جانفي: 1

قد أىم شيء يف البيت، فاألبواب ادلغلقة تفصل العامل الداخلي لؤلسرة وقد كان من أقدم اآلذلة الرومانية، وإذ اعترب الرومان األبواب وادلو 
جملتمع الرومانية عن العامل اخلارجي وحتميو، أما األبواب ادلفتوحة فًتبط بُت األسرة أو الفرد وبُت األسر واألفراد اآلخرين، وبينها وبُت ا

ح إلو كل مدخل أو سلرج، مبا يف ذلك بداية األمر وهنايتو. فهو يقف يف فالدولة والعامل ككل. وقد كان جانوس إلو األبواب، ومن ذتة أصب
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بداية كل مشروع مثل احلرب... وكان أيضا حامي كل يوم يف حياة الرومان وخاصة الصباح الباكر، كما يشمل برعايتو كل أجزاء الزمن: 
ن قرر الرومان نقلو من مارس وتغيَت التقومي من القمري إىل العام، الفصول، األشهر، حىت أن الشهر األول من العام صار حيمل إمسو بعد أ

 .27ق م(. دلا زار يوليوس قيصر مصر وتأثر بتقوديها 46الشمسي )سنة 
وىو الشهر ادلكرس لطقوس التطهَت اخلاصة، ففي هناية العام جيري طقس تطهَت روما ومواطنيها، وتقدمي أضاحي التكفَت عن  ـ فيفري: 2

ق. م، فصار فيفري  153احتفظ بعاداتو وتقاليده األسطورية حىت بعد تغيَت مطلع السنة إىل جانفي، بداية من عام و  28الذنوب لآلذلة 
 ىو الشهر الثاين وليس األخَت.

  كان أول أشهر السنة الرومانية القمرية، مت نقل إىل الشهر الثالث. زلتفظا بطقوس التكريس لئللو "مارس" والد "رومولوس" أيب  ـ مارس:3
 كل الرومان. )مؤسس روما( ومؤسس ىذا التقومي.

وأسوارىا وأراضيها، ليس فقط من القوى الطبيعية الشريرة، بل ومن األعداء أيضا. وقد  29لقد كان مارس إذلا زراعيا، مث صار حاميا لروما
وحىت النهاية ظل زلافظا على شخصيتو جعلو ىذا يتحول إىل إلو زلارب حيث يقوم الرومان قبيل ادلضي إىل احلرب بتقدمي األضاحي لو ـ 

ادلزدوجة ـ الزراعة ـ احلرب، ويتحول إىل حام للسلم فور الفوز يف ادلعركة ـ ويف روما كرست لو مساحة شاسعة من األرض عرفت باسم حقل 
 30مارس.

 آرس اإللو اإلغريقي للحرب.  Identitéإنو يتقمص ىويو    
ـ ـ Apriliusاحلب واجلمال ادلعروفة بفينوس لدى الرومان، فاإلسم مشتق من البلتينية  : الشهر ادلكرس ألفروديت إذلةفريلـ أ 4

Aprilis. 
وىي من أعظم اآلذلة ادلؤثرة يف حياة الرومان، فقد اعتقد الرومان منذ عهد بعيد  Aphro31ـ ـ  Aphroditeواألصل من اإلغريقية   

أسس الوطن اجلديد يف إيطاليا ليكون أبناءه فيما بعد أجدادا لرومولوس ورديوس اللذين أهنا والدة إينياس البطل الذي فر من زلرقة طروادة و 
  بنيا روما. أفروديت ابنة زيوس ادلولودة من زبد البحر أكرب وأشهر أساطَت اإلغريق واألكثر ثراء وخياال وإبداعا اليت تبناىا الرومان.

اليت عبدىا الرومان على أهنا إذلة للسهول، مث أصبحت بعد Maia  االشهر الذي مسي على شرف الربة مايMai :May ـ ماي: 5
ل ذلك رفيقة لكبَت اآلذلة عند الرومان "جوبيًت" وىي أم عطارد )مَتكوري( رسول اآلذلة. ارتبطت عبادهتا باإللو فولكان، من ادلرجح أن أص

 امسها مشتق من شهر مايو.
 32أهنا أكرب وأرتل بنات أطلس والدة ىرميس. مثلما زتلت سيبيل العظيمة ذات اإلسم بينما يرى فرجيل )اإلينيادة الكتاب األول(    
إذلة السماء يف ادليثولوجيا الرومانية )ىَتا عند اليونان(. زوجة Junoـ  Junonـ  Juniusمن األصل البلتيٍت  Juin ـ جوان: 6

" و"كَتيس" و"فستا". وأم "ىيبا"، "فولكان"، "مارس"، "تيفون".  "جوبيًت"، كبَت اآلذلة، ابنة "ساتورن" و"ريا"، وأخت "نبتون" و"لوتو
كان منصبها اإلشراف على ادلمالك واإلمرباطورات والثروات، كما قيل أهنا كانت هتتم بنوع خاص من زينة النساء وزخارفهن وذلذا كان 

كانت ىي ادلشرفة على الزواج كان شهرىا الذي مسي   شعرىا يف التماثيل مصففا بطريقة أنيقة وكانت تشتمل برعايتها حفبلت الزفاف، ودلا
 33 ىو الشهر الذي يفضل فيو الزواج عند الرومان.juinبامسها "يونيو" 

وقد كانت ذلا أمهية عظيمة جدا فقد مارست الزراعة حيث كانت ربة اخلصب واعتربت ربة العفاف واعترب زواجها قدوة للزواج البشري    
 .34عبلقة بالنساء وباحلياة األسرية، وخاصة الزواج واإلصلاب  وذلذا كانت ترعى كل ما لو

وىكذا صلد أن األشهر األوىل من السنة الشمسية زتلت أمساء أعبلم رومانية أسطورية أو إغريقية )جانفي، فيفري، مارس، أفريل ـ ماي ـ   
 فيو.حيمل اسم يوليوس قيصر فهو الشهر الشريف الذي ولد  Juilletجويليةجوان( بينما 
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والبقية حتمل ترقيما التينيا = )السابع =  36الشهر الشريف لئلمرباطور األول لروما = أغسطس Augustus35ـ  Aoutوأوت   
فة سبتمرب، ألنو كان السابع حسب الرزنامة األوىل لروما، واليت كانت تبدأ مبارس، الثامن أكتوبر، التاسع نوفمرب، العاشر ديسمرب. مع إضا

وما أشبو  !( طبعا، واليت تعٍت دعامة اذليكل الذي تبٌت عليو السفينة، فرمبا كانت األشهر دعامات لبناء السنةBurنية )البلحقة البلتي
 السنة بالسفينة.

 ومل يقتصر ىذا على اإلغريق والبلتُت فنحن صلد أيضا شهر:   
شباب فهو دموزي بالسومرية، ىو الذي ديوت وىو يف أساطَت الشرق القدمي معبود من أجل النبات واخلصب وال :Tammuz :تموز 

يف فصل الشتاء ويعود إىل احلياة يف فصل الربيع، رويت قصتو يف قصيدة قددية بعنوان عشتار هتبط إىل العامل السفلي. وقد عرف بصور 
ة السامية القددية، حيث كانت شىت يف الشرق القدمي ومن أجل تكرديو أطلق امسو على شهر من الشهور البابلية وىو الشهر الرابع من السن

ىو أدونيس يف  37السنة تبدأ يف شهر نيسان وال يزال شهر دتوز الشهر العاشر يف السنة العربية، والشهر السابع يف السنة السورية والعراقية.
 الكنعانية، حيث يقام لو عيد كبَت احتفاال بعودتو وقيامتو. وقصتو مع أفروديت وبرسيفوين شهَتة جدا.

 ىل اللغة الفارسية أيضا يسمون بعض األشهر بأمساء أعبلم ذات قداسة دينية مثل:وأ   
 شهر )أردبيهشت(: اسم ملك النار والنور وكلو اهلل تعاىل.

َلك ادلوكل بالنبات واألشجار يربيها ويدفع النجاسات عن ادلياه.
َ
 شهر )خردادماه(: اسم ادل

َلك ادلوكل جبميع النَتان.
َ
 شهر )آدرماه(: ادل

 شهر )د دياه( ويسمى أيضا )جرماه( اليوم األول منو يسمى حزم روز وىو اسم اهلل تعاىل ـ
َلك ادلوكل باألرض وادلرأة الصاحلة. 

َ
 شهر اسفندار مذماه: اسم ادل

َلك ادلوكل بالبهائم اليت حيتاج الناس إليها
َ
 .38شهر )هبمن ماه(: ىو ادل

ل إن لكل يوم من أيام الشهر امسا خاصا بو وىو حيمل اخلصوصيات األسطورية، مثل: ويبلحظ أهنم ال يستعملون نظام األسبوع، ب   
 ىرمز: ىو اسم من أمساء اهلل تعاىل حسب معتقدىم.

 سروس: اسم ملك ىو رقيب الليل، قيل أنو جربيل عليو السبلم.
 وكان االشوريون يسمون شهر اوت شهر جلجامش   

لقد مر بنا أن أمساء األعبلم األسطورية قد استهلكت بشكل فائق يف ميدان علم الفلك ومنو  الكواكب والنجوم واألبراج: ءأسماـ  3
من هنرىا  وصلت ألن تصَت أعبلما لؤليام واألشهر، ولكن ذلك مل ينقطع أبدا ومل يتوقف الفلكيون عن ادلتح واإلغًتاف ــ بامتنان عميق ــ

الفياض حيث زادوىا رفعة وعلوا فهي مل تغادر األودلب. لتهبط إىل األرض فقط، بل لتصعد أيضا وتعلو إىل السماوات. وعند العرب 
أيضا، فأسطورة )الزىرة( وعبلقتها بقصة ادلبلكُت )ىاروت وماروت(، أو أسطورة )سهيل( وقصتو مع )اجلوزاء( أو مع )الشعرى(... أو 

   39 ن وخطبتو الثريا، وتوسط القمر لتزوجيو إياىا دليل على وجود أساطَت ومعقدات خرافية كوكبية.قصة الدبرا
العمبلق الغازي ىو أكرب كواكب اجملموعة الشمسية وخامسها بعدا عن الشمس، سنتو اثٌت عشر عاما ويومو عشر ساعات  المشتري:

يضا إلو السماء والرعد، كان ادلشًتي )جوبيًت (ابن زحل، وكان نبتون وبلوتو ىو جوبيًت ملك اآلذلة لدى الرومان القدماء، وكان يعد أ
 شقيقيو.

 قمرا معروفا تدعى أكرب أربعة منها اليت اكتشفها غاليليو غاليلي أقمار )غاليليو(. منها: 63حيتوي  :أقمار ادلشًتي
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األودلب اإلغريق. وتبناىا الرومان، فباألخص ذلا عبلقة بـ )جوبيًت ـ   وىي أعبلم أسطورية ذلا عبلقة بأىل 40ـ كاليستو. ـ غامنيد ـ يورويا ـ إيو،
كبَت اآلذلة( فهي تدور يف فلك أسرتو وزليط عائلتو وحاشيتو )األودلب(، وذلذا استعَتت بعناية فائقة لتدور يف فلك )جوبيًت ـ الكوكب( 

 حفظ أمسائها.هبذه الطريقة، ورمبا يسهل على ادلتلقي وادلتعلمُت )طلبة علم الفلك( 
 ىو كرونوس )ساتورن( عند اإلغريق إلو الزراعة واحلصاد عند الرومان ووالد سَتيز وجوبيًت وفَتيتاس وبلوتو ونبتون. زحل:

 وابن غايا )أمنا األرض( وأورانوس )أبوه( 
 منها، مثل: 53قمرا معروفا. دتت تسمية  61حيتوي  :أقماره

 وىي رتيعا أعبلم أسطورية. 41إنسيبلدوس، ـ ـ إغيون تيطس ـ ديون ـ ـ إيابتوس ريا
األقمار التابعة للكواكب ىي أجسام كبَتة تدور حوذلا ليس لعطارد والزىرة أي أقمار بينما حتتوي األرض قمرا  األقمار التابعة للكواكب:

 42األقمار واحدا وحيتوي ادلريخ قمرين، أما الكواكب اخلارجية ادلشًتي وزحل وأورانوس ونبتون فلها العديد من 
يوما  88يوما وسنتو  58)مَتكوري( ىو أصغر الكواكب وال يزيد إال قليبل عن حجم األرض. وىو األقرب إىل الشمس )يومو  عطارد:

، وىو يف األساطَت الرومانية إلو التجارة ومبعوث اآلذلة وابن جوبيًت، كا مشهورا بانتقالو السريع، يعتقد أن سبب التسمية ىو شدة 43أرضيا
 تهما )الكوكب واإللو(سرع

 وىي ثاين الكواكب بعدا عن الشمس، وتعرف بأهنا توأم األرض. ( vinusالزهرة: )
وىي يف أساطَت الرومان إذلة احلب واخلصوبة وكان ينظر إليها كإحدى أسبلف الشعب الروماين، )والدة إينياس( وقد قامت بدور مهم   

 ّصتها ىو ادليثولوجيا اإلغريقية )أفروديت(.جدا يف بناء احلضارة الرومانية رغم ان أصل ق
، على سطحو جبل أودلبوس، ولو 44 إلو احلرب عند الرومان وكان إبنا جلونو وجوبيًت ثاين أىم إلو بعده. مارسىو المريخ: الكوكب األحمر: 

 قمران أو تابعان طبيعيان مها فوبوس ودديوس.
، ومسامها نسبة إىل إبٍت اإللو اإلغريقي آريس وىو ادلعادل اإلغريقي لئللو 1877ىول سنة  حيث اكتشفهما الفلكي األمريكي آصف   

معتمدا على ولديو ــ تابعيو وحىت لونو )الكوكب األزتر( قد ديكن أن نفسره بطبيعة  الكوكب(-وىكذا يظل مارس )اإللو 45الروماين مارس.
  .عملو )رب احلرب وادلعارك الّدموية احلمراء( 

  ف والذعرديثل اخلو : فوبوس
 .ديثل الرعب دديوس:

 األرض حوذلا. تعرف حلقة الكوكبات دتر الشمس عرب حلقة مؤلفة من إثٍت عشر كوكبة يف كل عام أثناء دورانكوكبات دائرة البروج: 
 كوكبات دائرة الربوج يف القرن الثاين قبل ادليبلد.الربوج. وقد قام بطليموس بتسمية   بدائرة

 ية ـ رلموعات اجملرات ـ اجملموعة احمللية(:)احلشود اجملر المجرات: 
وكل منهما حتيلنا اىل قصة اسطورية اغريقية )اللبانة(  46.وادلرأة ادلسلسلة العظمى ) اللبانة ( أكرب رلرتُت يف اجملموعة احمللية مها درب التبانة

 االوىل ىرقل الوليد يرضع ىَتا)جونو(.والثانية بَتيسيوس ينقذ االمَتة اندروميدا .
أطلق اإلغريق القدامى والرومان، وغَتىم من الشعوب القددية تسميات على الكواكب والقمار والنجوم،  الكواكب ـ األقمار ـ النجوم:

 وترجع أصول ىذه األمساء إىل أعبلم أسطورية معروفة وشائعة يف تارخيها وثقافتها.
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كوكبة معروفة، ال تبدو طوال العام...   88السماء... يوجد حوايل الكوكبة ىي رلموعة من النجوم تشكل ىيئة شليزة يف  الكوكبات:ـ 
بعضها يظهر يف الصيف واالخر يف الشتاء، ويعتقد أن اليونانيُت أعطوا أمساء ذكرت يف "رللد اجملسطي" الذي ألفو عامل الفلك اإلغريقي 

 47 العظيم) كبلوديوس بطليموس(.

 دلتسلسلة(كوكبات أندروميدا: )ذات السبلسل ـ ادلرأة ا -
 كاسيوبيا )ذات الكرسي( أم أندروميدا -
 أوريون )الصياد ـ اجلبار( -
 ي ينقذ األمَتة ادلقيدة أندروميداذبرسيوس )حامل رأس الغول( ال -
يقة ، لو ثبلثة أقمار تابعة ىي ىيدرا، نيكس. كارون )شارون( وىو قائد مركب ادلوتى يف العامل اآلخر، ويف احلق48عاما 248سنتو  بلوتو:

 أن بلوتو ىو إلو العامل السفلي ـ عامل األرواح يف ادليثولوجيا الرومانية، لذلك تسمى أقماره مبا لو عبلقة بو ـ من أمساء أسطورية.
 شبيهات بلوتو: إيريس، سَتيس.

الكويكبات  مجموعة أجرام صخرية ومعدنية صغَتة دائرية أو غَت منتظمة الشكل تدور حول الشمس كالكواكب. منها الكويكبات:
كويكب طروادي، وقد مسيت معظمها بأمساء أبطال   2909يقًتب عددىا من  تشًتك مع مدار ادلشًتي نفسو حول الشمس.الطروادية 

 من قبل الفلكي األدلاين ماكس فولف رلموعة كويكبات أخرى مثل: آمور، أبولو... 1906حرب طروادة. وقد اكتشف )إخيل( سنة 
 مثل: إيروس، غانيميد، أبوفيس... 49ىي صخور فضائية، بعضها كويكب وبعضها مذنب ونيازك ض:األجرام القريبة من األر 

ة )شيطان الليل(، والواقع أن أبوفيس تبعا لبعض الروايات القددية ىو عمبلق يف األساطَت ادلصرية القددي نتسمية يونانية لثعبا أبوفيس:
أعداء الشمس قوة وخطرا، ومن أجل ذلك اعترب رمزا لكل ما ىو دينء، وتروي  (، إلو الشر. فقد اشتهر بأنو أشدsetأحد أشكال )ست 

األسطورة أن صراع الثعبان الضخم )أبوفيس( مع إلو الشمس "رع" كان يتم كل ليلة قبل صعود "رع" من عامل ادلوتى. إذ كان "رع" يدمره 
 نيزكا(.بلهبو وتوىجو، فما أقرب أن يكون أبوفيس )ثعبانا ملتهبا ـ مذنّبا،أو 

  50 مرة، ىو إلو السماء عند اإلغريق وابن غايا )األرض األم( 14كوكب غازي ضخم جدا، يفوق األرض ب أورانوس:
وشقيق ادلشًتي وبلوتو يف األساطَت الرومانية  )جوبيًت( ن ابن زحلساعةأرضية، كان نبتو  165تو تساوي ىو أبعد الكواكب، سننبتون: 

 51ول.وإلو ادلاء كما عبد كإلو للخي
 خالصة:   
عن ىذه ادلصطلحات الفلكية لبدا لنا كم ىي متشعبة باإلسم العلم األسطوري  52إذا تأملنا التعاريف السابقة اليت قدمتها ىذه ادلوسوعة   

تيقة. وكأن اإلغريقي والروماين، ما مّت منو إىل اآلذلة بصلة أو مادار يف فلكها. ويبدو اإلىتمام بالغا جدا هبذا احلقل وسحر قصصو الع
ادلسمى  العلماء الفلكيُت علماء ميثولوجيا بالدرجة األوىل. ويستطيعون مقاربة ادلعاين اليت ديكن إلسم العلم ادليثولوجي أن يفرزىا وديؤل هبا
ص اليت الفلكي ادلكتشف اجلديد. فنقل اإلسم مل يكن بطريقة عشوائية أو اعتباطية دائما أو كما يبدو. بل ىناك من السمات واخلصائ

تتميز هبا الشخصية األسطورية ما أمكن سحبو على الكوكب نظرا دلا اتسم بو من خصائص فيزيائية "مَتكوري ـ عطارد: السرعة" )أبوفيس، 
مذّنب(، أو العبلقة بُت األقمار والكواكب، مثل ماكان ألىل األودلب ـ مثبل ـ من عبلقة مع بعضها البعض )جوبيًت وأخويو نبتون، 

 وبلوتو(.
إن التغٍت بالشمس والقمر يف أشعار العرب أفاض مدونة عّزت على الناي والعود وجعلها منوذجا من أحلان اإلنسانية عن ذلك العامل    

ة، البعيد جدا، لكن أشياء كثَتة جعلتنا نراه رتيبل يستحق اإلىتمام والتطلع إليو ليل هنار، فهو مثال للجمال الطاىر الذي ال تشوبو شائب
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لك فهو مصدر غزير للتشبيهات والكنايات واإلستعارات البديعية، فماذا لو كانت "سول" ربة و"لونا" أيضا، و"ادلشًتي" ومن ذ
 و"زحل"...

مث إن الوضع الطبيعي والفيزيائي والكيميائي ذلذه األفبلك يف مواقعها ومداراهتا جيعل ذلا مسات خاصة تتجلى يف حجمها، ألواهنا،    
 ركتها، توقيت ظهورىا، درجات القرب والبعد من األرض ومن بعضها البعض.حرارهتا، سرعة ح

 التوىج واخلفوت، كل ىذا جيعل ذلا شبيها يف عيٍت اإلنسان ادلتطلع إليها بإعجاب طقسي مهيب.   
ورتالية، للمسمى  إن تلك القداسة اليت منحت ذات زمن للنص األسطوري ولشخصيتو البطلة دتنح اآلن بكل أمانة علمية، وثقافية،   

 اجلديد.
 مصطلحات علم األدب:

يف اخلمسينيات من القرن العشرين جدد الشعراء العرب ادلعاصرون فكرة اختبار تلك الصلة اليت تشد الشعر اىل الحركة التموزية: 
ما عرف حبركة دتوز نظرا األسطورة، واضلازوا بشكل رتاعي إىل الشخصيات األسطورية الشرقية كعشتار وأدونيس، فتأطروا تلقائيا في

لرجوعهم ادلستمر إليو )دتوز ـ أدونيس( كرمز للجفاف واخلصب، ادلوت واإلنبعاث، فقد وجد الشعراء فيو ماديكنهم من الوقوف جليا على 
حلركة الشعر  جتارهبم الشعرية يف أوضاعهم احلضارية والوجودية، وىكذا ساد مصطلح "الشعراء التموزيون" يف الدراسات النقدية ادلصاحبة

العريب ادلعاصر ومع أن ىذا قد ظهر يف اطار اجتاىات فكرية زلددة إال أنو قد اكتشف الشهرة والرواج، إىل درجة أصبح معها قادرا على 
 53احتواء عدد من أشهر الشعراء ادلعاصرين من جهة أخرى.

يبدو أن الشاعر جربا ابراىيم جربا ىو أول من أطلق ىذه ونظرا لتأثَته الكبَت جدا ظهرت حركة أدبية اتسمت بالظاىرة التموزية و    
التسمية على رلموعة من الشعراء )أدونيس، السياب، خليل حاوي( يف كتابو "النار واجلوىر" ووافقو على ذلك أسعد رزوق يف كتابو 

 "األسطورة يف الشعر العريب ادلعاصر" مضيفا إليهم جربا ابراىيم جربا نفسو ويوسف اخلال.
ىي حركة من حركات الشعر العريب ادلعاصر، تشبو احلركة التموزية، غَت أن مرجعّيتها أسطورة )أورفيوس(اليونانية   :ورفيةكة االالحر 

 54الشخصية األسطورية اليت زارت العامل السفلي وظلت تغٍت الستعادة الزوجة من كون )ىاديس( ادلرعب.
  مصطلحات علمية:ـ  5

كانت فتاة ناظرة عذبة   Gaiaيف األساطَت اليونانية، ابنة اإلذلة جيا   heliconبل ىيليكون حورية ج: Echoإيكو )الصدى( 
 اللسان تعرف قصص احلياة وأنباء الدنيا ما مل يتيسر لآلذلة أنفسهم. أرسلها كبَت اآلذلة زيوس إىل زوجتو ىَتا لتشغلها عن غرامياتو مع

الكثَت من قصصها العجيبة ونكاهتا البارعة، غَت أن "ىَتا" اكتشفت احليلة، فحكمت "إيو" حبيبتو اجلديدة، فراحت "إيكو" تقص عليها 
 على الفتاة بالبكم، فبل تنطقُت إال بآخر كلمة، تسمعُت اللفظة األخَتة فحسب يا "إيكو" فردت الفتاة ادلسكينة: "إيكو" 

و يف ادلاء، وتأدلت "إيكو" أدلا شديدا عندما ذبل ومات. أحبت "إيكو" الفىت "نارسيس" لكنو مل يبادذلا احلب ألنو كان حيب صورت   
 ( تلحق بعدد من األلفاظ العلمية الطبية مثل:Echo، وصارت )55ذكرىا أوفيد يف مسخ الكائنات الكتاب الثالث

Echocardiogramme.ـ رسم أو )سلطط( مسعي للقلب 
 لسمعي(.)ختطيط القلب بالتصوير ا Echocqrdiogrqphieـ ختطيط مسعي للقلب: 

 Echgraphie56ـ تصوير مسعي ختطيطي: 
، عقدة نفسية تتسم حبب اإلبن ألمو والبنت ألبيها حبا مفردا مصحبا بتحية من األب يف األوىل، وضد األم Oedipeعقدة األوديبية: 

 يف احلالة الثانية.
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الطروادية )حلقة ادلبلحم األوديبية(، ختلص منو  والبطل الًتاجيدي دللحمة تسبق يف التاريخ احلرب  فقد كان أوديب شخصية أسطورية   
ب أبواه سلافة حتقق نبوءة مفادىا أنو سيقتل أباه، ولكنو عاد وقتل اليوس ادللك غفلة ودون أن ينتبو إىل أنو أبوه. أذلمت تراجيديا أودي

 .57الكثَت جدا من ادلؤلفات األدبية
 Narssismالنرجسية: 

فيها ادلرء إىل اإلىتمام بنفسو أو عشق ذاتو. والنرجسية أو الزىرية ىي رمز أسطوري لسلوك إضلرايف ألن  عن احلالة ادلرضية اليت ينصرف   
نارسيس يف كل ما روي جيهل أنو عاشق وال يعلم أنو مغرم بنفسو وحىت عندما يكتشف خطأه ال يكتشفو عن حقيقتو، بل كعقاب إذلي 

 58 وك اإلضلرايف.على إفراطو يف رفض النعم، فهو رمز أسطوري للسل
Pharmacie من األصل اإلغريقي ادليثولوجي :pharmakos )فارماكوس( 

ارتبط جانب كبَت من الديانة اليونانية بالتطهر والقداسة: وكان الدنس هتمة بشعة، وال يهم أن تكون اجلردية قد ارتكبت عن علم وتعمد    
 غَتىا من ادلدن األيونية يف عيد ترجيليا وىو عيد )أبولون( تلقى خطايا اجلماعة أم ال، وكبش الفداء صورة من صور التطهَت، ففي أثينا ويف

 ( أي )العقار أو الدواء( مث يطرد من ادلدينة.pharmakoعلى عاتق فرد واحد يسمى )فارماكوس 
فيما بعد كل ما لو عبلقة ليشتق منها  59كانت تعٍت يف األصل "رقية سحرية" مث أصبح معناىا "العقار الشايف". pharmakosإن كلمة 

 بالصيدلة وعلومها يف اللغة الفرنسية وغَتىا...
: تًتجم إىل العربية غايا أو غيا أو جايا لكن اللفظ اليوناين ىو جيا، ىي يف األساطَت اإلغريقية ربة األرض Gaeaـ Gaiaغايا: 

ورانوس وزوجتو ولدت لو الطيطان والسيكلوب والوحوش اذلائلة البدائية، خلقت مباشرة بعد )الكاوس(، تقابلها )تليوس( عند الرومان، أم أ
 60األخرى، وعندما أساء أورانوس معاملة أبنائو حرضت كرونوس ضد أبيو، ىي جتسيد لؤلرض باعتبارىا األم ادلنعمة على اجلميع.

 ومنو يشتق الكثَت من ادلصطلحات ادلتعلقة بدراسة األرض وعلومها مثل:    
 (Géographieـ علم اجلغرافيا )

 (Géalogieـ علم اجليولوجيا، علم طبقات األرض )
 .Géomagnétism)ـ علم جاذبية األرض، )

 .(Géométrie)ـ علم اذلندسة: 
 .(Géomorphologie)ـ علم شكل األرض

  (Géochronologie)ـ جيولوجيا تأرخيية )تاريخ تكّون طبقات األرض(
م. أثرت ادليثولوجيا عادلنا مبجموعة قيمة ومدىشة من األلفاظ وادلصطلحات اليت صارت ومن غَت األمساء األعبل مصطلحات أخرى:ـ  6

 تدل عل معاين جديدة دون أن ديوت وحي رمزىا القدمي مثل: 
حادث جوي يظهر بشكل قوس يف السحاب، يتكون من األلوان اآلتية الًتتيب: بنفسجي، نيلي، أزرق، أخضر، أصفر،  قوس قزح:

 ويسببو حتليل أشعة الشمس يف كريات ماء السحاب اليت تفعل فعل ادلوشور البّلوري.برتقايل، أزتر. 
وقزح ينصرف على تقدير كونو رتع قزحة، وال يفصل قزح من قوس، قيل أن قزح ملك موكل بالسحاب، وقيل أنو شيطان، أو إلو خرايف   

 61جعل لو عباده قوسا نورانيا.
َت الرومانية. مهمتو اإلشراف على احلدود، وعبلمات األرض، وىو يعبد يف احلجارة إلو يف األساط Terminus  )ترمينوس(: 

واألشجار، اليت تكون رمزا حلدود الطرق وادلزارع، وكان الرومان يضعون احلجارة ـ بصفة خاصة ـ على احلدود حتت زتاية اإللو ترمينوس. 
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فرباير. ويقدمون القرابُت حول حجارة احلدود، وكان  23تفلون بعيده يف وكل من يضع حجرا أو يغَت مكانو يقتل يف احلال، كما كانوا حي
62ترمينوس أحيانا لقبا آخر لكبَت اآلذلة جوبيًت 

 . 

 
 األمثال والحكم:ـ  7

 اختيار ىرقل: يطلق على الواجب. -
 وفاء بنيلوب. -
 كعب أخيل: نقطة الضعف.  -
 وفاء إيزيس. -
 قوة ىرقلية. -
 والعبثصخرة سيزيف: الرتابة  -
 خيط أدرياين: النجاة. -
 متاىة البلبرينت: الضياع، والتيو. -
 مارس: سيأيت بالتأكيد مثل مارس. -

  مواقع جغرافية:أسماء مدن و ـ 8
 ( أحد حلفاء طروادة.داردانوس): )مضيق( الدردنيل -
 باريس )ابن بَتيام ملك طروادة(: عاصمة فرنسا.  -
 أوروبا )قارة(: فتاة أسطورية. -
 أطلس )سلسلة جبال(: بطل أسطوري. -
 صقلية: )جزيرة(: سيكال )ملك أسطوري قدمي للجزيرة( -
أعمدة ىرقل: )جبال مضيق جبل طارق(، قيل بأن ىرقل ىو من شق اجلبل فصار مضيقا ضلو احمليط وبقيت اجلبال تشبو األعمدة  -

 بفعل الضربة اليت فصلتها.
 آسيا: )قارة( زوجة بروميثيوس. -
 : )دولة عربية(: فتاة أسطورية.ليبيا -
 إيون: )حبر داخل البحر ادلتوسط(: شخصية أسطورية. -
 إجية: )حبر إجية يف ادلتوسط(: إجييستسوس -
 مصر )دولة عربية( إجييبت -
 البلتيٍت )شعب إيطايل(: التينيوس )ملك أسطوري قدمي(.  -
 روما )عاصمة إيطاليا( روميلوس مؤسس روما األسطوري. -
 اليا: )دولة( إيتال )ملك أسطوري قدمي لبعض األراضي اإليطالية(إيط -
 اثينة )اذلة احلكمة عند االغريق(-اثينا )عاصمة اليونان( -
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  خالصة:
إن األساطَت وخاصة زتولتها العظيمة من االسم العلم ادلتميز واآلسر غزت ومنذ القدمي عوامل أخرى من حياة اإلنسان، فبتنا حيثما    

ديمنا وجوىنا نصادفها ونتعثر هبا، لذلك فمن الواجب أن نتعرف عليها وعلى زتولتها األسطورية اليت جعلتها تتماس مع  وجلنا أو
 اإلستعمال اجلديد. 

 وديكننا يف الوقت نفسو أن نتنبأ باسًتاتيجيتها ادلستقبلية وأين ديكن أن تصل مطازلها ومطامعها.   
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 توظيف الزمن في رواية "الرماد الذي غسل الماء" لعز الدين جالوجي

The use of time in the novel "Ashes washing water" by Izz al-Din Jalawi 

 

 د/ مهدان ليلى
 مخيس مليانة - جامعة اجلياليل بونعامة

 قسم اللغة واألدب العريب - كلية اآلداب واللغات
 الملخص:

يف اجملتمع ادلعاصر وألهنا تعد أقدر األجناس  مقومات التأثَت اليت دتتلكقافية يف اجلزائر بكم ىائل من الروايات زخرت احلياة الث
 األدبية تعبَتا عن الواقع وأكثرىا استيعابا دلختلف قضايا الوقت الراىن زلاولة بذلك معاجلة مشاكلو من جهة، ومن جهة أخرى لتميزىا عن

، ولعل أحداث رواية "الرماد الذي غسل ادلاء" تصب يف مصب الصراع بُت وم اإلنسان ماضيا وحاضرا ومستقبالغَتىا وىذا الحتوائها مه
اجملتمع والسلطة وادلثقف، وىنا يظهر مكمن اإلعجاب بإبراز أشكال دتظهراهتا ورصد أىم عالئقها انطالقا دلا تشع بو الرواية من ىواجس 

 ط الكتابة البوليسية الذي مجمع بُت األصالة وادلعاصرة، بُت ادلرجعي واجلمايل شلا دينهها ااقات ال التجريب الروائي الغريب ادلتمثل يف من
 حدود ذلا.

من األىداف اليت نرمي إليها من خالل دراستنا، مكاشفة االسًتاتيجيات واألساليب ادلمكنة يف كشف مكامن اجلمال يف 
ة مع بنيتو، ففاعلية ذلك كلو وكيفية االمتداد ادلنطقي والتارخيي للماضي واحلاضر ستكون توظيف الزمن يف الرواية وتفاعل الشخصية الروائي

 من مدخل مساءالت هبذا احلجم:
 كيف دتظهرت البنية الزمنية يف رواية "الرماد الذي غسل ادلاء"؟ -
 ماىي أىم العالقات الرابطة بُت الزمن وادلكان والشخصية يف الرواية؟ -
 ة الرئيسية وكيف أثرت يف رسم معامل احلبكة البوليسية؟ما ىي احلركات الزمني -

 الزمن،احلركة الزمنية ، ادلدة، تقنية، ادلفارقة، إبطاء السرد، تسريع السرد.  الكلمات ادلفتاحية:
Summary: 

      Replete with cultural life in Algeria, there's so much of novels, which owns the elements 

of influence in contemporary society and because they are better able races literary expression 

of the fact and the most accommodating of various currently issues in an attempt to address 

the problems on the one hand, and on the other hand, to distinguish it from the others and that 

they contain the human concerns of the past, present and future , and perhaps the novel "the 

ash that wash water" flowing into the mouth of the conflict between society and power and 

intellectual events, and here lies the impressive highlight forms Tmzaradtha and monitor the 

most important Alaigaha starting to radiate its novel concerns experimentation Western 

novelist of detective writing, which combines tradition and contemporary style shows, 

between the reference and the aesthetic, giving them the potential limitless. 
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Of the goals that we aim through our study, openness strategies and methods possible to 

detect reservoirs beauty in the recruitment of time in the novel and personal interaction 

novelist with its structure, Vvaalah it all and how logical and historical extension of the past 

and present will be the entrance of the accountabilities of this magnitude: 

- How Tmzart temporal structure of the novel "The ash that wash water"? 

- What are the most important relationships association between time, place and character in 

the novel? 

- What are the major movements of the time and how it influenced the graphic plot sniffer 

landmarks? 

Words Key;Time, movement, time, technique, irony, slow narration, speed up narration 

 تمهيد:
جاءت الرواية مقسمة إىل أربعة أسفار وكل سفر ضّمن حبواشي كانت مبثابة تفسَتات دلا جاء يف ادلنت، ورغم ىذا التقسيم صلد 
أجزاءىا متالمحة بطريقة جعلت منها مقطعا واحدا، وىذا يعطي اجملال أكثر النفتاح األحداث وتفاعل الشخصية مع البنية الزمنية ورصد 

الزمن من ادلقوالت األساسية اليت شغلت الدارسُت واستقطبت اىتمامهم، الرتبااو الوثيق باألدب بادلكان، ىكذا صلد أن عالقات الزمن 
العنصر احليوي بالضبابية  إذ يتسم ىذابفكرة الزمن قدمي قدم اإلنسان وحديث حداثة اموحاتو وأحالمو، فاالىتمام والفلسفة والعلم، 

يصعب الوقوف على مفهوم جامع لو  ولعل خَت من عرب  وبالتايلمن الفالسفة واألدباء وادلفكرين  ال لدى كثَتوالتعتيم، لذا صلده زلور جد
 ،عن ىذا التعقيد القديس أوغسطُت وىو مجيب عن ىذا السؤال " ماىو  الزمن ؟ عندما ال يطرح علي أحد ىذا السؤال فإين أعرف 

 . 1ال أعرف شيئا " آنذاكوعندما يطرح علي فاين 
 مفهوم الزمن وعالميته: -1

يعد الزمن أحد أىم ادلقوالت اليت شغلت الفكر اإلنساين منذ عصور عديدة بسبب زئبقية ملمسها نظريا وإجرائيا واختالف 
 مفاىيمها  األدبية والسردية والروائية عرب مراحلها ادلتعددة، والكيفيات اليت تطرق إليها النقاد الفالسفة بنائيا ومجاليا.

لقديس أوغستُت تبسي ط مفهوم الزمن بقولو " ضلن آتون من ماض مل يعد، وصائرون إىل مستقبل مل يكن بعد، وليس لنا إال حاضر حاول ا
زائل دائما ال نستطيع اإلمساك بو أو اإلبقاء عليو لذلك فلسنا منلك بشأن الزمان أي شيء حقيقي، إنو يبدو كما لو كان خاصة حلمية 

ىي إذن مقولة بسيطة معقدة كلما حاولنا االقًتاب منها والتعرف  2نا مالذا إال بااللتجاء إىل األبدية الكائنة أبدا" لوجودنا، وال يبدو أمام
 إليها وتعريفها.

أدى اىتمام األدباء والفالسفة مبسألة الزمن والسعي وراء تقصي ماىيتو وأاره إىل اختالف داللتو، فلو رجعنا إىل ادلصطلح اليوناين " 
و"كرونوس إلو خيشى على ملكو من  3تشَت إىل الزمان منذ عصر ىومَتوس" chronosالزمان فسوف صلد أن كلمة كرونوس لكلمة 

 . 4أبنائو فيلتهمهم الواحد بعد اآلخر، وكذلك الزمان ىو الذي ينجب الكائنات مث ىو الذي يقضي عليها" 
من والزمان: اسم لقليل الوقت وكثَته، ويف احملكم الزمن والزمان، أما عن مفهومو لدى اللغويُت فقد جاء يف لسان العرب أن "الز  

ن العصر، واجلمع أزُمن، وأزمان وأزمنة، وزمن زامن شديد، وأزَمن الشيء: اال عليو الزمان واالسم من ذلك الزمن والزُّمنة، وأزمن بادلكا
اظ الدالة على الزمن شلا دفع بعض اللغويُت إىل الفصل بُت لفظي ليتضح لنا تعدد األلف 5أقام بو زمانا وعاملُو مزامنة وزمانا من الزمن"

 "الزمن" و "الزمان" وىو ما أشار إليو دتام حسن من أن لفظ "الزمان" للداللة على الزمن الفلسفي، بينما يطلق لفظ "الزمن" للداللة على
  6الزمن اللغوي. 
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تجاوزا إشكاالتو الفلسفية القددية، إذ يطالعنا "مارتن ىايدجر" الذي تطورت وجتددت إشكاالت الزمن يف الفلسفة احلديثة، فبدا م
منو "يرب ط بُت الزمن والوجود، فال يفكر اإلنسان يف أحدمها دون أن يفكر يف اآلخر...مبعٌت أنو اعترب الزمن ىو األفق ادلتعايل الذي ننظر 

 7إىل السؤال عن الوجود" . 
تناقضات عرفها مفهوم الزمن يف األدب، ويف الفن السردي والروائي عامة، ذلك أن التعامل مع بينما صلد أن كثَتا من االختالفات وال

الزمن فنيا كمن ىشم إناء بلوريا، وعلى القارئ زلاولة خلق انسجام بُت القطع ادلتناثرة ىنا وىناك، مهما كان حجم ىذه القطع، فليس 
وبالتايل تعددت رؤى  8الزمن، كادلوسيقى وتقابلها فنون مكانية أخرى كالرسم والنهت"غريبا إذا ما وصفت الرواية بأهنا "الفن القائم على 

 النقاد للزمن الروائي انطالقا من إدراكهم ألمهيتو كعنصر أساسي يف إعطاء الرواية شكلها النهائي.
اللة، تربز اآلراء النقدية اليت سامهت يف ىذا كلما اقًتبنا أكثر من ادلمارسة اجلمالية الفعلية للزمن داخل النص الروائي بنية وتشكيال ود

توصلوا  ادلبهث شلارسة وتنظَتا، ولعل أول من لفت االنتباه إىل األمهية اليت توليها الرواية لعنصر الزمن ىي زلاولة الشكالنيُت الروس "الذين
لعالقات اليت ترب ط بُت تلك األحداث وتوحد إىل أن القيمة يف العمل السردي ال تكمن يف ابيعة األحداث، بقدر ما تكمن يف ابيعة ا

 والكيفيات اليت يوزع هبا الزمن داخل النص الروائي. 9أجزائها" 
ر تغَتت الرؤى دتاما دلا أتت بو الرؤية التقليدية مع أقطاب الرؤية اجلديدة الذين انطلقوا من فكرة "هتشيم الزمن وعدم االلتزام بالتطو 

إذ صلد أن جَتار جينيت حدد بنيات زمنية من خالل كتابو "خطاب  10ل النص الروائي اجلديد" ادلتسلسل لألحداث وتواترىا داخ
صة احلكاية" الذي فرق فيو بُت زمن القصة وزمن احلكاية وىو ما يعرف بادلفارقات الزمنية  اليت "دتثل سلتلف أشكال التنافر بُت ترتيب الق

والتقنيات اليت أرجعها آال نروب غرييو إىل أن "الزمن قد أصبح منذ أعمال مارسيل عرب رلموعة من ادلستويات  11وترتيب احلكاية"  
بروست وكافكا ىو الشخصية الرئيسية يف الرواية ادلعاصرة بفضل استعمال العودة إىل ادلاضي وقطع التسلسل الزمٍت وباقي التقنيات اليت  

الشيء الذي عللو ميشال بوتور إىل زلاوالت الكتاب الذي أصبهوا يكتبون ،  12كانت ذلا مكانة مرموقة يف تكوين السرد وبناء معماره" 
وكأن الزمن يأيت على دفقات وال نعيشو كأنو استمرار إال  13قصصهم "منفصلة متقابلة وغايتهم من ذلك جعلنا نشعر بتلك االنقطاعات" 

 يف بعض األوقات.
 -2البناء التتابعي للزمن  -1للزمن الروائي عرب ثالثة أشكال رئيسية " بينما انتهجت مها حسن القصراوي هنجا مغايرا يف معاينتها

وبالتايل فإن ادلالحظ للزمن كبنية مجالية تلجأ إليها الرواية يكشف التصورات ادلتفاوتة  14البناء ادلتشظي" -3البناء التداخلي اجلديل 
 بنية وتشكيال مجاليا وادلختلفة حول ىذا ادلفهوم واريقة توزيعو على مستوى النص الروائي

 اآلليات البنائية الزمنية: -2
لن تكون دراسة بنية الزمن مبعزل عن بنية ادلكان وذلك نتيجة التواصل والتواشج احلاصل بُت العنصرين، وبقية احلركات الزمنية 

ي ألنو الراب ط احلقيقي عنصرا مهما من عناصر النص السرداألخرى ومع ذلك قد حيضر الزمن يف الرواية مكتفيا بنفسو باعتباره 
لعب دورا أساسيا يف بناء الرواية، ذلك اجلنس األديب الذي ىو زلور اىتمامنا يحيث  15و" زلور البنية الروائية وجوىر تشكلها " لألحداث

ما، دون نظام زمٍت " فال ديكن أن نتصور حدثا سواء أكان واقعيا أم ختييليا، خارج الزمن كما ال ديكن أن نتصور ملفوظا شفويا أو كتابة 
شكل أحد الركائز األساسية  الذي 17ذاتو " إذ أن ىذه العالقة الوايدة بُت الرواية والزمن أفضت إىل القول بأن الرواية ىي" الزمن 16"

جاز لنا أن نعثر على سرد خال من الزمن، وإن  ضروري يف السرد" فمن ادلتعذر هاليت تسهم يف تشييد معمار النص فنيا ومجاليا، فوجود
فال ديكن أن نلغي الزمن من السرد فالزمن ىو الذي يوجد يف السرد وليس السرد ىو الذي يوجد  افًتاضا أن نفكر يف زمن خال من السرد
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، وعلى ىذا األساس سنهاول االعتماد على تقسيمات جَتار جينيت الزمنية حتديدا للمستويات واألنواع اليت تنضوي حتتها  18يف الزمن "
 ة.كل حرك

 الترتيب الزمني :  – 2-1
الًتتيب الزمٍت ىو الدراسة اليت تقوم على '' مقارنة نظام ترتيب األحداث أو ادلقااع الزمنية يف اخلطاب السردي بنظام تتابع ىذه 

كاية بسبب تعدد إذ ال يتطابق نظام ترتيب األحداث يف الزمنُت: زمن السرد وزمن احل 19األحداث أو ادلقااع الزمنية نفسها يف القصة''
األبعاد يف زمن احلكاية الذي يسمح بوقوع أكثر من حدث حكائي يف وقت واحد يف حُت أن زمن السرد ال يسمح بوقوع عدد من 

 .األحداث يف وقت واحد بل يقتضي االختيار والًتتيب
ظ على ترتيبها وتسلسلها ادلوجود يف إن مهـمة الكـاتب يف القصة ىي تنظـيم األحداث ابيعـيا يف اخلطـاب السردي زلـاوال احلفا

احلاالت إذ يرغم على التقدمي والتأخَت يف األحداث وتقدديها الواحد تلو اآلخر، بعد أن كانت  مجيعال يتأتى يف ذلك واقع القصة لكن 
ة الزمنية " مفارقة زمن وىو ما يسمى بادلفارق جتري يف وقت واحد يف القصة، فيهدث تذبذبا يف ترتيب األحداث وخلخلة يف وتَتة الزمن

، فالتالعب بالنظام الزمٍت الذي خيلقو الكاتب لو غايات فنية ومجالية " منيز فيو بُت نوعُت رئيسيُت: 20السرد مع زمن القصة"
تقبل وىذا يتجو من حاضر الرواية لكن اجتاىو يكون إىل ادلسالذي   21إىل الوراء واالستقباالت أو االستباقات "  االسًتجاعات أو العودة

 ما مسي استباقا . 
 :  Analépseاالسترجاع  -2-1-1

تطور االسًتجاع بتطور الفنون السردية إىل أن أصبح من خصوصيات األعمال الروائية احلديثة حىت حيقق الغرض الفٍت واجلمايل 
ذه التقنية مصطلهات عديدة حيث يف الوقت نفسو، فهو يسهم يف سد الثغرات ويساعد على فهم مسار األحداث وتفسَت داللتها، وذل

كما فعل   23( إىل" االستذكار "Analéps ، ذلك أن العرب قد ترمجوا ىذا ادلصطلح  )22" باللواحق " يوجد من يفضل تسميتها 
 وعلى تعدد 25أما سعيد يقطُت فيفضل تسميتو" باإلرجاع "  24حسن حبراوي، يف حُت صلد أن سيزا قاسم ترمجتو إىل " االسًتجاع "

 الًتمجات واختالفها فإن ادلفهوم واحد يف معظم األحوال وضلن سنختار أكثرىا تداوال وىو االسًتجاع .
وىذا  26ىذا ما يؤكده جَتار جنيت يف قولو أن االسًتجاع ىو" كل ذكر الحق حلدث سابق للنقطة اليت ضلن فيها من القصة "

كي، وبالتايل تصبح " كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد، استذكارا يف احلدث احمل معناه اسًتجاع موقف أو أحداث سبق وقوعها
 . 27يقوم بو دلاضيو اخلاص، وحييلنا من خاللو على أحداث سابقة عن النقطة اليت وصلتها القصة"

شكل بارز، من أما إذا رجعنا إىل رواية " الرماد الذي غسل ادلاء" صلد أن الروائي قد أكثر من توظيف ىذه التقنية حيث تظهر ب
 خالل شخصية " عزيزة اجلنرال " متذكرة افولتها تلك الطفولة ادلؤدلة ادلليئة بالشقاء واألحزان يف قولو: " تغوص يف تالفيف الذاكرة ..
تقلب صفهات الطفولة .. وىي حتاول أن حتمي أمها بيديها الصغَتتُت من ضربات سوط أبيها اليت كانت تنزل عليها صواعق ماحقة .. 
ا ومل تكن األم تقدر على دفعها إال بالعويل الشديد، وال جتد عزيزة ملجأ إال حضن والدهتا اجلرحية، تلجأ إليو، وتنام على إيقاع إجهاشه

 28ادلتقطع "
استطاع الروائي من خالل ىذا ادلثال أن يسل ط الضوء على افولة "عزيزة اجلنرال" زليطا بكل الظروف واألزمات النفسية اليت 

واذلدف من وراء ذلك أن يزيح كل ما حيي ط هبذه الشخصية من غموض حيث ساىم  ت هبا الشخصية فرب ط بُت ادلاضي ادلؤمل واحلاضرتأثر 
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يف تفسَت األحداث احلاضرة مقدما للقارئ تربيرا لسلوكها العدواين ودتردىا يف الوقت احلاضر وإعطاء تفسَت عن كرىها للرجال ولعنها 
 .29لك يف قولو : " أمك خَت من ألف رجل، واللعنة على كل الرجال "الدائم ذلم كما يظهر ذ

كسرت ادلفارقات الزمنية مبا فيها االسًتجاعات خطية السرد ادلتوالية يف شكل منطقي وىو ما يعرب عنو يف اللغة السينمائية 
ات الرواية من بينها شخصية "لعلوعة بالفالش باك خدمة ألىداف فكرية أيديولوجية للسارد، الشيء الذي عكستو وعربت عنو شخصي

الراقصة" اليت "تذكر جيدا ذلك الصباح الذي كانت برفقة أمها يف السوق جتمعان فضالت اخلضر والفواكو لتعودا هبا مساء إىل بيتهما 
 الدر بادلزابل وتدثرينو القصديري ادلعزول، تذكر حُت التقتهما السيدة مجيلة وكيف راحت حتدق يف الصبية ويف عينيها دىشة قائلة: ترمُت

 باخلرق البالية؟ عقابك عند اهلل عسَت، بيعيٍت الفتاة ومدت يدىا فأمسكتها، ودق قلب األم خوفا فتشبثت هبا... واتفقا أخَتا أن دتنهها
  30مشسا ملفوفة بالكآبة" مليونُت كل شهر مقابل أن تعَتىا لعلوعة أربعة أيام يف األسبوع وكانت لعلوعة يف ثياهبا البالية غَت ادلتناسقة 

ل مل يعلمنا السارد بطبيعة الصفقة اليت دارت بُت األم وادلرأة الغريبة واليت مبوجبها ستمن األم مبلغ مليونُت كل شهر، شلا يفتح اجملا
د من القراءات والتأويالت واليت توحي يف رلملها باحتكار لعلوعة يف إحدى ادلواخَت اليت تديرىا ادلرأة الغريبة خاصة وأن السارد للعدي

اعتمد وصف األحياء الفقَتة وابيعة العيش فيها وصعوبتو قائال "من يتزوج من ىذا احلي، وكل نسائو عاىرات... إال إذا كان كبَتا يقصد 
 إذن ىو زمن الرماد الذي أغرق اإلنسان يف أوحالو. 31ذرية"  اللذة ال ال

:Prolépse 2-1-2- االستباق  
، 32يؤكد نور الدين السد الذي يرى أن االستباق " عملية سردية تتمثل يف إيراد حدث آت أو اإلشارة إليو مسبقا قبل حدوثو "

سردىا من ارف الراوي فتكون غايتهـا يف ىذه احلالة ىي محـل القارئ على إذ يأيت " مبثابة دتهيد أو توائة ألحداث الحقة مجري اإلعداد ل
 33توقع حادث ما أو التكهن مبستقبل إحدى الشـخصيات "

جاء بو صلد أن ادلنت الروائي قد تبٌت إىل جانب االسًتجاعات إستباقات أخرى حتمل اابع دترد زمن الرماد واستمراريتو، وىو ما 
زوز وكيس ادلخدرات الذي كان معو " وقد تقاذفتو الشكوك الكثَتة .. إما أن الشراة قد ألقت عليو القبض  عمار كرموسة حول مكان ع

وما ورد أيضا  34وستلهقهم الطامة قريبا، وإما أن نفسو حدثتو باالستيالء على الكمية وبيعها وسيدفعون الثمن موتا زؤاما مع الزربوط "
بد اهلل ادلرينٍت حول قاتل عزوز "كان كل منهما يسبح يف افًتاضات الحد ذلا، كالمها كان خيمن أن من ختمينات وشكوك  مسَت ادلرينٍت وع

واحدا من شلة ادلخدرات ىي اليت قتلت عزوز ...قد يكون فريد لعور ...أو عمار كرموسة...وقد يكون الزربوط وقد يكونون مجيعا 
 ل للتهقق يف ظل اغيان احلاضر واإليهام بأبديتو.وىو ما يبقى غَت قاب 35مشًتكُت يف اجلردية النكراء" 

 :المدة -2-2
 36يشَت حسن حبراوي للمدة على أهنا " وتَتة سرد األحداث يف الرواية من حيث سرعتها أو بطئها "

لسنُت قد حددىا جَتار جنيت بالعالقة ما " بُت مدة ) ىي مدة القصة، مقيسة بالثواين والدقائق والساعات واأليام والشهور وا
 ، إذ يقًتح أن تدرس ادلدة من خالل التقنيات احلكائية التالية : 37( واول ) ىو اول النص، ادلقيس بالسطور والصفهات ( "

 وترتب ط ىذه احلركات بتسريع السرد وإبطائو .  38" اخلالصة واحلذف ، ادلشهد والوقفة "
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 : sommaireالخالصة :  -2-2-1
" ادلرور السريع على فًتات زمنية ال       زات اليت اتسم هبا السرد الروائي، وذلا دور مهم يتمثل يفاخلالصة ميزة من أىم ادلمي

وحتضر تقنية التلخيص عندما يعمد السارد إىل تقدمي شخصية من الشخصيات حبيث يعرب   39يرى ادلؤلف أهنا جديرة باىتمام القارئ "
 ال أمهية ذلا يف الرواية . ة ىذه الشخصية وذلك بالقفز على الفًتات الزمنية اليتعلى فًتات زمنية اويلة من حيا    مبقطع قصَت 

شخصية شيخ البلدية "  ماضي الذي يلخصادلثال اآليت  وىو ما يربزلتقنية حضور قوي  يف رواية " الرماد الذي غسل ادلاء ل
ئقا لشاحنة خضر مث بائعا للمواد الغذائية باجلملة، مث نشيطا يف وسلتار الدابة ىو شيخ البلدية ورئيسها، بدأ حياتو خضارا متواضعا  مث سا

 40احلزب وشلوال رئيسيا لفريق صلوم ادلدينة، ومقربا من اإلعالم ورجال الدولة، مث مرشها لالنتخابات البلدية "
ثة أسطر( ذكر فيها أىم ما يتضح لنا يف ىذا ادلثال ىو أن الروائي عمل على اختزال حياة سلتار الدابة يف أسطر قليلة ) ثال

مراحل حياتو وكيف استطاع أن يصبح رئيسا للبلدية  يف وقت قصَت نسبيا حيث أنو يهدف إىل تسريع السرد من جهة ، ومن جهة أخرى 
ية يريد أن يبُت لنا كيف أن سلتار الدابة ىذا اإلنسان اجلاىل واألمي استطاع أن يصل إىل السلطة من خالل استعمالو للطرق ادللتو 

 ومعاشرتو للشخصيات ادلستبدة وادلتسلطة أمثال عزيزة اجلنرال وغَتىا.
 :l’éllipseالحذف  - 2-2-2

يقصد بو " جتاوز بعض ادلراحل من القصة دون اإلشارة بشيء إليها، ويكتفي عادة بالقول مثال : ) ومرت سنتان ( أو ) انقضى زمن 
" أقصى سرعة شلكنة يركبها السرد، ويتمثل يف ختطيو للهظات حكائية        بأنو ، كما ديكن القول41اويل فعاد البطل من غيبتو ( "

42بأكملها دون اإلشارة دلا حدث فيها وكأهنا ليست جزء من ادلنت احلكائي "
  

 الحذف المعلن : -*
  ىذا النوع من احلذف ويف 43ىو" اإلسقاط الزمٍت الصريح أي ادلصهوب بإشارة، زلددة أو غَت زلددة، للفًتة اليت يقفز عليها"

 ينص الروائي على ادلدة الزمنية ادلسقطة وذلك مبؤشرات واضهة سواء كانت زلددة أو غَت زلددة .
احدة صلد ىذا النوع يف ) رواية الرماد الذي غسل ادلاء ( يف قول الروائي عندما حيدد ادلدة الزمنية احملذوفة " منذ ساعتُت مل دتر سيارة و 

فاحلذف ىنا جاء زلددا مبدة زمنية مقدرة بساعتُت حيث أن الروائي مل يذكر لنا ماذا وقع يف ىذه ادلدة  وقد يعود   44يف ىذا الشارع "
 ذلك إىل عدم االىتمام بعرض التفاصيل اجلزئية اليت قد تعيق حركة السرد. 

وقعت فيها وقد وردت بشكل أكثر من من جهة أخرى صلد زلذوفات غَت زلددة وىي تفتقر إىل حتديد صريح للفًتة الزمنية اليت 
 احملذوفات احملددة وكمثال عنها قول الروائي :

فالسارد مل حيك لنا ماذا وقع يف ىذه ادلدة ومل حيدد لنا الفًتة الزمنية اليت قضاىا كرمي السامعي يف مركز  45" وقضى زمنا يف مركز الشراة"
 .الشراة بل دلح إليها بقولو ) وقضى زمنا(

  scéneمشهد : ال -2-2-3
يعٍت ادلشهد أيضا  فًتة زمنية قصَتة ديثلها الراوي يف مقطع نصي اويل وفيو تربز الشخصيات وىي تتهرك ودتشي وتتكلم وىذا 

ما تؤكده سيزا قاسم بقوذلا " ويتميز ادلشهد بتزامن احلدث والنص حيث نرى الشخصيات وىي تتهرك ودتشي وتتكلم وتتصارع وتفكر 
 46وحتلم "  
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قد أكثر الروائي من استعمال ىذه التقنية حيث تظهر يف )رواية الرماد الذي غسل ادلاء( على شكل حوار بُت شخوص الرواية ل
جها و ز وقد تباينت ىذه ادلشاىد بُت الطويلة والقصَتة  فأما األوىل اليت وظفها ىذا الروائي نذكر مشهد احلوار الذي دار بُت عزيزة اجلنرال و 

 سامل بواويل: 
 بت ليلتك على األريكة ؟ –" 

 وصمتت حلظات وىي تتوجو ضلو التلفاز فتطفئو مث واصلت :
 مجب أن نزور فواز صباحا .. لقد ذىبت البارحة حُت تركتك بادلصهة إىل اجلنرال ألخربه باألمر ، ديكن أن يساعدنا . -

 ك كفيو ورفع رأسو ، وسأل بسرعة .وكان كالمها ىذا جوابا عن شطر من حَتتو .. شبك أصابعو الطويلة ، وراح يدل
 ما الذي فعل فواز حىت حيتاج إىل كل ىذا اإلحتياط والدعم ؟ -
 لقد كاد يقتل إنسانا، وجردية القتل ... -

 .47وقااعها سامل وىو يلبس خفا وجده أمامو ، ويقوم من جلوسو 
زيزة اجلنرال وزوجها، فقد ذكر فيو أدق التفاصيل عمل ادلشهد على إبطاء السرد حيث عمد الروائي إىل إيراد احلوار ادلطول بُت ع

من خالل األوصاف اليت أدخلها الراوي يف احلوار اليت من بينها ما تعلق بعزيزة اجلنرال ) صمتها للهظات وىي تتجو ضلو التلفاز تطفئو( 
أراد الروائي من خالل ىذه التفاصيل اليت  ارتدائو للخف ( فقد –أو ما تعلق بزوجها سامل بواويل ) شبك أصابعو الطويلة، وتدليكو كفيو 

 .ذكرىا يف ىذا ادلشهد احلواري أن مجعل زمن القصة يتطابق مع زمن احلكاية شلا يعمل على إبطاء حركة السرد
 : pauseالوقفة :  -4- 2-2

ات معينة حيدثها ىي تقنية أخرى من تقنيات إبطاء حركة السرد حتدث عندما يوقف الكاتب تطور الزمن وتعرف بأهنا "توقف
  48الراوي بسبب جلوئو إىل الوصف، فالوصف يقتضي عادة انقطاع السَتورة الزمنية، ويعطل حركتها"

إذا عدنا إىل رواية " الرماد الذي غسل ادلاء "  صلد أهنا قد عرفت توظيفا كبَتا ذلذه التقنية ) الوقفة الوصفية ( ونذكر منها ما 
 يف معظم األحيان على الشكل اخلارجي ذلا دون اخلوض يف أعماقها وبواانها حيث يقول : ركزجاء يف وصف الشخصيات حيث أنو ي

معتد  " واخلبطة يف اخلامسة واألربعُت، شلتد القامة، شلتلئ اجلسم، ثخُت الشفتُت، المع العينُت رلعد الشعر، أبيض اللون، دييل إىل احلمرة،
شتاء كأنو يتعمد إظهار الرسومات اليت ومشها على ساعديو ادلكتنزين كساعدي مالكم جبار بصهتو، ال يلبس إال ادلالبس اخلفيفة صيفا و 

وىو األمر نفسو الذي صلده ينطبق على وصفو لسمَت ادلرنيٍت بقولو :" كان مسَت واسطة العقد، وكان أحب إخوتو إىل أمو، اويل   49"
    50ج زلبب، وىو أقرب شكال إىل أخوالو "القامة، أمسر اللون، يف مالزلو مالحة ووسامة، ويف عينو دع

دراستنا لعنصر الزمن بغرض إحصاء مجيع مظاىر الزمن اليت تشكلت منها رواية " الرماد الذي غسل ادلاء " وإمنا اقتصر عملنا ىذا  مل تكن
ين جالوجي بعنصر الزمن من عز الد على اإلشارة لوجود ىذه التقنيات وغٌت ىذا النص السردي هبا، وما ديكن مالحظتو أيضا تالعب

 اليت تعمل على إبطاء السرد وإيقافو أو تسريعو.  الزمنية2 واآلليات خالل استخدامو دلختلف ادلفارقات
 قائمة المصادر والمراجع:
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1983.T.I.P22.  . édi  Temp et récit :Paul Ricoeur . 
- 2 Paul tillich .the Shaking of the foundations (new york charles scibners (son  
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 نزار قباني بين الغرب والشرق 

Nizar Qabbani between the West and East 

 

محمد محمود العمرو                    موفق رياض مقدادي  

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية / طارق، طبربور

غة العربية وآدابهام الل  سكلية اآلداب والعلوم / ق  

يةاألردنالهاشمية عمان /  

 الملخص

لقػ  ناػػ اؿ ال صػر نيػػنرنو  ػحل نيػػنر اماػ ة ا الع ملاػػن ا النػػ ل الشاػ    ػػحل اػكؿ الزػػ ملب النػبش ال  ػػ  شػ ار   ػػ       ػػ رت          
  ػػ  ل لرصب ػػن  الاصػػباشان      شػػه اػػاة اماػػ ة    ػػحل اارػػن ش(ػػب شػػ ار   ػػ    الصػػنرة اىلاإ إإ اماػػ ة ا الع ملاػػن ا ا  قػػن  ػػحل اماػػ ة ال ب اّػػن

ا لرننيػػػنؿ ماػػػ ة  اك شػػػه   ػػػ  ل لرللرػػػة االباناػػػن     ا ا  قػػػن  ػػػحل ر ػػػنز ام ػػػ  االقػػػنة ي ااماػػ ة اىلاػػػبة نيػػػنرة الزػػػبؽ  قاعػػػ  ا   د ػػػاالب 
 االع ملان اإشا شان  بانة   ق  دمل  ش ار      إإ اللج    ا القا  االن دات االلق لا .      

 الزبؽ -ال بب  –8  ش ار      الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

  This research handled two forms of social life in the human world through 

the Arab poet Nizar Qabbani, The first image noted to the social life emanating from 

the Christian, this life was an example of freedom and progress, and the other life 

image of the East values and principles emanating from the symbols of power and 

strength, and was an example of backwardness and reactionary, and to reach out 

for a life of a social and humanitarian desired, he had called for a renewal of values 
customs and traditions. 

Words key ; Nizar Qabbani - West - East 
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 المقدمة: 
 ن  الز ملب ش ار       حل أك ب الزنباء ا ن نيب حل دراسن احب  ل  حل ال ارسو  اذلك ل  ارة إشل ا  أا ل  مث جلبأن  ملرى  ناضاع     

 ػػالك    نػػ رت ا لعػػع النػػبش  ن دانػػ   كػػ ف أ ػػ  سػػناة صمػػبؤ ملرارػػ   ػػحل   ػػحت  ك لػػ ملنة إإ  ػػبر ا ػػبأة  لب قػػن نزػػ   اللب قػػن ال ب اػػن  ااػػن
 انق لا ة ا اب  اإسم   قة  زػ حت     ػب أ ػ ـ علعػع لػ    ػ دؤة اأ  ػ رة  لصػ   ل لػ    ل ل ػ ل  ل اػ  ا دػ اا  الػ  نػ ملن إإ ملػ ـ الاػدنر

 اا الكط. 
اناػػن ملاػػ  الزػػبؽ  قاعػػ  ا   د ػػ  اد  شلػػ  لقػػ  ناػػ اؿ اػػاا ال صػػر  قاقػػن امب ػػن ملاػػ  شػػ ار رد ااعرػػ  ملاػػ  ال ػػبب اا لا شػػ   ػػ   االب 

اىلسػبة النا ػ ة ااااػا ن  ا للردػن   ػ   ل رأ ػ  رع راػ   ػحل امردػ ء    لػ   ل   مرادػن الن  سػي اػ راف الب ػا   ا الراػ ل  ػ ىلب الػا  ظم ػحت رب 
   اآاب  ب ي ر  د   امل دان  اد  شل . اد  شل  ةالص  ة  ال اه   ا الك   نف ش ار         اضنا  أ  ـ علعنو اىلاؿ غبش      ر 

 صورة الغرب النصراني
ملبؼ ملحل الز ملب ش ار      أش    ملب ا بأة الا طق   مسر   ا نرب ملحل أ  ساار   الكاج   ااارر  ا  انش هت   ا   ظربت ااة 

ف  دلػنر ملرػى  ػب ا ػبأة االل ػ   ػ   ااػاا الصد ت كرر   زنبة  اااا لاس   ب ب ملرى الزنباء مل  ن  ا ساع  ا  ػ ب ال ػ ؿ    لشاػ 
أك ػػب الزػػنباء ملب ػػ ل كػػ شنا أـ غػػ  ملػػبب ل حل النجاػػب ملاػػ  شػػ ار أف  ػػ ة ظمجػػ  الػػ  حل الػػا   ػػ ملن إإ  ػػ   ػػ ملن إلاػػ     ةالل ػػ   ناػػند لػػ 

ال نرة  صنرة امرادن الا  صمرس ماػ ة ا الق  د ا  الا  ضم د النك ن  و البا ؿ االاا ء   ه   ب امكؿ اامباـ  اك  ال    ذم ة صما  
ظم ررػ  الن ر االلان    لاا ء االا     داف أف  رلده إإ إشا شان ا بأة  اأهن  كا ف ل  أ  سااػ  امل  ػ  امػ ىت  ػّ أّف نيػنرة السػكـ الػ  

 نػ  ن راػب د ػحل ملرػى د ػحل  اإذا كػ ف  امرادن أني صه  عحت  نىن الللرة ا  و أف ال بب الاصبا  ضمعحت  نىن امب ن اال  اع  اااا
. ااػاا ااضػم  ػحل اػكؿ  ػ   1 هلاا القنؿ  نىن   عنا ة أف أد  ء ا ااب اجل  ػ   ب ػ اف ن راػب ال   شػن ا اػاصان ملرػى ال   شػن السػك ان 

 ا  زباطن  زبط. مل بت ملرا   حل أ ن ر ش ار         ل   شن ا ااصان   لاا ن ل  د حل امب ن ا لرقن غ  ا قا ة  قا  أ
ملبؼ ملحل الزنباء مل  ن ندرلر   حل القا  ال  اان ااىلاك ان ااػاة مسػن مل  ػن لرزػنباء   ػ و ملػ  ااػحت أشػ ؿ ا كل  ػ  الن  ػ  سػنرة 
 امسر   الزنباء   ا ػ   ّصػحت  ارػ   ػ ؿ الزػنباء اط انػلر   ااسػل ىن  ػار   ا ػس او  اا سػل ا ء  ػ ؿ ملرػى القرػن لانلااػ  نيػنرة ااضػصن ملػحل

ا ع ذلك  إف الز ملب اإف عحل ا  نبة إ  أشا  ذم ة ا  ن ة ا سل  رة  رلده إإ د ا  ان رطم     لل ر خ ملا    2 ط انن الزنباء اأ ناهل 
نباء ا     لز 3 ش ار ر ضا  أ اض أ ا ش ل إ  أشا    ذم   ا ض ل لرلرد ء   حت ال ا ت لرعااصان ال  نريب حبب لر  رغ  ت الز  ب اطعن  هت 

اإسمػػ   ب ػػ اف إسػػك  ل شصػػباشا ل  -  أر ػػ  القػػنؿ إهّنػػ   ػػ لنا ملػػحل الاصػػباشان  ػػحل  ػػ ب الل زػػ    لاصػػباشان ملرػػى  اػػ ب السػػكـ -اػػاا ال ػػ ب 
 .  4 ظم ا  كزنباء  بغ  هت   ا  قار  ملرى ال  حل الا  ك ف ل   ل رطمر  نيدص ت ش نينن

الصػ ؽ االػػرباءة إإ اهلػ اء االاػ اان  ا ػػحل ا ك ػ  أف ااػػع الصػد ت الػػ   أاػات الاصػباشان نيػػنرة ملػ ة ملاػػ  شػ ار   ػ     عػػحل
ننػ   نلار  ش ار لراصباشان نلدق  ع  ارج  ا اما ة  اان ن ا  الزػبؽ اا ػبأة الزػب ان إإ غب اػن ننلػي شداػر  ام ا رػ  داف  رػق  ااػاة دمل

 ا لرقن.
    5   قنؿ ش ار8 

 أاناؾ  ا كاه ني بة. 
 ذماحتكصدصن.. ال

لق  انحت ش ار      ا نينرن  الا لدن أف اللدنلن رن شار  الص د ن  حبب لر   ننرب ملار  نينرة  حل ا لن ػع أف ن ػنف ااضػصن ملاػ  
  الا س      د أ    ا با  إهنػ  نيػنرة الذماػحت    للدنلػن  ب  ػن    ػ اد  ارػ  لرعاػع أا ا سػلرج ف  ااػاة اػي ط انػن اماػ ة الذماراػن ملاػ
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 ك   اد ملا ا  أا  نانيحت ا النك  ت    ل حت إشا ف ذكب ك ف أـ أش ى   رػ   نازػنف  ػع  ن ػر  كعػ   نػاا اىلطدػ ؿ ملاػ ش   ال بب 
  نر     ا اك ش  أملبؼ  حل ال بب  صد ت الذماحت ا ز     .  حل  ب ن  اااة اي امب ن ا ازندة ملا  ش ار ال 

 8 6  الصكة ا ا  ان الل   ن للص م القب ن   ا ر  راا ن  قنؿاذم ة  الرق  ع حم ن ل   ن  إذمار  اىل اض إإ
  دي كالا  ان امصكت... 
  ني ا نيكيت ا ا  ان الل   ن

 شب الراحت  بنية ذمع ن 
 ملرى كلة القب ن الباا ن.

ال ب اػن الػ   ػبت  ػ  ب  إف الق رئ هلاا الزنب  (حل أا ل أف ااة اىل ن ر لز ملب لاس  ارع ل  اااا ررػ  شػ  ع  ػحل ط انػن اماػ ة
لصػدن النبب ا القبشو ا اصب و    لصكة  ا  ان انيدن ا ا ء اهل اء ا الا اان  اااا اهل اء دم حت  صنرة ا   ة إهن  القب ن ال   عػحت ا

 شدار  ا   انحت ااا اهل اء اااة الا اان ن ا  ملرى رأس القب ن  الباا ن.
  7 لق  ل   ن(  ا  قدو النبب   حل  ن  ت حمع  ملري      ا  لرع القبف الل سع ملزب إذال ااا ان ال بب الا  هنحت  حل  نو

 إإ ا لا  ام ضب. 
 8 8 إف ا ك   ملرى ش ار أش  صمنحت  حل اللزلاص   دة ىل   رة ال   صنغر    كـ  نب   نرب ملحل  لال    ل بب    قنؿ

 اا ااب ال  ب    ي... ا   ي 
 كا ن. اا الزنح ا ش رة ال

إف ال  ب    ف ل احت امل        ظم ر    لاصباشان  حل    ف مل  دة   ربع إلا  الاصبا   ااع  ن اق    ال شا   الصرحت  حل ألق هل   
 ا حل ألق ؿ شدا    انند طدكل   ز ن إإ و ا   ي  ل لكل ملر   بن ح ا  حل ا ك   ملرى الز ملب أش  انحت  ن  كرعن    ػي اىلاإ شق طػ ل 
نننيػر   نلػة إإ   ػػ ء    ػ ف اجلاػب  اقػػحت  ػحل   ػ ء إإ   ػػ ء ا ظرعػن اماػػ ة الق سػان  اكػ ف الػػ  ب ااػب  اقرػك  ػػحل  اػ ة إإ أاػػبة  

 8 9 ا ز  ااا ا نىن إإ امنؼ امقاقي  اإإ الص ؽ اامنؼ دم رو    نن الباا ن   قنؿ
 أ  ك  ب  ل    ؿ ال ااة

 اا او.. ا د نن الباا ن
نينرة الاصباشان  رلصقن   مب الػا  ظمرػ  لػ  شػ ار لاصػ م اللنػ ـ االزػباب الرػا حل  قلػ ت ملرارعػ  ا لعػع اال ب ػب ا اىل ػب إف 

8  ملاا ف   متارع  الا ر -نيرى او ملرا  اسر  -أا ل أف ااة الصنرة  الل  ن ا الرتاث السك ي   دي ام  ر الزب ة  قنؿ البسنؿ
  ا ّ ا مللد  امب ملرى او مل  ااحت اا ش ة   ن   اك شػ   رػبب  ػحل  10  املو   نه  بس ا س احت او ملو   ه  حل ازاه او 

لد  اجلكلن ال    نف    امػب     ػ ل ا  ػباط  نااػن إإ د نػن الباا ػن الػ  مت ػحت نيػنرة الاصػباشان  كػي    ػااب ظػحل القػ رئ إإ امػب 
 . 11  ب  ة ش ار       كقنل  نن إ8  ا   ّللاات أا اف الزبملي ا نباؼ الا  ضمبـّ امب الا  

انل ػػم نيػػنرة الصػػراب ملاػػ  شػػ ار   ػػ    ااعػػ  صمنػػحت الغػػباء   ػػ   ل إإ الصػػراب  اصمنػػحت الصػػراب  زػػ كل  ػػحل اصػػر  زاػػب  
   12   ام ااا الصراب   قنؿ8 ةان نف اظادن الزد 

    نيراب الغباء..  حل اصر  زاب     
 الصراب د اي  ام ااا 
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 ّا  نينرة الصراب ااع أ   ؿ اما ة ال   ا د     ش ار  إإ أف أني م اػاا الصػراب  نػ د ل  نضػنملا ل لل انػن اللصػبر  ػحل  
ب ان القا  السك ان   ا  أظحل أف ش ارال أال ء  ااع  اال ر ااا ا ن دؿ؛ ىلف  اػ ة ال ػبب   ػ ؿ لرلصػبر  دمػ  شاػعا  رمػحل ا علعن ناػ  الزػ

 . 13 ك ان  با  ل أا ملا  ل  انلع  ى   بة ر ط الصراب   لغباء  ع ش(بن  لراصباشان اجلعارن   ا طلر  اسرنلن   دا الس
إف  ػحل  اػػ ات اػػاا الصػػراب الػػا  ظماػػم ملراػػ   زػػد ا   بنيػػ ل ملرػػى  ق  ػ   أشػػ  ضمعاػػ   ػػ غرى  ػػ  ظمرػػك إشػػ  الدػػ   صػػ ر ال رػػ    

ن نن    لصن نن ملا  الاص رة    ف ذكب او  أ   نين نن ش ار  ري  نطحل ذكػب اجلعػ ؿ الغػباء  ا نطحل الهل ـ  اااا ا نطحل انر  ش ار ني
 8 14 كع  أسرة   قنؿ

 ك هن  اآلف ل نااب  كاهت  
 ا    اؿ  ااا   حتء نين ن  

رااػب ناػ حل  إف ا ؿ  س الزد ة لصراب الغباء    زاؿ  االب حبكان  ملرى   ب ش ار املرى أ ن رة   ػّ  ػ ت اكػ ف را ػ 
 ا ااا اجلا  الا   ز   الصن نن. 

الاسك  الز ملب ملرى   بن   حل الن نؼ ملرى النزق  اننضام ا لا ن    إش   ب ط  و نينرنو  لق ر لو ا الز حت خملردلو ا 
 8  15 ا  عنف   قنؿ

 أشقلن شنر  و هن  ك نباة 
 نيرا ك ااا.. ز ان أـ نصنؼ

االاػنر  صػػ ر اهل ا ػن  مث ناػػ ءؿ8 نيػرا ك اػاا ز اػػن  أ  اػن اػػ ؿ  ػحل ا  ػػعنف أـ لػ   نػػىن   لقػ  ر ػط الزػػ ملب الصػراب  ػػ لانر
اانحت ا نىن  ا  إسك ا   إشّ  اللصنؼ  االلصنؼ السك ي  لدق   كل  ع الاصباشان  حل  ار الن نؼ ملرى مل  دة او اطملرة   عنش ل 

  حل  ار اللن ا .
اطحل الدلان ال  ن   الزب ي  ا نر   ا  ع لانرب ملحل ا هلػ   زػ حت  لػب   ا  لب قػن ل إف الصراب شنر   ن  ش ار      ملرى  ن 

ن حل   لن ن  حل   حت  ا   بضي ملار  ا علعن   اكػ    ػ   ب ػ  أف  قػنؿ 8إذا أردت أف نلقػ ـ    انػحت ا د ػك لرلقػ ـ اػاا الاػنر ا ا نػر 
رل  ن  اصنىت الذماحت  ع  ط هل  اعلعنر   ا  إ  الللرة ا البانان  ا ااع  كاػب  حل ني ر ا بأة الاصباشان ال  ك شه ا  ـن  حل اىل  ـ  

 نيراب اللنصب ا ناند ا ال  حل  حل  نامل  امكؿ اامباـ أني صنا   دة لرن ل الشا  .
  

  مل نػ  ال ملن ػن ا  شنر  أف اظادن الايب ختراص الا س ااػ ا لر   اأف الاػ س إذا  ػ  اػ ءا  شػيب   ػإهن     صػ  نش   ػّ نرتسػخ
    بة  حل  ا ب   ص م ل  أن  ع  اال ب ب أف 

 8 16 ني   ل  إ  اجلع ؿ الا   ا  ي أف  ل ع   قنؿ
 طرنه ملرى ملعب  اا ؿ ش ا 

 نيراب ا سرا ؿ مثو ا نلة 
 آذات الصراب السلس .. نرد  

 اراءؾ ااا ا س حل ا للبؼ  
  ك متاني أاب .. اأشه اارن 

 .. اد اك  اصة ا  نقلني   ري
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 .. ملرى ني رؾ ا نل   الصب اىلسى
 انربا ابا  ت ا اام انازة

 
لقػػ  طرػػب الزػػ ملب  ارػػ   أف ن اػػا  اػػ  ا اػػر  الػػا  شنلػػ   صػػدن الللػػبؼ الاػػ  ع  ػػحل ننػػ لا  الػػ  حل السػػك ي الق  عػػن ملرػػى   ػػ أ 

 اػػ ة الللػبؼ االلنصػػب اإشقػػ ذ ال زػب ن  النػػحت اػاا لػػ  نيػػرن امػكؿ اامػػباـ  اػ ملكل د ػػحل ال ػػبب  اصػد ل ا ػػحل ا اػام ا صػػرنب ر ػػ ال لهنػ ء 
 . 17   لقرب ا الع ملي الا    ضمل ج إإ ك    بح اننراحت

شػػ  ع  ػػحل ننػػ لا  ال   شػػن الاصػػباشان  - اػػب زملػػ  شػػ ار –لقػػ   ػػ ت نيػػنرة ال ػػبب  زػػ حت  لص ػػب  لدػػلم  ااػػاا اللدػػلم اللقػػ ـ 
أ  ػ ل  ػحل اػكؿ  اشنل  ذان   ػ  س حل ا للػبؼ الػا  ظم ػحت الللرػة االباناػن  ا  (رػب اػاا لصبرة  أ   السكـ  ق    ت نينرن   حل اكؿ 

الػ  حل  ا دان  لص   ل     كل هل  لن كاه  ني لارن رأس الاان لاا ا   ن  إإ ال اااػن   رػن صمعػع  ػو امب ػن ا لرقػن دم رػن مباارػ   نػ   ا 
 8  18  اا  ع  إإ ال ااان   قنؿ
 ا رأس الاان  لن كاه ا   ر  

 كا  ذا ا  آاب الراحت إإ ال ااان 
 كا  محرا  مشنا  از لا  
 لاا  الاكـ ااحمل ن 
 كا    نش    شا  إلا 
 كا  أر ا  رأسا  ل    
 لنر  ا الاان اجل   ة 

 أ لر  ام ا ن ال نا ة صمعن  إلاك  ن  غب ن 
 ا  ا ؿ ا راش  حم ن 

 
 ن ػػنف إ  ا النػػ ل النرػػن  ا  ػػب ط الزػػ ملب اػػاة ا ك  اػػن   ل   شػػن الاصػػباشان  اك شػػه  لصػػ ث الزػػ ملب ملػػحل نيػػنرة  ك  اػػن   

حل الػ  حل نينرة ا اام كع  اي  نبا ن ا الرتاث الاصبا   ص رال هل      مت ر   حل را ن ااطع ا ف ان صان  إّف ااة اماػ ة ا   لاػن الا  نػن  ػ
متّ حت  ا ة امب ن ا لرقن  ع الن  دة  اك      ضم اؿ أف  دصحت ال  حل ملحل اىلاكؽ  اااا  ناند    درة ملرى أف  نحت ا اجل راف حم ن؛ ىلهّن 

ا نيػػن  ػػ ىل باد  املرػػى كػػحت  ػػ ؿ    اػػام   دػػب لرعػػاش و  أ ػػ  الزػػب ي  إشػػ    ػػ ؿ  تملاػػ  ال ػػبب    لػػ  حل   ل اااػػن ااىلاػػكؽ االاػػرنكا 
 8 19 النص ان امل ـ ا  دبة   قنؿ
 اام أش  لاه أغدب ك  

 الحل أد ب إلاك ا  
كحّت  ن   الشا شان اذلك  ػ   عرػ   ػحل  نػ   اللاػ  م اا  دػبة  أ ػ     -ملرا  الاكـ-مت حت الصنرة الاصباشان ا زّ رن  حل ا اام

 سلر ػػ ال  ػػه  ػػحل اػػكؿ ا للػػ اـ    انيػػنرة ا اػػر   إهّنػػ  ملرػػى الاقػػاض  ػػحل ذلػػك    لزػػبؽ سمػػنذج لر  ػػه زعاػػع أ ػػ  ل  ا  صػػنر شػػ ار اػػا
   20  الزبملي   ا نضم ضاق ا بأة      قنؿ8

 أش  هن ا  ا ني ر  
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 كنصدنر حل      ن   حل امّب 
 كق  او  ب او  لرعو   ل دب 

 ك  اضلر ا.. اك  ُار ا 
 اك  ر     ص شم  
 اك  ل را ملرى القرب 

 جػػبة   رػػن  اػػ د   ػػ ف نلرػػق ال با ػػ  انلصػػبر  اػػلع  الزػػ ملب أ ا شػػ ل  ن شاػػ  الػػ  ظمػػ ح  ػػ  الاصػػباشان  ػػحل اػػكؿ نناػػه الزػػبؽ ا 
الادنس  حل اىلاك ان الزب ان االسك ان  اااا  ل م  حل اكؿ نينرة النصدنر حل الرا حل   ن   حل   ة امػب الاػ نج ملػحل الر ػ س الزػبملي  

لاص رة  حل   حت ا ارعو  ػحت كػ ف مث نينرة الق  س الزب ي ا لر    ل دب  ا لنبت لكضلر د ااجلر   االل ر خ السك ي  ادي اضلر د ا
 السكـ ان ال  حل الا   د  ىلنيص ب ال   ش ت اىلابة  ب  هت .

سػػ د ا ا لعنػػ ت السػػك ان ش(ػػ ـ ملػػ ـ ا اػػلكط  اىل ػػب الػػا  أدة إإ إلػػ رة اما سػػا ت ا اللن  ػػحت  ػػع ا ػػبأة   عػػحل اػػاة 
مل ـ اشز  ؿ أ  شم    آلاب ا  ساع  ا ػبأة إ   ب ػ ط  زػبع   صااعػ  سػ  ب  اما سا ت أا ل ننال  الزنؽ الا  ك ف  و اجلااو  اال   

رػه  ااػ  النبب ل كد ال بب ا رأاا كادان اللن  حت  و الباحت اا بأة ن  نا إإ  كد إسك ان   كل اشصباشان   عنش ل؛ىلهن   ب  اف  ا ة اللد
نا  الاصباشان  اا   رن ك شه  ارعن     ال ؛ىلّف اػاا  ػحل احملب ػ ت  ػبمل ل  رمحل شبة ش ار اان  نرب ملحل ااا ال ا س  ااع   قنؿ 8 ا ر 

 8 21  قنؿ 
 اباه الاـن لرزب ن 

 ملرى الز  ؾ.. ا رنا   ااصان 
  اا  

  ب ه ىلف إشا ش ل ضماا  
 ىلف   ال ني   ان 
   ال كعا ة نزب حل

 نرنح يل نا د حل  
ل  ارندنػه للصااػ  ك شػه  ػ ال نرػنح  ارػ ر ا  ػ   حباػ ة ا  ػ ة  ااػاا الػا  كػ ف رر  ك ف سب  بح ش ار أف ااة الا  ا ااصان ا

رنح  انى إلا  ش ار    لا  ني   ان اشنر  أف الص  ح ظم حت ا دة  ـن ا     حل مللعن عرنلن  اااة الا  كعا ة نزب حل اا ا ة ر   لرصا ة  ان
 8 22 نف  ع  كااان اأ ب   أاباس   قنؿيل   ىل حت   ف الدبج  ب ب  ا اري          اان  ااي أف   

 أاد لن ك ف  عي كااان 
 اأ با أاباس 

 دع  كااان ر   ار   ػحل ملػ ـ الل  ػه اا اػ حمن  اأ ب ػ  أاػباس نقػبع اىلمسػ ع   ل ػ   ارػ  مح سػن الل اػ   االلصػنؿ إإ  ػ   ب ػ ة 
 ش ار.
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 شرق القهر والظلم
االلصػبر ملاػ ة  نػ  ملػ ـ الل ناػن ا دبطػن ىل   ػلص  ػّ اإف كػػ ف اىلب أا اىلخ   رمػحل  راػ  إف اػ ؼ شػ ار دم ػحت  لصػبر ا ػبأة 

هلاا اا ش ة    ملنا ا ػبأة إإ  ػنؿ    ؛ ىلف اػاة الرد(ػن ننػ  سػب امب ػن  اأف  دنػحت الشاػ ف  ػ  ضمػب اػن    ػ  ضمػب سػناة  اأف  اػلقي 
بأة   زا ػن ا  ػكد الزػبؽ السػك ي  حل اارػن ش(ػب شػ ار ا ػحل  ػ كر   ػاة أ   رة  حل ذان     رّقار   حل سناة  اكحت ااا القنؿ  ن  أف ا 

ا أ  ػػ ر   ااػػاة اىلز ػػن ررػػ  سػػرك طب قرػػ  شػػ ار   ػػحت أف ن ػػنح  ػػ  الااػػ ء   رػػن نيػػ اا  ا ػػ ا  ا اا ػػ ت النػػ ل النػػبش السػػك ي ا ػػلر  
 ااػػ ؾ ر ػػ  ملاػػ  شػػ ار لر(رػػ  إشػػ  امرادػػن زنار ػػ   ا ػػ  نػػبؾ امرادػػن     لزػػب ي أا ل   ػػ ؿ لر(رػػ  االقرػػب  مث 23   لاػػالبة ملرػػى ا ػػبأة ا رباػػ 

  مث   س اىلشدػ س إف ك شػه ا ػبأة أالػ ل أا  الػ ل  ػ ا ع ال ػ ة   24 الن  سي ا راف الب ا      ل      ش ار ا لرع   حل اكل    لن ر    ز ملب
   اهت     س  قن  حل امرد ء السك او.اضمط ر ر  ملا  آاب امرد ء الن ع شاو مل   امعا  لالرع   ادس  

إف  نىن اهت ـ امرد ء ا نين اا  ر نز السػكـ مث ا اػرعو النػبب مل  ػن  ررػ  ضمعػحت ا لا  ػ ة  نااػو  اىلاؿ أف السػكـ د ػحل   
   25  لزب او   قنؿ8ك ه امب  ت كع   باة ال بب  اشقر    قدن النبب  اال    أف ااة اللرعن متل  للصحت ا ارعو اسناا   حل ا

 اك ف ا    اد      ا   ا س لة اىلز  ف 
 ارادن ل  ا ان اارن 

 نقنؿ  ربزاد 
  ااشلق  امرادن الاد ح  حل ضد  ب اىل  ة 

  قصر  ضد ة.. ضد ة  
ن  ػػ   لعلػػع  ػػ  اػػاا لقػػ  ك شػػه   ػػ اد مل نيػػعن امك ػػن الن  سػػان السػػك ان  اكػػ ف اػػ راف الب ػػا    ػػ  ل  ػػاكب  ػػاكب ال الػػن الن  سػػا

الباحت  حل  نة سا سان املا ب ن  اشنر  إ ص ءة الدبس ملحل النزارة  حت اش ب الربا  ن  ا اػع الزػنباء  ػحل ذكػبا    ػ دة ذلػك إإ سػلط 
ع الدػػبس ملراػػ    اجػػ  أ ػػ  الدػػبج اىلنيػػدر   الد رسػػي اىلنيػػحت  ااعػػ   ػػاكب امرادػػن اػػ راف الب ػػا   إسمػػ   صػػنر  ر ػػ ل مل  ػػر    رػػل  إ  زعػػ

 اجلنار  ا  صبة. 
ا  ال حت الز ملب الصنرة ا زنان  لرلرادن ا راف الب ا  اال  ختػ ـ ننارػ  ا اػاة الدػرتة  لا ػو  ػحل اكهلػ  أف الباػحت الزػب ي 
   ػػام لاداػػ  النزػػق االلعلػػع   لااػػ ء  اضمػػـب ذلػػك ملرػػى ا ػػبأة الػػ  نن  ػػحت  ن  رػػن اجل ر ػػن  ػػّ اإف ك شػػه أ ػػ ة  ػػإذا اباػػه ملػػحل الق ملػػ ة
ا نضنملن هل    اه   حت  ا ع   قنؿ ش ار  إش   الق   ار  ا ر    حل ر نز أشنللر   اذلك  قػص ضػد  با   ا قػن  اػاا اللداػ   نلػ  ا 

  26   نضع آاب  لا  كل8
 أ حل الا       أ حل     ر ه     

 أ حل ال لنر   نع  حل  جبيت 
   س ة ا راف الب ا   ب بة 

 لن ن ركو  بارة ا  س ة
ا سلدر   ت ا ل برة ا ال  ا ن  رر  ك شه نز  إإ ضا ع    كػ ف   لاػ   ػحل سػرلن ملراػ   اا سػلدر   ت الػ كث نزػ  إإ إف 

اػ  ااػ ؾ اجلنار  االلعلع  حل ا غب ن ن نع  ار  الباا م االنلنر  ارر  اا  إ  رة  حل الزػ ملب إإ اشلصػ ر اماػ ة الػ   بشػنا إلارػ   إذ    ن 
   قػنؿ8 إف   سػ ة اػ راف الب ػا   ب ػبة  اااػ   صػبح  27 اػ ء هلػحل  ػ  لرباػحت املرػارحل  ػ  ملراػ ؛ لػالك ذمػ ة  نػ  اػاا ا شلصػ رانار   حت ش

 نصبضم ل   س  امرادن ا راف الب ا    صمنر   حل اػكؿ ر ػ   ػرب  ر الػا   زػ ر  ا اللعلػع   لااػ ء  ا نلع ػحت  ػبارة اػ راف الب ػا   إش ػ ر
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الػػ  كػػ ف  دبضػػر  ملرػػى الااػػ ء. ااػػاة نيػػنرة  زػػنان هلػػ راف الب ػػا  رمحػػ  او   نلا سػػب  ػػع نيػػنرن  امقاقان8نيػػنرة  سػػرل ش  ااشلرػػ ء إرادنػػ 
 اجلر د   اامج اا  ن امج ج   ر   القنة النب ّان السك ّان...

 نرػ  أف  ػ   دنرػ  دااػحت إذال ظم حت ا راف الب ػا  الاػرلن ا لرقػن ملرػى الااػ ء  ػحل  اػر ا سػلن  د اال(رػ   ااػاا ارادػن  اػر   
دا بة امكؿ   إف ك ف غ  ذلك نبك  إإ غ  رانن  اال لاحت  حل ش ار شدا   رن ا اسلدر    ال    الا   قنؿ  ا   أ حل     ر ه  ػ    

 . 28  لق طع  ع القبآف ال بمي ا  نل  نن إ      ر ه أظم ش   
ال    ال ام لراا ء    ا ع   بااة ملحل  قن ػ  الػ  ظمر رػ   اطمػ ؼ لق    ت ا راف الب ا   زلصال  ر  ال ل حت راحت  ب ي  

أف ن اع إذا    ملرعه ا بأة  قن ر  املرى البغ   ػحل ذلػك  قػ  أاػات اػاة الزلصػان  نػ ال ر   ػ ل   ػ  بال هلػاة الا(ػبة ملاػ   ػنباء الق ػان 
    29  الدرالااان.

   30   حل ر نز ال(ر  اا سل  اد ملا  ش ار ا ا لعع الزب ي   قنؿ8اظم حت امرادن الن ع   مل   امعا  ال    ر  ال ل شا ل 
   ذا أر   

    اارل ل مل   امعا  
 االاباارن ا ارى ن حل انالنو 

 االزبكاا ت االا      نؿ   جن  البغا  
  اقلحل  نؽ  ا ط اا ال  جا ا 
 اارادن السكـ اا رك الانا 

  ب ي ا  اا     ب   
   امعا   .. ل ظمه مل 

  ق  نقعص  ا   مل   امعا  
  ّ اا  

  ّ ملرى الابر ا قنسن ام   
 رمحل الاا ء ل   مل ا  

ظم حت  ش ار ا ااة ا قلنملػن لػنرة ا ػبأة ملرػى ر ػ   ػحل ر ػنز الزػبؽ ا اػر  الػا      ػرتث إ  رزػ ملبة ارغ  نػ      ل ِطػب ا ػبأة 
   ن دانػ  انقراػ ة  بغ  نػ  ا ػرنان   إشػ  الباػحت الػا     بنػ ح  نػ  أ ػ  ا    ػنف  صػ ر اا ل َطب الباحت الزب ي الا  ارث مل ػ  امعاػ

لراباارن ال  انرر  كارى ن حل  حل ا ع ظر    ر    ارر  انرر  كارى  حل كاحت ني   ر  الػا  ل  نػ  لػ  ملعػحت سػنة  را ن ا ب ن  ّ
 اجلرنس  ع الاباارن االاا ء الا      حل ال كد ا للردن ا  اه رغا  نلا  ط  ا  ا بأة نرنة ا بأة. 

مرادن  ة   لاا ء   اا     ب   ا رتؾ     ب    االاساؿ احت  نكل  ا صنر الز ملب  زر ال  حل  ز ا  الن ر  ال       لاا ء    
ك ف امرادن كع   باة ش ار ا  ساع  أش  أضػ ؼ إلاػ  السػكـ  لا ػنف امرادػن ر ػ ال جلعػع اجلػنار  ان   اػر   امللػة الزػ ملب ملرػى الصػدن 

  ا اا طمبج الز ملب امرادػن اااػع الزػب او  ػحل دا ػبة الد ملراػن اىلاإ نيدن ا رك الانا  لانا ش  إإ نينرة ا راف الب ا   ع ا رك  رب  ر
 . 31 ا سلبة إإ دا بة ال صر ملحل ا لنن االزرنة  داف اكرتاث   ىل ن ا الق رر   إف ااا     باة ش ار ىلاحت  رنغ  بادة  اااا لاس  صصام

الزػػب او   قػػ  سػػ اه  لصػػال   لعن  هتػػ   ػػار    لقػػ  انػػحت الزػػ ملب ا ػػبأة ختػػل  لنرهتػػ   ػػ ف نقػػنؿ إف مل ػػ  امعاػػ  دم ػػحت جلعاػػع
   ني صنا اان ل  ا(باف إإ ا بأة ش(بة ام دـ ا لاع ااجل ر ن ا العر ن. 
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 حل ا ع حل أف   نف ش ار     ػ ث ملػحل السػكـ اا اػرعو  ملاػ     ػ ث ملػحل اػ راف الب ػا  امل ػ  امعاػ   ل ػحل اػحت  ػ ث 
 إإ أال  ر  أـ هل ؼ آاب ملحل ااة الصد ت ملا ا   حل   ب ال  رة 

كراػػ   نرػػ  أف دملػػنة شػػ ار ك شػػه لرلصػػبر ااجلػػ ء اىلاؿ  ػػحل ال صػػر  ػػ ؿ ملرػػى ذلػػك   اػػ ار  ػػ ملن للرػػك اماػػ ة الػػ   القػػ ا  ملاػػ    
ن  بة  حل امرد ء  ال ا   الق ا    حل   ب أش  ان حمبـا  ار ؛ىلهن   ب  نف أف ن نف الاا ء امبا ب ك جلنار   اااا       ب  ة ش ار   ر

أنيػػ صنا امػػ  أف نالزػػب اػػاة اماػػ ة ا لصػػبرة  ا  ن قػػى حمب ػػن ؛ هلػػاا  ػػّ ـ شػػ ار اماػػ ة الاصػػباشان ملرػػى  اػػ ة ا اػػرعو  دم رػػن مردػػ  ر  الػػا حل 
   32       را  ك مزب ام ا   حل اما ة اا ز ملب   رن  ق ـ اىل ناؿ ىلاحت  لحت  ب  و الاو   رن  قند اصند   قنؿ8

 امرادن امقند اأملرحل 
 ااا الا  أ   رة  حل ازب

 ا ر    حل ازب
 ملحل ألة د ا ر  حل   يت  بأس الز ملب 

 ساعام  ال   ف      ا   
 ارادن ال   ف 
 انالري  ا ن  
 ك    رناف 

شا شان  دلبهت   امتاحت  انه الز ملب امرادن ر   ال الن ا ارعن   مقند    ذا   أىلشّ  ظماع  ا ة الن ر ال  نللرع إلار  الادس ال
  نا  ا ىت  ءإلار  شدنس الزنبا

إّف الزػ ملب  اػب زملػػ  شػ ار اػن  ػػحل  ػ ملن إإ  اػ ة ا  ػػ ة   اػ ة   ااػرتاء  ارػػ  ا  نب اػع   رػن ذا ملقػػحت  ػباؽ  لصػبر  نػػاا 
ق ا   امرادػن اىل رػ  ا اػه ا ز اػ    اػه ال   ف  ل انل      ل انن القباف ا الن  ا ر    ي  ني     ب  ة ا لعع ا  ملن إلا  حبـ  املـ    ا

القرب االنقحت   رن مل ػ رة ملػحل ااػ   اػ   ػك راح  ا قػ ـا الل اػ   املك ػن  ق ا لػ  لرل اػ  أف د ػع  ػحل  ػ يت  ػبأس الزػ ملب  ألػة د اػ ر  
اا ا نػىن  نرػـن  ل ػحل ا ػباد أف  ػ درة ملرػى ن اػ  النا ػع   رػن  لرػب الػبأس إ ػ رة إإ ا ػنت ااػ –كعػ   قػنؿ شػ ار   -  لاقند  اب ظػار  

الز ملب  ص ر الهل ـ ىل لػ   ااػن ملقررػ  ا د ػب ا ر رػ  الاػ  ض؛ لػالك انرػ    ػ   ل لرػبأس   ػ ف الد ػب ا صػ ر الػنملي    لزػ ملب ضمعػحت 
 .  33  درـن  ار  رس لن أ ل   ا  ّعحت الناه االنااب ا س احت رس لل   ا ناا غب   ل ا  ن   حم ر  ل  ار  أا ا أ احل اىل ناؿ غ 

ا بة الز ملب أّف دملنان      ش اصن  الاس ااا ا نلق   حل   ب الاقو  ال ا   حل   ب الل ل     لرقي الا  إف ن ك  ل  ذم ح 
 برػػ   ل ا اػ ؛ ىلاػػحت ذلػػك  ػػ ؿ الزػ ملب ملػػحل ر ػػ ة إشّػػ  سػاالري كػػ   ش لػػن    ػػصك  ارػػ   - ػػّ اإف كػػ ف  نػ  ز ػػحل طن ػػحت -  ػبة اط ا هنػػ 

 ا الار  ن  ا لا راف ملرا .  الا س
إف امرادن ر  ضمعحت  حل  نراث  ػ  س ا  ػ  سػاعنت  اسػاعنت  نػ  كػحّت الزػبؽ الػا   قلػحت كػحت لػ  ب ملرػى  اعػ  ال  لاػن  ل ػحل 

 ساعنت ا نت ا ا  اما ة  ان نف هن  ن ا اه ك ّ   صن هن  لر  س ابة. 
د  لص أف  صػنر الػرتؼ ا نػاا  نراػ   قصػب امك ػن الػا  كػ ف    ػ اد  لق    ت  كط امرد ء  ص رال لررتؼ اا نف   إذا أرا

  34  ال  اختات  حل    ف كابة  بك ال هل   قنؿ الز ملب8
 أنب   حل ا م(لو الالو 
  كط الب ا  اإ ناف كابة
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    رن  حل مل ا  اأسبة 
  ب ذ نلك..    كارن رتا.. 

زػػ ملب أف   ػػنر   مسرػػ    اقػػنؿ هلػػ   لاػػ  كل كاػػة   ػػنف يل أف ااػػ ـ أملبا ػػ ل  ػػ  ن ػػنف اػػاة ا قلنملػػن ردال ملرػػى  ػػحل نلرػػب  ػػحل ال
  اآيت  لك  ن  ذلك  ارب اهنب  حل  كط الب ا  اإ ػناف كاػبة    اػبة ظم ػحت امل دات انق لا  مل  ه   باش ل طن رن   لرص(لو الالو

حل أاؿ  ػحل  ػىن القصػنر از ارػ    رعػ ذا  قػ ـ الزػ ملب اػ راف الب ػا  أا ل اللق دـ الل رطمي ار   الاػرلن النراػ  ا النػ ل   ػحت السػكـ  ااػن  ػ
أشمان  ملرا   أىلش  ارس    ش  سرل ش ل ملرى الزبؽ  ن  ا ـ القنة الد رسان ا  بب الق دسان  أـ ىلهنع  ظم كف النقران الق ظمن ال    نقا 

ال طملرة ملحل كابة الا  ا ـ ا ارعنف ملب    ا  عنا الاػ س  لب قػن إ  ىلانا ر  ارغ  هت    رع  ن نف الا  ن  ر راف الب ا    نّ  ر   
     بة م ع    ر راف  ار  اكابة عنسي   رع  خملرد ف  اإف انرع  ا   ف   ال   ف. 

 نػػ  اػػاا الصػػباع الػػا  دار  ػػو الزػػ ملب ار ػػنز اللصجػػب اال(رػػ    الرػػق لاناػػ  ا هتػػ ـ لرع  ف الزػػبؽ     ىل ػػل ىت  اا هتػػ ـ 
 نف نيبا ن ملرى لا ف ا بأة ال  نلرب امب ن  لصػل ـ ز با اػ    ػ ف ر ػض  ػع  اػنن   براػ   ا ػالك   ػنف اػاا ا  ػ ف الػا  ضمعػحت  

   35    ب أنيص    اان ل الب   ال  لر الا  اختاة   ملبش  لا نر ملرا   املرى مل دان  ال  لان  قنؿ الز ملب8
  زب       سا   الن    

 ر  ء ص در البس  حت ال  
 ا ب       سا   الن     صاع ن ج الزبؼ الب اع

  حل ا ا  الاا ء 
 نا  الز ملب اشلق دة لرزبؽ الا   صاع الدنانيحت  و الا س   را ؾ سا  مل    امل   ذلاحت   دي الزػبؽ  صػاع الزػبؼ  ػحل  لػحت 

ر؛ ىلاحت ذلك   اق ملرار  امتاع  حل دم رسن    بأة ملا ا   ص ر ر  ن اانؼ  حل ارب الن  ا ارحل الاا ء  ا حل  لحت  ب ن اللد   ا 
 قر  الا   ب  ة الز ملب  أ   سناة  حل اىلع د  ك ذكب ل   اإذا  ق   راس  ن ر؛ىلش    مل ر كن ر الااػ ء؛ىلاحت ذلػك انػحت ا ػبأة ن لػب 

 ؼ ا نػ   الزػبؼ اا ػباءة  ػّ ا ظباؼ   سػان   رػي  با  ػن   ن ػ د ناػللاع أف نبسػحت ش(باػ  أ   رػ    ػإذا أرسػرل   ػإف   شل( راػ  الاػا
 8   36 الل انن نبا ر    قنؿ

  إش  اكلب االاّا ؼ ارة   ش 
 اا رج امجبة نينت الب  ح اال كب

 ملارتة الن اي ارة   ش  احب  إذا رأة ال ش
... 

 ا ب       سا   الن   
     ع البا ؿ أش ا ء 

 ا لعب الاا ء ا الرتاب 
رن ػن  لصػنر  زػر  درا ػي   ػ د  الػق  لػاس ا     ػ  ملػحل الاػا ؼ   ػحت  ااعػ   ػ ث ملػحل الب ػ ح لق  ذمم الز ملب ا ااة ال

الػػ  أنيػػ صه  صػػ ر اػػنؼ ا رػػق انػػننب   ػػ  بأة الزػػب ان ننػػاا ا اػػن  ػػحل البملػػب اامػػنؼ  ػػّ   نػػه الل انػػن رػػ  نبسػػر   ػػحل ر ػػ ح مت ػػحت 
نينت الب م  ا  ح ال كب  اررػ  اػاا ا ػ ج  قصػند   صػنت الب ػ ح اإف    صد ا  زعبة الباحت الا   قنؿ هل  إ  ؾ اامباج  اظم ج الز ملب

 ك ف  ن  ل   عبال  اال كب اإف ك شه  رت  ن ش حبن   إف ال نرة سلالعب ا قق    نب    ا  قى نينت الب م اال رب اردر     ناار . 
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 الػػن  إشػػػ  ملاػػرتة   ػػػ ؿ ال ػػ ة االػػػ لا الػػػا  إف رأة لقػػ  أنػػػى الزػػ ملب  ب ػػػ  القػػنة ااجلػػػربات لاجنرػػ    رسػػػ ل لرنػػ دات االلق لاػػػ  ا
  ك هّن  لااه  اػسالن ملػحل شداػر  املػحل  زػ ملبا   االزػبؽ اانػ ل  اػ ش ة ا صػ  نش   اإذا  نػحت  ػا  ل  37  ل ل لر    مب ن  لرر  غ ة ا ب  ل 

النػ ر  نػكل مث أنيػ صه نػ  حل ان ػ ل  ػحل  رن ملرى  ق  ا ص ؽ  االاا ء ن  حل ا الرتاب   إف ك شه اجل اران ن  حل  حل   ب امنؼ  ػحل 
 الدقب   إهن  اآلف ن  حل ا شدار    ري  ي ل حل   ناللاع أف ننرب ملحل أ  ساار . 

   38  شنر  أف ال  ه  نل  ا شدج ر اا بأة الزب ان  ار  حل ااا ال  ه ااماق  ز ملبا    قنؿ8
   نا ملج 

 إذا أش  اب ه 
  حل أ  ان امبمي ا القصنر 

ا بأة الزب ان الباحت  حل ا شدجػ ر  اػ ب ط ا شػ  ملرارػ  اناػرط  ػ ت  نػ  اىل ػب    لػ ؽ    ل قػ ء ا أ  اػن ا  ضػي  ن دانػ    ار
انق لاػػ ة كعػػ   قػػنؿ الزػػ ملب ضػػا ع  ااػػن لػػاس أ ػػحّت الػػبا ملػػحل ضػػا ع امػػباج  ػػحل اىلنيػػحت االػػاات   ػػ  بأة ا ازػػندة ملاػػ   ػػ ملبش  اػػي ال ب اػػن 

أاررػػ   أ ػػ  الزػػبؽ ا اػػر   رػػن  ػػبؽ ا  لػػااؿ االن ند ػػن  إشّػػ   ػػبؽ امبا ػػن اال نػػ  و دم رػػو   مردػػ ء االاػػكطو   ا لصػػبرة  ػػحل   ضػػار  أ ػػ ـ
 8 39  قنؿ

 أر   أف أ ّب  حل  بؽ امبا ن اال ن  و
  حل امرد ء.. ااىل باء.. 

  حل كحت الاكطو..
... 
 أ    بؽ ا ز شق االا  كو 

رلبا  ت ال  ن ؿ ملرى اجلرحت االلصجب  اال ن  و الػ  نػ ؿ أ  ػ ل ملرػى ال ػ ر االرػ غ    لزػبؽ لق  أني صه  ا ن الزبؽ     ل ل
ل اءل  صع  لربا ؿ   ر  ارد ء اأ باء اسكطو  اكحّت ااة ا اعا ت  ل ج إإ ا ـ امل ا      بأة الزب ان اي ام دـ االن   هلاا النايل ا 

 ا بأة   اؿ امباج ملحل ااا النبؼ  إّف ا اءا  ا  ب ر  ا ز شق االا و.  حل اىلسبة ااشلر ءل   مرادن الدنري  اأ 
ا اللبد الز ملب انيد ل  ق رش ل  و مل ة ر نز لران دة لاز  إإ أف اماناشػ ت ررػ  أنيػ صه أك ػب سػن دة  ػحل ال زػب ا الزػبؽ؛ 

   40   بر    ناللاع رؤ لر    قنؿ الز ملب8ىلف الاكطو رر  ضم نف اماناش ت  لج ا  سنا ة نلان   قب   أ   ال زب  
 أ  ب أ ا  أسن  

 أش  أـ  لا  اىلسند 
 أش  

 أـ ذلك ا ع د.. سرل ش ل ملرى ا قن 
 سنا   ه  بان 
 كبب  لرق  دبد 

 أ  ب أ ا   بٌّ 
 ا حل  ا  طراق الا  
 أش  أـ ذلك اماناف 
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  رصس  باة اىلان  
شاػػػ ف الزػػػب ي االقػػػط ملرػػػى ااػػػ  امصػػػنىت   اقػػػنؿ 8أ ّاػػػ  أسػػػن  أشػػػ  أـ  لاػػػ  اىلسػػػند   صػػػنر الزػػػ ملب لاػػػ   زػػػر   ق رشػػػن  ػػػو ال

  ا و    سلدر ـ ال      ااش  إإ أف إض  ن القط إإ ا ملن ا ل ر  إ  رة إإ د ل  اا مللا ء     االانه رر    ؿ ملرى نيدن  زرتكن  اا
لبغ ػػن  اػػ    رػػحت ضم ػػا أ ػػ   اػػ  أف  قلػػ   لػػ ل أسػػندال  اإف كػػ ف  ػػإف اػػاا   ػػك الاػػرل ف  ااظادػػن الرػػن  شداػػان نزػػ  إإ اللزػػ ـؤ املػػ ـ ا

 سا نف اربال   ل  كص ؿ الارل ف الا    يت اربال  اص عا  كع      الن دات االلق لا  ا بأة. 
ه  بان   ا ن  ذلك ااا ؾ ملك ن ل شان ن ؿ ملرى أف القط اىلسند ان الارل ف    لز ملب صمنحت الارل ف صمرس دم دال  ابارال  

   لا ءؿ أ ا  أسن  أش  أـ ذلك اماناف  ا   قنؿ القط    لانه اا  رر  إ  رة إإ الارل ف  اكحت سرل ف إ ل اء  حل ال اػه إإ الاػرل ف 
سػػند اػػن الػػا   رصػػس  ػػباة    لاػػرل ف صمرػػس  ػػه الدػػبا ااماػػناف  رصػػس الدػػبا  ألااػػه اػػاا د  ت نزػػ  إإ أف ا قصػػند  ػػ ماناف اىل

 امرادن الا  ضم    ز حت  لرق   ك أ    اللاع أف  ا ل  أا ضم ارة  إسم  كك    ق س غ     حت لرل ا  أا الل   حت.
رر  أراد الز ملب ا ااة ا قلنملن أ   ل أف  ز  إإ  قاقن الدباغ الا   نازػ  الاػرل ف   رػن كػ لقط ا ػان   رصػس  ػباة ا ػ  ب 

 غ  مل  حت.ا ارى   س  سرل ش   اان 
ا نػػ  أف  ػػ ث الزػػ ملب ملػػحل ر ػػنز لكلػػن اػػي8 امرادػػن الن  سػػي اػػ راف الب ػػا   مث امرادػػن الن عػػ   مل ػػ  امعاػػ   مث الزػػبؽ اررػػ  

 8 41 اص  ا  الزبؽ ا ار  مل  ن   ااب لالص ث ملحل ر   را ع  حل ر نز الارلن اال(ر  إش  اىلب   قنؿ الز ملب
 أش نياة  حل ال زب..

 لرتؾ..   ج  حل غ  ء ا
  حل ملص ان اللرت..
 أش ألب  حل اآلل ر..
 ن  نت  حل امجب..
 هتبأ كحت     ا ..

 ك  ب كااان زمب..
 كر راف الب ا  أش.. 

 انار     نالا   
 متلا  ملرى خته  حل اللبر

 ارمحل اا .. 
 س    ة  ضص   ة 

 دم سم  صبة القار.. 
اع  انر  نياد ل ا اىلنيا ؼ ااة لرصاناف االا  ت  مث صمنر  ر  ضمعحت  صنر الز ملب ظر  أ ا    ال ا   ظم رس ظرع  ملرى أ ا   ا

 ػػحل ملػػ دات انق لاػػ    صمػػ   ػػحل غ ػػ ء أ ػػن إسػػك ان  املصػػ ان أ ػػن أاػػبة ك شػػه أنيػػحت اىل ػػن اىلاإ   ػػع النرػػ  أف النػػبب اػػ  أاػػحت النصػػ ان  
  نت امجب     ف د حل ا ننى ملا   البا  ف   ا ن  ا العب ا انية اىلب  اقنؿ إشّ  ألب ان  نت  حل امج رة  كحت     ا   لربئ   االل

ذلك  إ   شا  أف شللاحت     ا   حل نندحل    لزب ي  لندحل      رة ا  اع  كلندحل  حل   لل  نت امجب   ا ان ك  ب كااان زمب  ارر  اا  
    ملن إلا  الز ملب. ر ط  و ال   شن الاصباشان ال  ك ف    حل    البا  ف   ارتأت اأني صه اآلف ز   ا      ل 
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ا   انية  الز ملب أ  ة   شّ  امرادن ا راف الب ا   حل  ار 8الاا دة ل  االن ند ن االل ملن ل  ة   رن    ب  حل  نل   حل سب بة 
حت ال اػه اا   ادااف ا   ا  زنف   ّ أني م اػن الن اػ  ا لدػبد اأاػحت  الػ  ك لاػ      ضػص    لػ  اىل  ػ رة اللقرا  ػن     ػحت صمنػحت  ػحل أاػ

دم سم لقصبة  ا صة ااة ا ع سم   شّ    ارة  ارر    نف الننية ااا إل رة لرا س كي      قنا ملرى   هل    ك    لإلشا ف أف  لصبر 
ا   دئ ا ل    ل   اىل  ـ   رن   نر ملرى الد ب الق مي الا  نرق ة ا ال ل ناب؛ىلشّ   ب   ن ا      دئ اننرا  الزبؽ كع  غ ت ال ااان 

   42  االلن لا  ا ااصّان   اجصه    قنؿ8
  و كا  ا ال ل ناب ني  رال 

  قانش ..  الاة القنؿ.. لاكل اهن را
 دّرسنش  8

 رك ن ا بأة ملنرة 
 ضص ن ا بأة ملنرة 

 نينهت ..
  حل ارة لقب ال  ب ملنرة 

 نينراا اجلاس لا .. 
 غن ل..   شا ب ك  ة 

   قاقن اللق ـ الا  ان ض  اللصجب الا  شنه    أ  ة   حت  راحت    لللرة دم حت     رسن ا     ر مت حت ااة ا قلنملن  لانمل هت
ف الػػا  ا  رسػػو الػػا حل ظمرػػساف رؤاس اللك اػػا  ػػ ّف ا ػػبأة ملػػنرة  االنػػنرة الػػ   ب ػػ  مت اررػػ  الزػػ ملب اػػي كػػحت ا ػػبأة  ا لرػػ  ا  ػػعنهن   لا  ػػه أ

صام اضملػػ ج إإ ن اػػ   اأاؿ  ػػيء  ا  ػػي ن اػػ ة   ػػك اػػن الا(ػػبة إإ ا ػػبأة  انصػػصام  نػػض  ػػااب إلاػػ   ػػحل خترػػة اىل ػػن ا   باػػ  نيػػ
 اىل   ر  نؿ اجلاس  للل و  قاقن دملناة    حل ذـ ا  ضي ا الل     لاصباشان.

   ػػػػاجم ا اأاػػػػ ال  ناػػػػ  الزػػػػ ملب رسػػػػ لن إإ أ ػػػػبب ا ػػػػبأة  ػػػػحل ر ػػػػنز ا سػػػػل  اد إإ زااػػػػن امرادػػػػن ملّررػػػػ  ن ػػػػنف ملنشػػػػ ل لػػػػ   ملرّػػػػ
 8 43 دملنن  اضمصحت ملرى     ب    حل  ب ن   قنؿ

    زاان امرادن 
    در  امباس      ا 

    زاان امرادن 
 رس  ري إلاك..  ب  نهن  

 لنا  الز ملب   لا اء إإ زاان امرادن  لالربا    ف  باس الرث الق مي    درعنف دملناة   رن  ب   الزبؽ  إرل  ل حل  ل لب 
  اطمػل    لل كاػ  ملرػى  44 آل رة ملرى   عنف الزنب ا ػ ر  هالرا حل ن لب  ع  شلاجن ا نص ؿ   ل ق  ن ال ب ان,   شن ا     االل ا   للج

  بة ال ملنة لرصب ن ار ض اللبؼ ا ق  حت هل    رن  ب   أف  لعػس امػ اد الػ  اضػنه لكاػلكط   لااػ ء, ااػاا اػن ال ػ ب الػا   ػ ملن 
حل صمػػب الل كاػػ  ملرػػى أّف دملػػنة الزػػ ملب لرلصػػبر ا ش رػػ  ك ػػ   ػػحل الصػػناب   ا ػػ  مت ّػػحت ا اهت  ػػ  لرزػػبؽ انن لاعػػ  ار ػػنزة ال ػػإلاػػ  الزػػ ملب. 

   لللرة االبانّان  اااا   شلدق  ا   ع الز ملب  إذ  ا  ظر  ا   حت  ال اا  ملبضا  ا ااا ال صر رؤ ن الز ملب  ع  د(ا  ملرار . 
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 8الهوامش
 

 . 644ـ  ىت 8736مل   البمححل   ب   دراس ت ا الزنب النب ان  انر  ا ققر  ا  ـ هل 8 حمع  راب ال ان ي  ال ار ا صب ن الر ا شان    1 
 .665  664  663  662اش(ب الزنباء اآل  ت    2 
. ا اع   لنرق  ق دة النبب   ظم ل ا     ل  ا(ػب8 18ـ  ىت 8777ن ا صب ن الن  ن لر ل ب  اش(ب8   ا ن حمع    القصا ة الاا سان ا  نب ش ار       اهلا   3 

    .   872 -871  ىت 6006دا ف  ش ار      االق ان الدرالااان   اا ف لرازب االلنز ع    ات   ه   
   

 . 881  ىت 6008  1 ع  ملع ف  ط اش(ب8 إ ا ف مل  س  ا  ا ت الزنب النبش ا ن نيب  دار الزبؽ لرازب االلنز   4 
       67  ىت 8 ج  86 8761   ات ل ا ف طش ار      اىلملع ؿ الزنب ن ال   رن  ازنرات ش ار      5 

   
        . 26  ىت 8اىلملع ؿ الزنب ن ال   رن   ج   6 
 . 4 -3اش(ب8 ملعب ال سن ي8 شز ة الا ب ام  ر انلنرة  دار الد ب النبش  الق ابة  ىت    7 
 .27  ىت 8اىلملع ؿ الزنب ن ال   رن    ج  8 
 .27  ىت 8اىلملع ؿ الزنب ن ال   رن  ج   9 
 853  ىت2  إ ا ء الرتاث النبش    ات  جفالرت ا   ساحل الرت ا    قاق8 أمح  حمع    كب اآابا   10 
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آليات التفكيك والسيطرة في رواية تشينوا أتشيبي      األشياء تتداعى""

The Colonizer's Mechanisms of Deconstructing and Dominating Nigerian 
Society in Chinua Achebe's Things Fall Apart 

 د. بالل العمر
 د. فؤاد عبد ادلطلب

 جامعة جرش –كلية اآلداب 
  اذلامشية األردنية 

 ملخص البحث:
يسعى هذا البحث إىل تقدد  ردرا ة ر ريايدة شاألءديا  تىدداعىشف ب ودحدا يا ددة مدل وءددر الريايدات العادليدة الد  كاى بد  علدى لسدان           

ريي بشدك  ادلسىعَمرف يذلك بغية الكشف عدل لليدات الىحكيدك يااع دال يالسديطرة الد  انىدسددا ادلسدىعم ر الايطداس إزا  ادلسدىعَمر ال يسد
 عداصف ياافريقددش بشددك  عددامف يالد  ا ددىطال مددل عالذلددا تحكيددك ب يدة ااىمددق القبلددش: دي يددا  ي قافيددا ف ياجىماعيدا ف شلددا  ددد  علددى ادلسددىعم ر

بيدة ب ودحه إ كام  يطرته على ادلسىعَمر يإبقاَ ه تابعا  لهف دائرا  ر فلكهف ال انحكاك له ع ه. ييسىعرض البحث  ياة وتشدي  يإصلازاتده األد
ة شاألءيا  و د مؤ سش احلركة األدبية ال يسريية اجلديدة ال  تسىمّد مالزلدا األ ا ية مل الثقافة احمللية الشحاهية الىقليدية. ييشري إىل رياي

ف كددد نراد ش رلدددب رّدا  علددى السدددردية ااصلليفيدددة افريقيدددا ب وددحدا عادلدددا  بددددائيا  مىخلحدددا ف مثدد  ريايدددة ج زيددد 1959تىددداعىش الددد  نشدددرت عدددام 
ال يسريي  الظالمشف يلىصبح معلما  ودبيا  بارزا  ر ريايات ما بعد اال ىعمار. ييبني البحث ر ال داية اآل ار ادلأ ايية آلليات تحكيك ااىمق

 يإع اعه كما رمسىدا رياية شاألءيا  تىداعىش.
 ىحكيك يالسيطرةف العالرة بني ادلسىعم ر الايطاس يادلسىعَمر ال يسريي.* كلمات محىا ية: رياية تشي  ا وتشي  شاألءيا  تىداعىشف لليات ال

Abstract: 
      This article tries to introduce Chinua Achebe's novel Things Fall Apart (1959) as a world renowned novel 
reflecting the discourse of the colonized. Its main aim is to show the means used by the British Colonizer 
against the Nigerian Colonized subjects. Through these means, the colonizer managed to deconstruct tribal 
society: its religion, culture, and social constituents, in order to facilitate the process of controlling the 
colonized society. 
       The article begins with an outlook on Chinua Achebe's literary life and achievements as one of the 
founders of a new Nigerian literature movement that drew upon the traditional oral culture of its indigenous 
peoples. It refers to the novel as a response to British narrative of Africa as a primitive, backward world, for 
example, Joseph Conrad's Hart of Darkness. This is what made it a landmark of postcolonial literature. The 
article shows, at the end, the tragic effects of the colonizer's mechanism in deconstructing and dominating 
Nigerian society as reflected in the novel. 
* Keywords: Chinua Achebe's Things Fall Apart, mechanism of deconstructing and dominating, the relation 
between the colonizer and colonized. 
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 يدير ييدير ر احللقة ادلىسعة
 يال يسىطيق الصقر مسال وياد الصق ر؛

 األءيا  تىداعى؛ ادلركف ال يسىطيق الىحم ؛
 يتاطلق الح ض ية الشاملة على العامل.

 ي. ب. ييىسف شااش  الثاسش -
القدددرل الددد  ءدددددت العمددد  الىبشدددريي ف يهدددش مدددل ويائددد  1930يلدددد تشدددي  ا وتشدددي  ر رريدددة وييفيددددي الكبدددرية ر ءدددر  نيسرييدددا عدددام       

ة األصلليكددداس ر تلدددك ادل طقدددة. عمددد  يالدددده ه ددداك معلمدددا  تبشدددرييا  ر مدر دددة اار دددالية الايتسدددى ىيةف  يدددث دايم تشدددي  ا وتشدددي  يتدددر  تربيددد
صلليفيدة.  دافر إىل بريطانيدا كدش مسيحية يرعدة. انىسدب وتشدي  إىل ربيلدة اابد  يتعلدا لغدة اايفبد ف يراح ر  دل الثام دة عشدرة يدىعلا اللغدة اا

. ير و  ا  درا ىه 1953يدرس ر جامعة ل دنف لك ه عاد إىل بالده كش ي دش درا ىه اجلامعية األيىل ر الكلية اجلامعيةف ر إيبادان عام 
يرام بىغيري امسه ادلسيحش مل ولات تشي  ا اجلامعيةف ال  ررو فيدا الىاريخ يالديل ياللغةف انصب اهىمام وتشي  على الثقافة ال يسريية احملليةف 

 ل م يف  وتشي  إىل امسه احمللش تشي  ا. 
. يبعدد  صد ل نيسرييدا علدى ا دىقالذلا مددل 1966عمد  وتشدي  لسد  ات ر ااذاعدة ال يسرييدة ليدبك م صدبه كمددير لاذاعدة اخلارجيدة عدام 

األمدة رسدمني. يمدا ون تدرك مد ىده األيىلف  دق الىحدق وتشدي  بد زارة  ب ر  رصريف اندلع  احلدرب األهليدة يانقسدم  1963بريطانيا عام 
ااعالم ر إرليا بيافراف الكيان اجلديد الدذي تشدك  ر ءدر  نيسرييدا. يانىدد  احلدرب األهليدة الدم يدةف الد   صددت ورياح مليد ن إنسدان 

ه إىل نيسرييددا مددل جديددد. عاددنّي يرىيفددذح زمدديال  با ثددا  و ا دديا  ر بعددد هفديددة إرلدديا بيددافرا يان ددمام 1970ييلّدددت اااعددات ياأليبيفددةف ر العددام 
 جامعة نيسريياف ببلدة نس كاف يبدو حياضر على نطا  يا ق عارج بالده.

ف و ددددىاذا  لدددديدب ااصلليددددفي ر جامعددددة 1988إىل العددددام  1987ف يمددددرة  انيددددة مددددل العددددام 1976إىل  1972اءددددىغ  وتشددددي  مددددل العددددام 
مدر  ف يكذلك دلدة عام يا د ر جامعة ك نكىيك ف ببلدة  ى رز. ييفالبا  ما كان يا ظر إىل وتشي  ر األي اط ما اتش  ىسف ببلدة و

األدبيددة ب وددحه الريائددش األيل ر إفريقيددا. يرددد وءددادت بدده جريدددة الصدد داي تدداديف الدد  تصدددر ر ل دددن بك ندده و ددد شوددانعش القددرن العشددريل 
يثا  كان إفريقيدا  قدا ش يمقددما  بدذلك شإ دداما  عظيمدا  إىل األدب العدادلششف ينشدر ريايدات يرصصدا  رصدرية األلفش لىحديده شودبا  إفريقيا  د

ويل يمقاالت يوءعارا  يكىب وطحدال. كاند  رلم عىده الشدعريةف عيدد ادلديالد ر بيدافراف الد  كىبددا عدالل احلدرب ر بيدافراف الحدائف ادلشدبك ر 
جد ن كامبد رف كمدا دعلد  ريايدة كثبدان  –جبدائفة ررجد  الديلدة اجلديدد  1965يايىده  ددا ايف ر العدام جائفة لشعر الك م ن لث. يفدازت ر 

 ر إصللبا.  1987ال م  ر السد  العش  م افسة هنائية جلائفة الب كر عام 
يكية يمعددد الح د ن ياآلدابف بااضدافة جرل تكر  تشي  ا وتشي  مرات عدة ر سلىلف وضلا  العاملف يم دا الفمالة الحخرية ليكادديية األمر 

إىل وكثددر مددل عشددريل دكىدد راه فخريددة مددل جامعددات ر إصللددبا يإ ددكىل دا يال اليددات ادلىحدددة يك دددا ينيسرييددا. كمددا  دداز وي ددا  وعلددى جددائفة 
( 1962م ددى يردد  الرا ددة   نيسرييددة لاصلدداز الحكددريف يهددش شجددائفة اجلدددارة ال ط يددة ال يسريددةش. يمددل مؤلحددات تشددي  ا وتشددي  وي ددا  ريايددة

عدد  رصصدده ر كىدداب ربدد  ع دد ان: ب ددات ر احلددرب يرصددص وعددرل  1966يريايددة رجدد  الشددعب   (. يمددل وعمالدده يفدددري 1972(ف يُجا
إىل القصصية: اآلمال يالع ائق: مقاالت سلىارة يكىاب ادلشكلة مق نيسريياف يمل رلم عاته الشعرية وي ا  ا ذر يا وعا الريح. تعّرض وتشي  

عددارج العاوددمة اليفدد س ي ددبب لدده ءددلال  نصددحيا . يمددل َرّ عدداد إىل ني يدد رك للىدددريسف يزار نيسرييددا ر العددام  1990ادث  ددري ر العددام  دد
بعددد يفيدداب مقصدد د دام تسددعة وعدد ام ا ىساجددا  علددى احلكددا الددديكىات ري ر الددبالدف يووددبح  زيارتدده للبلددد م ا ددبة يط يددة. عدداش  1999
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مل  ياته مق زيجىه ر وناندال ر ني ي ركف  يث يّدر ان كالمها ر كلية بدارد. يع ددمها وربعدة ويالد. يتد ر تشدي  ا وتشي  الس ني األعرية 
 ر مدي ة ب  طل ب الية ما اتش  ىس األمريكية.  2013لذار/ مارس  21وتشي  بىاريخ 

عد  نظريدة مدا بعدد اال دىعمار ببعددها ال قددي باذل يدة الثقافيدة تدع  رياية وتشي  األءيا  تىداعى فيمدا ياعدرب بدأدب مدا بعدد اال دىعمار. يتا 
للشعب ادلسىعَمر ر وعقاب ر ي  اال ىعمارف يوعدال  هدذا الشدعب يويضداعه السيا دية يادلعرفدة ال اُجدة مدل تعاردب وجيدال هدذا الشدعب؛  

ري األيريبيددني ر مسددىعمرات مددا يسددمى شالبلددد األيري  كمددا تاعدد  وي ددا  بالطريقددة الدد  طابقدد  فيدددا ادلعرفددة الثقافيددة الغربيددة اع ددال ال دداس يفدد
األمشف ال  تدأ رت بعدد فدبة اال دىالل باذل يدات الثقافيدة للشدع ب ادلسدىعَمرة. يردد طدّ ر الشدعب بعدد الدىخلص مدل اال دىعمار ه يدة مدا بعدد 

يطبقيةف مىأولة ر ب  ااىمق اال ىعماري. ير  ا ىعمارية مل عالل تحاعالت بني ومناط سلىلحة مل اذل يةف  قافية ييط ية يعررية ي يا ية
األدب مددا بعددد اال ددىعماري طددّ ر األءددخاص الددذيل ع ددع ا لال ددىعمار رصصددا  معاديددة للغددفي اال ددىعماري ذات وبعدداد اجىماعيددة ي يا ددية 

مقايمدة اجىماعيدةف يللسدب  يمقايمة لثقافة ادلسىعم ر. يرد و دم  هذه القصص مل عالل الددير الدذي اضدطلع  بده ر الىأ ديس لثقافدة 
ضلدل يالدد ال  ط ر هبا ادلسىعم ر كيانا   قافيا  ما بعد ا ىعماريف يللطر  اجلديدة ال  ا ىخدمدا ادلسىعمر على ضل  نشيط ر إجياد عالردة الدد 

طدداب اال ددىعماري اجلديددد ر هداف يهددش عالرددة اجىماعيددة   ائيدة َنظَددَر مددل عالذلددا إىل العددامل الغدر  ب وددحه مسددك نا  بدداآلعر. يردد  ددايل اخل
السيا ش اعىفال الشع بف ال  زبلص  مل اال ىعمارف ي قافاهتا يبلدداهنا إىل ومك دة ماىخيةلدة تاددعى علدى و داس ع صدري  –بعده اجلغرار 

دلصدطلحات ادلسدىخدمة شالعامل الثالثشف وي ارىصادي شالبلددان ال اميدةشف وي ت قدا شالبلددان ادلىخلحدةش. يتشدري هدذه الىصد يحاتف مدل عدالل ا
على  بي  عدم الدرة العلمية ياالجىماعية إىل عصائص معي ة لى سحب بص رة كاملة على بلدان كثرية يرارات مث  إفريقيا يل ديا يومريكدا 

 الالتي ية. 
 يدريج ذلدا ادلسدىعم رين بغيدة يتق م  قيقة نظريدة مدا بعدد اال دىعمار بالفعفعدة ال قديدة لي دس الحكريدة ياللغ يدة ياالجىماعيدة ياالرىصدادية الد 

عمار تددعيا طددر  الىحكدري الغربيددة الدد  يقد م ب  دداطىدا بدودراك العددامل يفدمدده يمدل َرة السدديطرة عليده. يهبددذا ادلعدد  تحسدح نظريددة مدا بعددد اال ددى
ا   قافيددا  يفلسددحيا  يلغ يددا  ااددال ومددام ويليفددك الددذيل ع ددع ا لال ددىعمار ر الىعبددري عددل ونحسددداف للسدددر بأودد اهتا مددل وجدد  ون ي ىسدد ا عطابدد

رة. لددذلك ياجىماعيددا  يارىصدداديا  ليدد ازي العالرددات الث ائيددة للقدد ة يفددري ادلى ازنددة بددني الددد ضلددل يالددد هددا يبددني الددذيات ادلسددىعم رة يالددذيات ادلسددىعمَ 
نىدا  اال ىعمار العسكري يااداريف يالذي ياسىخدم مصطلح ما بعد اال ىعمار ادلعاور و يانا  ر و  ا  ااءارة إىل الحبة الفم ية الىالية ال

ي طدد ي علددى إءددكالية ر تطبيقدددهف ألن الحددبة السيا ددية الددد  وعقبدد  انىدددا  اال دددىعمار مباءددرة يفددري مى دددم ة ر تصدد يحات عطدداب اذل يدددة 
ىل العددامل الددذي زبلددص مددل ال قدددي الدد  تدددرس الىمثيدد  الثقددارف فيددأ  نقددد مددا بعددد اال ددىعمار ليمثلدددا. يذلددذا كددان هددذا ادلصددطلح يشددري إ

 .اال ىعمار ظاهريا  يلك ه ما زال عادلا  ديث   يفا  فكريا  ملييفا  بالى ار ات يالعمليات يفري ادل ىدية يمل الىحاعالت يحلظات الىدسني
ر ر عمليددة تط رهددا يكمددل ر عمددق الىحكددري الغددر  اال ددىعماري ون بعدديف الثقافددات ير مقدددمىدا األفريقيددة مىخلحددة و ا ددا ف دبعدد  وهنددا تىعثدد

 كمددا  يهددش ربىدداج إىل اادارة ادلسدديحية األيريبيددة كددش تق دهددا إىل ال  دد ج احل دداري. يهدددف  الدرا ددات مددا بعددد اال ددىعمارية إىل تحسددري 
اه ربقيددق ا دىمرار الىددأ ريات االجىماعيددة يالسيا ددية يالثقافيددة لال ددىعمار ر الشددع ب الدد   كمىدددا شالبلدددان األمش يو ددباب مقايمىدددا. يباذبدد

هذا اذلدب حيايل م ظري ما بعد اال ىعمار إجياد رلاالت للشع ب يفري األيريبية يخباوة ال  كان  عاضعة ل ظا الغرب اال ىعماري ال   
كان  تعدفز األيدي ل جيدة ادلديم دة للمشدريل اال دىعماريف الدذي  دعى إىل شرب دريش السدكان احملليدني يجعلددا يعيشد ن بالطريقدة األيريبيدة. 
ير هددذا السدديا ف يصدد ر الكاتددب ال يسددريي تشددي  ا وتشددي   يدداة السددكان احمللددني ر ادلسددىعمرة الايطانيددة ال يسرييددة يردة فعلدددا  يددال هددذه 

 العملية.
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ة ير تعريدف ه يدة مددا بعدد اال دىعمار ال ط يددة يتر ديخداف يدداز األدب القصصدش ادلعدادي للغددفي اال دىعماري ر و  دا  تطبيددق العمليدة ال ط يدد
اذلادفة ازالة ل ار اال دىعمارف إذ يقد م الكىّداب بىحليد  الىسدارب الشخصدية ياالجىماعيدة ر م اجددة عمليدة ااع دال اال دىعمارية يذبدايز 
اذل يددة ادلحريضددة مددل الددذات اال ددىعمارية. كمددا حيددايل كىّدداب الشددع ب ادلدمشددة عددا األدب مددا بعددد اال ددىعماري الددرد علددى الىشدد يه ادلقصدد د 

 ىداف يسبثدد  ريايددة شاألءدديا  تىددداعىش مثدداال  إفريقيددا  دد ل الىسربددة ال يسرييددة ر ك هنددا جددف ا  مددل اامااط ريددة الايطانيددة. يبا ددىخدامداانسدداني
إىل ىابة الى  عات احمللية للغات اال ىعماريةف حيايل كّىاب القصص ادلعادية للغفي سلاطبة اذليم ة الثقافية للبلدان األمشف مل عالل ت جيه الك

 مركف اامااط ريةف يمل عالل إجياد ت اريخ يط ية زبدم تشكي  اذل ية ال ط ية يتر يخدا بعد ر ي  ادلسىعمريل. 
بددرز ا ددا وتشددي  ر تسددي يات القددرن ادلاضددش ب وددحه و ددد مؤ سددش احلركددة األدبيددة ال يسرييددة الدد  انصددرب اهىمامدددا إىل الددباث الشددحاهش 

سرييددني. يرددد اءددىدر وتشددي  ر بلدددان عدددة بك ندده وبددا  لدديدب ال يسددريي احلددديثف يخباوددة  ددني كددان يكىددب لىقاليددد السددكان احملليددني ال ي
 يسريية ادلقاالت ييدرس األدب ااصلليفي ر كلية بارد ر ني ي رك. يرد ظدرت إصلازاته األدبية مل عالل سبيفه ال اضح ر الثقافة اجلامعية ال

ا ددية. و دددا وتشددي  ر ذلددك بعملدده ر ااذاعددة ياجلامعددة يب شدداطه الدددليب ر عمليددة ال شددر للكىّدداب يمددل عددالل مؤ سدداهتا األدبيددة يالسي
 1971ف اءددبك ر تأ دديس دار لل شددر مددق الشدداعر ال يسددريي كريسددى فر ويكيغبدد ف كمددا بدددو ر العددام 1967ال يسرييددني اجلدددد. ير العددام 

ف و دس وتشدي  رللدة   ائيدة اللغدة اعى د  بىحاودي   قافدة 1984شويكيكدشش. ير العدام  بىحرير رللدة مرم ردة تعد  بالكىابدات ال يسرييدة امسددا
اايفبدد . اضددطلق وتشددي ف بااضددافة إىل ذلددكف بدددير نشدديط يبددارز ر السيا ددة ال يسرييددة عددالل السددىي ياتف لددذلك ت ايلدد  معظددا رياياتدده 

 شغ  بال ال يسرييني  ق اآلن. الق ايا االجىماعية يالسيا ية ما بعد اال ىعمارية ال  ما زال  ت
ف فكان  ويل رياية تصدر بااصلليفية يتىحدث مل داع  الشخصية يااىمق األفريقيني. 1959نشر وتشي  رياية األءيا  تىداعى ر العام 

مدق إفريقيدا ب ودحدا مكاندا  جا ت الرياية ب وحدا ن عدا  مدل الدرد علدى الريايدات الغربيدةف مثد  ريايدة ج زيدف كد نراد رلدب الظدالم الد  تىعامد  
تشي  مىعبا  بدائيا  خيل  مل وية  قافةف يتص ر القارة األفريقية مل اخلارجف كما يراه الرج  األبييفف ب وحه يفريبا  ر وط اره يعاداته. فقد بدا و

كىابات ال  تكرس ادل ظد ر الغدر  افريقيدا ر مل ررا ة كىابات الرجال البييف عل إفريقيا البدائية يادلىخلحة اجىماعيا  ي قافيا  يلغ يا . هذه ال
يدني هناية القرن الىا ق عشر يبداية القرن العشريل بأهنا يفري مىح رةف يجحيا على األرضف ال اس فيدا   ا   وكدان ا  دكانا  زلليدني وم ويريب

 يىصرف ن بسل ك ي شش ألن ذلك ما تحرضه عليدا البييفة ياحمليط يااىمعات القبلية. 
األءيا  تىداعى مل وكثر الريايات ررا ة ر بلدان عددة. يتددرس مشدكلة اال دىعمار ر نيسرييدا مدل عدالل رودد الصددام الثقدار الدذي  تاعد  

حيددددث بدددني اار ددداليات الىبشدددريية يبدددني ءدددعب اابددد ف ع دمددددا حي دددر األيريبيددد ن ديددد دا يطق  ددددا يعددداداهتا. يددددرك ويك نكددد ف الشخصدددية 
ار الثقار للرجال البييف حبسه الطبيعشف إذ يرل الىداعش ادلىدرج للريابط بني وفراد القبيلةف هذا الىداعش الذي ياسدرّل الرئيسةف وبعاد اال ىعم

عدل  يو ل الرجال البييف ير اني دا اجلديدةف فيحايل ون ي بده وب دا  ربيلىده مدل اخلطدر الدداها للثقافدة ال افددة الد   دىدمر رلدىمعدا إن زبلّد ا
هتا يعاداهتا. لذلك جدد وتشي  ر نق  فدا وي ق للثقافة األفريقية فأعطى بذلك و تا  مل يكل م ج دا  للذات األفريقية وعرافدا يمعىقدا

سىَدَغلة. 
ا
 ادلسىعَمرة يادل

ا تقددق و ددداث ريايددة األءدديا  تىددداعى ر العقددد األعددري مددل القددرن الىا ددق عشددرف يتصدد ر الصددرال بددني احلكددا اال ددىعماري األبددييف ر نيسرييدد
ص وي دا  يالثقافة الىقليدية احمللية لشعب ااب . يكما ربطا ريايدة وتشدي  الصد رة ال مطيدة الد  رمسددا األيريبيد ن ليفارردة الد ط ينيف فددش ربدر 

يريبيني علددى تصدد ير ادلؤ سددات االجىماعيددة ادلعقدددة يادلى ار ددة يالىقاليددد الح يددة يدرددائق احليدداة الي ميددة للسددكان احملليددني ربدد  ا ىكدداكدا بدداأل
ادلسىعم ريل. بيد ون ادلؤلدف كدان  ريصدا  علدى ضلد  شلا د  وال يقددم ود رة منطيدة أليليفدك الرجدال البدييفف فقدد ود رها بأءدكال سلىلحدةف مثد  
السدديد بددراين الدد رلف يمسيددث القددس ادلددىحمسف يمحدد ض ادل طقددة القا ددش ياحلددذر. يرددد مسحدد   قافددة وتشددي  يتعليمدده الددذي تلقدداه بااصلليفيددة 
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ره ىدده بالعددادات الغربيددة ون حيدد ز ال ظددرتني األفريقيددة ياأليريبيددة  يددال الى  ددقف يالددديلف يالعددر ف ياللغددةف يالثقافددة اال ددىعمارية. يكددان رددرايمعرف
ياره ن عبكىابة األءيا  تىداعى باللغة ااصلليفية ومرا  بالغ األمهيةف فقد رمى مل يرا  ذلك إىل م اجدة الشري ات اال ىعمارية افريقياف فكا
ادلقايمدة بذلك عيارا   يا يا  ي قافيا . يعالفا  لبعيف الكّىاب األفاررة شلل وت ا بعده ي ايل ا إ يا  لغاهتا ال ط ية بك هنا ءدكال  مدل وءدكال 

ا اطدة بلغدة الثقافية لال ىعمارف وراد وتشي  ون حيرز إ يا    قافيا  ضدمل اللغدة ااصلليفيدة يمدل عالذلدا. يمدق ذلدكف فدون وتشدي  سبكدل مدل ا
 اايفب  يإرحام محرداهتا على ضل  مق ق ف يا  ر  ردية الرياية. 

لىغيري ياحلياة يعاجل وتشي  ر ريايىه وفكارا  و ا ية يإنسانية عدة مث  الصرال بني ادلسىعم ريل الايطانيني يالسكان احملليني ال يسريينيف يبني ا
دّيم ة ينس ة القبيلة ادلغل بات على ومرهلف ياللغة ب وحدا تعبريا  سلىلحا  عل لغة الىقليديةف يبني الحرد يرلىمعه القبلشف يبني 

ا
ال فعة الذك رية ادل

رافدة ياآلذلددة احملىلدني البدييف. يشلدا يغدا هددذه األفكدار الصد ر ياألديات الباليفيدة يالبدد  األدبيدة يالرمد ز ادلىكدررة للحي انددات يالطيد ر ياجلدراد يالعَ 
. ييىمحد ر م ضد عدا  د ل 1964ي  1958  رياية األءيا  تىداعى ويىل ريايات وربدق كىبددا وتشدي  بدني األعد ام يشلار ة الطق س. كان

يو ل الرج  األبييف ر هنايدة القدرن الىا دق عشدر ياأل در الدذي تركده هدذا ال ود ل ر ااىمدق القبلدش ادلدبابط علدى ضلد  ي يدق لشدعب اابد ف 
الشخصدديات ادلركفيددة ر هددذا ااىمددق ويك نكدد  الددذي ياّكددلا ا بامددا  كبددريا  ألجددداده يوعددراب ربيلىدده الددذي  ددرعان مددا تىقطددق ويودداله. يإ دددل 

ييرفيف إظدار ال عف مدما كان  األ باب. فحش لغدة بسديطة يمثدرية يسدرد ادلؤلدف  لسدلة مدل األ دداث تدؤدي إىل نحدش ويك نكد  عدارج 
للشخصية ادلركفية. ي ني ودرت هذه الرياية ويل مرة تلقاها ُجد ر يا ق مل القرا  ربيلىه يإىل ودام مق الرجال البييف يإىل هناية مأ ايية 

 ية يالسل في ية يال قاد ر إفريقيا يويريبا يومريكا. يرد وف   ف ية الرياية إىل ترُجىدا إىل لغات عدة م دا األدلانية ياا بانية ياايطالية يالري 
 عمال األدبية العادلية احلديثة. ياذل غارية يالعربية. يتاعد  اآلن مل األ

تدير و داث الرياية   ل ءخصية ويك نك  و د زعما  ربيلة ويم فياف الذي يعيش ر  الة ع ب دائا مل ون يبدل يضعه فيصبح مث  
دائما  عدالب وبيده. بد   وبيه وين كاف ادلعريب جبب ه يكسله يفشلهف يالذي ر   تاركا  يرا ه دي نا  كثرية. لذلك كان ويك نك  حيايل ون يك ن

عددا  م دذ بدايدة  ياتدده مسدك ه اخلداص يمددل َرة رلمعدا  ليكد اخ ضددا زيجاتده  الددثالث يوب داَ هف فقدد كددان مصدارعا  مشدد را  ر القددرل الىسدق يمفار 
 يرث اب ه ن يي وحات جده.نشيطا  يمفدهرا  يزعيما  طبيعيا  يمدابا  يىطلق إليه اجلميق ر ادللمات. يمق ذلكف كان يعيش ر رلق ءديد وال 

هتىددف  يدداة ويك نكدد   ددني تقددق جرديددة يفددري مقصدد دة ت ىدددش بىبددا ويك نكدد  لحددق مددل رريددة رلددايرة يدددعى إيكيميح نددا يحيبدده ويك نكدد  كمددا حيددب 
رددرر ءددي خ  ويالده. ير احلقيقدة كددان حيبدده وكثددر مدل اب دده ندد يي. عدداش إيكيميح نددا طد ال  ددالث  دد  ات مددق عائلددة ويك نكد  الكبددريةف يبعدددها

ويم فيا ون الحق جيب ون دي ت. ي ني يأعذ بعيف رجال القبيلة إيكيميح نا إىل الغابة لقىلهف يذهب معددا ويك نكد  ييشدارك فعدال  ر رىلده 
عيحا  وي يفقا  أليامر القبيلة. ييأ  رىله ايكيميح نا مل دين إظدار وية عاطحة وي يج  فد  يريد ت حيذ وعراب القبيلة يال حيب ون يظددر ضد

مبددا . بيد ون ويك نك  يشعر بأمل دفني ر وعماره يءع ر بالذنب لقيامه بذلك. يعلى الريفا مل و حه الشديد فون ويك نك  يىما ك يال 
 ياظدر وي تأ ريف يحيايل ون ي أل ب حسه عل ن يي الذي كان دب فلة األخ ايكيميح نا. 

ك  ال ار مل دين رصد فيقى  فق  مل احلاضريل. يبسبب هدذه اجلرديدةف تقد م رريىده ب حيده يبعدهاف يعالل تشييق و د األم اتف يطلق ويك ن
مدددة  ددبق  دد  ات إىل مدد طل ومدده ر مبانىدداف  يددث يسددىقبله يعائلىَدده وردداربا ومدده يعلددى رو دددا عالدده األوددغر ويتشدد دي. ير و  ددا  إرامىدده ر 

ادل بد ذيل مدل اايفبد  إىل الدديل اجلديدد. يربدرز اار دالية ادلسديحية ءدرعيىدا  دني  مبانىاف يعلا بقدديم إر داليات الىبشدري ادلسديحش الد  ربدّ ل
ربّ ل يفداد عدد ادلىحّ لني إليدا مل اايفب . ي ني ي دش ويك نك    ي ه السبق ر ادل حى ييسمح ن له بالع دة إىل ويم فيا يعلا ون ن يي رد 

 ى الىخلش عل اب ه. إىل ادلسيحية وي ا ف فيصاب ويك نك  باحلفن ييعفم عل
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ير ال دايددةف حيددايل زعمددا  القبيلددة الىحدددث إىل ادلبشددريلف يفددري ون ادلحدد ض الايطدداس يددأمر رجالدده بسددس دا يإهددانىدا ويددام عدددة  ددق يدددفق 
ع  إىل ازباذ القريي ن فدية مالية. ييحكر بعدها الفعما  بالثأرف ييعقد  كان القرل الىسق رللسا   ربيا  ييك ن ويك نك  ضمل احل  ر ييد

م رددف  ا ددا. ير و  ددا  انعقدداد االددسف حي ددر ر دد ل مددل احملكمددة يرجالدده ييددأمر احل دد ر بحدديف االددس. يياغ ددب ذلددك ويك نكدد  فيقىدد  
الر دد ل علددى الحدد رف يال يىحددرك بقيددة ااىمعددني الزبدداذ م رددف  يددال رجددال احملكمددة فيبكدد هنا ير لدد ن. يدددرك ويك نكدد  ون ربيلىدده لددل تقاتدد  

البييف في دار مل داعله بعد ون كان ر يا  مره ب اجلانبف يي ىحر بش ق نحسه إىل ءسرة. يي ىدش و د وعظا رجال ويم فيا بسبب  الرجال
 تداعش األءيا  ر العامل مل   له. يىعلا مح ض ادل طقة الايطاس الكثري عل  ياة األفاررة ييكىدب فصد ال  ي دمدا ر كىداب خيىدار لده بعدد

ندددا : هتدئدددة القبائددد  البدائيدددة ر ال يسدددر األدف. يبعدددد ون يىدددالف القددداري مدددق الصددد رة ادلر ددد مة بع ايدددة حليددداة ااىمدددق القبلدددش تحكدددري ط يددد  ع  ا
يلشخصية و د زعمائهف يحاجئ باأل داث ادلأ ايية ر هناية الرياية ال  تأ  مل دين مقدمات ياضحة. يشلا جيعد  الشدع ر بادلأ داة وكثدر 

ون تلك احلياة ال ربظى إال بحص  ر كىاب ادلح ضف يردبا يردت رصة ويك نكد  ضدمل فقدرة مدل ب دعة و دطر ر ذلدك  دة إدراكا القاري 
 الحص .

ات ومي ة لل ص وما بال سبة إىل ترُجة الرياية إىل اللغة العربيةف فونه البد مل ت افر وكثر مل ترُجة ذلا نظرو ألمهية الرياية يون تك ن هذه البُج
 ا  نق  محرداته يعباراته يومسا  األعالم ياألماكل ياجلماعات على ءدك  يريدهدا ر  درد وتشدي . يون ربدايل جاهددة احملافظدة األو  ر و 

علدى و ددل به ر العدرض ياحلدد ار يال وددف يرمسده الشخصدديات مددل الدداع  ير  ركىدددا اخلارجيددةف يعلدى ال كدددة اخلاوددة للغدة الريايددةف يعلددى 
دين وي تغيري ر ترتيبدا. ي ني كان ه اك ضريرة لى ضيح معاس بعيف الكلمات وضح  ءري ا  يتعليقات على  ت ارد اجلم  يالحقرات مل

ضلد  مد جف ر و دح  الصدححات. يون تعمد  علدى إجددرا  الكدالم علدى األ دل ب العدر  إال  دني تقى ددش احلاجدة كدش تبقدى ف يدة الريايدة كمددا 
نقدد  إنسدديابية الدد ص يجعلدده مقددري ا  علددى ضلدد  جلددش عدمددة للقدداري الكددر  بالعربيددة بغيددة   يردت ووددال ف لك دددا ال بددأس ون ذبدددد مددا ومكددل ر

 إطالعه على إ دل وها الريايات العادلية ر األدب احلديث.
ارة ءدغل  ريايدة  األءدديا  تىدداعى( مسدا ة يا ددعة مدل اهىمدام القددرا  يال قداد ر كثدري مددل بلددان العدامل؛ نظددرا  لقددرهتا علدى  ددا ويفد ار احل دد

اافريقيةف يلىمكل كاتبدا مل نق  ادلىلقش إىل ع امل تلك احل دارة الد  ردبدا ارتسدم  ر سليلىده ود رة منطيدة ودايفدا عطداب ا دىعمارّي يفدري 
زلايدددد. تقددددم هدددذه الريايدددة محارردددة جليدددةف بدددني يارعدددني مىدددداعلني لك دمدددا سلىلحدددان اعىالفدددا  كليدددا ف األيل م دمدددا ال اردددق اافريقدددش ربددد  يوددد ل 

سىعم ر مل جدةف فىعرض الرياية بشك  جلش م ظ مة القيا االجىماعيةف يالعادات يالىقاليدف مل عرس يعفا  يوعيادف كما تص ر الق انني ادل
 دا ال اظمة حلياة ال اس ر  ال احلرب يالسلاف كما تظدر الىط ر الكبري ر الق انني يالعق بات ال  ت بط تحاودي  احليداة الي ميدةف كمدا تر 

يددة ودد رة ياضددحة للمعىقددد الددديا ع ددد األفاررددةف يتسددلط ال دد   علددى ا ىحددائدا بددالطق س ادلصددا بة لىلددك ادلعىقدددات كاءددحة عددل بعددد الريا
 عميقف يعيال كبريف إذ مل تكل رلرد  ياة  حرية عرافية  طحية.

يهف يذلا  اداهتا مل احلكما  وي الشي خ الدذيل و بىد ا تابني الريية ونة ااىمق اافريقش رلىمق ربلشف يلك  ربيلة مكاهنا الذي تعيش ف         
دد ا زعمددا  علددى ربددائلدا. يعالرددة اافريقددش بالطبيعددة عالرددة  جدددارة فددذةف يردددرات فريدددةف فبردد ا مددل درجددة إىل وعددرل  ددق ا ددىحق ا ون يرمسة

لفمددان يقدداس باألءدددر القمريددةف ي ددني يصددري عاوددةف فالفراعددة مصدددر عيشددداف ياألكدد اخ بيدد هتاف يمددل عيدددان اخليددفران يصدد ع ن و ددرةهتا. يا
اع  اذلالل بدرا  يصري ليلدا  افال  بالطق س يادل ا باتف وما هنارها فيبدو مق وياح الديك فسرا ف يي ىدش بذهاب الدجاج إىل ور اهنا. يمش

ا العقديددةف فلدديرض إذلددة يىقربدد ن الفيد  مصدددر اانددارة ع دددهاف ومدا األرض فبدددا يىصددل نف يع دددا يدددافع نف  دق باتدد  جددف ا  مددل م ظد مىد
ة إليدا بالىقدماتف فدش مصدر رزرداف ياليام  البطاطا احلل ة( ه  ر هتا الرئيسف فخصص ا لده عيددا  يكد ن شفرودة لىقدد  الش دكر آلسف إذلد
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ندد  احلكددا ال بدددائّش للخلددق األرضف يمصدددر كدد ب عصددبف لقددد كاندد  لس تلعددب ر  يدداة ال ةدداس ديرا وكددا شلةددا تلعبدده ويةددة لذلددة وعددرلف كا
ابش   (. 1يالس ل ك. يعالية على ذلك كان  على اتبصال ي يق دبل انىق  مل لبا  القبيلةف يمل يري  وجسامدا بالب 

ا وريا عدرس كما تظدر الرياية ءدة اللحمة يالىازر ر إطارالقبيلة ال ا دةف فالعرس مل وهّا األ داث الة  ذبىمق فيه القبيلةف فع دم         
اب ة ويبرييكا _وديق ويك نك _ كان على وه  العريس ون ياعّديا الطعام ا ىحا  بقديم وه  العريسف يعلى كد  فدرد مدل وفرادهدا ون ياسددا 
ا  بشش معنيف فالشبان يقطع ن األعشابف ياأليالد حي رين ادلياه؛ لىق م ال س ة بطدش الطعامف وما وه  العريس فيسلب ن معدا طعاما  كثري 

دلغ  د ن بالدديران يءرابا ف ييعقدين عقد رران شليةفا ف فيه ا بام مىبادل مل الطةدرفنيف ير اللةيد  جيىمدق الربجدال الكبدار ر  لدق معىدددةف ييددبدو ا
 (.2  ذلاف يديد  ن ك ة ءخص يى رةح ن ع ده ب وحه فالة ا  عظيما ف وي مصارعا  ر يةا ... 

ح تظدر تكاتف اافريقش مق وعيهف فأيك نك  يلسأ مق و رته إىل ربيلة ومبه ر م طقة  ومبانىا( ألنةه رى  ءخصا  عطأ ف كما ون األترا          
(ف  فقام  ربيلة 3ذلك ون القان ن يق ش ب حش القات   بق    ات إذا كان ارتكاب اجلردية عل يفري رصد م هف تالفيا  لغ ب إذلة األرض 

اال   س ا ف إذ ردم ا له ورضا  يوك اعا  يبذير اليدامف لي دم  ا لده  يداة كرديدةف يكىدب ربريدر ذددي ر هدذا ااطدار: إنة وع اله با ىقباله ا ىقب
 (.4فان ااىمق اافريقّش مل يكل ليىخلةى عل الحردف فون طارد مل ربيلة وبيه ا ىقبلىه ربيلة ومبهف يبني ال ةحش يالّب اب يىسلةى االتب 

إذا ما ذبرو ءخص على رى  ءخص لعر مل ربيلة وعرلف فون ربيلة الشخص ادلقى ل تعقد اجىماعا  عامدا  للىشداير يالىبا دثف ي           
ال إندذار إىل فحي ما رى  رج  مل ربيلة ومبيى  امروة مل ربيلة ويم فيا ش...تقرةر ون تىةبق الطةريقة ادلعىادة ر مث  تلك األ  الف وار د  ر احلد

(. فدادل ت عيدار يفدري مح ةد ف فدون كدان القىد  5ومبي   طالبا  مل وهلدا ون خيىاريا إمةا احلربف يإمةا ون يقددبم ا ءدابةا  يعدذرا  كحديدةش  ربيلة( 
ا عل يفري رصدح ناح َش القات  فبة مل الفةملف يإن كان عل رصدف فيمكل ذب  ب القىال بالحديةف ييعفبز إديداهَنا بىقدد  احليداة علدى ادلد  ت إديداهنا
 (. 6لبشر بأ ب ل السةالمف ير هذا تح يد دلا دوب الدار  ن الغربي ن عليه مل سبثي  للش ع ب ادلسىعَمرة بالش ع ب ادلى  بشةف يوكلة حل م ا

دي يدة ياالجىماعيدةف ا ىطال تشي  ا وتشي  ون دي ح اانسان اافريقدش فرودة للىعبدري عدل الدذات اافريقيدةف للحدديث عدل ذاهتدا يمعىقدداهتا ال 
 فادلىلقش يسمق عل إفريقيا مل إفريقش و  د ووي ف عاش تلك احل ارةف ف قلدا إىل ادلىلقش بصد  ييارعية دين تش يه ادلسىعم رف يكما تق ل

رته بالكرامة ال  اعىفيا هبا ي مدا ف ليلى الصاب س: إنة ريام وتشي  بالع دة شإىل ال را  زم يا  إىل فبة ما رب  الغفي األبييف وراد ون يذكبر وب ا  را
(. يلكل ذلك ادلاضش ال ابيف باحلياة ياحلركة ما كان له ليديم بعدد ردديم ادلسدىعم ر األيري  الايطداس 7يب ريرة ا ىعادهتا ياحملافظة عليداش 

لريايددة تقددم محاررددة كبددرية بدني جددانبني سلىلحددني األبدييفف مددل ه دا تددأ  ريمددة الريايدة ر تقددد  الصدد رة الثانيدة افريقيددا بعددد يود ل ادلسددىعم رف فا
دلكددان يا دددف فمددق ظددد ر ادلسددىعم ر بدددوت احليدداة اافريقيددة تأعددذ م حددى  لعددرف ذلددك ون ادلسددىعم ر يظددف إمكاناتدده كافددة مددل إجدد  إ كددام 

عدا  لده. كمدا تكشدف الريايدة عدل لليدات السيطرة على اآلعرادلسىعَمرف فىكشف الرياية عل لليات عدةة عمد إليه ادلسىعم ر ليبقش اافريقدّش تاب
 ادلقايمة يالبقا  للمسىعَمر وا ب األرض.

 * آليات التفكيك والسيطرة:
ا ىطاع  ادلؤ سة اال ىعمارية الايطانية إ كام  يطرهتا على اافريقش عا ي ائ  سلىلحةف معىمدة ر ذلك على للىدا العسكريةف         

نحسدده مقايمددة ال ارددق اجلديدددف ف ددال  عددل هتمدديش اآلعددر يربقددريهف يال قطددة الدد  عملدد  الريايددة علددى  يالىعددذيب اجلسدددي لكدد  مددل تسددّ ل لدده
ما   البددي  احل دارية اجلديدد  إبرازها بشك  ياضح هش ريام ادلسىعم ر على تقد ييف مق مدات اذلا يةدة اافريقيدة فكدرا  يعقيددة ينظدام عديشف مقددب

كمدا يدرل ادلى افق مق مصاحله ااماياليةف ال  ضم   ذلا ت ر يط اآلعدر/ ادلسدىعَمر بعالردات تبقيده تابعدا  يفدري مسدىق  عدل ادلركدف/ ادلسدىعم ر. ي 
دق ادلسدىعَمرين إىل عالردة تبعيّدة مدق  عبد ايف إبراهيا: شارب   الىةسربة اال ىعماريّة منطا  مغدايرا  ليمنداط األودلّية مدل العالرداتف  ي مدا واع  

 (.8ادلركف اال ىعمارّي الغرّ ف فأوبح  فيه بديال  للعالرة مق الطةبيعةش 



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     ة  العربية و آدابهاخمرب الّلغ   تصدر عن
 

 
 

~ 318 ~ 
 

ة تقدم الرياية و رة  لبية م مخة بالدةم  للمسىعم ر الايطاس م ذ حلظة ظد ره األيىلف فىحسأ الرياية ادلىلقش بقيدام الايطداس بوبداد         
بامش( عل بكرة وبيداف يذلك ع دما وعلا ويبريكا وديَقه ويك نك   الشخصية احمل رية(  ي ما كان األعري م حيا  إىل ربيلة وع اله بعد ربلية  و

 ون رى  ءخص عطأف يق ل ويبريكا:
 شوتعلا ونة لبامش رد انىد ؟

 فسأل ويء دي يويك نك  معا: كيف كان هذا؟
. كان يركب  صانا  مل احلديد  درةاجة(... جرل ويةل مل رويه مل ال ةاس مبىعديلف لك ةه يرف يشري _...ظدر الرةج  األبييف ر ربيلىدا..

سري ليدع  إليداف داعيا إياها ون يقبب ا... يهكذا رىل ا الرةج  األبييفف يربط ا  صانه احلديدي إىل ءسرهتا ادلقدة ة؛ ألنةه بدا يكأنةه  ي
دا جدرادف يإنة هدذا الرةجد  األيةل وودرا هف نسي ا ون وعاكا ب شش  لعدر. ردال العدرةاب: إنة رجداال  بي دا  لعدريل ر الطةريدق إلديدا. ردال: إهنة

ددد  ليسىكشدددف األرض يهكدددذا رىلددد ه ... وءدددعرا خبددد ب ءدددديدف لقدددد مسع دددا رصصدددا  عدددل رجدددال بدددييف وددد ع ا ب ددداد  ر يةدددة  هددد  ر ددد ذلاف وار  
(. ي دث بالحع  ما تكدةل به عراب القبيلةف إذ ردم الرجال البييف يذهبد ا إىل  د   9دا  عا البحارش يمشريبات ري يةة ر يةة يوعذيا عبي

(. فادلسدىعم ر 10ربيلة وبامشف يرام ا بوطال  ال ار بشدك  عشد ائش علدى ال داسف فدد ل اجلميدق ودرعىف يردد اودطبغ  البحدرية بلد ن الددم 
يرا  إع ددال القبائد  اافريقيددةف فىىددداعى ءخصددية ادلسددىعَمر ومددام ادلسددىعم ر الددذي ال يقدددر  األبدييف ال يىدد اف عددل إبددادة ربيلددة بأكملدددا  ددعيا  

 بالىه يبطشه العسكريني.
يتعرض الرياية مشددا  را يا ف إذ تعرةض ك  مل ويك نك  يتسة رجال لعريل مل ذيي اذليبة يادلكانةف للسسل يالىعذيب يااهاندة         

ر ا    ائسداف ذلك وهنا رام ا بىدمري الك يسة تعبريا  عل رف داف ياضليازا  آلذلىدا ال  تعرض  للسخريةف  مل رص لشعرهاف يم عدا مل
ي ية   (. 11ة للقبيلة بعد ون رام ادلىح بل ن إىل ديل ادلسىعم ر باا ا ة بشك  كبري إىل لذلة األرض الة  تشكب  جف ا  مدمةا  مل ادل ظ مة الدب

 كام السيطرة يسىدعش بال دريرة هددم ود رة الدفعيا اافريقدش ومدام نحسده ويال ف يهدذا مدا و دسة بده ويك نكد  ادلصدارل الدذي ال إنة إ         
نا  كبدريا  ياغلبف إذ ءعر دبرارة الذل يالعسف ر ال ر  نحسه. كذلك متة ربطيا و رة الفعيا ومام وفراد ربيلىهف ال  ديما ونة لفعمدا  القبائد  ءدأ

وتباعدا. فوذا ما كان ادلسىعم ر ال يبدد عل إيقال ونكى العق بات بفعما  ربائلداف فونه لل يبدد عل فع  ذلك مق بقية القبيلةف ر نح س 
 يبذلك تىداعى ءخصية وا ب األرض إزا  ادلسىعم ر األبييف الذي ال ياقَدر.

ر فكدان مدل عدالل تحكيدك ب يىده الثقافيدة يتددمريهاف يإجبداره علدى وما األ ل ب األعري الذي انىدسه ادلسىعم ر ر إع ال ادلسىعمَ          
تبا الطرح اال ىعماري اجلديدف يعلى هذا يؤكبد ريجيه جاريدي بق له: شوعطى الغدرب اال دىعمارّي م دذ تسدة ردرين _يالعدرض مسدىمر_ 

يل العادلّش ال  يدف من ذج الىة مية ال  يدف مق نحش وي تددمري مثال الىةطر ب األكثر فىكا ف يه  االدبعا  بامىالك الثةقافة ال  يدة احلقيقية  ةف يالدب
يانات األعددرلش  (. فىاظدددر الريايددة ع ايددة ادلؤ سددة اال ددىعمارية بالىبشددريف فقددد ا ددىطاع  مددل عاللدده ون تسددلخ 12الثةقافددات األعددرلف الدددب

يإجبددداره علدددى تبددا الدددديل ادلسددديحش ديددل ادلسدددىعم رف فادلبشدددرين  اافريقددش عدددل يا دددد مددل وهدددا مك ناتددده الحكريةددة ياالجىماعيدددةف يهددد  الددديلف
م ا العائلة رسمنيف فكان ذلا الدةير األ برز ر _ب وحدا وديات ا ىعمارية فاعلة_ ا ىطاع ا ون يحكبك ا ااىمقف ييدمبريا ي دتهف يون يقس 

يل اجلديدددد وداة  فاعلدددة ر يدددد رددد ل اال دددىعمارف إذ وودددبح انىمدددا  ادلددد اط ني احملليّدددني إىل ادلسدددىعم ر األبدددييفف بعدددد ون  جعددد  ادلىحددد بلني إىل الددددب
 انسلخ ا عل ديانىدا ي قافىدا اافريقيةة الة  كان  جامعة ذات ي م.

يل يتكشف الرياية دها  ادلسىعم ر ر نشر دي هف فد  يددرك سبامدا  ومهيدة ديدل األ دالب يمعىقدداهتا ر نحدس اافريقدّشف إذ كدان للدد         
بددراين الشددش    د ر بددارز مىعلددق حبيدداهتا الي ميددةف لددذلك مل يعمددد ادلسددىعم ر إىل اال دىحفاز يادل اجدددة ادلباءددرةف نقددرو ر الريايددة: شتعلةددا السةدديبد 

رة إىل الكثري عل ديل العشريةف يا ى ىج ونة وية هس م  افر عليه لل ي سحف لذا ب  مدر ة يمسىشحى ودغريا ر ويميحيدا... م دى مدل و د
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ددل ا ر بددادي األمددر  دد ل عبيدددهاف وي ر بعدديف األ يددان الكسدداىل مددل  ددل ا وطحدداذلا إىل مدر ددىهف لكدد ةدا مل يار   وعددرل يرجدد  ال ةدداس ون يار  
وذا امى عد  وطحاذلا. ترجى السيد براين ي اجة يت بأ. رال: إنة رادة البلد ر ادلسىقب   يك ن ن رجداال ينسدا  ردد تعلةمد ا القدرا ة يالكىابدةف فد

 ويم فيا عل إر ال وطحاذلا إىل ادلدر ةف فسيأ  ويفراب مل وماكل وعرل ليحكم ها...يوعريا  بدوت  سج السةيبد براين تأ  ب ىيسةف جدا 
 دد ر د  عدد وكا مل ال ةاس ليىعلةم ا ر مدر ىهف يءسةعدا هبدايا مل القمصان يالح ط...كان  ب عة ءد ر هبا كافية بأن ذبع  ادلر  و
ايرةف يمعدا الق ا ف وي  قة كاتبا  ر احملكمةف ومةا ويليفك الةذيل بَق ا مدةة وط ل فأوبح ا مدرب نيف ...وريم  ك ائسف جديدة ر القرل اا

 (. 13ب ق مدارسف م ذ البداية  ار الىةعليا يالدبيل ج با  إىل ج بش 
على علا يدراية بادل ظ مة الحكرية يالعقدية للمسىعَمرف فانىدج و اليب سبك ه مل ال ود ل يظدر ادلقطق السابق ون ادلبشر براين كان       

إىل هدفه مل دين رفيف وي مقايمةف فعمد إىل و اليب البيفيدب مدل عدالل ب دا  ادلددارس يادلسىشدحياتف يتقدد  اذلدداياف كمدا عمد  بشدك  
ائدا إىل ادلددارس الد  تقددم تعليمدا  ك سديا  ف دال  عدل بقيدة العلد مف يدلدا و دس بدالرفيف دليب على إر دال الس دكةان احمللبيبدني ب دريرة إر دال وب د

قدط الدذيل يعدم االكباث ا ىطال ون يسىثري مشاعرهاف مل عالل فدمه للعقليةة الىة افسيةة الة  كان   ائدة بني القبائ ف فادلىعلبم ن ها ف
 ل اال ددىعمار علددى إجيادهدداف يبالىةدداا تدداز ه ددا ردددرة ادلسددىعم ر علددى إدعددال ادلسددىعَمر ر  يحصددل ن علددى ال ظددائف اجليبدددة الةدد  رامدد  ردد

 عالرات جديدة ال جيد نحسه مل عالذلا إالة تابعا ف م طرةا  على تعلا ديانة الرةج  األبييف مذ نع مة وظحاره. 
يل اجلديددد بيدد دا مددل عددالل احلدد ارات يال قاءدداتف ومددا عددل الددذيل رف دد ا االلىحددا  بادلدددارس الك سددية فقددد رددام ادلبشدد         رين ب شددر الدددب

فعملدد ا علددى تقدد ييف ادلعىقدددات الةدد  يدددي  ن هبدداف يردددةم ا ذلددا ديددل الرجدد  األبددييف ب وددحه الددديل احلددق الددذي جيددب علدديدا ون يدددي  ا بددهف  
ا يعبدين لذلة مل اخلشدب ياحلسدرف  درت ر اجلميدق شوعاَها عل هذا االه اجلديدف عالق العامل كلبه يالربجال يال بسا  ُجيعاف  رال ذلا: إهنة

ا األءرار مهدمة عميقة ع دما رال ذلكف رال ذلا: إنة االه احلقيقّش يعيش ر العالف يإنة ُجيق البشر ع دما دي ت ن يذهب ن إليه للدي  نةف ومة 
ر ال ةدار الةد  تشدىع  كفيد  ال ةخيد ف ومدا األعيدار الدذيل يعبددين االده احلقيقدش يال   ي  ن الةذيل حَي  ن اذلامدات للخشدب ياحلسدر فيالَقدى هبدا 

حة يتىةسد ا فيحيي ن إىل األبد ر شللكىه السعيدة. رال: شلقد ور َل ا هذا االه العظياف ل طلب إليكا ون تبك ا طرركا الشبريرةف يوذلىكا ادلفية 
 تي  ربدةث ادلبجا عل ابل ايف؟  الةذي يادعى يس ل ادلسيح...إليه لكش زبل ا ع د م تكاش.... يبعد البة 

 دد لقد رل  ل ا بحمك: إنةه ال ي جد   ل إله يا دف ياآلن تىحدةث عل اب هف ال بدة ونة له زيجة إذن.
 ددد مل ور  إنة له زيجة

 ددد ...
وبيةا  يرق ر األ رف إنةه ن يي بل ويك نك  البكدرف مل يأ دره م طدق الثةدال ث  ذباهله ادلبشبر يا ىمّر ر احلديث عل الثةال ث ادلقدةس... لكلة 

 (.14اا  نف إذ مل يحدمهف ب  و ره ءعر الديل اجلديد...ش 
ددريلف ف ددال  عددل الدددةير اخلطددري الةددذي اضددطلع  بدده ادلدددارس الك سدديةةف كددّ  ذلددك رددد و دددا            ر فاأل ددل ب يفددري اال ددىحفازّي للمبشب

يل اجلديدد انىشدارا  يا دعا  ي دريعا ف  يمل تحكيك ااىمق يإع اعه للمسىعم ر دين ريام مقايمة ءدعبية ربد ل دين ربقيدق وهددافداف فانىشدر الددب
يقىصر ذلك االنىشار على ادل ب ذيل مدل ال داسف بد  ذبدايزه إىل السدادة ياألءدرابف ر مؤءدر عطدري إىل تدداعش البي دة االجىماعيدة للمسىمدق 

افريقشف يتبا الطرح اال ىعماري الدعي  شلقد تغريت ويم فيا  قا و  ا  الس  ات السبق ال  ر اها ويك نك  ر ادل حى. جا ت الك يسة ا
ي  ةلدددد  كثددددرييل عددددل الطةريددددق السةدددد ّيف مل ي  ددددّا إليدددددا  ثالددددة القدددد م يادل بدددد ذين فقددددطف بدددد  كددددان ي  ددددّا إليدددددا مددددل لن آلعددددر رجدددد   جدددددير 

  (. مل ه ا رد ال يك ن روي عبد ايف الدةرامسة دريقيا ف  ي مدا رول ونة ادلسدىعم ر الايطداّس ال ديلدك ادلعرفدة الكافيدة ر الىةعامد15 بالىةقديرش
ددر  مسيددث(  ن (. فادلبشددري 16مددق ادلسددىعَمرف لددذلك تعددرةض ذلددا بطريقددة  ددلبيةةف األمددر الةددذي ردداد إىل الصبددرال يادل اجدددةف يرددد ا ىشدددد بادلبشب
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ب ودددحدا وداة مدددل وديات ادلؤ سدددة اال دددىعمارية كدددان ا علدددى معرفدددة دريقدددة ياضدددحةف األمدددر الدددذي  دددد  علددديدا ربقيدددق هددددفدا القدددائا علدددى 
 ااع ال يالسيطرةف يال ديكل إطال   كا عام ب ا  على وعطا  فرديةف مث  تلك ادلمار ات اا رام هبا ادلبشر مسيث. 

ع ال ي يطرة يتدمري لب ية ااىمق بشك  عامف ب  ذبايزه إىل تحكيك األ رة مل الداع ف يهذا مؤءر مل يقىصر دير الىبشري ب وحه وداة إ
اجىماعش عطريف فاافريقش م ىسب إىل و رته يإىل ربيلىه الكال ر إطارها العدامف يلكدل ادلسدىعم ر اجلديدد ا دىطال ون يحكدك ب يدة األ درة 

يل اجلديدف يه  ابل البط  ويك نك  ادلعىّف بقيا رلىمعه يعاداتهف األمر الةذي  بةب لده ودلدا  ال ا دةف يهذا ما  دث مق ن يي الةذي اتة  بق الدب
يّا لي دحش ءدرعيةة علدى فعلدهف شطد   دلد ل ي فنا  ءديديل. يادلبشر خيشى مل تردد ن يي يرج عه إىل ديدل القبيلدةف فقدام بى ظيدف الد ةص الددب

 (. 17يبك وباه يومةه مل وجلشش 
ومددا ال  قطددة األعددرية الةدد  جيددب ااءددارة إليددداف يهددش ردددرة اخلطدداب اال ددىعماري األيري  علددى رب يدد  ادلسددىعَمر مددل م رددق الددرفيف           

يقدش فر يادلقايمةف إىل م رق القب ل يااذعان لل ارق اجلديددف بد  ذبدايزه ليصدبح ادلسدىعَمر مىب يدا  عدل ر اعدة تامةدة عطداَب مسدىعم رهف فأودبح اا
يسىددب   دارته يدي ده يمق مدات ه يىده ب حسدهف يه دا تىسلدى محارردة مؤدلدةف فدوذا كدان ادلسدىعم ر األبدييف ردد اندىدج األ دل ب السدلمش ر 

يل اجلدد مل يبدةديا ر اا ا ة إىل ديل األ البف إذ ش...ذهب  ال ة مل الرجال الةذيل اعى ق ا الددب  د إىل يل اجلديدنشر دي هف فونة وتبال الدب
يدا حبر  ُجيق هياكلددا... ش  ا على ا ىعداد لىحدب (. يتىسلةدى ومهيةدة 18القريةف يفاعريا ومام اجلميق ونة ُجيق اآلذلة ميبىة عددية القدرةف يوهنة

ه يةىه يحلمىهف زلافظا  على  العم  الىةبشريّي كّله ر جع  ادلسىعم ر ر م رق ااع ال يالسةيطرةف ياابقا  على ادلسىعَمر تابعا  محكةكا  عسر
 هامشيةىهف راضيا  هباف يرد تب ة عطاب ادلسىعم ر نحسه.

 *  آليات المقاومة والبقاء:
ا  كان تشي  ا وتشي  يارعيا  ر الىعبري عل مر لة اال ىعمار األيري  لبلده نيسرييا خباوةف يافريقيا بعامةف لدذلك كدان تركيدفه م صدبة           
ز ادلمار دددات الددد  انىدسىددددا ادلؤ سدددة اال دددىعمارية األيريبيدددة ر ااع دددال يالسددديطرةف ر  دددني ون ادلقايمدددة يالدددرفيف ادلىددد رعني مدددل علدددى إبدددرا

ر  اافريقش مل يأعذا  يفا  يا عا ف ذلك ون فع  ادلقايمة يالرفيف كان ضعيحا  يمحككا  مل جانب ادلمسىعَمرف فكان الرفيف زلديدا  يزلص را  
 داف وي مل رب  وءخاص فرادلف يمل ت ىظا ادلقايمة ب وحدا ردة فع  طبيعيةف إذ تكشف الرياية عدَم تبل ر الحكر ادلقاي م حبيث اذباهات بعي

اف يمدل يىةبق ا باتيسية معي ةف ييأعذ م حى  ُجعيا ف فكان  رلاهبىدا للمسىعم ر ال تىسايز ادل ظ مة العقدية يالطقسية الد  كدان ا يؤم د ن هبد
ا مل يرف  ا وي دي ع ا ادلبشريل الذيل طلب ا رطعة مل األرض لب ا  ك يسةف ب  ا ىقر ع دها الروي بعد الىشاير يالىدايل علىذلك مث  ال ف وهنة

شلدل إعطائدا رطعة مل األرض ر  الغابة الشبريرة(ف تلك الغابة ال  يعىقددين وهندا مديل بداألرياح الشدريرةف ذلدك وهندا يددف  ن م تداها فيددا 
علدى  وابه اجلدرّي وي الاصف يهش ادلكان الذي يالقى فيه بأعمال السبحر الق يةة اخلاوةة بكبار رجال الطبب  ي ما دي ت ن. يلكل رهاهناو

ةف ردالغابة الشرية ادليل بأرياح الشدر الد   دىىكح  بوبدادة الرجد  األبدييف بدا ت بالحشد ف فدازداد إديداهنا ونة إلده الرجد  األبدييف لده رد ل عار 
ينسس ا عرافات   ل ذلك االهف فاعىقديا ونه يرتدي نظرات عاوةف يسىطيق مل عالذلا ون يرل األرياح الشريرةف يون يىحدث إليداف مق 

يدا  إديان بع دا ون العق بة ال   ىح  بالرجد  األبدييف ال بددة لتيدةف يلك ددا ردد تىدأعر وربعدة ويدامف يدلدا كدان اليد م األعدري ظد  ادلبشدرين و 
مريل ر ب ائدا ير وعماذلاف فازداد عدد ادلىح لني إىل الديل اجلديدد .  ييقددم تبشدري ذددي رويدا  معقد ال  ر هدذا السديا : علدى الدريفا مسى

ا ي بغدشف كمدا ونةده وكثدر شلةدمل ريام وتشي  بىص ير الثةقافة اافريقيةة بطريقة مشربفةف إالة وةنه كان يارعيةدا  ر تصد ير تلدك الثةقافدةف إذ مل يعظبمددا 
 (. 19وظدر نقاط ال ةعف ر تلك الثةقافةف األمر الةذي وتاح للمسىعم ر األبييف ون ي سح ر إ كام  يطرته على إفريقيا 

الدديل يمل ادل ارف ال ادرة ال  تظدر مقايمة ادلسىعَمر بشك  ر يف  ي ما  ار رلم عة مل رجدال القبيلدة يف دبا  علدى ادلىحد لني اىل         
اجلديددددف فقب ددد ا علددديداف يضدددرب ها  دددق  دددال  الددددما  مدددل ورجلدددداف ذلدددك وهندددا  دددخريا مدددل لذلدددىداف ينعى هدددا بأهندددا لذلدددة ميىدددة تسدددىحق 
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ددر يددرك ونة تلدك القبائدد  تعىدف باذلىدداف فكددان يصدر علدى عددم الىعددرض ذلداف يمدا كددان ذلدك إال و دل با   لسددا  20احلدر   (. لدذلك كدان ادلبشب
دم مقايمة القبائ  لهف يكش يىا تقب   الديل ادلسيحش دين ع ا ف يق ل وتشي : شيهكذا ووبح السةديد بدراين زلبمدا   دق ضمل مل عالله ع

م لده نددابا فيد  زلحدد رف   مدل العشدرية ألنةدده يطدئ دي ددا برفددق. ودادَ  بعديَف عظمددا  العشدريةف ير إ ددل زياراتدده ادلىكدربره إىل القدرل ااددايرة راددب
 (. 21ذليبة يادلركف الرةفيق...ش كدلي  على ا

ير  اد ة مشاهبةف رام  العشرية بىدمري الك يسة الد  ب اهدا ادلبشدرين يو ال هدا رمدادا ف يلكدل تلدك ال ارعدة مل تكدل رف دا  لل جد د          
ة يمعىقداهتاف فاجىمع  العشرية اال ىعمارَي نحسهف ب  كان  ردة فع  مباءرة ييفاضبة على ءبان بأعي دا كان ا رد و اليا إىل لذلة العشري 

يتبادل ا اآلرا ف يلكل اجىماعدا و حر عل ضريرة وعدذ احليطدة ياحلدذرف يون يسدرييا مسدلحني  دق ال يؤعدذيا علدى  دني يفدرةف كمدا  ددث 
  تىدداعى( تعداجل مر لدة (. تقد ل نىداا يك يدان: إنة ريايدة  األءديا22مق ربيلة لبامشف دين ااءارة إىل ضريرة مقايمة ادلسىعم ر وي رلاهبىده  

ظانبني ونة ذلك اخلطر تارخييةة كان األفاررة فيدا يفري مدركني ليبعاد اال ىعماريةةف ياآل ار ادلدمبرة الة   ىلحق هباف فاعىاريا الىةساه  طريقا ف 
 (.23 ىفيل ل اره بالىةساه  

ية تسلط ال    على ءخصية ويك نكد  الدذي ا ىشدعر عطدر الرجد  األبدييف يعلى الريفا مل يفياب ادلقايمة اجلماعية ادل ظمةف إال ون الريا 
م ذ البداياتف  ي ما كان م حيا  ع د ربيلدة وع الدهف الد  مل تريفدب ر مقايمدة الرجد  األبدييفف يلكدل ءدع ره بالغربدة دفعده إىل كبد  مشداعره 

 د إليدداف لكدل وددمىه كاند  وي دا  كبدريةف  شحيدّف احلدفن بشددةة ر مراه ا  على ربيلىه ويم فيداف يونده  ديق دها حملاربدة الرجد  األبدييف  ي مدا يعد
دددك يتىدددداعىف ي دددفن علدددى رجدددال ويم فيدددا  نحدددس ويك نكددد ف يمل يكدددل  فنددده  فندددا  ءخصددديةا  فحسدددب.  دددفن علدددى العشدددريةف الةددد  كانددد  تىحكة

عرةض ويك نك  يمعه تسة رجال مل القبيلة لل ةرب (. يبعد ون ت24الش سعان احملاربنيف الةذيل ووبح ا دين  بب ياضحح ر لني ال بسا ش 
لددة يااهانددة علددى يددد الرةجدد  األبددييفف يف ددب  القبيلددة يعقدددت اجىماعددا  كبددريا  للىةبا ددثف وراد ويك نكدد  ون يسددىغ ة تلددك احلاد ددةف مغى مددا   ا

مدال جدا  مبع  د  السدلطة اال دىعمارية دلد عدا مدل الغ ب ال  وواب  رجال القبيلةف مل وج  ربحيفها علدى القىدال يادلقايمدةف يو  دا  االجى
إكمددال االجىمددال ذلددك ون االجىماعددات الكبددرية كاندد  شل  عددةف فحددايل ويك نكدد  اعددباض طريددق محدد ةض الرجدد  األبددييف إال ون األعددري رددد 

باذلريب دين ون يعبض ا طريقداف  ذباهلهف فا ى  ويك نك  ع سره يورداه رىيال ف لكل القبيلة مل تسىسب لهف يمسح ا دلبع  ش الرج  األبييف
َ فع  ذلك؟( فبكدا ييىلة ي يدا ف ليىحاجدأ ادلىلقبدش ر هنايد ة الربيايدة فأوابىه عيبة كبرية  ي ما مسق مهدمات مل رجال ربيلىه يها يق ل ن  مل 

د ردادرا  علدى ربمد   تدداعش و درته بعدد ون ربد ل بقيام ويك نك  بادل ت انىحارا ف فيبدي ونة ويك نك  اعىدار ون ي ددش  ياتده بيديدهف ألنده مل يعد
رح اب ه إىل الديل اجلديدف يتدداعش ادل ظ مدة الدي يدة يالحكريدة ياالجىماعيدة للقبيلدةف بعدد ون ودارت محككدة ال ريفبدة ذلدا ر القىدالف يكمدا تشد

ا يفالبا   يحشدل ن؛ ألنة نىاا ياك يان: إنة األبطال ومثال ويك نك  الةذيل يقاتل ن مل وج  ر ايا  اميةف بعيدا   عل ادلصاحل الشةخصيةةف فوهنة
ا تعدةهتا إىل وب ا  ءعبه الةذيل خيالح هنا بالر لية   (.25 رهبا مل تعد مقص رة على ادلسىعم رف إمنة

طاّس يمرافقيه الةذيل جاليا للقبيف على ت ىدش الربياية ب داية ويك نك  ادلأ اييةةف ييبدل وتشي  ر احل ار الةذي دار بني احلاكا الاي          
 ويك نك ف يبني وديقه ويبريكاف الةذي طلب مل احلاكا الايطاّس ون يق م ج  ده بونفال جسد ويك نك  ادلعلةق على األرضف 

 ش_ دلاذا ال ت فل نه ونىا بأنحسكا.
دة األرضف يال يددفل ارجدَ  الدذي يرتكبددا وهد ا عشدريته. فسثةىده _ إنة هذا يى اىف مق عادات اف فقى  الشةخص ل حسه مكرهة. يعّد معصية ض

ا ويفراب.  ءربيرةف ال يلمسدا إالة األيفرابف يهذا ه  السةبب ر ونة ا نطلب مل رجالك ون ي فل ه ألهنة
... 

 ا ىدار ويبرييكا الذي كان حيد  بثبات ر جثة وديقه ادلدالة فسأة إىل احلاكا يرال ب جشيةة: 
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 ن ذلك الرةج  مل وعظا رجال ويم فياف لقد دفعىم ه ليقى  نحسهف ي يدفل اآلن ككلب._ كا
 (.26يارتعش و تهف يع قىه العااتش 

وبدددل تشدد  ا وتشددي  حبددق ر تصدد ير الىسربددة ادلريددرة الدد  عاءدددا اافريقددش مددق مسددىعم ره األيري ف يون ياسددمق العددامل الصدد ت اافريقددش         
ل الفمل رب  نري مسىعم ره الذي ومسق العامل ونه ر  ل احملبة يالىسامح ياحل ارة ياالضلياز إىل اانسانف فا دىطال وتشدي  الذي عبا رد ا  م

ون يقدم و رتني ضديىني افريقيا رب  اال ىعمار يبعدهف إذا كاند  ربد  يود ل الرجد  األبدييف مديل باحلي يدة ياحليداة ياحلركدةف يلكدل بعدد 
  تلك احلياةف يانطحأ يمي داف يعيا عليددا الصدم  يالسدك ن يالكابدةف بعدد عمليدات ال ددب يااع دال يالسديطرةف رديم ادلسىعم ر تداع

يهذا يى ايفا مق ءخصية ويك نك  الذي كان يحييف ر ة يءبابا  ي ركةف يلك ه مق رديم الرج  األبييف يإ كام  يطرته على ربيلىهف انطحأ 
ة كقبيلىه يبلده يالقارة ال  ي ىمش إليدداف فىدفامال هنايدة ويك نكد  يى ا دب مدق هنايدة ربيلىدهف الدذي جدا  بريقهف يسبلكه األ ى ياا باط يااهان

 مىةسقا  مق هناية الربيايةف ليسد ادلىلقش نحسه مذه ال  ومام رلم عة مل ال دايات ادل مخة بالصةم  يالح ا .
 * الخاتمة:

يايددة تقدد م علددى  ال ددة زلدداير رئيسددةف األيل م دددا: يقدد م علددى تقددد  ودد رة ياضددحة يجليددة مددل عددالل مددا  ددبق ديكددل القدد ل: إن الرب         
فحيدا يعيش  للح ارة اافريقيبة رب  اال ىعمارف فبدت   ارة  محعمة باحلي يةة ياحلركة يالع ح انف إذ كان  القبيلة اللب ة الرئيسة ر ااىمقف

دادف يدلدا  الحردف يإليدا يك ن انىماله يياللهف مل ه ا   كان  العالرة بني وفراد القبيلة ال ا دة عالرة ذيميةدة تقد م علدى الىدازر يالىكداتف ياالربب
كما ونه كان هذا يارق  اذلاف ا ىحد   القبيلة اافريقيةة ريابط ي يقة ذبمق بني وفرادهاف يرد ظدر ذلك عا الط ق س يالعادات يالىةقاليدف  

مل ه ا جا  إحلاح وتشي  على تص ير ج انب احلياة الي ميةة للقبيلةف فر ا ف يتر ا ف يعبادات. يت بثق ومهيدة هدذا تسرةب إىل الحكر يادلعىقدف 
يمعّل ا  ر  ني  احمل ر ر الرةد على اخلطاب الغر  الذي ر ا و رة منطيةة مش ةهة للعامل يفري األيريّ ف يما كان ذلك إالة تس يغا  عحيا   ي ا ف

ة  ر السةيطرة على تلك البالد لىخليص ءع هبا مل رجعيةىدا يال  شيةة ال  هش جف  ب ي ّي ر تك ي دا كما يدةع نف فكان اخلطاب لعر ريفب
 الربيائش رّدا  مل األطراب إىل ادلرك فف يرد جا  ذلك على لسان ادلسىعَمر نحسهف ال بلسان مسىعم ره. 

لدد  الربيايددة علددى ذبليىدده بشددك  كبددريف فددد  الكشددف عددل لليةددات ااع ددال يالسةدديطرة الدد  اعىمددد عليدددا ومددا احملدد ر الثةدداس الددذي عم        
 ادلسددىعم ر األبددييفف مددل وجدد  تحكيددك بي ددة ااىمددق مددل الدددةاع ف عقددديةا  ياجىماعيةددا ف إذ عمدد  علددى تحكيددك ال بظددام االجىمدداعّشف فانقسددم 

ل رهيبدةف ا دىطال مدل عالذلدا بالحعد  إ كدام  ديطرته علدى إفريقيداف معىمددا  ر ذلدك علدى للىده القبيلة على ذاهتاف يذلدك عدا ي دائ  إع دا 
ريةة علددى العسددكريةةف الدد  وهةلىدده لدددع ل الددبالد بددالق ةةف يإنشددا   ك مددات يددديرها يفقددا  دلصدداحله ااماياليةددة. كمددا عملدد  ادلؤ ةسددة اال ددىعما

ىةبشرييةة الك سيةة اّل  كان  ذراعا   قافيا  فعاال ف فمل عالذلا تداع  القبيلةف يانقسم  األ درة بدني اعبا  اافريقّش مل عالل ادلؤ ةسات ال
تدددابق لدددديل ادلسدددىعم ر اجلديددددف يمىمسدددك باذلدددة األ دددالبف يردددد نددد ةل ادلسدددىعم ر ر و ددداليبه  دددق ا دددىطال ون يسدددلخ اافريقدددّش عدددل م ظ مىددده 

ف مل عالل تقد  بعيف اذلدايا ياألعطياتف وي عل طريدق الىةسدخيف يالس دخرية مدل  دذاجة ديدل األ دالب الثةقافيةةف يذلك عا اللني  ي ا  
اف ادلبّا على الشةع ذة يالالجديلف كما عم  ادلسىعم ر على ا ىغالل  اجات القبيلة بعد ون ارتبط  الك يسة دبؤ سات تعليميةدة تابعدة ذلد

مىيددازاتف يتىسلددى ومهيةددة هددذا احملدد ر ر كشددف ال بقدداب عددل ادلمار ددات اال ددىعماريةة األيريبيةددةف فصددارت مرتكددفا  للحصدد ل علددى ال ظددائف ياال
ومددام ف سحدد  الربيايددة ر إظدددار الّرجدد  األبددييف علددى  قيقىددهف يربطدديا الص دد رة ادلثاليةددة الدد  دوب علددى تقدددديدا للعدداملف ليسددد ادلىلقددش نحسدده 

 ر ماسىَلب بعد ون تداع  مق بمات ه يةىة ال  كان معىفا  هبا ذات ي م.مسىعم ر ا ىث ائّش ال ير اف يمسىعمَ 
وما احمل ر األعريف فريكف علدى إبدراز مدا ردام بده ادلسدىعَمر رف دا  يمقايمدة مدل وجد  البقدا ف إاّل ون هدذا اجلاندب كدان ضدعيحا ف إذ كاند          

ةف فكدان رف ددا معىمددا  علدى معىقدداهتاف إذ لم د ا ون األرياح الشدريرة هدش الد  ادلقايمة ضعيحة يمل ترتق  إىل مسى ل ادلمار ات اال دىعماريّ 
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  ىىكح  بوبادة الرج  األبييفف يون اآلذلة ال  يدي  ن هبا  ىعم  على إف ا  ك  مل و ا  إليداف يعلى الريفا مل عدم ربقدق ذلدكف إاّل ونده
وّد ادلسىعم رف مدل ه دا مل تكدل اجلدد د الحرديدة ردادرة علدى تغيدري معطيدات ال اردق مل يظدر ه اك يعش ُجعّش ذَبسةَد مقايمة   قيقة  فاعلة  ر 

ادلدد ت  اجلديدددف لددذلك تاعددد  جددد د ويك نكدد  هددش األكثددر رف ددا  للمسددىعم رف ياألءددّد سبسددكا  ياعىددفازا  بددباث القبيلددة يطق  ددداف إالة ونةدده اعىددار
 ديدف كما ونه ال ديكل ون يرضى به.انىحارا ف بعد تيق  ه ونه عاجف عل تغيري ال ارق اجل

مددل ه ددا  ددىظ  ريايددة األءدديا  تىددداعى عالمددة فاررددة ر لداب مددا بعددد اال ددىعمارف إذ سبك دد  مددل الكشددف عددل طبيعددة العالئددق ادلعقدددة بددني 
 ادلسىعم ر يادلسىعَمرف كما تكمل ومهيىدا ر م ح العامل فروة لال ىمال إىل ادلسىعَمر نحسه .
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 ُجهوُد الُعلماِء في َتنظير فنِّ الُموشَّحات األندلسيَّة
 ابن َسناء الُمْلك أنموَذجا  

The efforts of scientists in the theorization of Andalusian art 

The son of King Sanaa is a model 

 

 األستاذ:ؿبمَّد بُوزواوي
مساعد أ أستاذ    

 جامعة وَبىي فارس باؼبدية 
 

 الَبحثملخَّص 
ُّ   مقّدمتػو  ػة عػنِ   اؼبوحَّػُات ىذا مقاٌؿ يَػَتناَوُؿ جهَد ابِن سناء اؼبلػ    تتابػو اؼبوسػـو بػػػ دار اازّْػ از   عَمػِش اؼبوّحػُات رضُت َع قػ

ا فنّّ حع يّّ ع يبّّ اانَّشأة مل ينشأ بسبب ااتَّأثّ  با ُّ أَّنَّ ا  األنداسضَّة من رضُت ااّتع يف،وظ وفاانَّشأة،بضَّن ّّ تمػا َزَعػَب بعُمػهب،وإمبَّ اّشع  اإلسػبا
لػ ، وَع َ 

ُ
ُّ علػر ِذْتػ  نُػتَػٍف مػن رضػاة ابػِن سػناء اؼب ُّ بعػد ذاػَ   تاف نتضجػة ارػ وؼ األنداسػضإل اإلجتماعّضة،واازَّبضعّضة،واألدبضَّػة،ُعَّ ع َّجػ قػ

   تقعضِد فنّْ اؼبوحَُّات األنداسضَّة. تتابو  دار اازّْ از   َعَمِش اؼبوّحُات ،ُعَّ أح ُت إىل قضمة ااكتاب،ومكانتو
ُّ مػػن اػػملؿ ىػػذا اؼبقػػاؿ إىل نتػػافن منهػػا ألػػااة فػػّن اؼبوحَّػػُات األنداسػػضَّة،وجهد ابػػن سػػناء   ااّتنرػػ  اقواعدىا،وأنَّػػو وُ  فّْػػَ  تػػشَّ وقػػد َتولَّػػل

 ااّتوفض    ذاَ  اوال بعض ااقصور   قبط أوزاَّنا.
 دنلل،، ان  ناا  المل. الكلمات المفتاحية: الموشحات، األ

Summary of the Research 
This article deals with the efforts of Ibn Sana Al Molk in his book entitled (Dar Atiraz Fi Amal Al 
Mouwashahat ) where a briefhistory about the Andalusia waspresentedfrom the definition part, the 
birthcircumstancesillustratingthatitis a pure Arabic-bornpoetry as pretended by some. 
However, itoccurred as a result of the social, natural and literature conditions of the life of Ibn Sana Al 
Molkthenexposedafterthathis book (Dar Atiraz Fi Amal Al Mouwashahat ) thenlaterindicated the 
value of the book and its place in organizing the art of the Andalusian triplet rhymings. 
I came throughthis article to resultsamongthem the authenticity of the art of the Andalusian triplet 
rhymings and the efforts of Ibn Sana Al Molk in the theoretical basics in whichhewassosuccessful in 
thatunlesssomedeficienciesmainly in standardizingitsrhymingthemes. 

Keyboard Ibn Sana Al Molk.Al Mouwashahat. Andalus 

 َملَخٌل َتْمهيليٌّ:
َت اتَػػاري  األدب ااعػػ يّب عاّمػػة،وتاري  اغبَ  ُّْ  ََتػػة ااّشػػع يَّة ااّلػػة يُػػدرُؾ أفَّ شتػػاريَ  ااّشػػع  ااَعػػ يّب منػػذ نشػػأتِِو َيشػػهُد بأنَّػػُو ملَْ إفَّ ااػػدَّارَس اؼبػػتَػَص

يَتوقَّْف غَبرًة عن انَتاِج اانَّماذج ااشّْع يَّة اّايت ال تّتص  مع َقواِعد ااَع وض.( 
. وتعدُّ اؼبوحَُّاُت األنداسضَُّة أازَ  ؿُباَواة ذبديديَّة   ااّشع  (1ش
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ػػا َدعػػوٌة شإىل َتصِتضػػّ اابَػْضِتضَّػػة، وإقامػػة ِمعَمػػار ااَقصػضدة ااع بضّػػة علػػر مقػػايضٍ جديػػدة ال زَبمػػع ازاقّػػٍة موسػػضااَعػ   قضَّة ُمسػػتنَصَدة،وال يّب ااَقػػدأل ألَّنَّ

، وقػػد (3شَعصػػ  ااعػػ يّب ااقػػدأِل.( بػػْش ىػػَ  شتُعتبَػػػُ  أعلػػر ظَػػواىِ  ااتَّجديػػِد   اا( 2شتنبجػػ  مػػن أَسػػااضب ااتَّقصضّػػة اؼبع وفػػة   ااَعػػ وض اػبلضلػػّ .( 
اازّْػ از راوَؿ بعُض ااعلماء قديباً، وَرديجاً تتبَع  ظاى َة اؼبوحَُّات ،وَرْلػد مرػاى  ااّتجديػد فضهػا،ومن ىػبالء ابػُن سػناء اؼبْلػ  لػارب دار 

 ُات.    عَمش اؼبوحَُّات  اّاذي سنبُسُط ُجهَده ااتَّنر ّي بعد مقدّْمات ق وريَّة عن فنّْ اؼبوحَّ 
 الـتَّعريـُف وِنرُّ التَـّسمية:

مػػوّي، اؼبوحَّػػُ  شُمصػػزَل  علػػر فػػّن ُمسػػتَُدث مػػن فنػػوف ااّشػػع ، ال يتقضَّػػد بااّشػػكش ااّتقلضػػدّي ااّػػذي ااتنمتػػو ااقصػػضدة ااع بضّػػة ابنافهػػا ااعُ 

 (4شّدد ااقافضة.(وباوؿ ااّتُّ ر فضو إىل حكش جديد يَعتمد تقسضَب اؽبضكش إىل أجناء يتنوّع فضها ااوزف، وتتع

ش تملـٌ منروـٌ علر وزف ـبصوص، ويتأّاف من أقَصاؿ، وأبضات.( ويُع ٍّفو اادّتتوُر غازي ـبتار طلضمات بأنَّو :
 (5ش

ة، وإمّبػا ااقافضػواؼبوحَُّة عنَد اادّتتور أضبد َىضكش: شمنرومػة غنافضّػة ال َتسػ    موسػضقاىا علػر اؼبػنهن ااّتقلضػدّي اؼبلتػـن اَورػدة ااػوزف، ورتابػة 

 (6شتعتمد علر منهن ذبديدي متُّ ر نوعا ما حبضت يتغّ  ااوزف، وتتعّدد ااقافضة، واكن مع ااتناـ ااّتقابش   األجناء اؼبتماثلة.(
ضػو تبعػاً ا غبػة قافلػو، وال ىَب ُج تع يُف اادّتتور ؿبّمد َمهدي ااَبص  عن ىذا اؼبنواؿ، فهو: شَق ٌب من ااكملـِ اؼبنرـو تتعّدد أوزانُو، تتنوَُّع قواف

).  (7شوقدرتو علر ااّتصّ ؼ   أفانإل ااكملـِ
ُ لَّع

ب َحبػَُّهوه بِوَحاح اؼب أة اؼب بااّلباب، واعَبوى ، شفاؼبوحَُّاِت  وقد ظُبَّْ  اؼبوحَُّ  ّٔذا االسِب ِاَما فضو من َتنيإل، وتَػْ ِلضع، وتناظُ ، وذبويد فكأَّنَّ

ّْ ّٔذا االسب تشبُّهاً ب ااغانضة اؼبتنيّْنة بااِوَحاح.(ظُبَّْض
 (8ش

 (9شألفَّ ااوَحاَح:شِحبو ِقملدة من أدأل َع يض يُ لَُّع باعبوىِ  َتشدُّه اؼب أة بإل عاتقها، وتْشُها(
، ومَل يقْش انا أرٌد ومع ذاَ  فَنُُن نُق ُّ مع أضْبد ُمقِبش ؿُبمَّد اؼبنصورّي أفَّ: شاألقدمإل مَل يقواوا انا مََت ب ز ىذا اؼبصزَل ؟ أو مَت استق َّ 

منهب من أين جاء ىذا اؼبصزل  ؟ وىش انتقَش من مكاف ما اضزلَ  علر ىذا ااصّن أّواًل،وااّسبب أّف األقدمإل   تج  مػن مصػزلُاِمب 

 (10شااقدأل.( مَل يدّاونا علر تاري  استعماؽِبا،وال علر ُردودىا،ودالاتها،وذا  أمٌ  ُم تبط دبُدوديّة ااصك  ااّنقدّي   تارىبو
 ظُروُف دنشأتِه:

ا اَقػػد تعػػّددِت اُراُء عػػن ظػػ وؼ نشػػأة اؼبوحَّ ،ومملبساما،وَتشػػعَّبّ أقػػواُؿ ااعلماء،وتَمػػاربّ وجهػػات نرَػػ ىب رػػَّت اَضصػػعب اَػػػبُّ حػػتام
َّ عنواف وارد،ويُبكن ردُّ ُوجهات اانَّر  ىذه إىل اُراء ااّتااضة:    رب

،شفكأفَّ طبضعػػَة ة األنداسػػضإل االجتماعضة،واازَّبضعضّػػة َدوراً أساسػػضِّا ِمصصػػلضِّا   نشػػوء ىػػذا ااصػػّن ااّشػػع ّي،اعتقػػَد بعػػُض اابػػارجإل أفَّ غبضػػا-
ظػملؿ  بملدىب دبا تشتمُش علضو من تنػوّع َتبػ    اازّبضعة،وتعػّدد ااعنالػ  ااّسػّكانّضة ااّػيت تعاَيشػّ   األنػداٍ،وااّلغات ااّػيت عاَحػّ  

ا ،وامتػػناج غنػػافهب بغنػاء ااّنصػػاره،تّش ىػػذه ااعنالػػ  ؾبتمعػػة تمػػاف ت علػر ازدىػػار ىػػذه ااّنبتػػة اعبديػػدة   األنػػداٍ ااع بضّػة ،وتػػأثّ ت ّٔػػ

 (11شدوف غ ىا من ديار اؼبسلمإل.(
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ظهػػوره   تلػػ  ااػػبملد ذات و فبَّػػا ال َحػػ َّ فضػػو شأفَّ غبضَػػاة االَّهػػو، وآّػػوف، والنتشػػار ااسَّػػَم ، وااغنػػاء   األنػػداٍ أثػػ اً   ااػػ اع اؼبوحَّػػ ، و 
َد اػو وزنَػػو،ور َّ  ُوحَّػ ،ف نَّو أيمػػاً قػد رػدَّ

ره مػن قضػود ااّشػػع  اازّبضعػة ااَوارفَػة اارّْملؿ،فػ ذا تػػاف انتشػاُر ااغنػاء   األنػداٍ قػػد اسػتدَعر ظهػوَر اؼب

ااّتقلضدّي، وقواِاب األوزاف اؼبع وفة،وُعبوديَّة ااقافَضة ااورضدة.( 
 (12ش

شفقػد أثػّػَ  ااغنَػاُء علػر ااتَّجديػد   األوزاِف تػأث ه علػر ة اؼب َعة بااغناء، واؼبصعَمة حُبّب اازََّ ب َوجَدت   اؼبوحَّػُات قػااَتها فاابضئة األنداسضَّ 

ااتَّجديد   ااَقوا  اكنَّ تأث َه   األا  تاف أقوه، وأتج  بقاء، وقد بلغ أوّجو   اؼبوحَُّات(
 (13ش

ّْ فضها اؼبوسضقر بصّن ااّشعِ  مجش بضئة األنداسضإل، شواعشَّ بضئًة ع بّضًة مل يّتسع تأثّ  ااّشع  باؼبوسضقر، وااغناء  وال تُػْعَ ُؼ بضئةٌ َع ب تما ضَّة ااَتصق

 (14شتأثّ ت األنداٍ فبّا ىّضأ الزدىاِر اؼبوّحُات.(
اِعػػو،و ُرمػػوِر ؾَبااِسػػو ااعامَّة،واػبالَّػػة،وأْتقَنو أرضانػػاً ومل َيكػػْن تغلغػػُش ااغنػػاء   رضػػاِمب ِركػػ اً علػػر طَبقػػة دوف أا ه،بػػْش شأقبػػَش علػػر ظبَ 

 (15ش بَعُض ِت اـِ اانَّاِس مجش اأُلَم اء.(
ة نشػػأُما وفبّػػا ال ِاػػملَؼ فضػػو أفَّ ُجػػشَّ اؼبوحَّػػُات تانػػّ مػػاّدة الغنػػاء،يقوؿ اابارػػُت إرسػػاف عبَّػػاس   تقديبػػو اكتػػاب  اؼبَوحَّػػُات األنداسػػضَّ 

ْلو: شأمَّا أفَّ اؼبوحََّ  تاَف يُغّّن ،فذاَ  ح ٌء ال وَبتاج بُ ىانا.( وتزّورىا  اسلضب اغبُ 
 (16ش

 (17ششاستجابة ادواع  ااّ ؼ   األنداٍ، وَتعب اً عن ااّ وح اّايت نَػَنَعّ إىل اازَّ ب.(  وىكذا تاَف ظهوُر اؼبوحَّ 

 (18شْوتار اؼبختلصة ما يُناسُب ما تقَتمضو إيقاعاُت اؼبوحَّ .( اذا تانوا شيباّْصوَف مَن األلواِت اّايت زُب ِجها اامَّ باُت علر األ
، و  ٍِ ُّْن: شوقد تاَف ااتَّلُػإُل قػ وريِّا عنػد ُحػع اء األنػدا مػا اا عػوا وقد رأه مصزصر لادؽ اا ّافعّ  أفَّ من حع اء األنداٍ َمن يُغّّن، ويُل

ػػع ِ  ، واػػذاَ  ال يَػَقػػُع ااتَّوحػػضُ  َموقَعػو مػػَن ااسَّػػمِع إالَّ إذا َاػػ ََج أغبانػػاً، وقػػد تػػاَف مػػنهب َمػػْن اؼبوحَّػُاِت إالَّ ألفَّ أوزاََّنػػا أرصػػُش بػػو مػػن أوزاِف ااشّْ

ُّْن.( يَػْنرُب ، ويُغّّن، ويُػَل
 (19ش

ػَن، ونَػَغماتػو، بػش ينتّقػش   أجنافهػا مػن ُّْ ُل
ا شأطػوع، وأيسػ  ال تُقضّْػد اؼب َُّاُت مْل َتكْن حاقًِّة علر ااتَّلُإل ألَّنَّ نَػغَػب إىل خاػ ، وال يكػاُد  فاؼبوحَّ

 ااَصمػَش   َىػذا ااّتجديػِد اؼبغّّن يَنته    اؼبوحَّ  رَّت يكوَف قد أحَبَع رغَبَتو ااصنضَّة دبوسضقر متعػدّْدة اانّػَغَمػات بتعػدُّد األوزاف وااقػوا ، واعػشَّ 

 (20شي جع إىل ُطموح أعملـ اؼبوسضقر، وااِغناء   ااَبُِت عِن اعبديد.( 
شُعَّ إفَّ اغبمػارَة اسػتبُ ْت   األنػداٍ، واتَّسػَع ااغنػاُء، وقّصػ ِت األوزاُف اؼبع وفػة  ت اابارُت عَم  فػ َّوخ وجهػة َنرَػ  ىػبالء   قواػو:وقد ػبَّ 

ـَ علر ااّلضتإل فنّْضتإل أساسضتإل:  اؼبأاوفة عِن االستجابة ادواع  األغباِف، فنشأ اؼبوحَُّ ، وقد قا
 يت مل يكِن ااع ُب   اؼبش ؽ قد َنَرموا علضها.استخداـ أوزاِف ااّشعِ  ااّ 

 تَنويع ااقوا    اؼبوحَُّة ااواردة.
ف أْف يػنرَب علػر أوزاف وبذاَ  رَب َّر ااّشاعُ  ااوحَّاُح من َأسِ  األحُبِ  ااّستة َعَشَ ، ومن قضود ااقافضة ااواردة، واقد ألَبَ  ب مكاِف ااّشػاعِ  اُ

ِّ األغب  (21شاُف نصُسها غ  متناىضة.(غ  متناىضة مادام
وقػضَّة ااّتقلضديَّػة، ومل تكِن اغبضاة االجتماعضة واازَّبضعضَّة ى  ااَصضَصش   ظهػور اؼبوحَّػ ، فاؼبوحَّػُاُت ؿباواػة املنعتػاؽ مػْن َلػ اَمة األوزاف ااَع  -

شااّتجديَد فضها َع وق ّّ   اؼبقاـ األوَّؿ.(  ألفَّ 
 (22ش
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ااّدارسػإل، واؼبتخّصصػإل شثَػورة َع وقػضًَّة رّققهػا ااّشػعُ  ااعػ يبُّ املنزػملؽ مػْن أْسػِ  األوزاِف ااّتقلضديّػة، وااقافضػة    رأي تجٍ  منَ فه  تُعدُّ 

 (23شعلر ُمستوه تب  مَن اعب أة، واإلقداـ.( 
تُلتػػَنـُ فضهػػا األوزاُف وااقوا ،ورغبػػوا   إبػػ اىضب أنػػضٍ بػػدأوا: شيسػػأموف مػػَن ااػػنَّْرب علػػر َوتػػ ة ااقصػػافد ااقديبػػة ااّػػيت ألفَّ ااّشػػع اء   رأي 

ِّ اؼبوحَُّاُت ىوًه   نصوسهب،وأقبلواعلضها،أمَّا من نارضة ااغناء،وااتَّلُإل،فاؼبوحَُّاُت أطوُع ،وأي سُ  ال تقّضد ااّتجديد ،وااتَّنويع،فصادف
ُّن،ونغماتػو،بش ينتقػُش   أجنافهػا مػن نَػغَػػب إىل خاػ ،وال يكػاُد اؼبغػّّن   ينتهػ  مػَن اؼبوحَّػػ  رػَّت يكػوف قػد أحػَبع رغَبتَػو ااصنّػضّػػة موسػضقر اؼبل

 (24شدبوسضقر متعّددة اانَّغمات بتعّدد األوزاف،وااقوا .(

وفعمًل:شاعشَّ أترَب َتزويٍ  َجدَّ   موسضقر ااّشعِ  ااَع يّب تاف علر أيدي ُحع اء ااتَّوحض ، واؼبوحَُّات.(
 (25ش

ّْ منارضػػِو، واعبػػُد ااػػّ ضبن بػػُن الػػدوف رأٌي متػػدا ب ػػا تجُػػػَ  ااّشػػعُ    ُقز ِىب،ومػػذَّ ٍِ فلمَّ َوٌؿ   ممػػمار ىػػذا ااَبُػػت، يقػػوؿ: شأمَّػػا أىػػُش األنػػدا

 (26شوفُنونُو،وبَػَلَغ ااّتنمضُ  فضِو ااغاية،اسَتَُدث اؼبتأاّْ وف منهب فَػنِّا ظَبَّوه باؼبوحَّ .( 

ب اسَتُدثوا اؼبوحَّ  بعدم  (27شا طغر علر حع ىب ااعمودّي ااّتقلضد، وااتَّكّلف.( فلعشَّ ابَن الدوف أراَد: شأَّنَّ
وااّتوحض  حبضت  وىكذا، فااتَّوحضُ  ثورٌة َع وقضَّة قبَش تشّْ ح ٍء، شفااتَّجديَد   األوزاف وااَقوا  ىو بغ  حّ  أْوق  ما يُصّ ؽ بإل ااقصضدة،

،وال حػػّ    أَّّنػػا يعتػػرب ااّتوحػػض  ثػػورة َع وقػػّضة قبػػش أّي حػػ ء خا ،تكّصلػػّ باؼبملءمػػة بػػ إل تزػػّور اؼبوسػػضقر ااع بضّػػة،وبإل فػػّن ااكػػملـ اؼبنرػػـو

 (28شاستمّدت ط افتها، وصباؽبا،وحغف اعبمهور ّٔا من ىذه ااّنارضة.(
ػا  ثَػورة عاتضػٌة  فقػد شتانػّ اؼبوّحػُاُت أتػرب ر تػة مػن ر تػات ااّتجديػد   تػاري  ااّشػع  ااعػ يبّ    و رأه األستاُذ َفوزي سػْعد عضسػر أَّنَّ

ااع بضّػة  تما تانّ ثورة عاتضة علر ااّتقااضد اؼبوروثة   بنػاء ااقصػضدة ااع بضّػة ااّػيت ظلّػّ ربػتصه بشػكلها ااّتقلضػدّي سػواء   ااتػناـ األوزاف
،فألػبُّ ااقديبة،أو ااتناـ ااقافضة اؼبوّردة...ُعّ جاءت اؼبوّحػُة،فجارت علػر ىػذه ااقضود،وازّبػذت ؽبػا حػكمًل جديػداً   اابنػاء ، وااوزف

ت تكػػػػػػن علػػػػػػر اابضػػػػػػّ ااػػػػػػّدورّي  ااّػػػػػػذي يتكػػػػػػّوف مػػػػػػن ااػػػػػػّدور،وااُقصش،وينرب تملنبػػػػػػا مػػػػػػن أجػػػػػػناء ُتسػػػػػػّمر   ااػػػػػػّدور أغصػػػػػػاناً،و  ااُقصػػػػػػش 

 (29شأظباطاً،وألبُّ زبتب دب تن،أو ُقصش اتامّ  ُيسّمر اػب جة.( 

 (30ش.(ر يّة ااَع وقّضة اػبلضلّضة، بش عمَد إىل َتزوي ىامل يُلِغ اانّ ش-َلملح يوسصعبد ااَقادر  َنَر  -وىذه ااتَّجديُد ااَع وق ُّ 
ُمصػزصر َعػوض ااكػ أل ااَّػذي يقػوُؿ: شوكبػُن أمضػُش إىل وخثَػَ  بعُض اابارجإل إرجاع ظهور فّن اؼبوحَُّات إىل مػبثّ اٍت أجنبضَّػة مػنهب األسػتاذ -

َجمضِّاً تػاف موجػوداً أمػامهب ظِبعػوه، وامػتؤلْت نصوُسػهب دبوسػضقاه، وأغبانػو فُػاواوا اا ّأي ااقافش بأفَّ ااوحَّارإل األوافش قْد قلَّدوا ِحع اً غنافضِّا عَ 

 (31شاانَّْرَب علر َّنجو، فجاءت اؼبوّحُاُت.(
ّو فاؼبوحَّػػػُاُت مػػػا ىػػػ  إالَّ شوىػػػو نتضجػػػٌة املّتصػػػاؿ بػػػإل رَمػػػارَا ااّشػػػ ؽ، وااغَػػػ ب، وِامػػػا ولػػػَش إاضػػػو األدبػػػاء واؼبوسػػػضقضوف مػػػن تصػػػّنن، وظُبػػػ

 (32شَذوؽ.(

لُبػااُف  ويقوؿ اادّتتور َحوق  قضف   تقديبو اكَتاب مصزصر َعوض ااك أل: شوااَّذي ال َريَب فضػِو أفَّ اؼبوحَّػَُة فػنّّ أنداسػ ّّ اػااٌت، وقػدْ 

ّْ مَن األغاّ اإلسبانضَّة األعجمضَّة.( ا نَبع  (33شاادّتتور مصزصر َعوض ااَك أل   أَّنَّ
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أنّػػو ىُبػػااُف ب أيػػو ىػػذا رأَي بعػػض اؼبستشػػ قإل اؼبنصػػصإل، يقػػوُؿ: شواكػػنَّ األسػػتاَذ نضكػػش يَػػنعُب أفَّ  مصػػزصر َعػػوض ااكػػ ألويعػػ ؼ األسػػتاُذ 
ُّ رأيَو،ويػذت  أفَّ اؼبوحَّػُاِت فػنّّ َعػ يبّّ حَبػ ٌّ ت جػُع ُألػوُاو إىل ااّشػع  اازّ وبضإل ىػب ااّػذين تػأثَّ وا باؼبوحَُّاِت،ويسػوقُاغُبَجَن،واألداَّة ااّػيت تجبػ

ٍَ َغ يبػاً مسػػتَػْغَ باً أف يقػوَؿ اإلف نسػػّضوف، واإليزػػااّضوف،   (34شّي اؼبشػػ قّ  ورػَده.(ااّتقلضػد وىػػذا األمػ  أثػػاَر اسػتغ اَب األسػػتاذ عمػػ  فػّ وخ: شأاػػض

ب َقد أاذوا حعَ ىب من أزجااِنا، وموحَُّاتنا،عَّ يأا نَػَصٌ  منَّا فَضنعموف أفَّ موحَُّاتِنا، وأزجا  (35شاَنا َمأاوذٌة عنهب.(واألؼباُف، واإلسباف إَّنَّ
ػػنوا علػػر مػا يْعػػَ ُؼ بشػػعِ  ااّتوربػادور،  ّّ: شفاتّْصػػاُؽ منرومػػاِت وتػاَف ااّػػذيَن أرجعػػوا تػأثػَُّ  اؼبوحَّػػُات بااعوامػػش األجنبضَّػة، رتَّ يقػػوؿ بُزْػػُ ُس ااُبسػتا

ّّ ااص نسػّ  تمػا تػأثّ  اإلسبانّضوف،وااص نسػّضوف ااّ وبادور،واؼبوحَُّاِت   أتج  اانَّػوار  وَبملنػا علػر االعتقػاد أفَّ ااعػ َب تػأثَّ و  ا بػاألدِب اإلسػبا
اؼبوحَّػػُاُت إذاً بػػاألدب ااعػػ يّب ، فأاػػَذ ااعػػ ُب فكػػ َة ااتَُّػػّ ر مػػن نرػػاـِ األوزاف   أغانضهب،وأاػػَذ أوائػػَ  ااقافضَة،وااصُّػػوَر اػبضااضػػة اعبمضلػػة، ف

ا ى  مْستع بة تأىِش األند ّْ بع بضٍَّة حبتة،إمبَّ  (36شاٍ.(اضس
شفمػَن اؼببِسػف رقِّػا أف يكػوَف   ااَعػ ِب نَػَصػٌ  قػػد  وىػذا أمػٌ  ُمسػَتغَ ٌب   َنرَػ  بَعػض اابػارجإل ألفَّ تعاقػَب أرػداث ااتَّػػاري  وُبضػُش ذاػ ،

لَ  اغبوادث ،وعن ااواقػِع سبسَّكوا ّٔذه ااّنر يّة ااسَّاَذَجة اابعضدة عن َمدرؾ االتساؽ   َتعاقِب أرداث ااتَّاري  ،وعن اؼبنِزِ    تعلضِش ت
ذاػَ  تمػا يقواػػوف اؼبشػاَىد:تضَف يػ ه اؼبتعلّْقػوف ّٔػػذه ااّنر يّػة أفَّ نوعػاً مػػَن األَدِب بلػَغ سَباَمػو   ااقػ ف اا ّابػػع  ااعاحػ  اؼبػضملدّي ،أو قبػػَش 

ّّ قد أاَذ مْن حعٍ ،أ  (37شو غَناٍء بلغٍة مل تكْن قد نشأت بعُد.(علر يَِد مقدَّـ بن ُمعاىف ااَقرْبي من حع اء األمِ  عبِد اهلل اؼب وا
ػػد اؼبنصػورّي: شومػػن جهػٍة أاػػ ه واألمػُ  ااّػػذي َدفَػَع ألػػُاب ااَقػوؿ إىل تبػػّن نر يَّػة اؼبػػبثّ  األجنػّر ىػػو مػا ذََتػػَ ه األسػتاُذ  أضْبػػد مقبػش ؿُبمَّ

وؿ مباحػػ ة، ودوَف ت يّػػٍت إفَّ ؽبػػذا ااػػوزف مجػػضمًل رػػاوَؿ بعػػُض اؼبستشػػ قإل اسػػتغملؿ اػػ وج وزف اؼبوحَّػػُات عػػن ااػػوزِف ااعػػ يّب اؼبػػأاوؼ الَقػػ

).ّّ ّّ ااّ وما عندىب   ااّشع  اإلسبا
 (38ش 

ا ألٍش، وجذور ع بضَّػة فقػد إفَّ ُوجوَد بعض اؼببثّ ات األجنبضَّة   اؼبوحَُّاِت ال يعّن أفَّ ألَلها أوريبّّ، شفَنُُن ال نُنكُ  أفَّ اؼبوحََّ  وإْف تاَف ذ
َّ طاف ّْ علػر جانػٍب مػَن اػبزػورة تمػا يتصػوَُّر أنصػاُر األوَقَع رب لػش لِة اؼببثّ ات األعجمضَّة، والسضَّما اإلسبانضَّة، رغَب أفَّ ىذه اؼبػبثّْ ات اضسػ

 ( 39شاألوريّب الموحَُّات.( 

 لغُة الموشَّح وأغراُضه:
،واا َّتاتة،وى    اِضنها،ور ّيتها،وافتملفهػػا مػػع ُروح ااعامَّػػة وأمَّػػا اغتػػو،فضقوؿ ااػػدّتتور جػػودت اا ّتػػايّب: شاغػػة اؼبوحَّػػُات يغلُػػب علضهػػا ااّمػػعف

ى  ورَدىا ااَّيت أدَّت قادت ااّلغة ااشّْع يَّة إىل اا َّتاتة،و أساءت من ىذه اانَّارضة إىل ااّلغة ااع بضَّة،وهَبب أالَّ يُصهب من ذا  أفَّ اؼبوحَُّات 
 (40إىل ظهور حع  اانََّجش.( ش

اف وؿ ابػُن َسػناء اؼبلػ : شاؼبوحَّػُاُت يُػْعَمػُش فضهػا مػا يُعمػش   أنػواع ااّشػع  مػن ااغَػَنؿ، واؼبػدح، واا ّْثاء،واؽبَجو،واانُّىػد،وما تػوأمَّا أغ اُقو،فضق
َكصّْ .(ش

ُ
 (   41منها   اانُّىد يقاؿ او اؼب

ـبتلػػػَف األغػػ اض ااّػػػيت عوعِبػػّ   إطػػػار ااقصػػػضدة شتعػػػّددْت َموقػػوعاُت اؼبوّحػػػُاِت تمػػا مػػػ َّ بنا،وعػػاإَ ااّشػػػع اُء   إطػػار ىػػػذا ااصػػّن  وفعػػملً 
َّ أفَّ اؼبوّحُاِت تبقر أوَّاًل،وأا اً قااباً حديَد ااصّْلة باؼبوسضقر،واإلنشاد،ومن عَّ تانّ أ ىبَّ موقوعات اؼبوحَّ  ما ااّتقلضديّة،اكنَّااّشَئ ااجّاب

ّْ بااَغَنؿ، واػبم يات، وااولف، ُيماؼ إاضها   ف ة الرقة  (42اؼبوّحُات ااّصوفضة.( ش اّتصل
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ػػػػػُ  منػػػػػُذ نشػػػػػأتو األوىل فنِّػػػػػا ُوجػػػػػدانضِّا اااصػػػػػاً يُعػػػػػرّب عػػػػػن حخصػػػػػضَّة حػػػػػاع ه، واػػػػػذاَ  تجُػػػػػػَ  فضػػػػػو-  يقػػػػػوؿ ااػػػػػدّتتور ُعمػػػػػ  فػػػػػّ وخ: شتػػػػػاَف اؼبوحَّ
اؼبشػػ ق ُّ يَنػػوء ّٔػػا إالَّ أفَّ ااوحَّػػارإل  ااَغَنُؿ،وااولػػُف،واػبمُ ،وَبزش فضػػو ااوقػػوُؼ علػػر األطملِؿ،واألغػػ اض ااّتقلضديَّػػة األاػػ ه ااّػػيت ظػػشَّ ااّشػػع ُ 

 (43اؼبتأاّْ ين َطَ قوا   موحَُّامب سافَ  فنوِف ااشّْع .(ش
 الُموشََّحات و الُمسمَّطاُت والّشعُر الُحّر:

يَّة اامّلرقة،فذت وا عملقة اؼبوحَّ  قد رَبدََّث ااعلماُء،وااّدارسوف عن للِة اؼبوحَُّاِت ببعض ااصنوف ااّشع يَّة ااسَّابقة،وببعض اغَب تات ااتَّجديد
 ( 44بصّن اؼبسّمزاِت شفااق افن ااكج ة تبّتد للَتها باؼبسّمزات، واؼبخّمسات ااَّيت تانّ َمع وفة   اؼبش ؽ   ف ة مبّك ة.(ش

ػػػػػػػػػػػػػػػَ  تزػػػػػػػػػػػػػػػّوَر مػػػػػػػػػػػػػػػْن فنػػػػػػػػػػػػػػػوف ُأاػػػػػػػػػػػػػػػ ه أتجػػػػػػػػػػػػػػػ  بسػػػػػػػػػػػػػػػاطة سػػػػػػػػػػػػػػػبقْتوُ    يقػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ااػػػػػػػػػػػػػػػدّتتور َلػػػػػػػػػػػػػػػصاء ُالولػػػػػػػػػػػػػػػ : شوأتػػػػػػػػػػػػػػػرَب اارَّػػػػػػػػػػػػػػػنّْ أفَّ اؼبوحَّ
 (45ؼبوحَُّاِت.(شتاؼبندوجات،واؼبجّلجات،واا ُّباعضات،واؼبخمَّسات،واؼبسمَّزات،وىذه فنوٌف تُ يَنا م ارَش منتَرمة مَن ااتَّزّور يُتوّْجها ُظهوُر ا
ػػا تزػػػوَّرْت عنها،وتص َّعػػ ّ منهػػا،إْذ تتػػػأاَّف ويقػػوؿ ااػػدّتتور حػػوق  قػػػضف: شوَمػػن يقػػ ف اؼبوّحػػُاِت إىل اؼبسػػػمَّزات ااعّباسػػضَّة ال يشػػّ    أَّنَّ

 (46.(شاؼبسمَّزاُت من أدوار تَنته  بشزٍ  يّتُد   رويّو مع مقابلو   صبضِع األدوار،علر رإِل ىبتلُف اا َّوّي   حزور تّش َدوٍر  تسبقو
ّْ مَن اؼبسّمزات انبجاؽ ااَص ع مَن األلِش،وممّ تتزّوُر َتزّور  َة األنداسضََّة انبجق َُ اً رافعاً رَّت استَوت   نرامَها اؼبوسػضقّ  وهَبنـُ بأفَّ شاؼبوحَّ

 (47اعبديد.(ش
 (48ويَعتقُد ُرسإل نّصار أفَّ: شااتَّوحضَ  َق يٌب مَن ااتَّسمضط تشَّ ااُق ِب،بش ىو قسٌب منو.(ش

ِّ ااعملقػػػػػػة بضنهمػػػػػػا  ّْ فنِّػػػػػػا قافمػػػػػػاً واكػػػػػػْن َسػػػػػػ عاف مػػػػػػا انصصػػػػػػل ب أسػػػػػػو اػػػػػػو  فػػػػػػػ شال َنسػػػػػػتزضع مقارنتهػػػػػػا باؼبسّمزات،واؼبخّمسػػػػػػات،إْذ ألػػػػػػبُ
 ( 49ألوُاو،وقواعُده.(ش

ّْ عنها.(ش اُت َسبَقّ األزجاَؿ،وبااتَّايل ف فَّ األزجاَؿ تص َّع َُ أّما عن عملقة اؼبوحَّ  باألزَجاِؿ شفاؼبوحَّ
50) 

ة،وقػد يػداُش بعػُض اإلعػ اب ويكمُن ااَص ُؽ بإل ااوّحاح،وااّنّجاؿ   َتوف األّوؿ شَيستعمُش ااّلغة ااُصصػُر   رػإل يػنرُب ااجّػاّ بااّلغػة ااعامضَّ 
 (51علر ااّنَجش تما يداش بعُض ااّلُِن علر اؼبوحَِّ .( ش

،ف أه األوََّؿ مهََّد الجّاّ،فاؼبوحَُّاُت  شاعّلها تانّ ُازوة   سبضش ااّتجديد اّاذي لار إاضو  ومَن اادَّارسإل َمْن َرَبَط بإَل اؼبوحَّ ،وااّشع اغب َّ
 (52ااّشع  اغبّ .(ش
.(شوىذا ما ر  (  53َدا بنازؾ اؼبملفكة إىل ااَقوؿ بأفَّ شاؼبوحََّ  أبعُد ما يكوُف عن ااشّْعِ  اغب ّْ

 عااصُر الُموشَّح:-
 تتأاَّف اؼبوحَُّاُت من:

ا مػع بقضػة أقصػاؿ اؼبوحَّػ  وااُقْصُش ىو اعبنء ااَّذي يبدأ بو اؼبوحَّ ،شُبَّضتك َّر،ويُصصش بو بإل األبضػات،وال بُػدَّ   ااُقصػش مػن أف يكػوف ُمّتِصقػ:أَقْػَصاؿ
بقضِتها    ااوارد   ااوزف،وااقافضة،و عدد األجناء،يقوؿ ابُن سناء اؼبل : شواألقصاؿ ى  أجناء مبّاصة يلـن أف يكوف تشُّ ُقصش منها مّتصقاً مع

 (54وزَّنا،وقوافضها،وعدد أجنافها.(ش
بإل قُػْصلإل منو،وال بدَّ   األَبضات من ااتناـ ااوزف،وعدد األحزُ  خبملؼ ااقافضة  ىو األجناء،أو األحزُ  اّايت تتك َّر   اؼبوحَّ  ؿبصورة:ااَبضّ

بضػّ منهػا اّايت ُيستُسن أف تتنوّع   أبضات اؼبوحَّ  ااوارد،يقوؿ ابُن سناء اؼبل : شواألبضات ى  أجناء مبّاصة مص دة،أو م ّتبة يلـن   تػّش 
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وزَّنا،وعػػددأجنافها،ال   قوافضها،بػش وبسػن أف تكػوف قػػوا  تػّش بضػّ منهػػا ـبااصػة اقػوا  اابضػػّ أف يكػوف مّتصقػاً مػع بقضػػة أبضػات اؼبوّحػ    
 (55اُا .(ش

بضػػّ فضتكػّوف مػػن ىذا،وُيسػمَّر اؼبوحَّػػ  تػاممًل إذا بػػدأ بُقْصػش،وأق ع إذا بػػدأ ببضػّ بػػداًل مػن ااُقصش،تمػػا ُيسػمَّر ااُقْصػػش األاػ  َاْ َجػػًة، شوأّمػا اا
ـّ ما ابتدأ بااُقصدور،وُقصش،أّما ااقُ  ـّ،فُضسّمىاؼبزَلع،ف ذا امل اؼبوّح  منو،وبُدئ بااّدور ظُبَّ  اؼبوّح  أق َع،وااّتا  (56ش.(شصش األّوؿ مَن اؼبوّح  ااّتا

ِّ ااقصػضدُة ردّبػا تبػدأ دبزَلٍع،وىػو يتَّصػ    وزنػو مػع ااقصػضدة ،واكنَّػو ذو قافضػة علػر ِرػد ة،عَّ يػأا يقوؿ اادّتتور ؿبّمد غنضمػ  ىػملؿ: شفكانػ
ىو مّتُد مع اؼبزَلِع بعَده ما ُيسّمر ُغصناً،وىو ذو قافضة ـبتلصة عن قافضِة اؼبزَلِع مع ارّباده معو   ااوزِف،ُعَّ يأا بعد ذاَ  ما ُيسّمر ُقصمًل،و 

 (57سّمر ا جًة.( ش  قافضِتو،وفضاابُ ،وااُغصن مع ااقصش ُيسّمر ؾبموُعهما بَضتاً،وخا  ُقصٍش   ااقصضدة يُ  -إذا ُوِجدَ -
ػػ عبضَّة ااّػػيت ىػػ  أَسػػاُس يقػػوؿ سػػّضد اابُػػ اوّي عػػن ااُقصػػِش األاػػِ    اؼبوحَّػػُة: شإفَّ ااُقصػػَش األاػػَ  أي اػبَ جػػة يَتمضػَّػػُن بأنَّػػو أقػػ ُب إىل اأُلغنضػػة ااشَّ

ة نرػػ اً اكجػػ ة األاصػػاظ ااعاّمّضة،وتػػذاَ  اؼبعػػاّ ااشَّػػعبّضة اؼبوحَّػػِ  تلّػػو...إْذ مػػَن ااواقػػِ  أفَّ ؽبػػذه اػبَ جػػات ُألػػواًل   األغػػاّ ااّشػػعبّضة األنداسػػضّ 
 (58فضها.( ش

ا جػػػػػػاءت علػػػػػػر أاسػػػػػػنِة اغبضػػػػػػواف، واازّػػػػػػ ، واألحػػػػػػضاء اؼبعنويػػػػػػة ػػػػػػكاره،وردبَّ   واػبَْ جػػػػػػة شأتجػػػػػػ  مػػػػػػا ذُبعػػػػػػُش علػػػػػػر أاسػػػػػػنة اعبواري،وااِغْلماف،وااسُّ
ِّ قبلها قاؿ، ،أويقوؿ،أو ما يُغّن عنو تغّّن،وَحدا.(شتاغبّب،واغب ب،وماأحبو،وال بُدَّ أْف ي د   اابض ُّ أوقل

59) 
ّْ مع َ  ُلػػػ    اػبَ جػػػة أْف تكػػػوَف: شَرػػػارة ؿب قػػػة،راّدة منمػػػجة مػػػن أاصػػػاِظ ااعاّمػػػة، واغػػػات اػباّلػػػة، فػػػ ْف تانػػػ

بػػػة وقػػػِد احػػػتَػَ ط ابػػػُن سػػػناء اؼب
 (60ُاً.(شاألاصاظ،منسوجة علر ما تقّدـ من األبضات،واألقَصاؿ ا َج اؼبوحَّ  من أْف يكوَف موحّ 

ّّ،وإمّبا نُِرمػػّ علػػر أوزاف  ػػع  اإلسػػَبا ع بضّػػة،أو علػػر أوزاف وقَػػْد زُبػػَتُب اؼبوحَّػػُاُت خب جػػة أعجمضَّػػة،أو عامضَّػػة،وشاكنَّهامل تُػػػْنَرب علػػر أوزاف ااشّْ
 (61ُمواَّدة من ااَع وض ااَع يّب حأف اؼبوحَُّات اؼبختومة خب جات مع ّبة.(ش

 الّتعريف نان  َنَاا  الُمل.:
ىػػػ، وقػد نشػَأ   أسػ ٍة غنضػة، فَكانػّ ِعضشػُتو ىانئػة، فلقػَ   545اَد ااقاق  ااسَّػعضُد عػّن ااػّدين ىبَػة اهلل بػن ااقاقػ  ااّ حػضد بااقػاى ة سػنة:وُ 

 (62شين.( األدباء وااعلماء   ؾبااٍ علمّضة عام ة شتما َتعّلَب ااصارسضَّة، ومضَّأت او مع فٌة عمضقٌة بأسااضب ااكتابة، وحبوف اادَّواو 

ْل  بااقاق  ااصاقش، وَاَدَمو، وتاَف ااقاق  ااصاقش معَجباً بو يعتمُد علضو   أمور تج ة،واصولاً   ديواف ا
ُ
 إلنشاء.اّتصش ابُن سناء اؼب

ضماً الّشع  والسػّضما شوقد أظهَ  منذ حبابو َمضمًل عريقوؿ اادّتتور َجْودت اا ّتايب   مقّدمة ربقضقو اكتاب دار اازّْ از   عمش اؼبوّحُات :

 (63شاؼبوّح  ىذا ااصّن اعبديد اّاذي َوجد فضو ط يقو وواف  نصسو، وىواه.(

قش،واكّن حع ه ومْل يكِن ابُن سناء اؼبل  مضَّااًل الّشع  فقط ،بْش ىو: شناثٌ  م ّسٌش،وتاتبمصّنف،وحاعٌ ؾبضٌد،وتاف   نج ه يُقّلد ااقاقَ  ااصا
  ااقاقػ  ااصاقػش،وىو ؾبضػد   ااصخ ،وااولػف،وااغَنؿ،واو مػدي  رَسػن،عّ ىػو يقلّػد   ذاػ  تلّػو فُػوَؿ أق ُب إىل عمود ااّشع  من حػع

 (64شااّشع اء ،وأبا سبّاـ،واؼبتنر منهب ااّلة،و  حع ه تّلو إغ اؽ   ااّصناعة،واكّن لناعَتو   أتج  األرضاف بارعة ازضصة.(
ُات، وىو أحه  َمن َنَرب فضها من اؼبشارقة، وأتجَ ، وأجاَد، وتاف ابُن سناء اؼبلػ  واسػَع اؼبع فػة وُحه ُة ابن سناء اؼبل : شإمّبا ى    اؼبوحّ 

 (65شبصّن اؼبوّحُات،وىو لارب ااّنر يّة اؼبوسضقّضة فضو.(

 (66شىػ. 608وتانّ وفاة ابن سناء اؼبل  سنة:
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 َعرُض كتاب "دار الطِّراز في َعَمل الُموشَّحات" النِ  ناا  المل.:

َُات   ااِبداية علر ااّ غب من حضوعها، وإعَجاب ااكج ين ّٔا.( اؼبسلَّب بو أفَّ ااُقدامر أعَ قوا عن منَ  : شَتدوين اؼبوّح
 (67ش

ِّ اؼبوحَُّاُت من بعض اؼببتَدعات اّايت انص َؼ ااَع وقّضوف عن َتدوين قواعدىا ، واوال أَّّنا ذاَعػّ   أرجػاء األرض  ،و وىكذا، فقد شتان
 األوساط األدبّضة،وصبعها بعُض ُىواة األدب ؼبا أمكَن ؽبا أف تصَش إىل جضلنا اغباق ،علر أنّو ذُت  أّف ابَن سناء اؼبلػ  رػاوؿ أْف حاَعّ  

 (68شيُقضَب الموّحُات َع وقاً يكوف دف اً غبسأّا،ومضنانًاألوتادىا،وأسبأّا غ  أنّو مل يبض   وجهو ىذا.(

 ملثَة أقساـ:ينقسُب تتاُب دار اازّ از  ث
 ااقسب األوَّؿ:

بػػدأ ااكاتػػُب مصػػنَّصو بػػذت  بضئػػة اؼبوّحػػُات، وسػػْب  األنداسػػضإل إاضهػػا: شفػػ فَّ وفضػػو مقّدَمػػة اؼبباّػػف عػػن اؼبوّحػػ ، وىػػ  أىػػبُّ أقَسػػاـ ااكتػػاب، ف

 (69شّٔا ااّشع اء من م دَّـ.( اؼبوحَُّاِت فبّا تَػَ َؾ األّوُؿ اآلا ، وسب  ّٔا اؼبتأّا  اؼبتقّدـ، وأجَلَب ّٔا أىُش اؼبش ؽ، وغادر
شتُعتبَػُ  ىذه اؼبقّدمة أىبَّ ما   ااكتاب، فهَ  تش ُح يقوؿ اادّتتور َجودت اا ّتايب   مقّدمة ربقضقو اكتاب دار اازّ از   عمش اؼبوّحُات :

ـّ  ّْ بأسػػلوِب ااعصػػ ، انػا نر يّػػة ابػػن سػػناء اؼبلػػ    تػػأاضف اؼبوّحػُات، ونرمهػػا، بػػش تشػػ ح انػػا قػػانوف اؼبوّحػُات بشػػكش عػػا ، وقػػد الػػزبغ

فجاءت مسجَّعة متكلَّصة.(
 (70ش 

 (71ششأىّب ما جاء   ااكتاِب فهو اؼبقدّْمة اّايت وَقعها ابُن سناء اؼبل  ّٓموعتو تل .(  وي ه اادّتتور ؿبّمد زت يا عناّ أفَّ: 
ااكتاِب ألوَّؿ م ّة ُألوؽَبا، وَع وقها، وأنَّػو يقػـو بػذاَ    تػاري   وشبََّن حوق  قضف تلَ  اؼبقّدمة قافمًل شومع وٌؼ أنَّو وقَع   مقّدمة ىذا 

 (72شفّن ااّتوحض  مقاـ اػبلضش بن أضبد ااص اىضدّي   تاري  ااّشع  ااع يّب.(
، وتزمػع، وزبلػب، وذبلػب، وتصػ غ وتشػغش، ،فهػ َ ُعَّ ذتَ  تأثَ  اؼبوحَّػُاٍت   نصػوس اؼبَتلقإل وتبنٍ،وتنص ىنؿ تلّػو شتُلهػ ، وُتزػ ب، وتػبيٍّ

أغػّن جّد،ونرٌب تشهد ااعإل أنّػو نج ،ونجػ  يشػهد ااػّذوؽ أنّػو نرػٌب  لػار اؼبغػ ب ّٔػا مشػ قاً اشػ وقها بأفقو،وإحػ اقها   جّوه،ولػار أىلػو ّٔػا 

ـُ ،وباؼبعدف اّاذي ناـ عنو األناـ.( ااّناس ارص ىب بااكنن اّاذي ذا تو ؽبب األيّا
 (73ش

ـَ اىتماِمػػػػػػػػو ّٔػػػػػػػػ ُّ ّٔػػػػػػػػا وذَتػػػػػػػػَ  قِػػػػػػػػَد ُّ ّٔػػػػػػػػا ُربِّا،ولػػػػػػػػاربُتها ظباعاً،وعاحػػػػػػػػ ُما رصراً،وأرزػػػػػػػػ ُّ ّٔػػػػػػػػا ِعشػػػػػػػػقاً، وُحػػػػػػػػِغص :شفقػػػػػػػػْد نِبػػػػػػػػ ذا ااصنّْ

ُّ فضها من عُم ي سنإل.( ُّ اصاياىا...واِبج علماً،واستخ جُتخباياىا،واستزلع
 (74ش 

ِّ اؼبوحَُّاُت ّٔذه اؼبجابة، وؽب :ُعَّ ربدَّث عِن اؽبدؼ من ىذا ااكتاب ا   ُسوؽ األدب ىذه ااقضمة،ومل أَر أرداً لػنَّف   ألػوؽبا شوؼبَّا تان
ُّ   ىػػػذه األوراَؽ مػػػا ال بػػػدَّ ؼبػػػْن يُعاينهػػػا ،ويُعػػػّن ّٔػػػا مػػػن َمع فتػػػو،وال غنػػػا ء بػػػو عػػػن مػػػا يكػػػوف المػػػتعلِّْب مجػػػااًل وُبتذه،وسػػػبضمًل يُقتصػػػر صبعػػػ

 (75شُ .(تصصضلو،وصبلتو اضكوَف المنته  تذِت ة،والمبتديتبِص ة،وباهلل ااتَّوفض

 (76شوح ع بعد ذا    تع يف اؼبوّح ،فهو شتملـٌ منروـٌ علر وزف ـبصوص.(
وفْعػػػػػمًل شترػػػػػشُّ معرػػػػػُب ااّتع يصػػػػػات ال زبػػػػػ ج عػػػػػن تع يػػػػػف ابػػػػػن سػػػػػَناء اؼبلػػػػػ  رغػػػػػب أفَّ ااكجػػػػػَ  مػػػػػن اؼبوحَّػػػػػُات ال زبمػػػػػع ؼبعضػػػػػاره، وال تػػػػػ تبط 

 (77شدبقايضسو.(
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ـّ،و  األقػّش مػن طبسػة أقصاؿ،وطبسػةأبضات،ويقاؿ اػو ُعّ ذت  أقساَمو: شوىو يتػأّاُف   األتجػ  مػن  سػّتة أقصػاؿ، وطبَسػة أبضات،ويُقػاؿ اػو ااتّػا

 (78شاألق ع،قااّتاّمنا ابتدئ فضو باألقصاؿ،واألق ع ما ابتدئ فضو باألبضات.(
 واستشهد بعد ذا  بأمجلٍة من اؼبوّحُات.

ع اء األنداٍ،واؼبغ ب،وقد ازّبذىا اؼببّاُف حواىَدشاستَقر منها األمجلػة ااَّػيت َجػاء و  ااقسب ااجّاّ طافصٌة من ـبتارات أعملـ اؼبوحَُّإل من حُ 

َُات اؼبغ بضَّة علر ت تضب األمجلة.( 44ّٔا ِاملؿ مقدّْمة تتابو،ويبلغ عدُد ىذه اؼبوّحُات  َّ عنواف:اؼبوحَّ موحَُّة رب
 (79ش

َُات ابن سَناء اؼبل ، وعدد و  ااقسب ااجّاات َُات اؼبصّنف. 45ىا:لبَبة من موحَّ ّْ ربّ عنواف:موحَّ  موّحُة، وقد صُبع
 شتممَّن أربعًة وثملثإل موحَُّاً أنداسضِّا، أومغ بضِّػا، منهػا َسػبعٌة ِامجهواإل،تمػا تَمػمَّن طَبسػًة وثملثػإل موّحػُاً مػن تػأاضف ابػنِ  فااكتابُ 

ين الوحَّاح عضنو عج  علضهما   ـَبزوط  ُفصػوص ااُصصػوص وعقػود سناء اؼبل  نصسو،أقاؼ إاضها اا ّْتايّب ؿُبقُّْ  ااكتاب موحَُّإل خَا  

 (80شااُعقوؿ  البن سناء اؼبل  ،و  دار اازّْ از عش وف موحَُّاً ال توجد   مصدر خا .(
جاَؿ بااقاعدة، ُعَّ تمل ذاَ  يقوؿ اادّتتور حوق  قضف: شوأتَبع ذاَ  بأربعٍة وثملثإل موحَُّاً أنداسضِّا مْن أروَِع ما أنَتجو األنداسّضوف اضق َف اؼب

خبمسة وثملثإل موحَُّاً من نْرمِو اضتَّسَع بااّتزبضِ ، واضدؿَّ علر ب اعتو،وإبداعو   ىذا ااصنّْ األنداسّ  اعبديِد.(
 (81ش

اِت اّايت أوَردىا اؼببّاُف قضمٌة ُتربه، فقد قاَؿ َجوَدت اا ّتايب   مقّدمة ااّتُقض  ااكتاب  َُ وؽبذا ااكتاب فافدة أا ه:إنَّو يمػبُّ  شوؽبذه اؼبوحَّ
 تجػػ اً مػػن موحَّػػُات األنداسػػضإل،أو اؼبغػػ بضإل تمػػا ُيسػػّمضهب ،وىػػ  موحَّػػُات يصػػُعُب ااعجػػوُر علضهػػا ؾبتمعػػة   تتػػاب خا ،وقػػد ذَتَ ىػػا ابػػنُ 

 (82ش.(سناء اؼبل  تشواىد اضش َح ّٔا نر يّػَتو،وتذاَ ،فقد صَبَع اؼبباُّْف   ىذا ااكتاب أتج  موحَُّاتو
ِّ اؼبباَّْف، فقد راوَؿ أْف وَبصَ  أوزاف اؼبوحَُّاِت، فهويقوُؿ: شفمنها ما جػاء علػر أوزاف أحػعار ااعػ ب، ومنهػا  مػا ال واكنَّ مشكلة أرَّق

ـَ او ّٔا.( وزَف او فضها، وال إؼبا
 (83ش

 ِب، وىذا ااِقسب منهػا ىػو ااكجػ ، واعبَػبُّ ااَغصػ ، ويقوؿ: شوااقسب ااجَّاّ من اؼبوحَُّات ىو ما ال َمداش اش ء منو   ح ء من أوزاِف ااع

 (84شوااعدد ااَّذي ال ينُِص ، وااشَّارِد ااَّذي ال ينمِبط، و َما ؽبا َع وض إالَّ ااتَّلُإل، وال َقْ ب إالَّ اامَّْ ب.(
فتُػػػاً ال يػػػناؿ ا ػػػدثوف يػػػدوروف   فَػَلكػػػو،  فػػػَنُُن ال نُنكػػػُ  أفَّ شرديجَػػػو عػػػن قمػػػايا ااػػػوزِف وااقافضػػػة واؼبزلَػػػع واػب جػػػة، واالسػػػتعارة تػػػافَ 

مستلهمإل منو معامل بارزة َطَ َرها عن سبّ س ّٔذا ااصنّْ ودراية عمضقة.(
 (85ش

ّْ ىضّْنػة، فػػػ شيبػدو أفَّ أىػّب مشػكلة راودِت ابػَن سػناء اؼبلػ  ىػ  مشػكلة ااػوزف، إْذ نكػاُد َنشػع   أنّػو واكنَّ مشكلَة ااوزف   اؼبوحَّ  اضس
داً متتابعػػة اصػػناعة َعػػ وض الَموّحػػ ،و تػػاف ذاػػَ  أمنضػػة عنيػػنة اؼبنػػاؿ إْذ مل يسػػتزع أْف ىبمػػَع زمػػاـ ىػػذا ااصػػّن ؼبضػػناف َع وقػػّ  بػػذَؿ ُجهػػو 

تجػػ ة وبكمػػو،فعنَّ علضػػو ،وأعػػوَز النصملمػػا مػػَن ااكّف،وا وجَهػػا مػػَن اغبْصػػ ،واعّش فػػْوَت ىػػذه األمنضػػة علضػػو تػػاَف ااسَّػػبَب وراء انصػػ افو إىل  

 (86شات.( ااّتقسضمَ 
عػنَّ َعلضػو، ورغػَب أفَّ اؼبباّْػَف شأوَّؿ فػارس يبتزػ  َلػهوة اؼبوّحػ  تنرػ اً، وسبجػضمًل، ورػاوَؿ أْف هبعػَش مػن تتابػو تتػاَب َعػ وض، غػ  أفَّ ذاػَ  

 (87شوأعوز النصملت اؼبوّح  من ااكّف.(
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وااصوافد ااقضّْمة ااّػيت يُقػّدمها انػا ال وبػّش انػا ُمعمػلة أوزاف اؼبوحَّػ ، شَعلر ااّ غِب مَن ااّتعااضِب، يقوؿ َجودت اا ّتايب   مقّدمة ربقضقو الكتاب:

وحبوره رملِّ َّنافضِّا، وترهُ  ىذه اؼبعملة جلضًة   اؼبوّحُاِت اّايت ال زبمع ابُور ااّشع  اؼبع وفة.(
 (88ش

تعدُّ أنداسضَّة، فهش اّتكأ ىذا اؼبنرُّْ  علر جهِد تَنر ّي وأثاَر بعُض اابارجإل، وااّدارسإل عملقة ابن سناء اؼبل  اؼبش قّ  باؼبوّحُاِت اّايت 
 سابٍ  اؤلنداسضإل؟

إفَّ جهػػػَد ابػػػِن سػػػناء اؼبلػػػ  َعرػػػضٌب، وذو أنبضػػػة ُقصػػػوه شويكسػػػُب ىػػػذا اعبهػػػد مػػػن جهػػػٍة ثانضػػػة أنبضّػػػًة تونػػػو جهػػػداً مشػػػ قضِّا ي لػػػد تػػػ اث 
  غػوامض اؼبوّحػػ ، وبػااّتنر  اقمػاياه ااعويَصػػة، اكػّن ذاػػ  جػاء مػػن األنداسػضإل قبػش رلػػدىب اقمػاياه ااّنقديّػػة، وتػانوا ىػب أوىل بتصسػػ

 (89شناقد مش قّ ،وتأّف اؼبش ؽ ىو ااّسّباؽ دوماً إىل مجش ىذه اعبهود.(
مػػػن  نوأحػػػاَر اادَّارسػػػوف إىل مصػػػَدٍر مػػػن مصػػػادِر ااكتػػػاب، وإىل َتػػػوف اؼبباّْػػػِف شقػػػد اسػػػتصاَد مػػػن ِاربتِػػػو باؼبوّحػػػ  األنداسػػػّ ، وِلػػػلتو بااوافػػػدي

األنػػػداٍ مػػػن أدبػػػاء، ومغّنإل،فوقػػػع   َعػػػ وض ىػػػذا ااّشػػػع  اعبديػػػد ااكتػػػاب ااعلمػػػّ  األّوؿ دار اازّػػػ از   عمػػػش اؼبوّحػػػُات ،فجمع بػػػإل 

 (90شااّتنر ،وااّتزبض .( 
ُاِت املؿ ت ّدده إىل ااشَّضِ  مقداد ررضب ريادة ىذا ااَعَمش إىل َتوف اؼبباّْف قِد ااتقر: شبأرِد األنداسضإل فبَّن وبسنوف نْرَب اؼبوحّ ويَػْعنو 

ىػػػػ،   مصػػػ ، فأوقَػَصو علػػػر أسػػػ ارِىا، وبارجَػػػو فضَهػػػا رػػػَتَّ انصػػػ َج اػػػو   َعَملهػػػا مػػػا زاَد علػػػر  575أيب ا اسػػػن اابهْمسػػػّ  اانَُّػػػوّي  ت:
  َمشػػػػػػاىِ  َسػػػػػػادس  ىػػػػػػػ    تتابػػػػػو ااّػػػػػػذي مػػػػػػا زاؿ ـبزوطاً: إنَسػػػػػػاف ااُعضػػػػػػوف 856اؼبغاربةرسػػػػػناً  تمػػػػػػا يقػػػػػػوؿ ابػػػػػػُن أيب ُعذيبَػػػػػػة  ت :

 (91شااق وف .(
إفَّ دراسػػػَة ابػػػن سػػػناء اؼبلػػػ : شتُعػػػدُّ دراسػػػُتو الموّحػػػُات أىػػػّب، وأوسػػػع دراَسػػػة ولػػػلّ إاضنػػػا، وىػػػو وإف ـ يكػػػن أنداسػػػضِّا، ف نَّػػػو عػػػ ؼ 

 (92شاؼبوّحُات، وأعجب ّٔا ظباعاً، ونرماً فبّا جعلو أىمًل الّتنر  فضها.(
 قيمة الكَتاِب وأهميَّتة:

َعمػػُش ابػػِن سػػناء شأوََّؿ جهػػٍد ُمتػػأفٍّ تنػػاوَؿ حػػكَش اؼبوّحػػُة، ووزَّنػػا، وقافضتهػػا، وموقػػوعها، وا جتهػػا، وبشػػكٍش يػػور  أفَّ ىػػذا اعبهػػَد يُعػػدُّ 
سلَ   ااّساب  ألّي جهٍد ينبُّ عن عقلّضة نقديّة رصضصة مستوعَبة اقمايا اؼبوّحُات، ومهتّمة ّٔا منذ رإل، ورسبو أنبّضة أنّو ،وألّوؿ م ّة

 (93ش يقاً غ  مسلوؾ.(ط

فػػػ دار اازّْ از شيُعػػّد أقػػدـَ مباّػػف   ااتّػأري  اصػػناعة اؼبوّحػػُات.( 
وىػػو شيُعػدُّ حبػػ ٍّ أّوؿ تتػػاٍب نقػػدّي يتتبػُع بنضػػَة اؼبوحَّػػ  تتبعػػاً دقضقػػاً  (94ش

 (95شمشصوعاً ذاَ  دبملررات ناقِد رصضف ؿبسن ؼبهنِتو.(
ت ة األجضاؿ ال بشع ه، وال بنجػ ه فُسػب، واكػن بكتابػو ااّصػغ   دار اازّػ از  ااّػذي يُعػدُّ مػن أىػبّْ فقد َع َؼ اا َُّجُش تضَف شوبص  اظَبو   ذا 

 (96شمصادر دراسة اؼبوّحُات.(
ء اؼبلػ : ومَن اّاذين أْعَلوا قضمَة ىػذا ااكتػاِب، ورفعػوا حػأَف مبّاصػو رسػإل نّصػار ااّػذي يقػوؿ   تصػدي ه اازّبعػة ااقاى يّػة مػن ديػواف ابػِن سػنا

ات، وصبػػَع فضػػو وأاَّػَف ااقاقػػ  ااسَّػػعضد تتابػاً رافػػداً تتبّػػَع فضػو قواعػػَد ذاػػَ  ااصػػّن ااّشػع ّي ااّػػذي حػػاَع   تلػَ  ااُعصػػور حػػضوعاً واسػعاً: اؼبوّحػػُش
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 يتنرنح عنو،وقمَن أفَّ مباذَج من فنّْ اؼبَغاربة، واؼبشارقة باإلقافة إىل جهوده اػباّلة فضو،ومل يلَ  تتابو  دار اازّ از مجضملًاو،فشغش موقعاً مل

ّْ مع تج ين من معال يو،ومنافسضو.( ااّشه َة ال تنوؿ عنو،أو تتواره تما فعل
 (97ش

ا   ويقػوُؿ ؿبمَّػد زت يػػا عنػاّ: شوقػد تنػػاوَؿ اؼبوّحػُاِت مػن بعػػد ابػن سػناء اؼبلػػ  تجػ وف مػن أدبػػاء اؼبغػ ب واؼبشػ ؽ، واكػػنَّ تنػاوؽبب تػاف يػػأ

 (98ش، أو يتمّجش   صبع ااّنصوص بدوف دراسة أللوؿ اؼبوّحُات،واصافت تصمضمها،وأوزاَّنا.(ااعادة عاب اً، أو مبتوراً 

ىػػػ ااّػػذي رػػّدد  608ويقػػ ُب مػػن ىػػذا قػػوؿ يوسػػف أبػػو ااُعػػدوس: شواحػػته  مػػن اؼبشػػارقة ابػػُن سػػناء اؼبلػػ  ااّشػػاع  اؼبصػػ ّي اؼبتػػوىّف سػػنة: 

 (99ش ،وأوزانو   تتابو دار اازّ از.(قواعَد ىذا ااصّن ااّشع ّي، وبإّل اصافصو، وطُُ َؽ نرمو
ىذا  مقداد ررضب   ااقضمِة ااعلمضَّة ؽبذا اؼبباّْف،وتأسَّف اَكوف شا َدثإل مَن اابارجإل،واادَّارسإل اعتمدوا تتاَب ابِن سناء اؼبل وحكََّ  

ااصنوِف،وَوقػِع اامَّػوابط اػو ال بػدَّ أْف يقػوـَ علػر  أساساً ورضداً   دراستهب الموحَُّاِت ،واضٍ ىذا بصػُضٍ  ،إْذ أفَّ تقعضػَد أّي فػنٍّ مػنَ 
ىػػ عهػداً  608أساِس نمِن ىذا ااصنّْ ،واتتماِؿ أسبابو،واّتماضِبعاؼبو،وبُلوغ ااذّْروة فضو،ومل يكْن عهُد ابػِن سػناء اؼبلػ ،وىو اؼبتػوىفَّ سػنة:

أفَّ ابػػػَن سػػػناء اؼبلػػػ  مل يُػػػدرِْؾ َوحَّػػػار  ثملثػػػة قُػػػ وف مػػػْن بعػػػده    يصػػػ ُّ أْف تتػػػوفػََّ  فضػػػِو ىػػػذه األسػػػباب صبضعػػػاً ادراسػػػِة فػػػنّْ ااتَّوحػػػضِ  إذْ 
،أمَّػػػػػػا إذا علمنػػػػػػا أفَّ ىػػػػػػذا ااصػػػػػػنَّ قابػػػػػػٌش الّتغضػػػػػػِ   ّْ بنمػػػػػػاٍف يسػػػػػػتهاُف بػػػػػػو علػػػػػػر اإلطػػػػػػملِؽ   عمػػػػػػِ  أيّْ فنٍّ األنداٍ،وثملثػػػػػػة قُػػػػػػ وف اضسػػػػػػ

رؾ مػده أنبضَّػة اإلؼبػاـ بكػشّْ جوانبػػو،وما وبصػش فضػو مػْن تزػّورات اػػملؿ ،وااتَّعديش،واإلقػافة ،واإلبػداع أتجػ  مػن أيّْ فػنٍّ خا ،ف نَّنػػا سػُند

 (100شىذه اؼبّدة ااّزويَلة.(
َّ الّنر  أفَّ ىذا اؼببّاَف مَل تتبعو مبّاصات أا ه ال مَن األنداسضإل، وال مَن اؼبشارقة وي ه األستاُذ أضْبد مقبش ؿُبمَّد اؼبنصورّي أفَّ: شااملّف

 (101شط رو ابُن سناء ىو ااّش ء اّاذي ال يُنَك ،أو ىُبااف.( اكأَّّنب خمنوا بأفَّ ما
أمػػػػِ  فلػػػػػ دار اازّػػػػ اِز   َعَمػػػِش اؼبوحَّػػػػُات  مكانػػػة حػػػػاـبة   َلػػػ ِح ااّتقعضػػػػِد اصػػػػنّْ اؼبوحَُّات،فػػػػ شرػػػػإل نسػػػتع ض مػػػػا أّاَصػػػو ااُقػػػػدامر   

يُنرنَح  دار اازّْ از  عِن اؼبكانة ااشَّاـبة اّايت يتبّوؤىا ،فكتاب  ال قبد عمملً وارداً يستزضُع أفْ  -قبش ابن سناء اؼبل  وبعده–اؼبوحَُّاِت 
فػش ااّػذين  ااعقد ااص يد علر سبضش اؼبجاؿ ال يشُ  اابّتة إىل اؼبوّحُات علر ااّ غِب من أفَّ بعَض اؼبصادر تػنعُب بػأفَّ عبػد ربّػو تػاف مػْن أوا

 (102ش ال يذت  عن ىذا ااصّن إالَّ عبارات متناث ة.(وقعوا اؼبوّحُات،وتتاب ااّذا ة   ؿباسن أىِش اعبني ة
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 اللة زينب فكر وحضارة
م.7891ـ7981دراسة سوسيولوجية لشخصية اللة زينب القيادية ودورها الحضاري في المجتمع الهاملي  

Lalla Zayneb Intellect and Civilization 

A Sociological Study of Lalla Zayneb Leadership Personality and her   

Civilizational Role within the Hamili Society 1897-1904 

 

 د.قاسمي الحسني عواطف
 جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية. 

 

 الملخص :
ن الع ايفين، إمايف ة اشاتتاعن  ن  ما  با  يف ال اوبداياة  زينب من عظمااء التااريخ اائايايفي ل ال ايفن التاشا  ع ايف  ةإن للتاريخ عظماء، والل

ما  اليفلاو وىاحل ااةاارة العيفبإلاة اةشا مإلة،  و ن ت ا ن ل  نصانع لا ايالصاااات العبق التاريخ ال دمي وتستلهم وىجها مان  وا ر النسااء 
ميف ة عصيفية مبفه م الف يف التن ييفي للمعاصيفة، مازلة ب  العلم والعمو االلتماعي، ب  الدين و ال إلادة، ب  السإلاشة اةدارية إذات ال قن 

  .والسإلاشة اةوساوإلة كفن تعاملي يست تب  فيفاد اجملتم 
تنتلق ىذه الدرشة من رؤية مالك بن وا  ففها م ااةاارة،  إلا  إلاد اةوساان با رة ىاذا افنظا ر ووا اة تلاك اليفؤياة، وىاذا ىا   س و شااس 
الف اايف ااةاااري  ي ا، يااة، فه يااة اةوسااان بف اايفه وإبداعااو، وى يااة اجملتماا  بحنصااالتو وافةااي قاادما راا  نفاقااو ومساات بلو، بااالف يف واةوسااان 

عإلا و رضا، لغة وتارخيا، ديناا وإدياواا، واقعاا ونفاقاا. فلام ي ان اف ايفوي ااةااري الاذي  شساو ال اإلخ شاإلدي قماد بان    ال اشام و صالتو و 
وواصاالتو اللااة زينااب ياايفتبن باةوسااان اائاياايفي ب اادر ماااى  ياايفتبن باةوسااان ك وسااان مهمااا كااان العصاايف والئمااان، لااإل  م اايفوعا ياايفتبن ف اان 

 ال ت ل، بو ى  م يفوي  كرب، إوو ميفتبن بالف يف، ميفتبن باةوسان ا، ية وال إلان.باالشت  ل ل م ابو ا
 ال لمات اففاتإلح:  اللة زينب، الف يف، ااةارة، اةوسان، ا، ية، اامال.

 
Résumé: 

         Great men and women have always existed throughout human History. Lalla Zayneb was 

amongst those women who built Algerian History ending 19th and beginning 20th centuries. 

She was inspired by old History glow and illuminated from all pious and righteous women and men 

who shared and edified together Arab-Islamic Civilization. 

In the sense of enlightenment intellect of contemporaneity, Lalla Zayneb was a modern woman; she 

succeeded to bring together edification and social works, achieved associating leadership and 

religion, along with human and administration policies. A cooperating technique from Lalla Zayneb 

that attracted and polarized all community members at that time. 
         This study is based on Malek Ben Nabi' vision about the concept of Civilization; where 

human being is the center of this perspective, his identity is its nucleus. 

Identity is both the fundament and exponential of Civilizational intellect. Human being identity 

comes from both his intellect and ingeniousness, land and language, history and religion, faith and 
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reality, whereas community identity comes from originality and magnanimity; all values together 

will inevitably lead any society to best outlooks. 
          The Civilizational project founded by Sheikh Sidi Mohamed Ibn Abi ElKacem, followed later 

on by his daughter Lalla Zayneb, was built for both Algerians and all human beings. A visionary 

Civilizational project valid for all eras and epochs, a scheme not just conceived for independence 

from colonial occupation, way bigger than that, it is a scheme connected to human being intellect, 

for his identity, entity and existence. 

Keywords: Lalla Zayneb ,Leadership, Intellect, Civilization, Human being ,Identity , Beauty 

 
 

ن الع يفين، إميف ة اشتتاعن  ن  م  ب  يف ال وبداية  زينب من عظماء التاريخ اائاييفي ل ال يفن التاش  ع يف  ةإن للتاريخ عظماء، والل
م  اليفلو وىحل ااةارة العيفبإلة اةش مإلة،  و ن ت  ن ل  نصنع ل اين  و ر النساء الصااات العبق التاريخ ال دمي وتستلهم وىجها م

ميف ة عصيفية مبفه م الف يف التن ييفي للمعاصيفة، مازلة ب  العلم والعمو االلتماعي، ب  الدين و ال إلادة، ب  السإلاشة اةدارية إذات ال قن 
 . فيفاد اجملتم والسإلاشة اةوساوإلة كفن تعاملي يست تب 

و إىل ما لإل  غيفيبا عن افيف ة العيفبإلة وافيف ة اائاييفية الإل م  ن ت  ن ل ميفاكئ ال  ى و ن تصن  ولو التاريخ افعاصيف، ل ن ما كان ،ا  ن تص 
والنحن ل الصخيف ر  بناء اليفلال واجملتمعات،  ر لة لهاد   عرب األلإلال افاضإلة، من وصلن إلإلو الإل م، إال بفةو ما قدمتو األمهات

 ، تيفالعارتال  ااةارة العيفبإلة اةش مإلةبالظ م و  عص ر ااهوترتال  ل   نلتحافظ على اف اوة اليت كيفمها هبا اةش م، م اوة را 
 وع   على قإلمة ىذا ال إلان اخل ق افبدي وى  افيف ة. ا
ودت اليفلو ل بناء اائاييف كدولة مست لة، شاعدتو ل التحيفييف وصنعن معو ل د عيففن افيف ة اائاييفية الرببيفية باف اقف البت لإلة اليت شا 

يف ة الث رة ل قلب الث رة، ففي ث رهتا م  اليفلو ر  االشت  ل، كاون تتحيفر من قإل د صنعتها اجملتمعات العيفبإلة ل عهد ارتاطها، عيففن اف
اًء و  ن  مساءىن حبيفوف من ذىب:  سإلبة بن ب علي، مجإللة ب  ريد، وريدة اائاييفية جبلدىا وصربىا، وقدم لنا تاريخ اائاييف افعاصيف وس

 مداد، مجإللة ب عئة وغريىن.
لسإلاشة  وإذا ما رلعنا قلإل  إىل ال يفن التاش  ع يف، إلد وساًء عظإلمات متإّلئن باةضافة إىل ااهاد والف يف التحيفري الث ري، بتاب  ال إلادة وا

ّن فإلو، وتف قن فإلو على اليفلو الذي شاودىا وكان معها، كربىان ودلإلو قاط  على ق ة وتحنثري افيف ة كفن وإدارة، طبعن اجملتم  الذي ك
ت اائاييفية ل اجملتم ، وعلى ر س ى الء الفةلإلات ال يي صنعن تاريخ اائاييف اادي ، ومتإّلئن باليفياشة واليفيادة، و سن تسإلري اف شسا

م، اليت  طلق علإلها اف رخ الفيفوسي ل ي ماشإلنإل ن، ل ب 0388ا0381ة اجملاىدة اللة وس ميف االلتماعإلة ل ال يفن التاش  ع يف، البتل
"لان دارك ليفليفة"، ت بإلها ،ا بالبتلة ال  مإلة الفيفوسإلة "لان دارك"، غري  هنا كاون تيففض ذلك الل ب مفةلة ل ب " خ لة ليفليفة" 

 زي فارس ل صف ف خالد بن ال لإلد.وسبة إىل خ لة بنن األزور، اجملاىدة اليت كاون تتن يف ل 
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ومن  عايل لبال ليفليفة إىل امتداد الصحيفاء، وحتديدا إىل مدينة ب شعادة اليت  إلبن وا دة من  ىم النساء اائاييفيات الايت وصاو صاإلتها  
ة اللة زينب بنان ال اإلخ شاإلدي قماد إىل خمتلف البلدان وافناطق اةفيفي إلة واألوربإلة، وكتب عنها البا ث ن وافست يفق ن، إهنا ال لإلة الصاا

م", الاايت ت اا ل عنهااا إيئابإلااو ابيفىاااردت:" ..رمبااا ىااذه افاايف ة الاايت تلعااب دورا إشاا مإلا عظإلمااا ىااي الفيفياادة ل 0011ااا0381باان    ال اشاام 
 افغيفب اةش مي".

 

 
ةاااري وااللتماااعي اليفيااادي ل زوايااة ا،امااو،  ىااذه افاايف ة الاايت صاانعن ولهااا نخاايف لتاااريخ ااهاااد وبناااء اجملتماا  اائاياايفي، بفةااو دورىااا اا 

فتمإلئت والال وس ميف مبيفكئ ال إلادة وفان السإلاشاة، وخايفوج افايف ة ك ايادة وزعإلماة التماعإلاة رو إلاة صا فإلة، ت ايفف علاى إدارة وقإلاادة م شساة 
ة ا،امااو ل الاادىا اف شاا  ال ااإلخ التماعإلااة رو إلااة، كاواان ماان   عظاام زوايااا افغاايفب العاايف  ل ال اايفن الثااامن ع اايف والتاشاا  ع اايف، ىااي زاوياا

السإلدة زينب  ﴿شإلدي قمد بن    ال اشم ا قدس ا شيفه ا واليت ت لن م إلختها اللة زينب بعده، واصفا إياىا ال إلخ  العاش ر اخلن ي:
در صاا ب اليفشاالة ال اياو:" افايف ة ال لإلة الصااة، الغيفة ال اضحة، ال ارية كتاب ا عئ ولو، العافة افتف هة ل الادين التف او األلاو، و 

 ﴿متب اة وصاإلة والادىا ل رشاالة لااء فإلهاا: 1 ﴾الصااة خري من  لف رلو" فسارت ل اف اام شارية والادىا اليفلاو باليفلاو وال ادم بال ادم
 ن جيعو الربكة فإلاك و ن و ون يا ابنيت السإلدة زينب ف  ين بنإلة طإلبة من  م ر الدار والعإلال ألين لاعلك بدال من وفسي  شحنل ا تعاىل 

 2﴾ت  ين من النساء الصااات ال ي قال فإلهن رش ل ا صلى ا علإلو وشلم: إميف ة صااة خري من  لف رلو غري صاحل.
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 إن من  ىم  شباب اختإلاروا ىذا اف ض ي" اللة زينب ف يف و ةارة، دراشة ش شإل ل لإلة ل خصإلة اللة زينب ال إلادية ودورىا ااةاري ل
م" ىا  ال  اف وب ا و  كثايف دقاة وتفصاإل  عان معاا  البنااء الف ايفي وااةااري ،اذه ال خصاإلة ل بإل تهاا 0011اا0301اجملتما  ا،ااملي

هتا افنغل ة، كدلإلو وبيفىان على دور افيف ة اائاييفية، فاامإلو ل شخصإلة اللة زينب  هنا وىبن وفسها خلدمة اجملتم ،  ارمة وفسها من  إلا
ن األم اليفو إلااة ف ااات الإلتااامى وافساااك  وعااابيفي الساابإلو، واصاافة وفسااها ل رشااالة إىل شااإلخ اةشاا م ال اضااي باان اافاااف اخلاصااة، ف اواا

إميف ة ب يف ميفلا ة اخلاري، م شا مة عناد العاماة بالصا ح، تالإلاة ل تااب ا، ذات عفاة وصاإلاوة، تنفاق ما،اا ل شابإلو ا علاى ذوي  ﴿قايلة:
  3.﴾ال يفىب  والإلتامى

 ون قايدة وإدارية، فل د مت نن من م إلخة  الئاوية بعد  ن ت ل والدىا، ول إلن دعما كبريا من اجملتم  ا،املي، فحنىم ماا يثريواا ل ىاذهكا  
إلة ال خصإلة، كإلف ،ذه افيف ة افعجئة  ن حتتو تلك اف اوة وتصو إىل ميفكئ ال إلادة، ف شساة ذاي صاإلتها ل األقتاار، وكاوان اةدارة الفيفوسا

سب ،اا  لاف  سااب،  شخصاإلة  ثبتان ول دىاا ل كتما  ذكا ري، كتما  منغلاق، إوناا وتحادث عان كتما  صاحيفاوي، ل بإل اة وعصايف حت
 ص ل ديين، لو معافو وت الإلده، م  ىذا كان  كرب دور ريادي ل لة زينب دورىا االلتماعي وااةاري، الذي دعمها فإلو ىذا اجملتم  ذاتاو

ف إلاف اشاتتاعن ىاذه افايف ة  ن ت لاب افعادلاة وتةا  معادلاة  !عاد والتفاصإلو السالفة الذكيف، إوو اةعجاز   ااالذي حيمو مجإل  تلك األب
 لديدة ل ىذا اجملتم ؟  

كما يعد ش قنا  لتف  إلك ال فيفة السإلاشإلة ،ذه ال خصإلة من  ىم الدواف  اليت  ت  دواا إىل ىاذا البحا ، ل اد اشاتتاعن اللاة زيناب  ن 
ىري و ن ت تسااب ا اارتام اةدارة الفيفوسااإلة، ل ااد والاان اال اارتام واشااتتاعن  ن تاا ازن افعادلااة باا  كتماا  م ااافح ودولااة ت سااب  ااب اامااا

قتلة، إهنا كاون  اىد وت افح وفق منظ ر قيفيب من غاودي  ي بالس م والعلام وااةاارة، را ان تباين كتمعهاا باالعلم والتمساك باللغاة 
جملتم  اائاييفي كمجتم  مسلم، كما را ن بف يفىا ال إلادي تسريعلى هنحل والدىا ال إلخ اف ش ، ف د كاون العيفبإلة وبالدين،  ي بث ابن ا

ذراعاااو الإلماااع ل مجإلااا   الاااو و   الاااو، تيفاف اااو ل مجإلااا  ر  تاااو وتيف الاااو، و شااايفف بنفساااو علاااى تدريساااها، وبنايهاااا ك خصاااإلة علمإلاااة دينإلاااة 
العلمااء ل اجملاال ، و وكاو ،اا ال اإلخ اف شا  الساج ت التجارياة والع ارياة، ف اوان التماعإلة، را ان تادرس النسااء واليفلاال، و اطاب 
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 على علم جبمإلا  التفاصاإلو الداخلإلاة واخلارلإلاة ل ا ادة مان  ىام اف شساات االلتماعإلاة اليفو إلاة ل افغايفب واف ايفق العايف ، ووعاين هباا زاوياة
إن تاريخ زاوية ا،امو يهم تاريخ افغيفب بحنشيفه من  ﴿لئوايا ل افغيفب العيف  قاي :ا،امو، اليت ييفاىا افست يفق الفيفوسي لاك بريك من  ىم ا

 .﴾ إل  اجمله د الذي بذلتو ب و عئم ل زمن االشتعمار وذلك باشتنهاض ال إلم اليفو إلة وااللتماعإلة اليت ت  م م ام ملجحن الناس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشالة لاك بريك عن زاوية ا،امو

 
ةعجاز ل ىذه ال خصإلة ى  بناء اليفلو ،اا وىا  ال اإلخ اف شا ، الاذي  كاان يعادىا ،اذا األمايف، كع ماة وبإلاان وبيفىاان إن شيف وشحيف ا 

على شري ال إلخ اف ش  م  تعالإلم الدين اةش مي ل إعتاء افيف ة دورىا ااةااري وال إلاادي، واللاة زيناب مجعان با  دور افايف ة اليفيإلساي  
ا لاافالف ماان األطفااال الإلتااامى و افساااك ، وباا  الاادور ال إلااادي اةداري والسإلاشااي بامتإلاااز، ومااا شااهادات كااحنم وبناااء  لإلااال ف اواان  ّماا

 البا ث  والعلماء واف رخ  الذين عاصيفوىا وشاىدوىا وكتب ا عنها، إال وثإل ة تارخيإلة على ىذا البعد ااةاري ،ذه ال خصإلة.
خصااإلة الفااذةا فبااالنظيف إىل مسعتهااا التإلبااة وإم اواهتااا العلمإلااة وقاا ة شخصااإلتها اشااتدرلن فل ااد متإلاائت السااإلدة زينااب بااةاا ر ال اا ي وال  

العلماء من مجإل   راء ال طن، بو ومن خارج الا طن، فت لهان ال فا د إىل ا،اماو قصاد ال قا ف علاى ىاذا افعلام الث اال، ومعيففاة ماا جيايفي 
متتلعااا فعيففااة مع ااو ماان معاقااو العيفوبااة واةشاا م،  إلاا  حتفااإلظ ﴿،امااو  بداخلااوا ماان ذلااك  ن اليف الااة باا ل  ودال ولااو اليف ااال لئاويااة ا

وفعيففاة ىاذه ال خصاإلة قااوال فاك  شايفارىاا  شايفار اةوساان واف ااان  4﴾ال ايفنن، ودراشاة الف او، با دارة شاإلدة خلفان  باىاا ل رياشاة الئاويااة
إ دى  ىم عناوين اف ان، واللة زينب إ دى  ىم قاور اةوسان، واق  ذلك ل كتابو" ص رة اائاييف  رضا وإوساوا"، ف اون زاوية ا،امو 

و  ي ن من الإلسري ي م ذ، ل اء شإلدة متعلمة،  و رمبا عافاة، باال يفنن والف او، وفةا  عان ذلاك تانهض  ﴿واصفا ل اءه م  ىذه ال خصإلة:
، دينإلاة، وشإلاشاإلة، ما  شالتات اال ات ل ومسااعديو مبهام ىي من طبإلعة اليفلال: شهيفا،  تإلتا ومتابعة، وإدارة، اتصااالت عاماة: ث افإلاة

  5﴾وعمالو، وعم يو  يةا.
مساالتا الةاا ء علااى م ااإلختها للئاويااة ورياشااتها أل ااد  ىاام افعاىااد اةشاا مإلة الصاا فإلة ل ذلااك العصاايف:" اللااة زينااب    لااف  باىااا طمعااا  

 .6اون ق ة م ثيفة بنف ذىا، وتفيفد لديها ال يةاىى"كسإلدة من األخ ات افنة يات داخو شلم األشيفة من  لو افيفتبة، ل نها ك
و إلة فمصدر تلك ال إلادة واب  من شخصإلتها ال  ية اف ثيفة ل كتمعها، ى  اجملتم  الذي  ثيفت فإلو و ثيف فإلها، كتم  متإلئت فإلو بال إلادة اليف  

افغااايفب العااايف ، إهناااا زاوياااة ا،اماااو، فسااايف ىاااذه والف يفياااة والسإلاشاااإلة، ف اااادت كتمعهاااا ب إلادهتاااا ف شساااة عتإل اااة، ومعهاااد ريإلساااي قااا ري ل 
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ال خصااإلة وااااب  مااان ذلاااك الاااذوبان ل شخصااإلة والااادىا اف شااا  وذوباهناااا ل كتمعهاااا، فاشاااتمدت رو ااو ال إلادياااة النابعاااة مااان علماااو و باااو 
يت ت  يهاا، تبنإلاو فإلبنإلهاا، ت  ياو وت اضعو لغريه، إهنا قا ة وابعاة مان الاذات الفاوإلاة وفساها ل خدماة كتمعهاا، فحنصابح  اجملتما  وفساو ذاهتاا، الا

 فإل  يها، تعل  بو، فتعل  بو ومعو.  
إهنا ولإلة ل اةش م، فهي اليت ورثن ذلك عان  بإلهاا ال اإلخ ال باري اف شا ، قماد بان  ﴿وي اصو ب ل  ودال وصفو ل خصإلة اللة زينب:

ان يسري هبا الئاوية، فإلح ل ذلك دون افساس هبا، لذلك    ال اشم، من  صو شيفيف، وكذلك كو شلتتو اليفو إلة، األخ ية ال  ية اليت ك
من افتحمس  ،ا، ىم الذين يلتف ن   ،ا، جينب هنا  ي رىق، معت دين  هنم بذلك يتح ل ن إىل ب اشو ل اايفوب،  811 و  811ف ن 

تساااتتإل   ن تف اايف ل غااائو  فااإلجعلهم ذلاااك يستبساال ن مااان  للهااا، ل ااان ماان يتحااادث عاان  ااايفب ل ىااذه افنت اااة؟  إلاا  ال قااا ة إط قااا
فإلالاو مان ت  ام ويالاو مان ذوباان با  ال اياد  7﴾ومنافسة، فمحبة اللة زينب اليت ت طدت لدى ميفيديها الذين  خلص ا ،ا ال تنةب  بدا.

 وافيفيدين، ب  الئعإلم اليفو ي وقبإلو. 

 

م إىل ا،اماو، 0301ديسامري  90ائايايف ل ر لاة األربعااء ومن ذلك كذلك  ن وفدا رفإل  افست ى من كبار افث فا  الفيفوساإل  قادم إىل ا 
ييف شااو شااارل دي غاااالن، فلنسااتم  إىل  شااارل دي غاااالن ل وصاافو ،ااا:" وعنااد خيفولنااا ماان اف ااان اف اادس ضاايفيح ال ااإلخ قمااد باان    

 إلا  وقاف التلباة مان ورايناا كاان الةاغن ال اشم، ولدوا  وفسنا امام شا ة صغرية عند  قدام اادران العلإلة ل م الهاة الب اباة اليفيإلساإلة، 
شاااديدا بسااابب  مااا  األتبااااي واةخااا ان، ل ااانهم كعاااادهتم بنظاااام وشااا إلنة، فجاااحنة فاااتح بااااب ذو دفتااا ، وعناااد عتبتاااو وقفااان إمااايف ة م سااا ة  

ت دة لتحإلتها مث ت ىا كالل ل ة، إهنا اللة زينب ل ث هبا الناص  البإلاض وشن شعبها، وكحنهنا مل ة  و راىبة، وشيفت رع ة ل  ااماىري ا
  8﴾ش  ن متبق

م اصاا  ق لااو:" اقرتباان منهااا وقبلاان ياادىا، وقالاان لنااا: ميف بااا ب اام... وشااعيفت وكااحنن روح ال ااإلخ تنبعاا  ماان لديااد ل شخصااإلتها، و ن 
  9شلتتو حت لن إلإلها و ن الن ر األبإلض الذي يظهيف من ي م آلخيف   إل ة وديثو اةديان ااي."
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 م"0011ا0381اللة زينب" 

 
 ما  رلعناا مان ا،اماو را   ا ايل السااعة الثاوإلاة مسااًء ... ل كاو افايفات الايت  ﴿وت  ل إبئابإلو ل مذكيفاهتا  بعن ان كتابات على  اليفماال:

تهاا  ما  مايفت  خا ل ر ين فإلها " اللة زينب" كان ينتابين إ ساس بالتجدد، وبالتمحنوإلناة، وبساعادة ال  عايفف ،اا شاببا واضاحا، ل اد قابل
الصبإلحة، وكاون لد طإلبة ولد لتإلفة معي، و بدت شعادهتا فعاودة رؤييت، قمنا بئيارة ضيفيح قمد بن    ال اشم، الصغري والبسإلن، ل 

..  شاات رة افسااجد ال بااري الااذي شااإل  ن رايعااا عنااد اوتهاااء بنايااو، مث قمنااا بالاادعاء ل اااوااب اف ابااو فاادفن ااجاااج اف شساا  للهامااو...
  جاااج ا،امااو تثااري ل رغبااة االاام، إهنااا   ااا األكثاايف قدشااإلة ل اائاياايف ... ىااذه افااذكيفات الاايت بااد هتا ىناااك ل  رض افنفااى  البغإلةااة، ل
   لك فرتات  إلاي و كثيفىا  فا ومتاش ا، و كثيفىا خص بة، بعذابات  إلاي، اوتهن الإل م، كو شيء ل داخلي تغري لاذريا، مناذ شانة ىاا
 وا من لديد على  رض إفيفي إلا افباركة، اليت ال  رغب ل مغادرهتا  بدا.... صمن ث إلو، صمن اان ب خيإلم على ب شعادة، ب إلنا ل ىذه 

 10﴾عن  يفكة التو البلهاء، ر  بث و اايفكة افمإلئة للجن ب، فلإلحفظ ا ب شعادة كما ىي إىل األبد. افدينة النايإلة لدا
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 م"0011ا0311إيئابإلو ابيفىاردت" 
ل د اىتمن اللة زينب ببناء اجملتم  ف يفيا ورو إلا، كما اىتمن بو التماعإلا عن طيفيق البناء االقتصادي، ف اون هتاتم باألراضاي، كاذلك   

م, واشاات تبن 0389ا والاادىا شاانة كااان ،ااا عنايااة ىامااة كفناوااة ماان طاايفاز األول بااالفن افعماااري، فحنكملاان بناااء زاويااة ا،امااو الاايت  شسااه
لذلك البناء افعماري التحفة، مهندش  من فيفوسا وت و  وافغيفب وإيتالإلا، وخصصن مإلئاوإلة خاصة للهندشة افعمارية لإل  ن ىاذا البنااء 

ة ذات وعااي وف اايف داال علااى الاا عي الف اايفي للبناااء ااةاااري لعمااة، ل كتماا  كااان يعاااين االشااتعمار وااهااو والف اايف، كاواان شخصااإلة فناواا
ب إلن ل م ان الصدارة واةدارة زمنا، اشتتاعن خ لاو إإلااز ال ثاري مان األعماال ا،اماة، ك متاام مساجد والادىا  ﴿ ةاري بامتإلاز. فل د

يفبإلة الذي يعترب حتفة معمارية، ونية من نيات الفن اةش مي، اشتهلك نالف الفيفو ات، وبناي  من لنسإلات خمتلفة إيتالإلة وت وسإلة ومغ
وفيفوسااإلة، شااالن كلهااا ل إإلاااز ىااذا اف اايفوي الةااخم، الااذي كااان يعااد  سااب هاايفوف اف ااان والئمااان، مظهاايفا ماان مظاااىيف اليفوعااة واالااو 
والغاع، دلااإل  علااى عنايااة السااإلدة بالاادين اةشاا مي، و لإلاادا لااذكيفى والاادىا اليفا ااو، وقااد تيفكااو والاادىا علااى ارتفاااي  اا ايل ماارتين، ف اصاالن 

 11 ﴾م.0011ة وثبات وقد  م البناء شنة اف  ار بعئدي
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كمااا اشااتتاعن  ن تاارتك  ثاايفا قماا دا ل مإلاادان اةرشاااد والتعلااإلم، وب ااي افعهااد ل  يامهااا قافظااا علااى شااريه الاادقإلق، ورغاام تنباا ات ال ايااد  

ث ث عماالت، إال  هنا شارت ل فرتة  كيفوشار إىل   ن ابنة ال إلخ، ال تستتإل  و دىا تسإلري الثيفوة ال برية، واألم ك ال اشعة اف زعة على
شاان ات" علاى وفاا  هناحل والاادىا، ف اادت شاهدت الئاويااة رخااًء كبااريا، والثايفوة الاايت تيفكهااا والادىا   تتااحنثيف، باو ازدىاايفت البسااات   1ت لإلهاا " 

يااة ماان كااو  اادب وصاا ب، ماان  اا ل الئاويااة, وب ااي العاادد ال بااري ماان الاائوار ي ماا ن الئاويااة، ففااي عهاادىا هااو افيفياادون يت افاادون علااى الئاو 
متإلجااة ومنت اايت ال بايااو ال ااربى والصااغيفى إىل عنابااة ماان لهااة ال اامال، وماان لهااة ال شاان ماايفورا بااحنوالد لاا ل وبساا يفة وتبسااة  إىل خاان 
اايفيد بتا و  ا وفتاة، وتا زر، ف فصاة، ومان الغايفب لنا   ال و ايفي  إىل تلمساان وبااألخا السيفشا  وافهدياة والسا قيف وتإلهايفت ومعسا يف 

عض و ا ي وىيفان وتلمسان، والتعلإلم كان مت اص ، و هو الناس يلتف ن   ل اللة زينب، فا فس ا فإلها من ت اض  وكيفم وق ة شخصإلة،  وب
 كو ىذا رغم الصحة افتدى رة للسإلدة زينب، والعدد ا،ايو من اتال  وافساك " بة  م ات ي مإلا" الذين كاو ا حتن كفالة الئاوية. 
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اللة زينب على هنحل والدىا و افظن على طيفي تو، من تعلإلم العلم، وإرشاد اخللق وفك النئاعاات، وإطعاام التعاام، واة ساان  ل د شارت

بري" إىل الف يفاء وافساك ، واعرتف ،ا ال اصي والداين حبسن إدارهتا ل  ون الئاوية، وإلا ها ل السإلتيفة على األوضاي، ويعرتف " نشإلو رو 
ب  دارت الئاوية بنجاح، و دارت ب إلة الئوايا التابعة ،ا حب مة واقتدار كبريين، و قامن زوايا  خيفى وو يفت التيفي ة اليفمحاوإلة بحنن السإلدة زين

بدورىا ل  ماكن لديدة، وكاون تنت و من م ان إىل نخيف تصلح ب  األعيفاش ل صيفاعاهتا وخ فاهتا، كما واصلن اةشيفاف على  وقاف 
ل يفيف ، و ب ن وكإلو الئاوية ال إلخ  محد األم  بن عئوز على وهإلفتو ل السهيف على تسإلري تلك األوقاف، كما واصلن الئاوية باايفم  ا

نل دف   ل ر علماء اايفم افدين اليت كان والدىا قد رتبها ،م. شعإلا إىل عمارة افسجد النب ي، وقد خاطب ىا ب  ،م:" خنبة األشايفاف مان 
ة الس لة النب ية، وخ صة العرتة افصاتف ية، وزىايفة باين الئىايفاء البتا ل وبااك رة  ب اار ذات افنصاب الاذي عا  ىاشم بن عبد مناف وصف  

ىيفة األف ك وال در ااسن، شاإلد افسالم  ورحياواة اليفشا ل افا روث طان خاطباو ااإلاو بلا الك لا الك... شاإلدتنا وم التناا ااايفة افصا وة وااا  
 اف ن وة السإلدة زينب ."
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 رشالة  من  علماء اايفم افدين إىل اللة زينب

 
إن اللااة زينااب ولااو نخاايف ماان تاااريخ اائاياايف جيماا  باا  منتااق النساااء افساالمات الصااااات ال يااي و  اان  مساااءىن ل صاايفح تاااريخ ااةااارة 

صاا رة البناااء ااةاااري للمجتماا ، ألن البناااء ااةاااري للع اا ل وحتيفياايف الف اايف  العيفبإلااة اةشاا مإلة، وباا  افنتااق الثاا ري ل صاا رة لدياادة ىااي
  ق ى ب ثري من حتيفييف النف س وحتيفييف األرض، ف م من  كتمعات م إلدة ل نها مبدعة، وكم من كتمعات متحيفرة ل نها م إلدة.

اشافا عان دور افايف ة اائاييفياة مان بااطن الصاحيفاء، حياول ىذا البح  الغ ص ل  لإلات ىذه ال خصإلة التماعإلا ورو إلا وشإلاشاإلا وفنإلاا، ك
ماان خاا ل  األ اا ذج اللااة زينااب، مساالتا الةاا ء علااى دور افاايف ة ل بناااء اجملتماا  وااةااارة وبناااء اليفلااال، ول ا اااه معاااك  كإلااف يسااتتإل  

 عمق ب ثري من حتيفييف األرض، وحتيفييف كتم   اليفلال بناء وساء يصنعن التاريخ ل قلب التاريخ، ويفجيفن الث رة ل قلب الث رة، ث رة مفه مها
المتاداد من قإل د اال ت ل، إهنا ث رة الف يف والعلم الايت تانهض هباا األمام، ثا رة االحتااد واااب الايت ال باد  ن  ما  با   فايفاد اجملتما ، ثا رة ا

 وفا س اليفلاال والنسااء علاى  اد شا اء، كاوان ااةاري للبناء الف يفي، الذي ينت و من لإلو إىل لإلو، إميف ة   ذج كان ،ا باال  األثايف ل
إلاف ميفكئ اشت تاب واىتمام للعلماء والبا ث  إىل ي منا ىذا، ألهنا متثو شاحيف افعادلاة  العاكساة كإلاف ياتم بنااء اجملتما  باالعلم والعماو، وك

بفةاو والادىا ال اإلخ اف شا  ال اإلخ  تصن  افيف ة اليفلاو وكإلاف يصان  اليفلاو افايف ة، ف لاة زيناب ماا كاان ،اا  ن ت ا ن ىاذه ال خصاإلة، إال
شااإلدي قمااد باان    ال اشاام، فإلالااو ماان ت  اام ف اايفي رو ااي إوساااين باا  الاادور اليفيااادي للماايف ة واليفلااو ولليفلااو وافاايف ة ل عصاايف قااد ي اا ن 

اللة زينب  وا اة اجملتما  معيفوفا بالت  ق   وااهو، وكبح شخصإلة افيف ة داخو األشيفة، وإن كاون األشيفة ىي و اة اجملتم  واألمة، كما كاون 
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ا،اااملي ل عصاايفىا واوع ساان شخصااإلتها ل وفاا س مجإلاا  ربااات البإلاا ت، واعاارتف ،ااا اليفلااال حبساان التسااإلري واةدارة بتفاا ق ولاادارة، إوااو 
ااهااد ف ان  اجملتم  ا،املي قي ال يفن التاش  ع يف وبداية ال يفن الع يفينا مسارية كفااح ولهااد، بتحيفيايف الف ايف والايفوح وبنااء اجملتما ، فلاإل 

بالساا ح ولااإل  التحاايفر ف اان حتاايفر  رض، بااو حتاايفر ف اايف، وىااذا مااا قالااو األمااري عبااد ال ااادر إىل ال ااإلخ اف شاا  لئوايااة ا،امااو عناادما  راد  ن 
إوناا حبالاة إلإلاك كاىادا باالعلم وال لام، فا  ين صانا اجملاىادون بااليفوح،  ﴿يلتحق بصاف فو للجهااد، قااي  لاو األماري عباد ال اادر فإلماا معنااه:

 12﴾ل ن ين صنا اجملاىدون بالف يف والعلم.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشالة األمري عبد ال ادر إىل ال إلخ شإلدي قمد بن    ال اشم

 
لف ايفي العمإلاق ف  لاة األماري عباد ال اادر ل الادىا ال اإلخ اف شا ، م  لة تارخيإلة ىامة شارت على هنجهاا اللاة زيناب، فل اد  دركان البعاد ا 

فالبناء اا إل ي افمتد للمجتم  يصنعو الع و والعماو والا عي الف ايفي، باذا ي ا ن البعاد ااةااري التحايفري اا إل اي للمجتمعاات واألمام، 
كتمعاهتاا و وطاهناا و طهاا با ىحل  ةااري عصايفي  وإذا  دركن األلإلال ذلك، ف ونا شن هد اف اات مان ال خصاإلات ااةاارية تصان  تااريخ

لدياااد، ل ناااو ديتااااز باااذات اف  ماااات ااةاااارية الااايت  رخ ،اااا علمااااء االلتمااااي ال ااادامى واااادث ن، وعلاااى ر س العلمااااء افعاصااايفين ل علااام 
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شاإلاج  ﴿ة عناد مالاك بان وا  يعاينااللتماي مالك بان وا ، الاذي ونتلاق ل حبثناا ىاذا مان رؤيتاو العمإل اة ففها م ااةاارةا فمفها م ااةاار 
كما  ن ااةارة عنده ت ض  كمفه م م ابو للبدايإلة ال للبداوة، فلإلسن تعين ااةارة عنده افدوإلة   13﴾ صاوة لإلوسان حيمإلو من ا،مجإلة

ن كإلاواو، وباالف يف تصاان  ل م اباو الباداوة، باو شاال كا ف يفياا راقإلاا ضااد ا،مجإلاة، الايت تف ااد اةوساان إوسااوإلتو، فبااالف يف و اده حي اق اةوسااا
 ااةارة، و اهتا ا رية عناد مالاك بان وا  اةوساان، فاحني م ايفوي إصا  ي يباد  بتغإلاري اةوساان، ألواو افخلا ق ال  إلاد ال اادر علاى  قإلاادة

ل التااريخ،  ل اي و اإلم  ةاارة ماا جياب  ن وصان  رلااال ﴿ يفكة البناء، وحت إلق قفئات و عإلة متهإلدا لظه ر ااةارة، ي ا ل مالاك بان وا :
 . 14﴾مستخدم  الرتاب وال قن ل بناء  ىدافهم

لإلادلنا علاى  مبختارب التااريخإن اةوسان  ل ىذه افعادلة ى  مفتاح اةش الإلة وى   شاس البنااء فإلهاا، وحيات م مالاك بان وا  إىل ماا يسامإلو 
فااةارة عند مالك بن و  معادلة دي نناا صاإلاغتها فإلماا  افيفكب اففه مي للحةارة، ال ايم على عناصيف ث ثة:" اةوسان، الرتاب، ال قن"

 يلي:
 ااةارة= اةوسان +  الرتاب+ ال قن.

مةااإلفا مالااك باان واا  البعااد األخ قااي الااذي ديثااو ال إلمااة اليفو إلااة ل م ابااو البعااد اامااايل افتمثااو ل الااذوق  اا  تتاا ازن معادلااة ااةااارة   
مان الساماء، ت تسابها ااةاارة ما  وائول األدياان، وت ا ن باذلك مهماة ااةاارة ل اجملتما  ىاي كمفه م وواق ، ديثو البعاد األخ قاي ىباة 

ل  با   واصايف األلفاة با   بنااء اجملتما ،  مااا البعاد افتب اي ل بنااء معاا  ااةاارة ىا  الااذوق ااماايل، إواو ااماال الاذي ال باد  ن وست ااعيفه
 افااادي ماان   لنااا ماان بناااءات وشاا اري، مثااو مااا إلااد ذلااك ل باا د األواادل ، ول وف شاانا وياانع   علااى  ف اروااا وشاال كنا، وعلااى العااا 

اليفو إلة ااةارة األوربإلة، م كدا مالك بن و  على ضيفورة عدم افبالغة ل االىتمام باامال افادي إىل  د الرتف، و لإلة الت ازن ب  ال إلم 
ي، وب  اامال افادي، ألن و اة ااةارة اةوسان، واةوسان مادة وروح، فحني إغفال اامالإلة افتمثلة ل  ال إلم األخ قإلة، فهي مجال رو 

أل د اااوب  يف د الف يف اةوساين مجالو، فااةارة ا وفق منظ ر مالك بان وا  ا تنباين وفاق كم عاة مان ال اإلم  شاشاها اةوساان، عم دىاا 
  ي األخ ق، وبعدىا اامايل الذوق. الرتاب  ي البإل ة، قاو هنا التنظإلمي ال قن، بعدىا اليفو 

ا ل اد اىاتم هباا والادىا  اةوساانوران إذا ماا تحنملناا ف ايف اللاة زيناب وماقدمتاو جملتمعهاا إلاده ف ايفا قإلادياا ودورا  ةااريا ريادياا بامتإلاازا  وال: 
،  ف ما را ن ت منو ﴾ع و، افادة ،اليفوحال ﴿ك إلمة إوساوإلة واىتمن ىي ب و فيفد ل كتمعها باعتباره إوساوا،  اىتماما قايما على ث ثإلة

ي ان اقتصاديا،  منتو ف يفيا بالعلم، ورو إلا باةطار الديين الص ل، شاييفة ل ذلك على هناحل والادىا ال اإلخ اف شا  لئواياة ا،اماو، زواياة   
وسان، فتخايفج مان ىاذه اف شساة اآلالف مان دورىا م تصيفا على إطعام افساك  وإي اء الإلتامى واف يفدين، بو بناء ف يف و مة ببناء الفيفد اة

ة الف ايف التلبة واف ات من العلماء اف ثيفين بدورىم ل كتمعاهتم، شاييفين على هنحل  الئواية اليت  يفل ا منها، إوو اةوسان مهاد الف ايفة وذرو 
 وواصلتو ابنتو ال لإلة الصااة اللة زينب.  ل اف يفوي ااةاري الذي بد ه ال إلخ اف ش  لئاوية ا،امو ال إلخ شإلدي قمد بن    ال اشم

ل ااد كااان اةوسااان قاا ر اىتمامهااا، مساااخيفة  إلاهتااا كلهااا خلدمااة اةوسااان ل كتمعهااا، فل اااد  شاايفت إىل صاادي تها إيئابإلااو ابيفىاااردت  هناااا  
الئولإلة، كاون تفتح ي مها بص ة شخيفت  إلاهتا كلها خلدمة الناس والةعفاء واتال ، ف  م ان لديها للئواج   و الع اطف  واف اعيف 

 ال التلبة الفجيف ببإلتها، وبت وة لئء من ال يفنن ال يفمي، وكاون دايمة الت يفار لس رة اف من ن، مث  يفج إىل م ابلة الئوار وافيفيدين وتتف د   
 ايفاء واتاال ، تسات بو الةاإل ف واف إلم  بالئاوية، ت ةي  الات الناس وش وهنم وتسهيف على رعاية مصااهم، وقةااياىم، تسااعد الف

بااء والئوار من كو م ان، ول د بلغان شاهيفهتا  العاا  الغايف ، ف اان ياحني إىل زيارهتاا والتعايفف علإلهاا ال ثاري مان  عا م العاا  الغايف ، مان  د
و ا ياايفون فإلهاا    ذلااا وصاحافإل  وشإلاشاإل ، معجباا  ب خصاإلتها وصا بتها ل طلااب اااق، وتحنثريىاا علااى كتمعهاا الاذي تعااإل  فإلاو، وكاا

إلة متمإلائا للمايف ة العيفبإلااة الايت خيفلاان عان الت الإلااد واألعايفاف البالإلااة وت لان تساإلري م شسااة دينإلاة هبااذا افسات ى واأللإلااة، كاان ،ااا قاعادة شااعب
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عااد  عما،ااا وتااحنثري ختااري علااى مناااطق عاادة ماان الاا طن, وألن اةوسااان كااان م اايفوعها، وألن اةوسااان ىاا  الف اايف، كاواان اللااة زينااب تعاا د ب
 وإإلازاهتا االلتماعإلة والعلمإلة والدينإلة، إىل م تبتها تنهو من  مهات ال تب وتحنو  هبا، فل د كاون إميف ة علام وديان، واةوساان كم ايفوي

  ةاري ،ا لن يتت ر والي  ن إال بن ر العلم.
اوااان زاوياااة ا،اماااو، وعااان ىاااذا اف اااان ت ااا ل ايئابإلاااو ثاوإلاااا: الااارتاب  ي البإل اااةا ل اااد كاوااان البإل اااة  رض ا،اماااو وتيفاباااو، ووىاااحل ىاااذه األرض ك

ا،امااو ل اانا ب ال اايفقي، متماشااك ويةام ودياوااا طتاادة واشاعة، ل نااو ل ال شان يعاايفف اإليفافااات ينتصاب ل وشااتها كهااف  ﴿ابيفىاارت:
ال يففة اجملاورة للئاوية ،ا  شاىق،  ويةم ل األفق لب  خميفوطإلا، شبإلها بال مرية، ل اخللف ينفتح بغم ض وشساعة شهو مئرق.... بإل ت

 إلتان عالإلة مبنإلة بالت ب، ىذه البإل ت ،ا شا و ااصا ن البابلإلاة، فاا ،اا مان ميفبعاات مت ابلاة و شاتح مساتحة تغتاي علاى الساا ات 
ىل اثنا ، فها  مباين ... اوتهااًء ل افنعايفج يظهايف ا،اماو م ساما إ ﴿وق ،اا  يةاا: 15﴾ا،ندشإلة،  شجار الل ز اليت حتتو اانااين   تئىايف بعاد

علااى رباا ت ، األوىل شاابو خميفوطإلااة، حتتةاان قيفيااة ال اايففة، بتابعهااا الصااحيفاوي، كلهااا بااالت ب الغااامض، وعلااى الثاوإلااة األكثاايف علاا ا تنتصااب 
 16﴾الئاوية اليت ت بو ااصن وىي ملبسة بالت ب ل الل ن الفاتح األبإلض ت يفيبا

 
،امو ارتباطا لعلها تئىد ل الدوإلا خلدمة ىذه األرض وواشها، وبناء كتمعها وخدمة الئاوية اليت  ل د كان ارتباط اللة زينب ببإل تها وبئاوية ا

كان يحنتإلها الناس من كو  دب وص ب، فلإلسن العربة باادران بو بال إلان وال لدان والبناء اليفو ي لعلإلال، فلإلسن  تيف س اللة زينب 
ل ، والبا ث  افدق  ، والصاوع  لف يف األمة. ي ا ل شاارل دي غااالن ل ر لتاو إىل زاوياة م اوا عاديا، بو زاوية ىي ولهة العلماء العام

ماا من لدياد  ياان ي ا م التلبااة بتدريساهم ال اايفنن والنحا ، وال  اعااد وعلام الفلااك، وااسااب، وعلاا م  111ل ىاذا افعهااد ي لاد  ﴿ا،اماو:
 17.﴾الدين وال يفيعة، وت  ين العلماء اادد

فاا ن عظمااة ىااذا افعهااد ا،اااملي كاواان لعظمااة م شسااو فعب يفيتااو  ﴿امااو كمعهااد إشاا مي  ةاااري ي اا ل قمااد علااي دباا ز:وعاان زاويااة ا، 
العلمإلة، شخصإلتو ال  ية، وإخ صو وبيفاعتو و  متو ىي اليت لعلن افعهد ا،املي يتل  طل ي ال م  ق ية زاىيفة، فاشتهيف شيفيعا، وبعد 

وإلت  وبعااض ال تاتإلااب الصااغرية عنااد بدايااة اال اات ل صااارت ميفكاائ إشااعاي علمااي وديااين  عظااإلم  ن كاواان قيفيااة ا،امااو تةاام مدرشاات  قاايفن
 18﴾ومعلما وريا
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وى اذا ي ةا ن اللإلاايل واألياام، واألشاهيف واألعا ام، ال ي اغلهم عان  ﴿ويصف األشتاذ  محد ت فإلق افدين ااا  العلماي بئاوياة ا،اماو قااي : 
ذكيف ا... وغادرت ا،امو... وال يئال قل  يهف  إىل ذلك افع و من معاقو العلم وا،ادى والنا ر  العلم شيء وال تلهإلهم   م ر الدوإلا عن

 19 ﴾الصحإلح، وال  زال ولن  زال  ذكيف، ما ب ي ل رمق لإللة من لإلايل األو  والبهجة اليفو إلة قةإلتها ل روضة من رياض اانة.
اامد   ﴿يف اادي  مالك بن و  عن زاوية ا،امو باعتبارىا مع   ومعلما  ةاريا:وي  ل رايد الف يف ااةاري تنظريا وتحنصإل  ل العص 

ن على الفيفصة اليت فئت هبا لئيارة ىذا افعهد افعما ر الاذي يعلان عان افهماة ال اربى الايت ي ا م هباا،   إل اة خالادة   ال وىاي  ن األشاإلاء ما
تمعات،  ال وىي الدين.  ش يف األخ ال إلخ مصتفى ال امسي الذي تفةو علإلنا عميفان وت دم، تبتدئ من و تة اوت ق وا دة ل كو اجمل

 20 ﴾م.0081ل ان 00بعيفض الذكيفيات الثنإلة افتعل ة بتاريخ افعهد ل خمتلف ميفا و التاريخ اائاييفي افعاصيف.   ا،امو 
 

منهجا دينإلا ص فإلا، فل د كاان لل قان قإلماة كبارية، فايفغم  ثالثا: ال قنا ال او ن اليفيإلسي للتنتإلم وبناء ااةارة، وألن منهحل الال زينب كان
شن ات، إال  هنا اشتتاعن  ن تةإلف على ما قدمو والدىا، م اصلة شريه، شاييفة على هنجو  1الفرتة ال لإلئة اليت قةتها ل م إلخة الئاوية 

 وختاه، و   ن للئواية ما   حي  ها بعدىا   د.  
مايلا فماا زاوياة ا،اماو إال قايفاب دياين وماا  رض ا،اماو إال  رض اليفو اوإلاات، ول اد كاوان زاوياة ا،اماو  ما عن البعد األخ قي والبعد اا

 إلة رايدة التيفي ة اليفمحاوإلة ل افغيفب العيف ، فاا  الذي عبق عصيف الال زينب ى  ل  ص ل  مجايل حبن، فما الئىد ل الدوإلا إال قإلمة رو 
تم  إال قإلمة رو إلة  مجو، وم  ىاذا إلاد للبعاد ااماايل ل ولهاو افاادي الفاين  ةا را ق ياا ل م ايفوي اللاة مجالإلة، وما الفناء ل خدمة اجمل

زينب ااةاري، فما البناء ا،ندشي افعماري لئاوية ا،اماو، الاذي  كملان باو ماا باد ه والادىا اف شا  إال ع ماة دالاة علاى الاذوق وااا  
ة ب ل  ودال، لئاوية ا،امو من الداخو معتاربا إياىاا قصايفا مان قصا ر  ورباا إال بيفىاان بإّلناا علاى البعاد اامايل الفين عندىا، وما وصف اليف ال

... كاواان مفيفوشااة ماان ىااذه الاائرا  ﴿الفااين اامااايل للف اايف ااةاااري عنااد اللااة زينااب. ي اا ل باا ل  ودال  واصاافا زاويااة ا،امااو ماان الااداخو:
للبن من لبال عم ر، ما عدا ىذا، فاألثاث الشيء فإلاو شايفقي،  ري اة بئخيففاة  وربإلاة،   الثخإلنة من ص ف، تصدي بحنل ان محيفاء وخةيفاء،

كيفاشي وم اعد وفرية، مبساود ذي الذراع ، صنعها  يفل فيفوسي... على طاولة كبرية، مساتدييفة، امتاد مسااط دم ساي، واصا  البإلااض،  م 
ر األوإل اة، ل اد  ختحنواا الت ادييف  ا  ا تتناا باحنواين التعاام، وقاد وض  غتاء، الشيء ين ا علاى افايادة، كماا ىا  اااال ل  غلاب ال صا  

  21﴾ولدوا  وفسنا داخو قصيف فيفوسي.
كاون محندبة فاخيفة لادا، قلبان تصا رات ااماعاة افساب ة، ر شاا علاى ع اب، فإلماا يتعلاق  ا  ل  شال ب تنااول التعاام،   ﴿م اص  ق لو:

و التخلاف، يفتاك باو الظماحن وااا ي، فا ذا اف اياد الفااخيفة، واألدوات ااديثاة، وافااء  الذي ت قع ه ص رة إلن التماعي عام، يئخايف باالب س
 22﴾العذب الئالل.

لاق ق  ة ىذه السإلدة الت ازن ب  ال إلم األخ قإلة اليفو إلة وال إلم اامالإلة افادية، وفق  منظ ر مالك بن و  للم ايفوي ااةااري الاذي ينت 
منتل ا اف يفوي النهة ي ااةاري ا،املي من ال إلخ اف ش  وابنتو منتهإلا إىل األلإلال ا،املإلة  ااديثة من اةوسان وينتهي إىل اةوسان، 

اليت ما زالن تتنف  ب إلازات األلداد، غري  ن ىذا غري كاف، ألن النهةة تعين الا عي والعلام والعماو مان  لاو ىاذه األماة، وران باحنم  
النما ذج ووعاين هباا اللاة زيناب ومناو والادىا ال اإلخ اف شا ، ال جملايفد التغاين بافاضاي، باو مان ااالة للحدي  والغا ص ل ىاذه ال خصاإلة 

 لو ال  ف عن م يفوعهم وعملهم ااةااري، الاذي ال ي اف عناد  ادود العصايف باو خيارتق كاو عصايف إذ ران فهمناا م تةاإلاتو وف  ناا 
دي قماد بان    ال اشام، وواصالتو ابنتاو الصاااة اللاة زيناب، ت ا ل  جبدياتو. وعن ىذا اف يفوي ااةاري الذي ابتد ه ال إلخ اف ش   شإل

   البا ثة األميفي إلة ل لإلا كلنسي مسإل :" إن اشرتاتإلجإلة ال اإلخ قماد بان    ال اشام ل اف اوماة والب ااء، واشارتاتإلجإلة خلإلفتاو اللاة زيتاب
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ق وواقعي آلفاق الن اط السإلاشي وااللتماعي، مبنإلة علاى قايفاءة ت ن قتإلعة كاملة م  افاضي، إ ا طيفي ة تغإلري شإلاشي وتحل عن ت إلإلم دقإل
 شاااباب ف اااو اخلتااان  وافنااااىحل الااايت شاااب تو، ففاااي  ااايفب ا، ياااة، مسااالحة كاوااان  م ال، كّ وااان اف اوماااة الث افإلاااة دفاعاااا  قااا ى مااان مجإلااا  

 .23الث رات"
وى ية اجملتم  بحنصالتو وافةي قدما ر  نفاقو ومسات بلو، وىذا ى   س و شاس الف يف ااةاري  ي ا، ية، فه ية اةوسان بف يفه وإبداعو،  

د بالف يف واةوسان و صالتو وعإلا و رضا، لغة وتارخيا، دينا وإدياوا، واقعا ونفاقا. فلم ي ن اف يفوي ااةاري الذي  شسو ال اإلخ شاإلدي قما
وساان ك وساان مهماا كاان العصايف والئماان، لاإل  م ايفوعا بن    ال اشم وواصلتو اللة زينب ييفتبن باةوسان اائاييفي ب در مااى  يايفتبن باة

 ييفتبن ف ن باالشت  ل ل م ابو اال ت ل، بو ى  م يفوي  كرب، إوو ميفتبن بالف يف، ميفتبن باةوسان ا، ية وال إلان.
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.يٍ أرشٍف زاوٌح انهايم، وثائق النح زٌُة  3   

 .63، ص 2010ط، .جسائر، دصىرج انجسائر أرضا وإَساَا، تىل أودال، قراءج عًر تٍ قٍُح، يُشىراخ ثانح، األتٍار، ان   4
.63صىرج انجسائر أرضا وإَساَا، تىل أودال، قراءج عًر تٍ قٍُح، ص   5  
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َهِقيُّ ِمْن ِكَتاِب الشَّاِمِل ِف اللَُّغِة الْبنِ   اعبَبَّافِ  َما َحِفظَُه البَػيػْ
 ) صبع وربقيق ودراسة (

What Al Baihaqi memorised from Al Shamil book for 
Ibn Aljaban 

 
 : د. خلف الّلو بن محسن بن محسني القرشياألستاد

 لمملكة العربية السعوديةا -أستاذ اللُّغويّات المساعد بجامعة شقراء 
 ملخص البحث

 اغبمد هلل اؼبوفق للصواب ، والصالة والسالـ على ؿبمد بن عبد اهلل وعلى اآلؿ واألصحاب ، وبعد : 
فقد تناوؿ الباحث بالدراسة الفاحصة أقواؿ وآراء ابن اعبباف ِف بعض اؼبواد اللغوية اليت أوردها البيهقي ِف كتابه ) ينابيع اللغة (   

إلحيػاء هػيا النقػوؿ اليسػنة مػن كتػاب الشػامل مػن ربهػة ، وسػيف أ ػوار  -الػي  يعتػيف ِف حيػمل اؼبفقػود  -ال عن كتاب الشػامل ِف اللغػة نق
شخصية ابن اعبباف اللغوية من خالؿ مقارنػة هػيا األقػواؿ بغنهػا مػن أقػواؿ علمػاء اللغػة مػن ربهػة أخػشي   إلبػشاز شػيء يسػن مػن ربهػودا 

  .تكتمل حوؿ هيا الشخصية اللغوية اؼبشموقة اللغوية، فالصورة دل
 الكلمات المفتاحية

 الشامل ِف اللغة( -ينابيع اللغة  -اعبباف  -البيهقي  -يشي  -)قاؿ  
Research summary 
 Praise be to Allah and blessings be to his prophet peace be upon him. 
 The researcher handles, with close investigation, some of the Al Jaban's views which he 
mentions in his book ( Yanabea Al  Loqah)  to bring back the incomplete bibliography of Al Shamil 
book on the one hand , and comparing that with what language scholars say on the other hand.  

The picture is still vague about this great figure. 
Keywords 

( Said - see - Bayhaqi - Coward - fountains of language - the language of mass) 
 

 ُمَقدَّمة
 ، سّيدنا ونبيِّنا ؿبمَّد وعلى آله وصحبه أصبعني . اغبمد هلل اؼبوفِّق للشَّشاد ، والصَّالة والسَّالـ على أفصح النَّاطقني بالّضاد

 أّما بعد :

.  ((هػػ  544وّّف سػنة : اؼبتػ (1)ينابيع الّلغة للبيهقّي  ))فقد أهدي رل أحد األصدقاء مصّورًة لنسخٍة خطّيٍة فشيدٍة مبتورِة اآلخش ؼبعجم 
 (.1168مشعشي دبدينة قّم ِف إيشاف ربت رقم : ) اهللحصل عليها من مكتبة آية 

اربم والطّبقات   ؼبعشفة   وأثناء قشاءيت هيا الّنسخة لفت نظش  تشّدد اسم ابن اعببَّاف بني الفينة والفينة ، وعند رربوعي لكتب الَّتَّ
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ؾبّشدٍة من الشَّواهد ، وَضمَّ إليها اؼبصنِّف قدرًا صاغبًا من الفوائد والفشائد  ((الصحاح  ))دته وبو  على ورب ((ينابيع الّلغة  ))أنبيَّة كتاب 

 .(2)فارس  البن ((مقاييس الّلغة  ))البن اعببَّاف ، و  ((الشَّامل ِف الّلغة  ))لألزهش  ، و  ((هتييب الّلغة  ))مػن 
هييب ( ، و ) اؼبقاييس ( كّلها كتٌب مطبوعة ، فلم يُعد ِف هيا النُّسخة ما يسػتحّق اإلخػشاج سػوي وباعتبار َأفَّ ) الصِّحاح ( ، و ) التَّ 

تػػاب مػػا فيػػه مػػن نقػػوٍؿ عػػن كتػػاب ) الشَّػػامل ِف الّلغػػة ( البػػن اعببّػػاف ، الَّػػي  يُعػػّد ِف حيّػػمل اؼبفقػػود ، وإلحيػػاء هػػيا الّنقػػوؿ اليسػػنة مػػن ك
تكتمػػل حػػوؿ هػػيا الشَّخصػػّية الّلغويّػػة  لّػػأ أُبػػشز شػػيً ا مػػن ربهػػود ابػػن اعببَّػػاف الّلغويّػػة ، فالّصػػورة دلالشَّػػامل ، قػػشَّرت صبعهػػا ودراسػػتها   ع

 ( الَّي  يعتيف من أمنت ششوح الفصيح . اؼبشموقة   إذ دل يصلنا من إرثه اللغو  سوي ) ششح الفصيح
تعػاذل ، يتلونبػا خاسبػة أذكػش فيهػا أهػّم النتػائ  الَّػيت  اهللء وسوؼ أقـو بتقسيم هيا البحث إذل مبحثػني سػدربّدث عنهمػا بالّتفصػيل إف شػا

 توّصلت ؽبا .
على تقديبه ، كما أفتح صدر  ألّ  نقٍد مفيد ، وأرربو أف يفيد الباحثوف من هيا البحث  اهللوبعد ، فهيا رَبهد  ، قدَّمت ما أقدرين 

 ني ما ِف هيا البحث من نقٍص وزلٍل .، كما أفاد الباحث من  نا ، وختاًما أرربو أف يغفش رل رّب العاؼب
 اؽباد  إذل سواء السَّبيل . واهلل

 المبحث األوَّل
 ابن الجبَّان ، حياتو وآثاره

 وفيه طبسة مطالب ، وهي على النَّحو التَّارل :

 المطلب اأَلوَّل : اسمو ونسبو وكنيتو :

 .(3)، اللغو  اؼبعشوؼ بابن اعببَّاف هو أبو منصور ؿبمَّد بن علّي بن عمش اعببَّاف األصبهاين الشَّاز 
وُلّقب بالشَّاز  نسبًة إذل مدينة الش  ، فهو من أهل الش  ، وكػيل  سػكن أصػبهاف وروي وػا وُأخػي عنػه فيهػا فُعػشؼ باألصػبهاين . وؽبػيا 

 . (5) الَّيت تشصبت له تلّقبه بالشَّاز  ، وبعضها تلّقبه باألصبهاين (4)وربدنا بعض اؼبصادر 
 ل ؿبّقق ) ششح الفصيح ( القوؿ ِف اختالؼ اظبه ونسبه ، فال حاربة إلعادته هنا .وقد فصَّ 

 المطلب الثَّاني : والدتو ، ووفاتو :
ػػا أشػػارت إذل صػػحبته ألي اربم والطّبقػػات تارىبًػػػا لوالدتػػه . ِإالَّ أ َّ  علػػػّي ال نعػػشؼ بالّضػػب  مػػا ولػػد ابػػن اعببَّػػػاف ، إذ دل تػػيكش كتػػب الػػَّتَّ

 هػ . 377ّّف سنة : الفارسي اؼبتو 
ا ومعىن ذل  فَإفَّ عمشا آنياؾ يقارب العششين ، وهو العمش الَّي  يبكنه أف هبد فشصة اؼبصاحبة لعػادٍل كبػن كػدي علػّي الفارسػي، ومػن هنػ

 . أف نقوؿ : ِإفَّ أبا منصور ردبا تكوف والدته ِف منتصف القشف الشَّابع اؽبجش رباز لنا 

هػ . وقػد  486أَنَُّه توِّف سنة  (7)، وإظباعيل البغداد  ِف هديّة العارفني  (6)ربي خليفة ِف كشف الظّنوف أمَّا سنة وفاته فقد ذكش حا
هػػ ، ومػن  377ال يعقل ذلػ    أَلفَّ الّشربػل مػن أصػحاب أي علػّي النحػو  اؼبتػوّّف سػنة :  ))خطّد ؿبّقق ششح الفصيح ذل  ، يقوؿ : 
هػ لنو  كتبه فيها ، ومػن تالميػيا عبػد الواحػد بػن بشهػاف  391هػ ، وقد قدـ بغداد سنة  385 ندماء الصاحب بن عّباد اؼبتوّّف سنة :

يشش أّ  مصػدر أَنَّػُه كػاف مػن اؼبعّمػشين . ولكّننػا نقػوؿ ِإنَّػُه لػيس ببعيػد أف يكػوف حػاربي خليفػة قػد  هػ ، ودل 456األسد  اؼبتوّّف سنة : 
، ونقػل إظباعيػل البغػداد  ِف  486هػ . فتصػّحف الػشّقم عنػدا إذل :  416ُه كاف حيِّا سنة : اطّلع على مصادر تشصبته الَّيت تشن إذل أَنَّ 
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. والشَّاربح أَنَُّه توِّف  (8) ((هػ  486هديّة العارفني هيا الشّقم من كشف الظّنوف ، إذ نبا الوحيداف اللياف قاال ِإفَّ أبا منصور توِّف سنة : 
 هػ . 416بعد سنة : 

 لث : علمو ، ومكانتو :المطلب الثَّا
ة إؼباًما  لقد كاف ابن اعببَّاف ذا مكانٍة مشموقٍة ِف صفوؼ علماء عصشا ، واسع االّطالع ِف علوـٍ متعّددة ، فقد كاف ملمِّا بالقشاءات القشآنيّ 

ا ذكشت اؼبصادر أَنَّػُه كػاف شػاعشًا كافًيا ، كما كاف ملمِّا باغبديث الشَّشيف ، متبّحشًا ِف علـو الّلغة من كبٍو وصشٍؼ وبال ة وعشوض . كم
وكػػاف الشَّػػين ابػػن سػػينا  ))أيًضػػا ، وكػػاف وبضػػش األػػالس األدبيّػػة ، وينػػاهش علمػػاء عصػػشا ، يقػػوؿ اعبوزربػػاين تلميػػي ابػػن سػػينا عػػن أسػػتاذا : 

م فيها الشَّين دبا حضشا ، فالتفػت ربالًسا يوًما من األيَّاـ بني يد  األمن ، وأبو منصور اعببَّاف حاضش ، فجشي ذكش مسدلة ِف الّلغة تكلّ 
أبػو منصػػور إذل الشَّػػين قػػائاًل : إنّػػ  فيلسػػوؼ وحكػػيم ، ولكنّػػ  دل تقػػشأ مػػن الّلغػػة مػػا يشضػػي كالمػػ  فيهػػا . فاسػػتنكف الشَّػػين مػػن هػػيا 

ور األزهػشّ  هتييب الّلغة ( من خشاساف من تصنيف أي منصػ الكالـ ، فعكف على دراسة كتب الّلغة ثالث سنني ، واستهدي كتاب )

 . (9) ((، فبلغ الشَّين ِف الّلغة طبقة قلَّما يّتفق مثلها 

فػاز بػالعلم مػن أصػبهاف ثالثػة : حائػ  ،  ))وقد أثىن عليه صبٌع من العلماء كالصػاحب بػن عبّػاد ، و ػنا ، يقػوؿ الصَّػاحب بػن عبّػاد : 

 اهللشزوقي صاحب ششح اغبماسة ، واإلسكاؼ هو : أبو عبد . فاغبائ  هو : أبو علّي أضبد بن ؿبمَّد اؼب (10) ((وحاّلج ، وإسكاؼ 
أَنَّػُه  ))اػبطيب صاحب التَّصانيف ِف الّلغة ، واغبالَّج هو : ؿبمَّد بن علّي بن عمش اعببَّاف األصفهاين . كما قاؿ عنه ياقوت اغبمو  : 

، تصػانيفه سػائشة ِف  الّدهش ، وحبش العلم ، وروضػة األدبأحد حسنات الش  وعلمائها األعياف ، ربّيد اؼبعشفة باللغة ، باقعة الوقت وفشد 

 . (11) ((اآلفاؽ 

 ((الفاضل الكامل العاّلمة ، شين وقته ِف الّلغة واسػتفادهتا ولػه روايػة . اسػتفاد النَّػاس منػه ، وأخػيوا الكثػن عنػه  ))وقاؿ عنه القفطي : 
(12) . 

واّطالعه فاستفاد النَّاس منه ِف زمانه   لثقافته العالية علماء عصشا ،  ا مكانة مشموقة ِف صفوؼفمن الّنصوص السَّابقة نستنت  أَفَّ هيا العادل كاف ذ
 . الواسع

 المطلب الرَّابع : شيوخو ، وتالمذتو :

وهػو مػن أصػحاب أي علػّي الفارسػي النحػو   ))دل نشصد من شيوخه سوي أي علّي الفارسي ، والّصاحب بن عبّػاد . قػاؿ الّصػفد  : 
 . (14) (( منه كاف من ندماء الصَّاحب بن عبّاد ُُثَّ استوحش )). وقاؿ ياقوت اغبمو  :  (13) ((

اربم والطّبقات سوي عبد الواحد ابن بشهاف األسد  النحو  . وقد ذكشا الّصفد  ِف الواِف بالوفيّ  ات أمَّا تالميته فلم تيكش لنا كتب الَّتَّ
شبائة ، وروي وا كتاب انتهاز الفشص ِف تبيني اؼبقلػوب مػن كػالـ العػشب مػن تصػنيفه ، قدـ بغداد سنة إحدي وتسعني وثال ))، يقوؿ : 

 . ((الواحد علّي بن بشهاف األسد  النحو  ، ورواا عنه  قشأا عليه عبد

 . (15)كما ذكشا ابن حجش ِف لساف اؼبيملاف 
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 المطلب الخامس : آثاره :
اربم والفهارس ، وهي على النَّحو اآليت :تشؾ ابن اعببَّاف أربعة تصانيف حسب ما رصدته كتب ال  َّتَّ

 ، وال نعلم عنه شيً ا ، فهو ِف حّيمل اؼبفقود . (17)، والسيوطي  (16)أبنية األفعاؿ : ذكشا ياقوت اغبمو    ػ 1

 ، وال نعلم عنه شيً ا أيًضا ، فهػو ِف (19)، والسيوطي  (18) انتهاز الفشص ِف تفسن اؼبقلوب من كالـ العشب : وقد ذكشا الصفد   ػ 2
 اؼبفقود . حّيمل

الشَّامل ( ، وهو كتاب كبن على اغبشوؼ ، ملكػت منػه بعضػه ،  وله تصنيف ِف الّلغة ظبَّاا ) ))الشَّامل ِف الّلغة : قاؿ عنه القفطي :   ػ 3

 . (20) ((، والكثن منها  وهو تصنيف كثن األلفاظ قليل الشَّواهد . وقصدا فيه صبُع األلفاظ الّلغويّة

، وقد نقػل عنػه الشَّا ػب األصػفهاين ِف مفشداتػه   (21) ((والشَّامل ِف الّلغة قشئ عليه ِف سنة سّتة عششة وأربعمائة  )): وقاؿ السُّيوطي  
 ِف موضع واحد ، عند ششحه للفظة ) دلوت ( .

 . (22) ((صور ِف الشَّامل : يكوف دبعىن : أرسلتها، قاله أبو من دلوت الدلو : إذا أرسلتها ، وأدليتها أ  : أخشربتها ، وقيل ))يقوؿ :  

،  اإِلربارة بكسش اؽبمملة هيا هو اؼبشهور ))كما نقل عنه اإلماـ النَّووّ  ِف كتابه ) ربشيش ألفاظ التَّنبيه ( ِف موضع واحد أيًضا ، يقوؿ :  

 .(23) ((وحكى الشَّافعي َأفَّ اعببَّاف حكى فيها أيًضا ضّم اؽبمملة 

ػ ِف اؼببحػث الثَّػاين ، ويعتػيف هػيا الكتػاب ضػمن الػَّتاث اللغػو   اهللرضبػه  حفظها البيهقػّي ػ وهيا الكتاب بصدد دراسة نقوٍؿ منه 
 اؼبفقود .

، حّققػػه الػػػدّكتور/  (24)شػػشح فصػػيح ثعلػػب : وهػػيا األثػػش الوحيػػد الَّػػي  وصػػل إلينػػػا مػػن تشاثػػه اؼبفقػػود ، وهػػيا الكتػػاب ؿبّقػػق مطبػػوع   ػ 4
 لنيل درربة اؼباربستن من ربامعة بغداد . اعبّبار ربعفش القملّاز ، ِف رسالة علميَّة عبد

 المبحث الثّاني

 دراسة اآلراء والّنصوص الَّيت نقلها البيهقّي عن كتاب الشَّامل ِف الّلغة

فتها إذل نقػػاًل عػػن كتػػاب الشَّػػامل ِف اللُّغػػة ، ُُثَّ صػػنّ  (( ينػػابيع الّلغػػة )) اعببَّػػاف الَّػػيت أوردهػػا البيهقػػّي ِف كتابػػهبػػدأت عمػػع أقػػواؿ وآراء ابػػن 

، كػػّل ؾبموعػػة سُبثّػػل مطلبًػػا ، وربعلتهػػا ِف طبسػػة مطالػػب ، ُُثَّ قمػػت بَّتتيػػب اؼبػػواد الّلغويّػػة داخػػل هػػيا األموعػػات علػػى  (25)ؾبموعػػات 
   ليسهل االّطالع عليها . حشوؼ اؼبعجم بالّنظش إذل الكلمة من أّوؽبا إذل آخشها ، بتجشيدها من الملوائد

 اق :المطلب اأَلوَّل : في االشتق

 . (26) ((االّتخاذ ليس من باب أخذ عندنا  ))قال الجبَّان : :  ) أ خ ذ (
 يشي اعببَّاف َأفَّ ) االزّباذ ( من باب ) زبي ( ال من باب ) أخي ( ، وللعلماء ِف هيا اؼبسدلة ميهباف :
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افتعػاؿ ( مػن : زبَِػَي يَػْتَخػُي ، وأنَّػُه ال إبػداؿ فيػه ، فتػاؤا  اأَلوَّؿ : ذهػب الفارسػي وابػن ربػّأ ، وتػبعهم ابػن اعببَّػاف ػ كمػا ذكشنػا ػ إذل أَنَّػُه )

. وقػد ربػاء الفعػػل علػى أصػله ِف قػشاءة أي عمػػشو ،  (28). وهػي لغػػة هػييل  (27) ((تبػع  ))مػن  ((اتّبعػػت  )):  أصػلّيٌة ، وهػي دبنمللػة

 . [ 77الكهف :  ]  َلْو ِشْ َت لََتِخْيَت َعَلْيِه َأرْبشًا : (29)وابن كثن 
 ِف قوؿ الشَّاِعش :و 

ػػػػػْيَت ررِْبلِػػػػػي لَػػػػػدي رَبْنػػػػػِب   وقػػػػػْد زبَِ
 َ ْشزَِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

  ُِطَػػػػػشِّؽ
 َنِسػػػػػيًفا كػػػػػدَْفُحوِص الَقطَػػػػػاِة اؼب

 
(

30
) 

ػػاج  ػػا   (31)والثّػػاين : وإليػػه ذهػػب المّلربَّ : األخػػي ، واألصػػل : ائْػَتَخػػَي ، ومػػملتني أّوؽبمػػا للوصػػل ،  مػػن ((افتعػػاؿ  ))و ػػنا مػػن العلمػػاء أ َّ
الكلمة ، فاربتمع نبملتاف ثانيتهما ساكنة ، فوربب قلبها حشفًا هبانس حشكة ما قبلها ، فصارت الياء كاألصلّية ، واليػاء  ((فاء  )) والثَّانية

، كاتََّسػَش ، واتّػَعػػَد مػن : الُيسػػش ،  إذا كانػت فػػاًء ، ووقعػت قبػػل تػاء االفتعػػاؿ ، وكػيا الػػواو وربػب قلبهػػا تػاءين وإد امهمػػا ِف تػاء االفتعػػاؿ
 عد .والو 

 

. قااال اباان الجبَّااان : لاايس ماان  (33) الدَّاىيااة (32) الضِّااْبِبُ  ، بالكساار واليمااز ، مثااال الزِّْئبِاار ))قااال البييقااّي : :  ) ض ب ؿ (

 . (34) ((غيرنا  الضِّْبِ  عندنا ، لكّنو يحتم  ذلك عند

هػيا إذا ربػاء  ))الضِّػْ ل ( ، وهػيا مػا يػشاا ابػن كيسػاف ، إذ يقػوؿ :  ) يشي ابن اعببَّاف َأفَّ لفظة ) الضِّ ِبل ( مشتّقة من ) الضَّبل ( ال من

ا زائدة   . (35) ((على هيا اؼبثاؿ شهد للهمملة بد َّ

 ، فإف كانت أصلّية ، فالكلمة رباعّية من )ضدبل(. (36) أمَّا أبو عبيد فني أَنَُّه وُبتمل أف تكوف اؽبمملة زائدة ، أو تكوف أصلّية

 (37)نعلم ِف الكالـ ِفْعُلٌل ، فإف كاف هياف اغبشفاف مسموعني  قاؿ ثعلب : ال ))ؽبمملة ، ويؤيّدا ما رباء ِف الصحاح : والشَّاربح زيادة ا
 ((، بضّم الباء فيهما ، فهو من الّنوادر . وقاؿ ابن كيساف : ... وإذا وقعت حشوؼ الملِّيادة ِف الكلمة رباز أف زبػشج عػن بنػاء األصػوؿ 

(38) . 
 

، كأنَُّو ُتشرب فييا الّشيء بعد الّشايء مان الشَّاراب ،   (40)بالضّم فُاْعلِّيٌة من الَعَل   (39)الُعلِّيَّة  ))قال الجبَّان : :  ( ) ع ؿ ؿ

 . (42) ((وإن أخذتيا من العلّو كانت فُاعِّلية ، شاّذة نادرة  (41) كما ُسّميت الُغْرَفُة : الَمْشَربَة

ػا مػن ) العلػّو ( ، يقػوؿ : يشي اعببَّاف َأفَّ لفظة ) الُعلِّ  فُػعِّيَّلػٌة مثػل ُمشِّيقػٍة ، وأصػله  ))يَّػة ( مػدخوذة مػن ) الَعلَػَل ( ، بينمػا يػشي اعبػوهش  أ َّ
 .ُعلِّيوة ، فدبدلت الواو ياًء وأُد مت   أَلفَّ هيا الواو إذا سكن ما قبلها صّحت ، كما ينسب إذل الّدلو : َدْلِوّ  ، وهو من علوت 
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 ((: ولػػيس ِف الكػػالـ فُػعِّيلػػة  م : هػػي الِعلِّيَّػػة بالكسػػش علػػى ِفعِّيلَػػة . وبعضػػهم هبعلهػػا مػػن اؼبضػػاعف ، ووز ػػا : فُػْعلِّيَّػػة . قػػاؿوقػػاؿ بعضػػه
(43) . 

معػىن  وحكػى أبػو علػّي : ُعلِّيَّػة ، قػاؿ : وهػي فُػعُّولػة ، وِفعِّيلػة   أَلفَّ  )):  (44)ووافقه أبو علّي الفارسي ، قاؿ ابن سػيدا ِف اؼبخّصػص 
 . ((العلّو قائٌم فيه ، ونظنا : ُسشِّيَّة ، فيمن أخيا من السَّشو ، وهو االختيار 

 واشتقاقها من ) الَعَلل ( أوذل   للعالقة الداللّية بني الّلفظني .
 

 . (45) ((من المضاعف َعنَاْنت الكتاب ، قال الجبَّان : وىذا يبين َأنَّ عنوانًا فُاْعَواٌل  ))قال البييقّي : :  ) ع ف ف (
 ))يشي اعببَّاف َأفَّ لفظة ) العنواف ( مدخوذة من ) عنن ( ال من ) عنو ( ، خبالؼ اعبوهشّ  الَّي  ربعله من ) عنو ( فق  ، إذ يقػوؿ : 

َواُف والُعْلَواُف   . (46) ((وَعنػَْونت الكتابة وعلونته . واالسم : الُعنػْ
َونًَة ، وَعنَػْوتُُه أَْعُنوا ، وقد َعنػَّْنت الكتاب وَعْلونُته . وتقوؿ : هو أمَّا ابن السِّكِّيت فيجّوز األمشين ،  َوْنُت الكتاَب أُعنِونه َعنػْ قاؿ : وقد َعنػْ

َياُف الكتاب   . (47) ((ُعنواف الكتاب ، فهيا الّلغة الفصيحة ، وتقوؿ : هو ُعنػْ
قػاؿ اللحيػاين : َعنػَّْنػُت الكتػاب تعنينًػا ، وَعنػَّْيتُػه  ))عػنن ( قػاؿ :  ّدة )أمَّا ابن منظػور فقػد ذكػش ) ُعنػواف الكتػاب ( ِف اؼبػاّدتني ، ففػي مػا

َونْػَتُه ، أبدلوا من إحدي الّنونات ياًء ، وظبّػي ُعْنوانًػا   ألنَّػُه يَػُعػنُّ الكتػاُب مػن ناحيتػه  . ُُثَّ عػاد وذكػشا ِف مػاّدة )  (48) ((تَػْعِنَيًة ، إذا َعنػْ

 ه اختصش قلياًل ِف الشَّشح .ِف باب اؼبعتّل ،ولكنّ  (49)عنو ( 

 . (51) ((َعنََّن  ))األصل فيها : ) َعنَّ ( ، أو  (50)واألوفق لكالـ احملّققني َأفَّ كلمة ) الُعنواف ( عميع لغاهتا 
 

 . (53) ((، ىذا من المضاعف عند الجبَّان  (52)والَعوَّاء ممدود : الكلب يعوي كثيًرا  ))قال البييقّي : :  ) ع و و (
. ويشي بعض العلماء كدي علّي الفارسي وابن ربّأ ، وتبعهم ابػن  ( الَعو  ) مدخوذٌة من ) الَعوَّة ( ال منيشي اعببَّاف َأفَّ لفظة ) الَعوَّاء ( 

ا من ) العو  ( وذكش ابن سيدا َأفَّ ) الَعوَّاء ( عينها والمها واواف ِف الّلفظ كما تشي ِإالَّ َأفَّ الواو اآلخشة هي الـ بدؿ من ياء ،  سيدا أ َّ

 . (54)وأصلها : عوياء ، وهي من ) عويت ( 
 

 . (56) ((، من باب فدأ ، عن الجبَّان  (55)وقدُّوم ِفْنَدْأوٌة : حاّدة  ))قال البييقّي : :  ) ؼ د أ (
َعْلػَوة . خبػالؼ أكثػش اللغػويني الَّػيين يػشي اعببَّػاف َأفَّ لفظػة ) ِفْنػَدْأوة ( مػدخوذة مػن اؼبهمػوز ) فػدأ ( ، فػاؽبمملة أصػلّية ،  ووز ػا ػ حين ػٍي ػ ِفنػْ

، وكيل  األزهشّ   (57) ( فندٍ  يشوف زيادة اؽبمملة ، وأنػََّها مدخوذة من ) فند ( ، فوز ا ػ حين ٍي ػ ِفْعأْلوة ، وقد أوردها اعبوهش  ِف ماّدة )

 . (60)، والفنوزآباد  ِف ) القاموس(  (59)، وابن منظور أيًضا ِف ) اللِّساف (  (58)ِف ) الّتهييب ( 
ا من ) فند ( .  واألرربح أ َّ
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 . (62) ((أصلّية عند الجبَّان  (61)اليمزة في كلمة ) الِغْرِقئ (  ))قال البييقّي : :  ) غ ر ؽ أ (
ػػا عنػػد قػػوـٍ زائػػدة مػػن بػػاب ) َ ػػشِؽ ( ، والصَّػػحيح رأ  اعببَّػػاف    لقػػوؽبم : َ ْشقَػػْدت الدرباربػػة بيضػػتها ، ولػػو  ُُثَّ ذكػػش البيهقػػّي بعػػد ذلػػ  أ َّ

 . (63)كانت زائدة لكاف ) َ ْشَقَد ( فَػْعأَل ، وهيا مثاؿ ال يُعشؼ ِف األفعاؿ 

 . (64)والفشاء يشي زيادة اؽبمملة   ألنَُّه من الَغَشؽ 

ضة األسفل أصٌل ، وقاؿ المّلربَّاج : هػي زائػدة ( وهو قشش البي الِغْشقئ اؽبمملة ِف ) ))وقد ذكش العكيف  هيا اؼبسدلة ِف لبابه ، إذ يقوؿ : 
زبفيه ، أو يَػْغَّتقُهػا مػا فوقهػا ، وقػاؿ ابػن ربػّأ و ػنا : ال وبكػم   قاؿ ألنَُّه من معىن : الَغَشؽ   أَلفَّ تل  القششة تغَّتؽ ما ربو  عليه ، أ  

قػشب دل يكػن حّجػًة أيًضػا ، إذ هبػوز أف يكػوف  ، ولػو بعػدا مػن اؼبعػىنأَوَّؿ ِإالَّ بثبػٍت ، ومػا ذكػش مػن االشػتقاؽ فلػيس يقػاطع   ل بمليادة اؽبمملة  ن
اغبمػار : إذا َتشػمَّم البػوؿ ورفػع  مثػل : َدِمػث وِدمثػش ، وَسػب  وِسػبطش ، وأشػبه شػيء فبّػا كبػن فيػه قػوؽبم : َكػَشؼ معنانبا واحد ، واألصوؿ ـبتلفة

. وبعػػػد تدمُّػػػل  (65) (( اؿ هػػػو مػػػن : َكػػػَشؼ اغبمػػػار ، وإف تقػػػارب معنانبػػػاأصػػػٌل ، وال يُقػػػ ، ونبملتػػػه رأسػػػه ، والِكْشفػػػئ : السَّػػػحاب اؼبشتفػػػع
 الّنصوص السَّابقة يَّترّبح أصالة اؽبمملة ِف هيا البناء .

 

 اؼبطلب الثَّاين : ِف اعبموع :

 . (66) (( اآلجاُم جمُع ُأُجٍم ، أو ُأْجٍم ، وىذا ىو التَّحقيق ))قال الجبَّان : :  ) أ ج ـ (

اأُلرُبػم : ِحصػٌن بنػاا أهػل اؼبدينػة مػن حجػارة . قػاؿ يعقػوب : ُكػلُّ بيػٍت  ))اف صبهور اللغويني ِف هيا اعبمع ، قػاؿ اعبػوهشّ  : وافق اعببَّ 

 : (67)مشبٍَّع مسّطٍح ُأرُبٌم . قاؿ امشؤ القيس 
 وتَيمػػػػاَء دل يػػػػَّتُْؾ وػػػػا رِبػػػػيَع لبلػػػػةٍ  

 
  ِوال ُأصُبًػػػػػػػػػػػػا ِإالَّ َمِشػػػػػػػػػػػػيًدا ِعَْنػػػػػػػػػػػػدؿ 

 
 

ـٌ ، مثل : ُعُنق وأعناؽ وقاؿ األصمع  . (68) ((ّي : وهو ىبّفف ويثّقل ، واعبمع آربا
 

 ((َأْعَجَف وَعْجَفاء ، ومن قال غير ذلك فقد سيا  جمع َعجٍف ، أو َعِجَفة ، ال (69)الِعَجاف  ))قال الجبَّان : :  ) ع ج ؼ (
(70) . 

ذل ذل  اتّباع القياس   ألفَّ القياس يدىب أف هُبمع ) أَفْػَعل ( علػى )ِفَعػاؿ ( ، خالف اعببَّاف صبهور العلماء ِف هيا اعبمع ، والَّي  دعاا إ
 لكّنهم استثنوا ) ِعَجاؼ ( صبع ) أعجف ( ، وبنوا على ) ظِبَاف ( ، والعشب قد تبأ الّشيء على ضّدا .

مػع أَفْػَعػُل علػى ِفَعػاٍؿ  ػن هػيا ، روايػًة شػاذَّة عػن ورربل أَْعجُف ، وامشأٌة َعْجَفاُء ، وذبمع علػى ِعَجػاؼ ، وال هبُ  ))قاؿ صاحب العني : 

 . (71) ((العشب ضبلوها على لفظ ظِباف 

 . (72) ((واألعجُف : اؼبهملوؿ ، وقد َعِجَف ، واألُنثى َعْجَفاء ، واعبمع ِعَجاٌؼ على  ن قياس  ))وقاؿ اعبوهش  : 
 



 عشر التاسع العدد                                                 متخّصصة حمّكمة دولية أكادميية حولية   لصوتياتا

الجزائر ––لونيسي علي - 2جامعة البليدة                                     بهاآدا و العربية  الّلغة خمرب   عن تصدر  

 

~ 366 ~ 
 

ذي في آخر الّنصف اأَلوَّل من البيت ، ُسمِّي ألنَُّو يُعارض الضَّرب ، أو الَعروض : اسم الجزء الَّ  ))قال البييقّي : :  ) ع ر ض (

، كاأنَّيم جمعاوا ِإْعرِيًضاا ، وإن شابت جمعتاو علاى أعاارض .  (73)يعرض الّضرب عليو ، ويجمع على َأَعارِيَض علاى غيار قيااس 

 . (74) ((: ُعُرض ، وُعُرض : جمع َعُروٍض قال الجبَّان : وأقرب ما يمكن أن يقال فيو أنَّيا جمع أعراض ، وأعراض جمع 
ت  اسػػتبعد البيهقػػّي هػػيا القػػوؿ مػػع قشبػػه ، وذكػػش أَنَّػػُه يبكػػن أف يُقػػاؿ الَعػػُشوض صبعػػت علػػى اأَلْعػػُشض ، واأَلْعػػُشض علػػى األعػػاِرض ، وُأشػػبع

 . (75)كسشة الشَّاء فجاءت : األعاريض 
 ذبمع على َعشَائض ، كَحلوب وَحالئب .فاألعاريض صبع  ن قياسي للَعُشوض ، وقياس الَعُشوض أف 

 

وقيا  فاي جماع الُمعاِشار ، والَعِشاير ُعَشاَراء ، وقيا  : ِإنَّ ذلاك ال يُقاال : ُمَعاِشارون ، وَعِشايرون  ))قال البييقّي : :  ) ع ش ر (

 . (76) ((عن الجبَّان 

وعشنؾ : الَّي  يُعاششؾ  ))أ  صاحب العني أيًضا ، إذ يقوؿ : ال يشي ابن اعببَّاف صبع ) معاشش ، وَعشن ( على ) ُعششاء ( ، وهيا ر 

 . (77) ((، أمشكما واحد ، ودل أظبع له صبًعا ، ال يقولوف : هم عششاؤؾ ، فإذا صبعوا قالوا : هم معاششوؾ 
والعشػػن : ))فَّ أبػػا زيػػد قػػاؿ : ، فقػػد ذكػش أبػػو إسػػحاؽ اغبػػشي ِف  شيبػػه أَ  ((ُعشػػشاء  ))ذُبمػػع علػػى  ((العشػػن  ))ويػشي أبػػو زيػػد َأفَّ لفظػػة 

 . (78) ((الّصديق ، والملَّوج ، وابن العّم ، وصبعها : الُعششاء 
 

وقد ذُكر ) ِعَفَوة ( بفتح الفاء ، وكسر العين في الجمع ، وليست بشيء ، إذ ال نظير لياا عناد  ))قال البييقّي : :  ) ع و ؼ (

 . (79) ((الِحّبان 

 (80)ا القوؿ ، وذكش بدَنَُّه وربد ؽبا نظنًا ، كُقشط وِقَشطة ، وِعجل وِعَجلة ، وِه بة صبع : هدب ، وهو السَّػلف وعقَّب البيهقّي على هي
. 

كػػشا وهػػيا األمثلػػة الَّػػيت سػػشدها صػػحيحة الػػالـ ، وابػػن اعببَّػػاف مػػشادا أَنَّػػُه ال نظػػن لبنػػاء آخػػشا واو متحشّكػػة بعػػد حػػشؼ متحػػّشؾ ، وهػػيا مػػا ذ 
واألنثى ) َعَفَوة ( وال أعلم واًوا متحشّكة بعد حػشؼ متحػّشؾ ِف آخػش البنػاء  ػن هػيا ، وأفَّ لغػة قػيس  ))، إذ يقوؿ : صاحب العني أيًضا 

 . (81) ((وا رباءت ، وذلكم أنػَُّهم كشهوا ِعفاة فهو موضع ِفعلة ، وهم يشيدوف اعبماعة فيلتبس بُوحداف األظباء 
فدمَّا ) الِعَفَوة ( ِف هيا اعبمع ، فال يُعلم ِف كالـ العشب واٌو متحشّكة بعد حشٍؼ متحّشؾ  ))كما َنصَّ على ذل  ابن فارس ِف مقاييسه : 

 . (82) ((ِف آخش البناء  ن هيا ، وذل  أنػَُّهم كشهوا أف يقولوا ِعفاة 
 

 المطلب الثَّاني : في أحكامو الّلغويّة :

 . (83) ((ًكا ، ىذه الّلغة الجودى عن الجبَّان َضِحَك َيْضَحُك َضحْ  ))قال البييقّي : :  ) ض ح ؾ (



 عشر التاسع العدد                                                 متخّصصة حمّكمة دولية أكادميية حولية   لصوتياتا

الجزائر ––لونيسي علي - 2جامعة البليدة                                     بهاآدا و العربية  الّلغة خمرب   عن تصدر  

 

~ 367 ~ 
 

. فاعببَّاف يشي أَفَّ ) َضْحًكا ( بفتح الضَّاد ، وسكوف اغباء  (84) ِف ) الضَِّح  ( أربع لغات : َضْحًكا ، وِضْحًكا ، وَضِحًكا ، وِضِحًكا

: (86)بفتح الضَّاد ، وكسش اغباء ، وأنشد بيت رؤبة يشي أَفَّ الّلغة العالية ) الضَِّح  (  (85)هي الّلغة اعبودي ، بينما ابن دريد   

 َواِضػػػػػَحُة الغُػػػػػشَِّة َ ػػػػػشَّاُء الضَّػػػػػِح ْ  
 

 

 أيًضا . (88)، وابن بش   (87)وهيا ما يشاا ابن فارس 
 

تَعتَّاو : اساتعم  ماا يساتعملو  والتاََّعتُّاُو : التََّجانُُّن والرُّعوناُة ، قاال الجبَّاان : وىاذا كالمناقضاة ، با  ))قال البييقاّي : :  ) ع ت هػػ (

 . (90) (( (89)المعتوه 

، ويشاا من باب اؼبناقضة ، إذ اعبنوف ال هبتمع مع الشُّعونة  (91)يعَّتض اعببَّاف على اعبوهش  ِف معىن ) التعتُّه ( الَّي  أوردا ِف الصحاح 

. (94)، وابن سيدا (93)ش  ، واألزه (92)، ولو اقتصش على التَّجّنن لكاف أصوب ، وهو ما ذكشا صاحب العني   

 

 . (95) ((أعرفو  الِعثْاَيان بالكسر : الِضبعان ، قال الجبَّان : ال ))قال البييقّي : :  ) ع ث   (

، وابن سيدا  (97)، واألزهش   (96)يبدو َأفَّ ابن اعببَّاف دل يسمع بيل  ، أو ال وبفظه ، وقد أوردا كثٌن من اللغويني كصاحب العني 
  نهم .، و  (98)

 
، وىاي الحاروف المقطّعاة الَّتاي يخاتّص أكثرىاا  الّصاحيح الحاروف المعجماة علاى  رياق الوصاف ))قال الجبَّاان : :  ) ع ج ـ (

 . (99) ((بالنَّقط من بين سائر حروف اأُلمم 

لػ ) حشوؼ ( ؼبا ربازت إضافتها  فكيل  لو كاف اؼبعجم صفة ))، إذ يقوؿ :  (100)وهيا الشأ  يوافق رأ  ابن ربّأ ِف سّش الصِّناعة 
إليػه ، وأيًضػا فلػو كػاف اؼبعجػػم صػفة لػػ ) حػشوؼ ( لقلػَت : اؼبعجمػػة ، كمػا تقػوؿ : تعلَّمػت اغبػشوؼ اؼبعجمػػة ، فقػد صػّح دبػا ذكشنػػاا َأفَّ 

 ذلػ  اعبػوهش  ، وتبعػه ِف (101). بينما يشي صاحب العني َأفَّ اؼبعجم هػو : حػشوؼ اؽبجػاء اؼبقطّعػة  ((اؼبعجم ليس وصًفا للحشوؼ 
(102) . 

َأفَّ اؼبػػيفِّد يعتػػيف ) اؼبعجػػم ( مصػػدر دبنمللػػة : اإلعجػػاـ ، كمػػا تقػػوؿ : أدخلتػػه مػػدخاًل ، وأخشربتػػه ـبشرًبػػا ، أ   (103)وذكػػش ابػػن سػػيدا 
 إدخااًل وإخشارًبا .

م قػالوا : هػيا  [ 18اغبػّ  :  ] َوَمػْن يُِهػِن اللَّػُه َفَمػا لَػُه ِمػْن ُمْكػَشـٍ  وحكى األخفش َأفَّ بعضهم قشأ :  بفػتح الػشَّاء ، أ  إكػشاـ ، فكػد َّ
: صالة األوذل ، ومسجد اعبػامع  دبنمللة قوؽبم ((حشوؼ اؼبعجم  ))حشوؼ اإلعجاـ ، فهيا أسدُّ وأصوب من أف ييهب إذل َأفَّ قوؽبم : 

ػا   أَلفَّ معىن ذل  : صالة السَّاعة األوذل ، ومسجد اليـو اعبامع ، فاألوذل  ن الصَّالة ِف  اؼبعػىن ، واعبػامع  ػن اؼبسػجد ِف اؼبعػىن ، وإمبَّ
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، وليس كيل  حشوؼ اؼبعجم   ألنَُّه ليس معناا : حشوؼ الكالـ اؼبعجم ، وال حشوؼ  نبا صفتاف ُحيؼ موصوفانبا ، وأقيما مقامهما
ا اؼبعىن َأفَّ اغبشوؼ هي اؼبعجمة .  الّلفظ اؼبعجم ، ِإمبَّ

 

، قاال الجبَّاان : وبغيار األلاف  (104)ويوم الَعروبة : ياوم الجمعاة ، وىاو مان أسامائيم القديماة  )) قال البييقّي ::  ) ع ر ب (

 . (105) ((االجتماع  والالم أجود لَِتعرُِّب القوِم ، أو

: يػـو اعبمعػة ، معشفػة ويػوـٌ َعشُبَػة  ))دريػد ِف اعبمهػشة ، إذ يقػوؿ :  يشي اعببَّاف َأفَّ األربود ) عشوبة ( بغن ألف والـ ، وهيا ما ذكشا ابن

 : (106)تدخلها األلف والالـ ِف الّلغة الفصيحة ، قاؿ الشَّاِعش ابن مقبل  ال
 (107) ((يوًما كيـو َعشُبة اؼبتطاِوؿ   وإذا رأي الشُّوَّاَد َهلَّ بِدسُقفٍ                        

 : (108) أمَّا صاحب العني فقد ذكشها باأللف والالـ ، واستشهد بقوؿ الشَّاِعش
 يػػػػػػا ُحْسػػػػػػَنُه عبػػػػػػُد العمليػػػػػػمل إذا بػػػػػػدا 

 
  ُيػػػػػػػػػػػوـَ الَعُشوبػػػػػػػػػػػِة واسػػػػػػػػػػػتقشَّ اؼبنػػػػػػػػػػػيف 

 
 

 . (110)، وابن منظور  (109)وتبعه اعبوهش  
وذكش صاحب التَّاج َأفَّ األفصػح أف ال يػدخلها األلػف والػالـ ، ونقػل عػن شػيخه أي الطيّػب اللغػو  عػن نقلػه عػن بعػض أئّمػة الّلغػة َأفَّ 

 . (111)العشوبة ( الزمة  األلف والالـ ِف )

 المطلب الرَّابع : في حروف الزِّيادة :

، واختلفااوا فااي زيااادة نونيااا ، أو الميااا عاان  ، والنُّااون زائاادة (112)العنساا  : النَّاقااة السَّااريعة  ))قااال البييقااّي : :  ) ع س ؿ ( 

 . (113) ((الجبَّان 

إذل َأفَّ النُّوف زائدة ، وأنَّػُه مشػتّق  (114)ِف ذل  ميهباف : ذهب سيبويه  اختلف العلماء ِف اغبشؼ الملَّائد ِف كلمة ) العنسل ( ، وؽبم

 : (115)من العسوؿ ، وهو العدو السَّشيع اؼبضطشب ، واستدّؿ بقوؽبم : العسالف ، وهو عدو اليئب ، ومنه قوؿ الشَّاِعش 
 َعَسػػػػػػػالَف الػػػػػػػيئِب أمسػػػػػػػى قَاربػػػػػػػا 

 
  ْبػَػػػػػػػػػػػػػػػَشَد الليػػػػػػػػػػػػػػػُل عليػػػػػػػػػػػػػػػه فَػَنسػػػػػػػػػػػػػػػل 

 
 

 . (119) ، وابن عصفور (118)، وابن يعيش  (117)، وابن ربّأ  (116)يفِّد وهيا ميهب اؼب

فيكػوف وزنػه ) فَػْعلَػَل ( بمليػادة الػالـ األخػنة . ورّدا ابػن ربػّأ إذل َأفَّ أصػله ) ع ف س ( وأفَّ الػالـ زائػدة ،  (120)وذهب ؿبمَّد بػن حبيػب 
تشي إذل كثشة باب : قنػيف ، وعنصػل ، وقنفخػش  وف ثانية أكثش من زيادة الالـ ، أالذهب إليه سيبويه هو القوؿ   أَلفَّ زيادة النُّ والَّي   )) بقوله :

) فلنعػل ( ألنَّػُه اؼبلتػو  الشِّربػل   وأواللػ  . ويلػمـل علػى ذلػ  أف تكػوف الػالـ ِف : فلنػدع زائػدة ، وهبعػل وزنػه  ، وقنعاس ، وقّلة باب : ذل 

 . (121) ((فاسد  فهو من معىن الفدع ، وهيا بعيد
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 : المطلب الخامس : في المعرَّبات

، وقااال  (122)اإلّجاار : السَّااطح الَّاذي لايس حوالياو مااا يارد المشافى بلغاة أىاا  الشَّاام والحجااز  ))قاال البييقاّي : :  ) أ ج ر (

 . (123) ((الجبَّان ىو ُمعرَّب 

واآلرُبػػػشُّ : فارسػػػّي معػػػّشب ، وفيػػػه لغػػػات : ) آرُبػػػشُّ ( بالّتشػػػديد ، و)آرْبػػػٌش(  ))) اإلرّبػػػار ( لفظػػػة فارسػػػّية معشّبػػػة ، وقػػػد ذكػػػشا اعبػػػواليقي : 

 (124)آربور ( ، و ) يارُبوٌر ( ، و ) آرُبُشوف ( ، و ) آرِبُشوف ( وقد رباء ِف الشِّعش الفصيح ، قاؿ أبو دؤاد العجلػي  ) بالّتخفيف ، و
: 

 ولقػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف ذا كتائػػػػػػػػَب ُخْضػػػػػػػػشٍ  
 

  وبَػػػػػػالٌط ُيشػػػػػػاُد بػػػػػػاآلرُبُشوف)) 
 

(125) 

 . (126) ((واآلرُبش : الطِّني اؼبطبوخ ، وهو معّشب  ))كما ذكش اؼبطشِّز  أيًضا ، قاؿ : 

 . (127)و ) اآلربور ( أصله بالفارسّية ) آكور ( بالكاؼ الفارسّية ، وتعشيبه : آربور 
 

، وقياا  : ىااو  (128)أو ماان ُأدمااة اللااون  وآدم أبااو البشاار إن كااان عربيِّااا ُأخااَذ ماان َأدياام األرِض ، ))قااال البييقااّي : :  ) أ د ـ (

 . (129) ((ُمعّرُب َأْوُذم عن الجبَّان 

أظباء األنبياء ))ؿ : يشي اعببَّاف َأفَّ كلمة ) آدـ ( أصله بالفارسّية : أَْوُذـ ، وتعشيبه : آدـ ، بينما يشي أبو منصور اعبواليقي أَنَُّه عشّي ، يقو 
: إبػشاهيم ، وإظباعيػل ، وإليػاس ، وإدريػس ، وإسػشائيل ، وأيّػوب ، ِإالَّ أربعػة أظبػاء هػي : آدـ ،  علػيهم ػ كّلهػا أعجميّػة كبػو اهللصلوات  ػ

 . (130) ((عليهم أصبعني ػ  اهللوصاحل ، وشعيب ، وؿبّمد ػ صلوات 

: اشػػتقاقهم يعقػػوب مػػن واشػػتقاقهم ) آدـ ( مػػن األدمػػة ، ومػػن أد  األرض ، كبػػو  ))أمَّػػا الملَّـبشػػشّ  فػػني أَنَّػػُه اسػػم أعجمػػي ، يقػػوؿ : 
العقػب ، وإدريػػس مػػن الػػّدرس ، وإبلػػيس مػن اإلبػػالس ، ومػػا آدـ ِإالَّ اسػػم أعجمػػي ، وأقػػشب أمػشا أف يكػػوف علػػى فاعػػل كػػ زر ، وعػػازر ، 

 . (131) ((، وأشباا ذل   وعابش ، وشاخل ، وفالغ

ػػػا ظُبّػػػي ) آدـ ( ألنَّػػػُه ُخلػػػق مػػػن أد  األرض ،  ، قػػػاؿ : عبَّػػػاس روي عكشمػػػة عػػػن ابػػػن ))أمَّػػػا ابػػػن بػػػش  فيجػػػّوز األمػػػشين ، إذ يقػػػوؿ :  ِإمبَّ
سػػبحانه وتعػػاذل ػ قبضػػة مػػن األرض فخلقػػه منهػػا ، وِف األرض البيػػاض ، واغبمػػشة ، والسَّػػواد ، وكػػيل  ألػػواف النَّػػاس ـبتلفػػة ،  ػػػ اهلل قػبض

مثل : آزر أعجميِّا ، ويكوف ل  الحتمل أف يكوف فمنهم األسود واألضبش واألبيض ، فمن هاهنا قيل : آدـ عشّي إتباًعا لألرض ، ولوال ذ
فاعػل ( . وهػو بالعيفانيّػة : آداـ  ) مثل : فاخل وشاخل ، ويكوف امتناع صشفه للعجمة والتَّعشيف ، إذا ربعلت وزنهأو ) فاعل (  وزنه ) أفعل ( ،

: فاعل  تلٌف فيها ، فإف قيل : أعجمي ، فوزنه. وذكش الشِّهاب اػبفاربي َأفَّ ) آدـ ( ـب (132) ((، بتفخيم األلف على وزف : خاتاـ 

 . (133)، وإف قيل : عشّي ، فوزنه : أفعل ، من أد  األرض   ألنَُّه ُخلق منها 
 

 . (134) ((وَأمَّا  َُريِثيث السم البلد ىو تعريب تُاْرِشيث عن الجبَّان  ))قال البييقّي : :  ) ط ر ث (
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نيه ، ُُثَّ ياء ، تصغن ) الطشثوث ( وهو : نبت كالفطش مسػتطيل دقيػق يضػشب إذل اغبمػشة ييػبس ، وهػو ) طَُشيثيث ( بضّم أّوله ، وفتح ثا

 . (135)دباٌغ للمعدة ، واحدته طُْشثُوثة 

وطَُشيثيػػث : ناحيػػة وقػػشي كثػػنة مػػن أعمػػاؿ نيسػػابور ، وطَُشيثيػػث  ))و ) طَُشيثيػػث ( : قشيػػة مػػن أعمػػاؿ نيسػػابور ، قػػاؿ يػػاقوت اغبمػػو  : 
ين والصَّالح إذل قشيٍب من ) قصبته هػ ( ، وحكى العمشاين عن األزهشّ   530ا ، وما زالت منبًعا للفضالء ، وموطًنا للعلماء ، وأهل الدِّ

 . (136) ((، ودل أربدا أنا ِف كتاب الّتهييب الَّي  نقلته من خطّه ، ولعّله ِف تصنيف آخش ، قاؿ : طشيثيث : قشية بنيسابور 
 كلمة ) طَُشيثيث ( ُمعشّبة ، وأصلها : تُػْشِشيث .  ويشي اعببَّاف َأفَّ 

تُػْشِشػػيش : بالضػػّم ، ُُثَّ السُّػػكوف ، وكسػػش الشِّػػني  ))وأشػػار إذل ذلػػ  يػػاقوت مػػع اخػػتالؼ يسػػن ِف األصػػل ، إذ يقػػوؿ ِف موضػػٍع آخػػش : 

 . (137) ((يث : طَُشيث األوذل معجمة ، وياء : ناحية من أعماؿ نيسابور ، وهي اليـو بيد اؼبالحدة ، وهي

 . فاتّفقوا على َأفَّ هيا لفظة فارسّية ُمعشّبة ، واختلفوا ِف أصلها . (138)بينما ييكش ابن منظور َأفَّ أصلها : طَُششيمل 
 

، الَّااذي يسااّميو العاّمااة : الِطْريااان ، قااال  (140) والِطرِيَّااان : ىااو ىااذا الَّااذي ي كاا  عليااو )):  (139)قااال البييقااّي :  ) ط ر   (

 . (141) ((بَّان : ىو فارسّي ُمعّرب ، ولو كان عربيِّا ، لكان ِفعِِّلَيانًا كِصلَِّيان الج
ا لو كانت عشبية عباءت على وزف : ِفعِّلَياف ، كِصلَِّيا ف ، وؾبيؤها علػى لفظة ) الِطشِيَّاف ( فارسّية معشّبة عند اعببَّاف ، ودّلل على ذل  بد َّ

 ا   لندرة هيا الوزف ِف العشبّية .وزف : ِفِعاّلف دليٌل على ُعجمته

 . (142)وذكش الملَّـبششّ  أَنَُّه يُشوي بتشديد الياء ، بوزف : الِعشِفَّاف ، وبتشديد الشَّاء بوزف الصِّلَِّياف 

يَػاٌف َرْحَشَحػايّن ، عػن أي العبَّػاس عػن ابػن األعػشاي : الشػفارج : ِطشِّ  ))وقد أشار إذل فارسّية هيا الّلفظ األزهشّ  ِف الّتهييب ، إذ يقوؿ : 

 . (143) ((وهو الطبق فيه الفيخات والسَُّكشُّربات 

 . (144)والطشِّياف : تعشيب ) تَػْشيَاف ( بالفارسّية ، والطشنياف لغة فيه 
 

 ((، قياا  : إنَّااُو غياار عربااي  (145)الكبرياات : عااين تجااري ، فاامذا جمااد ماؤىااا صااار كبريتًااا  ))قااال الجبَّااان : :  ) ؾ ب ر ت (
(146) . 

 (148). وتبعه اعبواليقي ِف ُمعشَّبه  (147)وبسبه عشبيِّا صحيًحا  وذكش ابن دريد ِف اعبمهشة َأفَّ الكيفيت هو الَّي  تّتقد فيه الّنار ، وال
كيفيت : ليس بعشّي ؿبض ، والكيفيت ربوهش معدنه بواد  مبل سّيدنا سليماف على   ))، كما ذكش ذل  الشِّهاب اػبفاربي ، إذ يقوؿ : 

، وِف شعشا دبعىن الّيهب ، وُخّطئ فيػه   أَلفَّ العػشب القػدماء ىبط ػوف ِف اؼبعػاين دوف  (149)نبّينا وعليه الصَّالة والسَّالـ ، وذكشا رؤبة 

 . (150) ((األلفاظ 
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 الخاتمة

 أف أمتَّ عليَّ إقباز هيا البحث . اغبمد هلل الَّي  بفضله تتمُّ الصَّاغبات ، وتكمل اؼبكشمات ، وتيّلُل العقبات ، أضبدا ػ تعاذل ػ وأشكشا

 وبعد ، فدمَّا وقد بلغت  اية اؼبطاؼ ِف هيا البحث ، فدربد من الالـز أف أستجمع ما أسفش عنه من نتائ  :

ائل يعتيف أبو منصور ابن اعببَّاف أحد أساطني الّلغة ، وأديب العشاقني ِف الفَّتة الَّيت عاشها ، وهي من منتصف القشف الشَّابع إذل أو  -1
 القشف اػبامس تقشيًبا .

ينب نػػا هػػيا البحػػث بػػدفَّ ابػػن اعببَّػػاف صػػشِف قػػديش ، فهػػو حػػني يػػيكش اؼبفػػشدة يػػيكش اشػػتقاقها وأسػػشهتا ، وصبوعهػػا إذا كػػاف ؽبػػا صبػػوع  -2
 متعّددة .

خه أبػػو علػػّي سبّسػػ  ابػػن اعببَّػػاف بالقيػػاس كدصػػل معتػػيف مػػن أصػػوؿ الصَّػػنعة ، وـبالفػػة اعبمهػػور مػػن أربلػػه ، وال  ػػشو ِف ذلػػ  فشػػي -3
 الفارسي .

 يكشف هيا البحث عن اّطالع ابن اعببَّاف على ؽبجات العشب ، قويّها وضعيفها ، واختيارا األفصح منها . -4

 إؼباـ ابن اعببَّاف ببعض اللغات األخشي  ن العشبّية ، كما ههش من عشضه لبعض اؼبفشدات الَّيت ليست من أصوؿ عشبّية . -5
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 والمراجعثبت المصادر 
 ، مطبعة السَّعادة ػ القاهشة ، بدوف . للقفطي إخبار العلماء بدخبار اغبكماء ، ػ 1
 ـ . 1953هػ =  1372الفوتوأوفست ( ، ط. األوذل ،  ) : األستاذ عبد الشَّحيم ؿبمود ، مطبعة أوالد أورفانمل بطشيقة ، ربقيق للملَّـبشش ّ  أساس البال ة ، ػ 2
 ، ششح وربقيق : أضبد ؿبمَّد شاكش ، وعبد السَّالـ هاروف ، دار اؼبعارؼ ػ القاهشة ، ط. الشَّابعة ، بدوف . البن السِّّكيت إصالح اؼبنطق ، ػ 3
، وعبد السَّالـ هاروف ، دار اؼبعارؼ ػ القاهشة ، ط. اػبامسة ،  وششح : أضبد ؿبمَّد شاكش ، ربقيق ألي سعيد عبد اؼبل  بن قُشيب األصمعي األصمعّيات ، ػ 4

 بدوف .
 . ـ 1963ي اليماين ، حيدر آباد ، : عبد الشَّضبن بن وبىي اؼبعّلم ، ربقيق البن ماكوال اإلكماؿ ، ػ 5
 ـ . 1908، ط. اؼبطبعة الكاثوليكّية ػ بنوت ،  ألدي شن الكلداين األلفاظ الفارسّية اؼبعّشبة ، ػ 6
ين القف إنباا الشواة على أنباا الّنحاة ، ػ 7  ـ . 2004هػ =  1424ػ بنوت ، ط. األوذل ،  : ؿبمَّد أبو الفضل إبشاهيم ، اؼبكتبة العصشيّة ، ربقيق طيعبماؿ الدِّ
ـ  1979هػ =  1399، ط. الثّانية ،  : ؿبمَّد أبو الفضل إبشاهيم ، دار الفكش ، ربقيق لإلماـ ربالؿ الدِّين السُّيوطي بغية الوعاة ِف طبقات الّلغويني والّنحاة ، ػ 8

. 
هػ  1394: عبد الستَّار أضبد فشّاج وصباعة من العلماء احملّققني ، مطبعة حكومة الكويت ،  ، ربقيق حملمَّد مشتضى الملّبيد  تاج العشوس من ربواهش القاموس ، ػ 9

 ـ . 1974= 
 هػ . 1408: عبد الغأ الّدقش ، دار القلم ػ دمشق ، ط. األوذل ،  ، ربقيق لإلماـ النَّوو ّ  ربشيش ألفاظ الّتنبيه ، ػ 10
ار القومّية العشبّية ػ : عبد السَّالـ هاروف وآخشوف ، اؼبؤسَّسة اؼبصش  ، ربقيق ألي منصور األزهش  هتييب الّلغة ، ػ 11 يّة العاّمة للتدليف واألنباء والنَّشش ، طبع الدَّ

 ـ . 1964هػ =  1384القاهشة ، ط. األوذل ، 
اين التَّيسن ِف القشاءات الّسبع ، ػ 12 الشَّارقة ، ومكتبة التَّابعني ػ القاهشة ، ط. األوذل ، : د. حامت صاحل الضَّامن ، مكتبة الصَّحابة ػ  ، ربقيق ألي عمشو الدَّ

 ـ . 2008هػ =  1429
 ـ . 2000هػ =  1420: أضبد ؿبمَّد شاكش ، مؤسَّسة الشِّسالة ػ بنوت ، ط. األوذل ،  ، ربقيق ألي ربعفش الّطيف  ربامع البياف ِف تدويل القشآف ، ػ 13
 هػ . 1345األوذل ،  ، طبع ؾبلس دائشة اؼبعارؼ العثمانيَّة الكائنة ببلدة حيدر آباد ػ الدكن ػ اؽبند ػ ط. البن دريد صبهشة الّلغة ، ػ 14
 هػ . 1404، دار اؼبدموف للَّتاث ػ دمشق ،  در الدِّين قهوربي ، وبشن ربوهبايت، بتحقيق ب ألي علّي الفارسي اغبّجة للقشّاء السَّبعة ، ػ 15
 : ؿبمَّد علّي النجَّار ، دار الكتاب العشّي ػ بنوت ، بدوف . ، ربقيق ألي الفتح بن ربّأ  اػبصائص ، ػ 16
هػ =  1410، مشاربعة : أسامة صالح الدِّين ميمنة ، دار إحياء العلـو ػ بنوت ، ط. األوذل ،  صبعه وقّدـ له وحّققه : حسن السندوي اف امشئ القيس ،ديو  ػ 17

 ـ . 1990
 ـ  2010هػ =  1431، دار العصماء ػ دمشق ، ط. األوذل ،  أضبد هاشم السامشائي صبعه وحّققه : أنوار ؿبمود الصَّاغبي ، و د. ديواف أي دؤاد اإلياد  ، ػ 18
 ـ . 1980هػ =  1400اعتىن بتصحيحه وتشتيبه : وليم بن الورد اليفوسي ، دار اآلفاؽ اعبديدة ػ بنوت ، ط. الثّانية ،  ديواف رؤبة بن العّجاج ، ػ 19
 هػ . 1416بتحقيق : عمّلة حسن ، دار الّششؽ العشّي ػ بنوت ،  ديواف ابن مقبل ، ػ 20
 هػ . 1400: د. شوقي ضيف ، دار اؼبعارؼ ػ القاهشة ، ط. الثّانية ،  ، ربقيق البن ؾباهد السَّبعة ِف القشاءات ، ػ 21
 ـ . 1985األوذل ،  : د. حسن هنداو  ، دار القلم ػ دمشق ، ط. ، ربقيق البن ربّأ  سّش صناعة اإلعشاب ، ػ 22
 ـ . 1991، دار الشؤوف الثَّقافّية العاّمة ػ بغداد ، ط. األوذل ،  ر ربعفش القملّاز، دراسة وربقيق : د. عبد اعبّبا ألي منصور ابن اعببَّاف ششح الفصيح ِف الّلغة ، ػ 23
 ـ . 1973هػ =  1393حبلب ، ط. األوذل ،  فخش الدِّين قباوة ، اؼبكتبة العشبّية: د.  ، ربقيق البن يعيش ششح اؼبلوكي ِف التَّصشيف ، ػ 24
 هػ . 1384بتحقيق : عبد العمليمل رباح ، اؼبكتب اإلسالمي ػ دمشق ،  شعش النَّابغة اعبعد  ، ػ 25
ـ له وصّححه وششح  شيبه : د.  لشهاب الدِّين اػبفاربي شفاء الغليل فيما ِف كالـ العشب من الّدخيل ، ػ 26 الكتب العلمّية ػ بنوت ، ط. ؿبمَّد كّشاش ، دار ، قدَّ

 ـ . 1998هػ =  1418األوذل ، 
 ـ . 1990: أضبد عبد الغفور عطّار ، دار العلم للماليني ػ بنوت ، ط. الشَّابعة ،  ، ربقيق إلظباعيل بن ضبّاد اعبوهش  الصحاح ، ػ 27
إبشاهيم السامشائي ، مؤسَّسة األعلمي للمطبوعات ػ بنوت  : د. مهد  اؼبخملومي ، ود. ، ربقيق اؼبنسوب ألي عبد الشَّضبن اػبليل بن أضبد الفشاهيد  العني ، ػ 28

 ـ . 1988هػ =  1408، ط. األوذل ، 
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ـّ القشي ػ مّكة اؼبكّشمة ، ط. األوذل ،  ، ربقيق للحشي  شيب اغبديث ، ػ 29  هػ . 1405: د. سليماف إبشاهيم العايد ، نشش : ربامعة أ
 ـ . 1992هػ =  1412، ط. األوذل ،  للدكتور ؿبمَّد يعقوب تشكستاين ِف أصوؿ الكلمات ، ػ 30
، عأ بإخشاربه والّتقد  له والّتعليق عليه : د. إبشاهيم السامشائي ،  للجواليقي (( بّش  على كتاب اؼبعّشبِف الّتعشيب واؼبعّشب ، وهو اؼبعشوؼ بػ )) حاشية ابن  ػ 31

 ـ . 1985هػ =  1405األوذل ،  مؤسَّسة الشِّسالة ػ بنوت ، ط.
ين الفنوزآباد  القاموس احملي  ، ػ 32  1987هػ =  1407: مكتب ربقيق الَّتاث ِف مؤسَّسة الشِّسالة ، مؤسَّسة الشِّسالة ػ بنوت ، ط. الثّانية ،  ، ربقيق ألد الدِّ

 ـ .
 ف ، طباعة ونشش : عادل الكتب ػ بنوت ، بدوف .، ربقيق وششح : عبد السَّالـ هارو  لسيبويه الكتاب ، ػ 33
، دار اؼبعشفة ػ لبناف ، نشش وتوزيع دار  الّله ؿبمود بن عمش الملَّـبشش ّ  ألي القاسم ربار الكشَّاؼ عن حقائق أنوار التَّنمليل وعيوف األقاويل ِف وربوا التدويل ، ػ 34

 شَّمة ، بدوف .الباز ػ مّكة اؼبك
 ـ . 1955هػ =  1374، دار صادر ػ بنوت ، ط. األوذل ،  البن منظور لساف العشب ، ػ 35
ـ  1986هػ =  1406ة األعلمي للمطبوعات ػ بنوت ، ط. الثّالثة ، : دائشة اؼبعارؼ النظامّية ػ اؽبند ، مؤّسس ، ربقيق البن حجش العسقالين لساف اؼبيملاف ، ػ 36

. 
 ـ . 1999هػ =  1420الثّالثة ،  : عبد السَّالـ هاروف ، دل ُتيكش دار الطَّبع أو الّنشش ، ط. ، ربقيق ألي القاسم المّلربَّاربي ؾبالس العلماء ، ػ 37
: مصطفى السقَّا ، و د. حسني نصَّار ، مكتبة مصطفى أضبد الباز التجاريّة ػ مّكة اؼبكشَّمة ، ط. األوذل  ، ربقيق البن سيدا احملكم واحملي  األعظم ِف الّلغة ، ػ 38

 ـ . 1958هػ =  1377، 
 ـ . 1994هػ =  1414: الشَّين ؿبمَّد حسن آؿ ياسني ، عادل الكتب ػ بنوت ، ط. األوذل ،  ، ربقيق للصاحب بن عّباد احملي  ِف الّلغة ، ػ 39
 ، دار الفكش ػ بنوت ، بدوف . البن سيدا اؼبخّصص ، ػ 40
اؼبوذل ، وعلي ؿبمَّد البجاو  ، وؿبّمد أبو الفضل إبشاهيم ، دار الفكش  : ؿبمَّد أضبد رباد ، ربقيق لإلماـ ربالؿ الدِّين السُّيوطي لّلغة وأنواعها ،اؼبملهش ِف علـو ا ػ 41

 ، بدوف .
 ـ . 1988هػ =  1408اعبليل عبدا شليب ، عادل الكتب ػ بنوت ، ط. األوذل ،  ، ششح وربقيق : د. عبد ألي إسحاؽ المّلربَّاج معاين القشآف وإعشابه ، ػ 42
 ـ ، و ط. مشربليوث ػ القاهشة ، ط. األوذل . 1936، نششة ؿبمَّد فشيد رفاعي ، ط. دار اؼبدموف ػ القاهشة ،  لياقوت اغبمو  معجم األدباء ، ػ 43
 ـ . 1977هػ =  1397، دار صادر ػ بنوت ،  لياقوت اغبمو  معجم البلداف ، ػ 44
عّشب ، ػ 45

ُ
 ـ . 1942هػ =  1361: أضبد شاكش ، دار الكتب اؼبصشيّة ػ القاهشة ، ط. األوذل ،  ، ربقيق للجواليقي اؼب
 ، دار الكتاب العشّي ػ بنوت ، بدوف . للُمطشِّز  اؼبغّشب ِف تشتيب اؼبعّشب ، ػ 46
هػ =  1412وت ، ط. األوذل ، : صفواف عدناف داوود  ، دار القلم ػ دمشق ، والّدار الّشامّية ػ بن  ، ربقيق للشّا ب األصفهاين مفشدات ألفاظ القشآف ، ػ 47

 ـ . 1992
 ـ . 1999هػ =  1420، ربقيق : عبد السَّالـ هاروف ، دار اعبيل ػ بنوت ، ط. الثّانية ،  البن فارس مقاييس الّلغة ، ػ 48
 هػ . 1399: ؿبمَّد عبد اػبالق عضيمة ، دار الكتاب اؼبصش  ػ القاهشة ، ودار الكتاب الّلبناين ،  ، ربقيق د بن يمليد اؼبيفِّدألي العبَّاس ؿبمَّ  اؼبقتضب ، ػ 49
ين قباوة ، دار اؼبعشفة ػ بنوت ، ربقيق البن عصفور اإلشبيلي اؼبمتع ِف التَّصشيف ، ػ 50  ـ . 1987هػ =  1407، ط. األوذل ،  : د. فخش الدِّ
 ػ 52ـ  1981هػ =  1401، ربقيق ودراسة : د. ؿبمَّد عبد القادر أضبد ، دار الّششوؽ ػ القاهشة ، ط. األوذل ،  ألي زيد األنصار  النَّوادر ِف الّلغة ، ػ 51
 : هػ ػ ريَّت ، سلسلة النششيات اإلسالمّية . ، ربقيق للصفد  واِف بالوفيات ،ال
 . ( 1168، ـبطوطة ؿبفوهة ِف مكتبة آية الّله مشعشي دبدينة قّم بإيشاف ، ربت رقم : )  ألي ربعفش أضبد بن علّي البيهقيّ  ينابيع الّلغة ، ػ 53
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 ش:اليوام
 

اللغة، صّنف : احملي  هو : أبو ربعفش أضبد بن علّي بن ؿبمَّد البيهقّي ، اؼبعشوؼ بُبوربعفشؾ ، نمليل نيسابور ، كاف إماًما ِف القشاءة والتَّفسن والّنحو و   (1)
بعد العصش ، آخش يوـٍ من شهش رمضاف سنة أربٍع وأربعني وطبسمائة حدود سنة سبعني وأربعمائة وتوِف يـو الثالثاء بلغات القشآف ، وينابيع الّلغة ، وتاج اؼبصادر . وكانت والدته ِف 

 . 1/346، وبغية الوعاة :  4/49، ومعجم األدباء :  1/124تشصبته ِف إنباا الّشواة :  عن مشض قليل . تُنظش
 . 4/50معجم األدباء :   (2)
،  4/180، والواِف بالوفيات :  18/260، ومعجم األدباء :  3/194، وإنباا الّشواة :  2/261ة إكماؿ ابن ماكوال : تنظش تشصبته ِف حاشي  (3)

 . 1/185، وبغية الوعاة :  5/294ولساف اؼبيملاف : 
 . 5/294، ولساف اؼبيملاف :  3/194ينظش : إنباا الّشواة :   (4)
 . 2/161 : ينظش : حاشية إكماؿ ابن ماكوال  (5)
(6)  2/1272 . 
(7)  2/76 . 
 . 31ػ  30ينظش : مقّدمته ششح الفصيح : ص   (8)
 . 275إخبار العلماء بدخبار اغبكماء : ص   (9)
 . 5/34معجم األدباء :   (10)
 . 18/260معجم األدباء :   (11)
 . 3/194إنباا الّشواة :   (12)
 . 4/180الواِف بالوفيات :   (13)
 . 18/260معجم األدباء :   (14)
 . 5/294لساف اؼبيملاف :   (15)
 . 18/260معجم األدباء :   (16)
 . 1/185بغية الوعاة :   (17)
 . 4/180الواِف بالوفيات :   (18)
 . 1/185بغية الوعاة :   (19)
 . 3/194إنباا الّشواة :   (20)
 . 1/185بغية الوعاة :   (21)
 . 317مفشدات الشَّا ب : ص   (22)
 . 219نبيه : ربشيش ألفاظ التّ   (23)
 ـ . 1991قامت دار الشؤوف الثَّقافّية العاّمة ببغداد بطبع هيا الكتاب عاـ :   (24)
 متَّ التَّصنيف باعتبار اؼبوضوع الَّي  تنتمي إليه هيا الّنقوؿ .  (25)
 /أ .1/16ينابيع الّلغة ) خ ( : ] أخي [   (26)
 . 2/287، واػبصائص :  2/68اغبّجة للقشّاء السَّبعة :   (27)
 . 18/18ينظش : تفسن الطيف  :   (28)
 . 352، والتيسن :  396ينظش : السَّبعة :   (29)
 . 255، وؾبالس العلماء :  165من ] الطَّويل [ للُمممّلؽ العبد  ، وهو ِف األصمعيّات :   (30)
 . 3/307معاين المّلربَّاج :   (31)
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 . 4/314يد مثل ما يعلو اػبمّل . اللِّساف : ] زأبش [ المّلئيف : بالكسش اؼبهموز ، ما يعلو الّثوب اعبد  (32)
 . 5/1747ينظش : الصِّحاح : ] ضبل [   (33)
 /ب .1/264ينابيع الّلغة ) خ ( : ] ضبل [   (34)
 . 5/1747الصِّحاح : ] ضبل [   (35)
 . 11/389ينظش : اللِّساف : ] ضدبل [   (36)
 الضِّْ ِبل ، والمّلْئيف .  (37)
 . 5/1747] ضبل [  الصِّحاح :  (38)
 . 9/263الُعلِّيَّة : الُغْشَفة . اللِّساف : ]  شؼ [   (39)
 . 177. النَّوادر : ص  ((الّنهل : الشَّشبة األوذل ، والعلل : الثّانية  ))قاؿ أبو زيد :   (40)
 . 232ينظش : أساس البال ة : ] ش ر ب [ ص   (41)
 . /أ1/304ينابيع الّلغة ) خ ( : ] ِعلل [   (42)
 . 6/2437الصِّحاح : ] عال [   (43)
(44)  5/133 . 
 /أ .1/305ينابيع الّلغة ) خ ( : ] عنن [   (45)
 . 6/2441الصِّحاح : ] عنو [   (46)
 . 290ػ  289إصالح اؼبنطق : ص   (47)
 . 13/290لساف العشب : ] عنن [   (48)
 . 15/106ينظش : لساف : ] عنو [   (49)
 غة العالية ػ والِعنواف ، والُعنياف ، والِعنياف ، والُعلواف .الُعنواف ػ وهي اللّ   (50)
 . 362ينظش : ِف أصوؿ الكلمات : ص   (51)
 . 6/2442الصِّحاح : ] عوي [   (52)
 /أ ، ب .1/359ينابيع الّلغة ) خ ( : ] عوي [   (53)
 . 2/275احملكم : ] ع و   [   (54)
 . 14/138، وصبعه ِفَناديُد على  ن قياس . الّتهييب : قاؿ ابن األعشاي : الِفندأْية : الفدس   (55)
 /ب .3/193ينابيع الّلغة ) خ ( : ] فند [   (56)
 . 2/520الصِّحاح : ] فند [   (57)
 . 14/138التَّهييب : ] فند [   (58)
 . 3/338اللِّساف : ] فند [   (59)
 . 392القاموس : ] فند [ ص   (60)
 . 60ملقة ببياض البيض . القاموس : ]  شقد [ ص الِغْشِقئ : القششة اؼبلت  (61)
 /أ .3/145ينابيع الّلغة ) خ ( :   (62)
 /أ .3/145ينابيع الّلغة ) خ ( :   (63)
 . 10/283اللِّساف : ]  شؽ [   (64)
 . 302اللباب ِف علل البناء واإلعشاب : ص   (65)
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 /ب .1/15ينابيع الّلغة ) خ ( : ] أربم [   (66)
 ، وفيه : ) أُُطًما ( مكاف ) أصُبًا ( . 179يل [ ِف ديوانه : ص من ] الطَّو   (67)
 . 5/1858الصِّحاح : ] أربم [   (68)
 . 9/233دبعىن اؽبملاؿ . اللِّساف : ] عجف [   (69)
 /ب .1/312ينابيع الّلغة ) خ ( : ] عجف [   (70)
 . 1/234العني : ] عجف [   (71)
 . 4/1399الصِّحاح : ] عجف [   (72)
ا اسم ربنس  الَعُشوض : ميملاف الشِّعش   ألنَُّه يُعارض وا ، وهي مؤنّثة ، وال ذبمع ))اؿ ابن منظور : ق  (73)  . 7/165. اللِّساف : ] عشض [  ((  أل َّ
 /أ .1/322ينابيع الّلغة ) خ ( : ] عشض [   (74)
 /أ .1/322ينابيع الّلغة ) خ ( : ] عشض [   (75)
 
 /أ .1/330] عشض [ ينابيع الّلغة ) خ ( :   (76)
 . 1/248العني : ] عشش [   (77)
 . 1/157 شيب اغبديث :   (78)
 /أ .1/339ينابيع الّلغة ) خ ( : ] عوؼ [   (79)
 /أ .1/339ينابيع الّلغة ) خ ( : ] عوؼ [   (80)
 . 2/259العني : ] عوؼ [   (81)
 . 4/59مقاييس الّلغة :   (82)
 /أ .1/266ينابيع الّلغة ) خ ( : ] ضح  [   (83)
 . 10/459، واللِّساف : ] ضح  [  4/1597ينظش : الصِّحاح : ] ضح  [   (84)
 . 2/167اعبمهشة : ] ض ح ؾ [   (85)
 ، وفيه ) َشاِدخٌة ( مكاف ) واضحٌة ( . 117من ] الشَّربمل [ ِف ديوانه :   (86)
 . 394ػ  3/393ينظش : اؼبقاييس :   (87)
 . 27/249ينظش : التَّاج : ] ضح  [   (88)
 . 13/512اؼبعتوا : النَّاقص العقل . اللِّساف : ] عته [   (89)
 /ب .1/210ينابيع الّلغة ) خ ( : ] عته [   (90)
 . 6/2239الصِّحاح : ] عته [   (91)
 . 1/104العني : ] ع ت هػ [   (92)
 . 1/139التَّهييب : ] عته [   (93)
 . 1/64احملكم :   (94)
 /أ .1/311: ] عثي [  ينابيع الّلغة : ) خ (  (95)
 . 2/231العني : ] ع ث و [   (96)
 . 3/151التَّهييب : ] عثا [   (97)
 . 2/165احملكم : ] ع ث   [   (98)
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 /ب .1/313ينابيع الّلغة : ) خ ( : ] عجم [   (99)
(100)  1/35 . 
 . 1/238العني : ] ع ج ـ [   (101)
 . 5/1981الصِّحاح : ] عجم [   (102)
 . 1/208احملكم :   (103)
عبمعة كانت العشب ِف اعباهلّية تسّمي األحد اأَلوَّؿ ، واالثنني األهوف ، والثالثاء رُببارًا ، واألربعاء ُدبارًا ، واػبميس ُمؤنًسا ، وا  ))قاؿ السُّيوطي :   (104)

 . 2/459اؼبملهش :  ((العشوبة ، وبعضهم يقوؿ : عشوبة فال يعشفها ، والسبت ِشيارًا 
 /ب .1/38ة ) خ ( : ينابيع الّلغ  (105)
 . 168من ] الكامل [ ِف ديوانه : ص   (106)
 . 1/267اعبمهشة :   (107)
 . 2/128العني : ] ع ر ب [   (108)
 . 1/180الصِّحاح : ] ع ر ب [   (109)
 . 8/53اللِّساف : ] صبع [   (110)
 . 3/342التَّاج : ] عشب [   (111)
 . 5/1765الصِّحاح : ] عسل [   (112)
 /أ .329/ب ػ 1/328غة ) خ ( : ] عسل [ ينابيع اللّ   (113)
 . 4/320الكتاب :   (114)
 . 90من ] الّشمل [ للنَّابغة اعبعد  ، ِف شعشا :   (115)
 . 1/219اؼبقتضب :   (116)
 . 1/324، وسّش الصِّناعة :  2/47اػبصائص :   (117)
 . 212ششح اؼبلوكي :   (118)
 . 1/215اؼبمتع :   (119)
ا بالّنسب وأخبار  ((حبيب  ))البغداد  ، و هو : ؿبمَّد ابن حبيب   (120)

ً
هػ . تنظش تشصبته  245العشب ، مكثشًا من رواية اللّغة ، توِّف سنة : اسم أّمه ، وكاف عاؼب

 . 3/119ِف : إنباا الّشواة : 
 . 1/324سّش الصِّناعة :   (121)
 . 2/576الصِّحاح : ] أربش [   (122)
 /أ .1/15ينابيع الّلغة ) خ ( : ] أربش [   (123)
 . 177من ] اػبفيف [ ِف ديوانه : ص   (124)
 . 21اؼبعشَّب : ص   (125)
 . 21اؼبغّشب ِف تشتيب اؼبعّشب : ص   (126)
 . 7األلفاظ الفارسّية اؼبعّشبة : ص   (127)
 . 12/8ينظش : اللِّساف : ] أدـ [   (128)
 /ب .1/17ينابيع الّلغة ) خ ( : ] أدـ [   (129)
 . 13اؼبعّشب : ص   (130)
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 . 1/62الكشَّاؼ :   (131)
 . 27ِف التعشيب واؼبعّشب : ص   (132)
 . 41ينظش : شفاء الغليل : ص   (133)
 ب .1/15279ينابيع الّلغة ) خ ( : ] طشث [   (134)
 . 2/164، واللِّساف : ] طشث [  4/33ينظش : معجم البلداف :   (135)
 . 34ػ  4/33معجم البلداف :   (136)
 . 2/22معجم البلداف :   (137)
 . 2/164اللِّساف : ] طشث [   (138)
 /ب .1/283ينابيع الّلغة ) خ ( : ] طش  [   (139)
 . 4/498، واللِّساف : ] طشر [  178ينظش : إصالح اؼبنطق : ص   (140)
ا رأس القصبة إذا خشربت أذناوا ذبيوا اإلبل ، والعشب تسّميه : خبملة اإلبل ، واخ  (141) تلف علماء الّلغة ِف وزنه ، الصِّلِّياف : نبت له سنمة عظيمة كد َّ

 سكوف العني .فمنهم من قاؿ : إنَُّه على وزف ) ِفعِّالف ( بكسش الفاء ، والعني اؼبشّددة ، وقاؿ بعضهم : هو ) ِفْعَلياف ( بكسش الفاء والالـ ، و 
 . 280ينظش : أساس البال ة : ] طش  [ ص   (142)
 . 11/258التَّهييب : ] طّش [   (143)
 . 112لفارسّية اؼبعّشبة : ص األلفاظ ا  (144)
 . 2/76ينظش : اللِّساف : ] كيفت [   (145)
 /ب .2/241ينابيع الّلغة ) خ ( :   (146)
 . 3/374اعبمهشة :   (147)
 . 290اؼبعّشب : ص   (148)
 قاؿ رؤبة من ] الّشربمل [ :  (149)

  هْل َيْعِصَمنِّي

 حِلٌف ِسخْتيت  

 

 

  أو ِفضٌَّة أو

 ذهٌب كبريت  

 

 

 . 26الّشربمل ِف ديوانه : ص  وهيا  
 . 256شفاء الغليل : ص   (150)
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العلـو 
 اإلنسانية
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 بين الشباب في الجزائر لصداقةعالقات ا دور اإلعالم الجديد في تكوين

The role of the new media in the formation of friendly relations among 

young people in Algeria. 
 األستاذة رزيقة عثمان

 قسم علم االجتماع

 ملخص

جدد  أصدقاءمع  األفراديف ربط  اىام العب دور ي وفه .ة للتفاعل و احملدثة بُت الشباب اجلزائري اجلديد وسيلة ىام اإلعبلـؽلثل  
فضاء يستطيعوف من خبللو بناء العبلقات ومشاركة الروابط  العاطفية و ىو اجلديد  اإلعبلـ أفحيث يرى العديد منهم على 

 أكثر اإلحساسبُت النساء و الرجاؿ  فهي تساعد الشركاء على الفايسبوؾ كمثاؿ عن ذلك يلعب دورا ىاما يف بناء العبلقات  
مقارنة ىؤالء حياهتم  حبياة شركائهم الذي ىم يف  إذليؤدي استخداـ  الفايسبوؾ كذلك   أفباالرتباط ببعضهم البعض و لكن ؽلكن 

 .نتجو هناية الصداقة بينهمو كناجلديد   اإلعبلـعبلقة معهم عرب مواقع 

 الشباب . –عبلقات الصداقة  –اإلعبلـ اجلديد   ة:الكلمات المفتاحي

Social media  is an important means for interaction and conversation  among Algerian youth . it 
plays a critical role in connecting a lot of  people to new friends , those people consider the new 
media as a place where they can build relationship   and share emotional connection facebook as an 
example plays a vitale role in building relationship  between men and women ; it helps the couples 
to feel better  connected to each other, however  facebook can lead to negative comparisons 
between their  own lives and the lives  of those they  are in relation with . As a result  the end of 

the relationship . 

Words key ; New Media - Friendship Relations - Youth. 

 

تعترب فئة الشباب عماد أي رلتمع و واليت يرتكز عليها تطوره  يف سلتلف اجملاالت العلمية والعملية خاصة ما تعلق  األمر دبيداف 
اإلعبلـ والتكنولوجيا اجلديدة من انًتنت و مواقع للتواصل االجتماعي أساسا مثل الفايسبوؾ  ؛ فإذا كاف الشباب خاصة يف الدوؿ 

منتجُت ذلذه التكنولوجيا  من مبتكري التكنولوجيا اجلديدة وصناعتها، فإف الشباب اجلزائري يبقوف مستهلكُت ذلا  ادلتقدمة مصدريُت و
يف ظل بعض الظروؼ االجتماعية كالبطالة وقلة ادلوارد ادلالية اليت تسمح ذلم بتجسيد أفكارىم اإلبداعية يف ىذا اجملاؿ على ارض 
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للشباب اجلزائري فإف ازدواجية العيش يف واقع ال ؽلثلهم كأفراد فاعلُت يف رلتمعهم دبخلف ذبلياتو   الواقع .ومن ىذا ادلنظور وبالنسبة
كالفقر و نقص الفرص يف سوؽ العمل وحىت سوؽ الزواج من جهة . و ظلوذج مثارل ؽلنحو ذلم  فضاء اإلعبلـ اجلديد الذي يسمح 

ؿ اإلشارة السم معُت ذلم ىم من ؼلتارونو وحىت مهنة ؼلتاروهنا و يضعوهنا ذلم باف يكونوا كما يريدوف ىم ولو بطريقة رمزية من خبل
على حساهبم .فأهنم وجدوا يف ىذا اإلعبلـ متنفسا دلختلف ىواجسهم و تطلعاهتم. ومع التطور ادللحوظ لتكنولوجيا اإلعبلـ اجلديد 

الجتماعية يف اجلزائر وسط ىؤالء الشباب.   وأردنا معرفة سبثل وسلتلف التطبيقات اليت تصاحبو عادليا فقد حاولنا التطرؽ ذلذه الظاىرة ا
         الشباب لئلعبلـ اجلديد من ناحية ربط عبلقات اجتماعية على أساس الصداقة بُت اجلنسُت.                                             

ى أوقات وأفكار الشباب, فأصبحوا يقضوف اغلب أوقاهتم وراء مواقع التواصل االجتماعي يف الفًتة األخَتة تسيطر علأصبحت   لقد  
شاشات الكمبيوتر األمر الذي ساىم يف ربطهم عبلقات اجتماعية يف الفضاء االفًتاضي خاصة مع اجلنس األخر.فباعتبار العبلقات 

اليد..فاف الشباب اجلزائريوف وجدوا بُت اجلنسُت يف إطار الصداقة من احملرمات االجتماعية حبكم الدين وكذلك حبكم األعراؼ والتق
من خبلؿ سلتلف مواقع التواصل االجتماعي باعتبارىا وسائل لئلعبلـ اجلديد متنفسا وكذلك حبل اجتماعيا يلجئوف إليو لربط 

شباع عبلقات صداقة مع اجلنس األخر و تصل حىت للعبلقات العاطفية واحلميمة.وىذا للهروب  من الرقابة االجتماعية نوعا ما وإ
 حاجتهم العاطفية واجلنسانية أحيانا.

لقد توصلت دراستنا يف نتائجها اجلزئية أف الشباب اجلزائريوف على الفايسبوؾ يتمثلوف اإلعبلـ اجلديد عامة وسيلة لبناء عبلقات 
الشباب يف ىذا اجتماعية على أساس الصداقة مع اجلنس األخر وىذا لعدة أسباب نوجزىا خاصة يف الدعائم اليت وجدىا ىؤالء 

اإلعبلـ ومن بينها إخفاء اذلوية.إذ سهل ىذا العامل من ربط الشباب سواء بنات أو أوالد لعبلقات مع اجلنس األخر و التحدث فيما 
  بينهم عرب خدمة الدردشة وتبادؿ الصور الشخصية كذلك.

التصاؿ ىي الشباب .خاصة ما تعلق األمر باذلواتف الذكية وبالعودة للواقع اجلزائري .نبلحظ أف أكثر فئة مرتبطة بتكنولوجيا اإلعبلـ وا
 واالنًتنت عامة .ولعل ادلثاؿ على ذلك إقباؿ ىؤالء الشباب على ىذه ادلواقع يف كل مكاف .داخل األسرة .ادلدرسة.الشارع وغَتىا 

عناف بفضلها لكل ما يدور عندىم من حيث غَت اإلعبلـ اجلديد رؤيتهم للواقع من خبلؿ التغيَت احلر .واليت  مكنتهم من إطبلؽ ال
ىواجس .أوجدت وىم انك تستطيع .وباعتبار االنًتنت عامة فضاء استعراضي .   .وجد ىؤالء الشباب يف طريقهم إذل النموذج 

خفاء ادلثارل العادلي للشباب احلر .و الذي ؽللك إمكانيات ووعي ؽلكنو من عيش واقعو كما يريد ىو.فاإلعبلـ اجلديد ؽلكنهم من إ
اذلوية احلقيقية .ليصبح تعاملهم مع واقعهم عن طريق اخلطاب و ليس الصورة  آي صورهتم احلقيقية . وبالتارل ذباوز األمر البعد 

اجلنساين كذلك .حيث أصبح يعرب  -السياسي  وادلطالبة بتغيَت النظاـ السياسي الفاسد حسبهم و الذي يهمشهم إذل البعد العاطفي
قات مع اجلنس األخر  و التكلم يف أمور اجلنس و إعطاء رأيو علنا جلمهور الفايسبوؾ  من أصدقائو و حىت على عن حاجتو لربط عبل
 اليوتيوب أحيانا. 
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ففي ظل القيم و ادلعايَت االجتماعية .و الدين اإلسبلمي بالدرجة األوذل الذي ؽلنع عبلقات الصداقة بُت اجلنسُت قبل الزواج .غلد 
هم أماـ ازدواجية يف الطرح . فمن جهة واقعهم االجتماعي و ما ؽلليو عليهم الضمَت اجلمعي من ضوابط ىؤالء الشباب أنفس

 اجتماعية غلد أهنا ربد من حريتو إزاء تكوين عبلقات بُت اجلنسُت  .وتغلق أمامو منافذ قضاء حاجتو وإشباعها .

فعل ماىو زلظور اجتماعيا ودينيا وأساسا ربط العبلقات  ومن جهة أخرى فقد وجد ىؤالء الشباب أنفسهم يف فضاء حر يتيح ذلم
 العاطفية مع اجلنس اآلخر بعيدا عن الرقابة الدينية واالجتماعية. 

 وعليو ضلاوؿ االجابة عن ىذا التساؤؿ ..

 كيف هتيكل سبثبلت الشباب ادلستخدموف دلواقع التواصل االجتماعي خبصوص انتاج عبلقات اجتماعية جديدة ؟

 بناء الفرضية التالية..وقمنا ب

يؤدي احملتوى اإلعبلمي الذي يستخدمو الشباب اجلزائريوف عرب وسائل اإلعبلـ اجلديد إذل إنتاج سبثبلت اجتماعية حوؿ إقامة عبلقات 
 صداقة بُت اجلنسُت .

 خصوصية االعالم الجديد.1 

ايسبوؾ' البد من االشارة دلصطلح االعبلـ اجلديد يرى روبرت وقبل زلاولة ربليل الظاىرة ' بناء عبلقات الصداقة بُت اجلنسُت عرب الف
 بأف اإلعبلـ اجلديد ىو مزيج بُت سلتلف التكنولوجيات احلديثة ويدرلها يف وسيلة واحدة مثل ما  Robert K. Loganلوجاف 

ىو يري باف " اإلعبلـ ػلدث يف االنًتنت و ومواقع التواصل االجتماعي أساسا من اجتماع تكنولوجيات بث الصورة والصوت و 
 iاجلديد عبارة عن تكنولوجيا ىجينة "

باف خصوصية ىذا اإلعبلـ ىي يف جعل اجلماىَت اإلعبلـ التقليدي من  Axel Bruns, Jean Burgessكما يرى كل من 
وىذا بفضل ما تتيحو   تصنع الفارؽ و تقـو مقاـ الصحايف يف نشر اخلرب حيث يريا بأف " اجلماىَت السابقة ىي من تصنع الفارؽ أالف

  iiاإلمكانيات التكنولوجية احلديثة من التحوؿ من رلرد مستهلك إذل مواطن "

أي و من مقاربة اجلمهور لئلعبلـ فانو وبعد أف كاف  مستهلكا للمحتوى اإلعبلمي من أخبار و حصص على التلفزيوف واإلذاعة 
أصبح بفضل ما يتيحو ىذا اإلعبلـ اجلديد من تكنولوجيات حديثو وأساسا  ومقاالت على اجلرائد سواء الورقية أو االلكًتونية .فانو

مواقع التواصل االجتماعي غلي غرار الفايسبوؾ واليوتيوب .أصبح منتجا للخرب و ناشرا لو بفعل إمكانية أف يشارؾ الكل يف احملتوي 
و بصفتو مستلك لئلخبار واحملتوى اإلعبلمي الذي تلتـز فأصبح مواطنا لو كامل احلرية يف صناعة اخلرب الذي يريد ودل يعد متحكما في

 بنشره وسائل اإلعبلـ اجلماىَتي حكومية كانت أـ خاصة.
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بتعلم »و عليو فالشبكات االجتماعية باعتبارىا فضاءات تسمح لؤلفراد بإقامة العبلقات فيما بينهم فإهنا كذلك تسمح ذلم 
 iii«عبلقات القوية تظهر من خبلؿ ىذا الوعي أكثر عن اآلخرين من خبلؿ شبكاهتم، و عليو فال

 لكن السؤاؿ ادلطروح ىو ىل صلد ىذا الوعي عند فئة الشباب اجلزائري يف تعاملهم مع أفراد آخرين على الشبكة؟
مغناطيس بالنسبة للمستخدمُت »إذل   Andrew keenو خاصة أف الشبكات االجتماعية ربتوي كذلك حسب 

 iv «ىؤالء ينشروف معلومات قيمة عن عنواهنم، و مكاف دراستهم، و خاصة الصور جنسيا إلغلاد ضحايا، ذلك أف
 و ىنا نصل إذل نقطة مهمة و ىي العبلقات العاطفية  بُت اجلنسُت على الشبكات االجتماعية والفايسبوؾ أساسا :

لَتاىا ادلستخدموف اآلخروف،  عادة ما يلجأ مستخدـ الشبكات االجتماعية إذل كتابة حالتو العاطفية كمعلومة إضافية عنو،
ترؾ تعليقات على جدار الفايسبوؾ بعدد ىائل »مثل : متزوج، أو حالة معقدة.....، و غالبا ما يلجأ ادلستخدموف ادلرتبطوف إذل 

 .v«إلثارة غَتة الطرؼ اآلخر، و لكن ىل إذا أعلن ىذا الشريك عاطفتو لكل اجلمهور سيزداد سعادة و تتعزز عبلقتو
بُت اجلنسُت، فعندما   عالقات الصداقةاالجتماعية تستعمل إلنشاء العبلقات االجتماعية و خاصة إلضافة  فالشبكات

 viتصل إذل مستوى العبلقات العاطفية، فإف ادلستخدمُت يستطيعوف أف يشَتوا إذل الشريك، و عرض صور كثَتة مع الشريك.
ستخدـ، أو حىت على اجلدار، إلظهار العبلقة العاطفية بُت يظهر استخداـ ىذه الصور عرب صورة الربوفايل اخلاصة بادل

وسم الشخص يف  خاطرة  -ادلرتبطُت رمزيا فقط. و ىنا يستخدـ الشباب صورا ذلم معا أو خواًب أو أي عن طريق الوسم-الشريكُت
عنا لكثَت من الربوفايبلت، أنو يف  ، حىت يظهر جلميع األصدقاء، أصدقاءه و أصدقاءىا أهنما مرتبطُت، و ادلبلحظ أثناء تتب-أو صورة 

 كل مرة صلد شخص يعلن عن حالتو العاطفية ، مرة مرتبط، و مرة خاطب و مرة متزوج، ٍب حالة معقدة، ٍب مطلق و حىت أرمل!!
و ىذا مؤشر عن تطور احلالة العاطفية بُت الشريكُت، و يف حالة االنفصاؿ ادلؤقت أو النهائي، وجدنا الكثَت من الكتابات 
و الصور عن احلزف و ادلقوالت اليت تشَت للفراؽ و غَتىا من الصور احلزينة، اليت تظهر من خبلؿ استبداؿ صور الربوفايل خاصة إذل 
تعبَت عن حالة احلزف لدى ادلستخدـ، و أحياف رسائل غَت مباشرة للطرؼ اآلخر بأنو خائن و عَت ذلك، و أحيانا يكوف الرد بصورة 

صدقاء زلاولة منهم ادلواساة و رفع معنوياتو/معنوياهتا، و يصل األمر أحيانا حلظر الشريك هنائيا من االطبلع أو تعليق من طرفو لؤل
 على حساب اآلخر.

رلموعة من اخلصائص ادلرتبطة بالعبلقات  Coniel J. Benke boomو     Sonja Otzو ذلذا ؽليز الكاتبُت 
صية األوذل بالشبكات كوهنا تتيح للشريك احلصوؿ على معلومات أكثر عن تتمثل اخلا»العاطفية عرب الشبكات، و ىي ثبلث 

الشريك اآلخر..... و ىذا ما يؤدي إذل رفع مستوى الغَتة خاصة ما ارتبط بالعبلقات عن بعد، و خاصة دلا يكوف الطرؼ اآلخر 
أخر من احلُت لؤلخر خاصة، و ىذا و ىذا يظهر من خبلؿ إظهار أحد الشريكُت عبلقتو مع صديق   vii«عبلقات جديدة يف زليطو

حالة من الغَتة و التوتر عند الطرؼ اآلخر، خاصة عندما يكوف الشريكُت بعيدين عن بعضهما فيزيائيا، مثبل  Pershما يولد حسب 
 بلدين سلتلفُت أو مدينتُت متباعدتُت.
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بروفايل األصدقاء  لشريك.... من خبلؿ زيارة و اخلاصية الثانية أف الشبكات سبنح طريقة مقبولة اجتماعيا دلراقبة و توجو ا»
 viiiو الشريك، و ىذا قصد إبقاء العبلقة و احملافظة عليها."

و اخلاصة الثالثة تتمثل كوف ادلعلومة اخلاصة باحلالة العاطفية ادلعروضة على اجلمهور قد يكوف ذلا جانب إغلايب و آلخر سليب 
 ix" ميععن نشاط الشريك، كوف ادلعلومة تكوف متاحة للج

 
 في الجزائر الجديد في بناء عالقات الصداقة وسط الشبابم .دور االعال2
 

اب على الفايسبوؾ .تناولنا تعليقاهتم حوؿ موضوع العبلقات بُت اجلنسُت و أساسا بويف حبث مشل ربليل زلتوى ما يكتبو الش
ت' عند إقامة عبلقات صداقة على الفايسبوؾ .و ًب أخذ تصوراهتم حوذلا فكانت فئة احملتوى 'تبلعب الشباب اجلزائري دبشاعر الفتيا

وىي أكرب صفحة شبابية جزائرية على الفايسبوؾ وهتتم بادلواضيع  ce qui se passe ici reste iciالتعليقات من صفحة 
 تعليق يف ىذا اجلدوؿ. 191الشبانية كالعبلقات بُت اجلنسُت أساسا.وقمنا حبصر 

 دبشاعر النساء وفاجلزائريفئة ادلوضوع= تبلعب الشباب 

 % ت وحدات التحليل رقم الوحدة

 18.32 35 كما تدين تداف 1

 16.17 32 ادلرأة تستحق ما ػلدث ذلا 2

 11.51 22 الطيبوف للطيبات 3

 8.9 17 طبعة الرجل متبلعبة 4

 8.37 16 لسنا مبلئكة 5

 7.85 15 شعب منافق 6

 7.85 15 صفحة تافهة 7

 7.32 14 تالنساء ماديا 8

 3.14 6 اإلسبلـ يساوى بُت الرجل وادلرأة يف اخلطأ 9

 2.61 5 ادلرأة احلقيقية ال يتبلعب هبا 10
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 2.61 5 كل شيء بقضاء وقدر 11

 2.04 4 اهلل يهديهم 12

 1.04 2 تعبَت رأينا حوؿ الزواج بالسلب 13

 1.04 2 الفراغ 14

 100 191 اجملموع 

 

من ادلعلقُت على موضع التبلعب دبشاعر النساء من طرؼ الشباب اجلزائري يروف بأف ىذه  18.32% اجلدوؿ أف نالحظ  من هذا
شلن بررف أف النساء ستحق ما غلعلو ذلذا يف الوحدة الثانية مقابل  16.75الظاىرة تنتهي إذل قناعتهم بأنو كما يدين تداف. مقابل %

ترى بأف الشعب اجلزائري منافق ونسبة  8.37لسنا مبلئكة، مقابل %بأننا  8.37ترى بأف الطيبوف للطيبات، مقابل  %11.5
 تافهة.«  ce qui se passe ici resse ici »شلاثلة ترى بأف الصفحة 

ترى بأف ادلرأة تستحق ما ػلدث ذلا، باعتبارىا "امرأة" وىذا يكفي حسبهم، وصلد من بُت تلك التعليقات  16.75وجدنا كذلك فئة 
وىي شكوف قالو تبعيو، كاف جات مربية واحد ما يقدر يتمسخر بيها" و "من وقتاش الطفلة تقارف بالرجل"؟؟  "إيو الرجل يتمسخر

الراجل عمرو مافيو العيب وواش يدير يف حياتوا يتمحى من ذىن الناس دبجرد يصلي يومُت يف ادلسجد.....، الطفلة ىي الضعيفة 
 حدة تشد روحها وما كااله ادلقارنة بيناهتم".سنة أماال كل و  100واذلدرة تبقى عليها حىت بعد 

ويتضح من ىذه التعليقات أف الطبيعة الذكورية للمجمع اجلزائري تنسحب على الفايسبوؾ كذلك أف حق الشباب التبلعب يف 
 عبلقاهتم العاطفية مع النساء كونو رجل وال عيب يف ذلك ألنو زلمي اجتماعيا من منطلق "الراجل ما فيهش عيب".

ذا فإف العبلقات العاطفية بُت اجلنسُت على الفايسبوؾ بسَتىا منطق ذكوري غلعل الشاب يتصور نفسو ادلتحكم بزماـ العبلقة وذل
العاطفية، فيبدأىا مىت شاء ومع أي فتاة وينهيها مىت شاء، حىت أنو ظهرت مقوالت تداوذلا العديد من الشباب غَت الفايسبوؾ تقولو " 

 شق ٍب بلوؾ بكل مواقع التواصل االجتماعي"احلب يبدأ بصداقة ٍب ع

 وكذلك" ىل تعلم أف البلوؾ ىو كف أو ركلة الكًتونية"

فادلرأة حىت وإف كانت طرؼ يظهر يف كثَت من األحياف أف يساوي ىذا الرجل يف بناء عبلقات عرب مواقع التواصل االجتماعي على 
 لعاطفية من طرؼ ىذا الرجل.قانوف تكنولوجي واحد ال تزاؿ زبضع لتسَت يف عبلقتها ا
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فادلرأة اجلزائرية مازلت تدرؾ أهنا ملك للجماعة ولو يف الفضاء االفًتاضي،  ومع على الرغم من تعليقات من بعض الفتيات واليت تتهم 
ء الشباب حوؿ الرجل بالتبلعب كطبعة بيولوجية فيو. صلد فئة تتهم اجلميع بأنو منافق وذلك أنو ىناؾ ازدواجية معايَت يف خطاب ىؤال

 عبلقتو بادلرأة يف إطار العبلقات العاطفية خاصة.

فمن جهة يريد أف يتزوج أو حىت يقيم عبلقة مع امرأة فاضلة دبعايَت كأف ال تكوف قد تعرضت على رجل قبلو، لكنو ال ؽلانع يف إقامة 
التحليلية ما يلي: "كل العرب مع  حرية ادلرأة عبلقات مع العديد من الفتيات. ومن بُت التعليقات اليت وجدناىا يف ىذه الوحدة 

شعب متشقلب فكريا  والتعري مادامت ليست فردا من عائلتهم" وكذلك "ضلبو نعيشوا كيما الكفار ونتمناو حسن اخلاسبة" و"
cha3b " 

دامت تلك ادلرأة مادامت فحرية إقامة عبلقات عاطفية مع ادلرأة أمر مقبوؿ اجتماعيا بالنسبة للشاب اجلزائري حسب التعليقات، ما
ليست أختو أو أي عضو من عائلتو، فطادلا وجد الطرؼ اآلخر )ادلرأة( يف الفضاء األـ فيحق لو إقامة عبلقة معها ألهنا ترى أهنا ملك 

  -البيت -حسب تعبَتىم "نتاع البايلك" للجميع، أما أختو مثبل فتحفظ يف العقار اخلاص

ه بأف النساء يف اجلزائر ماديات وبالتارل ال يهمهن إف خسرف عبلقة مع رجل، ألهنن يبحثن عن وىناؾ فئة من ىؤالء ادلعلقُت رأو 
مصلحتهن فقط من سبضية وقت شلتع أو نزىة يف حالة تطور العبلقة خارج إطار الفايسبوؾ أي بااللتقاء خارجا يف مطعم أو فضاء 

ػلوسو على أصحاب ادلاؿ وحلديدة  راىم ػلوسو على والد الفاميليا آخر. وىذا ما ورد يف بعض التعليقات مثل " ياودي واهلل ماىم
حىت ولو كاف أفسق الفاسقُت"، فمقياس احلب وإقامة العبلقات العاطفية يف اجلزائر حسب ىؤالء الشباب ىو ادلاؿ والثراء، ذلذا صلد 

يكتب، مهندس أو أعمل طيار وىذا ما الكثَت من الشباب ال يضعوف معلومات مغلوطة عن نشاطاهتم، فحىت لو كاف غَت عامل 
مطار ىواري بومدين، ويف أحد تعليقاتو على  -وجدناه لدى تتبعنا لربوفيبلت أحد ادلعلقُت، فمن جهة مكتوب على بروفايلو طيار

 صفحة 

« ce qui se passa ici resse ici  »"......كتب مرة "ضلن نعاين من الكراء وأعباء احلياة اليومية 

اسًتاتيجية جللب أكرب عدد من الفتيات لربوفايبلهتم وبالتارل إقامة حد أقصى من العبلقات مادامت ىناؾ وفرة، ووجدنا   وىذا حسبهم
كثَتا عبارة متداولة بُت الفايسبوكيُت وىي " احلب اجلزائري يقاس بادلاترياؿ األدلاين " أي إذا كاف الشاب لو سيارة فاخرة فأكيد 

 قامة عبلقات صداقة الحقا.   سيكوف لو حظ مع الفتيات إل

ترى بأف  اإلسبلـ يعترب خطأ الرجل وخطأ ادلرأة واحد، 3.14ترى بأف النساء ماديات يف الوحدة الثامنة، مقابل % 7.32مقابل %
ل تعتقد أف ادلرأة احلقيقية ال يتبلعب هبا، ونفس النسبة نرى بأف كل شيء بقضاء وقدر مقاب 2.61وال يوجد جنس للخطأ مقابل%

تقوؿ بأنو تغَت رأيها حوؿ الزواج اذل  1.04يف الواحدة الثانية عشر تدعوا باذلداية دلن بتبلعب دبا شعر النساء، مقابل   %2.09
 سلب، وبنفس النسبة نرجع ىذا التبلعب إذل عامل الفراغ.
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ماعية، وىو ما فعلتو بغَتؾ يعود عليك، يتضح من ىذا اجلدوؿ أف أغلب التعليقات تتفق على أف ىناؾ قانوف ملـز يف يف احلياة االجت
وليس فقط من الناحية االجتماعية بل البعد الدين كذلك إذف يظهر من تعليقات أغلب الشباب عبارة "كما تدين تداف"، إذ لديهم 

قة العاطفية. القناعة بأف ما فعلتو يف غَتؾ سيفعل بك الحقا، ويقصدوف ىناؾ التبلعب بادلشاعر أو خيانة الطرؼ اآلخر يف العبل
وجاءت ىذه التعليقات يف جزء منها كما يلي " بارسكو محَت حاشا رل ما يستهالش ما عبلباذلمش بلي كما تدين تداف" ، "ادلشكل 
أهنم يقنعوا رواحهم بلي داو دلخَتة بصح ىوما داو العرة يكذبو كذبة و وؽلنوىا كيما خلى رل تبكي عليو حىت رل داىا خبلىا واحد 

 ذا"أخر ىذا هب

"من دل يتزوج عشيقتو وحبيبتو يتزوج عشيقة اآلخرين..... غَت متحشيش روحك " ، ومن ىنا يدرؾ وجد نوع من الوعى الديٍت لدى 
فئة من ىؤالء الشباب بأف لكل فعل " فعلى سواء باالغلاب أو السلب، لكن ما ظهر من بعض ىذه التعليقات وغَتىا دل نعرضها 

ين تداف ويف نفس الوقت كبلـ بذيء دلن يتبلعب دبشاعر الفتيات، وىذا يف حد ذات مؤشر على احلرية ىنا، ىو القوؿ بأنو كما تد
اليت غلدىا الشباب يف عرض معرفتهم الدينية مع لغتهم اخلاصة يف الفايسبوؾ خاصة، فمن جهة يقوؿ ما يريد، ومن جهة أخرى ال 

 ه ادلواقع.أحد يعرؼ أنو ىو فبلف يف الواقع. يفضل اجملهولية يف ىذ

وبالتارل وحىت إف بدا األمر أف ىناؾ حرية يف إقامة العبلقات بُت اجلنسُت أمرا شلكنا عرب الفايسبوؾ فاف ىذا وىم تكنولوجي كوف 
الشباب اجلزائريوف يعيدوف إنتاج نفس اذليمنة الذكورية ادلوجودة يف واقعهم من خبلؿ ربكم الرجل يف مصَت العبلقة وإهنائها يف أي 
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 قراءة تحليلية بين الواقع والتغيير. –العنف ضد الشخص المعاق 

Violence against the disabled person*An analytical reding between reality 
and change. 

 األستاذة:  الدكتورة أنيسة عالن
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية-قسم علم  االجتماع

 علي لونيسي  -2جامعة البليدة 
 

 ملخص:
بية للشخص ادلعاؽ السل–يعترب موضوع الدمج االجتماعي للشخص ادلعاؽ من ادلواضيع اذلامة اليت تنتج عنها تغيَت النظرة التقليدية 

بوصفو عبئا اجتماعيا ال مردود من وراءه..، إذل جانب صعوبة تفاعلو مع زليطو االجتماعي إذل درجة العزلة. ويزداد األمر خطورة إذا 
إذل أشكاؿ من العنف اليت تزيد من شعوره بالنقص واإلحباط وفقداف األمن.األمر الذي دفع بادلهتمُت  –ىذا األخَت  –ما تعرض 

ؤوف تعليم وإعادة تأىيل ادلعاقُت إذل التفكَت اجلدي يف سبل وطرائق ربقيق ذلك.بتوافر سلتلف الفرص التعليمية ادلتاحة وخدمات بش
الرعاية الصحية واالجتماعية والثقافية ذلؤالء .قصد سبكينهم من ادلشاركة الفعالة يف سلتلف األنشطة وفعاليات احلياة اإلنسانية، إذل 

ذلم إمكانياهتم وقدراهتم.ولن ػلصل ذلك من دوف تغيَت ثقافة اجملتمع ضلو ادلعاقُت من ثقافة التهميش إذل ثقافة  أقصى حد تؤىلو
 التمكُت واالندماج االجتماعي.

 التمكين.    -التهميش  -الدمج االجتماعي–العنف –المعوق  المفتاحية:الكلمات 

RESUME : Is the theme of the social integration of the disabled person of the important  topics 

that result in changing the traditional and negative view of disabled person, as a social burden 

does not yield from behind him, along with difficulty of its interaction with the surroundings 

social, to the degree of isolation .it is dangerous if it is exposed to forms of violence. Which 

increase the feeling of inferiority and frustration and loss of security.  Pushing the fact that 

interests for the education and rehabilitation of the people with disabilities. To seriously consider 

the ways and modalities of education and rehabilitation by providing various educational 

opportunities and health care services, social and cultural rights of these. In order to enable them 

to participate actively in various activities and events of human life. To the maximum extent 

qualify them to their potential and abilities, and will not happen without changing the culture of 

community toward the disabled from a culture of marginalization to a culture of empowerment 

and social integration.   

 

             Keywords : disabled - violence - marginalization - empowerment      .                        
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 مدخل                                           
البشري.ىذا األخَت الذي ال يرى  إف قوة األمم واألمصار وفرض استقبلذلا الذاٌب ال ؽلكن إال بصبلح وحسن استثمار موردىا       

معٌت حلياتو وعنوانا لنجاحاتو إال من خبلؿ إخبلصو وانتمائو ووالئو لوطنو..،وىذا طبعا ال ػلدث عفويا وإظلا يف إطار إبداع وخلق 
ار الكمي طرائق ووسائل التنمية اليت ربدد مسار الشعوب وربقق طموحاهتا.كعمل اسًتاتيجي متقن واحًتايف يضخ دعائم االستثم

والنوعي .وينجز مكاسب واصلازات بضماف واستحقاؽ.وعلى ىذا األساس يكوف ادلورد البشري موضع قوة األمة وسببا لفرض وجودىا 
وصيانة مهابتها .ولكن قد يكوف ضمن ىذا ادلورد أفرادا قاصرين وغَت مؤىلُت أو مهمشُت سواء بصورة يعكسها العجز والبطالة 

عوقُت غَت قادرين على العطاء واإلبداع أو التواصل ..،األمر الذي يستوجب إعادة النظر يف نوعية اخلدمات واالضلراؼ،أو بوصفهم م
 ادلقدمة ذلم والفرص ادلتاحة يف سبيل التكفل واخلدمة االجتماعية يف إطار سياسة التنمية االجتماعية الرشيدة .البعيدة عن النظر إليهم

قار والتمييز واالستخفاؼ كرموز للعنف الرمزي واللفظي وحىت اجلسدي ...، واليت تزيد من من مستوى االستهبلؾ السليب واالحت
شحنهم بادلعاين السلبية والقيم الغَت العادلة ومعاناهتم من الكثَت من ادلشكبلت النفسية واالجتماعية الناذبة أصبل عن نظرة اجملتمع 

وحظ يف الكثَت من البحوث عدـ حصوؿ ادلعاقُت على الكثَت من احلقوؽ إليهم .وليست مًتتبة على اإلعاقة يف حد ذاهتا.فقد ل
واخلدمات مقارنة بأقراهنم العاديُت.وأكرب دليل على ذلك ىو عدـ توافر فرص العمل الذي يضمنو ذلم التأىيل االجتماعي، إذل جانب 

 نقص ادلشاركة يف األنشطة اجملتمعية ادلختلفة.
سة يقودنا للبحث عن أراء ومواقف األشخاص اذباه ادلعوقُت على مر العصور ،وذلك تبعا جملموع ،وتناوؿ ىذا ادلوضوع بالدرا    

ادلتغَتات وادلعايَت اليت زبتلف باختبلؼ الشعوب والثقافات .فقد كاف التخلص من الطفل ادلعاؽ ىو احلل األنسب لدى شعوب 
كانت الرعاية وادلعاملة –.ومع ظهور الديانات السماوية وأبرزىا اإلسبلـ اليوناف والروماف العتبارىم معتوىُت ال يصلحوف خلدمة اجملتمع

احلسنة واإلنسانية ىي األنسب للتعامل مع ىذه الفئة اذلشة. ومع مطلع القرف السادس والسابع عشر ساد االذباه السليب يف معاملة 
ىؤالء وضرورة االىتماـ هبم.وؽلكن أف يسجل لنا التاريخ ادلعوقُت إذل قياـ حركات اإلصبلح كالثورة الفرنسية  ...اليت نادت حبقوؽ 

عشر .ليمتد األمر بعد ذلك إذل معظم  91اإلنساين انو بدأ فعليا االىتماـ بًتبية ورعاية األطفاؿ ادلعوقُت يف فرنسا مثبل يف القرف 
ؾ بفئات اإلعاقة البصرية والسمعية .ٍب حظيت [.حيث ًب التكفل آنذا9الدوؿ األوروبية األخرى ومنو إذل الواليات ادلتحدة األمريكية ]

 بالرعاية فئات اإلعاقة العقلية واحلركية. 
إف ىذا التغَت احلاصل اليـو على مستوى اجملتمعات ،مسح دبناقشة العديد من القضايا اليت كشفت عن أظلاطا من العنف والتهميش    

ة الوعي االجتماعي الذي يعزز صور ادلعوقات واالذباىات وادلفاىيم اخلاطئة لفئة ادلعوقُت .تظهر يف صور عدـ التقبل والنفور نتيجة قل
اليت ترى أف اإلعاقة مصدر من مصادر النقص اليت ربط من قدر صاحبها.مم يدؿ على لزـو تغيَت ثقافة اجملتمع ضلو اإلعاقة وادلعوقُت 

 بوجو عاـ.
ا ىي أبرز العوامل اليت من شأهنا خلق صورا لتعنيفو ؟ٍب ما ىي األدوار وعليو نطرح التساؤؿ التارل: ما ادلقصود بالشخص ادلعوؽ؟ وم

اليت ؽلكن أف يقـو هبا اجملتمع بكافة نظمو ومؤسساتو إلكساب ذوي االحتياجات اخلاصة ادلهارات وادلعارؼ واالذباىات والقيم اليت 
مكُت واالندماج واالستفادة منهم .ويف ذلك تغيَت لنظرة سبكنهم من ادلشاركة الفعلية يف األنشطة اجملتمعية وتقبلهم ضمن ثقافة الت

 اجملتمع ذلم من حيث أهنم أشخاص قاصرين؟ وعليو قمنا بتقسيم ىذا العمل وإعطائو بالغ األعلية من خبلؿ احملاور التالية:
 مدخل . -  
 ربديد لبعض ادلفاىيم. -  
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 عوامل العنف ضد الشخص ادلعاؽ.-  
 ماعي والصحي والًتبوي وادلهٍت للمعاقُت.عمليات التأىيل االجت -  
 اخلاسبة.-  

ؽلكن أف صلد العديد من التعاريف خبصوص ىذا ادلفهـو / مثبل االحتياجات اخلاصة تعريف اإلعاقة: :تحديد بعض المفاهيم
special needsرب عوائق الدىر وشغلو عنو فهو عائق .تقوؿ الع-.وتعٍت يف ادلعجم الوسيط :عاقو عن الشيء عوقا أي منعو منو

[.وذلك 2أي شواغلو وأحداثو. حاالت التأخَت والتعويق والنقص والقصور والعجز وعدـ إمكانية مباشرة نشاط ما ذاٌب أو اجتماعي]
داللة على وجود صعوبة يف اإلدراؾ والفهم واالنتباه والكبلـ وعدـ الًتكيز وأيضا انعداـ بعض الوظائف كالسمع والرؤية واحلركة..اليت 

 دؿ على أف الشخص ػلتاج إذل رعاية خاصة.ت
لتكوف بذلك اإلعاقة العلة ادلزمنة اليت تؤثر على قدرات الشخص جسميا أو نفسيا ،فيصبح نتيجة لذلك غَت قادر على أف ينافس 

الدورل لتأدية  [.وصلد غالبا ما يرتبط ىذا ادلفهـو بأشكاؿ اإلعاقة األكثر ظهورا حبسب التصنيف3بكفاءة مع أقرانو من األسوياء]
[.وعليو ؽلكننا القوؿ أف 4الوظائف :نتيجة التفاعل بُت شخص يعاين قصورا واحلواجز أو العوائق اليت قد يواجهها يف البيئة وادلواقف]

 القصور يف أداء الوظائف يؤدي إذل عاىة .وغالبا ما تقود العاىة إذل ادلزيد من اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي .وقد حددت منظمة
الصحة العادلية مصطلحات ذلا عبلقة باإلعاقة وحوؿ مىت وكيف يعترب من ادلناسب استعماؿ كل من ادلصطلحات اليت  نوضحها كما 

 :ويعٍت أي فقداف أو شذوذ مؤقت أو دائم لبنية أو وظيفة يف اجلسم.سواء كانت فيزيولوجية آو نفسية.القصور[.5يلي]
د أو ربوؿ دوف إسباـ واحد أو أكثر من األدوار اليت تعد طبيعية تبعا للسن.ونوع اجلنس والعوامل أهنا نتيجة قصور أو إعاقة ربالعاهة:   

 االجتماعية والثقافية.
:ىو كل شخص تتوافر فيو حاالت تعترب اضلرافا واضحا عن ادلتوسط الذي ػلدده اجملتمع يف القدرات واإلمكانيات تعريف المعوق 

[.ومن ٍب ؽلكن أف ندرج بعض الفئات اليت يتضمنها ىذا 6عالية أو االجتماعية أو اجلسمية أو الصحية ]العقلية أو التعليمية أو االنف
 التعريف كما يلي:

 ُت اجتماعيا.لاألشخاص ادلهم-1   
 األشخاص الذين يواجهوف صعوبات حادة يف التعلم.-2   
 أشخاص ذوي اضطرابات انفعالية حادة.-3   
  [.7األحداث اجلاضلُت]-4   
 أشخاص ذوي مشاكل نطق ولغة غَت سليمة.-5  
 ضعاؼ السمع والصم.-6  
 ادلكفوفُت وضعاؼ البصر.-7 
بسيط.لتشكل بذلك اضطرابا وظيفيا أو نقصا يف –الصحية واليت سبنعهم من مزاولة أي نشاط حركي –ذوي اإلعاقات اجلسمية  -8 

دماغية أو أجزاء من اجلسم..،وللتذكَت فاف أصحاب ىذه ات ة عن إصابالنشاط الفيزيائي للفرد )غياب احلركة أو تشويش أفكار ناذب
اإلعاقات يعانوف بالضرورة من مشاكل نفسية عويصة تعيق عمليات التواصل االجتماعي وتسبب ذلم حرجا ومعاناة وصعوبة يف 

 االندماج االجتماعي وادلهٍت والتعليمي بسبب النظرة الدونية ذلذه الفئة.
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"أنو:التأثَت على الفرد على إرغامو دوف إرادتو على العمل .وذلك باستعماؿ القوة "روبارفو القاموس الفرنسي ادلعاصر :يعر تعريف العنف
أو اللجوء إذل التهديد.وىو أيضا الفعل أو العمل الذي من خبللو ؽلارس العنف ,يف شكل استعداد طبيعي للتعبَت عن العنف ضد 

ل سلوؾ عدواين يتسم حبالة عدائية اذباه اآلخرين من منطلق فكري أو بغرض تلبية حاجة [.ليكوف بذلك ك8ادلشاعر والعواطف.]
  [.1اجتماعية أو سياسية أو ثقافية.وىو أيضا يشمل على معاين اإليذاء والتقزمي والتصغَت لآلخر،كقيمة تستحق احلياة واالحًتاـ]

ألمر وقلة الرفق بو ،وىو ضد الرفق . أعنف الشيء أي أخذه بشدة وصلد أيضا تعريفا للعنف يف ادلعجم اللغوي على انو : اخلرؽ با
االعًتاؼ بو كشخص معنوي  ـوينعكس ىذا ادلعٌت على الفرد ادلعاؽ من حيث عد[.91والتعنيف ىو التوبيخ والتقريع واللـو ]

مساعدة الغَت وعدـ االحًتاـ وردبا ..،يعامل على أساس انو غَت قادر على الدفاع عن نفسو أو خدمتها وكذا من نظرة انو ػلتاج إذل 
 التوبيخ واللـو .خاصة إذا كاف مقعدا ػلتاج إذل دعم مادي وجهد عضلي يف ربريكو وتنظيفو ومبلزمتو اليومية.

يضم تقدمي خدمات متكاملة يف اجلوانب الطبية واالجتماعية والنفسية وادلهنية للفرد ادلعوؽ.لكي يعيش كعضو نافع تعريف التأهيل:
[.يتمكن الشخص ادلعوؽ من احلصوؿ على الوقاية وادلساعدة والفرصة يف التأىيل 99ر يف حياتو االجتماعية داخل اجملتمع.]ومستق

 الضروري وادلناسب ليتمكن من االشًتاؾ أقصى درجة شلكنة حىت يصبح مسؤوال اذباه احلياة الكاملة يف اجملتمع الذي ينتمي إليو.
 [.92]عوامل العنف ضد الشخص المعاق:

يعيش الشخص ادلعاؽ ضمن رلموعة من العوامل وادليكانزمات اليت تساىم يف إبقائها شرػلة تابعة وضعيفة وخاضعة لبعض رموز 
العنف .الذي غلعل منها فئة  بعيدة عن االستثمار يف بناء العنصر البشري. وتعيش احلرماف من ابسط حقوقها . وفيم يلي نستعرض 

 مجلة من ىذه العوامل:
: إف شخصية ادلعوؽ وخصائصو الذاتية وكذا الطريقة اليت ينظر هبا إذل نفسو واذل عوامل  العنف متعلقة بالشخص المعوق ذاته :أوال

اآلخرين ..وطبيعة التفاعل االجتماعي مع من ىم حولو غلعل منو شخصا سبؤله الشكوؾ الذاتية واإلحراج خصوصا إذا كاف وجوده 
نفسو زلطة للشفقة بالنظر إليو بتتبع من دوف أي تعليق ،األمر الذي يسبب لو تصادـ نفسي  ضمن مجاعة األقراف .ليجعل من

واجتماعي بُت ذات ادلعوؽ وما ػليط بو من بيئة اجتماعية ترى يف عجزه وعدـ قدرتو زلطة لبلستهزاء والنعوت اجلارحة دلشاعره.خاصة 
وظيفيا إزاء موقف اجتماعي معُت.والشخص –ية أو عجزا واضطرابا سلوكيا إذا صدر عنو خطأ يف استعماالتو اللفظية أو نرباتو الصوت

ادلعوؽ ضمن ىذا اجملاؿ وما ػلتويو من فرص االندماج وتعلم الدور االجتماعي باحتبلؿ مكانة ضمن مجاعة ما ،ليحقق انسجاما 
اع من اإلساءات والتعنيف اللفظي والرمزي مم منبوذا ورلروحا وؽلارس عليو أنو  -بسبب إعاقتو–نفسيا مع أعضائها ..غلد نفسو عاجزا 

 يعزز مخولو وعدـ سباثلو للعبلج النفسي والتكيف االجتماعي.
إف والدة شخص معاؽ يف األسرة يشكل مسألة حرجة للوالدين من خبلؿ زيادة األعباء األسرية عوامل العنف متعلقة باألسرة:ثانيا:

وقت مشكلة حقيقية يصعب التعامل معها يف غياب الدعم اجملتمعي .األمر الذي يعرقل العبلجية.وتصبح دبرور ال–والنفسية وادلادية 
االجتماعي للطفل ادلعاؽ وعدـ سباثلو للعبلج وإعادة التأىيل إف وجد.وعلى ىذا األساس أصبحت سوء معاملة  -التكيف النفسي

ية الكبلسيكية .لنجد دراسة متبلزمة الطفل ادلنسحق /عاـ الطفل ادلعاؽ من قبل األسرة أحد احملطات البارزة يف بعض الدراسات النفس
9192(battered child واليت تصف سوء معاملة الطفل على انو نوع من إيقاع األذى ،اخلطر باألطفاؿ الصغار عن طريق)

صابات متعددة يف والديهم أو من يقـو على رعايتهم.إذ غالبا ما ينجر عنها إصابات كالكسور أو التجمعات الدموية بالدماغ ،إ
 [.91األنسجة الرخوية وعجز مستدمي ..وحوادث وفاة]
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فاألسرة قد تتسبب يف تعنيف الطفل/أو حىت الشخص البالغ ادلعاؽ بسوء معاملتو وإشعاره أف ال قيمة لو وانو غَت مرغوب فيو.وسبو    
ى أف ىناؾ عوامل ومستويات تساىم يف تعنيف الطفل وقذفو بالشتائم واالىانات أماـ اآلخرين .ويف ذلك نقدـ ربليبل سوسيولوجيا عل

ادلعاؽ من قبل أسرتو منها تاريخ األسرة ونظامها اخلارجي وخصائص اجلَتاف وكذا مكوناهتا الثقافية..اخل.فالطفل ادلعاؽ ضمن ىذه 
كل الصحي والرعاية الوالدية الظروؼ األسرية والضغوط االجتماعية كحاالت الفقر والفشل ادلهٍت وعدـ توفَت ادلسكن البلئق وادلأ

فمن ادلؤكد أف يعاين من اجلوع  –..وزيادة حجم األسرة أماـ نقص الدخل األسري ؽلثل عبئا اجتماعيا كبَتا على الشخص ادلعاؽ 
فة إذل بعض وادللبس الغَت البلئق نتيجة اإلعلاؿ األبوي ليكوف بذلك ىزيل اجلسم لسوء التغذية والتمييز بينو وبُت إخوتو األصحاء ،إضا

األمراض الوبائية كالتقمل واألمراض اجللدية ..ىذا ما لو من االنعكاس البالغ الضرر على نفسية الشخص ادلعاؽ.تزيد من معاناتو 
 العويصة.–السلوكية 

 ،وقد يأخذ العنف األسري اذباه الطفل ادلعاؽ احد األشكاؿ التالية:   
 [.91عاؽ إذل إنكار وجود أشقاء أو أبناء غَت أصحاء فيها.]: فقد تعمد أسرة الطفل ادل اإلنكار واإلبعاد 

وىذا نوع من العنف الرمزي ادلمارس والذي يصعب تكيف واندماج ادلعاؽ ضمن ىذا الوسط الذي يهدد ثقتو بنفسو فيلجا إذل عدـ 
وإحاطتو بالسرية كأف يوضع يف احد االىتماـ دبظهره واجتنابو دلن حولو وإنكاره لكل فضل مهما كاف مصدره ،الف إبعاده عن األسرة 

 ادلراكز الصحية ادلتخصصة برعاية ادلعاقُت قصد إنكار وجوده وانتمائو لؤلسرة ىو الظلم االجتماعي بعينو.
وىذه صورة أخرى من صور العنف ادلمارس ضد الطفل /الشخص ادلعاؽ من قبل األسرة وتكوف دبحاوالت إخفاء الطفل  اإلخفاء:

[.ويدؿ ذلك صراحة بعدـ االعًتاؼ بو 91ب طفل آخر وسبنحو نفس االسم حىت يظهر الشقيق السليم بدال عنو]ادلعاؽ وذلك بإصلا
 .بل وقد تلجأ إذل أف زبفيو يف إحدى حجرات البيت بعيدا عن أعُت الغرباء وىذا من أبشع صور العنف ادلرتكب يف حقو.

رافية لعبلج اإلعاقة أو العاىة مع االستغراؽ يف ذلك لسنوات طويلة : وذلك استنجادا بالوصفات الشعبية اخلاللجوء إلى الشعوذة
 .ؽلارس فيها كل أنواع البشاعة واجلهل واإليذاء يف حق طفولة وإنسانية وبراءة ىذا الشخص الضعيف من دوف أي رأفة أو شفقة.

اليت يتطلبها العبلج والتنقل دلراكز إعادة وذلك طبعا من خبلؿ عدـ االستجابة لرغباتو واحتياجاتو ..مع كثرة ادلصاريف  اإلهمال:
التأىيل النفسي والوظيفي .فاألسرة على اعتبار أهنا أوذل مؤسسات اجملتمع يف التنشئة االجتماعية للطفل  ينتظر منها احلضور االغلايب 

لضغوط النامجة عن ىذا القصور اذباه أفرادىا .خاصة إذا كانوا من ذوي االحتياجات اخلاصة .من أجل التقليل وامتصاص ادلعاناة وا
 واليت من شأهنا عرقلة التوازف الفكري والنفسي الذي يقف حائبل أماـ زلاوالت إعادة التأىيل واالندماج االجتماعي.

تعد مرحلة الدخوؿ ادلدرسي زلطة بارزة يف حياة أي طفل وصل إذل السن القانونية عوامل العنف متعلقة بالمحيط المدرسي: ثالثا:
رس.وبذلك تصبح عدد الساعات اليت يقضيها داخل ىذه ادلؤسسة التعليمية الًتبوية أحد ادلعادل ادلشكلة وادلؤثرة على للتمد

الذي من ادلمكن أف ظليزه من التبلميذ –ىذا األخَت –شخصيتو.كيف ال وضلن بصدد البحث عن عوامل العنف ضد الطفل ادلعاؽ 
 [.99وفقا للفئات التالية:]

ؿ ادلعاقُت الذين ال سبنع نسبة إعاقتهم من االلتحاؽ بادلؤسسة الًتبوية ومتابعة الدراسة مع األطفاؿ العاديُت وضمن فئة األطفا -أ
 األقساـ العادية.

 رلموعة ثانية ليس يف مقدور أفرادىا بسبب طبيعة اإلعاقة لديهم من متابعة الدراسة يف األقساـ العادية.-ب
 عاقة الشديدة يتعذر عليهم االلتحاؽ بأي نوع من ادلدارس أصبل.الفئة الثالثة ,ونظرا لدرجة اإل-ج
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وعليو ،انطبلقا من مبدأ تعامل ادلدرسة مع الطفل ادلعاؽ حبسب نوع /نسبة اإلعاقة لديو غلب زبصيص برامج تعليمية خاصة تساعد 
والنشاطات ادلدرسية .وتزويده بادلعارؼ والثقافة ىؤالء على ذباوز أثار اإلعاقة واالستفادة القصوى وبشكل طبيعي من الربامج التعليمية 

العلمية الندماجو االجتماعي.ولكن ؽلارس يف ىذه الظروؼ احلرجة من تعليم الطفل ادلعاؽ أنواع من العنف يف الفضاء التعليمي وذلك 
حتكاؾ الواسع والطبيعي مع كسبب وسيط ؽلنعو من اال-اإلعاقة–من خبلؿ:رلموع العراقيل اليت ربوؿ بُت ادلعوؽ وبُت التعلم الف 

زمبلئو .خاصة إذا كانت ىذه العاىة سببا ػلرجو وغلعلو زلطة لبلىتماـ داخل الصف و مبلحقتو بالعيوف وتسليط الضوء عليو يف كل 
 العبلجية وطمس نصائح وتوجيهات الطبيب واألخصائي-ربركاتو سكناتو..،مم يؤدي يف الكثَت من احلاالت إذل زلو اآلثار الطبية

النفسي والقضاء على بعض ادلكاسب اليت ربققت على مستوى ثقتو بنفسو وتقوية شخصيتو.فادلشكل إذف ىو عدـ تكيف الوسط 
الًتبوي الحتواء مثل ىذه احلاالت .وعدـ وجود فرص إخراجو، من دائرة الفشل واإلحراج بسبب كثرة ادلشاكسات وادلضايقات..ىذا 

اجلهود بُت أسرة ادلعاؽ واألطراؼ الفاعلة على تعليمو .قصد اإلببلغ بالتطورات االغلابية  كلي لتنسيق–إذل جانب الغياب الشبو 
 والسلبية اليت تطرأ عليو.خصوصا تلك ادلتعلقة بأحواؿ موضوعية قد هتدد حياتو الطفل ادلعاؽ يف مناحي نفسية واجتماعية.

ة واحليلولة دوف وقوع حاالت السقوط آو ادلرض ادلفاجئ داخل األمر الذي يتطلب وجود ىيئة طبية قائمة على حل مشاكلو اآلني   
ادلدرسة.وىذا بتوفَت فرص التحدث إليو من قبل األطباء واألخصائيوف من دوف احتماؿ إحراجو وكشفو يف الوسط ادلدرسي واليت ذبعلو 

اجو االجتماعي الكامل .إف فقداف ىذه دائما يف دائرة الشعور أنو سلتلف عن األخريُت .الف ذلك حاجز أماـ عملية تعليمو واندم
ادلتابعة ىو عنواف لعنف ؽلارس ضده .ألنو لن يستطيع يف ظل ىذه الظروؼ احملرجة أف يًتجم عفويا ومن دوف تصنع وجهة نظره 

 وأحاسيسو ومطالبو...بعيدا عن األنظار واإلحراج ، اخلوؼ والشفقة...
 ..مم غلعلو يف تبعية دائمةعنوية(خاصة إذا كاف من أسرة فقَتة.ويف الوقت ادلناسب إذل جانب عدـ إمداده بادلساعدات )ادلادية وادل  

تذكره بعجزه وصعوبة حالتو يف التعايش من دوف االخرين.لتولد شعورا وقناعة بعدـ اجلدوى من مواصلة التعليم .وذلك اكرب عقبة تقف 
 يف وجو إعادة تأىيلو النفسي واالجتماعي وادلهٍت.

يش ىذه الفئة لعدـ وجود بعض ادلرافق ادلدرسية اليت تسهل حركتهم وانتقاذلم داخل ادلؤسسة وسبنعهم من سلاطر التدافع إف هتم     
واالنتظار ..من ادلمكن أف تكوف يف صورة لوائح وإشارات رمسية .تنشر ىذه احلقوؽ وتعمل على زلو اإلػلاءات السلبية ضلو التلميذ 

جلوانب يف طرائق تقدمي الدروس من حيث السرعة ادلعتمدة ونوعية األدوات التعليمية ومدة االصلاز ادلعاؽ.إذل جانب مراعاة بعض ا
..كلها مؤثرات غلب أف تتماشى واستجابة ىؤالء التبلميذ الذين يعانوف من إعاقة قد تصعب عليهم متابع الدروس.وبالتارل يكوف 

 خل الوسط التعليمي.حقهم يف التعليم مهضـو وأيضا يف التعايش واالندماج دا
توجيو الرأي العاـ ادلدرسي وتوعيتو بضرورة تغيَت النظرة إزاء التلميذ ادلعاؽ من خبلؿ االحتكاؾ –ولعل األمر يستدعي من اجلميع    

آلخرين .ومن الطبيعي معو واالقًتاب منو .وتعميم ىذه السلوكيات االغلابية اليت تعمل على ربرره من العقد النفسية اليت تسببها أنظار ا
 ٍب التفرغ لعملية التعليم.

إذل فئة ادلعوقُت وطرؽ التعامل معهم إحدى أعنف  -عموما–سبثل نظرة اجملتمع عوامل العنف متعلقة بالثقافة المجتمعية: رابعا:
ناء العبلقة معهم.واليت العوامل اليت ربوؿ دوف سبكنهم من شق ادلبادرة ضلو االستقبللية والثقة بالنفس.وذلك من خبلؿ صور ادلعاملة وب

 من ادلمكن أف تأخذ شكل:
شرػلة دونية ال تستحق أي نوع من االحًتاـ والتقدير.وجعلها دائما –اإلعلاؿ التاـ حلاجاتو وتطلعاتو وحقوقو .واعتبار ادلعوقُت  -    

 ي.ضمن دائرة احلرماف واإلحباط واالستهانة والتوبيخ واإلبقاء دوما على ىامش الواقع االجتماع
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ادلبالغة يف رعاية ادلعاؽ وجعلو يعيش تبعية دائمة ضلو اآلخرين .وىذا طبعا يعزز فرص االنطواء بسبب كثرة اخلوؼ والشفقة عليو -   
 ،إذل جانب انو رأي ينايف سباما رأي الدين اإلسبلمي اذباه ىذه الفئة.

تمع،تفسر تعدد القرارات الفردية وكذا ادلبادرات اخلَتية وحىت إف ىذه الطرؽ ادلختلفة يف معاملة ذوي االحتياجات اخلاصة داخل اجمل   
القرارات االجتماعية اليت زبتلف باختبلؼ الثقافات والديانات .واليت كثَتا ما تكوف غَت موضوعية وبعيدة عن ادلنطق والدين والنضج 

من خبلؿ ذبسيد اآلليات اليت تكفل للمعاؽ احلياة والتصور احلقيقي للشخص ادلعاؽ.األمر الذي يستوجب تغيَت ىذه النظرة اجملتمعية 
ككائن اجتماعي .عن طريق إدماج حاجات ىذه الفئة ومتطلباهتا ضمن –الكرؽلة والقناعة يف ظل شعوره بالوجود واالنتماء احلقيقي 

ادلكانة –لشخص ادلعاؽ خطط ومشاريع الدولة .سواء يف اجملاؿ الًتبوي ،الوعي األسري والتأىيل الصحي وادلهٍت..اخل. وإعطاء ا
 االجتماعية اليت يفرضها الدور الذي يتناسب وقدراتو وتأىيلو اجلسمي والنفسي ضمن كل مؤسسات اجملتمع.

إف تغيَتا هبذا احلجم والعمق ال ؽلكن أف ػلدث خبلؿ فًتة زمنية وجيزة .ولكن ال بد من مساعلة ادلؤسسات الًتبوية واالجتماعية   
اذلادفة يف إعداد الفرد االجتماعي ذو ادلبادئ والقناعات الثابتة والراسخة .األمر الذي يستلـز زبطيطا وذبنيدا لكل واإلعبلمية بربارلها 

 اإلمكانيات واألدوات واإلجراءات مب يف ذلك ادلنظومات القانونية والًتبوية .
 سياسات التأهيل االجتماعي والصحي والتربوي والمهني للمعاق:

ت الدولية على أف الشخص ادلعاؽ لو وضعية واحتياجات خاصة بسبب اإلعاقة اليت ترىقو ،وتعوقو عن االندماج لقد نصت االتفاقيا
السريع يف اجملتمع . ومن ضمن ىذه  احلقوؽ نعرض حقوؽ الطفل ادلعوؽ الذي كاف زلل االتفاقيات الدولية ،واإلعبلف عن حقوؽ 

 21يف ادلادة  9181واتفاقيات حقوؽ الطفل لعاـ  9181ل العريب لعاـ يف ادلبدأ اخلامس ،وميثاؽ الطف 9111الطفل لعاـ 
 [.91منو]
ىذه االتفاقيات اليت نبعت من فلسفة خدمة الفرد واجلماعة واليت هتدؼ إذل مساعدة ادلعاؽ وتضمن لو رعاية وتأىيبل اجتماعيا      

 عرب سلتلف مناحي احلياة ادلعاصرة .وادلخطط التارل يوضح لنا ذلك:
 توفَت التعليم ادلؤىل.   هتيئة ادلرافق العامة.          
 
 
 

 توفَت وسائل الدعم.          
 توفَت فرص االلتحاؽ بالعمل. إعادة التأىيل الصحي.           

 
مات على اعتبار إف ىناؾ نسبة معتربة من ذوي االحتياجات اخلاصة من سلتلف األنواع واألعمار يتعمد على احلكو  خاتمة:

يف إطار االستثمار احليوي وادلستداـ.ىذا ادلخطط التنموي الذي ؽلكن –واجملتمعات إعداد سلططا اسًتاتيجي الستيعاب ىذه الفئة 
ىذه الشرػلة من الدخوؿ إذل الواقع االجتماعي عرب سلتلف اجملاالت احليوية .وذلك للتخفيف من ادلشاكل النفسية واالجتماعية الناذبة 

رة اجملتمعية إليو.وليست مًتتبة عن اإلعاقة يف حد ذاهتا . دوف إغفاؿ الدور الكبَت الذي تقـو بو مؤسسات اجملتمع أصبل عن النظ
 . ادلدين نظرا للخدمات الشاملة وادلنهجية القائمة على التدريب والرعاية الطبية واخلدمات االجتماعية والًتبوية والتثقيفية والتوعوية 

 

التأهيل    االجتماعي و 

 التربوي والصحي  والمهني 

للمعوقين         
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 عالقة إساءة معاملة األطفال بفقدان األمن النفسي
 ( سنوات01-8دراسة ميدانية لدى عينة من األطفال المساء معاملتهم )

The Relation of mistreating children with Loosing  psychological safety. 
     A Field study with in a sample of mistreated children (8_10) years. 

 
 األستاذة:   رميساء   ساسي
 قسم العلوم االجتماعية
 كلية العلوم افنسانية واالجتماعية

 علي لونيسي -2جامعة البليدة 
 ملخص الدراسة:

ر األوؿ للشعور باألمن  و األماف، فالعبلقة األوذل )أـ _طفل( ىي أصل العبلقات و أعلها يف إشباع لطادلا كانت األسرة ادلصد      
الطفل باحلاجات اخلمسة األساسية اليت ذكرىا  ''ماسلو''،  و من بُت ىذه احلاجات ربسيس الطفل باألمن و منو القدرة على 

بات العنف الصادر من األولياء ضلو بعضهم البعض أو من األولياء ضلو اإلستقبللية و اكتشاؼ احمليط ، لكن يف اآلونة األخَتة 
أطفاذلم يشكل خطرا على ظلوىم السليم، و قد يعترب سبب رئيسي يف عجز الطفل على الشعور باألمن النفسي و منو عجز يف 

: ىل توجد عبلقة بُت إساءة معاملة اإلنطبلؽ يف اكتشاؼ العادل و كذا عجز يف بناء عبلقات سليمة ، لذا كاف تساؤؿ الدراسة حوؿ
 األطفاؿ و فقداف األمن النفسي لدى عينة الدراسة؟؟؟

 الكلمات المفتاحية:   
 أمن نفسي _ إساءة معاملة األطفاؿ _ مرحلة الطفولة.               

 
Summry of study : 
       Family has always been the principle somce of safety and security. The first relation 
(mother _ child) is the source root of all relation and the most important infilling the child 
with the five principle needs mentioned by ‘’Maslow’’ amongst with securing the child 
which results in giving him the power to be indipent and to discouer the sumoundings. 
But  letely the violence that parents exert with each other and with them children 
represents a danger on  them natural and  normal growth and can be considered  as a 
main reason keading the child to feel insecurity .  Hence disabling him to discover the 
world and to build normal and saint relations hips.Thus the problematic of this study is 

:Is there a relation between mistreating children and loosing self- security with in the 

sample study ؟؟؟ 
 

Key words:  
          Psychological safety _ mistreating children _ child hood. 
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 مقدمة :
إف شخصية الفرد ىي يف واقع األمر انعكاس للظروؼ و اخلربات اليت تعرض ذلا، ألف عملية تكوين الشخصية و ما يًتتب عليها من 

، فتجاوز متطلبات ادلرحلة التطورية من النمو  توافق نفسي و اجتماعي ىي عمليات متداخلة ،تتم عرب مراحل حياتية متتالية و مًتابطة
يف مرحلة ما  ضروري للنجاح يف ادلرحلة اليت تليها ، كما أف أي اضلراؼ عن شروط العمليات السوية غالبا ما يؤدي إذل اضلراؼ 

سن البلوغ مدى صلاح  العملية التطويرية يف ادلرحلة البلحقة ، و خصوصا إذا كاف ىذا اإلضلراؼ شديدا ، حيث يصبح واضحا  عند 
 عمليات النمو السابقة حُت يصبح الطفل قادرا على القياـ بدور البالغُت و قادرا على التعامل مع متطلبات احلياة.

 اإلشكالية : -1
وانُت تلقى قضية الطفولة اىتماـ الدوؿ ادلتقدمة ، و يتضح ىذا من خبلؿ الرعاية النفسية و الصحية و  غَتىا، و دبا يسن من ق     

تكفل للطفل  احلماية و النمو السليم ، و تعترب مشكلة سوء معاملة األطفاؿ و اإلىتماـ هبا أمر حديث نسبيا ، و لعل سوء معاملة 
 األطفاؿ تعكس مدى تدىور قيمة  الطفل و سعادتو يف عصور ليست ببعيدة عن عصرنا احلارل.

 ( 111،ص 2112) أماين علتم،                                                                    
و ؽلثل انتشار ظاىرة سوء معاملة األطفاؿ و اعلاذلم خطرا يهدد كياف اجملتمع،  فهؤالء األطفاؿ الضحايا يشكلوف مستقببل لبذور 

 العنف و التطرؼ و اإلجراـ.
ر اجلرائم ادلتنوعة اليت دل تكن تسجلها فئاهتم، حيث سجلت آخر اإلحصائيات الصادرة  عن األمن الوطٍت جنوح األطفاؿ يف أخط

 منها القتل العمدي ،اجلرائم األخبلقية اليت وصلت إذل حد ىتك العرض و الشرؼ شلا يستدعي ازباذ اجراءات وقائية عاجلة.
منها 9911طفل معنف أسريا،  1181ألف  طلب صلدة ألطفاؿ معنفُت، 99(  2191-9191كما سجلت جريدة اخلرب )

 طفل يف خطر معنوي.981طفبل متورطا يف الدعارة ، باإلضافة إذل   911ضحية عنف جنسي،  191لعنف مدرسي،  تعرض
،ىذا ما تؤكده   ىذه اإلحصائيات كلها دالالت على خطورة الظاىرة على مستوى اجملتمع فينتج عنها رلتمع مفكك،معنف ،رلـر

 سيكومًتيو دراسة  األطفاؿ لدى النفسيو اإلضطرابات ببعض قتهاوعبل العقاب أساليب" بعنواف( 2112) سحر القطاويدراسة 
ىذه الدراسة إذل وجود ارتباط  موجب داؿ بُت أساليب  العقاب و مستوى القلق و اإلكتئاب  لدى   و خلصت نتائج."إكلينيكية-

 عينة الدراسة .
صل اإلنساين تؤدي إذل اضطرابات يف شخصية أطفاذلا، وكذا على مستوى األسرة حيث أف األسرة ادلفككة ادلتصدعة اخلالية من التوا

 معاملة إساءة بُت العبلقة" بعنواف   (:2111) آنايايف ىذا السياؽ صلد دراسة ،  و إذل تدين و اطلفاض مستوى األمن النفسي
 األسر أف نتائجال أوضحت وقد ، متكرر ضلو وعلى بعنف يهامجن البلٌب السيدات من رلموعتُت لدى األسري والعنف األطفاؿ

 السيدات أف إذل الدراسة  توصلت كما .األسري والوضع األطفاؿ عدد يف ألخرى واحدة من زبتلف األطفاؿ معاملة ُتسئ اليت
 األطفاؿ. معاملة إساءة من متزايدة مستويات تقدمن طفل من أكثر لديهن البلئي

 ستقبل. و من ىنا يكوف الشعور باليأس و النظرة ادلتشائمة للحياة و ادل
و تزداد احلاجة لؤلمن النفسي كلما ازداد شعور الفرد بالتهديد و اخلطر من حولو فمن آثار سوء معاملة األطفاؿ ىو عدـ  التقبل و 
التجنب، و الذي غلٌت حصاده يف الرشد  من أمراض نفسية و اضطرابات يف شخصية الفرد من أجل ىذا رأينا أنو من ادلهم جدا  

 شكل إذف فمشكلة الدراسة تتحدد يف التساؤالت التالية:اإلدلاـ هبذا ادل
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 ىل توجد لدى عينة الدراسة أعراض إساءة معاملة األطفاؿ؟-     
 ىل توجد لدى عينة الدراسة أعراض فقداف األمن النفسي؟-     
 راسة؟ىل توجد عبلقة ارتباطية  بُت إساءة معاملة األطفاؿ و فقداف األمن النفسي لدى  عينة الد -    
 تحديد الفرضيات: -2
 توجد لدى عينة الدراسة أعراض إساءة معاملة األطفاؿ. -  
 توجد لدى عينة الدراسة أعراض فقداف األمن النفسي. -  
 توجد عبلقة ارتباطية بُت  إساءة معاملة األطفاؿ و فقداف األمن النفسي لدى عينة الدراسة .  -  
 أهداف الدراسة: -3

 ى أعراض إساءة معاملة األطفاؿ لدى عينة الدراسة.ربديد مستو    -  
 ربديد مستوى أعراض فقداف األمن النفسي لدى عينة الدراسة.  -   
 دراسة العبلقة بُت إساءة معاملة األطفاؿ  و مستوى األمن النفسي لديهم. -   

 أهمية الدراسة: -4 
و ادلعامبلت  غَت اإلنسانية  و   خاصة األطفاؿ من اإلستغبلؿ و اإلعلاؿ وضعت اجلزائر الكثَت من النظم حلماية أفراد اجملتمع و     

 جعلت الفرد ىو الركيزة األساسية للتنمية ، وذلك وفقا للمواد اليت نصت عليها اتفاقية حقوؽ الطفل و اليت صادقت عليها اجلزائر.
راسات على رلتمعات غَت اجملتمع األصلي الذي إف الفروؽ احلضارية و الثقافية بُت اجملتمعات ال تسمح بتعميم نتائج الد -

 أجريت عليو الدراسة، لذا البد من دراسة إساءة معاملة األطفاؿ يف اجملتمع اجلزائري  لبلستفادة من النتائج.
اولة دراسة موضوع إساءة  معاملة األطفاؿ يف اجلزائر لو أعليتو النظرية ألنو سيشرح كل اآلثار ادلتعلقة هبذه الظاىرة قصد زل -

 التحكم فيها بتذليلها عن طريق البحوث اآلكادؽلية اليت تفسر العبلقات بُت متغَتات الظاىرة..
 :تحديد المفاهيم -5

 الطفولة: - أ
 ادلهد مرحلة بعد الواقعة الزمنية الفًتة إذل لتشَت أحياناً  وتستخدـ البلوغ وحىت ادليبلد من الفًتة عن تعرب النمو من مرحلة     
 :علا متمايزتُت فًتتُت إذل الطفولة مرحلة وتنقسم دلراىقة،ا مرحلة وحىت

 قدرًا ػلقق دبا واللغة ادلشي مثل األساسية ادلهارات الطفل يكتسب وفيها أعواـ مخسة إذل عامُت من :ادلبكرة الطفولة مرحلة -أ
 .النفس على االعتماد من كبَتاً 
 كثَتًا سلتلفة مرحلة ودخولو الطفل ببلوغ ادلرحلة تلك وتنتهي عشر اينالث وحىت السادس العاـ من :ادلتأخرة الطفولة مرحلة - ب
 (211،ص 9111)فرج طو و آخروف ،  ادلراىقة مرحلة وىي سابقتها عن
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 إساءة معاملة الطفل: - ب
 التعريف العام: 

: إساءة معاملة الطفل ىي كل فعل يؤثر سلبhartتبنت الباحثة تعريف  ىارت ) ا على الطفل عاطفيا أو ( كتعريف ذلذا ادلفهـو
 جسديا أو جنسيا أو اإلعلاؿ دبختلف األنواع ،و تتمثل سوء معاملة الطفل يف أربعة أظلاط رئيسية ىي:

 (emotional abuseسوء ادلعاملة العاطفية  ) -
 (sexual abuseسوء ادلعاملة اجلنسية  ) -
 (physical abuseسوء ادلعاملة اجلسدية  ) -
 (emotional neglectاإلعلاؿ العاطفي       ) -

 :التعريف اإلجرائي
( ترمجة أمحد مجاؿ وعادؿ زلمد 9111لدفيد برتشتُت )  c.t.oىي الدرجة اليت ػلصل عليها الطفل يف مقياس سوء معاملة الطفل 

 دسوقي.
 األمن النفسي:  - ت

 التعريف العام:
ىو األمن الشخصي أو أمن كل فرد على حده، و ىو حالة يعرفها  أبرىاـ ماسلو على أهنا '' الطمأنينة النفسية أو اإلنفعالية  و   

يكوف فيها اشباع احلاجات مضمونا و غَت معرض للخطر، و ىو زلرؾ للفرد لتحقيق ذاتو ، و ترتبط احلاجة إذل األمن ارتباطا وثيقا 
 (219،ص9181) زىراف،  بغريزة احملافظة على البقاء.
 التعريف اإلجرائي:

 لدرجة اليت ػلصل عليها الطفل على مقياس ماسلو للشعور باألمن النفسي.مستوى األمن النفسي ىو ا
 المنهج:      -6
هتتم ىذه الدراسة بالبحث حوؿ العبلقات بُت الظواىر و ربليلها  و التعمق فيها دلعرفة اإلرتباطات الداخلية يف ىذه الظواىر و     

هتتم بالكشف عن العبلقات بُت  متغَتين أو أكثر دلعرفة مدى اإلرتباط بُت  اإلرتباطات اخلارجية بينها و بُت الظواىر األخرى،  فهي
ىذه ادلتغَتات و التعبَت عنها بصورة رقمية  حيث تتناوؿ عادة رلموعة من ادلتغَتات اليت يظن أهنا  مرتبطة مع متغَت رئيسي مركب ، 

فإنو يتم حذفو من الدراسات البلحقة. أما ادلتغَتات اليت يتضح أف فإذا وجد أف بعض ىذه ادلتغَتات قليل اإلرتباط مع  ادلتغَت الرئيسي 
          ذلا  عبلقة مرتفعة ،فإهنا ؽلكن أف تؤدي إذل دراسات سببية مقارنة أو ذبريبية                                                     

 ( 282،ص:2112)سامي ملحم،

 العينة:-7
 تلميذا و تلميذة  11قة قصدية  و ًب ربديد حجم العينة ب يتم اختيار العينة بطري   

 سنة ( بوالية البليدة بلدية بٍت تامو  متوسطة حي الكاليتوس. 92-11تبلميذ مستوى ادلتوسط )
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 أدوات جمع البيانات: -8
و البيانات ادلطلوبة و          يتوقف صلاح الباحث يف ربقيق أىداؼ حبثو على اختيار أنسب األدوات للحصوؿ على ادلعلومات 

اليت ذلا صلة دبوضوع البحث و زبدـ أغراضو و قد ًب اإلعتماد يف ىذه الدراسة على األدوات التالية بعد التأكد من اخلصائص 
 السيكومًتية للمقاييس من صدؽ و ثبات :

 سوقي ( ترمجة أمحد مجاؿ و عادؿ زلمد الد9111ؿ دفيد برتشتُت ) c.t.oمقياس سوء معاملة الطفل   -
 (.9181مقياس الشعور باألمن ؿ أبراىاـ ماسلو ترمجة دواين، ديراين ) -

 _عرض و مناقشة  نتائج الدراسة:9
 . توجد لدى عينة الدراسة أعراض إساءة معاملة األطفاؿ     :الفرضية األولى 
 ط درجات عينة الدراسة على مقياسلعينة واحدة من أجل ادلقارنة بُت متوس -ت –وللتحقق من ىذه الفرضية ًب استخداـ اختبار  

   11اساءة معاملة األطفاؿ وادلتوسط االفًتاضي الناتج عن حاصل ضرب عدد بنود ىذا ادلقياس يف متوسط درجات البدائل )أي:
 ( وجاءت النتائج كما يلي:89= 2

الدراسة والمتوسط االفتراضي لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط درجات عينة   -ت –(: نتائج إختبار 11الجدول رقم )     
 على مقياس إساءة معاملة األطفال. 

 

 حجم األولىالفرضية 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
ت 

 المحسوبة

قيمة 
اختبار ت 

 المجدولة

درجات 
 الحرية

مستوى 
الداللة 

 االحصائية
الدرجة الكلية في 

إساءة مقياس 
 معاملة األطفال

11 11981 1911 1988 2.57 149 1011 

 
تلميذ ، بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجاهتم على مقياسإساءة معاملة  11من خبلؿ اجلدوؿ أعبله يتضح أف عينة الدراسة قدرت بػ:      

، يف حُت أف ادلتوسط االفًتاضي الناتج عن حاصل ضرب عدد بنود مقياس 1911باضلراؼ معياري قدره:  11981األطفاؿ : 
 89يا اإلجتماعية يف متوسط درجات البدائل قد بلغ:الفوب
اجملدولة  -ت  –، وىي أكرب من قيمة إختبار 1988احملسوبة لعينة واحدة مساوية لػ:  -ت –ىذا وقد جاءت قيمة اختبار      

 .1919، ومستوى داللة 149بدرجات حرية  2.57اليت قدرت بػ:.
أفراد عينة توجد لديهم  أعراض إساءة معاملة األطفاؿ ، شلا.يعٍت أف الفرضية األوذل  قد وبناءاً  على ىذه القيم ؽلكن القوؿ أف      

 ربققت.
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 الفرضية الثانية:  
     توجد لدى أفراد العينة األعراض التشخيصية لفقداف األمن النفسي. 
 توسط درجات عينة الدراسة على مقياسلعينة واحدة من أجل ادلقارنة بُت م -ت –وللتحقق من ىذه الفرضية ًب استخداـ اختبار  

( 56= 2  28األمن النفسي وادلتوسط االفًتاضي الناتج عن حاصل ضرب عدد بنود ىذا ادلقياس يف متوسط درجات البدائل )أي: 
 وجاءت النتائج كما يلي:

ة والمتوسط االفتراضي لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط درجات عينة الدراس  -ت –(: نتائج إختبار 12الجدول رقم )    
 األمن النفسي على مقياس

 

 حجم األولىالفرضية 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
ت 

 المحسوبة

قيمة اختبار 
ت 

 المجدولة

درجات 
 الحرية

مستوى 
الداللة 

 االحصائية
الدرجة 

الكلية في 
األمن مقياس 
 النفسي

11 12929 8911 92989 2.57 149 1.11 

 
تلميذ ، بلغ ادلتوسط احلسايب لدرجاهتم على مقياس األمن النفسي : 11من خبلؿ اجلدوؿ أعبله يتضح أف عينة الدراسة قدرت بػ: 

، يف حُت أف ادلتوسط االفًتاضي الناتج عن حاصل ضرب عدد بنود مقياس األمن النفسي 8911باضلراؼ معياري قدره:  12929
 .19غ:يف متوسط درجات البدائل قد بل

اجملدولة  -ت  –، وىي أكرب من قيمة إختبار 92989احملسوبة لعينة واحدة مساوية لػ:  -ت –ىذا وقد جاءت قيمة اختبار      
 .1919، ومستوى داللة 149بدرجات حرية  2.57اليت قدرت بػ: 

النفسي ، ىذا يعٍت أف تشخيصية لفقداف األمن توجد لديهم األعراض ال وبناءاً  على ىذه القيم ؽلكن القوؿ أف أفراد عينة الدراسة     
   الفرضية االثانية  قد ربققت.

 الفرضية الثالثة:
 بُت إساءة معاملة األطفاؿ و فقداف األمن النفسي عند عينة الدراسة.  توجد عبلقة ارتباطية

 .ينوف لتفحص العبلقة  بُت ادلتغَت للتحقق من ىذه الفرضية ًب  استخداـ  معامل اإلرتباط بَتس
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أفراد العينة على مقياس إساءة معاملة األطفال  بين درجات  Pearson(: نتائج معامل االرتباط 13الجدول رقم )
 ودرجاتهم على مقياس  األمن النفسي.

 

القيمة  حجم العينة متغيري العالقة
 االرتباطيلة

مستوى الداللة 
 االحصائية

 ل الدرجة الكلية في مقياس إساءة معاملة األطفا
 0.05 .980 11 الدرجة الكلية في مقياس األمن النفسي

 
مقياس إساءة معاملة فرد ، بلغ معامل االرتباط لدرجاهتم على  11من خبلؿ اجلدوؿ أعبله يتضح أف عينة الدراسة قد بلغت:      

 .1911ند مستوى دالة احصائيا عو وىي قيمة موجبة ومرتفعة   1998: األطفاؿ ودرجاهتم على مقياس األمن النفسي 
بُت إساءة معاملة موجبة مرتفعة  عبلقة ارتباطية% من وجود 11وبناءًا  على ىذه القيمة ؽلكن القوؿ أننا متأكدوف بنسبة      

 األطفاؿ  و فقداف األمن النفسي عند أفراد العينة تبلميذ السنة الرابعة ابتدائي، شلا يعٍت أنو قد ربققت الفرضية الثالثة. 
 العيادي للنتائج:التحليل 

لقد الحظنا من خبلؿ عينة الدراسة أف معظم أفراد العينة  توفرت فيهم  أعراض إساءة معاملة األطفاؿ حيث كانت العينة قصدية يف 
 بداية الدراسة و ىذا هبدؼ انتقاء العدد البلـز  من األطفاؿ   الذين يعانوف من مؤشرات و أعراض إساءة معاملة األطفاؿ  وادلبلحظة
ادليدانية حوؿ العينة أف معظم أفراد العينة  ىم أفراد يعيشوف ضمن جو عائلي   غَت صحي سواء انفصاؿ الوالدين أو  صراعات دائمة  

 ، أو سوء معاملة أو حرماف بشىت أنواعو  .... كل ىذه الظروؼ احمليطة ىي أسباب غَت مباشرة لظهور األعراض ادلرضية 
من النفسي و كانت اإلجابات  جد مطابقة  للحالة ادلعاشة  ، هبذه ادلقدمات تنبأنا أنو توجد عبلقة  بعدىا قمنا بتطبيق مقياس األ

 قوية بُت فقداف األمن النفسي  و  العنف األسري  عامة و إساءة معاملة األطفاؿ خاصة. 
نفسية.. زيادة على أنو غلعل من وجدنا  نقص اشباع حاجة األمن لدى الطفل  ذبعل من الطفل ىشا و عرضة لكل اإلضطرابات ال

الطفل غَت قادر على اإلستقبللية الوجدانية  أي معطل القوى النفسية يف ذاتو  فيجعل منو طفبل  ذو تقدير ضعيف لذاتو وقدراتو ومنو 
قص النفسي ال يرتقي إذل تأكيد الذات ، كل ىذا الفراغ يسمح لئلضطرابات النفسية  و حىت السلوكية   تكوف كأسلوب تكيفي للن

 احلاصل . و ىذا ما ًب تأكيده من خبلؿ نتائج الدراسة  احلالية.
 اقتراحات: 

ت  نقًتح بعد ىذه الدراسة  اإلىتماـ بكيفية بناء برامج نفسية و تفعيلها يف مرحلة الطفولة  دلا ذلا من أعلية بالغة كوقاية من  اضطرابا
 سلوكية ادلدمرة للفرد و اجملتمع.الشخصية ادلؤدية إذل اإلضطرابات النفسية و كذا ال
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 وامل األسرية المؤدية النحراف الشباباألسباب و الع
Family Reasons toJuvenile Delinquency 

 
 أ. سمير خواص     -د. لطيفة طبال    

 قسم العلـو االجتماعية
 كلية العلـو اإلنسانية و االجتماعية

 لونيسي علي -2البليدة  جامعة
  ملخص :

، فهي لبية دراسات علم اإلجراـ ادلعاصرضلراؼ و اجلرؽلة ، نصيب األسد يف غاتكاد تكوف للبيئة األسرية أو لدراستها يف رلاؿ اال     
العامل ادلشًتؾ الذي يقف عنده كل باحث يف طبيعة االضلراؼ أو يف دراسة طبيعة السلوؾ اإلجرامي، باعتبار أف األسرة ىي ادلدرسة 

مجيع عناصر الشخصية، و لذلك يعد العامل األسري على  األوذل اليت يتعلم فيها الطفل مبادئ السلوؾ و احملور الذي تدور حولو
 جانب كبَت من األعلية يف توجيو سلوؾ الفرد سواء ضلو االستقامة أو االضلراؼ.

  العوامل األسرية ، اإلضلراؼ ، الشباب التفكك األسري  : الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

Family environment takes a great part in modern criminology studies. It is a common 

factor for researchers to investigate the delinquency nature or to study delinquency behaviour. 

Since family is the first social institution, in which the child learns the main principles of 

behaviours, and the axis of personality components. For those reasons, family factor is 

considered as a crucial variable to orient and guide the individual behaviour whether to integrity 

or to delinquency. 

Keywords: family factors, deviation, youth family disintegration 

 
 مقدمة:
ترب االضلراؼ من ادلشكبلت االجتماعية و من بُت أوذل مظاىر السلوؾ الذي رافق ادلسَتة اإلنسانية منذ بدايتها األوذل، فهو يع     

 حالة سبرد ليست غريبة على اجملتمعات البشرية و مرتبط بنظمها االجتماعية، لكن االختبلؼ يكمن يف أوجهو و شدتو.
 –حديثا صلد رلموعة من األفراد زبرج عن ادلعايَت و القيم و القوانُت اليت وضعها لنفسو  ففي كل رلتمع أيا كاف تقليديا أو     
 جل ضبط وتَتة احلياة فيو.أمن  -اجملتمع
و يف ىذا الصدد تعددت نظرة العلماء و الباحثُت و اختلفت اآلراء حوؿ عوامل و مسببات ىذه الظاىرة و حوؿ ادلتغَتات ادلؤثرة     
 فيها.
انحراف » أال و ىو  و اجملاالت ن نطرح ىنا موضوعا كاف و ال يزاؿ موضع اىتماـ الدارسُت يف سلتلف التخصصاتو ضل     

 و الذي ؽلس شرػلة ىامة و حساسة من شرائح اجملتمع. «الشباب 
ع لسبب واحد بعينو و دل تأٌب من فراغ أو من تلقاء نفسها و ىي ال ترج -اضلراؼ الشباب –أف ىذه الظاىرة فيو شك  شلا الو      

 إظلا جملموعة متضافرة من األسباب و العوامل االجتماعية و النفسية و االقتصادية و األسرية...
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و باعتبار البيئة األسرية من أىم األوساط االجتماعية ادلفروضة اليت ال حيلة للفرد يف اختيارىا، و األساس الذي يستقي منها      
ولنا الوقوؼ و الكشف على أىم األسباب و العوامل ادلتعلقة بالبيئة األسرية اليت قد تدفع بالشباب إذل الفرد أظلاط سلوكو، فقد حا

 االضلراؼ.
 في ماهية االنحراف:  -أوال
االضلراؼ ليس لو معٌت واحد متفق عليو رغم أف معظم االستخدامات للمصطلح تًتكز على فكرة االضلراؼ عن القواعد أو ادلعايَت      
  (9)تماعية و الذي غللب معو سوء السمعة أو وصمة العار أو االستهجاف، شلا يستثَت زلاولة فرض الضبط االجتماعي عليو.االج
 و هبذا ؽلكن القوؿ أف االضلراؼ أكثر اتساعا يف مضمونو من اجلرؽلة.       
 (2)السلوؾ االجتماعي السوي".فمن الناحية االجتماعية يعرؼ االضلراؼ بأنو "ذلك السلوؾ غَت ادلتوافق مع      

، فغالبا ما يتضمن االضلراؼ امتثاال أو مسايرة دلعايَت إحدى اجلماعات "عدـ مسايرة ادلعايَت االجتماعية" و كما يعرؼ بأنو     
 (1)الفرعية و أكثر من معايَت اجلماعة االجتماعية السائدة.

االضلراؼ بأنو "أي فعل أو نوع من السلوؾ أو موقف ؽلكن   PAUL TAPPANبول تابان و من الناحية القانونية فيعرؼ      
 (1)أف يعرض على احملكمة و يصدر فيو حكم قضائي".

أما االضلراؼ من الناحية النفسية فيعرؼ بأنو" سلوؾ خاطئ للفرد أثناء زلاولتو شق طريقو يف احلياة طمعا يف ربقيق عمل أو مركز      
 (1)ينة".اجتماعي أو اندماج مع مجاعة مع

و السلوؾ ادلنحرؼ بصفة عامة ىو " ظاىرة اجتماعية طبيعية يف األنساؽ االجتماعية و ىو موجود أيضا يف مجيع العبلقات      
االجتماعية ، و ىو ظاىرة تبدو يف بعض ردود األفعاؿ السلبية و تبتعد كل البعد عن األعراؼ و التقاليد و ادلعايَت االجتماعية ألنو 

 (x)رؽ لتوقعات و معايَت و قوانُت اجملتمع". انتهاؾ و خ
إذف فاالضلراؼ ىو" خروج الفرد عن األطر و ادلعايَت اليت حددهتا القوانُت السائدة للمجتمع يف العرؼ و األخبلؽ و العادات و      

 (xi)التقاليد ، و أيضا عدـ مسايرة ادلعايَت االجتماعية".
 األسرة:في ماهية  -ثانيا
ف الباحثوف يف رلاؿ العلـو االجتماعية و النفسية يف تعريف مصطلح األسرة، إال أف ىناؾ شبو اتفاؽ على مصطلح لقد اختل     

 العائلة أو األسرة، حيث يتضمن كل منهما الزوج و الزوجة و األطفاؿ.
احد أو أكثر من األسرة بأهنا " مجاعة اجتماعية صغَتة تتكوف من األب و األـ و و  BOGARDUSبوجاردوس فيعرؼ       

األطفاؿ ، و يتبادلوف احلب و يتقامسوف ادلسؤولية ، و تقـو بًتبية األطفاؿ حىت سبكنهم من القياـ بتوجيههم و ضبطهم ، ليصبحوا 
 (xii)أشخاصا يتصرفوف بطريقة اجتماعية". 

األطفاؿ ، و قد تتمتع بصفة أف األسرة " تتكوف من الزوج و الزوجة و األطفاؿ أو من غَت   NIMKOFF  نيمكوف  و يرى     
 (xiii)الدؽلومة و البقاء ، و تتكوف من الزوج و األطفاؿ أو الزوجة و األطفاؿ ، و ذلك يف حالة الوفاة أو الطبلؽ". 

د أوالد ذلم ، و و تعريفا أخر لؤلسرة بأهنا " عبلقة مستمرة و دائمة بُت الزوج و الزوجة ، بغض النظر عن وج أوجبران و يقدـ      
الناحية اجلنسية من أىم شليزاهتا ، وقد تتضمن األسرة أفرادا آخرين غَت ادلتزوجُت و األوالد ينتموف إليهم بصلة القرابة ، و يف ىذه  تعد

 (xiv)احلالة تكوف الوحدة ادلكونة ىي البيت و ليس األسرة" .
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قائمة على الزواج و عقد الزواج األسرة بأهنا" تقـو على ترتيبات اجتماعية   STEPHENSستيفنز و كذلك يعرؼ       
  (xv)،متضمنة حقوؽ و واجبات األسرة مع إقامة مشًتكة للزوجُت ، و التزامات اقتصادية متبادلة بُت الزوجُت".

بأهنا"   « THE FAMILY» يف كتاهبما   H.J.LOCKEلوك و    E.W. BURGESSبرجس و لقد عرفها       
الزواج ، و يعيشوف معا ربت سقف واحد ، و يتفاعلوف معا وفقا ألدوار اجتماعية زلددة  رلموعة من األشخاص يرتبطوف معا بروابط
 (   xvi)، وؼللقوف و ػلافظوف على ظلط ثقايف عاـ". 

بأهنا" وحدة بنائية تتكوف من رجل و امرأة تربطهما عبلقات روحية متماسكة مع األطفاؿ و  MACYVERمكايفر و يعرفها    
ا قائم على الدوافع الغريزية و ادلصاحل ادلتبادلة و الشعور ادلشًتؾ الذي يتناسب مع أفرادىا و منتسيبيها األقارب و يكوف وجودى

."(xvii) 
بأهنا عبارة عن "منظمة اجتماعية و أخبلقية و دموية و روحية ، وىذه الروابط ىي اليت جعلت العائلة البشرية  ديفس و يعرفها   

ائلة احليوانية تفتقر للعنصر الروحي و األخبلقي و االجتماعي و زبضع ألحكاـ الغرائز و الشهوات و تتميز عن العائلة احليوانية ،فالع
ادليوؿ البيولوجية غَت ادلضبوطة كما أف نظمها و عبلقاهتا و سلوكها تتميز بكوهنا بسيطة جامدة و غَت قابلة للتطور يف حُت تتمتع 

 (xviii)ية متطورة يقرىا اجملتمع و يربرىا وجودىا" .العائلة البشرية بأنظمة و عبلقات و طقوس سلوك

" كتلة اجتماعية صلبة يف قلب األمة ال تنفصل عن غَتىا يف جسم األمة بل تتصل بأوثق الصبلت  بأهنا إحسان الحسنو يعرفها    
اسية و كافة اذليئات مع ادلنظمات االجتماعية األخرى كادلدارس و ادلعاىد و ادلصانع و اجلوامع و النوادي و ادلؤسسات السي

 (xix)ذباه العائلة و لو صبلت و عبلقات وثيقة معها". مسئوؿاالجتماعية األخرى، و اجملتمع الكبَت 
ة كما تعرؼ أيضا بأهنا " ادلؤسسة االجتماعية األوذل اليت تنشأ من اقًتاف رجل و امرأة يرمي إذل إنشاء اللبنة اليت تسهم يف نواة طبيعي    

 (xx)ركاف أساسية ىي الزوج ،الزوجة ،األبناء و اآلباء" .للمجتمع ، وذلا أ
و يقصد باألسرة أيضا"اجلماعة اإلنسانية األوذل اليت ؽلارس فيها الطفل أوذل عبلقاتو اإلنسانية و لذلك فهي ادلسئولة عن إكسابو    

 (xxi)بلقات اإلنسانية يف األسرة".أظلاط السلوؾ االجتماعي ، وكثَتا من مظاىر التوافق أو سوء التوافق ترجع إذل نوع الع
 :األسباب و العوامل األسرية المؤدية النحراف الشباب -ثالثا
، فهي دلا كانت األسرة ىي ادلسئوؿ األوؿ عن تكوين ظلط الشخصية للفرد ،فهي تعترب من أىم العوامل البيئية ادلسببة لبلضلراؼ     

، خاصة و أهنا ىي اجلماعة  الضلراؼ أو يف دراسة طبيعة السلوؾ اإلجراميالعامل ادلشًتؾ الذي يقف عنده كل باحث يف طبيعة ا
 ، و مهد الشخصية و احملور الذي تدور حولو مجيع عناصر تكوين الشخصية .األولية اليت ينتمي إليها الفرد دوف اختيار

تمع" النظاـ الديٍت، النظاـ االجتماعي، السياسي، و باعتبار العائلة كنظاـ اجتماعي ، ترتبط ارتباطا وثيقا ببقية النظم السائدة يف اجمل
االقتصادي ". و أي تغَت ؽلكن أف يصيب ىذا النظم ينعكس مباشرة على تركيب العائلة و وظائفها" و عليو فانو ؽلكن القوؿ أف 

و و عن طبيعة العبلقات معظم ادلشاكل اليت يواجهها اجملتمع العريب يف وقتنا احلاضر، ناذبة عن مشاكل الفرد العريب داخل أسرت
 (xxii)االجتماعية ضمن نطاؽ العائلة. 

 و من األسباب و العوامل ادلتعلقة بالبيئة األسرية و اليت تؤدي بالشباب لبلضلراؼ صلد:     
 :التنشئة االجتماعيةاألساليب غير السوية لعملية  -1
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ف يندمج يف ىذا اجملتمع ، و العمليات اليت سبكن الفرد من أف قبل أف يبدأ الفرد يف التأثَت باجملتمع الذي ينتمي إليو ، عليو أ     
يدخل و ينظم إذل ثقافة اجملتمع كي ػلقق اندماجا كامبل و كليا فيو ، يطلق عليها التنشئة االجتماعية ، فهي اليت تكوف الفرد و تعده 

 (xxiii)ثر فيو.على النحو الذي يرغب اجملتمع ، كي يصبح أخَتا جزءا من ىذا اجملتمع يؤثر و يتأ
و التنشئة االجتماعية ىي" عملية اكتساب اإلنساف صفة اإلنسانية ، وىي عملية تعلم و تعليم و تربية تقـو على االتصاؿ و      

التفاعل االجتماعي ، و هتدؼ إذل اكتساب الفرد )طفبل،فمراىقا،فراشدا،فشيخا( سلوكا و معايَت و اذباىات مناسبة ألدوار اجتماعية 
كنو من مسايرة مجاعتو و التوافق االجتماعي معها ، وتكسبو الطابع االجتماعي ، و تيسر لو االندماج يف احلياة معينة ،سب

  (xxiv)االجتماعية".
و ىي أيضا " العملية اليت تتناوؿ الكائن اإلنساين البيولوجي لتحولو إذل كائن اجتماعي ،ذلك الكائن الذي يبقى زمنا معلوما يف    

ولوجي ،ٍب ؼلرج ليتلقفو رحم اجلماعة،زمنا معلوما يتناولو بالتشكيل و التطوير االجتماعي كما فعل الرحم البيولوجي حىت رحم األـ البي
 (xxv)."يتحوؿ إذل كائن اجتماعي

 و ىي كذلك " العملية اليت ينشأ عن طريقها عند الطفل ضوابط داخلية توجو سلوكو و ربدده و تفيده، كما تنشأ عنده االستعداد  
 (xxvi)دلطاوعة الضوابط االجتماعية و احلساسية ذلا".

و تعرؼ أيضا بأهنا "العملية اليت يتعلم فيها الطفل أف يسلك دبا يتفق مع ما تتطلبو ادوار اجتماعية ، وما يتوقعو أعضاء اجلماعة    
 (xxvii)من سلوؾ و تصرفات شلن يقوموف هبذه األدوار".

التعاريف إذل أف التنشئة االجتماعية من خبلؿ ما تغرسو يف تكوين شخصية الفرد ، إما أف و شلا سبق فإننا طللص من مجلة ىذه      
تكوف القوة ادلانعة و الكاحبة ، لصد الفعل أو السلوؾ ادلنحرؼ ادلخالف لقيم و أخبلؽ و قوانُت اجملتمع ، أو قد تسهم بشكل أو 

 بآخر يف تكوين السلوؾ اجلانح لدى الفرد.
 األسرةلتأمُت احتياجات  –انشغل كبل الزوجُت بعملو  األطفاؿميداف العمل مع ندرة ادلؤسسات اليت هتتم برعاية  ةادلرأبدخوؿ ف     
على الصعيد الًتبوي و العاطفي و حىت عن  أطفاذلماو ابتعدا عن  –تتزايد باستمرار ، سباشيا مع ظلط حياة االستهبلؾ  أخذتاليت 

غَت قادر على تدريب الطفل   األسرياحمليط  – األحيافيف كثَت من  –يمة ، باختصار أصبح شلارسة عملية الضبط االجتماعي السل
حاجاتو وفق قيم و معايَت اجملتمع ، و كيف يواجو  إشباعكيف يسيطر على رغباتو بشكل سليم ، و كيف يطوع شلارساتو و طرؽ 

 أطفاؿظهور السلوؾ ادلنحرؼ عند بعض  إذل أدىا بعض ادلواقف وفق قواعد النظاـ و الضبط و السلطة ادلتعارؼ عليها ، شل
 (xxviii)اجملتمع.

استعماؿ الضرب  و السلوؾ األبوي السيئ لو دور كبَت يف التأثَت على سلوؾ األطفاؿ و يتمثل يف نقص الرقابة األبوية،  كما أف      
 كطريقة تربوية.

من دوؿ العادل و علة ذلك تظهر من خبلؿ ربليلنا لدور  ىذه العوامل كلها وجدت ذلا عبلقة كبَتة باضلراؼ األحداث يف كثَت   
ء العائلة ، فللعائلة أعلية كبَتة بالنسبة لسلوؾ الطفل االجتماعي و األخبلقي ، فالطفل يتعلم سلوكو من خبلؿ طريقة تربية مراقبة اآلبا

الدور كما ينبغي فالطفل ؽلكن أف يواجو مشاكل  بصفة عامة من خبلؿ تقليد سلوكو وسلوؾ كل أفراد العائلة ، فإذا دل يقم اآلباء هبذا
 (xxix)يف تنمية السلوؾ السيئ قد يظهر يف اضلرافو يف اجملتمع.

 و من أساليب التنشئة االجتماعية غَت السوية اليت قد تدفع بالفرد إذل االضلراؼ صلد:
 الحماية الزائدة: - أ



 عشر تاسعالعدد ال                                      ية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة حول   الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي - 2جامعة البليدة                                          خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 

~ 410 ~ 
 

لكثَت من القيود وأساليب الرعاية  و اخلوؼ الزائد و توقع تعرضو و تعتمد على فرض احلماية الزائدة على الطفل و إخضاعو إذل ا   
لؤلخطار من أي نشاط ، حيث ػلرص الوالداف أو أحدعلا على محاية الطفل و التدخل يف كافة شؤونو لدرجة اصلاز الواجبات و 

فقد كل إمكانياتو للتعلم و اكتساب اخلربات ادلسؤوليات اليت يستطيع القياـ هبا ، فبل يتاح للطفل فرصة ازباذ القرار بنفسو ، وبذلك ي
 (xxx)و لذلك فاف مثل ىذا الطفل يتعرض إذل فشل كبَت يف نواحي التكيف و التوافق االجتماعي. ادلختلفة

 التسلط: - ب
معُت  يتمثل يف فرض األب أو األـ رأيو على الطفل ،و يتضمن ذلك الوقوؼ أماـ رغبات الطفل التلقائية أو منعو من القياـ بسلوؾ   

لتحقيق رغباتو اليت يريدىا حىت ولو كانت مشروعة ، أي أهنم يتبعوف األسلوب الصاـر يف تنشئتو مستخدمُت يف ذلك أساليب تًتاوح 
بُت اخلشونة و النعومة ، كأف يستخدموا ألواف التهديد و اإلحلاح أو الضرب واحلرماف أو غَت ذلك ، لكن النتيجة ىي فرض الرأي 

 تخداـ العنف أو اللُت.سواء ًب ذلك باس
وىذا االذباه غالبا ما يساعد على تكوين شخصية خائفة دائما من السلطة تشعر بعدـ الكفاءة واحلَتة، غَت واثقة من نفسها يف    

 أوقات كثَتة، شخصية ليس ذلا القدرة على التمتع باحلياة تشعر باخلوؼ من اآلخرين و بعدـ الثقة يف نفسها أو يف غَتىا ، وحُت
 (xxxi)يكرب ىذا الطفل غالبا ما يكوف يف عملو دائم اإلعلاؿ إال يف وجود الرقابة و السلطة.

 التدليل الزائد:-ج
وإصراره على تلبية مطالبو أينما وكيفما و  من األظلاط السيئة اإلسراؼ يف تدليل الطفل و اإلذعاف دلطالبو مهما كانت شاذة أو غريبة  

اإلمكانيات و غالبا ما يكوف ىذا االذباه نتيجة لوجود الطفل الذكر مع إخوة لو  واقعية ، وعدـ توفرعاة الظروؼ المىت يشاء دوف مرا
من اإلناث أو ميبلده بعد طوؿ انتظار ، ويًتتب عل ىذا االذباه شخصية قلقة مًتددة تتخبط يف سلوكها ببل قواعد أو حدود ،  و 

وكل ما ىو غَت سوي ملحقة بذلك  تعارؼ عليها ، والتناسق ضلو االضلرافاتردبا شخصية متسببة كثَتا ما تفقد ضوابط السلوؾ ادل
إذل  أضرار بنفسها أو دبن حوذلا فتنجرؼ ضلو أنواع السرقات و الزنا والقتل والتزوير وغَته من اجلرائم ىذا بالنسبة إذل الطفل أما بالنسبة

لذي كاف طفبل أو تتعدى ذلك متخلية عن نفسها ، فتمارس كل أنواع الفتاة فإهنا قد تشارؾ يف تلك األفعاؿ اليت ينساؽ ال الفىت ا
 (xxxii)الفجور و الفسق من زنا و بغاء و اغتصاب.

 اإلهمال: - د
ويتمثل يف ترؾ الطفل دوف تشجيع على السلوؾ ادلرغوب فيو أو االستجابة لو و كذلك دف زلاسبتو على السلوؾ غَت ادلرغوب فيو    

وجيو ، و غالبا ما ينتج ىذا االذباه نتيجة عدـ التوافق األسري الناتج عن العبلقات الزوجية السيئة و باإلضافة إذل ترؾ الطفل دوف ت
أو ردبا لوجود أـ مهملة ال تعرؼ واجباهتا ، ومثل ىذا اإلعلاؿ ادلتكرر قد يفقد الطفل اإلحساس دبكانتو  ردبا لعدـ رغبة األـ يف األبناء

لو و انتمائو إليهم و غالبا ما يًتتب على ىذا االذباه شخصية قلقة متمردة تتخبط يف سلوكها عند أسرتو و يفقده اإلحساس حببهم 
أو شلة غلد فيها احلب و العطاء الذي حـر منو نتيجة إعلالو يف صغره ،  ببل قواعد و غالبا ما ػلاوؿ ىذا الطفل االنضماـ إذل مجاعة

عو على كل ما يقـو بو من عمل حىت و لو كاف سلرجا خارج القانوف و ذلك خصوصا و أف اجلماعة اليت ينتمي إليها غالبا ما تشج
 (xxxiii)ألنو ال يعرؼ من صغره احلدود الفاصلة بُت حقوقو و واجباتو و بُت الصواب و اخلطأ يف سلوكو.

 القسوة الزائدة: - ه
سلوب أساسي يف تنشئة الطفل و تطبيعو يف استخداـ أساليب العقاب البدين و التهديد أي كل ما يؤدي إذل إثارة األدل اجلسمي كأ   

اجتماعيا ، وتأٌب خطورة العقاب كأسلوب من أساليب التنشئة األسرية من ناحيتُت علا نوع العقاب و درجتو ، أما أنواع العقاب فهو 



 عشر تاسعالعدد ال                                      ية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة حول   الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي - 2جامعة البليدة                                          خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 

~ 411 ~ 
 

ىناؾ إفراط يف  نوعاف:العقاب البدين و العقاب النفسي و يف بعض األحياف اجلمع بينهما ، أما من ناحية درجة العقاب فقد يكوف
 العقاب و الذي يولد يف الطفل الشعور بالظلم و التعسف والطغياف .

فالصرامة و القسوة و خضوع األبناء التاـ لؤلوامر و النواىي اليت يصدرىا آباؤىم تؤدي إذل شخصيات ضعيفة ال تقوى على    
لناحية اذلدامة يف الضمَت ، وكذا إضعاؼ الذات و بالتارل قد ادلناقشة و إبداء الرأي وال سبارس ألواف النشاط االجتماعي كما تقوي ا

 يؤدي ىذا إذل كثَت من ألواف االضلرافات السلوكية.
ويًتتب أيضا على اذباه القسوة شخصية متمردة تنزع إذل اخلروج على قواعد السلوؾ ادلتعارؼ عليها كوسيلة للتنفيس و التعويض    

ى ىذا فاف ىذه الشخصية ينتج عنها السلوؾ العدواين الذي يتجو ضلو الغَت ، ومثاؿ ذلك عما تعرضت لو من ضروب القسوة ، وعل
التنفيس يف شلتلكات الغَت كأف يتلف حاجات رفاقو و شلتلكات الدولة دوف أي إحساس بالذنب أو التأنيب ، ومثل ىذا الشخص دل 

فس عن كل ىذه األحاسيس بالتخريب يف كل ما ؽلتلكو ، وقد يتجو و يشعر بانتمائو ألسرتو و ال حبها لو و ال بثقة فيها ، وبالتارل ين
خاصة الفتاة إذل ما ؼلدش احلياء و ؼلرجها عن قواعد السلوؾ السوي إذل أنواع االضلرافات خاصة اجلنسية اليت ربس فيها بأهنا امرأة أو 

 (xxxiv)أنثى ومن ىذه االضلرافات صلد البغاء  و االغتصاب.

 المعاملة بين األطفال: التفرقة و التمييز في - و

، مشاعر الغَتة و احلقد و االنتقاـقد ػلدث يف بعض األسر أف ؽليز الذكور و اإلناث أو الصغار و الكبار ،و ىذا يؤدي إذل تنمية    
ويصرؼ الطفل عن االىتماـ بدراستو و يؤدي إذل ضياع جهده يف زلاولة تغيَت أسباب ىذا التمييز ، و ىذا يؤدي إذل نوع من 

 اإلحباط و الفشل لديو.
و ىذا األسلوب تنتج عنو شخصية أنانية حاقدة تعودت أف تأخذ دوف أف تعطي ، تستحوذ على كل شيء لنفسها حىت ولو على    

حساب اآلخرين، شخصية تعرؼ ما ذلا و ال تعرؼ ما عليها ، وتعرؼ حقوقها وال تعرؼ واجباهتا ، ونتيجة لكل ىذا فاف ىذه 
التعويض عن النقص الذي وجدتو داخل األسرة لًتسبي يف أحضاف الشارع و شلارسة أنواع الرذيلة و االضلراؼ من الشخصية ستحاوؿ 

 (xxxv)زنا و بغاء و سرقة...اخل.

 التفكك األسري: -2
ئلة يشَت مصطلح التفكك األسري إذل فقداف أحد الوالدين أو كليهما أو الطبلؽ أو اذلجر أو تعدد الزوجات أو غياب رب العا     

 (xxxvi) مدة طويلة.
" بأنو "أي وىن أو سؤ تكيف أو توافق أو اضلبلؿ المشاكل االجتماعية و السلوك االنحرافييف كتابو " عاطف غيثو يعرفو      

، و يصيب العبلقة بُت الرجل و ادلرأةيصيب الروابط اليت تربط اجلماعة األسرية كبل مع األخر، و ال يقتصر وىن ىذه الروابط على ما 
 د يشتمل أيضا عبلقة الوالدين بأبنائهما".ق

و يعرؼ التفكك األسري أو التصدع األسري أيضا بأنو "اهنيار الوحدة األسرية و ربلل و سبزؽ نسيج األدوار االجتماعية عندما      
 ؼلفق فرد أو أكثر من افرداىا يف القياـ بالدور ادلناظر بو على ضلو سليم و مناسب".

فقداف احد الوالدين  PHSICALيتخذ صورتُت إحداعلا فيزيقية و الثانية سيكولوجية و يعٍت بالتصدع الفيزيقي و ىذا التصدع     
أو كليهما بادلوت ، االنفصاؿ ، اذلجر أو الطبلؽ أو الغياب الطويل للزوج أو الزوجة ، أما عن التصدع السيكولوجي لؤلسرة و يبدو 

النفسي ، االضطراب االنفعارل لآلباء وادلناخ األسري الذي يسوده الصراع الداخلي و التوتر  من خبلؿ إدماف اخلمر ، ادلرض العقلي أو
 (xxxvii)ادلستمر شلا يكوف لو انعكاساتو السلبية و أثاره اخلطَتة على الصحة النفسية للطفل.
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ليو اصطبلح البيوت ادلتصدعة ، من األوائل الذين وصفوا التفكك العائلي ، الذي أطلق ع سذرالندو لعل العادل األمريكي      
BROKEN HOME  اليت غالبا ما ترتبط جبنوح األحداث بشكل أو بأخر، بأهنا تلك البيوت اليت يكوف بعض أفرادىا من ذوي

ين ادليوؿ اإلجرامية ، اليت يغيب عنها الضبط االجتماعي ، و يشيع التمييز يف ادلعاملة و عدـ التوافق ،أو التعصب العنصري، و اليت تعا
  (xxxviii)فقرا شديدا و عدـ كفاية الدخل.

بركندرج و ابوت و ىناؾ العديد من الدراسات اليت أجريت يف بياف العبلقة بُت التفكك األسري و االضلراؼ و منها دراسة      
BRECKIN AND ABBOT  قاـ الباحثاف بتحليل دقيق حلاالت ثبلثة عشر ألفا من األحداث ادلنحرفُت ، فتبُت ذلما أف

تبُت أف األحداث الذين عرضوا عليها يف سنة  فيالدلفيا منهم قد اضلدروا من بيوت عائلية مهدمة عائليا ، و يف تقرير حملكمة 34%
 (xxxix)يف البنات ادلنحرفات . %61مم كاف من الذكور و يرجع اضلرافهم إذل التفكك العائلي ، و ارتفعت النسبة إذل  1946

 1675حوؿ الوضع األسري جملموعة من ادلنحرفُت عددىا  MCKAYمكاي و  SHOWشو و يف دراسة أخرى لكل من      
من نفس منطقة  7278و مقارنتها دبجموعة أخرى ضابطة من غَت ادلنحرفُت عددىا  CHICAGOشيكاغو منحرفا بوالية 

 (xl)نحرفُت.من غَت ادل % 3701من ادلنحرفُت جاءوا من أسر متصدعة بادلقارنة بػ %4205اإلقامة و السن وجد أف 

و لقد أفاض الباحثوف يف دراسة أثر وفاة الوالدين أو أحدعلا يف هتيئة العوامل ادلختلفة اليت تؤدي إذل السلوؾ االضلرايف و اإلجرامي      
دراسة عند األبناء، و قد أكدت معظم الدراسات اليت أجريت يف ىذا الصدد أثر وفاة الوالدين أو احدعلا على اضلراؼ األبناء ، ففي 

أسرة غَت جاضلة ، تبُت أف اجلاضلُت الذين فقدوا الوالدين أو احدعلا بالوفاة يزيد  811أسرة جاضلة و  811أجريت يف مصر على 
 عددىم أكثر من مرة و نصف على عدد غَت اجلاضلُت.

أحداث غَت جاضلُت أف  حدثا جاضلا مع رلموعة ضابطة شلاثلة من 61على  1974كما بينت دراسة أجريت يف العراؽ عاـ       
من أمهاهتم  %303من أباء غَت اجلاضلُت و  %5من أمهاهتم متوفُت ، يقابل ذلك  %21من أباء اجلاضلُت و 36067%
 متوفوف.
حدثا جاضلا ،أف  116حوؿ جنوح األحداث على عينة مشلت  1971كما أظهرت نتائج لدراسة أخرى يف األردف عاـ       
 ف احد الوالدين أو كليهما بالوفاة.منهم قد أصيبوا بفقدا 27%
و فيما ؼلص الطبلؽ و أثره على اضلراؼ األبناء فقد بينت نتائج الدراسة اليت أجريت يف العراؽ أف نسبة الطبلؽ بُت عوائل      

ا ، حيث بُت عوائل غَت اجلاضلُت ، و أظهرت الدراسة اليت أجريت يف مصر نفس النسبة تقريب %303مقابل  %15اجلاضلُت بلغت 
مشلت  9118بُت عوائل غَت اجلاضلُت، و يف دراسة أجريت يف األردف عاـ  %304بُت عوائل اجلاضلُت ، مقابل  %1508بلغت 
من حاالت الغياب كانت بسبب  %29منهم عاشوا يف أسر غاب عنها األب ، و تبُت أف  %13حدث جانح ، ظهر أف  218
  (xli)الطبلؽ.
ذل وجود والديو معا ، و فقداف احدعلا أو عدـ قيامو بواجبو ال ؽلكن تعويضو بسهولة البتة فينعكس فالطفل يف حاجة مستمرة إ     

ذلك بالسوء على احلدث، فإذا كاف الطفل يعيش مع زوجة أبيو أو زوج أمو فقد يكوف منقوص الرعاية و احلناف البلزمُت للتنشئة 
ُت ، فإذا كاف الولد غَت شرعي زادت نسبة اضلرافو حيث يشعر بالنقص و ردبا السوية بسبب انشغاذلما ببعضهما أو بأوالدعلا ادلشًتك

 (xlii)دفعو ذلك إذل البحث عما يعتقد انو ؽلؤل بو ذلك النقص فيقع يف اجلرؽلة.
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أو  فالطفل الذي ال غلد اجلو مرػلا داخل األسرة يبحث عن مكاف غلد فيو راحتو يكوف بعيدا عن الشحناء أو عن الشعور بالظلم     
بالنقص ، فإذا خرج من البيت تلقفو الشارع ليجد أمثالو من األطفاؿ و الذين سبقوه إذل سلوؾ االضلراؼ ، و قد يبدأ بالتسوؿ و 
السرقات البسيطة و التحلل من قيود النظاـ و سلالطة من ىم أكرب منو يف ىذا اجملاؿ ، و لكن سرعاف ما يسلك سبيل اجلرؽلة بعد 

ى فاف انعداـ الرقابة األسرية و القياـ بشؤوف التوجيو و الًتبية بسبب االنشغاؿ باخلبلفات أو بالعمل و اجلري ذلك ، و من جهة أخر 
وراء الكسب من شأنو أيضا أف يؤدي إذل انغماس احلدث يف وسط سيء دوف أف ينتبو إليو احد و يتحوؿ إذل اإلجراـ بصفة 

 (xliii)تدرغلية.

 الظروف االقتصادية لألسرة: -3
ا كانت األسرة تعيش ربت حافة الفقر فذلك يعٍت أف طلبات أفرادىا ال ؽلكن توفَتىا بشكل كاؼ ، فيكوف مسكنها ضيق أو إذ     

عدمي الكثَت من احلاجيات ألفراد األسرة و حىت الضروريات ، فيدفع ىذا احلدث إذل البحث عن وسيلة يكمل هبا ما ػلتاج إليو 
ضي األمر بالبنات إذل الدعارة ، و قد أثبتت بعض الدراسات يف اجلزائر أف زلًتفات الدعارة فيسقط يف السرقة و التسوؿ ، و قد يف

إظلا كاف دافعهن إذل ذلك احلاجة إذل ادلاؿ ، كما أف ضيق ادلسكن بأفراده أجرب احلدث على أف يقضي أغلب أوقاتو خارج البيت ، و 
يفكروا مجيعا يف وسيلة توصلهم إذل مستويات أعلى و لن غلدوا ذلم قد يلتقي رلموعة من األحداث الذين يعيشوف نفس الظروؼ ل

 (xliv)أسرع و ال أسهل من اجلرؽلة .
و يف ىذا الصدد ، أظهرت نتائج البحث اخلاص بالسرقة يف مصر أف احلالة االقتصادية ألسر األحداث ادلتهمُت بالسرقة ، يف      

ة من اسر األحداث ادلتهمُت تعيش يف منازؿ مكونة من غرفة واحدة ، مستوى منخفض جدا ، كما أظهرت الدراسة أف أعلى نسب
 و تقل ىذه النسبة كلما زاد عدد الغرؼ يف ادلسكن. %46حيث بلغت ىذه النسبة 

يف لندف، باف ادلوقوفُت و  سيرل برتكما أظهرت نتائج دراسة الوضع االقتصادي للمجرمُت و أسرىم ، اليت أجراىا الباحث       
من األحداث اجلاضلُت  %56و احملكومُت باحلبس أو السجن ، يًتكزوف يف أشد طبقات اجملتمع فقرا، كما بينت الدراسة أف  ادلدانُت

 (9)ينتموف إذل الطبقات الفقَتة.

د ويعتقد بعض الدارسُت أف السكن يعترب يف حد ذاتو سببا يف االضلراؼ حيث أف الغالبية يعتربونو من أىم أسباب االضلراؼ وق   
أكدت احلقائق العلمية أف ادلسكن الغَت ادلبلئم يلعب دورا أساسيا يف السلوؾ ادلنحرؼ ، ونتيجة االزدحاـ الشديد يف األسرة يشًتؾ 
صغار األوالد و البنات يف نفس ادلكاف مع الكبار و أحيانا مع غَت أعضاء األسرة وكذلك يشًتؾ ادلراىقوف من اجلنسُت يف نفس 

قد مخسة أفراد أو أكثر يف حجرة واحدة ، والسكن ادلشًتؾ أو الضيق يدفع الطفل إذل اذلروب من ادلنزؿ و التجمع احلجرة     و قد ير 
يف الشارع نتيجة ما يشعر بو من توترات و ضغوط و ىذا يدفعو إذل االلتقاء مع غَته من األحداث و تكوين العصابات اليت تشجع 

 (2)عنيفة يف األوساط اليت يتواجد هبا و اليت من بينها ادلدرسة. على االضلراؼ ، وكذا ارتكاب السلوكات ال

 

 االنهيار الخلقي لألسرة: -4
االهنيار اخللقي لؤلسرة أو سوء تعليمهما للطفل و ذلك إذا كاف الوالداف أو احدعلا منحرفا ، حيث يتعلم منهما الطفل بطرؽ      

ذلك أف التعلم من األفعاؿ أشد أثرا و رسوخا من األقواؿ ، فإذا كاف األب القدوة حىت و لو كانا ينهيانو عن أف يسلك سبيلهما ، 
مدمنا للمسكرات أو شلارسة للسرقة أو كاف اجلو العاـ داخل األسرة خاليا من قيود النظاـ ، مبتعدا عن القيم الروحية حبيث يشكل كل 
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ياتو حبيث ال ينفع معو توجيو و ال إرشاد ، حيث ذلك ثقافة فرعية خاصة باألسرة ، فاف كل ذلك يصبح لدى الطفل جزء من ح
 يتعلم الطفل سلوؾ أبيو كما يتعلم حرفتو سباما.

فإذا أضيف إذل كل ىذا حث للطفل على االضلراؼ ربت مسميات سلتلفة أدى ذلك كلو إذل االضلراؼ، و كثَت من األمهات      
 اء و ردبا افتخرت األـ بابنها الذي يفعل ذلك .يفهمن صغارىن باف السرقة من احملبلت ىي عُت الشطارة و الذك

 (1)و بعض األمهات يطردف صغارىن الذكور إذل خارج البيت ظنا منهن أف ذلك يعلمهم الرجولة...     
أف نسبة اإلجراـ يف اسر اجملرمُت تزيد عن  1944من دراسة أجراىا يف اصللًتا سنة  BURTو يف ىذا الصدد فقد استنتج      

اؿ نسبتو يف أسر غَت اجملرمُت،و هبذا يتضح أف األسر اليت يرىب فيها اجملرموف ىي يف الغالب أماكن توجد هبا ظلاذج إجرامية. مخسة أمث
(1) 

أف  ELEANOR GLUECKو  SHELDON LUECHكما أوضحت دراسة أجراىا كل من الباحثُت       
  (1)م يف عائبلت كاف بعض أفرادىا رلرمُت .من اجملرمُت الذين أجريا عليهم دراساهتم قد سبت تربيته 8607%

 
 الخاتمة: 

باعتبار األسرة ادلؤسسة االجتماعية األوذل ادلفروضة و اليت ال ؼلتارىا الفرد ، فلها دور بالغ األعلية يف تكوين شخصية الفرد و      
ة االقتصادية لؤلسرة ... كلها عوامل قد تدفع توجيو سلوكو، فاألساليب التنشئة األسرية اخلاطئة وكذا التفكك األسري و كذا الوضعي

 بأفرادىا إذل انتهاج السلوؾ االضلرايف الذي ال يتوافق مع قيم و معايَت اجملتمع.
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دور االتصال عن طريق اإلشارات أو اإليماءات في تطوير و تعزيز المهارات لدى المتعممين الصغار 
 )دراسة حالة التالميذ الغير المتمدرسين في الجزائر(

Le rôle de la communication gestuelle dans le développement des 

compétences des jeunes apprenants : (cas des élèves extrascolaires en 

Algérie) 

the role of the gestural communication in the development of 

skills young learners 

ALI GUECHI Lamia,  
Département de français 

 faculté des lettres et des langues 
 université Mentouri Constantine. 

Résumé : 

Après les réformes en Algérie dans le système éducatif, l’enseignement / apprentissage du FLE, 

est devenu le cœur de la réflexion didactique. Pour cela,  les pédagogues et les didacticiens 

cherchent des méthodes efficaces pour mieux aider les enseignants à diffuser la connaissance, et 

développer certaines compétences chez les élèves.L’objectif de notre travail met l’accent sur les 

problèmes langagiers chez les apprenants d’une langue étrangère, que ce soit dans la confusion 

entre voyelles orales ou nasales, ou bien dans les oppositions phonologiques, la maitrise des 

substituts lexicaux, qui exige d’avoir un vocabulaire très riche. Notre expérience s’est déroulée 

au sein d’une école privée en Algérie où nous avons pu réaliser nos objectifs. 

Mots clés : le geste, les compétences vocales, les compétences langagières,  le renforcement 

linguistique. 

abstract:  

After the reforms in Algeria in the education system, teaching / learning of FFL, has become the 

focus of pedagogy. Educators and educationalists are looking for effective methods to better help 

teachers to find out, and develop certain skills in students. 

The objective of our work focuses on language issues in learners of a foreign language or in the 

confusion between oral and nasal vowels, or in phonological oppositions, the mastery of lexical 

substitutes, which requires a very rich vocabulary. Our experience took place in a private school 

in Algeria where we could achieve our goals. 

Keywords: gesture, vocal skills, language skills, linguistic enhancement  

   : خصالمم
الفرنسية كمغة أجنبية  أمر ضروري و حاجة ممح، صبح  تعميم المغة  بعد اإلصالحات في الجزائر في نظام التربية والتعميم، ا

المدرسين والتربويين، مما جعمهم  يبحثون عن طرق فعالة لتعميم هاته المغة،  و البحث عن مساعدة   فأصبح مركز اهتمام
 بعض المهارات لدى الطالب.أفضل لنشر المعرفة، وتنمية 
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والهدف من عممنا التركيز عمى قضايا المغة في تعميم المغة األجنبية، سواء كان ذلك في الخمط بين أحرف العمة عن طريق الفم 
 واألنف، أو في المعارضة الصوتية، والتمكن من استبدال المفردات. 

 المغوية، التعزيز المغوي  اإلشارة، المهارات الصوتية، المهاراتالكممات المفتاحية: 
 

Introduction : 

  De nos jours, l’enseignement et l’apprentissage de la prononciation sont devenus une nécessité 

dans les classes de langue étrangère à travers les compétences orales. L’enseignement d’une 

langue étrangère mène à une production de sons par les apprenants de cette langue.  Cette 

production nécessite une combinaison de phonèmes qui répond à des règles linéaires permettant 

de créer des monèmes ou des signes linguistiques. 

  Pour une bonne prononciation, il faut bien connaître les apports de la phonétique : « Discipline 

vécue à la fois comme difficile et indispensable, la phonétique a tenu, dans la didactique, une 

place toujours singulière : tantôt éminente tantôt subalterne, jamais anodine. Redoutée, 

fascinante, elle s’incarne pédagogiquement et sociologiquement, pour l’apprenant comme pour 

le béotien dans l’une des valeurs les plus hautes de la pratique langagière : la 

prononciation. »
[1] 

 

Donc l’inclusion de la phonétique dans la didactique permet à l’apprenant de distinguer les 

différents types de phrases, tels que : la phrase déclarative, interrogative, exclamative,….etc, et 

cela se fait d’après la prononciation et l’intonation. 

par exemple : 

* la porte est ouverte   (phrase interrogative : l’intonation est montante) 

* la porte est ouverte. (Phrase déclarative : intonation descendante). 

L’enseignement de l’oral au primaire se base essentiellement sur la prononciation, où se 

rencontrent les difficultés langagières, mais l’effet de la prononciation ne peut être abordé dans 

la didactique de l’oral qu’à partir de mots signifiants et non pas à travers des sons isolés. 

   De ce fait, la compréhension des rapports apportés à l’oral et à la prononciation en particulier, 

est devenue compliquée, car les apprenants se trouvent dans une situation délicate,  de ce fait, 

nous posons la question suivante : comment l’enseignant peut-il transmettre le savoir parler à 

ce type d’apprenants ? c’est à dire par quel moyen l’enseignant peut-il participer au 

développement des compétences des jeunes apprenants ? 

Suite aux différentes réformes réalisées dans le secteur de l’enseignement et de l’éducation, nous 

avons pu remarquer ce qui suit : 

* manque de motivation chez les jeunes apprenants dans la classe, et cela dans les différents 

niveaux (primaire, moyen, secondaire). 

* difficultés de compréhension et de mémorisation des noms et des objets par les élèves. 

* volume horaire de l’enseignement de cette langue étrangère dans tous les niveaux. 

* manque de compétences  et d’expériences chez certains enseignants. 
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les apprenants sont Donc obligés de suivre des cours d’enseignement intensif des langues pour 

améliorer  leur niveau et leurs compétences langagières lors d’un cours oral. 

Pour cela, l’enseignant doit motiver les élèves, avec le choix de  bonnes méthodes pour attirer 

l’attention de ces derniers, parmi lesquelles on peut donner à titre d’exemple la gestuelle, la 

diversité des leçons dans la même séance, c’est ce qu’on appelle le renforcement linguistique. 

Ce dernier s’applique à plusieurs domaines, comme la grammaire, la phonétique et la 

phonologie, le vocabulaire, ainsi qu’à différents types d’activité pédagogique, comme les 

activités orales, la dictée……etc. 

Les méthodes de renforcement linguistique ont jusque-là considérablement participé à améliorer 

la motivation des apprenants, et donc à augmenter leurs compétences langagières. 

Cette réussite nous emmène à centrer notre thème de recherche sur la méthode d’enseignement 

elle même (la forme), et sur les cours enseignés (le contenu). Elle se base essentiellement sur les 

activités orales. 

Le renforcement linguistique a pour objectif de développer les compétences langagières 

(l’expression orale), les compétences grammaticales (savoir construire une phrase simple et 

correcte sur le plan grammatical) les compétences lexicales, les compétences vocales (la 

phonétique et la phonologie). 

Les objectifs primaires de ce type d’enseignement sont : 

* rendre l’apprenant capable de prendre la parole. 

* montrer à l’apprenant la manière d’écouter les autres,  le respect des tours de parole, les avis et 

les opinions des autres. 

* savoir penser, s’exprimer et argumenter en langue étrangère sans le recours à la langue 

maternelle. 

Afin de réaliser tous ces objectifs, l’enseignant sera obligé de diversifier les méthodes 

d’enseignement, dans une seule séance, en présentant des leçons ayant trait au vocabulaire, au 

lexique, à la grammaire,…etc. Bien entendu, l’enseignant doit varier sa méthode d’enseignement 

dans le but de motiver les élèves, d’attirer leur attention, de les rendre capable de parler 

couramment la langue étrangère,  à titre d’exemple il utilise certains gestes pour mieux expliquer 

les leçons.  

Ainsi, il nous semble nécessaire d’exploiter certaines notions fondamentales ou bien quelques 

mots clés, par exemple : le renforcement linguistique : le vocabulaire   et la grammaire, les 

compétences langagières (l’expression orale), les compétences vocales   (la phonétique et la 

phonologie), les méthodes d’enseignement. 

Le geste comme un support à la communication pédagogique : 

Selon le dictionnaire le Robert,  le mot geste est défini comme : 

 « GESTE. N.m. (fin XIVe ; lat. gestus). Mouvement du corps (principalement des bras, 

des mains, de la tête) volontaire ou involontaire, révélant un état psychologique, ou 

visant à exprimer, à exécuter quelque chose ». 
[2] 

Selon le dictionnaire Hachette  : 
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« Geste n.m: mouvement volontaire ou instinctif d'une partie du corps, notamment des bras et 

des mains pour faire ou exprimer quelque chose. ».
[3]

 

Au niveau fonctionnel, Marion Tellier  a cité dans sa thèse les différents aspects du geste tels 

que : «  le geste peut révéler (aspect psychologique), exprimer (aspect communicationnel) ou 

exécuter (aspect pratique) » 
[4] 

Donc l’enseignant est un grand gesticulateur ; 

«  de même qu’il n’y a pas d’enseignant qui ne parle pas, il n’y en a aucun qui ne 

gesticule, à tout moment de la classe »
[5]

 

Alors, que signifie le mot geste pédagogique ? Et quel est son impact sur               

l’enseignement/ apprentissage du FLE ? 

Pour répondre à ces questions, nous proposons les définitions générales du  geste pédagogique, 

Selon Marion Tellier  

« En marge des gestes proprement dits communicatifs, le geste pédagogique, est 

celui que l’enseignant utilise dans le but de faire comprendre un item lexical verbal 

à ses apprenants. Il agit donc comme un support non verbal qui aide à la saisie du 

sens par l’élève comme  le ferait une image. »
[6]

 

Tellier propose plus loin une autre définition : 

« Le geste pédagogique) est constitué d’un ensemble de manifestations   non 

verbales créées par l’enseignant et qu’il utilise dans le but d’aider l’apprenant à 

saisir le sens verbal. 

Il peut apparaitre sous différentes formes : mimiques faciales, mimes, gestes, 

attitudes/postures, gestes culturels (sous réserve qu’ils soient reconnus [compris 

par les apprenants] »
[7]

 

Comme Marion TELLIER a bien montré la signification du geste pédagogique, qui sert à 

faciliter la transmission des connaissances.Comme Tellier a utilisé certains types de gestes dans 

ses travaux de recherches, dans le but de montrer l’impact de ces gestes sur la mémorisation et la 

compréhension de la langue étrangère chez les petits enfants, certains linguistes ont classé les 

gestes en catégories, comme par exemple : cosnier, Ekman, Mc Neill,….etc. 

La classification des gestes : 

La typologie de Cosnier nous semble particulièrement adaptée pour notre recherche Elle 

comporte les catégories gestuelles suivantes :  

*   Les gestes quasi linguistiques :  

«  L’usage des gestes quasi linguistiques est culturellement plus fortement codé que 

celui d’autres types fonctionnels. Les relations entre le plan de l’expression et celui 

du contenu dépendent moins du discours verbal co-occurent » 
[8] 
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*        Les gestes déictiques :  

 «  instaurent ou évoquent les corrélations entre l’acte de langage et les composantes 

situationnelles (″déictiques concrets″). » 
[9]

                 

*        Les gestes iconiques :  

« qui se rapportent au contenu de l’énoncé verbal sous forme  de représentations 

figuratives dans l’espace gesticulatoire » 
[10] 

2- le renforcement linguistique : 

Il est nécessaire de bien clarifier les deux notions de base du renforcement, qui sont le 

vocabulaire et la grammaire. 

-  le vocabulaire : c’est un ensemble de mots utilisés  

- la grammaire : c’est un domaine de la linguistique qui met l’accent sur des notions 

fondamentales, Ces notions participent à l’enrichissement du bagage linguistique, qui consiste à 

savoir les employer : masculin/singulier, construction du passé composé, utilisation des pronoms 

personnels…..etc. 

3- les compétences langagières :  

L’oral :  

Qu’est ce que l’oral ?  

En didactique des langues, l’oral signifie : 

« Le domaine de l’enseignement de la langue qui comporte l’enseignement de la 

spécificité de la langue orale et son apprentissage au moyen d’activités d’écoute et 

de production conduites à partir de textes sonores si possible authentiques ».
 [11]

 

D’après cette citation, l’oral est une activité qui se base sur deux processus principaux qui sont : 

l’écoute et la production orale, c’est un moyen de communication, il comporte deux compétences 

nécessaires qui sont la compétence discursive et la compétence communicative. 

Il englobe deux notions totalement différentes, l’acte de parole et le langage. 

Après les réformes dans le secteur de l’enseignement en Algérie en 2003 (Direction de 

l’enseignement fondamental, Commission nationale des programmes, Ministère de l’éducation 

nationale, 2003 :26) l’enseignement de l’oral a eu pour objectif de :  

"Développer chez l’élève tant à l’oral qu’à l’écrit, la pratique des quatre domaines 

d’apprentissage (écouter/ parler/ lire/ écrire). Ceci permet à l’élève de construire 

progressivement la langue française et de l’utiliser à des fins de communication et de 

documentation. »
[12] 
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4- les compétences vocales : 

La phonétique : 

C’est la science qui s’intéresse à l’étude des sons de la parole (les phonèmes),  par exemple les 

voyelles orales, les voyelles nasales, la localisation de chaque type de voyelles dans l’appareil 

phonatoire (les voyelles antérieures et les voyelles postérieures), comme : [a], [ã], [i], [u],….etc, 

les consonnes sourdes, les consonnes sonores, les critères articulatoires des consonnes :   

* la sonorité des consonnes : les consonnes sourdes : t, p, s, …etc, les consonnes sonores : 

d,b,z…..etc. 

*  le lieu d’articulation : ce sont les organes responsables de la production de différents, comme 

par exemple, les lèvres : les consonnes bilabiales [m], [p], [b] 

La phonologie : est la science qui s’intéresse à l’organisation des sons de la langue, en 

particulier les oppositions phonologiques, telles que ; l’élision / le hiatus, la liaison / 

l’enchainement. 

   -  L’élision : est la suppression de la première voyelle du premier mot et la remplacer par un 

apostrophe, ex : le arbre          l’arbre. 

  - le hiatus : c’est la rencontre de deux sons vocaliques dans un mot, il peut être interne comme : 

extraordinaire, comme il peut être externe tel que : boa, aéroport. 

  - la liaison : quand deux mots se suivent, le premier se termine par une consonne écrite et non 

prononcée, et le deuxième se commence par une voyelle, on lie cette consonne avec la voyelle 

pour créer une nouvelle consonne, par exemple :                                          les amis, [ lezami] 

    - l’enchainement : quand le premier se termine par une consonne écrite et prononcée et le 

deuxième commence par une voyelle, on enchaine cette consonne avec la voyelle, cette nouvelle 

consonne devient la première syllabe du mot suivant. 

Exemple : une petite amie [pǝtitami]. 

Méthode et analyse : 

Notre enquête s’est effectuée dans une école privée, IBN Rochd, à la nouvelle ville                          

de la région de Constantine, avec un groupe d’élèves extrascolaires, composé de 12 apprenants, 

âgés de 8 à 10 ans (8 filles et 4 garçons). 

Nous avons choisi cette école pour sa localisation au centre ville, ainsi que son niveau culturel  

Cette école réunit des groupes de milieux sociaux favorisés, cultivés. 

Tous ces facteurs nous ont aidé à faciliter la tache de l’enregistrement et la présence en 

classe. 

Afin d’obtenir un corpus d’excellente qualité, nous avons choisi  d’effectuer les enregistrements 

dans une chambre sourde qui absorbe l’écho et permet d’éviter tout type de bruit de fond. 

 



 عشر تاسعالعدد ال                                      حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي - 2جامعة البليدة                                          خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 

~ 13 ~ 
 

Corpus : 

L’enseignement dans cette école est de type intensif , les enseignants suivent un programme 

spécial (hors manuel scolaire) dans le but de développer les compétences orales des jeunes 

apprenants, mais aussi d’offrir un contact direct de l’apprenant avec des situations réelles de 

communication. 

Description du manuel : 

Le manuel s’intitule « communication progressive du français », niveau débutant. 
[13] 

Le manuel comprend plusieurs unités, chacune comportant différents projets. 

Chaque projet porte sur ce qui suit : 

- un dialogue : qui correspond à des situations de la vie courante : dans un magasin, chez le 

médecin, avec ses amis, avec ses parents….etc. 

- un point de grammaire : qui englobe les notions principales qui interviennent dans une 

situation de communication (le dialogue), telles que : la formule de politesse, utilisation des 

temps composés ou des temps simples, le féminin / le masculin, le pluriel / le singulier)….etc. 

-un point de vocabulaire : rassemble sur le plan sémantique les termes essentiels employés ou 

utilisés dans chaque situation de communication (chez le médecin, à la gare, dans la poste, dans 

la mairie, …..etc). 

- manières de dire : ce que l’apprenant doit retenir vers la fin de la séance. C’est un récapitulatif 

des structures déjà présentées. 

Chaque projet doit se réaliser sous forme d’activités de synthèse de notions de vocabulaire et de 

grammaire, pour mieux évaluer les apprenants et savoir si l’objectif de cette séance est atteint ou 

pas. 

Nous avons filmé la séance qui porte sur le projet suivant : 

ACTE DE PAROLE      SITUATION  GRAMMAIRE VOCABULAIRE 

- demander des articles. 1- à la boulangerie-

pâtisserie. 

2-à la poste 

*masculin/féminin, 

Pluriel des noms. 

*interrogation 

simple 

* boulangerie 

*poste 

 

Le corpus consiste en une séquence de diverses activités, la présentation du dialogue par les 

élèves dans lequel on relève les défauts de prononciation, un exercice de vocabulaire, un 

exercice de grammaire. 

Cette séance a été filmée dans le but d’observer les lacunes langagières de ces jeunes apprenants 

par le biais des activités orales et gestuelles : dialoguer en langue française              (corpus 
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phonologique), distinguer les différents pronoms personnels : je, tu, il…..etc (corpus 

grammatical). 

L’analyse du corpus : 

1/ le dialogue se déroule entre une employée et un client dans la boulangerie-pâtisserie. 

L’enseignante demande aux élèves   de lire attentivement le dialogue donné dans le livre, puis 

elle leur demande de former des groupes de deux élèves, soit au total 6 groupes  (3 groupes de 

filles et 2 groupes de garçons). 

Le dialogue : 

A la boulangerie – pâtisserie : 

L’employée : Madame ? 

La cliente : bonjour, madame, je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une 

brioche au sucre, s’il vous plait. 

L’employée : Oui, madame. 

La cliente : je vais prendre aussi une tarte pour six personnes. 

L’employée : qu’est ce que vous préférez comme tarte ? nous avons des tartes aux pommes, aux 

fraises, au citron….. 

La cliente : une belle tarte aux fraises. 

Ensuite, les élèves ont commencé à présenter ce dialogue,  

Les lacunes se présentent au niveau des phonèmes : (u : ou et ǝ : eu), (e : é, i : i), (ã : an, en, Õ : 

on, om). 

D’après ces observations, le nombre d’élèves qui ont bien présenté le dialogue est 6, moyen 5 et 

les faibles sont 3. 

Le tableau suivant nous montre combien de fois les élèves font des erreurs de prononciations, 

souvent, ils confondent la prononciation de certains phonèmes qui apparaissent similaires pour 

eux. 

phonèmes   [i], [e]    [u], [o] [œ+,*u+ [ã], [õ] 

Nombre d’erreurs de 

prononciation 

    4       1     2     3 

 

Puis l’enseignante intervient pour corriger les erreurs commises par les apprenants,  elle leur 

montre les critères articulatoires des sons, comme l’arrondissement des voyelles ( les voyelles 

arrondies comme : le [o] a une forme ronde), de ce fait les élèves mémorisent la prononciation de 

ces phonèmes. 



 عشر تاسعالعدد ال                                      حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي - 2جامعة البليدة                                          خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 

~ 15 ~ 
 

2/ Dans chaque séance l’enseignant est obligé de gesticuler, pour expliquer ce qu’il dit ou bien il 

s’agit un geste spontané. 

*  Les gestes quasiliguistiques : ce sont des gestes d’accompagnement de la parole, ils ne 

traduisent pas ce qui est dit. par exemple : 

 

                                               L’enseignante 

  

 

                                  

           Le verbal        le non verbal 

 

Donc le geste commis (le non verbal)  ne traduit pas la parole (le verbal). 

* Les gestes déictiques : 

ce sont les gestes de pointage, qui  ont pour fonction d’indiquer quelqu’un ou quelque chose. 

L’enseignante complète la leçon de grammaire (le féminin, le masculin et le pluriel) par tracer le 

tableau suivant : 

  Nom masculin  Nom féminin  Nom pluriel 

Un croissant, un bonbon, un 

gâteau au chocolat, une 

brioche au sucre. 

Une tarte, une brioche, une 

glace à la fraise, à la 

framboise. 

Des fruits, des gâteaux, une 

tarte aux pommes, aux 

abricots. 

 

- Ensuite, l’enseignante montre aux élèves, bras droit tendu vers le tableau, index de la main 

droite tendu également  les marqueurs du nom masculin, comme le déterminant UN, au 

chocolat, au sucre. 

Elle lit en même temps les mots et les apprenants répètent derrière elle pour bien mémoriser le 

genre de ces mots prononcés. 

- elle refait l’opération avec les mots de la colonne du nom féminin, par ce geste, elle montre les 

indicateurs du nom féminin, tels que : UNE, à la fraise, à la framboise. 

- puis l’enseignante, index de  la main droite tendu, désigne les marqueurs du masculin comparés 

à ceux du féminin, comme : un et une, au et à la, dont l’objectif est de bien montrer que quand le 

nom est masculin, il est précédé par AU, et si le nom est féminin, il est  précédé de la préposition 

à + la. Grâce à cette série de gestes, l’apprenant apprend mieux et peut faire la différence d’une 

manière facile.- ensuite, par ce geste de pointage, elle désigne les indicateurs du pluriel, en 

Lisez 

attentivemen

t ce dialogue 

L’enseignante 

met les deux 

bras derrière  

le dos 



 عشر تاسعالعدد ال                                      حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي - 2جامعة البليدة                                          خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

 

~ 16 ~ 
 

tendant l’index de la main droite vers le tableau, et plus précisément vers la colonne du nom 

pluriel, ses indicateurs sont : des, aux pommes, aux abricots 

 

 

 

 

 

Le vocabulaire : 

L’enseignante écrit sur le tableau  différents mots en lien avec le sujet du dialogue précédent, 

c’est ce qu’on appelle le champ lexical ou les substituts lexicaux. 

 

  -A-  Du pain  -B-Des 

viennoiseries 

 - C-Des 

gâteaux 

 -D- Des tartes  - E-autres 

Une baguette, 

un pain complet, 

un pain de 

miel…etc 

Un croissant, une 

brioche, un pain au 

chocolat, un 

chausson aux 

pommes. 

Un éclair au 

café, un 

millefeuille, un 

chou à la crème 

Au citron, aux 

fraises, aux 

pommes, aux 

abricots…etc 

Des bonbons, 

du chocolat, 

des glaces. 

 

-L’enseignante lit les mots de chaque colonne mot à mot, en montrant avec l’index tendu vers le 

tableau, que ces mots lus sont des substituts lexicaux, c'est-à-dire des mots remplaçants,   en les 

expliquant et en les mettant dans des phrases personnelles. 

* les élèves qui ont bien compris leurs sens et les  ont bien placés dans des phrases sont au 

nombre de 8 parmi 12 élèves, par contre 1 élève a mélangé les mots du champ lexical (du pain) 

avec ceux (des viennoiseries), et les 3 autres n’ont pas compris ce qu’il fallait faire, même les 

sens  des mots indiqués sur le tableau. 

- elle demande aux élèves faibles – en les désignant par le bras droit tendu- de passer au tableau 

pour lire ces mots, puis elle refait l’explication des mots difficiles. 

- elle ferme le tableau et demande aux apprenants de prendre une feuille, et elle commence   la 

dictée des mots déjà écrits précédemment, ensuite elle ouvre le tableau et les élèves corrigent les 

fautes d’orthographe. 

Nous avons remarqué ce qui suit : 

 

Les mots 

dictés 

Colonne A Colonne B Colonne 

C 

Colonne D Colonne E 

Les fautes Bagete, pin, 

complé 

croisan, croison, 

chocola, choson 

Eclére, 

milfeil 

Sitron, fréze, 

pome, abrico 

Chocola, 

bonbon, 

shocola 

Tous les élèves ne savent pas écrire le mot viennoiseries 

Le nombre 

de fautes 

           

           3 

 

           5 

 

      3 

 

            5 

 

3 

Le nombre 

d’élèves 

 

           2 

 

4 

 

       2 

 

3 

 

2 

Donc la règle générale à retenir est : le nom pluriel est précédé par les, des, à+ 

les=aux et la marque de la terminaison du nom est le « s ». 
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Par cette méthode, les élèves ont bien mémorisé l’écriture et le sens des mots dictés. 

Les exercices d’application : 

Après la récréation qui a duré 10 minutes, les élèves continuent leurs cours. A ce moment là, 

l’enseignante donne deux exercices d’application sur la grammaire et deux autres sur le 

vocabulaire, plus un exercice de compréhension sous forme de questions sur le dialogue déjà 

donné en premier temps, pour que les leçons soient enchainées. 

 

Exercice de compréhension :  

L’enseignante écrit l’exercice  sur le tableau, et elle demande aux élèves de le recopier sur le 

cahier d’activités, et de cocher la bonne réponse. 

Relisez le dialogue ci-contre. Vrai ou faux ? 

 

                                                                          Vrai                        faux  

1- La cliente achète du pain. 

 

2- La cliente voudrait aussi une tarte.                                                                                                            

 

3- L’employée propose deux sortes de tarte                                                     

 

4- La cliente choisit la tarte aux pommes.                                               

 

Après l’observation des réponses des élèves, nous avons remarqué ce qui suit : 

Numéro de la phrase   Vrai     Faux           Observations 

Phrase  1         2       10 La bonne réponse est « faux » 

Phrase  2 Tous les élèves ont coché la bonne réponse «  vrai » 

Phrase  3  5 7 La bonne réponse est « faux » 

Phrase  4 Tous les élèves ont coché                la bonne réponse  « faux » 

 

Pour la troisième question, les élèves n’ont pas compris les mots « propose » et « sortes », c’est 

pour cette raison qu’ils n’ont pas pu donner la bonne réponse. 

Exercices de grammaire : l’enseignante écrit les exercices sur le tableau, et les élèves les 

recopient sur leurs cahiers d’activités. 

Exercice №1 : 
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Complétez par « un », « une », « des » 

1. ……baguette.                                          6.  ………gâteaux. 

2. …...glace.                                                7.  ………tarte. 

3. …..bonbons.                                            8.  ……...gâteau. 

4. …..pain de campagne.                             9.  ………croissant.                           

5. ….brioche 

Elle explique la question, en tendant la main droite vers le tableau, en leur demandant de choisir 

un de ces trois articles et de les placer devant chaque mot, suite à la règle déjà citée ci-dessus, du 

genre et du nombre. 

Ensuite, l’enseignante demande aux élèves de passer au tableau pour corriger eux même 

l’exercice, dans le but de les motiver, et d’enlever le sentiment de peur du passage au tableau, 

elle les désigne (avec son bras droit : geste  déictique) un par un, si la réponse est fausse, elle 

interroge un  (une) autre élève. 

Suite aux réponses des élèves, nous avons mis l’accent sur le mot brioche, qui a 5 bonnes 

réponses uniquement sur 12, ce qui signifie que les élèves ont confondu le genre de ce mot avec 

son équivalent en arabe dialectal (la langue maternelle), qui est un mot masculin   ( beriouch : 

berjuʃ). 

Les autres réponses sont bonnes. 

Exercice №2 : 

Complétez par « au », « à la », « aux ». 

1. Une tarte ……pommes.                           4. Une glace ………vanille. 

2. Un éclair ….chocolat.                             5. Un sorbet ……citron. 

3. Un chou……...crème.                             6. Un bonbon ……..menthe. 

Elle redonne les consignes du premier exercice. 

Après les corrections faites par les élèves, nous avons pu observer que le problème se pose au 

niveau de deux mots, qui sont «  chocolat » et «  menthe ». 

En ce qui concerne le mot chocolat, il a eu 7 bonnes réponses uniquement, ce qui signifie que les 

élèves ont recours à leur langue maternelle (l’arabe dialectal), dans laquelle le mot chocolat est 

féminin. 

Le mot menthe a eu 1 seule bonne réponse sur 12, ce qui s’explique par l’ignorance des élèves 

du sens de ce mot. 

Les gestes iconiques : 

Le vocabulaire :  
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Nous avons remarqué l’utilisation fréquente du troisième type de gestes , «  les gestes 

iconiques », qui sont employés pour montrer des objets abstraits par des schémas ou dessins dans 

l’espace. 

L’enseignante a donné un seul exercice à ce propos, elle l’écrit sur le tableau, puis les élèves le 

recopient sur les cahiers d’activités : 

Que pouvez-vous acheter dans une boulangerie-pâtisserie ? Entourez les bonnes réponses. 

Un croissant, une fleur, des bonbons, une baguette, un chausson aux pommes, des pommes, une 

tarte aux poires, du lait,, une brioche, du papier, un éclair au chocolat, un pain au chocolat. 

Ensuite, elle explique l’exercice aux élèves en mettant l’accent sur le mot entourez en 

accompagnant son explication du geste suivant : le bras droit est tendu vers le tableau, les doigts 

de la main droite sont collés contre la paume, l’index est tendu. Elle indique le mot « entourez » 

puis elle l’explique en dessinant un cercle dans l’espace par les deux doigts de la main droite 

(l’index et le major) pour montrer ce que signifie ce mot. 

Nous avons remarqué que tous les élèves ont bien répondu à cet exercice, et qu’ils ont donc bien 

assimilé la leçon. 

Finalement, l’enseignante demande aux apprenants de jouer le dialogue suivant, dans le but de 

connaître le degré de mémorisation et de savoir si l’objectif de la leçon est atteint ou non, par 

l’observation de différentes compétences : langagières, vocales, en plus du geste pédagogique. 

La question : 

Vous êtes à la boulangerie, vous demandez une baguette, deux pains au chocolat et un croissant. 

Imaginez et jouez le dialogue avec la boulangère. 

Les élèves ont formé des groupes de deux, pour jouer le rôle, donc 6 groupes. 

Après l’écoute et l’observation de leurs dialogues, nous avons conclu ce qui suit : 

 

Les compétences 

Vocales : 

Phon/ phonol 

   langagières 

orales 

Le renforcement linguistique  

vocabulaire grammaire 

B M F B M F B M F B M F 

Nombre de fautes 

avec 

l’intervention de 

l’enseignante 

 

  10 

 

   1 

 

  1 

 

 11 

 

   0 

 

  1 

 

11 

 

00 

 

01 

 

11 

 

00 

 

01 
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Corpus oral La majorité des élèves ont bien présenté le sujet oralement, sauf un 

étudiant qui trouve des difficultés de prononciation, et il ne se rappelle 

pas de l’emploi de certains articles, surtout « un » et « une ». 

Nombre de fautes 

sans 

l’intervention de 

l’enseignante 

 

08 

 

03 

 

01 

 

08 

 

02 

 

02 

 

08 

 

03 

 

01 

 

08 

 

00 

 

04 

 

B : bien  , M : moyen ,  F : faible 

Situation 1 : sans l’intervention de l’enseignante 

D’après ces résultats nous remarquons que 8 élèves ont un bon niveau. Ils maitrisent vraiment les 

règles de la langue étrangère, par contre les quatre autres élèves ont un niveau variant entre faible 

et moyen, c’est à ce moment là que l’enseignant intervient pour améliorer leurs compétences. 

Situation 2 : avec l intervention de l’enseignante 

Dans le cas où l’enseignante intervient, nous remarquons une amélioration assez claire du niveau 

des apprenants, et cela dans les compétences vocales et langagières passe de 08 élèves à 11 

élèves, ce qui marque l’importance de la méthode utilisée par l’enseignante pour faciliter la 

compréhension et la mémorisation qui sont notre objet d’étude. 

Conclusion : 

Les lacunes rencontrées chez les apprenants extrascolaires, comme les problèmes de 

prononciation, les pronoms personnels mal placés, les articles définis et indéfinis, le pluriel, le 

singulier…..etc, nous avons pu remarquer l’importance des méthodes utilisées dans 

l’enseignement/ apprentissage du FLE par les enseignants, comme le geste pédagogique qui 

participe à supprimer certaines lacunes et aide les apprenants à la mémorisation, au 

développement de leurs compétences. 
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 دور النّص األدبي في تعليم اللّغات

Rôle du texte littéraire dans l’enseignement des langues 

Chanez HAMDAD 

Université Blida 2-Lounici Ali 

 ص:ملخ

طادلا احتلت مسألة االحتكام إىل النص األديب يف قسم اللغة حمور النقاش بني ادلشتغلني بالتعليمية و البيداغوجيا 
ص بني ادلعارضني و ادلدافعني، و يبدو أن موقف ادلدافعني كسب القضية يف هناية ادلطاف. و بالفعل، فإن ادلنظرين ادلعاصرين وباخلصو 

يؤكدون بقوة على ضرورة اعتماد النص األديب يف قسم اللغة مدعمني إحلاحهم هذا بالعديد من احلجج اليت تصب يف صاحل االستغالل 
 النصوص. البيداغوجي ذلذا الصنف من

و هكذا، بني متعة ادلطالعة و اكتساب الكفاءات اللغوية و الثقافية، يسعى هذا ادلقال إىل إبراز الدور و األمهية اللذان 
 ميثلهما النص األديب يف تعليم اللغات.

 املكامت املفتاحية : 

كفاءة امتواصل.  - امكفاءة انلغوية  - امنص الأصيل  -امنص الأديب   

Résumé 

Longtemps au cœur des débats entre didacticiens et pédagogueset surtout entre opposants et 

défenseurs, la question de la nécessité du recours au  texte littéraire en classe de langue semble 

enfin obtenir ‘‘gain de cause’’. En effet, les théoriciens contemporains recommandent vivement  

l’utilisation du texte littéraire en classe de langue et   mettent en avant plus d’un argument en 

faveur de l’exploitation pédagogique de ce type de texte.  

Ainsi, entre le plaisir de lire et l’acquisition de compétences linguistiques et culturelles, le 

présent article tente de revenir sur  le rôle et l’importance du texte littéraire dans l’enseignement 

des langues.  

Mots-clés 

Texte littéraire – texte authentique – compétence linguistique – compétence de communication.  
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Introduction 

Même si certains théoriciens contemporains montrent encore quelques réticences ou s’opposent 

carrément à l’utilisation du texte littéraire en classe de langue, et ce en raison de la difficulté de 

la langue utilisée dans ce type de texte et son éloignement de la langue courante, les arguments 

en faveur de l’exploitation pédagogique du  texte littéraire sont encore plus nombreux. En effet, 

la question, longtemps débattue,  de la nécessité de l’enseignement de la littérature en classe de 

langue ne se pose plus, sans qu’un grand nombre de chercheurs et de théoriciens contemporains 

ne présentent tous les arguments qui encouragent les enseignants de langueà utiliser le texte 

littéraire en classe.  Le texte littéraire est reconnu aujourd’hui comme étant un « matériel 

didactique intéressant » A. Proscolli (2009 : 131). Il s’offre selon, le même auteur « au 

développement de toutes les activités de communication langagière (de réception, de production, 

d’interaction et de médiation) et peut devenir un support de développement de diverses 

compétences… » Ibid.  

Ainsi, nous allons voir dans cetarticle pour quelles raisons  la littérature et le   texte littéraire 

doivent-ils être présents en classe de langue ?  

Parmi les arguments sur lesquels s’entendent tous les défenseurs de l’utilisation   du texte 

littéraire en classe de langue, le caractère authentique de ce dernier est toujours cité en premier. 

Le texte littéraire permet, en effet au lecteur de vivre une expérience de lecture proche de celle 

que vit un lecteur natif.  PauleTurmel-John dit à ce propos que le texte littéraire est « un 

document authentique par excellence […] il se prête mieux que tout autre à un apprentissage 

véritablement authentique » (1996 : 52). C’est un texte qui a, selon Bourdet, « l’avantage d’être 

explicite et d’être utilisé dans une situation se rapprochant  de celle qu’expérimente le lecteur 

natif » (1988 : 144). Martine Fiévet quant à elle, pense que le texte littéraire peut « simplement 

faire partie du corpus qui permet d’étudier un fait de langue [et qu’il] serait aberrant de se 

priver de cette ressource parmi d’autres productions authentiques » (2013 : 21) 

Outre le caractère authentique du texte littéraire, il est une autre vertu sur laquelle s’accorde un 

grand nombre de théoriciens : le plaisir que procure la lecture du texte littéraire. Amor Séoud dit 

qu’ « il faut apprendre à penser l’amour du livre, le plaisir de lire comme un bien en lui-même 

[…] enseigner la littérature c’est mettre à même d’en jouir » (1997 : 117)  
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De manière générale,  les théoriciens actuels attribuent au texte littéraire des qualités qui font de 

lui un support de choix pour l’enseignement des langues. Jean-Marc Defays et al. (2014) relèvent 

cinq finalités que nous résumons ici: 

- Le texte littéraire permet l’acquisition de plusieurs connaissances tant culturelles que 

linguistiques 

- Le texte littéraire contribue à la naissance  d’un sujet-lecteur 

- Le texte littéraire permet de porter un regard sur l’Autre et sur soi-même 

- Le texte littéraire contribue à remettre en question les représentations sur le monde  et à 

perturber les clichés et les idées reçues. Il favorise  ainsi l’ouverture sur le monde et la tolérance. 

- Le texte littéraire permet parfois d’éduquer à la citoyenneté. 

Anne Godard de son côté voit en la littérature un outil et une « voie d’accès à la culture 

anthropologique » (2015 : 49). Elle entend par là que le texte littéraire constitue un outil de 

« médiation culturelle » ibid. Il permet d’accéder à une « forme de connaissance du monde 

différente de la connaissance scientifique » ibid. Le texte littéraire permet selon la même auteure  

l’apprentissage de l’altérité. Il est, selon Fenner « la voix individuelle d’une culture » (2002 :17).  

Par ailleurs,  plusieurs auteurs placent aux premiers rangs, après la quête du plaisir, la quête du 

sens et l’apprentissage linguistique. Jocelyne  Giasson ajoute à cela, la contribution de la lecture 

littéraire dans le «  développement social, cognitif et affectif des élèves » (2005 : 04) mais elle 

précise surtout que c’est une activité  « contribuant à l’acquisition des connaissances, y compris, 

bien sûr, celle de la  langue écrite » Ibid. 

Ainsi, c’est à partir de  ces différents points de vue, qui à notre sens se recoupent et/ou se 

complètent parfois,  que nous  définissons l’utilité de l’utilisation du texte littéraire en classe de 

langue : 

Le texte littéraire une source de  plaisir 

En contexte extrascolaire, tout le monde s’accorde à dire que la lecture littéraire est un  moyen 

de détente, d’évasion,  une source de plaisir. Un avis que beaucoup de chercheurs partagent. 

Jocelyne Giasson, par exemple pense que la lecture littéraire procure « du plaisir à celui qui s’y 

adonne » (2005 : 05). 

Cependant, en contexte scolaire, les avis divergent. Tous les chercheurs n’accordent pas le 

même degré d’importance à la notion de plaisir qui serait plutôt une affaire personnelle. Jean 
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Peytard, par exemple, pense que le plaisir n’a pas de place à l’école : «  personne ne refuse le 

plaisir ni la jouissance textuelle. Mais ce geste n’appartient ni à la didactique, ni à la 

pédagogie » (1988 : 14). Quelques années plus tard Amor Séoud qui refuse cette occultation de 

la nécessité d’apprendre aux élèves à prendre du plaisir par le biais de la lecture littéraire, dit 

qu’au contraire « la notion de plaisir doit être au centre des préoccupations […] en contexte 

FLE » (1997 : 118). Cela dit, apprendre à l’élève à prendre du plaisir en lisant, c’est lui donner 

l’occasion de lire en classe et en dehors de la classe et d’être donc en permanence en ‘‘situation 

d’apprentissage’’, car la lecture littéraire permet de développer de multiples compétences.  

Le texte littéraire et la quête du  sens 

Le texte littéraire,  selon certains chercheurs, permet au lecteur de comprendre  le monde qui 

l’entoure, de lui donner une signification. Jocelyne Giasson va jusqu’à dire que « ni la 

philosophie, ni les sciences humaines ne peuvent fournir cette connaissance particulière sur 

l’existence que procure le roman » (2005 : 06). Elle explique que :  

« la littérature est un art qui fait appel à l’intégralité de l’expérience 

humaine, elle transcende les divisions artificielles de la connaissance, 

elle permet de voir la vie dans sa totalité, sa complexité (…)» Ibid.   

 

Cela dit, en contexte scolaire, le meilleur moyen de préparer un élève à affronter le monde 

extérieur, est celui de l’initier  et de lui apprendre  à lire  des textes littéraires.   

Le texte littéraire et le développement socio-affectif 

Lire un roman  conduit souvent, le lecteur de manière générale et le jeune lecteur plus 

particulièrement, à s’identifier aux  personnages du récit, à vivre des émotions fortes et sincères 

le temps d’une lecture. Ces émotions sont d’autant plus fortes, lorsque le lecteur perçoit des 

ressemblances entre les sentiments exprimés dans l’œuvre et ses propres sentiments. Des 

sentiments souvent refoulés et inexprimés par faute de langage. Autrement dit pour n’avoir pas 

su mettre des mots sur des sentiments ressentis. Jocelyne Giasson le dit clairement dans ce 

passage : « le jeune lecteur rencontrera dans le livre un sentiment qu’il éprouve, mais qu’il 

n’avait pas nécessairement encore défini ; le livre servira donc d’abord à clarifier ses 

sentiments » (ibid : 07). Manguel exprime aussi le même point de vue en affirmant que « nous 

lisons comme si un souvenir enfoui au fond de nous avait soudain été libéré – comme si nous 

connaissions une chose dont nous avions toujours ignoré la présence, ou une chose que nous 

sentions vaguement » (1998 : 357).  
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Cela dit,  les lecteurs, et surtout les plus jeunes d’entre eux, arrivent grâce à la lecture de textes 

littéraires, de romans en particulier, à exprimer leurs sentiments et parfois même à résoudre des 

problèmes qu’ils n’auraient pas pu résoudre en l’absence de lectures. 

Par ailleurs, la lecture des textes littéraires,  par les biais des émotions et des sentiments qu’elle  

fait naitre chez  les  jeunes lecteurs, permet à ces derniers de comprendre l’Autre (l’être humain)  

et  de développer une certaine « empathie » (ibid), très importante dans un monde ou règne la 

méchanceté et l’indifférence. La littérature permet  ainsi aux enfants et aux adolescents 

d’acquérir des qualités humaines et de devenir plus tolérants.  

En outre, le texte littéraire, par le biais des variations culturelles qu’il renferme, offre au lecteur 

la possibilité de s’ouvrir à une « réalité multiculturelle » (ibid) et de réaliser donc qu’il existe 

d’autres modes de vie différents du sien mais tout aussi réels et intéressants.   

Le texte littéraire et le développement d’un esprit critique 

Même si les cognitivistes n’expliquent pas clairement comment se construit la pensée critique 

chez l’apprenant, beaucoup ont pu observer que la lecture des textes littéraires permet de 

développer un certain raisonnement, une certaine pensée critique. RinettaKiyitsioglou-Vlachou 

dit dans sa communication intitulée Un défi pour l’enseignement interculturel que « le texte 

littéraire […] stimule l’imagination des apprenants/lecteurs tout en permettant le développement 

de leur esprit critique. » (2009 : 192). Jocelyne  Giasson qui soutient la même idée, pense aussi 

que l’esprit critique s’acquiert par le biais de lectures littéraires. Nous citons : « plus les élèves 

discutent des textes littéraires, plus ils ont de chance de développer une pensée d’ordre 

supérieur, une pensée critique » (op. cit : 09). Concrètement, cela signifie qu’au contact des 

textes littéraires, les apprenants arrivent à reconnaitre les points de vue de l’auteur, ses positions  

et à les comparer avec leurs propres points de vue. De cette confrontation pourrait naitre une 

certaine réflexion, un certains raisonnement qui mèneraient, à la longue, au développement de 

l’esprit critique.  

Le texte littéraire et le développement d’une compétence encyclopédique 

La lecture  de textes littéraires est considérée comme l’un des meilleurs moyens d’acquisition 

des connaissances. Thérien, explique comment le texte littéraire contribue-t-il à l’appropriation 

de cette compétence encyclopédique :   

«  La littérature de fiction mais aussi la poésie, la littérature autobiographique 

(récit de voyage, journaux, mémoires, correspondances, etc.) constituent un 

immense réservoir pour construire l’encyclopédie au sens d’Eco. […] il n’est 
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pas un domaine du savoir (religion, sciences, techniques, arts), il n’est pas 

une réalité sociale (travail, chômage, etc.) pas une réalité économique ou 

politique pour les quelles la littérature ne peut considérablement contribuer à 

construire l’encyclopédie » (1997 : 26).  

Voilà donc comment, la littérature permet-elle l’acquisition des savoirs qui regroupent tous les 

domaines de connaissance et qui n’exclut aucune réalité qu’elle soit sociale, politique ou 

économique.  

Le texte littéraire et le développement d’une compétence linguistique 

Si l’on entend par compétence linguistique la maitrise  du lexique et de la syntaxe  d’une langue, 

le texte littéraire serait, selon plusieurs théoriciens, un outil privilégié d’appropriation de cette 

compétence. Jocelyne Giasson affirme (en parlant des chercheurs) que «  Tous reconnaissent que 

la lecture [littéraire] peut contribuer à l’acquisition du vocabulaire » (2005 : 08). Elle ajoute 

qu’ « en ce qui concerne le vocabulaire, on sait qu’à partir du troisième cycle primaire, la plus 

grande partie du vocabulaire des élèves s’acquiert par la lecture » Idem.  

La lecture de textes littéraires permet en outre, de comprendre le fonctionnement d’une langue, 

aussi bien au niveau phrastique que textuel. Selon Maria EleftheriaGalani, le texte littéraire :   

« Fournit les apprenants d’une richesse incomparable qui peut les aider à 

l’acquisition du vocabulaire, à l’automatisation des structures 

morphosyntaxique, au développement du sens de la cohésion et de la 

cohérence textuelles et, par conséquent, à l’appropriation linguistique » 

(2009 : 264) 

Le texte littéraire et le développement d’une compétence de communication 

Si par le passé,  le texte littéraire a été négligé pour  le motif d’accorder la primauté à la 

communication dans l’enseignement des langues étrangères, il retrouve aujourd’hui ses titres de 

noblesses pour les mêmes raisons. En effet,  si le texte littéraire est réhabilité aujourd’hui dans 

l’enseignement, c’est parce que théoriciens et chercheurs reconnaissent l’importance du texte 

littéraire dans le développement des compétences communicatives. Jean-Pierre Cuq assure que  

 le texte littéraire offre une panoplie  de textes authentiques conçus « à des fins de 

communication réelle » (2003 :29).  

Proscolli et Voulgaridis pensent que le texte littéraire : «  peut devenir un support précieux pour 

le développement avantageux tant de compétences générales que de compétences 

communicatives langagières des apprenants » (2006 : 34). Ils entendent par compétences 

générales selon Maria ElfethériaGalani « savoir socio-culturel, savoir être, prise de conscience 
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interculturelle » (2009 : 265) et par compétences communicatives langagières : « compétence 

linguistique, socio-linguistique  et pragmatique » ibid. 

Ainsi,  grâce à sa richesse, le texte littéraire permet de développer de multiples compétences, 

parmi elles, la plus visée par les nouvelles approches est la compétence communicative.     

Le texte littéraire et le développement d’une compétence de lecture et de production écrite 

Outre les compétences citées  précédemment, le texte littéraire permet de développer « des 

habilités en lecture » J. Giasson (2005 :09) et une compétence de production écrite.  

J. Giasson explique en effet,  comment l’élève acquiert des habilités en lecture au contact de 

textes littéraires : « plus l’élève lit, plus il développe ses habilités en lecture, plus la tâche devient 

facile et agréable et plus il a envie de lire » ibid. 

Nabila Benhouhou affirme de son côté que le texte littéraire  permet de développer une 

compétence de production écrite : « « Enseigner une langue appelle à utiliser les documents 

d’écriture littéraire comme supports d’acquisition notamment pour le développement de la 

compétence de production de l’écrit » (2012 : 15) 

Conclusion 

Pour conclure, nous pouvons dire, que  pour toutes les  raisons présentées dans cet article,  nous 

pensons qu’aujourd’hui, à l’ère de l’interculturel,  le texte littéraire ne doit plus, comme le dit si 

bien Isabelle Gruca,  « occuper une place périphérique ou chaotique » (2009 : 182) mais  plutôt 

« participer de plein droit » (Idem) à l’apprentissage des langues étrangères.  

Le texte littéraire, comme nous l’avons vu,  permet à l’apprenant d’acquérir plusieurs 

compétences : linguistique, socio-affective, encyclopédique, etc. Parmi ces compétences, celle 

qui nous a interpellée le plus est celle qui permet à l’apprenant de   développer des habilités en 

lecture et en production écrite. C’est pourquoi, nous comptons dans une recherche ultérieure  

développer une réflexion sur comment le contact régulier avec les textes littéraires permet-il 

l’acquisition d’une compétence de lecture et/ou de production écrite.  
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       غة الفرنسية لطالب كليات التقنية والعلميةلمنهجية التدريس / تعلم الل  

Pour une méthodologie de l’enseignement/apprentissage du français 
destiné aux étudiants des facultés scientifiques et techniques 

 

BENGHABRIT Mohammed Tewfik 
Université Abou Bekr Belkaïd-Tlemcen 

 
  ملخص

الطمبة في مسارهم  زاوية لنجاحإّن تدريس العموم والتكنولوجيا في الجزائر ال يزال يقّدم بالمغة الفرنسية، وهذا ما بات يمّثل حجر 
عّية أعضاء هيئة التدريس التابعين لممركز المكّثف لتعميم المغات بجامعة تممسان واحتضنتها  وانطالقا من التجربة اّلتي أجريت بم الجامعي.

التعمم عن طريق  مكتب اإلحصاء االّتحادي )الفرنسية ألهداف   /كمية الطب، أصبحنا اليوم نفّكر في إنشاء مرجعيِة مهاراٍت لمتعميم
 اّلتي لها عالقة وطيدة بالفرنسية ذات األهداف الجامعية. اف عاّمةأي الفرنسية ألهد fosخاّصة( بحيث يتّم التحّكم في 

 الفرنسية ألهداف -مرجعية مهارات لمتعميم -الفرنسية ذات االهداف الجامعية -خاصة ألهدافالفرنسية   :الكممات المفتاحية

 الطب تدريس

Résumé :  

L’enseignement des sciences et techniques continuent à être dispensé en langue française en 

Algérie et la maîtrise de celle-ci demeure la pierre angulaire quant à la réussite des étudiants dans leur 

cursus universitaire. A partir d’une expérience menée avec une équipe pédagogique du Centre 

d’Enseignement Intensif des Langues (CEIL) de l’Université de Tlemcen à la faculté de médecine, nous 

présentons ici une réflexion autour de la mise en place d’un référentiel de compétences destiné à 

l’enseignement/Apprentissage du FOS (Français sur objectif spécifique) où la maîtrise du FOG (français 

sur objectif général) est étroitement liée à  celle du FOU (Français sur objectif Universitaire).  

 

Mots clés : didactique FOS – Référentiel de compétences. – français médical – français 

universitaire 

 

Summary : 

The teaching of science and technology continue to be taught in French in Algeria and the 

mastery of it remains the cornerstone on student success in their university studies. From an 

experiment conducted with a teaching staff of the Intensive Teaching Centre of Languages 

(ETCL) of the University of Tlemcen in the Faculty of Medicine, we present a reflection on the 

implementation of a competency framework for teaching / learning of the French for Specific 

Purposes (FSP) where control of French for General Objectives (FGP) is closely linked to the 

French for University Objectives (FUO). 
 
Keywords : didactic FSP - competency framework - medical french - french for university 
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Introduction 

 L’université algérienne a pris conscience ces dernières années sur l’intérêt que revêt 

l’enseignement des langues en général mais aussi celui du français en particulier et de son impact sur la 

formation de nos étudiants dans les domaines scientifique et technique. Le regard que nous portons sur 

la nature, voire la qualité des pratiques pédagogiques dans les disciplines des sciences dites dures nous 

révèle des défaillances à plusieurs niveaux : si l’on se réfère aux dires des enseignants des différentes 

spécialités, le constat est avéré et, unanimement, tout monde  crie haut et fort que le niveau de français 

de nos étudiants ne leur permet pas de maîtriser l’outil « langue »i pour ensuite aller vers la 

manipulation de la langue de spécialité et du discours universitaire. 

 En effet, à l’ère de la  mondialisation et de l’installation définitive du système LMD dans l’esprit 

de l’universitaire algérienii, le défi qui reste à relever n’est autre que le rehaussement de la qualité de 

l’enseignement qui reste rattaché à l’outil linguistique utilisé lors des pratiques pédagogiques. En outre, 

le contexte sociolinguistique en Algérie demeure encore très complexe du point de vue de sa diversité 

et des paradoxes qu’il soulève. Certes, politiquement, le pays s’inscrit dans une idéologie unilingue qui 

se manifesterait par la dominance de l’arabe classiqueiii et du berbère. Or, la réalité linguistique est 

toute autre :  

D’une part, on remarque une grande variété et une très forte présence des arabes dialectaux 

développés et pratiqués dans les différentes régions. D’autre part, du fait d’une histoire récente et 

commune avec celle de la France, cet « héritage de la colonisation » est encore très présent malgré une 

volonté et une politique linguistique d’arabisation amorcée juste après l’indépendance et l’école fut la 

première institution touchée par cette opération.  

 Le paradoxe qui existe aujourd’hui réside dans le fait que l’arabisation au niveau de la scolarité 

n’est pas totale. En effet, l’enseignement primaire et secondaire est aujourd’hui totalement arabisé, le 

français étant enseigné telle une langue étrangèreiv. Cependant, certains enseignements des cursus 

universitaires demeurent en français, c’est le cas notamment de la majorité des disciplines scientifiques 

(les sciences médicales, les sciences techniques, l’archéologie, la biologie…). Ainsi, les étudiants 

souhaitant suivre un cursus dans l’une de ces spécialités, se retrouvent bien souvent en difficulté par 

rapport à la compréhension des cours dispensés en français. Pour répondre à cette problématique, nous 

vous proposons une réflexion dans le domaine de la didactique, plus particulièrement celui du FOS 

(français sur objectifs spécifiques) et dans laquelle nous exposerons l’expérience que nous avons menée 

avec une équipe pédagogique du CEIL (centre d’enseignement intensif des langues) qui, pendant trois 

ans, fut chargée de dispenser des cours de français aux étudiants de première année de médecine à 

Tlemcen. Le contact permanent avec les collègues enseignant la médecine, nous a permis de dégager  

les principales caractéristiques langagières  des cours magistraux dans les disciplines de spécialité, ce qui 
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nous a  suggéré  par la suite la mise en branle d’une méthodologie appropriée relative à un 

enseignement du français adapté aux besoins de ces apprenants spécifiques. 

 La finalité de cette réflexion est d’arriver à présenter une méthodologie de conception de ce 

cours spécifique aux apprenants de première année de médecine dans le cadre du français sur objectifs 

spécifiques (FOS).  

1-Le statut de la langue française en Algérie : une ambigüité qui perdure 

Il est par ailleurs utile de rappeler le statut de la langue française en Algérie qui a fait l’objet 

d’âpres débats depuis l’indépendance du pays. Le français est passé par plusieurs étapes : de la  langue 

du colonisateur à celle de la scolarisation, en passant par le français de prestige, il possède un statut très 

ambigu. D’une part, il est considéré comme langue étrangère par les instances  politiques et officielles, 

au même titre que l’anglais ou l’espagnol et, d’autre part, il est synonyme de réussite sociale et d’accès 

à la culture et au modernisme (Caubet, 1998). En fait, la langue française a été tantôt considérée comme 

langue de scolarisation, tantôt comme langue étrangère. Dans la première situation, il s’agit de l’époque 

où les matières scientifiques étaient enseignées en français jusqu’à l’avènement de l’école 

fondamentale et l’instauration de la politique de l’arabisation mise en place dans notre pays vers la fin 

des années 80 et où l’on a commencé à enseigner les disciplines scientifiques et techniques en arabe. 

Malgré cette ambiguïté, le français jouit cependant d’un statut privilégié par rapport aux autres 

langues étrangères en Algérie. En effet, un grand nombre d’algériens parle cette langue, regarde les 

chaînes satellitaires françaises et, une grande partie d’entre eux,  entretient des relations avec la France 

par le biais de leur famille émigrée. De plus, le rôle assumé par la langue française fait de cette dernière 

une langue de scolarisation, d’information scientifique, de communication et de fonctionnement de 

plusieurs institutions de l’Etat. Cet état des lieux nous met en face d’une situation qui peut paraître en 

contradiction avec la politique d’arabisation préconisée depuis déjà un moment en Algérie (Asselah-

Rahal, 2000). 

Le paradoxe étant que,  tout en tenant compte de la dimension historique voire idéologique, ce 

n’est qu’après l’indépendance que la langue française a connu le plus grand essor tout en continuant à 

alimenter d’âpres débats politiques, éducatifs, identitaires et culturels. L’expansion et l’utilisation de 

cette langue s’expliquent par le fait que l’on pensait à cette époque-là que les cadres du pays étaient 

instruits en langue et à l’école française. Selon Taleb Ibrahimi, (1995, p.47) « un état de bilinguisme de 

fait, sinon de droit » s’est installé dans la société algérienne et dans le système éducatif. Cependant, il 

était tout à fait légitime que dans un pays arabe comme le nôtre de vouloir réhabiliter la langue arabe 

dans la société et dans l’enseignement.  

Cependant, la langue française n’a pas disparu du système éducatif. Elle a résisté, contre vents et 

marrées, dans les cycles primaire, moyen et secondaire comme langue étrangère. Elle est restée la 
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langue d’enseignement à l’université dans les disciplines scientifiques comme la physique, la chimie, les 

sciences médicales, les sciences économiques et/ou les disciplines techniques. C’est cette situation qui a 

provoqué de grandes difficultés et de nombreux échecs chez les nouveaux bacheliers ayant été formés 

en langue arabe dans les disciplines scientifiques dans le secondaire et qui se retrouvent  en train de les 

étudier en langue française à l’université. 

Les étudiants, nouvellement arrivés à l’université, se trouvent ainsi dans l’incapacité de 

communiquer avec leurs enseignants, de suivre un cours magistral ou des travaux pratiques ou dirigés. 

Ils éprouvent ainsi des difficultés énormes à lire des textes scientifiques et des polycopiés et sont donc 

incapables de prendre des notes, de faire des synthèses ou des résumés de textesv.  

2- Quel français enseigner et pour quel étudiant ?  

La politique d’arabisation dans le système éducatif a consisté à conserver les enseignements 

techniques et scientifiques à l’université quasiment en langue française. Taleb Ibrahimi (1995-p : 61) 

avance l’idée que l’école algérienne produit des « semi lingues », c'est-à-dire des élèves qui ne 

maîtrisent que partiellement les deux langues, à savoir l’arabe et le français. Cette situation a provoqué  

des difficultés d’apprentissage de la langue française et, via cette langue, des difficultés d’apprentissage 

des différents domaines de connaissances : l’accès au savoir reste tributaire de cet outil incontournable 

à savoir, la langue française. 

En effet, dans l’enseignement supérieur et, en particulier, dans les filières scientifiques, les cours 

proposés dans les sciences médicales, les sciences exactes, les sciences économiques et la technologie 

sont exclusivement en français. Cependant, dans les disciplines relatives à la grande famille des sciences 

humaines (droit, sociologie, histoire, lettres…), l’enseignement est en langue arabe. Cette situation a 

créé ainsi une dualité entre le français, considéré comme langue des sciences et des techniques, et la 

langue arabe, langue « de la poésie et de la littérature » et la confinant comme module de terminologie 

dans les filières « francophones » et vice-versa pour le français. 

Selon Queffellec et al.  (2002), généralement, le niveau linguistique des étudiants qui accèdent à 

l’université est tout juste moyen. Constat que nous avons pu établir aussi chez les étudiants de 

l’université de Tlemcen. En effet, ils se situent entre un bon niveau B2, selon le Cadre Commun de 

Référence (CECR) et une méconnaissance presque totale de la langue française (A1). Cette faiblesse du 

niveau de compétences en langue pose d’énormes problèmes d’apprentissage chez les étudiants des 

filières scientifiques. Inévitablement, les lacunes langagières se répercutent sur l’apprentissage 

théorique de ces spécialités, ce qui engendre un taux d’échec important, en première année 

particulièrement. 

Ces étudiants sont en effet confrontés à un moment donné de leur cursus, à des situations 

complexes comme lire de la documentation en langue française en vue de la préparation d’un cours ou 
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d’un exposé dans cette langue, écouter un cours magistral, comprendre l’énoncé d’un problème ou bien 

résumer un cours. Nous avons noté également leur incapacité de produire un écrit dans cette langue. 

Les étudiants se trouvent donc incapables de construire des connaissances dans leur domaine à partir 

de cette langue. En somme, la langue française, sans être la langue officielle en Algérie, reste la langue 

d’acquisition des savoirs et de scolarisation à l’université.  

Il est temps de reconsidérer les méthodes d’enseignement du français et en français, en 

particulier dans les filières techniques et scientifiques, afin de réduire l’échec dans la formation. Il 

faudrait, à cet effet, envisager cette langue de scolarisation en termes de fonctionnalité. Autrement dit, 

la langue doit être appréhendée en dépassant tout conflit ; une évaluation doit être engagée sur le 

terrain afin de définir exactement les perspectives nécessaires à la conception de programmes et 

adapter les contenus aux besoins de l’étudiant (voir Asselah-Rahal, 2000). 

Ce programme dont il est question doit s’inspirer non seulement d’une approche 

communicative/actionnelle, adaptée aux situations scolaires, mais il doit se référer en même temps à 

une vision plurielle, à savoir pluridisciplinaire, pluriculturelle. Ces approches augmenteront les chances 

de réussite de l’étudiant dans son domaine d’étude. 

En somme, repenser l’enseignement des disciplines scientifiques dans cette langue de 

scolarisation est sans doute souhaitable voire urgente.  

3- Du français général au français sur objectifs spécifiques : un champ à définir 

La notion de français sur objectifs spécifiques (désormais FOS), en tant que  « variété » de français 

enseigné, est né, comme nous le savons, dans un contexte de développement des échanges 

internationaux et des avancées technologiques au lendemain de la seconde guerre mondiale.  

Cet essor au niveau scientifique et économique a constitué le fondement d’une politique 

d’expansion de la langue française à travers le monde. Cette diffusion avait pour objectif de s’intéresser 

à tous les types d’interactions qu’une telle révolution technologique offrait. En effet, l’enseignement du 

français ne concernait plus essentiellement les étrangers voulant apprendre cette langue dans un but 

« exotique » visant à accroitre leur culture générale, mais également des professionnels désireux de 

s’exprimer dans leur domaine, en français. C’est alors que se profile un nouveau public ainsi qu’un 

nouvel objectif pour l’enseignement - apprentissage du français.  

Ce public spécifique, C. Sagnier (2005) le définit comme étant des « apprenants ayant des besoins 

de communication en langue étrangère déterminés par leur activité professionnelle ». 

Ce « nouveau français » a suscité un intérêt particulier quant à la réflexion sur le plan  

méthodologique et terminologique. En effet, la direction de la terminologie a beaucoup évolué passant 

des dénominations centrées sur le public ciblé « français scientifique et technique » à « français 
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professionnel », aux dénominations centrées sur l’objectif de l’enseignement « français fonctionnel » et 

« français instrumental ». Par ailleurs, on se heurte à des dénominations centrées sur le type de discours 

« français juridique », « français des affaires »vi. Cette évolution des dénominations est, de plus, 

révélatrice des différents courants didactiques de ce français spécifique. Elle se veut le reflet d’une 

chronologie des théories qui se sont succédées par rapport à la didactique du FOS. 

L’une des premières appellations de ce français spécialisé fut le « français fonctionnel » : comme 

l’atteste L. Porcher, il ne concerne pas uniquement un changement au niveau des contenus enseignés. 

En effet, il repose sur une analyse des besoins, des publics, des caractéristiques de celui-ci et des 

conditions matérielles. Il s’agit davantage d’une réflexion portée sur l’enseignement que sur une variété 

du français. L. Porcher propose de considérer le « français fonctionnel » comme le point de départ d’un 

changement radical dans la manière d’enseigner et de concevoir matériellement l’enseignement. Ce 

français fonctionnel propose une réelle méthodologie au-delà du changement du contenu enseigné, 

« Mettre en place les moyens d’établir une langue française de communication dans un domaine 

restreint » (Porcher L., 1976 :76). 

On retrouve  dans le paysage terminologique de l’époque, la dénomination « français de 

spécialité ». Derrière cette nouvelle appellation se dessine une approche globale d’une discipline ou 

d’une branche professionnelle, elle est ouverte au public le plus large possible. J-M. Mangiante et C. 

Parpette (2004) soulèveront quelques réserves par rapport au français de spécialité, notamment le fait 

qu’il suppose une unicité sur le plan linguistique là où l’on trouve une diversité des discours. 

La dénomination « français sur objectifs spécifiques » est celle qui est la plus employée dans les 

publications d’aujourd’hui. Certains auteurs comme J-M. Mangiante et C. Parpette (2004) la préfèrent à 

l’expression « français de spécialité ». En effet, cette terminologie semble mieux répondre aux besoins 

précis du public qui sollicite un enseignement de la langue française dans des situations de 

communications particulières. 

Enfin, « français langue professionnelle » rivalise aujourd’hui avec « FOS ». Nous citerons F. 

Mourlhon-Dallies (2006) qui définit ce type de français comme « un type d’interventions destiné à des 

publics devant exercer intégralement leur profession en français (entre collègues, seuls à leur poste de 

travail, ou face à un client) ». Cette dénomination semble restreindre le domaine aux échanges entre 

professionnels. Or, nous nous sommes attardés sur le fait que le FOS s’adresse à un large panel de 

situations.  

Rappelons également que le FOS ne se limite pas à un type de langue à enseigner, mais il propose 

une méthodologie spécifique à part entière. 
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Nous désignons donc par FOS, le type de français enseigné à des apprenants dont l’objectif de 

l’apprentissage dépasse l’objectif  de la culture exotique, et dont les activités langagières sont 

circonscrites à un domaine professionnel ou universitaire. 

  A travers cette réflexion sur la sémantique du FOS, nous venons de montrer combien le champ 

terminologique qui s’est constitué autour du FOS, depuis plus de cinquante ans, est important et varié. 

Au-delà de la dénomination c’est la construction d’une démarche méthodologique qui s’est opérée 

durant ce demi-siècle. Comme toute démarche méthodologique, le FOS propose un nouveau point de 

vue des acteurs de l’enseignement qui sont l’apprenant, la langue et l’enseignement lui-même. Quels 

seraient alors les fondements de la didactique du FOS ? 

4- Vers une nouvelle conception de l’enseignement du français 

Les nouvelles approches communicatives/actionnelles tendent à responsabiliser l’apprenant vis-à-

vis de son apprentissage, mais également vis-à-vis des objectifs de l’apprentissage d’une langue. L’usage 

de la langue va lui permettre d’être un acteur social dans la situation de communication. Cette 

conception de l’apprenant pourrait correspondre à la situation dans laquelle se trouve un apprenant du 

FOS.  

 Nous remarquerons que cette conception où « la langue est une action », propose une 

révolution par rapport aux visions traditionnelles : L’approche communicative lie d’une manière plus 

réelle la communication et le code en soulignant l’objectif premier de la langue qui est la 

communication puis la connaissance du code. Elle permet de développer chez l’apprenant une 

compétence communicationnelle et donc, une autonomie langagière. Ainsi, l’évolution de la conception 

de la langue entraine un changement au niveau de l’apprenant. Il  est davantage impliqué dans 

l’apprentissage de la langue, L. Porcher (1976 :76) avait noté une évolution du public dans ce sens, où 

« l’apprenant veut participer à l’élaboration même de l’enseignement et de relier celui-ci à son 

existence » . 

Par ailleurs, il semble que la conscience des objectifs langagiers, en particulier, soit davantage 

présente chez les apprenants du FOS par rapport aux apprenants du français général. En effet, même si 

les objectifs langagiers dont ils ont conscience ne coïncident que très rarement avec les réels buts de 

l’apprentissage du FOS, nous remarquons que ces objectifs langagiers sont plus visibles pour l’apprenant 

lui-même. Il peut lui-même verbaliser ses attentes de manière plus précise. Nous citerons ainsi L. 

Porcher (1978) qui appuie ce fait en rappelant que «les besoins d’un individu ou d’un groupe (en 

formation) ne se confondent jamais avec ce que cet individu ou ce groupe en dit, bien que, pour le 

déterminer, il soit nécessaire de prendre en compte ce qui est ainsi dit ». 

Hutchinson et Waters cités par Denis Lehmann écrivaient dans ce sens au sujet de l’anglais que 

« ce qui distingue l’anglais pour objectifs spécifiques de l’anglais général n’est pas l’existence des besoins 

en tant que tels mais la conscience de ces besoins  [par le public] » (Lehmann D, 1993 : 87). 
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L’apprenant doit être considéré dans sa globalité. En effet, s’il est néophyte, question langue, il 

n’en demeure pas moins un « expert » (Sagnier C., 2004) incontestable dans son domaine 

(professionnel, universitaire…). Passer outre cette considération bien évidente pourrait mener la 

formation linguistique à l’échec. L’apprenant constitue ainsi une « personne ressource ».  

Le FOS se distingue du français général du fait de la spécificité de son public, mais également dans 

la façon dont est conçue la langue. Les approches communicationnelles préconisaient un enseignement 

par actes de langage ancrés dans des situations de la vie quotidienne. Ensuite, la démarche actionnelle a 

centré l’enseignement sur la notion de tâches langagières ou non-langagières. Le FOS propose alors un 

enseignement des composantes de la langue en fonction de leurs usages dans un domaine restreint. La 

langue n’est plus séquencée en éléments linguistiques, il s’agit de faire acquérir des savoir-faire 

langagiers dans un domaine professionnel ou universitaire précis.  

Nous ajouterons que D. Lehmann (1993 :115) précise que « ces publics apprennent DU français et 

non pas LE français ». Ce constat indique qu’il ne peut y avoir amalgame entre français général et 

spécifique. 

 La spécificité des discours ne réside cependant pas dans la prépondérance de certaines formes 

linguistiques mais dans la manière dont ces éléments linguistiques sont mis en forme. C’est 

l’actualisation des éléments linguistiques dans un domaine qui permet d’identifier une spécificité du 

discours. C. Parpette insiste sur le fait de ne pas établir de relations trop étroites et figées entre les 

éléments linguistiques et  les discours spécialisés. Un phénomène linguistique ne peut entretenir de 

« lien intrinsèque avec une quelconque discipline » (Parpette C., 2001 : 8-17 ). 

 La connaissance de la  langue ne constitue pas l’objectif de la formation FOS, elle est un médium 

pour acquérir des savoir-faire professionnels dans une langue étrangère telle que le français, M. Henao 

(1989 :19) précisera « La maîtrise de la langue française n’est pas l’objectif final de la formation, mais le 

moyen d’atteindre un autre objectif. Par exemple, savoir lire en français ». 

Ainsi, la didactique des langues propose une réflexion sur les différentes conceptions de 

l’enseignement qui se succèdent et tente de répondre entre autres à la question : « comment 

enseigner ? ». 

Dans ce sens, le FOS propose une réelle démarche dans la méthodologie de conception et de 

réalisation de l’enseignement du français. Avec une équipe pédagogique du centre d’enseignement 

intensif des langues (CEIL) déjà présente sur le terrain, notamment à la faculté de médecine, nous avons 

commencé à mettre en branle une partie de la méthodologie de conception. 

Cette réalisation s’appuie essentiellement sur le choix des supports de l’enseignement du français 

en relation directe avec le domaine professionnel (ou universitaire) du public : nous remarquerons que 

dans le domaine du FOS, le choix et la spécificité des supports utilisés demeurent un paramètre 
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fondamental. En effet, il s’agit de penser à la fonctionnalité des supports authentiques qui devraient 

être exploités en classe de langues. En français général, il est conseillé d’utiliser ces documents afin 

d’ancrer la formation linguistique dans un contexte socioculturel. Aussi, dans le FOS, il s’agit là d’une 

mesure impérative dans le sens où l’adhérence à la situation de communication semble primordiale. A 

titre d’exemple, les documents authentiques peuvent être constitués de notice, règlement intérieur, 

note de service... 

L. Porcher (1976) souligne, par ailleurs, une des difficultés que pose le FOS concernant la manière 

d’enseigner. Doit-on se focaliser sur la spécialisation d’un domaine restreint ? Ou doit-on élaborer un 

enseignement commun au français général, en introduisant des outils spécialisés par secteur ? En 

réponse, L. Porcher propose la mise en œuvre de moyens permettant d’établir une langue française de 

communication dans un domaine restreint. 

 La conception de l’enseignement elle-même a évolué. Désormais, on parle d’ « enseignement-

apprentissage » (Farid H.) de la langue française orientée vers des discours spécifiques. D. Lehmann en 

tirera une définition du besoin et de l’objectif de ce nouveau type d’enseignement-apprentissage 

comme un « besoin d’apprendre du français et non d’apprendre le français, et de l’apprendre pour 

s’en servir » (Lehmann D., 1993). Cette vision permet d’ancrer l’enseignement du FOS dans une 

démarche où l’objectif fonctionnel constitue l’élément majeur des objectifs que l’on peut attendre 

d’une formation linguistique. Nous noterons que cet aspect fonctionnel de la langue qui était quelque 

peu estompé dans les approches actionnelles, se retrouve réhabilité par le FOS. 

 Ne faudrait-il pas rappeler que le public est expert dans son domaine ? Depuis l’émergence du 

domaine du FOS, la formation de l’enseignant constitue une des problématiques essentielles.  

L’enseignant doit-il être spécialiste du domaine auquel appartiennent ses apprenants ?  

L. Porcher (1976) s’oppose radicalement et à juste titre, à cette idée. En effet, il paraît 

inconcevable, ne serait-ce que du point de vue matériel (temps et coût) de former les enseignants de 

français dans des domaines particuliers tels que la chimie, l’industrie pétrolière, l’archéologie, la 

politique… En revanche, il paraît plus judicieux de viser une formation méthodologique permettant à 

l’enseignant de s’adapter à tous les domaines. C’est ce que propose la démarche fonctionnelle.  

 Par ailleurs, nous noterons la complexité qu’impose l’élaboration d’un cours de FOS tenue par 

des contraintes de temps mais également de spécificité même du cours. L’enseignant doit s’imprégner 

des discours afin de déterminer les contenus de l’apprentissage. Ceux-ci ne se composent pas 

uniquement des échanges verbaux. Nous citerons Lehmann à ce sujet qui évoque l’effort d’acculturation 

supposant une curiosité intellectuelle et une forte motivation de la part de l’enseignant, « l’enseignant 

de français spécialisé devra d’abord mener à bien une acculturation personnelle (intra-culturelle si l’on 
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veut) avant d’être en  mesure de favoriser chez les apprenants avec qui il travaillera une autre 

acculturation, interculturelle celle-là » (Lehmann, 1993 :13). 

 Ainsi, à la suite des approches communicatives, l’enseignant s’efforce d’autonomiser les 

apprenants et de fournir des stratégies d’apprentissage dans le but de s’auto-former et d’être autonome 

dans leur apprentissage. Cette vision de l’enseignant est familière à D. Abry (2007) mais également elle 

s’impose dans la logique de la démarche actionnelle proposée dans le CECR.  

5- Pour la mise en place d’un référentiel de compétences 

         5-1 De l’enseignement par objectifs au référentiel de compétences 

La notion de compétence en didactique émerge avec les approches communicatives dans les 

années 80. Il s’agit de se placer en rupture totale avec un enseignement dit « traditionnel à sens 

unique ». L’objectif de l’enseignement n’est plus la connaissance linguistique pour elle-même, mais le 

développement de compétences linguistiques ou plus largement communicatives, afin de permettre aux 

apprenants d’utiliser la langue en situation. 

Les approches actionnelles proposent, quant à elles, une vision plus pragmatique et sociale en 

centrant leur enseignement sur des tâches langagières ou non langagière. La « tâche dans la mesure où 

l’action est le fait d’un sujet qui y mobilise stratégiquement les compétences dont il dispose en vue de 

parvenir à un résultat déterminé. La perspective actionnelle prend donc aussi en compte les ressources 

cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre l’acteur social » 

(Conseil de coopération Culturelle- Comité de l’Education-, 2000)vii. 

La didactique du FOS envisage de développer des savoir-faire. A l’instar de la démarche 

actionnelle,  il s’agit de savoir linguistique et non-linguistique. Ainsi, se pose le problème de savoir si ils 

relèvent des compétences professionnelles inhérentes au métier et des compétences langagières 

associées à la communication sur et dans le domaine visé. J-M. Mangiante souligne d’ailleurs le 

problème :  

 « Si la langue est une compétence professionnelle, comment s’articule-telle avec les autres 

compétences nécessaires à l’accomplissement des tâches professionnelles » (Mangiante J-M., 2007). 

Ainsi, dans la démarche fonctionnelle proposée par C. Parpette et J - M. Mangiante (2004), le 

référentiel de compétences constitue une étape dans la méthodologie de la conception. Celle-ci 

intervient en dernier lieu après l’exploitation et le traitement des données recueillies en situation dans 

le domaine professionnel ou universitaire. Ce référentiel constitue une grille pour l’élaboration des 

programmes et permet également l’évaluation en fin de formation. A la fois feuille de route et grille 

d’évaluation, le référentiel de compétence se révèle être un outil indispensable pour le formateur en 

FOS. 
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5-2- Des compétences transversales comme contenu d’enseignement 

La formation FOS est adressée à une branche professionnelle d’où la nécessité de la 

transversalité. On dépasse un métier pour former un corps de métiers. Ainsi, les compétences à viser 

seront obligatoirement plus larges afin de répondre à tous les types de situations communicationnelles 

dans lesquelles les apprenants sont susceptibles de se retrouver. M-J. Berchoud rappelle que « les 

savoir-faire sont transférables, du général au spécialisé ; ils le sont aussi dans l’autre sens, du 

spécialisé au général. Ainsi peut procéder l’enseignant de FOS : il aura à enseigner, par exemple, la 

résolution de problèmes (de gestion, d’informatique ou de contact clientèle…), et c’est par celle-ci qu’il 

permettra aux apprenants d’apprendre à définir des données, rapporter ou représenter un cas, une 

situation, décrire, expliquer, argumenter » (Berchoud M-J., 2004 ). 

La démarche FOS, en s’appuyant sur la transversalité des compétences, s’assure d’un large succès. 

Ainsi, elle peut cibler tous les types de publics et démontre sa malléabilité et sa possibilité d’adaptation. 

5-3- Mise en place d’un référentiel de compétences 

L’une des contraintes de l’enseignement du FOS réside dans le fait que la tentation à se diriger 

vers un cours de méthodologie est très présente. Cependant, l’objectif principal relève de la 

pragmatique. La présence d’éléments méthodologiques (prise de note, démonstration, raisonnement 

déductif…) se justifie par l’objectif communicatif de leur apprentissage. C’est la raison pour laquelle, on 

ne peut en aucun cas garder ce clivage qui existe et qui perdure entre le FOG, le FOS et le FOUviii 

  Notre réflexion a porté essentiellement sur les différentes démarches à entreprendre pour 

mettre en place des activités pédagogiques, relevant de compétences ciblées dans le domaine du FOS 

en Algérie. Cela a été possible grâce à la cellule de réflexion  que nous avons mise en place à la faculté 

de médecine et qui est composée d’enseignants de français exerçant au CEIL de Tlemcen. Le contact 

permanent avec les étudiants d’une part et les enseignants de médecine d’autre part, nous a permis de 

mieux cerner les difficultés rencontrées dans un amphi, lors d’un cours de spécialité dispensé en 

français. Le descriptif de compétences que nous avons cernées est issu de diverses données : 

 Une analyse des besoins à partir d’un questionnaire adressé aux étudiants de la 

première année de médecine ainsi que d’un test de placement ; 

 Données collectées sur le terrain à savoir, des enregistrements de cours magistraux, des 

polycopiés de cours, des fiches de TD, de copies d’examen, tous concernant les étudiants de 

premières années de médecine ; 

 Questionnaires adressés aux professeurs de médecine de première année ; 

  Notre propre intuition et  nos représentations sur les besoins de ce public. 

A l’issue de l’enquête de terrain que nous avons menée, nous avons pu élaborer la structure de 

plusieurs cours de spécialité, ce qui nous a permis d’établir un référentiel de compétences pour les cours 
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d’appui destinés aux étudiants de première année de médecine, mais aussi aux étudiants de pharmacie et 

de chirurgie dentaire. 

Ce référentiel propose une ligne de conduite pour répondre au mieux aux besoins de ces 

étudiants.  

Nous avons introduit des besoins immédiats et des besoins à plus long terme. En effet, certaines 

compétences, telle que la rédaction de synthèse, ne constituent pas les priorités de l’étudiant de 

première année, cependant, cette compétence de production aura toute sa pertinence dans la suite du 

cursus. Il a donc semblé important d’initier le processus dans le cours de français pour les premières 

années. 

La structure du référentiel de compétences s’inspire d’une formation proposée par le CIEP (Centre 

International d’Etudes Pédagogiques)ix. Nous avons tenté de dégager des savoir-faire et des savoir-

apprendre dans le but de les intégrer à un programme de formation. Ces deux types de savoirs révèlent 

des compétences générales telles qu’elles sont définies dans le CECR à savoir, des compétences qui ne 

sont pas propres à la langue mais auxquelles on fait appel pour des activités de toutes sortes, y compris 

langagières. 

La compétence pragmatique recouvre l’utilisation fonctionnelle des ressources de la langue en 

s’appuyant sur des scénarii. Elle renvoie également à la maîtrise du discours, à sa cohésion et à sa 

cohérence, au repérage des types et genres textuels. Elle regroupe ainsi, des objectifs fonctionnels et 

communicatifs. 

La compétence linguistique a trait aux savoirs et savoir-faire relatifs aux composantes de la 

langue, plus précisément, le lexique, la phonétique, la syntaxe, la variation sociolinguistique…  

La compétence socioculturelle renvoie aux paramètres socioculturels de l’utilisation de la langue. 

Cette composante socioculturelle affecte fortement toute communication langagière entre les 

participants.  

 Au niveau vertical, nous avons établi un classement en fonction des différentes situations de 

travail qui nous semblent faire l’objet de la formation FOS que nous proposons. Ces situations seront 

ensuite explicitées au niveau horizontal du tableau. 

 Au niveau horizontal, le référentiel s’organise ainsi selon les différentes compétences qu’il serait 

nécessaire de développer. On a choisi également d’ajouter une colonne indiquant les supports de 

l’enseignement.  

Conclusion 
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 Dans notre analyse, beaucoup de ces supports sont issus de la collecte des données sur le 

terrain. Cependant, cela ne constitue pas une liste exhaustive et, de ce fait, tout un travail sur le FOS 

reste à développer en Algérie, un travail pour lequel nous invitons tous les collègues concernés à 

réfléchir sur les différentes actions à mener pour pouvoir répondre, ne serait-ce que partiellement, aux 

attentes de ces étudiants qui réclament sans cesse, l’intervention urgente de la part des enseignants de 

français. 

 Aussi, une autre recommandation demeure à mon humble avis plus que nécessaire et qui est 

relative au recours à un travail collaboratif qui regrouperait tous les acteurs de l’enseignement car, 

encore faut-il le rappeler, la pluridisciplinarité dans les actions demeure plus que fondamentale. 

L’enseignement des sciences devrait être repensé dans sa globalité où chaque objet d’enseignement 

serait interdépendant de toutes les autres disciplines qui le composent. 
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بُاء انزيًُ فً كتاباث انطهبت فً انهغت انفسَسٍت: يا يعاٌٍس انًعسفت ٔيا انًعسفت 

 اإلجسائٍت؟
Construction de la temporalité dans les écrits d’élèves en français langue étrangère : quels 

savoirs référentiels et quelles connaissances procédurales ? 

Dr BOURKAIB SACI Naoual 

Maitre de conférences B 

Université Lounici Ali. Blida 2 
 

 الملخص:

نطانب انجزائسي. أٌ انكفاءة انهغٌٕت تشًم انًٓازاث انًعجًٍت، انُحٌٕت، عُد ا انهغت انفسَسٍتفً  ًٓازاثانيشكهت  ٌعانج ْرِ انًقال 

انٕاقع انهغٕي  َسعى نتحهٍم ٔالَُا ،. ٔ ئُّانثقافٍت ذٔ صهت بااليجتًع انًٓازاث انبساغًاتٍت ٔ انًٓازاث انهغٌٕت ٔ ،تيئائٍاإلٔانصٕتٍت 

 . انطانب انجزائسي  انغٌٕت عُدانًعازف ٔانًٓازاث  ا سٕف َتطسق نًفٕٓو انزيٍ ٔ طسٌقت ث بُاء ، انفسَسٍت األساسً فً تعهى نغت

 

Résumé : Cet article s’inscrit dans le cadre du travail de l’équipe de recherche du laboratoire de langue 

et Lettres arabes dont nous sommes membre. La problématique abordée par l’équipe est celle des 

compétences communicatives de base en français chez l’apprenant algérien. En partant du fait que toute 

compétence langagière renvoie aux aspects, primo linguistiques qui incluent les compétences lexicale, 

grammaticale, sémantique, phonologique et orthographique, secundo sociolinguistiques qui renvoient 

aux paramètres socioculturels, tertio pragmatiques qui incluent, entre autres, la maitrise du discours, le 

travail de notre équipe de recherche consiste à inventorier les compétences communicatives 

fondamentales que l'étudiant algérien doit concrètement déployer dans son cursus universitaire et à 

expliciter en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être l’ensemble des  connaissances et ressources à 

mobiliser en classe de langue, notamment en FLE. Dans ce cadre de réflexion, nous abordons ici un fait 

linguistique fondamental dans l’apprentissage d’une langue, à savoir la temporalité. 

Mots clés : Temps verbaux-Approche cognitive-Langue étrangère- 

 

Introduction 

Notre contribution s’inscrit dans le champ de la didactique cognitive. En partant du principe que 

le travail cognitif réel de l’apprenant constitue la force motrice vers laquelle doit converger toute 

réflexion en didactique qui se préoccupe des problèmes d’apprentissage, nous posons la question 

de l’activité mentale sous-jacente à l’expression du temps et de l’aspect chez l’apprenant 

algérien. En fait, notre intérêt pour cette problématique est né d’un constat : les élèves algériens 

éprouvent de réelles difficultés à organiser de manière logique et non contradictoire les différents 

temps verbaux qu’ils emploient dans une production écrite en français langue étrangère. Notre 

réflexion repose sur une hypothèse : les principes cognitivo-énonciatifs qui sous-tendent l’emploi 

des temps verbaux dans les écrits de ces élèves seraient inappropriés à la langue cible. Pour le 

vérifier, nous étudierons, à partir d’entretiens d’explicitation, l’auto-structuration du matériau 

verbal inhérent à l’expression de l’aspectuo-temporalité chez ces sujets. L’objectif d’une telle 
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entreprise est de cerner au plan cognitif la procédure [1] inhérente à l’expression de l’aspectuo-

temporalité chez les sujets observés, c’est-à-dire mettre en relief les principes cognitifs qui sous-

tendent les procédures de résolution de problème : ce qu’on appelle, en terminologie cognitiviste 

« les procédures heuristiques » [2] dans l’expression de l’aspectuo-temporalité chez les 

apprenants algériens ; ce qui nous permettrait d’apporter quelques explications au problème que 

leur pose l’emploi des temps verbaux du français. 

1. État de la recherche  

Comme toute recherche scientifique doit avoir des assises théoriques, nous commençons notre 

travail par présenter succinctement quelques travaux antérieurs portant sur la manière dont le 

temps est appréhendé par l’esprit, c’est-à-dire sur la manière dont le sujet-pensant traduit ses 

représentations mentales inhérentes aux valeurs aspectuo-temporelles en des formes verbales.  

1.1. L’activité mentale inhérente à l’expression de l’aspectuo-temporalité en termes de 

connaissances déclaratives et de règles procédurales 

P. GRIGGS, R. CAROL et P. BANGE (2002 : 20) expliquent que tout comportement verbal est 

fondé sur un raisonnement de type : 

- si mon but est de rendre compte d’un procès X qui se produit au même moment où je 

parle : c’est la prémisse intentionnelle qui repose sur la volonté du sujet et fixe le but de 

l’action ; 

- si en français le présent momentané prend la forme verbale du présent de l’indicatif, 

c’est la prémisse cognitive où apparaît le savoir linguistique qui doit être mis en place 

pour réaliser le but ;  

- alors je donne au procès X, la forme verbale du présent de l’indicatif.  

Ce type de construction mentale nous renvoie donc d’une part, aux connaissances déclaratives 

relatives au système aspectuo-temporel de la langue dans laquelle s’exprime le sujet et d’autre 

part, aux  connaissances procédurales comme étant des règles de production qui associent dans 

ce cas le but du sujet parlant (si mon but est de …) aux informations déclaratives dont il dispose 

lui permettant en définitive de donner la forme verbale adéquate au procès en question. Ainsi, P. 

GRIGGS, R. CAROL et P. BANGE (2002) précisent qu’à partir de la prémisse intentionnelle 

s’active la prémisse cognitive qui déclenche l’action : en partant du principe que la prémisse 

intentionnelle donne une fonction et que la prémisse cognitive donne une forme pour remplir 
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cette fonction, on aboutit au fait que la prémisse cognitive est « un opérateur de résolution de 

problème » qui sert à relier le concept (la prémisse intentionnelle) à une forme donnée ; de là 

résulte l’action verbale, en l’occurrence le temps verbal employé dans un contexte déterminé. En 

conséquence, les connaissances procédurales sont des règles de production dont le mécanisme de 

fonctionnement est principalement fondé sur le raisonnement par analogie. P. BANGE (2002 : 

45) explique ce mode de raisonnement, considéré comme un opérateur de résolution de 

problème, de la manière suivante :  « Si le but est de résoudre le problème posé par la situation 

B et si je crois que l’exemple A qui comporte l’action X peut résoudre le problème B (et je le 

crois parce que les conditions B sont identifiées par moi comme présentant des similarités 

suffisantes avec les conditions de A) et si je crois que l’action Y est un équivalent à l’action X, 

alors je réalise dans la situation B actuelle l’action Y ». En fait, l’explication de cette activité 

mentale nous provient de Jean PIAGET (cité par J. GUION , 1981 : 69) : « en présence 

d'éléments physiquement donnés, le sujet fait appel à des éléments non présents physiquement 

pour tirer de cette jonction entre les éléments physiquement donnés et les éléments non présents 

physiquement une connaissance qui ne saurait être obtenue au moyen des premiers seuls ». Cela 

signifie que dans une situation nouvelle, tout sujet pensant établit un lien entre les 

informations données par son environnement et ce qu’il connaît déjà. Il s’efforce, précise M. 

BARBAZAN (2006), à relier entre eux deux éléments distincts, en focalisant son attention sur le 

repérage des similitudes ou des ressemblances qui les relient. Cette opération de mise en 

relation entre les données d’une situation nouvelle de communication et les informations 

emmagasinées dans sa mémoire à long terme consiste à regrouper les informations allant 

ensemble, d’établir des liens entre ces informations et d’aboutir à un résultat particulier. De plus, 

J. MOESCHLER (1994) explique que lorsqu’on se représente mentalement les événements 

d’une histoire vécue ou imaginaire, les informations conceptuelles à partir desquelles les 

représentations mentales sont construites (connaissances déclaratives) et les informations 

procédurales qui encodent des structurations à la manière de traiter les représentations mentales 

(les connaissances procédurales) se combinent. Il précise qu’en premier lieu, l’information 

conceptuelle inhérente à l’aspectuo-temporalité est associée précisément à l’entrée 

encyclopédique de tous les concepts qui lui correspondent et qu’en second lieu, l’information 

procédurale est liée aux temps verbaux, aux adverbes temporels et aux connecteurs, etc., plus 

précisément à l’entrée logique des concepts qui leur correspondent. En d’autres termes, 
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l’information conceptuelle donne l’information nécessaire pour accéder à la représentation 

mentale de l’événement ou de l’état représenté dans la phrase, alors que l’information 

procédurale permet la localisation de l’événement sur la ligne du temps, de reconnaître 

l’événement comme borné ou non borné, de connecter l’événement avec un autre événement ou 

état, ou plus simplement de déterminer la classe aspectuelle de l’énoncé. Enfin, la représentation 

complète de la forme propositionnelle d’un événement est calculée en combinant les 

informations conceptuelles et procédurales. 

Donc, vouloir rendre explicite l’activité mentale d’un apprenant lorsqu’il est en train de raconter 

des faits consiste à observer la structuration cognitive en termes de connaissances déclaratives et 

en règles procédurales. Dans cette perspective, citons comme exemple les travaux de GRIGGS, 

P., CAROL, R. et BANGE, P. (2002) qui se sont intéressés au  travail cognitif d’une élève 

(Aude). Ils se penchent d’abord sur l’ensemble de ses connaissances déclaratives liées à la notion 

de temporalité : ils observent le savoir déclaratif d’Aude par rapport à sa langue maternelle (le 

français), aux enseignements grammaticaux dont elle a bénéficié auparavant et par rapport à 

l’input textuel en L2 (l’allemand) auquel elle est exposée. Après avoir enregistré Aude dans des 

situations d’emploi des formes verbales, ils se prêtent ensuite à rendre compte des règles 

procédurales spécifiques et sous-jacentes aux formes verbales employées par Aude. Enfin, ils 

concluent que l’apprenante exploite ses connaissances déclaratives dans une succession de 

procédures mentales en généralisant, en discriminant et en opérant des analogies à partir d’un 

côté, les éléments en sa possession et de l’autre ceux de la situation dans laquelle elle se trouve 

(le contexte). Ils soulignent alors que la principale règle procédurale déployée par Aude est de 

type : « si je veux...et je sais qu’en allemand…, alors j’utilise dans mon énoncé… ». Ainsi, Aude 

passe d’un savoir déclaratif général (ce qu’elle sait en allemand) à un savoir-faire particulier 

qu’elle applique au niveau de son énoncé par une sorte de raisonnement déductif. Cette activité 

cognitive qui aboutit à un comportement linguistique repose sur ce qu’elle veut dire, par quels 

moyens linguistiques et de quelle manière le réaliser.   

1.2. La mise en texte de l’information aspectuo-temporel : cas de la narration ? 

En référence au travail collectif de J-F CHALEAT, B. COUDURIER, E. EGGERS, N. 

MALARET, F. MANIEZ, E. MORAND, M-H. PERENNEC (2002), nous pouvons dire que les 

temps verbaux considérés au niveau de la proposition, ne reflètent qu’une partie de la temporalité 

car ils entrent en interaction avec d’autres phénomènes linguistiques liés au contexte discursif. 

En ce sens, la dimension aspectuo-temporelle dépasse la seule forme verbale et englobe d’autres 
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paramètres qui la déterminent, notamment au plan textuel. En ce sens, M. BARBAZAN (2006 : 

31) explique que le passage du conceptuel à l’expression linguistique, notamment dans le 

domaine de la temporalité, se trouve régi par des principes organisationnels pragmatique, 

sémantique, phrastique, et/ou textuels structurant l’énoncé produit. En effet, elle atteste que les 

temps verbaux dépassent le seul rôle d’exprimer la temporalité (Passé/Présent/Futur) mais 

contribuent également à construire une cohérence textuelle en termes de relations entre plusieurs 

propositions et de signes textuels liés à la structure narrative. P. TREVISIOL (2003) affirme 

également que pour rendre compte du fonctionnement aspectuo-temporel de la narration, il est 

nécessaire de considérer les principes qui régissent l’emploi des temps verbaux aussi bien au 

niveau de l’énoncé (ou de la proposition) qu’au niveau du texte dans son intégralité. Par 

conséquent, l’étude des temps verbaux renvoie inéluctablement à l’ensemble-texte qu’il soit 

produit oralement ou par écrit, qui nous renvoie à son tour à plusieurs niveaux d’analyse 

impliquant les divers aspects inhérents à son fonctionnement intrinsèque. Cela dit, pour pouvoir 

en déduire les principes de base régissant les connaissances déclaratives et procédurales mises en 

œuvre par les sujets en situation de raconter des faits vécus ou imaginaires, la prise en compte 

des critères propres au mode de fonctionnement du texte narratif, notamment au plan aspectuo-

temporel s’avère nécessaire.  

Le premier critère  a trait à la manière de traduire la succession d’événements d’un récit au 

niveau de la structure macro-propositionnelle. W.B. KLEIN (1989) a démontré à partir 

d’observations menées sur des apprenants en langue étrangère, que l’opération de structuration 

d’une succession d’énoncés marqués temporellement peut être agencée selon soit l’ordre de leur 

succession effective (considérée comme étant une chaîne événementielle monologique ayant 

pour propriété de désigner une pluralité d’événements dans un enchaînement temporel 

logiquement construit en référence au monde réel) : c’est le principe de l’ordre «naturel » ; soit 

au contraire, selon un ordre différent de celui de l’ordre réel de leur réalisation en construisant 

une chronologie interne au discours, différente de celle du monde réel et qui se traduit au plan 

linguistique en termes d’analepses et de prolepses.  

Le deuxième critère est lié à notion de référenciation temporelle qui selon  E. BENVENISTE 

(1966) renvoie à :  

- la localisation du procès dans l’une des époques temporelles du calendrier : le passé, le 

présent et l’avenir ; 
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- la localisation aspectuo-temporelle des procès d’un côté, les uns par rapport aux autres et 

d’un autre côté, par rapport à un repère-temporel donné. 

Ainsi, la référenciation temporelle est rendue dans un texte narratif en termes d’unité et 

d’interdépendance des formes verbales par rapport à un référent temporel (soit le moment de 

l’énonciation pour le discours, soit un moment pris pour repère dans le cadre du récit) et en 

fonction des rapports d’antériorité/simultanéité/postériorité qui lient les différents procès entre 

eux. Par conséquent, les principes organisationnels de l’information aspectuo-temporelle peuvent 

être dégagés à des niveaux mono-propositionnel et multi-propositionnel. Dans le premier cas, la 

narration s’organise au plan aspectuo-temporel par rapport à un « repère-origine » du référentiel 

temporel en question (énoncif ou énonciatif selon la terminologie benvenistienne : 1966) ; dans 

le second cas, le mode d’organisation des temps verbaux est sous-tendues au niveau du 

référentiel temporalisé, par l’interdépendance des procès les uns par rapport aux autres. 

Le troisième critère est lié au phénomène d’aspectualisation. D. COHEN (1989) atteste les temps 

verbaux du français ne véhiculent pas seulement des informations d’ordre temporel ; ils 

expriment aussi la manière dont est envisagé le déroulement du procès. Donc dans le système 

des temps verbaux du français, temps et aspect sont indissociables. Par conséquent, les 

informations aspectuelle et temporelle mêmes si elles sont fondamentalement différentes, elles se 

confondent parfois dans certains contextes énonciatifs. 

Le quatrième critère correspond à la structure narrative en termes de trame et d’arrière-plan. 

Dans ce sens, C. ANANE (2005) explique que la structure narrative est contrainte globalement 

(concernant la macro-structure narrative) et localement (concernant chaque proposition), selon la 

nature de la réponse à la « Quaestio » [3]. De la même manière, W. KLEIN (1989) confirme 

qu’une approche du mouvement temporel du texte narratif consiste à établir au niveau 

conceptuel la distinction entre les événements qui font avancer le récit (la trame) et ceux qui ne 

le font pas (l’arrière-plan). Dans une approche cognitiviste, M. CHAMBREUIL, A. 

BENGHARBIA, C. BERNIGOT, P. GAMALLO OTERO, C. PANISSOD et M.-L. 

REINBERGER (1998 : 352) expliquent qu’au niveau de la structure narrative « la prédominance 

de l’organisation figure/fond est un aspect fondamental du fonctionnement cognitif et s’impose 

aussi bien à la structure sémantique qu’à la structure grammaticale ». 
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Le cinquième critère est lié au schéma prototypique du récit. En fait, la structure quinaire du récit 

de GREIMAS (1973) est déterminante dans le mode de fonctionnement des temps verbaux. En 

effet, D.G. BRASSART (1990) atteste que les représentations schématiques prototypiques 

narratives sont en relation directe avec les processus mentaux inhérents au traitement de 

l’information emmagasinée dans la mémoire à long terme, en l’occurrence dans l’expression de 

l’aspectuo-temporalité ; ce qui signifie que la structure narrative et l’information aspectuo-

temporelle considérées au plan cognitif sont inéluctablement liées.  

Le sixième et dernier critère concerne le l’organisation systémique des formes verbales en temps 

du discours et en temps du récit. En référence aux travaux D. MAINGUENEAU (1991) et de E. 

BENVENISTE (1966), nous pouvons dire qu’une forme verbale est rendue par le fait de son 

appartenance soit au récit, soit au discours et que son fonctionnement au plan morphosémantique 

ne s’effectue qu’à partir de cette distinction déterminante et fondamentale entre le système des 

temps du récit et celui du discours. 

Or, même si les théories et approches que nous venons d’exposer rendent parfaitement compte 

de l’expression de la temporalité chez l’apprenant en langue étrangère, nous savons qu’il faut 

toujours éviter toute sorte de plaquage théorique qui pourrait transgresser la réalité contextuelle 

sur laquelle porte l’étude en question. C’est pourquoi, une investigation de terrain s’avère 

nécessaire pour pouvoir rendre compte à juste titre de l’activité cognitive inhérente à 

l’expression de l’aspectuo-temporalité en français chez l’apprenant algérien. 

2. Méthodologie 

Dans le cadre de cette présente étude, nous reprenons une partie des résultats de notre recherche 

doctorale réalisée en 2014 et soutenue en 2016 qui porte sur l’expression de l’aspect et du temps 

chez les lycéens algériens.    

2.1.  Les sujets observés 

Pour notre étude de l’expression de l’aspectuo-temporalité chez l’apprenant algérien, nous avons 

formé un groupe hétérogène de 40 élèves provenant de 13 classes différentes, soit une moyenne 

de 3 élèves par classe, choisis de manière aléatoire, avec l’aide de leurs enseignants de français 

formant un modèle réduit de classe de troisième année secondaire au lycée Abdel Moumen, 

toutes filières confondues, contenant des élèves dits « bons », « moyens » et « faibles » en 
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français avec des moyennes trimestrielles comprises entre 15/20 et 6/20 dans cette matière.  Leur 

âge varie entre 17 et 19 ans. Inscrits à l’école publique dès leur première année de scolarisation, 

ils ont tous eu un cursus scolaire « standard », suivant treize années d’enseignement primaire, 

moyen puis secondaire. Nous avons demandé à ces élèves de produire un récit en relation avec 

leur vécu puis un deuxième qui relève du monde fantastique. Suite à l’analyse de ces productions 

écrites (réalisée dans le cadre de notre recherche doctorale) nous avons sélectionné 10 élèves (5 

filles et 5 garçons) pour réaliser des entretiens d’explicitation portant précisément sur la manière 

dont ils expriment le temps et l’aspect en français langue étrangère.  

2.2. L’outil d’investigation : l’entretien 

En référence à CULIOLI, DESCLES, KALORE et KOULOUGHLI (1981) et à TARDIF (1998), 

nous convenons que toute étude qui joint l’aspect linguistique au cognitif s’opère à trois 

niveaux :  

- celui des représentations mentales ; 

- celui des représentations linguistiques ; 

- celui des représentations métalinguistiques.   

 

En ce sens, les paramètres linguistiques et métalinguistiques sont indéniablement liés au 

paramètre cognitif inhérent à l’activité langagière. Concrètement, dans la conception de notre 

outil d’investigation, nous nous sommes principalement imprégnée des travaux suivants :  

- Premièrement celui de GRIGGS, CAROL, et BANGE, (2002) qui reconstituent le travail 

cognitif individuel d’une apprenante française en situation d’emploi des formes verbales de 

l’allemand en analysant les protocoles verbaux [4] constitués à partir des verbalisations de 

l’apprenante. Cette approche de l’activité mentale à travers les verbalisations du sujet observé est 

un aspect incontournable de l’approche cognitive. En effet, BRUNER (1997 : 33) atteste que «le 

sens de l’action n’est compréhensible que n’est compréhensible qu’en référence à ce que les 

acteurs disent de ce qu’ils font». MAARIT MUTTA (2007 : 54) affirme également que l’analyse 

des «démarches ou opérations de la pensée d’un individu, sont faites soit à partir du 

comportement de la personne en question, soit à partir de ses descriptions et explications sur ce 

à quoi il a pensé ou comment il a résolu des problèmes ». Dans cette même optique, PIOT 

(2005 : 198) souligne que « la trace observable le plus souvent écrite est généralement 
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insuffisante pour avoir accès au processus cognitif effectivement mis en œuvre.  La verbalisation 

de son action par l’élève constitue une précieuse source d’information».  

- Deuxièmement, le travail de THIRY (2006 : 119) qui pour visualiser la représentation mentale 

que les apprenants ont du temps, propose l’activité suivante : «Repensez à l’expérience du petit 

déjeuner lorsque vous étiez petit. Fermez les yeux et Visualisez cette scène et prenez en même 

temps conscience de la position de cette image par rapport à vous. Est-elle devant/derrière/à 

gauche/à droite/en haut/en bas ? Puis repensez au petit déjeuner du nouvel an passé. faites la 

même chose. Pensez au petit déjeuner que vous pourriez avoir dans les prochaines vacances. 

Visualisez un petit déjeuner lorsque vous serez petit vieux. Imaginez maintenant un fil rouge qui 

relierait ces images en partant du passé et en allant vers le futur. Visualisez la ligne que forme 

ce fil rouge. Puis dessinez-la avec le doigt dans l’espace ». 

 

A l’instar de ces recherches, nous convenons que la description que fait le sujet à haute voix de 

l’activité qu’il est en train de réaliser ou qu’il vient de réaliser constitue une méthode de choix en 

ce sens qu’elle favorise la mise en relief des informations emmagasinées dans la mémoire 

déclarative et procédurale du sujet interrogé. Parce que cette démarche qui consiste à « faire 

parler le sujet sur la manière dont il a procédé pour réaliser une tâche donnée » considère 

l’activité mentale implicite comme étant un observable qui peut en conséquence être pour le 

chercheur soumis à l’analyse, nous choisissons de réaliser des verbalisations « consécutives », 

qui suivent immédiatement le moment de la réalisation de la production d’un récit vécu puis d’un 

récit fantastique en français langue étrangère où il leur a été demandé d’employer un maximum 

de temps verbaux. Ces verbalisations sont des réponses aux questions que nous posons à 10 

élèves algériens de 3
ème

 année secondaire. Ces questions portent sur :  

 les procédures déployées par les élèves dans leur choix des formes verbales dans leurs 

productions écrites ; 

 leurs connaissances sous-jacentes à cette activité ; 

 leurs intentions à l’origine des choix qu’ils opèrent. 

Nous avons alors réalisé avec chacun des élèves –séparément- un entretien où nous lui avons 

d’abord rappelé l’activité de production écrite qu’il a précédemment réalisée : « en classe, votre 

enseignante de français vous a demandé, la séance précédente, de raconter deux histoires, l’une 

en relation avec votre vécu et l’autre qui relève du monde fantastique ».  
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Puis nous lui avons posé les questions suivantes :  

- en imaginant l’histoire que vous avez racontée, les événements vous paraissent –ils dans 

l’ordre réel de leur réalisation ou pas ? En l’écrivant, Gardez-vous le même ordre qui 

vous vient à l’esprit ? Dites pourquoi. 

- les événements de votre histoire, sont-ils liés les uns aux autres ou sont-ils indépendants 

les uns des autres ? Liez-vous ces événements dans votre texte ? Comment ? Et est-ce que 

les temps verbaux dépendent-ils les uns des autres ? Comment ?  

- Quand vous racontez un fait que vous avez vécu, à quel(s) temps mettez-vous les actions 

de votre histoire ?  Pourquoi ? Et pour l’histoire fantastique, situez-vous vos actions par 

rapport à ce même moment-repère ou y a –t-il une action qui sert de repère-temporel à 

toutes les autres actions ? Y a –t-il un moment-repère qui vous aide à choisir et à 

ordonner ces temps dans votre texte ? Mettez-vous tous les verbes de votre texte en tenant 

compte de ce moment-repère ?  Pourquoi ? Dans ce cas, à quel temps conjuguez-vous le 

verbe de cette action ? Et à quel (s)temps mettez-vous les autres actions ? Pourquoi ?  

- En observant une seule action de votre histoire, voyez-vous la manière dont elle se 

déroule ? Comment ? A quel temps verbal mettez-vous cette action ? par rapport à quoi ? 

- Votre histoire est constituée d’actions proprement dites et d’autres informations qui 

accompagnent les actions, comme les descriptions ou les explications, etc. Avez-vous 

organisé votre texte selon ces deux plans ? Avez-vous tenu compte de ces deux plans dans 

vos choix des temps verbaux ? Si oui, à quel (s) temps verbal (aux) mettez-vous les verbes 

apparaissant dans chacun de ces deux plans ? 

- Est-ce que votre histoire passe par des phases/des parties/des moments ? Si oui, 

lesquels ? Changez-vous de temps verbal à chaque fois que vous passez d’un moment de 

l’histoire à un autre ? 

- En racontant une histoire fantastique ou une histoire vécue, utilisez-vous les mêmes 

temps verbaux dans l’un ou l’autre des deux cas ? Quels temps verbaux utilisez-vous 

dans les deux cas de figure ? Pourquoi ? » 

L’objectif de la 1
ère

 question est de voir si l’organisation temporelle au plan cognitivo-énonciatif 

suit l’ordre naturel des faits. 
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Celui de la 2
ème

 question est de voir si le temps est perçu comme un continuum (c’est-à-dire un 

système dont les éléments sont reliés les uns aux autres) ou comme une mise bout-à-bout de 

faits. Dans le cas où les élèves déclarent enchainer leurs énoncés narratifs, savoir quel (s) 

principe (s) sous-tend (ent) cet enchainement. 

Quant à celui de la 3
ème

 question, il est question de voir si la construction de la temporalité se fait 

par rapport à un repère temporel d’abord au niveau du récit relatant un fait vécu puis au niveau 

du récit fantastique.  

Pour la 4
ème

 question, notre objectif est de déterminer l’aspect inhérent à l’action en soi sur 

lequel se focalise l’élève : c’est-à-dire si le choix du temps verbal est motivé par des aspects 

d’ordre temporel ou bien aspectuel. 

L’objectif de 5
ème

 question est de voir si les temps verbaux sont considérés par rapport à 

l’organisation du récit en trame /arrière-plan. 

Celui de 6
ème

 question est de voir si le choix des temps verbaux dépend de l’organisation macro-

structurelle du récit : situation initiale/déroulement des événement/situation finale. 

Quant à la 7
ème

 et dernière question, il s’agit de voir si les temps verbaux sont considérés par 

rapport à leur fonctionnement systémique : système des temps du récit par opposition de celui du 

discours. 

2.3. Méthode d’analyse  

Nous n’avons pas préétabli de grilles d’évaluation des conduites langagières des sujets observés. 

Nous avons transcris les propos que nous avons enregistrés puis nous avons directement 

procédés à l’analyse des réponses aux questions posées en suivant les principes d’une démarche 

qualitative.   
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3. Analyse des résultats   

En réponse à la 1
ère

 question, « Tous » affirment qu’ils ordonnent leurs propositions selon l’ordre 

naturel de réalisation des événements. Donc la représentation mentale des faits suit l’ordre 

temporel réel et se traduit au niveau linguistique par une succession linéaire des actions. 

En réponse à la 2
ème

 question, Les élèves expliquent que dans leur texte, les événements sont liés 

les uns aux autres, selon le principe de «cause à effet» ; et que pour construire une relation 

temporelle entre les actions, ils emploient généralement «et, avant, après, etc.».  

En réponse à la question 3: il est clairement explicité que le moment repère correspond au 

moment de l’énonciation,  chez la majorité des élèves interviewés. En fait, même si les élèves ne 

sont pas à même de fournir des explications inhérentes à la théorie énonciative fortement ancrée 

dans le système d’enseignement du français en Algérie, ils expliquent formellement que le 

moment où ils racontent correspond au moment de la parole qu’ils considèrent comme point de 

référence par rapport auquel ils situent les événements de leur histoire vécue. Pour le récit 

fantastique, ils déclarent appliquer le même principe : le moment de locution est considéré 

comme repère temporel aux différents événements de l’histoire narrée.   

En réponse à la 4
ème

 question, les deux tiers des élèves attestent que c’est l’aspect sémantique du 

verbe (en rapport avec son mode de réalisation dans sa dimension réelle, temporelle et 

sémantique et en rapport avec le moment de locution et aussi avec toutes les modalités qui 

ajustent/réorientent/complètent son sens) qui détermine leur choix des temps verbaux. 

A travers les réponses à la 5
ème

 question, on déduit que mise à part deux cas de prise en compte 

des deux plans de la narration (« description/action ») dans le choix des temps verbaux, la 

plupart des élèves évoque principalement l’aspect sémantique du verbe et de la manière dont se 

déroule  l’action en question, pour justifier leur choix des temps verbaux. 

En réponse à la 6
ème

 question, tous les interviewés n’évoquent nullement les différents moments 

du texte narratif. Interrogés directement sur les phases du récit, ils mentionnent les époques 

Passé/présent/futur. Pour la conjugaison des verbes, ils évoquent d’un côté la valeur sémantique 

des procès, des énoncés et de l’histoire dans son ensemble ; et de l’autre, l’ordre de réalisation 

des actions, c’est-à-dire la chronologie des événements. Cela signifie que chez nos sujets-
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scripteurs, le schéma narratif n’est pas significatif dans la construction de la temporalité. Ce sont 

les valeurs aspectuelles des procès qui sous-tendent leurs emplois.  

En réponse à la 7
ème

 question, de manière générale, la plupart d’entre eux déclare employer les 

mêmes temps dans leurs deux écrits. De la sorte, les temps du discours et les temps du récit ne 

sont pas considérés comme pertinents dans leur choix des temps verbaux : ils utilisent dans un 

même texte, tantôt les temps du système énonciatif, tantôt les temps du système énoncif, voire 

les deux en même temps, négligeant de la sorte la distinction entre le récit et le discours. 

En résumé, nous pouvons dire que que l’analyse des verbalisations a révélé que :  

- le principe de l’ordre naturel des faits se trouve à la base de l’organisation temporel aussi 

bien au plan cognitif que linguistique ;   

- les époques temporelles passé/présent/futur constituent un critère fondamental dans le 

choix des temps ;  

- la référenciation par rapport au moment de l’énonciation est significative dans leur 

raisonnement.  

Toutefois,  

- les sujets interrogés déclarent alterner de manière arbitraire les temps du récit et ceux du 

discours ;  

- le choix des temps verbaux est basé dans la plupart des cas, sur la dimension aspectuelle 

des formes verbales ; 

- la notion de repère temporel renvoie toujours au moment de locution. Aucune 

référenciation à un autre moment n’est évoquée dans leur justification du choix des temps 

verbaux ;  

- la distinction entre la trame événementielle et la toile de fond de l’histoire n’est pas prise 

en considération dans la construction de la temporalité ;   

- le schéma narratif n’est pas significatif dans la construction de l’aspectuo-temporalité aux 

plans cognitif et linguistique. 

A partir de là, nous pouvons dire que la procédure mentale inhérente à l’expression de 

l’aspectuo-temporalité en français chez les élèves algériens interrogés n’obéit qu’en partie aux 

principes sous-jacents à l’expression de la temporalité dans cette langue : seule l’information 
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aspectuo-temporelle inhérente au procès en l’occuurrence sa valeur aspectuelle (le mode de 

déroulement du procès, la signification de l’action au plan pragmatique) motive leur emploi des 

temps verbaux au détriment de l’information textuelle. Leurs réponses témoignent donc d’un réel 

problème d’application des principes cognitivo-énonciatifs inhérents à la langue cible : notre 

hypothèse est ainsi confirmée.  

Conclusion 

Depuis des décennies, les recherches en didactique des langues fournissent des résultats concrets  

qui contribuent au renouvellement des méthodes et des pratiques d’enseignement. Elles 

fournissent des modèles susceptibles d'aider l'enseignant dans sa mission éducative. Elles ont 

donné lieu à des méthodologies d’enseignement/apprentissage des langues, héritées des théories 

de psychologie cognitive et focalisées sur ce que l’élève sait et ne sait pas faire, en ce sens que le 

rôle de l’enseignant n'est pas tant d'expliquer que de renseigner l'élève sur sa propre façon 

d'apprendre (sa tâche est d'aider l’élève à la création de règles justes et efficaces grâce à des 

dispositifs pédagogiques appropriés prenant appui sur les modes de raisonnement des 

apprenants). C’est à partir des conceptions personnelles des élèves que la planification d’un 

« scénario » d'apprentissage devrait se réaliser. Dans cette perspective, les résultats auxquels a 

abouti notre présente recherche pourrait être un point de départ à une nouvelle approche 

d’enseignement /apprentissage des temps verbaux du français orientée vers « la conception » 

des élèves algériens et tenant compte de leurs points faibles et leurs points forts. 
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A., 2006, Ça y est, j’ai compris, méthodes d’études et stratégies d’apprentissage, éd. De Boeck & 

Larcier. Bruxelles.                                                                                                  . TREVISIOL, P., 2003, 

Problèmes de référence dans la construction du discours par des apprenants japonais du français, langue 

3, Thèse de doctorat en sciences du langage, université Paris 8. 

Notes : 

[1] A l’instar de M. FAYOL et J-M MONTEIL (1994), nous distinguons la notion de « procédure » de 

celle de stratégie. La première renvoie à l’opération mentale qui intervient sur une donnée en vue d’en 

assurer le traitement alors que la seconde correspond à la sélection d’une procédure parmi un ensemble 

d’autres possibles dans le but de réaliser une performance optimale.                                                      [2] 

Une procédure heuristique correspond aux étapes et aux principes en tant que vecteurs d’un raisonnement 

qui se traduit par des actions concrètes réalisées par le sujet en vue de résoudre un problème donné. [3] La 

« Quaestio » en reprenant la définition de P. TREVISIOL (2003 : 32) correspond à l’idée que « tout texte 

cohérent répond à une question globale appelée « quaestio » ; c’est-à-dire que la structure d’un texte 

constitue la réponse à cette question. Pour le texte narratif, la quaestio peut être : qu’est-ce qui s’est 

passé pour P (au protagoniste de l’histoire relatée dans le cas d’un récit de fiction ou au narrateur lui-

même dans le cadre d’un récit personnel) en Ti (l’intervalle temporel) en L (l’espace). Ainsi la quaestio 

contraint l’organisation globale d’un texte, selon la nature de l’ensemble de l’information à exprimer et 

en fonction des buts communicatifs du locuteur. Elle définit ainsi la distribution de l’information entre la 

structure principale et les structures secondaires au texte, en délimitant l’agencement de deux types 

d’énoncés : les énoncés qui répondent directement à la quaestio appartiennent à la trame, tandis que 

ceux qui n’ont pas une pertinence directe par rapport à celle-ci font partie de l’arrière-plan. Dans le 

texte narratif, ces énoncés qui ne répondent pas à la quaestio peuvent être des descriptions, des 

commentaires, etc. La distinction trame/arrière-plan, qui résulte d’une analyse macro-textuelle, permet 

ainsi de mettre en lumière la structure sous-jacente d’un texte et l’organisation de l’information au 

niveau global». [4] La verbalisation des processus cognitifs du point de vue du paradigme cognitiviste 

produit ce que les chercheurs du domaine appellent des « protocoles verbaux ». En ce sens, les données 

récoltées par la verbalisation de l’action sont transcrites et constituent ce que nous appelons des 

protocoles verbaux. 
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i Le FOG : le Français sur objectif Général 

ii Depuis son instauration officielle en Algérie, il y a une dizaine d’années, le système LMD a longtemps fait 
l’objet d’incompréhension pour ne pas dire de réticences de la part des enseignants avaient du mal à 
s’installer dans une nouvelle approche où l’interdisciplinarité et la transversalité étaient au centre des 
objectifs de la formation de l’étudiant. 

iii La complexité linguistique réside aussi dans la variété des « arabes dialectaux » à valoriser : d’une part, la 
langue de première socialisation étant ce que l’on appelle communément aujourd’hui, « l’Arabe Algérien » 
qui déjà n’est pas commun à toutes les entités du pays, selon les régions, amis reste l’outil de 
communication par excellence de tous les Algériens ; d’autre part, l’arabe de scolarisation, ou l’arabe 
standard, selon Khaoula Ibrahimi, est celui avec lequel l’on « doit » s’identifier dans les manifestations 
officielles. 

iv Là aussi il y a débat : certains enseignants continuent à utiliser une « langue intermédiaire » pour 
enseigner les sciences naturelles et la physique par exemple car, pour eux, la langue n’est qu’un outil  pour 
installer une compétence de manipulation en mathématiques, en chimie ou autres… 

v Dans le même ordre d’idée, nous ne pouvons dissocier la réflexion sur le Fos de celle du « Fou » - Français sur 

Objectifs Universitaires. Il ne s’agit plus de distinguer les approches du FOG (Français sur objectif général) et des 

autres et de les placarder comme étant des types à voir séparément mais plutôt, les considérer dans une approche 

globale et globalisante : On ne peut prétendre apprendre les spécificités d’une discipline par le biais d’un français 

de spécialité sans la maîtrise et de la manipulation basique de la langue mais aussi celle des techniques 

d’assimilation et des méthodes universitaires telles que la prise des notes, la reformulation, la synthèse des 

documents etc. 

vi Nous avons expérimenté l’enseignement du français des affaires au département de français de l’université de 

Tlemcen et nous avons cru pouvoir mettre en place un parcours professionnel plus tard. Cependant, la donne fut 

toute autre : nous avons essayé de mettre la charrue avant le bœuf, en occultant de mettre de mutualiser les trois 

dimensions complémentaires à savoir, le FOG, le FOS et le FOU. 

vii CONSEIL DE LA COOPERATION CULTURELLE (CDCC), la 69e Session organisée à Strasbourg le 
31 janvier – 1er février 2001. 

viii Français sur objectif général/Français sur objectifs spécifiques/Français sur objectifs universitaires 

ix Formations en didactique du FOS effectuées au CIEP de Sèvres en 2008 et en 2009. 
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